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مطالب اطالعرسانی ،حمایت به کمک دوربین امنیتی دیجیتال در خدمات مراقبت در منزل در
دوران همه گیری
کرونا
قسمت  - 1اطالعات مربوط به کارکرد نظارت با دوربین
تصمیم گرفت که نظارت مداخله ای شبانه را در  Linköpingدر آوریل ، 2020کمیته سالخوردگان شهرداری
دوران همه گیری کرونا به صورت دیجیتالی و با کمک دوربین امنیتی ،در مواردی که شهرداری امکانپذیر
.بداند ،اجرا کند
:این اقدام با اهداف زیر انجام می گیرد
.جلوگیری از گسترش آلودگی از طریق کاهش دیدارهای حضوری •
آزاد کردن منابع انسانی در بخش مراقبت خانگی و استفاده از این منابع در مداخالت پرستاری فراگیری که •
.در دوران همه گیری ضرورت یافته است
.حفظ امنیت مردم در شرایط جاری •
برای افرادی که رای مداخله رشدی با نظارت شبانه در پرونده دارند ،این مداخله به طور خودکار به
نظارت دیجیتال به کمک دوربین امنیتی )با صالحدید شهرداری(
.منتقل میشود
نظارت دیجیتال با کمک دوربین امنیتی چگونه صورت میگیرد؟
بر اساس رای کمک رشدی و نیازهای شما ،شما و خدمات مراقبت از منزل باید درباره زمانهای اجرای نظارت
برای نصب دوربین امنیتی در منزلتان با شما  Linköpingدیجیتال تصمیمگیری کنید .گروه رفاه در شهرداری
.تماس خواهد گرفت .دوربین امنیتی به سمت اتاق خواب شما قرار میگیرد
کار می کنند ،نظارت دیجیتال  Linköpingکارکنان مرکز هشدار که از طرف کمیته سالخوردگان در شهرداری
را در زمان های مقرر انجام میدهند و دوربین در زمانهای دیگر خاموش خواهد بود .زمانهای نظارت به
صورت تقریبی ذکر میشود .اگر کارکنان مرکز هشدار در فرآیند بازبی نی متوجه حضور شما نشوند ،بازرسی
دوم حدود  15دقیقه بعد انجام میگیرد .اگر در بازرسی دوم نیز دیده نشوید ،کارکنان مرکز هشدار با خدمات منزل
شما تماس میگیرند .در این صورت ،خدمات مراقبت در منزل بازرسی فیزیکی یا اقدامات دیگر را ،بر اساس
.توافقی که بین شما و خدمات مراقبت در منزل وجود دارد ،انجام میدهند
اطالعات دوربین امنیتی :برای افزایش میدان دید دوربین امنیتی ،امکان چرخش  180درجه ای آن در
دو جهت فراهم خواهد شد .اگر نیازی به پایش شما وجود نداشته باشد ،دوربین به سمت دیگر/باال خواهد
.چرخید

سرویس نظارت دیجیتال در دوران همه گیری کرونا هیچ هزینهای به افرادی که رای کمک با نظارت شبانه
در پرونده آنها وجود دارد ،تحمیل نمیکند .شما فقط نرخ عادی مراقبت در منزل را بابت نظارت میپردازید.
تجهیزات را به صورت رایگان به شما امانت میدهد .حق مخالفت با نصب دوربین  Linköpingشهرداری
امنیتی و چشمپوشی از مزایای دوربین امنیتی برای شما محفوظ است .در این صورت ،نیازهای شما به گونه
.دیگری تامین میشود .اگر پرسش /درخواستی داشتید ،با ارائه دهنده مراقبت در منزل تماس بگیرید
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قسمت  - 2اطالعات مربوط به دادههای شخصی که در روند نظارت با دوربین جمعآوری میشود
شما مشمول نظارت با دوربین شدهاید و به همین دلیل تابلویی در منزل شما نصب میشود که وجود دوربین امنیتی
را اعالم می کند .الزم است این تابلو در محلی قرار بگیرد که مراجعان متوجه حضور دوربین امنیتی بشوند.
.شدهاید)  )GDPRعالوه بر این تابلو ،ما به شما اعالم میکنیم که مشمول قانون محافظت دادهها
از داده های شخصی شما  Linköpingبازرسی دوربینی به این معناست که کمیته سالخوردگان شهرداری
محافظت میکند .یکی از اهداف پردازش داده های شخصی این است که خدمات ذکرشده در رای کمک رشدی
به شما ارائه شود و از شیوع آلودگی جلوگیری شود .در دوران همهگیری کرونا ،دادههای شخصی برای تحقق
اهداف بهداشت عمومی و محافظت از گروههای پرخطر صورت میگیرد .مبنای قانونی پردازش داده های
.شخصی ،حفظ منافع عمومی است
تصاویر دوربین امنیتی ذخیره نمیشود و ضبط صدا نیز صورت نمیگیرد .فقط کارکنان مجاز تامینکننده طرف
قرارداد با شهرداری مجاز به اجرای فرآیند بازرسی دیجیتال
.هستند
قانون محافظت از داده ها حقوق معینی برای شما در نظر گرفته است .برای کسب اطالعات درباره داده های
شخصی که ما پردازش میکنیم ،با ما تماس بگیرید .همچنین میتوانید برای ارائه درخواست اصالح دادهها ،ارائه
.درخواست محدود کردن فرآیند پردازش و نیز مخالفت با/ارائه درخواست حذف اطالعات ،با ما تماس بگیرید
.شما همچنین میتوانید شکایات خود را به نهاد ناظر ،اداره محافظت از حریم خصوصی ،تسلیم کنید
اطالعات تماس
که Linköping ،اگر در زمینه پردازش داده های شخصی پرسشی دارید ،با کمیته سالخوردگان شهرداری
مسئول محافظت از دادههای شخصی است ،تماس
.بگیرید
:اطالعات تماس کمیته شهروندان سالخورده
تلفن شماره013-20 62 82 :
ایمیل نشانیaldrenamnden@linkoping.se :

به شما تعلق میگیرد پرسشی دارید ،با مامور)  )GDPRاگر درباره حقوقی که بر مبنای قانون محافظت از دادهها
محافظت از دادهها تماس
.بگیرید
:اطالعات تماس مامور محافظت از داده ها
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