إقرار عدم الممانعة
بشأن معالجة البيانات الشخصية

أقر أنا الموقع أدناه بموافقتي على السماح )Jugendmigrationsdienst (JMD
_________________________________________________________________________________
بمعالجة بياناتي الشخصية وفق ما ورد في اإلرشادات ال ُ
مرفقة الخاصة بمعالجة البيانات.

وقد تم إخطاري وتوعيتي بإرشادات معالجة البيانات وخصو ً
صا نوعية البيانات المعالجة والغرض من
المعالجة وحقي في التراجع عن هذه الموافقة في أي وقت .ويسري التراجع عن اإلقرار على
المعالجات ال ُ
مستقبلية ،بينما تظل معالجة بياناتي قانونية حتى توقيت تراجعي عن اإلقرار.

كما أقر بأنني على علم بإمكانية رفضي معالجة البيانات في أي وقت بحسب الشروط الواردة في
اإلرشادات الخاصة بمعالجة البيانات.

أقر باستياعبي ما جاء في إقرار عدم الممانعة .وقد جرى الرد على تساؤالتي.

االسم األول___________________________ :
()Vorname

اسم العائلة______________________:
()Nachname

____________________________________
المكان ،التاريخ
()Ort, Datum

____________________________________
توقيع الشاب
()Unterschrift des jungen Menschen

Sprache: Arabisch

إرشادات خاصة بمعالجة البيانات
المرافقة عن طريق مكتب شؤون هجرة الشباب

اسم/مسؤول مكتب شؤون هجرة الشباب
()JMD
(Name/Träger des
)Jugendmigrationsdienstes

بيانات االتصال بموظف  /موظفة مكتب :JMD
(Kontaktdaten des*der JMD)Mitarbeiter*in

بيانات االتصال بمفوض/مفوضة حماية
البيانات
(Kontaktdaten des*der
)Datenschutzbeauftragten

تُطبق اللوائح الواردة في اإلقرار التالي الخاصة بقانون حماية البيانات التابع للكنيسة اإلنجيلية في ألمانيا ( )DSG-EKDفقط بشرط أن يكون مكتب
شؤون هجرة الشباب المذكور أعاله تحت رعاية الكنيسة اإلنجيلية ،كذلك ال تُطبق هذه اللوائح المتعلقة بقانون حماية البيانات التابع للكنيسة الكاثوليكية
( )KDGإال إذا كان مكتب شؤون هجرة الشباب تحت رعاية الكنيسة الكاثوليكية .إذا لم يتوافر أحد الشرطين فال تسري هذه اللوائح ،بحيث يقتصر
األمر حينئذ على لوائح القوانين العامة الواردة مثل الالئحة األساسية لحماية البيانات داخل االتحاد األوروبي ) (DSGVOوالقانون االتحادي لحماية
البيانات ).(BDSG
مكتب شؤون هجرة الشباب المذكور سلفًا (يُرجى التأشير على ما ينطبق):
ال يخضع لرعاية كنسية ()keine kirchliche Trägerschaft
يخضع لرعاية الكنيسة اإلنجيلية ()Evangelische kirchliche Trägerschaft
يخضع لرعاية الكنيسة الكاثوليكية ()Katholische kirchliche Trägerschaft
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 .1الغرض من معالجة البيانات
يدعمني موظف/موظفة مكتب  JMDالمذكور/المذكورة أعاله و/أو من ينوب عنه/عنها في اندماجي في المجتمع األلماني .حيث ينشئ الموظف/تنشئ
الموظفة ملفًا عن حالتي في برنامج " ،"JMD i-mpulsوإذا لزم األمر ملف حالة مطبوع .يمكن تسجيل بيانات شخصية في هذا الملف بموجب
معيار الئحة  DSGVOأو قانون  BDSGأو غير ذلك من اللوائح القانونية ال ُمماثلة الخاصة بحماية البيانات عند اللزوم (مثل قانون  DSG-EKDو
 KDGأو قوانين الواليات لتنظيم حماية البيانات) .كذلك تخدم بياناتي الشخصية هدف االستقصاء اإلحصائي ،عل ًما بأن الفرز اإلحصائي للبيانات يتم
فقط بشكل مجهول الهوية.
 .2حجم البيانات ال ُ
معالجة  /التطوع
تتوقف نوعية وحجم البيانات ال ُمعالجة على نوعية البيانات التي أعطيها لموظفي أو موظفات مكتب  .JMDيمكن أن يدخل في ذلك أيضًا بيانات
جديرة بالحماية من نوع خاص ،مثل البيانات المتعلقة بأصلي العرقي (المادة  9من الئحة DSGVO؛
المادة  13من قانون  DSG-EKDوالمادة  11من قانون .)KDG
أمرا طوعيًا .في حالة اإلفصاح عن البيانات أكون قد وافقت
ال يحصل مكتب  JMDعلى البيانات الالزمة إال مني بصفة شخصية .يعتبر ذكر البيانات ً
على معالجتها وفق األغراض المذكورة في هذه اإلرشادات .أما في حالة امتنا عي عن ذكر البيانات فيمكنني الحصول على مشورة فقط مع عدم
إمكانية التسجيل في قسم إدارة الحاالت.
 .3المرجعية القانونية لمعالجة البيانات
تتم معالجة بياناتي الشخصية في المقام األول الستيفاء أو لبدء عالقة رعاية بيني وبين مكتب  JMDبخصوص تقديم الدعم الالزم لالندماج (مادة 6
فقرة  1بند ب من الئحة  ،DSGVOمادة  6فقرة  1بند  5من قانون  ،DSG-EKDمادة  6فقرة  1بند ج من قانون  )KDGوكذلك على أساس ضرورية
المعالجة لتنفيذ مهام مكتب  JMDالتي تخدم الصالح العام بموجب المادة  6فقرة  1بند هـ من الئحة  ،DSGVOمادة  6فقرة  1بند  3من قانون DSG-
 ،EKDمادة  6فقرة  1بند و من قانون ) .KDGجدير بالذكر أن معالجة البيانات تتم على أساس موافقتي الممنوحة في هذا الصدد (مادة  6فقرة  1بند
أ ،مادة  9فقرة  2بند أ من الئحة  ،DSGVOمادة  6فقرة  1بند  ،2مادة  13فقرة  2بند  1من قانون  ،DSG-EKDمادة  6فقرة  1بند ب ،مادة 11
فقرة  2بند أ من قانون KDG

 .4فئات المطلعين على البيانات
يُمكن لموظف/موظفة مكتب  JMDو/أو زمالئه /زمالئها في المكتب توثيق بياناتي الشخصية ومعالجتها واالطالع عليها وفرزها .يحتاج مكتب JMD
إلى مساعدة الشركات المعنية بتشغيل السيرفر والبرنامج ال ُمخزن عليهما بياناتي الشخصية .وتتمثل في شركة  Intevation GmbH/أوسنابروك
(مسؤولة عن البرنامج) وشركة ( Hostway Deutschland GmbHمسؤولة عن السيرفر) .ال يُسمح لهاتين الشركتين باالطالع على بياناتي
الشخصية إال في حاالت استثنائية ووفق تعليمات مكتب  JMDمع عدم نقلها إلى طرف آخر بحال من األحوال.
يتم تمويل البرنامج من قبل الوزارة االتحادية لشؤون األسرة وال ُمسنين والمرأة والشباب ) .(BMFSFJألغراض التقييم ولتطوير البرنامج من قبل
الوزارة االتحادية ) (BMFSFJيتم إرسال نسخة ُمشفرة من الملف الخاص بحالتي إلى أحد السيرفرات المركزية .في حالة تحليل البيانات ال يمكن
االستدالل من خاللها على ملف حالتي أو شخصي .األطراف المتمتعة بصالحية الدخول على هذا السيرفر هي الجهة المسؤولة عن مكتب JMD
المذكورة أعاله ومكاتب ).(BMFSFJ
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 .5مدة تخزين البيانات
بعد انتهاء مكتب  JMDمن تقديم الدعم المخصص لي يتم حذف بياناتي الشخصية من ملف الحالة بحيث تصبح هذه
البيانات مجهولة الهوية .يتم الكتابة على النسخة االحتياطية من ملف حالتي بعد مرور  5أسابيع وبالتالي ال يمكن
استعادة بياناتي الشخصية .تصبح البيانات المتبقية مجهولة الهوية وبالتالي ال يمكن نسبتها إلى شخصي مرة
أخرى.
قد يلزم حفظ البيانات فيما عدا ذلك في سياق النزاعات القانونية ولتأمين أدلة في إطار اللوائح الخاصة بالتقادم .في
هذا الصدد يتعين مراعاة مهلة التقادم االعتيادية التي تُقدر بثالث سنوات ،إال أن مهالت التقادم قد تصل في بعض
الحاالت الفردية إلى  30عا ًما.
يتعين في المهالت المذكورة سل ًفا مراعاة احتمالية إرجاء توقيت الحذف الفعلي للبيانات أو توقيت تقييد المعالجة
مرة أخرى على أساس اللوائح المختلفة المتعلقة ببدء هذه المهالت.
استنا ًدا إلى المالبسات المختلفة الخاصة بالطعن على مهالت التخزين المعنية وبدايتها يمكن منح معلومات دقيقة
تتعلق بمدة التخزين وحذف البيانات فقط عند الطلب في حاالت معينة .في هذا الصدد نود أن نحيلك إلى حقوقك
القانونية في االستعالم والتي سترد في الفقرة التالية.
 .6حقوقي
بنا ًء على رغبتي يتعين على موظف/موظفة مكتب  JMDإطالعي على نوعية البيانات ال ُمسجلة عني (مادة  15من الئحة  ،DSGVOمادة  19من
قانون  ،DSG-EKDمادة  17من قانون  .)KDGيلتزم موظف/موظفة مكتب  JMDبتصحيح البيانات الخاطئة المتعلقة بي (مادة  16من الئحة ،DSGVO
مادة  20من قانون  ،DSG-EKDمادة  18من قانون  .)KDGيحق لي في ظروف معينة طلب حذف بياناتي أو تحجيم معالجتها .وقد تم تنظيم شروط
ذلك في المادة  17أو  18من الئحة  ،DSGVOأو المادة  21و  22قانون  DSG-EKGأو المادة  19و  20من قانون  .KDGفي حاالت مماثلة يمكنني
كذلك عند اللزوم المطالبة بإخطار كافة المطلعين على البيانات بحذف البيانات أو بتحجيم معالجتها .كذلك يحق لي وفق شروط معينة الحصول على
بياناتي المسجلة في صيغة منظمة واعتيادية ومقروءة (مادة  20من الئحة  DSGVOو مادة  24من قانون  ،DSG-EKDمادة  22من قانون .)KDG
في حالة انقطاع رغبتي في معالجة بياناتي على أساس هذا اإلقرار يمكنني في أي وقت الرجوع عن عنه (مادة  7فقرة  3من الئحة  ،DSGVOمادة
 11فقرة  3من قانون  ،DSG-EKDمادة  8فقرة  6من قانون  .)KDGيسري أثر الرجوع في الموافقة على المعالجات ال ُمستقبلية .وتبقى معالجة
بياناتي سليمة من الناحية القانونية حتى توقيت رجوعي عن اإلقرار.
إذا ترآى لي أن معالجة بياناتي تتم بصورة مخالفة لقانون حماية البيانات فإنه يحق لي التظلم لدى إحدى هيئات الرقابة (مادة  77من الئحة
 ،DSGVOمادة  46من قانون  ،DSG-EKDمادة  48من قانون ).KDG
تجدون قائمة بهيئات الرقابة وعناوينها على الرابط:
.https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links -node.html
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 .7حقي في الرجوع عن اإلقرار
يحق لي في أي وقت العدول عن الموافقة على معالجة بياناتي وفق المادة  21الئحة  DSGVOوالمادة  25من قانون
 DSG-EKDوالمادة  23من قانون  .KDGينطبق ذلك في حالة تمت معالجة بياناتي الشخصية على أساس

-

المادة  6فقرة  1صفحة  1بند هـ من الئحة ( DSGVOاالضطالع بمهمة تخدم الصالح العام) أو

-

المادة  6فقرة  1صفحة  1بند و من الئحة  ( DSGVOالحفاظ على المصالح المشروعة للطرف المعني أو لطرف
آخر) أو

-

المادة  6فقرة  1بند  1من قانون  ( DSG-EKDالئحة قانونية تسمح بمعالجة البيانات الشخصية أو تنظمها) أو

-

المادة  6فقرة  1بند  3من قانون (DSG-EKDلتنفيذ مهام الجهة المعنية) أو

-

المادة  6فقرة  1بند  4من قانون (DSG-EKDاالضطالع بمهمة مغايرة تصب في مصلحة الكنيسة) أو

-

المادة  6فقرة  1بند  8من قانون (DSG-EKDالحفاظ على المصالح المشروعة الخاصة بطرف آخر) أو

-

المادة  6فقرة  1بند و من قانون ( KDGاالضطالع بمهمة تخدم مصلحة الكنيسة) أو

-

المادة  6فقرة  1بند ي من قانون  ( KDGالحفاظ على المصالح المشروعة للطرف المعني

أو لطرف آخر) .كذلك ُيشترط توافر أسباب للتراجع نابعة من وضعي الخاص.
يمكنني في أي وقت ودون ذكر أسباب الطعن على معالجة بياناتي إذا تم استخدامها بغرض الدعاية المباشرة أو
جمع التبرعات.
كذلك ينطبق قرار الرجوع على الملف المرتبط بأغراض المعالجة المذكورة أعاله.
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