إشعار الخصوصية لسجل الرغبة في تلقي تطعيمات
COVID-19
اعرف كيف ندير أي معلومات شخصية نجمعها إذا اخترت تسجيل رغبتك للحصول على تطعيم  COVID-19باستخدام
منصة تسجيل رغبتك عبر اإلنترنت.
يوضح هذا اإلشعار كيف ندير (وزارة الصحة في الحكومة األسترالية) معلوماتك الشخصية ،بما يتفق مع التزاماتنا بموجب
قانون الخصوصية لعام ( 1998قانون الخصوصية) ،إذا اخترت تسجيل رغبتك في الحصول على تطعيم COVID-19
باستخدام منصة تسجيل رغبتك عبر اإلنترنت.

المعلومات التي نجمعها
نقوم بجمع المعلومات الشخصية عنك التي تم إدخالها باستخدام المنصة ،بما في ذلك:
•
•
•
•
•

االسم األول واالسم األخير
السن
الوالية أو اإلقليم
الرمز البريدي
عنوان البريد اإللكتروني و /أو رقم الهاتف المحمول (يمكنك اختيار إدخال أحد هذه التفاصيل أو كليهما كوسيلة لالتصال
بك).

سوف نقوم أيضا بتسجيل ردودكم على األسئلة في مدقق األهلية للقاح ألغراض اإلخطار عندما يحين الوقت المناسب لك
لتحديد موعد أو تلقي اللقاح.

لماذا نجمع معلوماتك الشخصية
نجمع هذه المعلومات حتى نتمكن من إعالمك عندما تكون مؤهالً لتحديد موعد لتلقي تطعيم  COVID-19الخاص بك أو
إلعالمك بتوافر لقاح  COVID-19في منطقتك .سنستخدم رقم الهاتف المحمول أو عنوان البريد اإللكتروني الذي قدمته
لالتصال بك لهذه األغراض.
سنعرف متى نتصل بك بنا ًء على ردودك على معايير األهلية في مدقق األهلية للقاح  .يخبرنا مدقق األهلية عن مرحلة
 COVID - 19استراتيجية اللقاح التي توافقك .يجب عليك أوالً استخدام مدقق األهلية قبل أن تتمكن من تسجيل رغبتك في
تلقي لقاح .COVID - 19

استخدام معلوماتك الشخصية والكشف عنها
سوف نستخدم معلومات االتصال الشخصية الخاصة بك فقط إلعالمك بأهليتك لتحديد موعد لتلقي لقاح  COVID-19أو
عن توافر لقاح في منطقتك.
سنعمل مع مزود اإلشعارات الذي سيتصل بك نيابة عنا .سوف نشارك التفاصيل الخاصة بك معهم .وسوف يكونوا قادرين
على استخدام المعلومات الخاصة بك لهذا الغرض فقط .سنضمن أن مزود اإلشعارات يتمتع بخصوصية قوية على قدم
المساواة وحماية أمنية لمعلوماتك الشخصية.
قد نستخدم أيضا ً التفاصيل الخاصة بك والكشف عنها لتمكين واليتك أو إقليمك من إرسال رسائل مهمة حول لقاح
.COVID-19
قد نقوم أيضا ً بتضمين بياناتك في مستودع بيانات المؤسسة أو حل بيانات اللقاحات لدعم مراقبتنا لطرح لقاح COVID-
 . 19مستودع بيانات المؤسسة هو منصة راسخة تدعم تخزين البيانات الصحية في بيئة آمنة داخل أستراليا ،ويعتبر حل
بيانات اللقاحات حالً برمجيا ً لمراقبة التغطية والخدمات اللوجستية للقاحات  - COVID - 19سوف ينتج الحل تقارير
تحتوي على  -معلومات محددة عن طرح اللقاح.
لن يتم الكشف عن تفاصيل معلوماتك لمقدم اللقاح الخاص بك من منصة تسجيل رغبتك .لفهم كيفية تعاملنا مع معلوماتك
الشخصية عندما تتلقى تطعيم  ،COVID-19يرجى االطالع على إشعار الخصوصية للتطعيمات .COVID-19

كيف يتم تخزين معلوماتك
عند تسجيل رغبتك ،سيتم تخزين بياناتك في خدمات سحابية آمنة تقدمها  ،Amazon Web Servicesعلى برنامج
 .Salesforceكذلك يستخدم حل بيانات اللقاحات هذه الخدمات .يجب على شريكنا الذي يدير هذه الخدمات السحابية تلبية
متطلباتنا المتعلقة بالخصوصية وأمن البيانات .ويشمل ذلك االمتثال لقانون الخصوصية وحماية البيانات من سوء االستخدام
والخسارة والفساد والوصول غير المصرح به أو الكشف عنها.
ان مزودي خدمة  ICTلدينا مسؤولين عن إدارة وتشغيل منصة تسجيل رغبتك قد يكون بإمكانهم الوصول إلى تفاصيل
معلوماتك ألغراض صيانة النظام وترقيته ،ولكن يجب عليهم استيفاء متطلباتنا الصارمة للخصوصية والسرية واألمن.
سنحتفظ بمعلوماتك لفترة من الوقت بعد إخطارك ،كسجل لالتصال وفقا ً للممارسة اإلدارية العادية.
سيقوم مزود اإلشعارات الخاص بنا أيضا ً بتخزين معلوماتك بشكل آمن لفترة من الوقت بعد إخطارك ،كسجل لالتصال.

تحليالت موقع الويب
عند استخدام منصة تسجيل اهتمامك ،نستخدم ملفات تعريف االرتباط (الملفات الصغيرة المخزنة على جهازك) التي تم
إنشاؤها من قبلنا ومن األطراف الثالثة .تسمح لنا ملفات تعريف االرتباط بالتعرف على مستخدم ويب فردي أثناء تصفحه
لموقعنا .يحدد ملف تعريف االرتباط متصفحك أو جهازك ،وليس أنت شخصياً .ال يتم تخزين أي معلومات شخصية داخل
ملفات تعريف االرتباط المستخدمة من قبل موقعنا .تتضمن المعلومات التي تم جمعها ما يلي:
•
•
•
•
•
•

خادم الكمبيوتر الخاص بك وعنوان IP
اسم مجال المستوى األعلى (على سبيل المثال)gov، .com، .edu، .au. ،
نوع المتصفح المستخدم
التاريخ والوقت الذي قمت به للوصول إلى الموقع
كيف تفاعلت مع موقعنا
الموقع السابق الذي قمت بزيارته.

نستخدم المعلومات المذكورة أعاله لفهم كيفية استخدام مواقعنا اإللكترونية .وهذا يساعدنا على تحسين مواقعنا اإللكترونية
وتزويدك بتجربة أفضل .قد يتم نقل المعلومات التي يتم إنشاؤها بواسطة ملف تعريف االرتباط وتخزينها من قبل

 ،Googleالتي قد تستخدم ه ذه المعلومات لغرض تجميع تقارير عن نشاط الموقع اإللكتروني لنا (أو وكاالت اإلعالنات
التي تعمل نيابة عنا) .قد يتم إنشاء تقارير ديموغرافية وتقارير المهتمين بما في ذلك الخصائص مثل عمرك و جنسك و
موقعك .هذه التقارير ال تحدد هويتك شخصيا.
يمكنك معرفة المزيد حول كيفية استخدامنا لملفات تعريف االرتباط على موقعنا سياسة خصوصية الموقع.

كيف يمكنك الوصول إلى معلوماتك أو تصحيحها
في الوقت الحاضر ،إذا قمت بإدخال التفاصيل الخاطئة في منصة تسجيل اهتمامك ،أو إذا تغيرت تفاصيلك بعد إدخالها،
يمكنك تسجيل رغبتك مرة أخرى باستخدام التفاصيل الصحيحة .سيتم إعالمك عن كل إدخال معلومة تقوم به في منصة
تسجيل رغبتك  .لذلك سيكون من المهم بالنسبة لك للتحقق من أن اإلخطار الذي تتلقاه لتحديد موعد هو اإلخطار استنادا إلى
تفاصيل اإلدخال الصحيحة.
إذا تم إدخال تفاصيل غير صحيحة في النظام األساسي ،فلن نتمكن حاليا ً من منعك من تلقي إشعار استناداً إلى التفاصيل
غير الصحيحة .سنقوم بتحديث إشعار الخصوصية هذا إذا تغيرت هذه السياسة.

المخاوف والشكاوى
توضح سياسة الخصوصية لدينا كيف يمكنك تقديم شكوى إذا كنت تعتقد أننا قد خرقنا:
•
•

مبادئ الخصوصية األسترالية
قانون الخصوصية للوكاالت الحكومية األسترالية

تشرح أيضا ً سياسة الخصوصية كيف سندير شكواك.

المزيد عن الخصوصية
لقد اتخذنا خطوات لضمان أن تنفيذ استراتيجية لقاح وعالج  COVID-19متوافق مع قانون الخصوصية لعام  1988و
أية تشريعات أخرى ذات صلة ببدء التنفيذ.
إقرأ المزيد حول مسائل الخصوصية المتعلقة بطرح لقاح  COVID - 19على صفحة خصوصية .COVID-19
لمسائل الخصوصية العامة ،راجع صفحة الخصوصية و سياسة الخصوصية الكاملة الخاصة بنا .
استفسارات خصوصية الوزارة

االتصال لمعرفة المزيد عن الخصوصية داخل القسم ،أو إلجراء استفسار عن الخصوصية أو شكوى
على الهاتف
02 6289 1555
مكالمة مجانية
1800 020 103
مسؤول الخصوصية
privacy@health.gov.au

العناوين البريدية:
وزارة الصحة
MDP 62
GPO Box 9848
Canberra ACT 2601

