
 كیف یمكنني ممارسة حقوقي؟
 

وقك، تدعوك المحافظة إلى تقدیم طلبك حق لممارسة
إلى مفوض المحافظة لحمایة البیانات 

)Délégué à la protection des 
données (DPO) بصورة مفضلة، ینصح .(

باستخدام نموذج االستمارة المتاح على موقع 
essonne.fr  وإرسالھ بعد ملئھ بالبرید

dpo@cd-اإللكتروني على العنوان (
essonne.fr:أو بالبرید العادي إلى العنوان (  

 
 
Le Délégué à la protection des 
données 
Exercice des droits sur les données 
personnelles 
Hôtel du Département 
Boulevard de France 
91012 Évry-Courcouronnes Cedex 

 
بمفوض حمایة إن بدا لك بعد اتصالك بالمحافظة و

 Délégué à la protection desالبیانات (
données (DPO) بأن حقوقك فیما یتعلق ،(

بمعالجة البیانات الشخصیة لم یتم احترامھا، یمكنك 
توجیھ مطالبة (شكوى) إلى اللجنة الوطنیة للمعلوماتیة 

على موقعھا  CNILوالحریات المسماة اختصاراً كنیل 
 ).cnil.frعلى االنترنت (

 

 

تخصني؟ التي لوماتالمع المحافظة تحمي كیف   
 

  

 
 

 
 

 
 

 
 المعلومات التي تخصني، ھي بیانات شخصیة.

 
 
 

  ما ھي البیانات الشخصیة؟ •
البیانات الشخصیة ھي معطى أو معلومة تسمح بتحدید ھویة شخص ما بشكل مباشر 

 أو غیر مباشر.
أمثلة: اسم العائلة، االسم، اسم التعریف، الصورة، الملف الشخصي، السلوك، نمط 

 الحیاة، الصعوبات االقتصادیة واالجتماعیة، المشاكل الصحیة.
 

  ما ھي معالجة البیانات الشخصیة؟ •
كل عملیة أو مجموعة عملیات یتم إجراؤھا على بیانات شخصیة. یمكن أن تتم 

 عملیات المعالجة على وثائق ورقیة أو معلوماتیة.
، RSAآ ة معونة إرس إس أمثلة: إدارة الملف العائلي للمساعدة االجتماعیة، إدار

العائلة في تمویل تذاكر  )، مساعدةENTللمدارس (العمل الرقمي  فضاء
المواصالت، سجل التصریحات بالنیة بالتصرف باألماكن الطبیعیة الحساسة، إدارة 

 الرسائل.
 

  في أي إطار تقوم المحافظة بمعالجة البیانات الشخصیة؟
ن محافظة (إقلیم)  مھام خدمیة عامة. في ھذا اإلطار، تقوم  )Essonneإیسون (تؤّمِ

المحافظة بجمع ومعالجة البیانات الشخصیة حول المستخدمین. ھي المسؤولة عن 
 معالجة ھذه البیانات. ھي تقوم فقط بجمع البیانات التي تحتاج إلیھا.

 
  متى أكون معنیاً بجمع البیانات الشخصیة من طرف المحافظة؟ •

موعد مع مصلحة من مصالح المحافظة الخدمیة أو قیامك أنت معني حال قیامك بأخذ 
 بطلب مساعدة أو خدمة، أو عندما تدفع فاتورة للمحافظة.

 
 إلى من یمكن أن ترسل بیاناتي؟  •

یمكن للمحافظة إرسال بیاناتك، تحت بعض الشروط، إلى إدارات أخرى وشركائھا، 
 ة.من تلك التي تشارك في تأمین المساعدة أو الخدمة المطلوب

، الـ CAF، صندوق المعونات العائلیة CPAMمثال: قسم التشغیل، التأمین الصحي 
CNAV.الشركاء الطبیین االجتماعیین، إلخ ، 

لن تقوم بأي حال من األحوال بإرسال ھذه البیانات إلى شركاء من أجل استخدامات 
 تجاریة.

طبیب إلى آخر، بناًء البیانات الصحیة ذات الطابع الطبي الخالص یتم إرسالھا فقط من 
 على موافقتك المكتوبة.

 
 ما ھي حقوقي المتعلقة بمعالجة بیاناتي الشخصیة؟  •

 یمكنك:
 الوصول إلى البیانات الشخصیة التي تخصك والحصول على نسخة عنھا. −
 االعتراض على معالجة بیاناتك الشخصیة. −
 تصحیح بیاناتك أو حذفھا بطلب منك. −
 طلب التوقف عن تبادل بیاناتك الحساسة، كالبیانات الصحیة.  −
 طلب إیقاف معالجة بیاناتك.  −
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https://www.essonne.fr/
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https://www.cnil.fr/
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