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إشعار يتعلق بحماية بياناتك الشخصية
في إطار ممارسة مهامه للمﺻلحة العامة ،يقوم مكتب اﻻستقبال واﻻندماج بلكسمبورج أوﻻى،
وهو إدارة تعمل تحت سلطة وزارة اﻷسرة واﻻندماج والمنطقة الكبرى ،بﺟمﻊ واستخدام بياناتكم
ذات الطابﻊ الشخﺻي من أﺟل التعامل مﻊ ملﻔكم الشخﺻي تنﻔيذا ﻻلتزاماته القانونية المنﺻوص
عليها في:
* القانون المعدل الﺻادر في  16ديسمبر  2008بشأن استقبال واندماج اﻷﺟانب في دوقية
لكسمبورغ الكبرى ؛
* قانون  18ديسمبر  2015بشأن استقبال طالبي الحماية الدولية والحماية المؤقتة ،وتعديل
القانون ال ُمعدل في  10أغسطس  1991بشأن مهنة المحاماة.
يقوم مكتب اﻻستقبال واﻻندماج بلكسمبورج أوﻻى ،بﺻﻔته مسؤول التعامل مﻊ بياناتكم
الشخﺻية بمقتضى أحكام ﻻئحة )اﻻتحاد اﻷوروبي(  679/2016ال ُمطبقة ابتدا ًء من  25مايو
 2018والمتعلقة بحماية اﻷفراد فيما يتعلق بالتعامل مﻊ البيانات ذات الطابﻊ الشخﺻي وكذلك
حرية سيرهذه البيانات.
في سياق بعض التعامﻼت ،قد يطلب اﻷوﻻى موافقتك ،والتي يمكنكم تعديلها ﻻحقاً.
اﻷهداف التي يتابعها مكتب اﻷوﻻى في سياق التعامل مﻊ بياناتكم هي كما يلي:
 اﻻستقبال واﻹشراف والمتابعة اﻻﺟتماعية إدارة البني التحتية لﻺقامة عقد اﻻستقبال واﻻندماج وتدابير اﻻندماج واﻹﺟراءات اﻷخرىفي إطار هذه اﻷهداف أعﻼه ،يمكن لمكتب اﻷوﻻى أن يتواﺻل و/أو يﺟعل السلطات المختﺻة
اﻷخرى تﺻل إلى البيانات ال ُمعاملة ،أو ﺟزء منها )وبخاﺻة إدارة الهﺟرة التابعة لوزارة
الشؤون الخارﺟية واﻷوروبية ،التﻔتيش الﺻحي لدى وزارة الﺻحة ،خدمات وزارة التعليم
الوطني والطﻔولة والشباب( ،وكذلك يتواﺻل مﻊ الشركاء )وبخاﺻة الﺻليب اﻷحمر ،منظمة
الخدمة المدنية  (CEFIS ،CLAE ،ASTI ،Caritasومﻊ ُموردي الخدمات.
يتم اﻻحتﻔاظ ببياناتك فقط أثناء الوقت الﻼزم لتحقيق الهدف من ﺟمعها أو التعامل معها ،ما لم
ينص القانون/الﻼئحة التنظيمية على خﻼف ذلك.
ضا أن يتم
أي
المحتمل
ومن
.
اﻹحﺻائية
لﻸغراض
يمكن استخدام البيانات التي تم ﺟمعها
ً
اﻻحتﻔاظ بها ﻷغراض اﻷرشﻔة العامة.
بموﺟب التشريعات المعمول بها لحماية البيانات ،لديك الحق في المعلومات والوﺻول إلى
بياناتكم الشخﺻية .في ظل بعض الشروط المعينة وما لم تكن المعالﺟة ضرورية في تنﻔيذ مهمة
ضا الحق في التﺻحيح ،والحق في الحذف وتحﺟيم التعامل ،والحق
للمﺻلحة العامة ،فلديكم أي ً
في معارضة التعامل.

لممارسة أحد هذه الحقوق أو ﻷي سؤال آخر متعلق بالتعامل مﻊ البيانات ،يمكنك اﻻتﺻال
بمكتب اﻷوﻻى عبر البريد العادي أو البريد اﻹلكتروني ،مﺻحوبًا بإثبات الهوية.
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يمكنك أيضًا تقديم ﻣﻄاﻟﺒﺔ إﻟى اﻟلجنﺔ اﻟوطنيﺔ ﻟحمايﺔ اﻟﺒيانات ) (CNPDبشأن اﻟتعاﻣل ﻣع بياناتكم اﻟشخصيﺔ ﻋﺒﺮ ﻣوقعها
اﻹﻟكتﺮوني:
www.cnpd.lu.
يحتﻔﻆ ﻣكتﺐ  OLAIباﻟحﻖ ﻓي تعديل هذا اﻹخﻄار ﻓي أي وقت ﻣﻦ أجل تكييﻔه ﻣع تعديﻼت اﻟتعاﻣل اﻟتي قد تحدث أو ﻣﻦ
أجل اﻻﻣتثال ﻟلتشﺮيعات اﻟمعمول بها .سيتم نشﺮ أي تحديث ﻋلى اﻟموقع اﻹﻟكتﺮوني اﻟخاص بمكتﺐ استقﺒال واندﻣاج
ﻟكسمﺒورج )(OLAI
www.olai.public.lu.

