
 يرجى إحضار هذا المستند معك عند االختبار!
 

 

 2020ديسمبر  6إلى  4الشامل من  19-اختبار كوفيد

 . من الالئحة العامة لحماية البيانات والمعلومات  2الفقرة  9موافقة حماية البيانات وفقًا للمادة 

 من الالئحة العامة لحماية البيانات 14و  13والمادتين 

 الجهة المسؤولة فيما يتعلق بحماية البيانات ومسؤول حماية البيانات لديهم:

 الوزير االتحادي للشؤون االجتماعية والصحة والرعاية وحماية المستهلك
 الوزارة االتحادية للشؤون االجتماعية والصحة والرعاية وحماية المستهلك

 فيينا 1010، 1شتوبنرينغ  
 post@sozialministerium.atالبريد اإللكتروني: 

 
 مسؤولوحماية البيانات:

 إيفا ماريا بفاندلشتاينر إل إل إم. والسيد فلوريان راينينجر ، 
 فيينا  1010، 1شتوبينرينغ  

 vorname.nachname@sozialministerium.atالبريد اإللكتروني: 
 

 السيد الفاضل / السيدة الفاضلة، المحترمين،
 

الشامل باستخدام اختبارات مستضد سريعة إال إذا أعطيت موافقتك الخطية الطوعية على المعالجة ذات الصلة للبيانات  19-ال يمكنك المشاركة في اختبر كوفيد
 إذا كنت ال ترغب في منح هذه الموافقة، فإن المشاركة في االختبار الجماعي غير ممكنة لألسف. الشخصية. 

 أنت بموجبه تمنح موافقتك الصريحة على معالجة البيانات الشخصية التالية لغرض إجراء اختبار مستضد كورونا:
 الشخص المشارك في االختبار 

 الحقول) جميع(يرجى تعبئة 

 تاريخ الميالد:  اسم العائلة:

 الجنس:  االسم االول:

  العنوان / محل اإلقامة:

 الهاتف: البريد اإللكتروني:
 

 عاًما، ممثل بالغ)  14ممثل/ة (مثل الوالدين / األوصياء القانونيين لألطفال حتى سن 
 (يرجى تعبئة البيانات فقط إذا تم منح الموافقة نيابة عن شخص آخر)

  اسم العائلة:

  االسم األول:

  العنوان/محل اإلقامة:

 الهاتف: البريد اإللكتروني:
رعاية األطفال والشباب، وقانون حماية  تتم معالجة البيانات الشخصية للممثلين القانونيين على أساس القوانين المادية المعمول بها (القانون المدني العام لألوصياء، وقوانين

 البالغين للممثلين البالغين، وما إلى ذلك).

 
اله مع بيانات التقييم الوبائي، ومعرفة مادة العينة (معرفة العينة لكل شخص على حده)، ومعرف شخصي خاص في سياق االختبار، يتم أخذ عينة وبياناتك المذكورة أع

 وزارة االتحادية المحفوظة. يتم أيًضا تسجيل نتائج االختبارات اإليجابية في نظام اإلبالغ بالمنطقة ونتيجة االختبار (إيجابية أو سلبية) في السجل لبرامج الفحص الخاصة ب
 الوبائي وإرسالها إلى السلطات الصحية المسؤولة.

 
 سيتم إبالغك بنتيجة االختبار عبر البريد اإللكتروني أو الهاتف.

 
وحفظها، كما أنها  يتم إجراء االختبارات عن طريق المؤسسات األخرى (البلديات والقوات المسلحة ومؤسسات الضوء األزرق ومقدمي خدمات تكنولوجيا المعلومات)

 تتلقى بياناتك بالقدر المطلوب.
تحقيق غرض المعالجة. في حالة وجود نتيجة اختبار سلبية ، سيتم تخزين يتم تخزين البيانات المعالجة بشكل آمن ضد وصول األشخاص غير المصرح لهم ويتم حذفها فور 

.  ال تتأثر معالجة tiroltestet@tirol.gv.atأسابيع لمعالجة أي استفسارات. يمكن إلغاء هذه الموافقة في أي وقت عن طريق إرسال بريد إلكتروني إلى  4البيانات لمدة 
يجب تقديم تقرير مقابل  تتم حتى وقت اإللغاء باي عملية إلغاء.  في حال وجود نتيجة اختبار إيجابية، فإن إلغاء هذه الموافقة ليس له أي آثار قانونية بقدر ما البيانات التي

 " الحق، والعزل). PCR" للسلطة الصحية بموجب قانون األوبئة وهذا يستلزم مزيًدا من التدابير بموجب قانون األوبئة (تنفيذ اختبار بي سي آر
 

 يحق لك، من بين أمور أخرى، في الحصول على المعلومات أو تصحيح أو حذف بياناتك. 
 كما يحق لك االستئناف أمام هيئة حماية البيانات.

 
 (التاريخ والمكان)                                                         

 
 

 أو في حالة التمثيل الصحيح وفقًا لقانون حماية البالغين: توقيع الممثل/ة)) 14(توقيع الشخص الموافق (حتى سن 


