س اسة الخصوص ة

ُ
المع ﱠ من كة  Research Group Limited Illingworthالمحدودة سه ل إجراءات
ة أو الطرف الخار
طل ت الجهة الراع ة للتج ة ال
ة .وﻷجل ذلك الغرض،
ة( ،وشؤون اﻹقامة ،والنفقات ،جم عها أو أحدها ،ﻻرت اطها التج ة ال
ة )التج ة ال
السفر الخاص بتج تك ال
جب أن نجمع ب اناتك الشخص ة ونحفظها و شاركها ،مما جعلنا نؤدي دور "معالج الب انات" .وذلك ع أننا نحتفظ ب اناتك الشخص ة
و ستخدمها.
ُ
وتوضح هذه الس اسة ك ف ة جمعنا لب اناتك الشخص ة واستخدامها ل سه ل إجراءات سفرك ،و قامتك ،وتقد م خدمة تع ض النفقات )وال تعرف
أ ضا اسم  ،(PatientGOوذلك ما يتوافق مع الﻼئحة العامة لحما ة الب انات ) ،(GDPRوقانون حما ة الب انات .وتنطبق هذه الس اسة ع
التج ة فحسب ،والذين س قومون استخدام تلك الخدمة .هذه الب انات الشخص ة ال تقدمها لنا أثناء استخدامك للتطبيق مستقلة
المشارك
ة أو الطرق الخار
ة ما هو موضح وث قة الموافقة الخاصة ك وال وقعتها مع الجهة الراع ة للتج ة ال
وغ متصلة ب انات التج ة ال
ُ
المع ﱠ .
عنا ة ﻻس عاب ممارساتنا ِ شأن ب اناتك الشخص ة وك ف ة استخدامنا لها ف ما يتعلق التطبيق واستخدامك لهذه الخدمة.
ُير قراءة ما

الموافقة ع ت ب ت التطبيق
نحن مطالبون ،وفقا لقوان حما ة الب انات ،ب و دك معلومات معينة عنا ،وعن ك ف ة معالجتنا لب اناتك الشخص ة واﻷغراض ال نجمعها من
أجلها ،وحقوقك ف ما يتعلق ب اناتك الشخص ة.
وعند ت ب تك لهذا التطبيق ،فإنك ّ
تقر موافقتك ع ق امنا معالجة ب اناتك الشخص ة ،والفئات الخاصة من الب انات الشخص ة )مثل اسمك،
ﱠ
و انات اﻻتصال ،وتفاص ل جواز السفر ،والمعلومات الطب ة والمال ة ع س ل المثال( ع النحو ُ
هذه الس اسة.
المب

ك ف مكنك سحب الموافقة
مكنك ت د ل رأ ك وسحب موافقتك أي وقت عن ط ق التواصل معنا ع ال د اﻹل و ،PatientGO@illingworthresearch.com ،
ول ن هذا لن جعل أي عمل ة معالجة أج ناها ق ل ق امك سحب موافقتك غ قانون ةُ .ير مﻼحظة أن سحب موافقتك قد يؤثر ع قدرتنا ع
تنف ذ أي طل ات قد تكون أج تها داخل التطبيق مثل تع ضات النفقات ع س ل المثال.

المقدمة
هذه الس اسة )مقرونة اتفاق ة ترخ ص المستخدم النها ما هو موضح ) https://illingworthresearch.com/patientgo-termsاتفاق ة
ّ
مضمنة مرجع ثانوي اتفاق ة ترخ ص المستخدم النها ش ل وط
ترخ ص المستخدم النها ( ،وأي وط استخدام إضاف ة أخرى
اﻻستخدام الخاصة بنا( تنطبق ع استخدامك لﻶ :
ّ
 برنامج التطبيق للهواتف المحمولة  ،PatientGOإصدار رقم ) ،1التطبيق( والمتوفر َع ٍل من  ،Google Playو .Apple Storeوهذا
مجرد ق امك بتحم ل التطبيق ،أو نقل سخة من التطبيق ع هاتفك المحمول أو أي جهاز محمول )الجهاز(.

ي

ّ
ٍل من موقع التطبيق ومواقعنا اﻷخرى )مواقع الخدمات( .وتب
 و مكن الوصول إ خدمة َ PatientGOع التطبيق )الخدمات( المتوفر ع
هذه الس اسة اﻷساس الذي تقوم عل ه معالجة ب اناتك الشخص ة )من ب نها الفئات الخاصة من الب انات الشخص ة( من طرفنا ،سواء قمنا جمع هذه
الب انات منك أو قدمتها لنا.
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ٌ
ّ
طفل
)ونعرف "الطفل" ذلك الشخص الذي لم ي لغ من العمر  18عاما عد( ،و حال اش ك
 وﻻ ستهدف هذا التطبيق استخدام اﻷطفال
ة ورغب استخدام الخدمة والتطبيق ،فإن التطبيق والخدمات ﻻ تتوافر إﻻ إذا ان مستخدم التطبيق هو المضطلع المسؤول ة
التج ة ال
اﻷب ة لهذا الطفلُ .ير قراءة ما
عنا ة ﻻس عاب ممارساتنا ِ شأن ب اناتك الشخص ة )من ب نها الفئات الخاصة من الب انات الشخص ة( وك ف ة
معالجتنا لها.

معلومات هامة ومن نحن
ُ ّ
تعد كة  Illingworth Research Group Limitedالمحدودة
" ،"Illingworthأو "نحن" أو "لنا" ،أو "لدينا" هذه الس اسة(.
إن انت لد ك أي أسئلة شأن س اسة الخصوص ة هذه ف ُ

ً
المتح م والمسؤول عن ب اناتك الشخص ة )و ُ شار إليها إجما اسم

التواصل معنا َع ب انات اﻻتصال الموضحة أدناه.

ب انات اﻻتصال
التا :
الب انات الخاصة بنا املة
اﻻسم ال امل لل ان القانو  :كة  Illingworth Research Group Limitedالمحدودة
·
عنوان ال د اﻹل و PatientGO@illingworthresearch.com :
·
·

العنوان ال ديSK11 7QJ, United Kingdom ,Suite 5, Silk House, Park Green, Macclesfield, Cheshire :

ّ
حق لك تقد م شكوى أي وقت لمكتب المفوض اﻹعﻼ ) ،(ICOهيئة مراق ة الممل ة المتحدة المعن ّ ة قضا ا حما ة الب انات ،أو غ ذلك من
هيئات المراق ة المختصة التا عة لدولة من دول اﻻتحاد اﻷور  ،وهذا حال تحم ل التطبيق خارج الممل ة المتحدة.

إجراء التغي ات لس اسة الخصوص ة ،وواج ك ﻹ ﻼغنا التغي ات
ُ
نخضع س اسة الخصوص ة الخاصة بنا للمراجعة الدور ة .وجرى التحد ث اﻷخ لهذا اﻹصدار
نحتفظ حق تحد ث س اسة الخصوص ة هذه
تغي ات جد دة.

 23يونيو .2020

أي وقت و ﻼ إخطار مسبق .ونوص ك التحقق من س اسة الخصوص ة دور ا لﻼطﻼع ع أي

ومن ال وري أن تكون الب انات الشخص ة ،والفئات الخاصة من الب انات الشخص ة ال قدمتها لنا دق قة وحديثة .و ُ ر
تغي ات بتلك الب انات أثناء ِصلتنا ك.

إ ﻼغنا

حال حدوث أي

الب انات ال نجمعها عنك
قد نقوم جمع أنواع مختلفة من ب اناتك الشخص ة ،واستخدامها ،وحفظها ،ونقلها التا :










ب انات اله ة.
ب انات اﻻتصال.
الب انات المال ة.
ب انات المعامﻼت.
ب انات الجهاز.
ب انات المحتوى.
ب انات الملف التع .
ب انات اﻻستخدام.
الفئات الخاصة من الب انات الشخص ة.
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الفئات الخاصة من الب انات الشخص ة
نقوم جمع فئات خاصة من الب انات الشخص ة )وقد شمل ذلك ب انات عن العرق أو اﻷصل اﻹث  ،والمعتقدات الفلسف ة أو الدي ة ،و انات عن
حالتك الصح ة( .لن نقوم جمع الفئات الخاصة من الب انات الشخص ة ومعالجتها إﻻ حال ما ان ذلك مطل ا صفة خاصة من أجل إنجاز أي
طل ات تقوم ب جرائها داخل التطبيق مثل ترت ات السفر واﻹقامة.

ك ف ة جمع ب اناتك الشخص ة؟
سنقوم جمع ومعالجة الب انات التال ة عنك:
 المعلومات ال تقدمها لنا .وهذه المعلومات )من ب نها ب انات اله ة ،و انات اﻻتصال ،والب انات المال ة( ال وافقت ع تقد مها حولك
ً
َع ملء اﻻستمارات ع موقع التطبيق ،ومواقع الخدمات اﻷخرى )مواقعنا إجما ( ،أو َع مراسلتنا )من خﻼل ال د اﻹل و أو المحادثات ع
س ل المثال( .و شمل المعلومات ال توفرها عند سج لك ﻻستخدام موقع التطبيق ،أو تحم ل التطبيق أو سج ل الدخول ف ه ،واﻻش اك
خدمتنا ،وال حث عن تطبيق أو خدمة ،وكذلك عندما ستخدم التطبيق ل سه ل طل ات السفر واﻹقامة ،وتع ضات النفقات ،واﻹ ﻼغ عن المش ﻼت
التطبيق أو خدماتنا أو مواقعنا اﻷخرى .و حال التواصل معنا سنحتفظ ب سخة من هذه المراسلة.
 المعلومات ال نجمعها عنك وعن جهازك .نقوم جمع ب اناتك الشخص ة تلقائ ا ل مرة تزور فيها واحدا من مواقعنا أو ستخدم واحدا من
تطب قاتنا ،ومن ب تلك الب انات ال نجمعها ب انات الجهاز ،والمحتوى ،و انات اﻻستخدام .ونجمع تلك الب انات َع ملفات تع ف اﻻرت اط وما
شبهها من الوسائل التكنولوج ة اﻷخرى.
ّ
 المعلومات ال نتلقاها من المصادر اﻷخرى من ب نها اﻷطراف الخارج ة والمصادر المتاحة للعموم .س تل
خارج ة أخرى متعددة ع النحو المب ّ أدناه:


ّ

ب اناتك الشخص ة من أطراف

الم ﱠ
ب انات اﻻتصال و انات اله ة من الجهة الراع ة للتج ة أو الجهة الخارج ة ُ
عينة والذين قد كونون داخل اﻻتحاد اﻷورو أو خارجه.

ملفات تع ف اﻻرت اط
ستخدم ب انات تع ف اﻻرت اط ووسائل التعقب التكنولوج ة ،إحداهما أو لتيهما ،لتمي ك عن ا المستخدم للتطبيق ،وموقع التطبيق ،ومنصة
التوز ـ ـع )متجر التطبيق( ،أو مواقع الخدمات ،وذلك لنتذكر ج دا تفض ﻼتك .و ساعدنا ذلك توف تج ة ُمث من أجلك عندما تقوم استخدام
التطبيق أو تصفح ﱟ
أي من مواقعنا ،وكذلك سمح لنا بتحس التطبيق ومواقعنا .للحصول ع معلومات تفص ل ة شأن ملفات تع ف اﻻرت اط ال
ستخدمها ،واﻷغراض ال من أجلها ستخدمها ،وال ف ة ال بها مكنك ممارسة اخت اراتك ف ما يتعلق استخدامنا لملفات تع ف اﻻرت اط الخاصة
ك ،تواصل معنا ع ال د اﻹل و .PatientGO@illingworthresearch.com ،

ك ف ستخدم ب اناتك الشخص ة ،والفئات الخاصة من الب انات الشخص ة
لن ستخدم ب اناتك الشخص ة إﻻ

حال سماح القانون لنا ذلك .وس ستخدم ب اناتك الشخص ة ع اﻷغلب



م منحتنا الموافقة ق ل الق ام المعالجة.



عندما نحتاج إ تنف ذ عقد نوشك ع إجرائه أو أج ناه الفعل معك.

الحاﻻت التال ة:

 عندما كون اﻷمر ﻻزما من أجل مصالحنا الم وعة )أو مصالح اﻷطراف الخارج ة اﻷخرى( ،ومصالحك وحقوقك اﻷساس ة ﻻ ُ
تج ّ
ب هذه
المصالح.
 عندما نكون حاجة للوفاء ال ام قانو أو تنظ .
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اﻷغراض ال من أجلها ستخدم ب اناتك الشخص ة ،والفئات الخاصة من الب انات الشخص ة

السند القانو للمعالجة

ن ع الب انات

الغرض ال شاط

موافقتك
إبرام عقد معك
وري من أجل مصالحنا الم وعة
)للتع ض عن نفقاتك(

اله ة
اﻻتصال
المال ة
الجهاز

مستخدم جد ٍد
ت ب ت التطبيق و سج لك
ٍ
التطبيق

موافقتك
إبرام عقد معك
وري من أجل مصالحنا الم وعة
)للتع ض عن نفقاتك(

اله ة
اﻻتصال
المال ة
العمل ات
الجهاز
الموقع
الفئات الخاصة من الب انات الشخص ة

معالجة الطل ات داخل التطبيق وتقد م
الخدمات من ب نها إدارة الطل ات المتعلقة
السفر ،أو اﻹقامة ،و نفاذ طل ات التع ض.

موافقتك
إبرامنا لعقد معك
وري من أجل مصالحنا الم وعة
)لﻼستمرار تحد ث السجﻼت ،ولتحل ل
ك ف ة استخدام عمﻼئنا لخدماتنا(
و وري من أجل الوفاء اﻻل امات
القانون ة )ﻹخطارك أي تغي ات نج ــها ع
وطنا وأح امنا(

اله ة
اﻻتصال
المال ة
الملف التع

تنظ م عﻼقتنا ك ومن ب نها إخطارك
التغي ات ال أج ناها ع التطبيق أو أي
خدمات

ﻻزم من أجل مصالحنا الم وعة )ﻹدارة
أعمالنا ،ولتوف اﻹدارة ،وخدمات تكنولوج ا
المعلومات ،واﻷمان الش (

اله ة
اﻻتصال
الجهاز

ﻹدارة أعمالنا وحمايتها من ب نها هذا التطبيق
ف ما يتعلق استكشاف اﻷخطاء و صﻼحها،
وتحل ل الب انات ،واخت ار النظام

ال شف عن ب اناتك الشخص ة
عندما توافق ع تزو دنا ب اناتك الشخص ة والفئات الخاصة من ب اناتك الشخص ة ،سنطلب منك كذلك موافقتك ع مشاركة ب اناتك الشخص ة
مع اﻷطراف الخارج ة اﻷخرى الموضحة أدناه من أجل اﻷغراض الموصوفة الجدول:



اﻷطراف اﻷخرى الداخل ة ما هو مف
اﻷطراف اﻷخرى الخارج ة ما هو مف

َ
الم د.
َ
الم د.

 اﻷطراف الخارج ة اﻷخرى ال قد نختارها لبيع أجزاء من أعمالنا أو أصولنا ،أو نقلها ،أو دمجها .ل قد س إ استحواذ أعمال أخرى أو الدمج
أعمالنا ،فالمال ون الجد دون قد ستخدمون ب اناتك الشخص ة أو الفئات الخاصة من ب اناتك الشخص ة بنفس
معها .حال حدوث تغي
الط قة الموصوفة س اسة الخصوص ة هذه.
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عمل ات النقل الدول ة
يوجد العد د من اﻷطراف اﻷخرى الخارج ة الخاصة بنا خارج المنطقة اﻻقتصاد ة اﻷورو ة ،لذا فإن معالجتهم لب اناتك الشخص ة س ستلزم نقل
الب انات خارج المنطقة اﻻقتصاد ة اﻷورو ة.
م نقلنا ب اناتك الشخص ة خارج المنطقة اﻻقتصاد ة اﻷورو ة ،فسنضمن حصولها ع درجة مشابهة من الحما ة ،وذلك عن ط ق ضمان تنف ذ
واحد من التداب الوقائ ة التال ة كحد أد :
ٍ
 سنقوم بنقل ب اناتك الشخص ة إ الدول ال ُ عتقد أنها توفر مستوى اف ا من الحما ة لب اناتك الشخص ة من ق ل المفوض ة اﻷورو ة .لم ٍد
من التفاص ل ،انظر إ المفوض ة اﻷورو ة :كفا ة حما ة الب انات الشخص ة الدول غ اﻷورو ة.
حال استخدامنا لمزودي خدمات معين  ،قد ستخدم عقودا خاصة ّ

أقرتها المفوض ة اﻷورو ة وال تع الب انات الشخص ة الحما ة مثلها
مثل الدول اﻷورو ة .لم ٍد من التفاص ل ،انظر إ المفوض ة اﻷورو ة :عقود نموذج ة لنقل الب انات الشخص ة لدول أخرى.
 عندما ستخدم مزودي خدمات الوﻻ ات المتحدة اﻷم ك ة ،قد ننقل الب انات إليهم إن انوا جزءا من درع الخصوص ة وال تلزمهم بتوف
حما ة مشابهة للب انات الشخص ة ال تتم مشاركتها ب أورو ا والوﻻ ات المتحدة اﻷم ك ة .لم ٍد من التفاص ل ،انظر إ المفوض ة اﻷورو ة :درع
الخصوص ة ب الوﻻ ات المتحدة اﻷم ك ة واﻻتحاد اﻷورو .
ُير التواصل معنا إذا كنت ترغب
المنطقة اﻻقتصاد ة اﻷورو ة.

الحصول ع م ٍد من المعلومات حول اﻵل ة المحددة ال

ستخدمها عند نقل ب اناتك الشخص ة خارج

أمن الب انات
ّ
تخزن جميع المعلومات ال تقدمها لنا خوادمنا اﻵمنة .نوفر الحما ة للمعلومات الثابتة خوادمنا اﻵمنة استخدام معاي شف الب انات المعمول
ة
بها المجال .عندما نعط ك )أو عند اخت ارك( لمة مرور تمكنك من الوصول إ أجزاء معينة من مواقعنا فإننا نحملك مسؤول ة الحفاظ ع
لمة المرور هذه .ونطلب منك عدم مشاركة لمة المرور مع أي شخص آخر.

عندما نتل معلوماتك ،فس ستخدم إجراءات حازمة وخصائص أمن ة لمحاولة منع فقدان ب اناتك الشخص ة ط ق الخطأ ،أو استخدامها أو الوصول
كة  Illingworthكجزء
إليها ش ل غ مأذون ه .نتو مسؤول ة حما ة الب انات ال ت تقل ب نك بوصفك المستخدم )المستخدم النها ( ،و
من الخدمة استخدام طرق ال شف الق اس ة هذا المجال .ونح الب انات المخزنة ع خوادمنا ع ال شف الثا ت ُ
وجدر الحما ة المبتكرة لمنع
الدخول غ ُ
الم ﱠ ح ه.
ُ
ﻻ تخزن ب انات التع ف الشخص ة ع جهاز المستخدم النها  .نخزن اثن
سج ل الدخول.
أخذنا تداب من أجل التعامل مع أي اخ اق مشبوه للب انات الشخص ة وسنقوم ب خطارك وأي منظم معمول ه عندما يتوجب علينا فعل ذلك
قانون ا.

من الرموز المشفرة المم ة ع جهاز المستخدم النها ل سه ل عمل ة

اس قاء الب انات
جب علينا ،ت عا للقانون ،اﻻحتفاظ ب اناتك الشخص ة اﻷساس ة )من ب نها ب انات اﻻتصال ،و انات اله ة ،والب انات المال ة ،و انات المعامﻼت(
ة ،وذلك ﻷغراض المراجعة المال ة.
لمدة سبع سن عقب انتهائك من التج ة ال
و جوز أن تطلب منا،

عض الحاﻻت ،حذف معلوماتك :اطلع ع حقوقك القانون ة أدناه للحصول ع الم د من المعلومات.

و عض الحاﻻت قد نجعل ب اناتك الشخص ة مجهولة )
المعلومات ﻹشعار آخر دون إخطارك ذلك.
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حقوقك القانون ة
ُ
تمنح الحقوق التال ة

ظل ظروف معينة وفقا لقوان

حما ة الب انات ف ما يتعلق ب اناتك الشخص ة.

.

طلب الوصول إ ب اناتك الشخص ة )والمعروف عامة ب "طلب الشخص للوصول إ الب انات"(

.
.

طلب تصﺤﻴﺢ الب انات الشخص ة ال نﺤﺘﻔﻆ بﻬا ﺣولك
طلب ﺣذف ب اناتك الشخص ة

 .اﻻع اض ع معالجة ب اناتك الشخص ة ﻻس نادنا ع مصلﺤة م وعة )أو مصالﺢ لﻸطراف الخارج ة( ،و ان هناك
جعلك ترغب اﻻع اض ع المعالجة ﻷنك شعر أن هذا يؤثر ع ﺣقوقك وﺣ اتك اﻷساس ة
.
.

.

ء ﺣول ﺣالﺘك الخاصة

طلب تقﻴ د معالجةب اناتك الشخص ة
طلب نقﻞ ب اناتك الشخص ة لك أو ﻷطراف خارج ة أخرى
سﺤب موافقﺘك

أي وقت

تلك اﻷﺣوال ال

س ند فﻴﻬا ع موافقﺘك من أجﻞ معالجة ب اناتك الشخص ة

ُ مكنك ممارسة أي من هذه الحقوق أي وقت من خﻼل التواصل ع ال دSuite 5, Silk House, Park Green, Macclesfield, ،
 United Kingdom ,Cheshire, SK11 7QJأو ع ال د اﻹل و PatientGO@illingworthresearch.com ،
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َم د
السند القانو
ُ
تع الموافقة معالجة ب اناتك الشخص ة ال وقعت بها موافقتك ع الت ــح أو الموافقة الواضحة للمعالجة لغرض محدد .تعت الموافقة صح حة
حال إعطائها ح ة ،و انت ش إشارة محددة ،ومطلعة ودامغة إ ما ت ده .مكنك سحب موافقتك أي وقت عن ط ق التواصل معنا.
ﺗﻌﻨﻲ  EEAالمﻨطقة اﻻقتصادية اﻷوروبية
ﻧقصﺪ بالمصلحة المشروعة مصلحة أعمالﻨا فﻲ إجرائها وإدارﺗها بما يمكﻨﻨا من ﺗوفير أفضل مﻨتج أو خﺪمة لك ،ومﻨحك أفضل ﺗجربة وأكثرها أما ًﻧا .ﻧأخذ
فﻲ اعتبارﻧا يقي ًﻨا أي أثر محتمل قﺪ يقع عليك )سواء أكان إيجابيًا أم سلبيًا( وﻧوازن بيﻨه وبين حقوقك قبل أن ﻧﻌالج بياﻧاﺗك الشخصية لمصالحﻨا المشروعة .ﻻ
ﻧستخﺪم بياﻧاﺗك الشخصية من أجل ﻧشاطات ﺗتقاطع فيها مصالحﻨا مع اﻷثر الواقع عليك )إﻻ إذا حصلﻨا على موافقتك أو بطريقة أخرى كاﻧت مطلوبة مﻨا من
قِبل القاﻧون أو سمح لﻨا بها( .يمكﻨك التواصل مﻌﻨا للحصول على المزيﺪ من المﻌلومات حول كيفية ﺗقييمﻨا لمصالحﻨا المشروعة إذا ما ﺗﻌرضت مع أي أثر
قﺪ يقع عليك بالﻨسبة لبﻌض اﻷﻧشطة المﻌيﻨة.

ﻧﻌﻨﻲ بإنشاء العقد مﻌالجة بياﻧاﺗك عﻨﺪما يكون ضروريًا ﻹﻧشاء الﻌقﺪ الذي ﺗكون جز ًءا مﻨه ،أو أخذ خطوات ﺗبﻌًا لطلبك قبل الﺪخول فﻲ مثل هذا الﻌقﺪ.
ً
امتثاﻻ بالتزام قاﻧوﻧﻲ ﻧخضع له.
وﻧﻌﻨﻲ بالوفاء بالتزام قانوني مﻌالجة بياﻧاﺗك عﻨﺪما يكون ذلك ضروريًا
اﻷطراف اﻷخرى

اﻷطراف الداخلية اﻷخرى
ﻧﻌﻨﻲ بها الشركات اﻷخرى فﻲ شركة  Illingworth Groupوالتﻲ ﺗﻌمل بمثابة مﻌالجين أو مراقبين شركاء ،ويوجﺪون فﻲ إسباﻧيا ،وفرﻧسا ،وإيطاليا،
وأستراليا ،والوﻻيات المتحﺪة اﻷمريكية ،ويقﺪمون خﺪمات إدارة اﻷﻧظمة وﻧظم المﻌلومات ،ويتولون مسؤولية رفع التقارير لمركز القيادة.

اﻷطراف اﻷخرى الخارجية
وﻧﻌﻨﻲ بهم مزودي الخﺪمات الذين يؤدون دور المﻌالجين ويوفرون خﺪمات إدارة اﻷﻧظمة وﻧظم المﻌلومات.
باﻹضافة إلى المستشارين المتخصصين الذين يؤدون دور المﻌالجين ،أو المراقبين الشركاء ،ومن بيﻨهم المحامون ،والﻌاملون بالبﻨوك ،والمراجﻌون،
والﻌاملون بالتأمين الذين يقﺪمون اﻻستشارات والخﺪمات البﻨكية والقاﻧوﻧية والتأميﻨية والمحاسبية.
ومزودي الخﺪمة الذين يؤدون دور المﻌالجين ويوفرون السفر واﻹقامة ووسائل الﻨقل من أجلك باعتبارها جز ًءا من الخﺪمة التﻲ يقﺪموﻧها.
وجمارك وإيرادات صاحبة الجﻼلة ،والمﻨظمين ،وغير ذلك من الهيئات التﻲ ﺗؤدي دور المﻌالجين أو قاعﺪة المراقبين الشركاء فﻲ المملكة المتحﺪة الذين
يطلبون اﻹبﻼغ عن مﻌالجة الﻨشاطات فﻲ حاﻻت مﻌيﻨة.
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حقوقك القانونية
ّ
يحق لك:
 طلب الوصول إلى بياﻧاﺗك الشخصية )والمﻌروف عامةً باسم "طلب الشخص للوصول إلى البياﻧات"( .ويسمح لك ذلك باستﻼم ﻧسخة من البياﻧات
الشخصية التﻲ ﻧحتفظ بها حولك ،والتحقق من مﻌالجتﻨا لها بصورة قاﻧوﻧية.
 طلب تصحيح البياﻧات الشخصية التﻲ ﻧحتفظ بها حولك .ويسمح لك ذلك بتصحيح أي بياﻧات ﻧحتفظ بها حولك غير مكتملة أو دقيقة ،ولكن سﻨحتاج إلى
التحقق من دقة البياﻧات الجﺪيﺪة التﻲ ﺗقﺪمها لﻨا.

ّ
ويحق لك كذلك أن
داع لذلك ،أو مسحها.
 طلب حذف بياﻧاﺗك الشخصية .يسمح لك ذلك بأن ﺗطلب مﻨا حذف البياﻧات الشخصية ،التﻲ ﻧﻌالجها دون ٍ
ﺗطلب مﻨا حذف بياﻧاﺗك الشخصية أو إلغائها فﻲ حال ممارسة حقك بﻨجاح فﻲ اﻻعتراض على المﻌالجة )اﻧظر أدﻧاه( ،فﻲ حال احتمالية قيامﻨا بمﻌالجة
مﻌلوماﺗك بشكل غير قاﻧوﻧﻲ ،أو فﻲ حال مطالبتﻨا بحذف بياﻧاﺗك الشخصية إذعا ًﻧا للقاﻧون المحلﻲ .يُرجى مﻼحظة أﻧه قﺪ ﻻ ﻧستطيع دو ًما اﻻمتثال لطلبك
بالحذف ﻷسباب قاﻧوﻧية خاصة سﻨقوم بإخطارك بها ،حسب اﻻقتضاء ،وقت ﺗقﺪيم طلبك.

 ويمكنك اﻻعتراض على معالجة بياﻧاﺗك الشخصية ﻻستﻨادﻧا على مصلحة مشروعة )أو مصالح لﻸطراف الخارجية( ،وكان هﻨاك شﻲء حول حالتك
الخاصة يجﻌلك ﺗرغب فﻲ اﻻعتراض على المﻌالجة ﻷﻧك ﺗشﻌر أن هذا يؤثر على حقوقك وحرياﺗك اﻷساسية وفﻲ بﻌض الحاﻻت قﺪ ﻧبرهن على أن لﺪيﻨا
مسوغات شرعية دامغة لمﻌالجة مﻌلوماﺗك والتﻲ ﺗجُبّ حقوقك وحرياﺗك.



طلب تقييد معالجة بياﻧاﺗك الشخصية .يسمح لك ذلك بأن ﺗطلب مﻨا ﺗﻌليق مﻌالجة بياﻧاﺗك الشخصية فﻲ السيﻨاريوهات التالية:

)أ( فﻲ حال رغبتك فﻲ قيامﻨا بالتثبت من دقة البياﻧات؛
)ب( فﻲ حال استخﺪامﻨا غير القاﻧوﻧﻲ للبياﻧات ولكﻨك ﻻ ﺗرغب فﻲ قيامﻨا بحذفها؛
فﻲ حال رغبتك فﻲ قيامﻨا باﻻحتفاظ بالبياﻧات ولو كان ذلك لم يﻌُﺪ مطلوبًا ،وذلك ﻻحتياجك لها ﻹقامة دعاوى قاﻧوﻧية أو ممارستها أو الﺪفاع عﻨها؛
)ج(
أو
)د(

فﻲ حال اعتراضك على استخﺪامﻨا لبياﻧاﺗك ولكﻨﻨا بحاجة للتحقق ما إذا كان هﻨاك مسوغ شرعﻲ يسمح لﻨا بتجاوز ذلك واستخﺪامها.

 طلب نقل بياﻧاﺗك الشخصية لك أو ﻷطراف خارجية أخرى .سﻨقﺪم لك ،أو للطرف الخارجﻲ الذي قمت باختياره ،بياﻧاﺗك الشخصية فﻲ صيغة دقيقة،
وشائﻌة اﻻستخﺪام ،ويمكن قراءﺗها آليا .ويُرجى الﻌلم أﻧه يﻨطبق هذا الحق على المﻌلومات اﻵلية التﻲ وافقت فﻲ البﺪاية على قيامﻨا باستخﺪامها فحسب ،أو
فﻲ حال استخﺪمﻨا للمﻌلومات لتﻨفيذ عق ٍﺪ مﻌك.

 يجوز لك سحب موافقتك في أي وقت فﻲ ﺗلك اﻷحوال التﻲ ﻧستﻨﺪ فيها على موافقتك من أجل مﻌالجة بياﻧاﺗك الشخصية .ولكن لن يؤثر ذلك سلبًا على
عمليات المﻌالجة التﻲ أﻧفذﻧاها قبل قيامك بسحب موافقتك ولن يجﻌلها غير قاﻧوﻧية .فﻲ حال سحبك لموافقتك قﺪ ﻻ ﻧتمكن من ﺗوفير مﻨتجات مﻌيﻨة أو
خﺪمات من أجلك .وإن كاﻧت هذه هﻲ الحالة فﻲ الوقت الذي ﺗقوم فيه بسحب موافقتك فسﻨقﺪم لك الﻨصح الﻼزم.

وصف فئات البيانات الشخصية
المﻌرفات ،والحالة اﻹجتماعية ،واللقب ،وﺗاريخ الميﻼد،
 بيانات الهوية :اﻻسم اﻷول ،ولقب الﻌائلة ،واﻻسم اﻷوسط ،واسم المستخﺪم أو ما يشبهه من
ّ
والجﻨس ،وﺗفاصيل جواز السفر من بيﻨها الرقم واﻻسم ودولة اﻹصﺪار ،وﺗاريخ اﻻﻧتهاء.


بيانات اﻻتصال :عﻨوان المﻨزل ،وعﻨوان البريﺪ اﻹلكتروﻧﻲ ،وأرقام الهاﺗف ،وبياﻧات اﻻﺗصال فﻲ حال الطوارئ.



البيانات المالية :بياﻧات الحساب البﻨكﻲ ،وبطاقة الﺪفع.



بيانات المعامﻼت :ﺗشمل ﺗفاصيل عمليات الﺪفع التﻲ ﻧقوم بها لك ،وﺗفاصيل الطلبات داخل التطبيق.
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ومﻌرف الجهاز الفريﺪ )على سبيل المثال رقم التﻌريف الﺪولﻲ للمﻌﺪات المﻨقولة
 بيانات الجهاز :ﺗشمل ﻧوع الجهاز المحمول الذي ﺗقوم باستخﺪامه،
ّ
 IMEIالخاص بجهازك ،وعﻨوان  MACفﻲ واجهة الشبكة الﻼسلكية الخاصة بالجهاز ،أو رقم الجهاز المحمول الذي يستخﺪمه الجهاز( ،وبياﻧات شبكة
الجهاز المحمول ،وﻧظام ﺗشغيل جهازك المحمول ،وﻧوع المتصفح الذي يستخﺪمه جهازك المحمول ،وبياﻧات إعﺪادات المﻨطقة الزمﻨية.


بيانات المحتوى :ﺗشمل المﻌلومات المخزﻧة فﻲ جهازك من بيﻨها الصور ومقاطع الفيﺪيو وغير ذلك من المحتوى الرقمﻲ؛



بيانات الملف التعريفي :ﺗشمل اسم المستخﺪم ،وكلمة المرور ،وسجل الطلبات داخل التطبيق ،وﺗفضيﻼﺗك ،ومﻼحظاﺗك.

ي ٍ من مواقﻌﻨا من بيﻨها ،على سبيل المثال ﻻ الحصر ،بياﻧات الحركة
 بيانات اﻻستخدام :ﺗشمل ﺗفاصيل استخﺪامك ﻷي من ﺗطبيقاﺗﻨا ،أو زياراﺗك ﻷ ّ
وغيرها من بياﻧات اﻻﺗصال سواء أكان ذلك مطلوبًا ﻷغراض الفوﺗرة الخاصة بﻨا أم ﻻ ،إلى جاﻧب الموارد التﻲ ﺗصل إليها.

الفئات الخاصة من البيانات الشخصية
ﺗشمل أي مﻌلومات ﺗُقﺪِّمها لﻨا ﻻرﺗباطها بصورة خاصة بأحﺪ الطلبات التﻲ ﺗجريها عبر التطبيق )مثل طلبات وسائل الﻨقل أو اﻹقامة( ،كما أﻧها قﺪ ﺗشمل
ﺗفاصي ًل عن عرقك أو أصلك اﻻثﻨﻲ ،أو مﻌتقﺪاﺗك الفلسفية أو الﺪيﻨية ،أو حالتك الصحية.
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