
ی رازدار یمش خط  ASK Club Skelmersdale. 

 

شود یم یآور جمع ما یشخص اطالعات نوع  

ميکن ی م پردازش و یآور جمع را ري ز اطالعات حاضر حال در ما : 

(تماس مشخصات و نام ، مثال عنوان به) اتيخصوص و ني مخاطب ، یشخص یها شناسه •  

شما یپناهندگ و داخله امور وزارت یباني پشت مرجع یها شماره •  

ديدار یسالمت یجد مشکل ايآ .شما یبهداشت خدمات دهنده ارائه اتيجزئ • . 

شما يیغذا یازهاين ،  نيد ، زبان ، تيقوم ، تيمل •  

م يدار ارياخت در را آنها چرا و ميآور یم دست به  را یشخص اطالعات چگونه  

ً يمستق  ميکن یم پردازش که ما یشخص اطالعات شتريب رد يگ یم قرار ما ارياخت در شما توسط ما . 

ارائه با شما طرف از مشاوره قيطر از تا ميکن یم کمک شما به کمک یبرا ديا داده ما به شما که یاطالعات از ما  

دماتخ لزوم صورت در و کشور وزارت ، یدادگستر یوکال ، مهاجران یراهنما ، یبهداشت خدمات دهندگان  

ی اضطرار  

ميبگذار اشتراک به باال در  شده ذکر یها سازمان با را اطالعات نيا است ممکن ما . 

ها داده از حفاظت یعموم مقررات طبق  (GDPR) ، یم اعتماد آن  به اطالعات نيا پردازش یبرا که یقانون یمبان  

ميکن : 

اي تيرا ويمت  با تماس با ديتوان یم را کار نيا .ديبردار را خود تيرضا ديتوان یم زمان هر در .شما تيرضا (الف)  

Sinead Martin  ديده انجام . 

م يکن یم رهيذخ را شما یشخص اطالعات چگونه  

شود یم رهيذخ یچاپ پرونده کي و وتريکامپ یرو بر منيا صورت به شما اطالعات . 

سوابق هيکل حذف با سپس .ديهست سيسرو کاربر همچنان شما که یحال در ميکن یم حفظ را شما یشخص اطالعات ما  

برد ميخواه نيب از  را شما اطالعات ، یچاپ و یتاليجيد . 

 

شما اطالعات از محافظت حقوق  

جمله از یحقوق شما ، ها داده از تيحما قانون طبق : 

ديبخواه را خود یشخص  اطالعات یکپ ما از ديدار حق شما - شما یدسترس حق . 

اصالح است نادرست ديکن یم فکر که را  یشخص اطالعات ديبخواه ما از ديدار حق شما - اصالح یبرا شما حق  

ميکن کامل است ناقص ديکن یم فکر که را یکامل اطالعات ديبخواه ما از ديدار حق نيهمچن شما .ميکن . 

ميکن پاک را شما یشخص اطالعات ديواهبخ ما از خاص طيشرا در ديدار حق شما - شما کردن پاک حق . 

شما یشخص اطالعات پردازش  خاص طيشرا در که ديبخواه  ما از ديدار حق شما - پردازش تيمحدود یبرا شما حق  

ميکن محدود را . 

اعتراض خود یشخص اطالعات پردازش به خاص طيشرا در ديدار حق شما - پردازش به  اعتراض یبرا شما حق  

ديکن . 



طيشرا کي در ما به را  شما یشخص اطالعات ديبخواه ما از ديدار حق شما - ها داده يیجابجا تيقابل یبرا شما حق  

ميکن  منتقل شما به اي گريد سازمان کي به خاص . 

ماه کي ، ديده ارائه را یدرخواست اگر .ديستين یا  نهيهز گونه چيه پرداخت به یازين خود حقوق از استفاده یبرا  

ميده  پاسخ شما به تا ميدار فرصت . 

آدرس در ما با ، ديکن درخواست ديخواه یم اگر  matthew@theaskclubskelmersdale.org ديريبگ  تماس . 

ميکن  تي شکا چگونه  

در ما از ديتوان یم ، دي دار ینگران خود یشخص اطالعات از ما استفاده مورد در اگر  ASK Club ، 
Skummersdale Ecumenical Center ، Skelmersdale ، WN8 6LU ديکن تيشکا . 

به دي توان یم ، ديهست یناراض شما ی ها داده از استفاده نحوه از اگر  ICO آدرس .ديکن تيشکا  ICO: 

اطالعات  یايساريکم دفتر  

Wycliffe House ، Water Water ، Wilmslow ، Cheshire ، SK9 5AF 

 

تيسا وب 1113 123 0303 :راهنما شماره  ICO: https://www.ico.org.uk 


