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كيف تتعامل إدارة الشؤون التعليمية بمعلوماتك الشخصية
لكي نتمكن من تنفيذ مهماتنا فإننا بحاجة إلى أن نتعامل بمعلوماتك الشخصية ونحتفظ بها .تتضمن هذه بصورة
أساسية المعلومات التي تتعلق باسم حاملي حق الحضانة واسم الطفل/التلميذ ،وتاريخ الميالد والرقم الشخصي
ومعلومات التواصل التي نحصل عليها منك بصفتك حامل حق الحضانة ومن سجل األحوال المدنية .تشمل
األنشطة التربوية عدا عن ذلك توثيق عن تطور الطفل والتلميذ .إضافة إلى النصوص يمكن أن يتم التوثيق عن
طريق الصور و/او تسجيل بالفيديو والصوت .ال نقوم بمعالجة أي معلومات شخصية أخرى أكثر من الالزم
ألنشطتنا.
نطبق دائما نصوص قانون المعلومات الشخصية عندما نقوم بمعالجة المعلومات الشخصية .إن األساس القانوني
لكيفية قيامنا بمعالجة المعلومات هو التزام قانوني وأحد أساليب ممارسة السلطة .سيتم االحتفاظ بالمعلومات
الشخصية طالما كانت متعلقة بأنشطتنا .بعد ذلك يتم شطب بعض المعلومات واالحتفاظ ببعضها ويتم ذلك كله
حسب مخطط التوثيق الساري لدينا .كما نُلزم أيضا بأرشفة بعض المعلومات حسب نصوص القوانين والقواعد
البلدية السارية.
في الحاالت العادية ال تقوم إدارة الشؤون التعليمية بتقاسم المعلومات الشخصية مع أطراف أخرى .ولكن لكي
نتمكن مثال من توفير تجهيزات تعليمية رقمية للطفل/التلميذ فيجب أن نقوم بتسليم بعض المعلومات لموردي هذه
التجهيزات الذين نعتمد عليهم .كما يمكن أن نشارك بعض الجهات بالمعلومات الشخصية بشرط قيامنا بذلك حسب
نصوص القانون.
يحق لك التعرف على معلومات عن متى وكيف يتم التعامل بمعلوماتك الشخصية .في بعض الحاالت يحق لك
أيضا أن يتم تصحيح معلوماتك أو شطبها أو تحديد حجمها .كما يحق لك أيضا أن تطلب الحصول على معلومات
عما هي المعلومات الشخصية التي تتم معالجتها عنك ،أي ما يسمى مستخلص من السجل.
مسؤول المعلومات الشخصية لمعالجة المعلومات هي لجنة الشؤون التعليمية .ولكي تتمكن من ممارسة حقوقك
وعلى سبيل المثال طلب مستخلص من السجل فبإمكانك التواصل مع مركز التواصل في بلدية فكشو  Växjöعن طريق
االتصال برقم الهاتف .0470-410 00
كما يوجـد لدى بلديـة فكشو  Växjöأيضا وكيل لشؤون حماية البيانات االلكترونية  dataskyddsombudبإمكانك
التواصل معه عن طريق االتصال بالرقم  0470-410 00أو إرسال رسالة بالبريد الكتروني إلى العنوان التالي
dataskyddsombud@vaxjo.se
إذا كنت مستاء حول كيفية قيامنا بمعالجة معلوماتك الشخصية فبإمكانك أن تتظلم لدى سلطة المراقبة وهي مفتشية
البيانات االلكترونية  .Datainspektionenستعثر على معلومات التواصل على موقع اإلنترنت الخاص بالمفتشية
www.datainspektionen.se
كما ستجد لدى المفتشية أيضا معلومات مثال عن قانون حماية البيانات االلكترونية وحقوقك.
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