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  ويژهغذای  –اطالع رسانی در باره داده پردازی مشخصات فردی 
  
کمون مارک مشخصات فردی شما را مطابق آئيننامه محاظت رايانه ای  

 اتحاديه اروپا داده پردازی می کند. 
 

 ت فردی مسئول مشخصا
  خدمات در کمون مارک هيئت مديره امور فنی و 

511 80 Kinna  
 tsn@mark.seايميل: 

 
  نماينده محافظت رايانه ای

  از طريق ايميل نيدا افظت رايانه ای می توبا نماينده مح 
dso@mark.se  تماس بگيريد. ٠٣٢٠- ٢١٧٦٧١يا تلفن   

 
  هدف از داده پردازی مشخصات 

در اختيار تواند غذای ويژه کمون به مشخصات فردی نياز دارد تا ب
  قرار دهد.

 
  نوع مشخصات فردی که ما به آن نياز داريم

  نام، شماره شناسائی فردی دانش آموز.
  ات فراغت، کالس/بخش.نام مدرسه/کودکستان/خانه اوق

  همچنين آدرس ايميل و شماره تلفن آنها. ٢و  ١سرپرست  /نام ولی
 و شماره تلفن آنها. ين نام محل کار نام دکتر/پرستار/پرستار تغذيه همچن

 
  نای قانونی برای داده پردازیبم

کمون مشخصات فردی را داده پردازی می کند تا بتواند مأموريت خود 
  برای ارائه غذای مغذی مدرسه در مقطع ابتدائی/راهنمائی را مطابق  

  
   انجام دهد. )SFS 2010:800قانون مدارس (  ١٠فصل  ١٠ماده 

بستانی و دبيرستانی نيز  امور روزمره در اين زمينه شامل مقاطع پيش د
  ی شود.م
عالوه براين رعايت قوانين مواد غذائی مطابق قانون   

LIVSFS852/2004   و آئيننامه های مربوط به عالمت گذاری مواد
  د.ی شوم نيز شاملرا  1169/2011امه ئيننق آ غذائی مطاب

 
  کار دارند؟ و مشخصات فردی سر با چه افرادی

کار دارند.   و فقط افراد مربوطه در کمون با مشخصات فردی سر
اطالعاتی که به يک کمون ارسال می شود می تواند علنی شده و تا 

زمانيکه محرمانگی امور مانع نشود در اختيار هر فردی که  
 درخواست کند قرار داده شود.

 
  مدت ذخيره مشخصات

  برنامه داده پردازی اسناد هيئت مديره مدت ذخيره مشخصات را قبل از
برای کسب اطالعات  آنها را تعيين می کند.کردن يا بايگانی  سرند

 فردی تماس بگيريد.بيشتر با مسئول داده پردازی مشخصات 
 

  فردی که مشخصات او ثبت می شود چه حق و حقوقی دارد؟
که در کمون  تانشما حق داريد درخواست کنيد به مشخصات فردی 

د. داشته و اطالعات نادرست تصيح شوداده پردازی می شود دسترسی 
اگر در باره چگونگی داده پردازی مشخصات فردی خود توسط کمون  

که مقام  رايانه ای امور ضی داريد می توانيد به اداره بازرسیاراعت 
 ناظر در اين امور است شکايت کنيد. 

 
 
 
 
  
  
  
  
  

 


