بيان الخصوصية SNTR
عام
 .1يقوم برنامج ) Stichting Nieuw Thuis Rotterdam (SNTRبمعالجة البيانات لتمكينك من المشاركة في
برامج :SNTR
 .1.1مشاركتك في اإلرشاد االجتماعي وتدريب المستقبل والطفل المنصوص عليها في العقد االجتماعي
 .1.2مشاركتك في دروس اللغة المنصوص عليها في عقد اللغة
 .1.3مشاركتك في اإلسكان في اتفاقية اإليجار

فترة االحتفاظ بالبيانات
 .2تقوم  SNTRباالحتفاظ ببياناتك:
 .2.1الضرورية لتنفيذ العقد االجتماعي حتى نهاية مشروع  SNTRإال إذا ينص على خالف ذلك .يتوقف مشروع
 SNTRفي عام  .2021ثم تقوم  SNTRبحذف جميع البيانات أو جعلها مجهولة المصدر
 .2.2الضرورية لتنفيذ اتفاقية عقد اللغة اللغةبحد اقصى خمس سنوات بعد إنهاء عقد اللغة ،بحيث يمكن الوفاء بااللتزامات
المالية
 .2.3الضرورية لتنفيذ اتفاق اإليجار لمدة تصل إلى  5سنوات بعد إنهاء عقد اإليجار  ،بحيث يمكن الوفاء بااللتزامات
المالية
 .2.3في حالة البيانات الخاصة  ،فقط لطالما كان ذلك ضروريًا لتنفيذ مشاركتك في برامج SNTR
 .2.4في حالة البحث العلمي لفترة زمنية أطول  .سيحاول  SNTRضبط هذه البيانات بحيث ال يكون من الواضح بعد
ذلك أن هذه المعلومات تتعلق بك أو بأطفالك

اإلشراف االجتماعي
 .3لتنفيذ برنامج اإلشراف االجتماعي:
 .3.1تستخدم  SNTRالبيانات التالية:
 .3.1.1تفاصيل االسم والعنوان ومكان اإلقامة
 .3.1.2أرقام الهاتف (جميع البالغين في األسرة)
 .3.1.3عنوان البريد اإللكتروني
 .3.1.4تاريخ الميالد
 .3.1.5الجنس;
 .3.1.6الجنسية
 .3.1.7اللغة المنطوقة
 .3.1.8الحالة العائلية ,شريك بوجه الخصوص ,نعم أو ال
 .3.1.9العرق (بإذن)
.3.1.10األرقام الموجودة على اإلقامة ( )v-nummersلتسجيل المشاركين
 .3.1.11مستوى المعرفة (اللغة ،والمشاركة ،والتعليم)
 .3.1.12األطفال
 .3.1.13البيانات الصحية (بإذن)
 .3.1.14البيانات المالية
 .3.1.15األهداف والطموحات المطروحة
 .3.1.16بيانات الملحوظة
.3.2يستخدم  SNTRالبيانات بهدف:
 .3.2.1وضع خطة العمل
 .3.2.2تسجيل أوقات التواصل
3.2.3المراقبة أو الرصد والتنسيق الداخلي
 .3.2.4االرتقاء واإلحالة
 .3.3تشارك  SNTRالبيانات مع المؤسسات التالية:
 .3.3.1المساعدة أو الرعاية أو الخدمات التي تحيلك إليها SNTR
 .3.4تستخدم  SNTRالبيانات على اساس المبادئ التالية:
 .3.4.1الالزمة لتنفيذ اتفاق ما
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 .3.4.2إذن معين
 .3.4.3مصلحة مشروعة

تدريب الطريق إلى المستقبل
 .4لتنفيذ برنامج تدريب الطريق إلى المستقبل:
 .4.1يستخدم  SNTRالبيانات التالية:
 .4.1.1الدراسة  /خبرة العم
 .4.1.2اسم المشار
 .4.1.3عنوان البريد اإللكتروني
 .4.1.4مستوى اللغة
 .4.1.5حالة التكامل
 .4.1.6البيانات الصحية (بإذن)
 .4.1.7رقم الهاتف
 .4.1.8تاريخ الميالد
 .4.1.9تاريخ البدء
 .4.1.10قائمة المشاركة
 .4.1.11التوافر للتدريب
 .4.1.12بيانات األداء
 .4.1.13قائمة غياب
 .4.1.14غياب مبرر /مبرر
 .4.1.15العمر
 .4.1.16الجنس
 .4.1.17بيانات مسار اللغة /مجموعة
 .4.1.18البيانات لتحديد المستوى (مثل اللغة  ،العمل  ،التدريب)
 .4.1.19التقدم ,وحضور وبيانات األداء
 .4.1.20فترة اإلندماج ( فترة ال )inburgering
 .4.1.21البيانات الالزمة للتسجيل و بدء المسار و التنسيب
 .4.1.22العرق (بإذن)
 .4.1.23البيانات المالية
 .4.1.24المهنة
 .4.1.25تصنيف األسرة
 .4.1.26صورة عن الهوية (الرقم الشخصي )BSN
.4.2يستخدم  SNTRالبيانات بهدف:
 4.2.1لتقديم إرشاد التدريب للعمل
 .4.2.2مكان التدريب على العمل  /دورات تدريبية
 4.2.3تقديم مسار لغة مناسب للطالب
 .4.2.4إزالة الحواجز المالية
 .4.2.5مراقبة وتعديل برنامج اللغة واإلشراف على الطالب
 .4.2.6ربط المشارك ب "رفيق اللغة"
 .4.3تشارك  SNTRالبيانات مع المؤسسات التالية:
 .4.3.1بلدية روتردام
 .4.3.2أصحاب العمل الذين تتعاون معهم SNTR
 .4.3.3مدربي التدريبات المقدمة من SNTR
 .4.3.4مدارس اللغات التي تتعاون معها SNTR
.4.3.5رفيق اللغة Taalmaatjes
4.4يستخدم  SNTRالبيانات بحسب األسس التالية:
 .4.4.1الالزمة لتنفيذ اتفاق ما
 .4.4.2إذن معين
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الطفل
 .5لتنفيذ برنامج الطفل:
.5.1يستخدم  SNTRالبيانات التالية:
 .5.1.1االسم والعنوان ,مكان اإلقامة وتفاصيل الوالدين والطفل
 .5.1.2تاريخ ميالد ولي األمر (الوالدين) والطفل (األطفال)
 .5.1.3جنس الوالدين و الطفل أو األطفال
 .5.1.4رقم هاتف الوالد ( الوالدين) والطفل (األطفال)
 .5.1.5المشاركة وبيانات حضور الوالد(الوالدين) و الطفل (االطفال)
 .5.1.6اسم مدرسة الطفل (االطفال)
 5.1.7البيانات الصحية للطفل  ،مثل الحساسية  ،واألدوية أو المرض (مع إذن)
 .5.1.8تاريخ بدء تصريح اإلقامة
 .5.1.9مستوى تقدم الطفل (بما في ذلك القراءة  ،والتحدث  ،والحساب ومستوى الكتابة)
 .5.1.10البيانات المتعلقة بتوفر الوالدين واالطفل (األطفال)
 .5.2يستخدم  SNTRالبيانات بهدف:
 . 5.2.1إعالم الوالدين و االطفال عن أجتماعات الشباب و جذب االطفال و القدرة على تقييم تقدم هذه االجتماعات
 .5.2.2تسجيل الطفل (األطفال) للمشاركة في برنامج التوجيه
 .5.2.3تصنيف االطفال في الصف المناسب لدعمهم خالل المدرسة الصيفية ،االتصال المباشر مع الوالدين ،على سبيل
المثال /في حاة المرض
 .5.2.4تنظيم جلسة جماعية ،إلعالم المشاركين ودعوتهم للمشاركة  ،لمعرفة من الذي سجل وعدد األشخاص الذين كانوا
موجودين
 .5.3تشارك  SNTRالبيانات مع المنظمات التلية:
 .5.3.1المنظمات التي تنفذ المدرسة الصيفي
 .5.3.2المنظمات المشاركة في تحسين مهارات األبوة واألمومة
 .5.4يعالج  SNTRالبيانات على اساس المبادئ التالية:
 .5.4.1الالزمة لتنفيذ اتفاق

دروس اللغة
 .6لتنفيذ برنامج دروس اللغة:
 .6.1تقوم  SNTRباستخدام البيانات التالية:
 .6.1.1االسم
 .6.1.2عنوان السكن
 .6.1.3عنوان البريد اإللكتروني
 .6.1.4رقم الهاتف
 .6.1.5مستوى اللغة
 .6.1.6حالة التكامل والمعلومات المتعلقة باالمتحانات والشهادات
 .6.1.7البيانات الصحية (بإذن)
 .6.1.8رقم الهاتف
 .6.1.9تاريخ الميالد
 .6.1.10بلد الميالد
 .6.1.11تاريخ البدء
 .6.1.12تاريخ االنتهاء
 .6.1.13العمر
 .6.1.14الجنس
 .6.1.15مسار اللغة  /المجموعة
 .6.1.16البيانات لتحديد المستوى (على سبيل المثال اللغة والعمل والتعليم)
 .6.1.17التقدم والحضور وبيانات الحضور
 .6.1.18فترة التكامل
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 .6.1.19حالة قرض DUO
 .6.1.20البيانات المطلوبة للتسجيل وبدء مسار اللغة
 .6.1.21العرق (بإذن)
 .6.1.22المعلومات المالية
 .6.1.23المهنة
 .6.1.24افراد األسرة
 .6.1.25رقم الوطني (رقم خدمة المواطن )BSN
 .6.2يستخدم  SNTRالبيانات لغرض:
 .6.2.1تقديم دروس في اللغة
 .6.2.2فواتير دروس اللغة
 .6.2.3دفع اللتزامات
 .6.2.4رصد وتعديل برنامج اللغة
 .6.2.5توجيه الطالب
 .6.2.6وصل المشارك ب "رفيق اللغة"
 .6.3يشارك  SNTRالبيانات مع المنظمات التالية:
 .6.3.1مدارس اللغات التي يتعاون  SNTRمعها
 .6.3.2رفيق اللغة
 .6.3.3وكالة أبحاث السوق والرأي Panteia
Blik Op werk .6.3.4
 .6.3.5مكتب تنفيذ التعليم ()DUO
 .6.4تقوم  SNTRباستخدام البيانات مع القواعد التالية:
 .6.4.1الضرورية لتنفيذ اتفاق عقد اللغة
 .6.4.2لمنح اإلذن
 .6.4.3الضرورية لالمتثال لاللتزام القانوني

اإلسكان
 .7لتنفيذ برنامج اإلسكان:
 .7.1يعالج  SNTRالبيانات التالية:
 .7.1.1تفاصيل االسم والعنوان ومكان اإلقامة
 .7.1.2تاريخ الميالد
 .7.1.3عنوان البريد اإللكتروني
 .7.1.4رقم الهاتف
 .7.1.5نسخة عن الهوية
 .7.1.6رقم الحساب
 .7.1.7موقع بيانات المنزل
 .7.1.8البيانات المالية  ،مثل اإليجار  ،وتكاليف المستهلك وتاريخ الدفع
.7.1.9التبليغات والشكاوى
 .7.2يستخدم  SNTRالبيانات بهدف:
 7.2.1لمساعدتك في سكن آمن ومستقر
 .7.2.2إدارة منازل SNTR
 .7.2.3الحفاظ على منازل SNTR
 .7.3تشارك  SNTRالبيانات مع المؤسسات التالية:
 .7.3.1المحاسبين اللذين يعملون لدى SNTR
 .7.3.2المقاولون الخارجيون الذين يعملون لSNTR
 .7.4يستخدم  SNTRالبيانات على األسس التالية:
 .7.4.1الالزمة لتنفيذ اتفاق
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 .7.4.2مصلحة مشروعة

البحث العلمي
 .8إلجراء البحوث العلمية:
 .8.1يستخدم  SNTRالبيانات التالية:
 .8.1.1جميع المعلومات الواردة أعاله التي تلقتها  SNTRمن خالل مشاركتك في البرنامج
 .8.2ستخدم  SNTRالبيانات بهدف:
 .8.2.1لفحص ما إذا كانت البرامج تعمل بشكل جيد أم يمكن تحسينها
 .8.3تشارك  SNTRالبيانات مع المؤسسات التالية:
 .8.3.1منظمات علمية
 .8.3.2مؤسسة De Verre Bergen
 .8.4يستخدم  SNTRالبيانات للمبادئ التالية:
 .8.4.1الالزمة لتنفيذ اتفاق
 .8.4.2إذن معين
 .8.4.3مصلحة مشروعة

البيانات الشخصية ذات الخصوصية
 .9يستخدم نظام  SNTRالبيانات المتعلقة بصحتك وبأطفالك وتفاصيل عن أصلك (العرق) والدين (البيانات الخاصة):
 .9.1فقط إذا كنت قد منحت إذنًا لذلك
 .9.2وال تشارك هذه المعلومات مع منظمات أخرى  ،ما لم يكن ذلك ضروريًا وتسمح بذلك

حقوق الخصوصية
 .10لديك هذه الحقوق فيما يتعلق بتفاصيلك أنت وطفلك (أطفالك):
 .10.1لجميع أسئلتك أو طلباتك حول البيانات ،يمكنك إرسال بريد إلكتروني إلى privacy@sntr.nl
 .10.2سيوضح لك  SNTRالمعلومات التي تخصك وعن طفلك (أطفالك) التي لديه  SNTRإذا طلبت ذلك
 .10.3يمكنك أن تطلب من  SNTRأن تقوم بتعديل بياناتك أنت وطفلك (أطفالك)  ،ثم تضمن  SNTRأن يتم ضبط
البيانات إذا كانت هذه التعديالت صحيحة
 .10.4يمكنك أن تطلب من  SNTRحذف البيانات أو بعض البيانات .ولكن إذا كانت هذه المعلومات مطلوبة لتنفيذ
البرنامج  ،فإن ذلك سيؤدي إلى عدم قدرتك أنت أو طفلك (أطفالك) على المشاركة في البرنامج .في هذه الحالة  ،ستعلمك
شركة  SNTRمقد ًما
 .10.5يمكنك أن تطلب من  SNTRالبيانات أو إعطاء تفاصيل معينة لشخص آخر
 .10.6إذا كانت لديك شكوى حول استخدام  SNTRللبيانات  ،فيمكنك إرسال هذه الشكوى إلى  SNTRإلى
 privacy@sntr.nlو  /أو إلى هيئة حماية البيانات الهولندية عبر /https://autoriteitpersonsgegevens.nl
 .11إذا كنت قد منحت إذنًا لـ  SNTRالستخدام بياناتك في البحث العلمي  ،فال يمكنك تقديم الطلبات المذكورة أعاله
بموجب الفقرات  10.3و  10.5و  10.2بقدر ما يتعلق األمر بالبحث العلمي.
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