
های منظم و رایگان خودآزمایی برای اثبات ویروس اطالعات مربوط به سیاست حفاظت از داده به منظور انجام تست

 (SARS-CoV-2کرونا )

 

های حاد، به دانش آموزان مدرسه، معلمان و و به منظور تعیین عفونت 19در ارتباط با پیشگیری و مهار شیوع کووید  

های آنتی ژنی را برای شود که به طور مرتب خودآزماییفالز این فرصت داده می-سایر کارکنان در مدارس راینالند

 انجام دهند.  2تشخیص سارس کووید 

 

خواهیم در باره شود. در ادامه میها اطالعات شخصی مختلفی از افراد مورد نظر پردازش میجام این تستدر رابطه با ان

 ها به شما اطالعاتی بدهیم.این پردازش داده

 

 مسئولیت (1

 

 ها با مدرسه انجام دهنده تست است.مسئولیت پردازش داده

 

 هاکمیسرهای حفاظت از داده  (2

 

توان از مدرسه درخواست نمود یا در های مربوطه برای هر مدرسه را میاز داده اطالعات تماس کمیسرهای حفاظت

 وبسایت اینترنتی مدرسه مشاهده نمود.

 

 هاپردازش داده (3

 

 شود:های شخصی زیر به عنوان بخشی از خودآزمایی منظم آنتی ژن پردازش میداده

 نام، اطالعات تماس و تاریخ تولد فرد آزمایش شونده -

 )مثبت/منفی( PoCاطالعات سالمت: نتیجه تست خودآزمایی )مثبت/منفی(؛ نتیجه آزمایش تایید با تست سریع  -

 

ها در انجمن کالسی و اقدامات انجام شده در صورت مثبت بودن نتیجه )مثال پایان شرکت در کالس به دلیل انجام تست

 السی یا در انجمن مدرسه مشخص شود.درس، بردن توسط سرپرست( ممکن است که نتیجه تست در انجام ک

ها از ، این دادهPoCنتیجه مثبت تست خودآزمایی توسط پرسنل آزموده با بکارگیری تست سریع  تاییدفقط در صورت 

 شود.طرف مدیریت مدرسه به اداره بهداشت مربوطه ارسال می

 

 گیرد.صورت می 19کووید ها صرفا با هدف تایید عفونت حاد و جلوگیری از گسترش پردازش داده

 



است. مبنای قانونی انتقال  lit.a DS-GVO 1بند  6ها یک رضایت نامه مطابق با اصل مبنای قانونی برای پردازش داده

 .lit. i DSGVO i.V.m 2بند  9, اصل lit. c 1بند   6ها به مقامات بهداشتی الزام قانونی به ثبت مطابق با اصل داده

 باشد.( میIfSGت در برابر عفونت )قانون حفاظ 8 ,6 §§

 

 مدت زمان ذخیره  (4

 

 شوند.ژن ذخیره شده و سپس حذف میها توسط مدرسه برای مدت سه ماه پس از تاریخ انجام تست خودآزمایی آنتیداده

 

 

 حقوق افراد تحت تاثیر (5

 

برای اعمال حقوق خود و برای کسب شود. ها، حقوق افراد تحت تاثیر به شرح زیر اعمال میدر ارتباط با پردازش داده

 ها لطفا مستقیما به مدرسه مورد نظر مراجعه نمایید.اطالعات در مورد پردازش داده

 

 حق دریافت اطالعاتالف( 

 های شخصی پردازش شده درخواست اطالعات کنید.در باره داده DS-GVO 15توانید طبق اصل شما می

 

 حق تصحیح ب(

درخواست تصحیح  DS-GVO 16توانید مطابق با اصل درصورتی که اطالعات مورد نظر دیگر صحیح نیستند، می

 نمایید.

 

 حق حذفج( 

های شخصی خود یا فرزندتان درخواست توانید برای حذف دادهشما می DS-GVO 17تحت شرایط مذکور در اصل 

 بدهید.

 

 هاحق انتقال دادهد( 

 

، ما اطالعات شخصی مربوط به شما و ارائه شده توسط شما را، در صورت درخواست، GDPR 20مطابق با اصل 

ها بدون هیچ مانعی به اشخاص دهیم تا دادهبصورت ساختاری، رایج و قابل خواندن به وسیله ماشین در اختیار شما قرار می

 مسئول منتقل شود.

 

 

 



 حق اعتراضه( 

های مربوط خود، هر زمان با پردازش داده این حق را دارید که به دلیل شرایط خاص DS-GVO 21شما مطابق با اصل 

 به شما مخالفت کنید.

 

 

 حق شکایت و(

توانید از طریق تماس ها رعایت نشده است، میهای شما، مقررات محافظت از دادهاگر عقیده دارید که هنگام پردازش داده

-Rheinland درها و آزادی اطالعات این شخص کمیسر دولت برای حفاظت از داده با مقام نظارت مسئول شکایت کنید.

www.datenschutz.rlp.dePfalz, Hintere Bleiche 34, 55116 Mainz,  .است 

  

 

 حق ابطال ز(

لغو  تواند در هر زمان باطل شود.های مذکور میاز داده دادن رضایت یک امر داوطلبانه است. رضایت نامه برای استفاده

 این رضایت تاثیری در قانونی بودن پردازش انجام شده بر اساس رضایت شما ندارد.

 

 

http://www.datenschutz.rlp.de/

