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معلومات ،مراقبة رقمية في األماكن السكنية المخصصة خالل جائحة
كورونا الجزء  – ١معلومات عن إجراء المراقبة
عبر الكاميرات
ً
في أيار عام  )Linköpingقرارا  ٢٠٢٠ينص لقد اتخذت لجنة شؤون المسنين في بلدية لينشوبينغ (
على منح إمكانية استخدام الكاميرات األمنية بهدف المراقبة الرقمية داخل األماكن السكنية المخصصة
.لرعاية المسنين ،وذلك خالل جائحة كورونا
ً .بدعم من قبلتتم المراقبة الرقمية رقميا الكاميرات األمنية

:إن الهدف من المراقبة الرقمية بدعم من قبل الكاميرات األمنية هي
االستفادة من موارد العاملين بشكل فعال وإجراء الزيارات المنزلية عندما تكون هناك •
.ضرورة
.االستفادة من المواد الوقائية بطريقة فعالة •
إتاحة العاملين لمزيد من التدخالت التمريضية الشاملة التي تلي الجائحة الحالية • .المساهمة •
ً
في جعل النوم ليال خا ل من اإلزعاج بالنسبة لك وذلك من خالل قيام العاملين بتنفيذ الزيارات
.المنزلية عند الحاجة فقط
.تخفيض انتشار العدوى من خالل تخفيض عدد الزيارات المنزلية •
.المحافظة على حمايتك في ظل الظروف الحالية •
كيف تتم المراقبة الرقمية بواسطة الكاميرات األمنية؟
يُق رر متى وفي أي مواقف سيتم تنفيذ المراقبة الرقمية بنا ًء على تخطيط الرعاية والتمريض
بتركيب الكاميرات األمنية في)  )Linköpingواحتياجاتك .سيقوم فريق الترفيه التابع لبلدية لينشوبينغ
.منزلك .سوف يتم وضع الكاميرا األمنية موجهة نحو مكان نومك
يقوم العاملون الذي يعملون في السكن الخاص بك بالمراقبة اليومية خالل أوقات وظروف مقررة .إن
األوقات المقررة هي تقريبية .سيقوم العاملون بالتصرف بموجب االتفاقية القائمة بينك وبين العاملين في
ً
حال لم تكن مرئيا في المنطقة التي تم بها تركيب الكاميرا األمنية أو إذا رأى العاملون أنك بحاجة إلى
.الدعم والمساعدة
معلومات حول الكاميرا األمنية :كي يتاح للكاميرا األمنية إمكانية الوصول إلى أكبر منطقة ممكنة،
فإنها تتمكن من االستدارة بدرجة  ١٨٠نحو الجهتين .يتغير اتجاه الكاميرا األمنية نحو األسفل
.واألعلى بحيث أنه لن يقوم أحد ما بالنظر إليك
ً
لديك الحق دائما لى الكاميرا األمنية وبالتالي سنقوم بإلغاء تركيب الكاميرا األمنية لديك .في االعتراض ع

بحيث سيتم تأمين احتياجاتك بطريقة أخرى .تواصل مع سكنك الخاص في حال كانت لديك أية أسئلة أو
رغبات
.

الجزء  – ٢معلومات حول معالجة البيانات الشخصية االلحقة لكاميرا المراقبة
أنت مركب لديك كاميرا مراقبة ولذلك قد ُمنحت الفتة تُظهر بأنه لديك كاميرا أمنية في منزلك .من
المهم أن تكون االلفتة خاصتك موضوعة
بطريقة تُ ّمكن الزائرين من رؤية أنه لديك
كاميرا أمنية .باإلضافة إلى
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ً
االلفتة ،نفيد أيضا عام لحماية هذه المعلومات التي هي من حقك بموجب تشريعات
النظام األوروبي ال
البيانات )جي دي بي
(.آر
إن المراقبة بالكاميرا تعني أن بياناتك الشخصية ستتم معالجها من قبل لجنة شؤون المسنين في
ً
بلدية ( .تتم معالجة البيانات الشخصية بغرض المساهمة في جعل النوم ليال خا
لينشوبينغ
من اإلزعاج وأيضا لعدوى .تتم معالجة البيانات الشخصية ألسباب متعلقة  )Linköpingل
ِ
ً
بالصحة من أجل تخفيض انتشار ا
العامة خالل جائحة كورونا من أجل حماية الفئات المعرضة للخطر .إن األساس القانوني لمعالجة
البيانات الشخصية هو المصلحة
.العامة
لن يتم حفظ الصور من كاميرا المراقبة وكما لن يتم تسجيل أي صوت .يمكن فقط للعاملين المؤهلين في
ء على طلب بلدية لينشوبينغ و
َ ِر المكان السكني المخصص
ُم بنا ً
بتنفيذ المراقبة الرقمية .يمكن لل ّد
)  )Linköpingمو
أن يقوم باالطالع على الكاميرا بالتزامن مع عملية استكشاف األخطاء .لن يقوم ال
ر ُد َ ِّ
بالمراقبة خالل
.أية مناسبات أخرى
لديك العديد من الحقوق بموجب النظام األوروبي العام لحماية البيانات .لديك الحق في التواصل معنا
في التواصلحال أردت الحصول على معلومات حول هذه البيانات التي نقوم بمعالجتها عنك .يمكنك
أيضاً معنا من أجل طلب تصحيح شيء ما أو طلب تقييد المعالجة أو االعتراض على شيء ما أو طلب
.حذف معلوماتك
.مسؤولة الرقابة والتفتيش
ً لكترونيا التي هي
لديك الحق أيضا بالشكاوى إلى سلطة الرقابة
معلومات التواصل
ً
على التعامل مع المعلومات إ في التوجه

في حال كان لديك أية أسئلة حول طريقة معالجة البيانات الشخصية فيمكنك التوجه إلى لجنة شؤون
المسؤولة عن البيانات)  )Linköpingالمسنين في بلدية لينشوبينغ
.الشخصية
:معلومات التواصل مع لجنة شؤون المسنين
الهاتف رقم013 – 20 62 82 :
اإللكتروني البريدaldrenamnden@linkoping.se :

يمكنك التواصل مع وكيل حماية البيانات في حال كان لديك أية أسئلة حول حقوقك وذلك بموجب
(.تشريعات النظام األوروبي العام لحماية البيانات )جي دي بي آر

:معلومات التواصل مع وكيل حماية البيانات
الهاتف رقم013 – 26 26 42 :
اإللكتروني البريدdataskyddsombud@linkoping.se :

