
 خدمة خصوصية "الفريق المتكامل للعائالت و
 ( ITPSخدمة األبوة واألمومة" )

 المتحكم بالبيانات التابعة لك

 البيانات في الُمتحكمة الجهة هو (Brighton & Hove City Council) هوف" آند برايتون مدينة يعتبر "مجلس

 General Data] "(األوروبي االتحاد) البيانات لحماية العامة "الالئحةو (2018) البيانات لعام حماية قانون بموجب

Protection Regulation (EU)] 679/2016 "(GDPR)"  مفوض "مكتب بيانات لدى مراقبوُمسجل بمثابة 

 .Z5840053 المسجل تحت رقم (Information Commissioner’s Office - ICO) المعلومات"

 فإننا نتحمل بيانات، كمراقب وبصفتنا نعمل الشخصية، معلوماتك بحماية هوف" آند برايتون مدينة "مجلس يلتزم

 .الصلة ذو البيانات حماية لقانون وفقا   الشخصية معلوماتك جمع وكيفية السبب من تعرف أنك من التأكد مسؤولية

 ماذا نجمع بياناتكل

  فريقنا أداء مراقبةو ؛وهوف برايتون في وعائالتهم والشباب ،األطفال رفاه تحسين لغرض بياناتك بجمع نقومإننا 
 .عائلتك مع تقدم نحرز وكيف

 الُمضطربة لعائالتل الوطني التقييمبرنامج " لغرض بياناتك بجمع ا  أيض نقوم إننا ربما( "National Evaluation of 

the Troubled Families)التي العائالت تواجه ما إنه غالبا  . أسس قانونية تمشيا  مع المصلحة العامة على ، وذلك 
 يعملو. المناسب الوقت في المناسبين والدعم المساعدة على للحصول المشاكل، صعوبة بالغة من مجموعة من تعاني

 َيكُن عندما م بأسلوب ُمنسق،ودع مساعدة على متعددة مشاكل لديها التي العائالت حصول ضمان على البلدي المجلس
 من والدعم المساعدة هذه تمويل يتمو. ألسرةل كامل نهج باستخدام والدعم المساعدة هذه تقديم يتم وأن إليها، ماسة حاجةب

 "عائالت قوية، مجتمعات محلية قوية" باسم محليا   والمعروف "الُمضطربةللعائالت  الوطني"التقييم  برنامج قبل
“Stronger Families, Stronger Communities”. 

 ما هي األسس القانونية لجمع بيانتك

 أو واجباتنا، أو وظائفنا، أو بمهامنا، القيام من لتمكيننا ضرورية تعتبر حيث أنها البيانات هذه لجمع ةقانوني أسس نالدي 
 للعمل قانوني واجب المحلية السلطات عاتق على إنه يقع .العام للصالح تنفيذها يتم مهمة بأداء أو عند القيام صالحياتنا

 إلى جنبا   بالمشاركة الشباب رفاه لتعزيز (Early Helpالمبكرة" ) "المساعدة خدمات من مجموعة لتقديم العائالت مع
 (.2004 لعام األطفال وقانون ،1989" لعام األطفال "قانون) األخرى الوكاالت مع جنب

 الفئة بيانات بجمع سنقوم" ( "الخاصةSpecial Category) الصحية واالجتماعية"  الرعاية "توفير أساس على
(Provision of Health and Social Care). 

   البيانات التي ربما نقوم بجمعها 

 :يلي كما منك جمعها يتم التي المعلومات وعإن ن. خاصةال فئةال ذات بيانات أو شخصية بيانات بجمع نقومربما 

 الشخصيةالبيانات 
 ذلك إلى وما الهاتف ورقم ،اإللكتروني البريد وعنوان ،والعنوان ،االسم ذلك في بما ؛االتصال تفاصيل. 
 الوالدة تاريخ 



 عائلتك عن معلومات 
 والشخصية االجتماعية الظروف 
 المالية التفاصيل 
 باالستئجار من المجلس البلدي المتعلقة اإلسكان معلومات 
 والسلوك الشخصي والمظهر ،المرئية الصور 

 (Special Category" )الخاصة ئةالف"بيانات 

 للبيانات الشخصية التي ربما تشمل ما يلي: (بيانات حساسة )جمع بيانات "الفئة الخاصة" قوم أيضا  بربما ن إنه

 العقلية أو البدنية فيما يتعلق بالصحة  تفاصيل 
 االثني أو العرقي األصل 
 الجنسي والتوجه الجنس 
 واالنتماء السياسية اآلراء 
 (المزعومة الجرائم ذلك في بما) الجرائم 
 متدين 
 واألحكام والنتائج ،الجنائية اإلجراءات 

 من هي الجهات التي سوف نشاركها بيانتاك

 حول "فريق من جزءا   تشكل أخرى التي وتطوعية ُمجتمعية منظمات مع بياناتك مشاركة يتم ربما 
 ذات األخرى المجلس البلدي إدارات مع يتم مشاركتها أيضا   وربما ،(Team Around the Familyالعائلة" )

 .ما كان ذلك مناسبا  حيث  الصلة
 الُمضطربة العائالت ل"برنامج الوطني التقييم في المساهمة لغرض بياناتك مشاركة أيضا   يتم وربما "

 ,Ministry of Housingالمحلية" ) والحكومة والمجتمعات المحلية اإلسكان، "وزارة من بتكليف وذلك

Communities and Local Government) (MHCLG .)متسي الغرض، فإنه لهذا مشاركتها وإنه وعند 
 وذلك وفقا   ،التقييم نتجت عن منشورة  نتائج أية هوية إخفاء إنه سيتم. التشفير طريق عن المعلومات هذه حماية
 "خدمة خصوصية إشعار اقرأ .عائلتك أفراد هوية أو هويتك عن الكشف الحيلولة عن أجل من الوطنية للمعايير

 .بياناتك استخدام كيفية حول معلومات على للحصول "المضطربة العائالت

 ساري مقاطعة مجلس بلدية" على مشاركة الخدمات مع المجلس البلدي يعمل" (Surrey County 

Council) شرق مقاطعة مجلس بلدية"و ( "ساسكسEast Sussex County Council) .نشارك إننا ربما 
 الخدمات هذه لتقديم األمر لزم إذا الشركاء هؤالء أحد مع المعلومات الخاصة بك

 إلى متى ولماذا سنحتفظ بالبيانات

    .والعشرين الخامس الشخص ميالد عيد يأتي يحين إلى أن ببياناتك نحتفظوف س 

 حفظ بياناتك كيف سيتم

 إلكترونيا معلوماتك تخزين سيتم. 

 رؤيتها في الحق لهم لمن فقط متاحة معلوماتك نجعلوف س. 
 :هي استخدمناها التي األمنية التدابير على أمثلة 

    إن التدريب الذي نوفره لموظفينا يؤدي إلى توعيتهم بكيفية التعامل مع المعلومات، وكيف ومتى يتم التبليغ عند
 حدوث خطأ  ما



   كلمة مثل) خاصة معرفة دون قراءتها يمكن ال بحيث المعلومات إخفاء التشفير بمعنى أنه يتم نستخدم إننا 
 ".تشفيرها" تم الَمخفية المعلومات بأن يُقال حينذاك و .سري رمز باستخدام ذلك ويتم ، (المرور

   االسم ( المستعارPseudonymisation) إخفاء عن النظر من نتمكن حتى مُختلف اسم سوف نستخدم أننا يعني 
 العمل معنا بإمكانهالمجلس البلدي،  خارج من شخص بأن أي  ،هذا الشخصية، مما يعاني معلوماتك من أجزاء

 .معلوماتك أنها بالفعل يعرف مطلقا   أن دون معلوماتك بما يخص

 معلوماتك برؤية لهم مسموح الغير األشخاص لنا بأن نمنع يسمح والشبكات، األنظمة إلى بالوصول إن التحكم 
 .إليها الوصول من الشخصية من خالل منعه

 األمان تحديثات آخر مواكبة ذلك في بما العمل الذي نتبعه، وأسلوب للتقنية التي بحوزتنا المنتظم إن الفحص 
 .(التصحيحات باسم المعروفة)

 (European Economic Areaية األوروبية )دنقل البيانات خارج "المنطقة االقتصا

موقع  تستخدم كنت إذا هي "األوروبية االقتصادية المنطقة" خارج بياناتك نقل فيها يتم التي الوحيدة إن المرة
"ايفنرايت" إن مقر و ،لدينا واألمومة األبوة دورات إحدى لحجز ( اإللكترونيEventbrite"ايفنرايت" )
 Privacy من "إطار عمل درع الخصوصيات" ) جزء ولكنه يعتبر ،المتحدة الواليات في هو اإللكتروني

Shield Framework) الفئة" بيانات نقل يتم الإنه . بياناتك لحماية المتحدة والواليات األوروبي لالتحاد 
 "الخاصة

 حقوقك

 :التالية على الحقوق تحصل معلوماتك، فأنك ربما لمعالجة ةالقانوني على األسس نه وبناءإ
 

 أي  ومع معالجتها لغرض منلوتقديم الشرح  عنك، المحفوظة البيانات من نسخة في أن يكون لديك لحقا
 قانوني أساس أي بموجب معالجتها تتم التي البيانات على الحق هذا ينطبق - مشاركتها تمت جهة

 تتم التي البيانات على الحق هذا ينطبق - بأنها خاطئة اتضح التي البيانات( تصحيح) تعديل في أن يتم الحق 
 قانوني أساس أي بموجب معالجتها

 بياناتك، لمعالجة قانوني أساس يوجد ال أنهباتضح  إذا الحق هذا وينطبق - معالجة البيانات تقييد في الحق 
 بها االحتفاظ في ترغب إال أنك

 قانونيا   ُملزما   البلدي المجلس يكون عندما الحق هذا ينطبق ال - معالجة البيانات على االعتراض في الحق 
 لمعالجة قانوني أساس وجود على أنك اعترضت حالة في استخدامه ]حقك[ بإمكانك ولكن بياناتك، لمعالجة
 الموجودة لديه ما هي األسس توضيح من المجلس البلدي يتمكن حتى ،بياناتك

 ببياناتك لالحتفاظ قانونية أسس لم يعد هناك حالة في هذا وينطبق - مسح البيانات في الحق 
 أسس يكون هناك عندما فقط الحق هذا وينطبق -( أخرى مؤسسة إلى نقلها) بياناتك نقل إمكانية في الحق 

 إلى البيانات نقل يتم ما عادة   ولكن بموجب عقد مبرم سابقا ، التنفيذ أو موافقة ُمسبقةإما كان ذلك  قانونية
 جديدة أخرى منطقة إلى للرعاية الخاضع الطفل انتقل إذا أخرى محلية سلطة

 على جميع األسس القانونية لمعالجة البيانات ينطبق الحق هذا – آليا   القرار اتخاذ على االعتراض في الحق 

 

 
 
 
 
 



 شكوىب التقدم  أو المشورة على الحصول كيفية
 

 (Data Protection) "حماية البيانات" االتصاالت ب
 Data" )البيانات حماية فريق"ب االتصال يمكنكفإن  البيانات، حمايةب حقوقك المتعلقة من أي مناقشة في ترغب كنت إذا

Protection Team) التالي: اإللكتروني البريد عبر أو 01273 29 5959رقم  على 
 data.protection@brighton-hove.gov.uk 

يرجى . (Information Commissioner’s Office" )البيانات حماية مسؤول" بتعيين أيضا   قام إن المجلس البلدي
 ."البيانات حماية "مسؤولب لاتصالا
 

 مفوض مكتب"ب االتصال ا  أيض يمكنكفإنه  لديك، تكون ربما مخاوف أي بشأن أوال   بنا تتصل أن نفضل أننا بينما
 عن المسؤولة الوطنية التنظيمية الجهة باعتباره ([Information Commissioner’s Office (ICO] "المعلومات

 .البيانات لحماية االمتثال ضمان

   

 
 المعلومات مفوض مكتب

 

 .إحدى السلطات الُمشرفة إلى التقدم بشكوى الحق اأيض لديكإنه 

 "مكتب مفوض المعلومات" كما هو مبين أدناه: ـب االتصال تفاصيل

ـ  االتصال يمكن  مفوض المعلومات": مكتب“ب

 اإلنترنت على موقعهم على •
 0303 123 1113: الهاتفب •
 Wycliffe House, Water Ln, Wilmslow SK9 5AF: البريدب •
 
 .أي تغييرات حدوث عند للمراجعة هذا الخصوصية إشعار يخضعوف س

 


