فرم پرسشنامه حضور برای
خانمها و آقایان مراجعه کننده به اداره
مدیریت شهری هآله( Halle/زآله)Saale/
ّ
مدیریت شهری هآله (زآله )Saale/تکمیل کنند و سپس
این پرسشنامه را باید تمایم افراد ،قبل از مراجعه به اداره
آن را تحویل دهند .بعدا فرم تکمیل شده به اداره اولیای امور بهداشت عمویم ارسال خواهد شد .هدف از چنین
اقدایم اینست که در صورت ُمبتل بودن به بیماری واگیدار بتوان با شما تماس گرفت و از شیوع آن جلوگیی کرد.
در این مورد از شما خواهشمندیم با ما همکاری کنید تا بتوان ّ
ی
سلمت تمایم افراد را در شهر هاله
امنیت و
ن
ن
تضمی کرد.
تأمی و
(زآله)Saale/
شما به کدام بخش اداری یم خواهید ُمراجعه کنید ...............................................................................
شما با چه کیس (خانم/آقا) قرار ُملقات گذاشته اید..............................................................................
نام و نام خانوادگ شما ...................................................................................................................
ّ
محل سکونت شما.................................................................................................................
آدرس
شماره تلفن شما...........................................................................................................................

ّ
اینجانب تایید و تصدیق یم کنم که اطلعات ثبت شده ،صحیح و کامل هستند .من به مفاد ُپرسشنامه آگاهم و
یم دانم که ّاطلعات غلط یم توانند تاثی بسیار ن
ّ
وضعیت سلمت عمویم جامعه ایفا کنند.
منف در
محل امضاء و تاریخ.....................................................................................................................
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ّ
ّ
تذکر در باره حفاظت از داده ها و ُمشخصات فردی:
ّ
 .۱نام و مشخصات اداره ذیصالح جهت ُمراجعه و تماس گرفت
اداره شهری هآله (زآله )Saale/به عنوان نماینده شهردار ُکل -تماس از طریق مرکز مشارکت ن
مدن شهروندان
ن
ّ
تخصیص تشخیص
نشان ( - )Marktplatz 1, 06100 Halle, Tel.: 0345 22 10در بخش
( )DLZبه
ّ
ن
همچنی طبق درخواست اولیای امور بهداشت به برریس داده ها و ُمشخصات فردی اقدام یم کند.
سلمت افراد و

 .۲اهداف و مبان حقوق پردازش داده ها
ّ
داده ها ومشخصات فردی مطابق الیحه هشتم ( )8در باره تدابی جلوگیی از شیوع ویروس جدید کرونا به نام
 SARS-CoV-2در ایالت زاکسن-آنهالت( Sachsen-Anhalt /الیحه هشتم پیشگیی از شیوع ویروس جدید
ن
کرونا )8.SARS-CoV-2/گردآوری و برریس یم شوند.
چنی اقدایم با ماده  § 1تبرصه  1به منظور تحقیقات در
ن
باره بروز عفونتهای ُمزمن در موارد فردی که به ویروس جدید  SARS-CoV-2مرتبط یم شوند و همچنی در
ن
قوانی مراقبت و پیشگیی از عفونتها (ُ )IfSGمطابقت یم کند.
پیوند با ماده  § 28از کتاب
ّ
داده ها و مشخصات فردی با استناد به مفاد الیحه هشتم ( )8در باره تدابی جلوگیی از شیوع ویروس جدید
کرونا به نام  SARS-CoV-2در ایالت زاکسن-آنهالت( Sachsen-Anhalt /الیحه هشتم پیشگیی از شیوع
ّ
ویروس جدید کرونا )8.SARS-CoV-2/و مطابق ماده  § 2تبرصه  6در برگینده ُمشخصات ذیل خواهند بود:
ن
ن
نشان کامل ّ
ن
همچنی شماره تلفن.
مسکون و
محل
نام – و نام خانوادگ،

گیندگان داده ها
گیندگان داده ها یا به عبارت دیگر ،سنخ ر
 .۳ر
ّ
ّ
تخصیص
به منظور اجرای تکلیف موصوفه اجازه داده یم شود که داده ها و ُمشخصات فردی شما فقط به بخش
اداره بهداشت تحویل داده شود.
ُ ّ
شخصات فردی شما از طرف ما به اولیای کشور ی
ثالت واگذار نیم شوند.
داده ها و م
ُ ّ
ی
شخصات فردی شما را فقط ن
زمان به دیگران واگذار یم کنیم که از لحاظ ّ
تعهد حقوق ُملزم باشیم یا
ضمنا داده ها و م
ّ
اینکه جنابعایل موافقت خودتان را با واگذاری داده ها و ُمشخصات فردی اعلم کرده باشید.

ّ
ُ ّ
ذخیه کردن داده ها و ُمشخصات فردی
 .۴مدت دوام ر
ّ
ّ
مدیریت شهری ،مطابق ماده  § 2تبرصه  6از الیحه هشتم ( )8در
داده ها و مشخصات فردی از طرف اداره
باره تدابی جلوگیی از شیوع ویروس جدید کرونا به نام  SARS-CoV-2در ایالت زاکسن-آنهالتSachsen- /
ّ
( Anhaltالیحه هفتم پیشگیی از شیوع ویروس جدید کرونا )8.SARS-CoV-2/به ُمدت چهار هفته ( 4
ّ
تخصیص
 )Wochenذخیه و نگهداری یم شوند و سپس بر حسب درخواست اولیاء امور به طور کامل به بخش
ی
حداکی دو ماه ( )2 Monateاز ذخیه شدن داده ها و
اداره بهداشت تحویل داده یم شوند .پس از اینکه
ّ
ّ
سیی شد ،آنها را کل حذف خواهند کرد.
ُمشخصات ر

مشمولت ذیربط
 .۵حقوق
ر
ّ
ّ
شما حق دارید که از اولیاء امور در باره داده ها و مشخصات ذخیه شده فردی سئوال کنید (طبق پاراگراف
ّ
ّ
ن
ن
همچنی اگر اطلعات غلط در
قوانی حفاظت از داده ها و ُمشخصات فردی)DSGVO/
شماره  15از کتاب
ّ
ّ
باره ُمشخصات شما ضبط شده باشد ،حق دارید که از اولیاء امور بخواهید خطاها را تصحیح یا حذف کنند
ّ
ن
قوانی حفاظت از داده ها و ُمشخصات فردی )DSGVO/به عبارت دیگر،
(طبق پاراگراف شماره  16از کتاب
ُ ّ
شخصات فردی (طبق پاراگراف شماره  17و  18از کتاب قوانین
محدود و کرانمند کردن استفاده از داده ها و م
ُ ّ
ّ
حفاظت از داده ها و ُمشخصات فردی .)DSGVO/ضمنا یم توانید علیه استفاده کردن از داده ها و مشخصات
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ّ
فردی خودتان ،ا ی
ن
قوانی حفاظت از داده ها و ُمشخصات
عیاض کنید (طبق پاراگراف شماره  21از کتاب کتاب
ّ
ّ
ن
محوله نباشند.
همچنی
فردی )DSGVO/البته چنانچه داده ها و ُمشخصات فردی فقط جهت اجرای تکلیف
ُ ّ
ّ
شخصات فردی ی
اعیاض کنید (طبق پاراگراف شماره  20از
حق دارید که در باره واگذاری و انتقال داده ها و م
ُ ّ
ُ ّ
شخ ی
شخصات فردی)DSGVO/؛ ن
ن
صان که به
یعت آن داده ها و م
قوانی حفاظت از داده ها و م
کتاب کتاب
اولیاء امور تحویل داده اید.
ّ
مدیریت شهری هآله
اگر شما خواستید به حقوق موصوفه استناد و از آنها استفاده کنید ،در ابتدا ،اداره
(زآله )Saale/برریس یم کند که آیا شما رشایط الزم را به منظور استفاده از حقوق موصوفه دارید یا خی.
ّ
دیگر اینکه یم توانید ی
اعی ّ
اضیه خودتان را به مسئول بخشداری حفاظت از داده ها و ُمشخصات فردی در ایالت
ن
نشانSachsen-Anhalt, Leiterstraße 9, 39104 Magdeburg, Tel.: 0391 :
زاکسن/آنهالت به
poststelle@Ifd.sachsen-anhalt.de,
Internet:
 www.datenschutz.sachsen-anhalt.deتحویل بدهید.

81803-0,

E-Mail:

ّ
 .۶وظیفه قانون مبن بر اعالم داده ها و ُمشخصات فردی
جنابعایل جهت اجرا و کاربست الیحه هشتم ( )8در باره تدابی جلوگیی از شیوع ویروس جدید کرونا به نام
ن
قوانی مراقبت
 SARS-CoV-2در ایالت زاکسن-آنهالت Sachsen-Anhalt /در پیوند با ماده  § 28از کتاب
ن
ن
قوانی حفاظت از داده
همچنی در پیوند با پاراگراف شماره  9تبرصه 1حرف ب از کتاب
و پیشگیی از عفونتها و
ّ
ن
ن
قوانی حفاظت از داده ها و
همچنی در پیوند با ماده  § 26تبرصه  3صفحه  1از کتاب
ها و ُمشخصات فردی و
ُ ّ
شخصات فردی ُملزم و ُم ّ
تعهد هستید.
م
ُ ّ
ّ
شخصات فردی یم توانید به ی
ی
دفی مسئول حفاظت از
بیشی برای حفاظت از داده ها و م
جهت کسب اطلعات
ّ
ن
داده ها و ُمشخصات فردی به نشان ذیل ُمراجعه کنید:
0345

Tel.:

(Saale),

Halle

06100

1,

Marktplatz

221 4698, E-Mail.
datenschutz@halle.de
ن
مسئولی ذیربط تماس بگیید .آنها با کمال میل به شما کمک خواهند کرد.
چنانچه جنابعایل سئوایل داشتید ،با
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