
فيما يخص اإلقامة  DS-GVOمن  13 معلومات عن حماية البيانات الشخصية وفقا للمادة
 اإلسكانتابعة إلدارة مدينة كولن _ دائرة في أحد مراكز اإليواء ال

 
غيرها ين أو كولن، بإحالتك إلى مركز إيواء مؤقت أو سكن الجئ 51103شارع أوتمار بول بالتز،  1 الواقعة في دائرة اإلسكان، قامت

اريخ تالشخصية مثل االسم وببياناتك إطار عملية اإلحالة إلى أحد مراكز اإليواء اإلدالء  يتحتم علينا ضمنإسكانك فيه. اإليواء و من مراكز
 .هات أخرى في إدارة مدينة كولن او إلى طرف ثالث أو معالجتها بأشكال أخرىجالميالد أو حفظها أو تحويلها إلى 

 
 روبي:الئحة برلمان االتحاد األو مقتضيات القواعد القانونية. إن القواعد القانونية للمعالجة هي وفق الشخصية حصراً  نحن نعالج بياناتك

  (DSG NRW).فيستفالياالمعلومات لوالية شمال الراين و أيضا قانون حمايةو (DS-GVO)القانون األساسي لحماية البيانات 
 

  GVO -.DSحقوقكم بخصوص حماية البيانات حسب قانونعن الحقائق المهمة و مكمنعلفي هذه الرسالة 
  

 سم المسؤول و معلومات االتصال بها
 كولن، 51103بالتز، -بول-شارع أوتمار 1 دائرة اإلسكان، اإلدارة العامة، -عمدة المدينة  -إدارة مدينة كولن 

  كولن، 50475، 64 35 10صندوق بريد 
Stadt Köln – Die Oberbürgermeisterin – Amt für Wohnungswesen, Amtsleitung, Ottmar-
PohlPlatz 1, 51103 Köln, Postfach 10 35 64, 50475 Köln  

  
  .23100-221 / 0221: ، فاكس 23903-221 / 0221 هاتف: ،wohnungsamt@stadt-koeln.de: بريد إلكتروني 

  

  ض حماية البياناتمعلومات إتصال مفوَّ 
عنوان إدارة مدينة كولن، مفوض حماية البيانات إلدارة مدينة كولن، مركز دويتس  علىض حماية البيانات بريدياً التواصل مع مفوَّ يمكن 

  كولن  59679ميدان فيلي براندت،  3 -المبنى الشرقي  -
Stadt Köln, Datenschutzbeauftragter der Stadt Köln, Stadthaus Deutz – Ostgebäude –, Willy-
Brandt-Platz 3, 59679 Köln 
 

   22457-221-0221 او عبر رقم الهاتف datenschutzbeauftragter@stadt-koeln.de أو عبر البريد اإللكتروني
 22509-221-0221.أو
 

 القواعد القانونية المتعلقةالغرض من معالجة البيانات و
 ً   من قانون C الحرف 1الجملة  1الفقرة  6إسكانهم وذلك حسب المادة بقبول الجئين و نحن كبلديات ملزمون قانونيا

 DS-GVO قبول الالجئين األجانب (قانون قبول الالجئينمن قانون الوالية بخصوص توزيع و 2مع المادة رقم  رتباطباال  
 .(FlüAG NRW - 

 
 OBG) التنظيمية لوالية نورد راين فيستفاليا السلطاتمن قانون  14ؤولون كسلطة تنظيمية حسب المادة وفي إطار درء األخطار نحن مس

NRW)  بدورها تصب في خدمة  التي إلتمام هذه المهمةواألشخاص المهددين بالتشرد وفق القواعد القانونية. عن إسكان المشردين و
َ ضروري أمراَ معالجة بياناتك الشخصية  تعدتخطيط وإدارة وحساب وتنسيق مساكنكم الصالح العام, ولنتمكن من   1 الجملة 1الفقرة  6(المادة  ا

  ).e  DS-GVOالحرف
  



 يُّ بيانات سيتم معالجتها؟أ
ية بمعالجة بياناتك الشخص -دائرة اإلسكان  -في إطار عملية إسكانك حسب مقتضيات القواعد القانونية المذكورة تقوم إدارة مدينة كولن 

  :القانونيالتالية باإلضافة لبيانات أطفالك الذين تحت السن 
 

 )الكنية، االسم عند الوالدة، االسم (لتحديد الهوية •
 )لإلسكان حسب العمرتاريخ الميالد (لتحديد الهوية و •
 )لإلسكان بما يتناسب مع الجنسالجنس (لتحديد الهوية و •
 )إلسكانالتخطيط واطن األصلي (لإلدارة والجنسية أو المو •
 )تكاليف السكنالحالة القانونية حسب قانون األجانب (لحساب  •
 )عنوان السكن (امتثاالً إللزامية تسجيل العنوان •
 )قضايا شخصية مثل الصحة و الديانة (لالهتمام بحاجاتك الخاصة وحمايتها •

 

  من يتلقى بياناتك الشخصية؟
ال ذكرهم، ذلك في حاألشخاص التالي إلى المصالح الحكومية للمدينة والمنظمات و في إطار الصالحيات القانونية يتم تمرير بياناتك

 :اقتضت رعاية أمورك ذلك
 

 )المساعدة اإلجتماعيةكبار السن (منح اإلعانات ودائرة المصلحة اإلجتماعية والعمل و •
 )مركز العمل كولن (منح اإلعانات اإلجتماعية •
 )المشورة لألطفال والعوائلعين والعائلة (تقديم المساعدة واليافدائرة األطفال و •
 )المدارس (إلزامية التعليمدائرة تطوير  •
 )دائرة الصحة، األطباء المعالجين (اإلشراف والرعاية الطبية •
 )دائرة االندماج والتنوع (إستشارات االندماج •
 )إدارة خدمة المواطنين (إلزامية تسجيل العنوان •
 )دائرة األجانب (حق اإلقامة •
 )الشركة األمنية (مهمة الحراسة •
 )المشرفين (إشراف إجتماعي •
 )المتطوعين (مرافقة بغرض اإلندماجاء الجمعيات وأعض •
 )الصيانة في السكنركات المكلّفة (عمليات التصليح والشالفنيين و •

 
من الممكن أيضا أن تعالج هذه البيانات من قبل طرف ثالث حصرا لتحقيق األغراض السالف ذكرها. في حال الطلب نقوم بإعطائك 

  .ياناتمعلومات تفصيلية عن عمليات تمرير الب
 

 كم من الوقت يستمر تخزين بياناتك؟
   1الفقرة  17عملية اإلسكان بعد ذلك. (المادة تأخير حينما تصبح غير ضرورية ل نحن ملزمون بحذف بياناتك الشخصية دون

). بياناتك الشخصية سيتم حذفها من قبلنا حالما تنقضي المهل القانونية للتخزين  بموجب نظام DS-GVOمن قانون  aحرف  1 الجملة
تبدأ من جديد في حال و خمسة أعوامفي إدارة مدينة كولن. مهلة التخزين هذة تبلغ عادة  2018 من آذار التاسعالسجالت المعمول به منذ 

  .DS-GVO 17 الشخص حق حذف البيانات بموجب المادةتكرار عملية اإلسكان. طوال هذه المدة ال يمتلك 
 

 ما هي حقوق حماية البيانات الشخصية التي تمتلكها كشخص معنّي باألمر؟
 :بالحقوق التالية DS-GVOـ وفقا ل تتمتع ككشخص معنّي باألمر فإن

 
 ) DS-GVO 3ة الفقر 7وقت عن الموافقة التي منحتنا إياها (المادة  يمكنك التراجع في أيّ  •
 ) DS-GVO 15(المادة االستعالم عن البيانات الشخصية التي تمت معالجتها من قبلنا  •



 ) DS-GVO 16(المادة المطالبة بتصحيح أو استكمال البيانات الشخصية الغير صحيحة أو الغير مستكملة دون تأخير  •
  DS-GVO 17 المطالبة بحذف بيانتك الشخصية تحت شروط المادة •
 DS-GVO 18  مقتضيات المادة وفقالجة البيانات الشخصية المطالبة بتقييد مع •
(حق   DS-GVO 21(الحق في نقل البيانات) باإلضافة للمادة DS-GVO 20تفعيل المزيد من الحقوق حسب المادة  •

 )االعتراض
 

 DSG NRW 14-12واد أتاح المشّرع القانوني للوالية عن طريق المفقد  . DS-GVO 23يمكن تقييد هذه الحقوق بموجب المادة
شروط في حال أردتم ممارسة أحد الحقوق المذكوره أعاله، نقوم نحن بالتحقق ما إذا كانت ال ر.ة تقييد حقوق الشخص المعني باألمإمكاني

 .القانونية محققة حسب كل حالة
 

 معلومات األتصال لمفوض الوالية لحماية البيانات
  :الشؤون القانونية لحماية البيانات يرجى التوجه إلىن إجراءاتنا فيما يخص في حال وجود شكوى ع
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