
 
 

ی ، کتێبخانهLegimusکارهێنان بۆ لێگیمووس ی بهوتننامهڕێككه

 .MTMدیجیتالی م.ت.م 
ه MTM، م.ت.م ست بوونی میدیایهردهبهی لهستگای کتێبخانهده Legimusلێگیمووس  ر

ده . لێ 
توانیت ده تۆ یت. ئهرز بکهنی تریشی قهو  زبرنووسبر زێنیت و کتێبی نگدار دابهتوانیت کتێبی ده

 و ڕێنمای کتێب.  MTMکانی م.ت.م ی پێشنیازهربارهرگریت دهزانیاری وه
 
 خاوهن یاسای الیه کان لهکتێبه•

ی
ی کهتوانن بهسانێک دهنیا کهنێبی پارێزراون و تهماف  کاریان بهێنی

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

اندنه له کهی کتێبهوهدانه مانگه ۶رزکردن ی قهکرێت. ماوهحیساب ده  یت. کهده وهڕێگای رسڕ
که  خۆتن و نابێت بدرێن به یسکارهێنانی کهسبی  بهبهکان بۆ مهژوور و کتێبه کانی چوونهزانیاریه• 

 . سانی دیکه

 بکات؟  کهوتننامهڕێككه رپێچی لهسهمن ر ئهگهدات ئهئایا چی ڕوو ده

دهست دهدهله کهتهکارهێنانی خزمهمافی به وهت ئهبکه کهوتننامهڕێککه رپێچی لهتۆ سهر ئهگهئه• 

  یت.
و کردنه نایاسان  • 

ا
 خاوهدژ یاسای  له نگدار تاوانێکه دهی کتێبی وهبڵ

ی
 کرێت ببێتهو ده نێبی ماف

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

ا
 نایاسان  بڵ

 سهکه  و توانێت ئهده MTMم.ت.م  وهنی
 . رز کردوهی قهکهنگدارهده کتێبه  که  وهبدۆزێته

 

 پاراستنی داتا
کار گرێت و بهڵدهپب ر بڕیاری پاراستبی داتا هه تۆ بهی ئهکهتۆ و منداڵهیس ئهکانی کهزانیاریه MTMم.ت.م 

ۆنییكله ئهپۆسبی یس دره(. ناو، ئه۲۰۱۶/  ۶۷۹وروپا/ کێبی ئه، یهGDPRهێنێت )گ.د.پ.ر ده و ژماره كێی
ری کارهێنهتۆماری به ر کارنی ئێل.ئێم.ئا لهسه ی لهی نیشانهدایکبوون و ژمارهرواری لهیس یان بهی که

ۆنییكلهپۆسبی ئهیس درهکرێت. ناو، ئهتۆمار ده MTMم.ت.م  رواری لهیس یان بهی کهو یان ژماره كێی
ر. کارهێنهتۆماری به بێت لههه میشهبێت ههر کارنی ئێل.ئێم.ئا دهسه له یی نیشانهدایک بوون و ژماره

 یت. بکه تۆمارکردنه تۆ جۆرهنی ئهتۆ دژایهر ئهگهر بکات ئهناتوانێت حیسابێک ده MTMم.ت.م 
 

ی بۆ پیادهکرێت بهکان دهزانیاریه . کانی ئێمهتهنگاندنی خزمهڵسهیل ئاماری و ههگهوهکردنی لێکۆلینهکار بهێنی

ن بۆ بکه ندیت پێوهپێوه یت کهبکه وهویستبی ئهنه وهسوپاسه به که  یهت ههوهمافی ئه میشهتۆ ههئه
ڕێگای پێوه یان له legimus.seڕی ماڵپه کرێت لهمن" دهکانی ئهڕهڕێگای "الپه له وهل  . ئهگهوهلێکۆلینه

 ی خۆت. کهکتێبخانه  ندی کردن به
 
 ڵهمامه کهتۆماره شێک لهبه له ن کهتوانن داوا بکهده یهیس پارێزراویان ههزانیاری که ی کهسانهو کهئه

 یس و ی کهنیا ژمارهوێ ته. لهمۆری نهێبی لێدراوه بکرێن که
ۆنییك یلهپۆسبی ئهیس درهیس و ئهی کهنیا ژمارهوێ تهله ی لهی نیشانهدایک بوون، ژمارهرواری لهان بهكێی
 ر کارنی ئێل.ئێم.ئا ت و سه
ۆنییك. تەنها ژمارهيێیك سنووردارى خەڵك لهلهپۆسبی ئهیس درهئه کان توانن زانیاریهده MTMم.ت.م  كێی

 . ی  ببینی
 

 له وه. ئهئێمه واوێبی تهڕێبازی  له یس الی ئێمهکردنی زانیاری کهڵهنی مامهی چۆنیهربارهده وهزیاتر بخوێنه
 / www.mtm.se/hantering-av-personuppgifter وه دۆزیتهده ڕهم ماڵپهئه
 



 ئه MTMم.ت.م  
ی
رشبی رپهک سهکارهاوردن بگۆڕێت. وهلیلدار ڕێساکانی بهدههۆی  به که  یهی ههوهماف

رن  خۆت زانیاری  ستپێشخهده به ركدارییت کهئهتۆ ێت ئههێنکار دهبه Legimusلێگیمووس  منداڵێک که
ی ئه ی گۆڕانکاری و بهربارهده وهیتهکۆ بکه مدانهخزمه به وهنی  دواخسنی

ا
 MTMی م.ت.م وهتگوزاری وڵ

وهمانای ئه به وهیت ئهکهده کهنی گۆڕانهتۆ دژایهر ئهگهیت. ئهکهده کهنی گۆرانهر دژایهگهنیت ئهیهڕابگه
هده که  یه ڕ

 MTMرن  م.ت.م. ستپێشخهده بهواو بکرێت کرێت تهده Legimusسبی لێگیمووس سێی
 
 ک. ر گۆڕانکاریهی ههربارهده وهمهم و خۆم ئاگادار بکهها بکهڕه کهوتننامهڕێككه م کهدهمن سۆز دهئه
 
 تا تێبيبی زیاتر. هه یهوی ههو بره ۲۰۱۸ -۰۵ - ۲۲رواری به له وهتهنوێ کراوه کهوتننامهڕێككه 

 


