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ة  اسة الخصوص  س

 

 

ت التطبيق  ب  الموافقة ع ت

ة  ف معلومات معينة عنا، وعن ك دك  و انات، ب ة الب ة واألغراض ال نجمعها من  نحن مطالبون، وفقا لقوان حما اناتك الشخص معالجتنا لب
اناتك  ما يتعلق ب ة.  أجلها، وحقوقك ف   الشخص

ة (مثل اسمك انات الشخص ة، والفئات الخاصة من الب اناتك الشخص معالجة ب امنا  موافقتك ع ق تك لهذا التطبيق، فإنك تقّر  ب ،  وعند ت
ل جواز السف انات االتصال، وتفاص اسة.  و َّ  هذه الس ل المثال) ع النحو الُمب ة ع س ة والمال   ر، والمعلومات الطب

 

مكنك سحب الموافقة  ف   ك

، مكنك  و د اإلل ق التواصل معنا ع ال ك وسحب موافقتك  أي وقت عن ط ل رأ د ،  PatientGO@illingworthresearch.comت
ة. ُير مالحظة أن سحب موافقتك قد يؤ  سحب موافقتك غ قانون امك  ل ق ناها ق ة معالجة أج جعل أي عمل ن هذا لن  ثر ع قدرتنا ع  ول

ات ذ أي طل ل المثال.   تنف ضات النفقات ع س تها داخل التطبيق مثل تع   قد تكون أج

 

 المقدمة  

ما هو موضح   ص المستخدم النها  ة ترخ اتفاق اسة (مقرونة  ة  ( terms-https://illingworthresearch.com/patientgoهذه الس اتفاق
ص المستخدم النها  ل   ترخ ش ص المستخدم النها  ة ترخ مرجع ثانوي  اتفاق ة أخرى مضّمنة  وط استخدام إضاف وط  )، وأي 

: االستخدام الخاصة بنا    ) تنطبق ع استخدامك لآل

          برنامج التطبيق للهواتف المحمولةPatientGO ٍل من التطبيق، (1، إصدار رقم ر َع 
ّ
ي  Apple Storeو، Google Play) والمتوف . وهذا 

سخة من التطبيق ع هاتفك المحمول أو أي جهاز محمول ( ل التطبيق، أو نقل  امك بتحم   ). الجهازمجرد ق

           مكن الوصول إ خدمة ٍل من موقع التطبيق ومواقعنا األخرى (الخدمات َع التطبيق ( PatientGOو ر ع 
ّ
  ). وتب مواقع الخدمات) المتوف

جمع هذهذه الس ة) من طرفنا، سواء قمنا  انات الشخص نها الفئات الخاصة من الب ة (من ب اناتك الشخص ه معالجة ب ه  اسة األساس الذي تقوم عل
انات منك أو قدمتها لنا.    الب

كة  َّ من  ة أو الطرف الخار الُمع ة ال ة للتج ت الجهة الراع ل إجراءات   Illingworth Research Group Limitedطل سه المحدودة 
ة ال  التج اطها  عها أو أحدها، الرت ة)، وشؤون اإلقامة، والنفقات، جم ة ال ة (التج تك ال ة. وألجل ذلك الغرض،  السفر الخاص بتج

جعلنا نؤدي دور "معالج  شاركها، مما  ة ونحفظها و اناتك الشخص ة  جب أن نجمع ب اناتك الشخص ع أننا نحتفظ ب انات". وذلك    الب
ستخدمها.    و

م   قامتك، وتقد ل إجراءات سفرك، و سه ة واستخدامها ل اناتك الشخص ة جمعنا لب ف اسة ك عرف  وتوضح هذه الس
ُ
ض النفقات (وال ت خدمة تع

اسم   ضا  ة البPatientGOأ ما يتوافق مع الالئحة العامة لحما اسة ع  GDPRانات ()، وذلك  انات. وتنطبق هذه الس ة الب )، وقانون حما
ة ال تقدمها ل  انات الشخص استخدام تلك الخدمة. هذه الب قومون  ة فحسب، والذين س نا أثناء استخدامك للتطبيق مستقلة  المشارك  التج

قة الموافقة  ما هو موضح  وث ة  ة ال انات التج ة أو الطرق الخار  وغ متصلة ب ة ال ة للتج ك وال وقعتها مع الجهة الراع الخاصة 
 . َّ   الُمع

ف ة وك اناتك الشخص ِشأن ب عاب ممارساتنا  ة الس عنا التطبيق واستخدامك لهذه الخدمة. ُير قراءة ما   ما يتعلق    ة استخدامنا لها ف
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         لغ من العم ذلك الشخص الذي لم ي ستهدف هذا التطبيق استخدام األطفال (ونعّرف "الطفل"  ك طفٌل     18ر وال  عد)، و حال اش عاما 
ة ورغب  استخدام الخدمة والتطبي  ة ال ا التج ة  ق، فإن التطبيق والخدمات ال تتوافر إال إذا  المسؤول ن مستخدم التطبيق هو المضطلع 

ة  اناتك الشخص ِشأن ب عاب ممارساتنا  ة الس عنا ة لهذا الطفل. ُير قراءة ما   ة  األب ف ة) وك انات الشخص نها الفئات الخاصة من الب (من ب
  معالجتنا لها. 

 

 معلومات هامة ومن نحن 
عّد 

ُ
اسم   Illingworth Research Group Limitedكة ت  

ً
شار إليها إجما ُ ة (و اناتك الشخص م والمسؤول عن ب المحدودة  المتح

"Illingworth "اسة). "، أو "نحن" أو "لنا"، أو "لدينا    هذه الس

انات  ُ التواصل معنا َع ب ة هذه ف اسة الخصوص شأن س ك أي أسئلة  انت لد   االتصال الموضحة أدناه.  إن 

 

انات االتصال   ب
 : التا املة   انات الخاصة بنا    الب

كة         ·  : ان القانو امل لل   المحدودة  Illingworth Research Group Limitedاالسم ال
 : و د اإلل     PatientGO@illingworthresearch.com·        عنوان ال

دي:         ·   Suite 5, Silk House, Park Green, Macclesfield, Cheshire ,SK11 7QJ, United Kingdomالعنوان ال

أي وقت لمكتب المفوض اإلعال ( م شكوى  ةICOحّق لك تقد ة المتح )، هيئة مراق انات، أو غ ذلك من  الممل ة الب ا حما قضا ة  ّ دة المعن
ة المتحدة.   ل التطبيق خارج الممل ، وهذا  حال تحم عة لدولة من دول االتحاد األور ة المختصة التا   هيئات المراق

 

ات إجراء  التغي الغنا  ك إل ة، وواج اسة الخصوص ات لس  التغي

ة اسة الخصوص خضع س
ُ
ث األخ لهذا اإلصدار   الخاصة بنا للمراجعة  ن   . 2020يونيو   23الدورة. وجرى التحد

ا لالطالع ع أي  نحتفظ   ة دور اسة الخصوص التحقق من س ك  ال إخطار مسبق. ونوص ة هذه  أي وقت و اسة الخصوص ث س حق تحد
دة.   ات جد   تغي

ة، وا  انات الشخص وري أن تكون الب ة ال قدومن ال انات الشخص الغنا  حال حدو لفئات الخاصة من الب ر إ ُ قة وحديثة. و ث أي  متها لنا دق
ك.  انات أثناء ِصلتنا  ات بتلك الب   تغي

 

انات ال نجمعها عنك   الب

 : التا ة، واستخدامها، وحفظها، ونقلها  اناتك الشخص جمع أنواع مختلفة من ب   قد نقوم 

          ا ة.  نات ب   اله
          .انات االتصال   ب
         .ة انات المال   الب
          .انات المعامالت   ب
          .انات الجهاز   ب
          .انات المحتوى   ب
          . انات الملف التع   ب
          .انات االستخدام   ب
         .ة انات الشخص   الفئات الخاصة من الب
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ة ئاتالف انات الشخص  الخاصة من الب

انات عن  نقوم  ة، و ة أو الدي ، والمعتقدات الفلسف انات عن العرق أو األصل اإلث شمل ذلك ب ة (وقد  انات الشخص جمع فئات خاصة من الب
ان ذلك  ة ومعالجتها إال  حال ما  انات الشخص جمع الفئات الخاصة من الب ة). لن نقوم  صفة خاصة من أجل إنجاز أي  حالتك الصح ا  مطل

ات السفر واإلقامة.   طل جرائها داخل التطبيق مثل ترت   ات تقوم ب

 

ة؟  اناتك الشخص ة جمع ب ف  ك
ة عنك:  انات التال جمع ومعالجة الب   سنقوم 

          .انات المعلومات ال تقدمها لنا نها ب انات وهذه  المعلومات (من ب ة، و ان اله مها حولك  االتصال، والب ة) ال وافقت ع تقد ات المال
و أو المحادثات ع   مواقعناَع ملء االستمارات ع موقع التطبيق، ومواقع الخدمات األخرى (  د اإلل )، أو َع مراسلتنا (من خالل ال

ً
إجما

شمل المعلومات ال توفرها عن  ل المثال). و لك الستخدا س سج اك  م موقع التطبيق، د  ه، واالش ل الدخول ف سج ل التطبيق أو  أو تحم
ال  الغ عن المش ضات النفقات، واإل ات السفر واإلقامة، وتع ل طل سه ستخدم التطبيق ل حث عن تطبيق أو خدمة، وكذلك عندما  ت  خدمتنا، وال

مواقعنا األخرى. و   خدماتنا أو  سخة من  حال التواصل معنا التطبيق أو    هذه المراسلة.    سنحتفظ ب

         .ستخدم واحدا من   المعلومات ال نجمعها عنك وعن جهازك ل مرة تزور فيها واحدا من مواقعنا أو  ا   ة تلقائ اناتك الشخص جمع ب نقوم 
انات الجهاز، والمحتوى، انات ال نجمعها ب قاتنا، ومن ب تلك الب انات االستخد  تطب اط وما  ام. ونجمع تلك الو ف االرت انات َع ملفات تع ب

ة األخرى.     شبهها من الوسائل التكنولوج

         .ة والمصادر المتاحة للعموم نها األطراف الخارج اها من المصادر األخرى من ب
ّ
ة من أطراف  المعلومات ال نتلق اناتك الشخص ّ ب تل س

ة أخرى  ّ أدناه:  متعددة ع النحو خارج   المب

          كونون داخل االتحاد األورو نة والذين قد  ة الُمعيَّ ة أو الجهة الخارج ة للتج ة من الجهة الراع انات اله انات االتصال و   خارجه.   أو ب

 

اط  ف االرت  ملفات تع

لتيهمستخدم   ة، إحداهما أو  اط ووسائل التعقب التكنولوج ف االرت انات تع ا المستخدم للتطبيق، وموقع التطبيق، ومنصة  ب ك عن  ا، لتمي
ــــ استخدا التوز ة ُمث من أجلك عندما تقوم  ساعدنا ذلك  توف تج التك. و دا تفض م ع (متجر التطبيق)، أو مواقع الخدمات، وذلك لنتذكر ج

سمح لنا بتحس التطبيق و  اط ال التطبيق أو تصفح أيٍّ من مواقعنا، وكذلك  ف االرت شأن ملفات تع ة  ل   مواقعنا. للحصول ع معلومات تفص
ف االر  استخدامنا لملفات تع ما يتعلق  اراتك ف مكنك ممارسة اخت ة ال بها  ف ستخدمها، وال اط الخاصة  ستخدمها، واألغراض ال من أجلها  ت

  ، و د اإلل   .  PatientGO@illingworthresearch.comك، تواصل معنا ع ال

 

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

ة:  لن  ة ع األغلب  الحاالت التال اناتك الشخص ستخدم ب ذلك. وس ة إال  حال سماح القانون لنا  اناتك الشخص   ستخدم ب

          .المعالجة ام  ل الق   م منحتنا الموافقة ق

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

          ة ال تُجّب هذه   عندما ة األخرى)، ومصالحك وحقوقك األساس وعة (أو مصالح األطراف الخارج كون األمر الزما من أجل مصالحنا الم
  المصالح. 

          ام ال حاجة للوفاء  .  عندما نكون    قانو أو تنظ
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ة  انات الشخص ة، والفئات الخاصة من الب اناتك الشخص ستخدم ب  األغراض ال من أجلها 
 

 

شاط   ال  الغرض
 

انات   ع الب  ن
 

 القانو للمعالجة  السند 
 

ٍد   مستخدٍم جد لك  سج ت التطبيق و ب ت
 التطبيق  

 

ة   اله
  االتصال

ة    المال
 الجهاز 

 

  موافقتك 
  عقد معك إبرام 

وعة  وري   من أجل مصالحنا الم
ض عن نفقاتك)   (للتع

 
م  معالجة  داخل التطبيق وتقد ات  الطل

ات المتعلقة   نها إدارة الطل الخدمات من ب
ض.   ات التع نفاذ طل  السفر، أو اإلقامة، و
 

ة   اله
  االتصال

ة    المال
ات    العمل

  الجهاز 
  الموقع

انات الشخ  ة الفئات الخاصة من الب  ص
 

  موافقتك 
  إبرام عقد معك 

وعة   وري من أجل مصالحنا الم
ض عن نفقاتك)   (للتع

 

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

 خدمات  
 

ة   اله
  االتصال

ة    المال
 الملف التع  

 

  موافقتك 
  إبرامنا لعقد معك 

و  عة  وري من أجل مصالحنا الم
ث السج  ل  (لالستمرار  تحد الت، ولتحل

ة استخدام عمالئنا لخدماتنا)  ف   ك
امات   االل وري من أجل الوفاء  و

ــها ع   ات نج أي تغي ة (إلخطارك  القانون
امنا)    وطنا وأح

 
نها هذا التطبيق  إلدارة  أعمالنا وحمايتها من ب

صالحها،   استكشاف األخطاء و ما يتعلق  ف
ل ار النظام  وتحل انات، واخت  الب

 

ة   اله
  االتصال
 الجهاز 

 

وعة (إلدارة  الزم  من أجل مصالحنا الم
ا   أعمالنا، ولتوف اإلدارة، وخدمات تكنولوج

  (  المعلومات، واألمان الش
 

 

ة اناتك الشخص شف عن ب  ال

اناتك ا عندما   ة والفئات الخاصة من ب اناتك الشخص دنا ب ة  توافق ع تزو اناتك الشخص ة، سنطلب منك كذلك موافقتك ع مشاركة ب لشخص
ة األخرى الموضحة أدناه من أجل األغراض الموصوفة  الجدول: مع ا    ألطراف الخارج

          ما هو مف ة  داألطراف األخرى الداخل   . الَم
          ما هو مف ة  داألطراف األخرى الخارج   . الَم

          س إ استحواذ أعمال أخر ل قد  ة األخرى ال قد نختارها لبيع أجزاء من أعمالنا أو أصولنا، أو نقلها، أو دمجها.  ى أو الدمج  األطراف الخارج
اناتك الشخصمعها.  ة أو الفئات الخاصة من ب اناتك الشخص ستخدمون ب دون قد  ون الجد ة بنفس   حال حدوث تغي  أعمالنا، فالمال

ة هذه.  اسة الخصوص قة الموصوفة  س   الط
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ة  ات النقل الدول  عمل
ستلزم نقليوجد  ة س اناتك الشخص ة، لذا فإن معالجتهم لب ة األورو ة الخاصة بنا خارج المنطقة االقتصاد د من األطراف األخرى الخارج   العد

ة.  ة األورو انات خارج المنطقة االقتصاد   الب

ة، فسنضمن حصولها ع درجة مقلنا  م ن ة األورو ة خارج المنطقة االقتصاد اناتك الشخص ذ  ب ق ضمان تنف ة، وذلك عن ط شابهة من الحما
 : ة كحد أد ة التال   واحٍد من التداب الوقائ

         ة ة األورو ل المفوض ة من ق اناتك الشخص ة لب ا من الحما اف عتقد أنها توفر مستوى  ُ ة إ الدول ال  اناتك الشخص ٍد  سنقوم بنقل ب . لم
ل، انظر إ ال ة. ممن التفاص ة  الدول غ األورو انات الشخص ة الب ة حما ة: كفا ة األورو   فوض

         ة مثلها   حال استخدامنا ة الحما انات الشخص ة وال تع الب ة األورو ستخدم عقودا خاصة أقّرتها المفوض ، قد  لمزودي خدمات معين
ل، انظر إ  ٍد من التفاص ة. لم ة لدول أخرىمثل الدول األورو انات الشخص ة لنقل الب ة: عقود نموذج ة األورو   .  المفوض

         ستخدم مزودي ات المتحدة   عندما  ة وال تلزمهم بتوف  خدمات  الوال انوا جزءا من درع الخصوص انات إليهم إن  ة، قد ننقل الب ك األم
ة  ل، انظر إ المفوض ٍد من التفاص ة. لم ك ات المتحدة األم ا والوال ة ال تتم مشاركتها ب أورو انات الشخص ة مشابهة للب ة: درع   حما األورو

ات المتحدة الخ ة ب الوال ة واالتحاد األورو صوص ك   . األم

ة خار  اناتك الشخص ستخدمها عند نقل ب ة المحددة ال  ٍد من المعلومات حول اآلل ج  ُير التواصل معنا إذا كنت ترغب  الحصول ع م
ة.  ة األورو   المنطقة االقتصاد

 

انات   أمن الب

انات المعمول  جميع المعلومات ال تخّزن  شف الب استخدام معاي  ة للمعلومات الثابتة  خوادمنا اآلمنة  تقدمها لنا  خوادمنا اآلمنة. نوفر الحما
ة ا  لمة مرور تمكنك من الوصول إ أجزاء معينة من مواقعنا فإننا نحملك مسؤول ارك)  ك (أو عند اخت ة  بها  المجال. عندما نعط لحفاظ ع 

لمة المرور مع أي شخص آخر. لمة    المرور هذه. ونطلب منك عدم مشاركة 

ق الخطأ، أو استخدامها أو الوص ط ة  اناتك الشخص ة لمحاولة منع فقدان ب ستخدم إجراءات حازمة وخصائص أمن ول  عندما نتل معلوماتك، فس
ة ا  ة حما ه. نتو مسؤول ل غ مأذون  ش تقل بإليها  انات ال ت كة المستخدم النها نك بوصفك المستخدم (لب كجزء    Illingworth)، و 

ة ال ت وُجدر الحما شف الثا انات المخزنة ع خوادمنا ع ال ة  هذا المجال. ونح الب اس شف الق استخدام طرق ال مبتكرة لمنع  من الخدمة 
ه.  ح  َّ   الدخول غ الُم

خز 
ُ
ف الشال ت انات التع ة  ن ب ل عمل سه ة ع جهاز المستخدم النها ل . نخزن اثن من الرموز المشفرة المم ة ع جهاز المستخدم النها خص

ل الدخول.    سج
ه عندما يتوجب علين خطارك وأي منظم معمول  ة وسنقوم ب انات الشخص اق مشبوه للب ا فعل ذلك  أخذنا تداب من أجل التعامل مع أي اخ

ا.    قانون
 

انات  قاء الب  اس

انات  نها ب ة (من ب ة األساس اناتك الشخص عا للقانون، االحتفاظ ب انات المعامالت)  جب علينا، ت ة، و انات المال ة، والب انات اله االتصال، و
ة.   ة، وذلك ألغراض المراجعة المال ة ال   لمدة سبع سن عقب انتهائك من التج

جوز أن تطلب من عض الحاالت، حذف معلوماتك: اطلع ع  و ةا،   د من المعلومات.   حقوقك القانون   أدناه للحصول ع الم

ستخدم هذه   ة، و تلك الحاالت قد  ة أو إحصائ حث ك) ألغراض  طة  ة مجهولة ( ال ت مرت اناتك الشخص عض الحاالت قد نجعل ب و 
  ذلك. المعلومات إلشعار آخر دون إخطارك 

 



Version 1   04 March 2021 

 

ة   حقوقك القانون

منح 
ُ
ة.  ت اناتك الشخص ما يتعلق ب انات ف ة الب ة  ظل ظروف معينة وفقا لقوان حما   الحقوق التال

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

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

اض ع معالجة          .  ء حول حالتك الخاصة  االع ان هناك  ة)، و وعة (أو مصالح لألطراف الخارج نادنا ع مصلحة م ة الس اناتك الشخص ب
شعر أن هذا يؤثر ع اض ع المعالجة ألنك  ات  جعلك ترغب  االع ةحقوقك وح   ك األساس

د معالجة         .  ةطلب تقي اناتك الشخص   ب
ة أخرى طلب نقل          .  ة لك أو ألطراف خارج اناتك الشخص   ب

ةسحب موافقتك  أي وقت          .  اناتك الشخص ند فيها ع موافقتك من أجل معالجة ب س    تلك األحوال ال 

مكنك ممارسة أي من هذه  د، الحقوق  أي ُ  ,Suite 5, Silk House, Park Green, Macclesfieldوقت من خالل التواصل ع ال
Cheshire, SK11 7QJ ,United Kingdom  أو     ، و د اإلل       PatientGO@illingworthresearch.comع ال
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د  َم
  

 السند القانو 
 

اناتك ال الموافقةتع  حة  معالجة ب عت الموافقة صح
ُ
ــــح أو الموافقة الواضحة للمعالجة لغرض محدد. ت ة ال وقعت بها موافقتك ع الت شخص

ق التواصل معنا.  مكنك سحب موافقتك  أي وقت عن ط ده.  ش إشارة محددة، ومطلعة ودامغة إ ما ت انت  ة، و ح     حال إعطائها 
 

 األوروبية  المنطقة االقتصادية  EEAتعني 
 

دمة لك، ومنحك أفضل تجربة وأكثرها أماًنا. نأخذ مصلحة أعمالنا في إجرائها وإدارتها بما يمكننا من توفير أفضل منتج أو خ بالمصلحة المشروعةنقصد 
الج بياناتك الشخصية لمصالحنا المشروعة. ال  في اعتبارنا يقينًا أي أثر محتمل قد يقع عليك (سواء أكان إيجابًيا أم سلبًيا) ونوازن بينه وبين حقوقك قبل أن نع

ألثر الواقع عليك (إال إذا حصلنا على موافقتك أو بطريقة أخرى كانت مطلوبة منا من نستخدم بياناتك الشخصية من أجل نشاطات تتقاطع فيها مصالحنا مع ا
ومات حول كيفية تقييمنا لمصالحنا المشروعة إذا ما تعرضت مع أي أثر قِبل القانون أو سمح لنا بها). يمكنك التواصل معنا للحصول على المزيد من المعل

 ة.قد يقع عليك بالنسبة لبعض األنشطة المعين 
 

 

 معالجة بياناتك عندما يكون ضرورًيا إلنشاء العقد الذي تكون جزًءا منه، أو أخذ خطوات تبعًا لطلبك قبل الدخول في مثل هذا العقد. بإنشاء العقدنعني 
 

 معالجة بياناتك عندما يكون ذلك ضرورًيا امتثاًال بالتزام قانوني نخضع له. الوفاء بالتزام قانونيبونعني 
 

 األطراف األخرى
 

 

 األطراف الداخلية األخرى

، وإيطاليا، والتي تعمل بمثابة معالجين أو مراقبين شركاء، ويوجدون في إسبانيا، وفرنسا Illingworth Groupبها الشركات األخرى في شركة نعني 
  ة. وأستراليا، والواليات المتحدة األمريكية، ويقدمون خدمات إدارة األنظمة ونظم المعلومات، ويتولون مسؤولية رفع التقارير لمركز القياد

 

 األطراف األخرى الخارجية 

  مات. ونعني بهم مزودي الخدمات الذين يؤدون دور المعالجين ويوفرون خدمات إدارة األنظمة ونظم المعلو

إلى المستشارين المتخصصين الذين يؤدون دور المعالجين، أو المراقبين الشركاء، ومن بينهم المحامون، والعاملون بالبنوك، والمراجعون، باإلضافة 
  والعاملون بالتأمين الذين يقدمون االستشارات والخدمات البنكية والقانونية والتأمينية والمحاسبية. 

  جين ويوفرون السفر واإلقامة ووسائل النقل من أجلك باعتبارها جزًءا من الخدمة التي يقدمونها. ؤدون دور المعالومزودي الخدمة الذين ي 

لمتحدة الذين وجمارك وإيرادات صاحبة الجاللة، والمنظمين، وغير ذلك من الهيئات التي تؤدي دور المعالجين أو قاعدة المراقبين الشركاء في المملكة ا
  نشاطات في حاالت معينة.غ عن معالجة اليطلبون اإلبال
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 حقوقك القانونية 
  يحّق لك: 

        البيانات  إلى بياناتك الشخصية (والمعروف عامةً باسم "طلب الشخص للوصول إلى البيانات"). ويسمح لك ذلك باستالم نسخة من  طلب الوصول
  بصورة قانونية. الشخصية التي نحتفظ بها حولك، والتحقق من معالجتنا لها 

        البيانات الشخصية التي نحتفظ بها حولك. ويسمح لك ذلك بتصحيح أي بيانات نحتفظ بها حولك غير مكتملة أو دقيقة، ولكن سنحتاج إلى  طلب تصحيح
  مها لنا. التحقق من دقة البيانات الجديدة التي تقد

        لب منا حذف البيانات الشخصية، التي نعالجها دون داعٍ لذلك، أو مسحها. ويحّق لك كذلك أن بياناتك الشخصية. يسمح لك ذلك بأن تط طلب حذف
احتمالية قيامنا بمعالجة  تطلب منا حذف بياناتك الشخصية أو إلغائها في حال ممارسة حقك بنجاح في االعتراض على المعالجة (انظر أدناه)، في حال 

البتنا بحذف بياناتك الشخصية إذعاًنا للقانون المحلي. يُرجى مالحظة أنه قد ال نستطيع دوًما االمتثال لطلبك معلوماتك بشكل غير قانوني، أو في حال مط
  بالحذف ألسباب قانونية خاصة سنقوم بإخطارك بها، حسب االقتضاء، وقت تقديم طلبك. 

         عة (أو مصالح لألطراف الخارجية)، وكان هناك شيء حول حالتك  بياناتك الشخصية الستنادنا على مصلحة مشرو ك االعتراض على معالجةويمكن
دينا  الخاصة يجعلك ترغب في االعتراض على المعالجة ألنك تشعر أن هذا يؤثر على حقوقك وحرياتك األساسية وفي بعض الحاالت قد نبرهن على أن ل

  رعية دامغة لمعالجة معلوماتك والتي تُجّب حقوقك وحرياتك.مسوغات ش 

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

  في حال رغبتك في قيامنا بالتثبت من دقة البيانات؛          (أ)
  فها؛في حال استخدامنا غير القانوني للبيانات ولكنك ال ترغب في قيامنا بحذ          (ب)

أو ممارستها أو الدفاع عنها؛  في حال رغبتك في قيامنا باالحتفاظ بالبيانات ولو كان ذلك لم يعُد مطلوًبا، وذلك الحتياجك لها إلقامة دعاوى قانونية           (ج) 
  أو

  ي يسمح لنا بتجاوز ذلك واستخدامها. في حال اعتراضك على استخدامنا لبياناتك ولكننا بحاجة للتحقق ما إذا كان هناك مسوغ شرع          (د)

        باختياره، بياناتك الشخصية في صيغة دقيقة،    بياناتك الشخصية لك أو ألطراف خارجية أخرى. سنقدم لك، أو للطرف الخارجي الذي قمت طلب نقل
آللية التي وافقت في البداية على قيامنا باستخدامها فحسب، أو  وشائعة االستخدام، ويمكن قراءتها آليا. ويُرجى العلم أنه ينطبق هذا الحق على المعلومات ا

  في حال استخدمنا للمعلومات لتنفيذ عقٍد معك.

         في تلك األحوال التي نستند فيها على موافقتك من أجل معالجة بياناتك الشخصية. ولكن لن يؤثر ذلك سلًبا على   تك في أي وقتسحب موافقيجوز لك
جة التي أنفذناها قبل قيامك بسحب موافقتك ولن يجعلها غير قانونية. في حال سحبك لموافقتك قد ال نتمكن من توفير منتجات معينة أو  عمليات المعال

  ن أجلك. وإن كانت هذه هي الحالة في الوقت الذي تقوم فيه بسحب موافقتك فسنقدم لك النصح الالزم.خدمات م

  
 وصف فئات البيانات الشخصية 

         األول، ولقب العائلة، واالسم األوسط، واسم المستخدم أو ما يشبهه من المعّرفات، والحالة اإلجتماعية، واللقب، وتاريخ الميالد،  : االسم بيانات الهوية
  والجنس، وتفاصيل جواز السفر من بينها الرقم واالسم ودولة اإلصدار، وتاريخ االنتهاء. 

         إللكتروني، وأرقام الهاتف، وبيانات االتصال في حال الطوارئ. المنزل، وعنوان البريد ا : عنوانبيانات االتصال  

         بيانات الحساب البنكي، وبطاقة الدفع. البيانات المالية :  

        تشمل تفاصيل عمليات الدفع التي نقوم بها لك، وتفاصيل الطلبات داخل التطبيق.  بيانات المعامالت :  
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          ع الجهاز المحمول الذي تقوم باستخدامه، ومعّرف الجهاز الفريد (على سبيل المثال رقم التعريف الدولي للمعدات المنقولة  : تشمل نوبيانات الجهاز
IMEI  الخاص بجهازك، وعنوانMAC نات شبكة  في واجهة الشبكة الالسلكية الخاصة بالجهاز، أو رقم الجهاز المحمول الذي يستخدمه الجهاز)، وبيا

  ونظام تشغيل جهازك المحمول، ونوع المتصفح الذي يستخدمه جهازك المحمول، وبيانات إعدادات المنطقة الزمنية.   الجهاز المحمول،

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

        اسم المستخدم، وكلمة المرور، وسجل الطلبات داخل التطبيق، وتفضيالتك، ومالحظاتك.  : تشمل نات الملف التعريفي بيا  

        تفاصيل استخدامك ألي من تطبيقاتنا، أو زياراتك ألّيٍ من مواقعنا من بينها، على سبيل المثال ال الحصر، بيانات الحركة  : تشمل بيانات االستخدام
  ن بيانات االتصال سواء أكان ذلك مطلوًبا ألغراض الفوترة الخاصة بنا أم ال، إلى جانب الموارد التي تصل إليها.وغيرها م

 

 الفئات الخاصة من البيانات الشخصية

مها لنا الرتباطها بصورة خاصة بأحد الطلبات التي تجريها عبر  اإلقامة)، كما أنها قد تشمل  التطبيق (مثل طلبات وسائل النقل أو تشمل أي معلومات تُقدِّ
  تفاصيًل عن عرقك أو أصلك االثني، أو معتقداتك الفلسفية أو الدينية، أو حالتك الصحية.  

 


