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Karta klienta/بطاقة العمٌل - Projekt/  المشروع AMIF/10/03  

 
 

Jméno/ االسم*                …………………………………………………………………………………………………………………… 

Příjmení/ العائلة اسم * ………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Pohlaví/ النوع *                 muž žena                             ذكر        ثىان       

Datum narození/ المٌالد تارٌخ  * …………………………………………………………………………………………………… 

Státní příslušnost/ الجنسٌة *    …………………………………………………………………………………………………… 

Druh pobytu/ اإلقامة نوع  *   ………………………………………………………………………………………………….. 

Číslo dokladu/ إثبات الهوٌة وثٌقة رقم  * …………………………………………………………………………………… 

Typ dokladu/ وثٌقة نوع  إثبات الهوٌة  *        ……… …………………………………………………............................... 

Zranitelná osoba (těhotná žena, rodič samoživitel s nezletilým dítětem, osoba nad 65 let, osoba nastavená 

násilím nebo osoba se zdravotním postižením)/  

تعرض للعنف أوسنة, الشخص الم 65أكثر من  البالغ , الشخصمع طفلهم القاصر ب الوحٌدانألامستضعف )المرأة الحامل, األم أو الشخص ال               

ANO/نعم         NE/ ال        الشخص المعاق (*:  

               

Nezletilá osoba bez doprovodu/ بدون مرافقة ولً األمر القاصر الشخص *:        ANO/نعم         NE/ال 

____________________________________________________________________________________________ 

Odkud jste se o nás dozvěděl/a?/ عنا؟ سمعت أٌن من  
Z doporučení:  /  قبل من المركز بخدمات نصحً تم:  

 pracovníka ICP  /  المركز موظفً إحدى   klienta ICP nebo kamaráda/ أو المركز عمالء إحدى من 
صدٌق من  

 Úřadu/ )إلخ, البلدٌة مكتب( التشٌكٌة المكاتب إحدى من    z internetu nebo médií/ وسائل من أو اإلنترنت من 
 اإلعالم

 Školy/  المدرسة من   na OAMP nebo Cizinecké policii/ سٌاسة قسم من 
األجانب شرطة من أو) الداخلٌة لوزارة( اللجوء  

 jiný zdroj/  اخر مصدر من    

 
 ٌتم ادارة بٌاناتكم الشخصٌة من قبل المركز. اذا لزم األمر ٌمكنكم التواصل مع المركز عن طرٌق االٌمٌل : 

   metodik@icpraha.com , من أجل ادارة و معالجة بٌاناتكم الشخصٌة. ٌمكننا مشاركة بٌاناتكم الشخصٌة مع المنظمات غٌر الربحٌة 
 الردٌفة لنا و كذلك مع المحاسب أو المراقب المستقل والموردٌن وادارة الدولة والحكم الذاتً. 

 
 أموال صرف اظهار و الملكٌة الحقوق حماٌة ( له الهامة المستحقات وحماٌة, للمركز القانونٌة الواجبات استٌفاء أجل من الشخصٌة بٌاناتكم معالجة ٌتم

. الموافقة هذه بموجب لكم المقدمة المجانٌة الخدمات بخصوص االلتزام واستٌفاء (العامة المصادر  
: التالٌة البٌانات معالجة للمركز المهم من. المركز خدمات لكم نقدم أن نستطٌع ال غٌرها و الشخصٌة البٌانات هذه معالجة غٌر من  

.األمر لزم إذا صوركم و المركز من المقدمة الخدمات مجرٌات, التواصل, الهوٌة, السكن عنوان  
 

 مراقبة) 3 الخدمات تقدٌم أثناء معكم المركز موظفً تواصل) 2 هوٌتكم معرفة) 1: التالٌة لألغراض المركز قبل من الشخصٌة بٌاناتكم معالجة ٌتم

 اللغة لتعلم مجموعات إلى العمالء تقسٌم) 5 المركز من المقدمة الخدمات و األنشطة على الجمهور و العمالء طالعإ) 4 العامة المصادر أموال صرف

االوروبً اإلتحاد برنامج من لنا المقدمة المنحة شروط استٌفاء إظهار) 6 التشٌكٌة
.العمالء بٌن العائلٌة العالقات حول المعلومات جمع) 7 1  
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.المشروع النتهاء التالً العام بداٌة من سنوات10 تتجاوز ال معٌنة لمدة فقط المركز من قبل الشخصٌة بٌاناتكم معالجة ٌتم  
 

 أو دقٌقة غٌر الشخصٌة بٌاناتكم معالجة أن ظننتم اذا. ٌةالشخص بٌاناتكم معالجة حول المعلومات اتاحة المركز على ٌجب قبلكم من خطً لطلب وفقا

, المعالجة عملٌة تحدٌد, الشخصٌة بٌاناتكم استكمال, اءإلغ, تصحٌح, لشرح :طلبال  "العامة البٌانات لحماٌة األوروبً النظام" بموجب ٌمكنكم كاملة غٌر
. الشخصٌة البٌانات حماٌة لمكتب دعوى رفع أو المعالجة ضد اعتراض تقدٌم  

 
 بشكل الشخصٌة بٌاناتً معالجة على البند بهذا المخصصة موافقتً المركز أمنح الحقا وتوقٌعً المربع هذا اختٌاري خالل من                

.المركز وفعالٌات أنشطة على الجمهور الطالع" صورة"  
 
                               ……………………………………………………………………………………………………………………………………..…     موباٌل

     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….…...…   اٌمٌل

                      ………………………. .. …………………….…………………………………………………....………………………………….  السكن عنوان 

            

 ال كنت اذا. انشطته حول المركز معلومات ارسال أجل من الشخصٌة البٌانات معالجة على الموافقة المركز أمنح المربع هذا اختٌاري خالل من         
:اٌمٌل طرٌق عن موافقتً عن التراجع ٌمكننً الحقا معلومات على الحصول ارٌد  

centrum@icpraha.com 
 

                                                                                :      بأننً أقر                                                                                 

 المعالجة كٌفٌة على اطلعت وكذلك, الشخصٌة بٌاناتً معالجة من والغرض النطاق على "العامة البٌانات لحماٌة األوروبً النظام" بموجب  اطلعت)1
,رؤٌتها له ٌحق ومن بها ٌقوم ومن  

 عبر أو" للعمالء الشخصٌة البٌانات معالجة حول المعلومات" وثٌقة خالل من حقوقً ومعرفة الشخصٌة بٌاناتً معالجة حول تفاصٌل على اطلعت)2
: االلكترونً الموقع  

                                                                                                                                                    www.icpraha.com 
.الشخصٌة بٌاناتً معالجة طرٌقة على أوافق) 3  
. دائما بموعدها والدقٌقة والكاملة الصحٌحة البٌانات للمركز أقدم سوف)4  
.سابقا المذكورة الشخصٌة البٌانات بحماٌة متعلقةال العمالء واجبات و حقوق على اطلعت)5  
  

 من المذكورة والبٌانات النسخة هذه على الكاملة المسؤولٌة اتحمل الحالة هذه وفً. الموافقة هذه من نسخة على الحصول ٌمكننً طلبً على وبناء

.خاللها  

 

.تماما المحتوى أدركت و أفهمها بلغةعلى جمٌع المعلومات  . تم إطالعًاستخدامها ٌمكننً التً المجانٌة الخدمات حول المعلومات تلقٌت بأننً أقر  

 

 

بتاريخ براغ في تحرر األمر ولي                               …………………………………*  / العميل توقيع  *  ……………………………… 

 
VYPLŇUJE POUZE PRACOVNÍK ICP/ المركز موظف قبل من الجزء هذا تعبئة يتم  

Pravdivost uvedených údajů byla ověřena dne/  ……………………………  يوم المذكورة البيانات صحة من التحقق تم 

pracovníkem/icí/   الموظف اسم 

........................................................... 

(podpis)/ (توقيع)   * 

Doplňující informace/  : إضافٌة معلومات

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

*povinné údaje k vyplnění/ *بٌانات إلزامٌة
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