Договор за даване под наем на мобилно устройство за ученички и
ученици

между

Община/град Вилдесхаузен
Am Markt 1, 27793 Wildeshausen
Представляван от училищното ръководство на …………………………
и
……………………………………………………………………………………………………
(име и адрес на ученик/чката)

………………………………………………
(училище и клас)
представляван от: ………………………………
(име на настойник/чка/ попечител/ка)

се сключва следният договор:

§1
Предмет на договора
(1) Наемодателят представя на наемателя през учебната година
мобилното
устройство, описано по-подробно по-долу (наричан обект под наем), както и някои
аксесоари:
Мобилно устройство:
Вид обозначение:
Номер на наем:
Принадлежности:

Особености:

(2) Общата стойност на описаният в т.1 обект под наем е

евро.

(3) На наемателят не е позволено да извършва необратими промени в/по обекта под
наем.
(4) Обекта под наем се намира в ново състояние или в състояние отбелязано в
приложение „Предишни щети“.

§2
Продължителност на наема
(1) Времето за ползване под наем започва със даването на обекта под наем от
наемодателя на наемателя на ……………и приключва на ………… с последния учебен
ден на учебната година, за която е сключен договорът под наем по §1 точка 1.
(2) Ако наемателят напусне по/горе посоченото училище преди посоченият в т. 1 срок
за ползване под наем, то срокът на наема приключва с края на последният ден на
наемателят в това училище.
(3) Наемателят трябва да върне взетият под наем обект в добро/правилно състояние,
веднага след изтичане на срока за наем.

§3
Цел на използване под наем
(1) Обектът под наем се предоставя на наемателят с цел подготовка за уроци, за
ползване в учебен час, както и ползването му на друго място за обучение.
(2) Използването на обекта под наем за лични цели не е позволено.
(3) Законният настойник носи отговорност за спазването на предвидената употреба.

§4
Централно управление на устройството
(1) Приложения ,както и друг софтуер ,могат да бъдат инсталирани само с одобрението
на наемодателят.
(2) Наемодателят си запазва правото да извършва централно контролирани
актуализации на софтуера, наличен на мобилните устройства, по всяко време, както и
да запълни пропуските, свързани със сигурността.
(3) Мобилното ус-во се управлява централно с помоща на софтуер чрез система за
управление на мобилни устройства. С помоща на това управление наемодателят следи
и управлява внедряването на моб. устройство. Наемодателят си запазва правото да
администрира мобилното устройство, както следва:
- премахване на парола/код
- активиране на уреда/парола
- да изтрива/премахва фирмени данни
- възстановяване на фабричните настройки на устройството
- предаване на съобщения към устройството

- създаване на правила за съответствие (профили), за да определи необходимите
актуализации или изисквания за архивиране на данни или нарушения от страна на
наемателя, например във връзка с неразрешено премахване на съществуващи
ограничения за използване.
- Прехвърляне на данни от различни предварително дефинирани приложения към
устройствата, при условие че наемателят предварително е дал съгласието си за
прехвърляне на данни.
(4) Мобилното управление на устройството служи, наред с други неща, и за
гарантиране на сигурността и поверителността на данните, в случай на загуба на
мобилното устройство. Наемодателят не носи отговорност за изтрити данни.
(5) Изискването за настройка и управлението на мобилното устройство от наемодателя
е обработката на личните данни на наемателя. Съгласието на наемателя за обработка
на личните му данни, по артикел 7 от общият регламент за защита на данните, се дава
с отделна декларация, приложена към настоящият договор. За наематели под 16 год.
декларацията получават настойниците. Декларацията за съгласие взема предвид поспециално изискванията за прозрачност и информация съгласно артикел 13 и 14 от
общият регламент за защита на данните.

§5
Задължения на наемателя
(1) Наемателят трябва да се въздържа от каквото и да е използване на наетият
предмет, което може да навреди на интересите или обществения имидж на
наемодателя или училището, влошава сигурността на ИТ-системите или нарушава
приложените законови разпоредби, включително и тези от вътрешно-училищен
характер. По-специално, наемателя не може да използва обекта под наем за
извличане, съхраняване или разпространение на съдържание, което нарушава
поверителността, защитата на данните, авторското право или наказателното право.
Независимо от правната допустимост, на наемателя е забранено също изпозлването на
обекта под наем умишлено или съзнателно да извлича, съхранява или разпространява
антиконституционно, расистко, прославящо насилие или порнографско съдържание.
(2) Предпазните мерки за сигурност не могат да бъдат променяни или заобикаляни от
наемателя.
(3) Директната връзка на наетите мобилни устройства с други устройства с цел
предаване на данни е разрешена само ,ако източниците на данни и връзките за данни
са надеждни и сигурни.
(4) При съмнение, че мобилното устройство или компютърна програма са заразени със
злонамерен софтуер, наемателят трябва незабавно да информира наемодателя. В
случай на заразяване със злонамерен софтуер, по-нататъшното използване на
мобилното устройство трябва да се прекрати, докато наемодателят не позволи
устройството да се използва отново.
(5) Наемателят е длъжен да предоставя информация на наемодателя за
местонахождението на обекта под наем, както и да му го предостави по всяко време.
Наемателят гарантира грижовно отношение към обекта под наем.

§6
Съхранение на данни
(1) Ако е възможно, данните не трябва да се записват на мобилното устройство, за да
не бъдат изтрити при загуба или ремонт на устройството. Наемодателят не носи
отговорност за загуба на данни поради дефект в устройството или неправилно
боравене/използване.
(2) За online-съхранение могат да се разгледат, като опция за съхранение, сърварите
на училището (напр. при използването на „Niedersächsischen Bildungscloud“-NBC).
Препоръката се прави от училището.

§7
Лична отговорност на наемателя
Наемателят е отговорен за безопасното и законно използване на предоставеният му
обект по наем. Когато използва приложения на мобилното устройство, наемателят носи
отговорност за законноста на използване по отношение на закона за защита на
данните.

§8
Съхранение на мобилни устройства
(1) Обектът под наем трябва да се пази в безопасност, за да се предотврати достъп на
трети страни до него.
(2) Ако в отделни случаи е необходимо обектът под наем да се остави без надзор в
помещения, достъпни за други хора или в моторно превозно средство, тогава трябва да
се гарантира, че не е оставен на открито.

§9
Физическа сигурност при работа в открито достъпна среда
Ако обектът под наем не се използва само за кратко в открито достъпна среда, той
трябва, доколкото е техническо възможно, да бъде физически обезопасен. Това може
да се направи например с помоща на „Kensingtonschloss“.

§ 10
Защита на мобилното устройство
(1) Освен ако това вече не е направено в рамките на централната администрация,
мобилните устройства трябва да бъдат защитени от наемателя с петцифрен код за
отключване и конфигурирани по такъв начин, че да се заключват автоматично след 15
мин. без взаимодействие с потребителя и да се отключват, след въвеждането на
съответния код.
(2) Когато настройвате кода за отключване, уверете се че не се използват лесно
изчислими последователности от числа (напр.:1,2,3,4).
(3) Ако кодът за отключване е зададен в писмена форма, то той трябва да се държи
заключен далеч от мобилното устройство.

§ 11
Специални изисквания за сигурност
(1) Наемодателят си запазва правото да анализира автоматично данните, съхранявани
на мобилните устройства, предоставени по всяко време, посредством технически мерки
за поддържане на информационната сигурност и за защита на ИТ-системите (пр.
Вируси).
(2) Наемодателят може да използва филтър за съдържане, за да филтрира определено
незаконно, антиконституционно, расистко, прославящо насилие или порнографско
съдържание. С помоща на този филтър за съдържание, съдържанието на уебсайтовете
се филтрира автоматично по време на работа на браузъра по отношение на отделни
думи, фрази, изображения ,които сочат към съответно съдържание и при необходимост
достъпът до съдържанието се блокира чрез мобилното устройство.
(3) Оценка на данните, събрани чрез анализ или мониторинг на мобилните устройства
с цел контрол на присъствието, изпълнението или поведението от какъвто и да е вид,
не е разрешено.

§ 12
Отговорност на наемателят
Обектът под наем трябва да бъде върнат по такъв начин, че да съответства на
договорното условие. Наемателят носи отговорност за щети в съответствие със
законовите изисквания. Наемателят няма право да подменя/заменя или ремонтира.

§ 13
Прехвърляне/Даване на обекта под наем
(1) Обектът под наем не може да бъде даван/прехвърлян – дори и за кратък срок – на
трети страни.
(2) По изключение обектът под наем може да бъде предаден/даден, ако не е разрешен
достъп до съоръжение, и ако се осигури безопасно съхранение.
Обектът под наем трябва да бъде винаги изключен преди да бъде даден/прехвърлян на
трети страни.
(3) Предаване/Даване на мобилното устройство на съученици или на учители за кратък
срок е разрешено, при условие, че това е необходимо поради училищни причини.

§ 14
Какво да правите в случай на загуба или кражба
(1) Ако мобилното устройство или картата с памет, предоставени от наемодателя, се
загубят, училището и наемодателят трябва да бъдат незабавно информирани от
наемателя. Това важи и ако устройството или картата бъдат отново намерени.

(2) В случай на кражба на обекта под наем, наемателят трябва веднага да подаде
жалба. Наемателят трябва незабавно да представи на наемодателя официално
удостоверение за подадената жалба или негово копие.
(3) Ако обектът под наем не може да бъде получен/възстановен, наемателят трябва да
компенсира нанесената вреда в съответствие със законовите разпоредби.

§ 15
Застраховка
(1) За защита, в случай на загуба или кражба, или ремонт на мобилното устройство,
напр. повреда на дисплея, наемателят може самостоятелно да сключи застраховка.
Разходите за застраховката се поемат от наемателя.
(2) Препоръчително е предварително да се свържете със застраховка „Гражданска
отговорност“ или „застраховка на дома“. Възможно е съответните услуги да са
включени вече в съществуващите застрахователни договори или да бъдат добавени.

§ 16
Други
Ако отделните разпоредби на този договор са неефективни, това не засяга валидността
на останалите разпоредби. Договарящите се страни са длъжни да спазват
добросъвестно останалите разпоредби на договора така, че доколкото е възможно, да
се постигне зададената цел. Ако не е постигнато споразумение, договарящите се
страни са длъжни да намерят такова.
(2) Не са сключени мълчаливи, устни или писмени странични споразомения. Промени,
допълнения или странични споразомения са ефективни само ако са договорени в
писмена форма между договарящите се страни. Това се отнася и за промени в
посмената форма.
Вилдесхаузен, дата:

Наемател(Ученик/чка)

Настойник/чка

За наемодателя:
Училищно ръководство (с
печат)

П.С.: Моля подпишете оригиналният документ, който е на немски!

