الملحق 4
اإلعالن المسؤول عن االلتزام باتباع القواعد المنصوص عليها في البروتوكوالت وإبقاء المركز
على علم بالمستجدات.
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اللقب 1

اللقب 2

أعلن:

.1

أعدك بأن ابني أو ابنتي لن يذهبوا إلى المركز إذا ظهرت عليهم أية أعراض متوافقة مع أعراض الكوفيد 11

 .2أنه تم إبالغي بذلك وأوافق على اتباع القواعد المنصوص عليها في خطة الطوارئ الخاصة بالمركز ،واتخاذ
اإلجراءات الالزمة في حالة ظهور حالة طالب ظهرت عليه أعراض متوافقة مع الكوفيد 11في المركز التعليمي.

 .3أن أبلغ فريق إدارة المركز أو المعلم بأي اختالف في الحالة الصحية البني أو ابنتي يتوافق مع أعراض الكوفيد،11
باإلضافة إلى التبليغ عن ظهور أي حالة من حاالت الكوفيد 11في البيئة األسرية.

معلومات عن حماية البيانات الشخصية
وفقًا لالئحة (االتحاد األوروبي)  271/2112للبرلمان األوروبي والمجلس  ،بتاريخ  27أبريل  ، 2112فيما يتعلق بحماية
األشخاص الطبيعيين فيما يتعلق بمعالجة البيانات الشخصية والتداول الحر لهذه البيانات و حيث تم إلغاء التوجيه / 62/19
( /CEالقوانين العامة لحماية البيانات)  ،ومع التشريعات الحالية بشأن حماية البيانات  ،يتم اإلبالغ عن معالجة البيانات
الشخصية الواردة في هذا التطبيق.

معالجة البيانات .ستتم معالجة البيانات الشخصية الواردة في هذا الطلب من قبل المركز التعليمي الذي تم تقديم هذا اإلعالن
إليه.

الغرض من العالج .الغرض من معالجة هذه البيانات هو إدارة الوضع الوبائي الناجم عن الكوفيد11

ممارسة الحقوق والمطالبات .يمكن للشخص المتأثر بمعالجة البيانات الشخصية ممارسة حقوقه المتعلقة بالمعلومات
والوصول والتصحيح والحذف والتقييد وقابلية النقل والمعارضة وعدم التضمين في التعامالت اآللية (وحتى سحب الموافقة ،
في عند االقتضاء  ،وفقًا للشروط التي تحددها الالئحة العامة لحماية البيانات) مع مراقب البيانات  ،من خالل إجراء "طلب
ممارسة الحقوق المتعلقة بحماية البيانات الشخصية" المنصوص عليه في المقر اإللكتروني لـ CAIB (seuelectronica
.caib.es).

بمجرد استالم الرد من الشخص المسؤول أو في حالة عدم وجود رد في غضون شهر  ،يمكن للشخص المتضرر من معالجة
البيانات الشخصية تقديم "مطالبة حماية الحقوق" أمام وكالة الحماية اإلسبانية للبيانات الشخصية.

تفويض حماية البيانات .يقع مقر تفويض حماية البيانات إلدارة المجتمع المستقل لجزر البليار في استشارية الرئاسة
pg. de Sagrera, 2, 07012 Palma; a/e: protecciodades@dpd.caib.es
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