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 یبه طور دائم  مدرسه و دفاتر شبکه یاجتماع یکارها کردنمحکم 

، GEW LSA ،Landeselternrat -آنهالت، ما  ناکسایالت زشبکه در  یکار مدرسه و مکان ها یاجتماع نیاز تأم نانیاطم یبرا

Landesschülerrat، LIGA ما سازمان اتحاد یافته کیبه عنوان  .میشد یکیبا هم ؛ یکودک و جوانان آلمان سازمان مراقبت از رفاه آزاد و 

و جامع  داریبلند مدت، پا به صورتآنهالت -زاکسن ایالت در را مدرسه و دفاتر شبکه یاجتماعکار این میکنیم که و متعهد به یقو خودمان را

 برقرار کنیم.

آنها . آنهالت بوده اند-نساکز ای در مدرسه یزندگ عضوهای مهمی در یادیز یکارکنان دفاتر شبکه سالها نیو همچن مدرسه یمددکاران اجتماع

مدرسه، کل  سیستممختلف در  یحرفه ها قیثابت کرده اند. از طر نیجوانان، مدرسه و والد کمک به نیرابط موثر ب کی خودشان را به عنوان

سازمان  ریمدارس و سا انیم یهمکار ن،یاست. عالوه بر ا افتهیبهبود  ینظام آموزش و پرورش، آموزش، مشاوره و مراقبت به طور قابل توجه

 .شده است تیتقو یمحل یها

، برنامه  31.07.2020تاریخ مدرسه و دفاتر شبکه هستند. در یاجتماع یحفاظت از کارها یامضاکنندگان خواستار تعهد روشن از دولت برا

ESF ود.ش یم یآنهالت منقض-یمدرسه و دفاتر شبکه در ساکسون یاجتماع یکارها یارتقا یبرا 

ادامه و  یرا به صورت دائم یو آموزش یاجتماع شنهاداتیهمه کودکان و نوجوانان، الزم است که پ یموفق برا یریادگیبه منظور فراهم آوردن 

خواسته  ن،یدارند. بنابرا ازین ندهیو چشم انداز آ یزیبرنامه ر تیمدرسه به امن یو مددکاران اجتماع نی. معلمان، دانش آموزان، والدمیگسترش ده

 شود: یمطرح م مردم و عموم )استانداری( به دولت ریز یها

 آنهالت ارائه دهد.-مدرسه در زاکسن یکاراجتماع داریپا یاجرا یمفهوم برا کیکه بالفاصله  می شوددرخواست  یدولت استان از 

  مندانحاصل شود که تمام مدارس با کار نانیرا انجام دهد تا اطم یاطیاقدامات احت 2020/2021در بودجه دو ساله  دیبا یالتیمجلس ا 

 دفاتر شبکه در سراسر کشور پوشش داده شده است. ینگهدار نیمدرسه و همچن یاجتماع

 پیدا کنند.ادامه  دیمدرسه موجود و دفاتر شبکه با یکار اجتماع یپروژه ها 

 

 کنم. یم تیحما 2020آنهالت تا سال -مدرسه در زاکسن یاجتماع یکارها تیتثب یبرا یعمل یۀ، از اصول و اهداف اتحادخودم یبا امضا

 پر کنید. واضح و خواناشود. لطفا به صورت  لیتکم دیامضا با سطر کی، حساب شودشما  یرأاینکه  یبرا

 امضا مکان نام خانوادگی نام

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 

https://www.schulerfolg-) آدرس در سایت :  / شبکه در منطقه خود یبه دفاتر جمع آور 2019 لیآور 15 خیتار تالطفا امضاها را 

netzwerkstellen.html-sichern.de/regionale  ) یا به آدرسspflege, Halberstädter Str. 98, 39112 LIGA der Freien Wohlfahrt

Magdeburg .ارایه دهید 

 ادامه توجه کنید! مقررات حفاظت از داده ها در به لطفا

 

https://www.schulerfolg-sichern.de/regionale-netzwerkstellen.html
https://www.schulerfolg-sichern.de/regionale-netzwerkstellen.html
https://www.schulerfolg-sichern.de/regionale-netzwerkstellen.html


 

2 
 

 داده ها:از در مورد حفاظت و پردازش  توجهات

 :دیمراجعه کن ریلطفا به آدرس ز د،یدار یسوال سازماناز تیامضاها و حما یاگر در مورد جمع آور

LIGA der Freien Wohlfahrtspflege im Land Sachsen-Anhalt e.V., 

شماره  10-56807 0391 تلفن Halberstädter Str. 98, 39112 Magdeburgآدرس  Manuela Knabe-Ostheeren مدیر اجرایی خانم

 lsa.de-fw-info@liga: ایمیل  0391 56807-16: فکس

 ؟کیستمسئول پردازش داده ها است و مامور حفاظت از اطالعات  یکسچه 

 مسئول پردازش داده ها است:

LIGA der Freien Wohlfahrtspflege  آنهالت-زاکسندر ایالت 

  شود؟ یکدام دسته از داده ها استفاده م

اطالعات تماس )آدرس( است. اطالعات ( و یشما )نام، نام خانوادگ یشامل اطالعات اصل یدسته پردازش شده از اطالعات شخص

 شود. یم یاز شما جمع آور مایشما مستق یکتب تیبا رضا پروسه جمع آوری امضا یشما به صورت بخش یشخص

 ؟می شوندپردازش  ها داده یاساس قانون کدام چه اهداف و بر اساس یبرا

( و قانون حفاظت از DSGVOاروپا ) هیاطالعات اتحاد یمقررات عمومشده در  میشما را مطابق با مقررات تنظ یشخص یها ما داده

 .میکن ی( پردازش مBDSGاطالعات فدرال )

 هیمحفوظ خواهند ماند. پاو محرمانه  برای امضاکنندهو  رندیگ یاز امضا ها مورد استفاده قرار م یمجموعه ا جادیا یها تنها برا داده

 .DSGVO 1 پاراگراف 6ماده  در این باره هیاول یحقوق

 چه کسی اطالعات شما را دریافت می کند؟

 استانداریبه  یرفاه آزاد به طورانحصار LIGAتوسط  15.04.2019 خیامضا در تار یداده ها به طور کامل پس از اتمام جمع آور

 یکیالکترون یه به صورتاتحاد اجرا کنندگانتوسط اطالعات داده خواهد شد.  لیتحو تعیین شدههدف  یآنهالت برا-اکسنز التیا

 .ردیگ یصورت نم یبازرس یانتقال به اشخاص ثالث برا ای گریاهداف د ینخواهند شد. استفاده برا یکپ ایو  رهیذخ

 ؟ی خودتان میتوانید داشته باشیدحفاظت از داده هادر برابر  یحقوق شما چه

. عالوه بر دیدر آدرس ذکر شده در باال درخواست کن ی خود را پردازش شده یشخص یاطالعات مربوط به داده ها دیتوان یشما م

در پردازش  تیمحدود حق برای شما ممکن است به نی. همچندیحذف اطالعات خود را درخواست کن ای حیتصح دیتوان یشما م ن،یا

 .شده توسط شما؛ داده شودارائه  یحق پاک کردن داده هابعالوه و  شما یداده ها

 مخالفت کردن /لغوحق 

اطالعات  گریشما است. پس از آن، د تیپردازش بر اساس رضا رایز دیکن لغوخود را  یکه پردازش اطالعات شخص دیحق دارشما 

داوطلبانه است.  تی. رضاارایه داده شود ذکر شده درباالآدرس  به دیلغو بادرخواست . خواهیم بردبه کار ن ندهیآ درشما را  یشخص

 شما از فهرست امضا حذف خواهد شد. یاطالعات شخص درخواست لغو در صورت

 د؟یکن تیشکا دیتوان یکجا م

به  ای ی که در باال ذکر شد ارایه دهیدحفاظت از اطالعات این امکان را دارید که درخواست شکایت خود را به یکی از مسیولینشما 

 مسئول ما است: ای که حفاظت از داده آدرس ادارهاداره حفاظت از داده. 

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz Sachsen-Anhalt, 
Leiterstraße 9, 
39104 Magdeburg 
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