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         ٢ Bنموذج 

  أخالقي -طلب نظام غذائي ديني 

  محليين و دوليين عمالء  

 " لالستفادة من خدمة النظام الغذائي المخصوص"   موذجنالرجاء قراءة اإلرشادات جيداً قبل القيام بملء ال

  "كلمه االسرة  "وبالنقر علي www.milanoritorazione.itيمكن االطالع عليه من خالل هذا الموقع 

  ول أماكن أخري ( بيت أجازه ـ مؤسسه ذوى االحتياجات الخاصه ـ مركز صيفي) مسئ إلي مدير المدرسة ـ مسئول الوحدة التربويه ـ

  مؤسسه اخري ................................شارع................................ مدرسة ـ 

  مدينة  ( لبيت االجازه)........................ 

  من له الحق  ولي أمر                     أنا الموقع أدناه ..........................  

  : الديني االخالقي موجه لي خدمه النظام الغذائي  يطلب 

  

  بيانات المستفيد من الخدمه 
  يجب إلحاق صوره البطاقة الصحيه المحليه بالطلب  

  اللقب .........................................             األسم .......................... 
  ................................             الرقم القومي .................. تاريخ الميالد 

  روضة           حضانه                 مدرسة ابتدائية            مدرسه إعدادي      مستفيد أخر  
  الصف..............الفصل............. شارع............... رقم........... 

  المدينه (لبيت األجازة).................................... 
  

  األمر / الوصي / من له الحق .............................. رقم تليفون ولي 

  ..............................  (أختياري)  األمر / الوصي / من له الحقولي ل عنوان البريد األلكتروني

  ( لنزالء منزل االجازة اجباري كتابه تاريخ انتهاء الطلب)  .....الي ...................صالح من ..............

  أختار من اول عمود ـ يمكن اختيار أكثر من رقم 
  اي نوع طعام مذكور في القائمة (العمود الثالث) غير مسموح بتعديل 

  
  األطعمة ومشتقاتها   القائمة وصف   القائمة رقم 

  لحوم خنزير   قائمة خالية من لحوم الخنزير    ٢٠

  لحوم  قائمة  خاليه من اللحوم    ٢١

  لحوم جاموس وخنزير    قائمة خاليه من اللحم الخنزيري والجاموسي  ٢٢

لحوم، ألبان، خنزير، سمك، مولوسكو، اسماك    قائمة خاليه من اطعمه ذات أصل حيواني  ٢٣
  بيض ذات قشور و

أسماك، مولوسكو و أسماك ذات قائمه بدون لحوم،   ٢٤
  قشور

  أسماك، مولوسكو وأسماك ذات قشور لحوم، 

 

  -وباالخص بمسئوليه الوالدين عن:وعلما مني بالقواعد والقوانين المتعلقه بمسئوليه الوالدين  ، أقر أنا والد القاصر المستفيد من الخدمة

 (...) اتخاذ القرار بموافقه الطرفين وبمراعاه رغبة األبن - 
 )٢-١ماده  ٣١٦قانون (إختالف اآلراء من حق ولي األمر الطعن في طلب ولي األمر األخر بدون اللجوء إلى  القاضي في حاله   - 
 )١فقره  ٣٢٠( ماده أمر   وليمن قبل كل  بشكل منفصل(...) يمكن تنفيذ األمور االدارية  - 
ســئوليتهم عــن إدارة حيــاة القاصــر، مفيمــا يتعلــق  بالوالــدين المنفصــلين أوالمطلقــين أوالقــائمين بــالتبني والحاصــلين علــي حكــم محكمــه ب - 

ــي "  ــادل ف ــاق المتب ــرارات باالتف ــاذ الق ــيهم اتخ ــلعل ــالتعليم،  ك ــواء ب ــل س ــص الطف ــا يخ ــاه  م ــع مراع ــذا م ــه وه ــان إقامت ــد مك ــحة، تحدي الص
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ــي  ــوز للقاض ــه يج ــالقرارات االداري ــق ب ــا يتعل ــط فيم ــي. فق ــرار للقاض ــرك الق ــاق يت ــدم األتف ــه ع ــي حال ــه وف ــه وتطلعات ــل وميول ــدرات الطف ق
ــل ال ــم يمتث ــل.  أذا ل ــكل منفص ــوقهم بش ــه حق ــدين بممارس ــماح للوال ــالس ــوم بإع ــن حــق القاضــي ان يق ــروط القاضــي م ــد لش ــق وال ــيم ح ادة تقي

 )٣فقره ٣٣٧( ماده  " الحضانة بناء علي سلوك الوالد  
علي مسئوليته الشخصية انه إختار طلب النظام الغذائي األخالقي الديني وفقاً للقواعد المذكورة أعاله وعلي أساس التشريع الحالي بشآن   يقر

  مسئوليه الوالدين. 
 لب: بالط يلحقو  المقيم علي الخدمه  اإلطالع علي قانون كيفيه التعامل مع البيانات الخاصه المعطاه من قبلتم أيضاً انه   يقر
  صورة من بطاقة الخدمات الصحيه المحليه   ـ 
 

  الطلب ...............تاريخ الطلب ....................                  توقيع مقدم 
  
  

  ختم المدرسة / مؤسسه اخري 
  

  

    إلحاق صوره البطاقة الصحيه المحليه بالطلبكل البيانات المطلوبه و ملءهذا الطلب يتم أعتماده فقط في  

  

  األوروبي  األتحاد   من الئحة ١٤/ ١٣بيانات الشخصيه تبعاً للمادتين  معلومات عن كيفيه التعامل مع ال

  البيانات الشخصية)، يتم سرد المعلومات التالية:  بخصوص حماية من الئحة األتحاد األوروبي ( الئحة عامة ١٤و  ١٣عمالً بالمادتين 

            صاحب البيانات

٢٠١٢١ كود بريدي ٢محافظة ميالنو هي المسئولة عن التحكم في البيانات الشخصية، توجد في ميدان السكاال رقم    

              Piazza della Scala ,2 20121 Milano 

 المسئول عن التحكم في البيانات 

ميالنو ويتم تعاون الطرفين   ٢٠١٣٩، رقم بريدي  ٤١، شارع كورانته   اعن التحكم في البيانات هي محافظة ميالنو وشركه ميالنو ريستراتسيون المسئولة 
٦٧٩/٢٠١٦ وبيمن قانون االتحاد األور ٢٨بموجب الماده رقم       

Via Quaranta ,41  20139 Milano 

 مسئول عن حماية البيانات 

: المسئول عن حمايه البيانات في ميالنو من خالل عنوان البريد اإللكتروني التالي مع يمكن التواصل   

dpo@comune.milano.it  

   من خالل عنوان البريد اإللكتروني التالي: ايمكن التواصل مع المسئول عن حمايه البيانات في ميالنو ريستو راتسيون

dpo@milanoristorazione.it  

ي الغرض واألساس القانون  

قانون معالجه البيانات الحساسه  و ٣/٢٠٠٨وقانون أقليم لومبارديا  ١٩٨٣ديسمبر لسنه  ١٣أستخدام البيانات بغرض مصلحة عامه وفقاً لقانون يتم 
.٤٩رقم  ١٨/١٠/٢٠١٢الموقع بتاريخ  محلي والقضائيه المشار إليها  في قرار مجلس ال  

الغدائية المباشرة: بغرض إدارة الخدمةأستخدام البيانات    

     ؛ (الحضانة) ولبيوت اإلجازة المتواجده خارج البلديه لمدارس -

؛الحكومية ( حضانه،ابتدائى واعدادي)للمدارس  -  
،  للخدمات االجتماعيه الخاصه بالمحافظه (خدمات للمسنين، المراكز النهاريه ، المراكز التربويه                                  

)مراكز ذوي االحتياجات الخاصة  االستقبال األول، بيت ياناتشي،كز مرا   
  

األساسي  وباالخص لتحديد المبلغ الموجب سداده على أساس  يمكن أيضاً أستخدام البيانات ألغراض أخري متوافقة مع الغرض 
 الدخل األسري وأيضاً تستخدم البيانات ألغراض أحصائيه مع المحافظه علي سريتها . 

 

  عبر البريد اإللكتروني)   إرساهاختم مطابق األصل ( في حاله 
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: معامله البيانات تشمل الفئات التالية  

 

   :لخدمه تقديم الطعام -
سي،التسجيل في خدمه الغذاء المدر -  
   ، لتحديد الرسوم المستحقه والتسهيالت المتعلقه بالدخلالتحقق من شهاده االيزي   -
،تقييم واسترداد المبلغ المقرر دفعه -  
التأكد من سداد الرسوم المطلوبه، -  
،المطالبه بدفع الرسوم المستحقه ( في حاله عدم الدفع) -  
المدارس أو المؤسسات السابق ذكرها. إدارة الطلبات المتعلقة  بأنظمه غذائية  مخصوصة سواء بالحضانة  أو  -  
خدمة    إدارة لجنه الطعام  تبعاً للقانون المحلي بالتعاون مع األباء، التربويين، المدرسيين، مسئولي المحافظه المسجليين بلجنة األشراف علي -

 تقدييم الطعام. 
ميالنو  بمحافظه  السياسيه الخدمات االجتماعيه  إدارهالطعام المتعلقة ب تقديم خدمه ل  -  
أداره طلبات النظام الغذائي المخصوص  -  
 

عطاء البيانات أ  
. أعطاء البيانات إلزامي ورفض تركها يعوق أستخدام خدمه تقديم الطعام  

 

 طرق وفئات معالجه البيانات 
البيانات الخاصه بالحاله الصحيه  أداره خدمه الغذاء تتطلب التعامل مع البيانات الخاصه ألمكانيه أعطاء الطعام وتتطلب أيضاً أستخدام 

مستمر يتم االطالع على البيانات الخاصه باالحكام الجنائيه والجرائم المتعلقه بالمستفادين  ر، وأحياناً وبشكل غي فكريه واالعتقادات الدينيه وال
تقديم الطعام ويمكن الحصول ذلك ألكترونياً . بالخدمه ، القاصريين، االوصياء، األباء وأفراد االسره المقيمين في نفس سكن االمستفيد من خدمه   

 
ه  يتم أستخدام هذه البيانات للتحقق من شهاده األيزي ( دخل االسره) الموثقه من المحافظه وذلك لتحديد الرسوم المدرسيه لكل فرد وأمكاني

.الحصول علي التسهيالت المتعلقه بالدخل  
. البيانات يتم بموجوب هذه الوثيقه األطالع علي البيانات المتعلقه بأفراد األسره المقييمن معهممن الالئحة العامه لحمايه  ١٤عمالً بالماده   

 

 جهه أستالم البيانات 
 

ض  يتم التعامل مع البيانات الشخصيه من خالل أشخاص مختصين، مدربيين وملتزميين بالسريه التامه والمتعلقه بإستخدام البيانات فقط لألغرا
. الموضحه أعاله   

ت  ألداره الخدمه الغذائيه محافظه ميالنو تتعاون مع ( كما تم أعالنه أعاله) شركه ميالنو ريستوراسيونا المسئوله عن التعامل مع البيانا 
يمكن األطالع علي البيانات من قبل المورديين لشركه ميالنو   ٦٧٩/٢٠١٦لقانون األتحاد األوربي  ١٨الشخصيه وذلك تبعاً للماده 

ريستوراسيونا. لميالنو لقانون تعامل البيانات للمورديين والمتاح علي الموقع األلكتروني ٢٨وفقاً للماده  ريستوراسيونا  
 

 التواصل والنشر 
د  بإستثناء الحاالت الخاضعه للقانون، البيانات الشخصيه اليتم نشرها أو أرسالها إلي طرف ثالث وال يسمح بنقلها إلي دول من خارج األتحا 

 األوربي . 
 

 األحتفاظ بالبيانات  
قانون المتعلق  سيتم األحتفاظ بالبيانات الوقت الضروروي إلكمال األجراءات األداريه و الحسابيه وأحتراماً منا للمده المحدده لحفظ الوثائق تبعاً لل

 بذلك. 
 

 حقوق صاحب البيانات  
والسيما الحق في األطالع علي بيانتهم الشخصيه   ١٥قبل الماده  منيتاح ألصحاب البيانات األمكانيه في ممارسه الحقوق المنصوص عليها 
كذلك من حقهم معارضه الطرق المستخدمه للتعامل مع بيانتهم الخاصه ،  ووطلب تصحيحها أو ألغائها أو تحديثها أذا كانت غيرمكتمله أو خاطئه 

: ممارسه كافه هذه الحقوق من خالل تقديم طلب إلي المسئول عن حمايه البيانات علي البريد التالييمكن   
  Via Quaranta ,4  Milano   أو بالذهاب إلي  Privacy@milanoristorazione.it 

جاه مباشره إلي محافظه ميالنو بإعتبارها المسئوله األولي لحمايه البيانات الشخصية . أو باألت  
والتي يمكن األطالع عليها بزياره الموقع التالي:  ٧٩أخيراً نعلمك بإنه من حقك التقدم بشكوي إلي الجهات الضامنه لحمايه البيانات ، ماده   

Www.garanteprivacy.it   
٧٧وذلك في حاله أعتقادك أن التعامل مع بياناتك الشخصيه اليتم أحترامها تبعاً لقوانين األتحاد األوروبي عمالً بالماده   

يتم ألحاق الجدول التالي لتلخيص المعلومات الخاصه بالتعامل مع البيانات الشخصيه     
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 جدول تلخيصي لقانون خصوصيه البيانات الشخصية 
 محافظه ميالنو

 لخدمه المطعم المدرسي: 
 أداره هيئه الكنترول واألستحقاق ، خدمات تربويه 

Via Porpora,10 – 20131 Milano 
ED.ServEducativiDirezione@comune.milano.it 

 لخدمه تقديم الطعام ، الخدمات السياسيه االجتماعية: 
 أداره الخدمات السياسيه األجتماعيه المتواجده في 

Largo Treves, 1- 20121 Milano 
PSS.Staff@comune.milano.it  

 صاحب البيانات
 
 

 
 وسائل التواصل 

Via Quaranta,41- 20139Milano نو ريستوراسيوناشركه ميال  
privacy@milanoritorazione.it  

 المسئول عن البيانات 
 كيفيه التواصل معه 

 dpo@milanoritorazione.it    للتواصل مع المسئول حمايه البيانات  ميالنو
 ريستو راتسيوني 

 هدف أسخدام البيانات  أداره ومتابعه خدمه تقديم الطعام 
 بيانات شخصيه عامه 

 بيانات خاصه ( خاصه بالصحه و بالمعتقدات الدينيه والفكريه) 
بأحكام جنائيه و جرائموأحياناً بيانات متعلقه   

البياناتطبيعه   

 موقع حفظ البيانات   مقر المسئول عن حفظ البيانات  
   ١٩٨٣،ديسمبر ١٣قرار وزاري 

٢٠٠٨/ ٣قانون محافظه لومبارديا   
 تنفيذ واجب عام 

)٤٩/٢٠١٢و القضائيه ( قرار اللجنه المحليه رقم  قانون حمايه البيانات الحساسه   

القانونيه لحمايه البيانات هالقاعد  

 أعالن البيانات  يتم أعالن البيانات فقط في حاله السماح القانوني بذلك  
المرسل أليهم ) فئات (  

 األنتشار البيانات غير مسموح انتشارها 
البيانات إلي طرف ثالث   نقل ال يمكن أرسال البيانات إلي الخارج   

ً الوقت الضروروي إلكمال األجراءات األداريه و الحسابيه  للمده المحدده لحفظ الوثائق   تبعا
لقانون المتعلق بذلك بموجب ا  

  مده حفظ البيانات  

 

  تعديل المعلومات 

تسيونا  من الممكن أن يتم تعديل أو تحديث المعلومات السابقه ولذلك ينصح بالتأكد من حداثه النسخه الحاليه باألطالع علي موقع ميالنو ريستورا 
 www.milanoristorazione.it   ) والنقر علي كلمه خاصهprivacy  (  

  ٧/٨/٢٠١٩ميالنو ، 

  ملحوظه للجهات الخاصه المستفديين من خدمه تقديم الطعام من قبل شركه ميالنو ريستوراتسيونا  

دمه تقديم الطعام بصفتك عضو في هذه المؤسسات ( مثل  شركه ميالنو ريستوراتسيونا تقدم خدماتها أيضاً إلي عمالء خاصه. إذا كنت تستفيد من خ
تلزمهم  حضانات أومدارس خاصه، نوادي صيفيه، مؤسسات خاصه غيرمدرسيه ) ، شركه ميالنو ريستوراتسيونا ومحافظه ميالنو اليقع عليهم أي مسئوليه 

دعوكم للتوجهه للمسئول عن التعامل مع بياناتكم الشخصيه المعين من  وأعطاءالموافقه المنصوص عليها بالتشريعات المعمول بها، ولهذا نأبتقديم معلومات 
  .  قبل المؤسسه الخاصه 


