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 بيان الخصوصية 

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

  نبذة عن بيت التمويل الكويتي  

ــي في برج بيتك   ــالمي يقع مقره الرئيس ــار اليه هنا فيما بعد "بيتك" على انه بنك اس   – يعتبر بيت التمويل الكويتي ويش
  الكويت    13110الصفاة   –  24989ص.ب.  

يعرض بيتك سـلسـلة كاملة من المنتجات المصـرفية االسـالمية عبر العديد من المناطق االقليمية. يمكنكم االطالع على  
    https://www.kfh.com/en/home/Personal/aboutus.html. هذه الخدمات من خالل الرابط  

البنك الكويتي  ، وذلك يشــمل على ســبيل المثال وليس الحصــر  وشــركاتها الزميلة تلتزم مجموعة بيت التمويل الكويتي  
التركي للمـساهمة والـشركة االلمانية التابعة لبيتك ، بتوفير افـضل وأجود الخدمات الى جميع العمالء بما في ذلك احترام  

اءات المناسبة لحماية بياناتهم الشخصية وفقا لقوانين حماية البيانات  مخاوفهم بشأن الخصوصية الشخصية واتخاذ االجر
  الشخصية المطبقة.  

على عمليات بيت التمويل الكويتي (ش.م.ك) فقط ويقع مقرنا الرئيسـي في مدينة الكويت  ينطبق بيان الخصـوصـية هذا  
  الكويت.   –

  المواقع االلكترونية التالية:  يمكنكم االطالع على بيان الخصوصية الخاص بشركاتنا التابعة في 

  اضغط هنا بخصوص البنك الكويتي التركي للمساهمة 

  المانيا    –اضغط هنا بخصوص البنك الكويتي التركي 

  بيانات التواصل معنا: 

 –حماية البيانات   ـسئولتعتبر خـصوـصيتك هامة جدا بالنـسبة لنا. اذا كان لديك اية اـستقـسارات يرجى االتـصال بنا على م
الــكــويــتــي   الــتــمــويـــل  االلــكــتــرونــي    13110الصــــــفـــاة    –  24989ص.ب.    –بــيـــت  الــبــريـــد  او  الــكــويـــت 
dataprivacy@kfh.com    
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  بيان الخصوصية هذا: 

التي يتم االحتفاظ بها من قبل بيت التمويل  ينطبق بيان الخصـوصـية هذا (بيان الخصـوصـية) على المعلومات الشـخصـية  
الكويت ويجب أن يتم قراءتها مع شــــروط االســــتخدام الخاصــــة بنا باالضــــافة الى الكوكيز (ملفات تعريف   –الكويتي  

  في تلك المستندات.    االرتباط) وبيان الخصوصية واية مستندات أخرى يشار اليها

  ماهية البيانات الشخصية التي يتم جمعها  

  نقوم بجمع سلسلة من البيانات الشخصية لتقديم وتطوير خدماتنا وذلك يشمل ما يلي: 

  البيانات الـشخـصية التي نحـصل عليها منك مباـشرة من خالل تفاعلك مع محتوياتنا ومنـصاتنا ومن خالل الغير مثال
 المستندات الرسمية  االسم وبيانات االتصال والجنسية والحالة االجتماعية و/أو  

 

   اـسة ـستقبال الموظفين الجدد  التي نحـصل عليها من الموارد البـشرية عند التوظيف او عند االبيانات الـشخصـية الحـس
 مثال البيانات الصحية / الطبية ومعلومات االرتباطات السياسية.  

 
   الموافقات التي نحصــل عليها عند موافقتك على قيامنا بمعالجة بياناتك اذا دعت الحاجة للموافقة او الي نشــاط آخر

 مثال استخدام الكوكيز (ملفات تعريف االرتباط)  
 

   وتشمل:  البيانات التكنولوجية 
 

 االنترنت.  عنوان بروتوكول  -
بيانات االجهزة (مثال موديل الجهاز ونســخة النظام التشــغيلي ورموز تعريف الجهاز الخاصــة وبيانات شــبكة   -

 الهاتف والتي تشمل رقم الهاتف)  
لـغة   –نوع محرك البـحث    –ضـــــبط الجـهاز    –نشـــــاط النـظام    –بـياـنات حوادث الجـهاز مـثال ـحاالت التوقف   -

  URLع  تاريخ ووقت طلبك وبيانات المرج  –محرك البحث  
الموجودة محليا على جهازك باســـتخدام االليات مثال محرك البحث  المعلومات (شـــامل البيانات الشـــخصـــية)   -

 ) وبيانات التطبيق.    HTML5والتخزين االلكتروني (شامل 
 

 
  ــية. للمزيد من المعلومات ــخصـ ــاتنا فإننا نعتبرها بيانات شـ ــاباتك على منصـ عندما تتعلق المعلومات باي من حسـ

ملفات تعريف   –  IPعنوان   –القســم المعنون (التســويق المباشــر  بخصــوص البيانات التقنية يرجى الرجوع الى  
 االرتباط "كوكيز")
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 كيف نجمع بياناتك الشخصية  

ما لم يكون ذلك غير معقوم او غير عملي. كما اننا نقوم بذلك  نقوم بالحـصول على بياناتك الـشخـصية بـشكل مباـشرة منك  
  بعدة طرق تشمل ما يلي:  

   .عند قيامك بتعبئة اي طلب الكترونيا من خالل الموقع االلكتروني 
   .او التواصل معنا مباشرة 

  ن االطراف االخرى وذلك يشمل: يمكن ايضا ان نقوم بجمع بيانات الشخصية م

   القـانوناالطراف االخرى مثـال والجهـات الحكوميـة    وكـاالت التقـارير االئتمـانيـة ووكـاالت تطبيق 
 االخرى.

 بوابات الدفع عبر بطاقات ماستركارد وفيزا 
 سويفت 

 الشركات التابعة لبيتك 

  وكاالت التوظيف و/أو 
  المقاولون وشركاء العمل  

ان اية بيانات ـشخـصية نقوم بالحـصول عليها ـسيتم االحتفاظ بها فقط للمدة التي نحتاجها فيها ولالـسباب التي تم جمعها من 
الـستخدام او االفـصاح عن بياناتك الـشخـصية ولالغراض الموـضحة في بيان الخـصوـصية  أجلها. واذا لم تعد هناك حاجة 

ــكل قانونهذا واذا لم نعد نحت ــنقوم باتخاذ الخطوات المعقولة التالف بياناتك   ياج بشــ لالحتفاظ بتلك المعلومات عندئذ ســ
  الشخصية او التأكد من اعتبارها مجهولة. 

  كيف نستخدم بياناتك الشخصية  

وفقا للتعليمات الواردة في قانون حماية البيانات العامة فإنه يمكننا اســتخدام بياناتك الشــخصــية فقط الغراض تدعو الى  
كما يمكننا تقاســم بياناتك الشــخصــية مع االطراف االخرى في هذه الحالة. عند اســتخدامنا لبياناتك الشــخصــية فإننا  ذلك.  

  نستخدم أحد االسس التالية:  

 لتزامات القانونية  التقيد باال 
 الحاجة الى عرض انشطتنا الرئيسية والمعروفة بالمصلحة القانونية 

   .عند الحاجة الى التقيد بااللتزامات التعاقدية  

  يمكن أن نجصل على بياناتك الشخصية منك او من الغير والتي سنستخدمها فيما يلي:  

  .إدارة عالقتنا معك او مع شركتك 
   عرض منتجاتنا وخدماتنا 

 التعيين وتوظيف االفراد 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  

  

    القانونيةكيف نستخدم البيانات الشخصية ومصالحنا 

اذا تعلق االمر بحقوقـنا الـقانونية فإنه مطلوب منا ابالغك 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  

  الشخصية:  الغرض من استخدام البيانات  

   .تعيين الموظفين المحتملين 

   الحاق الموظفين بأعمالنا عند نجاحهم بالحصول على الوظيفة لدينا 
   والمقاولين الخارجيين.  إدارة اعمالنا مع االستشاريين 

  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 االوروبية بالنسبة للشيكات المتجهة الى اوروبا 
   .استالم الدفعات من التجار وذلك كجزء من بوابة الدفع 

   .حل وإدارة اية نزاعات تنشأ عن استخدام بطاقاتنا المصرفية 



 بيت التمويل الكويتي (ش.م.ك.ع)     بيان الخصوصية الخاص بقانون حماية البيانات العامة لبيت التمويل الكويتي 
  

  القسم "ج": الملحقات  

 
Version 1.1 Page 5 of 11  

 

  اسسنا القانونية  

   الوفاء بالتزامنا القانوني 

   .تحقيق مصالحنا القانونية 

  مصالحنا القانونية  

   التأكد من سهولة نجاح انجاز المعامالت 

   .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:  

 مات التعاقدية  التقيد بااللتزا 

   تحقيق مصالحنا القانونية 

  مصالحنا القانونية:  

   تحصيل الديون المستحقة لنا 

  إدارة المخاطر لنا ولعمالئنا 

  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 باالحكام 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 

  اب االعمال الحرة الذين نستخدمهم.  اصحصرف الدفعات الى اي من 

  اسسنا القانونية:  

   تحقيق مصالحنا القانونية 

   الوفاء بااللتزام القانوني 

  مصالحنا القانونية:  

   .صرف الدفعات في الوقت المناسب الي من االستشاريين/ اصحاب االعمال الحرة الذين نستخدمهم 

   

  وملفات تعريف االرتباط (الكوكيز)  IPالتسويق المباشر وعناوين 

  التسويق:  

في الحاالت التي ـسجلت فيها موافقتك او التي يكون لنا فيها مـصلحة قانونية فإنه يجوز لنا (واالطراف االخرى المـسموح  
ــر عبر البريد العادي او الهاتف او ا ــويق المباش ــرة الغراض التس ــال بك مباش ــائل  لها) االتص لبريد االلكتروني او الرس

  ال فيسبوك وانستجرام وتويتر وتطبيق واتس اب.  ثاو وسائل التواصل االجتماعي  مالقصيرة او االعالنات  

  وقد يتعلق التسويق بما يلي:  

   مك بأنها قد تمهنحن (او االخرين)  المنتجات والخدمات االضافية التي نشعر 

   المعلومات الخاـصة بالبـضائع والخدمات التي نعرـضها والمـشابهة لتلك قمت باـستخدامها او االـستفـسار
 بشأنها.  

بقة فيما بتعلق   اذا كنت عميل حالي سـنقوم باالتصـال بك فقط عبر الوسـائل االلكترونية دون الحصـول على موافقتك المـس
  ة معك. بالخدمات المشابهة لتلك التي كانت موضوع معامالت مسبق
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منا فإنه يمكنك الغاء االشـتراك من خالل موقع الغاء االشـتراك  المبين في   اذا لم تعد ترغب في تلقى مراسـالت التسـويق
ال بريد الكتروني الى   بريدنا االلكتروني او من خالل الطلب منا حذف اـسمك وبياناتك االلكترونية من قاعدة بياناتنا بارـس

dataprivacy@kfh.com    

  ) IPعناوين بروتوكول االنرتنت (

كلما تـصفحت في االنترنت. عند زيارتك لمنـصتنا االلكترونية  هو رقم يتم اـصداره تلقائيا وتخـصيـصه لجهازك   IPعنوان  
الخاص بك باالضافة الى تاريخ ووقت زيارتك    IPان  يقوم جهاز الخادم (ـسيرفر) المـستخدم من قبل مـضيفنا بتـسجيل عنو

ه و    (محرك البـحث)    البراوزرونوع   دـم ذي تســـــتـخ ك الى    URLاـل اـمت بتحويـل ة اخرى ـق ة مواقع الكترونـي اـي الـخاص ـب
  منصاتنا االلكترونية.  

  ملفات تعريف االرتباط (كوكيز)  

ــتخدام ملفات تعريف االرتباط (الكوكيز). عند   قد نقوم في بعض الحاالت ايضــا بالحصــول على بياناتك الشــخصــية باس
ــغير  ــال ملف تعريف ارتباك (كوكي) (وهو عبارة عن ملف ملخص وصــ دخولك الى موقعنا االلكتروني قد نقوم بارســ

ــيمكننا هذا االمر من اعيحتوي   واتاحة الخدمات االلكترونية.  لتعرف على جهازك لى رقم تعريف محدد) الى جهازك. سـ
  كما يساعد هذا االمر على تتبع الخدمات التي تقوم باالطالع عليها لكي نرسل لك آخر االخبار بخصوص تلك الخدمات.  

نا االلكترونية التي تم زيارتها عكما اننا نســــتخدم ملفات تعريف االرتباط لقياس انماط حركة المرور وتحديد مناطق مواق
وقياس انماط المعامالت بالمجموع. نـستخدم هذا االمر لدراـسة طباع مـستخدمينا وذلك لنعمل على تحـسين خدماتنا. اذا لم  
ترغب في تلقى ملفات تعريف االرتباط (كوكيز) يمكن ضـبط متصـفح الشـبكة الخاص بك بحيث ال يقبل جهازك اسـتقبال  

رفة كيفية عمل ذلك والحصـــول على المزيد من المعلومات بخصـــوص الكوكيز عبر الموقع التالي:  الكوكيز. يمكنك مع
   (kfh.com)اشعار ملفات تعريف االرتباط وخصوصية البيانات

المفضــــــلة في اي وـقت. للمزـيد من المعلوـمات يرجى االطالع على بـيان ملـفات   يمكـنك تـحدـيث ملـفات تعريف االرتـباط
  االرتباط والخصوصية.  

  عدم قبول مراسالت التسويق بالبريد االلكتروني 

يمكنك الغاء االشــتراك من مراســالت بريد التســويق المرســلة من قبل منصــاتنا االلكترونية في اي وقت من خالل اتباع  
او من خالل الطلب منا حذف اســـمك  موقع الغاء االشـــتراك المبين في بريدنا االلكتروني (انظر بند "التســـويق" أعاله ) 

ا من قاعدة بياناتنا وذلك بارســـال رســـالة عبر البريد االلكتروني  الشـــخصـــية التي تم الحصـــول عليها الكتروني  كوبيانات
dataprivacy@kfh.com    

لصــد جميع ملفات تعريف االرتباط (الكوكيز) بما في ذلك اية ملفات  متصــفح االنترنت الخاص بك يمكنك ايضــا ضــبط  
ــاتنا االل ــلة بمنص ــبطها من قبلنا. وعلى اية حال فإنه تجدر  تعريف ارتباط متص كترونية او االبالغ عن اية كوكيز يتم ض

أن العديد من منـصاتنا االلكترونية قد ال تعمل  جيدا اذا تم ايقاف ملفات تعريف االرتباط الخاـصة بك. وعلى االـشارة الى  
  سبيل المثال فإننا قد ال 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  
    dataprivacy@kfh.comباي من حقوقك أعاله يمكنك ارسال بريد الكتروني الى:  

  الروابط مع المواقع االلكترونية االخرى 

ــلة   ــتخدامها من قبل اية مواقع الكترونية او خدمات متص ــات يتم اس ــئولين عن اية ممارس ــنا مس او ناتجة عن مواقعنا لس
االلكترونية وذلك يشمل المعلومات او المحتويات الواردة فيها او اجراءات جمع البيانات او سياسات الخصوصية الواردة  

ــياســــة  فيها. يرجى العلم بأنك عندما تســــتخدم اي رابط   لالنتقال من موقعنا االلكتروني الى موقع الكتروني آخر فإن ســ
  الخصوصية ال تنطبق على مواقع االطراف االخرى او خدماتهم.  

ان نشـــــاط البـحث او التـفاعل مع المواقع االلكترونـية او الخدمات التابعة لالطراف االخرى بما في ذلك تلك المواقع التي  
موقعنا سـيجعلك خاضـعا للسـياسـات واالجراءات المطبقة من قبل ذلك الطرف. اضـافة  تحتوي على رابط او اعالن على  

الى ذلك فإنك توافق على اننا لن نكون مـسئولين او يكون لدينا اي ـسلطة على االطراف االخرى الذين تـسمح لهم بالولوج  
  الى بيانات المستخدم الخاصة بك.  

  

او مجموعات جوجل ...الخ)   –تويتر   -انستجرام   –اذا كنت تستخدم موقع الكتروني يعود لشخص آخر (مثال: فيسبوك  
تقوم بذلك على مســـئوليتك   كواذا كنت تســـمح لتلك الجهة االخرى بالدخول الى محتويات المســـتخدم الخاصـــة بك فإن

ة الخصـوصـية هذه على المعلومات التي ائل أخرى (بما في   الخاصـة. ال تنطبق ـسياـس نقوم بالحـصول عليها باـستخدام وـس
  عدا منصاتنا االلكترونية.  ) او من مصادر أخرى    offlineذلك  

  المعلومات التي نتقاسمها

ركات   م هذه البيانات مع الـش عند موافقتك على تزويدنا ببياناتك الـشخصـية فقد نطلب منك ايضـا موافقتك على قيامنا بتقاـس
  .خول الى معلوماتك لتقديم الخدمات لك نيابة عنادلل  يل الكويتي والتي قد تحتاجها احياناالزميلة لبيت التمو

ومن الناحية القانونية فإنه يمكن للشــركات الزميلة لبيتك العمل كجهات معالجة للبيانات وذلك لمعالجة بياناتك الشــخصــية  
وســـتقوم فقط بمعالجة   لقوانين حماية البياناتنيابة عنا وبناء على تعليماتنا المحددة. كما ســـتخضـــع جهات المعالجة هذه  

  صوصية الخاصة بنا واية إجراءات أخرى متعلقة بالسرية واالمن. بياناتك الشخصية ومطابقتها لسياسة الخ

في الحاالت التي نقوم فيها بتخزين بياناتك الشـخصـية داخل بيتك او لدى الغير فإننا نقوم بتطبيق اتفاقيات تعاقدية سـريعة 
يتم تناولها وفقا لقواني حماية البيانات الشـخصـية ذات العالقة مثال   مع االطراف االخرى للتأكيد بأن بيانات الشـخصـية ـس

  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  
  صادية االوروبية وسويسرا.  االقت
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  يمكنك ايجاد المعلومات والبنود التعاقدية القياسية على موقع المفوضية االوروبية االلكتروني.  

  اين نخزن بياناتك الشخصية 

  ان البـيانات التي نقوم بالحصـــــول عليـها مـنك قد يتم نقلـها وتخزينـها وخالف ذلك مـعالجتـها على الســـــيرفرات  الموجودة
ة عالميا بما في ذلك الكويت ودول المنطقة االقتصادية  كز بيانات آمناوالتي يتم وضعها في مرخارج البالد التي تقيم فيها 

  اي من هذه االماكن. االوروبية وقد يتم تخزين البيانات في 

  مدة تخزين البيانات 

لخصــوصــية هذا. وعند تقدير هذه المدد نقوم  طوال المدة الالزمة لتحقيق االغراض الواردة في بيان اســنحتفظ ببياناتك  
بعنياة بمراجعة احتياجاتنا لجمع البيانات الـشخـصية بـشكل عام واذا كان هناك حاجة لذلك نقوم باالحتفاظ بالبيانات القـصر 

ـبات  ـمدة ممكـنة وذـلك لتحقيق الغرض من جمع البـياـنات ـما لم يكن هـناك ـحاـجة الى االحتـفاظ بـها لـمدة اطول للتقـيد ـبالمتطل
  البيانات الغراضنا القانونية.  الرقابية والقانونية او في الحاالت التي نحتاج فيها 

  

  حقوقك وكيفية ممارستها

اذا كنت تعيش في المنطقة االقتصــادية االوروبية فإنه وفقا لقانون حماية البيانات العامة االوروبي ســيكون لديك عدد من 
  الحقوق فيما يتعلق ببياناتك الشخصية والتي يجب أن نلتزم بها. تتمثل هذه الحقوق فيما يلي:  

 تخ دام بياناتك الشـخصـية من قبلنا او نيابة عنا  أن يتم ابالغك: يحق لك أن يتم ابالغك بخصـوص الحصـول على واـس
 من قبل الغير.  

   مـنا على تاكـيد ما اذا كانت بـياناتك الشـــــخصــــــية يتم مـعالجتـها ام ال واذا كان يتم  حق الدخول: يحق لك الحصـــــول
يؤثر  معالجتها فإنه يحق لك الدخول الى تلك البيانات الشـخصـية. ان هذا الحق ال ينطبق على الحاالت التي يمكن ان  

 فيها ذلك على حقوق وحريات االخرين.  

  خصـية غير صـحيحة حيث يجب علينا تلبية الطلب في حق التصـحيح: يحق لك الطلب بأن يتم تصـحيح اية بيانات ـش
الوقت المناســب. ومع االخذ في االعتبار الغرض من المعالجة فإنه يحق لك بأن يتم اكمال البيانات الشــخصــية غير  

 المكتملة.  

 يحق لك الطلب بأن يتم محو بياناتك الشخصية الموجودة بحوزتنا في الوقت المناسب.  حق المحو : 
   ــية في الحاالت التي ــخصـ ــتخدام بياناتك الشـ ــتخدام  حق منع المعالجة: يحق لك أن تطلب الحد من اسـ ال يتم فيها اسـ

 البيانات الشخصية للغرض الذي تم جمعها من اجله. 
   ــتخدام مبني ــتخدام بياناتك الشــخصــية اذا كان ذلك االس حق االعتراض على المعالجة: يحق لك االعتراض على اس

لمعالجة البيانات الشخصية  على اساس المصلحة القانونية او المصلحة العامة. تعتبر المصلحة القانونية اساسا قانونيا 
) اذا كنت تتوقع بشــكل معقول أن نســتخدم  2اثر محدود عليك ( ) اذا كان اســتخدام البيانات له1في الحاالت التالية (

 ) اذا رأينا انه من غير المناسب االتصال بك لطلب الموافقات المزعجة. 3البيانات بهذه الطريقة (
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   الـستخدامها بناء على موافقتك او كما هو مطلوب للوفاء  حق تحميل البيانات: عند قيامك بتزويدنا ببياناتك الـشخـصية
زاماتنا التعاقدية تجاهك فإنه يحق لك استالم البيانات الشخصية التي قمت بتزويدنا بها وفقا للنموذج العام المهيكل  بالت

لتقوم بتزويد تلك البيانات الـشخـصية الى ـشركة أخرى الـستخدامها كما ترغب. ال ينطبق هذا الحق  والمـستخدم وذلك  
ــتخدامنا للبيانات للقيام بمواجبات عا ــخصــية  في حالة اس ــمل هذا االمر البيانات الش مة (مثال: االمن او االلتزام). يش

ــة   ــاسـ ــية او الدينية التي يتم تزويدها  مثال الالحسـ ــياسـ ــحية او االعتقادات السـ ــادقة البيولوجية او البيانات الصـ مصـ
 بموافقتك.  

 ــمية الى اي جهة ر ــكوى خطية رس ــكوى الى الجهات الرقابية: يحق لك التقدم بش قابية مخولة بحل اية  حق التقدم بش
 شكاوي متعلقة بنقل البيانات والتي ال يمكننا تسويتها معك مباشرة.  

   حق ســـحب الموافقة: يحق لك ابالغنا بأنك لم تعد ترغب بأن نقوم بالحصـــول على او تخزين او اســـتخدام بياناتك
  لنا للقيام بذلك.  الشخصية اذا لم يكن هناك سبب عملي او قانوني

ولمسـاعدتك في إدارة بياناتك الشـخصـية سـنقوم بتزويدك بنسـخة عن جميع بياناتك الشـخصـية التي توجد لدينا اذا طلبت  
  ذلك.  

، للمزيد من  omdataprivacy@kfh.c   لمباشرة في محو البيانات الرجاء التواصل معنا على والبريد اإللكتروني
 .المعلومات الرجاء مراجعة قسم "تفاصيل االتصال بنا" أعاله 

  كيف نحافظ على امن معلوماتك

تخدام او ضـياع او اي دخول   ـسنقوم باتخاذ االجراءات المعقولة لحماية بياناتك الـشخصـية الموجودة لدينا من اي ـسوء اـس
برامج الحماية والدخول بكلمات الســر واجهزة الخادم االمنة. وعلى وجه الخصــوص فإننا  غير مصــرح به وذلك يشــمل  

ين والمـعالـجة بـما في ذـلك إجراءات االمن الـمادـية وذـلك للوـقاـية نقوم بمراجـعة المعلوـمات التي نجمعـها وإجراءات التخز
الى االنظمة ومنح حق الدخول الى البيانات الشــخصــية الى موظفينا ومقاولينا ووكالئنا  ضــد اي دخول غير مصــرح به 

لعقوبات التأديبية  الذين يحتاجون الى تلك البيانات لمعالجتها لنا والذين يخضــعون لبند الســرية التعاقدي  وقد يتعرضــون ل
  او الفصل اذا اخفقوا في التقيد بهذه االلتزامات.  

لســوء الحظ فإنه يوجد هناك دائما مخاطر مصــاحبة لعملية ارســال المعلومات من خالل اي من قنوات االنترنت. وعليه 
فإن ارسالك الية معلومات عبر االنترنت سيكون على مسئوليتك الشخصية. بالرغم من أننا سنبذل قصارى جهدنا لحماية  

تك الشــخصــية التي يتم ارســالها عبر االنترنت وال نضــمن امن اية  بياناتك الشــخصــية إال انه ال يمكننا ضــمان امن بيانا
  معلومات بما في ذلك البيانات الشخصيبة التي تقوم بارسالها لنا عبر االنترنت.  

تخدام او فقدان او اي دخول غير مصـرح به الى بياناتك الـشخصـية يرجى   اءة اـس اذا كان لديك اي ـشك بخصـوص اي اـس
  .ابالغنا بذلك فورا 
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  االلتزام الرقابي والتعاون مع الجهات الرقابية

  البيانات خـصوـصية    ـشأننقوم دوريا بمراجعة التزامنا بـسياـسة الخـصوـصية. وعلى اية حال اذا رغبت في التقدم بـشكوى ب
ا للشــكوى الخطية الرســمية منك ســنقوم  . عند اســتالمن COMPLAINT@KFH.COM فإنه يمكن ارســال بريد الكتروني الى  

باالتـصال بالـشخص الذي تقدم بالـشكوى للمتابعة. اننا نعمل مع الجهات الرقابية المعنية بما في ذلك هيئات حماية البيانات  
  المحلية وذلك لحل اية شكاوي متعلقة بالبيانات الشخصية التي ال نستطيع حلها مع مستخدمينا مباشرة.  

ئناف او االبالغ عن مخاوفك الى الجهة الرقابية المسـئولة عن حماية البيانات في المنطقة االقتصـادية  يحق لك ايضـا اسـت
  االوروبية اذا لم تكن راضيا عن نتائج شكواك.  

  التغييرات في بيان الخصوصية

سـيتم عمل جميع التعديالت  الصـفحة .   هذه بتعديل بيان الخصـوصـية في اي وقت من خالل تعديل  قد نقوم في المسـتقبل  
هـنا بحـيث تكون دائـما على علم ـبالمعلوـمات التي نقوم بجمعـها وكيفـية اســـــتـخدامـنا لتـلك المعلوـمات وـما اذا كـنا ســـــنقوم  

لغيها ويحل محلها محتويات او قد يباالفصــاح عنها الى اي شــخص. كما أن بعض محتويات ســياســة الخصــوصــية هذه  
  اشعارات أخرى يتم نشرها في مكان آخر على موقعنا االلكتروني. 

  الخصوصية في هذه الصفحة.    سياسةوعلى اية حال سنقوم بابالغك بأية تغييرات على 

  

  الخالصة 

  ان خصوصيتك مهمة جدا بالنسبة لنا. نأمل بأن تكون سياسة الخصوصية هذه مفيدة لك.  

اذا كان لديك اية اـستفـسارات بخـصوص ـسياـسة الخـصوـصية هذه يرجى عدم التردد باالتـصال بنا. بالنـسبة لكيفية االتـصال  
  تصال بنا" أعاله.  بنا فهي متوفرة في بند "كيفية اال

    01/10/2021تاريخ اخر تحديث:  

 


