داده پردازی مشخصات فردی
ی
دبیستان های تحت نظر آموزشگاه  AcadeMediaررسکت یم کنند.
اطالع رسان برای دانش آموز یا رسپرست وی که در ر
ی
ی
مختلف استفاده یم شود .این خدمات بطور مثال برای امور اداری ،رسیدگ به صف نوبت،
در واحدهای  AcadeMediaاز خدمات دیجیتایل
ر
تربیت ر ی
ی
نی بکار یم روند .ما برای اینکار
آموزش و کالس درس استفاده یم شوند ویل برای حمایت مستقیم تعلیم و
دادن نمره ،برنامه ریزی دورۀ
ی
ذخیه یم کنیم .مثال برای اینگونه مشخصات فردی عبارت از نام ،شماره شناسان فردی و مشخصات تماس
و
اخذ
مشخصات فردی شما را
ر
ی
ی
ری
همچنی سایر انواع مشخصات فردی را رنی در سیستم خود ثبت یم کنیم ،بطور مثال برنامه های تعلییم و تربیت ،حضور و غیاب،
است .ما
ی
ی
تندرست دانش آموزان را یم توان نام برد.
ارزشیان و دادن نمره و اطالعات مربوط به تندرست در چارچوب کار واحد
ی
برای ما و شما مهم است که ما مشخصات فردی شما را به شیوه ای امن و مسئولیت پذیرانه داده پردازی کنیم .ما در آموزشگاه
ی
چگونگ کار با خدمات دیجیتایل خط ر
تعیی کرده ایم .در ی ی
مش ر ی
می زیر خالصه ای از
 AcadeMediaبرای داده پردازی مشخصات فردی و
ی
حق و حقوق شما و کار ما ررسح داده یم شود .اطالعات کامل و مفصل در مورد چگونگ داده پردازی مشخصات فردی در وبسایت
 trygg.academedia.seوجود دارد.

مسئولیت ما و حق و حقوق شما

ی
قانون است که از  25ماه مه  2018در همۀ
ذخیه یم کنیم و این
ما مشخصات فردی را مطابق آئیننامه حفاظت رایانه ای داده پردازی و ر
ی
کشورهای اتحادیه اروپا ِصدق یم کند .داده پردازی مشخصات فردی را در مدارس ما مجاز است تا بتوانیم به وظایف قانون خود عمل کنیم.
در ی
برخ موارد موافقت شما را برای داده پردازی مشخصات فردی درخواست یم کنیم ،این امر در درجه نخست قبل از انتشار در رسانه های
ی
بگیید .در اینصورت با نمایندۀ حفاظت
یان انجام یم شود .شما همیشه یم توانید موافقت خود را بازپس ر
اجتمایع یا در برخ موارد برای بازار ی
پایی این ی ی
بگیید ،مشخصات وی در ر ی
می درج شده است.
رایانه ای تماس ر
ً
ی
بایگان از مشخصات فردی خود که ما داده پردازی یم کنیم را
طبعا حق و حقوق شما برای ما بسیار اهمیت دارد .شما حق دارید رونوشت
کتت امضا شده به او تحویل دهید .شما یم
درخواست کنید ،برای اینکار به نمایندۀ حفاظت رایانه ای خود مراجعه کرده و یک درخواست ی
توانید ی
حت از نمایندۀ حفاظت رایانه ای خود درخواست کنید مشخصات فردی شما تصحیح یا حذف شوند .ما همیشه سیع یم کنیم در مورد
ی
همچنیی
این مسائل به شما پاسخ دهیم و شما را حمایت کنیم ویل اگر بنظرتان مشخصات فردی شما به شیوۀ نادرست داده پردازی شده است
ر
یم توانید به ادارۀ بازرش رایانه ای شکایت کنید.
ی
تغیی دهیم ،از اییو همیشه یک نسخه به روز شده از این
در دوران تحصیل شما ممکن است ما داده پردازی مشخصات فردی شما را ر
ً
ی
ی
ر
رسان یم شود.
تغیی فاحش انجام شود به شما شخصا اطالع
مشخصات در وبسایت  trygg.academedia.seدر دسیس قرار دارد .اگر ر
ر
مسئولیت مشخصات فردی متویل ر
یی
نامطمی هستید با مدرسۀ خود یا با
آموزش) است که مدرسۀ شما به آن تعلق دارد .اگر
(رسکت
بگیید .info@academedia.se
 AcadeMediaاز طریق این وبسایت تماس ر

ما از تمامیت فردی شما حفاظت یم کنیم

بایست همیشه حفظ شود ،همزمان ما تالش یم کنیم آموزش و اقدام مطلوب به شما ارائه کنیم .از ی
اییو ی
ی
برخ
تمامیت فردی شما
ی
.
آنهان که به این مشخصات نیاز دارند تا کار خود را در تشکیالت سازمان انجام دهند قرار داده یم شود این
مشخصات فردی شما در اختیار ی
موارد یم تواند مانند اطالعات در مورد آلرژی یا تصمیم در مورد سازگار شدن تدریس باشند.
ی
ی
تندرست دانش آموزان از واحد تعلیم و تربیت جداست و مطابق قانون خدمات
روانشناخت در مدارس ما در چارچوب واحد
کار پزشگ و
ی
ی
درمان تنظیم یم شود .مفهوم این امر آنست که پرسنل مدرسه به اطالعات و مشخصات فردی داده پردازی شده در این واحد
بهداشت و
ی
ی
تشکیالن دسیش ندارند.
ً
ی
ی
ی
ما روند روزمره و خط ر
غی عمدی یا انهدام
غیقانون رایانه ای ،فقدان ر
مش خود را دائما بهی یم کنیم تا سیستم خود را در برابر دسیش ر
ی
قوانی و آئیننامه های جاری و با امنیت زیاد رفتار یم کنیم.
محافظت کنیم .ما همیشه از مشخصات فردی حساس مطابق
ر

خدمات ابر مجازی
ما از جمله از خدمات دیجیتایل استفاده یم کنیم که خدمات ابر مجازی نامیده یم شوند .استفاده از خدمات ابر مجازی امتیاز های متعددی به
ما یم دهد ،از جمله
● افزایش امکانات برای همکاری
ی
آسان مواد و مطالب خود را در آموزش و با سایرین به ی
اشیاک بگذلریم
● به
ی
دسیش به خدمات رصفنظر از مکان و زمان
●
اینینت در ی
تأمی کنندگان ثالث ذخیه شده و برای استفاده از طریق ی
خدمات ابر مجازی به این مفهوم است که اطالعات نزد ر ی
دسیس هستند.
ر
نرم افزار مایکروسافت آفیس  365نمونه ای از خدمات ابر مجازی است که ما از آن استفاده یم کنیم .این اطاعات کماکان متعلق به مدارس
تعیی یم کنیم که چه کش به آن ی
ری
 AcadeMediaبوده و ما ر ی
تضمی شود که مشخصات فردی انتشار داده
دسیش داشته باشد .برای آنکه
نشود ما با یکایک ر ی
تأمی کنندگان خدمات قرارداد امضا کرده ایم.

ی
وقت تحصیل یک فرد به پایان برسد چه یم شود؟

ر
ی
بایست آنها را به یک حساب شخیص یا محل نگهداری خودتان منتقل
آموزش حفظ کنید خودتان
اگر یم خواهید مطالب خود را پس از دورۀ
ً
ی
ذخیه نیم کنیم .معموال وقت شما مدرسه را ترک یم کنید حساب های کاربری شما
کنید .ما مشخصات فردی شما را بیش از آنچه الزم باشد ر
غی فعال یم شوند و داده ها پاک یم شوند یا ی
بی برده یم شود .ر ی
مدن بعد هویت آن از ر ی
همی امر شامل مطالب نزد برگزار کنندگان ما (به انضمام
ر
ً
ی
ی
خدمات ابر مجازی) ر ی
ذخیه کنیم ،مثال برخ
نی یم شود .البته مشخصان وجود دارند که ما موظف هستیم مطابق قانون بیش از این مدت ر
ی
بایگان یم شوند .ر ی
ری
اطالعات اداری ،بطور مثال نمره یا پیش فاکتور از این جمله هستند.
همی امر شامل
مطالت پس از پایان تحصیل
چنی
ی
ی
ی
ی
ی
قوانی جاری حداقل ده سال
تندرست دانش آموزان رنی یم شود ،اینگونه اطالعات مطابق
روانشناخت واحد
مشخصات فردی در کار پزشگ و
ر
ذخیه یم شوند اطالعات مفصیل
ذخیه یم شوند .در وبسایت  trygg.academedia.seدر مورد اینکه مشخصات فردی شما چه مدت ر
ر
وجود دارد.

ی
بیشتی بدانید؟
آیا یم خواهید مطالب
بگیید .شما
اگر در مورد داده پردازی مشخصات خود سوایل دارید با کمال میل در درجۀ نخست با برگزار کنندۀ دورۀ آموز رش خود تماس ر
همچنی یم توانید با نمایندۀ حفاظت رایانه ای خود از طریق این وبسایت ر ی
ری
بگیید
نی تماس ر
.dataskydd.gymnasiet@academedia.se

بگیید
خون برای سواالت خود دریافت نکردید همیشه یم توانید  AcadeMediaاز طریق این وبسایت تماس ر
گر بنظرتان جواب ی
 info@academedia.seتا به شما کمک کنیم.

می باال ترجمۀ یک ی ی
یی
می به زبان سوئدی مورخ  1ژوئن  2018است.

