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 الصور استخدام الخصوصية 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
 

  الصوتية اللقطات أو الفوتوغرافية الصور التقاط فيه سيتم الذي المكان سياق في للمشروع موجز وصف
  للتلميذ الصوتية أو

……………………………...……………………………………………………………………………………………… 
……………………………...……………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….………
……………………………………………………………………………………………………… 

 الشخصية؟ بياناتي معالجة ستتم غرض ألي

 الوسائل بمساعدة الصور التقاط المعهد من لهم المصرح لألفراد يمكن

 وثيقًا ارتباًطا مرتبطة ألغراض ، الطالب تصوير وكذلك ، والبصرية السمعية

هدفت .به يقوم الذي التدريس بنشاط  تم الذي النشاط توثيق إلى الصور هذه 

 .له نقدي تحليل إجراء أجل من المدرسية البيئة في مراجعته ويمكن تنفيذه

 وحرياتي لحقوقي وفقا بياناتي لمعالجة لدي تتوفر التي الضمانات هي ما

 الشخصية؟

 تكنولوجيا ووضع اليدوي الوضع في المدرسة مبنى داخل العالج سيتم
 .المعلومات

ضمانل  معلومات تقنية وأمن تنظيمية إجراءات تطبيق سيتم ، البيانات سرية 
 البيانات حماية إجراءات وثيقة" في عليها الضوء تسليط تم والتي كافية
 تعليمات لمعلميه المعهد قدم .التعليمية المؤسسة هذه أعدتها التي "الشخصية

 سرية لضمان تطبيقها الواجب واإلجراءات اتباعه الواجب بالسلوك تتعلق دقيقة
 .مستخدميه بيانات
 .عليها (التنميط) القرار التخاذ آلية عملية أي تنفيذ يتم لن

 األخرى؟ لألطراف متاحة المتوفرة البيانات ستكون هل

 والكمبيوتر (الصور) الورق في الصف مجموعة داخل الصور نشر سيتم
 والوسائط الورق من نسخة تسليم ويمكن (فيديو أو صورة شكل في ملف)
 .بحتة وودية عائلية بيئة في الخاص االستخدام لجعل الصف لطالب الرقمية

 الصور توصيل سيتم كما

 …………………………………………………………إلى
................................................................................................

 (لتحديد) .....................................................
 من نشرها يتم أو / و
…………………………………………………………خالل
……………………………………………………................ 
................................................................................................

 (لتحديد).......................................................
 يتعلق فيما ثالثة دول في المقيمين المستفيدين إلى نفسه الشيء نقل يتم ولن
 .الدولية المنظمات أو األوروبي باالتحاد

 ببياناتي؟ ستحتفظ الوقت من كم

 في (الفيديو ولقطات الصور) الصور على تحتوي التي بالوسائط االحتفاظ سيتم
 .الدراسية السنة نهاية بعد واحد عام وحتى الحالي الدراسي العام طوال المعهد
 لالستخدام الفصل لطالب الشيء نفس تسليم سيتم ، الدراسي العام نهاية في
 .للغاية ودية عائلية بيئة في الخاص

 حقوقي؟ هي ما

 :البيانات مراقب من يطلب أن المعني للطرف يحق
 ؛ إلغائها أو وتصحيحها بياناتهم إلى الوصول -
االعتراضو التقادم -  ؛ به المتعلقة الشخصية البيانات معالجة على 
 ؛ 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

 بياناتي؟ أقدم لم إذا يحدث ماذا
داماستخ على الموافقة منح  الموافقة في الفشل يسمح لن ؛ اختياري الصور 

 لألغراض المعني للشخص المرئية الصوتية اللقطات أو / و الصور باستخدام
 .أعاله المذكورة

 مؤقت محترف مدرسة مدير شخص في المدرسي المعهد المتحكم؟ هو من

 (.R.P.D./ D.P.O) البيانات حماية عن مسؤولة
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..………/.…………..……….………

 

علنوني  .التالية الطلبات على موافقتهم عن وأعبر الخصوصية سياسة قرأت أنني 
 

 

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

  

 طلب
 

 اوافق ال انا موافق أنا
 

ةالصحيح األعمدة في X عالمة أضف)  

 (االختيار خيار ترافق
  

 

 

 
  

 المعهد من المعتمدون الموظفون سيتمكن

 الفصل صورة بمناسبة الطالب تصوير من

 الطالب أسر إلى أيًضا تسليمها سيتم التي

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

 تسليم طريق عن ، المطبوعة الصورة

 .الصور نفس إنتاج تعيد التي الملفات

  

 

 المعهد من المعتمدون الموظفون سيتمكن

 الوسائل بمساعدة الصور التقاط من

 تصوير إلى باإلضافة ، والبصرية السمعية

 وثيقًا ارتباًطا تتعلق ألغراض ، الطالب

 هذا نتائج نشر يمكن .التدريس بنشاط

 موقع على النشر خالل من النشاط

 .المدرسة

  

 

غإبال يجوز  تلك ذلك في بما ، الطالب بيانات 

 التأمين لشركات ، الصحية بحالته المتعلقة

 لتوضيح له وقعت التي الحوادث بمناسبة

 .االسترداد إجراءات

  

 

 إلى للطالب الشخصية البيانات نقل يمكن

 تطلبها التي األخرى التعليمية المؤسسات

 عرضهم عن لإلبالغ استخدامها أجل من

 .التدريب لخدمات

  

 

 

 وتاريخ مكان…………………………………………
 

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

 

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

 
 .الوالدين كال مشاركة افتراض فسيتم ، المدني القانون من ثالثًا 337 المادة من 3 والفقرة 1 الفقرة 316 المادة إلى بالنظر ، الوالدين أحد قبل من المعنية المعلومات على التوقيع تم إذا (*)


