خوداظهاری در مورد ضرورت حضور افراد شاغل به صورت مستقل
در اینجا :مراکز آموزشی
از تعداد موارد ابتالی جدید  150یا باالتر در هفت روز گذشته به ازای  100.000جمعیت
بر اساس اطالعیه اداره بهداشت و امور اجتماعی ایالت مکلنبورگ-فورپمرن
تاریخ17.02.2021 :

اطالعات مربوط به فرد شاغل به صورت مستقل:

نام ،نام خانوادگی

نشانی (خیابان ،شماره پالک ،کدپستی ،مکان)

در صورت لزوم نام شرکت

در صورت لزوم محل کسب و کار

فعالیت فرد شاغل به صورت مستقل:
در یکی از بخشهای زیرساخت حیاتی زیر:
بخش سالمت و مراقبت پزشکی:
⧠ به خصوص بیمارستانها ،خدمات امداد و نجات ،پزشکان دارای مطب شخصی ،مطبهای دندانپزشکی ،کارمندان
تخصصی پزشکی
⧠ روان درمانگران مربوط به حوزه روانی اجتماعی ،روان درمانگران کودکان و نوجوانان ،مراقبت اضطراری روانی
اجتماعی،
⧠ مراکز مراقبت و پرستاری بستری کمک به سالمندان ،خدمات مراقبت و پرستاری سرپایی
⧠ متخصصان مامایی ،مشاغل تخصصی سالمت
⧠ تولید ،آزمایش و حمل و نقل داروها ،تولید محصوالت پزشکی ،لوازم بهداشتی یا لوازم ضدعفونی
⧠ داروخانهها و فروشگاههای لوازم پزشکی
⧠ مراقبت اضطراری دامپزشکی
بخش دیگر سالمت و مراقبت پزشکی:
⧠ صندوقهای بیمه خدمات درمانی
⧠ بخشهای پشتیبانی بخش سالمت و مراقبت پزشکی (به طور مثال نظافت ،رختشویی ،تهیه غذا و مدیریت)
مدیریت دولتی
⧠ وظایف اصلی مدیریت عمومی و دادگستری
⧠ پلیس ،ارتش فدرال ،گمرک ،آتش نشانی (آتش نشانی حرفهای ،آتشنشانیهای اصلی و آتش نشانیهای کارخانجات)،
محافظت در برابر بالیای طبیعی ،حفاظت از قانون اساسی
⧠ آژانس کار و مرکز کار
⧠ ادارات ایمنی شغلی ،حفاظت از سالمت و حمایت از مصرف کنندگان
⧠ راهداریها و عملیات راهداری
⧠ مدیریت مالی
⧠ مراکز آموزش عالی و سایر مراکز علمی
⧠ دولت و پارلمان
⧠ مراکز دادگستری ،وکالی حقوقی ،سردفتران ،خدمات دادگستری ،خدمات اقدامات و دستورالعملها ،خدمات اجرای
بازداشت به قصد اخراج از کشور
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مدارس ،کمک به کودکان و جوانان ،کمک به معلوالن ،مشاوره بحران و اختالف:
⧠ تضمین حمایت در مدارس ،مراکز مراقبت روزانه از کودکان ،پرستاری و نگهداری روزانه از کودکان ،تضمین
مراقبت ضروری در مراکز بستری کمک به کودکان و جوانان (به طور مثال کمکهای تربیتی) و مراکز ویژه افراد
دارای معلولیت
⧠ خدمات کمکرسانی و حمایتی ضروری کمک به کودکان و جوانان و همچنین خدمات کمکرسانی و حمایتی ویژه
سایر افراد نیازمند حمایت
⧠ مشاوره اختالف در مورد بارداری ،کارکنان مشاوره حمایت از زنان و کودکان و همچنین مراکز مداخله بحران اجتماعی
تامین مواد غذایی:
⧠ کشاورزی ،تولید و فرآوری مواد غذایی ،داد و ستد مواد غذایی
⧠ شیالت
⧠ دراگ استورها
⧠ تحویل و تدارک مواد غذایی
اقدامات احتیاطی جهت تامین معیشت عمومی:
⧠ ادارات و سازمانهای با وظایف امنیتی
⧠ تامین برق ،گاز ،آب ،گرمایش منطقهای ،سوخت ،دفع فاضالب ،دفع زباله
⧠ پمپ بنزینها
⧠ فناوری اطالعات و مخابرات (رفع اختالل و نگهداری شبکهها و زیرساخت ارتباطات)
⧠ امور مالی و بیمه (تامین پول نقد ،تراکنشهای مالی ،اعطای وام ،خدمات بیمه) ،مشاوران مالیاتی
⧠ حمل و نقل مسافر محلی و راه دور عمومی و همچنین حمل و نقل کاالها ،حمل و نقل هوایی و دریایی
⧠ خدمات تحویل مرسوالت و بسته پستی
⧠ متصدیان کفن و دفن
⧠ سرویسهای امنیتی برای زیرساخت حیاتی
⧠ خدمات نظافت برای زیرساخت حیاتی
رسانهها:
⧠ به خصوص سیستم خبررسانی و اطالع رسانی و همچنین ارتباطات در مواقع خطر و بحران
توضیح مختصر در مورد فعالیت و اهمیت آن برای زیرساخت حیاتی:

اعالمیه ضرورت حضور:
من بدین وسیله تایید میکنم که در یک زیرساخت حیاتی مشغول به کار هستم و حضور من در محل کار برای عملکرد این زیرساخت حیاتی
کامال ضروری است (ضرورت حضور).

فاصله زمانی/فواصل زمانی ضرورت حضور

تاریخ ،امضا (در صورت لزوم مهر) فرد شاغل به صورت مستقل
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اطالعات مربوط به حفظ حریم خصوصی

والدین محترم،

بدین وسیله مایلم به اطالع شما برسانم که در مدرسه ما دادههای شخصی ،تا آنجا که برای تصمیم گیری در مورد موارد استثنای ممنوعیت حضور به شکل مراقبت اضطراری در مدرسه ما بر اساس بند  3ماده  d7آیین نامه دوم برای مهار بیماری مجاری تنفسی کووید /19-انتقال Sars-CoV-2
 )SchulCoronaVO M-Vضروری است ،جمع آوری میشوند .با این اقدام باید از وقوع ابتال و شیوع اپیدمیولوژیک ویروس SARS-CoV-2

در محیط مدرسه (آیین نامه دوم کرونای مدرسه – .2

در مدارس تا حد امکان جلوگیری شود .این دادهها صرفا برای تصمیم گیری در مورد استحقاق برخورداری از مراقبت اضطراری در مدرسه کاربرد دارند.

ما در این چارچوب دادههای شخصی شما/دادههای شخصی پرسنل شما را پردازش میکنیم .بنابراین وظایف اطالع رسانی بر اساس ماده  13آیین نامه اصلی حفظ حریم خصوصی وجود دارند که ما بدین وسیله مایل به انجام آنها هستیم.

مسئول پردازش دادهها
.1
مدیریت مدرسه مسئول پردازش دادههای شخصی شما یا داده های شخصی پرسنل شما به مفهوم مندرج در آیین نامه اصلی حفظ حریم خصوصی است .در امور حفظ حریم خصوصی لطفا با مدیریت مدرسه خودتان تماس بگیرید.

هدف پردازش دادهها و مبنای قانونی

.2

دادههای شخصی شما ،تا آنجا که برای تصمیم گیری در مورد موارد استثنای ممنوعیت حضور به شکل مراقبت اضطراری بر اساس بند  3ماده  7dآیین نامه دوم کرونای مدرسه ایالت مکلنبورگ-فورپمرن ضروری است ،پردازش میشوند .پردازش بر مبنای جزء  cبند  1ماده  6آیین نامه اصلی حفظ حریم خصوصی (DSGVO
این برای ما قانون حفظ حریم خصوصی فدرال ،قانون حفظ حریم خصوصی ایالت مکلنبورگ-فورپمرن و همچنین آیین نامه استفاده از دادههای شخصی دانش آموزان ،سرپرستان قانونی ،معلمان و سایر کارکنان مدرسه ایالت مکلنبورگ-فورپمرن (آیین نامه حفظ حریم خصوصی مدرسه –  )SchulDSVO M-Vبه صورت تکمیلی معتبر است.

) صورت میگیرد .عالوه بر

دسته بندیهای دادههای شخصی
.3
در چارچوب این تحقیق و بررسی نام و نام خانوادگی و همچنین نشانی شما جمع آوری میشوند .عالوه بر این دادههای مربوط به نوع فعالیت شغلی شما و همچنین در صورت لزوم دادههای مربوط به نام و محل کسب و کار شرکت جمع آوری میشوند .این دادهها جهت انتساب مشخص مجموعهای از دادهها و بررسی شرایط الزم درخواست برای مراقبت اضطراری کاربرد دارند.
سایر دادههای شخصی پردازش نمیشوند.

دسته بندیهای دریافت کنندگان
.4
دادههای شخصی مذکور توسط معلم کالس و همچنین مدیریت مدرسه یا دفتر مدرسه پردازش میشوند .عالوه بر این دادههای شخصی شما در اداره فقط توسط افرادی پردازش می شود که با اجرای روندهای مدیریت آشنا هستند یا ،به طور مثال در چارچوب یک روند درخواست تجدیدنظر ،که دادههای شما در آنها پردازش میشوند ،با این روندها آشنا میشوند .این روندها به طور
مثال شوراهای مدرسه مربوطه هستند .پردازش فقط بر مبنای مقررات قانونی و در چارچوب مسئولیت مربوطه صورت میگیرد.

مدت ذخیره
.5
میزان استحقاق برخورداری از مراقبت اضطراری ذکر شده و سپس فرم فورا امحا میشود.

حق کسب اطالعات و سایر حقوق
.6
عالوه بر این بر اساس آیین نامه اصلی حفظ حریم خصوصی شما از حقوق نامبرده در زیر برخوردار هستید:

•
•
•

.7

شما میتوانید در مورد دادههای ذخیره شده مربوط به شخص خودتان اطالعات دریافت کنید (ماده  15آیین نامه اصلی حفظ حریم خصوصی).
اگر دادههای شخصی ناصحیح پردازش شده باشند ،شما از حق ویرایش برخوردار هستید (ماده  16آیین نامه اصلی حفظ حریم خصوصی).
در صورت وجود شرایط قانونی می توانید حذف یا محدودسازی پردازش را درخواست کنید و همچنین به پردازش اعتراض کنید (ماده  18 ،17و بند  1ماده  21آیین نامه اصلی حفظ حریم خصوصی).

حق شکایت

طبق ماده  77آیین نامه اصلی حفظ حریم خصوصی (DS-GVO

) شما مختار هستید با ارائه یک شکایت به

مامور ایالت در امور حفظ حریم خصوصی و امنیت اطالع رسانی به نشانی

Werderstraße 74 A
Schwerin 19055
مراجعه کنید.

با احترام
مدیر مدرسه شما
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