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چاپا  ،١.٠هەیڤا ئێك ٢٠١٩

زانیاری لسەر چاوانیا سەرەدەریکرنێ دگەل مەعلوماتێت شەخصی یێت کەسانیت
دناف کەمپێ دژین
چ مەعلوماتێت تە یێت شەخصی سەرەدەری دگەل دهێتکرن؟
لدەمێ گۆتوبێژا بجهکرنێ لباژێرڤانیەکێ( کومونە) لگەل تە مەعلوماتێت تە یێت شەخصی
دبیت بهێن بکارئینان کۆ گڕێدای کەیسا تەیا بجهکرنێنە .ئەڤ مەعلوماتە د دائیرێت ڕەسمیدا
سەرەدەری دگەل هێتکرن ،پێتڤینە ژبەر بجهکرنا تە.
ئەڤ مەعلوماتە ژالیێ مە ڤە سەرەدەری لسەر هێتکرن:
ـ ئەو ڕەوشێت تایبەت کۆ دڤێت لبەرچاڤ بهێن وەرگرتن دەمێ بجهکرنێ لباژێرڤانییەکێ.
ـ تێگهەشتن و گرێدانێت ئۆلی(دیانەت)
ـ ڕەوشێت سزا(عقوبة) لسەر دهێتدان
ـ ڕەوشێت ساخلەمییێ
ـ ڕەوشێت سەکسی وەك هەلویستێ سەکسی و ناسناما ڕەگەزی
دا ئەم بشێین مەعلوماتێت تە یێت ساخلەمییێ کارتێدا بکەین دڤێت ڕاگەهاندنا دەستویردانێ
ئیمزا بکەی( تصریح الموافقة) .ناڤەڕۆکا وێ ئەوە کۆتو ڕێ ددەی کو کاربەدەستێت
ساخلەمییێ بشێن مەعلوماتێت تە یێت ساخلەمییێ بئێک دو بدەن و هەمدەم ئەمژی
بشێین مەعلوماتێت تە یێت ساخلەمییێ کارتێدا بکەین .کاربەدەستێت کەمپێ دشێن
هاریکاریا تە بکەن بۆ تژیکرنا ڕاگەهاندنا دەستویردانێ.
بۆچی ئەم پێتڤینە کار د مەعلوماتێت تە یێت ساخلەمییێدابکەین ؟
ئەم دێ سەردەریێ د مەعلوماتێت تە یێت شەخصیداکەین دا بشێین بباشترین ڕێك تە
لباژێرڤانیەکێ(کومونەکێ) بجهبکەین کۆ بکێڕ پێتڤی و شیانێت تە بهێت .مەعلوماتێت تە یێت
شەخصی بەس بۆ ڤێ مەرەمێ دێ هێن بکارئینان .بتنێ وی وەختی ئەم مەعلوماتێت تە
یێت ساخلەمییێ بکاردئینین دەمێ بجهکرنێ لباژێرڤانییەکێ هەکە سەقەتییەکا لەشی
( عوق) تە هەبیت یان ئاستەنگێت سەرەدەریکرنێ( تحدیات سلوکیة) هەبن .یانژی هەکە
ئەگەرێت ساخلەمییێ هەبن کۆ پێتڤی ب دروستکرنێت خاص هەبن دوێ ماال تو تێدا دهێی
بجهکرن.

ئەم مەعلوماتێت شەخصی ددەین کێ؟
پشتی گۆتوبێژا بجهکرنێ د گەل تە ڤێت کەمپ بشێت( کۆ گرێدای مدیریا عام یا بیانیا یە /ئو
دە ئی) مەعلوماتێت تە یێت شەخصی یێت پەیوەندیدار( معلومات ذات عالقة) بدەت ئیمدی/
مدیریا عام یا تێکەلکرنێ و فرەجورکرنێ ( مدیریة االندماج والتنوع) هەروسا( دائیرا ناڤێ ـ
دائیرا کاری و هاریکارێت جڤاکی) و وێ باژیرڤانیا تو لێ دهێی بجهکرن و پارێزگەها وێ
باژێرڤانییێ .پێدانا مەعلوماتا بڕەنگەکێ پاراستی د مالپەرێ ئەلەکترونی یێ ئیمدی دهێن دان
کۆ تێدا ئالۆگورکرنا و چارەسەرکرنا کەیسێت بنەجهکرنێ دناڤبەرا باژێرڤانیا و ئیمدی دهێتکرن.
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پشتی  ١٥ساالن ژ وەختێ بنەجهکرنێ ئەڤ مەعلوماتە دهێن ژێبرن.
دگەل ساڵڤێت
ڕیڤەبەریا گشتی یا تێکەلکرنێ و هەڤجورکرنێ( ئیمدی)
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ئەڤ چەندە کارپێ دهێتکرن لدیف قانونا بەرنامێ پێشەکی(ئینترودوکشونس پروگرام)
مادێ،٢٥برگا ئێک ،پیتا د و لیف ڕێنمایێت قانونێ دەربارەی سەرەدەریکرنێ دگەل
مەعلوماتێت شەخصی مادی .٨
هەروەسا لدیف مادێ ، ١٦بڕگا دوویێ ژ قانونا بەرنامێ پێشەکی ( ئینترودوکشونسپروگرام)
دەربارەی سەرەدەریکرنێ دگەل مەعلوماتێت شەخصێ.
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