
- معلومات حماية البيانات لتنفيذ االختبارات الذاتية المنتظمة والمجانية لألجسام المضادة للكشف عن فيروس سارس

  2-كوفيد

 

للتالميذ والمعلمين الذين تم  الحضورية إال  يُسمح بالمشاركة في الفصول الدراسية  لن  مع تعديل قانون الحماية من العدوى،  

كورونا  خضوعهم الختبار   اختبار    2-كوفيد-سارسفيروس  األسبوع معتمد  باستخدام  في  قواعد مرتين  تطبيق  وبموجب   ،

 المناسبة.الصحية الحماية والنظافة 

 

تتم معالجة مختلف البيانات الشخصية للشخص الخاضع لالختبار ارتباًطا بإجراء االختبار. نود إبالغك عن عملية معالجة  

  أدناه:  البيانات هذه

 

  المسؤولية )1

 

  المدرسة التي تجري االختبار هي الجهة المسؤولة عن معالجة البيانات 

  

  مفوض حماية البيانات   )2

 

البيانات المختص بالمدرسة المعنية من المدرسة أو االطالع  يمكن الحصول على بيانات االتصال الخاصة بمفوض حماية 

  عليها على موقع المدرسة. 

 

  البيانات معالجة  )3

 

  تتم معالجة البيانات الشخصية التالية في إطار االختبارات الذاتية المنتظمة لألجسام المضادة: 

  االسم، وبيانات االتصال، وتاريخ ميالد الشخص الخاضع لالختبار، -

   نتيجة االختبار والبيانات الصحيّة:  -

 

وهناك تدابير يجب اتخاذها في حالة وجود نتيجة اختبار إيجابية  بالنظر إلى أن االختبارات يتم إجراؤها في الفصل الدراسي  

(على سبيل المثال، إنهاء المشاركة في الفصل، أن يقوم األوصياء القانونيين باصطحاب الطفل)، ال يمكن استبعاد أن نتيجة 

  االختبار ستصبح معروف في الفصل الدراسي أو داخل المدرسة. 

إذا تم   اختبار  نتيجة االختبا  تأكيدفقط  قبل موظفين مدربين عن طريق  الذاتي اإليجابية من  إدارة   PoCر  السريع، فستقوم 

  المدرسة بنقل هذه البيانات إلى مكتب الصحة المعني.

 

  واحتوائه.  19-تتم معالجة البيانات حصريًا لغرض تحديد اإلصابات البالغة والحد من انتشار فيروس كوفيد

 



البيا  لمعالجة  القانوني  للمادة  األساس  وفقًا  موافقتك  هو  البيانات.    أالحرف    1الفقرة    6نات  لحماية  األساسية  الالئحة  من 

،  جالحرف    1الفقرة    6األساس القانوني إلرسال البيانات إلى مكتب الصحة هو وجود التزامات اإلبالغ القانونية وفقًا للمادة  

الب  يالحرف    2الفقرة    9والمادة   لحماية  األساسية  الالئحة  المادتين  من  مع  باالقتران  الحماية من    8و   6يانات  قانون  من 

  العدوى.

 

  فترة الحفظ   )4

 

  بعد تاريخ إجراء االختبار الذاتي لألجسام المضادة، ثم تقوم بحذفها. أربعة أسابيع تقوم المدرسة بتخزين البيانات لمدة 

 

 

  حقوق األطراف المعنية )5

 

الحقوق   فإن  البيانات،  بمعالجة  يتعلق  مباشرة فيما  المختصة  بالمدرسة  االتصال  يرجى  لك.  مكفولة  الصلة  ذات  التالية 

  لممارسة حقوقك أو إذا كان لديك أي أسئلة حول معالجة البيانات. 

 

a(  الحق في االستعالم عن البيانات  

  األساسية لحماية البيانات. من الالئحة  15يُمكنك المطالبة باالستعالم عن البيانات الشخصية الجاري معالجتها بحسب المادة 

 

b(   الحق في تصحيح البيانات  

للمادة   ليست صحيحة (بعد اآلن) فيمكنك طلب تصحيحها وفقًا  المتعلقة بك  المعلومات  الالئحة األساسية    16إذا كانت  من 

  لحماية البيانات. 

 

c(  الحق في محو البيانات  

لحماية البيانات، يمكنك طلب حذف بياناتك الشخصية أو  من الالئحة األساسية    17بموجب الشروط المحددة في المادة رقم  

  البيانات الشخصية الخاصة بطفلك.

 

d(  حق إمكانية نقل البيانات  

 

من الالئحة األساسية لحماية البيانات، سنزودك بالبيانات الشخصية المتعلقة بك والتي تقدمها بتنسيق منظم   20وفقًا للمادة  

  .قيودا، بحيث يمكن نقل البيانات إلى أي شخص آخر مسؤول دون وشائع وقابل للقراءة آليًا عند طلبه

 

e(  الحق في االعتراض  



للمادة   أسباب   21وفقًا  أي وقت ألي  في  بياناتك  على معالجة  االعتراض  لك  يحق  البيانات،  لحماية  األساسية  الالئحة  من 

  خاصة بك.

 

 

f(   الحق في تقديم شكوى  

فيمكنك   بياناتك،  معالجة  عند  بها  االلتزام  يتم  لم  البيانات  لوائح حماية  أن  تعتقد  كنت  لدى  إذا  الرقابية تقديم شكوى  السلطة 

 Hintere Bleicheالمختصة. هذا هو مفوض الدولة لحماية البيانات وحرية المعلومات، في والية راينالند باالتينات،  

34   ،55116 Mainz ،.www.datenschutz.rlp.de  

   

 

 

 


