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معلومات ،مراقبة رقمية ب واسطة الكاميرات األمنية ضمن الخدمة المنزلية خالل جائحة
كورونا

الجزء  – ١معلومات عن إجراء المراقبة
عبر الكاميرات

ً
في شهر نيسان من عام  ٢٠٢٠حول)  )Linköpingقرارا لقد أصدرت لجنة شؤون المسنين في بلدية لينشوبينغ
أن كورونا سوف يتم تنفيذها رقميا بواسطة كاميرات أمنية ،وذلك
ً
في الحاالت التي إجراء المراقبة الليلية خالل جائحة
.تقرر البلدية أنها ممكنة
:وذلك بهدف
.تخفيض نسبة انتشار العدوى من خالل الزيارات المنزلية األقل •
 .إتاحة العاملين لمزيد من التدخالت التمريضية الشاملة التي تلي الجائحة الحالية •
.المحافظة على حمايتك في ظل الظروف الحالية •

ً
تلقائيا بالنسبة لمن يحصل على دعم المعونة في إجراء المراقبة الليلية ،ف سيتحول إجرائه إلى إجراء المراقبة
ً
الرقمية الكاميرات األمنية ،وذلك في حال قررت البلدية أن هذا األمر ممكنا
 .بواسطة
كيف تتم المراقبة الرقمية بواسطة الكاميرات األمنية؟
ًمع دائرة الخدمة المنزلية

ستقرر سويا ما هي األوقات التي سيتم بها تنفيذ المراقبة الرقمية ،وذلك بنا ًء على
خاصتك
قرار دعم المعونة خاصتك واحتياجاتك .سيقوم فريق الترفيه التابع لبلدية لينشوبينغ
بالتواصل معك من أجل تركيب الكاميرات األمنية في منزلك .سوف يتم وضع) )Linköping
.الكاميرا األمنية موجهة نحو مكان ن ومك

ً

بتنفيذ)  Linköpingعن لجنة شؤون المسنين في بلدية لينشوبينغ )سيقوم عاملو مركز اإلنذار الذين يعملون نيابة
هذه المراقبة الرقمية في أوقات متفق عليها ،أما في األوقات األخرى سوف تكون الكاميرا مغلقة .إن أوقات المراقبة
ً
 ،فسوف يتم إجراء مراقبة أخرى تقريبا تقريبية .إذا لم يتمكن عاملو مركز اإلنذار من رؤيتك عند المراقبة بعد مرور
ً
 ١٥دقيقة .وفي حال لم يتم رؤيتك بعد ذلك أيضا ،فسوف يقوم عاملو مركز اإلنذار باالتصال بدائرة الخدمة المنزلية.
ء على االتفاقيات القائمة
ستقوم حينها دائرة الخدمة منزلية بإجراء زيارة منزلية لك أو ربما أي إجراء آخر بنا ً
بينك
 .وبين دائرة الخدمة المنزلية الخاصة بك

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
لن يكون لدى خدمة المراقبة الرقمية خالل جائحة كورونا أية تكاليف إضافية بالنسبة أللشخاص الذين يحصلون على
دعم من خالل المراقبة الليلية .ستقوم بدفع ما هو أجرة الخدمة المنزلية فيما يتعلق بالمراقبة كما المعتاد .ستقوم بلدية
ً
بإعارتك التجهيزات بشكل مجاني .في االعتراض على الكاميرا األمنية)  )Linköpingلديك الحق دائما لينشوبينغ
ّ
وبالتالي سنقوم بإلغاء تركيب الكاميرا األمنية لديك .بحيث سيتم تأمين احتياجاتك بطريقة أخرى .تواصل مع ُمنفذ
.الخدمة المنزلية خاصتك في حال كانت لديك أية أسئلة أو رغبات
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الجزء  – ٢معلومات حول معالجة البيانات الشخصية االلحقة لكاميرا المراقبة
أنت مركب لديك كاميرا مراقبة ولذلك قد ُمنحت الفتة ُتظهر بأنه لديك كاميرا أمنية في منزلك .من المهم أن تكون االلفتة
ً
خاصتك موضوعة بطريقة ُت ّمكن الزائرين من رؤية أنه لديك كاميرا أمنية .باإلضافة إلى االلفتة ،نفيد أيضا هذه المعلومات
(.التي هي من حقك بموجب تشريعات النظام األوروبي العام لحماية البيانات ) جي دي بي آر
إن المراقبة بالكاميرا تعني أن بياناتك الشخصية ستتم معالجها من قبل لجنة شؤون المسنين في بلدية لينشوبينغ
ً
تتم معالجة البيانات الشخصية بغرض المساهمة في جعل النوم ليال خا ))Linköping .
ً
أجل تخفيض انتشار العدوىِ .ل من اإلزعاج وأيضا من
تتم معالجة البيانات الشخصية ألسباب متعلقة بالصحة 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 المكان
مو
السكني ُ َ ِر بنا ًء على طلب بلدية لينشوبينغ
أن يقوم باالطالع على الكاميرا) )Linköping
المخصص بتنفيذ المراقبة الرقمية .يمكن لل ّد
مو
َ ِر بالمراقبة خالل أية مناسبات أخرى .بالتزامن مع عملية استكشاف األخ طاء .لن يقوم ال ُّد
لديك العديد من الحقوق بموجب النظام األوروبي العام لحماية البيانات .لديك الحق في التواصل معنا في حال أردت
الحصول التواصل معنا من أجل طعلى معلومات حول هذه البيانات
ً التي نقوم بمعالجتها عنك .يمكنك أيضا لب تصحيح شيء ما أو طلب
.تقييد المعالجة أو االعتراض على شيء ما أو طلب حذف معلوماتك
لديك الحق أيضا سلطة الرقابة على التعامل
ً
مع المعلومات إ في التوجه بالشكاوى إلى

ً لكترونيا التي هي مسؤولة الرقابة

.والتفتيش

معلومات التواصل
في حال كان لديك أية أسئلة حول طريقة معالجة البيانات الشخصية فيمكنك التوجه إلى لجنة شؤون المسنين في بلدية لينشوبينغ
المسؤول ة عن البيانات) )Linköping
.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 الب يانات
الهاتف رقم013 – 26 26 42 :
اإللكتروني البريدdataskyddsombud@linkoping.se :

