
  حمایة وسالمة البیانات

  السیدات والسادة الزائرات والزائرون، 

  مرحباً بكم على موقع اإلنترنت الخاص بنا.

إن حمایة بیاناتكم الشخصیة أمراً مھماً للغایة بالنسبة لنا. فیما یلي نود أن نوضح لكم، ما ھي البیانات 

  معالجتھا.التي نقوم بمعالجتھا ومتى تتم معالجتھا وما ھو الغرض من 

  المسؤول
ألطباءاالمسؤول عن معالجة البیانات الشخصیة التي ُتسجل عند زیارة موقع اإلنترنت ھذا ھي غرفة 

" أو BÄK(المسماة فیما یلي "Herbert-Lewin-Platz 1, 10623 Berlinالكائنة في االتحادیة

  "نحن"). یمكنكم الوصول إلینا تحت 

  .info@baek.de+ أو تحت 4004563049-0رقم 

  بیانات االستخدام 
عندما تزورون موقع اإلنترنت الخاص بنا نقوم بالحفظ مؤقتاً لما یطلق علیھ بیانات االستخدام وذلك على 

حرف ف من النظام األوربي لحمایة البیانات العامة.  نحن نستخدم بیانات 1فقرة 6أساس المادة 

لسالمة لكي نحسن من موقع اإلنترنت الخاص بنا.  االستخدام ألغراض إحصائیة وكذلك أغراض ا

بخالف ذلك نستخدم ھذه المعلومات لكي نتیح استدعاء موقع اإلنترنت الخاص بنا للتحكم وإدارة أنظمتنا 

وكذلك أیضاً لتحسین تصمیم موقع اإلنترنت. في نفس الوقت تمثل ھذه األغراض التي نتبعھا مصلحة 

حرف ف من النظام األوربي لحمایة البیانات العامة. تتكون 1فقرة 6مشروعة تتطابق مع مفھوم المادة

  مجموعة البیانات من:

  الصفحة التي من خالل تم طلب الملف •

  اسم الملف •

  تاریخ ووقت االستعالم•

  كمیة البیانات التي تم نقلھا •

  حالة الوصول إلى البیانات (نقل الملف، لم یتم العثور على الملف)•

  اإلنترنت المستخدموصف طراز متصفح•

  عنوان آي بي الخاص بالكمبیوتر الذي أصدر االستفسار مختصراً على الثالث مواضع األخیرة•

  ملفات تعریف االرتباط
في موقع اإلنترنت الخاص بنا نستخدم ملفات تعریف االرتباط. ملفات تعریف االرتباط ھي ملفات نصیة 

صغیرة یمكن تخزینھا وقراءتھا على الجھاز المستخدم من طرفكم. في ھذا الصدد یتم التفریق بین ملفات 

ت الخاص بك وملفات تعریف االرتباط الدوریة التي یتم محوھا مرة أخرى، عندما تغلق متصفح اإلنترن

تعریف االرتباط الدائمة التي یتم تخزینھا بما یتعدى الجلسات المنفردة. تشتمل ملفات تعریف االرتباط 

على بیانات تجعل من الممكن التعرف مرة أخرى على الجھاز المستخدم. ولكن أیضاً تحتوي ملفات 

ق باألشخاص. في موقع اإلنترنت تعریف االرتباط جزئیاً على معلومات عن ضبط محدد فقط ال یتعل

1صفحة 1فقرة 6الخاص بنا نستخدم ملفات تعریف االرتباط. وتجري المعالجة على أساس المادة 



وفي مصلحة تحسین أو إتاحة توجیھ DSGVOحرف ف من النظام األوربي لحمایة البیانات العامة 

متصفح الخاص بك بحیث یخطرك المستخدم وتعدیل عرض موقع اإلنترنت الخاص بنا. یمكنك ضبط ال

عن وضع ملفات تعریف االرتباط. على ھذا النحو یصبح استعمال ملفات تعریف االرتباط أمراً شفافاً. 

إضافة إلى ذلك تستطیعون محو ملفات تعریف االرتباط في أي وقت عن طریق الضبط المطابق 

، أن موقع اإلنترنت الخاص بنا للمتصفح ومنع وضع ملفات تعریف ارتباط جدیدة. یرجى منكم مراعاة

  لن ُیعرض في ھذه الحالة بشكل مناسب وبعض الوظائف الفنیة لن تكون متاحة بعد.

  استخدام یوتیوب
شركة تدار یوتیوب بمعرفة ). YouTubeلربط أفالم الفیدیو یتم استخدام العارض یوتیوب (

YouTube LLC 901ومقرھا الرئیسي في Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, 

USA . ُتمثل شركة یوتیوب من خالل شركةGoogle LLC 1600في ومقرھا Amphitheatre 

Parkway, Mountain View, CA 94043, USA نحن نستخدم أفالم فیدیو من یوتیوب .

مدمجة في النطاق الموسع لحمایة البیانات. ھذا معناه: أن یوتیوب ال تخزن ملفات تعریف االرتباط 

مستخدم الذي یعرض موقع إنترنت بھ برنامج تشغیل فیدیو على طراز یوتیوب، لكنھ لم ینقر على لل

الفیدیو لكي یبدأ تشغیل الفیدیو. إذا تم النقر على برنامج تشغیل الفیدیو یوتیوب یستطیع یوتیوب في بعض 

معلومات ملفات الظروف تخزین ملفات تعریف االرتباط على كمبیوتر المستخدم، لكنھ لن یتم تخزین

تعریف االرتباط المتعلقة بالشخص من أجل تشغیل الفیدیو المدمج. األساس القانوني للمعالجة ھو المادة 

لدیھا مصلحة BÄK. إن DSGVOحرف ف) من النظام األوربي لحفظ البیانات العامة 1فقرة 6

  مشروعة في تصمیم موقع اإلنترنت بشكل إخباري ملئ بالمعلومات.

المعلومات عن معالجة البیانات وإرشادات حمایة البیانات من خالل یوتیوب (جوجل) تجدونھا مزید من

  .ھنا

  خدمات وسائل التواصل االجتماعي
على موقع اإلنترنت الخاص بنا تجدون روابط إلى خدمات وسائل التواصل االجتماعي التابعة لتویتر 

، إذا كان BÄKویوتیوب. عندما تتبعوا ھذه الروابط تصلون إلى موقع التواصل االجتماعي الخاص بـ 

سائل التواصل لدیك حساب لدى خدمة وسائل التواصل االجتماعي المعنیة.  عند النقر على رابط خدمة و

االجتماعي یتم إجراء اتصال بخادم خدمة وسائل التواصل االجتماعي. من خالل ذلك سیتم إخطار خادم 

خدمة وسائل التواصل االجتماعي، بأنك قمت بزیارة موقع اإلنترنت الخاص بنا.  عالوة على ذلك سیتم 

نقل بیانات 

  بیانات ھي على سبیل المثال: أخرى إلى موفر خدمة وسائل التواصل االجتماعي. ھذه ال

  عنوان موقع اإلنترنت الذي یوجد علیھ الرابط الذي تم استخدامھ•

  تاریخ ووقت استدعاء موقع اإلنترنت أو استخدام الرابط•

  معلومات عن المتصفح الُمستخدم ونظام التشغیل الُمستخدم•

  عنوان آي بي•

عي حال استخدام الرابط، فقد یستطیع موفر إذا كنت قد سجلت دخولك بالفعل على خدمة التواصل االجتما

من المعلومات التي تم نقلھا وفي حالة تحدید اسم المستخدم التابع لك خدمة التواصل االجتماعي 

أسمك الحقیقي وربط ھذه المعلومات بحساب المستخدم الشخصي الخاص بك في خدمة تحدیدالضرورة 

https://policies.google.com/privacy?hl=ar


وجك من حساب المستخدم الخاص بك، تستطیع التواصل االجتماعي. إذا قمت قبل ذلك بتسجیل خر

  استبعاد إمكانیة ربط المعلومات مع حساب المستخدم الشخصي الخاص بك. 

خدام خدمات التواصل االجتماعي یوجدون في الوالیات المتحدة ودول أخرى خارج االتحاد األوربي. 

ماعي في دول خارج االتحاد لذلك فمن الممكن أن تتم معالجة البیانات من موفر خدمة التواصل االجت

. لذلك یرجى منكم مراعاة، أن الشركات في ھذه الدول تخضع لقانون حمایة بیانات ال أیضاً األوربي

  یحمي البیانات الشخصیة العامة بنفس القدر كما ھو الحال في الدول األعضاء في االتحاد األوربي.

صل االجتماعي التي لھا رابط على موقع مزید من المعلومات عن استخدام البیانات من خدمة التوا

  اإلنترنت الخاص بنا تجدونھا في معاییر حمایة البیانات لدى خدمة التواصل االجتماعي المعنیة. 

  

  استخدام جوجل أنالیتكس
عندما تزورون موقع اإلنترنت الخاص بنا نقوم بالحفظ مؤقتاً لما یطلق علیھ بیانات االستخدام وذلك على 

حرف ف من النظام األوربي لحمایة البیانات العامة. في ھذا الشأن یدور األمر 1فقرة 6أساس المادة 

 ,Amphitheatre Parkwayومقرھا في ("جوجل")  .Google Incحول منتج من شركة 

Mountain View, CA 94043, USA یستخدم جول أنالیتكس "ملفات تعریف االرتباط"، أي .

الملفات النصیة التي یتم تخزینھا على الكمبیوتر الخاص بك والتي تتیح تحلیل استخدامك لموقع 

ت ھذا اإلنترنت. أما المعلومات التي یتم إعدادھا من ملف تعریف االرتباط عن استخدامك لموقع اإلنترن

فیتم نقلھا في العادة إلى خادم من شركة جوجل في الوالیات المتحدة األمریكیة وتخزینھا علیھ ھناك.  

وبما أننا قمنا بتنشیط خاصیة تجھیل عنوان آي بي على موقع اإلنترنت ھذا، فإن عنوان آي بي الخاص 

أو في دول أعضاء اتفاقیة بك سوف یتم اختصاره قبل ذلك داخل الدول األعضاء في االتحاد األوربي 

السوق األوربیة.  في الحاالت االستثنائیة فقط یتم نقل عنوان آي بي كامالً إلى خادم من جوجل في 

الوالیات المتحدة األمریكیة واختصره ھناك فقط.  تستخدم جوجل ھذه المعلومات، لكي تقییم لنا 

نترنت وألداء الخدمات الخاصة بنا استخدامك لموقع اإلنترنت وإلعداد تقریر عن نشاط موقع اإل

والمرتبطة باستخدام موقع اإلنترنت واستخدام اإلنترنت.  في نفس الوقت تمثل ھذه األغراض التي نتبعھا 

حرف ف من النظام األوربي لحمایة البیانات 1فقرة 6مصلحة مشروعة تتطابق مع مفھوم المادة 

شھراً.  بخالف ذلك تستطیع أن تعارض 14بعد مرور العامة. یتم محو بیانات المستخدم بشكل تلقائي 

  إنشاء ملف استخدام باسم مستعار لك. لھذا الغرض تتوافر عدة إمكانیات:

أحد اإلمكانیات لمعارضة تحلیل اإلنترنت من خالل جوجل أنالیتكس یتمثل في وضع ملفات رفض •

استخدامھا في غرض تحلیل تعریف االرتباط التي تعطي جوجل توجیھات بعدم تخزین بیاناتك أو 

اإلنترنت. یرجى منكم مراعاة، أن ھذا الحل سیمنع إجراء تحلیل اإلنترنت طوال أن ملفات رفض 

تعریف االرتباط مخزنة من المتصفح. إذا كنت ترغب اآلن في وضع ملفات رفض تعریف 

  *االرتباط، یرجى النقر على الزر

*   إیقاف نشاط جوجل أنالیتكس

  تستطیع منع تخزین ملفات تعریف االرتباط من خالل ضبط ذلك في برنامج المتصفح الخاص بك.•

تبعاً للمتصفح الذي تستخدمھ لدیك إمكانیة تثبیت برنامج مساعد للمتصفح یقوم بمنع التتبع. لھذا •

  وتثبیت البرنامج المساعد للمتصفح الذي یمكن استدعائھ ھناك.ھناالغرض یرجى منك النقر 

  بالبرید وإلغاء التسجیلBÄKgroundالتسجیل الستالم 

javascript:gaOptout()
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=ar


بالبرید أو BÄKgroundإذا كنت ترغب في الحصول على النسخة المطبوعة من مجلة االستعالمات 

كنت ترغب في إنھاء االستالم، یمكنك إجراء ذلك عن طریق نموذج التسجیل/إلغاء التسجیل للتسلیم 

على معلومات عن الموضوعات الطبیة والموضوعات الطبیة BÄKgroundبالبرید.  تشتمل 

نستخدمھا، لكي السیاسیة. للتسجیل وإلغاء التسجیل نحتاج إلى بیانات عن أسمك وعنوانك. ھذه البیانات 

نرسل إلیكم طبعات المجلة أو إلغاء حصولك على المجلة وإخطارك بذلك. األساس القانوني لمعالجة 

حرف أ من النظام األوربي لحمایة البیانات العامة، التي 1فقرة 6البیانات ھو موافقتك تبعاً للمادة 

ا في أي وقت في المستقبل، على سبیل منحتھا لنا من خالل طلب مجلة االستعالمات والتي تستطیع إلغائھ

  عند إلغاء الموافقة یتم محو بیانات المستخدم..info@baek.deي: المثال بالبرید اإللكترون

  الترشح
أنت لدیك اإلمكانیة أن ترسل إلینا مستندات ترشحك بالبرید اإللكتروني. الجھة المختصة سوف تحصل 

على مستندات ترشحك وتقوم بتحویلھا فقط إلى القسم المختص بكل جھة أو األشخاص المكلفین بممارسة 

اإلجراءات. نحن نستخدم بیانات ترشحك في تنفیذ إجراءات الترشح.  نحن نستخدم بیانات ترشحك في 

لقانون االتحادي من ا1جملة 1فقرة 26تنفیذ إجراءات الترشح. األساس القانوني للمعالجة ھو المادة 

  لحمایة البیانات.

  االتصال
أنت لدیك اإلمكانیة أن ترسل إلینا مستندات ترشحك بالبرید اإللكتروني. بواسطة نموذج االتصال نحتاج 

إلى أسمك وعنوان البرید اإللكتروني ورقم الھاتف ومجال الموضوعات وإخطار. البیانات الخاصة 

تیاریة. البیانات الناجمة عن إجراء االتصال بنا سوف یتم بالفاكس وموضع اإلخطار ھي بیانات اخ

معالجتھا للرد فقط على استفسارك. إحالة البیانات إلى جھة ثالثة سیتم فقط إذا كان ذلك ضروریاً من أجل 

حرف ف من 1فقرة 6إجراء مطالبك. األساس القانوني الستخدام البیانات الناجمة عن ذلك ھو المادة 

لحمایة البیانات العامة. نحن لدینا مصلحة مشروعة أن نكون على اتصال مع مستخدمي النظام األوربي

موقع اإلنترنت وإذا استدعى األمر الرد على األسئلة المطروحة أو إرسال معلومات. بیاناتك الشخصیة 

  سوف یتم محوھا بعد إتمام إجراء استفسارك. 

  استخدام مقدمي خدمات
ألداء الخدمات ولمعالجة بیاناتك مقدمي خدمات (ما یطلق علیھ إجراء أمر التكلیف). BÄKتستخدم 

فقط وھم ملزمون بمراعاة لوائح حمایة البیانات. BÄKیعالج مقدمي الخدمة البیانات بناء على توجیھات 

لفترة الزمنیة جمیع القائمین بتنفیذ أوامر التكلیف تم اختیارھم بعنایة ویحصلون على البیانات بالحجم ول

  الالزمة فقط ألداء الخدمات المطلوبة.

  التشفیر 
نحن نستخدم أسلوب تشفیر حدیث لحمایة بیاناتك من الوصول إلیھا بشكل غیر مرغوب فیھا. من خالل 

ذلك ال یستطیع األشخاص الغیر مصرح لھم الوصول إلى البیانات. على ھذا النحو تنتقل بیاناتك من 

256إلى الخادم والعكس عن طریق اإلنترنت بواسطة أسلوب تشفیر تي أل أس الكمبیوتر الخاص بك 

) تتعرف على ذلك من خالل ظھور رمز قفل Transport Layer Security Version 1.2بت (

  ://.httpsمغلق على شریط المعلومات في المتصفح الخاص بك وسطر العنوان یبدأ بـ 

mailto:info@baek.de


  فترة تخزین البیانات
  اتك طالما كانت ھذه ضروریة ألداء خدماتنا وكان المحو ال یتعارض مع ُمھل الحفظ.نقوم بتخزین بیان

  حقوقك كمستخدم
أنت كمستخدم لك الحق في طلب معلومات عن البیانات التي یتم تخزینھا عنك لدینا وألي غرض یتم ھذا 

بیانات التي یكون التخزین. عالوة على ذلك تستطیع تصحیح البیانات الخاطئة أو طلب محو مثل ھذه ال

حفظھا غیر مشروع أو حفظھا لم یعد ضروریاً بعد. كذلك لك الحق أن تطالب بنقل البیانات ووضع قیود 

على معالجة بیاناتك. بخالف ذلك لدیك الحق أن تتقدم بشكوى لدى سلطة رقابیة بشأن معالجة البیانات 

  ق في إلغاء ھذه الموافقة في أي وقت.التي یتم إجرائھا. إذا كنت قد منحتنا موافقة یصبح لدیك الح

  حق إلغاء الموافقة
حرف أیھ أو أف من 1فقرة 6في الحاالت التي نقوم فیھا بمعالجة بیاناتك الشخصیة على أساس المادة 

، یكون لدیك الحق لألسباب التي تنجم عن وضعك DSGVOالنظام األوربي لحمایة البیانات العامة 

اء على ذلك لن نقوم بمعالجة بیاناتك الشخصیة بعد، إال إذا كانت ھناك أسباب الخاص إلغاء الموافقة. بن

اضطراریة حساسة یمكن إثباتھا للمعالجة تفوق مصلحة وحق وحریة الشخص المعني باألمر، أو أن 

معالجة البیانات تتم بغرض المطالبة أو ممارسة أو الدفاع عن حقوق قانونیة. یرجى منكم توجیھ إلغاء 

  info@baek.deقة بقدر اإلمكان إلى:المواف

  المكلف بحمایة البیانات
یوجد في خدمتكم لتقدیم المعلومات واالقتراحات التي االتحادیةألطباءاغرفة المكلف بحمایة البیانات في 

  تتعلق بموضوع حمایة البیانات.
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