
 بيان حماية المعلومات

..............................................................لعناصر أبرشية الكاريتاس بكنيسة   

سم الكنيسة:ا  

 العنوان، رقم التلفون والبريد اإلكتروني:

سم الكاهن:ا  

 

 المعلومات الشخصية للعنصر

 الكنية: االسم:

 
:عنوان السكن الميالد: تاريخ   

 
 

 

الحالة  الكتروني،إلالبريد ا االسم، العنوان، رقم تلفون،) ي الشخصية المنسقة والمحفوظة إلكترونيارسال بياناتإأوفق على إمكانية 

 ،أبرشية الكاريتاس عندالصحي.... الخ(  السجل المدني، رقم التأمين األمالك، االجتماعية،

 ....................................................................................كنيسة.........

.....................................................................................................................................العنوان.......  

 الجهات المختصة )مثال: االتحاد، الواليات، البلديات، التأمينات ( إلىدعم ، مشورة، رعاية والمقدمة للحصول على المساعدات )

(.االجتماعية والشركاء المتعاونين  

ليها(.إا، سبب استعمالها والجهة المرسلة أه) منش التي سيتم التعامل بها: يمن بياناتاً على أياطالع إللدي الحق في المعرفة وا  

المساعدة ستعمل للحصول على فيها من بياناتي المحفوظة التي ت  ماً ماليس مه في تصحيح المعلومات الخاطئة وحذفلدي الحق 

 والدعم والرعاية .

ً  تيموافقاستطيع الغاء  ً  كليا  أبرشية الكاريتاس إلى نمك  عتبار ان رفض موافقتي على هذا البيان ي  إلبا آخذاً  ا  كتابيفي أي وقت  أو جزئيا

قدمة.قاف المساعدات الم  إي  

)حماية المعلومات األوربي(. يمكنني االطالع على القانون في األوقات المخصصة في  13قانون المادة  طالعي على معلوماتإتم لقد 

 مبنى أبرشية الكاريتاس.

 

 التوقيع
 

 المكان والتاريخ

 

                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 



 

تبرشية الكاريلألبقانون حماية المعلومات  13المعلومات عمال  بالمادة   

 

 االسم ومعلومات المسؤول:

 اسم الكنيسة :

 العنوان: 

: البريد اإللكتروني  

 رقم الهاتف:

 اسم الكاهن:

                                                                                                      تصال مع مسؤول حماية البيانات :إلل

Büro des Datenschutzbeauftragten  

Wollzeile 2 

1010Wien 

                                                                                                        المتحدث في أبرشية فينا:اتصال مع لإل

Büro der diözesanen Datenschutzreferentin 

Wollzeile 2 

1010 Wien 

األوربي، قانون حماية  معلوماتالقوانين النمساوية المعينة ) قانون حماية ال في إطاريتم حصريا  التعامل مع المعلومات الشخصية 

من اجل ضمان معاملة واضحة بقانون حماية المعلومات ،  13كم هذه المعلومات عمالً بالمادة المعلومات،.......( ونقدم لحضرت

.                                                                                                                           لمعلوماتكموعادلة   

 

 الغرض من البيانات

              المرجع القانوني لرعاية العناصر                                                                                               

                                                                                             ةقالموافالحصول على  

                                               دق المنصوص به في العقتطبي

                                                                      مسؤول المشروعة يجب ان تكون العليامصلحة ال

                                                  ل ي ت ا،ب،ف قانون حماية المعلومات.                   1في الفقرة  6حسب المادة 

.            تلك البيانات الشخصية التي تقوم بتقديمها لنا في سياق المشورة الخاصة بك في أبرشية الكاريتاسنعالج فقط نحن   

ة التي تخدم تطبيق الواجبات البيانات الشخصي الوصول إلىلهم فقط حق في النمسا  المواقع والعاملين ضمن الكنيسة الكاثوليكية

 القانونية والمهنية المطلوبة .

تفاق إلكمال طلب مقدم مع الجهات المحتملة التالية:إلمعينة، يتم على أساس ا ةفي حال نقل المعلومات المطلوبة  

ائف سوق والتقاعدي، وظاإلجتماعي  مؤسسات الكاريتاس، مؤسسات الصحة والخدمات االجتماعية، المؤسسات الحكومية، التأمين

 العمل.



لتزام بقوانين حماية البيانات إلعقد، يتم توفير المعلومات المحددة المطلوبة للطلب فقط عندما يتم ا عند الحاجة لتكليف معالجة أي 

 الشخصية.

 ال يتم نقل البيانات الشخصية لدولة أولمنظمة عالمية ثالثة.

لب فقط في فترة تلقي المعونات ) مساعدات، مشورة، مرافقة، دعم ( من جهة أبرشية نقوم بالتعامل مع بيانات الشخصية عند الط

 الكاريتاس ضمن الحدود القانونية.

لديكم الحق للحصول على معلومات، تصحيح، إلغاء وتقييد التعامل بالبيانات الشخصية الموجودة عندنا، وأيضاً الحق برفض التعامل 

ية البيانات في النمسا .ونقل البيانات عمالً بقوانين حما  

. سيتم محي بيناتكم في حال عدم وجود سبب ببياناتكم على موافقتكم ، وتسطيعون رفضه في أي وقت كانبالتعامل يعتمد االستمرار 

 قانوني إلستمرارية التعامل، وإال سيتم التعامل بها حتى تقديم الرفض.

لم يتم في حال تنفيذ مهام مؤجلة أو انهائها  إنهائه أو أو تم عموماً رفض عقدوي .العقد تعتمد استمرارية التعامل بالبيانات على نص

الزمة.اتقديم البيانات الشخصية   

قانون حماية   4و  1فقرة  22الكنيسة الكاثوليكية في النمسا ال تستعمل القرارات المؤتمتة بما فيها المواصفات عمالً بالمادة 

 المعلومات.

ببياناتكم الشخصية من قبل الكنيسة الكاثوليكية لسبب آخرغير الحالي فيها ستحصلون على المعلومات االزمة  اذا كانت متابعة التعامل

.المتعلقة بحقوقكم كمتأثر قبل متابعة التعامل للسبب اآلخر  

 تقديم الشكوى يتم عند السلطات النمساوية لحماية المعلومات على العنوان التالي:

Wickenburggasse 8, 1080 Wien 

 

 

 


