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كة  ي Co. KG & Thermit GmbH-Elektroتوفر شر
 
كة " Chemiestraße 24 ,06132 Halle، الكائنة ف -Thermit)فيما يلي شر

Elektro ي إطار عملها فرصة الحصول عل التأهيالت اإلجرائية. ما دام أنه قد تم اختياركم من قبل جهة العمل للحصول عل
 
"( ف

ي حالة القيام ب
 
ي أو ف

 
ي من خالل مؤسسة ما ، فال بد أن نقوم بتخزين بيانات التأهيل اإلجرائ

 
التسجيل للحصول عل التأهيل اإلجرائ

 . ي
 
 معينة حتى يتست  إتمام التأهيل اإلجرائ

 

ك ببعض المعلومات الخاصة بمعالجة البيانات.   فيما يلي نود أن نخبر

 

كة  كة  ، ولكن Thermit-Elektroطالما أنك لم تقم بتوجيه طلب التأهيل إىل شر كة أخرى، فعليك االستعالم من هذه الشر إىل شر
جر االتصال بالجهة المسؤولة  عن الجهة المسؤولة عن معالجة البيانات. إذا كانت لديك أية أسئلة بخصوص حماية البيانات، فبر

 المختصة بك. 

 

1 . 

ي ضوء القانون األساسي لحماية البيانات
 
ه من قوانير  حماية GVO-DS) الجهة المسؤولة عن جمع البيانات ومعالجتها ف ( وغبر

 : يعات حماية البيانات األخرى هي ي وغبر ذلك من تشر ي االتحاد األوروئر
 
 البيانات المحلية األخرى بالدول األعضاء ف

كة   Thermit GmbH & Co. KG-Elektroشر

Chemiestraße 24  

06132 Halle 

 

2 . 

كة  ي شر
 
 هو:  Thermit-Elektroالمكلف بحماية البيانات ف

 السيد المحامي 

Torsten Lutze 

 بواسطة

كة   Thermit GmbH & Co. KG-Elektroشر

Chemiestraße 24 

06132 Halle 

 )عناية السيد المكلف بحماية البيانات(

com.goldschmidt@datenschutz:mailto 

  

mailto:datenschutz@goldschmidt.com
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3 . 

 نطاق معالجة البيانات: 

تبة عل عقد نحن نقوم بمعالجة البيانات الشخصية بالقدر الالزم فقط  امات التعاقدية المبى ي والوفاء بااللبى 
 
للتأهيل اإلجرائ

 خدمات التأهيل. 

 

4 . 

ي لتوفبر الخدمة المتعاقد عليها، ما لم تكن هناك موافقة عل معالجات 
 
ي إطار التأهيل اإلجرائ

 
تتم معالجة البيانات الشخصية ف

 أخرى. 

 اس الئحة قانونية. تتم معالجة البيانات إما بناًء عل موافقة أو عل أس

 

5 . 

ي لمعالجة البيانات الشخصية: 
 األساس القانوئ 

a) 

، تستخدم المادة  ي
ي نحصل فيها عل موافقة الشخص المعت 

ي عمليات المعالجة للبيانات الشخصية التى
 
. a، النقطة 1، الفقرة 6ف

ي ) . GVO-DSمن قانون حماية البيانات األوروئر ي
 ( كسند قانوئ 

b) 

ي عمليات المعالجة
 
، تستخدم المادة  ف ي

ي يكون طرف التعاقد بها هو الشخص المعت 
، النقطة 1، الفقرة 6الالزمة للوفاء بالعقد والتى

b  من قانون حماية البياناتGVO-DS   ا عل عمليات المعالجة الالزمة لتنفيذ إجراءات ما قبل
ً
. وهذا يشي أيض ي

كسند قانوئ 
 التعاقد. 

c) 

ي علميات المعالجة الالزمة للوف
 
كة ف ي الذي تخضع له شر

ام القانوئ  ، 1، الفقرة 6، تستخدم المادة Elektro-Thermitاء بااللبى 
.   GVO-DSمن قانون حماية البيانات  cالنقطة  ي

 كسند قانوئ 

d) 

ي أو لشخصية طبيعية أخرى تتطلب إجراء معالجة البيانات الشخصية، تستخدم المادة 
إذا كانت المصالح الحيوية للشخص المعت 

.   GVO-DSمن قانون حماية البيانات  d، النقطة 1الفقرة ، 6 ي
 كسند قانوئ 

e) 

وعة لنا أو لطرف ثالث، وكانت المصالح والحقوق  ي تكون فيها المعالجة الزمة لحماية مصلحة مشر
ي عمليات المعالجة التى

 
ف

ي ال تفوق المصلحة المذكورة، تستخدم 
من قانون  f، النقطة 1، الفقرة 6المادة األساسية والحريات األساسية للشخص المعت 

ي للمعالجة.   GVO-DSحماية البيانات 
 كسند قانوئ 

 

6 . 

 حذف البيانات ومدة التخزين: 

كة  بحذف أو حظر البيانات الشخصية بمجرد انتفاء الغرض من التخزين. ويمكن أن يستمر التخزين  Thermit-Elektroتقوم شر
ا، خا

ً
ات الحفظ. طالما كان منصوًصا عليه قانون  صة إذا كان من الواجب مراعاة فبى
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ا للوائح 
ً
ورة التخزين إلبرام العقد أو الوفاء بالتعاقد. ويتم التخزين وفق يمكن أن يكون تخزين البيانات لمدة أخرى نابًعا عن ض 

كة  ي حذف  والقانون الساري، ما لم تطالبنا بالحذف. ونود أن نحيطك علًما  Thermit-Elektroالحفظ الخاصة بشر
 
بأن حقك ف

ي يجب علينا مراعاتها. 
امات الحفظ القانونية التى ا بالبى 

ً
 البيانات يمكن أن يكون مقيد

7 . 

ي قاعدة البيانات الخاصة بالتأهيل: االسم االسم األ
 
ا ف

ً
ي يتم تخزينها أيض

ي نحتاج إىل البيانات التالية، التى
 
ول إلعداد التأهيل اإلجرائ

ك  ة  صورةتاري    خ الميالد  العالقة بالشر

ي الهاتف. 
 
وئ يد اإللكبى ا معالجة ما يلي العنوان البر

ً
ا للوفاء بالتعاقد أو إلجراء االتصال، سوف يتم أيض

ً
وري ثم بعد  طالما كان ذلك ض 

ي بيانات التأهيل المعنية. 
ى
 ذلك تأئ

ي لمعالجة البيانات هو
 
، 1، الفقرة 6وكذلك المادة  GVO-DSمن قانون حماية البيانات  b، النقطة 1، الفقرة 6المادة  السند القانوئ

 . GVO-DSمن قانون حماية البيانات  fالنقطة 

ا استخدام بياناتك الشخصية إلجراء االتصال بك. 
ً
 يمكن أيض

 

8 . 

 نقل البيانات إىل طرف ثالث: 

كة   بإعطاء بياناتك إىل طرف ثالث بدون موافقتك.  Thermit-Elektroال تقوم شر

 

9 . 

 حقوقك: 

 التالية فيما يتعلق بالبيانات الشخصية المعنية: لك علينا الحقوق 

ي المعلومات،  –
 
 الحق ف

يحق لك طلب معلومات حول طريقة معالجتنا لبياناتك الشخصية والحصول عىل نسخة من هذه البيانات  
 الشخصية. 

ي التصحيح أو الحذف،  -
 
 الحق ف

 البيانات الشخصية غير المكتملة. يحق لك تصحيح بياناتك الشخصية غير الصحيحة وإكمال  

 يحق لك طلب حذف بياناتك الشخصية، ما لم تكن هناك حقوق متعارضة.  

ي تقييد المعالجة، -
 
 الحق ف

 يحق لك طلب تقييد معالجة بياناتك الشخصية، بحيث نتوقف عن معالجتها حتى يتم رفع هذا القيد.  

اض عل المعالجة،  - ي االعبى
 
 الحق ف

ا  ض عىل معالجة بياناتك الشخصية. وبالتالي يتم حظر المعالجة ما لم تكن هناك أسباب جديرة يحق لك االعيى
ملزمة للمعالجة تفوق مصالحك وحقوقك وحرياتك، أو كانت المعالجة تخدم المطالبة بحقوق قانونية أو 

 ممارستها أو الدفاع عنها. 

ي نقل البيانات.  -
 
 الحق ف

ي وضعتها تحت ترصفنا، بتنسيق منظم وشائع االستخدام وقابل يحق لك الحصول عىل بياناتك الشخصي 
ة، التى

كات/منظمات أخرى.  ي حاالت معينة إل شر
 للقراءة اآللية، ونقل هذه البيانات ف 
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ي تجرى لبياناتك 
ي تقديم شكوى لدى إحدى سلطات الرقابة عل حماية البيانات بخصوص المعالجة التى

 
كما أن لديك الحق ف

 بلنا. الشخصية من ق

 

 الموافقة عل نقل البيانات لطرف ثالث: 

ي التأهيل ولمتابعة التأهيل من قبل جهة العمل أو الجهة المكلفة: 
 
ي الشخصية للجهات التالية إلثبات التقدم ف

ى
 أوافق عل نقل بيانائ

a)  

عرف الجهة المكل
ُ
. وت فة من عقد التأهيل. اتصل عند إىل الجهة المكلفة بالتأهيل إلخطارها باألداء التأهيلي المتعلق بشخصي

ورة بالجهة المكلفة لك للحصول عل المزيد من المعلومات بخصوص هذا الشأن.   الض 

 

 

عالمة وضع يرجى  

b) 

 . ي
فير  التابعير  لجهة العمل فيما يتعلق بالتأهيل اإلجرائ  ، وباألخص المشر ي  إىل جهة العمل الخاصة ئر

. أوافق بشكل خاص عل إخطار هذه الجهات  ي  بتقدم التأهيل وأن يتم تنسيق التأهيل بواسطة جهة العمل الخاصة ئر

 

 

عالمة وضع يرجى  

c) 

 .  تقوم هذه الجهة بتحويلها لي
ي أتبعها، حتى

ي إل جهة العمل التى ي الخاصة ئ 
 أوافق عىل إرسال شهادة إثبات التأهيل اإلجرائ 

 

 

عالمة وضع يرجى  

ي أي وقت. ونود 
 
ة.  إبالغكيمكن سحب هذه الموافقات ف ي إليك مباشر

بأنه من الممكن أال يتم إرسال شهادة إثبات التأهيل اإلجرائ 
ي هذه الحالة االتصال بجهة العمل الخاصة بك. كما نود أن نلفت انتباهك إل أنه ليس لنا أية تأثير عىل نتائج سحب 

ونرجو منك ف 
ا لعقد العمل الخاص بك. 

ً
ي تتحدد وفق

 الموافقة التى

 _____________ _______      _____________________________ 

 التوقيع       المكان، التاري    خ  

   Signature        Place, date 

 

         _____________________________ 

 بأحرف كبيرة        سنة شهر يوم

 تاريخ الوالدة       االسم األول اسم العائلة
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IN BLOCK LETTERS      YEAR / MONTH / DAY 

SURNAME / FIRST NAME     DATE OF BIRTH 


