إدارة بلدية مدينة )Halle (Saale
إثبات حضور الحدث التالي:
……………………………………………..........
يجب تعبئة هذه المعلومات من قبل جميع األشخاص قبل زيارة الحدث المذكور أعاله .سيتم حذف البيانات بشكل نهائي من
قبل إدارة البلدية بعد أربعة أسابيع من الحصول عليها .يحق لمديرية الصحة أن تطلب البيانات التي تم جمعها طالما كان
ذلك ضروريا ً لتتبع التواصل .للمزيد حول هذا الموضوع يرجى مراجعة تعليمات حماية البيانات المرفقة .من فضلك
ساعدنا في حماية صحة وسالمة جميع األشخاص في منطقة مدينة ).Halle (Saale
الجهه المقصودة……………………………………........................ :

اللقب ،األسم............................................................................................ :
العنوان................................................................................................. :
رقم الهاتف.............................................................................................. :
توقيت الحضور……………………………………........................ :

أقر بأن المعلومات المعبأة اعاله صحيحة و حقيقية .كما أقر بانني على علم بأن اإلدالء
بأية معلومات غير صحيحة يمكن ان يكون له تأثير كبير على األوضاع الصحية العامة.

التاريخ ،التوقيع ..............................................................................
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تعليمات بخصوص حماية المعلومات الشخصية:
 .1اسم ومعلومات التواصل مع المسؤول
تقوم مدينة هالة (سالة) ) Halle (Saaleممثلة من قبل عمدة المدينة ـ التواصل المركزي  DLZادارة شؤون المواطنين الواقعة بـ
 Halle 06100 ,1 Marktplatzاو على الرقم التلفوني  0345 22 10ـ بمعالجة معلوماتكم الشخصية المتعلقة باألمور الصحية بناء
على طلب مديرية الصحة فقط.
 .2االهداف والضوابط القانونية للمعالجة المعلومات
يتم التعامل مع المعلومات الشخصية المستحصل عليها وتتم معالجتها بما يتوافق وضوابط الالئحة الحادية عشر المتعلقة باالجراءات
الخاصة باحتواء انتشار فيروس كورونا  SARS-CoV-2بوالية ساكسن ـ انهالت (Elfte SARSCoV-2-
 )Eindämmungsverordnung -11. SARSCoV-2-EindVالمادة  1فقرة  1و 5بهدف التحري بحالة حصول اصابة طارئة
بالحاالت الفردية باالرتباط مع (فيروس كورونا سارس ـ كوف ـ .SARS-CoV-2 )2
استنادا الى الالئحة الحادية عشر بخصوص اجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا  SARS-CoV-2بوالية ساكسن ـ انهالت ( Elfte
 )SARSCoV-2-Eindämmungsverordnung -11. SARSCoV-2-EindVالمادة  1الفقرة  5تم تحديد المعلومات التالية:
االسم االول واللقب ,العنوان الكامل ورقم التلفون ,تقديم التوقيت والمكان بالدقة لإلقامة في مكتب اإلدارة.
 .3المستقبلون أو مواصفات المستقبلون
من اجل تنفيذ هذه المهمة يسمح بتسليم معلوماتكم ايضا الى القسم الصحي المختص.
من جهتنا النسلم هذه المعلومات ألي بلد ثالث.
بغير ذلك ستُسلم معلوماتكم فقط ,اذا توفرت قاعدة قانونية لهذا األمر أو انكم توافقون على ذلك.
 .4مدة تخزين المعلومات
تحذف ادارة المدينة قائمة االشخاص المتواجدين بشكل نهائي بما يتوافق والمادة  1الفقرة  5من ضوابط الالئحة الحادية عشر المتعلق
باالجراءات الخاصة باحتواء انتشار فيروس كورونا  SARS-CoV-2بوالية ساكسن ـ انهالت (Elfte SARSCoV-2-
 )Eindämmungsverordung -11. SARS-CoV-2-EindVاربعة اسابيع بعد رفعها .يحق لمديرية الصحة طلب البيانات
المرفعة ألجل متابعة سلة التواصل واالحتكاك عند الضرورة .يحظر تمرير واستخدام البيانات المجمعة من مديرية الصحة إلى الغير ألي
سبب آخر .على مديرية الصحة المختصة حذف البيانات المجمعة على الفور اذا لم تحتجها بعد لمتابعة سلة التواصل واالحتكاك بين الناس.
 .5حقوق االشخاص المعنيين باألمر
لديكم الحق بالحصول على المعلومات المتعلقة بمعلوماتكم الشخصية المخزنة (المادة  15من قانون حماية المعلومات الشخصية
 )DSGVOوكذلك على تصحيحها (المادة  16من قانون حماية المعلومات الشخصية  )DSGVOأو مسحها اي تحديد التعامل معها
(المواد 18 ,17من قانون حماية المعلومات الشخصية  .)DSGVOباالضافة الى ذلك لديكم حق االعتراض (المادة  21من قانون حماية
المعلومات الشخصية  )DSGVOضد التعامل مع المعلومات المقدمة من قبلكم وحق نقل المعلومات (المادة  20من قانون حماية
المعلومات الشخصية  )DSGVOالمقدمة من قبلكم.
اذا رغبتم باستخدام حقوقكم المذكورة أعاله ,ستفحص مدينة هالة (سالة) ) Halle (Saaleهذا األمر ,وتدرس فيما اذا كانت الشروط
القانونية متوفرة لذلك.
باالضافة الى ذلك هناك حق الشكوى لدى المكلف باالمور المتعلقة بحماية المعلومات الشخصية بوالية ساكن ـ انهالتLeiterstraße ,
 ,Magdeburg 39104 ,9تلفون  ,0391 81803-0البريد األلكتروني E-Mail: poststelle@Ifd.sachsen-anhalt.de
و صفحة االنترنيت.www.datenschutz.sachsen-anhalt.de :
 .6واجب اعطاء المعلومات
انكم ملزمون على اعطاء معلومات للتعامل معها ومعالجتها بناء على ضوابط الالئحة الحادية عشر المتعلقة باالجراءات الخاصة بضوابط
احتواء انتشار فيروس كورونا  SARS-CoV-2بوالية ساكسن ـ انهالت الموصولة بالمادة  9الفقرة  1الحرف ب من قانون حماية
المعلومات الشخصية  DSGVOوالموصولة مع المادة  26الفقرة  3الجملة  1من من قانون حماية المعلومات الشخصية .DSGVO
بامكانكم الحصول على المزيد من المعلومات ايضا من قبل المكلف من قبلنا بالمدينة باالمور المتعلقة بحماية المعلوما الشخصية,
 Halle 06100 ,Marktplatz 1او على الرقم التلفوني  ,0345 221 4698البريد االلكتروني E-Mail:
 ,datenschutz@halle.deحيث بامكانكم االتصال هناك بحالة وجود اية اسئلة او استفسارات لديكم.
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