سياسة الخصوصية لموقعنا ()Privacy Policy
شك ار لكم لزيارة موقعنا .الخصوصية و الحماية المرتبطة بها للبيانات الشخصية مهمة بالنسبة لنا .لذلك  ،يتم إجراء
جدا بالنسبة لنا أن تشعر باألمان عند
أعمالنا وفًقا للتشريعات المعمول بها بشأن حماية البيانات وأمن البيانات .من المهم ً
اهتماما لالمتثال للوائح حماية البيانات.
استخدام خدماتنا .لهذا السبب  ،فإننا مسؤول لحماية البيانات و نولي
ً
نحن ندرك أهمية البيانات الموكلة إلينا ونود إبالغكم بما يلي:
• لألغراض التي يتم من أجلها جمع بياناتك (الشخصية) ومعالجتها واستخدامها ،
• كيف نتعامل مع معلوماتك ونحميها ،
• لمن نقدم البيانات.

يرجى قراءة التعليمات التالية بعناية .إذا كانت لديك أي أسئلة  ،فيرجى التواصل بمسؤول حماية البيانات لدينا .يمكنك

العثور على تفاصيل للمختصين خالل العناوين المذكورة أدناه:
المسئولية ()Responsibility

تقع مسؤولية معلوماتك الشخصية على هذا الموقع على سكرتارية الجمعية الدولية لتقييم التحصيل التربوي

( ،)IEAامستردام /هولندا
Keizersgracht 311
1016 EE Amsterdam
The Netherlands
Tel.: +31 20 625 3625
Fax: +31 20 420 7136
Email: secretariat@iea.nl
URL: http://www.iea.nl
مسؤول حماية البيانات (:)Data Protection Officer
في مكتب امستردام /هولندا
Ekaterina Buzkich, MSc LLM
Keizersgracht 311
1016 EE Amsterdam
The Netherlands
Email: dataprotection@iea.nl
تسجيل الدخول للبيانات (:)Logging of Data

عندما تدخل الى خوادم الجمعية الدولية لتقييم التحصيل التربوي ( ،)IEAيتم تسجيل بيانات الوصول ذات الصلة بواسطة
خوادمنا .يتم تخزين هذه البيانات فقط ألغراض تحديد وتتبع الوصول غير المصرح به أو أي محاوالت للوصول إلى

خوادم الجمعية دون إذن .ال يتم استخدام هذه المعلومات المخزنة ألي أغ ارض أخرى غير أمن البيانات .وال يتم إجراء أي
تحليالت إحصائية باستخدام بيانات قد تمكن من تحديد الشخصية .تحفظ البيانات المسجلة لمدة أقصاها ستة أشهر قبل

اعتمادا على سجل الوصول المستخدم.
الحذف،
ً

يتضمن ملف السجل المعلومات التالية:
• اسم حاسوب الطالب  -بقدر ما يمكن تحديده  -أو عنوان بروتوكول اإلنترنت لحاسوب الطالب
• تاريخ ووقت الطلب.
• طريقة /وظيفة المطلوبة للوصول لحاسوب الطالب
• ّقيم اإلدخال المرسلة بواسطة الحاسوب الطالب (اسم الملف)... ،
• حالة الوصول إلى خوادم الويب (نقل الملف ،الملف غير موجود ،األمر لم يتم تنفيذه...إلخ).
• اسم الملف المطلوب.
المكونات النشط ()Active Components
أيضا استخدام المعلومات التي تقدمها الجمعية الدولية لتقييم التحصيل التربوي مع المتصفحات التي
بشكل عام ،يمكن ً
تكون فيها تطبيقات  Javaو Active-X-Controlsوملفات تعريف االرتباط معطلة .إذا كان ذلك يتسبب
في تقييد كبير لوظائف الموقع اإللكتروني ،فسيتم إرسال إشعار بذلك.
أمان البريد اإللكتروني ()Email Security
ِ
للمرسل
عند إرسال بريد إلكتروني إلى الجمعية الدولية لتقييم التحصيل التربوي ،سيقتصر استخدام عنوان البريد اإللكتروني
فقط فيما يتعلق بهذه المراسالت .عند إرسال بريد إلكتروني يحتوي على محتوى جدير بالحماية ،نوصي بشدة تشفيره لمنع
اإلخطار غير المصرح به أو تزييف مسار اإلرسال .يجب تنسيق نوع التشفير مسبًقا مع الجمعية الدولية لتقييم التحصيل
ِ
المرسل في تلقي إجابة عبر البريد اإللكتروني ،فيجب التأكد من ذكر وسيلة اتصال
التربوي ،لضمان التوافق .إذا لم يرغب
أخرى.
ملفات تعريف االرتباط ()Cookies
محليا في ذاكرة التخزين المؤقتة لمتصفح اإلنترنت الخاص
وضعها
يتم
ة
ر
صغي
نصية
ملفات تعريف االرتباط هي ملفات
ً
بمن يزور موقعنا اإللكتروني .تضمن ملفات تعريف االرتباط إمكانية التعرف على متصفح اإلنترنت
ممكنا بدون ملفات تعريف االرتباط .ومع ذلك ،ال يمكننا ضمان عدم
عادة ما يكون االستخدام األساسي للموقع اإللكتروني
ً
ً
وجود أي قيود على وظائف الموقع اإللكتروني أو أن تقل سهولة االستخدام إذا لم ُيسمح بملفات تعريف االرتباط.
تلقائيا بعد زيارتك.
معظم ملفات تعريف االرتباط التي نستخدمها هي مما يطلق عليه " ." session cookiesتُحذف
ً
تظل ملفات تعريف االرتباط األخرى مخزنة على جهازك حتى تقوم بحذفها .تتيح لنا ملفات تعريف االرتباط هذه التعرف
على متصفحك عند زيارتك القادمة.
ن
يمكنك ضبط المتصفح الخاص بك بحيث تكو على علم بإعداد ملفات تعريف االرتباط .عن طريق ضبط إعداداتك،
يمكنك تحديد متى تسمح أو ال تسمح بملفات تعريف االرتباط ،إلى جانب اختيار الحذف التلقائي لملفات تعريف االرتباط
عند إغالق المتصفح.
تحليالت الموقع اإللكتروني ()Website Analytics
تستخدم الجمعية الدولية لتقييم التحصيل التربوي برنامج  Matomoمفتوح المصدر للتحليل اإلحصائي وتحسين هذا الموقع
اإللكتروني .بالنسبة للمواقع اإللكترونية للجمعية الدولية لتقييم التحصيل التربوي ،تم تشكيل  Matomoوفًقا لتوصيات
"المركز المستقل لحماية البيانات" وتقوم بإتباع قوانين حماية البيانات الحالية .تتم معالجة معلومات تحليالت الموقع
اإللكتروني وتقييمها فقط داخل الجمعية الدولية لتقييم التحصيل التربوي .ال يتم تمرير البيانات المسجلة إلى أطراف ثالثة.
األساس القانوني للمعالجة المؤقتة للبيانات وملفات السجل هو القانون رقم  1( 6أ) من الالئحة العامة لحماية
البيانات .GPDR
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يتم تجهي ل عناوين بروتوكول اإلنترنت قبل تخزينها .باإلضافة إلى ذلك ،يمكن تخزين المعلومات العامة المتعلقة بالنظام
المستخدم للوصول إلى الموقع اإللكتروني—على سبيل المثال ،اسم وإصدار المتصفح ونظام التشغيل المستخدم ،فضالً
َ
عن دقة الشاشة.
ستخدم
من الممكن إنشاء ملفات تعريف استخدام تحت اسم مستعار ،وذلك من البيانات التي تم جمعها .للقيام بذلك ،قد تُ َ
ستخدم البيانات التي تم جمعها بواسطة  Matomoلتحديد هوية زوار صفحة الويب هذه
ملفات تعريف االرتباط .ال تُ َ
شخصيا ،وال يتم دمج هذه البيانات مع أي بيانات شخصية عن صاحب االسم المستعار.
ً
ب استخدام صفحة الويب هذه ،فإنك توافق على معالجة البيانات التي تم جمعها عنك بالطريقة المذكورة أعاله ولألغراض
المذكورة أعاله فقط .يمكنك االنسحاب من األداة التحليلية  Matomoعن طريق تعديل اإلعدادات في المتصفحات الخاصة
بك إلى أعلى مستوى حماية.
التغييرات في سياسة الخصوصية )) Changing to the privacy Policy
يمكن أن تؤثر التطورات في التكنولوجيا أو التغييرات في المتطلبات القانونية أو التغييرات األخرى في العمليات على "إعالن
ثم ،نحتفظ بحقنا في تغيير هذا اإلعالن في أي وقت بأثر مستقبلي .يمكن العثور على اإلصدار
حماية البيانات" هذا .ومن ّ
الحالي من اإلعالن على هذا الموقع .يرجى زيارة هذه الصفحة الفرعية من الصفحة الرئيسية بانتظام للتعرف على اللوائح
السارية.
دراسات الجمعية الدولية لتقييم التحصيل التربوي وحماية البيانات
()IEA Studies and Data protection
ِ
المشاركين في دراسات الجمعية الدولية لتقييم التحصيل
يتعين على جميع الدول األعضاء في االتحاد األوروبي
التربوي (االتجاهات في الدراسة الدولية للرياضيات والعلوم  ،TIMSSوالدراسة الدولية لقياس مهارات القراءة  ،PIRLSو
الدراسة الدولية للتربية المدنية والمواطنة  ،ICCSو الدراسة الدولية للمعرفة في مجال الحاسوب والمعلومات  )ICILSإعداد
إعالنات حماية البيانات ( )DPDلالمتثال لالئحة العامة لحماية البيانات ( )GDPRفي أوروبا وأي تعديالت خاصة بأي
بلد على القانون .لمزيد من المعلومات.
حقوقك فيما يخص بياناتك الشخصية ()Your right regarding your personal data
تتمتع بالحقوق التالية فيما يخص كيفية استخدامنا لبياناتك الشخصية واالحتفاظ بها .وهذه الحقوق على النحو اآلتي:
• يمكنك مطالبة الجمعية الدولية لتقييم التحصيل التربوي بتحديث أو تصحيح أي بيانات شخصية غير دقيقة ،أو
استكمال أي بيانات شخصية تخصك .إذا قدمت هذا الطلب ،فسنتخذ خطوات معقولة للتحقق من دقة وتصحيح
أي معلومات نحتفظ بها .يرجى إخبارنا إذا تغيرت أي من معلوماتك حتى نتمكن من حفظ بيانات دقيقة ومحدثة؛
• يمكنك أن تطلب منا التوقف عن معالجة معلوماتك ألغراض التسويق المباشر؛ إذا سحبت موافقتك ،قد ال نتمكن
من تقديم منتجات أو خدمات بعينها لك؛ كما
• يحق لك االعتراض على استخدامنا لبياناتك الشخصية
• لديك الحق في تقديم شكوى وأن ترفع شكواك إلى سلطات حماية البيانات الهولندية (هيئة حماية البيانات
الهولندية)https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/en/contact-dutch-dpa/contact-us :
• يمكنك طلب تزويدك بنسخة من أي بيانات شخصية تخصك نحتفظ بها لدينا ،مع المعلومات المعينة ذات الصلة.

هناك استثناءات لممارستك لهذا الحق؛ على سبيل المثال ،عندما تكون المعلومات خاضعة لالمتياز القانوني أو
إذا كان تزويدك بالمعلومات من شأنه أن يكشف عن بيانات شخصية عن شخص آخر

• يمكنك مطالبة الجمعية الدولية لتقييم التحصيل التربوي ،دون تأخير غير مبرر ،بحذف بياناتك الشخصية
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• يمكنك "تقييد" استخدام الجمعية الدولية لتقييم التحصيل التربوي لمعلوماتك ،بحيث يخضع استمرارها فقط للقيود

• يمكنك ممارسة الحقوق المذكورة أعاله ،حيثما تكون قابلة للتطبيق ،من خالل االتصال بمسؤولي حماية البيانات
اإلنجليزيةdatenschutz@iea- ،
باللغة
( dataprotection@iea.nlلالستفسارات
 hamburg.deلالستفسارات باللغة األلمانية) .سنطلب منك تقديم إثبات ٍ
كاف لهويتك من أجل ضمان عدم
الكشف عن بياناتك الشخصية ألحد غيرك.
معلومات عن معالجة البيانات كجزء من االشتراك في النشرات اإلخبارية
))Information on data processing as part of the newsletter subscription
ترسل الجمعية الدولية لتقييم التحصيل التربوي النشرات اإلخبارية وملخصات المجال والمراسالت األخرى على أساس ربع
سنوي .يمكنك االشتراك في هذه المنشورات (التي سنصفها مجتمعة باسم "النشرة اإلخبارية" في هذا المستند) على موقعنا
على اإلنترنت .نقوم بمعالجة البيانات الشخصية التي نتلقاها منك عند اشتراكك في النشرة اإلخبارية .البيانات الشخصية
ذات الصلة هي اسمك وعنوان بريدك اإللكتروني ونوع النشرة اإلخبارية التي اخترتها ،وربما انتسابك المهني وبلد إقامتك،
إن قدمت هذه المعلومات .تتم معالجة بياناتك الشخصية للنشرة اإلخبارية على أساس الموافقة التي قدمتها لنا .يمكنك سحب
موافقتك في أي وقت .يرجى مالحظة أن إلغاء اإلشراك ينطبق فقط على المستقبل .لن تتأثر المعالجات التي تمت قبل
سحب الموافقة .األساس القانوني لهذه المعالجة هو القانون رقم  1( 6أ) من الالئحة العامة لحماية البيانات  .GPDRنحن
نستخدم مزودي خدمات من طرف ثالث للحصول على موافقتك .لذلك ،قد يتم نقل بياناتك الشخصية خارج االتحاد األوروبي
أو المنطقة االقتصادية األوروبية .ستتم معالجة بياناتك التي تم جمعها كجزء من االشتراك في النشرة اإلخبارية فقط طالما
كان ذلك ضرورًيا لتسليم النشرة اإلخبارية .سيتم حذف بياناتك الشخصية على الفور بعد إلغاءك االشتراك في
النشرة اإلخبارية .لقراءة المزيد حول حقوقك فيما يخص موضوع البيانات ،يرجى الرجوع إلى الفقرة الخاصة بـ "حقوقك فيما
يتعلق ببياناتك الشخصية".
استخدام مزودي خدمات خارجيين ()Use of external providers
يستخدم موقعنا مكونات فيديو من يوتيوب ( YouTube LLC, 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno,
ُ ،)CA, USAيشار إليها فيما يلي باسم "يوتيوب" ،وهي إحدى شركات شركة جوجلAmphitheater Parkway, ،
” "Mountain View, CA 94043, USA.نستخدم خيار "وضع حماية البيانات الممتد" الذي توفره شركة يوتيوب.
وفًقا للمعلومات المقدمة من شركة يوتيوب ،فإنه ال يتم تخزين أي معلومات عنك في هذا الوضع لمجرد زيارة الصفحة
المضمن ،يتم تثبيت ملفات تعريف
الفرعية التي تم تضمين مقطع فيديو يوتيوب فيها .ولكن فقط عند تشغيل فيديو يوتيوب
ً
االرتباط على جهازك وإرسال البيانات الشخصية إلى يوتيوب .إذا قمت بتسجيل الدخول إلى حساب يوتيوب الخاص بك
في وقت تشغيل مقطع فيديو يوتيوب ،فسيتم إدراج كيفية استخدامك لإلنترنت في ملفك الشخصي على يوتيوب.
يستخدم موقعنا اإللكتروني تويتر وعناصر واجهة مستخدم أخرى .وفًقا للمعلومات المقدمة من يوتيوب ،ال يتم تخزين أي
معلومات عنك في هذا الوضع لمجرد زيارة الصفحة الفرعية التي تم تضمين مقطع فيديو يوتيوب فيها .فقط عند النقر فوق
عنصر واجهة المستخدم ،سيتم إرسال بياناتك الشخصية إلى تويتر.
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