ናይ ብሑትነት ሕግታት
1. መእተዊ
ምዕቋብ ግላዊዳታ ተግባር (ፒዲፒኤ) 1 መስከረም 2001, ኣብ ተግባር ውዒሉ። እዚ ፒዲፒኤ ን መዝገብ ግላዊዳታ ተግባር
ተኪኡ። እዚ ፒዲፒኤ ከመይ ጌሩ መዝገብ ግላዊዳታ ክትሓዝ ከምዘለዎ ይጠቅስ። እዚ ፒዲፒኤ ነቶም ዳታ ዘመስርሑ
ሰባትን ኣካላትን ግዴታትት ሕጊ የተግብር ከማልኡ ይገብር።
2. ግላዊ ዳታ
እዚ ኩሉ ብዛዕባ ሓደ ሰብ ገለ ነገር ዝነግር የጠቓልል፣ ከም ስም፡ዕለት ትውልድን ኣድራሻን፡ ግላዊ መለለዪ ምልክት፡
ፕሮፈሽናል፡ ሕክምናዊ መዝገብ ወይ ጸብጻብ።
2.1. ወናኒ ዳታ
ዋኒን ዳታ ዳታማለት ንሳ ወይ ንሱ እቲ ናይ ግላዊ ዳታ ዝብጽሖ እዩ፡ ዓማዊል፡ መራሕቲ፡ ከተማ፡ መንግስቲ፡ ናይ
ስራሕ ኢንሹራንስ ትካል ወይ ተማሳሳሊ።
2.2. ምምስራሕ ናይ ግላዊ ዳታ
ምምስራሕ ማለት ዝኾነ ተግባር ንናይ ግላዊ ዳታ ዝምልከት፡ ካብ ምጥርናፍ ክሳብ ምዕናው፣ ምምላእ፣ ምእዛዝ፡ ምዕቃብ፡
ምጥቃም፡ ምቕያር፡ ካብ ናይ ሓላፊ ዝተሰርሐ ሓበሬታ ምሃብ የጠቓልል።
2.3. ሓላፍነታዊ ሰብ
እዚ ምሕደራ ናይ ኣልሳረ ኣካዳሚ እዩ። እዚ ከመይ ጌሩ ናይ ግላዊ ዳታ ከም ዝምስራሕ ሓላፍነት ይወስድ። እቲ ሓላፍነታዊ
ሰብ ነቲ ዕላማን ኣገባብን ምምስራሕ ናይ ግላዊ ዳታ ይውስኖ።
2.4. ኣማሓዳሪ
ምሕደራ መዓልታዊ በቶም ሰራሕተኛታት ኣልሳረ ይካየድ፡ ስለዚ ንሳቶም መዓልታዊ ሓላፍነት ናይቲ ግላዊ ዳታ ኣለዎም።
ኣብ መንጎ ቀወምቲ ሰራሕተኛታትን ግዝያውያን ሰራሕተኛታትን፣ ተርጎምትን ፍልልይ ኣይግበርን።
2.5. ዕላማ ምምስራሕ
ቅድሚ ምጅማር ምምስራሕ ግላዊ ዳታ ንምንታይ ዕላማ ክምዝውዕል ግድን ኣልሳረ ኣካዳሚ ይውስን። እቲ ዝተኣከበ ዳታ
ከኣ ነዚ ዕላማ ወይ ነዚኦም ዕላማታት ከገልግል ይኽእል።
2.6. ዝበዝሐ ዳታ
ኣልሳረ ኣካዳሚ ነዚ ዝተገልጸ ዕላማ ዘገልግል ኣገዳሲ ዳታ ጥራይ ከመስርሕ ይኽእል። እዚ ማለት ዝተሓተ ዓቐን ዘለዎ ዳታ
ነቲ ሙሉእ ስእሊ ናይቲ ወናኒ ዳታ ከንጸባርቕ ዝኽእል ይኸውን፣ ግደ ሓቂ እቲ ዝለዓለ ዝተመስርሐ ይኸውን።
2.7. ዳታ ንሳልሳይ ኣካል ምሃብ
እቲ ናይ ግላዊ ዳታ ብሙሉኡ ነቲ ዓሚል ይወሃብ። እዚ ምስቲ በዓል ጉዳይን (ወይ ዓሚልን) ኣብ ግዜ ቃለ መለ መሕትት
ይዝረበሉን፣ ኣብ ውዕል ምፍርራም ውን ይትሓዝን። ኣብ ተማሳሳሊ ዝርርብ እቲ ውዕል ስምምዕ እንዳ ተፈረመ እቲ
ወናኒ ዳታ ናይ ኣገደስቲ ሓበሬታታት ናብ ዓማዊል ክወሃቡ ምዃኖም ይሕተት።
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2.8. ምሕባር ንኣርእስተ ዳታ
እቲ/እታ ወናኒ ዳታ ነቲ ዳታኣ ወይ ዳትኡ ኣብ ምንታይ ከምዝበሐ ክፈልጥ ኣለዎ። በዚ ምኽንያት እዩ ንሱ/ወይ ንሳ ባዛዕባ
ዕላማ ናይቲ ምምስራሕ ዝሕበሩ።
2.9. ምዑቋብ /ምክልኻል ዳታ
ግላዊ ዳታ ንምክልኻል እቲ ህጊ ንብዙሓት ኩነታት ኣብ ግምት ዘእተወ እዩ። እዚኦም ናይ ቴክኒካል ምዕቋብ ኣድላይነት፣
እንተኾነ ዳታ ከይጠፍእን ኣብዘይ ምዓልኡ ከይውዕልን ትካላዊ ስጉምታት ውን ክውሰድ ኣለዎ። እቲ ናይ ኣልሳረ ኣካዳሚ
ቴክኒካዊ ስጉምቲ ዝባሃል ናይ ኮምፒዩተርን ሰርቨርን ብፓስዎርድ ዝተዓቆበ ኣዩ። ናይቲ ዓሚል ምሕደራ ዝምድና ውን
ዕቁብን ዕጹውን እዩ። እቲ ትካላዊ ኣተሓሕዛ ናይ መዝገብ ፋይል ውን ኣብ መፍትሕ ዘለዎ መትሓዚ ፋይላት ዝጥቀም።
2.10. ምዕቃብ ምስጢር ዳታ/ሓበሬታ
እቲ ፒዲፒኤ ዝኾነ ሰብ ሓበሬታ ናይ ግላዊ ዳታ ዘለዎ ዘበለ ምዕቃብ ምስጢር ቅጥዒ ከመልእ ግዴታ ኣለዎ ክብል ሕጊ
ኣቐሚጡ ይርከብ ። ግዴታ ምዕቃብ ምስጢር ማለት ነቲ ትሰርሓሉ ዘለኻ ሓበሬታ/ዳታ ከተቃልዖ ኣይፍቀድን ፡ ብዘይካ ነቲ
ትሰርሖ ዘለኻ ነገር ኣገዳሲ እንተዘይ ኮይኑ ማለት እዩ፣ ። እዚ ምምርሒ ክኣ ንኹሉ ኣካላት ይምልከት። ግዴታ ምዕቃብ
ምስጢራውነት ኣብ ኩሉ ናይ ስራሕ ውዕላት ናይ ኣልሳረ ኣካዳሚ ተማሊኡ ኣሎ።
2.11. ናይ ምዕቃብ ግዜ
ድሕሪ እቲ ፕሮጀክት ምዝዛሙ እቲ ዝተኣከበ ዳታ/ሓበሬታ ክሳብ ንሓሙሽተ ዓመታት ይትሓዝ፣ ወይ ክሳብ ብናይ
ኣካውንት ምፍታሽ ኣድላይ ዝኾነሉ እዋን። ብድሕሪኡ ኣቲ ዳታ/ሓበሬታ ይድምሰስ።
3. መሰል ወናኒ ዳታ
እቶም ቀንዲ መሰላት ወናኒ ዳታ እዚኦም ኣዮም፥
መሰል ምክትታል
• ወናኒ ዳታ ኣየናይ ወልቀ ዳታ ብዛዕብኡ እዩ ዝምስራሕ ዘሎ ንኣልሳረ ኣካዳሚ ክሓትት መሰል ኣለዎ። ብድሕሪ’ዚ
ኣልሳረ ኣካዳሚ ነዚ ሕቶ ኣብ ውሽቲ ኣርባዕተ ሰሙን መልሲ ክህብ ኣለዎ ኣለዎ። እቲ መልሲ ገለ ውሱን ጠለባት
ከማልእ ኣለዎ።
መሰል ምትዕርራይ
• ወናኒ ዳታ ዳትኡ ከዐሪ መሰል ኣለዎ። እዚ ዝክኣል እንተድኣ ሓቅነት ዘይብሉ፡ ዘይምሉእ፡ ውይ ምስ’ቲ ዘድሊ ዕላማ
ዘይጋጠም ምስዝኸውን እዩ።. ብድሕሪ’ዚ ኣልሳረ ኣካዳሚ ነዚ ሕቶ ኣብ ውሽቲ ኣርባዕተ ሰሙን መልሲ ክህብ
ኣለዎ ኣለዎ።
መሰል ተቓውሞ
ካብ መሰል ምትዕርራይ ዝተፈልየ፣ ወናኒ ዳታ ዳታኡ ከተዐሪ ክሓትት ዝኽእል፣ ንኣብነት ምስ ዕላማ ዘይሰማማዕ ምስ
ዝኸውን፣ ሳሕቲ ግዜ ወናኒ ዳታ ንምምስራሕ ግላዊ ዳትኡ ንኣልሳረ ኣካዳሚ ክቃወም ይኽእል እዩ። እዚ ናይ ምቅዋም መሰል
ይባሃል። እንተኾነ እቲ ሕድጊ ንውሱናት ጉዳያት ጥራይ እዩ መሰል ናይ ምቅዋም ዘፍቅድ። ወናኒ ዳታ ነዚ ውሳኔ ናይ ሕጊ
መሰሉ ጌሩ እንተድኣ ክቃወሞ ክኢሉ፣ ብድሕሪኡ ነዚ ውልቃዊ ጉዳይ ዝምልከት ከምዚ ዝስዕብ ጥራይ እዩ ዝክኣል።
ስለ’ዚ ዳግመ ግምት ጌሩ ምኽኑይ ኮይኑ እንተተረኺቡ ንምቕጻል ወይ ምምስራሕ ደው ንምባል ብኣልሳረ ኣካዳሚ
ይውሰን።
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