
    

 

 

 

 

Timbro Aziendale 

679/2016من الئحة االتحاد األوروبي رقم  14و  13معلومات الخصوصية عمالً بالفن.   

 SMA فحص بيانات معالجة  

 

 المقدمة  .１
 :يلي ما تتذكر أن الضروري من

 يسمى ما أو ، الطبيعي الشخص -( أيًضا إضافية معلومات باستخدام) مباشر غير أو مباشر بشكل - تحديد على قادرة معلومات أي هي الشخصية البيانات -

 ؛( يمثلونه الذين الوالدين امتيازات إلى سنشير ، األطفال حالة في ، المعني الطرف صالحيات إلى اإلشارة عند ، يلي فيما) المعني الطرف

 ؛ الشخصية البيانات على إجراؤها يتم عملية بأي يتعلق فيما الشخصية البيانات معالجة عن نتحدث -

 وجهة من ، التنفيذ طرق أي) الوسائل تحديد خالل من الخاصة ألغراضه البيانات هذه يستخدم الذي( الجمهور ذلك في بما) الموضوع هو البيانات مراقب -

 ؛ المعالجة إلجراء( سواء حد على وتنظيمية فنية نظر

 

 البيانات حماية بشأن الحالية التشريعات بموجب بها ومسموح متصورة معينة وأغراض وأحكام لشروط تمتثل أن يجب ، قانونية البيانات معالجة تكون لكي

 .الشخصية

 .البيانات مراقب على والتزام البيانات لصاحب حق هي بالمعالجة المتعلقة( المعلومات: أيًضا) المعلومات

 

 من الشخصية البيانات على الحصول يتم لم) 14. الفن في والتي( المعني الطرف من جمعها تم التي الشخصية البيانات) 13. الفن إلى المعلومات هذه تشير

 من باألحرى أو) المعني الطرف من مباشرة األول المالك قبل من البيانات جمع ويتم ، البيانات مراقبي من اثنان يوجد حيث العامة الالئحة من( المعني الطرف

 .البيانات موضوع مع مباشر اتصال لها ليس والتي ، الثانية إلى عنها واإلبالغ( األبوية المسؤولية يمارسون الذين أولئك قبل

 
 المعالجة سياق  .２

 يشمل .SMA فحص إلجراء عنها غنى ال والتي لطفلك البيولوجية والعينات والبيانات ببياناتك المعلومات هذه تغطيها التي الشخصية البيانات معالجة تتعلق

 .محتملة الحقة تشخيصية ودراسة اختباًرا الفحص
 الميالد نقطة إليها تنتمي التي الصحية الرعاية وشركة( رائدة كشركة) فلورنسا في ماير جامعة مستشفى فإن ، المسار لهذا الوظيفية البيانات معالجة إلى باإلشارة

 (.الكفاءة معالجة ألنشطة ومسؤولية محددة شرعية لديهم أن بمعنى مستقل) مستقلين بيانات مراقبي ليكونوا مؤهلون هم( أولى اتصال كشركة) إليها انتقلت التي
 

 يتم ، المختبر في خارجية لموضوعات الموكلة الخدمات حالة في كما ، البيانات مراقب عن نيابة البيانات معالجة أنشطة بتنفيذ خارجي شخص قيام حالة في

 كما تقريبًا) المالك معالجة إلى وإعادتها ، العامة الالئحة من 28. فن في عليها المنصوص لإلجراءات وفقًا البيانات معالج باعتباره الخارجي الموضوع تحديد

 (.للمالك ، البيانات معالجة نظر وجهة من ، داخلية مفصلية كانت لو
 
 معالج ، العامة الالئحة من 28. للفن وفقًا ، البيولوجية العينة على التحليل إجراء على قادرة ستكون والتي ، روما في الكاثوليكية المقدس القلب جامعة تعيين تم

 .البيانات

 

 العالج من الغرض  .３
 وظيفية تكون عندما أي ، محدد قانوني أساس للمعالجة يكون عندما إال قانوني بشكل الشخصية البيانات معالجة يمكنها ال البيانات في التحكم وحدة أن لوحظ لقد

 .الحالية للتشريعات وفقا ، العامة الشروط البعض وترضي( معها تتعارض ال أو) المؤسسية أغراضها ضمن المدرجة لألنشطة
 2. المساواة قدم 9. والفن"( الصحي العالج أو المساعدة أو التشخيص أو الوقائي الطب أغراض)" h حرف 2. المساواة قدم 9. للفن وفقًا المعنية المعالجة تتم

( ر الحرف ، 2 الفقرة ، الجنس - 2 المادة وكذلك العامة الالئحة من( الصحية بالرعاية المتعلقة اإلدارية لألنشطة ،" الهامة العامة المصلحة أسباب)" ز حرف

 :الشخصية البيانات من التالية بالفئات المعالجة تتعلق. القانون من
 
 ؛( االتصال وبيانات الشخصية البيانات مثل) المشتركة البيانات •
 (.الوراثية البيانات وربما الصحية بالحالة المتعلقة البيانات الحالة هذه في) العامة اللوائح من 9. الفن في إليها المشار الشخصية البيانات من خاصة فئات •

 .أعاله المذكورة المشروعة لألغراض ضرورية ألنها المعني الطرف موافقة البيانات توفير يتطلب ال

 

 المعالجة طرق  .４

 باألغراض صارم بشكل مرتبط منطق مع ، والكمبيوتر الورق أدوات باستخدام الشخصية البيانات وإدارة وتخزين وتسجيل جمع عمليات إجراء العالج يشمل

 .العامة الالئحة من 32. الفن إلى وفقًا البيانات وسرية أمن ضمان أجل من ، حال أي وعلى ، نفسها

 

 الشخصية بالبيانات االحتفاظ .５

 أجل إلى بها االحتفاظ فسيتم ، المعني لالختبار إيجابية نتيجة وجود حالة في ، الخصوص وجه على ؛ الحالي التشريع يتطلبه الذي للوقت بالبيانات االحتفاظ يتم

 .التحليل نهاية في المستخرج النووي الحمض تدمير سيتم. مسمى غير
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 الشخصية للبيانات األوروبي االتحاد من إضافي نقل .６

 .األوروبي االتحاد خارج دول في البيانات معالجة تتم لن

 

 الحقوق ممارسة  .７

 :أن ، ذلك في رغب إذا ، المهتم للطرف يحق

 ؛ به المتعلقة الشخصية البيانات إلى الوصول -       

       حتى: العامة للمصلحة مهمة ألداء ضرورية المعالجة تكون عندما البيانات حذف توفير يتم ال) االقتضاء عند ، وحذفها ودمجها تصحيحها طلب -
 ؛( المطلوبة التوثيق التزامات إلى يتعلق فيما األساسية غير البيانات حذف ، الحاالت هذه في
 عملية إلى ، العامة الالئحة من 18 المادة في بدقة مدرجة خاصة حاالت في ، للبيانات المؤقت التقديم أي) المعالجة تقييد ، االقتضاء عند ، طلب -

 (.المهتمين" من معينة مطالبات لضمان أو المعلقة الفحوصات إجراء أو ، الوحيدة الحفظ
 .الشخصية البيانات معالجة معارضة -

 

 بمختلف المتصل اإللكتروني البريد عنوان إلى الكتابة طريق عن الشخصية البيانات حماية مسؤول إلى الحقوق هذه بممارسة المتعلقة الطلبات تقديم يمكن

 .أدناه 8 النقطة في إليه والمشار المستقلين البيانات مراقبي

 اللوائح من 77. الفن يقتضيه لما وفًقا ، الضامن إلى شكوى تقديم فيمكن ، الحالية اللوائح أحكام تنتهك الشخصية البيانات معالجة أن اعتبار تم إذا ، أخيًرا
 لتولي أو ،( 06696771 الهاتف رقم ، garante@gpdp.it اإللكتروني البريد ، www.garanteprivacy.it ، الشخصية البيانات لحماية الضامن) العامة

 ( .العامة اللوائح من 79 المادة) المناسبة القضائية المكاتب
 

 المتصل بيانات  .8

 :البيانات مراقبو

 

 ____________________________________________________________________________ ة والدةنقط -

 

 بصفتها ,Viale Pieraccini n. 24 ، 50139 – Firenze  PEC meyer@postacert.toscana.it في مسجل مكتب ولها ، ماير جامعة مستشفى -

 الشخصية البيانات حماية مسؤول ، البيانات لحماية العامة الالئحة من 37. بالفن عمالً  تعيينه تم. توسكانا لمنطقة والتنسيق الرائدة الشركة

 (RPD) اإللكتروني البريد عنوان على توضيح ألي متاح ، ماير جامعة مستشفى في :privacy.dpo@meyer.it 


