
برنامج اعادة التوطین  -ة لالمم المتحدة لحمایة الالجئینللمفوضیة السامی بیان الخصوصیة   

 

بیان الخصوصیة-برنامج اعادة التوطین  

 الالئحة العامة لحمایة البیانات

المؤسسات مع وھو یمثل تغییراً جوھریاً في كیفیة تعامل  2018مایو  25یبدأ العمل بقانون حمایة البیانات العامة في 
.حقوقك فیما یتعلق بالتعامل مع تلك البیانات الشخصیة ھیة خاصة بك (بیاناتك الشخصیة) وماالمعلومات ال  

 ماذا یعني ذلك بالنسبة لي؟

قدم توجیھات شاملة حول  وقد مكتب مفوض المعلومات وھى الجھة المنظمة لشئون حمایة البیانات بالمملكة المتحدة,
 الالئحة العامة لحمایة البیانات فى الموقع الخاص بھا ھنا:   

https://ico.org.uk/ 

  ( یمكنك ایجاده فى الرابط ادناھا)وعلى وجھ الخصوص دلیل البیانات العامة

https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-the-general-data-protection-regulation- gdpr 

.العامة لحمایة البیاناتالالئحة   دلیالً سھالً للتنقل فیما یتعلق بحقوقك الفردیة بموجب  Individual Rights 

 

التعامل مع بیاناتي الشخصیة؟ فى حالةللمجلس   ھذا ماذا یعني  

بالنسبة للجزء األكبر ، سیواصل المجلس استخدام المعلومات التي یحتفظ بھا لنفس الغرض أو األغراض التي كان علیھا 
.فیما یتعلق ببرنامج إعادة التوطین الالئحة العامة لحمایة البیانات قبل بدء نفاذ   

ھا) عن عدد من المنظمات األخرى ، على وفي ھذا الصدد ، قد تختلف معالجة المجلس لبیاناتك (االحتفاظ بھا واستخدام
حتى یتمكنو من حتاجون إلى الحصول على إذن سبیل المثال أولئك الذین یحتفظون بمعلوماتك ألغراض تسویقیة ، والذین ی

.بیاناتك الشخصیة استخدام  

بیاناتك دم ستخسنإذا كنا   لوحتى فى حا لبیاناتك نحن فى كل مرة عادة نقدم شرحا وتفسیرا للكیفیة التى سنستخدم فیھا 
اال اذا  ،  اذا دعت الحاجة لذلكفي إشعار الخصوصیة ھذا فسوف نخبرك  وردتبطریقة مختلفة عن تلك التي الشخصیة 

تك بدون الحاجة للرجوع الیك. اكان لدینا الحق القانونى فٮى استخدام بیان  

 استخدام بیاناتك الشخصیة
 

 المنھجیة العامة
 

یة.معلومات الشخص دنبارتنشیر غرب مجلسیھدف ھذا البیان الى اخطارك بالكیفیة التى سیتخدم فیھا   

مقر عملھ الرئیسي  و 1973كم المحلي (اسكتلندا) لعام ھو سلطة محلیة أنشئت بموجب قانون الح دنبارتنشیر غرب مجلس
نیسة ، دمبارتون ، شارع الك  G82 3PU / 16  .طریق غارشاكي ، دمبارتون ،  في مكاتب  G82 1QL  

. البیانات  الشخصیة التي نحتفظ بھ او المتحكم فى مراقبال فنحنومن حیث تشریع حمایة البیانات  )او نحن  (المجلس  

 

https://ico.org.uk/
https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr
https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr/individual-rights/


 
علوماتك الشخصیة وماذا نفعل بھا؟م حتاج الىلماذا ن  

المملكة المتحدة والتى یشارك فیھا مجلس  طبیق شروط برنامج اعادة التوطین فىیمكننا من تمعلوماتك الخاصة س منحك لنا 
بواسطة المفوضیة السامیة  ھاقیتطب ة, یتمفى المملكة المتحدظر فى توطین الالجئین تاالجرائیة التى ن دینبارتشیر.الحزم

لحمایة لمفوضیة السامیة لالمم المتحدة اطبیا من مسحا   دنبارتنشیر غرب مجلسستلم تی لالمم المتحدة لحمایة الالجئین. 
یحتوى على سیرة ذاتیة تضم االسم وتاریخ المیالد ومعلومات شاملة عن االسرة  وزارة الداخلیة وھو  الالجئین  عبر
دثة لالسرة. حوسیرة ذاتیة م  

:یمكن العثور على توجیھ وزارة الداخلیة بھذا الخصوص على الرابط التالي : 

https://www.gov.uk/government/publications/uk-resettlement-programmes-funding-instruction-2017-to-
2018 . 

لعدد  الذى تم اعادة توطینھ ضمن البرنامج بجمع معلومات الشخص ردبنارتنشی یقوم مجلس غرب وصولالعند 
.من االغراض والتى یقوم ھذا البیان باستعراضھا  

 
 

طیلة فترة برنامج اعادة التوطین سیقوم مجلس غرب دینبارتونشیر بجمع ومعالجة البیانات الشخصیة لمجمل 
اغراض تاتى كاالتى:عدد من   

 
االسم والعنوان والرقم الوطنى وتفاصیل االتصال والتى تضم عنوان منزلك ورقم ھاتفك والبرید االلیكترونى,  •

سیتم استخدام ھذه المعلومات للتحقق والتواصل معك عندما یقتضى الحال. سیتم استخدامھا ایضا لتسجیلك 
او لعیادة العامةا حساب بالبنك وللتسجیل  فى للحصول على المستحقات وللمدرسة ولفتح  باالضافة  الطبیب  

جھات االخرى التى ستكفل ضمان توطینك بالمملكة المتحدة وایضا لتعزیز رفاھیتك.لل  

 

تطلب وزارة الداخلیة منا جمع المعلومات ضافة الى مجموعة كبیرة من الموضوعات عنك وكتابة تقریر بذلك  •
االوائل لوصولك.الیھم, وھو عادة مرتین بالسنة فى فترة السنتین   

 

باعلى البیان على تفاصیل المعلومات المطلوب تقدیمھا وھذه المعلومات  ةتحتوى موجھات وزارة الدخلیة المذكور •
والجل مراقبة االمتثال و  مجلس غرب دینمبارتنشیر,ل ھذا البرنامج لتمویل الستسمح لوزارة الداخلیة من معالجة 

اض االمن القومى.التحلیل االحصائى ورفع التقاریر الغر  

 

یحتفظ بمعلوماتك والتى یتم تداولھا فى دوائر مختلفة حسب الدواعى المعتبرة وذلك  رنشمجلس غرب دینمبارت •
. وھذه تمكین المجلس من القیام بمھامھ القانونیة تجاھك كمستخدم للبرنامج-لتعزیز الرفاه والمساعدة فى تحسین

والعناوین والرقم الوطنى وتفاصیل االتصال لالسرة وسیتم استخدام ھذه تاریخ المیالد و  المعلومات ھى االسم
شركات للتواصل مع  مصرفى محلى, وحساب الجل انشاء  س ووالمدار المعلومات لتسجیلك لالستحقاقات

.العمومى الطبیب تسجیل فيك باالضافة الى الالخدمات العامة التى تقوم بتذوید منزل  

 

https://www.gov.uk/government/publications/uk-resettlement-programmes-funding-instruction-2017-to-2018
https://www.gov.uk/government/publications/uk-resettlement-programmes-funding-instruction-2017-to-2018


بمعالجة بیانات مستخدمى الخدمات( والتى تشمل مستخدمى خدمات مثلك من الذین كمستخدمى خدمات نقوم نحن  •
تم اعادة توطینھم) وفقًا إلشعارات الخصوصیة المنشورة لمختلف الخدمات التي نقدمھا ویجب علیك الرجوع إلى 

 إشعارات الخصوصیة المتعلقة بتقدیم ھذه  الخدمة للحصول على تفاصیل حول ھذه المعالجة
 

س القانوني الستخدام معلوماتكاألسا  
 

یر الخارجیة یشارك مجلس غرب دینمبارتنشیر بموجب الصالحیات الممنوحة من وز في برنامج إعادة التوطین 
نبارتنشیر سلطات تقدیم الدعم مجلس غرب دیستمد  . فى القسم (ا) (ه) 2002وفقا للقانون الجنسیة والھجرة للعام 

لتعزیز  2003وكذلك بموجب قانون الحكم المحلي في اسكتلندا لعام   1999قانون الھجرة واللجوء لعام  من
 ,بمعلوماتك االحتفاظ حن مطالبین بھذه المتطلبات، نكل  من اجلمین في منطقتھ. رفاھیة األشخاص المقی

.لمصلحة العامةتھا واستخداھما وفقا لمعالج . 
.المجلس كسلطة محلیة وظائف حسبالخدمات  یتم تقدیم   

(انظر على وجھ الخصوص خطة التفویض التي تقدم للمزید من التفاصیل یمكن النظر الى الموقع الخاص بنا 
)تفاصیل عن العدید من وظائف المجلس  

 والن المجلس لدیھ الخدمات لك من اجل عملیة تقدیمالجة معلوماتك الشخصیة من الضروري معسیكون لذلك 
.الخارجیة بعض الجھاتمشاركة بعض المعلومات مع  إلىالتزام قانونى  تنھض الحوجة   

 
؟معلوماتك ةشاركبم ع من نقومم  

والتحقق ولذلك منع الغش  من اجللتحقق من التفاصیل داخلیًا لذا سیتم اتمویل العام ال صونا بینحن ملزمون قانونً 
الغرض.ة المعلومات مع اجسام خارجیة لنفس مشارك  یتم  

 
وسنقوم بذلك متى ما دعت الحاجة. جھات عامة مثل () المعلومات مع بعض  نحن ملزمون قانونیا بمشاركة  

HMRC 
ونحن بشكل عام نمتثل للطلبات بخصوص معلومات معینة من الجھات القانونیة متى ما كان ذلك ضروریا 

طار مقدمى الخدمات باالصالحات المطلوبة ومتناسبا. كما یتم تحلیل المعلومات داخلیا من اجل ادارتھا والخ
 واغراض اخرى مشابھة.

تزامتنا القانونیة فیما كما نقوم بمشاركة المعلومات مع وزارة الداخلیة كما تمت االشارة الیھ باالعلى لمقابلة ال
ات تمویل برنامج اعادة التوطین.یخص متطلب  

خارجیة لھا عالقة بمجلس غرب دینباتنشر وھى وفى بعض الظروف قد نقوم بمشاركة المعلومات مع منظمات 
 تاتى كالتى (لیست فقط محصورة علیھا):

 
 مقدمي الرعایة الصحیة األولیة •

 شرطة اسكتلندا •

ولوائح المعلومات البیئیة  2002یخضع مجلس غرب دنبارتنشایر لقانون حریة المعلومات (اسكتلندا) لعام 
المشار الیھا مجتعمة بتشریعات  2004(اسكتلندا) لعام  FOI 

طلبات اذا كان ذلك متوافقا مع یتم تقییم مثل ھذه الطلبات بعنایة ویمكننا ان ننشر بعض ھذه المعلومات استجابة ل
.قانون حمایة المعلوماتبتزامتنا ال FOI  

. 

عالمیة:التحویالت ال  
 

ت جتماعاباال الفیدیو الخاصة   حلقاتلى موقع المجلس (بما في ذلك یمكن الوصول إلى المعلومات المنشورة ع
.لالجتماعات وتقاریر اللجان) من أي مكان في العالم مسموعةوالتسجیالت المبثوثة على الشبكة ال  



. 
ظ بمعلوماتك؟احتفاال كم من الوقت یمكننا إلى  

الزمنیة التى یحتفظ فیھا المجلس یحتفظ المجلس بسجالت وجداول یمكن التخلص منھا وھى توضح الفترة 
 بالمعلومات المختلفة.

 
: حقوقك بموجب قانون حمایة البیانات  

 
:معلوماتك الشخصیة یخص الحقوق التالیة فیما  مة حزمةفر لك قانون حمایة البیانات العایو  

 
الخاصة  استخدام معلوماتك حقك فى المعلومة التى توضح كیفیة •  

إلى المعلومات الشخصیة  في الوصول كحق •  
معلومات تفتقر الى الدقة. وھو الحق في مطالبة المجلس بتصحیح أي تصحیح المعلومات في  كحق •  
الحتفاظ بھا.ل سبباللمجلس  لم یعد اذامات شخصیة یحتفظ بھا المجلس في طلب محو أي معلو كحق •  

معالجة معلوماتك تقییدلب في ط كحق •  
الخاصة بك البیاناتنقل لقابلیة الفي  كحق •  

معالجة معلوماتك الشخصیةفى الحق في االعتراض على المجلس  •  
قرارات اوتماتیكیة وكیفیة تحدیدھاذ الحقوق المتعلقة باتخا •  

  ICOتتوفر ھذه الحقوق فى موجھات المشار الیھا باالعلى
 
 
 

:شكاوي  
 

نسخ لحصول على ل دناھا الرقم المذكور أتصال بنا على الوصول إلى اإلنترنت ، یمكنك اال إذا لم یكن لدیك
.أي من المستندات المذكورة أعاله مطبوعة من  

 نسعى إلى حل جمیع الشكاوى مباشرة حول كیفیة تعاملنا مع المعلومات الشخصیة
 

إذا كانت شكواك تتعلق بكیفیة تعاملنا مع معلوماتك الشخصیة ، یمكنك االتصال بمسؤول حمایة البیانات في 
  االلیكترونى ھذا: عبر البریدالمجلس 

dataprotection@west-dunbarton.gov.uk. 
 

تفاصیل  عبر مكتب مفوض المعلومات ،لدیك أیًضا الحق في تقدیم شكوى حول مسائل حمایة البیانات مع 
،  Wycliffe  ،Water Lane  ،Wilmslow االتصال الخاصة بھا ما یلي: مكتب مفوض المعلومات ، منزل

Cheshire  ،SK9 5AF 
؛ موقع الویب 745 545 01525(سعر محلي) أو  1113 123 0303 -الھاتف  : 

https://ico.org.uk/concerns 
 

:ساعدنا لنتحسن  
یرجى عدم تضمین أي معلومات شخصیة أو مالیة ، على سبیل المثال أرقام التأمین الوطنیة أو أرقام بطاقات 

 .االئتمان الخاصة بك
استخدام قسم "اتصل بنا یمكنكإجابة ، ف تود ان تحصل فیھ علىسؤال  اى  إذا كان لدیك " 


