نشرة المعلومات المتصلة بمعالجة البيانات الشخصية
المقدمة للمعني بالمر وفقاا لحكام المادة  13من لئحة التحاد الوروبي  - 2016/679نظام جمع البيانات الخاص بالكشف عن فيروس التهاب الكبد من النوع سي

تماشياا مع ما تنص عليه اللئحة الوروبية لحماية البيانات الشخصية  ،2016/679بموجب المرسوم التشريعي رقم  196الصادر بتاري99خ  30يوني999و/حزيران ،2003
وبموجب المرسوم التشريعي رقم  101الصادر بتاريخ  10أغسطس/آب ) 2018على التوالي "اللئحة العامة لحماية البيانات" و"قانون الخصوصية"( ،الذين يه99دفون
إلى حماية الحقوق والحريات الساسية للشخصيات الطبيعية وبصفة خاصة الحق في حماية البيانات الشخصية ،فمن الض99روري أن تطل9ع عل9ى مجموع99ة م99ن المعلوم99ات
التي يممكنها مساعدتك في فهم السباب التي تمعالج بياناتك الشخصية من أجلها ،مع توضيح حقوقك وكيف يممكن ممارستها.

.1

أهداف معالجة البيانات الشخصية

ت مقدم نشرة المعلومات هذه إلى الشخاص الذين يعتزمون الخضوع إل9ى الختب9ار المج9اني للكش9ف ع9ن الص9ابة بفي9روس الكب9د م99ن الن9وع س9ي "  "HCVوال99ذين يوافق9ون
على إدراج البيانات على المنصة القليمية المخصصة لمراقبة حملة الكشف عن الفيروس وعلى إرسال البيانات إلى المركز المخت99ص إذا ج99اءت نتيج99ة اختب9ار المس9توى
الول خاصتهم إيجابية .تهدف الحملة إلى تحقيق الهداف التي حددتها منظمة الص9حة العالمي9ة وتنف9ذها وزارة الص9حة عل9ى الص9عيد اليط9الي م9ن خلل مرس9وم الق9انون
الذي ت محدد فيه القاليم والمقاطعات المستقلة كجهات تنفيذية.
تمجم99ع بيانات99ك الشخص99ية بواس99طة هيئة حماي99ة الص99حة "  "ATSومك99اتب الرعاي99ة الص99حية القليمي99ة "  "ASSTوالمعاه99د العلمي99ة للستش99فاء والرعاي99ة ""IRCSS
والمختبرات المعتمدة والمسؤولين المستقلين عن معالجة الذين يعملون بصفتهم مكلفين بتنفيذ أعمال الكشف.
إن البيانات الشخصية الخاصة بك )ال ممشار إليها فيما يلي بـ"البيانات"( التي تمجمع وتمستخدم في هذا السياق هي ما يلي:

) (1

بياناتك السجلية )مثل السم واللقب والجنس وتاريخ الميلد والكود الضريبي أو كود الجانب المقيمين بصفة مؤقتة "("STP؛

) (2

بيانات التصال الخاصة بك )مثل الهاتف وعنوان البريد اللكتروني(؛

) (3

بياناتك الخاصة المتعلقة بالعلج المحدد للكشف )مثل الهلية ،تاريخ إجراء الختبار ،نوع الختبار ،تاريخ توفر النتيجة ،النتيجة(؛

) (4

بياناتك الخاصة المتعلقة بعملية تولي المركز المختص المسؤولية )مثل بيانات التصال لجراء اختبار المستوى الثاني ،نتيجة التصال ،تاريخ ونتيجة موعد
إجراء اختبار المستوى الثاني ،قبول عملية تولي المسؤولية ،ملئمة الخضوع للعلج ،نتيجة قبول علج القضاء على الفيروس ،نتيجة العلج( فقط إذا كانت
نتيجة الختبار إيجابية.

تمعالج بياناتك  -المشار إليها في النقاط ) (1و) (2و) (3بغرض السماح لقليم لومبارديا " "Regione Lombardiaبرصد حال9ة س9ير البرنام9ج القليم9ي للكش9ف ع99ن
الفي9روس واس9تخراج تق9ارير م99وجزة وش9املة ومجهول9ة المص99در أو لحس9اب المؤش9رات الحص9ائية المطابق9ة للتعليم9ات الوزاري9ة )دون أي نق9ل للبيان9ات الشخص9ية( .إذا
جاءت نتيجة الختبار سلبية ،سوف ت محذف جميع بياناتك في نهاية حملة الكشف عن الفيروس.
تمعال99ج بيانات99ك المش99ار إليه99ا ف99ي النقط99ة رق99م )  ( 4بغ99رض الس99ماح بتوزي99ع اختب99ار الكش99ف م99ن المس99توى الث99اني وأي عملي99ة مس99اعدة لحق99ة يق99دمها إقلي99م لومباردي99ا "
 "Lombardiaلتولي المسؤولية.
تتم المشاركة في حملة الكشف عن الفيروس وتقديم البيانات المذكورة في النقاط السابقة رقم ) (1و) (2و) (3و) (4بصورة طوعية تما اما.
سوف ت معالج بياناتك الشخصية من قبل الجهة المسؤولة عن المعالجة للهداف الواردة أعله وفقا9ا لحك99ام الم99ادة  ،6الفق9رة  ،1البن99د أ( والم9ادة  ،9الفق99رة  ،2البن9د أ( "لق9د
أعلن الطرف المعني موافقته الصريحة على معالجة هذه البيانات الشخصية لهدف واحد أو أكثر من الهداف المحددة"( من اللئحة العامة لحماية البيانات .ترتبط أهداف
معالجة البيانات وشرط الشرعية ذو الصلة بالوفاء باللتزامات التي يمكلف بها إقليم لومبارديا "  "Lombardiaضمن إطار برنامج الكش99ف الق99ومي ع99ن في99روس الته99اب
الكبد من النوع سي " ."HCV

.2

طرق معالجة البيانات

سوف تتم المعالجة من خلل الستعانة بالدوات اللكترونية أو اللية طبقا ا لمبدأ الضرورة والتقليل إلى أدنى حد وفقا9ا لحك99ام الم99ادة  ،5الفق99رة ،1 .البن99د ج( م99ن اللئح99ة
العامة لحماية البيانات بم9ا يقتص99ر فحس9ب عل9ى ال9وقت اللزم لتحقي9ق اله9داف المنش99ودة .تتخ9ذ الجه9ة المس9ؤولة ع99ن معالج9ة البيان9ات إج99راءات تقني9ة وتنظيمي9ة مناس9بة
لضمان مستوى أمان يتناسب مع نوعية البيانات المعالجة.

.3

الجهة المسؤولة عن المعالجة

إن الجهة المسؤولة عن المعالجة وفقاا لحكام المادة  4الفقرة  7من اللئحة العام99ة لحماي9ة البيان9ات ه9ي إقلي9م لومباردي9ا " ) "Regione Lombardiaالك9ود الض9ريبي
 ،80050050154رقم سجل ضريبة القيمة المض9افة  ،(12874720159الواق9ع مق99ره المرك99زي ف9ي العن9وان " Piazza Città di Lombardia 1, 20124
") " Milano (MI), Italiaإقليم لومبارديا" أو "الجهة المسؤولة"(.
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.4

مسؤول حماية البيانات )(RPD

يمكن التصال بمسؤول حماية البيانات ) (RPDفي إقليم لومبارديا " "Regione Lombardiaعن طريق إرسال رسالة عبر البريد اللكتروني إلى عنوان البريد
اللكتروني التالي.rpd@regione.lombardia.it :

.5

الفصاح عن البيانات الشخصية ونشرها

سوف تمعالج بياناتك حصرياا من قبل الجهة المسؤولة عن المعالجة والمسؤولين المعينين مث9ل ش9ركة آري9ا المس9اهمة "  "Aria S.p.Aوه9ي ش9ركة للبتك9ار والمش9تريات
تابعة لقلي9م لومباردي9ا " "Regione Lombardiaوك9ذلك م99ن قب9ل أي م9وردين إض9افيين يت9م تعيينه99م خصيصا 9ا له9ذا الغ9رض وك9ذلك م9ن قب9ل الم9وظفين ذوي الص9لة
ص ا على معالجة وحماية البيانات بهدف تأمين نفس مستوى المان الذي تكفله الجهة المسؤولة عن المعالجة.
المدربين خصي ا
لن يتم الفصاح أبداا ع9ن البيان9ات الشخص9ية لجه9ات خارجي9ة إل ف9ي حال9ة الوف9اء ب9أي التزام9ات قانوني9ة .س99يقوم إقلي9م لومباردي9ا "  "Regione Lombardiaبمعالج9ة
ومشاركة بعض المؤشرات الحصائية فحسب )بعد إخفاء هوي9ة البيان9ات والتجمي9ع اللح9ق( عل9ى س9ير حمل9ة الكش9ف ع99ن الفي9روس م9ع وزارة الص9حة للوف9اء بالتزام9اته
القانونية.
لن يتم نشر البيانات بأي شكل من الشكال.

.6

نقل البيانات الشخصية إلى دول ل تنتمي إلى التحاد الوروبي

ل يتم نقل البيانات المجمعة والمعالجة إلى شركات أو مؤسسات أخرى خارج التحاد الوروبي.

.7

مدة حفظ البيانات

نبلغك بأنه سوف يتم الحتفاظ ببياناتك الشخصية طبقاا لمبادئ الضرورة وبهدف المعالجة ،فقط وحصرياا لمدة:

) (1

شهرا من تاريخ بداية برنامج الكشف عن الفيروس؛
اثنا عشر
ا

) (2

سوف يتم الحتفاظ بالبيانات الموجزة  -بعد إخفاء هويتها وجمعها  -المفيدة لحساب المؤشرات الحصائية من جانب الوزارة ،على الرغم م99ن أنه99ا ل99م
تعد ذات طبيعة شخصية لمدة  6أشهر إضافية لضمان أي معلومات متعمقة.

) (3

إن البيانات المشار إليها في النقطة  ،( 4)1إذا جاءت نتيجة الختبار خاصتك إيجابية وقررت مواصلة مسار المساعدة ،سوف يت99م الحتف99اظ به99ا لحي99ن
نهاية فترة تولي المسؤولية من قبل المركز المختص بالمستوى الثاني.

وختا ام ا ،سوف يتم الحتفاظ ببياناتك الشخصية طوال مدة التجربة فقط من أجل ضمان التحقق من البيانات الحص9ائية )وبالت9الي يت9م جمعه99ا وحس9ابها بص99ورة مجهول9ة
الهوية( من أجل حساب مؤشرات تقدم سير حملة الكشف عن الفيروس ومن أجل ضمان سلمة التقييم السريري للبرنامج أمام الهيئات الصحية.
تتألف عملية المعالجة اللزمة لحساب تلك المؤشرات من الخفاء الكامل للهوية والتجميع اللحق.

.8

حقوق الطرف المعني بالمر

وفقاا لحكام المواد من  15إلى  22من اللئحة العامة لحماية البيانات ،يمكنك الحصول على الحقوق التالية:
• الحق في الطلع على البيانات من خلل تقديم طلباا ملئ ام ا بالمعلومات التالية :هدف وطرق المعالجة؛ فئات البيانات الشخص99ية المعني99ة ب9المر؛ الجه99ات المس9تلمة أو
فئات الجهات المستلمة التي تم أو سيتم الفصاح عن المعلومات الشخص9ية له9ا؛ م99دة حف99ظ البيان9ات؛ المنه99ج المنطق99ي المطب99ق عل9ى المعالج9ة؛ البيان9ات التعريفي9ة للجه9ة
المسؤولة عن المعالجة والمدراء؛
• الحق في طلب تصحيح أو إكمال البيانات.
• الحق في طلب الحذف )في الحالت التي تنص عليها في اللئحة( وتحويل البيانات إلى ص9يغة مجهول9ة الهوي9ة وحظ9ر البيان9ات إذا تم99ت معالجته9ا بالمخالف9ة للق9انون،
دون المساس بجميع التزامات الحفظ التي يفرضها القانون؛
• الحق في طلب نقل البيانات المعالجة؛
• الحق في طلب تقييد المعالجة )في الحالت التي تنص عليها اللئحة(.
علوة على ذلك ،سيكون لك الحق في إلغاء الموافقة في أي وقت .لن يؤثر إلغاء الموافقة على شرعية معالجة البيانات بنا اء على الموافقة قبل اللغاء.
يمكفل لك أيضاا الحق في تقديم شكوى إلى الهيئة الرقابية.
يج9999ب إرس9999ال طلبات9999ك الخاص9999ة بممارس9999ة حقوق9999ك إل9999ى الدارة المختص9999ة :الدارة العام9999ة للرعاي9999ة  -وح9999دة عملي9999ات الوقاي9999ة عل9999ى عن9999وان البري9999د اللك9999تروني
 welfare@pec.regione.lombardia.itأو عبر البريد المسجل بعلم الوصول على العنوان "."Piazza Città di Lombardia 1, 20124 Milano
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إقرار

 أقر أنني قد قرأت نشرة معلومات الخصوص9ية وق9د وافق7ت بحري77ة ووع7ي عل7ى معالج77ة البيان77ات م99ن أج9ل إدخ9ال البيان9ات ذاته9ا عل9ى المنص9ة القليمي99ة المخصص9ة
لمراقبة حملة الكشف عن الفيروس.
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