سياسة خصوصية البيانات
مقدمة :
حٕصب عٛاعت خصٕصٛت انبٛاَاث ػهٗ كم يٍ ٚؼًم نصانظ انضًؼٛت ( ٔٚشًم أػضاء يضهظ اإلداسة ٔانًغإٔنٍٛ
انخُفٛزٔ ٍٛٚانًٕظفٔ ٍٛانًغخشاسٔ ٍٚانًخطٕػ ) ٍٛانًغافظت ػهٗ خصٕصٛت بٛاَاث انًاَغٔ ٍٛانًخبشػٍٛ
ٔانًخطٕػٔ ٍٛانًغخفٛذٔ ٍٚػذو يشاسكخٓا أل٘ أعذ ئال فَ ٙطاق ضٛك صذاً عغب يا عٕٛضظ ف ٙانفمشاث
انخانٛت .
كًا حٕصب انغٛاعت اعخخذاو انبٛاَاث انخاصت ألغشاض انضًؼٛت فمظ بًا حمخض ّٛانًصهغت .

النطاق :
حطبك ْزِ انغٛاعت ػهٗ صًٛغ يٍ ٚؼًم نصانظ انضًؼٛت عٕاء كإَا أػضاء يضهظ ئداسة أٔ يغإٔن ٍٛحُفٛزٍٛٚ
أٔ يٕظف ٍٛأٔ يخطٕػ ٍٛأٔ يغخشاس ٍٚبصشف انُظش ػٍ يُاصبٓى ف ٙانضًؼٛت .

البيانات :
انبٛاَاث ُْا حشًم أ٘ بٛاَاث ػايت أٔ خاصت يزم انبٛاَاث انشخصٛت أٔ انبشٚذ االنكخشَٔ ٙأٔ انًشاعالث أٔ أ٘
بٛاَاث أخشٖ حمذو نهضًؼٛت عٕاء يٍ انًخطٕػ ، ٍٛانًاَغ ، ٍٛانًخبشػ ٍٛأٔ انًغخفٛذ ٍٚيٍ خذياث انضًؼٛت .

الضمانات :
حٓذف ْزِ انغٛاعت ئنٗ حٕضٛظ ئصشاءاث انخؼايم يغ انبٛاَاث ٔانًغافظت ػهٗ خصٕصٛخٓا داخم انضًؼٛت أٔ يٍ
خالل يٕلغ انضًؼٛت اإلنكخشَٔ. ٙ
حضًٍ انضًؼٛت يا ٚه: ٙ
* أٌ حخؼايم انضًؼٛت يغ صًٛغ بٛاَاث انًخؼايه ٍٛيؼٓا بغشٚت حايت يا نى ٕٚافمٕا ػهٗ انُشش .
* نٍ حمٕو ببٛغ أٔ يشاسكت بٛاَاث انًخؼايه ٍٛيؼٓا يغ أ٘ صٓت أخشٖ دٌٔ ئرَٓى .
* نٍ حشعم انضًؼٛت أ٘ ئًٛٚالث أٔ سعائم َصٛت نهًخؼايه ٍٛيؼٓا عٕاء بٕاعطخٓا أٔ بٕاعطت أ٘ صٓت أخشٖ
دَٔارَٓى .
*أٌ حُشش انضًؼٛت عٛاعت خصٕصٛت انبٛاَاث ػهٗ يٕلؼٓا اإلنكخشَٔ ،ٙئٌ ٔصذٔ ،أٌ حكٌٕ يخٕفشة ػُذ انطهب
يطبٕػت أٔ ئنكخشَٔٛت .
أٌ ٚكٌٕ نهضًؼٛت عٛاعت خاصت بخصٕصٛت انبٛاَاث نهًٕالغ اإلنكخشَٔٛت .
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يٍ عمك يؼشفت كٛفٛت اعخخذاو انبٛاَاث انخ ٙحشاسكٓا يغ يٕلؼُا اإلنكخشَٔ. ٙ

َهخضو بغًاٚت عمٕق صًٛغ صٔاس ٔيغخخذيْ ٙزا انًٕلغ َٔهخضو بانغفاظ ػهٗ عشٚت انبٛاَاث ٔلذ أػذدَا عٛاعت
انخصٕصٛت ْزِ نإلفصاط ػٍ انًُٓش انز٘ َخبؼّ ف ٙصًغ انبٛاَاث َٔششْا ػهٗ ْزا انًٕلغ اإلنكخشَٔ. ٙ

َإكذ نك أٌ خصٕصٛخك حشكم نُا أٔنٕٚت كبشٖٔ ،عٕف نٍ َغخخذو حهك انبٛاَاث ئال بانطشٚمت انًالئًت نهغفاظ ػهٗ
خصٕصٛخك بشكم آيٍ.
َإكذ نك أٚضاَ أٌ انًٕلغ ال ًٚاسط أ٘ أَشطت حضاسٚت.
ال َمٕو َٓائٛاً بخبادل انبٛاَاث انشخصٛت يغ أ٘ صٓت حضاسٚت باعخزُاء يا ٚخى اإلػالٌ ػُّ نهًغخخذو انكشٚى ٔبؼذ
يٕافمخّ ػهٗ رنك.
ال َمٕو َٓائٛاً باعخخذاو بٛاَاث انًغخخذي ٍٛانكشاو باسعال سعائم راث يغخٕٖ حضاس٘ أٔ حشٔٚضٙ
لذ َغخخذو انبٛاَاث انًغضهت ف ٙانًٕلغ نؼًم االعخباَاث ٔأخز اٜساء بٓذف حطٕٚش انًٕلغ ٔحمذٚى حضشبت اعخخذاو
أكزش عٕٓنت ٔفؼانٛت نهضٔاس ٔانًغخخذي ٍٛانكشاو .كًا ًٚكُُا يٍ انخٕاصم يؼكى ػُذ انغاصت ف ٙعانت سغبخكى انخبشع
نهًشاسٚغ ٔاألػًال انخٛشٚت أٔ سغبخكى ف ٙاالطالع ػهٗ يا ٚغخضذ يٍ انًشاسٚغ ٔاألػًال انخٛشٚت انخ ٙحمٕو بٓا
انضًؼٛت عٛذ حغاػذَا ْزِ انبٛاَاث ف ٙانخٕاصم يؼكٔ ،اإلصابت ػٍ اعخفغاساحكٔ ،حُفٛز طهباحك لذس اإليكاٌ
ال حمٕو بًشاسكت ْزِ انبٛاَاث يغ أطشاف خاسصٛت ئال ئرا كاَج ْزِ انضٓاث الصيت ف ٙػًهٛت اعخكًال طهبك ،يانى
ٚكٍ رنك ف ٙئطاس بٛاَاث صًاػٛت حغخخذو نألغشاض اإلعصائٛت ٔاألبغاد ،دٌٔ اشخًانٓا ػهٗ أٚت بٛاَاث يٍ انًًكٍ
اعخخذايٓا نهخؼشٚف بك
ف ٙانغاالث انطبٛؼٛت ٚخى انخؼايم يغ انبٛاَاث ٔانبٛاَاث بصٕسة آنٛت ( انكخشَٔٛت ) يٍ خالل انخطبٛماث ٔانبشايش انًغذدة
نزنك ،دٌٔ أٌ ٚغخهضو رنك يشاسكت انًٕظف ٍٛأٔ ئطالػٓى ػهٗ حهك انبٛاَاث
ٔف ٙعاالث اعخزُائٛت ( كانخغمٛماث ٔانمضاٚا ) لذ ٚطهغ ػهٓٛا يٕظفٕ انضٓاث انشلابٛت أٔ يٍ ٚهضو اطالػّ ػهٗ رنك،
خضٕػاً ألعكاو انمإٌَ ٔأٔايش انضٓاث انمضائٛت

حُطبك عٛاعت انخصٕصٛت ْزِ ػهٗ كافت انخذياث ٔانخؼايالث انخٚ ٙخى ئصشاؤْا ػهٗ انًٕلغ ئال ف ٙانغاالث
انخٚ ٙخى فٓٛا انُص ػهٗ خذياث أٔ حؼايالث راث خصٕصٛت ،فاَّ ٚكٌٕ نٓا عٛاعت خصٕصٛت يُفصهتٔ ،غٛش يذيضت
بغٛاعت انخصٕصٛت ْزِ .

ػهٗ انشغى يٍ رنك لذ ٚغخٕ٘ انًٕلغ ػهٗ سٔابظ نًٕالغ ئنكخشَٔٛت أخشٖ حمغ خاسس عٛطشحُا ٔ ،ال حغطٓٛا عٛاعت
انخصٕصٛت ْزِ ،ف ٙعال لًج بانٕصٕل ئنٗ يٕالغ أخشٖ يٍ خالل اعخخذاو انشٔابظ انًخاعت ػهٗ يٕلؼُا ،فاَك
عخخضغ نغٛاعت انخصٕصٛت انًخؼهمت بٓزِ انًٕالغٔ،انخ ٙلذ حخخهف ػٍ عٛاعت يٕلؼُا ،يًا ٚخطهب يُك لشاءة
عٛاعت انخصٕصٛت انًخؼهمت بخهك انًٕالغ
ْزِ انبٕابت لذ حغخٕ٘ ػهٗ سٔابظ ئنكخشَٔٛت نًٕالغ أٔ بٕاباث لذ حغخخذو طشلاً نغًاٚت انبٛاَاث ٔخصٕصٛخٓا حخخهف ػٍ
انطشق انًغخخذيت نذُٚأَ ،غٍ غٛش يغإٔن ٍٛػٍ يغخٕٚاث ٔطشق خصٕصٛاث انًٕالغ األخشٖ انخ ٙحمغ حغج
اعخضافت يٕلغ انٕصاسة ٔحخٕنٗ صٓاحٓا يغإٔنٛت عًاٚخٓأَُ ،صغك بانشصٕع ئنٗ ئشؼاساث انخصٕصٛت انخاصت بخهك
ف ٙكم األعٕال نٍ َمٕو بانبٛغ أٔ انخأصٛش أٔ انًخاصشة ببٛاَاحك أٔ بٛاَاحك نًصهغت أ٘ طشف رانذ خاسس ْزا انًٕلغ.
ٔعُغافع ف ٙكافت األٔلاث ػهٗ خصٕصٛت كافت بٛاَاحك انشخصٛت انخَ ٙخغصم ػهٓٛا ٔعشٚخٓا
َظشاً نهخطٕس انٓائم ف ٙيضال انخمُٛتٔ ،انخغٛش فَ ٙطاق انمٕاَ ٍٛانًخؼهمت بانًضال اإلنكخشَٔ، ٙفانًٕلغ ٚغخفع
بانغك ف ٙحؼذٚم بُٕد عٛاعت انخصٕصٛت ْزِ ٔششٔطٓا ف ٙأ٘ ٔلج ٚشاِ يالئًاًٚٔ ،خى حُفٛز انخؼذٚالث ػهٗ ْزِ
انصفغتٚٔ ،خى ئخطاسكى ف ٙعانت ئصشاء أٚت حؼذٚالث راث حأرٛش

