
2016/679 (GDPR) معلومات عن معالجة البيانات الشخصية بموجب قانون الاتحاد

 ألاوروبي 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR) 

 

تنص لائحة الاتحاد الأوروبي 679/2016 )المشار إليها فيما يلي باللائحة العامة لحماية 

البيانات( على حماية البيانات الشخصية ومعالجتها وتقويتها في ضوء مبادئ الصحة  

  والشرعية  والشفافية وحماية السرية وحقوق الطرف المعني فيما يتعلق ببياناتهم

 

Il Regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR) prevede e rafforza la protezione e il trattamento dei dati personali alla 
luce dei principi di correttezza, liceità, trasparenza, tutela della riservatezza e dei diritti dell’interessato in merito ai propri 
dati. 

توفر لائحة الاتحاد الأوروبي 679/2016 )المشار إليها فيما يلي باللائحة العامة لحماية 

البيانات( وتعزز حماية البيانات الشخصية ومعالجتها في ضوء مبادئ الصحة والشرعية  

 .والشفافية وحماية السرية وحقوق الطرف المعني فيما يتعلق بها

الغرض من المعالجة ستتم معالجة البيانات الشخصية التي تقدمها وفًقا لقانون  

الخصوصية 03/196  والفن. 6 من اللائحة العامة لحماية البيانات وفًقا لمبادئ الصحة  

والشرعية والشفافية للأغراض التالية: إدارة العلاقات التي تهدف إلى تنفيذ الخدمات 

المقترحة ؛ لأية جهات اتصال )عبر الهاتف أو الفاكس أو البريد العادي أو البريد  

الإلكتروني( ، وما إلى ذلك( ؛ للوفاء بالالتزامات المترتبة على القانون الإداري والمحاسبي  

؛ تمت معالجتها دون موافقتك الصريحة. 24 الحرف أ( ، ب( ، قانون الخصوصية والعنوان. 6 

 الحرف. ب( هـ( اللائحة العامة لحماية البيانات للاحتياجات التنظيمية للخدما

 

Finalità del trattamentoI dati personali da Voi forniti verranno trattati in ottemperanza del Codice Privacy 196/03 e art. 
6 del GDPR nel rispetto dei principi della correttezza, liceità e trasparenza per le seguenti finalità:per gestire i rapporti 
volti all’espletamento dei servizi che sono stati proposti;per eventuali contatti (telefonici, via fax, via posta ordinaria, via 
e-mail, ecc.);per adempiere ai conseguenti obblighi di legge amministrativo - contabili; Trattati senza il suo consenso 
espresso art. 24 lett. a), b), Codice Privacy e art. 6 lett. b), e) GDPR.per le esigenze organizzative dei servizi. 

 

 

Il sottoscritto ______________________________________________ أنا ألمو قع أسفله  

________________ il __تاريخ الميلاد   _________________________ nato a __ مولود في  

residente a _______________________________ المقيم في  

e la sottoscritta _______________________________________ _____ أنا ألمو قعة أسفله  



il __________________تاريخ الميلاد   nata a _________________________ ___ مولود في  

e residente a _________________________________________ المقيم في  

 (ونيا بة عنا و بصفتنا المسؤولين والو صيين على ولد نا  )اسم الابن  ___________________ 

per proprio conto e in qualità di esercente/i la potestà genitoriale/tutoria sul proprio 

figlio/a 

il __________________تاريخ الميلاد   _______________________ nato/a a __ مولود في  

frequentante la classe ________________________________________ ويتابع تعليمه بقسم   

 

و ليكن في علمكم ان معا لجة البيا نات الشخصية يحق للمد رسة معا لجتها و إخبا ر 

UONPIAالطبيب ونقل المعلومات إلي     

  اإلقليمية لكل ما ينعلق ب لمعلومات المتعلقة بولدنا

 
Presa visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali, si autorizzala 

scuola al trattamento e alla comunicazione dei dati personali, con il  medico di 

base e l’eventuale passaggio di informazioni alla UONPIA territoriale, per tutto 

ciò che concerne le informazioni relative a nostro figlio. 

 

Luogo e data______________________الموقع والتاريخ  
 

 
 

Firme                                                                                    التوقيع   

 
______________________________________ 

______________________________________ 


