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 بیان توعیة مباشرة

 
 
 

 679/2016من الالئحة األوروبیة رقم  13وفقا للمادة رقم 
 
 

وصاحبة رقم الضریبة  المؤقت لفترة محددة المدة، الممثلة في شخص ممثلھا القانوني CASA DI CURA CITTÀ DI PARMA S.p.Aترغب شركة  

 UE/2016/679بمدینة بارما، في إبالغك بأن الالئحة األوروبیة   Athos Maestri n. 5, 42123والتي مقرھا في میدان  00305320343المضافة 

لى حمایة البیانات الشخصیة ) تنص عالالئحة العامة لحمایة البیانات( GDPRوكذلك ما ھو محدد في داخل ھذه الوثیقة القانونیة التي ُتسمى اختصاًرا 

 لألفراد.

 من الالئحة األوروبیة نبلغك بالمعلومات التالیة: 13وعمًال بالمادة رقم 

صاحب الحق في معالجة البیانات وبیانات التواصل الخاصة بھ:  صاحب الحق في معالجة البیانات وبیانات التواصل الخاصة بھ:  .1

المؤقَّت الممثلة في شخص ممثلھا القانوني  CASA DI CURA CITTÀ DI PARMA S.p.Aصاحب الحق في معالجة البیانات ھو شركة

، 0521/493474، الفاكس: 0521/249611والبیانات التي یمكن من خاللھا التواصل معھا ھي ما یلي: الھاتف:  لفترة محددة المدة

  info@clinicacdp.itالبرید اإللكتروني: 

بتعیین مسؤوًال عن  CASA DI CURA CITTÀ DI PARMA S.p.Aقامت شركة   بیانات االتصال الخاصة بالمسؤول عن حمایة البیانات: .2

والبیانات التي یمكن من خاللھا  UE 679/2016من الالئحة األوروبیة  39و 38و 37حمایة البیانات عمًال بنصوص المواد رقم 

 dpo@clinicacdp.it ، البرید اإللكتروني:0521/249756التواصل مع ھذا المسؤول ھي ما یلي: الھاتف: 

) قرر صاحب الحق في معالجة GDPRمن الالئحة العامة لحمایة البیانات ( 3الفقرة  13: وفًقا للمادة رقم الغرض من معالجة البیانات .3

تخدام ھذه البیانات التي سبق جمعھا لألغراض التالیة: أغراض توفیر الخدمات المتعاقد علیھا والخاصة بتقدیم خدمات البیانات اس

الرعایة الصحیة؛ األغراض اإلداریة والمحاسبیة والضریبیة؛ أغراض حفظ البیانات للفترات المحددة والمنصوص علیھا تعاقدًیا 

ذكیر ھنا بأن األساس القانوني لمعالجة البیانات قائم على الموافقة الحرة التي یمنحھا الشخص وبموجب القوانین ذات الصلة. یجدر الت

 المعني صاحب البیانات وفًقا للوائح والتشریعات المعمول بھا في ھذا الشأن.

ات الشخصیة التي یتم جمعھا المدة الزمنیة المحددة لالحتفاظ بالبیانات الشخصیة: سیتم االحتفاظ بالبیان الغرض من معالجة البیانات: .4

 وفًقا للمدد الزمنیة التي تحددھا وتنص علیھا اللوائح التعاقدیة والقوانین المطبقة في ھذا الشأن.

البینات الشخصیة واألساسیة والفحوصات التشخیصیة والعالجات والرعایة التي   المدة الزمنیة المحددة لالحتفاظ بالبیانات الشخصیة:  .5

) وكل ما ھو SDOا وتشخیصات التصریح بالخروج من أماكن الرعایة والمستشفیات والبطاقات الخاصة بذلك (یتم الخضوع إلیھ

ضروري في ھذا الشأن سیتم إرسالھا، وفًقا للقواعد والقوانین المعمول بھا في ھذا الشأن، إلى الھیئات الصحیة المحلیة وھیئات السالمة 

ة، إلى السلطات القضائیة والھیئات العامة المعنیة باألبحاث التاریخیة والعلمیة واإلحصائیة، العامة و، بناًء على طلبات محددة ومبرر

إضافًة إلى أیة كیانات أخرى منصوص علیھا في الالئحة التعاقدیة أو بموجب القانون. یمكن لصاحب الحق في معالجة البیانات أن 

عض الكیانات الخارجیة التي سیتم تعیینھا لھذا الغرض. یمكن أن تتم عملیة یقوم بتوظیف بعض الممثلین المؤھلین بالقدر الكافي أو ب

 معالجة البیانات بشكل ورقي أو رقمي أو معلوماتي أو بأیة طریقة أخرى.  لن یتم نشر البیانات الشخصیة.
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: یمكن للشخص المعني صاحب البیانات أو لمن ینوب عنھ أن یمارس في أي وقت حقھ في حقوق الشخص المعني صاحب البیانات .6

ید قابلیة نقل الدخول إلى بیاناتھ الشخصیة وتصحیحھا أو حذفھا أو االعتراض علیھا أو الحد من معالجتھا إضافًة إلى حقھ في تحد

والقواعد األوروبیة أو الوطنیة األخرى المطبقة في ھذا  UE 679/2016البیانات الشخصیة الخاصة بھ وذلك وفًقا لالئحة األوروبیة 

الشأن. یحق للشخص المعني أو َمن ینوب عنھ أن یقوم في أي وقت بتقدیم شكوى إلى السلطات المختصة بمراقبة عملیة المعالجة عند 

أو وفًقا للبنود واألحكام الخاصة بمسألة حمایة البیانات  UE 679/2016بوجود إي انتھاك لنصوص الالئحة األوروبیة شعوره 

 الشخصیة.

 
 
 

مبدأ االلتزام بمنح البیانات الشخصیة: ُنبلغ الشخص المعني صاحب البیانات أنھ ینبغي علیھ  حقوق الشخص المعني صاحب البیانات: .7

انات الشخصیة الخاصة بھ حیث أن إرسال ھذه البیانات ومعالجتھا ھي أمور ضروریة لصاحب الحق في الحرص على توفیر البی

معالجة ھذه البیانات بھدف التزامھ ھو أیًضا ببنود التعاقد لیتمكن من تقدیم الخدمات الصحیة المتعاقد علیھا. كما نبلغ الشخص المعني 

نات الشخصیة المطلوبة الخاصة بھ وموضوع بیان التوعیة ھذا فإن ذلك سیؤدي إلى صاحب البیانات بأنھ في حالة عدم تقدیمھ للبیا

استحالة التعاقد على توفیر الخدمات الصحیة والعالجیة ذات الصلة. وفي حالة أن التعاقد قد تم إبرامھ فإن صاحب الحق في معالجة 

لمبرر من الطرف المقابل حال رفضھ تقدیم البیانات الشخصیة البیانات یمكنھ فسخ ھذا التعاقد في أیة لحظة بسبب ھذا التصرف غیر ا

 المطلوبة.
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 السماح بالمعالجة
نرغب في إعالمك أیًضا أن البیانات الشخصیة (االسم واللقب، عنوان البرید اإللكتروني و/أو رقم الھاتف) التي یتم جمعھا ومعالج في 
إطار االحترام الكامل للقوانین والتشریعات ذات الصلة سواء المحلیة منھا أو الخاصة باالتحاد األوروبي أو الدولیة المطبقة في ھذا 

كي یتم إلیك عبر یًدا مع اإلشارة إلى المبادئ المعمول بھا في مسألة حمایة البیانات الشخصیة لألفراد، سیتم استخدامھا الشأن، وتحد
یة  إرسال استطالعات الرأي والموافقات والرسائل اإلخباریة واإلعالنات التجاریة حتى  SMSبریدك اإللكتروني أو عبر رسائل نصِّ

 والفعالیات التي تشارك بھا أو التي ینظمھا صاحبة الحق في معالجة البیانات الشخصیة الدعائیة منھا و/أو المرسالت
 

 الُمقر بما فیھ والموقِّع أدناه/

مكان وتاریخ المیالد االسم اللقب
 الرقم الضریبي 

 
 الھاتف

 البرید اإللكتروني: 
 

"أ") أوافق على معالجة البیانات الشخصیة وإرسالھا ونشرھا لألغراض الحرف  2الفقرة  9الحرف "أ") والمادة رقم  1الفقرة  6وفًقا للمادة رقم 

 التالیة:

 
 .Cura Città di Parmaاألغراض: التوعیة الصحیة وتحدیث البیانات ذات الصلة والتبلیغات ذات النوعیة التجاریة لشركة 

 
 أوافق على ذلك ☐

 
 ال أوافق على ذلك ☐

 
 .679/2016من الالئحة األوروبیة رقم  13التوعیة واطلعت علیھ وفًقا للمادة رقم أفید وأقر بأني قد حصلت على بیان  -

 
 …………………………التاریخ

 
   الُمقر بما فیھ والموقِّع أدناه:

 )  (بصفتي 
 
 
 

 …………………………………………………….توقیع مقروء
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