ٔ
ٔ
اططالعیه حفظ حریم خصویص  -رضایتنامه پردازش اطالعات شخیص طبق آیینامه  2016/679اتحادیه اروپا
ٔ
و قوانی مربوطه یونان

الف) اطالعیه حفظ حریم خصویص
سپتامب
انجمن « ( »Allileggie SolidarityNowاز این پس «سولیداریتناو» یا «انجمن») ،واقع در آتن ،خیابان 3
ر
پالک ( 24شماره تلفن تماس ،)۲۱۰۶۷۷۲۵۰۰ :به اطالع شما ،به عنوان ذینفعان انجمن (از این پس «ذینفعان»)،
ٔ
یمرساند که این انجمن به عنوان ناظر و مطابق با «آیینامه  2016/679اتحادیه اروپا در رابطه با حفاظت از
اطالعات عمویم» و مفاد قوانی یونان در رابطه با حفاظت از اطالعات شخیص ،اطالعات شخیص را مطابق با مفاد
زیر پردازش یمکند:

ی
اطالعات را پردازش یمکنیم؟
 )۱چه
اطالعات شخیص ذینفعان که توسط سولیداریتناو جمعآوری یمشوند به رشح زیر است:
ی
ٔ
ٔ
شماره بیمه تأمی اجتمایع ،امضاء؛
شناسای ،تاری خ تولد،
 )1اطالعات هویت :نام ،نام خانوادگ ،سند
ی
 )2اطالعات تماس :آدرس پست ،تلفن ،آدرس ایمیل؛
 )3تابعیت؛
 )4جنسیت؛
 )5عکس ،در صورت نیاز.
عالوه بر موارد فوق ،اطالعات ضوری جهت احتساب شما به عنوان ذینفعان برنامه یا برنامههای حمایت
انتخایتان به رشح زیر است .بهطور مشخص:
ر
ٔ
برای خدمات شغیل :اطالعات حرفهای (تجربه کاری ،مهارتهای فت ،رزومه)؛

ٔ
برای خدمات تحصییل :اطالعات تجربه کاری ،تحصیالت قبیل و عملکرد تحصییل فعیل؛

ٔ
ٔ
برای حمایت روانشناخت و سایر خدمات بهداشت :سابقه پزشیک در زمینه سالمت روان و جسم؛

برای خدمات مسکن :گوایه وضعیت خانواده ،جزئیات درآمد و دار یایها؛ اطالعات پزشیک؛ اطالعات مربوط
به پروندههای حقوق معوق (شامل وضعیت حقوق و اطالعات مربوط به جرائم و محکومیتهای کیفری)،
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
شماره
پناهجوی،
شماره کارت
شماره جواز اقامت (در صوری که قابل اطالق باشد)،
شناسای مالیای،
شماره
ی
ی
ٔ
پناهجوی ،اطالعات حسابهای بانیک (در صوری که قابل اطالق باشد) ،اطالعات دسبیس به
پرونده
ی
مزایای اجتمایع ،مذهب ،اطالعات مربوط به آموزش حرفهای و سطح تحصیالت ،اطالعات مربوط به
دریافت کمک مایل از دیگر نهادها؛

برای خدمات حقوق :اطالعات مربوط به پروندههای حقوق (شامل وضعیت حقوق و اطالعات مربوط به
جرائم و محکومیتهای کیفری)؛
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ٔ
شناسای مالیای،
شماره
برای خدمات حسابداری :اطالعات درآمد و دار یایها (فرمهای اظهارنامه مالیای)،
ی
ٔ
اظهارنامه مالیای (برای مثال.)Taxisnet ،
نام کاربری و رمز عبور سامانههای

 )۲چرا اطالعات مذکور در باال را پردازش یمکنیم؟
ارزیای نیازهای شما و ارائه خدمات حمایت مناسب به شما؛
(الف) برای
ر
(ب) برای حصول اطمینان از اینکه انجمن از تعهدات حقوقاش و از الزامات شمایهگذارانش پبوی یمکند؛
(ج) برای فعالیتهای وکالت و تحقیق که توسط انجمن انجام یمشود ،و همچنی برای ارائه اطالعات ناشناس در
ٔ
های که توسط اشخاص ثالث (برای مثال ،عضو عایلرتبه سازمان ملل در امور پناهجویان ،سایر
دادخوایهها و دادریس ی
سازمانهای مردم نهاد ،غبه) صورت یمگبند

 )۳چه کسات به اطالعات شخیص شما ی
دستیس دارند؟
ٔ
(الف) کارمندان انجمن که ،در صورت لزوم ،مسئول ارائه خدمات حمایت هستند (پذیرشگران ،مددکاران اجتمایع،
روانشناسان ،حسابداران ،غبه)؛
(ب) عالوه بر این ،اطالعات شما ممکن است برای اشخاص ی
ثالت که در زیر آمدهاند ارسال شود:
ٔ
ٔ
های بیالملیلکه بودجه برنامههای حمایت انجمن را تأمی یمکنند (برای مثال ،عضو عایلرتبه سازمان ملل
( )۱سازمان ی
ر
در امور پناهجویان) ،طبق شایط تعیی شده توسط این سازمانهای بیالملیل؛
( )۲سایر سازمانهای مردمنهاد یا اشخاص ی
ثالت که در برنامههای حمایت مشارکت دارند (برای مثال ،سازمانهای
ر
آموزیس ،اشخاص ی
ثالت که وسائل رفایه را تأمی یمکنند ،پزشکهای خارج از انجمن ،بیمارستانها)؛
( )۳نهادهای دولت در صورت درخواست از سوی آنها .سولیداریتناو اطالعات ذینفعان را برای نهادهای دولت در
کشورهای که از آن عبور کردهاند ،یا سایر کشورها ارسال نیمکند.
کشور مبدأ آنها،
ی

 )۴اطالعات شخیص جمعآوری و پردازش شده را تا چه مدت نگه یمداریم؟
ٔ
سولیداریتناو اطالعات شخیص ذینفعان را تا پایان برنامه حمایت و پنج سال بعد از انقضای آن نگه یمدارد ،و سپس
ٔ
ٔ
کننده بودجه برنامه طور دیگری دستور دهد )۲( ،قانون طور دیگری حکم
حذف یمکند ،مگر اینکه )۱( :نهاد تأمی
کند ،یا ( )۳برای اثبات ،بکارگبی ،یا تصدیق دعاوی حقوق انجمن ضوری باشد ،به گونهای که مدت زمان نگهداری
اطالعات طبق رشایط مورد نظر افزایش یا کاهش یمیابد.

ی
 )۵در رابطه با حفاظت از اطالعات شخیصتان چه حقوق دارید؟
(الف) دانسی اینکه کدام اطالعات شخیص را نگهداری و پردازش یمکنیم ،منشأ این اطالعات ،هدف از پردازش آنها،
دریافتکنندگان آنها ،و مدت زمان نگهداری آنها (حق دسبیس)؛
(ب) درخواست برای اصالح و یا تکمیل اطالعات شخیصتان بهمنظور تکمیل یا اصالح آنها (حق تصحیح)؛ در چنی
مواردی ،باید هرگونه اسناد الزم برای اثبات نیاز به اصالح یا تکمیل چنی اطالعای را ارائه دهید؛
(ج) درخواست محدود کردن پردازش اطالعاتتان (حق محدودسازی)؛
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(د) رد و یا مخالفت با پردازش بیشب اطالعات شخیصتان که در اختیار ماست (حق مخالفت)؛
(ـه) درخواست حذف اطالعات شخیصتان از سوابق ما (حق فراموششدن)؛
(و) درخواست ارسال اطالعات شخیصتان که در اختیار ماست برای سایر ناظران مد نظرتان (حق انتقال اطالعات).
ً
در رابطه با حقوقتان ،لطفا به موارد زیر توجه کنید:
▪

ٔ
اگر از حقوقتان در بندهای (ج)( ،د) و (ـه) استفاده کنید ،ممکن است روند ارائه خدمات حمایت
ٔ
ائه چنی خدمای ،قطع گردد.
درخواستتان ،به دلیل ضورت اطالعات مورد نظر برای ار

▪

در صوری که پردازش یا نگهداری دادههای شخیصتان برای اثبات ،بکارگبی یا تصدیق حقوق قانوی انجمن
یا عمل به تعهدات قانوی انجمن ضوری باشند ،انجمن در هر صورت محق است با اجابت درخواستتان
برای محدودسازی پردازش یا حذف اطالعات شخیصتان مخالفت کند.

▪

استفاده از حق قابلیت انتقال (بند «و» در باال) منجر به حذف اطالعاتتان از سوابق انجمن ،که ر
مشوط
به مفاد پاراگراف باالست ،نیمشود.

▪

های که در گذشته انجام شدهاند مربوط
استفاده از حقوق باال در پردازشهای آی اعمال یمشود و به پردازش ی
نیمشود.

(ز) اگر گمان یمکنید که به هر نحوی به حقوقتان تعدی شده است ،شکایت را برای «نهاد حفاظت از اطالعات
شخیص» (نشای )www.dpa.gr :ارسال کنید.

 )۶چگونه یمتوانید از این حقوق استفاده کنید؟
برای استفاده از هر یک از حقوقتان ،یمتوانید فرم چاپ شدهای را که توسط کارمندان انجمن ارائه یمشود پر کنید و آن
را به کارمندان بخش پذیرش تحویل دهید ،یا ایمییل را به نشای  gdpr@solidaritynow.orgبرای انجمن ارسال کنید.

 )۷چگونه از اطالعات شخیص شما محافظت یمشود؟
ٔ
انجمن همه اطالعات شخیص ذینفعان را که جمعآوری و پردازش یمکند با امنیت کامل نگهداری یمکند .انجمن از
ی
های بهره یمگبد که محرمانیک اطالعات شخیص و پردازش آنها را تضمی یمکنند ،و همچنی از این
رویهها و سامانه ی
اطالعات در برابر انهدام تصادق یا غبقانوی ،صدمات تصادق ،تغیب ،افشا یا دسبیس بدون اجازه ،و هر شکیل از
پردازش غبقانوی محافظت یمکنند.

***********
ب) رضایتنامه
ً
اینجانب ،با در نظر گرفی اطالعیه حفظ حریم خصویص ارائه شده در باال ،ضاحتا رضایت یمدهم که اطالعات
شخیص کیلام و اطالعات مربوط به دستههای برنامههای حمایت که در بند  ۱در باال انتخاب کردهام پردازش شوند( .
)
ٔ
ٔ
ائه خدمات درخواست توسط انجمن یمشود.
*عدم ارائه رضایتنامه پردازش اطالعات شخیص منجر به عدم ار
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*در هر زمان که بخواهید یمتوانید این رضایتنامه را که در پردازشهای آی اعمال یمشود و بر پردازشهای انجام شده
ً
ٔ
ائه خدمات حمایت به شما فورا قطع یمگردد.
در گذشته اثر نیمگذارد باطل کنید ،اما با انجام این کار روند ار

ی
نام و نام خانوادگ
_________________

امضاء
_________________

تاری خ
_________________
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