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��و�تو ��ر ���ی  �وا�ق���ظت از  ه ای�رردر را�ط� ��  اط���� ��  

 
�"!� ���  � �و��ت����� ���ھ�ده ��ن ا�ن �واد را �رای ��� �� �ر��د �� �� اط�ع ��� ر����ده �ود، �� ����� �� 

�"!� ��� را در را�ط� �� �و,و+�ت ذ�ل �د�ت آورده ا�م: � �و��ت�� �����د. ��  �ر"ورد$#و��   
 

 ا�ت، ����ت ��وده ا�د،  ر����!ورت �� از طرف اداره ا�ور "�ر.��ن  ��!�� ای��� ��-ی  -

ر��د�� �� ����ت �� ����� 2 "ود�"ودی ��!�� اداره ا�ور "�ر.��ن در �ورد ��� �� ��ث �"�� از �رو� -
���ھ�ده ��ن را.3 �رد�ده ا�ت، �� 

 ، دو��ره ��ز���� ��د.�ود�� �7 ���� را �� 5�6 ��!�� �ده  ،��� از ����� ���ھ�د��ن ��4,� ��وده ا�د -

�"!� ��� ��ر !ورت "واھد � �و��ت �"�طری ا���� ����� ���ھ�ده ��ن ��وا�د ��س ��� را ر��د�� ��د، ��-ی 
ور ��� �ط � �و��ت�� �را.3 د�#ر. ��ر ��-ی  � �و��ت، �#9داری و �ر���دن � �و��ت�ر�ت، از .��� �د�ت آوردن 

   ا�.�م �� �ود.  �وا�ق�.�و+� �� �طور ���6 �� ��7 �7 ����م ����و�ری ��ر �� 
 

��� را از "ود ��ن �� د�#ران  � �و��ت در �ورد����� ���ھ�ده ��ن، �و6 � ��  1 �وا�ق�>�ظت از  �4رره ای�ط��ق 
    �7 ���� � �و��ت ھ� را �� اط�ع ��� �ر���د.  ���د �د�ت �� آورد، 

  
  ر����م، +��ر��د از:��� اط�ع ��� ���د � �و��ت ھ�ی را �� �� 

  
 ��� $طور �� �وا��د �� �� ���س �#�ر�د؟ –ھ���م  �وا�ق�� ��=وول  .1

  ��� $طور �� �وا��د �� او ���س �#�ر�د؟ -دار�م �وا�ق�� �7 ���ور �>�ظت  .2

 �"!� ��� ��ر �����م؟ � �و��تھدف و ����ی �4و�6 در ا�ن را�ط� $��ت، �� �� ��-ی  .3

  ؟� �و��ت �دھ�د��  �در �ورد "ود ��ن �ھ���د  آ�� ��� �وظف .4

  �� �����م؟را �رر�� �"!�  � �و��ت�� �دام  .5

 �"!� ��� را �� �دام �را.3 �� �ر���م؟ � �و��ت از �� ھ� �د�ت �� آور�م، و �"!� ��� را  � �و��ت��  .6

  �"!� ��� �.��ت؟� �و��ت ����ی  .7

 �"!� ��� را $� �دت �#9داری �� �����م؟ � �و��ت .8

 ��� ���وا��د ر,��ت ��ن را �س �#�ر�د .9

 ��� $� �4و�6 دار�د؟ .10

 ����ت ���د. �وا�ق�>�ظت ��� ���وا��د �� اداره  .11

  در ذ�ل � �و��ت ھ�ی �>!�� را �د�ت �� آور�د، �� �� ���د آ��9 را �� اط�ع ��� �ر����م. 
 

د �� �� �� ���س �و�د. ��� ���وا��د � �و��ت ھ�ی ���س �� �� را در ����ن ا�ن !>�� و ز�ر ا�ر �=وا?� دار�د، ��� ���وا��
  ���ھده ����د. 1���ره 

 
�وول 1� ��س �$�ر�د؟ –ھ�!�م  �وا�ق. ! �� )طور ' !وا&�د �� �  

�� �� در �ورد ���  �"!� ا�ت، � �و��ت��ر ��-ی آن ����� ���ھ�ده ��ن و ��ر�ر�ت ����� ���ھ�ده ��ن ��=وول 
  ��� ���وا��د � �و��ت ھ�ی ���س �� �� را در ����ن ا�ن !>�� ���ھده ����د.آ��9 ��ر �� �����م. ��-ی 

 
                                                           

 
1
)��ر?��ن و �ورای ارو�� �4رره ای  EU( 679/2016  ر�ل ��ل  �27ؤرخ��"!� و  و��ت�� در �ورد �>�ظت ��ز��� ا�راد در را�ط� �� ��ر ��-ی  2016ا

  .EF/95/46 ���ره و در �ورد ا���ل دا�ر���ف � �و��تدر �ورد ���دل آزاد 
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را ��  � �و����و د�#ر  PIDدر !ورت �را. � �� ��، از ��� ��4,� ���ود �� ���ره دو���، ���ره ھو�ت �"!� 
 ت �دھ�د.�"!� ��� ��7 ��د، �� ����� ���ھ�ده ��ن ��-ی آن ��ر �������د، � �و�� � �و��ت���وا�د در ����ن آن 

  
��ور ���ظت . 2 )� �)�+*'  �وا�قDPO$�ر�د؟ -دار�م (�س �� )طور ' !وا&�د �� او !� 

 
  �"!� دارد. � �و��ت ھ�ی ���س �� او ا�ن ا�ت: �وا�ق�7 ���ور �>�ظت ����� ���ھ�ده ��ن 

 
Databeskyttelsesrådgiver Klaus Wind 
Slotsholmsgade 10  
1216 København K  
Telefon: 6198 4000 
E-mail: dpo@uim.dk  
 

� ��ر �0&�م؟ ��و�تھدف و �&�ی ��و.' در ا�ن را�ط� )��ت، �� � ���ی . 3� '*+�  
 

�"!� در �ورد ��� را �� ا�ن ھدف �رر�� ����د، �� ��وا�د در �ورد ��س ��� �!��م  � �و��ت����� ���ھ�ده ��ن 
 ا�"�ذ �����د. 

 

 ه ای�4ررو  �3وا�ق، ��6ون �>�ظت 2"�ر.��نا�ور �"!� ��� �را��س ��6ون  � �و��ت����ی �4و�6 ��ر �� ��-ی 

د:��ر�وط �� �وارد ز�ر ���و ، ��!ورت ��#�رد از �وا�ق�>�ظت   

 

�وا�ق��6ون �>�ظت   
 

 �)ر�ا����?� در �ورد �و,و+�ت . � �و��ت( 3و  1 ره��� ��2د  ��8ده  -

  �وا�ق�>�ظت  ه ای�4رر
  

 � �و?� �"!�) � �و��ت( �6!ل  -

o  4ره  ��1د�a (ر,��ت) 

o  4ره  ��1د�c (9د ��6و�� �) 

o  4ره  ��1د�e (ا���م ����4ت) 

  

 

                                                           

 
2
  در �ورد ��6ون "�ر.��ن �� � د��ت ����9. �02/10/2017ؤرخ  4�1117رره ���ره  

3
�>�ظت ��ز��� ا�راد در را�ط� �� ��ر ��-ی اط�+�ت �"!� و در در �ورد �!���م ���ل �رای ��6ون در �ورد  �23/05/2018ؤرخ  ��6502ون ���ره  

  �ورد ���دل آزاد $��ن اط�+�ت. 
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 �"!� ���س) � �و��ت( �9!ل  -

o  4ره  ��2د�a (ر,��ت) 

o  4ره  ��2د�e  ردن� ���و��ت(+�را.��ر�ده) �  

o  4ره  ��2د�f (ا?زا��ت ��6و��) 

o  4ره  ��2د�g 3 ا.���+� �9م����)( 

 

وظف �� دادن . 4 ��در ورد +ود !�ن �رای � ھ�!�د؟ ��و�تآ��   
 

را ��!�� �����د.  ����� ھ���د، �� ,روری ��دا��� ���ود، �� ����� ���ھ�ده ��ن ��وا�د ��س � �و����� �وظف �� دادن 
� �و��ت �رای ا�ر ��� ا�ن اط�+�ت را د��رس �� 6رار �دھ�د، ���ن ا�ت �� ز��ن ��س ��� ���م �ود. ��� �� �وا��د 

 را��6ون "�ر.��ن  ��40ده ، �و��ت �رای ��س ��ندر را�ط� �� ھ���ری در ز���� ارا=� � ?�ت ��ن و����ر در �ورد ��=و
  �ط�? � �����د، �� در !>�� آ"ر ا�ن ��د �و��� �ده ا�ت.  

���م؟ ��و�ت� ���ی �دام . 5& '�+*' ��ر  

ز�ر �ورد �رر�� 6رار ��دھ�م:�وارد �"!� ��� را در  � �و��ت�� ���وا��م، در !ور���� -زم دا���� �ود،   
 

  )��ن ������ روا�ط� �و?� �"!� (�طور ��Dل ��م، آدرس و  � �و��ت -
  ا����?� در �ورد �و,و+�ت .زا�� � �و��ت -
در �ورد وا���#� ھ�ی ����� و �ذھ��  � �و��ت����� و  � �و��ت�"!� ���س (�طور ��Dل  � �و��ت -

  ��ن)

6 . �� را  ��و�ت� '*+�� را �� �دام را34 ' 2ر�!�م؟  ��و�تاز �' ھ� �د�ت ' آور�م، و � '*+� 

ر��د�� ��د، ����� ا���د ��س ��� را از �را.3 د�#ر دو?�� �د�ت را ���د ����� ���ھ�ده ��ن ��س ���  در !ور����
  �طور "�ص از اداره ا�ور "�ر.��ن و �و?�س. �� آورد،

 

در �ورد ��� را �� �را.3 د�#ر �� �ر��د، �طور "�ص: � �و��تدر � ,� �وارد ����� ���ھ�ده ��ن   

 

 وزارت ا�ور "�ر.��ن و ھ�#را�� -

 اداره ا�ور "�ر.��ن -

 �ورای "�ر.��ن -

 ��ز��ن ��7 �� ���ھ�ده ��ن -

 �ا��"��را� اتادار�و?�س و  -

 وزارت ا�ور "�ر.� -

 وزارت +د?�� -

��ر?��ن - 

 �6,� دو?�� ��ر?��ن -
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��ی 7&� ���4ت؟ ��و�ت. � '*+�  

 

:�د�� �� �� در �ورد ��� ��-ی آن ��ر �������م، �طور "�ص ����ی آ��9 6رار ذ�ل ا� �و��  

 

 �وا�ق �Dت �ده �زد وزارت ا�ور "�ر.��ن و ھ�#را�� -

 ����4ت ر��� د�#ر، �طور ��Dل اداره ا�ور "�ر.��ن و �و?�س -

 و ر���� ھ�ی �.�زی ، �طور ��Dل ���ت ھ�ی ا��ر��������3 ��6ل د��رس +�و�� -

 (CPR)اداره �Dت ا�وال �ر�زی  -

 

� را )' دت  ��و�ت. 8� '*+�؟�&�م&$5داری ' ز�ن   

�#9داری "واھد  ز���� �"!� ��� �رای $� �دت � �و��ت����� ���ھ�ده ��ن در ��ل ��,ر ��� �وا�د �#و��د، �� 
$� �رای ���  � �و��تاھ��ت �� دھ�م، �� +�وه �ر �وارد د�#ر، در ھ�#�م ارز����، �� � ��رھ�ی ز�ر �د. و?� �� آ�9م 

�و�د: �#9داری ز��ن �دت   

 

 ا���ن ��ز �دن �.دد ��س ��ن -

 ا���ن ار.�ع ��س ��ن �� �را.3 ��ن ا?���� -

 ا���ن �!��م ��ری در �ورد د��ر�� �� ا���د -

 �ط��ق �� �4ررات آر��ف �>ظ �و�د. � �و��ت�� ا����  -

 

�!وا&�د ر��7ت !�ن را 6س �$�ر�د. 9 ��  

 

�"!� ��� را �رر�� ���د، ھر ز���� �� "وا��� ����د ��  � �و��تا�ر �� ����� ���ھ�ده ��ن ر,��ت داده ا�د �� 
 �وا��د ر,��ت ��ن را �س �#�ر�د. در !ور�� �� �"واھ�د ر,��ت ��ن را �س �#�ر�د، ��� �� �وا��د از طر�ق � �و��ت

�و��� �ده ا�ت، �� �� ���س �#�ر�د. ���1س، �� در ز�ر ���ره  ھ�ی  
 

�"!� ��� ��ر �����م، �� �� �6ل  � �و��ت��د، �� ھ�$��ن �� �وا��م ��-ی آن ا�ر �� �س �ر��ن ر,��ت ��ن �!��م �ر�
  ��وده ا�م.  در���تا���� ��� ر,��ت ��ن را �س �#�ر�د، از 

 
� )' ��و. .10�دار�د؟ '  

 
��ن از .��ب ��، از �7 ����� �4و�6 �ر"وردار ھ���د. ا�ر �� "واھ�د از �4وق "ود  � �و��ت��� در �ورد ر��د�� 

ز�ر �ر"وردار ھ���د: �ا��>�ده ���د، ���د �� �� ���س �#�ر�د. ��� از �4و6  
   

 ، �� �� در �ورد ��� ��-ی آ��9 ��ر �����م.د��ر�� دا��� ����د � �و����د �� آن ���� �ق دار -
  

 H�ط در �ورد "ود را ا!�ح ���د. � �و��ت��� �ق دار�د  -
 

 � �و��تدر �ورد "ود را ��دود �� از ��ن ��ر�د، در !ور���� ا�ن  � �و��ت��� در �وارد "�ص �ق دار�د ��  -
 د�#ر �رای ��ر ��-ی دو��� ��ن -زم ��دا��� ��� �و�د. 

 
 ?>ت ���د.�"!� ��ن از .��ب �� �"� � �و��ت��� �� �وا��د در �ورد ��ر ��-ی  -

 
-  Iل د�#ر و�� �7 ��=و �وا�قل واط�+�ت �"!� ��ن را از �7 ��=و 8 ���ره��� ���وا��د �ط��ق ��ر�

 ا���4ل �دھ�د. �وا�ق
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�!وا&�د �� اداره . 11 �����0ت �&�د �وا�ق���ظت  

����ت ���د. �وا�ق �"!� ��ن ��را,� ھ���د، ��� �� �وا��د �� اداره �>�ظت � �و��ت ا�ر ��� از طرز +���رد �� ��  
 

 www.datatilsynet.dkرا از طر�ق ا�ن ���ت ��دا ���د:  �وا�قاداره �>�ظت ���س ��  ھ�ی ��� ���وا��د � �و��ت
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.�&ون +�ر��4ن: 40�ده   
 

�� ���وان در �ورد ا���� آ�� ارا=� ��د،  ،�� �رای ارز���� -ز�� ��دا��� ���ود � �و����،"�ر.� ���د �رد �7 . ��40ده 
د، �� ا���� �7 �رد "�ر.� در ��ور �طور ��6و�� �ر��ب �� ?Jو ا��6ت را ، �رد ا.�زه ا��6ت ا+ط��و.� �� ا�ن ��6ون 

�ورت و ا���د و �� ��ر ����دا��6ت ���. �رد "�ر.� ���د ط�ق ا�,�ر�� �"!K �,ور �9م ر����ده و �ط��ق در"وا�ت 
���د �� اط�ع �رد "�ر.� ر����ده �ود، �� �دارک �>ر "ود را �رای ��ر ��-ی در"وا�ت ھ� �ط��ق ��6ون ارا=� �����د. 

 اتادار ذ�ر �رد�ده، �� 4�7aررا�� �� در �!ل  ، ا���ن دارد ��از آ��9 ����رده �ده 2و  1 ز�ر ���ره��  � �و����آن 
ارا=� � �و��ت ار��ل �ود. ���ر ا�"�!� �� �"��ن زده ���ود �� ���وا��د �رای ��ر ��-ی ��س  �Mر�وا?�ا��"��رات �� 

 ذ�ر �رد�ده ا�ت. 1 ز�ر ���رهرا ارا=� ���د ��  � �و���� آن�د، ���ن ا�ت -زم ���د �� ��
 

. ...��2د   
. ...��3د   

 
ا�ن ��6ون  �ط��ق�� ھدف ر��د�� �� �7 ��س  � �و��ت"�ر.� �رای ارا=�  �رد . �!�ر�� �� ���ن ا�ت ���47د 

، �� ����4ت ا�ور "�ر.��ن ��6ل �ر��ت ���د، �4ط در !ور�� ���وا�د از .��ب ����4ت ا�ور "�ر.��ن ا�ت �!رف �رده
د.�ل ���� � 9د �رده ���آ�را �� �� � �و��ت�6ل از ارا=�   

 
. ...��5د   
. ...��6د   

 
. ��7د   

 ا�ور "�ر.��ن����4ت ���ن ا�ت ، ��9دت �� دھدھ�ی ��ت ا�ن ��6ون  ��س�رای  � �و��تدادن در را�ط� �� ��� �� 
   ��9دت �دھد. ا���ن و ��6ون  �د ���� �و�رد �در"وا�ت ���د �� 

 
�7 "�ر.� �و�ق �� ا�ت �� آن �� در ��  ،�� �� �7 ��ل د�#ر +�ل ����دH�ط ��9دت . ��� �� �� ارا=� �7 ��8د 

�رد ���ف ، در !ورت �4�ب، 6 ��ده در �ط��4ت ��، �د�ت آورد �Dت ��م �� ��رت ا��6ت ��د �ود �� ا��6ت ا.�زه �ر��ن
رد "�ر.� �!رف �رد "�ر.� و ��ر ��-ی ��س � "روجو ا��6ت �� دو?ت در را�ط� �� ورود، را  ���م �!�ر��ا�ت 

�����د.��ز�ردا"ت �� دو?ت ��وده ا�ت،   
 

��6ون ا.رای +دا?ت  1018، ���ن ا�ت �ط��ق ��ده د��� ��ت �را�ط ا�ن ��6ون 6رار دار ی��س ھ� � �و��ت. �رای ��9د
 در ����� ا���ط�ق !ورت ��رد.

  
. ...��10د   
. ...��11د   
. ...��12د   

 
 
 


