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 انقر ھنا إلدخال نص.االسم: 

 
 

) من قبل مركز EU-DSGVOمعلومات عن جمع وتخزین البیانات الشخصیة وفقًا للنظام األوروبي لحمایة البیانات العامة (
 )SIBUZ(علیم الجامع التعلیم والتختص بسیكولوجیة المشورة والدعم الم

 
 

المختص بسیكولوجیة التعلیم  إلى مركز المشورة والدعملتوجھ بالقد قمت أنت أو أحد األشخاص المخولین باالتصال من قبلكم 
مركز  في أثناء ذلك یتم جمع البیانات المتعلقة بك وتخزینھا من قبل موظفي وموظفاتو حدد عنصًرا. )SIBUZ(علیم الجامع والت

المشورة والدعم. ولھذا الغرض تتلقى المعلومات التالیة عن جمع وتخزین البیانات الشخصیة وفقًا للقانون األساسي لحمایة 
 ).DSGVOالبیانات (

 
علیم الجامع ختص بسیكولوجیة التعلیم والتھي مركز المشورة والدعم الم البیانات الھیئة المسؤولة بموجب القانون األساسي لحمایة

)SIBUZ (.انقر ھنا إلدخال نص.العنوان:  ،حدد عنصًرا 
 

 وصف ونطاق معالجة البیانات: 
، بیانات العائلة وبیانات االتصال، والسیرة المرضیة، ونتائج الخصوصتتم عملیة التوثیق والتخزین للبیانات الشخصیة (على وجھ 

 كل ملف ورقي، وفي بعض األحیان إلكترونیًا.الفحوصات، ونتائج االختبارات، وخطط التشجیع والمحاضر) في ش
 

 األغراض واألسس القانونیة لمعالجة البیانات: 
البیانات التي یتم جمعھا ضروریة لتنظیم عمل مركز المشورة والدعم وإلعداد التقاریر وكذلك اآلراء المتخصصة للتمكن من القیام 

ي شكل مجھول الھویة. وبالتالي فإن معالجة البیانات تخدم المشورة والدعم من قبل باستشارة مھنیة. كما أنھا تُستخدم إلعداد اإلحصائیات ف
 ز) من القانون األساسي لحمایة البیانات. 2الفقرة ( 9مركز المشورة والدعم وفقًا للمادة 

 
أشخاص االتصال المخولین من األسس القانونیة التي یعمل بموجبھا مركز المشورة والدعم من أجلك أو من أجل لى إیستند جمع البیانات 
) والالئحة الخاصة بتشجیع من SchulGقانون التعلیم لوالیة برلین (من  107والمادة  8الفقرة  64 ةالماد: الخصوصقبلكم، وعلى وجھ 

 ).SopädVOیحتاجون إلى طرق تربیة وتعلیم خاصة (
من قانون العقوبات الجنائیة، وال یتم تمریرھا إلى أطراف ثالثة  203تخضع جمیع البیانات الشخصیة لواجب السریة وفقًا للمادة 

. فقط في بشكل طوعيإلى مركز المشورة والدعم  توجھتإال بموافقتك على إتمام األمر القانوني. وینطبق ھذا إذا كنت قد 
ا القانون (مثل الحاالت الخطرة) یجوز تمریر البیانات دون موافقتك. ومن ناحیة أخرى، إذا الحاالت االستثنائیة التي ینظمھ

توجھت المدرسة إلى مركز المشورة والدعم، فإنھا ال تتلقى سوى النتائج المحددة من قبل مركز المشورة والدعم في إطار 
 قانون التعلیم).  ) من8الفقرة ( 64الردود على األسئلة التي طرحتھا المدرسة (المادة 

  ولن یتم اإلبالغ عن النتائج الفردیة أو نتائج االختبار التي یستنبط منھا مركز المشورة والدعم ھذه الردود. 
 

 موقع ومدة التخزین: 
لمعالجة یتم تخزین وحفظ البیانات التي تم جمعھا من قبل مركز المشورة والدعم استناًدا إلى األحكام القانونیة بعد االنتھاء من ا

 في مجاالت التخصص، التعلیم الجامع وعلم النفس التربوي، بشكل متمایز. 
ففي مجال التعلیم الجامع، یتم إعادة الملفات إلى المدرسة المختصة. وتبلغ فترة التخزین المنصوص علیھا قانونیًا عامین من 

 العام إلى المدرسة.نھایة الحضور اإللزامي 
االحتفاظ بھا ھناك  ویتم تخزینھا أو، تم جمعھا في مركز المشورة والدعموفي مجال علم النفس التربوي، تبقى البیانات التي 

 المدرسة. إال أن ھذه الفترة ال تنتھي قبل انقضاء فترة الحضور اإللزامي للتعلیم.لمدة أقصاھا عامان بعد ترك 
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Arabische Textfassung 

 

 من القانون األساسي لحمایة البیانات) 21ى إل 15حقوق الشخص المعني: (المواد من 
إذا  الحق في طلب التصحیحمن جانب الشخص المسؤول عن بیاناتك الشخصیة. ولدیك  الحق في الحصول على معلوماتلدیك 

، شریطة أال تكون الحق في طلب حذف البیانات الخاصة بكتمت معالجة بیانات شخصیة غیر صحیحة خاصة بك. كما أن لدیك 
، طالما أن التساؤالت حول دقة البیانات أو الحق في تقیید المعالجةھناك حاجة للبیانات ألجل األغراض المذكورة أعاله. ولدیك 

، ھذا یعني، أنھ یمكنك طلب الحصول على نسخة من الحق في إمكانیة نقل البیاناتلدیك أیًضا وتزال غیر واضحة. ا مالحذف 
على في االعتراض  عامحق تنسیق شائع وقابل للقراءة اآللیة. ومن حیث المبدأ، لدیك  يذصیة في شكل ملف بیاناتك الشخ

 الحق یتوفر وال أعاله.األسس القانونیة المذكورة لى إمعالجة البیانات، حتى إذا كانت تستند ھذه المعالجة من الناحیة القانونیة 
 االستثنائیة، الحالة ھذه مثل وفي. صریح بشكل قانوني حكم بموجب استثنائي كلبش بیاناتك معالجة طلب تم إذا االعتراض في
 بوقف اھتمامك تقییم إلى معارضتك فستؤدي بیاناتك، بمعالجة قانوني التزام ھناك یكن لم وإذا. بھا مسموح غیر معارضتك فإن

 إذا فقط معارضتك ضد بیاناتك معالجة مواصلة تتم وقد. المختص والدعم المشورة مركز عمل متطلبات مع بالمقارنة المعالجة
 .عمل آخر في المدرسة أو أنت وترغب المدرسة، ألجل أو ألجلك العمل علىإال  قادًرا والدعم المشورة مركز یكن لم

 
وینطوي على مخاطر عالیة لحقوقك وحریاتك الشخصیة، فإن الشخص المسؤول البیانات الشخصیة  ةلحمایانتھاك إذا كان ھناك 

 من القانون األساسي لحمایة البیانات) 34سوف یقوم بإبالغك عن ھذا األمر على الفور. (المادة 
 

إذا كنت تعتقد أن  یحق لك تقدیم شكوى لدى السلطة الرقابیة المختصةمن القانون األساسي لحمایة البیانات،  77وفقًا للمادة 
غرض یمكنك التواصل مع المفوض لحمایة البیانات وحریة المعلومات معالجة بیاناتك الشخصیة تتم بشكل غیر قانوني. ولھذا ال

 )،030( 2155050فاكس:  )،030( 13889-0 . ھاتف:برلین 10969 ,219شارع فریدریش شتراسھ  بوالیة برلین،
 .berlin.de-mailbox@datenschutzالبرید اإللكتروني: 

 
 

 المعلومات الواردة أعاله: اطلعت علىلقد 
 
 

 
 )اع (كال الوالدین، إن وجدالتاریخ والتوقی

Alle Eintragungen auf diesem Formular müssen in der Amtssprache Deutsch und mit deutschen 
Lettern erfolgen, damit diese gelesen und verarbeitet werden können. 
 
Falls dies den Erziehungsberechtigten bzw. Jugendlichen allein nicht möglich ist, sollte Hilfestel-
lung durch den/die Bearbeiter/in oder einen/eine Sprachmittler/in erfolgen. 
 
Das unterschriebene Formular ist immer zusammen mit der dt. Version der Erklärung in der 
Akte abzuheften. 
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