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هیاطالع / علیم قاتیتحق خصویص میحفظ حر  هیانیب  

اتحادیه اروپا مقررات عمویم حفاظت از اطالعات در   
 ۱۴-۱۲ قانون ماده

 28.11.2021تاری    خ صدور: 
 

 اطالعات مربوط به برریس اطالعات شخیص در تحقیقات 

Navigating diversity in Islamic religious education. A study of home-school collaboration 

between teachers of Islamic religion and Muslim parents in Finnish public schools’ 

 

کت کنید  شما قرار است که دراین تحقیق از دانشگاه هلسینیک شر
Navigating diversity in Islamic religious education. A study of home-school collaboration between 

teachers of Islamic religion and Muslim parents in Finnish public schools.  
ن اینکه اطالعات شخیص از کجا آمده  هدف از این گزارش ارائه اطالعاتی در مورد اصالعات شخیص در حال بررىس، و همچنی 

ند. در پایان   گزارش، در مورد حق و حقوق هاى فرد ثبت شده توضیح داده و چگونه آنها در تحقیقات مورد استفاده قرار یم گی 
 شده است. 

 
کت نکنید یا مشارکت خود را در تحقیق تعلیق  کت در تحقیق و ارائه اطالعات شخیص داوطلبانه است. اگر در تحقیق شر شر

 کنید به هیچ وجه جوانب منفن براى شما نخواهد داشت. 
 

ی کنید. شما یم توانید خروج   اتی تحلیل مطالب تحقیق شما حق دارید در هر زمان قبل از تجزیه و  از این تحقیق کناره گی 
 خودتان را به محقق مسئول تحقیق از طریق ایمیل اطالع دهید. 

 
 .ثبت کننده تحقیق۱

 دانشگاه هلسینیک 00014،  (Fabianinkatu 33) ۰۰۰۱۴ ٫۳۳فابیانکاتو  ۳دانشگاه هلسینیک ، آدرس: صندوق پستی 
Helsingin yliopisto, Osoite: PL 3 (Fabianinkatu 33), 00014 Helsingin yliopisto 

 
 . اطالعات تماس و محقق مسئول ۲
 

ن ) ِ
ین
ُ
 (Niina Putkonenنینا پوتک

 دانشکده آموزش علیم
 ( دانشگاه هلسینیک00014،  (Siltavuorenpenger 5A)۰۰۰۱۴ ٫آ۵سیلتا ووئرن پنگار  ۹صندوق پستی 

PL 9 (Siltavuorenpenger 5A), 00014 Helsingin yliopisto 
۳۵۸۵۰۴۷۵۷۸۱۸ ( ++358 50 475 7818 ) 

 niina.putkonen(at)helsinki.fiایمیل: 
 

 . اطالعات تماس مسئول حفاظت از اطالعات٣
 
ید.  tietosuoja(at)helsinki.fiیم توانید با مسئول حفاظت از اطالعات دانشگاه هلسینیک در آدرس ایمیل    تماس بگی 

 
 و هدف از برریس اطالعات شخیص٤

ی
ح پروژه تحقیقات  . شر

 
 بروز تنوع اسالم در آموزش دین اسالم در دبستان و همکاری 

ی
این تحقیق بخشر ازیک پایان نامه است که به بررىس چگونیک

از دیدگاه معلمان و پدر و مادر از دین خانه و مدرسه یم پردازد. این پایان نامه شامل مقاالت علیم است که به این نمود و تجیل 
 اسالم یم پردازد. 
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این تحقیق تجارب پدر و مادر از آموزش اسالم در مدرسه را بررىس یم کند. از پاسخ دهنده خواسته یم شود که نامه ای برای 
ن از  اک بگذارد.  عالوه بر این، سواالت پیش زمینه ای نی  وی پرسیده یم شود. شما یم  محقق بنویسد و تجربیات خود را به اشیی

کت کنید. این تحقیق به صورت  ، فارىس )فارىس( و انگلیش در این تحقیق شر ، سومالیاتی توانید به زبانهای فنالندی، عرتی
ن   انجام یم شود. مطالب جمع آوری شده یم تواند برای تحقیقات پس از پایان نامه استفاده شود.  ٢٠٢١آنالین در پایی 

 
 ىم باشدمطالب تحقی -٥

ی
 ق شامل چه اطالعات

 
این تحقيق به اطالعات شخیص زیر یم پردازد: جنسیت، سن، دین یا عقاید دیگر، زبان، کشور تولد. به این تحقیق به صورت  

کت کند امكان اين را دارد كه  ناشناس پاسخ داده یم شود. اگر مخاطب مایل باشد در صورت لزوم در مصاحبه تحقیقاتی شر
ن )اطالعات تما ِ

ین
ُ
ن اعالم نكند. فقط نیینا ُپوتک (، محقق مسئول تحقیق، یم تواند اطالعات Niina Putkonenس خود را نی 

 شود.  یم هی  داده ها ذخ لیو تحل هیتماس را مشاهده کند و اطالعات تماس جدا از داده ها در مرحله تجز 
 

 اطالعات شخیص از کدام منابع جمع آوری ىم شوند-٦
 
ونییک با نرم افزار    جمع آوری شده اند.  REDCapمطالب تحقیق به صورت الکیی

 
 . اطالعات شخیص حساس٧
 
مقررات حفاظت  ٩این تحقیق به مقوله های خاص زیر از اطالعات شخیص )یعتن اطالعات شخیص حساس( مطابق با ماده  

 .  از اطالعات یم پردازد: باورهای مذهتی یا فلسفن
وری ٢) ٩بررىس اطالعات حساس بر اساس ماده   ( )ج( مقررات حفاظت از اطالعات )بررىس برای اهداف تحقیقات علیم ضن

 قانون حفاظت از اطالعات.  ٧( )١) ٦است( وماده 
 

 برای برریس اطالعات شخیص٨
ی

 . مبنای قانوت
 
در  عملکرد فاظت از اطالعات بررىس یم شوند: ( مقررات عمویم ح١) ٦اطالعات شخیص بر اساس موارد زیر مطابق با ماده  

 ( قانون حفاظت از اطالعات(٣) ٤: تحقیقات یا آمار علیم یا تاریخن )بخش جهت منافع عمویم
 

 . دریافت کنندگان اطالعات٩
 
ونییک با نرم افزار   جمع آوری شده اند. مطالب تحقیقاتی توسط محققان و  REDCapمطالب تحقیق به صورت فرم الکیی
ساتن که مطالب را ترجمه یم کنند مشاهده یم شود. مقاالت پژوهشر پایان نامه با همکاری با شپرستان تحصییل کارشناىس ک

 ارشد تکمیل و نوشته یم شوند. 
 
 . انتقال اطالعات به خارج از منطقه اقتصادی اروپا١٠ 

 
 اطالعات به خارج از منطقه اقتصادی اروپا منتقل نیم شوند.  

 
ی خودکار  . تصمیم١١  گیر
 
ند که تأثی  قابل توجیه بر موضوعات داشته باشد.  یدر این تحقيق تصمیمات خودکار    نیم گی 

 
 . حفاظت از اطالعات شخیص١٢
ه یم شوند که فقط کساتن که به آنها نیاز دارند یم   اطالعات شخیص موجود در مطالب تحقیق به گونه ای پردازش و ذخی 

 توانند اطالعات را مشاهده کنند. داده های شناساتی مستقیم قبل از تجزیه و تحلیل داده ها از اطالعات حذف یم شوند. 
 قيق. مدت زمان برریس اطالعات شخیص در این تح١٣
 . ٢٠٢٤-٢٠٢١تحقیق پایان نامه  
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 . برریس اطالعات شخیص پس از پایان تحقیقات١٤
 مطابق با الزامات مقررات حفاظت از اطالعات، مطالب تحقیقاتی برای تحقیقات علیم بعدی بايگاتن خواهد ماند.  

 
 برخوردار است و انحراف از حقوق١٥

ی
 . فرد ثبت شده از چه حقوق

این گزارش ذکر  ١وضوعات كه مربوط به حقوق قرد مورد تحقيق یم شود، شخیص است که در قسمت فرد مربوط به اين م 
 شده است. 

 
 طبق مقررات حفاظت از اطالعات، فرد ثبت شده حق دارد: 

 ىس به اطالعات  دسیی

 اصالح اطالعات 

 حذف اطالعات و فراموش شدن آنها 

 محدود کردن بررىس اطالعات 

 به سیستم دیگر انتقال اطالعات از یک سیستم 

 اض به بررىس اطالعات  اعیی

  .ی خودکار نشود  مشمول تصمیم گی 
 
ایط استفاده کند. به عنوان مثال، مبنای بررىس اطالعات  با این حال، شخص ثبت شده نیم تواند از همه حقوق در همه شر

ايط را تحت تأثی  قرار یم دهد.   شخیص، شر
 

ایط مختلف را یم توانید در وب سایت   بیابید:  EDPSاطالعات دقیق تر در مورد حقوق فرد ثبت شده در شر
 tilanteissa-eri-oikeudet-https://tietosuoja.fi/rekisteroidyn 

 
ل کننده نتواند اطالعات  فرد در تحقیقات نیازی به شناساتی اطالعات شخیص  بررىساگر   فرد ثبت شده نداشته باشد و کنیی

و انتقال داده ها اعمال نیم شود مگر  اتثبت شده را شناساتی کند، حق بازرىس، اصالح، حذف، محدود کردن بررىس، اطالع
ى را ارائه دهد )ماده  فرد اینکه   مقررات حفاظت از اطالعات( ١١ثبت شده اطالعات شناساتی بيشیی

 
 علیم قاتیدر طول تحق شخیص یکه داده ها  یقانون حفاظت از اطالعات و قانون حفاظت از اطالعات فنالند در موارد

 ا یمانع  حقوق به طور قابل توجیه نیدهد و اعمال ا را یم اطالعاتحقوق موضوع  شوند اجازه اعمال استثنا از برخن  یم بررىس
 شود.  به اهداف پردازش یم اتی یمانع دست

 
 . کنند همیشه به صورت مورد به مورد ارزیاتی یم  را استثنا در حقوق شخص ثبت شده باشد آن موارد مورد اگر نیازى به 

 
ن مربوط به حفاظت از اطالعات را نقض کرده اند، این حق را دارید  اگر فکر یم کنید که در بررىس اطالعات شخیص شما قوانی 

 میسیون حفاظت از اطالعات شکایت کنید. که به دفیی ک
 

 اطالعات تماس: 
 دفیی نظارت شپرست حفاظت از اطالعات  

 (Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinkiهلسينیک ) ٠٠٥٢٠، ٦ ، طبقه٩تيه  مراجعه: راتاپيهانآدرس 
: پ ل   هلسينیک ٠٠٥٢١، ٨٠٠آدرس پستی

 (0295666700)٠٢٩٥٦٦٦٧٠٠بخش: شماره 
 tietosuoja(at)om.fiايميل: 

 
 

https://tietosuoja.fi/rekisteroidyn-oikeudet-eri-tilanteissa

