ڕێككهوتننامهی بهکارهێنان بۆ لێگیمووس  ،Legimusکتێبخانهی
دیجیتالی م.ت.م .MTM

ی
بوون میدیایه ،م.ت.م  . MTMرلێه ده
لێگیمووس  Legimusدهستگای کتێبخانهی لهبهردهست
ی
.
زبرنووسب و ین تریش قهرز بکهیت ئهتۆ دهتوانیت
کتێب
ر
کتێب دهنگدار دابهزێنیت و ی
توانیت ی
زانیاری وهرگریت دهربارهی پێشنیازه ی
کان م.ت.م  MTMو ڕێنمای کتێب.
ی
ماف خاوه ی
نێب پارێزراون و تهنیا کهسانێک دهتوانن بهکاریان ی ی
بهێن که
•کتێبهکان له الیهن یاسای
به هۆی کهمتوانای بۆیان زهحمهته نوورساوهی چاپ کراو بخوێننهوه.
کتێب دهخهیت ئهوه وهک قهرزێک
کتێب دهنگدار دادهبهزێنیت یان له ڕهفهکهی ی
•له کاتێک ی
رساندنهوه دهکهیت.
.
حیساب ده یکرێت ماوهی قهرزکردن  ۶مانگه دانهوهی کتێبه یکه له ڕێگای ڕ
• زانیاریهکان چوونه ژوور و کتێبهکان بۆ مهبه ی
کارهێنان کهیس خۆتن و نابێت بدرێن به که
سب به
ی
سان دیکه.

رپێچ له ڕێككهوتننامهکه بکات؟
ئایا یچ ڕوو دهدات ئهگهر ئهمن سه ی
• ئهگهر ئهتۆ سهرپێچی له ڕێککهوتننامهکه بکهت ئهوه مافی بهکارهێنانی خزمهتهکه لهدهست دهده
یت.
ا
ی
ی
کتێب دهنگدار تاوانێکه له دژ یاسای ماف خاوهنێب و دهکرێت ببێته
• نایاسان بڵو کردنهوهی ی
هۆی دادگان .له کاتێک کتێبه دهنگدارهکان دادهبهزرێن به زانیاری دهربارهی ئهو کهسهی که قه
ا
رزی کردوون نیشانه دهکرێن .له حاڵه ین نایاسان بڵوکردنهوه م.ت.م  MTMدهتوانێت ئهو کهسه
بدۆزێتهوه که کتێبه دهنگدارهکهی قهرز کردوه.

پار ی
استن داتا

م.ت.م  MTMزانیاریه ی
کان کهیس ئهتۆ و منداڵهکهی ئهتۆ به رپب بڕیاری پار ی
استب داتا ههڵدهگرێت و بهکار
ی
ی
ی
دههێنێت (گ.د.پ.ر  ،GDPRیهکێب ئهوروپا .)۲۰۱۶ / ۶۷۹/ناو ،ئهدرهیس پۆسب ئهلهكێۆنییك و ژماره
ی کهیس یان بهرواری لهدایکبوون و ژمارهی نیشانهی له سهر ی
کارن ئێل.ئێم.ئا له تۆماری بهکارهێنهری
پۆسب ئهله ی
ی
كێۆنییك و یان ژمارهی کهیس یان بهرواری له
م.ت.م  MTMتۆمار دهکرێت .ناو ،ئهدرهیس
دایک بوون و ژمارهی نیشانهی له سهر ی
کارن ئێل.ئێم.ئا دهبێت ههمیشه ههبێت له تۆماری بهکارهێنهر.
ی
م.ت.م  MTMناتوانێت حیسابێک دهر بکات ئهگهر ئهتۆ دژایهن ئهتۆ جۆره تۆمارکردنه بکهیت.
نگاندن خزمهته ی
ی
بهێن بۆ پیاده ی
زانیاریهکان دهکرێت بهکار ی ی
کان ئێمه.
کردن لێکۆلینهوهگهیل ئاماری و ههڵسه
ئهتۆ ههمیشه ی
ی
ویستب ئهوه بکهیت که پێوهندیت پێوه بکهن بۆ
ماف ئهوهت ههیه که به سوپاسهوه نه
لێکۆلینهوهگهل  .ئهوه له ڕێگای "الپهڕه ی
کان ئهمن" دهکرێت له ماڵپهڕی  legimus.seیان له ڕێگای پێوه
ندی کردن به کتێبخانهکهی خۆت.
ئهو کهسانهی که زانیاری کهیس پارێزراویان ههیه دهتوانن داوا بکهن که له بهشێک له تۆمارهکه مامهڵه
بکرێن که مۆری ی
نهێب لێدراوه .لهوێ تهنیا ژمارهی کهیس و
ی
ی
لهوێ تهنیا ژمارهی کهیس و ئهدرهیس پۆسب ئهلهكێۆنییك یان بهرواری لهدایک بوون ،ژمارهی نیشانهی له
سهر ی
کارن ئێل.ئێم.ئا ت و
ی
ی
پۆسب ئهلهكێۆنییك .تەنها ژمارهيێیك سنووردارى خەڵك له م.ت.م  MTMدهتوانن زانیاریهکان
ئهدرهیس
یی
ببین.
زیاتر بخوێنهوه دهربارهی چۆنیه ین مامهڵه ی
کردن زانیاری کهیس الی ئێمه له ڕێبازی ته ی
واوێب ئێمه .ئهوه له
ئهم ماڵپهڕه دهدۆزیتهوه /www.mtm.se/hantering-av-personuppgifter

م.ت.م  MTMی
ی
ڕێساکان بهکارهاوردن بگۆڕێت .وهک سهرپه ی
رشب
ماف ئهوهی ههیه که به هۆی دهلیلدار
منداڵێک که لێگیمووس  Legimusبهکار دههێنێت ئهتۆ ئهركدارییت که به دهستپێشخهرن خۆت زانیاری
ا
یی
دواخسن ئهوه به خزمهتگوزاری وڵمدانهوهی م.ت.م MTM
کۆ بکهیتهوه دهربارهی گۆڕانکاری و به ین
ی
ڕابگهیهنیت ئهگهر دژایه ین گۆرانهکه دهکهیت .ئهگهر ئهتۆ دژایهن گۆڕانهکه دهکهیت ئهوه به مانای ئهوه
ی
سێه ی
سب لێگیمووس  Legimusدهکرێت تهواو بکرێت به دهستپێشخهرن م.ت.مMTM .
یه که ده ڕ
ئهمن سۆز دهدهم که ڕێككهوتننامهکه ڕهها بکهم و خۆم ئاگادار بکهمهوه دهربارهی ههر گۆڕانکاریهک.
ی
تێبيب زیاتر.
ڕێككهوتننامهکه نوێ کراوهتهوه له بهرواری  ۲۰۱۸ -۰۵ - ۲۲و برهوی ههیه ههتا

