
 ةيصخشلا تانايبلا ةجلاعمول ح تامولعم
 (GDPR) تانايبلا ةيامحل ةماعلا ةحئاللا – 679/2016 )يبوورألا داحتالا( ةيبوروألا ةحئاللا نم 13دة املا

 )رصتخم دارصإ(

                                                            
 

                                                                                                                                                                                   Regione Calabria 

 

 

 راطإ يف ةيصخشلا تانايبلا ةجلاعم نع ةماه تامولعم ،اذه ةيعوتلا نايب لالخ نم ، Catanzaro ةنيدم يف "AOPC" ةيلِ   حملا ةيحصلا ةياعرلا ةئيه دمقت
 ةيسسؤملا ةطشنألا
 .ةيصوصخلا ةلأسمب ةصاخلا تاعيرشتلن وايناوقلا هيلع صنتو هددحت ام عمق باطتيق وفاوتي امب اهب ةصاخلا

                 ىلع ريدمل ”AOPC" ةيلحملا ةيحصلا ةيارعلا ةيئه لب
        

 نم ةيصخشلا تانايبلا ةجلاعم ةلأسمب ةقلعتم ىرخأ تامولعم ةيوأ لماكلا ةيعوتلا ليلد
 ycavipr/ti.aocz.www :ةيئهلل ينروتكلإلا عقوملا

 
 

     اهيلإ ةيصخشلا تانايبلا غيلتب متي يتلا تاهجلا

 اهيلع  صني  يتلا  تالاحلا  يفو  ىلعألاب  انه  ةروكذملا  افدهألا  ىلإ  لوصولل
 تاسسؤملوا ةصاخلوا ةماعلا تائيهلا ىلإ ةيصخشلا تانايبلا غيلبتن كمي ون،ناقلا
 صخشلل  يجالعلا-يصيخشتلا  راسملا  يف  ةلماعلا  تاسسؤملا  لثم(  دهاعملوا
 ).ةئياضقلت ااطلسلوا ةطرشلا تاوقو ةيعامتجالا تامدخلوا ينعملا

 

 اهنع ىنغ ال تانايب يه ةيئهلا يف لمعلا مقاط اهبلطي يتلا ةيصخشلا تانايبلا

 ختسِ  ت اهنأ امك ،ةمدقملا ةيجالعلاو ةيحصلا تامدخلا ةرادوإ ريفوت نم نكمتلل
  كلوذ  تامدخلا  هذه  ميدقتل  اِ  يمسر  هل  رحصملا  لمعلا  مقاط  لبِ  ق  نم مدِ  

 راإط  يف
 ةددحملا فطراألاو تانايكلا ىلإ اهغيلبت نكمي ةيحصلا ةلاحلاب ةقلعتملا تانايبلا
 وأ ىفشتسم لخاد كجالع ةلاح يف .تانايبلا بحاص ينعملا صخشلا لب  نم

 ةجلاعملا بتاكم يف ةدوجوملا تامولعملا ةيرسو ةينهملا ةيرسلاب لماكلا مازتلالا
 .ونناقلا اهددحي يتلا ةيصوصخلدئ اابمل اِ  قفوو

 يأ كنكمي ارئ،وطلوا ثدواحلا مسق ىلإ لوخدلا كدجاوت غيلبت مدع بلطت أن اض
 .ىرخأ فأطرا ةيأ ىلإ

 
 تانايبلا  ةجلاعم  ةيلمع  متت  ،نوناقلا  لب

 
 نم  ددحمو  هيلع  صوصنم  وه  امكو

 
 

 ةقيطرب  اهتيامح  متتو  ةيقرو  وأ  ةيمقر  لئاسوب  ةيصخشلا

 
 

 تانايبلا  ةجلاعم  متت

 نم  ةيحصلا  ةلاحلاب  ةصاخلا  تانايبلاو  ةيصخشلا ةيحصلا  ةياعرلا  ةيئه  لب

 .هل حرصملل امعلم اقاط لالخ نم طقف اهيلإ لوخدلاو اهتيرسو اهتمالس نمضت
 ىلإ  لوصولل  ةيرورضلا  ةينمزلا  ةرتفلل  طقف  ةيصخشلا  تانايبلاب  ظافتحالا  متي
 .اهلجن أم تعمج يتلاف ادهألا

 
  أو  إذن  بلط  ىلإ  ةجاحلا  دونCatanzaro  ةنيدمل  "AOPC"  ةيلحملا
 نم  حيرصت
 :ةيلاتلض اارغألل تانايبلا بحاص ينعملص اخشلا

 

                                                   تانايبلا بحاص ينعملا صخشلا قوقح

 تانايبلا ليدعتو هب ةصاخلا ةيصخشلا تانايبلا ىلإ لوخدلا ةظحل ةيأ يف هنكمي
 يف ،هنكمي  امك  .ةصقانلا ةيصخشلا  تانايبلا  لامكإو  ةحيحصلا  ريغ ةيصخشلا
 ىلإ ةفاضإ تانايبلا هذه ةجلاعمن م دحلا بلون، طناقلا اهيلعص ني يتلت االاحلا
 ضرغلا اذهلو .تانايبلا هذه ةجلاعم ىلع ضراتعالا يف هقح ةسرامم ةيناكمإ
 دىل ةيصخشلت اانايبل، ا ةيامح نع ةلوؤسملا ةهجلا ىلص إاخ بلم طيدقت نكمي
 دعبو ti.oczo@apd يلاتلا ناونعلا ىلع ةينورتكلإ ةلاسر ربع ةينعملا ةيئهلا
 ةصتخملا تاطلسلا ىلإ ىوكش ميدقت اضيأ نكمي ،ةمزاللا وطرشلا ءافيتسا

 اهيلع صني يتلت ااراءجإلل اِ  قفو ةيصخشلا تانايبلا ةيامحب
 ةيلحملا ةيحصلا ةياعرلا ةيئه وه تانايبلا ةجلاعم يف قحلا بحاص .نوناقلا

"AOPC" 

   ةيعرلاب ةصاخلا-ةيعامتجالا ةيامحلوا ةيندبلا ةمالسلوا ةحصلا ةيامح 
 ؛ةيعامتجالا

   ؛ةياعرلاب ةقلعتملا ةيبساحملوا ةيرادإلا تايلؤوسملا 

   ؛ةيحصلا ةياعرلا تامدخ مييقتو صحفو ةجمرب ةطشنأ 

   ؛ةئياصحإلاو ةئيابولا ةطشنألا 

   د؛امتعالاو قيدصتلا ةطشنأ 

   تاعزانملا/ىواكشلا/ضئارعلا ةرادإ. 



 اذإ طقف اهؤارجإ متي ةحصلاب ةقلعتم تانايبلل رىخأ ةصاخ ةجلاعم تايلمع كانه
 هتقفاومب يلديو يفاضإ ةيعوت نايب لبقتسي تانايبلا بحاص ينعملا صخشلا ناك
 يبطلا  فلملا  لامكإلو  يملعلا  ثحبلا  ضراغأل  لاثملا  ليبس  ىلع(  كلذ  ىلع
 نع  معدلا  راطإ  يف  ةيرتمويابلا  وأ/و  ةينيجلا  تانايبلا  ةجلاعملو  ينورتكلإلا

 Vinicio Cortese   Via  انونعلا  يف اهرقم  يتلا  Catanzaro  ةنيدمل
 ريدجلا جلِ   اعملا بيبطلل ةبولطملا تانايبلا ليصوتل  دعبِ    نع جالعلا/دعبِ   , 25.

 أو ةقثلاب
 

 ينوناقلا ساسألا

 تانايبلا ةجلاعم نم ضرغلاو

 ةيصخشلا تانايبلا ةجلاعم قرط

 اهبظ افتحالا تارتفو

AZIENDA      
OSPEDALIERA 

“Pugliese Ciaccio” 
Catanzaro 

  Via V. Cortese, 25 - 88100 
CATANZARO 
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