
یان السیاسة

الھدف

اآلخرینواألفراداألموروأولیاءوالتالمیذالموظفینعنالشخصیةالمعلوماتواستخدامبجمعالمدرسةتقوم
والوظائفالتعلیمتوفیرمنالمدرسةتمكینأجلمنالمعلوماتھذهجمعیتمالمدرسة.معیتعاملونالذین

امتثاللضمانالمعلوماتواستخدامجمعقانونيشرطھناكیكونقد،ذلكإلىباإلضافةبھا.المرتبطةاألخرى
المدرسة بالتزاماتھا القانونیة.

العربیة("اإلماراتالمتحدةالعربیةاإلماراتدولةفيفیدرالیًابھمعمولالبیاناتلحمایةقانونحالیًایوجدال
المتحدةالعربیةاإلماراتدولةدستورفإن،ذلكومعالبیانات.لحمایةواحدوطنيمنظمیوجدوال،المتحدة")
لعام3رقماالتحاديوالقانونالمدنيالقانون:1985لعام5رقماالتحاديالقانونأي،االتحادیةوالقوانین

دورالمدرسةتتولىالخصوصیة.فيعاًماحقًاالمواطنینالعقوبات")("قانونالعقوباتقانونیمنح:1987
تخزینھا.وكیفیةجمعھایتمالتيالشخصیةالبیاناتتحدیدعنمسؤولةالمدرسةأنیعنيھذاالبیانات.مراقب
سیتمالتيالشخصیةالبیاناتھيوما،البیاناتمعالجةفياستخدامھاسیتمالتيالعامةالمبادئالسیاسةتوضح

استخدمناأنناشعرتإذااتخاذھایمكنكالتيالخطواتأیًضاالسیاسةستحددبھا.االحتفاظومدةاستخدامھا
بیاناتك بشكل غیر صحیح.

مبادئ حمایة البیانات

یجب معالجة البیانات الشخصیة بصورة عادلة وقانونیة..1
یجب الحصول على البیانات الشخصیة فقط لغرض واحد أو أكثر من األغراض المحددة والمشروعة..2
یجب أن تكون البیانات الشخصیة كافیة وذات صلة ولیست مفرطة..3
یجب أن تكون البیانات الشخصیة دقیقة ویتم تحدیثھا عند الضرورة..4
ال یجوز االحتفاظ بالبیانات الشخصیة التي تتم معالجتھا ألي غرض لفترة أطول مما ھو ضروري لھذا الغرض أو لتلك األغراض..5
یجب الحفاظ على البیانات الشخصیة آمنة ، أي محمیة بدرجة مناسبة من األمان..6
ال یجوز نقل البیانات الشخصیة خارج ممتلكات الحرم الجامعي ؛ یتم توفیر مستوى مناسب من حمایة البیانات..7
تأكد من مشاركة المعلومات مع اآلخرین فقط عندما یكون ذلك مناسبًا من الناحیة القانونیة..8
ضع إجراءات لضمان االمتثال لطلبات الوصول الموضوعیة..9

تأكد من أن الموظفین على درایة وفھم السیاسة واإلجراءات..10
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أمن البیانات

لقد وضعنا تدابیر أمنیة مناسبة لضمان عدم فقدان معلوماتك الشخصیة عن طریق الخطأ ، أو عدم تعرضھا لالستخدام أو الوصول
غیر المصرح بھ. باإلضافة إلى ذلك ، لدینا وصول محدود إلى معلوماتك الشخصیة ألعضاء فریق العمل على أساس الحاجة إلى

المعرفة. سیكون الوصول إلى ھذه المعلومات متوافقًا تماًما مع تعلیمات المدرسة ویخضع لسریة تامة.

االحتفاظ بالبیانات

نحتفظ بمعلوماتك الشخصیة لمدة خمس سنوات بعد مغادرة طفلك للمدرسة. ھذا وقت كاٍف في حالة إجراء تحقیق قانوني بأننا لم
نمیز ضد المتقدمین ألسباب محظورة وقمنا بإجراء عملیة القبول بطریقة عادلة وشفافة.

الحق في سحب الموافقة

عندما ترسل النموذج الخاص بك ، فإنك تقدم موافقتك على معالجة معلوماتك الشخصیة للغرض المذكور. لدیك الحق في سحب
موافقتك في أي وقت. سحب موافقتك ، یرجى االتصال بقسم التسویق والقبول لدینا ، وبمجرد استالمنا إلخطار ، سنتخلص من

معلوماتك الشخصیة بشكل آمن.

إشعار خصوصیة عملیات القبول

تقوم المدرسة بجمع واستخدام المعلومات الشخصیة عن الموظفین والتالمیذ وأولیاء األمور واألفراد اآلخرین الذین یتعاملون مع
المدرسة. یتم جمع ھذه المعلومات من أجل تمكین المدرسة من توفیر التعلیم والوظائف األخرى المرتبطة بھا. یتم إرسال نسخة من
ھذا اإلشعار إلیك ألنك قدمت استفسارات بشأن القبول إلى المدرسة. الغرض من اإلشعار ھو إطالعك على سبب وكیفیة استخدام

بیاناتك لغرض القبول ومدة االحتفاظ بھا.

'

المعلومات التي نحتفظ بھا عنك.

بما في ذلك االسم والمسمى الوظیفي والعنوان والبرید اإللكترونيالمعلومات التي قدمتھا في نموذج القبولاآلباء واألوصیاء:❏
الشخصي ورقم الھاتف والمعلومات المالیة وغیرھا من المعلومات التي تقدمھا طواعیة.

، والتسجیل الوطني.: تاریخ المیالد ، والجنس ، والتاریخ التعلیميللطالب❏
أخرى یتم تقدیمھا أثناء عملیة المقابلة.: أي معلومات كل من أولیاء األمور / األوصیاء والطالبل ❏
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بیانات حساسة.
قد نقوم بجمع وتخزین واستخدام معلومات حساسة أخرى حول:

معتقداتك الدینیة❏
سجالتك الصحیة والطبیة.❏
أي احتیاجات تعلیمیة خاصة.❏

كیف نستخدم المعلومات عنك
سوف نستخدم المعلومات الشخصیة الخاصة بك من أجل:

قم بتقییم مدى مالءمة التالمیذ المرتقبین لاللتحاق بالمدرسة.❏
التواصل مع أولیاء األمور / األوصیاء حول عملیة القبول.❏
االحتفاظ بالسجالت المتعلقة بعملیة القبول.❏

إذا فشلت في تقدیم معلومات شخصیة مثل تاریخ التعلیم عند الطلب ، وھو أمر ضروري لنا للنظر في طلبك ، فلن نتمكن من معالجة طلبك
بنجاح.

إشعار خصوصیة الخریجین وأصحاب المصلحة
یتمالمدرسة.معیتعاملونالذیناآلخرینواألفراداألموروأولیاءوالتالمیذالموظفینعنالشخصیةالمعلوماتواستخدامبجمعالمدرسةتقوم
ألنكھذاالخصوصیةإلشعاررابطإرسالیتمبھا.المرتبطةاألخرىوالوظائفالتعلیمتوفیرمنالمدرسةتمكینأجلمنالمعلوماتھذهجمع
بالمدرسة.اتصالعلىالبقاءأجلمنالشخصیةمعلوماتھقدمآخرمصلحةصاحبأوالمدرسةإلىجاءلطالبوالًداأوالمدرسةفيطالبًاكنت

الغرض من اإلشعار ھو إطالعك على سبب وكیفیة استخدام بیاناتك لغرض القبول ومدة االحتفاظ بھا.

المعلومات التي نحتفظ بھا عنك.
التالیةالشخصیةالمعلوماتواستخداموتخزینبجمعسنقوم،واألخباروالتسویقوالمعلوماتاألحداثبشأنمعكاتصالعلىالبقاءأجلمن

عنك:

أي معلومات شخصیة قدمتھا بما في ذلك عناوین البرید اإللكتروني الشخصیة وأرقام الھواتف وتفضیالت االتصال الخاصة بك.❏
أي معلومات أخرى قدمتھا عن نفسك بما في ذلك الشركة التي تعمل بھا واھتماماتك واألشخاص الذین تتواصل معھم بما في ذلك❏

األصدقاء والعائلة والمناسبات التي حضرتھا.
معلومات أخرى عنك موجودة في المجال العام بما في ذلك المقاالت في الصحافة والمواقع اإللكترونیة ووسائل التواصل❏

االجتماعي.
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بیانات حساسة.
قد نقوم بجمع وتخزین واستخدام معلومات حساسة أخرى حول:

معتقداتك الدینیة❏
سجالتك الصحیة والطبیة.❏
أي احتیاجات تعلیمیة خاصة.❏

كیف یمكن جمع معلوماتك الشخصیة
نقوم بجمع معلومات شخصیة عن التالمیذ السابقین من المصادر التالیة ؛

أنت❏
ملفات تعریف الوسائط االجتماعیة ومواقع الشركة.❏
مقاالت صحفیة.❏

كیف سنستخدم معلومات عنك.
سوف نستخدم المعلومات التي نجمعھا عنك للبقاء على اتصال معك بخصوص

األحداث❏
إعطاء المعلومات❏
تسویق❏
أخبار❏

إشعار خصوصیة الطالب وأولیاء األمور
تقوم المدرسة بجمع واستخدام المعلومات الشخصیة عن الموظفین والتالمیذ وأولیاء األمور واألفراد اآلخرین الذین یتعاملون مع المدرسة. یتم
جمع ھذه المعلومات من أجل تمكین المدرسة من توفیر التعلیم والوظائف األخرى المرتبطة بھا. یتم إرسال رابط إلى إشعار الخصوصیة ھذا

ألنك طالب أو والد في المدرسة. الغرض من اإلشعار ھو إطالعك على سبب وكیفیة استخدام بیاناتك لغرض القبول ومدة االحتفاظ بھا.
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المعلومات التي نحتفظ بھا عنك.

من أجل تقدیم خدمات للتعلیم ، سنقوم بجمع وتخزین واستخدام المعلومات الشخصیة التالیة عنك ؛

بما في ذلك االسم والمسمى الوظیفي والعنوان والبریدالمعلومات التي قدمتھا في نموذج القبولاآلباء واألوصیاء:❏
اإللكتروني الشخصي والمعلومات المالیة وغیرھا من المعلومات التي تقدمھا طواعیة.

: تاریخ المیالد ، والجنس ، والتاریخ التعلیمي ، والتسجیل الوطني ، والعمل األكادیمي والنتائج ، والسلوك ،للطالب❏
واالحتیاجات التعلیمیة الخاصة ، والمعلومات الطبیة المقدمة وغیرھا من المعلومات المقدمة طواعیة من قبل العائلة

واألصدقاء.

بیانات حساسة.

قد نقوم بجمع وتخزین واستخدام معلومات حساسة أخرى حول:

معتقداتك الدینیة❏
سجالتك الصحیة والطبیة.❏
أي احتیاجات تعلیمیة خاصة.❏

كیف سنستخدم معلومات عنك

سوف نستخدم المعلومات الشخصیة الخاصة بك من أجل:

تقدیم الخدمات التعلیمیة المناسبة بما في ذلك الرعایة الرعویة.❏
تواصل مع أولیاء األمور / األوصیاء حول تقدمك في جمیع جوانب الحیاة المدرسیة.❏

الوصول إلى البیانات الحساسة خارج الموقع
وصول الموظفین

إدخاللغرضمرةكلفيمحدودةلفترةھذا.SLTلموافقةالخاضعینللمعلمینالتقدیراتدفترإلىالمحدودالوصولحقمنحیتم❏
العالمة.

iCampusفيودرجاتھمموادھمإلىالوصولفقطللمدرسینیمكن❏
الموارد البشریة والحسابات والتسجیل لیس لدیھم حق الوصول إلى تخطیط موارد المؤسسات خارج الحرم الجامعي.❏
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Appendix

Federal Law No. 5 of 1985: The Civil Code

Federal Law No. 3 of 1987: The Penal Code ('the Penal Code')

Policy Review and Update

Author(s): Liwa Schools - E-Safety Audit Committee

Review frequency: Annual

Review Date: 1st August 2021

Date of Next Review: 1st August 2022
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https://www.dc.gov.ae/PublicServices/LegislationDetails.aspx?SourceType=1&CalledFrom=3&LawKey=8&ItemKey=1064
https://elaws.moj.gov.ae/UAE-MOJ_LC-En/00_PENALTIES%20AND%20CRIMINAL%20MEASURES/UAE-LC-En_1987-12-08_00003_Kait.html?val=EL1

