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 19Tنام:

 
 

) بھ DSGVOھای شخصی بر اساس قانون پایھ محافظت از داده اتحادیھ اروپا ( آوری و نگھداری داده اطالعات مربوط بھ جمع
 )SIBUZشناسی و تحصیلی جامع مدرسھ ( و پشتیبانی روانوسیلھ مرکز مشاوره 

 
 

آوری و  ھای مرتبط را جمع داده SIBUZ. بنابراین، کارکنان مونث یا مذکر 19Tاید اشاره کرده SIBUZشما یا فرد مسئول بھ 
 DSGVOھای شخصی را طبق  آوری و نگھداری داده اند.   بھ ھمین منظور، شما اطالعات مربوط بھ جمع نگھداری کرده

 کنید.  دریافت می
 

 .19T، نشانی:19Tاست  SIBUZھا،  آوری داده دفترھای مسئول بر اساس قانون پایھ جمع
 

 ھا: شرح و حوزه پردازش داده
ھای اصلی و تماس، پرونده پزشکی، تشخیص، نتایج آزمایش،  ھای شخصی (بھ ویژه داده مستندسازی و نگھداری داده 

 شود.  ھا) بھ شکل پرونده کاغذی و تا حدی الکترونیکی پردازش می ھای تبلیغی و پروتکل برنامھ
 

 ھا: ھای قانونی پردازش داده زمینھاھداف و 
ھای کارشناسی  سازی زمینھ برای ارزیابی و دریافت دیدگاه و آماده SIBUZدھی وظایف  آوری شده برای سامان ھای جمع داده 

نام برای تھیھ آمار نیز استفاده  ھای بی شود. از آنھا بھ شکل داده با ھدف ارائھ مشاوره تخصصی ضروری بھ کار گرفتھ می
 کند.  کمک می DSGVOاز  g 2بند  9بر اساس ماده  SIBUZشود.  پردازش داده بھ ارائھ مشاوره و پشتیبانی توسط  یم

 
طبق آنھا نمایندگی شما یا افراد مرتبط با شما را بر عھده گرفتھ است صورت  SIBUZآوری داده بر اساس قوانینی کھ  جمع
) و نیز مقررات مربوط بھ آموزش SchulGقانون آموزش ایالت برلین (از  107، 8بند  64گیرد؛ بھ ویژه:  بخشھای  می

 ).SopädVOآموزان با نیازھای ویژه ( دانش
شود و فقط با رضایت شما و برای انجام  ای می مشمول رازداری حرفھ StGBاز  203ھای شخصی بر اساس بخش  ھمھ داده

تماس  SIBUZبا  داوطلبانھقاعده در صورتی معتبر است کھ شما شود.  این  دادن الزامات قانونی بھ اشخاص ثالث منتقل می
ھا بدون جلب رضایت شما  گرفتھ باشید.  فقط بر اساس موارد استثنای قانونی (مانند وضعیت خطرناک) امکان انتقال داده

ی مدرسھ ھا طبق پرسش SIBUZھایی کھ  تماس بگیرد، فقط داده SIBUZبا  مدرسھوجود دارد.  البتھ، در صورتی کھ 
 ).SchulG 8بند  64گیرد (بخش  آوری کرده است، در اختیار مدرسھ قرار می جمع

  شود.  کند، منتشر نمی از آنھا پاسخ استخراج می SIBUZنتایج فردی یا آزمون کھ  
 

 مکان و مدت نگھداری:
بر اساس مقررات قانونی پس از تکمیل روند پردازش در  SIBUZآوری شده بھ وسیلھ  ھای جمع نگھداری و محافظت از داده 

 شود. شناسی مدرسھ مدیریت می ای آموزش فراگیر و روان ھای حرفھ حوزه
شود.  دوره قانونی تعیین شده برای محافظت از  ای آموزش فراگیر، پرونده بھ مدرسھ مسئول بازگردانده می در حوزه حرفھ 

 ھا، دو سال پس از  داده
 فتن دوره عمومی تحصیل است.پایان یا 

 ماند و می SIBUZآوری شده نزد  ھای جمع شناسی تحصیلی، داده ای روان در حوزه حرفھ
 حداکثر بھ مدت دو سال  
شود. البتھ، این دوره پیش از دوره اجباری  تحصیل  آموز از مدرسھ در آنجا ذخیره یا نگھداری می پس از خروج دانش 

 شود. عمومی منقضی نمی
 

 )DSGVO 21-15حقوق فرد مرتبط: (ماده 
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Textfassung Farsi 

ھای  داده حق اصالح ھای شخصی خودتان را از افراد مسئول درخواست کنید.   مربوط بھ داده اطالعاتشما حق دارید کھ 
ھای شخصی  حذف داده کھ درخواستحق دارید شخصی اشتباه کھ مشمول پردازش شده است، برای شما وجود دارد.  شما 

، ھا شوید حق دارید کھ خواستار محدود شدن پردازش دادهگفتھ کاربرد ندارد، ارائھ کنید.  شما -ھدف پیش را کھ دیگر برای
برای شما محفوظ است،  ھا حق جابجایی داده ھا رسیدگی نشده باشد.  البتھ تا زمانی کھ بھ درخواست اصالح یا حذف داده

حق  شود، درخواست کنید.  ھایی کھ با دستگاه خوانده می ادهھای شخصی خود را در قالب د توانید رونوشت داده یعنی می
-با پردازش داده برای شما محفوظ است؛ حتی اگر پردازش از نظر قانونی مبتنی بر قوانین پیش ابتدایی و عمومی مخالفت

 در. باشد ینم معتبر مخالفت حق باشد، داده را شما یھا داده پردازش دستور یحقوق مقررات کھ یصورت در. گفتھ باشد
 شما یھا داده پردازش یبرا یحقوق مقررات چیھ کھ یصورت در. است یرقانونیغ شما مخالفت ،ییاستثنا موارد نیچن

 کار یھا یازمندین برابر در پردازش ماتیتنظ در شما مصلحت یسنج زانیم بھ شود یم منجر شما مخالفت نباشد، موجود
SIBUZ کھ شود پردازش تواند یم زمان آن تنھا شما داده شما، مخالفت یپ در. مسئول SIBUZ کار مدرسھ ای شما یبرا نتواند 

 .دیباش داشتھ نظر مد را یگرید کار مدرسھ ای شما و کند
 

ھای شخصی شما بھ خطر بیفتد،    فرد مسئول باید موضوع را  نقض شود و حقوق و آزادی ھای شخصی قانون دادهاگر 
 (DSGVO 34فوری بھ شما اطالع دھد.   (ماده 

 
 شکایتتوانید  ھای شما بر خالف قانون پردازش شده است، می ، اگر تشخیص دھید کھ دادهDSGVOاز  77بر اساس ماده  

ھا و آزادی اطالعات برلین بھ نشانی  توانید با نماینده محافظت از داده خود را تسلیم دفتر نظارت مرتبط کنید.  شما می
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 (در صورت لزوم ھر دو سرپرست)تاریخ، امضا 

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 Hilfestellung 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 abzu-
heften. 
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