
 
 

 

 کان!نگدارهده و جیهانی کتێبه Legimusخێر بێیت بۆ لێگیمووس به
نهئه

ا
هنی دهرفهشتیانی دهرهرپهتۆ سهئه ی کهو منداڵ ڕ

ڕێگای  له یهنگداریان ههیس کتێبی دهستی
 .  Legimusلێگیمووس  یس لهری کهکارهێنهحیسابێیک به

 ؟نگدار چیهئایا کتێبی ده

یت که به ی کتێبێکهوهار خوێندنهنگدکتێبی ده کتێبی ده  MTM. م.ت.م نووشاوه به یههه شر
 خاوه ن بهکهر دهنگدار ده

ی
ی یاسای ماف جیلکراون  ته سانهو کهنی بۆ ئهتایبه به وانه. ئهنێبی پشتگتر

 . وهوێنهبخ نووشاوه تهحمهزهخۆیسر یان زیان بۆیان متوانای، نههۆی كه به که

 ؟چیه Legimusئایا لێگیمووس 

، ست بوونی میدیایهردهبهستگای لهنی دهرپرسیاریهژێر به له یک دیجیتایل کهیهلێگیمووس کتێبخانه
توانێت ده کهرز بکات. منداڵهنگدار قهتوانێت کتێبی دهده کهمنداڵه کهحیسابه . به MTMم.ت.م 

 کار بهێنێت. به Legimusکانی ئازادی لێگیمووس   م لهخوێندنگا و هه م لههه

 ؟یهچی هه Legimusلێگیمووس  ئایا له

ۆک و هه، ههیهنگدار ههکتێبی ده  ۱۱۵۰۰۰ لێگیمووس زیاتر له له . کتێبی دهم چتر م کتێبی ڕاسبی
م ، بهوهخوێننهده کهوهنیا نووشانگدار تهندێک کتێبی ده. ههیههه زمانی دیکه ها بهروهنگدار هه

ا
ڵ

ڕی ماڵپه . لهیهها ههروهل ههگهم وێنهو هه م نووشاوهنگدار ههزۆر کتێبی ده له
legimus.se/barn ها روههه که. منداڵهیهرنجڕاكێش ههسهنی ی بابهربارهڕێنمانی کتێب و وتار ده

 ی کتێب. ربارهده هسانی دیککه  توانێت بۆ خۆی ڕێنمای بدات بهده

 . وهنگدار بخوێنێتهتوانێت کتێبی دهده کهمنداڵه م شێوهبه

فانی لهته : لهوهنگدار بخوێنێتهی جیاواز کتێبی دهزۆر شێوه توانێت بهده کهمنداڵه  گتر
،  فۆنی

ڕی ی میدیا ماڵپهر نیشانده یان به Legimusئانی لێگیمووس  ر بهکۆمپیوته  كۆمپيوتەرى پان یان به
 .  Legimusلێگیمووس 

ی  پشتگیر

ده ڕێوهبهی خوێندنگا یل یان کتێبخانهی گهن کتێبخانهالیه له Legimusلێگیمووس  له کهحیسابه
 بۆ حیسانی رگرتبی یارمهی خۆی بۆ وهکتێبخانه  ندی بکات بهتوانێت پێوهده کهچێت. منداڵه

نی
 . Legimusلێگیمووس 

 Legimusکارهێنان بۆ لێگیمووس ی بهوتننامهڕێككه

 خاوهن یاسای الیه کان لهکتێبه• 
ی
ی کهتوانن بهسانێک دهنیا  کهنێبی پارێزراون و تهماف  کاریان بهێنی

 . وهی چاپ کراو بخوێننهنووشاوه تهحمهمتوانای بۆیان زههۆی که به
رزێک ک قهوه وهیت ئهخهی کتێبی دهکهفهڕه یان له زێنیتبهنگدار دادهکاتێک کتێبی ده  له•

اندنه له کهی کتێبهوهدانه مانگه ۶رزکردن ی قهکرێت. ماوهحیساب ده  یت. کهده وهڕێگای شڕ
ن و نابێت کهن منداڵهالیه کارهێنانن لهسبی بهبهکان بۆ مهژوور و کتێبه کانی چوونهزانیاریه•

 . سانی دیکهکه  بدرێن به



 بکات؟  کهوتننامهڕێككه رپێچی لهسه کهر منداڵهگهدات ئهئایا چی ڕوو ده

 بهبکات ئه کهوتننامهڕێککه رپێچی لهسه کهر منداڵهگهئه•
ی
ست دهله کهتهکارهێنانی خزمهو ماف

 دات ده
و کردنه نایاسانی • 

ا
 خاوهدژ یاسای  له نگدار تاوانێکهی کتێبی دهوهبڵ

ی
 کرێت ببێتهو ده نێبی ماف

. لههۆی  قه ی کهسهو کهی ئهربارهزانیاری ده زرێن بهبهکان دادهنگدارهده کاتێک کتێبه  دادگانی
وکردنهحاڵه کرێن. لهده رزی کردوون نیشانه

ا
 نایاسانی بڵ

 سهو کهتوانێت ئهده MTMم.ت.م  وهنی
 . رز کردوهی قهکهنگدارهده کتێبه  هک  وهبدۆزێته

   پاراستنی داتا

کار گرێت و بهڵدهپب ر بڕیاری پاراستبی داتا هه تۆ بهی ئهکهتۆ و منداڵهیس ئهکانی کهزانیاریه MTMم.ت.م 
ۆنییکلهپۆسبی ئهیس دره(. ناو، ئه۲۰۱۶/  ۶۷۹وروپا/ کێبی ئه، یهGDPRهێنێت )گ.د.پ.ر ده ژمارهو  كتی

ری کارهێنهتۆماری به ر کارنی ئێل.ئێم.ئا لهسه ی لهی نیشانهدایکبوون و ژمارهرواری لهیس یان بهی که
رشبی منداڵهرپهدایک بوونی سهرواری لهبۆ ناو و به مان شتهر هههه وهکرێت. ئهتۆمار ده MTMم.ت.م 

ۆنییکلهپۆسبی ئهیس دره. ناو، ئهکه ی ی نیشانهدایک بوون و ژمارهرواری لهیس یان بهی کهن ژمارهو یا كتی
ناتوانێت  MTMر. م.ت.م کارهێنهتۆماری به بێت لههه میشهبێت ههر کارنی ئێل.ئێم.ئا دهسه له

ی بۆ کار بکرێت بهکان دهیت. زانیاریهبکه تۆمارکردنه تۆ جۆرهنی ئهتۆ دژایهر ئهگهر بکات ئهحیسابێک ده هێنی
 ئه میشهتۆ هه. ئهکانی ئێمهتهنگاندنی خزمهڵسهیل ئاماری و ههگهوهکردنی لێکۆلینهپیاده

ی
 که  یهت ههوهماف

ڕهڕێگای "الپه له وهل. ئهگهوهن بۆ لێکۆلینهبکه ندیت پێوهپێوه یت کهبکه وهویستبی ئهنه وهسوپاسه به
 ی خۆت. کهکتێبخانه  ندی کردن بهڕێگای پێوه یان له legimus.seڕی ماڵپه کرێت لهمن" دهکانی ئه

 

 
 کهتۆماره شێک لهبه له ن کهتوانن داوا بکهده یهیس پارێزراویان ههزانیاری که ی کهسانهو کهئه

ۆنییک لهپۆسبی ئهیس درهیس و ئهی کهنیا ژمارهوێ ته. لهمۆری نهێبی لێدراوه بکرێن که ڵهمامه كتی
 ت و کهر کارنی ئێل.ئێم.ئا ی منداڵهسهی لهی نیشانهدایک بوون، ژمارهرواری لهیان به

ۆنییک، و ههلهپۆسبی ئهیس درهئه رشت تۆمار دهرپهدایک بوونی سهرواری لهها ناو بهروهكتی
. انن زانیاریهتو ده MTMم.ت.م  کرێت. تەنها ژمارهيێیک سنووردارى خەڵك له ی  کان ببینی

 
 له وه. ئهئێمه واوێبی تهڕێبازی  له یس الی ئێمهکردنی زانیاری کهڵهنی مامهی چۆنیهربارهده وهزیاتر بخوێنه

  / personuppgifter-va-www.mtm.se/hantering وه دۆزیتهده ڕهم ماڵپهئه

 
 ئه MTMم.ت.م  

ی
ک سهکارهاوردن بگۆڕێت. وهلیلدار ڕێساکانی بهدههۆی  به که  یهی ههوهماف

ستپێشخهده به ركدارییت کهئهتۆ هێنێت ئهکار دهبه Legimusلێگیمووس  رشبی منداڵێک کهرپه
ی ئه ری و بهی گۆڕانکاربارهده وهیتهرنی خۆت زانیاری کۆ بکه تگوزاری خزمه به وهنی  دواخسنی

مدانه
ا
نی  تۆ دژایهر ئهگهیت. ئهکهده کهنی گۆرانهر دژایهگهنیت ئهیهڕابگه MTMی م.ت.م وهوڵ

ڕهده که  یهوهمانای ئه به وهیت ئهکهده کهگۆڕانه
واو کرێت تهده Legimusسبی لێگیمووس ستی

 MTMرنی م.ت.م. خهستپێشده بهبکرێت 
 
 

 تا تێبيبی زیاتر. هه یهوی ههو بره ۲۰۱۸ -۰۵ - ۲۲رواری به له وهتهنوێ کراوه کهوتننامهڕێككه 

  
ی

 رشترپهسه ڕازی بوون
ری کارهێنهک بهت وهکهمنداڵه یت کهکهقبوڵ ده وهرشت ئهرپهک سهتۆ وهئه م فۆرمهئه به

 تۆمار بکرێت.  Legimusلێگیمووس 

http://www.mtm.se/hantering-av-personuppgifter/


 

 

 کهزانیاری منداڵه

ناو 
 _____________________________________________________________ 

پاشناو 
 _____________________________________________________________ 

ۆنییک وهلهپۆسبی ئه ێت بۆ لێگیمووس کار دهر بهکارهێنهک ناوی بهكتی ناردنی  و بۆ  Legimusهێتی
لهپۆسبی ئهی سهدرهو ئهکار هاوردنی ئهبه له خۆ الده ژوور و زانیاری. تکایهکانی چوونهزانیاریه

ۆنییک که اوهبه كتی کاتێک منداڵه  بێت لهواو دهته وهی ئهوهر ئهبهله کهخوێندنگای منداڵه به ستی
 کات. واو دهخوێندنگا ته که

 ________________ _____________________________________________ 
ی  وهی پێكهیس یان ژمارهی کهژماره  ڕێكخسنی

 _____________________________________________________________ 

 سوید:  کات لهری دهنابهداوای مافی په کهر منداڵهگهئه

دایک بوون رواری لهبه
 ________________________ _____________________________________ 

( XX-XXXXXی ئێل.ئێم.ئا )ژماره
 _____________________________________________________________ 

 ی ئیعتیباربوونی کارنی ئێل.ئێم.ئا ماوه
 _____________________________________________________________ 

 رشترپهکانی سهزانیاره

دایک بوون رواری لهبه
 _____________________________________________________________ 

 
ناو 

 _____________________________________________________________ 
 

 پاشناو 
 _____________________________________________________________ 

 

 استبی داتاکارهاوردن و پار ی بهوتننامهڕێككه

 م. کهندی دهسهو په وهتهکارهاوردنی لێگیمووسم خوێندوهی بهوتننامهڕێككهرشت، رپهمن، سه)  ( ئه
م کۆ کهمن و منداڵهیس ئهکانی کهزانیاریه MTMم.ت.م  م کهکهند دهسهپه وهئهرشت، رپهمن، سه)  ( ئه

کارهاوردنی ی پاراستبی داتا بۆ تۆماری بهوهشیکردنه له باس کراوه که  وهو شێکات بهده ڵهو مامه وهکاتهده
 . کانهتهی خزمهربارهری دهمشته ندنی پێوهمانای  به یس بۆ نموونهکردنی زانیاری کهڵه. مامه MTMم.ت.م 

 
 روار و به ناوچه

 
 _______________________________________________________ ______ 

 رشت رپهئیمزای سه
 

 __________________________________________________ 
 


