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 مؤسسة التدريب األوروبيةفعاليات بيان خصوصية ل

 

 النص

 ً االتحاد )لبرلمان األوروبي ل 2018لسنة  1725رقم  للقانونكل البيانات والمعلومات الخاصة بمشاركتكم في الحدث سيتم التعامل معها وفقا

بحماية األفراد فيما يتعلق بالتعامل مع البيانات الشخصية من جانب والمتعلق  2018أكتوبر  23الصادرة في  2000مجلس الو( األوروبي

 المؤسسات والمنظمات المختلفة وكيفية استخدامها ونقلها وسيشار إليه الحقاً باسم "القانون". 

 .القانون توفر مؤسسة التدريب المعلومات التالية من 16و 15بموجب المادة 

 هوية المسؤول 

 مدير مؤسسة التدريب األوروبية 

 ما هي نوعية البيانات الشخصية التي تم تجميعها وما الهدف منها؟  

، رقم التلفون، اسم العائلة: االسم، ويتم استخدامها خالل التسجيل وتتضمن تنظيم وإدارة الفعاليةيتم تجميع هذه البيانات الشخصية التالية من أجل 

العنوان ورقم التلفون( وفي بعض الحاالت المحددة يتطلب األمر توفير رقم الهوية الشخصية/تفاصيل  مثل)المؤسسة البريد اإللكتروني، تفاصيل 

 طلوبة من كل المشاركين. ، وتوفير هذه البيانات ضروري للمشاركة في الفعالية، وهي ماالئتمانيةوتفاصيل البطاقة  جواز السفر

 يمكن أيضاً تجميع واستخدام البيانات الشخصية لألهداف التالية األخرى:

 

البيانات الشخصية الخاصة بالتواصل مثل االسم واسم العائلة ورقم التلفون، واسم الشركة/المعهد،  لمشاركتها مع المشاركين اآلخرين: .1

واإلدارة، والمسمى الوظيفي، والبريد اإللكتروني، وحسابات التواصل االجتماعي، الخ مطلوبة، وسيتم نشرها على صفحة المشاركين 

اإلشارة بعالمة صح في الصندوق ختر مشاركة هذه المعلومات من خالل التي يتم توزيعها في الفعالية، ويمكن للمشارك أن ي

  المخصص لذلك في استمارة التسجيل. 

للتسجيل في قاعدة بيانات شركاء مؤسسة التدريب األوروبية لغايات التواصل المستقبلي فيما يتعلق بنشاطات مؤسسة التدريب  .2

البيانات الشخصية الخاصة بالتواصل مثل االسم واسم العائلة ورقم التلفون، واسم الشركة/المعهد، واإلدارة، والمسمى  األوروبية:

الوظيفي، والبريد اإللكتروني، وحسابات التواصل االجتماعي، الخ. ويمكن للمشارك أن يختر مشاركة هذه المعلومات من خالل 

  لذلك في استمارة التسجيل.  اإلشارة بعالمة صح في الصندوق المخصص

الصور والفيديوهات التي تم التقاطها خالل الفعالية يمكن استخدامها من جانب مؤسسة التدريب األوروبية لغايات  لغايات التواصل: .3

رة اإلشارة بعالمة صح في الصندوق المخصص لذلك في استمااالتصال، ويمكن للمشارك أن يختر مشاركة هذه المعلومات من خالل 

  التسجيل. 

 األساس القانوني 

 . الوظائف – 2المادة  1339/2008م رق RECAST (EC)األساس القانوني الستخدام البيانات ومعالجتها هو قانون 

 الوسائل التقنية لمعالجة البيانات

 .يتم تجميع البيانات الشخصية ومعالجتها إلكترونياً 
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 متلقي البيانات الشخصية 

والمسؤولين عن إدارة  المخولينيتم توفير البيانات الشخصية للمسؤول في مؤسسة التدريب المهني عن تنظيم المؤتمر وكذلك لكافة األعضاء 

 الفعالية المعنية. 

هدف؟"( فيمكن مشاركة الموافقة على استخدام البيانات ألغراض مختلفة )انظر قسم "ما نوع البيانات الشخصية التي يتم تجميعها وما ال أينما تمت

 هذه البيانات مع المشاركين اآلخرين وموظفي مؤسسة التدريب األوروبية والمنظمين اآلخرين والعامة. 

ويمكن مشاركة بعض البيانات الشخصية بحسب الحاجة إلى االطالع عليها من جانب المستشار القانوني لمؤسسة التدريب األوروبية ومحكمة 

والمفوض البرلماني األوروبي ومشرف حماية البيانات األوروبي  الفسادلمكافحه  األوروبيالمكتب و ئة القضائية الوطنيةالعدل األوروبية والهي

مع الجهات الرقابية أو التفتيشية بما يتوافق مع قانون االتحاد مشاركتها إمكانية ومحكمة المدققين األوروبية وخدمة التدقيق الداخلية، بما ال يمنع من 

 الوطني. األوروبي والقانون 

 

 حق الولوج إلى البيانات وتعديلها وحذفها وحظرها

لجهة من حق صاحب البيانات الشخصية أن يطالب بالولوج إلى البيانات وتعديلها وحظرها أو حذفها، وينبغي أن يتم توجيه الطلبات كتابياً إلى ا

 المسؤولة عن معالجة البيانات )انظر معلومات االتصال أدناه(، وسيتم انجاز الطلبات القانونية خالل شهر من تاريخ تقديم الطلب. 

 اظ بالبياناتاالحتف

 . سنوات 7سيتم االحتفاظ بالبيانات الشخصية لمدة 

له باألفراد والجانب الشخصي للمشاركين وإنما ألسباب  ةال عالقتحتفظ مؤسسة التدريب األوروبية ببيانات المشاركين في الفعاليات، وهذا 

 إحصائية. 

 معلومات االتصال 

 نك التواصل مع ضابط حماية البيانات في مؤسسة التدريب األوروبية لالستفسار حول معالجة البيانات الشخصية بإمكا

 مؤسسة التدريب األوروبية

European Training Foundation- (ETF)            

 Villa Gualino, Viale Settimio Severo 65, 

10133 Turin, Italy 
  

 DataProtectionOfficer@etf.europa.euالبريد اإللكتروني: 

 

 

 

 حق اللجوء والطعن 

في أي وقت الرجوع إلى ضابط حماية البيانات في مؤسسة التدريب األوروبية أو إلى مشرف حماية البيانات األوروبية  يمكن ألصحاب البيانات

)http://www.edps.europa.eu( قد تعرضت لالنتهاك نتيجة معالجة بياناتهم  1725/2018رقم  إن كانوا يرون أن حقوقهم تحت القانون

 الشخصية من جانب مؤسسة التدريب األوروبية. 

  

mailto:DataProtectionOfficer@etf.europa.eu
http://www.edps.europa.eu/
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