))GDPRاللوائح العامة لحماية البيانات
إشعار الخصوصية ألولياء األمور  /مقدمي الرعاية
هام :يرجى قراءة هذا المستند وإرجاع الصفحة األخيرة التي وقع عليها أحد الوالدين  /مقدم الرعاية إلى مكتب
المدرسة بحلول يوم الثالثاء  1مايو2018
نحن بحاجة إلى االحتفاظ بمعلومات شخصية عن طفلك على أنظمة الكمبيوتر لدينا وفي السجالت الورقية
لمساعدتنا في تلبية احتياجاتهم التعليمية.
مدير المدرسة مسؤول عن دقتها وحفظها .الرجاء المساعدة في تحديث سجالت طفلك عن طريق إبالغنا بأي
تغيير في الظروف.
يمكن لموظفي المدرسة الوص ول إلى سجالت طفلك لتمكينهم من أداء وظائفهم .قد تتم مشاركة المعلومات من
وقت آلخر مع اآلخرين المشتركين في رعاية طفلك  ،إذا لزم األمر.
يتم تدريب أي شخص لديه حق الوصول إلى سجل طفلك بشكل صحيح في قضايا السرية  ،ويحكمه واجب
قانوني للحفاظ على أمان بياناته ودقتها وحداثتها .يتم االحتفاظ بجميع المعلومات حول طفلك بشكل آمن ويتم
وضع ضمانات مناسبة لمنع الخسارة هذه المعلومات .
في بعض الحاالت  ،قد يُطلب في القانون إصدار تفاصيل طفلك إلى الهيئات الرسمية أو غيرها من الهيئات
الرسمية  ،على سبيل المثال إذا كان أمر من المحكمة موجودًا  ،أو في حالة المسائل التعليمية العامة .في حاالت
أخرى  ،قد يُطلب منك تقديم موافقة خطية قبل إصدار المعلومات.
لضمان خصوصية طفلك  ،لن نكشف عن المعلومات عبر الهاتف أو الفاكس أو البريد اإللكتروني إال إذا كنا
متأكدين من أننا نتحدث معك  -أحد الوالدين  /أي مقدم الرعاية.
لن يتم الكشف عن المعلومات للعائلة واألصدقاء إال إذا كان لدينا موافقة مسبقة ونحن ال نترك رسائل مع
اآلخرين.
لماذا نجمع معلومات التالميذ ونستخدمها؟
من قانون التعليم لعام  ، 1996والبند  83من قانون  Aنقوم بجمع واستخدام معلومات التالميذ بموجب القسم 537
األطفال لعام .1989
)كما نلتزم بالمادة ( )1( 6ج) والمادة ( )2( 9ب) من حماية البيانات العامة التنظيم
)GDPR
نستخدم بيانات التلميذ:
• لدعم تعلم التلميذ
• لمراقبة وتقرير عن التقدم تلميذ

• لتوفير الرعاية الرعوية المناسبة
• لتقييم جودة خدماتنا
• لالمتثال للقانون فيما يتعلق بمشاركة البيانات
• لدعمك في اتخاذ القرار بشأن ما عليك فعله بعد ترك المدرسة
تشمل فئات معلومات التلميذ التي نجمعها ونحتفظ بها ونشاركها ما يلي:
المعلومات الشخصية (مثل االسم ورقم الطالب الفريد وتفاصيل االتصال)
الخصائص (مثل العرق وال لغة والجنسية وبلد المولد وأهلية الوجبات المدرسية المجانية)
معلومات الحضور (مثل الجلسات التي حضرها  ،وعدد حاالت الغياب والغياب)
نتائج تقييم المناهج الدراسية الوطنية
معلومات االحتياجات التعليمية الخاصة
المعلومات الطبية ذات الصلة .

جمع معلومات التلميذ
في حين أن غالبية معلومات التالميذ التي تقدمها إلينا إلزامية  ،يتم تقديم بعض المعلومات إلينا على أساس
طوعي .من أجل االمتثال لالئحة العامة لحماية البيانات  ،سنقوم بإبالغك ما إذا كنت مطالبًا بتقديم معلومات
معينة للتلميذ لنا أو إذا كان لديك خيار في هذا.

تخزين معلومات التلميذ
تقوم المدرسة بتخزين المعلومات على العديد من أنظمة الكمبيوتر والورقية  ،وقد حددت فترات زمنية لكل نظام
للحصول على المعلومات لالحتفاظ بها .إذا كنت بحاجة إلى مزيد من المعلومات حول أي من األنظمة  ،يرجى
ا التصال بمسؤول حماية البيانات لدينا .أطول فترة يمكننا فيها االحتفاظ بمعلومات طفلك هي حتى يبلغ الطفل سن
 25عا ًما  ،وعند هذه النقطة ستتم إزالة جميع البيانات من أنظمتنا.

مشاركة المعلومات
توجد ضوابط صارمة على من يمكنه االطالع على معلوماتك .لن نشارك بياناتك إذا كنت قد نصحتنا بأنك ال
تريد مشاركتها إال إذا كانت هي الطريقة الوحيدة التي يمكننا بها التأكد من بقائك آمنًا وصحيًا أو مطلوبًا من
الناحية القانونية القيام بذل ك .نحن ال نشارك معلومات حول تالميذنا مع أي شخص دون موافقة ما لم يسمح لنا
القانون وسياساتنا القيام بذلك.

نقوم بشكل روتيني بمشاركة معلومات التالميذ مع:
المدارس أو الكليات التي يحضرها التالميذ بعد مغادرتنا
السلطة المحلية ومقدمي خدماتهم من السلطة المحلية
) وزارة التعليم
)DfE
يتم االحتفاظ بمعلوماتنا على عدد من األنظمة التي لها وصول أطراف ثالثة  ،وقد تحققنا مع كل مورد للتأكد من
التزامها بلوائح حماية البيانات العامة  ،وأنها لن تدخل أو تستخدم أي بيانات خاصة باألطفال دون الحصول على
إذن مسبق محدد منك .
على أساس قانوني .هذه المشاركة في البيانات تدعم ))DFEنحن نشارك بيانات التالميذ مع وزارة التعليم
التمويل المدرسي وسياسة التحصيل العلمي والرصد.
على سبيل المثال  ،عبر تعداد المدرسة  DfEلمعرفة المزيد حول متطلبات جمع البيانات التي وضعناها من قبل
انتقل إلى أو قم بزيارة هذا الموقع .

https://www.gov.uk/education/data-collection-andcensuses-for-schools
بموجب المادة  5من لوائح التعليم (معلومات عن  DfEنحن مطالبون بمشاركة المعلومات حول تالميذنا مع
التالميذ الفرديين) (إنجلترا) لعام .2013

طلب الوصول إلى بياناتك الشخصية
بموجب لوائح حماية البيانات العامة  ،يحق لآلباء والتالميذ طلب الوصول إلى معلومات حولهم .لتقديم طلب
للحصول على معلوماتك الشخصية  ،أو منحك حق الوصول إلى السجل التعليمي لطفلك  ،يُرجى االتصال
بموظفي حماية البيانات لدينا مباشرة ً  ،الذين سيرتبون ذلك ليحدث في الوقت المطلوب.

ضا الحق في:
لديك أي ً
اإلعتراض على معالجة البيانات الشخصية التي من المحتمل أن تسبب  ،أو تسبب  ،الضرر
منع المعالجة البيانات الشخصية لغرض التسويق المباشر.
االعتراض على القرارات التي تتخذ عن طريق وسائل ألية .

في ظروف معينة  ،يتم تصحيح البيانات الشخصية غير الدقيقة أو حجبها أو محوها أو إتالفها ؛ و
المطالبة بالتعويض عن األضرار الناجمة عن خرق اللوائح العامة لحماية البيانات
أو معلومات الوالد  /أو الراعي .
كما ستقوم المدرسة بتخزين المعلومات األساسية مثل االسم والعالقة وتفاصيل االتصال لجميع أولياء األمور /
مقدمي الرعاية على نظامنا حتى نتمكن من االتصال بك  ،والمساعدة في الحفاظ على سالمة أطفالنا .سنحتفظ
ضا للشروط الموضحة في هذا
بهذه المعلومات للفترة التي يكون فيها طفلك في المدرسة .ستخضع هذه البيانات أي ً
اإلشعار.

موظف حماية البيانات
لدى المدرسة خدمة مستقلة لحماية ضابط البيانات مقدمة من قبل
المنظمة العالمية للشرطة هي منظمة يديرها ضباط شرطة سابقون متخصصون في العمل مع المدارس
ولديهم خبرة واسعة في مسائل حماية البيانات .إذا كان لديك أي أسئلة أو تعليقات  ،أو كنت ترغب في تقديم أي
طلبات بموجب اللوائح  ،فيجب عليك االتصال بهم مباشرة:
الهاتف (الرد بالهاتف) 1681 212 0161
datarequests@globalpolicing.co.ukالبريد اإللكتروني
الموقع www.globalpolicing.co.uk/data
إذا كان لديك قلق بشأن الطريقة التي نجمع بها بيانات شخصية أو نستخدمها  ،فنحن نطلب منك أن تثير اهتمامك
فينا في المقام األول .بدالً من ذلك  ،يمكنك االتصال بمكتب مفوض المعلومات على
https://ico.org.uk/concerns

