
البيانات الشخصية

معالجة اللجنة الدولية للبيانات الشخصية
إشعار املعلومات

ما البيانات التي نجمعها؟
•  معلومات بشأن هوية قريبك )أقربائك( المفقودين ومعلومات عنك.

ي 
•  معلومات عن آخر اتصال لك مع قريبك/ أقربائك المفقودين والمالبسات ال�ت

ي 
   أدت إىل فقدان االتصال بهم، وأي معلومات أخرى تعتقد أنها قد تساعدنا �ف

   البحث عنه/ عنها/ عنهم.

كيف نستخدم البيانات؟
•  سنحتاج إىل ن�ش بعض البيانات الشخصية بشأن أقربائك المفقودين أو مشاركتها 

ي العثور عليه/ 
   مع آخرين أو معلومات شخصية عنك إذا رأينا أنها قد تساعدنا �ف

   عليها/ عليهم.
اض عىل ن�ش أي بيانات تدىلي بها  •  يمكنك إحاطتنا علًما إذا كان لديك أي اع�ت

   أو تبادلها، ومع أي جهة.

ما املدة التي نحتفظ فيها بالبيانات؟
ف الكشف عن مص�ي قريبك )أقربائك(  •  ستستخدم البيانات الشخصية لح�ي

ي ال يكون 
   المفقودين ومكان وجودهم أو استعادة الروابط العائلية،أو للمرحلة ال�ت

ورة اتخاذ أي إجراء آخر خاللها. مكان/ال�ف    باالإ
•  بعد ذلك، ستحتفظ اللجنة الدولية للبيانات الشخصية عىل المدى الطويل 

   الأغراض االأرشفة والتأريخ.

كيف ميكنك التواصل معنا؟
يد  •  يمكنك التواصل معنا من خالل ]اسم البعثة، ورقم الهاتف، وعنوان ال�ب

ي أدليت 
ي طلب الوصول إىل البيانات الشخصية ال�ت

[ إذا كنت ترغب �ف ي
و�ف لك�ت    االإ

ها أو حذفها، أو إذا كان لديك أي أسئلة أو شكاوى.    بها أو تغي�ي

البيانات  بعض  إىل  المفقودين،  )أقربائك(  قريبك  عىل  العثور  ي 
�ف مساعدتك  أجل  من  الدولية،  اللجنة  تحتاج 

الشخصية عنك وعن أفراد عائلتك الذين تبحث عنهم.
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بياناتك، حقوقك

تشكل اللجنة الدولية للصليب الأحمر )اللجنة الدولية( جزًء من شبكة الروابط العائلية التابعة للحركة الدولية للصليب الأحمر والهالل الأحمر. 

ي عداد المفقودين من جراء نزاعات مسلحة أو 
ي البحث عن أقربائهم الذين ذهبوا �ف

ي مساعدة الأشخاص �ف
ويتمثل دور شبكة الروابط العائلية �ف

تطلب استجابة إنسانية. ي حالت أخرى ت
كوارث طبيعية أو أثناء هجرتهم، أو �ف


