إضافة إلى معلومات حول معالجة البيانات الشخصية وف ًقا للمواد  14-13من الئحة .االتحاد
األوروبي 2016/679
في سياق حالة وبائية طارئة كوفيد (19فيروس كورونا  -المادة  - 14المرسوم التشريعي  9مارس
 ، 2020رقم " 14أحكام عاجلة لتعزيز الخدمة الصحية الوطنية فيما يتعلق بطارئة كوفيد )"19

سيدي العزيز  /سيدتي العزيزة
تُعلمك شركة الوحدة المحلية للصحة بشأن معالجة بياناتك بعد ولوجك إلى هياكل المؤسسة إثر ظهور
األعراض أو اإلشتباه في اإلصابة بعدوى فيروس كوفيد  19وفي سياق حالة الطوارئ التي وافق عليها مجلس
الوزراء في  2020 / 01/31ووفقًا ألحكام المادة  13من القانون البيئي  9مارس  2020رقم14 .

من يعالج بياناتي؟

Azienda USL Toscana Centro
Piazza S. Maria Nuova,1
50122 Firenze
C.F/P.IVA 06593810481

شركة الوحدة المحلية للصحة توسكانا الوسطى التي تمتلك حق المعالجة مقرها الرئيسي
Piazza S. Maria Nuova 1, 50122 Firenze
بريد إلكتروني direttore.generale@uslcentro.toscana.it
)PEC: direzione.uslcentro@postacert.toscana.it
كيف يمكنني اإلتصال بالمسؤول عن حماية البيانات؟
 Avv. Michele Morrielloالمحامي ميكيلي مورييللو
: responsabileprotezionedati@uslcentro.toscana.itبريد إلكتروني
Pec: responsabileprotezionedati.uslcentro@postacert.toscana.it.
ما هو الهدف من معالجة بياناتي؟

ضمان الحماية من الطوارئ الصحية الناجمة عن انتشار
فيروس كورونا

لماذا تعد معالجة البيانات شرعية؟

ألسباب تتعلق بالمصلحة العامة في قطاع الصحة العمومية ،
وال سيما الحماية من التهديدات الخطيرة على الصحة عبرذات
طابع خارجي ا (المادة  ، 9الفقرة  ، 2الحرف  )iمن الئحة
)االتحاد األوروبي 679/2016
يمكن أن :
يتم تسليمها إلى المرافق الصحية األخرى  ،العامة أو الخاصة
 ،أو إلى الشخصيات العامة أو الخاصة األخرى
على وجه الخصوص :يمكن الوصول إلى المعلومات المتعلقة
بالحالة الصحية لألشخاص الذين يعانون من الكوفيد حسب
االلتزام القانوني  ،ولغرض األداء الكامل لألنشطة المؤسسية ،
إلى المحافظ  ،وإلى عمدة اإلقامة أو السكن  ،إلى الحماية
المدنية  ،الخدمات االجتماعية والصحية و البلدية لحاالت معينة
 ،للمتطوعين المشاركين في أنشطة الدعم واألشخاص الذين
كان للمريض لديهم نوع من التفاعل
الوقت الالزم لمتابعة الغرض الذي عولجت من أجله بإستتناء
الوقت الزائد الضروري للوفاء باإللتزامات القانونية بسبب
طبيعة البيانات أو الوثيقة  ،ألسباب المطلحة العامة أو لممارسة
السلطات العامة.

لى من سيتم توصيل بياناتي؟

كم من الوقت سيتم االحتفاظ ببياناتي؟
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كيف سيتم معالجة بياناتي؟

ستتم معالجة البيانات حصريًا بالطرق واإلجراءات الالزمة
للسماح لمتخصصي الرعاية الصحية بالحصول على صورة
كاملة عن تاريخك الطبي الحالي وتقييم اإلجراءات المناسبة
التي يجب اتخاذها ،مع أقصى درجات الحذر والسالمة
العالجية  ،في منع عدوى الكوفيد  19لحماية صحتك .وصحة
المرضى اآلخرين وموظفي المنشأة الصحية.
اعتماد تدابير األمن وحماية البيانات المناسبة واالمتثال ألحكام
التشريعات الحالية والمبادئ ذات الصلة  ،وال سيما مع أحكام
المادة  5من الئحة (االتحاد األوروبي)  ، 679/2016لحماية
حقوق وحريات المعنييين.

من سيعالج بياناتي

سيتم معالجة بياناتك الشخصية  ،بما في ذلك البيانات الصحية ،
من قبل موظفي الشركة المخولين والمؤهلين  ،وكذلك من
خالل األشخاص كالمدراء التي تعينهم الشركة.

ما هي حقوقي؟

إلى من يمكنني تقديم شكوى؟
Azienda USL Toscana Centro
Piazza S. Maria Nuova,1
50122 Firenze
C.F/P.IVA 06593810481

فيما يتعلق ببياناتك الشخصية التي قدمتها في سياق الحالة
الوبائية الطارئة لكوفيد  ، 19يحق لك • الوصول • التصحيح
 •.اإللغاء • تحديد المعالجة • االعتراض عليها.
لمزيد من المعلومات  ،انظر المواد  22-15من قانون االتحاد
األوروبي رقم  .2016/679يمكنك ممارسة حقوقك عن
طريق الكتابة إلى عنوان البريد اإللكتروني لمراقب البيانات أو
مسؤول حماية البيانات.
إذا كنت تعتقد أن حقوقك قد انتهكت  ،فلديك الحق في تقديم
شكوى إلى الهيئة الضامنة لحماية البيانات الشخصية من خالل
الطريقة الموضحة على موقع الويب:
www.garanteprivacy.it.

يجب اعتبار هذه المعلومات كإضافة إلى كل من التشريع العام  ،ويمكن االطالع عليها  ،على موقع
المؤسسة  :قسم الخصوصية
www.uslcentro.toscana.it
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