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سياسة حماية البيانات الشخصية
1. املقدمة

ــة	 ــح	حماي ــة	ولوائ ــع	أنظم ــا	لجمي ــا	وفًق ــل	بممارســة	أعماله ــدة	للتموي ــل	املتح ــف	جمي ــد	اللطي ــزم	شــركة	عب تلت
ــي. ــر	الســلوك	األخالق ــى	معايي ــع	أعل ــا	يتماشــى	م ــا	وبم ــول	به ــات	املعم البيان

تحــدد	هــذه	السياســة	الســلوكيات	املتوقعــة	ملوظفــي	شــركة	عبــد	اللطيــف	جميــل	املتحــدة	للتمويــل	واألطــراف	
الثالثــة	فيمــا	يتعلــق	بجمــع	أي	بيانــات	شــخصية	تخــص	صاحــب	البيانــات	لــدى	شــركة	عبــد	اللطيــف	جميــل	املتحــدة	

للتمويــل	فضــال	عــن	اســتخدامها	واالحتفــاظ	بهــا	ونقلهــا	والكشــف	عنهــا	وإتالفهــا	وخرقهــا.

ــق	بشــخص	طبيعــي	محــدد	أو	 ــا(	التــي	تتعل ــك	اآلراء	والنواي ــات	الشــخصية	هــي	أي	معلومــات	)بمــا	فــي	ذل البيان
يمكــن	التعــرف	عليــه.	تخضــع	البيانــات	الشــخصية	لبعــض	الضمانــات	النظاميــة	واللوائــح	األخــرى	التــي	تفــرض	قيــوًدا	
علــى	كيفيــة	معالجــة	املؤسســات	للبيانــات	الشــخصية.	شــركة	عبــد	اللطيــف	جميــل	املتحــدة	للتمويــل	مســؤولة	
عــن	ضمــان	االمتثــال	ملتطلبــات	حمايــة	البيانــات	املوضحــة	فــي	هــذه	السياســة	مــن	خــالل	مكتــب	إدارة	البيانــات	
)DMO(.	قــد	يــؤدي	عــدم	االمتثــال	لهــذه	السياســة	إلــى	رفــع	شــكاوى	ضــد	شــركة	عبــد	اللطيــف	جميــل	املتحــدة	

للتمويــل	وتعريضهــا	لـــ	اإلجــراءات	النظاميــة	والغرامــات	و	/	أو	اإلضــرار	بســمعتها.

شــركة	عبــد	اللطيــف	جميــل	املتحــدة	للتمويــل	ملتزمــة	تماًمــا	بضمــان	التنفيــذ	املســتمر	والفعــال	لهــذه	السياســة	
وتطلــب	مــن	جميــع	موظفيهــا	واألطــراف	الثالثــة	املشــاركة	فــي	هــذا	االلتــزام.	ســيتم	التعامــل	مــع	أي	خــرق	لهــذه	
السياســة	علــى	محمــل	الجــد	وقــد	يــؤدي	إلــى	اتخــاذ	إجــراءات	تأديبيــة	وفًقــا	لسياســات	وإجــراءات	املــوارد	البشــرية	

لــدى	شــركة	عبــد	اللطيــف	جميــل	املتحــدة	للتمويــل

يطلب	املكتب	الوطني	إلدارة	البيانات	)	NDMO	(	تطبيق	هذه	السياسة.

2. نطاق التطبيق

تنطبــق	هــذه	السياســة	علــى	جميــع	كيانــات	شــركة	عبــد	اللطيــف	جميــل	املتحــدة	للتمويــل	التــي	يتــم	فيهــا	معالجة	
البيانــات	الشــخصية	لصاحــب	البيانات:

●	في	سياق	األنشطة	التجارية	للكيانات	التابعة	لشركة	عبد	اللطيف	جميل	املتحدة	للتمويل.
●	لتوفير	أو	عرض	سلع	أو	خدمات	لألفراد	)بما	في	ذلك	تلك	املقدمة	أو	املعروضة	مجانًا(	من	قبل	شركة	

					عبد	اللطيف	جميل	املتحدة	للتمويل	.
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●	الرصد	الفعال	لسلوك	األفراد:	تتضمن	عملية	مراقبة	سلوك	األفراد	استخدام	تقنيات	معالجة	البيانات	
					مثل	ملفات	تعريف	االرتباط	الدائمة	ملتصفح	الويب	أو	تتبع	عنوان	بروتوكول	اإلنترنت	IP	الديناميكي	

					مللف	تعريف	الفرد	بهدف:
●	اتخاذ	قرار	بشأنهم.

●	تحليل	أو	توقع	تفضيالتهم	الشخصية	وسلوكياتهم	ومواقفهم.
●	وفق	ما	يقتضيه	النظام	والجهات	الحكومية.

ــد	 ــك	البري ــي	ذل ــا	ف ــة	)بم ــات	الشــخصية	اإللكتروني ــة	البيان ــات	معالج ــع	عملي ــى	جمي ــذه	السياســة	عل ــق	ه تنطب
اإللكترونــي	واملســتندات	التــي	تــم	إنشــاؤها	باســتخدام	برنامــج	معالجــة	الكلمــات(	أو	البيانــات	التــي	يتــم	
االحتفــاظ	بهــا	فــي	ملفــات	يدويــة	منظمــة	بطريقــة	تســمح	بالوصــول	الســهل	إلــى	املعلومــات	املتعلقــة	باألفــراد.

مــت	هــذه	السياســة	إلنشــاء	معيــار	أساســي	ملعالجــة	البيانــات	الشــخصية	وحمايتهــا	مــن	قبــل	جميــع	كيانــات	 ُصمِّ
ــذه	 ــه	ه ــا	تفرض ــة	مم ــر	صرام ــا	أكث ــام	مطلًب ــرض	النظ ــا	يف ــل.	عندم ــدة	للتموي ــل	املتح ــف	جمي ــد	اللطي شــركة	عب
ــم	 ــا	يفــرض	النظــام	شــرًطا	ل ــك،	عندم ــى	ذل ــواردة	فــي	النظــام.	عــالوة	عل ــات	ال ــاع	املتطلب السياســة،	يجــب	اتب

ــة. ــزام	بالنظــام	ذي	الصل ــذه	السياســة،	يجــب	االلت ــه	ه تتناول

عنــد	وجــود	تضــارب	بيــن	متطلبــات	هــذه	السياســة	والنظــام،	فيرجــى	استشــارة	مســؤول	حمايــة	البيانات	الشــخصية	
) PDPO	(	للحصــول	علــى	إرشــادات.

3. التعريفات

ــل	 ــد	اللطيــف	جميــل	املتحــدة	للتموي ــدى	شــركة	عب ــدوام	كامــل	ل ــدوام	جزئــي	أو	ب املوظــــف :	أي	فــرد	يعمــل	ب
بموجــب	عقــد	عمــل	شــفهي	أو	كتابــي،	صريــح	أو	ضمنــي،	ولــه	حقــوق	وواجبــات	معتــرف	بهــا.	يشــمل	هــذا	التعريــف	

املوظفيــن	املؤقتيــن	واملتعاقديــن	املســتقلين.

األعمــال	 للتمويــل	 املتحــدة	 جميــل	 اللطيــف	 عبــد	 شــركة	 معهــا	 تــؤدي	 خارجيــة	 مؤسســة	 الطرف الثالث :	
التجاريــة	ومرخــص	لهــا	أيًضــا،	تحــت	الســلطة	املباشــرة	لشــركة	عبــد	اللطيــف	جميــل	املتحــدة	للتمويــل،	بمعالجــة	
البيانــات	الشــخصية	لصاحــب	البيانــات	لــدى	شــركة	عبــد	اللطيــف	جميــل	املتحــدة	للتمويــل،	واملوظفيــن	واملورديــن	

ــخ. ــن	إل ــات	واملقاولي ومقدمــي	الخدم

البيانــات الشــخصية :	أي	معلومــات	)بمــا	فــي	ذلــك	اآلراء	والنوايــا(	التــي	تتعلــق	بشــخص	طبيعــي	محــدد	أو	يمكــن	
ــرف	عليه. التع
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العميل :	أي	عميل	سابق	أو	حالي	أو	محتمل	لـ	شركة	عبد	اللطيف	جميل	املتحدة	للتمويل.

علــى	 مباشــر،	 غيــر	 أو	 مباشــر	 بشــكل	 	، هويتــه	 تحديــد	 يمكــن	 شــخص	 أي	 شخص طبيعي محدد الهوية :	
وجــه	الخصــوص	بالرجــوع	إلــى	معــّرف	مثــل	االســم،	أو	رقــم	الهويــة،	أو	بيانــات	املوقــع،	أو	املعــّرف	عبــر	اإلنترنــت،	أو	
عامــل	أو	أكثــر	مــن	العوامــل	املاديــة،	أو	الفيزيولوجيــة،	أو	الجينيــة،	أو	العقليــة،	أو	االقتصاديــة،	أو	الهويــة	الثقافيــة	

ــك	الشــخص	الطبيعــي. ــة	لذل أو	االجتماعي

شركة عبد اللطيف جميل املتحدة للتمويل :	شركة	عبد	اللطيف	جميل	املتحدة	للتمويل،	
وتشــمل	الشــركات	التابعــة	لهــا	واملشــاريع	املشــتركة	التــي	تســطير	عليهــا	شــركة	عبــد	اللطيــف	جميــل	املتحــدة	

للتمويــل	الســيطرة	إداريــا.

صاحب البيانات :	الشخص	الطبيعي	املحدد	أو	الذي	يمكن	تحديد	هويته	والذي	تتعلق	به	البيانات.

يعالــج أو ُمعاَلــج واملعالجــة :	أي	عمليــة	أو	مجموعــة	عمليــات	ُتجــرى	على	البيانات	الشــخصية	أو	مجموعــة	البيانات	
ــة،	 ــظ،	والفهرس ــع،	والتســجيل،	والحف ــات	الجم ــك:	عملي ــن	ذل ــة،	وم ــة	أو	آلي ــت	يدوي ــيلة	كان ــأي	وس الشــخصية	ب
والترتيــب،	والتنســيق،	والتخزيــن،	والتعديــل،	والتحديــث،	والدمــج،	واالســترجاع،	واالســتعمال،	واإلفصــاح،	والنقــل،	

والنشــر،	واملشــاركة	فــي	البيانــات	أو	الربــط	البينــي،	والحجــب،	واملســح،	واإلتــالف.

حمايــة البيانــات :	عمليــة	حمايــة	البيانــات	الشــخصية	مــن	الكشــف	أو	الوصــول	أو	التغييــر	أو	املعالجــة	أو	النقــل	أو	
اإلتــالف	غيــر	املصــرح	بــه	أو	غيــر	النظامــي.

هيئــة حمايــة البيانــات :	هيئــة	عامــة	مســتقلة	مســؤولة	عــن	مراقبــة	تطبيــق	الئحــة	حمايــة	البيانــات	ذات	الصلــة	
املنصــوص	عليهــا	فــي	معاييــر	مكتــب	إدارة	البيانــات	الوطنيــة	.

معالجــو البيانــات :	شــخص	طبيعــي	أو	اعتبــاري	أو	هيئــة	عامــة	أو	وكالــة	أو	هيئــة	أخــرى	تعالــج	البيانــات	الشــخصية	
نيابــة	عــن	شــركة	عبــد	اللطيــف	جميــل	املتحــدة	للتمويــل.

ــات	ووفــق	 ــرة	ومطلقــة	مــن	صاحــب	البيان ــإرادة	ح املوافقــة :	أي	إشــارة	محــددة	ومســتنيرة	وصريحــة	صــادرة	ب
رغبتــه	والتــي	تحــدد،	مــن	خــالل	إقــرار	أو	مــن	خــالل	إجــراء	إيجابــي	واضــح،	موافقتــه	علــى	معالجــة	بياناتــه	الشــخصية.

البيانــات ذات الفئــات الخاصــة :	البيانــات	الشــخصية	املتعلقــة	أو	التــي	تكشــف	عــن	األصــل	العرقــي	أو	اإلثنــي	
ــات	 ــة	والبيان ــة	التنظيمي ــة	أو	الفلســفية	أو	العضوي ــدات	الديني ــة	السياســية	أو	املعتق ــي	أو	األيديولوجي أو	القبل
ــة	النســب	 ــع،	وحال ــع	املوق ــات	تتب ــي،	وبيان ــي،	والســجل	االئتمان ــة،	والســجل	الجنائ ــات	الحيوي ــة	أو	البيان الصحي

ــن	/	مجهــول	النســب( )معــروف	النســب	والوالدي
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ــق	 ــة	تتعل ــددة	أو	عام ــص	مح ــم	خصائ ــي	واســتخدامها	لتقيي ــات	الشــخصية	بشــكل	آل ــة	البيان ــط :	معالج التنمي
بشــخص	طبيعــي	يمكــن	التعــرف	عليــه،	وعلــى	وجــه	الخصــوص،	التنبــؤ	بالجوانــب	املتعلقــة	بأدائــه	فــي	العمــل	أو	

ــه ــه	أو	ســلوكه	أو	موقعــه	وتحركات ــه	أو	اهتمامات ــة	أو	تفضيالت وضعــه	االقتصــادي	أو	ظروفــه	الصحي

ــات	الشــخصية	 ــي	للبيان ــر	النظام ــالف	العرضــي	أو	غي ــى	اإلت ــؤدي	إل ــي	ي ــرق	أمن ــخصية : 	خ ــات الش ــرق البيان خ
املنقولــة	أو	املخزنــة	أو	املعالجــة	بطريقــة	أخــرى	أو	فقدهــا	أو	تغييرهــا	أو	الكشــف	غيــر	املصــرح	عنهــا	أو	الوصــول	

إليهــا.

التشفير :		عملية	تحويل	املعلومات	أو	البيانات	إلى	أكواد،	ملنع	الوصول	غير	املصرح	به.

إخفــاء هويــة صاحــب البيانــات :	تجريــد	البيانــات	الشــخصية	مــن	أي	داللــة	-	مباشــرة	أو	غيــر	مباشــرة	-	يمكــن	مــن	
خاللهــا	التعــرف	علــى	هويــة	صاحــب	البيانــات	بــأي	وســيلة	أو	بواســطة	أي	شــخص	

4. الحوكمة

نشر السياسة وإنفاذها  .1�4
يقــوم	فريــق	إدارة	شــركة	عبــد	اللطيــف	جميــل	املتحــدة	للتمويــل	بالتأكــد	مــن	أن	جميــع	موظفــي	شــركة	عبــد	
اللطيــف	جميــل	املتحــدة	للتمويــل	املســؤولين	عــن	معالجــة	البيانــات	الشــخصية	علــى	درايــة	بمحتويــات	هــذه	

السياســة	واالمتثــال	لهــا.

ــة	 ــراف	الثالث ــع	األط ــن	أن	جمي ــل	م ــدة	للتموي ــل	املتح ــف	جمي ــد	اللطي ــد	شــركة	عب ــك،	تتأك ــى	ذل ــة	إل باإلضاف
املشــاركة	فــي	معالجــة	البيانــات	الشــخصية	نيابــة	عن	الشــركة	)مثــل:	معالجــي	البيانــات(	على	درايــة	بمحتويات	
هــذه	السياســة	واالمتثــال	لهــا.	يجــب	الحصــول	علــى	ضمــان	بهــذا	االمتثــال	مــن	جميــع	األطــراف	الثالثــة،	ســواء	
كانــوا	شــركات	أو	أفــراد،	قبــل	منحهــم	حــق	الوصــول	إلــى	البيانــات	الشــخصية	التــي	تســيطر	عليهــا	شــركة	عبــد	

اللطيــف	جميــل	املتحــدة	للتمويــل.

حماية البيانات حسب التصميم  .2�4
لضمــان	تحديــد	جميــع	متطلبــات	حمايــة	البيانــات	ومعالجتهــا	عنــد	تصميــم	أنظمــة	أو	عمليــات	جديــدة	و	/	أو	عنــد	
مراجعــة	أو	توســيع	األنظمــة	أو	العمليــات	الحاليــة،	يجــب	أن	يمــر	كل	منهــا	بعمليــة	املوافقــة	قبــل	املتابعــة	تلــك	

اإلجراءات.

	،)	DPIA	(	البيانــات	حمايــة	تأثيــر	تقييــم	إجــراء	مــن	بالتأكــد	للتمويــل	املتحــدة	جميــل	اللطيــف	عبــد	شــركة	تتعهــد
بالتعــاون	مــع	مســؤول	حمايــة	البيانــات،	لجميــع	األنظمــة	أو	العمليــات	الجديــدة	و	/	أو	املنقحــة	التــي	تتحمــل	
الشــركة	مســؤوليتها.	يجــب	تقديــم	النتائــج	الالحقــة	لتقييــم	حمايــة	البيانــات	الشــخصية	إلــى	مســؤول	حمايــة	
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البيانــات	ملراجعتهــا	واملوافقــة	عليهــا.	عنــد	االقتضــاء،	ســيتعاون	قســم	تكنولوجيــا	املعلومــات	)IT(،	كجــزء	مــن	
نظــام	تكنولوجيــا	املعلومــات	وعمليــة	مراجعــة	تصميــم	التطبيــق،	مــع	مكتــب	إدارة	البيانــات	)	DMO	(	لتقييــم	

تأثيــر	أي	اســتخدامات	تقنيــة	جديــدة	علــى	أمــان	البيانــات	الشــخصية.

مراقبة االمتثال  .3�4
للتأكــد	مــن	مســتوى	االمتثــال	املناســب	الــذي	تحققــه	شــركة	عبــد	اللطيــف	جميــل	املتحــدة	للتمويــل	فيمــا	
يتعلــق	بهــذه	السياســة،	ســيقوم	قســم	املراجعــة	الداخليــة	بإجــراء	مراجعــة	ســنوية	لالمتثــال	لحمايــة	البيانــات	

لجميــع	هــذه	الكيانــات.	تختــص	كل	مراجعــة	بتقييــم	كل	مــا	يلــي:

●	االمتثال	لسياسة	حماية	البيانات	الشخصية،	ويتضمن:
●	تحديد	املسؤوليات.

●	زيادة	الوعي.
●	تدريب	املوظفين.

●	فعالية	املمارسات	التشغيلية	املتعلقة	بحماية	البيانات،	بما	في	ذلك:
●	حقوق	صاحب	البيانات.

●	عمليات	نقل	البيانات	الشخصية.
●	إدارة	حوادث	البيانات	الشخصية.

●	معالجة	شكاوى	البيانات	الشخصية.
●	مستوى	فهم	سياسة	حماية	البيانات	وإشعارات	الخصوصية.

●	دقة	سياسة	حماية	البيانات	وإشعارات	الخصوصية.
●	دقة	البيانات	الشخصية	املخزنة.
●	مطابقة	أنشطة	معالج	البيانات.

●	كفاية	اإلجراءات	ملعالجة	ضعف	االمتثال	وانتهاكات	البيانات	الشخصية.

يقــوم	مكتــب	إدارة	البيانــات	"DMO"	بدعــم	مــن	مســؤول	حمايــة	البيانــات	الشــخصية	)	PDPO	(،	وبالتعــاون	مــع	
ــل،	بوضــع	خطــة	ذات	جــدول	 ــل	املتحــدة	للتموي ــف	جمي ــد	اللطي ــدى	شــركة	عب أصحــاب	املصلحــة	الرئيســيين	ل
زمنــي	لتصحيــح	أي	أوجــه	قصــور	محــددة	خــالل	فتــرة	محــددة	ومعقولــة.	يتــم	إبــالغ	لجنــة	إدارة	البيانــات	لــدى	

شــركة	عبــد	اللطيــف	جميــل	املتحــدة	للتمويــل	عــن	أي	عيــوب	رئيســية	يتــم	تحديدهــا	ألجــل	مراقبتهــا.

5. مبادئ حماية البيانات

اعتمــدت	شــركة	عبــد	اللطيــف	جميــل	املتحــدة	للتمويــل	املبــادئ	التاليــة	ملراقبــة	جمــع	البيانــات	الشــخصية	
واســتخدامها	واالحتفــاظ	بهــا	ونقلهــا	واإلفصــاح	عنهــا	وإتالفهــا:
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املبــدأ 1 : النظاميــة واإلنصــاف والشــفافية:	يجــب	معالجــة	البيانــات	الشــخصية	لصاحــب	البيانــات	بشــكل	  ●
نظامــي	ومنصــف	وشــفاف.	هــذا	يعنــي	أن	شــركة	عبــد	اللطيــف	جميــل	املتحــدة	للتمويــل	يجــب	أن	تخبــر	صاحــب	
البيانــات	عــن	املعالجــة	التــي	ســيتم	إجراؤهــا	)الشــفافية(،	ويجــب	أن	تتطابــق	املعالجــة	مــع	الوصــف	املقــدم	
لصاحــب	البيانــات	)اإلنصــاف(،	ويجــب	أن	تكــون	ألحــد	األغــراض	املحــددة	فــي	سياســة	حمايــة	البيانات	الشــخصية	

)النظاميــة(.

املبــدأ 2 : تحديــد الغــرض:	يتــم	جمــع	البيانــات	الشــخصية	ألغراض	محــددة	وصريحــة	وقانونية	وال	تتــم	معالجتها	  ●
مــرة	أخــرى	بطريقــة	ال	تتوافــق	مــع	تلــك	األغــراض.	هــذا	يعنــي	أن	شــركة	عبــد	اللطيــف	جميــل	املتحــدة	للتمويــل	
يجــب	أن	تحــدد	بالضبــط	الغــرض	مــن	اســتخدام	البيانــات	الشــخصية	التــي	تــم	جمعهــا	وأن	تقصــر	معالجــة	تلــك	

البيانــات	الشــخصية	علــى	مــا	هــو	ضــروري	فقــط	لتلبيــة	الغــرض	املحــدد.

املبــدأ 3 : تحجيــم البيانــات:	يجــب	أن	تكــون	البيانــات	الشــخصية	كافيــة	وذات	صلــة	ومقتصــرة	علــى	مــا	هــو	  ●
ضــروري	فيمــا	يتعلــق	باألغــراض	التــي	تتــم	معالجتهــا	مــن	أجلهــا.	هــذا	يعنــي	أن	شــركة	عبــد	اللطيــف	جميــل	

ــا. ــوب	تماًم ــات	شــخصية	تتجــاوز	مــا	هــو	مطل ــل	يجــب	أال	تخــزن	أي	بيان املتحــدة	للتموي

املبــدأ 4 : الدقــة:	يجــب	أن	تكــون	البيانــات	الشــخصية	دقيقــة	ومحدثــة.	هــذا	يعنــي	أن	شــركة	عبــد	اللطيــف	  ●
جميــل	املتحــدة	للتمويــل	يجــب	أن	يكــون	لديهــا	عمليــات	لتحديــد	ومعالجــة	البيانــات	الشــخصية	القديمــة	وغيــر	

الصحيحــة	واملكــررة.

املبــدأ 5 : تحديــد عمليــة التخزيــن:	يجــب	االحتفــاظ	بالبيانــات	الشــخصية	فــي	شــكل	يســمح	بتحديــد	أصحــاب	  ●
ــذا	 ــات	الشــخصية.	ه ــة	البيان ــا	معالج ــن	أجله ــم	م ــي	تت ــراض	الت ــو	ضــروري	لألغ ــا	ه ــد	عم ــات	ملــدة	ال	تزي البيان
يعنــي	أنــه	يجــب	علــى	شــركة	عبــد	اللطيــف	جميــل	املتحــدة	للتمويــل،	حيثمــا	أمكــن،	تخزيــن	البيانــات	الشــخصية	
بطريقــة	تحــد	أو	تخفــي	هويــة	صاحــب	البيانــات.	يخضــع	االحتفــاظ	بالبيانــات	ألنظمــة	مختلفــة،	بعضهــا	ينــص	علــى	

أن	تكــون	فتــرة	االحتفــاظ	بهــا	عشــر	ســنوات	"1٠"	بعــد	إبــرام	العقــد.

ــر	األمــان	املناســب	 ــات	الشــخصية	بطريقــة	تضمــن	توفي املبــدأ 6 : التكامــل والســرية:	يجــب	معالجــة	البيان  ●
ــر	النظاميــة،	وضــد	الفقــد	 ــر	املصــرح	بهــا	أو	غي ــة	ضــد	املعالجــة	غي ــك	الحماي ــات	الشــخصية،	بمــا	فــي	ذل للبيان
أو	التلــف	أو	الضــرر.	يجــب	علــى	شــركة	عبــد	اللطيــف	جميــل	املتحــدة	للتمويــل	اســتخدام	التدابيــر	الفنيــة	
ــات. ــع	األوق ــي	جمي ــات	الشــخصية	ف ــى	ســالمة	وســرية	البيان ــاظ	عل ــان	الحف ــة	املناســبة	لضم والتنظيمي

املبــدأ 7 : املســاءلة:	يكــون	مكتــب	إدارة	البيانــات	)	DMO	(	مســؤوالً	عــن	عمليــة	االمتثــال	والتحقــق	منهــا.	  ●
هــذا	يعنــي	أنــه	يتعيــن	علــى	شــركة	عبــد	اللطيــف	جميــل	املتحــدة	للتمويــل	إثبــات	أن	مبــادئ	حمايــة	البيانــات	

الســتة	)املوضحــة	أعــاله(	مســتوفاة	لجميــع	البيانــات	الشــخصية	التــي	تتحمــل	الشــركة	مســؤوليتها.
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6. جمـــع البيــانــات

مصادر البيانات  .1�6
ُتجمع	البيانات	الشخصية	من	صاحب	البيانات	فقط	ما	لم	ينطبق	أي	مما	يلي:

●	إذا	تطلبت	طبيعة	الغرض	التجاري	جمع	البيانات	الشخصية	من	أشخاص	أو	كيانات	أخرى.
●	أن	يتم	الجمع	في	ظل	ظروف	طارئة	من	أجل	حماية	املصالح	الحيوية	لصاحب	البيانات	أو	ملنع	خسارة	

				أو	ضرر	خطير	لشخص	آخر.

إذا	ُجِمعــت	البيانــات	الشــخصية	مــن	شــخص	آخــر	غيــر	صاحــب	البيانــات،	فيجــب	إبــالغ	صاحــب	البيانــات	بعمليــة	
الجمــع	مــا	لــم	ينطبــق	أي	ممــا	يلــي:

●	إذا	استلم	صاحب	البيانات	املعلومات	املطلوبة	بوسائل	أخرى.
●	أن	تظل	املعلومات	سرية	نتيجة	التزام	السرية	املهنية.

●	أن	ينص	النظام	السعودي	صراحة	على	جمع	البيانات	الشخصية	أو	معالجتها	أو	نقلها.

إذا	تــم	تقريــر	ذلــك،	عندئــذ	يجــب	إخطــار	صاحــب	البيانــات	بذلــك	علــى	الفــور،	ولكــن	يجــب	أال	يتجــاوز	ذلــك	فــي	أي	
حــال	مــن	األحــوال:

●	شهر	تقويمي	واحد	من	أول	جمع	أو	تسجيل	للبيانات	الشخصية.
●	وقت	االتصال	األول	عند	التواصل	مع	صاحب	البيانات.

●	وقت	الكشف	إذا	تم	الكشف	عن	البيانات	إلى	مستلم	آخر.

1�1�6. موافقة صاحب البيانات
لــن	تحصــل	شــركة	عبــد	اللطيــف	جميــل	املتحــدة	للتمويــل	علــى	البيانــات	الشــخصية	إال	بالوســائل	النظاميــة	
ــرد	 ــة	الف ــى	موافق ــة	إل ــت	الحاج ــى	دع ــي.	مت ــرد	املعن ــة	الف ــة	وموافق ــد	االقتضــاء	بمعرف ــة،	وعن والعادل
والحصــول	تلــك	املوافقــة	قبــل	جمــع	بياناتــه	الشــخصية	أو	اســتخدامها	أو	الكشــف	عنهــا،	تلتــزم	شــركة	عبــد	

اللطيــف	جميــل	املتحــدة	للتمويــل	بالحصــول	علــى	هــذه	املوافقــة.
علــى	مســؤول	حمايــة	البيانــات	الشــخصية	)	PDPO	(،	بالتعــاون	مــع	مكتــب	إدارة	البيانــات	)	DMO	(	ومعالــج	
)معالجــي(	البيانــات	وممثلــي	األعمــال	اآلخريــن	ذوي	الصلــة،	إنشــاء	نظــام	للحصــول	علــى	موافقــة	صاحــب	
ــات	ومعالجتهــا	و	/	أو	نقــل	بياناتهــم	الشــخصية.	يجــب	أن	يتضمــن	النظــام	 ــات	وتوثيقهــا	لجمــع	البيان البيان

أحكاًمــا	تخــص:
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●	تحديد	البيانات	املزمع	اإلفصاح	عنها	من	أجل	الحصول	على	موافقة	سارية.
●	ضمان	تقديم	طلب	املوافقة	بطريقة	يمكن	تمييزها	بوضوح	عن	أي	أمور	أخرى،	ويتم	ذلك	وفق	

					نموذج	واضح	يسهل	الوصول	إليه	بلغة	واضحة	وسهلة.
●	ضمان	منح	املوافقة	بحرية	)أي	ال	يستند	إلى	عقد	مشروط	بمعالجة	البيانات	الشخصية	غير	الضرورية	

					لتنفيذ	هذا	العقد(.
●	توثيق	تاريخ	وطريقة	ومحتوى	اإلفصاحات	التي	تم	إجراؤها،	باإلضافة	إلى	صالحية	ونطاق	وإرادة	

					املوافقات	املمنوحة.
●	توفير	طريقة	بسيطة	لصاحب	البيانات	لسحب	موافقته	في	أي	وقت.

2�1�6. إشعار صاحب البيانات
تتعهــد	شــركة	عبــد	اللطيــف	جميــل	املتحــدة	للتمويــل،	عنــد	االقتضــاء	بموجــب	النظــام	أو	العقــد	املعمــول	
بــه،	أو	عندمــا	تــرى	أنــه	مــن	املناســب	بشــكل	معقــول	القيــام	بذلــك،	بتزويــد	أصحــاب	البيانــات	باملعلومــات	

املتعلقــة	بالغــرض	مــن	معالجــة	بياناتهــم	الشــخصية.
ــم	جمــع	أي	 ــا	يت ــات	الشــخصية	وعندم ــة	البيان ــى	معالج ــات	املوافقــة	عل ــب	مــن	صاحــب	البيان ــا	ُيطل عندم
بيانــات	شــخصية	مــن	صاحــب	البيانــات،	ســيتم	إجــراء	جميــع	عمليــات	الكشــف	املناســبة،	مــع	إشــعار	صاحــب	

البيانــات	بهــا،	مــا	لــم	ينطبــق	أي	ممــا	يلــي:

●	إذا	كانت	املعلومات	بالفعل	لدى	صاحب	البيانات.
●	انطباق	اإلعفاء	النظامي	على	متطلبات	اإلفصاح	و	/	أو	املوافقة.

يجــوز	اإلفصــاح	عــن	البيانــات	شــفهيا	أو	إلكترونيــا	أو	كتابيــا.	إذا	تــم	اإلفصــاح	شــفهيا،	يجــب	علــى	املفصــح	
	.)	PDPO	(	الشــخصية	البيانــات	حمايــة	مســؤول	مــن	مســبًقا	معتمــًدا	مناســًبا	نموذًجــا	أو	نًصــا	يســتخدم	أن
يجــب	االحتفــاظ	باإليصــال	أو	النمــوذج	ذي	الصلــة،	جنًبــا	إلــى	جنــب	مــع	ســجل	للوقائــع	والتاريــخ	واملحتــوى	

وطريقــة	اإلفصــاح.

3�1�6. إشعارات الخصوصية الخارجية
ســيتضمن	كل	موقــع	ويــب	خارجــي	تقدمه	شــركة	عبــد	اللطيف	جميــل	املتحــدة	للتمويل	"سياســة	خصوصية"	
و	"سياســة	ملفــات	تعريــف	االرتبــاط"	عبــر	اإلنترنــت	تفــي	بمتطلبــات	النظــام	املعمــول	بــه.	راجــع	سياســة	
الخصوصيــة	لشــركة	عبــد	اللطيــف	جميــل	املتحــدة	للتمويــل	وسياســة	ملفــات	تعريــف	االرتبــاط	للحصــول	على	
اإلرشــادات	املطلوبــة.	يجــب	الحصــول	علــى	موافقــة	مكتــب	إدارة	البيانــات	"DOM"	علــى	جميــع	سياســات	
الخصوصيــة	وملفــات	تعريــف	االرتبــاط	بدعــم	مــن	مســؤول	حمايــة	البيانــات	الشــخصية	)	PDPO	(،	ومجلــس	

اإلدارة	قبــل	النشــر	علــى	أي	موقــع	ويــب	خارجــي	لشــركة	عبــد	اللطيــف	املتحــدة	جميــل	للتمويــل	.
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استخدام البيانات  .2�6

1�2�6. نظامية املعالجة
تقــوم	شــركة	عبــد	اللطيــف	جميــل	املتحــدة	للتمويــل	بمعالجــة	البيانــات	الشــخصية	وفًقــا	لهــذه	السياســة.	
ــع	 ــة	م ــل	متوافق ــدة	للتموي ــل	املتح ــف	جمي ــد	اللطي ــا	شــركة	عب ــوم	به ــي	تق ــات	الت ــع	العملي ــون	جمي تك

ــة. أغــراض	املعالجــة	املذكــورة	فــي	الفقــرة	التالي

2�2�6. معالجة البيانات
تســتخدم	شــركة	عبــد	اللطيــف	جميــل	املتحــدة	للتمويــل	البيانــات	الشــخصية	ملوظفيهــا	وعمالئهــا	ومورديها	

لألغــراض	العامــة	التالية:

● 	اإلدارة	العامة	ألعمال	شركة	عبد	اللطيف	جميل	املتحدة	للتمويل	وتسييرها.
●  	تقديم	الخدمات	لعمالء	وموظفي	شركة	عبد	اللطيف	جميل	املتحدة	للتمويل.

●  	اإلدارة	واإلشراف	املستمر	على	خدمات	العمالء.
●  	مشاركة	الوكاالت	الحكومية	/	أو	الوكاالت	املعينة	كلما	لزم	األمر.

●  	مشاركة	مكاتب	االئتمان	املحلية.
●  	تقديم	عروض	الوظائف.

●  	تقديم	عروض	ترويجية	للمنتجات	والخدمات	واملزايا	التسويقية	األخرى	بناًء	على	سلوك	العميل	
					ونتائج	تحليالت	البيانات	الداخلية.

يجــب	دائًمــا	اســتخدام	معلومــات	العميــل	بعــد	دراســة	وجهــة	نظرهــم	وهــل	ســيكون	االســتخدام	متوافــق	
مــع	توقعاتــه	أو	إذا	كان	مــن	املحتمــل	أن	يعتــرض	عليــه.	علــى	ســبيل	املثــال،	مــن	الواضــح	أنــه	ضمــن	
توقعــات	العميــل	أن	تســتخدم	شــركة	عبــد	اللطيــف	جميــل	املتحــدة	للتمويــل	تفاصيــل	العميــل	للــرد	علــى	
طلــب	العميــل	للحصــول	علــى	معلومــات	حــول	املنتجــات	والخدمــات	املعروضــة.	ومــع	ذلــك،	لــن	يكــون	ضمن	
ــل	 ــم	تفاصي ــل	بتقدي ــدة	للتموي ــل	املتح ــف	جمي ــد	اللطي ــوم	شــركة	عب ــة	أن	تق ــل	املعقول ــات	العمي توقع

العميــل	إلــى	أطــراف	ثالثــة	ألغــراض	التســويق.

تقــوم	شــركة	عبــد	اللطيــف	جميــل	املتحــدة	للتمويــل	بمعالجــة	البيانــات	الشــخصية	وفًقــا	لجميــع	األنظمــة	
املعمــول	بهــا	وااللتزامــات	التعاقديــة	الســارية.	وبشــكل	أكثــر	تحديــًدا،	لــن	تقــوم	شــركة	عبــد	اللطيــف	جميــل	
ــن	 ــل	م ــى	األق ــد	عل ــب	واح ــم	اســتيفاء	متطل ــم	يت ــا	ل ــات	الشــخصية	م ــة	البيان ــل	بمعالج ــدة	للتموي املتح

املتطلبــات	التاليــة:

●  	موافقة	صاحب	البيانات	على	معالجة	بياناته	الشخصية	لغرض	واحد	أو	أكثر	من	األغراض	املحددة.
●  	إذا	كانت	املعالجة	ضرورية	ألداء	عقد	يكون	صاحب	البيانات	طرًفا	فيه	أو	من	أجل	اتخاذ	خطوات	بناًء	

						على	طلب	صاحب	البيانات	قبل	إبرام	العقد.
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● إذا	كانت	املعالجة	ضرورية	لالمتثال	اللتزام	قانوني	تخضع	له	شركة	عبد	اللطيف	جميل	املتحدة	
					للتمويل.

● 	إذا	كانت	املعالجة	ضرورية	لحماية	املصالح	الحيوية	لصاحب	البيانات	أو	لشخص	طبيعي	آخر.
● 	إذا	كانت	املعالجة	ضرورية	ألداء	مهمة	للصالح	العام.

● 	إذا	كانت	املعالجة	ضرورية	ألغراض	لتحقيق	املصالح	املشروعة	لشركة	عبد	اللطيف	جميل	املتحدة	
					للتمويل	أو	طرف	ثالث	)باستثناء	الحاالت	التي	يتم	فيها	تجاوز	هذه	املصالح	لحساب	املصالح	أو	

					الحقوق	والحريات	األساسية	لصاحب	البيانات،	ال	سيما	عندما	يكون	صاحب	البيانات	طفل(.

توجــد	بعــض	الظــروف	التــي	قــد	تتــم	فيهــا	معالجــة	البيانــات	الشــخصية	بشــكل	أكبــر	ألغــراض	تتجــاوز	الغــرض	
األصلــي	الــذي	تــم	جمــع	البيانــات	الشــخصية	مــن	أجلــه.	عنــد	اتخــاذ	قــرار	بشــأن	تحديــد	مــدى	توافــق	الســبب	
الجديــد	للمعالجــة،	يجــب	الحصــول	علــى	توجيــه	وموافقــة	مســؤول	االمتثــال	قبــل	البــدء	فــي	أي	معالجــة	

مــن	هــذا	القبيــل.
إذا	لــم	يتــم	الحصــول	علــى	املوافقــة	املتعلقــة	باملعالجــة	املحــددة	املعنيــة	فــي	أي	ظــرف	مــن	الظــروف،	
ســتقوم	شــركة	عبــد	اللطيــف	جميــل	املتحــدة	للتمويــل	بدراســة	الشــروط	اإلضافيــة	التاليــة	لتحديــد	عدالــة	

وشــفافية	أي	معالجــة	تتجــاوز	الغــرض	األصلــي	الــذي	تــم	جمــع	البيانــات	الشــخصية	مــن	أجلــه:

● 	أي	رابط	بين	الغرض	الذي	تم	جمع	البيانات	الشخصية	من	أجله	وأسباب	املعالجة	اإلضافية	
					املقصودة.

● 	السياق	الذي	تم	فيه	جمع	البيانات	الشخصية،	ال	سيما	ما	يخص	العالقة	بين	صاحب	البيانات	[
					وشركة	عبد	اللطيف	جميل	املتحدة	للتمويل	.

● 	طبيعة	البيانات	الشخصية،	ال	سيما	ما	إذا	كانت	تتم	معالجة	فئات	البيانات	الخاصة،	أو	ما	إذا	كانت				
						البيانات	الشخصية	املتعلقة	باإلدانات	الجنائية	والجرائم	قيد	املعالجة.
● 	العواقب	املحتملة	للمعالجة	اإلضافية	املقصودة	لصاحب	البيانات.

● 	وجود	الضمانات	املناسبة	املتعلقة	باملزيد	من	املعالجة،	والتي	قد	تشمل	التشفير	أو	إخفاء	هوية	
						صاحب	البيانات.

3�2�6. فئات البيانات الخاصة
لــن	تقــوم	شــركة	عبــد	اللطيــف	جميــل	املتحــدة	للتمويــل	إال	بمعالجــة	فئــات	البيانــات	الخاصــة	)املعروفــة	
أيًضــا	باســم	البيانــات	الحساســة(	متــى	وافــق	صاحــب	البيانــات	صراحــًة	علــى	هــذه	املعالجــة	أو	عنــد	تطبيــق	

أحــد	الشــروط	التاليــة:

●	عندما	تتعلق	املعالجة	بالبيانات	الشخصية	التي	نشرها	بالفعل	صاحب	البيانات.
●	عندما	تكون	املعالجة	ضرورية	لرفع	الدعاوى	القانونية	أو	متابعتها	أو	الدفاع	عنها.
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●	إذا	كانت	املعالجة	مصرح	بها	على	وجه	التحديد	أو	مطلوبة	بموجب	النظام.
●	إذا	كانــت	املعالجــة	ضروريــة	لحمايــة	املصالــح	الحيويــة	لصاحــب	البيانــات	أو	لشــخص	طبيعــي	آخــر	إذا	تعــذر	

علــى	صاحــب	البيانــات	منــح	موافقتــه	ألســباب	ماديــة	أو	قانونيــة.

ــن	 ــة	مســبقة	م ــى	موافق ــول	عل ــب	الحص ــة،	يج ــات	الخاص ــات	البيان ــة	فئ ــا	معالج ــم	فيه ــة	تت ــي	أي	حال ف
ــات	 ــات	الشــخصية	)	PDPO	(	وأن	يتــم	تســجيل	أســاس	املعالجــة	بوضــوح	مــع	البيان ــة	البيان مســؤول	حماي

ــة. الشــخصية	املعني

ــراءات	 ــل	إج ــل	املتحــدة	للتموي ــف	جمي ــد	اللطي ــات	الخاصــة،	ســتتبنى	شــركة	عب ــات	البيان ــد	معالجــة	فئ عن
حمايــة	إضافيــة.	قــد	تتبنــى	شــركة	عبــد	اللطيــف	جميــل	املتحــدة	للتمويــل	أيًضــا	تدابيــر	إضافيــة	للتعامــل	مــع	
العــادات	املحليــة	أو	التوقعــات	االجتماعيــة	عنــد	معالجــة	فئــات	البيانــات	الخاصــة.	تلتــزم	شــركة	عبــد	اللطيــف	

جميــل	املتحــدة	للتمويــل	باألنظمــة	واللوائــح	الســعودية.

4�2�6. بيانات األطفال
كأمــر	مســلم	بــه،	يعــّرف	النظــام	الســعودي	األطفــال	علــى	أنهــم	كل	مــن	هــم	دون	ســن	1٨	عاًمــا	مــن	أصحــاب	
البيانــات.	نظــًرا	ألن	األطفــال	غيــر	قادريــن	علــى	إبــداء	موافقتهــم	علــى	معالجــة	بياناتهــم	الشــخصية،	يجــب	
الحصــول	علــى	موافقــة	ولــي	أمــر	الطفــل.	ومــع	ذلــك،	إذا	كانــت	املعالجــة	قانونيــة	وتســتند	إلــى	أســس	

قانونيــة	أخــرى،	فــال	يلــزم	الحصــول	علــى	املوافقــة	مــن	الطفــل	أو	ولــي	أمــره.
ال	تقــدم	شــركة	عبــد	اللطيــف	جميــل	املتحــدة	للتمويــل	أي	منتجــات	أو	خدمــات	مباشــرة	لألطفــال.	تقــدم	
ــلموظفي	الشــركة	كمزايــا	إضافيــة	بنــاًء	علــى	كونهــم	 الشــركة	التأميــن	الطبــي	لألطفــال	املعاليــن	التابعيــنـ	

معاليــن	مــن	أوليــاء	أمورهــم	العامليــن	بشــركة	عبــد	اللطيــف	جميــل	املتحــدة	للتمويــل.
تجمــع	شــركة	عبــد	اللطيــف	جميــل	املتحــدة	للتمويــل	الحــد	األدنــى	مــن	املعلومــات	الضروريــة	عــن	أطفــال	
ــم	جمــع	املعلومــات	مباشــرة	فقــط	مــن	 ــه.	يت ــي	للموظــف	وعائلت ــن	الطب ــر	التأمي ــا	بهــدف	توفي موظفيه

الوالــد	أو	الوصــي	القانونــي	للطفــل	وتتضمــن	مــا	يلــي:

االسم	العائلي	للطفل أ	.	
ب	.	رقم	الهوية
ت	.	تاريخ	الوالدة
ث	.	محل	امليالد

ج	.	ال	يتم	جمع	معلومات	أخرى

ــى	موافقــة	 ــل	الحصــول	عل ــل	املتحــدة	للتموي ــف	جمي ــد	اللطي ــدى	شــركة	عب ــح	العمــل	ل إذا	اقتضــت	مصال
ــات	الشــخصية ــة	البيان ــه	وموافقــة	مســؤول	حماي ــى	توجي ــدي	الطفــل،	فيجــب	الحصــول	عل مباشــرة	مــن	وال

) PDPO	(	قبل	البدء	في	أي	معالجة	للبيانات	الشخصية	للطفل.



15
Personal Data Protection - - v1 1/11/2022

ــن	أي	 ــف	شــخصية	م ــات	تعري ــد	معلوم ــن	قص ــل	ع ــدة	للتموي ــل	املتح ــف	جمي ــد	اللطي ــركة	عب ــع	ش ال	تجم
ــد	اللطيــف	 ــه	قــد	زود	شــركة	عب ــن	أو	الوصــي	أن	ابن ــم	أحــد	الوالدي ــا.	إذا	عل شــخص	يقــل	عمــره	عــن	1٨	عاًم
جميــل	املتحــدة	للتمويــل	ببيانــات	شــخصية،	فيجــب	عليهــم	االتصــال	بشــركة	عبــد	اللطيــف	جميــل	املتحــدة	
للتمويــل.	إذا	علمــت	شــركة	عبــد	اللطيــف	جميــل	املتحــدة	للتمويــل	أنهــا	جمعــت	دون	علــم	بيانــات	شــخصية	
مــن	أطفــال	دون	التحقــق	مــن	موافقــة	الوالديــن،	فــإن	شــركة	عبــد	اللطيــف	جميــل	املتحــدة	للتمويل	ســتتخذ	

الخطــوات	الالزمــة	إلزالــة	تلــك	املعلومــات	مــن	ســجالت	الشــركة.

5�2�6. جـــودة البيانات
	تتبنــى	شــركة	عبــد	اللطيــف	جميــل	املتحــدة	للتمويــل	جميــع	التدابيــر	الالزمــة	لضمــان	اكتمــال	ودقــة	البيانات	
ــات.	تشــمل	 ــب	البيان ــي	لصاح ــا	لتعكــس	الوضــع	الحال ــم	تحديثه ــا،	ويت ــا	وتعالجه ــي	تجمعه الشــخصية	الت
اإلجــراءات	التــي	اتخذتهــا	شــركة	عبــد	اللطيــف	جميــل	املتحــدة	للتمويــل	لضمــان	جــودة	البيانــات	مــا	يلــي:

● 	تصحيح	البيانات	الشخصية	املعروف	أنها	غير	صحيحة	أو	غير	دقيقة	أو	غير	كاملة	أو	غامضة	أو	مضللة	
					أو	قديمة،	حتى	لو	لم	يطلب	صاحب	البيانات	تصحيحها.

● 	االحتفاظ	بالبيانات	الشخصية	فقط	للفترة	الالزمة	لتلبية	االستخدامات	املسموح	بها	أو	فترة	
					االحتفاظ	النظامية	املعمول	بها.

● 	إزالة	البيانات	الشخصية	في	حالة	انتهاك	أي	من	مبادئ	حماية	البيانات	أو	إذا	لم	تعد	البيانات	
					الشخصية	مطلوبة.

● 	تقييد	البيانات	الشخصية	بدالً	من	حذفها،	بشرط	تحقق	ما	يلي:
● 	إذا	كان	املحو	محظورا	بموجب	النظام.

● 	إذا	أدى	املحو	إلى	إضعاف	املصالح	املشروعة	لصاحب	البيانات.
● 	إذا	اعترض	صاحب	البيانات	على	صحة	بياناته	الشخصية،	وال	يمكن	التحقق	بوضوح	مما	إذا	كانت	

					معلوماته	صحيحة	أم	غير	صحيحة.

6�2�6. التنميط واتخاذ القرار اآللي
تشــارك	شــركة	عبــد	اللطيــف	جميــل	املتحــدة	للتمويــل	فقــط	فــي	التنميــط	وصنــع	القــرار	اآللــي	متــى	كان	
مــن	الضــروري	إبــرام	أو	تنفيــذ	عقــد	مــع	صاحــب	البيانــات	أو	إذا	كان	ذلــك	مصــرح	بــه	بموجــب	النظــام	و	/	أو	

متــى	تــم	الحصــول	علــى	موافقــة	صاحــب	البيانــات.
ــي،	ســيتم	 ــرار	اآلل ــاذ	الق ــط	واتخ ــل	التنمي ــدة	للتموي ــل	املتح ــف	جمي ــد	اللطي ــى	اســتخدمت	شــركة	عب مت
الكشــف	عــن	ذلــك	ألصحــاب	البيانــات	ذات	الصلــة.	فــي	مثــل	هــذه	الحــاالت،	ســيتم	منــح	أصحــاب	البيانــات	

الفرصــة	لـــ:
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● 	التعبير	عن	وجهة	نظرهم.
● 	الحصول	على	شرح	للقرار	اآللي.

● 	مراجعة	املنطق	الذي	يستخدمه	النظام	اآللي.
● 	استكمال	النظام	اآللي	ببيانات	إضافية.

● 	طلب	مساعدة	أي	شخص	إلجراء	مراجعة	للقرار	اآللي.
● 	االعتراض	على	القرار	اآللي.

● 	االعتراض	على	صنع	القرار	اآللي	الذي	يتم	تنفيذه.

تضمــن	شــركة	عبــد	اللطيــف	جميــل	املتحــدة	للتمويــل	أيًضــا	أن	جميــع	عمليــات	صنــع	القــرار	اآللــي	املتعلقــة	
بصاحــب	البيانــات	تســتند	إلــى	بيانــات	دقيقــة.

7�2�6. التسويق الرقمي
كقاعــدة	عامــة،	لــن	ترســل	شــركة	عبــد	اللطيف	جميــل	املتحــدة	للتمويل	مــواد	ترويجية	أو	تســويقية	مباشــرة	
إلــى	عميلهــا.	عندمــا	ترغــب	شــركة	عبــد	اللطيــف	جميــل	املتحــدة	للتمويــل	فــي	تنفيــذ	حملــة	تســويق	رقميــة	
ــى	موافقــة	مســؤول	 ــات،	يجــب	أوال	الحصــول	عل ــى	موافقــة	مســبقة	مــن	صاحــب	البيان دون	الحصــول	عل

.)	PDPO	(	الشــخصية	البيانــات	حمايــة
عنــد	املوافقــة	علــى	معالجــة	البيانــات	الشــخصية	ألغــراض	التســويق	الرقمــي،	يجــب	إبــالغ	صاحــب	البيانــات	
أثنــاء	أول	اتصــال	بــأن	لــه	الحــق	فــي	االعتــراض،	فــي	أي	مرحلــة،	علــى	معالجــة	بياناتــه	لهــذه	األغــراض.	إذا	قدم	
ــه	الشــخصية	 ــا،	فيجــب	أن	تتوقــف	املعالجــة	املتعلقــة	بالتســويق	الرقمــي	لبيانات ــات	اعتراًض صاحــب	البيان
علــى	الفــور،	ويجــب	االحتفــاظ	ببياناتهــم	فــي	قائمــة	االســتبعاد	وتســجيل	قــرار	إلغــاء	االشــتراك،	بــدالً	مــن	

حذفهــا	بالكامــل.

االحتفاظ بالبيانات  .3�6
لضمــان	املعالجــة	املنصفــة،	لــن	تحتفــظ	شــركة	عبــد	اللطيــف	جميــل	املتحــدة	للتمويــل	بالبيانــات	الشــخصية	
ــت	 ــي	تم ــل،	أو	الت ــي	األص ــا	ف ــن	أجله ــا	م ــم	جمعه ــي	ت ــراض	الت ــق	باألغ ــا	يتعل ــالزم	فيم ــن	ال ــرة	أطــول	م لفت

ــا. ــا	مــن	أجله معالجته
تشــتمل	سياســة	"االحتفــاظ	بالبيانــات"	لــدى	شــركة	عبــد	الطيــف	جميــل	املتحــدة	للتمويــل	علــى	املــدة	الزمنيــة	
التــي	تحتــاج	فيهــا	الشــركة	لالحتفــاظ	بالبيانــات	الشــخصية.	يأخــذ	هــذا	فــي	االعتبــار		الحــد	األعلــى	واألدنــى	لـــ	
املتطلبــات	النظاميــة	والتعاقديــة	التــي	تؤثــر	علــى	فتــرات	االحتفــاظ	املنصــوص	عليهــا	فــي	امللحــق.	يجب	حذف	
جميــع	البيانــات	الشــخصية	أو	إتالفهــا	فــي	أقــرب	وقــت	ممكــن	متــى	تــم	التأكيــد	انتفــاء	الحاجــة	لالحتفــاظ	بهــا.

حماية البيانات  .4�6
تتبنــى	شــركة	عبــد	اللطيــف	جميــل	املتحــدة	للتمويــل	إجــراءات	ماديــة	وتقنيــة	وتنظيميــة	لضمــان	أمــان	البيانــات	
الشــخصية.	يشــمل	ذلــك	منــع	الخســارة	أو	الضــرر،	والتعديــل	غيــر	املصــرح	بــه،	والوصــول	أو	املعالجــة،	واملخاطــر	
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األخــرى	التــي	قــد	يتعــرض	لهــا	بســبب	العمــل	البشــري	أو	البيئــة	املاديــة	أو	الطبيعيــة.
ــل	علــى	الحــد	األدنــى	 ــد	الطيــف	جميــل	املتحــدة	للتموي ــدى	شــركة	عب تشــتمل	"سياســة	أمــن	املعلومــات"	ل
ملجموعــة	اإلجــراءات	األمنيــة	التــي	تتبناهــا	الشــركة".	فيمــا	يلــي	ملخــص	للتدابيــر	األمنيــة	املتعلقــة	بالبيانــات	

الشــخصية:

منع	األشخاص	غير	املصرح	لهم	من	الوصول	إلى	أنظمة	معالجة	البيانات	الشخصية.  ●
منــع	األشــخاص	الذيــن	يحــق	لهــم	اســتخدام	نظــام	معالجــة	البيانــات	مــن	الوصول	إلــى	البيانات	الشــخصية		  ●

بمــا	يتجــاوز	احتياجاتهــم	وتفويضاتهــم.
التأكــد	مــن	أن	البيانــات	الشــخصية	املنقولــة	إلكترونيــا	ال	يمكــن	قراءتهــا	أو	نســخها	أو	تعديلهــا	أو	إزالتهــا	  ●

ــة	النقــل. ــاء	عملي دون		إذن	أثن
التأكــد	مــن	وجــود	ســجالت	الوصــول	لتحديــد	مــا	إذا	كان	قــد	تــم	إدخــال	البيانــات	الشــخصية	أو	تعديلهــا	أو		  ●

إزالتهــا	مــن	نظــام	معالجــة	البيانــات،	ومــن	قــام	بذلــك.
التأكــد	مــن	أنــه	فــي	حالــة	إجــراء	املعالجــة	بواســطة	معالــج	البيانــات،	ال	يمكــن	معالجــة	البيانــات	إال	وفًقــا		  ●

لتعليمــات	مكتــب	إدارة	البيانــات.
التأكد	من	أن	البيانات	الشخصية	محمية	ضد	التلف	أو	الضياع	غير	املرغوب	فيهما.  ●

التأكد	من	أن	البيانات	الشخصية	التي	يتم	جمعها	ألغراض	مختلفة	يمكن	معالجتها	بشكل	منفصل.  ●
التأكد	من	عدم	االحتفاظ	بالبيانات	الشخصية	لفترة	أطول	من	الالزم.  ●

طلبات صاحب البيانات  .5�6

	)	PDPO	(	الشــخصية	ــات ــة	البيان ــن	مســؤول	حماي ــم	م ــات	)	DMO	(	بدع ــب	إدارة	البيان ــوم	مكت ســوف	يق
ــي	: ــا	يل ــة	بم ــات	املتعلق ــن	وتســهيل	ممارســة	حقــوق	صاحــب	البيان بإنشــاء	نظــام	لتمكي

●			الوصول	إلى	املعلومات.
●   االعتراض	على	املعالجة.

●   االعتراض	على	اتخاذ	القرار	اآللي	والتنميط.
●   تقييد	املعالجة.

●   قابلية	نقل	البيانات.
●   تصحيح	البيانات.
●   محو	البيانات.

●   االنسحاب	من	االتصاالت	املستقبلية
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إذا	قــدم	أي	فــرد	طلًبــا	يتعلــق	بــأي	مــن	الحقــوق	املذكــورة	أعــاله،	فســوف	تنظــر	شــركة	عبــد	اللطيــف	جميــل	
ــات	الشــخصية	 ــة	البيان ــا	لجميــع	أنظمــة	ولوائــح	حماي املتحــدة	للتمويــل	فــي	كل	طلــب	مــن	هــذا	القبيــل	وفًق
املعمــول	بهــا.	لــن	يتــم	فــرض	أي	رســوم	إداريــة	للنظــر	فــي	مثــل	هــذا	الطلــب	و	/	أو	االمتثــال	لــه	مــا	لــم	يعتبــر	

الطلــب	غيــر	ضــروري	أو	مفــرط	فــي	طبيعتــه.

يحــق	ألصحــاب	البيانــات،	بنــاًء	علــى	طلــب	كتابــي	مقــدم	إلــى	شــركة	عبــد	اللطيــف	جميــل	املتحــدة	للتمويــل،	
وبعــد	التحقــق	الناجــح	مــن	هويتهــم،	الحصــول	علــى	املعلومــات	التاليــة	حــول	بياناتهــم	الشــخصية:

●	أغراض	جمع	ومعالجة	واستخدام	وتخزين	بياناتهم	الشخصية.
●	مصدر	)مصادر(	البيانات	الشخصية،	إذا	لم	يتم	الحصول	عليها	من	صاحب	البيانات.

●	فئات	البيانات	الشخصية	املخزنة	لصاحب	البيانات.
●	املستلمون	أو	فئات	املستلمين	الذين	تم	أو	قد	يتم	نقل	البيانات	الشخصية	إليهم،	باإلضافة	إلى	

				موقع	هؤالء	املستلمين.
●	الفترة	املتوخاة	لتخزين	البيانات	الشخصية	أو	األساس	املنطقي	لتحديد	فترة	التخزين.

●	استخدام	أي	آلية	صنع	القرار،	بما	في	ذلك	التنميط.
●	حق	صاحب	البيانات	في:

●	االعتراض	على	معالجة	بياناته	الشخصية.
●	تقديم	شكوى	إلى	البنك	املركزي	السعودي	أو	أي	جهات	أخرى.

●	طلب	تصحيح	أو	محو	بياناته	الشخصية.
●	طلب	تقييد	معالجة	بياناته	الشخصية.

يجــب	توجيــه	جميــع	الطلبــات	املســتلمة	للوصــول	إلــى	البيانــات	الشــخصية	أو	تصحيحهــا	إلــى	مســؤول	حمايــة	
البيانــات	الشــخصية	)	PDPO	(	،	الــذي	ســيقوم	بتســجيل	كل	طلــب	عنــد	اســتالمه.	ســيتم	تقديــم	رد	علــى	
كل	طلــب	فــي	غضــون	3٠	يوًمــا	مــن	اســتالم	الطلــب	الكتابــي	مــن	"صاحــب	البيانــات".	يجــب	أن	يؤكــد	التحقــق	

ــه	النظامــي	املعتمــد. ــات	أو	ممثل ــب	هــو	صاحــب	البيان املناســب	أن	مقــدم	الطل
يحــق	ألصحــاب	البيانــات	مطالبــة	شــركة	عبــد	اللطيــف	جميــل	املتحــدة	للتمويــل	بتصحيــح	أو	اســتكمال	البيانــات	

الشــخصية	الخاطئــة	أو	املضللــة	أو	القديمــة	أو	غيــر	املكتملــة.
إذا	تعــذر	علــى	شــركة	عبــد	اللطيــف	جميــل	املتحــدة	للتمويــل	االســتجابة	الكاملــة	للطلــب	فــي	غضــون	3٠	يوًمــا،	
فيجــب	علــى	مكتــب	إدارة	البيانــات	تقديــم	املعلومــات	التاليــة	إلــى	صاحــب	البيانــات	أو	ممثلــه	النظامــي	

املعتمــد	خــالل	الوقــت	املحــدد:

●	إقرار	باستالم	الطلب.
●	أي	معلومات	موجودة	حتى	تاريخه.
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●	تفاصيل	أي	معلومات	أو	تعديالت	مطلوبة	لن	يتم	تقديمها	إلى	صاحب	البيانات،	وسبب	)أسباب(	
					الرفض،	وأي	إجراءات	متاحة	لالستئناف	على	القرار.
●	تاريخ	تقديري	سيتم	بحلوله	تقديم	أي	ردود	متبقية.

●	تقدير	ألية	تكاليف	سيدفعها	صاحب	البيانات	)على	سبيل	املثال،	عندما	يكون	الطلب	مفرًطا	
					في	طبيعته(.

●	اسم	ومعلومات	مسؤول	االتصال	بشركة	عبد	اللطيف	جميل	املتحدة	للتمويل	الذي	يتعين	على	
				صاحب	البيانات	االتصال	به	للمتابعة.

●	طلبات	صاحب	البيانات	ستكون	متاحة	من	خالل	موقع	شركة	عبد	اللطيف	جميل	املتحدة	للتمويل

ــل	 ــة	مــن	قب ــم	املعلومــات	املطلوب ــؤدي	تقدي ــار	أن	ثمــة	مواقــف	قــد	تنشــأ	عندمــا	ي يجــب	األخــذ	فــي	االعتب
صاحــب	البيانــات	إلــى	الكشــف	عــن	البيانــات	الشــخصية	الخاصــة	بشــخص	آخــر.	فــي	مثــل	هــذه	الحــاالت،	يجــب	

ــك	الشــخص. ــة	حقــوق	ذل ــا	أو	مناســًبا	لحماي ــح	املعلومــات	أو	حجبهــا	حســبما	يكــون	ضروريً تنقي

طلبات الكشف عن البيانات وإنفاذ النظام  .6�6
ــات،	حيــث	 ــات	الشــخصية	دون	معرفــة	أو	موافقــة	صاحــب	البيان ــة،	ُيســمح	بمشــاركة	البيان فــي	ظــروف	معين

ــا	ألي	مــن	األغــراض	التاليــة: ــات	الشــخصية	ضروريً يكــون	الكشــف	عــن	البيان

●	منع	جريمة	أو	كشفها.
●	القبض	على	املخالفين	أو	محاكمتهم.

●	الربط	الضريبي	أو	تحصيل	ضريبة	أو	رسوم.
●	بأمر	من	محكمة	أو	بموجب	أي	قاعدة	قانونية.

ــات	الشــخصية	ألحــد	هــذه	األغــراض،	 ــل	بمعالجــة	البيان ــد	اللطيــف	جميــل	املتحــدة	للتموي إذا	قامــت	شــركة	عب
ــن	 ــذي	م ــد	ال ــى	الح ــذه	السياســة	فقــط	إل ــة	فــي	ه ــة	املوضح ــد	املعالج ــق	اســتثناء	لقواع ــا	تطبي ــوز	له فيج

ــة. ــة	املعني ــى	اإلضــرار	بالحال ــك	إل ــام	بذل ــه	عــدم	القي ــؤدي	في املحتمــل	أن	ي

إذا	تلقــت	شــركة	عبــد	اللطيــف	جميــل	املتحــدة	للتمويــل	طلًبــا	مــن	محكمــة	أو	أي	جهــة	تنظيميــة	أو	ســلطة	إنفــاذ	
قانــون	للحصــول	علــى	معلومــات	تتعلــق	بشــركة	عبــد	اللطيــف	جميــل	املتحــدة	للتمويــل،	يجــب	علــى	املســتلم	
إخطــار	مســؤول	حمايــة	البيانــات	الشــخصية	)	PDPO	(	بشــركة	عبــد	اللطيــف	جميــل	املتحــدة	للتمويــل	بشــكل	

فــوري	لتقديــم	إرشــادات	ومســاعدة	شــاملة.
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التدريب على حماية البيانات  .7�6
يتحمــل	جميــع	موظفــي	شــركة	عبــد	اللطيــف	جميــل	املتحــدة	للتمويــل	الذيــن	لديهم	حــق	الوصــول	إلــى	البيانات	
الشــخصية	مســؤولياتهم	بموجــب	هــذه	السياســة	املوضحــة	لهــم	كجــزء	مــن	التدريــب	التعريفــي.	باإلضافــة	إلــى	
ذلــك،	ســتوفر	شــركة	عبــد	اللطيــف	جميــل	املتحــدة	للتمويــل	تدريًبــا	منتظًمــا	علــى	حمايــة	البيانــات	وإرشــادات	

إجرائيــة	ملوظفيهــا.
ستتألف	التوجيهات	التدريبية	واإلجرائية	املوضحة	من	البنود	التالية	كحد	أدنى:

●	مبادئ	حماية	البيانات	أعاله.
●	واجب	كل	موظف	في	استخدام	البيانات	الشخصية	والسماح	باستخدامها	فقط	من	قبل	األشخاص	

				املصرح	لهم	وألغراض	مصرح	بها.
●	الحاجة	إلى،	واالستخدام	السليم،	للنماذج	واإلجراءات	املعتمدة	لتنفيذ	هذه	السياسة.

●	االستخدام	الصحيح	لكلمات	املرور	ورموز	األمان	وآليات	الوصول	األخرى.
●	أهمية	تقييد	الوصول	إلى	البيانات	الشخصية،	مثل	استخدام	كلمات	مرور	قفل	الشاشة	وتسجيل	

				الخروج	في	حالة	عدم	حضور	شخص	مخول	أثناء	التعامل	مع	تلك	األنظمة.
●	تخزين	امللفات	اليدوية	واملطبوعات	ووسائط	التخزين	اإللكترونية	بأمان.

●	الحاجة	إلى	الحصول	على	التفويض	املناسب	واستخدام	الضمانات	املناسبة	لجميع	عمليات	نقل	
				البيانات	الشخصية	خارج	الشبكة	الداخلية	ومباني	املكاتب	الفعلية.

●	التخلص	السليم	من	البيانات	الشخصية	باستخدام	مرافق	التمزيق	اآلمنة.
●	أي	مخاطر	خاصة	مرتبطة	بأنشطة	أو	واجبات	إدارية	معينة.

عمليات نقل البيانات  .8�6
لــن	تقــوم	شــركة	عبــد	اللطيــف	جميــل	املتحــدة	للتمويــل	بنقــل	البيانــات	الشــخصية	إلــى	أطــراف	ثالثــة	مســتلمة	

موجوديــن	فــي	بلــد	آخــر	دون	موافقــة	الســلطة	التنظيميــة.

يحــق	لشــركة	عبــد	اللطيــف	جميــل	املتحــدة	للتمويــل	نقــل	البيانــات	الشــخصية	فقــط	إلــى	أطــراف	ثالثــة	قائميــن	
ويعملــون	داخــل	حــدود	اململكــة	متــى	انطبــق	أحــد	ســيناريوهات	النقــل	التاليــة:

●	إذا	وافق	صاحب	البيانات	على	النقل	املقترح.
●	إذا	كان	النقل	ضروريا	إلبرام	عقد	مع	صاحب	البيانات.

●	إذا	كان	النقل	ضروريًا	لتنفيذ	التدابير	التعاقدية	املسبقة	التي	تم	اتخاذها	استجابة	لطلب	صاحب	البيانات.
●	إذا	كان	النقل	ضروريًا	إلبرام	أو	تنفيذ	عقد	مبرم	مع	طرف	ثالث	لصالح	صاحب	البيانات.

●	إذا	كان	النقل	ضروريًا	إلنشاء	الدعاوى	النظامية	أو	متابعتها	أو	الدفاع	عنها.
●	إذا	كان	النقل	ضروريًا	لحماية	املصالح	الحيوية	لصاحب	البيانات.
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1�8�6. نقل عملية معالجة البيانات إلى أطراف ثالثة
تنقــل	شــركة	عبــد	اللطيــف	جميــل	املتحــدة	للتمويــل	البيانــات	الشــخصية	فقــط	أو	تســمح	بوصــول	األطــراف	
ــات	إذا	أكــد	املســتلم	أن	املعلومــات	ســتتم	معالجتهــا	بشــكل	نظامــي	وحمايتهــا	 ــك	البيان ــى	تل ــة	إل الثالث
بشــكل	مناســب.	عنــد	قيــام	الطــرف	الثالــث	بعمليــة	املعالجــة،	ســتبرم	شــركة	عبــد	اللطيــف	جميــل	املتحــدة	
للتمويــل،	بالتعــاون	مــع	مســؤول	حمايــة	البيانــات	الشــخصية	)	PDPO	(،	اتفاقيــة	مناســبة	مــع	الطــرف	الثالــث	
لتوضيــح	مســؤوليات	كل	طــرف	فيمــا	يتعلــق	بالبيانــات	الشــخصية	املنقولــة.	يجــب	أن	تنــص	االتفاقيــة	علــى	
ــات	الشــخصية	 ــات	الشــخصية	مــن	الكشــف	اإلضافــي	ومعالجــة	البيان ــة	البيان ــات	بحماي ــج	البيان ــام	معال قي
فقــط	وفًقــا	لتعليمــات	شــركة	عبــد	اللطيــف	جميــل	املتحــدة	للتمويــل.	باإلضافــة	إلــى	ذلــك،	ســتطلب	
االتفاقيــة	مــن	معالــج	البيانــات	تنفيــذ	التدابيــر	الفنيــة	والتنظيميــة	املناســبة	لحمايــة	البيانــات	الشــخصية	
باإلضافــة	إلــى	إجــراءات	إرســال	إخطــارات	بوجــود	خروقــات	لـــ	البيانــات	الشــخصية.	يجــب	علــى	شــركة	عبــد	

اللطيــف	جميــل	املتحــدة	للتمويــل	إنشــاء	اتفاقيــة	قياســية	الســتخدامها	كنمــوذج	أساســي.

عندمــا	تقــوم	شــركة	عبــد	اللطيــف	جميــل	املتحــدة	للتمويــل	باالســتعانة	بخدمــات	طــرف	ثالــث	)بمــا	في	ذلك	
خدمــات	الحوســبة	الســحابية(،	فإنهــا	ســتحدد	مــا	إذا	كان	الطــرف	الثالــث	ســيعالج	البيانــات	الشــخصية	نيابــة	
ــات	 ــة	البيان ــل،	بالتعــاون	مــع	مســؤول	حماي ــل	املتحــدة	للتموي ــد	اللطيــف	جمي ــا.	ســتحرص	شــركة	عب عنه
الشــخصية	)	PDPO	(،	علــى	تضميــن	أحــكام	مناســبة	فــي	اتفاقيــة	اإلســناد	الخارجــي	ملثــل	هــذه	العمليــة	
وعمليــات	النقــل.	ســتقوم	شــركة	عبــد	اللطيــف	جميــل	املتحــدة	للتمويــل	بإنشــاء	اتفاقيــة	إســناد	خارجــي	

والتــي	ســيتم	اســتخدامها	كنمــوذج	قياســي	ملثــل	هــذه	الحــاالت.

ــق	 ــات	تدقي ــراء	عملي ــة	بإج ــة	الداخلي ــات	الشــخصية	)	PDPO	(	و	/	أو	املراجع ــة	البيان ــد	مســؤول	حماي يتعه
ــق	باإلجــراءات	 ــة،	ال	ســيما	فيمــا	يتعل ــات	الشــخصية	التــي	تقــوم	بهــا	أطــراف	ثالث منتظمــة	ملعالجــة	البيان
الفنيــة	والتنظيميــة	املعمــول	بهــا.	ســيتم	إبــالغ	لجنــة	إدارة	البيانــات	بشــركة	عبــد	اللطيــف	جميــل	املتحــدة	

للتمويــل	عــن	أي	عيــوب	رئيســية	يتــم	تحديدهــا	وذلــك	ملراقبتهــا.

التعامل مع الشكاوى  .9�6
يجــب	علــى	أصحــاب	البيانــات	الذيــن	لديهــم	شــكوى	بشــأن	معالجــة	بياناتهــم	الشــخصية	رفــع	شــكاويهم	كتابًيــا	
إلــى	مســؤول	حمايــة	البيانــات	الشــخصية	)	PDPO	(.	ســيتم	إجــراء	تحقيــق	فــي	الشــكوى	بالقــدر	املناســب	بنــاًء	
علــى	مزايــا	الشــكوى	املحــددة.	ســيقوم	مســؤول	حمايــة	البيانــات	الشــخصية	)	PDPO	(	بإبــالغ	صاحــب	البيانــات	

بالتقــدم	املحــرز	ونتائــج	الشــكوى	فــي	غضــون	فتــرة	زمنيــة	معقولــة	.

)	PDPO	(الشخصية	البيانات	حماية	مسؤول	و	البيانات	صاحب	بين	التشاور	خالل	من	املشكلة	حل	تعذر	إذا
ــزم	أو	 ــم	املل ــالل	الوســاطة	أو	التحكي ــن	خ ــض	م ــب	التعوي ــاره،	طل ــى	اختي ــاًء	عل ــات،	بن ــب	البيان ــوز	لصاح ،	فيج

ــه. ــول	ب ــي	املعم ــن	االختصــاص	القضائ ــى	الســلطة	اإلشــرافية	ضم ــم	شــكوى	إل ــر	تقدي التقاضــي	أو	عب
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اإلبالغ عن الخرق  .1٠�6
يجــب	علــى	أي	فــرد	يشــتبه	فــي	حــدوث	خــرق	للبيانــات	الشــخصية	نتيجــة	ســرقة	أو	كشــف	لـــ	البيانات	الشــخصية،	
بمــا	فــي	ذلــك	بيانــات	األطفــال،	أن	يخطــر	مكتــب	إدارة	البيانــات	DMO	علــى	الفــور	وتقديــم	توصيــف	ملــا	حــدث.	

.)	PDPO	(	الشــخصية	البيانــات	حمايــة	مســؤول	إلــى	األول	املقــام	فــي	بالحــادث	اإلخطــار	توجيــه	يمكــن
يقــوم	مكتــب	إدارة	البيانــات	ومســؤول	حمايــة	البيانــات	الشــخصية	)	PDPO	(	بالتحقيــق	فــي	جميــع	الحــوادث	
ــات	 ــرق	لـــ	البيان ــد	وقــوع	خ ــم	تأكي ــات	الشــخصية.	إذا	ت ــرق	للبيان ــا	إذا	كان	قــد	حــدث	خ ــد	م ــا	لتأكي ــغ	عنه املبل
الشــخصية،	فســيقوم	مكتــب	إدارة	البيانــات	بدعــم	مــن	مســؤول	حمايــة	البيانــات	الشــخصية	)	PDPO	(	باتبــاع	
ــة.	بالنســبة	لالنتهــاكات	 ــات	الشــخصية	املعني ــة	البيان ــة	وكمي ــى	أهمي ــاًء	عل ــة	بن ــه	ذي	الصل ــراء	املصــرح	ب اإلج
الجســيمة	للبيانــات	الشــخصية	وانتهــاكات	بيانــات	األطفــال،	تقــوم	إدارات	الشــؤون	القانونيــة	واالمتثــال	بشــركة	
عبــد	اللطيــف	جميــل	املتحــدة	للتمويــل	جنًبــا	إلــى	جنــب	مــع	إدارة	األمــن	الســيبراني،	بعمليــة	التنســيق	واإلدارة	
ــار	 ــن	االســتجابة	إخط ــد	تتضم ــة،	ق ــه	ذي	الصل ــرح	ب ــراء	املص ــا	لإلج ــات	الشــخصية.	وفًق ــرق	البيان ــى	خ ــرد	عل وال

الجهــات	التنظيميــة	واإلشــراقية.

7. حفظ السياسة

يجــب	توجيــه	جميــع	االستفســارات	حــول	هــذه	السياســة،	بمــا	فــي	ذلــك	طلبــات	االســتثناءات	أو	التغييــرات	إلــى	
.)	CDO	(		ــات ــر	مكتــب	البيان مدي

نشر السياسة  .1�7
ــالل	الشــبكة	 ــن	خ ــل	م ــدة	للتموي ــل	املتح ــف	جمي ــد	اللطي ــي	شــركة	عب ــع	موظف ــذه	السياســة	لجمي ــاح	ه ُتت

الداخليــة	للشــركة	أو	عبــر	وســائل	بديلــة	حســبما	يــراه	مكتــب	إدارة	البيانــات	مناســبًا.

تاريخ النفاذ  .2�7
تسري	السياسة	سارية	اعتباًرا	من	22	ديسمبر	2٠22.

مراجعة السياسة  .3�7
ــات	الشــخصية	)PDPO(	مســؤولية	صــون	هــذه	 ــة	البيان ــات	)DMO(	ومســؤول		حماي يتحمــل	مكتــب	إدارة	البيان
السياســة	ودقتهــا.	يجــب	تقديــم	إشــعار	باملراجعــات	الهامــة	ملوظفــي	شــركة	عبــد	اللطيــف	جميــل	املتحــدة	
للتمويــل	مــن	خــالل	إدارة	املــوارد	البشــرية.	ســتدخل	التغييــرات	علــى	هــذه	السياســة	حيــز	التنفيــذ	عنــد	نشــرها	

علــى	الشــبكة	الداخليــة	لشــركة	عبــد	اللطيــف	جميــل	املتحــدة	للتمويــل.

8. الوثائق ذات الصلة
سياسة ملفات تعريف االرتباط لدى شركة عبد اللطيف جميل املتحدة للتمويل

سياسة الخصوصية لدى شركة عبد اللطيف جميل املتحدة للتمويل



23
Personal Data Protection - - v1 1/11/2022

شكــرًا

سيــاســة
حمـايـة البيانـات 

الشخصيــة


