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إشعار عن التعامل المناسب مع النظام العام لحماية المعلومات

GDPR

(كيفية اِستخدامنا للمعلومات الشخصية الخاصة بك)

يُ نبِّي هذا االشعار املعلومات اليت نقوم جبمعها ،ومىت جنمعها وكيفية التعامل معها .إننا ومن خالل القيام بنشاطاتنا نتعامل مع معلومات شخصية
(واليت قد تكون على الورق او اليكرتونية او غريها) خاصة بك مع إدراكنا بأنه جيب التعامل معها بشكل مناسب وقانوين .والغرض من هذا
االشعار هو إعالمك عن كيفية تعاملنا مع املعلومات اخلاصة بك.
من نحن؟

وست ِوتلوبرن لالسكان ( )WWHCمجعية خريية اسكتلندية (مجعية خريية اسكتلندية حتت رقم  )SCO38737مسجلة
حسب قانون اجلمعيات واالعانات االجتماعية لسنة
كامبسالنغ،

G72 8PG

2014

ومكتبها املسجل يف عنوان

57

بلمونت روود ،وتلوبرن،

(حنن ،إننا) نأخذ مسألة أمن ومحاية املعلومات بشكل ج ّدي ونلتزم وبشكل صارم باإلرشادات

الصادرة يف قانون محاية املعلومات لسنة  1998والنظام العام حلماية املعلومات (أوروبا  679/2016 )EUوالذي قيد التنفيذ
منذ  25مايو/أيار  2018إضافة إىل أي قوانِّي وطنية مت اِصادرها.
إننا موثَّقون عند مكتب تفويض املعلومات كوننا حنتفظ مبعلومات حتت رقم  Z5990754وتقع أي معلومات خاصة بكم حتت
إشرافنا.
جيب إرسال أي أسئلة عن هذا االشعار وعن ممارساتنا املتعلقة باخلصوصية إىل مدير .WWHC

كيفية قيامنا بجمع المعلومات منك وما هي المعلومات التي نقوم بجمعها.
إننا نجمع معلومات خاصة بك:
عند قيامك بتقدمي طلب للحصول على سكن من مجعيتنا وعندما تصبح مستأجر وعند تقدمي طلب للحصول على خدمات/تصليحات حسبما يتطلب
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املوقف وعند قيامك بإعطائنا معلومات شخصية


عندما تق ّدم طلب للحصول على العضوية



عقود االجيار املوقعة



مراسالت خاصة باالستئجار



عند استخدامك خلدماتنا على االنرتنت أو تطبيقات التواصل االجتماعي فيما إذا كان لإلبالغ عن أي شؤون متعلقة باالستئجار او رفع
شكوى أو غريها



عند قيامك بوضع إجراءات الدفع (مثل معلومات مصرفية ورقم بطاقة االئتمان وتفاصيل العمل وأهلية احلصول على اإلعانة أو أي موارد
أو مصروفات هلا عالقة :أي تعامالت اقتصادية



من الصور املأخوذة عن طريق كامريات نظام شبكة التلفاز املغلق  CCTVاخلاصة بنا



أي واقعة أخرى قمت خالهلا بتزويدنا مبعلومات شخصية خاصة بك

إننا نحتفظ بالمعلومات التالية عنك وعن أفراد عائلتك:

إننا نحصل على المعلومات التالية من أطراف أخرى:



االسم

 معلومات عن اإلعانات مبا فيها إعانة السكن /االعانة العامة



العنوان

 أي مدفوعات قمت بدفعها لنا



تاريخ امليالد



اجلنس



رقم اهلاتف

 شكاوى ومراسالت أخرى ختص التصرفات او خروقات أُخرى
مزعومة لشروط عقدك معنا مبا فيها احلصول على معلومات من
شرطة اسكتلندا



العنوان اإللكرتوين (االمييل)



رقم التأمِّي الوطين



أقرب شخص لك وتفاصيل االتصال يف احلاالت الطارئة



العِرق



معلومات طبية/صحية



إثبات هوية مثل تفاصيل جواز سفر أو رخصة سواقة



تفاصيل التوظيف/العمل



تفاصيل املصرف



تفاصيل االعانة



صور من شبكة التلفاز املغلقة

 تقارير عن السلوك الذي تتبعه خالل فرتة االستئجار مبا فيها تقارير
من سكن سابق او شكاوى عن السلوك غري االجتماعي

CCTV

 معلومات مستحصلة من جهات حملية معنية
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الغرض من هذه المعلومات الخاصة بك وكيف سنستخدم هذه المعلومات
إننا حنتاج إىل املعلومات اخلاصة بك وسنستخدم هذه املعلومات:
للقيام بـالتزاماتنا وواجباتنا جتاهك حسبما جاء يف عقدنا معك

لتمكيننا من تقدمي اخلدمات واملعلومات اليت طلبتها

لتمكيننا من االستجابة للطلبات اليت ق ّدمتها فيما خيص التصليحات واإلسكان والشكاوى

لتحليل املعلومات اليت حنتفظ هبا لتمكيننا من إدارة ودعم وحتسِّي وتطوير أسلوب عملنا واخلدمات اليت نق ّدمها

لالتصال بك وإعالمك عن أي تغيريات حتصل يف خدماتنا أو جتهيزاتنا واليت قد يكون هلا تأثري عليك

جلميع األغراض األخرى املتطلبة يف أداء إجراءاتنا وعملنا

لالتصال بك ملعرفة آراءك يف خدماتنا ومنتجاتنا

لضمان قيامنا حبماية مصاحلك ومصاحل اآلخرين

لالمتثال إىل واجباتنا والتزاماتنا القانونية والنظامية

التشارك في المعلومات الخاصة بك
سنقوم بالتعامل مع املعلومات اليت ّزودهتا هبا بشكل موثوق وسيتعامل معها/هبا موظفونا داخل اململكة املتحدة/نطاق أعمال اجملموعة األوروبية

قد نُطلِع أطراف أخرى على املعلومات اخلاصة بك والذين ميثّلونا يف أعمال مذكورة يف هذا االشعار أو أعمال قمت باملوافقة عليها ،مبا فيها التاي:










إذا دخلنا يف مشروع مشرتك مع أو اندجمنا جبهة عمل أخرى فقد نفصح عن املعلومات اخلاصة بك لشركائنا أو أصحاب العمل اجلدد
وجهنا أعمال تصليح أو صيانة فقد نفصح عن املعلومات اخلاصة بك ألي من املقاولِّي
إذا ّ
إذا قمنا بتحقيق يف شكوى فقد نفصح عن املعلومات اخلاصة بك لشرطة اسكتلندا او أقسام السلطة احمللية أو خدمات احلريق واإلنقاذ
االسكتلندية أو اطراف أخرى معنية بالشكوى ما إذا كانت مشرتكة يف التحقيق يف الشكوى أم ال؛
إذا قمنا بتحديث تفاصيل االستئجار فقد نفصح عن املعلومات اخلاصة بك لطرف ثالث (مثل شركات التجهيزات او السلطات احمللية)؛
قد نفصح عن املعلومات اخلاصة بك حملامينا ومدققي احلسابات
إذا قمنا بتحقيق يف الدفوعات املسبقة او غريها فقد نفصح عن املعلومات اخلاصة بك ملدققي املدفوعات او السلطات احمللية او دائرة العمل
والتقاعد
قد نتشارك يف املعلومات اخلاصة بك مع دائرة العمل والتقاعد أو السلطات احمللية او دوائر أخرى معنية لتسهيل احلصول على اإلعانات
إذا كنا نقوم مبسح للبيانات خبصوص منتجاتنا و/أو خدماتنا فقد نفصح عن املعلومات اخلاصة بك لطرف ثالث يتعاون معنا يف جتميع
وحتليل نتائج املسح
إذا قامت خدمات الطوارئ بطلب ذلك

ما مل يكن اإلفصاح مطلب قانوين فإننا لن نفصح او نبيع او ننشر أي معلومات خاصة بك قمت بإعطائنا إياها دون احلصول على موافقتك
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نقل المعلومات خارج المملكة المتحدة وأوروبا
إن املعلومات اخلاصة بك ُحتفظ يف اململكة املتحدة واجملموعة األوروبية فحسب ( EEAمنطقة االقتصاد األوروبية).

إلى أي مدى سنحتفظ بالمعلومات الخاصة بك

السالمة واألمن

عند قيامك بإعطائنا معلومات خاصة بك فإننا نتخذ خطوات لضمان إننا نراجع فرتات االحتفاظ بالبيانات بشكل منتظم ولن حنتفظ بالبيانات
اخلاصة بك لفرتة أطول من الضرورة للغرض املعين او حسبما ميليه القانون
احلفاظ على سالمة وأمن املعلومات اخلاصة بك.
وحتفظ مجيع البيانات حسبما متليه علينا سياسة اخلصوصية يف اجلمعية( ،قد يتطلب األمر منا االحتفاظ ببعض أنواع املعلومات قانونياً) ،أو كما هو
مبِّي يف أي عقد معين بيننا وبينك.
ّ
وميكننا توفري نسخة عند الطلب.
بعد ذلك يتم التخلّص من املعلومات إذا انتفت احلاجة إليها للغرض املعين.

إن أنظمة الكومبيوتر اخلاصة بنا حممية بكلمة سر وكل البيانات
اإلليكرتونية خمزونة بشكل آمن وسليم.

واجلدول املتعلق بفرتة االحتفاظ باملعلومات متوفر عند الطلب.

وحتفظ مجيع النسخ الورقية يف خزانات مكتبية مناسبة مع السماح
للموظفِّي املخولِّي باالطالع عليها.

حقوقك
حيق لك يف أي وقت من األوقات:


طلب نسخة من املعلومات اخلاصة بك واحملفوظة يف سجالتنا؛



املطالبة بتصحيح أي أخطاء يف املعلومات اخلاصة بك؛



تقدمي طلب إلينا حملي ما لدينا من بيانات شخصية خاصة بك؛ و



التذمر وتقدمي شكوى خبصوص استالم أي خطابات تسويقية منّا.

إذا رغبت يف املطالبة حبقوقك أعاله يرجى االتصال بـمدير
االليكرتوين .enquiries@wwhc.org.uk

WWHC

خطياً او االتصال باملكتب على رقم اهلاتف

0141 641 8628

أو العنوان

مفوضية املعلومات فيما خيص اِستخدامنا للمعلومات اخلاصة بك .وتفاصيل االتصال مبكتب مفوضية املعلومات
كما حيق لك تقدمي شكوى إىل مكتب ّ
مذكورة أدناه:
ذي انفورمايشن كوميشونورز أوفيس  -اسكتلندا
 45ميلفيل سرتيت ،أدنربة،

EH3 7HL
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اإلمييل:

Scotland@ico.org.uk

رقم

اهلاتف0131 244 9001 :

The Information Commissioner’s Office – Scotland
45 Melville Street, Edinburgh, EH3 7HL

إن صحة المعلومات الخاصة بك مهم لنا – يرجى التعاون معنا للحفاظ على حداثة المعلومات التي في سجالتنا وذلك بإعالمنا عن أي تغيير في
عنوان االيميل أو تفاصيل اِتصال أخرى.

