
خصوصية سياسة  ASK Club Skelmersdale. 

 

نجمعها  التي الشخصية المعلومات نوع  

التالية المعلومات ومعالجة بجمع حاليًا نقوم : 

(االتصال وتفاصيل االسم ، المثال سبيل على) والخصائص االتصال وجهات الشخصية المعرفات •  

اللجوء ودعم منزلك لمكتب المرجعية األرقام •  

خطيرة صحية مشكلة لديك كان إذا ما .بك الخاصة الصحية الخدمات مقدمي تفاصيل • . 

الغذائية والمتطلبات والدين  واللغة والعرق الجنسية •  

نمتلكها  ولماذا الشخصية المعلومات على نحصل كيف  

بواسطتك مباشرةً  إلينا نعالجها التي الشخصية المعلومات معظم تقديم يتم . 

الصحية  الخدمات مقدمي مع عنك نيابة الدفاع خالل من مساعدتك أجل من إلينا قدمتها التي ماتالمعلو نستخدم نحن  ، 
الطوارئ خدمات األمر لزم وإذا ، الداخلية ووزارة ، والمحامين ، المهاجرين ومساعدة  

أعاله المذكورة المنظمات مع المعلومات هذه نشارك قد . 

البيانات لحماية العامة الالئحة بموجب  (GDPR) ، المعلومات هذه معالجة في عليها نعتمد التي القانونية األسس فإن  

 :هي

مارتن سينيد أو رايت بماثيو االتصال طريق عن بذلك القيام يمكنك .وقت أي في موافقتك إزالة يمكنك .موافقتك (أ) . 

الشخصية معلوماتك بتخزين نقوم كيف  

ورقية ملف وفي ترالكمبيو  جهاز على آمن بشكل معلوماتك تخزين يتم . 

جميع حذف طريق عن معلوماتك من  بالتخلص ذلك بعد سنقوم .للخدمة مستخدًما تظل بينما  الشخصية بمعلوماتك نحتفظ  

والمطبوعة الرقمية السجالت . 

 

بك الخاصة البيانات حماية حقوق  

تشمل حقوق لديك ، البيانات حماية قانون بموجب : 

الشخصية معلوماتك من نسًخا امن تطلب أن لك يحق - الوصول  في حقك . 

في الحق أيًضا  لديك .دقيقة غير أنها تعتقد التي الشخصية المعلومات تصحيح منا تطلب أن لك يحق - التصحيح في حقك  

كاملة غير أنها تعتقد التي المعلومات بإكمال مطالبتنا . 

معينة ظروف في الشخصية معلوماتك محو منا تطلب أن  لك يحق - الحذف  في حقك . 

معينة ظروف في الشخصية معلوماتك معالجة تقييد منا تطلب أن لك يحق - المعالجة تقييد في حقك . 

معينة ظروف في الشخصية معلوماتك معالجة على االعتراض لك يحق - المعالجة على االعتراض في حقك . 

في  ، إليك أو ، أخرى مؤسسة إلى نال قدمتها التي الشخصية المعلومات نقل منا تطلب أن لك يحق - البيانات نقل في حقك  

معينة ظروف . 

عليك للرد واحد شهر فلدينا ، طلب بتقديم  قمت إذا .حقوقك ممارسة مقابل رسوم أي بدفع ملزًما لست . 



على بنا االتصال يرجى  matthew@theaskclubskelmersdale.org طلب تقديم في ترغب كنت إذا . 

شكوى  تقديم كيفية  

على إلينا شكوى تقديم فيمكنك ،  الشخصية لمعلوماتك استخدامنا بشأن مخاوف أية لديك كانت إذا  ASK Club، 
Skelmersdale Ecumenical Center، Skelmersdale، WN8 6LU 

إلى شكوى تقديم أيًضا يمكنك  ICO عنوان .لبياناتك استخدامنا كيفية عن  راٍض  غير كنت إذا  ICO: 

المعلومات  مفوض مكتب  

شيشاير ، ويلمسلو ، لين ووتر ، هاوس ويكليف  ، SK9 5AF 

 

موقع 1113 0303123 :المساعدة خط رقم  ICO: https://www.ico.org.uk 


