ئاگاداری -ڕەزامەندی دەربارەی ئیش لەسەرکردنی دراوە کەسیەکان (داتاکان) بەپێی یاسای یەکێتی
ئەوروپا  ٢٠١٦/٦٧٩و بەهەمان شێوە یاسای یۆنانیش.
أ .ئاگاداری
ڕێکخراوی (کۆمەڵە) <<هاریکاری سۆلیداریتی ناو>> لەمەوبەدوا <<سۆلیداریتی ناو>> کەوا بنکەی دەکەوێتە ئەسینا،
شەقامی ئێڤینو تریتیس سێپتێمڤریو ( ٢٤تەلەفۆنی پەیوەندی  )٢١٠٦٧٧٢٥٠٠ئاگادارتان دەکاتەوە وەکو سوودمەندێكی
ڕێکخراو (کۆمەڵە) (لەمەوبەدوا << سوودمەندەکان>> )  ،لەژێر تایبەتمەندی وەکو بەرپرسی ئیش لەسەرکردن وە بە پێی
یاسایی گشتی یەکێتی ئەوروپا ٢٠١٦/٦٧٩بۆ پاراستنی داتاکان و دەقە یاساییە هاوشێوەییەکانی یاسای یۆنانی دەربارەی
پاراستنی داتا کەسیەکان ،کەوا ئیش لەسەرکردنی داتا کەسیەکان ئەنجام دەدات بەپێی ئەمانەی خوارەوە:
 )١ئیش لەسەر کام داتان کان دەکەین؟
سۆلیداریتی ناو دراوە کەسیەکانی(داتا) سوودوەرگرتووەکانی کۆدەکاتەوە:
أ.
ب.
ج.
د.
ه.

بەڵگەکانی ناسنامەکردن :ناو ،نازناو ،بەڵگەنامەی ناسنامەکردن ،بەرواری لەدایك بوون ،ژمارەی تۆماری
بیمەی کۆمەاڵیەتی ،واژوو.
بەڵگەی(ناوەندی) پەیوەندی کردن :ناونیشانی پۆست ،ژمارەی تەلەفۆن ،ناونیشانی پۆستی ئەلیکترۆنی(ئی
مەیل).
هاوواڵتی،
ڕەگەز،
وێنەی دەموچاو ،ئەگەر پێویست بێت

جگە لەمانەی سەرەوە بەڵگەی تریش زیاد دەکرێن کەوا پێویستن بۆ بەشداریتان وەك سوودمەندەکان لە بەرنامەی پشتگیری/
بەرنامەکانی پشتگیری کەوا هەڵتانبژاردووە لە خوارەوە بەتایبەتی:

بۆ دەزگاکانی ئیشوکار :زانیاریە پیشەگەریەکان (ئەزمونی کاری پێشوو،پسپۆری پێشەگەری ،سی ڤی)

بۆ دەزگاکانی ڕاهێنان و خوێندن :بەڵگەکان دەربارەی ئەزمونی پیشەی ڕابردوو ،خوێندن و ڕاهێنانی پێشوو و
جێبەجێ کردنی خوێندن و ڕاهێنانی ئێستا.

بۆ دەزگاکانی پشتگیری دەروونی و دەزگاکانی تری تەندروستی :پێشینەی پزیشکی دەروونی و تەندروستی لەش،

بۆ دەزگاکانی نیشتەجێبوون ،باری خێزانی ،بەڵگەی دەخل و باری موڵکداریێتی ،دراوە تەندروستیەکان،بەڵگەکان
دەربارەی کاروبارە یاسایە هەڵواسراوەکان (ڕژێمی یاسایی و داتاکان دەربارەی سوچە سزادارەکان و دادگاییە
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سزادارەکان دەگرێتە خۆی) ،ژمارەی تۆماری باج ،ژمارەی مۆڵەتی مانەوە ( کەوا هەیە) ،ژمارەی کارتی داواکەری
پەنابەری ،ژمارەی کێسی پەنابەری ،بەڵگەی ژمارەی حیسابی بانك (ئەگەر هەیە) ،زانیاری دەربارەی بەدەست
گەیشتنی موچە ،ئایین ،زانیاری دەربارەی ڕاهێنانی پیشەیی و ئاستی خوێندەواری ،زانیاری دەربارەی دابین کردنی
کۆمەکی دارایی لەالیەن دەزگاکانی ترەوە،

بۆ خزمەتگوزاریە یاساییەکان:بەڵگەکان دەربارەی کاروبارە یاساییەکان (ڕژێمی یاسایی و داتاکان دەربارەی سوچە
سزادارەکان و دادگاییە سزادارەکان دەگرێتە خۆی)

بۆ پشتگیری ژمێریاری :بەڵگەکانی دەخل و باری موڵکداریێتی(یاداشتەکانی پاکسازی) ئە فی می ،کۆدی بەکارهێنان
و چوونەژوورەوە بۆ ئەپلیکەیشنە ئەلیکترۆنیەکانی کلێشەی باجی دەخل (بۆ نمونە (taxisnet

 )٢بۆچی ئیش لەسەر داتا کەسیەکانی سەرەوەتان دەکەین؟
أ .بۆ هەڵسەنگاندنی پێداویستیەکانتان و دابین کردنی خزمەتگوزاری شیاوی پشتگیری بۆتان،
ب .بۆ شیاواندنی کۆمەڵە لەگەڵ ئەرکە یاساییەکانی و داوای سەرمایەدەرانی.
ج .بۆ ئامانجە الیەنگیریەکان و بەدواداچوونەکان کەوا کۆمەڵە ئەنجامی دەدات هەروەها بۆ دانی بەڵگە بێ ناوەکان لە
ڕاپۆرتەکان و بەدواداچوونەکان کەوا کەسە سێیەمەکان ئەنجامی دەدەن (بۆ نمونە کۆمسیۆنی بااڵی نەتەوە
یەکگرتووەکان بۆ پەنابەران ،ڕێکخراوە نا حکومیەکانی تر).

 )٣ئەوانەی دەتوانن بگات بە دراوە کەسیەکانتان (داتاکان) کێن؟
أ .کارمەندەکانی کۆمەڵە کەوا بەڕێککەوت هەر ئەوانیش بەرپرسن لە دابین کردنی خزمەتگوزاریەکانی پشتگیری
(کارمەندەکانی پێشوازی ،توێژەرەوە کۆمەاڵیەتیەکان ،دەروونناسەکان ،ژمێریارەکان هتد)
ب .لە کۆتایی دا ،لەوانەیە بگوازرێنەوە بۆ سێ کەس کە ئەوانەی خوارەوەن:
 )١بە ڕێکخراوە نێودەوڵەتیەکان کە سەرمایە دەدەن بە بەرنامەکانی پشتگیری کۆمەڵە (بۆ نمونە کۆمسیۆنی بااڵی
نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ پەنابەران)،هەروەك داوا دەکرێت لە مەرجەکانی سەرمایەدەر کەوا دیاریدەکەن
ڕێکخراوە نێودەوڵەتیە ناوبراوەکان.
 )٢بە ڕێکخراوە نا حکومیەکانی تر یان سێ بەشەکەی کە بەشداری دەکەن لە بەرنامەکانی پشتگیری (بۆ نمونە
ڕێکخراوی خوێندن و ڕاهێنان ئەو سێ بەشەی کە خزمەتگوزاریەکانی نیشتەجێبوون دەدەن ،پزیشکەکانی دەرەوە،
نەخۆشخانەکان)
 )٣بە دەزگا گشتیەکان لەسەر بنەمای داواکانیان .سۆلیداریتی ناو داتای سودمەندەکان ناگوازێتەوە بۆ واڵتەکانیان
یان ئەو واڵتەی پێیدا تێپەڕیون یان بۆ دام و دەزگاکانی وواڵتانی تر.
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 )٤بۆ چەند ساڵ داتا کەسیەکان کە کۆیاندەکەینەوە و ئیشیان لەسەر دەکەین الی خۆمان دەیانهێلینەوە ؟
سۆلیداریتی ناو داتا کەسیەکانی سوودمەندەکان بە درێژایی بوونی هەموو بەرنامەکەی پشتگیری الی خۆی دەهێڵێتەوە وە بۆ
پێنج سالیش دوای تەواو بوونی بەرنامەکە وە لە دوایشدا دەیانسڕێتەوە ،تەنها ئەگەر :ا) بە شێوازێکی تر داوابكرێت لەالیەن
سەرمایەدەری بەرنامەکەوە یان ،ب) بە شێوازێکی دیاریدەکرێت لەالیەن ماددەی یاسادانانەوە یان ،ج) داتا کەسیەکان
پێویستن بۆ بنیادنان ،جێبەجێکردن یان پشتگیری داوا یاساییەکانی کۆمەڵە ،ئەوکات لەوانەیە کاتی هێشتنەوە زیاد ببێت یان
بەپێی حاڵەت.

 )٥چی مافێکتان هەیە بۆ پاراستنی داتا کەسیەکانتان؟
أ.
ب.

ج.
د.
ه.
و.

بزانن کامە داتا کەسیەکانتان دەهێڵینەوە و ئیشیان لەسەردەکەین ،شوێنی هاتنیان ،ئامانجەکانی ئیش لەسەرکردنی
ئەوانە ،ئەوانەی کە وەریاندەگرن ،هەروەها کاتی هێشتنەوەیان (مافی گەیشتن).
داوای ڕاستکردنەوە بکەن یان /پڕکردنەوەی داتا کەسیەکانتان بۆئەوەی تەواو و دەقاودەق بێت (مافی ڕاست
کردنەوە) .لەو حاڵ ەتانە دەبێت هەموو بەڵگەنامەێکی پێویست پێشکەش بکەن کەوا یان پێویستی ڕاستکردنەوەی
پەیوەندیدار یان پڕکردنەوە تێیدا دەردەکەوێت.
بۆ داواکردنی سنوردارکردنی ئیش لەسەرکردنی داتاکانتان (مافی سنوردار کردن).
ڕەتکردنەوە یان ناڕەزایی دژی هەر ئیش لەسەرکردنێکی زیاتری داتا کەسیەکانتان کە دەیانهێڵینەوە (مافی
ناڕەزایی).
داواکردنی سڕینەوەی داتا کەسیەکانتان کەوا لە ئەرشیف هەڵمانگرتوون (مافی لەیاد چوون)
داواکردنی گواستنەوەی داتا کەسیەکان کەو دەیانهێڵینەوە ،بۆ هەر بەرپرسێکی ئیش لەسەرکردنی هەڵبژاردەی ئێوە
(ماف لە گوستنەوەی داتاکان).

تێبینی ئەوانەی خوارەوە بکەن سەبارەت بە مافەکانتان
•
•

•
•

جێبەجێ کردنی ماددەکانی (ج) و (د) و (هـ) ،لەوانەیە ببێتە هۆی پچڕانی خزمەتگوزاریەکانی پشتگیری کەوا
داواتان کردووە ،ئەگەر پەیوەندی هەبێت بەو داتایانە کەوا پێویستن بۆ وەرگرتنیان.
کۆمەڵە لە هەر حاڵەتێك مافی ڕەتکردنەوەی جێبەجێ کردنی داواکەتانی هەیە بۆ سنوردارکردنی ئیش لەسەرکردن
یان سڕینەوەی داتا کەسیەکانتان ئەگەر ئیش لەسەرکردن یان هێشتنەوەیان پێویست بێت بۆ بنیادنان ،جێبەجێ کردن
یان پشتگیری مافە یاساییەکانی یان جێبەجێکردنی ئەرکە یاساییەکانی.
بەکارهێنانی ماف لە گواستنەوە { لەسەرەوە ماددەی (و)} مانای سڕینەوەی داتاکانتان لە ئەرشیفی کۆمەڵەکە
ناگەیەنێت ،یەکسەر بەپێی ماددەی سەرەوە.
بەکارهێنانی مافەکانی سەرەوە داهاتوودا دەکەوێتەکار و پەیوەندی بە ئیش لەسەرکردنی ئێستادا نیە.

ز .سکااڵ لە دەزگای پاراستنی داتا کەسیەکان ) ,(www.dpa.grپێشکەش بکەن ئەگەر هەستان بە خراپ
بەکارهێنانی مافەکانتان کرد بەهەر شیوازێك بێت.
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 )٦چۆن دەتوانن ئەم مافانەی سەرەوە جێبەجێ بکەن؟
بۆ بەکارهێنانی هەر مافێكتان ئینجا یان بە پڕکردنەوەی فۆڕمێك کە لەالیەن دەستەی کارگێڕی کۆمەڵەکە دەست دەکەوێت و
بە واژووکراوی دەیدەن بە هەر کارمەندێکی پێشوازی یان ئی مەیل دەنێرن بۆ کۆمەڵەکە لە ناونیشانی ئەلیکترۆنی
gdpr@solidaritynow.org

 )٧چۆن داتا کەسیەکان دەپارێزین؟
کۆمەڵەکە هەموو داتا کەسیەکانی سوودمەندەکان کەوا کۆدەکاتەوە و ئیشیان لەسەردەکات بە موتڵەقی دەیانپارێزێت .کرداری
و سیستەمی هەیە و جێبەجێیان دەکات کەوا نهێنی داتا کەسیەکان و ئیش لەسەرکردنیان دابین دەکات ،هەروەك پاراستنیان لە
تێكچوونی بەڕێکەو یان ت ێكچوونی نایاسایی ،وون بونیان ،خراپ بوونیان ،لە باڵوبوونەوەی نایاسایی یان گەیشتن و هەر
جۆرە ئیش لەسەركردنیکی نایاسایی.
*********
ب .ڕەزامەندی
بە تێگەیشتن لەم ئاگادرییەی سەرەوە ڕەزامەندی تەواوم دەدەم بۆ ئیش لەسەرکردن ئەوەندە لەسەر داتا گشتیە کەسیەکان
ئەوەندەش لەسەر ئەوانەی کە لە بواری بەرنامەکانی پشتگیری باس دەکرێن کە هەڵمبژاردوون لەسەرەوە لەژێر ) ( .١

* لە حاڵەتی نەدانی ڕەزامەندی مانای ئەوە دەگەیەنێت کەوا کۆمەڵەکە نەتوانێت خزمەتگوزاریەکانتان پێشکەش بکات.
* وەرگرتنەوەی ڕەزامەندیتان کەوا لە داهاتوودا دەست بەکاردەبێت و کاریگەری لەسەر ئیش لەسەرکردنی ئێستای نابێت ،هەرکاتێك دەتوانرێت
بکرێت ،بەاڵم مانای دەست بەجێ پچڕاندنی خزمەتگوزاریەکانی پشتگیریتان دەگەیەنێت.

____________________
ناوونازناو

____________________
واژوو(ئیمزا)

____________________
بەروار
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