
الفحص ذاتياً، تحت  إخطار بشأن معالجة المعلومات الشخصية كجزء من أخذ عيّنة

 إشراف المدارس والمؤسسات التعليمية
 
 

معالجة معلوماتك الشخصيةوالمنطلق لالغاية   

والموظفون من تقديم إفادة سنة، وطالب الدورات  12ن يتمكن التالميذ فوق يُشترط عند الحضور الشخصي إلى المدرسة/المؤسسة التعليمية، أ

اشتراط الفحص هو ساعة. الغاية من  72خالل مدة ال تتجاوز  ، وأن تستند النتيجة إلى فحص أجري19-تثبت النتيجة السلبية لفحص كوفيد

.19-تخفيف مخاطر انتشار كوفيد  

 

التزام التالميذ وطلبة الدورات والموظفين من  حققمهمة المدرسة/المؤسسة التعليمية، مرتين على األقل أسبوعياً، الت يُضاف إلى ذلك أن

النتيجة السلبية للفحص، سارية المفعول. كما أنه من مهمة  بشروط الحضور الشخصي، بما في ذلك ضمان إبراز الشخص المعني

ً  المدرسة/المؤسسة التعليمية أن تعرض يمكن  ين في األسبوع.تحت إشرافها، مرت ،خدمة الفحص السريع على شكل أخذ عينة الفحص ذاتيا

كجزء من عرض القيام بأخذ عيّنة للمدرسة/المؤسسة التعليمية أن تتحقق من التزام التلميذ أو طالب الدورات أو الموظف بشرط الفحص، 

 الفحص ذاتياً تحت إشرافها.

 

من خالل أخذ عيّنة الفحص ذاتيا   19-فحص كوفيد أن يُجرى لكموافقتك على   

من خالل أخذ العيّنة ذاتياً، تحت إشرافها، من خالل الفحص  19-المدرسة/المؤسسة التعليمية بإجراء فحص كوفيد، لكي تسمح لك يُشترط

ك في مشاركتستعتبر المدرسة/المؤسسة التعليمية  .19-في ذلك طوعياً، وبذلك تكون أعطيت موافقتك إلجراء فحص كوفيد شاركالسريع، أن ت

، على ذلك.كافيةومستنيرة  ،كموافقة 19-الفحص السريع لكوفيد إجراء  

 

 ما هي المعلومات التي تُعالَج؟

تجري الفحص السريع في المدرسة/المؤسسة التعليمية، فإن المدرسة/المؤسسة التعليمية مسؤولة عن البيانات لمعالجة المعلومات حين 

القيام بمعالجة معلوماتك الشخصية بما يتوافق لمدرسة/المؤسسة التعليمية مسئولة عن الخصوص. وهذا يعني أن ا االشخصية التي تقّدمها بهذ

 مع الئحة حماية البيانات.

م الشخصي في السجل المركزي، رقم التلفون ونتائج الفحوصات. نتيجة تعالج المدرسة/المؤسسة التعليمية المعلومات التالية: االسم، الرق

ية أو غير حاسمة.الفحص قد تكون إيجابية، أو سلب  

، البند 1، الفقرة 6، البند )أ( )المادة 1، الفقرة 6، متوفر في الئحة حماية البيانات، المادة األساس القانوني لمعالجة المعلومات الشخصية المعنية

اعتبار أن معالجة  إليها على. وينبغي النظر 4، الفقرة 7، البند )س(، وكذلك المادة 2، الفقرة 9و( بما يخص المؤسسات الخاصة(، المادة )

المهمة المنوطة بالسلطة المعينة الواجبة على المدرسة/المؤسسات.المعلومات هو أمر ضروري للقيام ب  

 

 من هي الجهات التي ترسل لها المعلومات؟

المعلومات لمتابعة تطور سيتم اإلبالغ عن رقمك الشخصي لدى السجل المركزي، ونتيجة فحصك إلى دائرة البيانات الصحية، التي تستعمل 

 العدوى في الدنمارك.

إيجابية، فسترسل المعلومات إلى دائرة سالمة المرضى، مرفقة بمعلومات عن اسمك ورقمك الشخصي  19-لكوفيدإذا كانت نتيجة فحصك 

 لدى السجل المركزي، ورقم تلفونك، الستعمالها في تتبع أثر العدوى.

 

 متى تُمحى المعلومات؟

ة/المؤسسة التعليمية معلوماتك حين يتم اإلبالغ عنها إلى دائرة بيانات الصحة. ستمحو المدرس  

 

 األسئلة والشكوى



 األسئلة حول معالجة المدرسة/المؤسسة التعليمية لمعلوماتك في سياق إجراء الفحص السريع، يمكن توجيهها إلى مستشار حماية البيانات 

[Indsæt kontaktoplysninger] المدرسة/المؤسسة التعليمية.  لدى  

 الشكوى على معالجة المدرسة/المؤسسة التعليمية لمعلوماتك الشخصية، يمكنك تقديمها إلى هيئة رقابة البيانات على العنوان
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