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اداره تحصیالت معلومات شخصی شما را اینگونه نگهداری می کند
برای اینکه ما بتوانیم کار خود را انجام بدهیم ،ما ضرورت داریم تا معلومات شخصی شما را نگهداری و
ذخیره نماییم .این معلومات اصلی شامل نام سرپرست و طفل ،شماره شناسایی و معلومات برای تماس می باشد
که ما این معلومات را از شما بعنوان سرپرست و اداره ثبت أحوال دریافت می کنیم .برعالوه ،در فعالیت های
تعلیم و تربیه مستند کردن پیشرفت طفل و شاگرد نیزشامل می شود .مستند کردن به عنوان مثال از طریق
عکس ها ویا ثبت کردن ویدیو و صدا صورت می گیرد .ما تنها معلومات شخصی را نگهداری می کنیم که
برای فعالیت ما ضروری می باشد ،نه بیشتر از آن.
ما قانون معلومات شخصی مربوطه را هنگام نگهداری معلومات شخصی به اجرا می گذاریم .مبنی حقوقی
رفتار ما تعهد قانونی و اجرایی حکومتی می باشد .معلومات شخصی تا زمانی نگهداری می شود که برای انجام
ف عالیت ها حایز اهمیت باشد .سپس ،مطابق به قانون مربوطه و تصامیم کمون مربوطه ،بخش از معلومات حذف
می شود و بخش دیگر نگهداری می شود.
اداره تحصیالت معموالً معلومات را به دیگران شریک نمی کند .اما برای مجهیز کردن کودک\شاگرد به
وسایل آموزشی دیجیتال ،ما باید قسمتی از معلومات را به ارایه دهنده گان خدمات دیجیتالی بسپاریم .ما می
توانیم معلومات شخصی را با دیگران نیز شریک سازیم ،ما موظف به انجام این کار نظر به قانون می باشیم.
شما حق دارید که معلومات دریافت کنید که معلومات شخصی شما چه زمان و چطور نگهداری می شود .شما
حتا در بعضی مواقع حق دارید تا معلومات در مورد تان را اصالح ،پاک ویا محدود کنید .همچنین شما حق
دارید تا درخواست معلومات نمایید که کدام معلومات شخصی در مورد تان نگهداری می شود ،به این سوابق
گفته می شود.
مسئول نگهداری معلومات شخصی کمیته ی تحصیالت می باشد .برای به اجرا گذاشتن حقوق تان ،به طور
مثال درخواست سوابق ،شما می توانید به مرکز تماس کمون ویخو با زنگ زدن به شماره  0470-410 00بتماس
شوید.
کمون ویخو  Växjöنماینده حفاظت از داده ها یا اطالعات نیزدارد که شما با زنگ زدن به شماره 0470-410 00
می توانید تماس بگیرید و به ایمیل آدرس زیر ایمیل بفرستید .dataskyddsombud@vaxjo.se
اگر شما از ما و از نحوه رسیده گی به معلومات شخصی تان ناراضی استید ،می توانید به اداره تنظیم داده ها یا
اطالعات شکایت نمایید .معلومات در باره تماس با اداره تنظیم داده ها یا اطالعات را می توانید از صفحه این
اداره دریافت نمایید .www.datainspektionen.se
دراداره تنظیم داده ها یا اطالعات می توانید معلومات بیشتر چون الیحه حفاظت از داده ها یا اطالعات و حقوق
تان دسترسی یابید.
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