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 چيست؟  متن ويرايشمنظور از 
 بخشی از متن يک سند. هرگونه نمودن  حذفويرايش عبارتست از فرآيند 

به تيم ادله و به عنوان صورت می گيرد که در اسناد ويرايشی 
 ويرايش پروتکلتحقيقات با  حقوقی تحقيقات ارائه می شود، توسط تيم

 سازگار می شود.  اسناد
 

متن را نمايد؟  ويرايشچه کسی می تواند تقاضای   
 

زمانيکه يک فرد و يا سازمان يک سند را به تيم تحقيقات ارائه می 
شود.  ويرايشتقاضا نمايند که بخش هايی از سند کند، آنها می توانند 

به کار تيم  ارائه شدهاين می تواند به اين دليل باشد که اطالعات 
يا اينکه شخصی است و يا هم باعث اخالل در تحقيقات ارتباط ندارد و 

امنيت ملی می شود. قبل از اينکه تيم تحقيقات يک سند را در اختيار 
شرکت کنندگان اصلی قرار دهد، فرد و يا سازمانی که سند متذکره را 

ارائه با اين هدف  که ارائه داده است را در اين زمينه مطلع می سازد 
 موارد بيشتر ويرايش ه باشد تا تقاضایکننده سند اين فرصت را داشت

تقاضا شده بايد داليل آن ارائه شود  ويرايشرا نمايد. در رابطه با هر 
 مطابق با پروتکلآن را  معموال به استثنای اطالعات شخصی که تيم تحقيقات

 می کند.  ويرايش

  
 شود؟  ويرايش يم می گيرد که چه چيزی می تواندچه کسی تصم

  
را مورد بررسی قرار  تيم تحقيقات تمام تقاضاها برای ويرايش رئيس

رسد که بخواهد داد. در صورتيکه رئيس تيم تحقيقات به اين نتيجه 
شده است، به ارائه کننده سند اطالع داده خواهد شد نارائه الزم  داليل

 قبل از اينکه سند مورد نظر به اشتراک گذاشته شود. 

  
 اطالعات شخصی

  
رور م به اشتراک گذاشتن ات همچنين تمام اسناد را قبل ازتيم تحقيق

 پردازشدر ارتباط با  خود با تعهدات آن خواهد کرد تا از سازگاری
اطالعات شخصی در چارچوب مقررات عمومی راجع به حفاظت از اطالعات و 

اطمينان حاصل نمايد. رويکرد تيم تحقيقات  2018 قانون حفاظت از اطالعات 
عات با کار تيم تحقيقات ارتباط اطالويرايش اطالعات شخصی به اساس به 

 یوکال ،تيم تحقيقاتآنها تنظيم می شود. و ضرورت به اشتراک گذاشتن 
د را حفظ نموده نمستقل تخصصی که در زمينه حفاظت از اطالعات تخصص دار

 . اخذ نمايد آنها مشورت ازتيم  تعهداتاست تا راجع به 

 



Website: www.grenfelltowerinquiry.org.uk  

 

شود ويرايشاطالعات شخصی که می تواندانواع 
 

تيم تحقيقات اطالعات شخصی که باعث شناسايی يک فرد می شود را 
به استثنای مواردی که اطالعات مرتبط با روند تحقيقات  می کند ويرايش

باشد و در اختيار گذاشتن آنها برای اهداف تيم تحقيقات نياز باشد. 
خصی نيست. ساير اطالعات شجامع  لطفا توجه نماييد که اين يک لست

 .شود ويرايش نيز می تواند

  
 

 
 

 

 جزئيات مرتبط با زندگی
 جنسی يک فرد 

ديدگاه های سياسی 

خواستگاه نژادی/قومی 

باورهای دينی 

 ارتکاب/ادعای ارتکاب هر
 گونه جرم

 آدرس شخصی 

  تاريخ تولد 

 شماره تلفن شخصی 

 آدرس ايميل شخصی 

شخصی  نام ماشين ثبت 

روحیفيزيکی سالمتی وضعيت/ 

 اطالعات مالی/شماره حقوق و
 دستمزد

 


