بيان الخصوصية
نحن نهتم بخصــوصــيتك الشــخصــية ولهذا قمنا بوضــع بيان الخصــوصــية هذا لمســاعدتك على فهم كيفية قيامنا بجمع
واستخدام وحماية بياناتك الشخصية عندما نقوم بالحصول عليها من المنطقة اﻻقتصادية اﻻوروبية.

نبذة عن بيت التمويل الكويتي
يعتبر بيت التمويل الكويتي ويشــار اليه هنا فيما بعد "بيتك" على انه بنك اســﻼمي يقع مقره الرئيســي في برج بيتك –
ص.ب – 24989 .الصفاة  13110الكويت
يعرض بيتك سـلسـلة كاملة من المنتجات المصـرفية اﻻسـﻼمية عبر العديد من المناطق اﻻقليمية .يمكنكم اﻻطﻼع على
هذه الخدمات من خﻼل الرابط https://www.kfh.com/en/home/Personal/aboutus.html.
تلتزم مجموعة بيت التمويل الكويتي وشــركاتها الزميلة ،وذلك يشــمل على ســبيل المثال وليس الحصــر البنك الكويتي
التركي للمسـاهمة والشـركة اﻻلمانية التابعة لبيتك  ،بتوفير افضـل وأجود الخدمات الى جميع العمﻼء بما في ذلك احترام
مخاوفهم بشأن الخصوصية الشخصية واتخاذ اﻻجراءات المناسبة لحماية بياناتهم الشخصية وفقا لقوانين حماية البيانات
الشخصية المطبقة.
ينطبق بيان الخصـوصـية هذا على عمليات بيت التمويل الكويتي )ش.م.ك( فقط ويقع مقرنا الرئيسـي في مدينة الكويت
– الكويت.
يمكنكم اﻻطﻼع على بيان الخصوصية الخاص بشركاتنا التابعة في المواقع اﻻلكترونية التالية:
 اضغط هنا بخصوص البنك الكويتي التركي للمساهمة
 اضغط هنا بخصوص البنك الكويتي التركي – المانيا

بيانات التواصل معنا:
تعتبر خصـوصـيتك هامة جدا بالنسـبة لنا .اذا كان لديك اية اسـتقسـارات يرجى اﻻتصـال بنا على مسـئول حماية البيانات –
بــيـــت الــتــمــويـــل الــكــويــتــي – ص.ب – 24989 .الصــــــفـــاة  13110الــكــويـــت او الــبــريـــد اﻻلــكــتــرونــي
dataprivacy@kfh.com
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بيان الخصوصية هذا:
ينطبق بيان الخصـوصـية هذا )بيان الخصـوصـية( على المعلومات الشـخصـية التي يتم اﻻحتفاظ بها من قبل بيت التمويل
الكويتي – الكويت ويجب أن يتم قراءتها مع شــــروط اﻻســــتخدام الخاصــــة بنا باﻻضــــافة الى الكوكيز )ملفات تعريف
اﻻرتباط( وبيان الخصوصية واية مستندات أخرى يشار اليها في تلك المستندات.

ماهية البيانات الشخصية التي يتم جمعها
نقوم بجمع سلسلة من البيانات الشخصية لتقديم وتطوير خدماتنا وذلك يشمل ما يلي:
 البيانات الشـخصـية التي نحصـل عليها منك مباشـرة من خﻼل تفاعلك مع محتوياتنا ومنصـاتنا ومن خﻼل الغير مثال
اﻻسم وبيانات اﻻتصال والجنسية والحالة اﻻجتماعية و/أو المستندات الرسمية
 البيانات الشـخصـية الحسـاسـة التي نحصـل عليها من الموارد البشـرية عند التوظيف او عند اسـتقبال الموظفين الجدد
مثال البيانات الصحية  /الطبية ومعلومات اﻻرتباطات السياسية.
 الموافقات التي نحصــل عليها عند موافقتك على قيامنا بمعالجة بياناتك اذا دعت الحاجة للموافقة او ﻻي نشــاط آخر
مثال استخدام الكوكيز )ملفات تعريف اﻻرتباط(
 البيانات التكنولوجية وتشمل:
-

عنوان بروتوكول اﻻنترنت.
بيانات اﻻجهزة )مثال موديل الجهاز ونســخة النظام التشــغيلي ورموز تعريف الجهاز الخاصــة وبيانات شــبكة
الهاتف والتي تشمل رقم الهاتف(
بيـانـات حوادث الجهـاز مثـال حـاﻻت التوقف – نشـــــاط النظـام – ضـــــبط الجهـاز – نوع محرك البحـث – لغـة
محرك البحث – تاريخ ووقت طلبك وبيانات المرجع URL
المعلومات )شـــامل البيانات الشـــخصـــية( الموجودة محليا على جهازك باســـتخدام اﻻليات مثال محرك البحث
والتخزين اﻻلكتروني )شامل  ( HTML5وبيانات التطبيق.

 عندما تتعلق المعلومات باي من حســـاباتك على منصـــاتنا فإننا نعتبرها بيانات شـــخصـــية .للمزيد من المعلومات
بخصــوص البيانات التقنية يرجى الرجوع الى القســم المعنون )التســويق المباشــر – عنوان  – IPملفات تعريف
اﻻرتباط "كوكيز"(
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كيف نجمع بياناتك الشخصية
نقوم بالحصـول على بياناتك الشـخصـية بشـكل مباشـرة منك ما لم يكون ذلك غير معقوم او غير عملي .كما اننا نقوم بذلك
بعدة طرق تشمل ما يلي:
 عند قيامك بتعبئة اي طلب الكترونيا من خﻼل الموقع اﻻلكتروني.
 او التواصل معنا مباشرة.
يمكن ايضا ان نقوم بجمع بيانات الشخصية من اﻻطراف اﻻخرى وذلك يشمل:







اﻻطراف اﻻخرى مثـال وكـاﻻت التقـارير اﻻئتمـانيـة ووكـاﻻت تطبيق القـانون والجهـات الحكوميـة
اﻻخرى.
بوابات الدفع عبر بطاقات ماستركارد وفيزا
سويفت
الشركات التابعة لبيتك
وكاﻻت التوظيف و/أو
المقاولون وشركاء العمل

ان اية بيانات شـخصـية نقوم بالحصـول عليها سـيتم اﻻحتفاظ بها فقط للمدة التي نحتاجها فيها ولﻼسـباب التي تم جمعها من
أجلها .واذا لم تعد هناك حاجة ﻻسـتخدام او اﻻفصـاح عن بياناتك الشـخصـية ولﻼغراض الموضـحة في بيان الخصـوصـية
هذا واذا لم نعد نحتاج بشــــكل قانوني لﻼحتفاظ بتلك المعلومات عندئذ ســــنقوم باتخاذ الخطوات المعقولة ﻻتﻼف بياناتك
الشخصية او التأكد من اعتبارها مجهولة.

كيف نستخدم بياناتك الشخصية
وفقا للتعليمات الواردة في قانون حماية البيانات العامة فإنه يمكننا اســتخدام بياناتك الشــخصــية فقط ﻻغراض تدعو الى
ذلك .كما يمكننا تقاســم بياناتك الشــخصــية مع اﻻطراف اﻻخرى في هذه الحالة .عند اســتخدامنا لبياناتك الشــخصــية فإننا
نستخدم أحد اﻻسس التالية:
 التقيد باﻻلتزامات القانونية
 الحاجة الى عرض انشطتنا الرئيسية والمعروفة بالمصلحة القانونية
 عند الحاجة الى التقيد باﻻلتزامات التعاقدية.
يمكن أن نجصل على بياناتك الشخصية منك او من الغير والتي سنستخدمها فيما يلي:
 إدارة عﻼقتنا معك او مع شركتك.
 عرض منتجاتنا وخدماتنا
 التعيين وتوظيف اﻻفراد في بيتك
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تسهيل الدفعات الى مستشارينا الخارجيين والمطلوبة عبر مختلف المشاريع في البنك
مطابقة دفعات الشيكات الدولية.
فحص الدفعات المستلمة من التجار
إدارة اية أحداث
تحصيل الديون المعدومة.

كيف نستخدم البيانات الشخصية ومصالحنا القانونية
اذا تعلق اﻻمر بحقوقنـا القـانونية فإنه مطلوب منا ابﻼغك بالبيانات التي نقوم بجمعها بموجب هذا الحق القانوني والغرض
من ذلك  .فيما يلي قائمة بطرق استخدامنا للبيانات الشخصية وتفاصيل حقوقنا القانونية في كل حالة:
إدارة مواردنا البشرية
الغرض من استخدام البيانات الشخصية:
 تعيين الموظفين المحتملين.
 الحاق الموظفين بأعمالنا عند نجاحهم بالحصول على الوظيفة لدينا
 إدارة اعمالنا مع اﻻستشاريين والمقاولين الخارجيين.
اسسنا القانونية:
 التزاماتنا القانونية
 مصالحنا القانونية
مصالحنا القانونية
 توظيف المهارات الصحيحة وعند الحاجة.
إدارة طلبات البطاقات والشيكات
الغرض من استخدام بياناتك الشخصية
 تأكيد الشيكات عند طلب ذلك من البنوك اﻻوروبية بالنسبة للشيكات المتجهة الى اوروبا.
 استﻼم الدفعات من التجار وذلك كجزء من بوابة الدفع.
 حل وإدارة اية نزاعات تنشأ عن استخدام بطاقاتنا المصرفية.
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اسسنا القانونية
 الوفاء بالتزامنا القانوني
 تحقيق مصالحنا القانونية.
مصالحنا القانونية
 التأكد من سهولة نجاح انجاز المعامﻼت
 التأكد من سرعة الدفعات والبضائع والخدمات التي قمت بشرائها.
 تحسين خدماتنا
إدارة المديونيات المعدومة
الغرض من استخدامنا لبياناتك الشخصية:
 نتقاسم بياناتك الشخصية مع محصلي المديونيات اذا كان لدين اية مديونيات متعثرة معنا.
اسسنا القانونية:
 التقيد باﻻلتزامات التعاقدية
 تحقيق مصالحنا القانونية
مصالحنا القانونية:
 تحصيل الديون المستحقة لنا
إدارة المخاطر لنا ولعمﻼئنا
الغرض من استخدامنا لبياناتك الشخصية :
 التحقق من وإدارة اية احداث قد تنشأ.
 إدارة اية نزاعات قد تنشأ عن استخدام بطاقاتنا المصرفية.
اسسنا القانونية:
 تحقيق مصالحنا القانونية
مصالحنا القانونية:
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 تطوير وتحسين كيفية تعاملنا مع الجرائم المالية.
 التقيد باﻻحكام والقوانين الموضوعة من قبل الجهات الرقابية.
 تحقيق الكفاءة بخصوص كيفية الوفاء بالتزاماتنا القانونية والتعاقدية.
تسهيل الدفعات للغير
الغرض من استخدامنا لبياناتك الشخصية:
 صرف الدفعات الى اي من مستشارينا الخارجيين.
 صرف الدفعات الى اي من اصحاب اﻻعمال الحرة الذين نستخدمهم.
اسسنا القانونية:
 تحقيق مصالحنا القانونية
 الوفاء باﻻلتزام القانوني
مصالحنا القانونية:
 صرف الدفعات في الوقت المناسب ﻻي من اﻻستشاريين /اصحاب اﻻعمال الحرة الذين نستخدمهم.

التسويق المباشر وعناوين  IPوملفات تعريف اﻻرتباط )الكوكيز(
التسويق:
في الحاﻻت التي سـجلت فيها موافقتك او التي يكون لنا فيها مصـلحة قانونية فإنه يجوز لنا )واﻻطراف اﻻخرى المسـموح
لها( اﻻتصــال بك مباشــرة ﻻغراض التســويق المباشــر عبر البريد العادي او الهاتف او البريد اﻻلكتروني او الرســائل
القصيرة او اﻻعﻼنات او وسائل التواصل اﻻجتماعي مثال فيسبوك وانستجرام وتويتر وتطبيق واتس اب.
وقد يتعلق التسويق بما يلي:
 المنتجات والخدمات اﻻضافية التي نشعر نحن )او اﻻخرين( بأنها قد تمهمك
 المعلومات الخاصـة بالبضـائع والخدمات التي نعرضـها والمشـابهة لتلك قمت باسـتخدامها او اﻻسـتفسـار
بشأنها.
اذا كنت عميل حالي سـنقوم باﻻتصـال بك فقط عبر الوسـائل اﻻلكترونية دون الحصـول على موافقتك المسـبقة فيما بتعلق
بالخدمات المشابهة لتلك التي كانت موضوع معامﻼت مسبقة معك.
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اذا لم تعد ترغب في تلقى مراسـﻼت التسـويق منا فإنه يمكنك الغاء اﻻشـتراك من خﻼل موقع الغاء اﻻشـتراك المبين في
بريدنا اﻻلكتروني او من خﻼل الطلب منا حذف اسـمك وبياناتك اﻻلكترونية من قاعدة بياناتنا بارسـال بريد الكتروني الى
dataprivacy@kfh.com
عناوين بروتوكول اﻻنرتنت )(IP
عنوان  IPهو رقم يتم اصـداره تلقائيا وتخصـيصـه لجهازك كلما تصـفحت في اﻻنترنت .عند زيارتك لمنصـتنا اﻻلكترونية
يقوم جهاز الخادم )سـيرفر( المسـتخدم من قبل مضـيفنا بتسـجيل عنوان  IPالخاص بك باﻻضافة الى تاريخ ووقت زيارتك
ونوع البراوزر )محرك البحـث( الـذي تســـــتخـدمـه و  URLالخـاص بـايـة مواقع الكترونيـة اخرى قـامـت بتحويلـك الى
منصاتنا اﻻلكترونية.
ملفات تعريف اﻻرتباط )كوكيز(
قد نقوم في بعض الحاﻻت ايضــا بالحصــول على بياناتك الشــخصــية باســتخدام ملفات تعريف اﻻرتباط )الكوكيز( .عند
دخولك الى موقعنا اﻻلكتروني قد نقوم بارســــال ملف تعريف ارتباك )كوكي( )وهو عبارة عن ملف ملخص وصــــغير
يحتوي على رقم تعريف محدد( الى جهازك .ســـيمكننا هذا اﻻمر من التعرف على جهازك واتاحة الخدمات اﻻلكترونية.
كما يساعد هذا اﻻمر على تتبع الخدمات التي تقوم باﻻطﻼع عليها لكي نرسل لك آخر اﻻخبار بخصوص تلك الخدمات.
كما اننا نســــتخدم ملفات تعريف اﻻرتباط لقياس انماط حركة المرور وتحديد مناطق مواقعنا اﻻلكترونية التي تم زيارتها
وقياس انماط المعامﻼت بالمجموع .نسـتخدم هذا اﻻمر لدراسـة طباع مسـتخدمينا وذلك لنعمل على تحسـين خدماتنا .اذا لم
ترغب في تلقى ملفات تعريف اﻻرتباط )كوكيز( يمكن ضـبط متصـفح الشـبكة الخاص بك بحيث ﻻ يقبل جهازك اسـتقبال
الكوكيز .يمكنك مع رفة كيفية عمل ذلك والحصـــول على المزيد من المعلومات بخصـــوص الكوكيز عبر الموقع التالي:
اشعار ملفات تعريف اﻻرتباط وخصوصية البيانات)(kfh.com

يمكنـك تحـديـث ملفـات تعريف اﻻرتبـاط المفضــــلـة في اي وقـت .للمزيـد من المعلومـات يرجى اﻻطﻼع على بيـان ملفـات
اﻻرتباط والخصوصية.

عدم قبول مراسﻼت التسويق بالبريد اﻻلكتروني
يمكنك الغاء اﻻشــتراك من مراســﻼت بريد التســويق المرســلة من قبل منصــاتنا اﻻلكترونية في اي وقت من خﻼل اتباع
موقع الغاء اﻻشـــتراك المبين في بريدنا اﻻلكتروني )انظر بند "التســـويق" أعﻼه ( او من خﻼل الطلب منا حذف اســـمك
وبياناتك الشـــخصـــية التي تم الحصـــول عليها الكترونيا من قاعدة بياناتنا وذلك بارســـال رســـالة عبر البريد اﻻلكتروني
dataprivacy@kfh.com
يمكنك ايضــا ضــبط متصــفح اﻻنترنت الخاص بك لصــد جميع ملفات تعريف اﻻرتباط )الكوكيز( بما في ذلك اية ملفات
تعريف ارتباط متصــلة بمنصــاتنا اﻻلكترونية او اﻻبﻼغ عن اية كوكيز يتم ضــبطها من قبلنا .وعلى اية حال فإنه تجدر
اﻻشـارة الى أن العديد من منصـاتنا اﻻلكترونية قد ﻻ تعمل جيدا اذا تم ايقاف ملفات تعريف اﻻرتباط الخاصـة بك .وعلى
سبيل المثال فإننا قد ﻻ نتذكر اللغة التي تفضلها.
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اذا رغبت بالحصــول على المزيد من المعلومات بخصــوص كيفية معالجة بياناتك الشــخصــية او اذا رغبت بتقديم طلب
باي من حقوقك أعﻼه يمكنك ارسال بريد الكتروني الىdataprivacy@kfh.com :

الروابط مع المواقع اﻻلكترونية اﻻخرى
لســنا مســئولين عن اية ممارســات يتم اســتخدامها من قبل اية مواقع الكترونية او خدمات متصــلة او ناتجة عن مواقعنا
اﻻلكترونية وذلك يشمل المعلومات او المحتويات الواردة فيها او اجراءات جمع البيانات او سياسات الخصوصية الواردة
فيها .يرجى العلم بأنك عندما تســــتخدم اي رابط لﻼنتقال من موقعنا اﻻلكتروني الى موقع الكتروني آخر فإن ســــياســــة
الخصوصية ﻻ تنطبق على مواقع اﻻطراف اﻻخرى او خدماتهم.
ان نشـــــاط البحـث او التفـاعل مع المواقع اﻻلكترونيـة او الخدمات التابعة لﻼطراف اﻻخرى بما في ذلك تلك المواقع التي
تحتوي على رابط او اعﻼن على موقعنا سـيجعلك خاضـعا للسـياسـات واﻻجراءات المطبقة من قبل ذلك الطرف .اضـافة
الى ذلك فإنك توافق على اننا لن نكون مسـئولين او يكون لدينا اي سـلطة على اﻻطراف اﻻخرى الذين تسـمح لهم بالولوج
الى بيانات المستخدم الخاصة بك.

اذا كنت تستخدم موقع الكتروني يعود لشخص آخر )مثال :فيسبوك – انستجرام  -تويتر – او مجموعات جوجل ...الخ(
واذا كنت تســـمح لتلك الجهة اﻻخرى بالدخول الى محتويات المســـتخدم الخاصـــة بك فإنك تقوم بذلك على مســـئوليتك
الخاصـة .ﻻ تنطبق سـياسـة الخصـوصـية هذه على المعلومات التي نقوم بالحصـول عليها باسـتخدام وسـائل أخرى )بما في
ذلك  ( offlineاو من مصادر أخرى عدا منصاتنا اﻻلكترونية.

المعلومات التي نتقاسمها
عند موافقتك على تزويدنا ببياناتك الشـخصـية فقد نطلب منك ايضـا موافقتك على قيامنا بتقاسـم هذه البيانات مع الشـركات
الزميلة لبيت التمويل الكويتي والتي قد تحتاجها احيانا للدخول الى معلوماتك لتقديم الخدمات لك نيابة عنا.
ومن الناحية القانونية فإنه يمكن للشــركات الزميلة لبيتك العمل كجهات معالجة للبيانات وذلك لمعالجة بياناتك الشــخصــية
نيابة عنا وبناء على تعليماتنا المحددة .كما ســـتخضـــع جهات المعالجة هذه لقوانين حماية البيانات وســـتقوم فقط بمعالجة
بياناتك الشخصية ومطابقتها لسياسة الخصوصية الخاصة بنا واية إجراءات أخرى متعلقة بالسرية واﻻمن.
في الحاﻻت التي نقوم فيها بتخزين بياناتك الشـخصـية داخل بيتك او لدى الغير فإننا نقوم بتطبيق اتفاقيات تعاقدية سـريعة
مع اﻻطراف اﻻخرى للتأكيد بأن بيانات الشـخصـية سـيتم تناولها وفقا لقواني حماية البيانات الشـخصـية ذات العﻼقة مثال
قانون حماية البيانات العامة .وعند قيامنا بذلك فإننا سنستخدم سبل الحماية المناسبة لحماية اية بيانات شخصية يتم نقلها.
نســـتخدم بنود تعاقدية قياســـية معتمدة بالســـنبة لعمليات النقل الدولية للمعلومات الشـــخصـــية التي يتم جمعها في المنطقة
اﻻقتصادية اﻻوروبية وسويسرا.
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يمكنك ايجاد المعلومات والبنود التعاقدية القياسية على موقع المفوضية اﻻوروبية اﻻلكتروني.

اين نخزن بياناتك الشخصية
ان البيـانات التي نقوم بالحصـــــول عليهـا منـك قد يتم نقلهـا وتخزينهـا وخﻼف ذلك معـالجتهـا على الســـــيرفرات الموجودة
خارج البﻼد التي تقيم فيها والتي يتم وضعها في مراكز بيانات آمن ة عالميا بما في ذلك الكويت ودول المنطقة اﻻقتصادية
اﻻوروبية وقد يتم تخزين البيانات في اي من هذه اﻻماكن.

مدة تخزين البيانات
ســنحتفظ ببياناتك طوال المدة الﻼزمة لتحقيق اﻻغراض الواردة في بيان الخصــوصــية هذا .وعند تقدير هذه المدد نقوم
بعنياة بمراجعة احتياجاتنا لجمع البيانات الشـخصـية بشـكل عام واذا كان هناك حاجة لذلك نقوم باﻻحتفاظ بالبيانات ﻻقصـر
مـدة ممكنـة وذلـك لتحقيق الغرض من جمع البيـانـات مـا لم يكن هنـاك حـاجـة الى اﻻحتفـاظ بهـا لمـدة اطول للتقيـد بـالمتطلبـات
الرقابية والقانونية او في الحاﻻت التي نحتاج فيها البيانات ﻻغراضنا القانونية.

حقوقك وكيفية ممارستها
اذا كنت تعيش في المنطقة اﻻقتصــادية اﻻوروبية فإنه وفقا لقانون حماية البيانات العامة اﻻوروبي ســيكون لديك عدد من
الحقوق فيما يتعلق ببياناتك الشخصية والتي يجب أن نلتزم بها .تتمثل هذه الحقوق فيما يلي:









أن يتم ابﻼغك :يحق لك أن يتم ابﻼغك بخصـوص الحصـول على واسـتخدام بياناتك الشـخصـية من قبلنا او نيابة عنا
من قبل الغير.
حق الدخول :يحق لك الحصـــــول منـا على تاكيـد ما اذا كانت بيـاناتك الشـــــخصــــيـة يتم معـالجتهـا ام ﻻ واذا كان يتم
معالجتها فإنه يحق لك الدخول الى تلك البيانات الشـخصـية .ان هذا الحق ﻻ ينطبق على الحاﻻت التي يمكن ان يؤثر
فيها ذلك على حقوق وحريات اﻻخرين.
حق التصـحيح :يحق لك الطلب بأن يتم تصـحيح اية بيانات شـخصـية غير صـحيحة حيث يجب علينا تلبية الطلب في
الوقت المناســب .ومع اﻻخذ في اﻻعتبار الغرض من المعالجة فإنه يحق لك بأن يتم اكمال البيانات الشــخصــية غير
المكتملة.
حق المحو :يحق لك الطلب بأن يتم محو بياناتك الشخصية الموجودة بحوزتنا في الوقت المناسب.
حق منع المعالجة :يحق لك أن تطلب الحد من اســـتخدام بياناتك الشـــخصـــية في الحاﻻت التي ﻻ يتم فيها اســـتخدام
البيانات الشخصية للغرض الذي تم جمعها من اجله.
حق اﻻعتراض على المعالجة :يحق لك اﻻعتراض على اســتخدام بياناتك الشــخصــية اذا كان ذلك اﻻســتخدام مبني
على اساس المصلحة القانونية او المصلحة العامة .تعتبر المصلحة القانونية اساسا قانونيا لمعالجة البيانات الشخصية
في الحاﻻت التالية ) (1اذا كان اســتخدام البيانات له اثر محدود عليك ) (2اذا كنت تتوقع بشــكل معقول أن نســتخدم
البيانات بهذه الطريقة ) (3اذا رأينا انه من غير المناسب اﻻتصال بك لطلب الموافقات المزعجة.
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 حق تحميل البيانات :عند قيامك بتزويدنا ببياناتك الشـخصـية ﻻسـتخدامها بناء على موافقتك او كما هو مطلوب للوفاء
بالت زاماتنا التعاقدية تجاهك فإنه يحق لك استﻼم البيانات الشخصية التي قمت بتزويدنا بها وفقا للنموذج العام المهيكل
والمسـتخدم وذلك لتقوم بتزويد تلك البيانات الشـخصـية الى شـركة أخرى ﻻسـتخدامها كما ترغب .ﻻ ينطبق هذا الحق
في حالة اســتخدامنا للبيانات للقيام بمواجبات عامة )مثال :اﻻمن او اﻻلتزام( .يشــمل هذا اﻻمر البيانات الشــخصــية
الحســـاســـة مثال المصـــادقة البيولوجية او البيانات الصـــحية او اﻻعتقادات الســـياســـية او الدينية التي يتم تزويدها
بموافقتك.
 حق التقدم بشــكوى الى الجهات الرقابية :يحق لك التقدم بشــكوى خطية رســمية الى اي جهة رقابية مخولة بحل اية
شكاوي متعلقة بنقل البيانات والتي ﻻ يمكننا تسويتها معك مباشرة.
 حق ســـحب الموافقة :يحق لك ابﻼغنا بأنك لم تعد ترغب بأن نقوم بالحصـــول على او تخزين او اســـتخدام بياناتك
الشخصية اذا لم يكن هناك سبب عملي او قانوني لنا للقيام بذلك.
ولمسـاعدتك في إدارة بياناتك الشـخصـية سـنقوم بتزويدك بنسـخة عن جميع بياناتك الشـخصـية التي توجد لدينا اذا طلبت
ذلك.
لمباشرة في محو البيانات الرجاء التواصل معنا على والبريد اﻹلكتروني  ،dataprivacy@kfh.comللمزيد من
المعلومات الرجاء مراجعة قسم "تفاصيل اﻻتصال بنا" أعﻼه .

كيف نحافظ على امن معلوماتك
سـنقوم باتخاذ اﻻجراءات المعقولة لحماية بياناتك الشـخصـية الموجودة لدينا من اي سـوء اسـتخدام او ضـياع او اي دخول
غير مصــرح به وذلك يشــمل برامج الحماية والدخول بكلمات الســر واجهزة الخادم اﻻمنة .وعلى وجه الخصــوص فإننا
نقوم بمراجعـة المعلومـات التي نجمعهـا وإجراءات التخزين والمعـالجـة بمـا في ذلـك إجراءات اﻻمن المـاديـة وذلـك للوقـايـة
ضــد اي دخول غير مصــرح به الى اﻻنظمة ومنح حق الدخول الى البيانات الشــخصــية الى موظفينا ومقاولينا ووكﻼئنا
الذين يحتاجون الى تلك البيانات لمعالجتها لنا والذين يخضــعون لبند الســرية التعاقدي وقد يتعرضــون للعقوبات التأديبية
او الفصل اذا اخفقوا في التقيد بهذه اﻻلتزامات.
لســوء الحظ فإنه يوجد هناك دائما مخاطر مصــاحبة لعملية ارســال المعلومات من خﻼل اي من قنوات اﻻنترنت .وعليه
فإن ارسالك ﻻية معلومات عبر اﻻنترنت سيكون على مسئوليتك الشخصية .بالرغم من أننا سنبذل قصارى جهدنا لحماية
بياناتك الشــخصــية إﻻ انه ﻻ يمكننا ضــمان امن بياناتك الشــخصــية التي يتم ارســالها عبر اﻻنترنت وﻻ نضــمن امن اية
معلومات بما في ذلك البيانات الشخصيبة التي تقوم بارسالها لنا عبر اﻻنترنت.
اذا كان لديك اي شـك بخصـوص اي اسـاءة اسـتخدام او فقدان او اي دخول غير مصـرح به الى بياناتك الشـخصـية يرجى
ابﻼغنا بذلك فورا .
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اﻻلتزام الرقابي والتعاون مع الجهات الرقابية
نقوم دوريا بمراجعة التزامنا بسـياسـة الخصـوصـية .وعلى اية حال اذا رغبت في التقدم بشـكوى بشـأن خصـوصـية البيانات
فإنه يمكن ارســال بريد الكتروني الى  . COMPLAINT@KFH.COMعند اســتﻼمنا للشــكوى الخطية الرســمية منك ســنقوم
باﻻتصـال بالشـخص الذي تقدم بالشـكوى للمتابعة .اننا نعمل مع الجهات الرقابية المعنية بما في ذلك هيئات حماية البيانات
المحلية وذلك لحل اية شكاوي متعلقة بالبيانات الشخصية التي ﻻ نستطيع حلها مع مستخدمينا مباشرة.
يحق لك ايضـا اسـتئناف او اﻻبﻼغ عن مخاوفك الى الجهة الرقابية المسـئولة عن حماية البيانات في المنطقة اﻻقتصـادية
اﻻوروبية اذا لم تكن راضيا عن نتائج شكواك.

التغييرات في بيان الخصوصية
قد نقوم في المسـتقبل بتعديل بيان الخصـوصـية في اي وقت من خﻼل تعديل هذه الصـفحة  .سـيتم عمل جميع التعديﻼت
هنـا بحيـث تكون دائمـا على علم بـالمعلومـات التي نقوم بجمعهـا وكيفيـة اســـــتخـدامنـا لتلـك المعلومـات ومـا اذا كنـا ســـــنقوم
باﻻفصــاح عنها الى اي شــخص .كما أن بعض محتويات ســياســة الخصــوصــية هذه قد يلغيها ويحل محلها محتويات او
اشعارات أخرى يتم نشرها في مكان آخر على موقعنا اﻻلكتروني.
وعلى اية حال سنقوم بابﻼغك بأية تغييرات على سياسة الخصوصية في هذه الصفحة.

الخﻼصة
ان خصوصيتك مهمة جدا بالنسبة لنا .نأمل بأن تكون سياسة الخصوصية هذه مفيدة لك.
اذا كان لديك اية اسـتفسـارات بخصـوص سـياسـة الخصـوصـية هذه يرجى عدم التردد باﻻتصـال بنا .بالنسـبة لكيفية اﻻتصـال
بنا فهي متوفرة في بند "كيفية اﻻتصال بنا" أعﻼه.
تاريخ اخر تحديث2021/10/01 :
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