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 الجماعي باالستطالع المتعلقة الوثائق

 2021 األول تشرين 6 :بتاريخ
 

 اضافية معلومة
 االتحادي البيانات حماية قانون  من 1 الفقرة  4لمادةا ألحكام ا  وفق جمعها تم   التي البيانات معالجة تتم وفس

(BDSG) البيانات لحماية العامة الالئحة ومع (GDPR) أيار  25 تاريخ من ا  اعتبار التنفيذ حيز تدخل التي 
 بفئات يتعلق األمر كان إذا .البيانات لحماية العامة وائحالل من أ 1 الفقرة 6 المادة ألحكام وفقا   وذلك 2018
 البيانات حماية قانون  من 1 الفقرة 4 المادة ألحكام ا  وفق معالجتها تتم فسوف الشخصية البيانات من خاصة

 من أ 2 الفقرة 9 المادة ألحكام ا  وفق  (GDPR)البيانات لحماية العامة وائحالل تطبيق ومع (BDSG) االتحادي
 البيانات. لحماية العامة اللوائح قانون 

 
/ بصفتيو نيةالقانو المعطيات إطار في  :في أساسي حق لدي مشاركة مشاركا 

 ،المعالجة قيد بي المتعلقة الشخصية البيانات كانت إذا فيما تأكيد •
 ،المعالجة وظروف البيانات هذه حول معلومات على الحصول •
 ،صحيحة غير البيانات هذه كانت إذا التصحيح •
 الحفظ، )توجب( ضرورة يوجد وال للمعالجة مبرر يوجد ال أنه طالما، الحذف •
 ،ن القانو يحددها خاصة حاالت في المعالجة تقييد •
 ساري و منظم بتنسيق ثالث طرف إلى أو إلي وإعادتها -لها تقديمي بقدر- الشخصية بياناتي نقلو •

 .آلية بصورة للقراءة وقابل
 

 ا،حذفه أو تصحيحها وطلب بي المتعلقة الشخصية البيانات حول معلومات تلقي في الحق لدي أن يعني هذا
 غير األمر هذا يصبح فقد ناجح بشكل الهوية إخفاء عملية تمت إذا .بشخصي البيانات تلك ربط يمكن طالما
 .ذلك بعد ممكن

 
 :(EMPOW) أمبو مشروع مشروعال إدارة

 
 أونغر فون  هيال دكتور بروفسور

 (LMU) ميونيخ في ماكسيميليان لودفيش جامعة لدى االجتماع علم معهد
  6 كونرادشتراسه 
 ميونيخ 80801 
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 :بالجامعة الرسمي البيانات حماية مسؤول
 

  (LMU) ميونخ في نماكسيميليا شلودفي جامعة
 غيميكه رولف القانوني الدكتور السيد

 1 بالتس-شول-غيشفيستر
 ميونخ 80539

 datenschutz@lmu.de اإللكتروني: البريد
 

 :البيانات حماية على المشرفة الهيئة
 

 البيانات لحماية بايرن  مقاطعة مفوض
 بيتري  توماس دكتور بروفيسور

 1 فاغمولرشتراسه
 ميونخ 80538

 (089) 212672-0 الهاتف: رقم
 

 استفسارات؟ لديك هل
 

 muenchen.de-empow@soziologie.uni التالي: اإللكتروني البريد عنوان مع التواصل يُرجى
 

 اإللكتروني الموقع مراجعة يُرجى (EMPOW) أمبو بمشروع المتعلقة المعلومات من المزيد على للحصول
 التالي:

https://www. Qualitative-sozialforschung.soziologie.uni- 
munenchen.de/forschung/forschungsprojekte1/empow/index.html 

 
 

 االشتشارية والعروض بالمساعدة تتعلق معلومات
 

 الالجئين مجالس
 

mailto:datenschutz@lmu.de
mailto:empow@soziologie.uni-muenchen.de
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 والقضايا اإلقامة وحالة اللجوء بإجراءات المتعلقة القانونية القضايا بشأن المشورة الالجئين مجالس تقدم
 زمراك لدى بالتوسط قيامها إلى باإلضافة دوائربال لالتصال الالزم الدعم تقدم اكم .العمل بتصاريح المتعلقة

 .المتخصصة االستشارة
 

 :مقاطعتك في لالجئينا مجلسب المتعلقة المعلومات على حصولال يمكنك هنا
 

 )شتوتغارت( .e.V فورتمبيرغ -بادن في الالجئين مجلس جمعية غ:فورتمبير -نبا •
 0711/55 32 834 الهاتف: رقم

 bw.de/-http://fluechtlingsrat اإللكتروني: الموقع
 

 )ميونخ( لالجئين بايرن  مجلس :بايرن  •
 /089 76 22 34 الهاتف: رقم

 de/bayern.-www.fluechtlingsrat اإللكتروني: الموقع
 

 )برلين( .e.V برلين في الالجئين مجلس جمعية برلين: •
 030/224 76 311 الهاتف: رقم

 berlin.de/-http//www.fluechtlingsrat اإللكتروني: الموقع
 

 )بوتسدام( براندنبورغ في الالجئين مجلس براندنبورغ: •
 /0331 71 64 99 الهاتف: رقم

 brandenburg.de-www.fluechtlingsrat اإللكتروني: الموقع
 

 )بريمن( بريمن في الالجئين مجلس بريمن: •
 /0421 41 66 12 18 الهاتف: رقم

 bremen.de-www.fluechtlingsrat اإللكتروني: الموقع
 

 )هامبورغ( .V. e هامبورغ في الالجئين مجلس جمعية هامبورغ: •
 040/43 15 87 الهاتف: رقم

 hamburg.de-www.fluechtlingsrat اإللكتروني: الموقع
 

http://fluechtlingsrat-bw.de/
http://www.fluechtlingsrat-bayern.de/
http://www.fluechtlingsrat-bremen.de/
http://www.fluechtlingsrat-hamburg.de/
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 )فرانكفورت( هسين في الالجئين مجلس هسين: •
 069/976 987 10 الهاتف: رقم

 hessen.de-fluechtlingsrat كتروني:اإلل الموقع
 

 )شفيرين( .V. e فوربومرن -مكلنبورغ في الالجئين مجلس جمعية فوربومرن:-مكلنبورغ •
 /0385 58 15 790 الهاتف: رقم

 mv.de-www.fluechtlingsrat اإللكتروني: الموقع
 

 )هانوفر( .V. e نيدرزاكسن في الالجئين مجلس جمعية :نيدرزاكسن •
 0511/98246030 الهاتف: رقم

 fluerat.org-www.nds اإللكتروني: الموقع
 

 )بوخوم( .V. e ستفالياف-نوردراين في الالجئين مجلس جمعية ستفاليا:ف-رايننورد •
 /0234 58 731 560 الهاتف: رقم

 www.frnrw.de اإللكتروني: الموقع
 
 

 )ماينتس( .V. e بفالس-راينالند في الالجئين مجلس جمعية – للجوء AK جمعية بفالس:-راينالند •
 /06131 49 24 734 الهاتف: رقم

 rlp.org-www.asyl اإللكتروني: الموقع
 

 )زارلويس( .V. e زارالند في الالجئين مجلس جمعية زارالند: •
 /06831 48 77 938 الهاتف: رقم

 saar.de-www.asyl اإللكتروني: الموقع
 

 )دريزدن( .V. e زاكسن في الالجئين مجلس جمعية :زاكسن •
 0351/87 45 17 10 الهاتف: رقم

 fluechtlingsrat.de-saechsischer اإللكتروني: الموقع
 

 )ماغديبورغ( .V. e أنهالت-زاكسن في الالجئين مجلس جمعية أنهالت:-زاكسن •

http://www.fluechtlingsrat-mv.de/
http://www.nds-fluerat.org/
http://www.frnrw.de/
http://www.asyl-rlp.org/
http://www.asyl-saar.de/
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 0391/53 71 281 أو /0391 50 54 96 13 الهاتف: رقم
 lsa.de-www.fluechtlingsrat اإللكتروني: الموقع

 
 )كيل( .V. e هولشتاين-شليسفيش في الالجئين مجلس جمعية هولشتاين:-شليسفيش •

 /0431 73 50 00 الهاتف: رقم
 dewww.frsh. اإللكتروني: الموقع

 
 )إيرفورت( .V. e تورينغن في الالجئين مجلس جمعية تورينغن: •

 0361 - 51884328 الهاتف: رقم
 thr.de-www.fluechtlingsrat اإللكتروني: الموقع

 
 

 (العالم أطباء) med Open ميد أوبن أطباء
 

 ظروف من تعاني الالتي المهاجرات للنساء اجتماعية ونصائح طبية مساعدة على الحصول هنا تستطيعون 
 برلين من كل   في متواجدين العالم أطباء إن متاح. صحي تأمين لديهم ليس الذين ولألشخاص الصعبة الحياة

 :التالي رونياإللكت الموقع على المعلومات من مزيدال على االطالع يمكن .وشتوتغارت وميونيخ وهامبورغ
 

https://www.aerztederwelt.org/wem-wir-beistehen/hilfe-fuer-patientinnen 
 

 19-دكوفي لقاح حول معلومات
 

 RKI كوخ روبرت معهد لدى اللغات متعددة معلومات مواقع
 موديرنا( )بايونتك/فايزر، الريبي النووي  الحمض مرسال لقاح مادة مع 19-كوفيد تلقيح
 جونسون( أند جونسون  )أستراتسنيكا/ فيكتور لقاح مادة مع 19-كوفيد تلقيح

 
 19-كوفيد لقاح حول معلومات مع اللغات متعددة فيديوهات مواقع
 برلين في الالجئين لشؤون  المقاطعة مكتب

 LVG&AFS الصحية المؤسسات مع بالتعاون  الصحي المركز
 السويسري  األحمر الصليب

 

http://www.fluechtlingsrat-lsa.de/
http://www.frsh.de/
http://www.fluechtlingsrat-thr.de/
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 19-كوفيد لقاح حول معلومات مع اللغات متعددة إلكترونية مواقع
 االتحادية الصحة وزارة من معلومات
 األوربية المفوضية من معلومات
 أوروبا في (WHO) العالمية الصحة منظمة مكتب من معلومات

 
 

 
 


