 AMIF/28/03المشروع  - Projekt /بطاقة العميل Karta klienta /
………………………………………………………………………………………………………….

*االسمJméno/

………………………………………………………………………………………………………….

* اسم العائلة Příjmení/

ذكرmuž/

*الجنسPohlaví/

…………………………………………………………………………………….…………………….

*تاريخ الميالدDatum narození/

………………………………………………………………………………………………………….

*الجنسيةStátní příslušnost/

…………………………………………………………………………………………………………

* نوع اإلقامةDruh pobytu/

انثىžena/

………………………*……………………………………………………………………………….رقم وثيقة إثبات الهوية Číslo dokladu/
………………………* ……………………………………………………………………………….نوع وثيقة إثبات الهوية Typ dokladu/
__________________________________________________________________________
رقم الموبايل:

……………………………………………………………………………………………….

اإلميل:

……………………………………………………………………………………………….

عنوان السكن (يكفي براغ :)3

……………………………………………………………………………………………….

__________________________________________________________________________
االهتمام في المعلومات عن نشاطات  .ICPعن طريق اختياري لهذا المربع ,أمنح  ICPالسماح لمعالجة بيانات االتصال الشخصية,
وذلك إلرسال  ICPالمعلومات حول نشاطات المركز .إذا لم أرغب استالم المزيد من هذه المعلومات في المستقبل ,فيجوز لي أن أسحب
موافقتي في أي وقت عن طريق البريد اإللكترونيcentrum@icpraha.com :
__________________________________________________________________________
يتم إدارة بياناتكم الشخصية من قبل مركز  .ICPإذا لزم األمر يمكنكم التواصل مع المركز عن طريق اإلميل:
.a.covrigova@icpraha.com
من أجل إدارة بياناتكم الشخصية يمكننا مشاركتها مع المحاسب أو المراقب المستقل والموردين وإدارة الدولة والحكم الذاتي.
يتم معالجة بياناتكم الشخصية من أجل استيفاء الواجبات القانونية لمركز  ,ICPوحماية المستحقات الهامة لـ  ICPكحماية حقوق الملكية واظهار
صرف أموال المصادر العامة ,واستيفاء االلتزام بخصوص الخدمات المجانية المقدمة لكم بموجب هذه الموافقة .من غير معالجة هذه البيانات
الشخصية وغيرها ال نستطيع أن نقدم لكم خدمات المركز بشكل كامل .من المهم للمركز معالجة البيانات التالية :عنوان السكن ,الهوية ,التواصل,
مجريات الخدمات المقدمة من المركز وصوركم إذا لزم األمر.
يتم معالجة بياناتكم الشخصية من قبل المركز لألغراض التالية )1 :معرفة هويتكم  )2تواصل موظفي المركز معكم أثناء تقديم الخدمات  )3مراقبة
صرف أموال المصادر العامة  )4إطالع العمالء و الجمهور على األنشطة و الخدمات المقدمة من المركز  )5تقسيم العمالء إلى مجموعات لتعلم
اللغة التشيكية  )6إظهار استيفاء شروط المنحة المقدمة لنا من برنامج اإلتحاد االوروبي )7 1جمع المعلومات حول العالقات العائلية بين العمالء.
إذا قررتم االستفادة من خدمة االستشارة االجتماعية أو القانونية  ،فإنكم توافقوا بموجب هذا على أنه يجوز لموظفي مركز االندماج معالجة
بياناتكم الشخصية والحساسة وذلك من أجل حل وضع حياتك.
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يتم معالجة بياناتكم الشخصية من قبل المركز فقط لمدة معينة ال تتجاوز  10سنوات من  .1يناير من العام التالي إلى وقت انتهاء المشروع.
وفقا لطلب خطي من قبلكم يجب على المركز إ تاحة المعلومات حول معالجة بياناتكم الشخصية .إذا ظننتم أن معالجة بياناتكم الشخصية غير
دقيقة أو غير كاملة يمكنكم بموجب "النظام األوروبي لحماية البيانات العامة" الطلب :لشرح ,تصحيح ,إلغاء ,استكمال بياناتكم الشخصية ,تحديد
عملية المعالجة ,تقديم اعتراض ضد المعالجة أو رفع دعوى لمكتب حماية البيانات الشخصية .من حقكم أيضا الحصول على جميع بياناتكم
المعالجة من قبلنا ضمن صيغة مرتبة ومستخدمة عادة ومفهومة.
أقر بأنني :
)1اطلعت بموجب "النظام األوروبي لحماية البيانات العامة  "GDPRعلى النطاق والغرض من معالجة بياناتي الشخصية ,وكذلك اطلعت على
كيفية المعالجة ومن يقوم بها ومن يحق له رؤيتها,
)2اطلعت على تفاصيل حول معالجة بياناتي الشخصية ومعرفة حقوقي من خالل وثيقة "المعلومات حول معالجة البيانات الشخصية للعمالء" أو
عبر الموقع االلكتروني www.icpraha.com :
 )3أوافق على طريقة معالجة بياناتي الشخصية.
)4سوف أقدم للمركز البيانات الصحيحة والكاملة والدقيقة بموعدها دائما.
)5اطلعت على حقوق و واجبات العمالء المتعلقة بحماية البيانات الشخصية المذكورة سابقا.
وبناء على طلبي يمكنني الحصول على نسخة من هذه الموافقة .وفي هذه الحالة أتحمل المسؤولية الكاملة على هذه النسخة والبيانات المذكورة من
خاللها.
أقر بأنني تلقيت المعلومات حول الخدمات المجانية التي يمكنني استخدامها .تم إطالعي على جميع المعلومات بلغة أفهمها و أدركت المحتوى
تماما.

……………………………… * توقيع العميل /ولي األمر

…………………………………*تحرر في براغ بتاريخ

يتم تعبئة هذا الجزء من قبل موظف المركز VYPLŇUJE POUZE PRACOVNÍK ICP/
…………………………… تم التحقق من صحة البيانات المذكورة يوم Pravdivost uvedených údajů byla ověřena dne/
 ( *.....................................................................................................توقيع)pracovníkem/ici (podpis)/
:معلومات إضافية Doplňující informace/
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
بيانات إلزامية* *povinné údaje k vyplnění/
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