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 إرشاداٌت حول حماية البيانات

 

 اآلباء األعزاء،

 التالميذ األعزاء والتلميذات العزيزات، 

 الزمالء األعزاء والزميالت العزيزات، 

 

ا للتالميذ، وأعضاء هيئة  المدرسي الحضوري أو في رعاية الطوارئ ليس مسموًحا بها إال  الدوام  المشاركة في  لتدريس، أودُّ بموجب ذلك إعالمكم أن 

دوى فيروس والمهنيين التربويين الداعمين، وكذلك المدرسين المتدربين، الذين يخضعون الختباٍر معترف به مرتين في األسبوع للكشف عن اإلصابة بع

من الئحة اإلعفاء من التدابير    2الفقرة    7(. ويعتبر هذا الشرط مستوفى بالنسبة لألشخاص الُمطعَّمين والمتعافين بموجب المادة  2-كوف-كورونا )سارس

لفيروس كوفيد السي19-الوقائية  آمنًا قدر اإلمكان. وفي هذا  المدرسي الحضوري  الدوام  أن نجعل  أو  اق سنعالج بياناتك الشخصية  . وبهذه الطريقة، نريدُ 

من الالئحة األساسية لحماية البيانات، والتي نريد بموجب هذا    13. وتنشأ من خالل ذلك التزاماٌت بتقديم المعلومات وفقًا للمادة  البيانات الشخصية لطفلك

 االمتثال لها. 

 

 المسؤول عن معالجة البيانات .1

 نات الشخصية للتلميذة أو التلميذ في ضوء الالئحة األساسية لحماية البيانات هي إدارة المدرسة. المسؤول عن معالجة بياناتك الشخصية أو البيا

 

 إذا كانت لديك أي أسئلة حول حماية البيانات، يُرجى التواصل مع:

 

 الغرض من معالجة البيانات واألساس القانوني .2

  بياناتك الشخصية أو البيانات الشخصية لطفلك، طالما كانت المعالجة ضرورية من أجل االستدالل السليم على نتيجة اختبار سلبية فيما يخص تعالج المدرسة 

 أ من الئحة كورونا المدرسية الثالثة. 1( أو حالة التطعيم أو التعافي. األساس القانوني هو المادة 2-كوف-اإلصابة بعدوى فيروس كورونا )سارس

 

ر الذاتي في الموقع.  إذا كنت قد وافقت على إجراء االختبار في المدرسة، فسوف تُعالَج بياناتك أو بيانات طفلك بقدر ما هو ضروريٌّ للتنفيذ السليم لالختبا

البيانات لغرض تق ديم شهادة سليمة. تجري  وإذا رغبت من جانبك في الحصول على شهادة بشأن وجود نتيجة اختبار سلبية لك أو لطفلك، ستتم معالجة 

الحرف أ من الالئحة األساسية لحماية    2الفقرة    9الحرف أ، والمادة    1الجملة    1الفقرة    6معالجةُ البيانات المأخوذة من إقرار الموافقة على أساس المادة  

 (. DSGVOالبيانات )

 

كز اختبار معتمد أو في جهة اختبار معترف بها )مع تقديم الشهادة في  يمكن باإلضافة إلى ذلك الوفاء بمطلب االختبار من خالل إجراء االختبار في مر

 المدرسة في مستهل الدوام المدرسي( أو في المنزل )مع تقديم تأكيد من ولي األمر أو التلميذ البالغ بشأن نتيجة االختبار السلبية(. 

 

الحرف ز من الالئحة األساسية لحماية البيانات   2الفقرة    9الحرف ه، والمادة    1الجملة    1الفقرة    6تجري معالجةُ بياناتك أو بيانات طفلك على أساس المادة  

(DSGVO  وكذلك القانون االتحادي للحماية من العدوى، وفضاًل عن ذلك على أساس المادة ،)أ من الئحة كورونا المدرسية الثالثة، وكذلك الئحة اإلعفاء  1

لفيروس كوفيد الوقائية  التدابير  البيانات لوالية   .19-من  البيانات االتحادي، وقانون حماية  أيًضا بشكل تكميلي قانون حماية  فضاًل عن ذلك ينطبق علينا 

ارس  فوربومرن، وكذلك الالئحة الخاصة بالتعامل مع البيانات الشخصية للتلميذات والتالميذ وأولياء األمور والمدرسين وغيرهم من موظفي المد-مكلنبورغ

 (. V-SchulDSVO M - فوربومرن )الالئحة المدرسية لحماية البيانات -ورغفي والية مكلنب

 

 فئات البيانات الشخصية .3

ل وعنوانك ورقم  نعالج لقبك واسمك األول وتاريخ ميالدك أو لقب طفلك واسمه األول وتاريخ ميالده، وفي حالة التالميذ القاصرين، نعالج لقبك واسمك األو

 البيانات لتحديد هوية الشخص بشكل واضح. وعالوةً على ذلك، تُجمع نتيجةُ االختبار السلبية ذات الصلة.  هاتفك كولي أمر. وتُستخدم هذه

 

انك أو لقب  إذا كنَت ترغب في الحصول على شهادةٍ بخصوص نتيجة اختباٍر سلبية لنفسك كتلميٍذ بالغ أو لطفلك، سيُعالَج لهذا الغرض لقبك واسمك وعنو

 طفلك واسمه وعنوانه. 

 

 ذا طالبت أنت أو طفلك باستثناء بصفتكم أشخاٍص ُمطعَّمين أو متعافين، فسوف تُعالَج بجانب اللقب واالسم، الحالة المعنية كذلك. إ

 

 يُرجى تسمية شركاء الحوار في المدرسة 

 

 



 

- 2 - 

 ولن تُعالَج أيُّ بياناٍت شخصية أخرى صراحةً.  

 

 فئات الجهات المستقبلة .4

التلميذ من قبل إدارة الفصل، وكذلك إدارة المدرسة أو السكرتارية. وإذا وافقَت على إجراء االختبار  تُعالَج بياناتُك الشخصية أو البيانات الشخصية للتلميذة أو  

 في المدرسة، يُمكن إعالُن نتيجة االختبار أمام الزمالء من التالميذ في حالة إجراء االختبار في تجمُّع للفصول.

 

الحصول على شهادة تفيد بأن نتيجة االختبار كانت سلبية، فسيتم أيًضا معالجة بياناتك بواسطة  إذا كنت، بصفتك تلميذًا بالغًا أو ولي أمر طفلك، ترغب في  

 الُمدرس القائم على التدريس. 

 

ا،  لجة بياناتك فيهبخالف ذلك، ستتم معالجة بياناتك الشخصية داخل إدارة المدرسة فقط من قبل األشخاص المكلفين بتنفيذ اإلجراءات اإلدارية، التي تتم معا

 في سياق عملية استئناٍف قانونية مثاًل. وال تتم أيُّ معالجة إال على أساس لوائح قانونية وفي إطار االختصاص المعني. 

 

 مدة التخزين .5

ن البيانات المنبثقة عن الموافقة للمدة الزمنية نفسها التي تظُل فيها الموافقة على إجراء االختبارات الذاتية سارية. وإذا أر سحب موافقتك، فسوف  دَت  تُخزَّ

 يوًما.  14تُحذف بياناتُك الشخصية أو بياناُت طفلك في غضون 

 

لمنزل بعد انقضاء أسبوعين  يُحذَف اإلثباُت الُمقدَّم على نتيجة اختباٍر سلبية في حالة إجراء االختبار في مركز اختبار معتمد أو في جهة اختبار معتمدة أو في ا

 ثبات. من األسبوع، الذي قُد ِّم فيه اإل

 

ن حالة التطعيم أو التعافي.   وال تُخزَّ

 

 فوربومرن.-ال تتأثر بذلك فترات التخزين الزمنية ذات الصلة وفقًا لنظام )الئحة( الملفات إلدارة والية مكلنبورغ

 

 حق االستعالم وحقوٌق أخرى .6

 البيانات: تُتاح لك أيًضا الحقوق المذكورة فيما يلي وفقًا لالئحة األساسية لحماية 

 

نة عن شخصك )المادة  •  من الالئحة األساسية لحماية البيانات(.  15يمكنك الحصول على معلوماٍت حول البيانات الُمخزَّ

 من الالئحة األساسية لحماية البيانات(.  16إذا عُولجت بياناٌت شخصية غيُر صحيحة، يحُق لك تصحيُحها )المادة  •

  1 الفقرة  21، و18، و17ة، يمكنك طلب حذف أو تقييد المعالجة، وكذلك االعتراض على المعالجة )المواد  طالما اُستوفيت االشتراطاُت القانوني •

 من الالئحة األساسية لحماية البيانات(. 

 

لحماية البيانات(، يمكنُك سحب  الحرف أ من الالئحة األساسية  1الفقرة  6إذا كنَت قد وافقَت على معالجة بياناتك الشخصية من خالل إقرار مناسب )المادة 

من الالئحة األساسية لحماية البيانات(. وال تُمس قانونيةُ المعالجة الُمنفَّذة استناًدا   3الفقرة  7الموافقة في أي وقٍت مع سريان تأثير ذلك في المستقبل )المادة 

 إلى الموافقة وحتى سحبها بفعل ذلك. 

 

 الحق في الشكوى  .7

 ئحة األساسية لحماية البيانات تحظى بمطلق الحرية في تقديم شكوى إلىمن الال 77وفقًا للمادة 

 

 مفوض الوالية لحماية البيانات وأمن المعلومات

Werderstraße 74 A 

19055 Schwerin 

 

. 

 

 

 مع أطيب التحيات

 

 

 إدارة المدرسة 


