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step BraWo 2021 ANA BABALARA BİLGİ 

 
Değerli Ana Babalar,  
Değerli Veliler, 
 
Sizleri step BraWo projesi hakkında bilgilendirme amacıyla yazıyoruz. Çocuğunuzun sınıfı 

8 Kasım 2021 ile 2 Şubat 2022 tarihleri arasında bu projede yer alacaktır. 

 

step BraWo 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin katıldığı interaktif bir adım sayma yarışmasıdır. 

Çocukları harekete motive etme amacıyla geliştirilmiştir ve step BraWo uygulamasının 

yanı sıra www.step-brawo.de  web sitesinin yardımıyla onlara yol gösterir. step BraWo 8 

Kasım 2021'de BraWo bölgesindeki ilkokullarda yaklaşık 4000 öğrencinin katılımıyla 

başlayacak ve 13 hafta sürecektir. step BraWo ile amaçlanan, çocukları egzersizle hareketli 

bir yaşama sürmeye teşvik ederek sağlık ve esenlikleri üzerinde olumlu bir kalıcı etki 

yaratmaktır. 

 
step BraWo projesi Cleven-Stiftung, çocuklarla ilgili bir ağ olan United Kids Foundations ve 

RTL Vakfı - Wir helfen Kindern e.V. kuruluşlarının ürünüdür ve planero GmbH (Cleven-

Stiftung'un proje uygulayıcısı) ile işbirliği hâlinde yürütülmektedir. Ayrıca fischimwasser 

GmbH adlı fikir üretme kuruluşu ve ünlü spor bilimcisi Prof. Dr. Ingo Froböse'nin bilimsel 

danışmanlığında gerçekleştirilir. 

 
Projenin tanıtımı için çocuklara ücretsiz dağıtılan fitness bileklikleri hazırlanmıştır. Fitness 

bileklikleri, atılan adımları sayarak fiziksel aktiviteyi ölçer ve step BraWo uygulamasından 

bu ölçümler kolayca izlenebilir. Uygulamayla ölçülen adımlar sanal "sınıf adım hesabında" 

toplanır. 

 

Adım atarak yarışma kapsamında BraWo bölgesindeki tüm katılımcı sınıflar 

stepprojesinde birbirleriyle ve ülke çapındaki tüm diğer sınıflarla yarışır. Yarışmayı adil 

kılma ve küçük sınıflara da zafer kazanma şansı sunma amacıyla bu adımlar, öğrenci 

sayısına dayalı bir formüle göre puana dönüştürülür ve sonuç tabelasında puanlama bu 

şekilde gösterilir. Rekabet unsuru fazla öne çıkarılmadığı için bu yarışmalar sınıfta takım 

ruhunu güçlendirir. 
 

http://www.step-brawo.de/
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Web sitesinde, çocuklara düzenli olarak ulaşmaları gereken egzersiz hedeflerinin yanı sıra 

onları oyunla egzersize teşvik edecek uygulamalar ve sağlıklı beslenme hakkında bilgiler 

sunulur. 
 

step BraWo projesi sona erdikten sonra da çocuklar step şampiyonasına katılarak bu 

uygulamayla günlük egzersizlerine yardımcı olacak şekilde bireysel adım hesabı yapabilir. 

Bunun için ayrıca kayıt yapmaya veya bilgi girmeye gerek yoktur. 

 

Uygulama ve web sitesindeki puanlamada yalnızca sınıfın toplam adım sayısı 

gösterildiğinden tek tek öğrencilere ait ölçümlerin saptanması mümkün değildir. Projeden 

sonra step şampiyonasına katılım tamamen isteğe bağlıdır. Bu şampiyonada da hiçbir 

şekilde kişisel veri toplanmaz, çocuklar takma adla katılmaya devam eder. Tüm proje 

boyunca okul yasaları ve AB Genel Veri Koruma Yönetmeliği dikkate alınır ve bunlara 

uyulur. Fitness bileklikleri üzerinden GPS ile konum izleme mümkün değildir. Tüm fitness 

bileklikleri zararlı maddeler konusunda test edilmiş ve sertifikalandırılmıştır. 

 

Projenin galibi olan sınıfa ödülü, okulda basının da katılımıyla düzenlenecek olan törenle 

verilecektir. Tüm step BraWo katılımcıları kişisel katılım belgelerini web sitesinden 

indirebilir. 

 

step BraWo projesine katılım, hem okullar hem de öğrenciler için tamamen 

ücretsizdir. Projeden sonra fitness bileklikleri çocuklarda kalabilir, ayrıca tüm 

öğrencilerin projeler arası step şampiyonasına katılma imkânı vardır. 
 
Proje süreciyle ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek ve olası sorularınızın yanıtlarını bulmak 

için proje açıklamasına veya resmî web sitesine bakabilirsiniz: www.step-brawo.de. 

 

Çocuğunuzun step BraWo projesine katılabilmesi için velinin imzası gerekmektedir (ilgili 

formu ekte bulabilirsiniz). Formu en geç 15 Ekim 2021, Cuma gününe kadar imzalayıp 

göndermeniz rica olunur. İmzalı veli onay formu okulda kalır. İmzalı veli onayı olmadan 

çocuğunuzun projeye katılması ne yazık ki yasal nedenlerle mümkün değildir. Katılım 

elbette isteğe bağlıdır. 
 

http://www.step-brawo.de/
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Sorumluluk Bildirimi: 
 

Fitness bilekliğinin kaybından veya fitness bilekliği kullanılırken meydana gelebilecek 

maddi hasardan ana baba ve çocuklar sorumlu tutulamaz. Aynı şekilde, fitness 

bilekliğinde hasar, teknik kusurlar veya fitness bilekliğinin kaybından veya fitness 

bilekliğinin kullanımıyla bağlantılı olarak ortaya çıkan hasarlardan (yasal olarak 

sorumluluk sınırlaması mümkün olduğu ölçüde) planero GmbH veya projeye dahil olan 

ortaklar sorumluluk kabul etmez. Özel olarak da, bozulan veya kaybolan bir fitness 

bilekliğinin ücretsiz olarak değiştirilmesi hakkı söz konusu değildir. 

 
 

Gizlilik Politikası 
 

Sorumlu organ ve veri koruma görevlisinin iletişim bilgileri 
 

Veri gizliliğini koruma yasaları çerçevesinde verilerin işlenmesinden sorumlu kuruluş: 

 

planero GmbH 
 

Sylvensteinstraße 2 
 

81369 Münih 
 

E-posta: info@planero.de 
 
Tel.: 089 746614-60 
 

Faks: 089 7253401 

 

planero GmbH harici bir veri koruma görevlisi atamıştır. Bu kuruluşun iletişim bilgileri: 

Alarmstufe Red GmbH, Bayan Bettina Sandrock, St. Georg Str. 44, 86911 Dießen, Tel. 

08807-949596, b.sandrock@alarmstufe-red.de, www.alarmstufe-red.de 

 

Tüm proje boyunca okul yasaları ve AB Genel Veri Koruma Yönetmeliği hiç kuşkusuz 

dikkate alınır ve bunlara uyulur. Veri işleme sürecinin yasal dayanağı: AB Genel Veri 

Koruma Yönetmeliği Madde 6 Fıkra 1.1a (işleme izni) ve Madde 6 Fıkra 1.1f (sorumlu 

kişinin veya üçüncü şahsın meşru çıkarlarının korunması). 

 

Newroom Media GmbH kuruluşu Hildeboldpl. 15-17, 50672 Köln adresinde kayıtlı olup 

veri işleme sorumlusuna bilişim hizmetleri vermekle görevlidir ve bu görevini yerine 

getirirken kişisel verilerle teması olabilir. Newroom Media GmbH, sorumlu kuruluşla bu 

konuda bir sözleşme imzalamıştır ve sözleşme uyarınca Newroom Media GmbH, bu  

 

mailto:info@planero.de
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http://www.alarmstufe-red.de/
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verileri veri koruma yasaları doğrultusunda ve yalnızca sorumlu kuruluş adına ve onun 

talimatları doğrultusunda işlemeyi taahhüt eder. 

 

Web sitemize kaydolurken siz veya çocuğunuz tarafından girilen veriler, ilgili teklifin 

uygulamaya koyulması amacıyla kullanılacaktır. Elbette size ve çocuğunuza verileriniz 

hakkında daima bilgi verebilir, sizden veya çocuğunuzdan gelecek veri düzeltme isteklerini 

ve verilerinizin saklanması konusunda aksi yönde bir yasal zorunluluk söz konusu 

olmadığı sürece veri silme isteklerini yerine getiririz. 

 

Çocuğunuzun verilerinin işlenmesinden etkilenen taraf olarak siz veya çocuğunuz, verileri 

işleyen taraf olarak kuruluşumuz karşısında aşağıdaki haklara sahipsiniz: 

 

• Çocuğunuza ait olup tarafımızca işlenen kişisel verilerde düzeltme ve gerekirse ek 

yapılmasını isteme hakkı 
 

• Çocuğunuza ait olup tarafımızca işlenen kişisel verilerin kullanımı hakkında şeffaf 

bir şekilde bilgilendirilme hakkı 
 

• Çocuğunuza ait olup tarafımızca işlenen kişisel veriler hakkında bilgi edinme 

hakkı 
 

• Silinme ve "unutulma" hakkı  
• Veri işlenmesini kısıtlama hakkı ve veri taşınabilirliği hakkı  
• İtiraz hakkı ve verilmiş bulunan onayı geleceğe dönük olarak geri çekme hakkı 

 
• Veri gizliliğini korumaktan sorumlu yetkili denetim makamına şikâyette bulunma 

hakkı 

 

Kaydedilen bütün veriler, adım sayısı ve sınıfların sıralanması dahil olmak üzere proje 

bitiminde silinecektir. 

 

Yasal haklarınızı kullanmanız gerektiğinde bize e-posta veya faksla başvurabilirsiniz. E-

posta adresi: datenschutz@planero.de ve faks numarası: 089 746614-992. 

 

step BraWo projesi hakkında başka sorularınız varsa randevu alarak planero GmbH ile 

telefon görüşmesi yapabilirsiniz. Randevu almak için bize bir e-posta göndermeniz 

yeterlidir: info@step-fit.de. Size en kısa sürede yanıt veririz. 

 

step BraWo projesine ilginiz ve katılımınız için çok teşekkür ederiz. 

 

step BraWo Ekibi  
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