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 عبر العالم البحث عن األقارب

 معلومات حماية البيانات 
 

 .شملال لم   . تواصل . بحث
  )خدمة  

اعات  محيطه( األشخاص الذين انفصلوا عن  DRK  البحثتدعم خدمة البحث عن المفقودين التابعة للصليب األحمر األلمان  م بسبب الب  
وح أو الهجرةالمسلحة أو الكوارث أو الهروب أو    العثور عىل ه  تو  ،الب  

 العائالت.  لم شملبهم و  تواصلقارب وإعادة الاألساعد ف 
 

ي نحتاجها 
ي ما البيانات الت 

 
 عملنا؟ ف

االسم    تتضمنهذه معلومات  و الشخص الذي تبحث عنه.    عنإىل أكبر قدر ممكن من المعلومات    DRKبحث  الللبحث عن شخص، تحتاج خدمة  
 كما أ  ،وطريق الهروب  األصلوتاري    خ الميالد ومعلومات عن  

 
  أدت إىل االنفصال عن األرسة    ن

  بحثنا. باإلضافة إىل  تكون  الظروف الت 
ا ف 

ً
مهمة أيض

  معرفة كيفية ارتباطه بالشخص يإىل تفاصيل االتصال الخاصة بالشخص الذي  DRKبحث الذلك، تحتاج خدمة 
عنه.   المبحوثبحث وترغب ف 

  
ا ف 

ً
 البحث. عملية يمكن أن تساعد صورة الشخص الذي يبحث أيض

 
ا هذه المعلومات ) جميع

ً
 الصور( ه  بيانات شخصية نحتاجها حت  نتمكن من الترصف لصالح الباحث والشخص المطلوب.  وأيض

 
 نعالج البيانات؟  ألي غرض

 :البيانات الشخصية لهذه األغراض DRK بحثالتستخدم خدمة 
 

 البحث عن المفقودين  .1
 و  األشخاص مصائر مآل توضيح  .2
 شمل األرسة.  لم   .3

 
 هل 
 
ا إىل أطراف ثالثة؟ ت

ً
 نقل البيانات أيض

نتعامل مع البيانات الشخصية برسية تامة. عند البحث عن شخص ما نعيد توجيه طلب البحث داخل شبكة خدمة البحث )ارتباط خدمة  
  ي    DRKالبحث 

  البلدان الت 
  البلدان األخرى(. ف 

وجود شتبه فيها باللجنة الدولية للصليب األحمر وجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر ف 
ث عنه. كجزء من هذا العمل، قد يكون و بحممكان الشخص ال عنعنه تحاول خدمة البحث العثور عىل مزيد من المعلومات  ثالمبحو الشخص 

وري تمرير البيانات الشخصية إىل أطراف أخرى، مثل  من الرص 
 

 ، (نالوكاالت الحكومية )مثل سلطات الهجرة، سلطات التسجيل، السجو  -
 دولية، المنظمات ال -
 ى أو شيوخ القبائل، سكان المدن والقر  -

 
ا نرسر البيانات الشخصية لغرض البحث )

ً
 يمكن أيض

ً
نت بالصورة مثل كة www.tracetheface.org، البحث عبر اإلنب  امج اإلذاعية المشب  ، والبر

نت(.    األماكن العامة أو عىل اإلنب 
 للجنة الدولية ونر  نر  س  الصومال، ونرسر القوائم ف 

 
 
 
وري   عىل نحو  نقل البيانات ت وري يمكنك  عام فقط إىل مواقع أخرى إذا كان ذلك ض  ا ألداء مهام خدمة البحث. كجزء من إعالن الموافقة الرص 

 استبعاد دول معينة أو مواقع أخرى أو حت  النرسر من أنشطة البحث الخاصة بنا. 
 
 نا؟ لديمدة تخزين البيانات  كم
 
 
  خز  ست

وري  ن البيانات الت   .ا لتحقيق األغراض المذكورة أعاله لمعالجة البياناتعهدت بها إلينا طالما كان ذلك ض 
 

 قواعد التعامل مع البيانات؟كيف تكون 
ٍّ بالبياناتلكل   

  حماية بيانات  شخص معت 
ا ألحكام قانون حماية بيانات خدمة  DRKالبحث . تعمل خدمة هالحق ف 

ً
وه    DRKالبحث وفق

((DRK-SDDSG( باإلضافة إىل ذلك، نحن ملزمون بأحكام الالئحة العامة لحماية البيانات .DS-GVO والقانون الفيدراىل  لحماية البيانات )
(BDSG للتعامل مع البيانات الشخصية. إذا كان عملنا يتطلب تبادل بياناتك داخل شبكة )شد خدمة البحث ف الوكاالت المعنية بقواعد   سب 

  البلدان  كاف    قدر بياناتك محمية عىل األقل ب كون، نريد التأكد من  ذا النحو سلوك حماية البيانات الشائعة. وب  ه
كاء الشبكة لدينا ف  من قبل رسر

 األخرى. 
 

ي لديك لحماية بياناتك الشخصية؟ 
 ما الحقوق الت 
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  الحصول عىل معلومات 
انلديك الحق ف     عن بالمج 

  التصحيح  حفظناها عنكجميع البيانات الشخصية الت 
. باإلضافة إىل ذلك، لديك الحق ف 

تب بعد ذلك حذف  ةغبر صحيح بصورةإذا قمنا بتخزين بياناتك  . إذا لم تعد توافق عىل تخزين بياناتك الشخصية فيمكنك إخبارنا بذلك. سب 

 .و حظرهابياناتك أ
  أي  ا أو جزئي  كلي    DRKيمكن إلغاء إعالن الموافقة المقدم لخدمة البحث 

وقت. وتجدر اإلشارة إىل أنه ال يمكن إلغاء الموافقة عىل نرسر صورة  ا ف 
    المبحوث عنهالشخص 

  جميع أنحاء العالم إال فيما يتعلق بالمنشورات المستقبل  ف 
ية، ولكن ليس عىل  الملصقات أو كتب الصور أو القوائم ف 

ا النسخ 
ً
ا اإللغاء طلب . يمكن المطبوعة سابق   ميونيخ،  DRK البحثموقع خدمة  من خطي 

 Chiemgaustraße 109, 81549عىل العنوان ف 
München :  

ون  يد اإللكب   )أو إىل الهيئة المسؤولة( مع ذكر االسم.  tracing@drk-suchdienst.de، البر
 

 )الهيئة المسؤولة(؟ بمن يمكنك االتصال 
   عنمعالجة بياناتك أو  عن سؤالإذا كان لديك أي 

المعلومات أو التصحيح أو الحذف أو الحظر أو اإللغاء، يمكنك االطالع عىل إنفاذ حقوقك ف 
  DRKاالتصال بخدمة البحث 

 
  اتصلت

 شخص. البنا من خاللها للعثور عىل  الت 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  خدمة  ك معتصال ا، فمرحًبا ببمن تتصلإذا كنت ال تعرف 
 : DRKبحث المركز التحكم ف 
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Generalsekretariat 
Team 22/Suchdienst-Leitstelle 
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Tel.: 030 / 8 54 04 -170 
Fax: 030 / 8 54 04 -458 
E-Mail: suchdienst@drk.de 

  
 الصليب األحمر األلمان 

 األمانة العامة 
 بحث / مركز خدمة ال 22فريق 

 Carstennstraße 58 العنوان: 
12205 Berlin 

030 / 8 54 04 -170    : الهاتف
030 / 8 54 04 -458    : الفاكس

suchdienst@drk.de يد  : اإل البر  
ون  لكب   

 
ا  ة، متاح Frauke Weberحماية بيانات خدمة البحث، السيدة  مسؤولة

ً
:  ةمتاح وه  ، للتواصل معكمأيض   التاىل 

ون  يد اإللكب   عىل عنوان البر
datenschutz-suchdienst@drk.de.  

 
 

 
 
 
 
Stempel bzw. Name, Adresse und Telefonnummer der beratenden Stelle 

 ختم أو اسم وعنوان ورقم هاتف الهيئة االستشارية

mailto:datenschutz-suchdienst@drk.de

