
 

 

 الخلفیة 
ن  إ .أشیاء أخرى جملةالصور واألفالم من  وذلك عبر ربویة، مثل اللعب واألنشطة التفعالیات طفلك توثیق الیتم ضمن نطاق النشاط الذي یشارك فیھ 

ً طبیعی اً جزء  یشكلونشر المواد الرقمیة  اعدادبتوثیق و لتالمیذن وا یالمعلم قیام .  علمعمق في التللت اً مالئمةویخلق ظروف التربوي التعلم عملیة من  ا
،  اتسلیط الضوء علیھ عبر نشاط ال خاللالتي تحدث  سعیدةوصف العمل وعكس األشیاء اإلیجابیة والیقوموا بتوجد لدى العاملین كذلك رغبة في أن 

وفي بعض الحاالت على وسائل  ولدیة أومیالخاصة بب  ومواقع العرض الرقميوالمواقع اإللكترونیة  ربویةمنصات التالأمور أخرى، على  جملةمن 
 .التواصل االجتماعي
  عاییروفقا لم عقودكیفیة التعامل مع البیانات الشخصیة ومعالجتھا. یتم إبرام الل  تتضمن عقوداً ناظمةالتي من الخدمات   العدیدتستخدم بلدیة أومیو 

 . Tempus وGoogle Workspace و  Unikum: على على سبیل المثال سريت ھيالبلدیة و مطبقة في األمان ال
 ، مثلعقد ناظم وجود دونمن  وفي قنوات التواصل االجتماعي لبلدیة أومی  یةالصوتالمواد تم فیھا نشر الصور أو األفالم أو التي یحاالت الفي 

Facebook  و LinkedIn التعاون  البیانات الشخصیة في بلد خارج االتحاد األوروبي / منطقة   ھ تتم معالجةیعني أن إن ذلك قد، فالمثال على سبیل
من حمایة الخصوصیة وأنھ ال یمكنك أنت / الطفل /   الئمال یفي بالمستوى الم للبیانات یعني أن البلد المتلقياألمر ھذا إن  .االقتصادي األوروبي

لنشر  وإرشادات وإجراءات بلدیة أومی فإننشر  ھكذا.  في حالة حدوث  الشخصیة حمایة البیاناتالرسمیة لئحة الال  استناداً الىممارسة حقوقك  تلمیذال
 ھي التي تسري ھنا.   www.umea.se علىالمتاحة  یةالصوتالمواد الصور واألفالم و

 ما ھي الموافقة؟    
  یة في اطارالصوتالتسجیالت و فالملصور واألكاالبیانات الشخصیة  لتعامل معل ولي األمرفي معظم الحاالت، ال یلزم الحصول على إذن أو موافقة 

لتمكن العامة" ل  الضروریة على األساس القانوني "المصلحة  في ھذه الحاالت. إن المؤسسة التربویة تستند المدرسة ب  الخاصة بالروضة أونشطة األ
 .معالجة البیانات الشخصیةمن 

المعنیین   عاملینألشخاص آخرین غیر العندھا یمكن خضع لھا ف تي تالجھات الو أ للبلدیة نظام الرقميال ضمنتمت معالجة البیانات الشخصیة  في حال
عملیة  األساس القانوني ل تشكلالموافقة   . إنقتھمن ولي األمر أي موافحاجة إلى إذن  في  كون عندھانولذلك ، بیانات لطفل الوصول إلى الأولیاء أمر او

 معالجة البیانات الشخصیة. 

 لموافقة؟ما الحاجة ل  
 تعتبر .والمدرسةاألسس المنھجیة في الروضة یتم وفقا للقیم التي تستند إلیھا  األمر نریدك أن تشعر باألمان مع كیفیة تعاملنا مع ما یتم نشره وأن

، من منصوص علیھ أمر  كیفیة التعامل معھا إنكبیانات شخصیة و من خاللھاالتي یمكن التعرف على طفلك   یةصوتل االتسجیالت الصور واألفالم و
 ). GDPR( الشخصیة أمور أخرى، في الالئحة العامة لحمایة البیانات جملة

یمكن  التي من معالجة الصور واألفالم والملفات الصوتیة وكذلك األسماء ومجالس وأنشطة التعلیم في بلدیة أومی ضروریة لتمكین موافقة الوالدین إن
 . یھاالمعنیین وأولیاء أمر الطفل الوصول إل عاملینیمكن ألشخاص آخرین غیر الالتي و من خاللھا التعرف على طفلك

 ما ھي مدة صالحیة الموافقة؟  
 .یتم إلغاؤھا من قبلك الى أنالموافقة صالحة حتى إشعار آخر أو إن 

 كیف یمكنني إلغاء موافقتي أو تغییرھا؟ 
 . للقیام بذلك قم بما یلي: كان أو تغییر موافقتك في أي وقت  الغاء  لدیك الحق في

 النشر.الموافقة على المتعلق بتغییر ردك  تریدطفلك بأنك  ذي یشارك فیھ أبلغ النشاط ال .1
 أو المدرسة. ة وقم بتقدیمھا الى الروضة جدید استمارةامأل  .2

تم نشره  كان قد بلدیة الحق في استخدام ما للھذا یعني أن إن یتم إلغاء الموافقة.  ساریاً الى أنالشخصیة  تكیبقى الحق في معالجة بیانا 
  .خاللھا موافقتكخالل الفترة التي كان لدینا 

 

 الموافقة تقدیم 
جزء للوال  ألحد الجزئینقول نعم تموافقة، انظر الصفحة التالیة. من الممكن أن الى كل جزء حیث یحتاج  ین، ئتتكون الموافقة من جز

 .المدرسةالروضة أو إلى  اثم إرسالھ ومنستمارة اآلخر. یتم توقیع اإل
 

 .ساریة المفعول الموافقةھ على كل من الجزئین كي تكون إعطاء موافقت والدینال من یجب على كلفالحضانة مشتركة،  كون في حال
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التعلیم ورعایة  قسم  – یةالصوتالمواد و فالم واأل صورموافقة خاصة بال – استمارة
   و.األطفال، بلدیة أومی

 :الموافقة األطفال التالیین شملت

ــ الطفل:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاسم   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــ الصف/المجموعة:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالروضة/المدرسة:  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :الموافقة على الخدمات البلدیة التي تتطلب تسجیل الدخول
یوجد   خدمات التيال وذلك ضمن نطاق صوت ال م والفاألصورة وال سم وباإل  نشاطات المواد المتعلقة بال ضمنطفلي   واجد بیاناتأوافق على ت 
  Unikum البلدیة مثلمع   مبرم عقد بخصوصھا 

والبلدیة تالمیذبالبیانات الشخصیة لألطفال/ال ما یجوز لھم فعلھفعلھ وعلیھم ما یجب  موردینللحدد ت  للخدمات عقود ناظمة، و في بلدیة أومیتوجد 
مجموعة، ولھذا  الأو كالصف ، أولیاء األموربین جمیع  اً مشتركقالً ح للنشاطات التي تشكل خدمات الرقمیة ال ھناك أجزاء معینة من فإن  ومع ذلك، 

 .منحتاج إلى موافقتكفنحن 
: (یقوم أحد ولیي األمر باإلجابة ھنا)  1ولي األمر 

ال ☐ نعم ☐

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  التوقیع:

ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ التاریخ:  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: (یقوم ولي األمر اآلخر المحتمل باإلجابة ھنا)  2ولي األمر 
ال ☐ نعم ☐

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  التوقیع:

ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ التاریخ:  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عامة الموافقة على الخدمات ال

المفتوحة التي  مواقععلى صفحات ال  وذلك صوت ال م والفاألصورة وال سم وباإل  نشاطات المواد المتعلقة بال ضمنطفلي   واجد بیاناتأوافق على ت 
. ینطبق ھذا، على سبیل المثال، على مواقع المدارس ومواقع  ھاتشغیلمسؤولة عن أمور ال البلدیة ھي كونتالتي و  بذاتھاتستخدمھا البلدیة 

 . ریاض األطفال

البلدیة ھي  إن  edu.umea.se و umea.se في إطار أنشطة التعلیم البلدیة في أومیو، ننشر أحیانا مواد على مواقع المعلومات الخاصة بنا
عبارة عن مواقعصفحات ال ھذه   كونما یتم نشره على مواقع المعلومات ھذه، لكننا نحتاج إلى موافقتك عن اإلدارة وأمور عن ھنا المسؤولة  

 .مفتوحة بدون تسجیل الدخول

: (یقوم أحد ولیي األمر باإلجابة ھنا)  1ولي األمر 
ال ☐ نعم ☐

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  التوقیع:

ــ  التاریخ: ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: (یقوم ولي األمر اآلخر المحتمل باإلجابة ھنا)  2ولي األمر 
ال ☐ نعم ☐

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  التوقیع:

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ التاریخ:  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
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