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)المرسوم األساسي لحماية البيانات  2016/679( EU) االتحاد األوروبي من مرسوم 14و 13رقم  المادةمعلومات بموجب 

 الشخصية(

 

 ؟صية ومن المكلّف بحماية البياناتمن المسؤول عن معالجة بياناتي الشخ .1

 

ـان / األردجمهورية ألمانيا االتحادية في سفارة  إن الجهات المسؤولة عن معالجة البيانات هي ، 183صندوق بريد: ) نعمَّ

ان،  11118 ووزارة الخارجية األلمانية )العنوان البريدي:  ،(0096265901170، هاتف: info@amma.diplo.deعمَّ

Auswärtiges Amt, D-11013 Berlin.) 

 

 :حماية البيانات الشخصيةمفوض وزارة الخارجية لالتصال بل

Werderscher Markt 1 

D-10117 Berlin 

 dsb-r@auswaertiges-amt.de  العنوان البريدي:

 2711 5000 30 49 + الهاتف:

   1733 5 5000 30 49 + الفاكس:

 

 ؟تستمدها أين ومنبمعالجتها حين أقّدم على تأشيرة دخول  السفارةما هي البيانات التي تقوم  .2

 

ومنها  ،على تأشيرة الدخولالحصول  طلباستمارة  في المطلوبة البياناتتلك  التي تتم معالجتها بيانات الشخصيةال تشمل

الجنس، و، فيها مالتي ولدت مع تحديد الدولة الوالدةتاريخ ومكان واألول،  واالسمالعائلي عند الوالدة،  واالسمالعائلي،  االسم

، والمهنةااللكتروني،  وعنوان البريد، الهاتفرقم والحالي،  وعنوان السكن، االجتماعية والحالةالجنسية أو الجنسيات، و

مدة تاريخ االصدار، ، والجهة المصدرة السفر )نوعها، رقمها التسلسلي، الدولة المصدرة وثيقةمعلومات بشأن و

 بصمات األصابع.و شخصيةالصورة الالصالحية(، إضافة إلى 

 

 . الدخولتأشيرة طلب الحصول على م من قبلكم خالل إجراءات البيانات المذكورة أعاله تقدإن 

 

هذه  تستمدمن أين تأشيرة الدخول، و لحصول على ل هبطلب مرفقةد دعوة لشخص السفارة عند وجوبيانات تعالجها ال أي .3

 البيانات؟

 

على تأشيرة  الحصول طلبفي استمارة  الداعيالمطلوبة من  التي تتم معالجتها تلك البيانات البيانات الشخصية تشمل

 االلكتروني. وعنوان البريدرقم الفاكس والعنوان، واألول،  مواالسالعائلي  االسم على وجه الخصوصومنها  الدخول.

 

الحصول  طلب إجراءات خاللمقّدم الطلب البيانات التي أدلى بها الدعوة ومن من نص ة أعاله المذكور البياناتستخلص ت

 تأشيرة الدخول.  على

 

 ناتي وما هي العواقب اذا لم يتم ذلك؟الماذا ُتجمع بي .4

 

تأشيرة الدخول وفق  الحصول على طلب اجراءات المباشرة فيإلزامي من أجل أمر ذلك ألن  البيانات الشخصيةيتم جمع 

 ونملزم م، فإنكتأشيرة الدخول للحصول على عند تقديم طلب. تماشًيا مع نص القانون التعليمات واألنظمة المعمول بها،

وإعطاء المعلومات اإللزامية في هذا  مبتقديم البيانات الضرورية لمعالجة طلبك من قانون اإلقامة 82رقم  المادةبحسب 

  .المعالجةاالحتفاظ برسوم الطلب مع  رفض ، يجوزمبياناتك توفّرحال عدم في الصدد. 
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 يتم ذلك؟وعلى أي أسس قانونية  من أجلها ُتعالج بياناتي ما هي الغايات التي .5

 

التعليمات تأشيرة الدخول وفق  الحصول على طلبإجراءات  إتمام لغايات -حصًرا  –الشخصية  ممعالجة بياناتك تتم

 . واألنظمة المعمول بها

االتحاد  مرسوممن  2 والبند، ـ"ه"و  "ج" فقرة، 1، بند 6ول بها في هذا الصدد هي المادة رقم إن األسس القانونية المعم

الجماعة  مرسوم في ضوء( DS-GVO، األساسي لحماية البيانات الشخصية المرسوم) 2016/679( EU) األوروبي

الجماعة  ومرسوم( VIS-Verordnung، نظام المعلومات حول تأشيرات الدخول) 767/2008( رقم EG)األوروبية 

التالية )قانون والفقرات أ 72 المادةفيه ملحقاته السيما  ( بماتأشيرة الدخول قواعد) 810/2009( رقم EG)األوروبية 

-AZRG) مرسوم التنفيذ –السجل المركزي لألجانب قانون  اإلقامة، وكذلكب المتعلقالمرسوم  من 69 المادةاإلقامة( و

DV) ملف التحذير بشان تأشيرات الدخول، وقانون (VWDG).  من  3 المادةأحكام خاصة أخرى أو  الحاجة، تسريوعند

 .(BDSG 2018) القانون االتحادي لحماية البيانات الشخصية

 

 ما مدة استخدام بياناتي؟ .6

 

عادًة  مسح البياناتتأشيرة الدخول. يتم  الحصول على طلبضرورية إلتمام إجراءات  تصبح غيرحالما  البياناتيتم مسح 

 حول طلب التأشيرة. النافذالقرار صدور أقصى بعد خمس سنوات من حد ، وكجراءاتهذه اال انتهاءبعد سنتين من 

 

 من يحصل على بياناتي؟ .7

 

تأشيرة  الحصول على طلبإجراءات جل تنفيذ من أكان ذلك ضرورياً  في حالإلى طرف ثالث فقط  اتالبيان يتم تحويل

الشخصية إلى السلطات  مبياناتك تحويلمن الممكن  ،اإلجراءات وخالل هذه. التعليمات واألنظمة المعمول بهاوفق  الدخول

أو إلى الشنغن  من منطقةخرى األعضاء األدول ال فياأللمانية الداخلية المختصة أو إلى دوائر تأشيرات الدخول المختصة 

إجراءات خارجي بإجراء خطوات منفردة ضمن  طرفتكليف في حال أما . دالمعتا مطات المختصة في مكان إقامتكلالس

من  اً إليه، ما دام ذلك ضروري يتم تحويلهاأو  مبجمع بياناتك حينها هذا األخير تأشيرة الدخول، يقوم الحصول على طلب

وروبي إلى جهة خارج االتحاد األ البيانات تحويل. ال يتم التعليمات واألنظمة المعمول بهاجراءات وفق هذه اإلتنفيذ جل أ

 كان ذلك جائزاً بحسب الفصل الخامس من المرسوم األساسي لحماية البيانات الشخصية. إذاإال 

 

  ؟الشخص المعنيأكون  ماحينأستطيع المطالبة بها والتي ضمن حماية البيانات الشخصية  مندرجةالحقوق ال ماهي .8

 

. عالوة على ذلك، حفظهاوالتي تم  ممطالبة المسؤولين المذكورين أعاله بمعلومات حول البيانات المتعلقة بشخصك ميمكنك

أن  محددة تحت شروط ونأو حصر معالجتها. كما تستطيع محوهاأو  مالمطالبة بتصحيح بياناتك محددة تحت شروط ميمكنك

 .معلى معالجة بياناتك تعترضوا

 

 ؟تقديم شكوىأين أستطيع  .9

 

في  وعلى وجه الخصوص - لفة بمراقبة حماية البياناتالشخصية لدى هيئة مك محول معالجة بياناتك تقديم شكوى ميحق لك

 مفترض لحقوق حماية البياناتانتهاك  حدوثأو مكان  ،مأو مكان عملك ،ممكان إقامتكحيث ل األعضاء إحدى الدو

 . الشخصية
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