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 من المسؤول عن معالجة البيانات في سلطة اإلنفاذ القوانين ومن هو الشخص الذي يمكنك التواصل به؟ .1

معالجة  سلطة   المسؤولة عن  الشخصية هي  البيانات  معالجة  ووسائل  األهداف  تحدد  التي  المعنية  القوانين  اإلنفاذ 
 بياناتك الشخصية. بيانات االتصال بالسلطة التنفيذية التي قامت بتحضير ورقة المعلومات هذه هي كما يلي: 

Justizvollzugsanstalt Essen, Krawehlstraße 59, 45130 Essen 

ضافة إلى ذلك، يمكنك االتصال بمسؤول )مسؤولي( حماية البيانات الرسمي بشأن جميع األسئلة المتعلقة بمعالجة  باإل
. يمكنك الوصول إلى مسؤول حماية البيانات باستخدام  وممارسة حقوقك في هذا الصدد بياناتك الشخصية من قبلنا  

أجل إرسال رسالة إليهم شخصيًا، يجب أن تكتب في  نفس معلومات االتصال الخاصة بسلطة التنفيذ المسؤولة. من  
مكان العنوان هذه الجملة "لعناية مسؤول حماية البيانات". أو بدالً من ذلك، يمكنك إرسال بريد إلكتروني إلى العنوان  

 . datenschutz@jva-essen.nrw.deالتالي: 

البيانات هو المسؤول الوحيد عن القضايا المتعلقة بقانون حماية البيانات. فإن المسؤول أو المسؤولة    مسؤول حماية
 غير مخول بتزويدك بالمعلومات المتعلقة بالمحتوى حول عمل طلبك أو تقديم المشورة القانونية.

 على أي أساس قانوني وألي أغراض تقوم سلطة إنفاذ القوانين بمعالجة بياناتك؟ .2

 تم معالجة بياناتك فقط إذا كان هناك أساس قانوني لذلك أو إذا كنت قد وافقت صراحة على المعالجة. ست

المادة   في  المقصود  بالمعنى  األحكام  تنفيذ  بياناتك ألغراض  لمعالجة  القانوني  التعليمات    1الفقرة    1األساس  من 
ة في المؤسسات السجن العقابية في شمال ينظمه قانون حماية البيانات الشخصي  2016/680)االتحاد األوروبي(  

، والذي  (JVollzDSG NRW  -وستفاليا    - ويستفاليا )قانون حماية البيانات القضائية في شمال الراين    -الراين  
الموقع على  عليه  اإلطالع  في  .  www.recht.nrw.de  يمكنك  الشخصية  البيانات  حماية  قانون  إلى  باإلضافة 

، فإن األساس القانوني للمعالجة التي ال تفيد في  JVollzDSG NRWالمؤسسات السجن العقابية في شمال الراين  
القانون األساسي    DS-GVOمقاضاة أو إنفاذ أو تجنب الخطر يمكن أن يكون أيًضا الالئحة العامة لحماية البيانات )

 وستفاليا والقانون الفيدرالي قانون حماية البيانات.  -لبيانات(، والتي يكملها قانون حماية بيانات شمال الراين  لحماية ا 

من حيث المبدأ، تعالج سلطة إنفاذ القوانين بياناتك الشخصية فقط بقدر ما يكون ذلك ضروريًا ألغراض قابلة للتنفيذ.  

mailto:datenschutz@jva-essen.nrw.de
http://www.recht.nrw.de/
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البيا معالجة  على  المثال  سبيل  على  يشمل  وللتحضير  وهذا  عقابية  مؤسسة  دخول  عند  الهوية  إثبات  لغرض  نات 
 وإجراء زيارات للسجناء. 

يمكن أيًضا معالجة بياناتك ألغراض أخرى غير قابلة للتنفيذ إذا كان هناك أساس قانوني لمعالجة البيانات المعنية.  
يمكن الحصول على قائَِمة بالتغييرات المسموح بها في الغرض، والتي بموجبها يُسمح بالمعالجة ألغراض أخرى  

 .JVollzDSG NRW 4 - 1رقم  2الفقرة  12 غير األغراض القابلة للتنفيذ إلى حد معين، في المادة 

 ما هي األشكال الخاصة لمعالجة البيانات التي يمكن أن تواجهها في سلطة إنفاذ القوانين ؟ .3

عندما تتواصل مع سجين في السجن المحلي، فإن سلطات إنفاذ القانون مخولة بتنفيذ إجراءات معالجة البيانات  
 وستفاليا. يمكن العثور على التفاصيل في المادة    - شمال الراين    الخاصة بموجب قانون حماية بيانات سجن 

من قانون حماية البيانات الشخصية في المؤسسات السجن العقابية في شمال   32و    25و    24و    22و    20 §§
 . JVollzDSG NRWالراين  

 االستفسار األمني
ا كانت هناك أي معلومات متعلقة باألمان عنك. لغرض الحفاظ على األمن، يحق لسلطة اإلنفاذ القانوني التحقق مما إذ

تعتبر النتائج المتعلقة بالمواقف المتطرفة، وخاصة الموجهة نحو العنف أو االتصاالت مع هذه المنظمات أو الجماعات 
أو األشخاص ذات صلة باألمن. ولهذا السبب يحق لسلطة اإلنفاذ القانوني المعنية في الحاالت الفردية طلب معلومات 

 .(JVollzDSG NRW 21 §)ن السجل المركزي االتحادي وسلطات الشرطة ومكتب حماية الدستور  م 

 سيتم إخطارك فيما يتعلق باالستفسار األمني ونطاقه والعواقب القانونية المحتملة قبل الحصول على المعلومات.

شخصك على أساس تقييم شامل للحالة الفردية وتقرر  تقوم سلطة اإلنفاذ القانوني بتقييم الُمْستَْنتََجات التي تلقتها حول  
ما إذا كانت لن تمنحك حق الوصول كشخص خارج مؤسسة أالسجن أو بشروط فقط. وينطبق هذا وفقًا لذلك إذا كان 

 يجب عليك رفض االستفسار األمني.

ل األحوال منح الوصول  إذا تعذر إكمال االستفسار األمني الذي يعتبر ضروريًا في الوقت المناسب، فيمكن في أفض 
 .(JVollzDSG NRW 21 §)إلى مؤسسة السجن مؤقتًا تحت اإلشراف إذا كان ذلك ضروريًا وفقا للمادة  

 إجراءات التحقق من الهوية
 22باإلضافة إلى أحكام قوانين التنفيذ، تكون السلطة التنفيذية طبقًا للمادة 

JVollzDSG NRW واجباتها القانونية. يمكن أن يعتمد دخولك إلى مؤسسة  مخولة بتحديد هويتك من أجل الوفاء ب
السجن على تقديم اسمك العائلي واسمك األول وعنوانك وإثباته بهوية رسمية وإثباتها عن طريق التعريف الرسمي  
مع التسجيل البيومتري لسمات األصابع واليدين والوجه، بقدر ما تبرر األدلة الفعلية االفتراض بأن ذلك ضروري  

 ع تبادل السجناء في حاالت فردية. لمن

 استخدام تقنية الفيديو 
من أجل الحفاظ على أمن المؤسسة ونظامها، وال سيما لمنع محاوالت الهروب وكذلك إلقاء أو رمي األشياء على 

عن  مباني المؤسسة، فإن الَساَحةٌ ومبنى المؤسسة بما في ذلك داخل المبنى والمحيط المباشر للمؤسسة تتم مراقبتها  
 (. JVollzDSG NRW 25، 24 §طريق تقنية الفيديو أو األجهزة اإللكترونية البصرية )

 معالجة نتائج المراقبة وإجراءات التفتيش 
، معالجة بياناتك الشخصية التي قد تصبح  JVollzDSG NRW 32 §يحق لسلطة اإلنفاذ القانوني، بموجب شروط  

مراقبة االتصاالت أو الفحص البصري أو مراقبة المراسالت أو معروفة أثناء اإلشراف أو مراقبة الزيارات أو  
بعد سماع   المكتسبة  المعرفة  القانوني  اإلنفاذ  تستخدم سلطة  قد  المثال،  الطرود. على سبيل  محتويات  من  التحقق 

ية التي السجناء لغرض معاملة السجناء أو على سبيل المثال، لمالحقة الجرائم الجنائية المحتملة أو الجرائم اإلدار 
 سيتم إرسالها إلى الشرطة. 
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 هل توجد لوائح خاصة للبيانات الحساسة؟ .4

، على سبيل  (JVollzDSG NRWالبيانات الحساسة بشكل خاص )تسمى "البيانات الشخصية للفئات الخاصة" في  
كانت ضرورية    المثال البيانات حول االنتماء الديني أو البيانات الحيوية، يتم جمعها ومعالجتها بشكل عام فقط إذا

للغاية. هذا يعني أنه يتم دائًما إجراء فحص شامل بشكل خاص لتحديد ما إذا كانت سلطة اإلنفاذ القانوني تحتاج حقًا  
 إلى هذه البيانات الخاصة. 

 كم المدة الزمنية سيتم حفظ البيانات الخاصة بك؟ .5

ابة وقوائم الزوار وفي العمليات المتخصصة  قد يتم تسجيل بياناتك أو حفظها في ملفات أفراد السجناء ودفاتر البو 
 المدعومة بتكنولوجيا المعلومات.

 .JVollzDSG NRW 43، 42 §§تعتمد مدة الحفظ على المادة 

أو   للتنفيذ  قابلة  مطلوبة ألغراض  معالجتها  تعد  لم  طالما  تم حفظها  التي  الشخصية  البيانات  سيتم حذف  ذلك  بعد 
 ألغراض قانونية أخرى. 

تعذر حذف البيانات الشخصية المحفوظة، على سبيل المثال ألنه يجب معالجة البيانات ألغراض األدلة، فسيتم  إذا  
 تقييد معالجة البيانات الشخصية المحفوظة. 

إذا تم إجراء االستفسار األمني عنك، فسيتم إتالف المستندات ذات الصلة أو البيانات الشخصية المخزنة إلكترونيًا  
 حذفها خالل عام واحد من انتهاء االستعالم األمني ، ما لم توافق على مزيد من التخزين.أو 

 ما هي حقوقك؟ .6

  37 و  5إذا تم استيفاء المتطلبات القانونية في كل حالة على حدة، فلديك حقوق مختلفة. تنتج التفاصيل عن المادة رقم  
الجة البيانات غرض المالحقة الجنائية أو إنفاذ  وبقدر ما ال تخدم مع  JVollzDSG NRW  44إلى    42و    40إلى  

 من الالئحة العامة لحماية البيانات.  21و  20و  18إلى  15األحكام أو تجنب الخطر، من المواد 

 الحق في التبليغ 
إذا تم جمع بياناتك الشخصية من قبل سلطات إنفاذ القانون دون علمك أو تم نقلها ألغراض لم يتم جمعها من أجلها،  

حق لك أن يتم إخطارك بالبيانات المعنية. سيتم تقديم إشعار فقط في حاالت معالجة البيانات التي لم يتم ذكرها  في
 بالفعل في ورقة المعلومات هذه. 

 الحق في الحصول على معلومات
د الحق في يمكنك طلب معلومات حول بياناتك الشخصية التي تتم معالجتها بواسطة سلطة اإلنفاذ القانون. قد يتم تقيي 

الحقوق   من  غيرها  أو  الشخصية  بياناتهم  حماية  في  الثالثة  األطراف  حق  خالل  من  المعلومات  على  الحصول 
 المتعارضة. في طلبك للحصول على المعلومات، يجب عليك تحديد طلبك من أجل تسهيل تجميع البيانات الالزمة. 

 الحق في فحص الملفات 
معلومات غير كافية لحماية مصالحك القانونية، ولكن التفتيش ضروري. قد  يمكنك أيًضا فحص الملفات إذا كانت ال

 يتم تقييد هذا الحق أيًضا بحق األطراف الثالثة في حماية بياناتهم الشخصية أو غيرها من الحقوق المتعارضة. 

 الحق في حذف أو تقييد المعالجة
 ية غير مسموح بها أو لم يعد مسموًحا بها.  يمكنك طلب حذف بياناتك الشخصية إذا كانت معالجة بياناتك الشخص

 يعتمد حقك في الحذف، من بين أمور أخرى، على ما إذا كنا ال نزال بحاجة إلى البيانات المتعلقة بك للوفاء  
 من  43، والمادة (DS-GVO)من القانون العام لحماية البيانات   18بواجباتنا القانونية. بموجب شروط المادة 
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 ، هناك حق في تقييد معالجة بياناتك الشخصية. JVollzDSG NRWقانون 

 الحق في التصحيح 
 إذا كانت المعلومات المتعلقة بك )لم تعد( صحيحة، فيمكنك 

 طلب تصحيح ذلك. إذا كانت بياناتك غير مكتملة، فيمكنك طلب استكمالها.

 الحق في االعتراض 
تنشأ بياناتك في أي وقت ألسباب  االعتراض على معالجة  الخاصة. عندئٍذ ستستمر معالجة   يحق لك  عن حالتك 

بياناتك فقط إذا كان هناك سبب مقنع. يمكن أن ينشأ سبب مقنع بشكل خاص من القوانين التي تخدم معالجة إنشاء 
الدعاوى القانونية أو ممارستها أو الدفاع عنها أو تجبرنا على مواصلة المعالجة، على سبيل المثال فترات االحتفاظ  

 القانونية. بالملفات 

 الحق في نقل البيانات 
بقدر ما ال تتم معالجة البيانات في إطار ممارسة السلطة الرسمية أو ضرورية ألداء مهمة تم تعيينها لسلطة اإلنفاذ،  
يحق لك الحصول على البيانات الشخصية المتعلقة بك متاحة لك إذا كانت معالجة البيانات تستند إلى موافقة أو عقد  

 ة اإلجراءات اآللية.وتتم بمساعد 

 الحق في الشكوى
 إذا كنت تعتقد أن معالجة بياناتك الشخصية 

من قبل سلطة اإلنفاذ القانوني ال تتوافق مع األحكام القانونية، فيمكنك تقديم شكوى إلى السلطة اإلشرافية المختصة  
 بحماية البيانات. 

القانوني هي المفوض الوطني لحماية   البيانات والمسؤولة عن جميع سلطات اإلنفاذ  السلطة المشرفة على حماية 
 على العنوان التالي:  LDI. يمكنك التواصل مع (LDI)البيانات وحرية المعلومات 
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