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 الطالب خصوصية معلومات
 (.G.D.P.R) 2016/679 المتحدة الواليات لوائح من 15 إلى 13 من 11 المادة من 11 المادة من 11 المادة بموجب صيغت

 

 الشخصية؟ بياناتي استخدام سيتم غرض ألي

 المفرطة وغير الصلة وذات الضرورية الشخصية البيانات معالجة ستتم

 المعهد مع العالقة إقامة أجل من المدرسة في الطالب تسجيل عن الناتجة

 وكذلك للمعهد المؤسسية األغراض لتحقيق عليها والحفاظ وإكمالها نفسه

 القوانين في عليها المنصوص (MIUR) والبحوث والجامعة التعليم وزارة

 عن الصادرة األحكام خالل من وكذلك ، المجتمعية والتشريعات واللوائح

 .والرقابية الرقابية والهيئات السلطات

 وحرياتي لحقوقي وفقا بياناتي لمعالجة لدي تتوفر التي الضمانات هي ما

 الشخصية؟

يتمس  في سواء عام بشكل المدرسية والمباني السكرتارية مكاتب داخل العالج 

 .المحوسب أو اليدوي الوضع
 التنظيمية اإلجراءات من األدنى الحد تطبيق سيتم ، البيانات سرية لضمان

 وثيقة" في عليها الضوء تسليط يتم التي المعلومات تكنولوجيا وأمن

لتيا "الشخصية البيانات حماية إجراءات  .التعليمية المؤسسة هذه أعدتها 

 واإلجراءات اتباعه الواجب بالسلوك تتعلق دقيقة تعليمات لمعلميه المعهد قدم

 ندرك قد ، العالج بمناسبة .مستخدميه بيانات سرية لضمان تطبيقها الواجب

 الطبية الشهادات) الصحية الحالة عن للكشف مناسبة ألنها الحساسة البيانات

عفاءاتواإل والحوادث  والمعتقدات (ذلك إلى وما الوظيفية والتشخيصات 

 (ذلك إلى وما الديني الغذائي والنظام الدينية األعياد استخدام طلب) الدينية
 تتم ، "قضائية" أنها على المحددة البيانات مع جنب إلى جنبًا ، والتي

 الهجرة وزارة تقوم التي الهامة العامة المصلحة ألغراض معالجتها

نسيةوالج  .تسعى .
 .عليها (التنميط) القرار التخاذ آلية عملية أي تنفيذ يتم لن

 آخرين؟ أشخاص من الشخصية بياناتي أخذ سيتم هل

 إدارة إلى ، المحلية السلطات إلى المقدمة الشخصية البيانات إرسال يمكن
 ASL / ATS إلى ، INAIL إلى ، (UST و MIUR ، USR) المدرسة

 ، RSPP مثل معهدنا يستخدمهم الذين والموردين المهنيين إلى وكذلك
DPO ، لألغراض حصريًا ، سفر وكاالت ، تأمين شركات ، مختص طبيب 

 للمسؤولين ؛ بياناتك عن الكشف أيًضا يتم قد ، التحديد وجه على .المؤسسية

 إلى ، لها التنظيمية لألغراض (توفيرها تم إذا) المدرسي الغداء خدمة عن

يةالخارج الهيئات  ذلك في بما أنواعها بمختلف التعليمية األنشطة لتنظيم 

 مباني في عرضها يمكن الطالب تصور التي والصور التعليمية الرحالت

 يمكن ، التدريس نشاط توثيق لغرض الدراسية الفصول داخل وفي المعهد

 وضع في المدارة البيانات على االطالع حضانتهم عن المسؤولين للفنيين

ناءأث الكمبيوتر  ، وصيانتها المعلومات تكنولوجيا ومعدات الشبكة في التحكم 

 األول الصف من عام ° إرسال سيتم 3 يحضرون الذين الطالب وبيانات

 "لومباردي منطقة في الطالب سجل" إلنشاء لومباردي منطقة إلى الثانوي

 الوفاء على الرقابة تطبيق أجل من 19/2007 اإلقليمي للقانون وفقًا

تبالتزاما  تتم لم أخرى موضوعات إلى البيانات نقل يتم لن .والتدريب التعليم 

 أو موافقتك على الحصول قبل يتم لم ما المستند هذا في صراحةًً إليها اإلشارة

 .عنها الكشف
 .أخرى مؤسسة إلى الشخصي الملف إرسال سيتم ، النقل حالة في

لدو في المقيمين المستفيدين إلى نفسه الشيء نقل يتم ولن  يتعلق فيما ثالثة 

 .الدولية المنظمات أو األوروبي باالتحاد

 

 ببياناتي؟ ستحتفظ متى إلى

 ذلك وبعد نشًطا سيكون التسجيل أن طالما المعهد في بالبيانات االحتفاظ سيتم

 بالحد االحتفاظ سيتم ، العالقة إنهاء أو أخرى مؤسسة إلى النقل حالة في ،

 التشريعات يوفرها التي اإللزامية االحتفاظ ولفترة فقط البيانات من األدنى

 .الحالية

 حقوقي؟ هي ما

 :البيانات مراقب من يطلب أن المعني للطرف يحق
 ؛ إلغائها أو وتصحيحها بياناتهم إلى الوصول -

 ؛ به المتعلقة الشخصية البيانات معالجة على واالعتراض التقادم -
 ؛ البيانات نقل قابلية -

 ، اإلقامة لبلد اإلشرافية السلطة إلى شكوى تقديم أيًضا المعني للطرف يحق

 .G.P.R.R من 6 .للفن وفقًا المعالجة على الموافقة سحب وكذلك
 

 القدرة عدم إلى للبيانات الصحيح غير أو الجزئي التوفير أو الفشل يؤدي قد بياناتي؟ أعط لم إذا يحدث ماذا

نلضما الالزمة الخدمات بجميع الطالب تزويد على  .والتدريب التعليم في حقه 
 مؤقت محترف مدرسة مدير شخص في المدرسي المعهد البيانات؟ مراقب هو من

 (.R.P.D. / D.P.O) البيانات حماية ضابط
Luca Corbellini  

c/o Studio AG.I.COM. S.r.l. - Via XXV Aprile, 12 – 20070 SAN ZENONE AL 

LAMBRO (MI) e-mail dpo@agicomstudio.it 
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 المشتركين…………………
 التلميذ والدا…………………

 قسم..………/.…………..
 

رأتق أنني يعلنون  .  التالية الطلبات على موافقتهم عن وأعبر الخصوصية سياسة 
 

 األوروبي االتحاد لوائح من 7 .الفن على بالموافقة الموافقة إظهار طلبات
 

 

 طلب
 

 اوافق ال انا موافق أنا

 ترافق الصحيحة األعمدة في X عالمة أضف)

 (االختيار خيار
  

 

 

 

 

هدالمع من المعتمدون الموظفون سيتمكن  من 

 التي الفصل صورة بمناسبة الطالب تصوير

 اآلخرين الطالب أسر إلى أيًضا تسليمها سيتم

 .يطلبونها الذين المعنيين
 الصورة تسليم إلى باإلضافة ، االتصال يتم قد

 التي الملفات تسليم طريق عن ، المطبوعة

 .الصور نفس إنتاج تعيد

  

 من المعهد من المعتمدون الموظفون سيتمكن

لتقاطا  السمعية الوسائل بمساعدة الصور 

 ، الطالب تصوير إلى باإلضافة ، والبصرية

 بنشاط وثيقًا ارتباًطا تتعلق ألغراض

 من النشاط هذا نتائج نشر يمكن .التدريس

 .المدرسة موقع على النشر خالل

  

 تلك ذلك في بما ، الطالب بيانات إبالغ يجوز

تأمينال لشركات ، الصحية بحالته المتعلقة  

 لتوضيح له وقعت التي الحوادث بمناسبة

 .االسترداد إجراءات

  

 إلى للطالب الشخصية البيانات نقل يمكن

 من تطلبها التي األخرى التعليمية المؤسسات

 لخدمات عرضهم عن لإلبالغ استخدامها أجل

 .التدريب

  

 

 

  وتاريخ مكان………………………………………………………………………………………………
 

………………….. سماال   A)  واألخير األول 
 (*) .التوقيع.........................................................… 

 

 B)  واألخير األول االسم……………………
 (*) التوقيع...........................................................…

 

لدينالوا أحد قبل من المعنية المعلومات على التوقيع تم إذا (*)  ، المدني القانون من ثالثًا 337 المادة من 3 والفقرة 1 الفقرة 316 المادة إلى بالنظر ، 

 .الوالدين كال مشاركة افتراض فسيتم


