
 معلومات حول معالجة البیانات
 ما مدة معالجة البیانات الشخصیة

سوف یتم حذف البیانات الشخصیة الخاصة باألفراد المعنیین أو حظرھا حال انتھاء الغرض من حفظھا. وھذا سیحدث حال االنتھاء من 
.31/12/2024العمل البحثي واألعمال المرتبطة بھا. آخر موعد للحذف ھو   

 
ت الشخصیة التي یتم جمعھا ومعالجتھا؟ما ھي البیانا  

 الجنس
 العمر 

 الحالة العائلیة
 الجنسیة

 معلومات عن تجربة الھجرة
 معلومات عن تجربة التمییز

االنتماء الدیني والتدینمعلومات عن   
 معلومات عن التعلیم المدرسي والتدریب المھني 

 معلومات عن نسب الدخل
 

 األساس القانوني للمعالجة
  (DSGVO)حرف أ من القانون األساسي لحمایة البیانات  1الفقرة  6(المادة موافقتك 

 
 متلقو البیانات الشخصیة وفئات متلقي البیانات الشخصیة

 موظفو إدارة مدینة إیرالنغن
 

 موظفو كرسي دراسات مناھج البحث االجتماعي التجریبي 
 

 الطالب الذین یقومون باألعمال البحثیة
 

 ألشخاص المعنیین ا حقوق عنمعلومات 
وتكون لك الحقوق التالیة  (DSGVO)تمت معالجة بیاناتك الشخصیة ، فإنك شخص معني بمعنى القانون األساسي لحمایة البیانات إذا 

 تجاه المسؤول عن التحكم في البیانات:
كید أن البیانات الشخصیة المتعلقة بك تتم نظرا لعدم إمكانیة تتبع البیانات فال یمكنك الطلب من المسؤول عن التحكم في البیانات أي تأ

 معالجتھا من قبلنا. 
 یمكنك الطلب من المسؤول عن التحكم في البیانات معلومات عامة غیر شخصیة حول المعلومات التالیة:

 األغراض من وراء معالجة البیانات الشخصیة،
 فئات البیانات الشخصیة التي تتم معالجتھا،

 متلقي البیانات التي كشفت لھم عن البیانات الشخصیة المتعلقة بك أو ستكشف لھم عن ھذه البیانات، متلقو البیانات أو فئات 
إعطاء معلومات محددة عن ذلك، معاییر تحدید المدة المخطط لھا حفظ البیانات الشخصیة المتعلقة بك أو، في حالة عدم وجود إمكانیة 

 مدة الحفظ،
الشخصیة المتعلقة بك، أو حق في تقیید المعالجة من قبل المسؤول عن التحكم في البیانات، أو وجود حق في تصحیح أو حذف البیانات 

 حق االعتراض ضد ھذه المعالجة،
 وجود حق تقدیم شكوى لدي إحدى السلطات اإلشرافیة، 

 جمیع المعلومات المتاحة حول مصدر البیانات، إذا لم یتم جمع البیاتات الشخصیة من الشخص المعني، 
من القانون األساسي لحمایة البیانات  4والفقرة  1الفقرة  22تحدید السمات بموجب المادة جود اتخاذ القرار اآللي بما في ذلك و

(DSGVO)  داللة حول المنطق المستخدم وكذلك مجال ھذا النوع من المعالجة  معلومات ذات -على األقل في ھذه الحاالت  -و
 والتأثیرات المستھدفة لھ بالنسبة للشخص المعني. 

لك الحق في طلب معلومات إن كانت البیانات الشخصیة المتعلقة بك سوف یتم تمریرھا إلى بلد ثالث أو إلى منظمة دولیة. في ھذا 
فیما یتعلق  (DSGVO)من القانون األساسي لحمایة البیانات  46المناسبة استنادا إلى المادة  بالضماناتالسیاق یمكنك طلب إعالمك 

 بھذا التمریر. 



البحث أو اإلحصاء مستحیال أو أن یؤثر علیھا بشكل جدي، تحقیق أغراض  أن یجعلقد یتم تقیید ھذا الحق في طلب معلومات في حالة 
 البحث أو اإلحصاء.وإذا كانت التقیید ضروریا لتحقیق أغراض 

 
 معلومات حول الحق في إلغاء الموافقة

عن التحكم في البیانات إذا كانت ال یمكن منح أي حق في تصحیح و/أو استكمال تجاه المسؤول نظرا لعدم إمكانیة تتبع البیانات ف
 البیانات الشخصیة المتعلقة بك التي تتم معالجتھا غیر صحیحة أو غیر كاملة.

 
 بیاناتسلطة حمایة ال

دون مساس بأي وسیلة انتصاف إداریة أو قضائیة أخرى، یحق لك تقدیم شكوى إلى سلطة إشرافیة، وخاصة في البلد العضو الذي تقیم 
أن معالجة البیانات الشخصیة المتعلقة بك تتعارض مع  / تعتقدین فیھ أو فیھ مكان عملك أو ھو مكان االنتھاك المزعوم، إذا كنت تعتقد

 . (DSGVO)ساسي لحمایة البیانات القانون األ
الشكوى ونتائجھا بما في ذلك وسیلة االنتصاف القضائي استنادا سلطة اإلشراف التي تم تقدیم الشكوى إلیھا تخبر المشتكي عن وضع 

 .(DSGVO)من القانون األساسي لحمایة البیانات  78إلى المادة 
 

 المكلفة بحمایة البیانات لدینا
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