6698في إطار قانون حماية البيانات الشخصية رقم
جمعية هابيتات

مشروع تعزيز االستقرار االجتماعي و االقتصادي للنساء والفتيات من الالجئات والمجتمع المضيف في
"،تركيا
نص الموافقة الصريح
من خالل التوقيع على نص الموافقة المفتوحة ،أعطي موافقة واضحة وأكيدة على معالجة ونقل بياناتي الشخصية الخاصة بي
فيما يتعلق بالفئات المذكورة أدناه من قبل جمعية هابيتات أو جهات الطرف الثالث المخولة من قبل الجمعية داخل القطر بطريقة
تتناسب مع سياسة الخصوصية لألغراض المحددة هنا.
في إطار نص الموافقة الواضح؛ البيانات الشخصية الخاصة بي ،واالندماج االجتماعي للنساء والفتيات السوريات وتطوير
المهارات الحياتية والمجتمعات المضيفة وفي هذا السياق ،يمكن لجمعية هابيتات استخدام أو نقل المعلومات في تدريبات المشروع
" وغيرها من األنشطة التي تقوم بها جمعية هابيتات من أجل زيادة عدد المشاركين في الفعاليات في جميع أنواع الوسائل
اإلعالمية.
وف ًقا لـ "مبدأ الحدود حسب الغرض" والتي يتضمن استخدام ونقل البيانات الشخصية الخاصة بكم فقط في المشاريع المقامة من
قبل جمعية هابيتات لألغراض المبينة أعاله .باإلضافة إلى ما ورد أعاله ،أعلن بموجب هذا أنني أعلم أنني أمتلك الحقوق التالية
بموجب القانون:

-

معرفة ما إذا كانت بياناتنا الشخصية الخاصة بي قد تمت معالجتها أم ال.
طلب معلومات حول بياناتي الشخصية إذا تمت معالجتها.
معرفة الغرض من معالجة بياناتي الشخصية وما إذا كانت تستخدم وفقا للغرض منها أم ال.
معرفة األطراف الثالثة التي يتم نقل بياناتي الشخصية إليها سواء في داخل الدولة نفسها أو خارجها.
القيام بطلب التصحيح لبياناتي الشخصية في حالة المعالجة غير الكاملة أو غير الصحيحة.
القيام بطلب حذف أو إتالف بياناتنا الشخصية وفقًا للشروط المنصوص عليها في القانون.
القيام بطلب إخبار جهات الطرف الثالث التي تمت مشاركة بياناتي الشخصية معهم على المعالجات التي قمت بها.
يحق لي االعتراض على النتيجة السلبية التي ستنتج من خالل تحليل بياناتنا المعالجة حصريًا من خالل األنظمة اآللية.
يحق لي المطالبة بالتعويض إذا كنت قد تعرضت ألضرار بسبب المعالجة غير القانونية لبياناتي الشخصية.

عندما أرغب في ممارسة أحد هذه الحقوق ،أو إذا كانت لدي أي أسئلة حول القانون رقم  6698أو حول معالجة بياناتنا الشخصية
يمكنني التواصل مع جمعية هابيتات.
ضمن إطار الموافقة الصريحة ،يشمل مصطلح "البيانات الشخصية" المعلومات التالية:

 .1اسمك و لقبك
 .2رقم هاتفك
 .3رقم الهوية

 .4الجنس ،
 .5الجنسية ،
 .6عنوان بريد األلكتروني ،
 .7رقم الهاتف الجوال ،
 .8المدينة التي تقيم فيها ،
 .9العمر ،
 .10التعليم ،
 .11المهنة ،
 .12البيانات الشخصية المشتركة في المشروع.




أوافق
ال أوافق

يتم جمع بياناتك الشخصية عن طريق جمعيتنا أو أشخاص حقيقيين أو اعتباريين الذين يقومون بمعالجة المعلومات بالنيابة عن
جمعيتنا بإستخدام القنوات الشفهية والمكتوبة واإللكترونية وذلك بعد موافقتكم .سوف تستخدم جمعية هابيتات هذه المعلومات في
االندماج االجتماعي للنساء والفتيات السوريات وتطوير المهارات الحياتية والمجتمعات المضيفة وفي هذا السياق ،يمكن لجمعية
هابيتات استخدام أو نقل المعلومات في تدريبات المشروع وغيرها من األنشطة التي تقوم بها جمعية هابيتات من أجل زيادة عدد
المشاركين في الفعاليات في جميع أنواع الوسائل اإلعالمية.
سيتم االحتفاظ ببياناتك الشخصية في حال استمرار وجود سبب لتخزين البيانات ،أو لحين انتهاء الوقت الالزم لمعالجتها ،أو حتى
اإلنهاء النهائي للتعليم ،في حال لم ينص القانون صراحةً .إذا لم تعد هناك حاجة إلى حماية بياناتك الشخصية ومعالجتها  ،فسيتم
حذف تلك البيانات أو إتالفها أو جعلها مجهولة.

جمعية هابيتات
باسم

