
UKRS PRIVACY NOTICE  

 -مخططات إعادة التوطين في المملكة المتحدة 

 إشعار الخصوصية

لن يتم استخدام المعلومات الشخصية التي 

تقدمها إال من قبل مجلس مقاطعة آشفيلد 

)"مراقب البيانات"( وفًقا لالئحة العامة 

، وقانون حماية  2016/679لحماية البيانات 

وحماية البيانات والخصوصية ،  2018البيانات 

واالتصاالت اإللكترونية )التعديالت وما إلى 

 2019ذلك( )االتحاد األوروبي( خروج( لوائح 

)رابط خارجي( )"الالئحة العامة لحماية 

البيانات في المملكة المتحدة"( اعتباًرا من 

)"قانون حماية البيانات"(  2021يناير  1

ديم خدمة لمعالجة طلبك / استفسارك أو لتق

 تطلبها.

 لماذا نحتاج لجمع هذه البيانات؟

سوف نستخدم المعلومات التي قدمتها أنت 

والحكومة المركزية لغرض تسهيل المشاركة في 

خطة )خطط( إعادة توطين الالجئين في المملكة 

"(. األساس الذي بموجبه UKRSالمتحدة )"

يستخدم المجلس البيانات الشخصية لهذا الغرض 

هذا ضروري ألداء مهمة يتم تنفيذها هو أن 

 للصالح العام من قبل المجلس.

لست ملزًما ، سواء بموجب القانون أو بموجب 

العقد ، بتقديم المعلومات المطلوبة هنا ، 

ومع ذلك ، إذا كنت ترغب في متابعة إعادة 



التوطين ، فستحتاج إلى تقديم المعلومات 

 المطلوبة.

 

بالتسجيل في  سنجمع معلوماتك عندما تقوم

مخطط إعادة التوطين حتى نتمكن من تقديم 

خدمات لك لالستقرار واالندماج في المنطقة. 

هذا كجزء من خطط حكومة المملكة المتحدة 

الوطنية إلعادة توطين الالجئين المعاد 

 توطينهم.

 

عند استخدام بياناتك الشخصية ، سيقوم مجلس 

اتك مقاطعة آشفيلد بمعالجة وتخزين وحذف بيان

وفًقا إلشعار الخصوصية هذا باإلضافة إلى إشعار 

 الخصوصية الرئيسي الخاص بنا.

 

 ما هي البيانات التي سنجمعها؟

 

 سيتم جمع بياناتك الشخصية بما في ذلك:

 

اسمك وعنوان رقم الهاتف وعنوان البريد 

اإللكتروني وأي تفاصيل اتصال أخرى نطلبها من 

 قد تشمل ؛ أجل االتصال بك بيانات فئة خاصة

 

· بيانات شخصية تكشف عن األصل العرقي أو 

 اإلثني ؛

 

 · بيانات شخصية تكشف عن آراء سياسية.

 

· بيانات شخصية تكشف عن معتقدات دينية أو 

 فلسفية.

 

 · البيانات الجينية؛

 



· بيانات القياسات الحيوية )عند استخدامها 

 ألغراض تحديد الهوية( ؛

 

 المتعلقة بالصحة.· البيانات 

 

· البيانات المتعلقة بالحياة الجنسية للشخص 

 ؛ و

 

 · البيانات المتعلقة بالتوجه الجنسي للشخص.

 
 ما هو أساسنا القانوني لجمع هذه البيانات؟

 

األساس الذي بموجبه يستخدم المجلس البيانات 

الشخصية لهذا الغرض هو أن هذا ضروري ألداء 

للمصلحة العامة من قبل مهمة يتم تنفيذها 

المجلس أو في ممارسة السلطة الرسمية 

 ( )هـ(.1) 6المخولة للمجلس بموجب المادة 

 

( )ج( من 1) 6يعتمد المجلس أيضًا على المادة 

الالئحة العامة لحماية البيانات ، "المعالجة 

ضرورية لالمتثال لاللتزام القانوني الذي يخضع 

 له المتحكم"

 

مد عليه مجلس مقاطعة أشفيلد األساس الذي يعت

لمعالجة بيانات الفئة الخاصة أو بيانات 

الجرائم الجنائية )بما في ذلك الجرائم 

( )أ( 2) 9الجنائية المزعومة( هو المادة 

( )ب( وهي ضرورية 2) 9موافقة صريحة منك ، 

من أجل أسباب تتعلق بالمصلحة العامة 

و الجوهرية ووفًقا لتشريعات حماية البيانات 

 ( )ج( المصالح الحيوية.2) 9أو  /

 



كما أنه يفي بالمتطلبات الواردة في الفقرة 

من قانون حماية البيانات  1من الجدول  5

بشأن وجود وثيقة سياسة مناسبة حيث  2018لعام 

تكون معالجة البيانات الشخصية من الفئة 

الخاصة ضرورية ألسباب تتعلق بالمصلحة العامة 

وط المحددة التي بموجبها الجوهرية. ترد الشر

يمكن معالجة فئات خاصة من البيانات ألسباب 

تتعلق بالمصلحة العامة الجوهرية في الجدول 

 .2018من قانون حماية البيانات لعام  1

 

 إلى متى سنحتفظ بالبيانات؟

 

سيتم االحتفاظ بالمعلومات التي قدمتها طالما 

أعاله ، كانت ضرورية لتحقيق األغراض الموضحة 

وعلى أي حال ، وفًقا لتشريعات حماية 

 البيانات.

 

 مع من سنشارك بياناتك؟

 

ستتم مشاركة معلوماتك الشخصية مع المنظمات 

و / أو األفراد ذوي الصلة بظروفك فيما يتعلق 

 بالغرض أعاله. على سبيل المثال:

 

دائرة العمل والمعاشات مجلس مقاطعة 

ية األخرى والخدمات الصح NHSنوتنجهامشير 

قم بتمكين الشرطة  Tuntumجمعية اإلسكان 

للسلطات المحلية األخرى ألصحاب العقارات 

االجتماعيين المسجلين وأصحاب العمل واإلدارات 

األخرى في مجلس مقاطعة آشفيلد ، مثل 

اإليرادات والمزايا ، من أجل الحصول على 

 المعلومات ذات الصلة لمساعدتك .

 



مع المنظمة التي تتم ستتم مشاركته أيضًا 

إحالتك إليها من أجل العثور على سكن أو دعم 

 احتياجاتك األوسع.

 

يمكن أيضًا استخدام المعلومات التي قدمتها 

لغرض أي وظيفة أخرى يقوم بها المجلس. يمكن 

العثور على معلومات حول هذه الوظائف واألساس 

القانوني الذي يتم من خالله استخدام 

عار الخصوصية الرئيسي المعلومات في إش

 للمجلس.

 

سيتم االحتفاظ بجميع البيانات الشخصية 

 .والتخلص منها بطريقة آمنة ومأمونة

 
 

 حقوقك

 

كما هو محدد في قانون حماية البيانات ، 

من الالئحة العامة  23-12المادة )المواد( 

 لحماية البيانات ، تتمتع بالحقوق التالية:

 

معلومات حول جمع الحق في الحصول على 

 واستخدام بياناتك الشخصية. هذا موضح أعاله.

 

 21الحق في المحو. إذا قررت في أي وقت خالل 

يوًما بعد زيارتك أنك تريد منا حذف البيانات 

الشخصية التي قدمتها ، فيرجى إبالغنا وسنقوم 

 بحذف جميع المعلومات المتعلقة بك.

 

اتك الحق في االعتراض على معالجتنا لبيان

الشخصية. إذا قمت بذلك ، فسنحذف جميع 

البيانات الشخصية التي نحتفظ بها فيما 

 يتعلق بك.



 

الحق في التصحيح. إذا كانت المعلومات 

المحفوظة غير صحيحة بأي شكل من األشكال ، 

يمكنك االتصال بمراقب البيانات وطلب تصحيح 

 المعلومات.

 

استثناءات من في ظروف معينة قد يتم تطبيق 

هذه الحقوق. يتوفر مزيد من المعلومات على 

 موقع مكتب مفوض المعلومات )رابط خارجي(.

 

 هل لديك شكوى؟

 

إذا كنت تعتقد أن بياناتك الشخصية قد أسيء 

استخدامها أو أسيء التعامل معها من قبلنا ، 

فيمكنك رفع هذا األمر مع وحدة التحكم في 

مراقب البيانات البيانات. في هذه الحالة ، 

هو مسؤول حماية البيانات الذي يمكن االتصال 

 به عن طريق:

 

 dpo@ashfield.gov.ukالبريد اإللكتروني: 

 

إذا بقيت غير راٍض ، يمكنك تقديم شكوى إلى 

مفوض المعلومات ، وهو منظم مستقل. يمكن 

 االتصال بمفوض المعلومات على:

 

 مكتب مفوض المعلومات

 

Information Commissioner’s Office 
Wycliffe House 
Water Lane 
Wilmslow 
SK9 5AF 

 



البريد اإللكتروني:  1113 0303123الهاتف: 

casework@ico.org.uk . 

 

أي شكوى إلى مفوض المعلومات ال تخل بحقك في 

 طلب اإلنصاف من خالل المحاكم.
 

 


