
 

 . العام لحماية البيانات للنظام األوروبي  FEMISE االقتصادية ملعاهد العلوم   ياألور ومتوسط نتدى املامتثال 

 ومن املسؤول عن جمع البيانات الشخصية ومعالجتها؟ ملاذا-1.1

سياق هذه  بجمع ومعالجة البيانات الشخصية في FEMISEاالقتصاديةملعاهد العلوم  يومتوسط األور قد يقوم املنتدى 

 اإلستشارة. ولن يتم نقل هذه البيانات الشخصية إلى الغير أو جهات دولية أجنبية. 

والذي   WEF-CAPوسيتم الكشف عن التقرير الناتج كجزء من مخرجات مشروع  الهوية،سيكون تحليل البيانات خفية 

 قدم توصيات سياسية.سيتم استخدامه كدليل إرشادي يسلط الضوء على التحديات الوطنية واإلقليمية وي

( على استخدام  1.1يمكن الكشف عن املساهمين، الذين أعربوا،فحْسب، عن موافقتهم )من خالل اإلجابة على السؤال 

 أسمائهم و / أو أسماء مؤسساتهم في هذا التقرير للحصول على أدلة على التأكيد.

  WEF-CAP، إلى قاعدة بيانات جهات اتصال 2.1سؤال سيتم إضافة املساهمين، الذين وضعوا، فحْسب، عالمة في املربع بال

 وسيتلقون أخباًرا حول املشروع ونتائج االستطالع ودعوتهم إلى أحداث النشر. 

لـ ةالعام ةاملدير ،Dr.MaryseLouisإذا كانت لديك أية اهتمامات أو استفسارات،يرجى االتصال بالدكتورة ماريز لويس

FEMISE عبر البريد اإللكتروني:m.louis@femise.org  

 هو األساس القانوني لجمع البيانات؟ ما 2.1

 التي تحدد النظام األساس ي للوكاالت التنفيذية. 58/2003الئحة املجلس )املفوضية األوروبية( عدد  •

 . إنشاء البحثاملتعلقب،2013ديسمبر   13املؤرخ في  EU/  778/ 2013قرار املفوضية التنفيذي  •

 .EC/  2008/46لوكالة التنفيذية وإلغاء القرار ا •

الصالحيات للوكالة التنفيذية   املتعلق بتفويض 2013ديسمبر  20املؤرخ فيالنهائي  C (2013) 9418قرار املفوضية  •

تنفيذ  تشمل،املرتبطة بتنفيذ برامج االتحاد في مجال البحث واالبتكار والتي للبحوث بهدف أداء املهام 

 .املدرجة في امليزانية العامة لالتحاداالعتمادات

يجب على املساهمين املوافقة على معالجة   (،GDPRمن النظام األوروبي العام لحماية البيانات ) 7وفًقا للمادة  •

 بياناتهم الشخصية. 

 هي البيانات الشخصية التي يتم جمعها؟ ما 3.1
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أي االسم واللقب واملدينة والبلد   باملساهم،البيانات الشخصية التي تتم معالجتها في إطار االستشارة هي تفاصيل االتصال 

 اإللكتروني.  البريدو والشركة / املنظمة والبلد الذي توجد فيه الشركة / املنظمة ورقم الهاتف 

 هي حقوقك؟  ما4.1

ه  من املعالجة عن طريق طلب موج   االنسحاب والتصحيح والحذف واملعارضة والحد يجوز للمساهمين ممارسة حقوقهم في 

 m.louis@femise.orgعن طريق إرسال بريد إلكتروني على العنوان التالي: البيانات، إلى مراقب 
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