
 

 

 مدرسة الجزري الدولية للعلوم والتكنولوجيا

 االلتحاقبيان توضيح طلب 

 للقانون،عن معالجة بياناتك الشخصية وفقًا  متود مدرسة الجزري الدولية للعلوم والتكنولوجيا إبالغك 

 .6698بصفتها معالج البيانات المحدد في قانون حماية البيانات الشخصية رقم 

 :سباب القانونيةاألالشخصية و الغرض من معالجة بياناتك 

 6698تتم معالجة بياناتك الشخصية في إطار األغراض واألسباب القانونية التالية وفقًا للقانون رقم 

يتم طلب البيانات الشخصية التالية  السياق،بشأن حماية البيانات الشخصية واللوائح الثانوية. في هذا 

 .يم في مدرستناطفلك )األطفال( من أجل تلقي التعل إللحاق

معلومات الهوية: االسم ، االسم األوسط ، اللقب ، الصورة ، معلومات عن جواز السفر ، رقم  ● 

 .جواز السفر ، تاريخ انتهاء جواز السفر ، تاريخ ومكان الميالد ، معلومات الجنسية ، الجنس

 معلومات معامالت العمالء: بطاقة التقرير ومعلومات النسخة ، الدفع ● 

 الثانية،معلومات اللغة  األجنبية،معلومات إتقان اللغة  األكاديمية،السنة  الصف،معلومات عن ، 

 الوظيفة، الجنسية، العائلة،معلومات األم / األب / الوالد / ولي األمر )اسم  األجنبية،تفضيل تعليم اللغة 

شأن الحضانة ، معلومات معلومات الحفظ ، قرار المحكمة ب االجتماعية،الحالة  التعليمية،الحالة 

االتصال( ، معلومات شخص االتصال في حاالت الطوارئ )الهوية ، معلومات االتصال ودرجة 

التقارب( ، هوية المترجم ومعلومات االتصال ، معلومات التعليم الحالية والسابقة ، سمات الشخصية 

 .واالهتمامات

  

إللكتروني والعناوين البريدية )عنوان المنزل معلومات االتصال: أرقام الهاتف وعناوين البريد ا ●

 .وعنوان العمل(

 :تقتصر بياناتك الشخصية مثل الهوية واالتصال ومعلومات معامالت العمالء على األغراض التالية 

 .استالم طلبات تسجيل الطالب المرشح

 .التواصل نيابة عن الطالب عن إجراءات التسجيل

 .للتسجيلتحديد وتقييم مدى امتثال الطالب 

 .تحديد رسوم التسجيل للمرشح المتقدم



 

 

 .حماية حقوق معالج البيانات في نطاق النزاعات المستقبلية

ستتم معالجة هذه البيانات الشخصية لألغراض المذكورة أعاله وفقًا لألسباب القانونية للقانون رقم  

شريطة أن  العقد،ج "ج( من الضروري معالجة البيانات الشخصية الخاصة بأطراف -5/2 6698

إلزامي على معالج البيانات للوفاء  (ç" ç-5/2تكون مباشرة فيما يتعلق بإبرام أو تنفيذ العقد "، 

-5/2وهـ" هـ( إنشاء حق معالجة البيانات إلزامي لـ استخدامه أو حمايته "-5/2بالتزامه القانوني "، 

شريطة أال تضر بالحقوق  البيانات،الج و" و( تعتبر معالجة البيانات إلزامية للمصالح المشروعة لمع

 ." والحريات األساسية للشخص المعني

  :البيانات الشخصية نقل

 9و  8يمكن لمدارس الجزري مشاركة البيانات الشخصية وفقًا للمادتين  أعاله،لألغراض المذكورة 

وزارة التعليم  من القانون مع المؤسسات والمنظمات العامة والمنظمات الخاصة المرخصة قانونًا مع

والمؤسسات التابعة والقنصليات و / أو مؤسسة / شركة اآلباء / استشارات الموردين وشركات 

وكتاب  مدرستنا،المكملين ألنشطة  والمدققين،التدقيق واالستشارات القانونية والمالية والضريبية 

 .الصلةتتطلبها التشريعات ذات التي في حالة حل النزاعات القانونية أو  العدل،

 :طرق جمع البيانات الشخصية

تقوم مدارس الجزري بجمع البيانات الشخصية من خالل نموذج الطلب المعبأ من قبل الطالب المرشح 

يتم جمع البيانات الشخصية عندما يتم الكشف عنها عن  ذلك،أو نيابة عن الطالب. باإلضافة إلى 

 .طريق االتصال بمدارس الجزري من خالل طرق أخرى

 :حقوقك في بياناتك الشخصية

  يحق لك للبيانات،من خالل التقدم إلى مدارس الجزري كمالك: 

 معالجتها،تعرف على ما إذا كانت بياناتك الشخصية قد تمت ال 

  الشخصية،طلب معلومات إذا تم معالجة بياناتك 

 منها، تعرف على الغرض من معالجة بياناتك الشخصية وما إذا كانت تُستخدم وفقًا للغرضال 

  إليها؛معرفة األطراف الثالثة في الدولة أو في الخارج التي تم نقل البيانات الشخصية 

  دقيق؛طلب التصحيح في حالة معالجة البيانات الشخصية بشكل غير كامل أو غير 

  ؛7طلب حذف أو إتالف البيانات الشخصية في إطار الشروط المنصوص عليها في المادة 

  طلب حذف بياناتك الشخصية أو إتالفها عندما ال تكون األسباب التي تتطلب معالجة البيانات

 مطالبة الجهات الخارجية ذلك،وبناًء على  وقائمة،صالحة 

 اإلتالف؛يتم إبالغك بهذا الحذف أو  نقلها،إلى من يتم الكشف عن بياناتك الشخصية أو 

  مصالحهم من خالل تحليل البيانات الشخصية رفع االعتراضات على النتائج المحتملة ضد

 التلقائية؛المعالجة حصريًا من خالل الوسائل واألنظمة 



 

 

  وطلب تصحيح  القانون،من  7طلب حذف أو إتالف البيانات الشخصية في إطار أحكام المادة

 ثالثة،أو حذف أو إتالف البيانات الشخصية إلبالغها ألطراف 

  بياناتك الشخصية بسبب المعالجة غير القانونية لبياناتك اطلب تعويض الضرر في حالة تلف

 .الشخصية

  

إذا قمت بتقديم طلباتك فيما يتعلق بحقوقك المدرجة أعاله إلى مدارس الجزري وفقًا إلجراءات تقديم 

فإن مدرسة  البيانات،الطلب المنصوص عليها في البيان بشأن إجراءات ومبادئ التطبيق إلى مسؤول 

)ثالثون( يوًما على أقصى  30م طلبك مجانًا في أقرب وقت ممكن وفي غضون الجزري ستختت

يجوز لمدارس الجزري طلب الرسوم في التعريفة  منفصلة،إذا تطلبت المعاملة تكلفة  ذلك،تقدير. ومع 

 .التي يحددها مجلس حماية البيانات الشخصية

القانونية والحقوق التي أمتلكها  تم إعالمي من قبل مدارس الجزري باألساليب واألغراض واألسباب

 .في عمليات نقل بياناتي الشخصية ونقلها

 :لقب الطالب-اسم

 :لوالدلاالسم واللقب  

 :تاريخال 

 :موافقة ولي االمر 

 


