
  

 

 

 مدارس الجزري الدولية للعلوم والتكنولوجيا

 بيان توضيح تسجيل الطالب

  

بصفتنا مدارس الجزري الدولية للعلوم والتكنولوجيا، نود أن نخبرك عن معالجة بياناتك الشخصية وفقًا للقانون، 

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

  

 :معالجة بياناتك الشخصية وسببها القانونيالغرض من 

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

 البيانات الشخصية واللوائح الثانوية: في هذا السياق، يتم التسجيل عن طريق التقديم إلى المدرسة وتلقي التعليم بها؛

  

معلومات الهوية: رقم جواز السفر ، االسم ، اللقب ، تاريخ ومكان الميالد ، معلومات المواطنة ، الجنس ، الصورة  ●

، معلومات أخرى عن نسخة الهوية / جواز السفر ، رقم جواز السفر ، تاريخ انتهاء جواز السفر ، الجنس ، معلومات 

 .جواز السفر

  

اللقب ، الجنسية ، الوظيفة ، معلومات -مات الوالدين / ولي األمر )االسممعلومات معامالت العمالء: معلو ●

االتصال( ، معلومات عن الحضانة وإقامة عالقة شخصية ، معلومات قريبة نسبيًا مسجلة لمؤسستنا ، شخص 

عيش ، عدد األشقاء ، ومعرفة مع من ي المدرسي االتصال في حاالت الطوارئ ومعلومات المترجم ، معلومات نظام

الطفل ، ونتائج االمتحان ، ومعلومات بطاقة التقرير ، ومعلومات التعليم الحالية والسابقة ، ومعلومات خطة الدفع ، 

ومعلومات تفضيالت النقل ، وخصائص الشخصية ، ومعلومات المواهب والسلوك ، ومعلومات النمو البدني والعقلي 

مات المستشفى المفضلة ، معلومات التأمين ، معلومات إتقان اللغة ، ومعلومات التنمية النفسية واالجتماعية ، معلو

 .األجنبية ، معلومات الفاتورة والدفع

  

معلومات االتصال: أرقام الهاتف ، وعناوين البريد اإللكتروني ، وأرقام الهاتف والعناوين البريدية )عنوان المنزل  ●

 .ول إليها، عنوان العمل( من األطراف الثالثة التي سيتم الوص

  

 .معلومات أمن المنطقة المادية: تسجيالت الكاميرا ، وسجالت الدخول والخروج ، وما إلى ذلك ●

  

المعلومات الصحية: المعلومات المتعلقة بالصحة )اإلعاقة ، الحساسية ، التحديات الجسدية ، معلومات الحالة  ●

لمرض ، حالة اللقاح ، معلومات التشخيص والعالج ، معلومات العقلية والنفسية ، األدوية المستخدمة ، فصيلة الدم ، ا

 .الصحة النفسية وما إلى ذلك(

  

 تقتصر بياناتك الشخصية مثل الهوية وتفاصيل االتصال ومعالجة البيانات ومعلومات األمن على األمور التالية؛

 طاق االلتزام القانوني،بدء إجراءات تسجيل الطالب وإقامة عالقة تعاقدية، وإنشاء ملف الطالب ضمن ن 



  

 

 

  إجراء عمليات التدريب والتعليم، ومتابعة وتقييم اإلبالغ عن التطور الشخصي والبدني والنفسي واألكاديمي

 للطالب ،

 ،الفحوصات الصحية والمتابعة والتدخل الطارئ للطالب عند الضرورة 

 ،تنفيذ عمليات انضباط الطالب في المدرسة 

  أولياء األمور حول الطالب،حفظ ومتابعة سجالت اجتماع 

 إعداد امتحانات لتقييم الطالب ومراقبة ومتابعة عمليات التطوير األكاديمي واالجتماعي وقياس نجاحهم. 

  حفظ السجالت وتتبع قوائم الجرد المدرسية من أجل االستفادة من الفرص االجتماعية والتعليمية داخل

 المدرسة من قبل الطالب،

 والفعاليات والمنظمات والخدمات المجتمعية والمشاريع الوطنية والدولية والرحالت  تنظيم وتسجيل األندية

 واألنشطة الفنية التي يتم تنفيذها لصالح الطالب،

 ،تسجيل ومتابعة احتياجات الطالب مثل الطعام والنقل واإلقامة التي ستنظمها مدرستنا 

 ،تسجيل وتتبع معلومات الدفع 

 سة،ضمان سالمة الطالب في المدر 

 استيفاء لوائح وزارة التربية الوطنية وااللتزامات القانونية األخرى. 

 ،الوفاء بااللتزامات القانونية المحددة في القانون 

 حماية حقوق جامع البيانات الشخصية في سياق أي تعارضات مستقبلية. 

  

قانونية الصريحة المنصوص عليها في ستتم معالجة هذه البيانات الشخصية لألغراض المذكورة أعاله وفقًا للموافقة ال

ج "ج( من الضروري معالجة البيانات الشخصية الخاصة بأطراف العقد ، شريطة أن أنه مرتبط -5/2،  5/1المادة 

هـ" هـ( -5/2إلزامي لمراقب البيانات للوفاء بالتزامها القانوني "،  (ç" ç-5/2بشكل مباشر بإنشاء أو تنفيذ عقد "، 

و" و( معالجة البيانات إلزامية للمصالح -5/2حة للبيانات أمر إلزامي الستخدامه أو حمايته "و إنشاء معالجة صحي

 ." المشروعة لوحدة التحكم في البيانات ، شريطة أال تضر بالحقوق والحريات األساسية للشخص المعني

  

 البيانات الشخصية الخاصة المدرجة في نطاق المعلومات الصحية؛

  

 الملف الصحيإنشاء ومتابعة 

 تنفيذ إجراءات الفحص الطبي وعمليات التدخل الطبي الطارئ

تنظيم األنشطة االجتماعية والتعليمية للطالب مع مراعاة الحالة الصحية )التربية البدنية والرياضة والطعام والمشاركة 

 في األنشطة ، وما إلى ذلك(

  

لألسباب القانونية "يمكن معالجتها من قبل األشخاص الملزمين حصراً لألهداف المذكورة، سيتم معالجة البيانات وفقًا 

بالحفاظ على األسرار أو المؤسسات والمنظمات المخولة بدون موافقة صريحة من المعنيين لغرض حماية الصحة 

 العامة والطب الوقائي والتشخيص الطبي وتنفيذ خدمات العالج والرعاية وتخطيط وإدارة الخدمات الصحية والتمويل

 .6/2والموافقة الصريحة في المادة  6698من القانون رقم  6/3"في المادة 

 

 



  

 

 

 

 نقل البيانات الشخصية:  

من القانون مع  9و  8لألغراض المذكورة أعاله، يمكن لمدارس الجزري مشاركة البيانات الشخصية وفقا للمادتين 

ت المتعاملة مع وزارة التربية والتعليم والمؤسسات المؤسسات والمنظمات العامة والخاصة المعتمدة قانوناً، المنظما

التابعة لها، القنصليات، البلديات والمؤسسات، شركات الصحة والسالمة المهنية، المنظمات الطبية، المستشفيات، 

استشارات الموردين وشركات المراجعة، شركات الموردين ذات البنية التحتية للمعلومات وتكنولوجيا الدعم ، 

 لبريد والبضائع ، المستشارين القانونيين والماليين والضريبيين ومراجعي الحسابات ، المكملين لشركتناشركات ا

 .فيما يتعلق بأنشطة المدرسة، كتاب العدل، في حالة حل النزاعات القانونية أو التي تتطلبها التشريعات ذات الصلة

 

 

 

 طرق جمع البيانات الشخصية:

البيانات الشخصية من خالل نماذج الطلبات التي يمألها الطالب أو من ينوب عنه، تقوم مدارس الجزري بجمع 

المعلومات والمستندات المقدمة أثناء التسجيل أو بعده، سجالت الطالب في أنظمتنا المدرسية، أنشطة التعليم 

ية أو المكتوبة أو اللفظية، إما والتدريب وغيرها من العمليات المتعلقة بهذه األنشطة إما األنظمة أو الوسائط اإللكترون

تلقائيًا أو غير آلي. باإلضافة إلى ذلك، يتم جمع بياناتك الشخصية عند ملء نماذج المعلومات على مدار العام لمدارس 

 الجزري مثل نماذج أذونات الرحالت الميدانية ومعلومات البريد اإللكتروني وما إلى ذلك.

  

 تخزين البيانات الشخصية:

لجة بياناتك الشخصية، التي تتم معالجتها على أساس الموافقة المفتوحة، لألغراض واألساليب المحددة، سيتم معا

 وسيتم االحتفاظ بها وفقًا للقانون، ما لم تسحب موافقتك الصريحة. يمكنك دائًما سحب موافقتك كتابيًا وفقًا للقانون.

  

 حقوقك في بياناتك الشخصية:

  الشخصية، يمكنك ذلكبصفتك مالك بياناتك 

 ،التعرف على ما إذا كانت بياناتك الشخصية تتم معالجتها 

 ،طلب معلومات إذا تم معالجة بياناتك الشخصية 

 ،التعرف على الغرض من معالجة بياناتك الشخصية وما إذا كانت تُستخدم وفقًا للغرض منها 

 ها محليًا أو في الخارج،التعرف على األطراف الثالثة التي يتم نقل بياناتك الشخصية إلي 

  طلب تصحيح بياناتك الشخصية إذا كانت غير مكتملة أو تمت معالجتها بشكل غير صحيح، ويمكنك أن

 تطلب إخطار المعامالت التي تتم في هذا النطاق إلى أطراف ثالثة تم نقل بياناتك الشخصية إليها،

 اب التي تتطلب معالجتها، ويمكنك طلب إخطار طلب محو بياناتك الشخصية أو إتالفها في حالة انتهاء األسب

 المعامالت التي تتم في هذا النطاق إلى الجهات الخارجية التي يتم نقل بياناتك الشخصية إليها،

  االعتراض على ظهور نتيجة ضدك من خالل تحليل البيانات التي تمت معالجتها حصريًا من خالل األنظمة

 اآللية،

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

 أو إتالف البيانات الشخصية إلبالغها ألطراف ثالثة،

 .طلب التعويض إذا تعرضت لضرر إذا تمت معالجة بياناتك الشخصية بشكل غير قانوني 

 

  



  

 

 

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

عليها في البيان بشأن إجراءات ومبادئ التطبيق إلى مسؤول البيانات، فإن مدارس الجزري ستختتم طلبك مجانًا في 

)ثالثون( يوًما على أقصى تقدير. ومع ذلك، إذا تطلبت المعاملة تكلفة منفصلة،  30أقرب وقت ممكن وفي غضون 

 زري طلب الرسوم في التعريفة التي يحددها مجلس حماية البيانات الشخصية.يجوز لمدارس الج

     

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

 بياناتي الشخصية ونقلها.

  

 اسم ولقب الطالب:

  

 االسم واللقب للوالد:

  

 التاريخ:

  

 موافقة ولي االمر:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 :الموافقة على تسجيل الطالب بالمدرسة الدولية    

  

أوافق صراحة على معالجة البيانات الشخصية التي يمكن تضمينها في نطاق "المعلومات الصحية" الخاصة بالطالب 

وتقديم الخدمة الستخدامها ألغراض تنظيم األنشطة االجتماعية والتعليمية  بمدارس الجزري الدولية المقدمة أثناء تسجيل

للطالب من خالل النظر في الحالة الصحية )التربية البدنية والرياضة والغذاء والمشاركة في األنشطة وما إلى ذلك( ، 

ارئ ؛  في حالة الجمع وإنشاء ومراقبة الملف الصحي ، وتنفيذ إجراءات الفحص الصحي وعمليات التدخل الطبي الط

والتخزين واالستبدال ، إذا لزم األمر ، مع شركات توريد أماكن اإلقامة ، النقل ، تنظيم األحداث ، القنصليات ، شركات 

الصحة والسالمة المهنية ، المؤسسات الطبية ، المستشفيات محليًا و / أو في الخارج ، حتى تتم استعادة الموافقة بموجب 

بشأن حماية البيانات الشخصية  6698انات المحددة في نطاق الضمانات الدستورية والقانون رقم المبادئ والضم

 والتشريعات ذات الصلة ، من خالل األساليب المنصوص عليها بوضوح في بيان التوضيح.

  

  

 :اسم ولقب الطالب

  

 :االسم واللقب للوالد

  

 :تاريخ

  

 :موافقة ولي االمر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

 

 

  

  

 :الموافقة على تسجيل الطالب بالمدرسة الدولية

  

إذا كانت المعلومات مطلوبة ، فإن الشركات المجتمعية، وزارة التعليم والمؤسسات التابعة ، شركة خدمات الموردين ، 

الشركة ، الشركات التي  /شركات تنظيم األحداث ، القنصليات و / أو مؤسسة اآلباء -النقل-اإلقامة-بنك الموردين ، السفر

يعمل فيها الوالدان ، البلديات والمؤسسات ، شركات الصحة والسالمة المهنية ، المنظمات الطبية ، المستشفيات ، 

استشارات الموردين وشركات المراجعة ، الشركات الموردة مع البنية التحتية للمعلومات والدعم التكنولوجي ، شركة 

قانونية ، المالية واالستشاريين والمدققين الضريبيين ، المكملين ألنشطة مدرستنا ، وكتاب العدل البريد والبريد للشحن ال

والمؤسسات العامة والمؤسسات ، والمؤسسات الخاصة المصرح بها بموجب القانون ، يجب استخدام المعلومات وفقًا 

 .قة مفتوحةللطرق الواضحة المحددة في بيان التوضيح مثل التخزين والتعديل  مواف

  

 .أعبر بموجب هذا عن موافقتي نيابة عن طفلي / أطفالي الذي ُكتب اسمه ولقبه أدناه حتى تتم استعادة موافقتي

  

  

  

 :اسم ولقب الطالب

  

 :االسم واللقب من الوالد

  

 :تاريخ

  

  :موافقة ولي االمر

 


