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 دورات دعم آليات سوق العمل بالوالية والسياسة االجتماعية

 بتمويل مشترك من االتحاد األوروبي
 

 معلومات عن حماية بيانات المشاركين

 

 
 بيانات عامة

  (:GZالرمز المرجعي )
  رقم المشارك:

 

 

 

 مسؤولو التواصل
 

 ة لحماية البيانات:من الالئحة األساسي 13المسؤول بموجب المادة 

 وزارة العمل والصحة والشؤون االجتماعية 
 لوالية شمال الراين ويستفاليا

 الهيئة اإلدارية للصندوق االجتماعي األوروبي

Fürstenwall 25 
40219 Düsseldorf 

 
 

 الموكل بشؤون حماية البيانات: 

 وزارة العمل والصحة والشؤون االجتماعية 
 فاليالوالية شمال الراين ويست

 I B 2القسم 
 MR‘in Petra Bühlerالسيدة 

Fürstenwall 25 
40219 Düsseldorf 

 
 

 الهيئة الرقابية: 

  Landesbeauftragte für Datenschutz undمفوضية شمال الراين ويستفاليا لحماية البيانات وحرية المعلومات )
Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalenوعنوانها ،) 

Kavalleriestraße 2-4 
40213 Düsseldorf 
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 معلومات عن حماية البيانات
 

( في تمويل الدورة التي ترغب في المشاركة ESFيساهم الصندوق االجتماعي األوروبي )لماذا تمثل بياناتكم أهمية بالنسبة لنا؟ 
لتمويل. هذه البيانات ضرورية فيها. ومن ثم فإنه من الضروري جمع بيانات شخصية عنكم من أجل ضمان الحصول على هذا ا

ويستفاليا يجب أن تفي ببعض التزامات اإلبالغ إلى المفوضية األوروبية وفقًا لالئحة المشتركة بشأن  -ألن والية شمال الراين 
. ومن ثم فإنه في حالة عدم وفاء 17.12.2013بتاريخ  1303/2013صناديق الهيكلة واالستثمار )الخاصة باالتحاد األوروبي( 

وستفاليا بهذه االلتزامات أو لم تفي بها على النحو الالزم، فإن الوالية مهددة بإرجاع األموال المخصصة  -والية شمال الراين 
 وهذه هي األسباب التي تجعل جمع بياناتكم أمًرا ضروريًا.لتمويل هذه الدورات بموجب هذه الالئحة. 

فئات محددة في سوق العمل  لىل إلوصوا علىى القدرة مد عنت معلوما اًً ضيأ جمعها يتم لتيت البياناا توفرنفسه  لوقتا فيو
من خالل هذا التمويل والدعم. ومن المقرر أن تساعد هذه المعلومات المجمعة بهذه الطريقة على تحسين دورات الدعم ورفع 

 كفاءتها.
 

بيانات التي تلقيتها(، باإلضافة إلى بيانات حول فعالية تُجمع بيانات تتعلق بالتمويل الحالي )وفقًا لالست ما البيانات التي تُجمع؟
وسائل الدعم والتمويل الخاصة باالتحاد األوروبي طوال فترة التمويل وبعدها. ومن ثم تُجمع بيانات عن أسباب خروجك من 

ة ومدتها والمؤهالت التي الدورة وبيانات أخرى بعد انتهاء فترة الدورة المدعومة، ال سيما حول أسباب وتاريخ الخروج من الدور
 تم الحصول عليها ووضع سوق العمل وفعالية هذه الدورة عليه.

 
ُكلف المسؤول عن هذه الدورة بمعالجة البيانات وذلك بموجب البند الثاني من المادة ما هو الطريق الذي تتخذه بياناتي الشخصية؟ 
ث يتم تحويل البيانات إلى حكومة المقاطعة المختصة باعتبارها (. حيDS-GVOالرابعة من الالئحة األساسية لحماية البيانات )

هيئة إصدار التراخيص ويتم االحتفاظ بها في هذه الهيئة. تتلقى الهيئة اإلدارية للصندوق االجتماعي األوروبي هذه البيانات 
عرفة هوية الشخص المعني من هذه وتجمعها معًا وتحولها بصورة مجهولة الهوية إلى المفوضية األوروبية. ال يمكن استنتاج وم

 البيانات.
 

 يجوز للمؤسسات واألشخاص التالي ذكرهم معالجة بياناتكم:من الُمخول والمسموح له بمعالجة البيانات؟ 

 المسؤول عن الدورة التي ترغب في المشاركة فيها 
 يحق لجميع الموظفين المسؤولين عن تنفيذ الدورة الحصول على البيانات.

 اطعة المختصةحكومة المق 
يحق للموظفين في القسم المختص بشؤون الصندوق االقتصادي األوروبي التابع لحكومة المقاطعة المختصة الحصول 

 على البيانات.

 في وزارة العمل والصحة والشؤون االجتماعية بوالية شمال الراين  الهيئة اإلدارية للصندوق االجتماعي األوروبي
 ويستفاليا(

 يحق للموظفين لدى الهيئة اإلدارية للصندوق االقتصادي األوروبي الحصول على البيانات. 

 )مؤسسة الدعم المبتكر للتوظيف ش.ذ.م.م(Die Gesellschaft für innovative 
Beschäftigungsförderung mbH (G.I.B. NRW) 

اين ويستفاليا بالتحكم واإلشراف على برنامج )بتكليف من وزارة العمل والصحة والشؤون االجتماعية بوالية شمال الر
 الدورة(

 

 يحق لجميع الموظفين المسؤولين عن التحكم واإلشراف على البرنامج الحصول على البيانات.

 خبراء مستقلون ومنفذو البحوث والتقييمات 
دراسات تقييم سُبل دعم  )بتكليف من وزارة العمل والصحة والشؤون االجتماعية بوالية شمال الراين ويستفاليا إلجراء

 الصندوق االقتصادي األوروبي(
 

 يحق لجميع الموظفين المسؤولين عن إجراء دراسات التقييم الحصول على البيانات.

بخالف عملية تنفيذ الدورة من قِبل المسؤول عن الدورة وحكومة المقاطعة ال يجوز تصنيف بيانات االسم والعنوان إلى بيانات 
ال بغرض إجراء االختبارات وعمليات الجمع اإلضافية في إطار دراسات التقييم الخاصة بدعم الصندوق السمات الشخصية إ

 .31.12.2028االجتماعي األوروبي. يتم محو البيانات الشخصية الخاصة بكم حتى تاريخ 
 

 ما هي الحقوق الخاصة التي تتمتعون بها؟
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 :من الالئحة  16نات الخاطئة الخاصة بكم المخزنة لدينا )بموجب المادة يحق لكم المطالبة بتصحيح البيا حق تصحيح البيانات
 األساسية الخاصة بحماية البيانات(.

 :15بناًء على طلبكم يمكنكم االستعالم عن البيانات الخاصة بكم والمخزنة لدينا )بموجب المادة  حق االستعالم عن البيانات 
 .من الالئحة األساسية الخاصة بحماية البيانات(

 :يمكنكم تقديم طلب تقييد عملية معالجة بياناتكم. وهذا ينطبق على سبيل المثال في حال قدمتم  الحق في تقييد عملية المعالجة
 من الالئحة األساسية الخاصة بحماية البيانات(. 18اعتراض على إقرار موافقتكم على المعالجة )بموجب المادة 

 :لى إجراء معالجة البيانات وإنفاذ ذلك للمستقبل. في هذه الحالة ال يتم جمع أية يمكنكم الطعن على موافقتكم ع حق الطعن
 ( من الالئحة األساسية الخاصة بحماية البيانات(.3)7بيانات أخرى عنكم ولن يتم معالجتها )بموجب المادة 

 
 .الشرط األساسي لتنفيذ عملية جمع البيانات ومعالجتها هو ضرورة تقديم موافقة خطية لذلك 
 
 
 

 إقرار الموافقة
 

أقر بموافقتي على معالجة البيانات الشخصية المذكورة أعاله والتي ُجمعت عني في إطار "استبيان للمشاركين عند بدء دورات 
 الدعم" ومعالجتها فقط في سياق األغراض المذكورة وتحويلها فقط إلى الهيئات والجهات والمكلفين المذكورين أعاله.

 
صلت على المعلومات المتعلقة بحقوقي حول البيانات الشخصية. كما أنني أدرك خاصةً أنه يمكنني إلغاء موافقتي كما أقر بأنني ح

على جمع البيانات ومعالجة البيانات في أي وقت. ومن ثم فإنني أقر بموافقتي على تنفيذ كافة اإلجراءات المذكورة والموضحة 
 أعاله.

  اللقب/اسم العائلة:

  االسم األول:

 
 

______________________  ___________________________________ 
 توقيع المشارك/ة )أو ولي األمر إذا لزم األمر(   المكان، التاريخ


