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 برنامج إتحادي

 اإلندماج مع رعاية الطفل: حجر األساس للمستقبل" دورة"

 معالجة البيانات الشخصيةدى تعليمات حماية البيانات ل

 معلومات عامة    .1

ن والنساء والشباب )إن  بالتعاون مع الوزارة اإلتحادية  (BMFSFJالوزارة االتحادية لشؤون األرسة والمسني 

  للداخلية واإلعمار واألمن 
نامج اإلتحادي ( الداعم المال  )ه  المسؤولة والممولة  (BMI) الوطنن المسىم للبر

 . اإلندماج مع رعاية الطفل: حجر األساس للمستقبل" دورة"

كاتgsubه  " والجهة المانحة كة إعارة. محدودة  مسؤولية ذات  ،" هيئة اإلستشارات االجتماعية للشر  كشر

كة مدنية تتشكل  ARGEوهو ورات االندماج مع رعاية الطفل". عالوة عىل ذلك هناك "مكتب الخدمات لد رسر

 من: 

• "gsubكات  ذات مسؤولية محدودة، و ،" هيئة اإلستشارات االجتماعية للشر

ن "فالبر ماي". SPIالمؤسسة الوقفية  •   برلي 
بية االجتماعية فن  ، معهد البر

ن إل المستفيدويحصل عىل هذا الدعم موفري دورات االندماج ) جراء هذه الدورات والذين يوظفون ( المخولي 

  رعاية األطفال بصورة دائمة لغرض إجراء دورات االندماج مع رعاية األطفال أو يقومون بإجراء 
ن فن أخصائيي 

  هذه المجال. 
ن
ن ف ن مستقلي  ن مخولي  كات رعاية األطفال أو أخصائيي   هذه الرعاية بالتعاون مع رسر

نامج معالجة البيانات والمسؤول عن معالجة البيانات الشخصية ألغراض مختلفة.  وتتم من خالل هذا البر

 (: DSGVO)من القانون األساس  لحماية البيانات  7رقم  4هذه هو الجهة المانحة، وذلك حسب المادة 

"gsubكات، ذات مسؤولية محدودة  " هيئة اإلستشارات االجتماعية للشر

 Kronenstraße 6شارع: 

ن   Berlin 10117برلي 
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 لتواصل مع المكلف بحماية البياناتوسائل ا .2

كات، ذات gsubيمكنكم التواصل مع المكلف بحماية البيانات لدى " " هيئة اإلستشارات االجتماعية للشر

 :   التال 
ونن يد االلكبر يدي  datenschutz@gsub.deمسؤولية محدودة عىل البر   أو عىل العنوان البر

المذكور فن

 . “der Datenschutzbeauftragte„ (المكلف بحماية البيانات)األعىل مع إضافة عبارة 

 

 ؟ألي غرض تتم معالجة البيانات .3

  بداية  •
ع  للتمويل )فن

وط المنح المالية وإلختبار اإلستخدام الشر ام بشر ن ألغراض التحقق من اإللبر

وع كما أيضا بعد إنت ة الدعم(الدعم المال  وخالل مسار المشر  هاء فبر

  الفقرات  •
 4cو 4bللتواصل مع المستفيد الحاصل عىل الدعم كما مع المجموعات المذكورة المعنية فن

 ألغراض االستقصاءات التقييمية •

  تكون نتائجها وتقييماتها ذات طابع غب  شخص   •
 ألغراض الرصد النر

 

4.   
 تتم معالجتها؟ما ه  البيانات النر

 الطلب أو المستفيد الحاصل عىل الدعمبيانات المسؤول عن المتقدم ب (أ 

، رقم الهاتف  •  
ونن يد االلكبر بيانات اإلتصال للشخص المخول بالتوقيع )اإلسم، الوظيفة، البر

 والفاكس(

، رقم الهاتف والفاكس( •  
ونن يد االلكبر  بيانات اإلتصال بالشخص المسؤول )اإلسم، الوظيفة، البر

المسؤولة عن عروض اإلستشارة و المعنية  الطفولة والشبابدائرة بيانات موظفة أو موظف  (ب

اف  واإلشر

 سم والكنيةاإل  •

 الوظيفة •

•   
ونن يد االلكبر  البر

 عنوان دائرة الطفولة والشباب •
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اف )مستقبال( (ت ن باإلشر ن أو المكلفي  في   بيانات األشخاص المشر

 اإلسم والكنية •

 تاري    خ الميالد •

 الجنس •

 العمل األسبوعية، األجر( بيانات حول نوع العمل كمتعاقد أو مكلف مستقل )ساعات •

 عنوان مكان التعاقد أو مكان التكليف بالعمل •

ن عىل الرعاية  (ث بيانات الشخص المشارك بدورة اإلندماج ولديه حق الوصاية عىل األطفال الحاصلي 

 كما أيضا بيانات الطفل نفسه

 اإلسم والكنية للوص  ولكل طفل حاصل عىل الرعاية •

ن عىل الرعاية تاري    خ الميالد للطفل أو لألطفال •  الحاصلي 

 عنوان مكان الرعاية •

  الدورة بيانات  •
 للوص  أو األوصياءحول أحقية المشاركة فن

  الدورة للوص  أو األوصياء •
 بيانات حول المشاركة القانونية فن

  المتقدم بالطلب أو الجهة المستفيدة أو عن طريق جمع البيانات يتم 
ة من الشخص المعنن بصورة مبارسر

وط المنح المتقدم بالط ام بشر ن وري للتحقق من اإللبر لب أو المستفيد. إن توفب  البيانات المذكورة أعاله ضن

ن أساسا بتوفب   ن غب  ملزمي  المالية وللموافقة عليها كما أيضا لألمور المحاسبية للمشاري    ع. إن األشخاص المعنيي 

أو بسياق آخر إل رفض أو حجب  توفب  البيانات يؤدي إل رفض الطلب هذه البيانات. إال أن اإلمتناع عن

  هذه الحالة. 
وط المنح المالية غب  ممكن فن ام بشر ن  المنحة كون التحقق من اإللبر

  لمعالجة البيانات هو المادة 
 DSGVOمن القانون األساس  لحماية البيانات  eرقم  1الفقرة  6المستند القانونن

 العامة( ة)المعالجة من أجل أداء مهمة تخضع للمصلح

 

 يحصل عىل البيانات؟ من .5

   PSIالبيانات لدى المؤسسة الوقفية  توفب  يتم 
كة القانون المدنن الوزارة االتحادية ( و ARGE)جزء من رسر

ن والنساء والشباب  ن  BMFSFJلشؤون األرسة والمسني  والوزارة  BAMFوالدائرة االتحادية للهجرة والالجئي 

  
والمنظمات المكلفة بالتقييم كما أيضا الديوان اإلتحادي  BMIاإلتحادية للداخلية واإلعمار واألمن الوطنن

 للمحاسبة. 
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 ألي مدة يتم تخزين البيانات؟ .6

كأقص حد، وذلك بغض النظر عن الموافقة عىل دعم   31/12/2029يتم مسح البيانات الشخصية بعد تاري    خ 

 المشاري    ع من عدمها. 

 

؟ .7 ن  ما ه  حقوق األشخاص المعنيي 

ن ا ن حول البيانات الشخصية الخاصة وتصحيح لدى األشخاص المعنيي  لحق باإلستعالم لدى المسؤولي 

  المادة 
  حال وجود أحد األسباب المذكورة فن

من القانون  17البيانات غب  الصحيحة أو مسح البيانات فن

  حال وجود أحد األسباب  يةحص األساس  لحماية البيانات. وعالوة عىل ذلك هناك حق 
معالجة البيانات فن

  المادة المذ 
   18كورة فن

  الحاالت المذكورة فن
من القانون األساس  لحماية البيانات كما أيضا حق نقل البيانات فن

 من نفس القانون.  20المادة 

من القانون األساس  لحماية البيانات  eرقم  1الفقرة  6إذا تم تحصيل البيانات الشخصية عىل أساس المادة 

)معالجة البيانات  fأو ممارسة الحق العام( أو رقم  العامة ةللمصلح )المعالجة من أجل أداء مهمة تخضع

  أي 
اض عىل معالجة البيانات فن   اإلعبر

ن الحق فن عية( فيكون لألشخاص المعنيي  للمحافظة عىل مصلحة رسر

وقت وفقا ألسباب ناجمة عن أوضاعهم الشخصية. ولن تتم معالجة البيانات الشخصية بعد ذلك، إال إذا 

لمعالجة البيانات، ترجح فيها كفة مصالح وحقوق وحرية األشخاص اب اضطرارية حساسة مثبتة توفرت أسب

ن أو أن تخدم معالجة البيانات مطالبات وممارسات ودفاعات حقوقية.   المعنيي 

ن عىل هذا العنوان    برلي 
ن بحماية البيانات وحرية المعلومات فن ن إمكانية مراجعة المكلفي  لدى األشخاص المعنيي 

(Friedrichstr. 219, 10969 Berlin إذا كان من وجهة نظرهم ان معالجة البيانات الخاصة تشكل انتهاكا )

 ضد القانون األساس  لحماية البيانات. 


