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نا ونیشان و ژمارەی تەلەفون وناو نیشانی پوستی ئەلەكتروني 
، 
 بیمەی تەندروستی ، ژمارەی بیمەی تەندروستی ، 

 
 داتا کومەالیەتیەکان 

 
 ئەگەر بکرێت ، شێوەی نیشتەجێبون )ئیقامە ( ، 

 
 زنیاری وداتای ژیاننامە ، 

 
 پەیوەندیەکانی خێزانی و 

 
داتای تەندروستی ) رابردوی نەخوش و پشکنین و پێشنیار  

 وشێوەکانی چارەسەکردنی (
 
داتا تایبەتەکانت هەلدەگرێت بو ئەوەی ناسراو بێ  

 کەنەخوشێکی تومارکراوی الی ئێمە،
 
رەکانی بو ئەوەی بتوانین پەیوەندی پێت بکەین لەبەر هوکا 

 چارەسەرکردن ،
 
پێکهێنانی دوسێیەی بەروار وپشکنین وپێشنیاروشێوە   

وئەنجامەکانی چارەسەری پزیشکی لەچوارچێوەی 
 ئەوگرێبەستەدا ،

 
 بو جێبەجێکردنی رێکارەکانی چارەسەری ، 

 
لەپێناو پێگێریکردن بە تومارکردنی زانیاری وئاگادارکردنی  

 یاسا ،
 
هەروەها بو دابینکردنی داواکاریەکانی خزمەتگوزاریەکانی  

چارەسەی کەپێشکەش دەکرێن لەالیەن کومپانیەکانی بیمەی 
تەندروستی و) نوسینگە ناوخویەکان و کومەالیەتیەکان یان 

 نوسینگەکانی چاودێریکردنی گەنجەکان( ،
 

 بو مسوگەرکردنی جوری باش.
 
هەندێک  کەبەشێکە لەگرێبەستی چارەسەرکردن ، 

جارهەلدەسین بەوەرگرتن وهەلگرتنی داتا تەندروستیەکانی 
کەلەالیەن وسەرچاوەکانی ترەوە بومان دێن ) بو نمونە 

 راپورتەکانی پزیشکی(.
 
 . بنەرەتەکانی یاسایی هەلگرتنی داتا4 

 
بەپیێ بنەرەتەکانی یاسا هەلدەسن بەوەرگرتن وهەلگرتنی داتا  

 2، لەفەقەرەی  9نەرەتی مادەی تایبەتەکانتان ، ئەویش بەپێی ب
لەیاسای گشتی بو پاراستنی داتاکان  3، ح( ، فەقەرەی 

(DSGVO شان بەشان لەگەل بەشی )لەیاسای پاراستنی  22

( وتایبەت بو ئەو کەسانەی BDSG) داتاکانی فێدرال

راسپێدراون بەئەرکی پاراستنی نهێنی کەسزای یاسای لەسەر 
 دەسەپێنرێت .

 
 6سین بەهەلگرتنی داتاکانتان بەپێی مادەی جگە لەمە هەلدە 

( لەلیستی گشتی بو پاراستنی داتاکان، بو f( و (c،b، 1بڕگەی 

 جێبەجێکردنی گرێبەستی چارەسەرکردن، وپێگیریکردن

 سە نتە ری رزگارکردن
 رێگایە بەرە و ژیانێکی خوشگوزەران. 

 
زانیاری دەربارەی هەلگرتنی داتای نەخوشەکان لەسەنتەری 

 رزگارکردن.
 

 نەخوشە خوشەویستەکان
 

 ئاگادارتان دکەین دەربارەی وەرگرتن وهەلگرتنی داتا 
 تایبەتەکانتان و دەرهاویشتی مافەکانتان لەم بارەیەوە.

 
 بەرپرسی هەلگرتنی داتاکان .1
 

کەسی بەرپرس واتا تاکە الیەنی پەیوەندیدار لەلیستی گشتی بو 
 DSGVO)(پاراستنی داتاکانتان تەنیا سەنتەری رزگارکردنە 

 (gGmbH) 
Prof. Dr. Karin Weiss  )بەرێوەبەری( 

Turmstraße 21, 10559 Berlin 
 85 08 43 88( 30) 49تەلەفون: + 

mail@ueberleben.org 
 “(ZÜ„)ئاماژە پێکراو

 
 . بەرپرسی پاراستنی داتاکان2 

 
دەتوانی پەیوەندی بەبەپرسی پاراستنی داتاکان بکەی بەم 

 شێوەی خوارەوە: 
 

Datargus Rechtsanwaltsgesellschaft mbH 
 Datenschutzanfrage Zentrum„وشەی کردنەوە
ÜBERLEBEN“ 

Brachvogelstr. 1 
10961 Berlin 

Tel.: +49 (30) 577 039 930 
datenschutz@ueberleben.orgMail: -E  پوستی

 ئەلەکترونی:
 
. شێوە وچوارچێوە ومەبەست لەوەرگرتن وهەلگرتنی 3 

 داتاکان.
 
هەلگرتنی داتاکانت دەکرێت لەبەر پێگیریکردن بە گرێبەستی  

وپێگیری بەشەرت  ZÜچارەسەرکردنی نێوانتان و نێوان 

ێبەستی ومەرجەکانی. بەبێ پەیداکردن و دابینکردنی داتاکان گر
 سەرکەوتو و بەرهەمدار جێبەجێ ناکرێت بدون.

 
کار دەکەین بو پەیداکردن و کوکردنەوەی ئەم داتایانەی الیی  

 خوارەوە:
 
 یەکتر ناسین ، ناوی یەکەم و دوایی. 

 
 بەرواری لە دایکبون 

 
 باری کومەالیەتی ، پیشە ) ئاستی خوێندەواری( ، 
 . مافەکانت8
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 مافت هەیە لە 
 
زانیاری دەربارەی داتا کەسایەتیەکانت ئەوەی لەالیی ئێمەوە  

لەیاسای گشتی بو پاراستنی  15هەلدەگرێت بەپێی )مادەی 

داتاکان ( هەروەها وێنەیەک لەداتاکانت بەرێکوپێکی دارێژراو 
بێت کە بتوانرێت بەئالەت واتا بەکومپیوتەڕ بخوێندرێت، 

 کان( ،لەیاسای گشتی بو پاراستنی داتا 20)مادەی 
 
لەیاسای   16بو سەرەراستکردنی داتا کەسایەتیەکانت )مادەی 

 گشتی بو پاراستنی داتاکان( ،
 
لەیاسای گشتی بو  17بو البردنی داتا کەسایەتیەکانت )مادەی  

 پاراستنی داتاکان( و
 
بو راوەستاندنی پروسەی هەلگرتنی داتا کەسایەتیەکانت  

 داتاکان(.لە یاسای گشتی بو پاراستی  18)مادەی 
 
جگە لەمە ،دەتوانی تانە یان رەتکردنی پروسەی هەلگرتن  

( لەلیستی گشتی بو پاراستنی f 1برگەی  6بکەی بەپێی مادەی) 

لەیاسایی گشتی بو پاراستنی داتاکان(.     21داتاکان )مادەی 

ئێمە داتاکانی کەسایەتی تو هەلناگرن بەبێ ئەوەی ئەگەرێکی 
هەلگرتن کەلەسەر بەرژەوەندی رەوا ویاسایی بسەلمێنن بو 

وماف وئازادی تو دابێت ، یان هەلگرتن بەکاربهێنرێت بو 
 داواکاریە یاساییەکان وبەرگری لێ بکرێت.

 
ئەگەر هەلگرتنی داتا تایبەتەکانت یان گواستنەوەی بو الیەنی 

تری دەرەوە پێویستی بەرەزامەندی تو بێت، دەکرێت ئەم 
ا لە پاشەروژیشدا کارپێکراو رەزامەندی الببرێت لەهەر کاتێکد

 بێت.
 
بو بەکارهێنانی ئەم مافانە دەتوانی بەریدی ئەلکترونی بنێری  

" یان mail@ueberleben.orgبو ئەم ئەدرێسە. "

"datenschutz@ueberleben.org جگە لەکەنالەکانی "

 تری پەیوەندی.
 

هەروەها مافت هەیە سکاال پێشکەشی دەستهەالتی سەرپەرشت 
رەی پروسەی هەلگرتنی داتا تایبەتەکانت. بکەی،دەربا

دەستهەالتی سەرپەرشتی ئێمە برێکاری بەرلینە بو پاراستنی 
 داتاکان وئازادی زانیاریەکان.

 
Berliner Beauftragte für Datenschutz und 

Informationsfreiheit 
Maja Smoltczyk 

Friedrichstraße 219, 10969 Berlin 
 
HgGmb ÜBERLEBENZentrum  
 
 
 

Stand: 25. August 2021 
 2021أگوست  25لەبەرواری  

  
بەئاراستە یاساییەکان وپاراستنی بەرژەوەنی یە رەواکانمان  
ئەوەی پەوەندی بەجورە تایبتەکانی داتاکانی کەسایەتی یەوە 

( f، و ) 2بڕگەی  9هەیە ، کەچارەسەر دەکرێت بەپێی مادەی  

بەدواداچون لە داواکاری  لەلیستی گشتی بو پاراستنی داتاکان بو
 یە یاساییەکان وبەرگریکردن لێی.

 
( ئەوەیە بو a( )1) 6بەرژەوەندی رەوا لەچوارچێوەی مادە  

 بەدواداچونی داواکاریەکان وبەرگریکردنی.
 
ئەگەر رەزامەندی خوتان بەئێمە بدەی، هەلگرتنی داتا  

برگەی  9( یان مادەی a,1برگەی  6رادەوەستێت لەسەر مادەی 

2,a. لەلیستی گشتی بو پاراستنی داتاکان )DSGVO 
 
 . هەلگرتن والبردنی داتا تایبەتەکانت.5 

 
دوای کوکردنەوەی داتا وزانیاریەکانت، لە الی ئێمە  

هەلدەگیرێت . وئەگەر گرێبەستی چارەسەرکردن کوتایی پێ 
 بێت داتا تایبەتەکانت لەالی ئێمە دەمێنن.

 
سال دوای کوتایی هاتنی چارەسەرەی، بەپێی  10بوماوەی  

  BGB 3برگەی  630fمادەی  
 

سال،ئەگەر هەندێک نیشانی دیاریکراومان  30یان بو ماوەی 

هەبێت لەسەر داواکاریەکانی قەرەبوکردن کەپشتراستکراو بن 
برگەکانی  199پروسەکە لەم ماوەیەدا تێدەپەرێت بەپێی مادەی 

 .BGB 3و  2
 
 دەربازبونی داتاکانت بو الیەنەکانی سێیەم.. 6 

 
ئێمە هەلدەسین بەگواستنەوەی داتاکانی ئێوە بو الیەنەکانی تری 
سێیەم ئەگەر رێگا پێدراو بێت بەپێی یاسا وپێویست بێت لەبەر 
هوکارەکانی چارەسەرکردن، یان ئەگەر رەزامەندی بەنوسراو 

 لە سەر بدەیت.
 
دەکرێت وەرگری داتا کەسایەتیەکانت کومەلە پزیشکییەکانی  

بیمەی تەندروستی ویاسایی بن ،یان خزمەتگوزەرانیەکانی 
پزیشکی هی کومپانیای بیمەی تەندروستی، یان نوسینگەکان) 
نوسینگەکانی هەرێم، یان نوسینگەکانی چاودێری کومەالیەتی 

 وگەنجان بن( ئەوانەی کرێی چارەسەریکردنت لەسەر
 ئەستویانە.

لەبنەرتدا ئەم داتا وزانیاریانە دەگوازرێنەوە لەبەر هوکاری  
بەتوانا کردن وکوکردنی ئەو خزمەتەی کەئێمە پێشکەش 

دەکەین ،بو رونکردنەوەی پرسیارەکانی چارەسەری دەرونی 
وپزیشکی، یان ئەو پرسیارانەی دەربارەی بیمەی تەندروستی 

ە لەوە دکرێت بگوازرێن کەپەیوەندی تایبەتی بەئێوە هەیە. جگ
بو پزیشکەکانی تری یان بو چارەسەری دەرونی) بو نمونە 

راپورتەکانی پزیشکی ( لەروداوەکانی یەکانەدا، دەکرێت 
وەرگری داتاکان کەسی تری باوەرپێکراوبێت بو نمونە 
 بەکارهێنانی لەچوارچێوەی پێگیریکردن بەئاشکراکرنی 

 یاساییدا.
 
 بەتەکانت بو والتی سێیەم.. گواستنەوەی داتا تای 7 

 
 داتا کەسایەتیەکانت ناگوازرێنەوە بو والتێکی تر. 

 
 


