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عٌىاى الوٌفذ ( جاهعة الصداقة تيي الشعىب )  ,777798 :سٔسٍب  ,يٕسكٕ  ,شبسع يٍكهٕخب -يبكالٌب  ,يُضل سلى . 6

ИНН/КПП 7728073720/772801001 /

هىافقة
علً هعالجة تياًات الوستوع ( الطالة ) الشخصية
عٌد هعالجة الثياًات الشخصية تتن االجزاءات ( العوليات ) هع الثياًات الشخصية في إطار تٌفيذ القاًىى الفيدرالي هي  72يىليى  7002رقن ( 257
عي الوعلىهات الشخصية ) في الحاالت الوٌصىص عليها في تشزيعات روسيا الفيدرالية .

,اَب 1.
ٌشبس انٍّ ( انٍٓب ) فًٍب ثؼذ ة " انًسزفٍذ "
ربسٌخ ٔ يكبٌ انٕالدح
ػُٕاٌ اإللبيخ
سلى

انسهسخ

ٔثٍمخ انٌٕٓخ انشخصٍخ
اندُسٍخ
ربسٌخ ٔ يكبٌ اإلصذاس
كٕد انزمسٍى
سلى انٓبرف
انؼُٕاٌ) االنكزشًَٔ )E-mail

أيُح ثٓزا يٕافمزً نهًُفز ػهى يؼهدخ ثٍبَبرً انشخصٍخ نغشض إثشاو ٔرُفٍز ػمٕد انذساسخ ( انزذسٌت ) فً ثشَبيح انزؼهٍى اإلضبفً ( فًٍب
ثؼذ – انؼمذ ) .
 .7قائوة الثياًات الشخصية للوستفيد  ,الوقدهة الً الوٌفذ لوعالجتها :
اسى انؼبئهخ  ,االسى االٔل ٔاالسى األٔسظ ( إٌ ٔخذ )  ,ربسٌخ ( ٌٕو  ,شٓش ,سُخ ) انٕالدح  ,يكبٌ انٕالدح  ,اندُسٍخ  ,انؼُٕاٌ انذائى
ٔانؼُٕاٌ انًؤلذ ( إٌ ٔخذ )  ,اإللبيخ  ,انًؼهٕيبد انًؤكذح نهٌٕٓخ ( انزسًٍخ  ,انسهسهخ  ,انشلى  ,ربسٌخ ٔخٓخ االصذاس  ,كٕد انزمسٍى )
يؼهٕيبد االرصبل ( ػُٕاٌ انجشٌذ  ,سلى انٓبرف  ,انجشٌذ االنكزشًَٔ )  ,انصٕس ٔانفٍذٌٕ .
 .3تعطً الوىافقة توعالجة تياًات الوستفيد الشخصية الً الوٌفذ  ,للقيام تاإلجزاءات التالية  ,هع هزاعات الوٌفذ للوستىي الالسم هي
السزية
 7.1ردًٍغ  ,رسدٍم  ,رُظٍى  ,رشاكى  ,رخضٌٍ  ,رٕضٍح ( رحذٌث  ,رغٍٍش )  ,اسزخشاج َ ,مم  ,ثًب فً رنك ػجش انشجكبد ( رٕصٌغ  ,رٕفٍش ,
إيكبٍَخ انٕصٕل )  ,إصانخ  ,حظش  ,حزف  ,رذيٍش .
َ 2.1مم انجٍبَبد انشخصٍخ انى أطشاف ثبنثخ نضًبٌ ٔسصذ انؼًهٍخ انزؼهًٍٍخ ٔ ,األَشطخ انزُظًٍٍخ ٔانًبنٍخ ٔاإللزصبدٌخ نهًُفز ٔفمب ً
نهزششٌؼبد انحبنٍخ ٔ ,انٕثبئك انزُظًٍٍخ نهسهطبد انؼهٍب ٔ ,انهٕائح انًحهٍخ نهًُفز .
 1.1رزى يؼبندخ انجٍبَبد انشخصٍخ ثبسزخذاو َظبو أرًززخ انًؼهٕيبد ٔلبػذح انجٍبَبد ( انًؼبندخ انًخزهطخ ) ٌٔ ,مذو ٔصف ػبو نجٍبَبد
انًسزفٍذ انًزكٕسح أػالِ ٔحًبٌزٓب ٔرخضٌُٓب َٔمهٓب انى األَظًخ انحبنٍخ فً خبيؼخ انصذالخ ثٍٍ انشؼٕة .
ٌ .4ؼطً انًسزفٍذ يٕافمزّ ػهى إدساج انجٍبَبد انشخصٍخ فً لبئًخ انًؼهٕيبد انًزبحخ نهًٕظفٍٍ  ,انًٕافك ػهٍٓب ثمشاس سئٍس اندبيؼخ  ,فً
إطبس رٕظٍف أَظًخ انًؼهٕيبد نضًبٌ ٔيشالجخ انؼًهٍخ انزؼهًٍٍخ ٔانؼهًٍخ ٔانزُظًٍٍخ ٔ انًبنٍخ ٔااللزصبدٌخ ٔغٍشْب يٍ أَشطخ انًُفز ,
انزً ٌُص ػهٍٓب انًٍثبق انزشثٕي ندبيؼخ انصذالخ ثٍٍ انشؼٕة .
ً
ْ .5زِ انًٕافمخ ًٌكٍ اٌ ركٌٕ يسحٕثخ يٍ لجم انًسزفٍذ  ,ثُبءاً ػهى طهت خطً ٌشسم ٔفمب نإلخشاءاد انًزجؼخ انى انًُفز ٌ ,جٍٍ انسجت
انًُطمً نسحت انًٕافمخ ٌٔ ,كٌٕ انًسزفٍذ يحزسا يٍ ػٕالت إنغبء ْزِ انًٕافمخ ػهى يؼبندخ انجٍبَبد انشخصٍخ .
ْ .6زِ انًٕافمخ رؼزجش سبسٌخ انًفؼٕل يٍ ربسٌخ انٍٕو انزي رى رٕلٍؼٓب فٍّ ٔركٌٕ يذح صالحٍزٓب يٍ يذح صالحٍخ انؼمذ ٔ ,كزنك نًذح خًس
سُٕاد ثؼذ إَزٓبء يذح انؼمذٔ ,انفزشح انًحذدح ال رحذ يٍ لذسح انًُفز فً أسئهخ رُظٍى ٔرخضٌٍ انٕثبئك فً األسشٍف  ,انزً رحزٕي ػهى
ثٍبَبد شخصٍخ ػٍ انًسزفٍذ .

 . 7انًسزفٍذ ػهى ػهى ثسٍبسخ خبيؼخ انصذالخ ثٍٍ انشؼٕة فًٍب ٌزؼهك ثًؼبندخ ٔحًبٌخ انجٍبَبد انشخصٍخ نهًسزفٍذٌٍ .
انزٕلٍغ انشخصً يغ فك انزشفٍش _______________\_____________________

