
 اروپا اتحادیھ قوانین اساس بھ الماني زبان ھاي كورس اناث و ذكور شاگردان براي اطالعات از محافظت خالصھ
(DSGVO)

 دارا را حقوق كدام شما و میگیرد قرار بررسي مورد شما طرف از شده داده اطالعات چگونھ كھ مینماییم مرور را شده ارایھ معلومات
.میباشید

.نمایید امضا را نامھ رضایت شما تا میكنیم خواھش شما از ما

باشید؟ ارتباط در شخص كدام با و میباشد شما طرف از شده داده اطالعات بررسي مسول شخص كدام
: مسول مرجع
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؟میشود بررسي شما مورد در اطالعات كدام
:شد خواھد بررسي و خواستھ شما از ذیل معلومات الماني لسان كورس در شما شمولیت براي

تخلص و اسم•
(ایمیل انترنتي وادرس تیلیفون شماره ، سكونت محل ادرس) شما با تماس جزییات•
تولد تاریخ•
جنسیت•
ملیت•
پاسپورت نمبر •
لسان در شما فھم اندازه•

میشود؟ بررسي شما مورد در اطالعات چرا
 :اینكھ براي است ضروري اطالعات بررسي

.شوید شناختھ كورس شاگرد منحیث شما•
.شود تبادلھ متقابال معلومات و شود گرفتھ تماس شما با•

.گردد تھیھ فراغت سند ھمچنان و شود داده تصدیق شما براي•
.میشود سارماندھي كورس در شمولیت و ارزیابي لسان در شما توانایي درجھ الماني زبان كورس در شمولیت براي•
.داد قرار جریان در انرا و كرد حاصل معلومات و تماس بھتر میتوان پروژه این داخل در•

میاورد؟ بدست را شما اطالعات شخص كدام
 را پروژه كسیكھ و كورس معلم مثال بطور).دارد ضرورت ان بھ شما ھاي كار دادن انجام براي كھ دارد الزم شخصي را اطالعات

.نگھدارد مخفي را شما مورد در اطالعات كھ است مسول شخص این.(میكند رھبري و سازماندھي
 رضایت بھ صورتیكھ در شود مطالبھ اطالعات قانوني زمانیكھ صرف شد نخواھد داده سومي شخص بھ شما طرف از شده داده اطالعات

.باشد شما

شد؟ خواھد نگھداري اطالعات زماني مدت چھ
.میشود برده بین از باره دو اطالعات كورس از فراغت از بعد .میشود نگھداري ھستید كورس شامل شما زمانیكھ تا اطالعات

دارید؟ كورس شاگرد منحیث شما را حقوق كدام
:دارید حق شما كورس شاگرد منحیث

.نمایید حاصل معلومات تان شخصي اطالعات مورد در میتوانید زمان ھر•
.ببرید بین از یا و تصحیح را اطالعات كھ میتوانید•
.نمایید اتخاذ محدودیت یا و تصمییم میتوانید دیگر كسان بھ مات معلو دادن از•
.نمایید لغوه میتوانید را شده داده اطالعات•
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