التعامل مع البيانات الشخصية

معلومات ألولياء األمور األوصياء الذين لهم أطفال ملتحقون بإحدى رياض األطفال التابعة ألكاديميديا
إننا نستخدم ضمن أنشطة أكاديميديا ى
ألمور مثل اإلدارة والتعامل مع قائمة االنتظار
شت الخدمات الرقمية .ونستخدمها
ٍ
ً
ر ً
مباشة يف العملية التعليمية .ونجمع كجزء من هذه العملية البيانات الشخصية المتعلقة بك
وكذلك أيضا لتقديم الدعم
الشخص ومعلومات التواصل .كما أننا
وبطفلك ونخزنها .ومن األمثلة عىل هذه البيانات الشخصية :االسم والرقم
ي
ً
أنواعا أخرى من البيانات الشخصية ف أنظمتنا ،مثل التوثيق ى
التبوي لقدرات الطفل.
نسجل
ي
ومن المهم لنا وكذلك لك ولطفلك أن نتعامل مع بياناتكم الشخصية عىل نحو يتسم باألمان والمسئولية .لقد استحدثنا
ً
يف مدارس أكاديميديا خطوطا عريضة بشأن كيف نتعامل مع البيانات الشخصية وكيف نعمل باستخدام الخدمات
الرقمية .وإليكم يف النص أدناه معلومات موجزة عن حقوق طفلك وحقوقك وعملنا .ويمكنك عىل موقع
ى
تلق معلومات مكتملة ومفصلة عن كيفية معالجتنا لبيانات طفلك الشخصية وبياناتك
 trygg.academedia.seي
الشخصية.
مسئوليتنا وحقوقكم
ً
تعاملنا مع البيانات الشخصية وتخزيننا لها يجري وفقا لما ُيسىم بمرسوم حماية البيانات الذي يرسي بمثابة القانون يف
ً
األوروب اعتبارا من  ٢٥أيار/مايو  .٢٠١٨معالجة البيانات الشخصية ضمن نشاط رياض األطفال يف
جميع دول االتحاد
ي
ٌ
ى
.
الت ينص عليها القانون وسنطلب
مرحلة رياض األطفال مسموح لكونه يجري يك نكون قادرين عىل االضطالع بالمهام ي
منك ف بعض األحيان تقديم موافقتك للتعامل مع بيانات طفلك الشخصية؛ ال سيما قبل ر
النرس يف وسائل اإلعالم
ي
ً
االجتماعية أو يف بعض األحيان للتسويق .وبإمكانك دائما سحب موافقتك .راجع وقتها أمي مظالم حماية البيانات
ً
ً
الخاص بك ،علما بأن بيانات التواصل الخاصة به موجودة الحقا يف هذه الوثيقة.
ً
حقوق طفلك وحقوقك مهمة جدا لنا بطبيعة الحال .من حقك طلب مستخرج من السجل بشأن البيانات الشخصية
ُ َ َّ
ى
خط وموقع.
الت نتعامل معها بخصوصك وبخصوص طفلك؛ راجع وقتها أمي مظالم حماية البيانات الخاص بطلب
ي
ي
كما يمكنك طلب تصحيح بياناتكم الشخصية أو شطبها من خالل أمي مظالم حماية البيانات الخاص بك .إننا نحاول
ً
ً
دائما اإلجابة عىل هذه المسائل ومساعدتك بخصوصها إال أنه من حقك أيضا اللجوء إىل مفتشية البيانات للشكوى إن
ئ
خاط.
كنت ترى أن بيانات طفلك أو بياناتك الشخصية قد خضعت للمعالجة عىل نحو
ً
وقد يحدث أثناء التحاق طفلك يف روضة األطفال أننا نعدل كيفية التعامل مع البيانات الشخصية ولهذا فإن هناك دائما
َ
ً
ً
نسخة ُم َح َّدثة من هذه المعلومات عىل  .trygg.academedia.seوإن كان االختالف كبتا فسنبلغك شخصيا.
المسئول عن البيانات الشخصية بخصوص روضة أطفال طفلك هو رشكة « Pysslingen Förskolor och Skolor
 »ABأو رشكة «.»Vittraskolorna AB
نحم خصوصيتكم
إننا
ي
ً
مدرس
يجب دائما حماية خصوصية طفلك وخصوصيتك ونحن يف الوقت ذاته حريصون عىل تقديم أفضل نشاط
ي
ممكن .ولهذا فإننا سنتقاسم بعض البيانات الشخصية المتعلقة بطفلك مع أولئك الذي يحتاجون لمعرفة هذه البيانات
ضمن إطارنا .وقد تتعلق هذه البيانات بأمور مثل المعلومات المتعلقة بالحساسية أو القرارات الخاصة بتقديم الدعم
الخاص.
ى ً
ونحن نطور باستمرار روتيناتنا وخطوطنا العريضة لحماية أنظمتنا من ى
إلكتونيا أو فقدانها بغت عمد أو تدمتها.
اختاقها
ً
ً
عال من األمن.
ونحن نتعامل مع البيانات الشخصية الحساسة دائما وفقا للقواني واللوائح المعمول بها وبقدر ٍ

َّ َ
السح ِاب َّية
الخدمات
ً
الس َحاب َّية .واستخدام الخدمات َّ
الت تسىم الخدمات َّ
نحن نستخدم أمورا مثل الخدمات الرقمية ى
الس َح ِاب َّية يمنحنا عدة
ِ
ي
ً
مزايا ،مثال
● تعزيز فرص التعاون
● تيست االنتفاع بالخدمات بغض النظر عن المكان والزمان
الم َز ِّودين الخارجيي وكونها متاحة للمستخدم عت ى
وتعت الخدمات َّ
الس َحاب َّية تخزين المعلومات لدى ُ
اإلنتنت .ومن
ِ
ي
األمثلة عىل الخدمات َّ
الس َحاب َّية ى
الت نستخدمها « »Google Suite for Educationو«مايكروسوفت أوفيس .»٣٦٥
ي
ِ
ً
ال تزال المعلومات ملك رياض األطفال التابعة ألكاديميديا ونحن نقرر من يحق له االطالع عليها .أبرمنا عقدا مع كل
ُم َز ِّودُ /م َو ِّرد لضمان عدم انتشار المعلومات الشخصية.
ماذا يحدث عندما يفرغ طفلك من الدراسة عندنا؟
نحن ال نخزن بيانات طفلك أو بياناتك الشخصية لمدة أطول من الالزم .يجري يف العادة تعطيل حساب المستخدم
ُ
ُ
الخاص بك عىل خدمة « »Schoolsoftعندما يفرغ طفلك من دراسته وتمسح البيانات أو تجعل غت قابلة للتعرف عىل
ً
ً
صاحبها لبعض الوقت بعد ذلك .إال أن هناك بيانات يلزمنا القانون باالحتفاظ بها مدة أطول من ذلك ،مثال بعض
المعلومات اإلدارية مثل كشوف العالمات أو مستندات الفوترة .فهذه تخضع لألرشفة والتخزين بعد فراغ طفلك من
ى
تلق معلومات مكتملة ومفصلة عن مدة تخزين بيانات طفلك
الدراسة .ويمكنك عىل موقع  trygg.academedia.seي
الشخصية وبياناتك الشخصية.
هل ترغب يف معرفة المزيد؟
إن كانت لديك أسئلة بشأن كيفية معالجة بيانات طفلك أو بياناتك فتحب بتواصلك يف المقام األول مع روضة
األطفال .كما يمكنك التواصل مع أمي مظالم حماية البيانات الخاص بك عىل
.dataskydd.forskolan@academedia.se
ً
ً
ً
إن كنت ترى أنك لم تتلق أجوبة شافية عىل أسئلتك فيمكنك دائما االتصال بأكاديميديا عىل info@academedia.se
يك نساعدك.
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