
 

 

 مدارس الجزري الدولية للعلوم والتكنولوجيا

 بيان موافقة ولي األمر / الوصي 

  

 ترغب مدارس الجزري الدولية للعلوم والتكنولوجيا

 .بشأن حماية البيانات الشخصية 6698عن معالجة بياناتك الشخصية وفقًا للقانون كما هو محدد في القانون رقم  مإلبالغك

  

 :القانونية سباباألالشخصية و الغرض من معالجة بياناتك

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

 .وصيالتسجيل الطالب ، فأنت أحد الوالدين / فيما يتعلق ب السياق،الشخصية واللوائح الثانوية: في هذا 

  

 اللقب ، معلومات الهوية أو جواز السفر ، التوقيع ، الصورة -ة: االسم معلومات الهوي .1

  

 معلومات معاملة العميل: الوظيفة وتفاصيل الدفع والخصم .2

 المعلومات ، شهادة / معلومات اإلعفاء من ضريبة القيمة المضافة ، الحالة التعليمية ، األصول

 حالة نفقات الدخل ، الزواجالمعلومات ، معلومات المركبة ، عدد األطفال ، 

 الحالة ، معلومات الحساب المصرفي ، معلومات الحفظ ، معلومات الطالق

  

، هاتف المنزل ، هاتف العمل ، عنوان المنزل ، عنوان البريد اإللكتروني عنوان  الجوالمعلومات االتصال: الهاتف  .3

 العمل

  

 :على األغراض التالية ه،أعالمثل المذكور  الشخصية،يقتصر استخدام بياناتك 

 تسجيل الطالب ●

 تحصيل رسوم خدمات التعليم والتدريب ●

 التواصل لتزويدك بمعلومات عن الطالب ●

 ضمان سالمة الطالب ●

 تحديد الخصم الواجب تطبيقه في رسوم التعليم والتدريب ●

 التي تفرضها القوانين واللوائحالوفاء القانوني بااللتزامات القانونية وااللتزامات القانونية األخرى  ●

 .إذا لزم األمر ، وإرسال البريد والبريد اإللكتروني● إنشاء شارات تعريف الوالدين وتسميات المركبات  ●

  

مرتبًطا مباشرةً بإنشاء أو تنفيذ  6698شريطة أن يكون القانون رقم  العقد،هذه البيانات الشخصية مطلوبة من أجل معالجة 

و "معالجة البيانات إلزامية -5/2 "،هـ. "معالجة البيانات إلزامية إلنشاء حق أو استخدامه أو حمايته-5/2ج. -5/2 العقد،

تتم معالجة  5/1وشريطة أال تضر بالحقوق والحريات األساسية للشخص المعنية " البيانات،للمصالح المشروعة لمراقب 

 .الموافقة الصريحة في المادة وفقًا ألسباب قانونية

  

 :ويل البيانات الشخصيةتح

 ري لألغراض المذكورة أعالهام البيانات الشخصية لمدارس الجزيتم استخد

 خدمة الموردين التابعة،وزارة التربية والتعليم والمؤسسات 

 مزود خدمات السفر واإلقامة والنقل الموردين،بنك  الشركة،

 الطبية،والمنظمات  األعمال،حة وسالمة وشركات ص الوالدين،الشركات والقنصليات و / أو مؤسسة / شركة 

والموردين الذين يتلقون البنية التحتية للمعلومات  الحسابات،وشركات استشارات الموردين ومراجعي  والمستشفيات،

 ومورد الشحن والبريد التكنولوجي،والدعم 

وكتاب العدل  ،مدرستناألنشطة ين المكمل الحسابات،الشركات والمستشارين القانونيين والماليين والضريبيين ومراجعي 

من القانون مع المؤسسات والمنظمات العامة والمؤسسات  9و  8وتسوية المنازعات القانونية. يمكن تقاسمها وفقا للمادتين 

 .الخاصة المأذون بها بموجب القانون إذا تم طلبها وفقا للتشريعات ذات الصلة



 

 

  

 :طرق جمع البيانات الشخصية

الدولية للعلوم والتكنولوجيا بجمع بياناتك الشخصية بطرق مثل وثيقة خطة الدفع واتفاقية تسجيل  يرزتقوم مدارس الج

يتم جمع بياناتك الشخصية عند  ذلك،الطالب وجمع المستندات األخرى المطلوبة للتسجيل ومعامالت الدفع. باإلضافة إلى 

اذج أذونات الرحالت الميدانية ومعلومات البريد ري مثل نممات على مدار العام لمدارس الجزملء نماذج المعلو

 .اإللكتروني وما إلى ذلك

   

 :ياناتك الشخصيةبب فيما يتعلقحقوقك 

  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 للغرض ال 

  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 

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

  وقائمة،طلب حذف بياناتك الشخصية أو إتالفها عندما تكون األسباب التي تتطلب معالجة البيانات لم تعد صالحة 

بشأن هذا  تطلب إبالغ األطراف الثالثة التي يتم الكشف عن بياناتك الشخصية أو نقلها إليها ذلك،وبناًء على 

 اإللغاء؛الحذف أو 

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

 التلقائية؛خالل الوسائل واألنظمة 

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

 ثالثة،البيانات الشخصية إلبالغها ألطراف 

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

 

لبات المنصوص وفقًا إلجراءات تقديم الط الجزري،فيما يتعلق بحقوقك المدرجة أعاله إلى مدارس  طلباتك،إذا قمت بتقديم 

ستختتم مدارس الجزري طلبك مجانًا في أقرب  البيانات،عليها في البيان بشأن إجراءات ومبادئ تقديم الطلب إلى مسؤول 

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

 لمدارس الجزري طلب الرسوم في التعريفة التي يحددها مجلس حماية البيانات الشخصية.

  

  

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

 معالجة ونقل بياناتي الشخصية.

 

 اللقب: /اسم 

  

 تاريخ:ال

  

 قيع:التو

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 الدولية للعلوم والتكنولوجيا يجزرالمدرسة لدى  تسجيل الطالبببيان الموافقة 

  

، Renweb ونظام التابعة،فإن الشركات المجتمعية داخل هيئة وزارة التعليم والمؤسسات  مطلوبة،إذا كانت المعلومات 

القنصليات و / أو األحداث، وموردي تنظيم  والنقل،وشركات السفر واإلقامة  الموردين،وبنك  الموردين،وشركة خدمات 

 مورد المستشفيات، الطبية،المنظمات  المهنية،شركات الصحة والسالمة والمؤسسات، مؤسسة / شركة الوالدين والبلديات 

وشركة  التكنولوجي،والدعم  والشركات الموردة مع البنية التحتية للمعلومات الحسابات،شركات االستشارات ومراجعة 

وكتاب العدل  مدرستنا،مكملين ألنشطة  وضريبيون،مستشارون ومراجعون قانونيون وماليون  للبضائع،البريد والمورد 

يجب استخدام المعلومات وفقًا للطرق  القانون،والمؤسسات الخاصة التي يأذن بها  العامة،والمؤسسات والمنظمات 

 .التوضيح مثل التخزين والتعديل وإعادة الترتيب والتصنيف وفقًا للموافقة المفتوحةالواضحة المحددة في بيان 

  

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

  

  

 :ولقباسم 

  

 : تاريخ

  

 : التوقيع

 


