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 کنیم؟های چه کسانی را، و با چه فرآیندی پردازش میما داده 1

 اعضا، کارکنان و مدیران آنها 1.1

یا ( شامل اعضای سابق)های شخصی عضو مدیریت، و نیز دفاع از منافع و اطالعات اعضا، ما بخشی از داده در حوزه سرویس عضویت و

 .کنیمیکی از اعضا را پردازش می( ویژه مدیران تجاری، رئیس هیات مدیره یا شورای نظارتبه )کارکنان یا مدیران 

 

المللی داده و حقوق اطالعاتی درباره انتقال بین 3و  2در ضمن، در بخشهای . شرح داده شده است 1.1های شخصی در بخش روش پردازش داده

 .های شخصی ارائه شده استشما در زمینه پردازش داده

 

 .های پردازش شده و هدف پردازش دادههای دادهدسته 1.1.1

 کنیمرا با اهداف زیر پردازش می«( های شماداده)» 1در پیوست  هایی ذکر شدهما داده

 

 تهیه فهرست و آمار اعضا؛ 

  دفاع از منافع اعضا طبق قانون اتاق بازرگانی(«WKG 1998»)؛ 

 آوری آمار و نظرسنجی؛مشارکت در روند جمع 

 ؛(یا غیرتجاری)رسانی و پشتیبانی از اعضا در امور حقوقی و تجاری مشاوره، اطالع 

  ؛(به ویژه درباره بازه زمانی عضویت، صدور گواهی آموزش و جز اینها)پشتیبانی از ادارات دولتی و اعضا از طریق ارائه اطالعات 

 ؛(ت، تهیه آمار حضور و غیاب و تهیه صورتجلسهشامل دعو)رسانی و ادامه تحصیل ریزی برای رویدادهای اطالعبرنامه 

 رسانی از طریق خبرنامه و نشریه؛اطالع 

 تبلیغات و امور روابط عمومی؛ 

 پذیرش در بانک داده همکاری تجاری؛ 

 سایت؛سایت و مدیریت وبارائه خدمات و محصوالت معرفی شده در وب 

 های مربوط به مدیریت عضویت و دفاع از منافع طبق دیگر فعالیتWKG و مقررات آن؛ 

 ها و کارمزدها طبق انجام دادن وظایف مربوط به محاسبه و انتشار هزینهWKG؛ 

 اجرای انتخابات اتاق بازرگانی؛ 

  انجام دادن دیگر وظایف قانونی، به ویژه بر اساسWKG. 

 

های شما برای اهداف زیر نیز پردازش خواهد های بازرگانی باشد، دادهزرگانی اتریش یا دیگر اتاقهای شخصی شما تحت پردازش اتاق بااگر داده

 :شد

 

 تهیه گزارش، تحلیل و پیشنهاد درباره مسائل مربوط به اعضای ادارات دولتی و اشخاص حقوقی؛ 

 زی برای توسعه بازرگانی عمومی، فنی و ساهای تکمیلی و نیز زمینهحمایت از اقتصاد به ویژه از طریق ارائه آموزش و آموزش

 ؛(Z 4 WKG 1از  19§ طبق )اقتصادی از طریق موسسات فعال در حوزه توسعه تجاری 

 ها و ادارات؛ارسال نماینده به دیگر شرکت 

 ها؛های قانونی، ادارات دولتی و باشگاهاعزام اعضا به کمیته 

 های مالی و توسعهمدیریت کمک. 

 

 :های شما برای اهداف زیر نیز پردازش خواهد شدای باشد، دادههای حرفهشما تحت پردازش سازمانهای شخصی اگر داده

 

 دوستانه اعضا، تقویت روحیه گروهی و اعتبار شعبه؛توسعه امور اقتصادی، اجتماعی و انسان 

 غیرقانونی؛های تجاری تضمین برابری فرصت برای اعضا در میدان رقابت، به ویژه جلوگیری از فعالیت 

 گرا؛-های صنعتی، و نیز توسعه بازار و مفاهیم شعبه آیندههای اجتماعی، به ویژه ایجاد تعاونیها و فعالیتتوسعه تعاونی 

 مذاکره و بستن قراردادهای گروهی؛ 

 ،ایتوسعه آموزش و آموزش تکمیلی اعضا و توسعه آموزش حرفه توسعه نظام آموزش عمومی و خصوصی به نفع اعضا. 
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هایی را خود آنها ارائه کرده نظر از این که چنین دادهها بر مبنای عضویت شما یا در ارتباط با خدمت ارائه شده به هر یک از اعضا، صرفاین داده

آوری کرده عیا ما مثالً در جلسات مشاوره، در جریان رویدادها و جز اینها جم( های ارتباطی دیگربه روش کتبی یا از راه ایمیل یا روش)باشند 

 .کنیمهای تجاری را از ادارات و منابع عمومی دریافت میدر ضمن، ما داده. باشیم

 

البته، فرآیندهای مختلف مدیریت عضویت و . ها را از شما درخواست کنیم، اساساً ارائه آنها به اختیار خودتان خواهد بوددر مواردی که ما این داده

های شخصی شما مختل یا غیرممکن میها، بدون دادهعات و رویداد و نیز ارتباطات داخلی و خارجی در این حوزهدفاع از منافع، روند مدیریت اطال

 .دهیمها الزام قانونی داشته باشد، ما این موضوع را به شما اطالع میاگر در برخی موارد ارائه داده. شود

 مبانی قانونی پردازش 1.1.2

 :کنیمزش میهای شما را با مبانی زیر پرداما داده

 

  ضرورت اجرای وظایف قانونی، که به ویژه بر اساسWKG  حرف  1، بخش 6و طبق مادهc ها از قانون پایه محافظت از داده

(DSGVO )بر عهده ما گذاشته شده است؛ 

  حرف  1، بخش 6منافع قانونی اصلی ما طبق مادهf  ازDSGVO  که اصول مدیریت عضویت و مدیریت اطالعات و رویداد و نیز

 .کندارتباطات داخلی و خارجی مربوط به این امور را به روشی موثر بیان می

 های شخصی رضایت شما برای پردازش داده: در موارد خاص( حرف 1، بخش 6ماده ،a  حرف  2، بخش 9یا مادهa  ازDSGVO) 

 های شخصیانتقال داده 1.1.3

 :کنیمهای شخصی شما را به گیرندگان زیر منتقل میگفته، ما داده-برآورده کردن اهداف پیش با هدف

 

 های دارای فعالیت اقتصادی؛سازمان 

 اعضای اتاق بازرگانی؛ 

 ها و ادارات دولتی؛دادگاه 

  ؛(ان منافع و جوامعدهندگان بیمه اجتماعی، نمایندگمانند ارائه)نهادهای مجری قانون عمومی برای اجرای وظایف مرتبط 

  ؛(مانند وکال، دفترهای اسناد رسمی، متولیان کسب و کار)اعضای جامعه مشاوره و حمایت حقوقی 

 ها؛موسسات مالی و اعتباری برای مدیریت تراکنش 

 های انتخابات اتاق بازرگانی؛گروه 

 ؛(انجمن در برابر رقابت غیرمنصفانهمثالً دفاع از )ها برای دفاع از منافع اقتصادی و نظم ها و انجمنباشگاه 

  سرویس کاریابی(AMS )اداره امور توسعه؛ 

 ها با هدف توسعه ها قبالً عمومی شده باشد یا انتقال دادههای عضویت با جلب رضایت آنها، مگر این که دادههای ذینفع در دادههمه طرف

 اقتصادی صورت بگیرد؛

 ها، در صورتی که اعضا به آنها مراجعه کرده و با آنها همکاری کرده باشند و برای و باشگاههای مشورتی قانونی، ادارات دولتی کمیته

 ارائه خدمات طرف مشاوره قرار بگیرند؛

  شرکتWKO Inhouse؛ 

 دهندگان خارجی خدمات فناوری اطالعاتارائه. 

 .دوره نگهداری 1.1.4

البته این مدت به زمان الزم برای ایفای وظایف  .شود، ذخیره خواهد شدین میهای شما اساساً به مدتی که طبق مسئولیت نگهداری قانونی تعیداده

 .قانونی و فراتر از آن، در صورتی که ضمانت، تضمین یا قوانین محدودیت منقضی نشده باشد، بستگی دارد

 

 های دارای فعالیت اقتصادیکارکنان دولتی و کارکنان سازمان 1.2

های شخصی مربوط به فعالیت شما به عنوان کارمند مدیریت کارکنان دولتی و دفاع از منافع اعضا، برخی از دادهبرای انجام دادن وظایف مربوط به 

ها درباره شما های محافظت از دادهاگر با ما رابطه استخدامی دارید، دیگر بیانیه. دولت یا کارمند سازمان دارای فعالیت اقتصادی پردازش خواهد شد

 .شوداعمال می
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المللی داده و اطالعاتی درباره انتقال بین 3و  2در ضمن، در بخشهای . شرح داده شده است 1.2های شخصی شما در بخش پردازش داده روش

 .های شخصی ارائه شده استحقوق شما در زمینه پردازش داده

 .های پردازش شده و هدف پردازش دادههای دادهدسته 1.2.1

 :کنیمرا با اهداف زیر پردازش می«( های شماادهد)» 2های ذکر شده در پیوست ما داده

 

 ؛مدیریت کارمندان دولت 

 های بازرگانی؛نمایندگی کارمندان دولت و کارکنان در اینترنت و اینترانت فعال بین اتاق 

  اتاق بازرگانی  1998دفاع از منافع، حمایت و رایزنی با اعضا و ایفای وظایف دیگر طبق قانون(WKG)؛ 

 از  4و  3بخش  50§پرداخت طبق -ها و تامین مبالغ پیشهای اداری و فعالیتتامین هزینهWKG؛ 

 اجرای انتخابات اتاق بازرگانی؛ 

 نامه، صورتجلسه و فهرست حاضران؛ریزی و برگزاری جلسات، شامل تهیه دعوتبرنامه 

 ایجاد ارتباط با آنها؛ 

 مدیریت رویداد و 

 انتشار خبرنامه و نشریه. 

 

های شما برای اهداف زیر نیز پردازش خواهد های بازرگانی باشد، دادهشخصی شما تحت پردازش اتاق بازرگانی اتریش یا دیگر اتاقهای اگر داده

 :شد

 

 ای و مدیریت آنهاهای حرفههای سازمانپذیرش برآوردها و صورتحساب. 

 

 :شما برای اهداف زیر نیز پردازش خواهد شدهای ای باشد، دادههای حرفههای شخصی شما تحت پردازش سازماناگر داده

 

 مذاکره و بستن قراردادهای گروهی. 

 

یا ما مثالً در جلسات ( های ارتباطی دیگربه روش کتبی یا از راه ایمیل یا روش)های شخصی را خودتان ارائه کرده باشید نظر از این که دادهصرف

های شخصی مربوط به فعالیت شما به عنوان کارمند دولت یا کارمند سازمان ده باشیم، دادهآوری کرمشاوره، در جریان رویدادها و جز اینها جمع

 .کنیمهای تجاری را از ادارات و منابع عمومی دریافت میدر ضمن، ما داده. آوری خواهد شددارای فعالیت اقتصادی جمع

 

البته، فرآیندهای مختلف مدیریت کارکنان دولت و . ا به اختیار خودتان خواهد بودها را از شما درخواست کنیم، اساساً ارائه آنهدر مواردی که ما داده

های شخصی شما مختل یا غیرممکن میها، بدون دادهدفاع از منافع، روند مدیریت اطالعات و رویداد و نیز ارتباطات داخلی و خارجی در این حوزه

 .دهیمداشته باشد، ما این موضوع را به شما اطالع میها الزام قانونی اگر در برخی موارد ارائه داده. شود

 مبانی قانونی پردازش 1.2.2

 :کنیمهای شما را با مبانی زیر پردازش میما داده

 

  ضرورت اجرای وظایف قانونی، که به ویژه بر اساسWKG  حرف  1، بخش 6و طبق مادهc ها از قانون پایه محافظت از داده

(DSGVO ) است، وبر عهده ما گذاشته شده 

  حرف  1، بخش 6منافع قانونی اصلی ما طبق مادهf  ازDSGVO  که اصول مدیریت کارکنان دولت و مدیریت ارائه اطالعات و رویداد و

 ؛کندنیز ارتباطات داخلی و خارجی مربوط به این امور را به روشی موثر بیان می

 ها رضایت شما برای پردازش داده: در موارد خاص( حرف  ،1، بخش 6مادهa  حرف  2، بخش 9یا مادهa  ازDSGVO) 

 های شخصیانتقال داده 1.2.3

 :کنیمهای شخصی شما را به گیرندگان زیر منتقل میگفته، ما داده-با هدف برآورده کردن اهداف پیش
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 های دارای فعالیت اقتصادی؛سازمان 

 اعضای اتاق بازرگانی؛ 

 ها و ادارات دولتی؛دادگاه 

  ؛(دهندگان بیمه اجتماعی، نمایندگان منافع و جوامعمانند ارائه)نهادهای مجری قانون عمومی برای اجرای وظایف مرتبط 

  ؛(مانند وکال، دفترهای اسناد رسمی، متولیان کسب و کار)اعضای جامعه مشاوره و حمایت حقوقی 

 ها؛موسسات مالی و اعتباری برای مدیریت تراکنش 

 انتخابات اتاق بازرگانی؛های گروه 

 ؛(مثالً دفاع از انجمن در برابر رقابت غیرمنصفانه)ها برای دفاع از منافع اقتصادی و نظم ها و انجمنباشگاه 

 ها قبالً عمومی شده باشد با جلب رضایت کارکنان دولت، مگر این که داده( شامل اعضا)های کارکنان دولت های ذینفع در دادههمه طرف

 ها با هدف توسعه اقتصادی صورت بگیرد؛ال دادهیا انتق

 همکاران قراردادی که وظیفه ارائه خدمات را بر عهده دارند؛ 

  شرکتWKO Inhouse و 

 دهندگان خارجی خدمات فناوری اطالعاتارائه. 

 .دوره نگهداری 1.2.4

به زمان الزم برای ایفای وظایف  البته این مدت. هد شدشود، ذخیره خواهای شما اساساً به مدتی که طبق مسئولیت نگهداری قانونی تعیین میداده

 .قانونی و فراتر از آن، در صورتی که ضمانت، تضمین یا قوانین محدودیت منقضی نشده باشد، بستگی دارد

 

 .کارآموزان یا داوطلبان شرکت در آزمون کارشناسی ارشد یا آزمون پذیرش 1.3

های صنعتگر ارشد اتاق قصد شرکت در آزمون صنعتگر ارشد یا آزمون پذیرش در دفتر آزمونهستید یا «( کارآموز)»اگر در دوره کارآموزی 

دفترهای کارآموزی و . کنیمهای شما را طبق توضیحات این سند پردازش میاید، ما بخشی از دادهها پذیرفته شدهبازرگانی را دارید یا در این آزمون

 .نی دارای فعالیت اقتصادی دایر استهای بازرگاهای صنعتگر ارشد در اتاقآزمون

 

المللی داده و حقوق شما در زمینه اطالعاتی درباره انتقال بین 3و  2در ضمن، در بخشهای . شودها شرح داده می، روش پردازش داده1.3در بخش 

 .های شخصی ارائه شده استپردازش داده

 .های پردازش شده و هدف پردازش دادههای دادهدسته 1.3.1

 :کنیمرا با اهداف زیر پردازش می«( های شماداده)» 3های ذکر شده در پیوست هما داد

 

 ای و دفترهای صنعتگر ارشد از قانون آموزش حرفه 19§ های بازرگانی به عنوان دفترهای کارآموزی به ویژه طبق ایفای وظایف اتاق

 ای؛و قانون آموزش حرفه ff GewO 1994 350§ طبق 

 ای و شخصی؛صالحیت دفترهای کارآموزی از نظر دادهآزمایی راستی 

 آزمایی و ثبت قراردادهای کارآموزی؛راستی 

 مشاوره با کارآموزان و مراکز کارآموزی؛ 

 های کارآموزی و توسعه مراکز کارآموزی؛مدیریت آزمون 

 های پذیرش؛های صنعتگر ارشد یا آزمونمدیریت آزمون 

 سازیآمادههای ریزی و اجرای دورهبرنامه. 

 

یا ما آنها را مثالً در ( های ارتباطی دیگربه ویژه به روش کتبی یا از راه ایمیل یا روش)شود های شما یا مستقیماً به وسیله خود شما ارائه میداده

 .کنیمآوری میسازی جمعهای آمادهها یا دورهجلسات مشاوره، در جلسات یا آزمون

 

توانید به های خود را ارائه نکنید، نمیالبته اگر داده. از شما درخواست کنیم، اساساً ارائه آنها به اختیار خودتان خواهد بود ها رادر مواردی که ما داده

 ها الزام قانونی داشته باشد، مااگر در برخی موارد ارائه داده. عنوان کارآموز یا مرکز آزمون ارشد یا به صورت محدود از خدمات ما استفاده کنید

 .دهیماین موضوع را به شما اطالع می
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 مبانی قانونی پردازش 1.3.2

 :کنیمهای شما را با مبانی زیر پردازش میما داده

 

 حرف  1، بخش 6نامه صنعتی و طبق ماده ای و آیینضرورت اجرای وظایف قانونی، که به ویژه بر اساس قانون آموزش حرفهc  از

 عهده ما گذاشته شده است؛ بر( DSGVO)ها قانون پایه محافظت از داده

  حرف  1، بخش 6منافع قانونی اصلی ما طبق مادهf  ازDSGVO  که شامل ایفای موثر وظیفه به عنوان مرکز کارآموزی و آزمون ارشد

 است؛ و 

 ها رضایت شما برای پردازش داده: در موارد خاص( حرف 1، بخش 6ماده ،a  حرف  2، بخش 9یا مادهa  ازDSGVO) 

 های شخصیدهانتقال دا 1.3.3

 :کنیمهای شخصی شما را به گیرندگان زیر منتقل میگفته، ما داده-با هدف برآورده کردن اهداف پیش

 

 های دارای فعالیت اقتصادی؛سازمان 

 اعضای اتاق بازرگانی؛ 

  ؛(مانند اداره درآمد، سرویس کاریابی و جز اینها)ادارات دولتی 

 ؛(دهندگان بیمه اجتماعی و نمایندگان منافعمانند ارائه)ایف مرتبط نهادهای مجری قانون عمومی برای اجرای وظ 

 وکال و متولیان کسب و کار 

 ها؛موسسات مالی و اعتباری برای مدیریت تراکنش 

 ؛(مثالً دفاع از انجمن در برابر رقابت غیرمنصفانه)ها برای دفاع از منافع اقتصادی و نظم ها و انجمنباشگاه 

  شایستگی شما طبق قانون دولت الکترونیکی؛اداره ثبت بر اساس 

 ادارات تامین بودجه؛ 

 ها؛دادگاه 

 ؛(دهندگان خدمات مشاورهمانند ارائه)های همکار تعاونی 

 اداره آمار اتریش: 

 ای و شورای مدرسه؛حرفه-مدارس فنی 

  شرکتWKO Inhouse و 

 دهندگان خارجی خدمات فناوری اطالعات؛ارائه 

 .دوره نگهداری 1.3.4

یا تا زمان منقضی  1994ای و قانون کسب و کار ی شما فقط به مدت الزم برای ایفای وظایف قانونی ما، به ویژه طبق قانون آموزش حرفههاداده

های نگهداری قانونی یا دعاوی حقوقی احتمالی که در آنها از داده به عنوان سند استفاده میشدن ضمانت، تضمین، قانون محدودیت یا دیگر دوره

 .نگهداری خواهد شد شود،

 

 های ذینفع و خبرنگارانگذار، طرفبنیان 1.4

اندازی سازمان یا مدیریت در سازمان ما یا پیشنهاد اطالعات یا خدمات یا نظر از راهباشید یا صرف«( گذاربنیان)»اندازی سازمان اگر در فاز راه

های شخصی شما را طبق توضیحات این سند باشید، ما بخشی از داده«( ذینفعطرف )»های پیشنهاد شده ذینفع شرکت در یکی از رویدادها یا دوره

 .کنیمهای شخصی را پردازش میهمچنین، اگر در حوزه خبرنگاری فعال باشید، ما بخشی از داده. پردازش خواهیم کرد

 

المللی داده و حقوق شما در زمینه ره انتقال بیناطالعاتی دربا 3و  2در ضمن، در بخشهای . شودها شرح داده میروش پردازش داده 1.4در بخش 

 .های شخصی ارائه شده استپردازش داده

 .های پردازش شده و هدف پردازش دادههای دادهدسته 1.4.1

 :کنیمرا با اهداف زیر پردازش می«( های شماداده)» 4های ذکر شده در پیوست ما داده
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 های کسب و کارهای نوپا؛ازمانرسانی و مشاوره در زمینه امور مربوط به ساطالع 

 های خودمان؛سیاسی و فعالیت-رسانی درباره موضوعات تجاریاطالع 

 نامه، تصویربرداری از رویدادها، تهیه آمار حضور و شامل فرستادن دعوت)رسانی و ادامه تحصیل ریزی برای رویدادهای اطالعبرنامه

 ؛(غیاب و اسناد مرتبط و مدیریت دوره

 از طریق خبرنامه و نشریه؛رسانی اطالع 

 ؛های مالی و توسعهمدیریت کمک 

 های ذینفع و مدیریت رویداد ما؛گذار و طرفهای مربوط به مدیریت بنیاندیگر فعالیت 

 های خبری و ضبط ارتباطات خبری؛ریزی و برگزاری نشستبرنامه 

 امور روابط عمومی و 

  سازی آناموال و جلوگیری از رفتار مجرمانه و شفافدر صورت مراجعه به مکان ما، برای محافظت از. 

 

یا ما آنها را مثالً در ( های ارتباطی دیگربه ویژه به روش کتبی یا از راه ایمیل یا روش)شود های شما یا مستقیماً به وسیله خود شما ارائه میداده

 .یمکنآوری میجلسات مشاوره، در جلسات یا در جریان برگزاری رویدادها جمع

 

گذاران و البته، فرآیندهای مختلف مدیریت بنیان. ها را از شما درخواست کنیم، اساساً ارائه آنها به اختیار خودتان خواهد بوددر مواردی که ما داده

مختل یا غیرممکن میهای شخصی شما ها، بدون دادهدفاع از منافع، روند مدیریت اطالعات و رویداد و نیز ارتباطات داخلی و خارجی در این حوزه

 .دهیمها الزام قانونی داشته باشد، ما این موضوع را به شما اطالع میاگر در برخی موارد ارائه داده. شود

 مبانی قانونی پردازش 1.4.2

 :کنیمهای شما را با مبانی زیر پردازش میما داده

 

  ضرورت اجرای وظایف قانونی، که به ویژه بر اساس قانون اتاق بازرگانی(WKG 1998)  حرف  1، بخش 6و طبق مادهc  از قانون

 بر عهده ما گذاشته شده است؛( DSGVO)ها پایه محافظت از داده

  حرف  1، بخش 6منافع قانونی اصلی ما طبق مادهf  ازDSGVO گذاران و مدیریت و ارتباطات داخلی و که شامل اصول مدیریت بنیان

 کند؛موثر بیان میخارجی شامل امور روابط عمومی را به روشی 

 ها رضایت شما برای پردازش داده: در موارد خاص( حرف 1، بخش 6ماده ،a  حرف  2، بخش 9یا مادهa  ازDSGVO) 

 های شخصیانتقال داده 1.4.3

 :کنیمهای شخصی شما را به گیرندگان زیر منتقل میگفته، ما داده-با هدف برآورده کردن اهداف پیش

 

 اقتصادی؛های دارای فعالیت سازمان 

 گذاران اتاق بازرگانی؛اعضا و بنیان 

 ؛(های پژوهشی، تجاری و تعاونیشامل سازمان)های ذینفع دیگر طرف 

 ها و ادارات دولتی؛دادگاه 

 ؛(نهادهای قانون عمومی برای ایفای وظایف مرتبط 

  ؛(کارمانند وکال، دفترهای اسناد رسمی، متولیان کسب و )اعضای جامعه مشاوره و حمایت حقوقی 

  و اعتباری مالیموسسات 

 همکاران قراردادی که وظیفه ارائه خدمات را بر عهده دارند؛ 

 ها قبالً عمومی شده باشد یا انتقال گذار، مگر این که دادهگذاران با جلب رضایت شما به عنوان بنیانهای بنیانهای ذینفع در دادههمه طرف

 ها با هدف توسعه اقتصادی صورت بگیرد؛داده

  سرویس کاریابی(AMS )اداره امور توسعه؛ 

 همکاران تعاونی رویدادها و مراکز آموزشی؛ 

  شرکتWKO Inhouse و 

 دهندگان خارجی خدمات فناوری اطالعاتارائه. 
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 .دوره نگهداری 1.4.4

، یا تا زمان منقضی WKGرسانی یا مراقبتی یا فراتر از آن برای ایفای وظایف قانونی ما، به ویژه طبق های شما فقط تا پایان دوره رابطه اطالعداده

های نگهداری قانونی یا دعاوی حقوقی احتمالی که در آنها از داده به عنوان سند استفاده میشدن ضمانت، تضمین، قانون محدودیت یا دیگر دوره

 .شود، نگهداری خواهد شد

 

 ندگان و گیرندگان خدمات، کارکنان و مدیران آنهادهارائه 1.5

این شامل ارائه خدمات و رساندن )کنیم کنند، همکاری میما در حوزه فعالیت خود، با اشخاص حقیقی و حقوقی، که خدمات مختلفی به ما ارائه می

دهندگان خدمات هستیم و به اشخاص ت خود، نماینده ارائهدر ضمن، ما در حوزه فعالی«(. دهندگان خدماتارائه»)شود؛ کاال یا حمایت مالی نیز می

دهنده یا گیرنده خدمات و دیگر کارکنان یا مدیران این اطالعیه به شما به عنوان ارائه. کنیمرسانی میخدمت«( گیرندگان خدمات)»حقیقی و حقوقی 

 .شودمربوط می

 

المللی داده و حقوق شما اطالعاتی درباره انتقال بین 3و  2در ضمن، در بخشهای . شودهای شخصی شرح داده می، روش پردازش داده1.5در بخش 

 .های شخصی ارائه شده استدر زمینه پردازش داده

 .های پردازش شده و هدف پردازش دادههای دادهدسته 1.5.1

 :کنیمرا با اهداف زیر پردازش می«( های شماداده)» 5های ذکر شده در پیوست ما داده

 

  اتاق بازرگانی  1998ایفای وظایف طبق قانون(WKG )به ویژه در حوزه دفاع از منافع اعضا و رایزنی با آنها؛ 

 رسانی و آموزش تکمیلی؛ریزی و برگزاری رویدادهای اطالعبرنامه 

 رسانی از طریق خبرنامه و نشریه؛اطالع 

 ینفع و مدیریت رویداد ما و امور روابط عمومی؛های ذگذار و طرفهای مربوط به مدیریت عضو، بنیاندیگر فعالیت 

 های فعالیت برای تضمین کارآمدی فرآیندهای کاری داخلیآماده کردن ابزارها و زیرساخت. 

 

مثالً در  یا ما آنها را( های ارتباطی دیگربه ویژه به روش کتبی یا از راه ایمیل یا روش)شود های شما یا مستقیماً به وسیله خود شما ارائه میداده

 .کنیمآوری میجریان برگزاری رویدادها یا در روند ارائه خدمات به شما جمع

 

های شما ممکن است فرآیند البته، فراهم نبودن داده. ها را از شما درخواست کنیم، اساساً ارائه آنها به اختیار خودتان خواهد بوددر مواردی که ما داده

ها الزام قانونی داشته باشد، ما این موضوع را به شما اگر در برخی موارد ارائه داده. برخی موارد غیرممکن کندرسانی را دچار تاخیر یا در خدمت

 .دهیماطالع می

 مبانی قانونی پردازش 1.5.2

 :کنیمهای شما را با مبانی زیر پردازش میما داده

 

  ضرورت اجرای وظایف قانونی، که به ویژه بر اساس قانون اتاق بازرگانی(WKG 1998)  حرف  1، بخش 6و طبق مادهc  از قانون

 بر عهده ما گذاشته شده است؛( DSGVO)ها پایه محافظت از داده

  حرف  1، بخش 6منافع قانونی اصلی ما طبق مادهf  ازDSGVO ها که شامل ایفای موثر وظایف مدیریت، مشاوره و هدایت موثر فعالیت

 شود؛ می

 ها پردازش دادهرضایت شما برای : در موارد خاص( حرف 1، بخش 6ماده ،a  حرف  2، بخش 9یا مادهa  ازDSGVO) 

 های شخصیانتقال داده 1.5.3

 :کنیمهای شخصی شما را به گیرندگان زیر منتقل میگفته، ما داده-بر اساس الزامات اهداف پیش

 

  ؛و اعتباری مالیموسسات 
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  دارند؛همکاران قراردادی که وظیفه ارائه خدمات را بر عهده 

 ها؛بانکها برای رسیدگی به تراکنش 

 مشاور حقوقی در دعاوی مربوط به کسب و کار؛ 

 متولیان کسب و کار با هدف بازرسی؛ 

 ها و ادارات دولتی؛دادگاه 

 ؛(در کشور خارجی فقط در صورتی که وصول بدهی در کشور خارجی ضروری باشد)های وصول بدهی کارگزاری 

 های بیمه، بازرسان اعتبار، نهادهای محافظت از اعتبار در جایگاه نمایندگان محافظت از کارگزاری، شرکتهای مباشران، شرکت

 اعتبار؛

 همکاران تجاری فعال در حوزه توزیع یا ارائه خدمات فعال هستند؛ 

 ؛(بیمه مسئولیتمانند )ای های بیمه در موارد پایان یافتن قرارداد بیمه مربوط به خدمات یا شروع دعوای بیمهشرکت 

  ؛(رسمی)آوری آمار طبق الزام قانونی برای جمع« آمار اتریش»اداره فدرال 

  شرکتWKO Inhouse و 

 دهندگان خارجی خدمات فناوری اطالعاتارائه. 

 .دوره نگهداری 1.5.4

، یا تا زمان WKGهای شما اساساً فقط تا پایان دوره رابطه تجاری یا فراتر از آن، اگر برای ایفای وظایف قانونی ما الزم باشد، به ویژه طبق داده

ه میهای نگهداری یا دعاوی حقوقی احتمالی که در آنها از داده به عنوان سند استفادمنقضی شدن ضمانت، تضمین، قوانین محدودیت یا دیگر دوره

 .  شود، نگهداری خواهد شد

 

 سازان سیاسی و نمایندگان منافعتصمیم 1.6

ریزی شده به وسیله ما، به ویژه در حوزه دفاع از منافع و مرتبط با رویدادهای برنامه( WKG)اتاق بازرگانی  1998در حوزه وظایف ما طبق قانون 

خانه، کارمند دولت یا دیگر ادارات دولتی یا به عنوان نماینده منافع د وزارتسازان سیاسی به عنوان کارمنهای شخصی را از طریق تصمیمداده

   .کنیمها، پردازش می، کاربران یا شرکت(های کارگریمثالً کارکنان دولتی اتاق کارگران یا اتحادیه)کارکنان 

 

المللی داده و اطالعاتی درباره انتقال بین 3و  2در ضمن، در بخشهای . شرح داده شده است 1.6های شخصی شما در بخش روش پردازش داده

 .های شخصی ارائه شده استحقوق شما در زمینه پردازش داده

 .های پردازش شده و هدف پردازش دادههای دادهدسته 1.6.1

 :کنیمرا با اهداف زیر پردازش می«( های شماداده)» 6های ذکر شده در پیوست ما داده

 

  انجام دادن وظایف طبقWKG های شما مشمول پردازش در سازمانبه ویژه در حوزه دفاع از منافع اعضا و مشاوره با آنها، و اگر داده

 ای باشد، مذاکرات و بستن قراردادهای گروهی؛های حرفه

 نامه و مدیریت رویدادها؛ارسال دعوت 

 فرستادن خبرنامه و انتشار اطالعات و نشریه. 

 

یا ما آنها را مثالً در ( های ارتباطی دیگربه ویژه به روش کتبی یا از راه ایمیل یا روش)شود له خود شما ارائه میهای شما یا مستقیماً به وسیداده

 .کنیمآوری میهای مربوط به برگزاری رویدادها جمعجریان فعالیت

 

البته، فرآیندهای مختلف مانند انتشار خبرنامه بدون . اهد بودها را از شما درخواست کنیم، اساساً ارائه آنها به اختیار خودتان خودر مواردی که ما داده

ها الزام قانونی داشته باشد، ما این موضوع را به اگر در برخی موارد ارائه داده. شودافتد یا غیرممکن میهای شخصی به تاخیر میفراهم بودن داده

 .دهیمشما اطالع می

 مبانی قانونی پردازش 1.6.2

 :کنیممبانی زیر پردازش میهای شما را با ما داده
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  ضرورت اجرای وظایف قانونی، که به ویژه بر اساسWKG  حرف  1، بخش 6و طبق مادهc ها بر عهده از قانون پایه محافظت از داده

 ما گذاشته شده است؛ 

  حرف  1، بخش 6منافع قانونی اصلی ما طبق مادهf  ازDSGVO شود؛ نی میرساهای اطالعکه شامل مدیریت موثر فعالیت 

 ها رضایت شما برای پردازش داده: در موارد خاص( حرف 1، بخش 6ماده ،a  حرف  2، بخش 9یا مادهa  ازDSGVO) 

 های شخصیانتقال داده 1.6.3

 :کنیمهای شخصی شما را به گیرندگان زیر منتقل میگفته، ما داده-بر اساس الزامات اهداف پیش

 

 های دارای فعالیت اقتصادی؛سازمان 

 ؛(های پژوهشی، تجاری و تعاونیشامل سازمان)های ذینفع ر طرفدیگ 

  شرکتWKO Inhouse و 

 دهندگان خارجی خدمات فناوری اطالعاتارائه. 

 .دوره نگهداری 1.6.4

الزم  WKGای شما یا فراتر از آن، تا زمانی که برای ایفای وظایف قانونی ما به ویژه طبق های شما فقط به مدت الزم برای اجرای فعالیت حرفهداده

شود، نگهداری های نگهداری قانونی یا دعاوی حقوقی احتمالی که در آنها از داده به عنوان سند استفاده میباشد، یا تا زمان منقضی شدن دیگر دوره

   .خواهد شد

 

 سایت ماکاربران وب 1.7

 . آوری خواهد شدشود، جمعهای شخصی شما که به این بازدید مربوط میرد هریک از سایتهای تحت مدیریت ما شوید، بخشی از دادهاگر وا

 

المللی داده و حقوق شما اطالعاتی درباره انتقال بین 3و  2در ضمن، در بخشهای . شودهای شخصی شرح داده می، روش پردازش داده1.7در بخش 

 .های شخصی ارائه شده استدازش دادهدر زمینه پر

 .های پردازش شده و هدف پردازش دادههای دادهدسته 1.7.1

 :شودآوری میهای زیر درباره شما به طور خودکار جمعسایت ما، دادهدر مدت حضور در وب

 

 سایت ما؛تاریخ و ساعت فراخوانی صفحه وب 

  نشانیIP؛ 

 نام، زبان و نسخه مرورگر وب؛ 

  اید؛که از طریق آن وارد این صفحه وب شده( نشانی)صفحه وب 

 ؛(مراجعه کنید 1.7.5به بخش )های خاص کوکی 

  ؛(نام فایل یا فایل درخواستی)درخواست 

 ؛سیستم عامل مورد استفاده 

 ؛وضوح صفحه 

 ؛نبودن جاوا اسکریپت/فعال بودن 

 عمق رنگ. 

 

 . خود را وارد کنید تا بتوانیم خدمات خاصی به شما ارائه کنیم در ضمن، ما احتماالً از شما خواهیم خواست که نام و نشانی ایمیل

 

ها را وارد نکنید، از برخی عملکردهای وبالبته، اگر این داده. شود، اجباری نیستسایت ما مطرح میوارد کردن داده بنا به درخواستی که در وب

 .سایت ما محروم خواهید شد
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 :کنیممی های شما را با هدف زیر پردازشما داده

 

 سایت و بهسازی و توسعه بیشتر آن؛فراهم کردن زمینه دسترسی شما به این وب 

 آوری آمار کاربران؛جمع 

 سایت ما و جلوگیری از بروز این حمالتشناسایی و تحقیق درباره حمالت مربوط به وب. 

 مبانی قانونی پردازش 1.7.2

 :کنیمهای شخصی شما را با مبانی زیر پردازش میما داده

 

  ضرورت اجرای وظایف قانونی، که به ویژه بر اساس قانون اتاق بازرگانی(WKG 1998)  حرف  1، بخش 6و طبق مادهc  از قانون

 بر عهده ما گذاشته شده است و( DSGVO)ها پایه محافظت از داده

  حرف  1بخش  6منافع قانونی کلی ما طبق مادهf  ازDSGVOسایت در برابر حمالت اع از وبسایت و دف، که به کاربرپسند کردن وب

 شودمربوط می

 های شخصیانتقال داده 1.7.3

 :کنیمهای شخصی شما را به گیرندگان زیر منتقل میگفته، ما داده-بر اساس الزامات اهداف پیش

 

  شرکتWKO Inhouse؛ 

 دهندگان خارجی خدمات فناوری اطالعاتارائه. 

 .دوره نگهداری 1.7.4

. شودسایت تمدید میدوره نگهداری فقط برای تحقیق درباره حمالت صورت گرفته به وب. داریممدت سه ماه نگه میهای شما را به ما معموالً داده

شود، ها به عنوان سند استفاده میاین دوره نیز فقط تا زمان منقضی شدن محدودیت قانونی یا مطرح شدن احتمالی دعاوی حقوقی که در آنها از داده

تا زمان برقرار بودن حساب  WKOآوری شده را برای ایجاد حساب کاربری یا مدیریت کاربران های جمعن، ما دادهدر ضم. تمدید خواهد شد

 .داریمکاربری شما نگه می

 هاکوکی 1.7.5

ها کوکی. شودبر روی رایانه شما ذخیره می ،سایت ماکوکی فایل کوچکی است که پس از ورود شما به وب. شودسایت ما از کوکی استفاده میدر وب

سایت، فراهم کردن سازی روند استفاده از وبتوان برای آسانمثالً از کوکی می. ت کاربرد دارنداساساً برای ارائه امکانات بیشتر به کاربران سای

ها به کوکی. استفاده کردیا ذخیره کردن ترجیحات و تنظیمات در نوبت بعدی ورود به سایت /سایت پس از خروج از آن وامکان استفاده دوباره از وب

 .های رایانه را بخوانند یا تغییر دهندتوانند دادههای رایانه شما دسترسی ندارند و نمیدیگر داده

 

البته، کوکی دائم . شودسایت به طور خودکار حذف میاینها پس از خروج شما از وب. سایت ما از نوع به اصطالح جلسه هستندهای وببیشتر کوکی

ما از کوکی دائم برای شناسایی کاربران در صورت ورود دوباره آنها . ماندی که آنها را به طور دستی از مرورگر حذف نکنید، در رایانه میتا زمان

 .گیریمسایت بهره میبه وب

 

سازی کوکی به سایت برای ذخیرهوبتوانید تنظیمات مرورگر را طوری تغییر دهید که اقدام های رایانه خود را کنترل کنید، میخواهید کوکیاگر می

برای کسب اطالعات بیشتر درباره تنظیم این . های ذخیره شده در رایانه خود را مسدود یا حذف کنیدتوانید کوکیشما می. آگاهی شما برسد

ابزار مدیریت »ای به نام وسیلهسایت خود، تا حدی از برای کاربرپسند کردن وب. مراجعه کنید( Help)ی مرورگر «راهنما»عملکردها، به قسمت 

های توجه داشته باشید که مسدود یا حذف کردن کوکی ممکن است شما را از برخی قابلیت. کنیمها استفاده میتر کردن تنظیم کوکیبرای ساده« کوکی

 .سایت محروم کنداین وب

 

های فعال، که به کمک آنها برخالف افزونه .عال یکپارچه شده استی غیرف(هاآیکون)های اجتماعی به کمک نمادهاسایت، خدمات رسانهدر این وب

مانند )اجتماعی مرتبط  ای درباره عادات استفاده از اینترنت به شبکهها هیچ دادههای اجتماعی مرتبط منتقل کرد، این آیکونها را به شبکهتوان دادهمی

 . کنندمنتقل نمی( فیسبوک و توییتر
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شود باز شدن این های یکپارچه شبکه اجتماعی باز میاستفاده کنید، یک پرچم حاوی آیکون( به اشتراک گذاشتن)رسانی کرد هماگر بخواهید از عمل

فقط پس از کلیک کردن بر روی آیکون، اطالعاتی که قصد همرسانی آنها در حساب شخصی خود را دارید، منتقل . پرچم به معنای انتقال داده نیست

آوری به مقررات محافظت های قابل جمعداده. آوری داده را به رسانه اجتماعی بدهیدتوانید اجازه جمعبه شبکه اجتماعی مرتبط، می با ورود. شودمی

 .از داده رسانه اجتماعی مرتبط بستگی دارد

 

 Cherry 901به نشانی  YouTubeمتصدی این صفحات شرکت . کندهای گوگل که تحت مدیریت یوتیوب است، استفاده میسایت ما از افزونهوب

Ave., San Bruno, CA 94066, USA در صورت استفاده از صفحه مجهز به افزونه یوتیوب، به محض پخش شدن ویدئو ارتباط با . است

 .ایدشود که از کدام صفحات ما بازدید کردهدر نتیجه، به سرور یوتیوب گفته می. شودسرورهای یوتیوب برقرار می

 

برای جلوگیری از بروز این اتفاق، . تان سازگار کندتواند عادات وبگردی شما را با نمایه شخصیحساب یوتیوب خود شوید، یوتیوب میاگر وارد 

های کاربران ارائه شده های یوتیوب، اطالعات بیشتری درباره پردازش دادهدر بیانیه محافظت از داده. باید از حساب یوتیوب خود خارج شوید

 https://www.google.de/intl/de/policies/privacy:است

 

پذیرید که شرکت گوگل، نمایندگان آن و سایت، میبا استفاده از این وب. کندشرکت گوگل استفاده می Google Mapsسایت از محصول این وب

 .کنند استفادهآوری، پردازش و شود، جمعآوری میهایی را که به طور خودکار جمعهتوانند داداشخاص ثالث می

 

 : بخوانید« Google Mapsشرایط استفاده از »توانید در سند را می Google Mapsشرایط استفاده از 

https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html. 

 رهگیری وب 1.7.6

رود و به شود، برای ارزیابی آماری مصرف پیشنهادهای اینترنتی به کار میآوری میسایت ما جمعهایی که در مدت حضور در وببرخی از داده

 . شوددهنده خدمات آماری ما، فرستاده می، ارائهWebtrekkشرکت 

 

 :آوری خواهد شدشود، جمعسایت جاسازی میهای زیر به کمک پیکسلی که در هر وبسایت ما، دادهمدت حضور در وب در

 

  ؛(نام فایل یا فایل درخواستی)درخواست 

 نسخه مرورگر - /نوع( ًمثال :Internet Explorer 11.0)؛ 

  ؛(انگلیسی: مثالً )زبان مرورگر 

  سیستم عامل مورد استفاده( ًمثال :Windows Vista)؛ 

 ؛وضوح داخلی پنجره مرورگر 

 ؛وضوح صفحه 

 ؛نبودن جاوا اسکریپت/فعال بودن 

 ؛غیرفعال بودن جاوا/فعال 

 ؛هاغیرفعال بودن کوکی/فعال 

 ؛عمق رنگ 

  ؛(صفحه قبالً بازدید شده)نشانی صفحه ارجاع 

  نشانیIP - ؛شودبالفاصله پاک می 

 ؛زمان ورود 

 هاکلیک. 

 

 Amphitheatre 1600، که از سوی شرکت گوگل به نشانی Google Analyticsسایت ما همچنین از عملکردهای سرویس تحلیل وب وب

Parkway Mountain View, CA 94043, USA (“Google )”کند شود، استفاده میارائه میGoogle Analytics  برای تحلیل روش

 . گیردیسایت ما از کوکی کمک ماستفاده شما از وب

های فراخوانی شده و نیز مشخصات سایتو نشانی وب IPمانند نشانی )کنند سایت تولید میها درباره روش استفاده شما از این وباطالعاتی که کوکی

شود، آوری میجمع Google Analyticsای را که درباره ما هیچ داده .شودبه سرور گوگل در ایاالت متحده منتقل و در آنجا ذخیره می( سایتوب

 .کنیمذخیره نمی

https://www.google.de/intl/de/policies/privacy
https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html
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شما به محض رسیدن آن به  IPبنابراین، نشانی  .گیردکند، بهره میارائه می Google Analyticsکه  IPسازی نامسایت ما از امکانات بیوب

آوری گزارش سایت، جمعشما از وبگوگل از طرف ما از این اطالعات برای ارزیابی روش استفاده . شودنام میبی/گوگل، به وسیله گوگل کوتاه

 IPگوگل نشانی  .گیردسایت و اینترنت و در نهایت رساندن خدمات مرتبط به ما بهره میسایت و کیفیت استفاده از وبهای وبدرباره فعالیت

 .کندآوری نمیهای دیگر جمعشود، در کنار دادهمنتقل می Google Analyticsمرورگر شما را که از 

های شما را در داده Google Analyticsتوانید مانع از آن شوید که می( تنظیم کوکی در پایین این صفحه»پیوند « )ابزار مدیریت کوکی»به کمک 

 (.شودسایت میآوری داده در مدت بازدید از این وبشود که مانع جمعیک کوکی انصراف ظاهر می)آوری کند سایت جمعاین وب

توانید در نشانی زیر های گوگل را میشرایط استفاده از گوگل و بیانیه محافظت از داده اطالعات بیشتر درباره

 ./https://www.google.at/intl/at/policiesیا در  http://www.google.com/analytics/terms/de.htmlبیابید

 

 

 المللی دادهانتقال بین 2

ها سطح محافظت از داده .ا در خارج از اتریش پردازش کنندهای شخصی رگفته ممکن است خارج از اتریش باشند یا داده-برخی از گیرندگان پیش

های شخصی را فقط به کشورهای مورد نظر کمیسیون اروپا که از سطح محافظت البته، ما داده. متناظر نیستدر کشورهای دیگر لزوماً با اتریش 

مثالً ما . ها برخوردارندشویم که همه گیرندگان از سطح محافظت کافی از دادهفرستیم یا از طریق اقداماتی مطمئن میها برخوردارند میکافی از داده

قراردادهای بسته شده بنا به درخواست در اختیار شما قرار می(. EC/2004/915یا /و EC/2010/87)ایم ین زمینه بستهقرارداد استانداردی در ا

 (.مراجعه کنید 4به نکته )گیرد 

 

 

 های شخصیحقوق شما در زمینه داده 3

ها و های شخصی و نوع این دادهشدن دادهبررسی ذخیره شدن یا ن( i)مشمول قانون جاری )طبق قانون جاری، حقوق شما شامل موارد زیر است 

درخواست کردن از ما برای محدود ( iii)های شخصی نادرست یا بدون پردازش قانونی، اصالح، تکمیل یا حذف داده( ii)دریافت رونوشت آنها، 

نامه قبلی پردازش، که این تهای شخصی در شرایط خاص یا باطل کردن رضایجلوگیری از پردازش داده( iv)های شخصی کردن پردازش داده

 .ابطال تاثیری بر پردازش قانونی پیش از ابطال نخواهد داشت

(v ) ،ارائه درخواست جابجایی داده(vi )های شخصی شما و دانستن هویت شخص ثالث گیرنده داده(vii )هاتسلیم شکایت به دفتر محافظت از داده. 

 

 

 اطالعات تماس با ما 4

 .با ما در میان بگدارید« 7پیوست »توانید از طریق اطالعات مندرج در های شخصی را میمربوط به پردازش دادهها یا مشکالت پرسش

  

http://www.google.com/analytics/terms/de.html
https://www.google.at/intl/at/policies/
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 های شخصی پردازش شده اعضا، کارکنان آنها و مدیرانداده: 1پیوست 
 

 (شامل اعضای سابق)اعضا 
 شماره عضویت 

 (ایهای حرفهگروه مثالً شروع دوره عضویت، تعلق به)های مربوط به عضویت داده 

 نام 

 جنسیت/عنوان 

 نام شرکت و شرح بنگاه وابسته 

 حرفه 

 تابعیت 

 هانشانی 

 شودهای ارتباطات مدرن استخراج میشماره تلفن و نمابر، نشانی ایمیل و دیگر اطالعات مربوط به نشانی، که از شیوه 

 های ثبت شرکت و دیگر اسناد حقوقیداده 

 داده منتشر شده در  3، بخش 70§ های شرکت، به ویژه طبق دادهWKG 

 حجم فروش شرکت 

 جوایز 

 های منتشر شده ورشکستگی داده 

 های مربوط به وضع مالیات، ثبت کارکزد و خدمات ویژه شامل مبنای محاسبهداده 

 تاریخ تولد 

  (اگر مدخل ثبت شرکت موجود نباشد)نشانی خصوصی کارآفرین 

 مشخصات بانک 

 آوریهای جمعداده 

 ( دهیمانند مهلت، حق رای، نامزدی، پیشنهاد رای)های مربوط به انتخابات اتاق داده 

 های مربوط به ارتباطات با اعضاداده 

 مثالً وضعیت درآمد، دالیل درخواست، )های مربوط به پرداخت مبالغ حمایت داوطلبانه از سوی اعضای اتاق به اعضا یا بستگان آنها داده

 (انکهای سرویس، مشخصات بداده

  شمارهUID 

 زبان مکاتبه 

 (کنندگانمانند فهرست شرکت)شود آوری میهایی که درباره رویدادها، جلسات و پیشنهادهای آموزشی جمعداده 

 های مربوط به مذاکرات قرارداد گروهیگزارش مذاکرات و جلسات و داده 

 های تامین مالیهای پردازش شده در حوزه درخواستداده 

 به محاسبه و پرداخت مالیات های مربوط داده 

 شناسه شرکت 

 GLN اداره دولتی 

  شمارهWkoe 

  عضویت+ شماره اتاق 

 شناسه داخلی برای اهداف فنی 

 

 مدیران
 نام 

 جنسیت/عنوان 

 نام شرکت و شرح شخص حقوقی وابسته 

 تابعیت 

 نشانی 

 شودهای ارتباطات مدرن استخراج میشماره تلفن و نمابر، نشانی ایمیل و دیگر اطالعات مربوط به نشانی، که از شیوه 

 های ثبت شرکت و دیگر اسناد حقوقیداده 

 توان وی را به عنوان مدیر دعوت های مربوط به ورشکستگی فرد مرتبط به عنوان کارآفرین برای بررسی این موضوع که آیا میداده

 کرد یا خیر



 

 19از  15صفحه   هابیانیه محافظت از داده

 تاریخ تولد 

 28-26§§ لیت طبق مانند تمدید شرایط فعا)های مدیریت کسب و کار داده GewO 373§ ، پذیرش طبقa ff GewO  در شرکت، تاریخ

 ( و اختیار وکالت

 جوایز 

 زبان مکاتبه 

 های مربوط به ارتباطات با مدیرداده 

 (کنندگانمانند فهرست شرکت)شود آوری میهایی که درباره رویدادها، جلسات و پیشنهادهای آموزشی جمعداده 

  های مربوط به مذاکرات قرارداد گروهیدادهگزارش مذاکرات و جلسات و 

 شناسه شرکت 

 GLN اداره دولتی 

  شمارهWkoe 

  عضویت+ شماره اتاق 

 شناسه داخلی برای اهداف فنی 

 

 کارکنان اعضا
 نام 

 جنسیت/عنوان 

 نام شرکت بنگاه وابسته 

 شرح عملکرد و وظیفه در سازمان عضو 

  شودهای ارتباطات مدرن استخراج میمربوط به نشانی، که از شیوهشماره تلفن و نمابر، نشانی ایمیل و دیگر اطالعات 

 زبان مکاتبه 

 های مربوط به ارتباطات با کارمنددیگر داده 

 شناسه شرکت 

 GLN اداره دولتی 

  شمارهWkoe 

  عضویت+ شماره اتاق 

 شناسه داخلی برای اهداف فنی 

 تاریخ تولد 

 تابعیت 

 نشانی منزل 

 

 

 های دارای فعالیت اقتصادیپردازش شده کارکنان دولتی سازمانهای شخصی داده 2پیوست 
 

 های دارای فعالیت اقتصادی سازمان( شامل کارکنان سابق دولت)کارکنان دولتی 
 شماره سریال 

 (ایهای حرفهمثالً شماره عضویت، شروع دوره عضویت، تعلق به گروه)های مربوط به عضویت داده 

 نام 

 جنسیت/عنوان 

  شرح شخص حقوقی وابستهنام شرکت و 

 تابعیت 

 هانشانی 

 شود های ارتباطات مدرن استخراج میشماره تلفن و نمابر، نشانی ایمیل و دیگر اطالعات مربوط به نشانی، که از شیوه 

 های ثبت شرکت و دیگر اسناد حقوقیداده 

 داده منتشر شده در  3، بخش 70§ های شرکت، به ویژه طبق دادهWKG 

 حجم فروش شرکت 

 جوایز 

 های بیمه اجتماعی، اگر به اشتغال به عنوان کارمند دولتی مرتبط باشدداده 



 

 19از  16صفحه   هابیانیه محافظت از داده

 53§ های مربوط به افت عملکرد طبق داده WKG 

 های مالیاتداده 

 تاریخ تولد 

 مشخصات بانک 

 آوریهای جمعداده 

 73§§ های مربوط به حق رای، به ویژه محرومیت به دلیل ورشکستگی طبق داده WKG 

 ی مربوط به تماس با کارمند دولتهاداده 

 های وظایفداده 

  ( به عنوان کارمند دولت)حرفه 

 هاهزینهکمک 

 دهندهگروه وابستگان رای 

  شمارهUID 

 زبان مکاتبه 

 ( کنندگانمثالً فهرست شرکت)های مربوط به شرکت در جلسات و رویدادها داده 

 ای و مدیریت آنهاهای حرفهسازمانهای های مربوط به پذیرش برآوردها و صورتحسابداده. 

 های مربوط به مذاکرات قرارداد گروهیگزارش مذاکرات و جلسات و داده 

 شناسه شرکت 

 GLN اداره دولتی 

  شمارهWkoe 

  عضویت+ شماره اتاق 

 شناسه داخلی برای اهداف فنی 

 عکس 

 

 های دارای فعالیت اقتصادی کارکنان سازمان
 نام 

 جنسیت/عنوان 

  وابسته کسب و کار اقتصادیشرح سازمان 

 عملکرد و وظیفه در سازمان دارای فعالیت اقتصادی 

 شودهای ارتباطات مدرن استخراج میشماره تلفن و نمابر، نشانی ایمیل و دیگر اطالعات مربوط به نشانی، که از شیوه 

 زبان مکاتبه 

 های مربوط به ارتباطات با کارمنددیگر داده 

 نیشناسه داخلی برای اهداف ف 

 عکس 

 

 

های شخصی پردازش شده کارآموزان یا داوطلبان شرکت در آزمون صنعتگر ارشد یا داده: 3پیوست 

 .آزمون پذیرش
 

 نام 

 جنسیت/عنوان 

 نشانی 

 شودهای ارتباطات مدرن استخراج میشماره تلفن و نمابر، نشانی ایمیل و دیگر اطالعات مربوط به نشانی، که از شیوه 

 دهنده بیمه اجتماعی، فقط در صورتی که مسئولیت قانونی برای پردازش آن، مثالً برای اهداف حسابداری در ارائه)های بیمه اجتماعی داده

 ( وجود داشته باشد

 تاریخ و مکان تولد 

 تابعیت 

 نشانی منزل 

 (مانند شماره کارآموز، صنعتگر ارشد)های مربوط به حرفه داده 



 

 19از  17صفحه   هابیانیه محافظت از داده

  ( کارآموزانویژه )کارمزدهای خوابگاه 

 (های آزمون، مدارس مرتبط و جز اینهاهای قرارداد آموزشی، دادهمانند داده)های آموزشی داده 

 (مانند نام، نشانی، اطالعات تماس و جز اینها)های مربوط به سرپرست قانونی داده 

 (برای کارآموزان)های مربوط به شرکت کارآموزی داده 

  (کارآموزانبرای )پیشنهاد کارآموزی 

 آموزان و امور آموزشی حمایت مالی از دانشجویان، دانش 

 

 

 های ذینفع و خبرنگارانگذاران، طرفهای شخصی پردازش شده بنیانداده 4پیوست 
 

 های ذینفعگذار و طرفبنیان
 شماره سریال 

 نام 

 جنسیت/عنوان 

 شغل 

 تابعیت 

 هانشانی 

  شودهای ارتباطات مدرن استخراج میاطالعات مربوط به نشانی، که از شیوهشماره تلفن و نمابر، نشانی ایمیل و دیگر 

 جوایز 

 تاریخ تولد 

  (اگر مدخل ثبت شرکت موجود نباشد)نشانی خصوصی کارآفرین 

 مشخصات بانک 

 آوریهای جمعداده 

 ذینفع گذار یا طرفهای مربوط به ارتباطات با بنیانداده 

 زبان مکاتبه 

 های تامین مالیدر حوزه درخواستهای پردازش شده داده 

 (کنندگان و صورتجلساتمانند فهرست شرکت)شود آوری میهایی که درباره رویدادها، جلسات و پیشنهادهای آموزشی جمعداده 

 شناسه داخلی برای اهداف فنی 

 ( خیر/مانند خبرنامه بله)های پشتیبانی داده 

 مرتبط در مکان های برگرفته از ویدئوها تا زمانی که فرد دادهWKO حاضر باشد 

 (های آموزشیهای آزمون و دادهمانند داده)کنندگان در دوره، در صورت لزوم های مربوط به شرکتداده 

 عکسهای گرفته شده در جریان رویداد 

 

 خبرنگاران
 نام 

 جنسیت/عنوان 

 شودهای ارتباطات مدرن استخراج میشماره تلفن و نمابر، نشانی ایمیل و دیگر اطالعات مربوط به نشانی، که از شیوه 

 وابستگی به رسانه 

 ( رد شرکت/ها، پذیرشنامهمانند دعوت)های مکاتبات و ارتباطات دیگر داده 

 زبان مکاتبه 

 های خبری  های مربوط به شرکت در رویدادها و نشستیادداشت 

 های منتشر شده به وسیله خبرنگارداده 

 شناسه داخلی برای اهداف فنی 

 های برگرفته از ویدئوها تا زمانی که فرد مرتبط در مکان دادهWKO حاضر باشد 

 عکسهای گرفته شده در جریان رویداد 

 

 

 دهندگان و گیرندگان خدمات، کارکنان و مدیران آنهاهای شخصی پردازش شده ارائهداده 5پیوست 



 

 19از  18صفحه   هابیانیه محافظت از داده

 
 دهندگان و گیرندگان خدماتارائه
 شماره سریال 

 نام یا شرح 

 جنسیت/عنوان 

 وابستگی به اتاق بازرگانی 

  (اگر به اتاق بازرگانی وابسته باشد)شماره عضویت 

 نشانی 

 (مثالً نشانی ایمیل)شود های جدید ارتباطات استخراج میشماره تلفن و نمابر و دیگر اطالعات الزم برای ایجاد ارتباط، که با شیوه 

 تاریخ تولد 

 حجم فروش شرکت 

 های مربوط به اعتبارداده 

  (ها، انسداد پستی، انسداد پرداختانسداد مخاطبان، انسداد صورتحساب)نشانگرهای انسداد 

 (ایشامل تعلقات منطقه)دهنده خاص تعلق به گروه گیرنده یا ارائه 

  شماره شناسایی برای اهداف آماری رسمی مانند شمارهUID  و شماره شناساییIntrastat 

  موضوع محموله یا خدمت 

 (شودهایی که ارائه میمانند تجربه آموزشی مربیان، دوره)دهندگان خدمات صالحیت ارائه 

 دهندگان دیگر خدماتارائه /مراجع 

 های پاداش و کمیسیون و موارد مشابهداده 

 دهنده خدمات برای اجرای محموله یا خدمتفرد پاسخگو در سمت گیرنده یا ارائه 

  در نظر گرفته شوند، به همراه جزییات مربوط به نوع ارتباطبرای ارائه خدمات، اشخاص ثالث مرتبط که باید 

 دهندگان خدمات شرایط ارائه 

 های مربوط به بیمه محموله یا خدمت و پرداخت آنداده 

 های مربوط به پرداخت و محاسبه مالیاتداده 

 شرایط تامین مالی و پرداخت 

 مشخصات بانک 

 های مرتبطهای کارت اعتباری و شرکتشماره 

 (مانند محدودیت اعتبار، گزارش محدودیت تبادل)های مربوط به مدیریت اعتبار داده 

 های مربوط به عادات پرداخت فرد ذیربطداده 

 های وصولداده/های یادآور پرداختداده 

 های حساب و صورتحسابداده 

 مخارج و درآمدهای مربوط به خدمات 

 های ویژه تراکنشG/L (قسط، ضمانت بانکی-ای قابل وصول، پیشمانند تعدیل ارزیابی خاص، قبضه) 

 های مدخل سرویس ضروریبرای محاسبه گیرندگان خدمات ثبت داده 

 زبان مکاتبه، دیگر توافقات و کلید تبادل داده 

 دهنده یا گیرنده خدماتهای مربوط به ارتباطات با ارائهدیگر داده 

 

 کارکنان و مدیران
 شماره سریال 

 نام 

 جنسیت/عنوان 

 دهنده یا گیرنده خدمات ذیربط ارائه 

 دهنده یا گیرنده خدماتکارکرد فرد ذیربط در نهاد ارائه 

 (مثالً نشانی ایمیل)شود های جدید ارتباطات استخراج میشماره تلفن و نمابر و دیگر اطالعات الزم برای ایجاد ارتباط، که با شیوه 

 زبان مکاتبه 

 حوزه اختیار وکالت 

 مدیر/یت کارمندمعامالت تجاری تحت مدیر 

 مدیر/های مربوط به ارتباطات با کارمنددیگر داده 



 

 19از  19صفحه   هابیانیه محافظت از داده

 

 

 سازان سیاسی و نمایندگان منافع های شخصی پردازش شده تصمیمداده: 6پیوست 
 شماره سریال 

 نام 

 جنسیت/عنوان 

 شوداستخراج میهای ارتباطات مدرن شماره تلفن و نمابر، نشانی ایمیل و دیگر اطالعات مربوط به نشانی، که از شیوه 

 کار انجام گرفته 

 حزب سیاسی/گرایش 

 وابستگی سازمانی 

  شرکت در رویدادها 

  گزارش مذاکرات 

 های مربوط به ارتباطات با فرد ذیربطدیگر داده 

  اطالعات مربوط به مشارکت در تصمیمات سیاسی و فرآیندهای سیاسی 

 دهی گروهی به قانون اطالعات مربوط به مشارکت در ایجاد هنجارهای استخدامی شکل 

 (مثالً مصاحبه)های منتشر شده به وسیله فرد ذیربط داده 

 شناسه داخلی برای اهداف فنی 

 

 

 هاهای تماس نماینده محافظت از دادهداده: 7پیوست 
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