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 2022صادر في تموز/يوليو 

 بحث مبادرة "إنشاء بيئة تعلُّم جديدة"

 معلومات أساسية

 الجهة المشرفة

 )director@etf.europa.eu(مدير المؤسسة األوروبية للتدريب 

  العمل مسئول الرئيسي عنال

 Erja.Kaikkonen@etf.europa.euإيرا كاكونن، رئيس قسم السياسات والتوعية العامة، 

 مسؤول حماية البيانات

 DataProtectionOfficer@etf.europa.euتيزيانا سيكاروني/لورينز ريجين، 

 الغرض من المعالجة

فيما يتعلق الغرض من المعالجة هو التنظيم اللوجستي واإلداري للدعوة الموجهة للمشاركين في شراكات بحث "مبادرة "إنشاء بيئة تعلُّم جديدة"" 

ودراسات الحالة ومشاركة بيانات منشورات دراسات الحالة على شبكة المؤسسة األوروبية للتدريب  الحاالت الملهمة واستبيانات المتابعةب

 .الخاصة بها ومنصات التواصل االجتماعي

 األساس القانوني

 1339/2008 ، الوظائف، )و( من الالئحة التأسيسية )المعاد صياغتها( رقم2األساس القانوني لعمليات معالجة البيانات الشخصية هو المادة 

 للمؤسسة األوروبية للتدريب.

 البيانات الشخصية

 البيانات الشخصية المعنية هي:

  في هذه  المتضمنةاالسم وبيانات التواصل )العنوان، البريد اإللكتروني، الهاتف( )جميع األشخاص الذين يمثلون المؤسسات المشاركة

 الدعوة(

 اإلضافية، ومقاطع الفيديو المتعلقة بأنشطة دراسات الحالة )األشخاص المختارون  اإلجابات على االستبيانات والمقابالت الشخصية

 لدراسات الحالة(

 مستقبلو البيانات الشخصية

 بالنسبة لجميع المشاركين

  ُوجهت الدعوة األولية الستطالع آراء المشاركين من قبل معهد قبرص لعلوم األعصاب والتكنولوجيا، وشركة إنسايت اس ايه نيابة

 "، باستخدام أداة استطالع اآلراء عبر اإلنترنت.المتعهد عن المؤسسة األوروبية للتدريب، المشار إليهما أيًضا باسم "

 بالنسبة للمشاركين المختارين للمتابعة )دراسات الحالة، االستبيانات اإلضافية، المقابالت الشخصية، مقاطع الفيديو(

  هدالمتع تُعالج البيانات الشخصية بواسطة 

  ال يتم مشاركة اإلجابات الفردية الستبيانات المتابعة والمقابالت الشخصية. يتم توفير البيانات مجهولة المصدر )إجابات االستبيانات

 والمقابالت الشخصية( لفريق المؤسسة األوروبية للتدريب

 يمكن استخدام مقاطع الفيديو والصور ألغراض النشر 
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 معلومات إضافية

 ناتاالحتفاظ بالبيا

 طوال مدة البحث وسيتم حذفها بعد ذلك.المتعهد سيتم االحتفاظ بالبيانات الشخصية التي تم جمعها بواسطة 

 5سيحتفظ فريق المؤسسة األوروبية للتدريب ببيانات االستبيان )بدون بيانات شخصية( وبيانات المقابالت الشخصية )محجوبة المصدر( لمدة 

 سنوات بعد انتهاء المشروع.

وفقًا لبيان الخاصة بها االحتفاظ بالصور ومقاطع الفيديو المنشورة على شبكة المؤسسة األوروبية للتدريب ومنصات التواصل االجتماعي  سيتم

 .1خصوصية الصور ومقاطع الفيديو للمؤسسة األوروبية للتدريب

 حق االطالع أو التصحيح أو المسح أو التقييد أو الرفض

تابةً يتم توجيه أي طلبات لالطالع على البيانات الشخصية أو تصحيحها أو مسحها أو تقييد طريقة معالجتها أو سحب الموافقة عليها أو رفضها، ك

 على أن تتضمن تفاصيل الطلب. NewLearning@etf.europa.euإلى العنوان 

 الحق في تقديم شكوى

بشأن معالجة بياناتهم الشخصية إلى مسؤول حماية البيانات في المؤسسة األوروبية للتدريب  يمكن ألصحاب البيانات في أي وقت تقديم شكوى

(DataProtectionOfficer@etf.europa.euأو إلى مشرف حماية البيانات األوروبي )ة (http://www.edps.europa.eu.) 

                                                   

1 https://www.etf.europa.eu/en/about/compliance-transparency/public-access-to-documents/photos-and-video-
privacy-statement 
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