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ند العمل مع ب�اناتك الشخص�ة ، تح�منا الالئحة العامة لالتحاد 
رقم  (  قانون اللجوء و ) من مجلد القوانین 2018/ 

  ، )مع هذه الب�انات
Baštová 343/5, 811 03 Bratislava (  الجمهور>ة

�شار (، المسجلة في سجل الجمع�ات المدن�ة التاDعة لوزارة الداخل�ة في الجمهور>ة السلوفاك�ة 
  ، )182 10 534 4212+(  الرقم  على �اهاتفإذا �ان لد�ك أH أسئلة ، �م�نك االتصال بنا 

  .مقرنا في برات�سالفا 

 عنوان م�ان الوالدة و وتار>خ الم�الد و الجنس الجنس�ة و
تسج�الت  على الصور وتشابهك معلومات عن الح�اة العائل�ة والتعل�م والعمل، 

أسDاب طلب لجوءك السابQ ساDقة و إقامتك الك، معلومات عن 
محامي راDطة عهدت بها لاللجوء في الجمهور>ة السلوفاك�ة أو غیرها من المعلومات الشخص�ة التي 

 الب
انات الحساسةنقوم Dمعالجة فإننا حقوقك القانون�ة في اإلجراءات 
یتعلQ األمر  Dالب�انات التي تكشف عن أصـلك العرقي أو اإلثني ، أو عن آراءك الس�اس�ة أو 

لتحدید الهو�ة الفرد�ة ) اإلستدالل البیولوجي(ة، الب�انات الوراث�ة، الب�انات البیومتر>

ا ، Dش�ل مDاشر و طوعي منك ، إضافًة للمصادر العامة المتاحة 
في حاالت عدم تقد�م المعلومات الشخص�ة للعمالء 
  .حاالت استثنائ�ة قد یؤدH أ�ًضا إلى رفضنا تقد�م المساعدة القانون�ة

 404/2011أو في اإلجراءات Dموجب القانون رقم  
من  2004/  5للجمهور>ة السلوفاك�ة ، القانون رقم 

التصار>ح إنجاز المساعدة في  ، ودوائر الح�وم�ةعلى سبیل المثال مرافقة األشخاص إلى ال
D معالجة الب�انات لجم�ع هذه األغراض ألجل اإللتزامD نقدم و مع ذلك نقوم Hعلى أساسه لك العقد الذ

االجتماعي ، وما إلى ذلك، على سبیل المثال لغرض اإلعالن عن 
، أو للترو>ج ألنشطة راDطة حقوق  في وسائل اإلعالم
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ند العمل مع ب�اناتك الشخص�ة ، تح�منا الالئحة العامة لالتحاد ع. تعّرف من فضلك  على شروf معالجة ب�اناتك الشخص�ة وحما�ة خصوصیتك
/  18رقم (، وقانون حما�ة الب�انات الشخص�ة ") GDPR("األوروjي Dشأن حما�ة الب�انات الشخص�ة 

  ).من مجلد القوانین
مع هذه الب�انات(تعامل Dصفتها الم راDطة حقوق اإلنسان  الجمع�ة األهل�ة تقع المسؤول�ة عن حما�ة ب�اناتك على
Bratislava - Staré Mesto 03 811 , (  المدینة القد�مة –برات�سالفا  81103

، المسجلة في سجل الجمع�ات المدن�ة التاDعة لوزارة الداخل�ة في الجمهور>ة السلوفاك�ة  IČO( :31807968(تعر>ف المنظمة 
إذا �ان لد�ك أH أسئلة ، �م�نك االتصال بنا "). راDطة حقوق اإلنسان 

 على عنوانأو عن طر>Q البر>د ) hrl@hrl.sk(عنوان اإل�میل  عن طر>Q البر>د اإللكتروني على

الجنس�ة و و كن�ةسم والإلنطاق انقوم Dمعالجة ب�اناتك الشخص�ة ضمن النطاق اإلعت�ادH، الس�ما في 
معلومات عن الح�اة العائل�ة والتعل�م والعمل،  ،)رقم الهاتف البر>د اإللكتروني وعنوان 

ك، معلومات عن قضیتDتندات األخر� ذات الصلة في األوراق الثبوت�ة الشخص�ة أو المس
اللجوء في الجمهور>ة السلوفاك�ة أو غیرها من المعلومات الشخص�ة التي حQ للحصول على و أسDاب طلب لجوءك الحالي 

حقوقك القانون�ة في اإلجراءات إذا �ان ذلك ضرور>ا للدفاع عن . تقد�م المساعدة القانون�ة
یتعلQ األمر  Dالب�انات التي تكشف عن أصـلك العرقي أو اإلثني ، أو عن آراءك الس�اس�ة أو ، )فئة خاصة من الب�انات الشخص�ة

، الب�انات الوراث�ة، الب�انات البیومتر>النقاب�ةمنظمات معتقداتك الدین�ة أو الفلسف�ة أو عضو>تك في ال
  .والب�انات المتعلقة Dالصحة أو الب�انات المتعلقة Dالح�اة الجنس�ة أو التوجه الجنسي

ا ، Dش�ل مDاشر و طوعي منك ، إضافًة للمصادر العامة المتاحة إذا �نت عمیل لدینا ، فغالDًا ما نحصل على معلوماتك الشخص�ة ، حتى الحساسة منه
عدم تقد�م المعلومات الشخص�ة للعمالء �ون ل، قد �معینةاعتماًدا على حالة  و. ، أو من أجهزة  السلطات العامة أو من أشخاص آخر>ن

حاالت استثنائ�ة قد یؤدH أ�ًضا إلى رفضنا تقد�م المساعدة القانون�ةمشورة عال�ة الجودة ، وفي الخدمات و القدرتنا على تقد�م 
   :قادر>ن ن�ون لكي ضرورH قوم Dمعالجة ب�اناتك الشخص�ة ألن ذلك 

 ،أو تمثیل قانوني في إجراءات اللجوء ش�ل مشورة على �عمیل على تقد�م المساعدة القانون�ة لك
للجمهور>ة السلوفاك�ة ، القانون رقم  قانون الجنس�ة من مجلد القوانین D40/1993شأن إقامة األجانب ، القانون رقم 

  ،حول خدمات التوظیف
  ح�ة لجر>مةتمثیلك في اإلجراءات الجنائ�ة إذا وقعت ض

  ،أو أمام أجهزة األمم المتحدة غأمام المح�مة األورو�jة لحقوق اإلنسان في ستراسبور 
على سبیل المثال مرافقة األشخاص إلى ال ،في قضا�ا أخر� بناء على طلDك

و مع ذلك نقوم Dمعالجة الب�انات لجم�ع هذه األغراض ألجل اإللتزام D DالواجDات األخر� ،
  .القانون�ةحقوقك ضرورة إثDات أو تطبیQ أو الدفاع عن 

االجتماعي ، وما إلى ذلك، على سبیل المثال لغرض اإلعالن عن  نشر معلومات حول موضوعك في وسائل اإلعالم ، على الش�Dات التواصل
في وسائل اإلعالم أو ما إلى ذلك لك قصتك أو الفیدیو أو المقالة أو الصورة الفوتوغراف�ة

  .فق� بناًء على موافقة خط
ة صر�حة

 
www.hrl.sk 
hrl@hrl.sk 

 

 الخصوص
ة  شرو� حما
ة

تعّرف من فضلك  على شروf معالجة ب�اناتك الشخص�ة وحما�ة خصوصیتك
األوروjي Dشأن حما�ة الب�انات الشخص�ة 

من مجلد القوانین 480/2002
تقع المسؤول�ة عن حما�ة ب�اناتك على

D343/5  ،81103اشتوفا : مقرها
تعر>ف المنظمة  السلوفاك�ة ، رقم

راDطة حقوق اإلنسان " بـ  أو "نحن " بـ  الحقاً إلیها 
عن طر>Q البر>د اإللكتروني علىأو 
  

نقوم Dمعالجة ب�اناتك الشخص�ة ضمن النطاق اإلعت�ادH، الس�ما في 
عنوان ( �jانات التواصلو  اإلقامة
في األوراق الثبوت�ة الشخص�ة أو المس الب�انات و الفیدیو

و أسDاب طلب لجوءك الحالي 
تقد�م المساعدة القانون�ةفي نطاق حقوق اإلنسان 

فئة خاصة من الب�انات الشخص�ة( المتعلقة Dك أ�ضاً 
معتقداتك الدین�ة أو الفلسف�ة أو عضو>تك في ال

والب�انات المتعلقة Dالصحة أو الب�انات المتعلقة Dالح�اة الجنس�ة أو التوجه الجنسي لألشخاص
إذا �نت عمیل لدینا ، فغالDًا ما نحصل على معلوماتك الشخص�ة ، حتى الحساسة منه

، أو من أجهزة  السلطات العامة أو من أشخاص آخر>ن
قدرتنا على تقد�م معینة تأثیر في 

قوم Dمعالجة ب�اناتك الشخص�ة ألن ذلك ن
  
على تقد�م المساعدة القانون�ة لك. 1

Dشأن إقامة األجانب ، القانون رقم . من مجلد القوانین
حول خدمات التوظیف مجلد القوانین

تمثیلك في اإلجراءات الجنائ�ة إذا وقعت ض. 2
أمام المح�مة األورو�jة لحقوق اإلنسان في ستراسبور تمثیلك  . 3
في قضا�ا أخر� بناء على طلDكة مساعدتقد�م ال. 4

DالواجDات األخر� ،الوفاء  والتسج�الت و
ضرورة إثDات أو تطبیQ أو الدفاع عن Dسبب المساعدة القانون�ة و 

  

نشر معلومات حول موضوعك في وسائل اإلعالم ، على الش�Dات التواصل 
م�ننا
قصتك أو الفیدیو أو المقالة أو الصورة الفوتوغراف�ةنشر جمع�ة للمساعدة أو 

فق� بناًء على موافقة خط
ة صر�حةاإلنسان ، 
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المجاني الذH �موله صندوق اللجوء والهجرة واإلدماج ،  
ذH قام وال )ID(نتقاسم معهم رقم التعر>ف مصلحتنا المشروعة ، 

الذH ُ�م�ن وزارة الداخل�ة في الجمهور>ة السلوفاك�ة من الوصول إلى 
إن . لجهة المانحة فق� لغرض التحقQ من االمتثال لقواعد إدارة موارد الجهة المانحة

المساعدة القانون�ة لد�ك الرغDة Dالحصول على  القانون�ة المجان�ة من هذه المصادر؛ إذا لم تكن

، فإننا نقوم Dمعالجة ب�اناتك الشخص�ة العاد�ة في ملفات تعر>ف االرتDاf ، وهي عDارة عن ملفات 
نص�ة صغیرة یتم تخز>نها على جهازك وتحتوH على ب�انات محددة حول نشاطك على موقعنا اإللكتروني ؛ �م�نك منع  تخز>نهم عن طر>Q إعداد 

لمالئمة طلDاتك . إلى عدم عمل الموقع اإللكتروني Dالش�ل المطلوب
www.hrl.sk اشرة في قسم االستشارات القانون�ةDأون الین(الم( ،

  .التي نطلبها منك مDاشرًة على موقع اإلنترنت
نجعل ب�اناتك الشخص�ة أن  )العقد ، مصلحة مشروعة ، إلخ

، المترجمین  ةسلوفاك�الجمهور>ة الوزارة الداخل�ة في 
لرئاسة التاDع  ،، وم�تب شرطة الحدود وشرطة األجانب

وأفراد أسرتك أو أقارjك أو موظفو المنظمات الدول�ة ، 
  .، مارجینال و أدرا

دك األصلي ، من حیث المبدأ، نحن ال ننقل ب�اناتك الشخص�ة إلى بلدان أخر� خارج االتحاد األوروjي أو المنظمات الدول�ة، على سبیل المثال ، إلى بل
الالئحة العامة اللتزام من إذا نشأ هذا ا. Dاستثناء الحاالت الُملحة، إذا �ان ذلك ضرور>ًا لتقد�م المساعدة القانون�ة أو الدفاع عن المطالDات القانون�ة

  .منظمات دول�ةإلى ال، فسوف نطلب موافقتك قبل تقد�م ب�اناتك الشخص�ة لبلدان ثالثة أو 
القانون و وفقًا لخطة التسجیل الخاصة بنا  نحتف� Dالب�انات الشخص�ة طالما �انت ضرور>ة لألغراض التي تتم معالجة الب�انات الشخص�ة ألجلها، حسب

الحقوق التال�ة، التي �م�نك المطالDة بها  في أH وقت 

 وصول إلیها،

 Hأحد حف�  التقی�م ما إذا �ان من الضرور Qب�انات حتى لو تحق

في حالة التسو>Q الشخص�ة  كلد�ك دائما الحQ في االعتراض على معالجة ب�انات

الحQ في نقل هذه المعلومات  و مقروء آل�اً عملي،  في إطار منظم،

قبل  لشخص�ةسحب الموافقة ال یؤثر على مشروع�ة معالجة الب�انات ا
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المجاني الذH �موله صندوق اللجوء والهجرة واإلدماج ، " اإلستشارة القانون�ة من أجل اللجوء"في حالة مشروع (تزاماتنا تجاه المانحین 
مصلحتنا المشروعة ،  هي ه، وهذ)وزارة الداخل�ة في الجمهور>ة السلوفاك�ة المفوض�ة األورو�jة و

الذH ُ�م�ن وزارة الداخل�ة في الجمهور>ة السلوفاك�ة من الوصول إلى  ر>دالُمعّرف الفهو تعر>ف رقم ال. )تحت هذا الرقم
لجهة المانحة فق� لغرض التحقQ من االمتثال لقواعد إدارة موارد الجهة المانحةل )ID(فعرّ رقم المُ ب�اناتك الشخص�ة األخر� ، مع ذلك نحن نقدم 

القانون�ة المجان�ة من هذه المصادر؛ إذا لم تكن مساعدتكمتمو>ل لكي نستط�ع مواصلة 
  .المجان�ة ، فالرجاء إخDارنا بذلك

، فإننا نقوم Dمعالجة ب�اناتك الشخص�ة العاد�ة في ملفات تعر>ف االرتDاf ، وهي عDارة عن ملفات www.hrl.skرة موقعنا على اإلنترنت 
نص�ة صغیرة یتم تخز>نها على جهازك وتحتوH على ب�انات محددة حول نشاطك على موقعنا اإللكتروني ؛ �م�نك منع  تخز>نهم عن طر>Q إعداد 

إلى عدم عمل الموقع اإللكتروني Dالش�ل المطلوبنترنت الخاص Dك ، ولكن منعهم قد یؤدH في Dعض الحاالت 
www.hrl.sk صفحتنا غلى اإلنترنت واستفساراتك وأسئلتك المرسلة من خالل النموذج المنشور على

التي نطلبها منك مDاشرًة على موقع اإلنترنتمن الحصول على موافقتك، ال بد ، المعلومات حول �ل جدید و مفید
العقد ، مصلحة مشروعة ، إلخ تنفیذعلى سبیل المثال ، (أساس قانوني آخر مناسب على 

وزارة الداخل�ة في  مثًال  ب ع�ادة قانون اللجوء أو للمتدرjین، مزودH البرمج�ات ، المانحین،
، وم�تب شرطة الحدود وشرطة األجانب ةسلوفاك�الجمهور>ة الالعامة ، م�تب الهجرة التاDع لوزارة الداخل�ة في 

وأفراد أسرتك أو أقارjك أو موظفو المنظمات الدول�ة ، أأو محامون آخرون  حقوقیون لزم األمر،  ، أو إذا قو� األمن الداخلي، والمحاكم المختصة
، مارجینال و أدراالمجلس اإلنساني السلوفاكي /  Rovné /روفني قر>ةفي  وموظفو المخ�م ومشروع التكامل

من حیث المبدأ، نحن ال ننقل ب�اناتك الشخص�ة إلى بلدان أخر� خارج االتحاد األوروjي أو المنظمات الدول�ة، على سبیل المثال ، إلى بل
Dاستثناء الحاالت الُملحة، إذا �ان ذلك ضرور>ًا لتقد�م المساعدة القانون�ة أو الدفاع عن المطالDات القانون�ة

، فسوف نطلب موافقتك قبل تقد�م ب�اناتك الشخص�ة لبلدان ثالثة أو ") GDPR("لالتحاد األوروjي Dشأن حما�ة الب�انات الشخص�ة 
نحتف� Dالب�انات الشخص�ة طالما �انت ضرور>ة لألغراض التي تتم معالجة الب�انات الشخص�ة ألجلها، حسب

الحقوق التال�ة، التي �م�نك المطالDة بها  في أH وقت  ")GDPR("تنشأ لك حسب الالئحة العامة لالتحاد األوروjي Dشأن حما�ة الب�انات الشخص�ة 
  :راDطة حقوق اإلنسانعلى ب�انات االتصال المذ�ورة أعاله ب

وصول إلیها،و الحQ في ال ب�اناتك الشخص�ةمصدقة حول ما إذا �نا نتعامل مع 
 ،المنقوصة الب�انات الشخص�ة أو تكملةالحQ في تصح�ح الب�انات الشخص�ة الخاطئة 

تقی�م ما إذا �ان من الضرورH نقوم بفي حالة طلDك، الحذف الفورH للب�انات الشخص�ة، عندئٍذ 
 ، )القانون�ةللمطالDة Dالحقوق  اً ضرور>��ون ذلك على سبیل المثال 

 الحQ في تقیید معالجة الب�انات الشخص�ة
لد�ك دائما الحQ في االعتراض على معالجة ب�انات ،الحQ في االعتراض على معالجة الب�انات الشخص�ة

في إطار منظم، معالجتها الكترون�اً التي نقوم DالحQ في الحصول على الب�انات الشخص�ة 

سحب الموافقة ال یؤثر على مشروع�ة معالجة الب�انات ا على معالجة الب�انات الشخص�ة، و الممنوحة لموافقة
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تزاماتنا تجاه المانحین الوفاء Dال Dغرض
المفوض�ة األورو�jة و تجاهDالتحدید 

تحت هذا الرقم(م�تب الهجرة بتسجیلك تحته
ب�اناتك الشخص�ة األخر� ، مع ذلك نحن نقدم 

لكي نستط�ع مواصلة ضرورH ذلك 
المجان�ة ، فالرجاء إخDارنا بذلك

  
رة موقعنا على اإلنترنت إذا قمت بز>ا

نص�ة صغیرة یتم تخز>نها على جهازك وتحتوH على ب�انات محددة حول نشاطك على موقعنا اإللكتروني ؛ �م�نك منع  تخز>نهم عن طر>Q إعداد 
نترنت الخاص Dك ، ولكن منعهم قد یؤدH في Dعض الحاالت متصفح اإل

واستفساراتك وأسئلتك المرسلة من خالل النموذج المنشور على
المعلومات حول �ل جدید و مفید إلرسال�ذلك  و

على Dموافقتك الصر>حة أو �م�ن 
ب ع�ادة قانون اللجوء أو للمتدرjین، مزودH البرمج�ات ، المانحین،متاحة لموظفینا، لطال

العامة ، م�تب الهجرة التاDع لوزارة الداخل�ة في  ةالسلطأجهزة  الشفو>ین و
قو� األمن الداخلي، والمحاكم المختصة

وموظفو المخ�م ومشروع التكامل
 

من حیث المبدأ، نحن ال ننقل ب�اناتك الشخص�ة إلى بلدان أخر� خارج االتحاد األوروjي أو المنظمات الدول�ة، على سبیل المثال ، إلى بل
Dاستثناء الحاالت الُملحة، إذا �ان ذلك ضرور>ًا لتقد�م المساعدة القانون�ة أو الدفاع عن المطالDات القانون�ة

لالتحاد األوروjي Dشأن حما�ة الب�انات الشخص�ة 
نحتف� Dالب�انات الشخص�ة طالما �انت ضرور>ة لألغراض التي تتم معالجة الب�انات الشخص�ة ألجلها، حسب

  .، غالDًا لمدة عشر سنوات
تنشأ لك حسب الالئحة العامة لالتحاد األوروjي Dشأن حما�ة الب�انات الشخص�ة 

على ب�انات االتصال المذ�ورة أعاله ب
مصدقة حول ما إذا �نا نتعامل مع Q في طلب الح .1
الحQ في تصح�ح الب�انات الشخص�ة الخاطئة  .2
الحذف الفورH للب�انات الشخص�ة، عندئٍذ الحQ في  .3

على سبیل المثال (شروf الحذف
الحQ في تقیید معالجة الب�انات الشخص�ة .4
الحQ في االعتراض على معالجة الب�انات الشخص�ة .5

 ،المDاشر
الحQ في الحصول على الب�انات الشخص�ة  .6

 لشخص آخر
لموافقةفي سحب احQ ال .7

 ،سحب الموافقة



 
 
 
 
 
 

 

 

Liga za ľudské práva
Baštová 5, 811 0
IČO: 31807968 / DIČ : 2022095471
tel./fax: +421 2
mobil: +421
 

، 12هرانیتشنا : و مقره  على العنوان ةسلوفاك�الجمهور>ة  
على الموقع اإللكتروني لم�تب حما�ة الب�انات منشور 

موقعنا التي تجدونها على  ،الخصوص�ة من خاللها 
  .، أو في أH وقت �م�ننا تقد�م نسخة م�توDة عند الطلب

لقد فهمت ص�غتها، " راDطة حقوق اإلنسان الجمع�ة األهل�ة
https://www.hrl.sk/sk/pravidla  

  التوق�ع
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جمهور>ة الحما�ة الب�انات الشخص�ة في  ش�و� لم�تبتقد�م مDادرة أو رفع 
منشور ) الش�و� ( إن النموذج ،)Hraničná 12, Bratislava 27(  27برات�سالفا 

  ) www.dataprotection.gov.sk(في الجمهور>ة السلوفاك�ة

 نحمي هذا مجرد مقتطف من الص�غة الكاملة للشروf التي نتعامل Dموجبها مع الب�انات الشخص�ة و

pouzivania-https://www.hrl.sk/sk/pravidla ة عند الطلبDوقت �م�ننا تقد�م نسخة م�تو Hأو في أ ،

الجمع�ة األهل�ة" المتعامل من قبل "  الخصوص
ة  شرو� حما
ة "بهذا أصرح Dأنني قد ُأحطت علمًا بنص 

stranky-pouzivania-https://www.hrl.sk/sk/pravidla  :الموقع اإللكترونيوأدرك أن ص�غتها الحال�ة منشورة على 

  التار>خ
  
  

 
www.hrl.sk 
hrl@hrl.sk 

 

تقد�م مDادرة أو رفع الحQ في  .8
برات�سالفا  82007

في الجمهور>ة السلوفاك�ةالشخص�ة 
هذا مجرد مقتطف من الص�غة الكاملة للشروf التي نتعامل Dموجبها مع الب�انات الشخص�ة و

stranky-pouzivania: اإللكتروني
بهذا أصرح Dأنني قد ُأحطت علمًا بنص 
وأدرك أن ص�غتها الحال�ة منشورة على 

  

  اإلسم و الكن�ة
  
  
 
 


