جمعية Habitat
مشروع " تعزيز االستقرار االجتماعي و االقتصادي للنساء والفتيات من الالجئات والمجتمع المضيف في
تركيا "،نموذج طلب
نص المعلومات في ضوء قانون حماية البيانات الشخصية التركي رقم 6698
من خالل التوقيع على نص الموافقة هذا  ،أوافق بموجب ذلك على معالجة بياناتي الشخصية المتعلقة بالفئات المذكورة أدناه
من قبل جمعية  )"Habitat"( Habitatأو أي طرف ثالث وفقًا لسياسات الخصوصية و مشاركة  Habitatعلى القنوات
اإلعالمية  ،ونقل البيانات الشخصية إلى مفوض األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين.
في سياق نص الموافقة هذا  ،يمكن ل  Habitatأن يتعامل مع بياناتي الشخصية ألغراض ر
االجتماع و
مشوع " تعزيز االستقرار
ي
االقتصادي للنساء والفتيات من الالجئات والمجتمع المضيف يف تركيا " ،عن نشاطات المشروع.

ويشمل نص الموافقة هذا معالجة حسابات وسائل اإلعالم االجتماعية ل  Habitatونقل البيانات إلى وحدة المرأة التابعة لألمم
المتحدة كجزء من تدريبات ر
االجتماع و االقتصادي للنساء والفتيات من الالجئات والمجتمع المضيف يف
مشوع " تعزيز االستقرار
ي
تركيا "،على نشاطات الذي تنفذه  Habitatفقط وفقا ً لمبدأ "المالئمة" .باإلضافة إلى ما سبق  ،أعلن أن لدي الحقوق التالية فيما
يتعلق بنفسي بموجب القانون:









معرفة ما إذا تمت معالجة البيانات أم ال ،
طلب معلومات في حالة معالجة البيانات ،
معرفة أهداف المعالجة وإذا تم الوفاء بها أم ال ،
معرفة ما إذا تم نقل البيانات إلى أطراف ثالثة في الخارج وداخل البلد ،
طلب التصحيح واإلشعار إلى األطراف الثالثة في حالة معالجة البيانات غير كاملة أو خاطئة ،
طلب حذف البيانات أو إتالفها حتى إذا تمت معالجتها وفقًا للقانون في حالة اختفاء سبب العملية ،
النتائج السلبية للكائنات لمعالجة البيانات بواسطة األنظمة التلقائية فقط ،
مطالبة بتعويض إذا تمت معالجة البيانات في انتهاك للقانون.

إذا كنت أرغب في ممارسة أحد هذه الحقوق  ،فيمكنني االتصال بجمعية  Habitatإذا كان لدي أي أسئلة حول القانون رقم
 6698أو عن معالجة بياناتي الشخصية.
بموجب هذه الموافقة  ،يشتمل مفهوم "البيانات الشخصية" على المعلومات التالية:
 .1االسم واللقب ،
 .2رقم الهوية
 .3الجنس ،
 .4الجنسية ،
 .5عنوان بريد األلكتروني ،
 .6رقم الهاتف الجوال ،
 .7المدينة التي تقيم فيها ،
 .8العمر ،
 .9التعليم ،
 .10المهنة ،
 .11البيانات الشخصية المشتركة في المشروع.

اسم و اللقب:
تاريخ:

التوقيع:
قرأت وفهمت النص.
أوافق عليه.
ال أوافق عليه.

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 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
بأسم
جمعية .Habitat

