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طلب الحصول على نظام غذائي بديل
ألسباب أخالقية دينية
المدارس االبتدائية واإلعدادية
اإلدارة المشتركة للمجتمعات  -قيادة مجتمع فالي دي الجي

تنبيه ،ال يمكن طلب الحميات الغذائية ألسباب صحية من خالل هذا النموذج ،ويجب طلبها بالضرورة عن طريق الدخول إلى البوابة
اإللكترونية www.dietescuole.it
بيانات الوالدين مقدمي الطلب
االسم واللقب _______________________________________________________________________
البريد اإللكتروني ____________________________________ رقم الهاتف _________________________
بصفته والد أو ممارس السلطة األبوية لمستخدم قاصر ،فإنه يطلب تفعيل
نظام غذائي بديل ألسباب أخالقية دينية
□

نظام غذائي بدون لحم الخنزير و مشتقاته

□

نظام غذائي خالية من جميع أنواع اللحوم ومشتقاتها

□

نظام غذائي خالية من اللحوم و مشتقاتها ،واألسماك ومشتقاتها

□

نظام غذائي بدون أطعمة ذات أصل حيواني (اللحوم ،األسماك ،اللبن ،البيض)

هذا الطلب صالح لكامل الدورة الدراسية (من الصف األول إلى الصف الخامس من المدرسة االبتدائية ،ومن الصف األول إلى الصف الثالث
من المدرسة اإلعدادية)
بيانات الطالب
االسم واللقب ____________________________________________________________________
الكود الضريبي __________________ محل الميالد __________________ تاريخ الميالد _______________
عنوان اإلقامة _____________________________________ المدينة __________________________
اسم المدرسة _______________________________ الصف _______________ القسم ______________
أيام الحضور في المقصف:
□

األثنين

□

الثالثاء

□

األربعاء

□

الخميس

□

الجمعة

التوقيع ________________________________________ التاريخ _____________________________
صفحة  1من 2

سياسة الخصوصية

السياسات عم ً
ال بأحكام المواد  14-13من الئحة االتحاد األوروبي رقم  679لعام ( 2016الخصوصية)
السياسات وفقًا ألحكام المواد  14-13من الئحة االتحاد األوروبي رقم  679لعام ( 2016الخصوصية) فيما يتعلق بطلب نظام غذائي بديل
وفقًا للتشريعات األوروبية والوطنية وبشأن حماية البيانات الشخصية ،نعلمك أنه سيتم معالجة بياناتك الشخصية ،بصفة المسئول عن عملية
معالجة البيانات ،من قبل :اإلدارة المشتركة للمجتمعات (فاللي دي الجي ،فاللي دي تشيمبرا ،إقليم فال دي أديجي) ميدان مونسينيور بيرلي
رقم  – 3فاتسانو – كود بريدي  38096فاللي أجي (ترينتو) – هاتف رقم  – 0461-340163فاكس  – 0461-340857البريد اإللكتروني
 ،segreteria.istruzione@comunita.valledeilaghi.tn.itوالتي قامت بتعين الشخص المسؤول عن معالجة البيانات ،كهيئة إدارة
خدمة تقديم الطعام ،شركة Risto 3 sc :في  57شارع ديل كوميرتشو – ترينتو ،كود بريدي  – 38121هاتف رقم – 0461 825175
فاكس  – 0461 822515البريد اإللكتروني privacy@risto3.it
الغرض من معالجة البيانات
تهدف معالجة بياناتك الشخصية إلى السماح بإدارة النظام الغذائي المطلوب وأنشطة الرقابة من قبل بلدية فاللي وهيئة إدارة خدمات تقديم
الطعام .سيتم تنفيذ عملية المعالجة باستخدام وسائل يدوية ومحوسبة وتليماتية مع تنظيم منطقي وتجهيز يرتبط ارتباطا وثيقا بالغرض نفسه
وبطريقة تضمن أمن وسالمة وسرية البيانات نفسها من خالل تدابير فنية وتنظيمية مناسبة .توفير البيانات وطرق المعالجة يعتبر إلزاميا من
أجل إعداد النظام الغذائي البديل .ويرجى مالحظة أنه من أجل هذا الغرض ،سيتم جمع بيانات "خاصة" وفقًا للمادة رقم  9من الئحة االتحاد
األوروبي رقم  679لعام  ،2016وبالتالي ،سوف يتم طلب موافقة صريحة منكم على عملية المعالجة .رفض تقديم البيانات الشخصية
والتوقيع على الموافقة لن يسمح بإعداد النظام الغذائي المطلوب .ويرجى العلم أن أي تغييرات في البيانات التي قد تحدث بعد تقديم تلك
البيانات يجب أن يتم اإلبالغ بها على الفور إلى وحدة التحكم المسئولة عن معالجة البيانات لتصحيحها و  /أو تكاملها .سيتم إبالغ مستلمي
البيانات التي تم جمعها ومعالجتها من قبل الموظفين والمتعاونين في وحدة التحكم المسئولة عن معالجة البيانات المصرح لهم حسب األصول
وتغطيتها بقيود السرية .قد يتم توصيل تلك المعلومات أيضًا إلى األشخاص المعينين في وحدة الخدمات الصحية بالمقاطعة أو إلى هيئات أو
وكاالت عامة أخرى إذا لزم األمر بموجب التزامات قانونية أو تنظيمية .ولن تخضع البيانات المقدمة بأي حال من األحوال للكشف أو النشر
أو التواصل إلى أطراف ثالثة أخرى ،باستثناء األطراف التي يعطيها القانون أو أوامر السلطات المختصة الحق في الوصول إلى تلك البيانات.
فترة االحتفاظ بالبيانات
سيتم االحتفاظ بالبيانات للوقت الالزم الستكمال الطلب (بشكل داللي للدورة الدراسية المرجعية) وبعد ذلك لمدة  30يو ًما أخرى ،وسوف يتم
مسحها في نهايتها .حقوق الطرف المعني في أي وقت ،يمكنك ممارسة الحقوق التالية :أ) إلغاء الموافقة المعلنة مسبقًا .ب) معارضة معالجة
بياناتك ،عندما يتم ذلك على أساس قانوني بخالف الموافقة .ج) الحصول على معلومات حول البيانات التي تتم معالجتها بواسطة المسئول عن
التحكم في البيانات حول جوانب معينة من عملية المعالجة ،وكذلك الحصول على نسخة من البيانات التي تتم معالجتها .د) التحقق من صحة
البيانات الخاصة بك وطلب تحديثها أو تصحيحها .هـ) عند استيفاء الشروط ،قم بطلب وضع حدود لمعالجة بياناتك (في هذه الحالة لن يقوم
مراقب البيانات بمعالجة البيانات ألي غرض آخر غير تخزينها) .و) عند استيفاء الشروط ،قم بطلب حذف بياناتك من المسئول عن التحكم في
البيانات .ز) حيثما كان ذلك ممك ًنا تقنيًا ،قم باستالم بياناتك بتنسيق منظم ،شائع االستخدام وقابل للقراءة بواسطة جهاز تلقائي ،ونقلها دون
عوائق إلى مالك آخر.
في حالة عدم االستجابة أو االستجابة الجزئية ،يحق للطرف المعني تقديم شكوى إلى هيئة حماية البيانات الشخصية باتباع اإلجراء الموضح
على الموقع  .www.garanteprivacy.itقد تتم ممارسة حقوقك عن طريق إرسال طلب كتابي من خالل إرسال نموذج ورقي أو إلكتروني
إلى تفاصيل االتصال بوحدة التحكم في البيانات المشار إليها أعاله.

□

قمت بقراءة سياسة الخصوصية (ضع عالمة في المربع)

التاريخ
_____________________

التوقيع
_______________________
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