
 
 

        الوكالة التنفیذیة المعنیة بالتربیة والوسائل السمعیة البصریة والثقافة

 
 

 مشروع التبادل االفتراضي ضمن برنامج إیراسموس بلس
  بیان الخصوصیة

 
 

على بالحفاظ ("EACEA "وكالة باسم بعد فیما إلیها (المشار والثقافة البصریة السمعیة والوسائل بالتربیة المعنیة التنفیذیة الوكالة                   تلتزم
البیانات حمایة بشأن 2018/1725 رقم األوروبي) (لالتحاد التنظیمیة لالئحة وفًقا الشخصیة البیانات جمیع مع التعامل ُیجرى                  خصوصیتك.
1 الشخصیة من جانب مؤسسات االتحاد، والهیئات، والمكاتب، والوكاالت التابعة له (المشار إلیها فیما بعد باسم "الالئحة التنظیمیة لحمایة البیانات").

 
مشروع في واستخدامها وإدارتها، المعنیین، لألفراد الشخصیة البیانات لجمع EACEA وكالة تتبعها التي السیاسات التالي الخصوصیة بیان                   یبرز

 التبادل االفتراضي ضمن برنامج إیراسموس بلس.
 

  من المسؤول عن معالجة بیاناتك الشخصیة (وحدة مراقبة البیانات)؟1.
 
Avenue du Bourget 1، BOUR، في مقرها والكائن والثقافة، البصریة السمعیة والوسائل بالتربیة المعنیة التنفیذیة الوكالة هي المراقبة                     وحدة

BE-1140 Brussels 
 الشخص الُمعین بوصفه المسؤول عن عملیة المعالجة هو رئیس الوحدة A5: إیراسموس بلس: مدارس، تدریب مهني، تعلیم الكبار، منصات

 
eacea-eplus-eve@ec.europa.eu  :البرید اإللكتروني  

 
 ما البیانات الشخصیة التي ُتجرى معالجتها؟2.

 
  ُتجرى معالجة البیانات الشخصیة التالیة في إطار مشروع التبادل االفتراضي ضمن برنامج إیراسموس بلس. وتتمیز هذه القائمة بأنها شاملة.

 
 البیانات الشخصیة الخاصة بأولئك الذین یستفسرون عن المشروع أو ُیعربون عن اهتمامهم به

برنامج● ضمن االفتراضي التبادل مركز عبر االهتمام عن اإلعراب أو االستفسارات طرح خالل من التالیة الشخصیة البیانات جمع                    یتم
 إیراسموس بلس على بوابة الشباب األوروبي:

oمتدرب العالي، التعلیم مرحلة في لیس شاب أكادیمي، عامل شاب، عامل (طالب، المهنة اإللكتروني، البرید عنوان                   االسم،
 في مجال التیسیر، أشخاص یعملون بوصفهم نقاط اتصال لدى مؤسسات شریكة)، المدینة/البلد، االهتمام/الدافع في النشاط؛

o.یمكنك أیًضا تزویدنا برقم هاتفك واسم منظمتك إذا رغبت في ذلك 
 

 البیانات الشخصیة الخاصة بالمشاركین
 تضطلع وحدة المراقبة بجمع البیانات الشخصیة التالیة من خالل التسجیل في األنشطة وعلى منصات التبادل ذات الصلة:●

o،شاب عامل (طالب، المهنة المیالد، تاریخ الجنس، نوع الجنسیة، اإلقامة، بلد الهاتف، رقم اإللكتروني، البرید عنوان                   االسم،
لدى اتصال نقاط بوصفهم یعملون أشخاص التیسیر، مجال في متدرب العالي، التعلیم مرحلة في لیس شاب أكادیمي،                   عامل
إلى الوصول سرعة أوروبا)، أو المتوسط األبیض البحر (جنوب المنشأ منطقة المنظمة/المؤسسة، اسم شریكة)،                مؤسسات
الخبرة أو المقترح النشاط أو االفتراضي بالتبادل االهتمام البرنامج، مدة طوال الزمني الجدول إتاحة مدى اإلنترنت،                  شبكة

 في هذا المجال
o(اللغات) اللغة إسكایب، حساب البدیل، اإللكتروني البرید عنوان ذلك: في رغبت إذا التالیة بالمعلومات تزویدنا أیًضا                  یمكنك

 األم، اللغات اإلضافیة المنطوقة، سنة التخرج ومجال الدراسة إذا كان ذلك ممكًنا.
 عند استخدام المنصات، یمكنك اختیار تحمیل صورتك لملف التعریف الخاص بك.●
وإصدار● IP عنوان ثمَّ ومن األساسیة االرتباط تعریف ملفات بجمع تلقائًیا یقوم تقني تشخیصي اختبار إجراء المشاركین من ُیطلب                     قد

 المستعرض.

  الالئحة التنظیمیة (لالتحاد األوروبي) 2018/1725 الصادرة عن المجلس والبرلمان األوروبي بتاریخ 23 تشرین األول/أكتوبر 2018 بشأن1
 توفیر الحمایة لألشخاص الطبیعیین فیما یتعلق بمعالجة البیانات الشخصیة من جانب مؤسسات االتحاد، والهیئات، والمكاتب، والوكاالت التابعة له،

 وبشأن حریة نقل هذه البیانات، وإلغاء الالئحة التنظیمیة (للمفوضیة األوروبیة) رقم 45/2001 ونص القرار رقم EC/1247/2002 المتعلق
 بالمنطقة االقتصادیة األوروبیة، OJ L 295، 21.11.2018، صفحة 39.
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أو● الفیدیو، أو المنتدیات، أو الدردشات، في المشاركین طریق عن طوًعا الفلسفیة أو الدینیة المعتقدات أو السیاسیة اآلراء تبادل                     یمكن
 المهام الكتابیة وعلى مسؤولیتهم الخاصة.

جمع/استخدام● وُیجرى المشروع. أنشطة بعض من جزًءا ذلك باعتبار وصور فیدیو مقاطع بإنتاج/التقاط أنفسهم المشاركون یقوم قد                   
 مقاطع الفیدیو والصور بوصفه جزًءا من نشاط التعلم.

  معلومات عن حضور الجلسات المتزامنة وإنجاز المهمة (المهام).●
الدراسات● خالل من السلوك وتغییرات المهارات، واكتساب المستخدمین، بتجربة المتعلقة البیانات جمع ُیجرى والتقییم، الرصد                 ألغراض

عملیة ُتجرى التركیز. ومجموعات المقابالت إلى باإلضافة وبعده، النشاط قبل ما واستبیانات اإلنترنت، شبكة عبر المصغرة                  االستقصائیة
 جمع البیانات هذه على أساس تطوعي.  البیانات المجمعة مجهولة المصدر وال ُتستخدم إال من أجل البحث بشأن المشروع وتقییمه.

 
  البیانات الشخصیة الخاصة بالمتدربین في مجال التیسیر/المیسرین

عن● التالیة الشخصیة البیانات بجمع المراقبة وحدة تقوم التبادل، منصات وعلى التدریبیة األنشطة في والتسجیل التطبیق خالل                   من
 المتدربین في مجال التیسیر/المیسرین:

oالجدول توافر مدى المنشأ، منطقة الجنسیة، الجنس، نوع المیالد، تاریخ الهاتف، رقم اإللكتروني، البرید عنوان االسم،                  
حساب التقدیم، خطابات الذاتیة، السیرة األم، (اللغات) اللغة المنشأ، بلد الحالي، اإلقامة محل البرنامج، مدد طوال                  الزمني

 إسكایب .
oمجاالت التعلیم، المنطوقة، اإلضافیة اللغات البدیل، اإللكتروني البرید ذلك: في رغبت إذا التالیة المعلومات تقدیم أیًضا                  یمكن

 الخبرة.
 یمكن للمیسرین اختیار تحمیل صورهم لملفهم الشخصي على منصة التبادل.●
ثمَّ● ومن األساسیة االرتباط تعریف ملفات جمع على تلقائًیا یعمل تقني تشخیصي اختبار إجراء التیسیر/المیسرین مجال في المتدربین                    على

 البیانات التالیة: عنوان IP وإصدار المستعرض
أنفسهم● عن قصیرة ذاتیة وسیرة صورهم تحمیل اختیار المعتمدین بلس إیراسموس برنامج ضمن االفتراضي التبادل لمیسري                  یمكن

 لمركز التبادل االفتراضي ضمن برنامج إیراسموس بلس .
توافق● مدى عن بیانات التقییم هذا ویتضمن البرامج. أثناء األنشطة في والمیسرین المتدربین أداء تعكس التي البیانات جمع كذلك                     ُیجرى

 المتدربین مع مبادئ التبادل االفتراضي، واألداء العام، واستخدام أدوات التیسیر.
المنتظمة● واالستبیانات التقییمات إكمال المعتمدین والمیسرین التیسیر مجال في المتدربین من كذلك ُیطلب والتقییم، الرصد                 ألغراض

عن خاص بشكل المتدربون وُیسأل والموظفین. المدربین من یتلقونه الذي والتعلم والدعم التدریب/التیسیر، مجال في بخبراتهم                  المتعلقة
جمع عملیة وُتجرى المیسرین. بعض مع التركیز ومجموعات المقابالت إجراء یتم كما التدریب. خالل من المكتسبة والمهارات                   التعلم

 البیانات على أساس تطوعي. البیانات المجمعة مجهولة المصدر وال ُتستخدم إال من أجل البحث بشأن المشروع وتقییمه.
 

  ما الغرض من قیامنا بمعالجة بیاناتك؟3.
 

  نقوم بمعالجة بیاناتك الشخصیة من أجل:

 إعداد مشروع التبادل االفتراضي ضمن برنامج إیراسموس بلس؛●

 تسجیل المشاركة في أنشطة المشروع؛●

 التنفیذ؛●

 مراقبة الجودة؛●

 الرصد والتقییم ؛●

 أغراض التوعیة والتواصل في إطار مشروع التبادل االفتراضي ضمن برنامج إیراسموس بلس؛●

 نشر المعلومات بشأن المبادرة؛●

 التماسات المشاركة؛●

 إقامة شراكات مع مؤسسات التعلیم العالي ومنظمات الشباب وفیما بینها؛●

في● بالمشاركة إقراًرا المشروع، في للمشاركین بلس إیراسموس برنامج ضمن االفتراضي التبادل شارات منح في المتمثل                  الهدف
 نشاط التعلم، استناًدا إلى معاییر تتسم بالوضوح والشفافیة؛

المنوطة● المهام وإنجاز الحضور بشأن الشباب) منظمة أو العالي التعلیم (مؤسسة الشریكة للمؤسسات تعلیقات تقدیم من                  الغرض
 بالمشاركین المسجلین في أنشطة المشروع عبر هذه المؤسسات؛

 
 من یتمتع بحق الوصول إلى بیاناتك الشخصیة ولمن یتم الكشف عنها؟4.

 
مرئیة المنصات على المنشورة والتعلیقات واإلسهامات، المستخدم، ینشئه الذي والمحتوى األساسیة، بیاناتك ستكون میسًرا، أو مشارًكا بصفتك                   

 للمستخدمین اآلخرین في منصات التبادل.
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على المعلومات هذه نشر على موافقتهم قدموا الذین بلس، إیراسموس برنامج ضمن االفتراضي التبادل لمیسري الذاتیة والسیر الصور                    وستكون
 مركز التبادل االفتراضي ضمن برنامج إیراسموس بلس، مرئیة للعامة.

 
 یمكن منح إمكانیة الوصول إلى بیاناتك الشخصیة على أساس الحاجة إلى المعرفة للمستفیدین التالي ذكرهم:

●.(DG EAC) والمدیریة العامة للتعلیم والثقافة EACEA الموظفون المعینون في وكالة 
أرضیة● عن البحث منظمة وهي أال المشروع، أنشطة لتنفیذ EACEA وكالة معها المتعاقدة المنظمات اتحاد في المعتمدون                   الموظفون

ومؤسسة ،(UNIMED) المتوسط األبیض البحر جامعات واتحاد الثقافات، بین للحوار األورو-متوسطیة لیند أنا ومؤسسة                مشتركة،
Zentrumو ،UNICollaborationو سولیا، منظمة ذلك في بما الباطن، من معها والمتعاقدین ،(SPF) النظر وجهات لتبادل                 ستیشتنغ

.Consult and Design وشركة ،(für Angewandte Kulturwissenschaft und Studium Generale (ZAK 
 
ضمن االفتراضي التبادل مشروع إطار في التالیة والبلدان الثالثة األطراف إلى الشخصیة البیانات نقل عملیات تتم أن یمكن ذلك، إلى                      باإلضافة
طلب ویمكنك أدناه. إلیها المشار المناسبة، الضمانات توفیر تلك  مع النقل عملیات تتم المعرفة. إلى الحاجة أساس على بلس، إیراسموس                     برنامج

 الحصول على نسخة منها عن طریق االتصال بوحدة المراقبة  على النحو الموضح في النقطة 1 أعاله .
 

األوروبي● االتحاد بین الخصوصیة درع بموجب "سولیا" منظمة اعتماد تم المتحدة. الوالیات في ومقرهم المعتمدون، "سولیا"                   موظفو
ز ضمان السریة من خالل اتفاق بعدم الكشف عن المعلومات؛  والوالیات المتحدة . ُیعزَّ

التبادل● لمشروع الشخصیة البیانات بمعالجة االلتزام خالل من السریة ضمان یتحقق تونس. فرع في المعتمدون "سولیا" منظمة                   موظفو
ز ضمان السریة من خالل اتفاق بعدم الكشف عن المعلومات؛  االفتراضي ضمن برنامج إیراسموس بلس ؛ ُیعزَّ

 المیسرون/المدربون، الموجودون في أي مكان في العالم. یتحقق ضمان السریة من خالل اتفاق بعدم الكشف عن المعلومات؛●
یتحقق● الخاصة. مؤسساتهم من القادمین بالطالب/األعضاء المتعلقة البیانات إال تتلقى وال مؤهل، بلد أي في تقع التي الشریكة،                    المؤسسات

 ضمان السریة من خالل بند حمایة البیانات في مذكرة التفاهم الموقعة بین االتحاد وهذه المؤسسات؛
●GSuite، SurveyMonkey، Nomadesk، اآلتین: الخدمات مقدمي ذلك في بما معهم، االتحاد تعاقد الذین               المعالجون

المتحدة الوالیات في تقع التي الشركات إلى بالنسبة .Instructure من LMS أمازون، دروبال، ،Mailchimp، Live Agent                
االتحاد بین الخصوصیة درع بموجب جمیًعا ُاعُتمدت فقد ،(Instructure من LMSو وأمازون، Mailchimpو ،GSuite                (مثل:

 األوروبي والوالیات المتحدة.
  

والمفوضیة للحسابات، الداخلیة المراجعة دائرة (مثل: االتحاد بقانون عمًال التفتیش أو الرصد بمهمة الهیئات ُتكّلف النزاع، أو المراقبة حالة في                      
 األوروبیة، والمكتب األوروبي لمكافحة االحتیال (OLAF)، ومحاكم االتحاد األوروبي، إلخ).

 
 إلى متى سنحتفظ ببیاناتك الشخصیة؟5.

  لن تحتفظ وحدة المراقبة ببیاناتك الشخصیة فترًة أطول من الالزم للوفاء باألغراض المبینة في بیان الخصوصیة هذا.

على للرد أقصى بحد واحد عام إلى یصل وبما الضرورة تقتضیه ما بقدر إال یستفسرون الذین بأولئك الخاصة الشخصیة بالبیانات االحتفاظ یتم                        لن
عند االهتمام. عن االستفسار/اإلعراب تسلُّم من األكثر، على واحد عام مرور وبعد المعالجة، بعد وسُتحذف االهتمام. عن اإلعراب و/أو                     االستفسار
ذلك حتى الشخصیة بالبیانات االحتفاظ وسیتم وقت أي في القائمة تلك من االشتراك إلغاء من المستخدم سیتمكن بریدیة، قائمة في االشتراك                       تسجیل

 الوقت.
 
بعد نشطة غیر االفتراضي التبادل منصات على والمیسرین بالمشاركین الخاصة المستخدمین حسابات في الموجودة الشخصیة البیانات                  ستصبح
نهایة في المباشرة الجلسات أثناء في ُتجرى التي الدردشات ُتحذف الفور. على هویتها إخفاء وسیتم للمستخدم دخول تسجیل آخر على عامین                        مرور
عام مرور بعد المشروع أثناء في المنصات على تبادلها یتم التي الفیدیو مقاطع وكذلك المنتدیات، في واإلسهامات المنشورات وسُتحذف جلسة.                      كل
عام مرور بعد المهام وإنجاز المشاركین بحضور یتعلق فیما المجمعة البیانات جمیع هویة إخفاء سیتم كما المشروع. أنشطة من نشاط كل انتهاء                        على

 واحد على انتهاء كل نشاط من أنشطة المشروع، بعد منح شارات اإلقرار بمشروع التبادل االفتراضي ضمن برنامج إیراسموس بلس.
 
مواصلة لضمان الصریح)، (االختیار الموافقة إلى استناًدا اإللكتروني) ، والبرید (االسم الشباب المشاركین حول المصغرة بالبیانات ُیحتفظ                  

 المشاركة مع الخریجین، واقتراح المشاركة في البرامج والتدریبات المستقبلیة، وإطالع الخریجین باستمرار على المشروع.
 
قبل المصدر مجهولة والمقابالت، واالستبیانات، االستقصائیة، الدراسات ذلك في بما وتقییمها، األنشطة رصد ألغراض المجمعة البیانات جمیع                   تعد

 إجراء أي معالجة للتحلیل.
 
ضمن االفتراضي التبادل مشروع في فعال بدور القیام عن توقفهم من عامین مرور بعد والمدربین بالمیسرین الخاصة الشخصیة البیانات                     سُتحذف
حول المصّغرة بالبیانات االحتفاظ سُیجرى المركز. على للعامة/مرئیة متاحة القصیرة الذاتیة وسیرهم صورهم تكون ولن بلس. إیراسموس                   برنامج
السابق)، األداء بیانات إلى باإلضافة المنطوقة، و اللغات اإلقامة، وبلد والجنسیة، الجنس، ونوع اإللكتروني، والبرید (االسم، والمدربین                  المیسرین

 على أساس الموافقة (االختیار الصریح)، وذلك من أجل استمراریة المشروع ومن أجل التماس المشاركة في البرامج المستقبلیة.
 

ملفات هویة إخفاء إلى الشخصي لملفهم المستخدمین حذف سیؤدي وقت. أي في بأنفسهم الشخصیة ملفاتهم حذف والمیسرین للمشاركین یمكن                     
لسجالتهم الیدوي الهویة إخفاء إلى باإلضافة لالسترداد، قابل وغیر فوري بشكل (LMS) التعلم إدارة نظام بیانات وجمیع بهم الخاصة                     التعریف

 المخزنة.
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 ما الحقوق التي تتمتع بها فیما یخص بیاناتك الشخصیة وكیف یمكنك ممارسة الوصول إلیها وتصحیح البیانات المتعلقة بك؟6.
 

 بموجب أحكام الالئحة التنظیمیة لحمایة البیانات، تتمتع بالحق فیما یلي:
 طلب الوصول إلى البیانات الشخصیة التي نملكها عنك؛●
 طلب تصحیح بیاناتك الشخصیة حیثما تقتضي الضرورة أو إجراء التصحیح بنفسك في ملفك الشخصي؛●
  طلب محو بیاناتك الشخصیة؛●
 طلب تقیید معالجة بیاناتك الشخصیة؛●
 طلب تسلُّم بیاناتك أو نقلها إلى منظمة أخرى بتنسیق قیاسي قابل للقراءة آلًیا شائع االستخدام (إمكانیة نقل البیانات).●
  سحب موافقتك في أي وقت.●

 
لك یحق أنه مالحظة فُیرجى البیانات، لحمایة التنظیمیة الالئحة من 5(1)(أ) المادة من النقطة إلى تستند الشخصیة بیاناتك معالجة أن إلى                       نظًرا

 االعتراض على معالجة بیاناتك الشخصیة ألسباب تتعلق بوضعك الخاص بموجب أحكام المادة 23 من الالئحة التنظیمیة لحمایة البیانات.
 

 حقك في اللجوء في حالة النزاع بشأن أي مشكلة تتعلق بالبیانات الشخصیة7.
 
البرید وصندوق العنوان على المراقبة وحدة إلى بنفسك التوجه یمكنك الشخصیة، البیانات بحمایة تتعلق مشكلة أي بشأن نزاع وجود حالة في                       

 الوظیفي المذكورین أعاله.
 

التالي: اإللكتروني البرید عنوان على EACEA وكالة في البیانات حمایة مسؤول مع التواصل أیًضا یمكنك                 
.eacea-data-protection@ec.europa.eu 

 
.http://www.edps.europa.eu :ویمكنك تقدیم شكوى إلى المشرف األوروبي لحمایة البیانات في أي وقت  

 
 على أي أساس قانوني نقوم بمعالجة بیاناتك الشخصیة؟8.

 تتمثل األسس القانونیة الرئیسیة لمعالجة البیانات الشخصیة في:
 تعد المعالجة ضروریة ألداء مهمة ُنفِّذت من أجل المصلحة العامة أو في إطار ممارسة سلطة رسمیة مخولة في مؤسسة أو هیئة تابعة لالتحاد

 (المعتَزم النص علیها في قانون االتحاد)، وفًقا للمادة 5(1)(أ) من الالئحة التنظیمیة 2018/1725:
(لالتحاد● التنظیمیة الالئحة بموجب ُأنِشئ الذي والریاضة والشباب، والتدریب، بالتعلیم، المعني االتحاد برنامج بلس":                "إیراسموس

رقم القرارات وإلغاء 2013 األول/دیسمبر كانون 11 بتاریخ األوروبي والبرلمان المجلس عن الصادرة 1288/2013 رقم                 األوروبي)
 EC/1719/2006، ورقم EC/1720/2006، ورقم EC (OJ L 347/1298/2008 بتاریخ 20.12.2013، الصفحة 50–73):

والوسائل● بالتربیة المعنیة التنفیذیة "الوكالة بإنشاء 2013 األول/دیسمبر كانون 18 بتاریخ المفوضیة عن الصادر التنفیذي القرار                  
 السمعیة البصریة والثقافة" وإلغاء القرار EC (2013/776/EU/2009/336): المادة 3(أ).

مشتركة● أرضیة عن البحث ومنظمة والثقافة البصریة السمعیة والوسائل بالتربیة المعنیة التنفیذیة الوكالة بین موّقع خدمات عقد                   
 (بوصفها جهة رائدة التحاد المنظمات المذكورة في النقطة 4).

 
 
التنظیمیة الالئحة من 5(1)(د) للمادة وفًقا بالبیانات المعني الشخص موافقة إلى أعاله المذكورة القانونیة األسس تشملها ال التي المعالجة تستند                      

.2018/1725 
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