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معلومات الخصوصية
البحث .التواصلُّ .
لم الشمل.
العائل بسبب الناعات المسلحة أو
األلمان بدعم األشخاص الذين انفصلوا عن محيطهم
تقوم خدمة البحث عن المفقودين يف الصليب األحمر
ي
ي
وه تساعد يف البحث عن األقارب وإعادة التواصل بينهم و ِّلم شمل العائالت.
الكوارث أو الهروب أو الطرد أو الهجرة .ي
الت نحتاجها يف عملنا؟
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األلمان إل تفاصيل جهة االتصال الخاصة
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ي
بالشخص الذي يبحث عنه وترغب يف معرفة كيفية ارتباطه بالشخص قيد البحث .كما يمكن أن تساعد صورة الشخص قيد البحث يف عملية
البحث.
ه معلومات تعريفية شخصية نحتاجها للترصف لصالح الشخص الذي يبحث والشخص قيد
جميع هذه المعلومات (بما يف ذلك الصور) ي
البحث.

ما أهداف معالجتنا للبيانات؟
األلمان بيانات شخصية للغراض التالية:
األحمر
لصليب
ا
ف
المفقودين
تستخدم خدمة البحث عن
ي
ي
 .0البحث عن المفقودين
 .8توضيح مصائر األشخاص و
ُّ .3لم شمل العائالت.
هل سننقل البيانات إىل جهات أخرى؟
نتعامل مع البيانات الشخصية برسية تامة .للبحث عن شخص ،نضع االستعالم يف شبكات خدمة البحث (خدمة البحث عن المفقودين يف
الت
األلمان مع اللجنة الدولية للصليب األحمر ()ICRC
الصليب األحمر
ي
وجمعيت الصليب األحمر والهالل األحمر يف بلدان أخرى) .يف البلدان ي
ي
يشتبه فيها وجود الشخص قيد البحث ،تسىع خدمة البحث هناك لتحديد المزيد من المعلومات عن مكان الشخص المطلوب .يف سياق هذا
العمل قد يكون من الرصوري نقل البيانات الشخصية إل مواقع أخرى ،مثل:
 الوكاالت الحكومية (مثل سلطات الهجرة ،سلطات التسجيل ،السجون) ، المنظمات الدولية، سكان المدينة والقرويي أو شيوخ القبيلة،يمكن أيضا ر
والنامج اإلذاعية
عن اإلنننت مع الصورة  ،www.tracetheface.orgر
نرس البيانات الشخصية لغرض البحث (مثل البحث ر
المشنكة من  ICRCون ن س/الصومال ،ر
ونرس القوائم يف األماكن العامة أو عل اإلنننت).
ري ري ي
يحدث نقل البيانات إل أماكن أخرى أساسا إذا كان ذلك ضوريا لتحقيق مهام خدمة البحث فحسب .كجزء من الموافقة الالزمة ،يمكنك
استبعاد بعض البلدان أو الهيئات األخرى أو ر
نرس أنشطة البحث الخاصة بنا.
كم مدة خزن البيانات لدينا؟
الت أعطيت لنا طالما كانت ضورية لتحقيق األغراض المذكورة أعاله من أجل معالجة البيانات.
ستخزن البيانات ي
الت تنطبق عىل معالجة البيانات؟
ما القواعد ِّ ي
األلمان لحماية
األلمان عل أحكام القانون
كل شخص الحق يف الخصوصية .تعتمد خدمة البحث عن المفقودين يف الصليب األحمر
إن لبيانات
ي
ي
بيانات خدمة البحث عن المفقودين ( .)SDDSGباإلضافة إل ذلك  ،نحن ملزمون بأحكام الالئحة العامة لحماية البيانات ( )DS-GVOوقانون
األلمان ( )BDSGلمعالجة البيانات الشخصية .إذا تطلب عملنا تبادل بياناتك ضمن شبكة خدمة البحث ،فسيكون
حماية البيانات االتحادي
ي
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كاف يف
عمل األطراف المعنية ضمن إطار قواعد سلوك حماية البيانات الشائعة .وب هذا النحو ،نستطيع التأكد من أن بياناتك محمية بقدر ٍ
البلدان األخرى ،عل األقل من خالل ررسكاء الشبكة لدينا.
الت لديك لحماية بياناتك الشخصية؟
ما الحقوق ي
ف الحصول عل معلومات مجانية عن ِّ
أي معلومة شخصية مخزونة لدينا عنك .وإضافة إل ذلك ،لديك الحق يف تصحيح حالة
لديك الحق ي
تخزين بياناتك بنحو غن صحيح .إذا لم تعد موافقا عل تخزين بياناتك الشخصية فيمكنك إخبارنا بذلك ،وسنعمل بعدها بنتيب حذف بياناتك
أو حجبها.
يجوز إلغاء ترصي ح الموافقة المعط لخدمة البحث عن المفقودين ف الصليب األحمر األلمان من أجل التتبع كل ًّيا أو جز ًّئيا ف ِّ
أي وقت .وتجدر
ي
ي
ي
ي
اإلشارة إل أنه ال يمكن إلغاء الموافقة عل ر
نرس صورة الشخص قيد البحث يف الملصقات أو يف كتب الصور أو القوائم يف جميع أنحاء العالم إّل يف
عن الكتابة إل موقع خدمة البحث عن المفقودين يف الصليب
المنشورات المستقبلية ،ولكن ليس للنسخ المطبوعة سابقا .يمكن طلب اإللغاء ر
ونtracing@drk- :
اإللكن
يد
الن
،
Chiemgaust
Chiemgaustraße
األلمان يف ميونيخ عل العنوان109, 81549 München ،
األحمر
ر
ي
ي
( suchdienst.deأو إل المكتب المسؤول) مع ذكر االسم.
من الذي يمكنك التواصل معه (الجهة المسؤولة)؟
إذا كان لديك ُّ
أي سؤال يتعلق بمعالجة بياناتك أو إنفاذ حقوقك يف الوصول إل المعلومات أو يف تصحيحها أو إلغائها أو حجبها ،فيمكنك الذهاب
األلمان ولقاء الشخص الذي تواصلت معه.
إل موقع خدمة البحث عن المفقودين يف الصليب األحمر
ي

ختم أو اسم وعنوان ورقم هاتف الهيئة االستشارية

األلمان:
إذا كنت ال تعرف أي شخص يمكن التواصل معه ،يمكنك االتصال بمركز إدارة خدمة البحث عن المفقودين يف الصليب األحمر
ي
Deutsches Rotes Kreuz
-GeneralsekretariatTeam 22/Suchdienst-Leitstelle
Carstennstraße 58
12205 Berlin
الهاتف030 / 8 54 04 -170 :
الفاكس030 / 8 54 04 -458 :
ونsuchdienst@drk.de :
ر
النيد اإللكن ي
ون:
موظف حماية بيانات خدمة البحث لدينا  Frauke Weberهو شخص التواصل المتاح ،يمكنك التواصل معه عل عنوان ر
النيد اإللكن ي
.frauke.weber@drk.de
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