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 الِحمية الخاصة  –معلومات عن معالجة البيانات الشخصية 
 
 

 لتشريع 
ً
تقوم بلدية مارك بمعالجة بياناتك الشخصية، ويجري ذلك وفقا

 االتحاد األوروبي املتعلق بحماية البيانات.

 

 املسؤول عن املعلومات الشخصية

 لجنة الشؤون التقنية والخدمات في بلدية مارك.

 شيّنا  511 80

 tsn@mark.seالبريد اإللكتروني: 

 

 ممثل حماية البيانات

يمكنك التواصل مع ممثل حماية البيانات لدى اللجنة عن طريق البريد 

 .0320 217671أو رقم الهاتف dso@mark.se اإللكتروني 

 

 الغاية من املعالجة 

تحتاج البلدية إلى البيانات الشخصية لكي تستطيع نوفير الِحمية 

 الخاصة.

 

 أنواع البيانات الشخصية التي نحتاج إليها

 اسم التلميذ ورقمه الشخص ي.

 اسم املدرسة/ روضة األطفال/ فريتيدس، الصف/القسم.

 وكذلك عنوان بريدهما اإللكتروني وأرقام هواتفهما.  2و  1اسم ولي األمر  

 اسم الطبيب/ املمرضة/ أخصائي تغذية مع مكان العمل ورقم الهاتف. 

 

 األساس القانوني ملعالجة البيانات

 توفيرفي تعالج البلدية البيانات الشخصية لكي تستطيع إنجاز مهمتها 

 للمادة 
ً
من   10وجبات الطعام الغنية بالغذاء في املدرسة األساسية وفقا

. وتكون الروتينات  2010لعام  800من قانون املدارس رقم  10الفصل 

مشمولة في روضة األطفال واملدرسة الثانوية. وعالوة على ذلك يتضمن 

 للقانون رقم  ذلك
ً
لعام  852االلتزام بتشريعات املواد الغذائية وفقا

 للقانون   2004
ً
وكذلك أنظمة وضع العالمات على املواد الغذائية وفقا

 . 2011لعام  1169رقم 

 

لع على البيانات الشخصية؟
ّ
 من يمكنه أن يط

لع عليها سوى األشخاص املعنيين بمعالجة 
ّ
ضمن البلدية لن يط

ن للبيانات التي يتم إرسالها إلى البلدية أن تصبح علنية البيانات. يمك

 وبالتالي يمكن طلب الحصول عليها إال إذا كانت محمية بموجب السّرية.

 

 فترة التخزين

إن القواعد الواردة في خطة معالجة الوثائق لدى اللجنة هي التي تحدد  

زيد من  طول فترة تخزين البيانات املختلفة قبل حذفها أو أرشفتها. للم

 املعلومات يمكنك االتصال بالجهة املسؤولة عن املعلومات الشخصية.

 

 ما هي حقوقك بعد تسجيلك؟

من حقك أن تطلب الحصول على البيانات الشخصية التي تقوم 

البلدية بمعالجتها وأن تطلب تصحيح البيانات الشخصية الخاطئة. 

ياناتك وإن كانت لديك اعتراضات على كيفية معالجة البلدية لب

الشخصية، فيمكنك أن تتقدم بشكوى إلى سلطة الرقابة املعلوماتية 

عتبر السلطة املشرفة.
ُ
 التي ت
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