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  تمهيد
ملية التي  شركة كورتيس رايت ("كورتيس رايت" أو الضمير "نحن" ومشتقاته")، هي الشركة التي تراقب المعلومات الشخصية التي نجمعها والع

  نحتاج إليها في إدارة أعمالنا والوفاء بالتزاماتنا القانونية والتعاقدية.   
 

ي الذين  لألفراد  الخصوصية  إشعار  تهّمنا.  يصف  كورتيس  خصوصيتك  آخر مع  بشكل  يتعاملون  أو  يتواصلون  أو  التابعة  تفاعلون  الشركات  ذلك  في  بما  رايت، 
  البيانات وتستخدمها وكيف تحمي بياناتك الشخصية وحقوقك الفردية المرتبطة بالبيانات الشخصية.    والفرعية، كيف ولماذا تجمع كورتيس رايت

 
نقدم لك خيارات إضافية بشأن الطريقة التي تعالج بها كورتيس  وصية إضافية بشأن أنشطة المعالجة المحددة أو  عندما نتفاعل معك، قد نزودك أيًضا ببيانات خص

      .  رايت معلوماتك الشخصية 

  انقر على الرابط التالي لالنتقال مباشرة إلى القسم الذي يهمك: 

  

  ا نبذة عن

  ئ معالجة البيانات الشخصية مبا

  جمعها المعلومات الشخصية التي ن

  معلوماتك الشخصية ج نعاللماذا 

  معالجة معلوماتك الشخصية األساس القانوني الذي نستد إليه في 

  مشاركة بياناتك الشخصية 

  شخصية اناتك ال حماية بي

  تخزين معلوماتك 

  فردية حقوق صاحب البيانات ال 

  قانون خصوصية المستهلك في كاليفورنيا 

  إشعار الخصوصية هذا على   التغيرات

 كيفية التواصل معنا 

  

  نبذة عنّا 
  ة ي ، الواليات المتحدة األمريك28036فيدسون، كارولينا الشمالية ، دا300طريق هاربر بليس، الجناح    130لمقر المسجل لشركة كورتيس رايت هو: ا

 
تربرايز واي، أفييشن  إن   15، وعنوانها المسجل هو  00843903إنجلترا وويلز بموجب الرقم  تتولى شركة بيني آند جايلز كونترولز ليمتد، وهي شركة مسجلة في  

     .، المملكة المتحدة، تمثيل شركة كورتيس رايت في أوروبا BH23 6HHبارك ويست، بورنموث، المطار الدولي، كرايستشرش، دورست، 

  مبادئ معالجة البيانات الشخصية
وأمام السلطات الرقابية عن طريقة معالجة بياناتك الشخصية.  تضمن كورتيس رايت أن    تراقب البيانات، للمساءلة أمامكتخضع كورتيس رايت، بصفتها شركة  

  البيانات الشخصية: 
  نونية ومنصفة ونزيهة.بطريقة قا ستُعالَج  
 ومشروعة، ولن تُعالَج بأي طريقة تتنافى مع هذه األغراض.  ستُجَمع ألغراض محددة وواضحة  
  يدة على الضروريات فقط. على سبيل المثال، لن نحتفظ بأي معلومات أكثر من المعلومات المطلوبة لغرض محدد. ت صلة ومقكافية وذا  
 التي نحتفظ بها صحيحة وغير مضللة فيما يتعلق بأي    قولة لضمان أن البيانات الشخصية . سوف تتُخذ كل الخطوات المعدقيقة، ومحدَّثة عند الضرورة

  مسألة. 
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  ر من المدة التي نحتاج إليها فيها. تلتزم كورتيس رايت بالفترات المعتادة لحفظ البيانات متى أمكن، وتلتزم بمتطلبات التوثيق. لمدة أكث ال تُحفَظ  
   َف أو  من المعالجة غير المصرح بها أو غير المشروعة، ومن الفقدان أو التل   قة تضمن سالمة البيانات الشخصية، بما في ذلك حمايتهاج بطريستُعال

  الضرر غير المقصود. 
  لتنظيمية المالئمة. ستُعالَج بطريقة تراعي متطلبات المساءلة والمبادئ سالفة الذكر بخصوص معالجة البيانات، باستخدام التدابير التقنية وا  

  المعلومات الشخصية التي نجمعها 
 ة ع    مختلفة.تجمع كورتيس رايت البيانات الشخصية بعدة طرق    ال تقدمها إلينا.   تالمعلوما ا ة أو غ م ا قة م ط عندما تتعامل معنا 

م الخدمة أو تنف ة من أجل تقد ، قد نطلب منك معلومات شخص على سبيل المثال، نجمع  ذ المعاملة ال طلبَتها.   مزودي الخدمات الخارجي
م  البيانات النماذج، وغالًبا  تتطلب مأل  التي  للوظائف  التقديم  الوثائق  من خالل عملية  أو غيره من  السفر  الذاتية وجواز  السيرة  تُطلَب  ا 

ة  إلثبات الهوية للوفاء بمتطلبات زيارة الموقع.   الحكومية  ضا معلومات شخص تراسلنا أو في المقابالت أو االجتماعات    إلينا عندما  قد تقدم أ
التقييم، أو هأو غير الع  ا من أشكال  ات دعم  أو طل قات  والتعل ال نجاالستفسارات،  ة  الشخص المعلومات  شمل  قة  مالء.  قد  ط معها منك 

 : ة ما  ا     م
o ،ة اله انات  المؤسسة، وعنوان   ب أو  كة  ال امثل االسم واللقب واسم  س والعنوان  الهاتف والفا و ورقم  د اإلل شمل لفع (وال

لد).  دي وال ة والرمز ال   اسم الشارع والمدينة والوال
o   انات لب سج ا   ،ال سجل حسا د أو الهاتف، وعندما  و أو ال د اإلل مثل المعلومات ال تقدمها عندما تتعامل مع الموظف ع ال

لمات المالستخدام أحد  شمل أسماء المستخدم و ة، و  ون ارة الموقع. مواقعنا اإلل سجل ل   رور، أو عندما 
o ،ف انات التوظ شمل المعلوما ب ما و ه من االستفسارات.  ت المقدمة ف فة أو غ طلب التقدم للوظ   يتعلق 
o ،ق والتواصل س انات ال اتن ب اتك   ا ة واش ق س التك ال شمل تفض   ا. و
o   ،ر األعمال انات تط اء  ب ، أو عندعندما تصبح أنت أو رب عملك  ما نلت   األعمال، أو مقدم لسلسلة اإلمداد أو ممثل أو موزع

  ك  اجتماعات ع أرض الواقع. 
o ،ة المال لمنت المعلومات  ائك  ل  سه من  نا  تمكي لغرض  الما  والحساب  االئتمان  طاقة  معلومات  شمل  ت  و را س  كورت جات 

ة. وخدماتها ال قد تكون متوفرة ع مواقعنا  ون   اإلل
o   ،ة الواج ة  إلينالعنا ال تقدمها  المعلومات  الوا ساعدنا  ة  العنا ات  لعمل ة، ومنع ا  االمتثال  اله التحقق من  شمل  ة، و القانون ة  ج

ة أو كشف األطراف المحظورة أو  شطة اإلجرام ال أو األ ة. االحت ة والمهن امات القانون ها من االل   غ
o    ة لد اإلقامة أو أي م ع الصادرات،معلومات الرقا ة والمواطنة و س ة  مثل معلومات الج ان م إم يح لنا تقي ة أخرى ت علومات شخص

عن اد  ا  الح ط  الضوا من  ه  غ أو  التصدير  لحظر  تخضع  وجهة  إ  ة  للرقا الخاضعة  انات  الب أو  أهليتك  المنتجات  د  وتحد ة،  لرقاب
ة ع الصادرات ل ات محددة. موجب لوائح الرقا شأن تقن   تل المعلومات 

o ،المعامالت انات  شمل االستف ب شأن او أو توقع سارات  ا  أو عندما تنفذ طل ك،  ل الدفع منك و ات  ل عمل والمنتجات وتفاص ات  لطل
ة عن رب عملك.  ا   ع عقد معنا، سواء لصالحك أو ن

o ،ل األحداث سج شمل المعلومات ال تقدمها عندما  معلومات  .  و و ل اإلل سج   تمأل استمارات ال
o   ، انات الوصول الفع شمل ب لو   زاراتك إ مقّراتنا.  تفاص
o   .انات ة ذات فئة خاصة (حساسة).  عالفئات الخاصة من الب طلب منا أن نجمع منك معلومات شخص ُ ل  ظروف محددة، قد   س

ل للوصول إ حدث أو ندو  سج ال ما يتعلق  د ومراعاة أي المثال، ف مها، قد نطلب منك معلومات عن صحتك لغرض تحد   ة أو لتقد
تداب  اتخاذ  دائما ع  ك.  نحرص  لد ة خاصة  ات غذائ أو متطل وقيود  إعاقة   ، شف وال ة،  الفعل األمان  (ومنها أجهزة  المالئمة  األمان   

االستخدام المقالوصول)   طة  انات والمخاطر المرت عة الب   صود. بناء ع طب
o    . ة والبمعلومات منصات التواصل االجتما اسات الخصوص شأن  انات والتوجيهات ال ت ي س ات التواصل االجتما  ها ش

شجعك ع قراءة   ت.  س را كة كورت عة ل التا التواصل االجتما  ات  شورة  استخدامك لش ة والتوجيهات الم اسات الخصوص س
ات   كة من ش ل ش وع  اإلل موقعنا  إذا كنت تتصل  ستخدمها.    ال  االجتما  عة  التواصل  تا اجتما  تواصل  كة   ع ش

ت، فنحن ال نجمع  س را كة كورت ات التواصل اال ل كة من ش ل ش ة   ة وفقا إلعدادات الخصوص انات شخص . أي ب   جتما
o     .ة الخارج للجهات  ة  ون اإلل مالمواقع  تتضمن  و قد  ائنا  ات  لش ة  ون اإلل المواقع  من  ط  روا ة  ون اإلل المعلن  واقعنا 

ال ة للجهات  ون ليها. والمواقع اإلل ة و ات الفرع ة أو  وال ة مخصصة لها، وال نتحمل أي مسؤول اسات خصوص ة تنظمها س خارج
ام ف   ما يتعلق بها.   ال

o ) ديو الف ة  قطها أنظمة  المواقع، تعالج كورتيس رايت الصور التي قد تكشف عن الهوية التي تلت في بعض     ). CCTVأنظمة المراق
لوائح الصحة والسالمة) للكشف CCTVالمراقبة بالفيديو ( اماتنا المتعلقة  ال ة موظفينا وزوارنا وللوفاء    . عن الجرائم ومنعها، ولحما

o ،قاتك ة ومنتج تعل ون شأن مواقعنا اإلل قاتك  شمل تعل   اتنا وخدماتنا عموما. و
 .تلقائيا نجمعها  التي  مو   معلوماتك  اإللكتستخدم  عن اقعنا  محددة  معلومات  تجمع  التي  المشابهة  التقنيات  من  وغيرها  االرتباط  تعريف  ملفات  ترونية 

ملف اإللكتروني.   رايت  كورتيس  لموقع  الزيارتك  على  تخزينها  يمكن  نصية صغيرة  ملفات  هي  االرتباط  تعريف  المحمولة  ات  األجهزة  أو  حاسوب 
ال خادم  يسترجعها  أن  يمكن  بيانات  البيانالتخزين  هذه  تتضمن  االرتباط.   تعريف  ملفات  يشمل  الذي  المجال  في  األرقام  ويب  من  تسلسالت  عادة  ت 

ن على  تحّدد  التي  المعلومات،  من  وغيرها  االرتباوالحروف  تعريف  ملفات  تؤدي  المحمول.  جهازك  أو  حاسوبك  فريد  ومنها  حو  مختلفة،  وظائف  ط 
  ذّكر تفضيالتك.  على سبيل المثال: تمكينك من التنقل بين صفحات الويب بسهولة وت
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o   تلقائيا، وتشمل عنوان بروتوكول اإلنترنت (  البيانات التقنيةكلما زرَت مواقعنا اإللكترونية، قد نجمعIP  (  المستخدم في اتصال الحاسوب أو
  اتها، ونظام التشغيل والمنصة. فح وإصداره، وإعداد المنطقة الزمنية، وأنواع إضافات المتصفح وإصدارالجهاز باإلنترنت، ونوع المتص

o   نية، والصفحات التي  .  وتشمل على سبيل المثال، كيفية استخدامك لمواقعنا اإللكتروببيانات االستخدامبعض معلوماتك التي نجمعها تتعلق
تاريخ والوقت الذي تدخل  ا، والروابط التي نقرت عليها والمواد التي دخلت عليها.  قد نسجل ال تعرضها، وعدد وحدات البايت التي تم نقله

ربطته الذي  اإللكتروني  والموقع  فيه،  هاتف    الموقع  برقم  لالتصال  استخدمته  هاتف  رقم  وأي  الجغرافي  وموقعك  مواقعنا،  االتصال  بأحد 
  ءات التي تتم داخل مواقعنا اإللكترونية.   المعروض على موقعنا اإللكتروني، وغير ذلك من اإلجرا 

o االر تعريف  ملفات  لمونستخدم  استخدامك  لتعقب  إلرسال  تباط  أو  بشأنك  قرارات  التخاذ  االرتباط  تعريف  ملفات  نستخدم  ال  ولكننا  قعنا، 
  معلومات التسويق إليك بطريقة إلكترونية.

o    وبين مجموعات البيانات األخرى.  للمزيد من التفاصيل عن ملفات تعريف وقد تصبح هذه المعلومات شخصية بالتحديد، عند الجمع بينها  
تعطيل أو حجب ملفات تعريف االرتباط على حاسوبك أو جهازك    االرتباط وغيرها من تقنيات التعقب التي نستخدمها، وهذا يشمل طريقة

ا يُرجى  على  المحمول،  االرتباطالطالع  تعريف  ملفات  اإللكترو  سياسة  الموقع  يمكنك  على  أو  تزوره.   الذي  رايت  كورتيس  لشركة  ني 
لالطالع على معلومات شاملة عن طريقة التحكم في ملفات    www.youronlinechoices.euأو    www.aboutcookies.orgزيارة:  

  تعريف االرتباط. 
 ،الحاالت بعض  في  رايت،  بك من    تجمع كورتيس  المتعلقة  الشخصية  الَمراجالبيانات  مثل  العمل  جهات خارجية،  أرباب  يقدمها  التي  ع 

ال الالسابقون، وجهات االتصال الشخصية، أو  السجل الشخصي.  في الظروف  تدقيق  يقدمها مزودو خدمة  التي  بها  معلومات  يسمح  تي 
  السجالت اإلجرامية وخدمات الحظر المعلَن وجهات تصنيف الجهات القانون، نستقبل المعلومات الشخصية من جهات تصنيف االئتمان، و

  المحظورة.   
    .عاًما وينبغي أال يستخدموها، وال نعالج    16لقاصرين تحت سن  ونية غير موجهة لألطفال وا مواقع كورتيس رايت اإللكتربيانات األطفال/القاصرين

قاص إذا كنت  بهم.   تتعلق  معلومات شخصية  أي  معرفة  أي معن سابق  تقدم  أال  فعليك  فيه،  تقيم  الذي  البلد  قوانين  بموجب  علومات شخصية عبر  ًرا 
  مواقعنا اإللكترونية. 

  ية لماذا نعالج معلوماتك الشخص
   بياناتك الشخصية ألغراض تجارية مشروعة، منها:تعالج كورتيس رايت  

  .التجاري االتصال  ال   معلومات  االتصال  معلومات  رايت وتستخدم  والمعامالت، وتشمتجمع كورتيس  االتصاالت  للمشاركة في  العنايةتجاري  بذل    ل 
بمنتج أو خدمة، أو بتقديمهما أو استقبالهما. على  المتعلقة  إلي  الواجبة  المشار  التجاري  نجمع ونستخدم معلومات االتصال  قد  المثال،  لتسهيل  سبيل  ها، 

ا اإلجراءات  من  وغيرها  والصيانة  والضمان  والعقود  الطلبات  االإدارة  على  ولمساعدتنا  وجمعه،  االئتمان  تحليل  وألغراض  الداخلي  لتجارية،  متثال 
  ومطالباتنا (عند الضرورة). وااللتزام بالمتطلبات القانونية، وللدفاع عن مصالحنا

 .تقدم لنا معلومات    دقبشأن التوظيف واستقطاب المواهب،    في كورتيس رايتالمجال الوظيفي للموارد البشرية    لدعم  معلومات الموارد البشرية
قد نستخدم هذه   المهني والشهادات المهنية.لمهنية، والمعلومات المتعلقة بالتعليم والوظائف السابقة والتدريب  عن نفسك، مثل السيرة الذاتية وتفضيالتك ا

(مثل منصة توظيف) أو منصة    التوظيف، أو تدقيق السجل الشخصي واستحقاق التوظيف.  قد نستخدم منصة خارجية  المعلومات لغرض النظر في 
  وجمعها ومعالجتها.  تواصل اجتماعي لجذب طلبات التوظيف

 .ل بها، نقدم لك معلومات الخدمة أو المنتج التي تطلبها منا ونرسل  ا يتماشى مع القوانين واللوائح المعموكجزء من إستراتيجيتنا التسويقية وبم   التسويق
منتجاتنا   عن  التسويقية  المعلومات  ونوخدماتنا.   إليك  اإلنترنت،  على  بأنشطتك  المتعلقة  البيانات  إعالنات  نجمع  تقديم  لنا  يتسنى  حتى  اهتماماتك  حدد 

واألخبار واستطالعات الرأي والعروض الخاصة والمواضيع ذات  ت التجارية، ونتواصل معك بشأن العروض الخاصة  فعاليا إلى السندعوك   تناسبك.
    الصلة.

     .مالمبيعات نستخدم  الش قد  العلوماتك  المعامالت  لتنفيذ  أو  إليك  الخدمات  لتقديم  تقديم  خصية  الحصر،  ال  المثال  على سبيل  يشمل  وهذا  تطلبها،  تي 
تستخدمها، المعلومات   أو  تشتريها  التي  رايت  كورتيس  خدمات  أو  بمنتجات  المنتجات،    المتعلقة  طلبات  ومعالجة  اشتريتها،  التي  المنتجات  وتسجيل 

  العمالء، وتسهيل استخدام مواقعنا اإللكترونية.  بات الضمان، واستبدال أدلة المنتجات، واإلجابة عن طلبات خدمةوالتعامل مع مطال
   .مع سياسات وتوجيهاتالشخصية للمساعدة في حماية وتحسين    معلوماتكقد نستخدم    اإلدارة التقنية بما يتماشى  تكنولوجيا   شبكاتنا وأنظمتنا 

التقنية واعمل مواقعنا اإل  ، وهذا يشمل ضمان المعلومات اإلدارة  لصيانة والدعم واستكشاف األخطاء وإصالحها وتحليل  لكترونية بكفاءة، وأغراض 
  ار والبحث واألغراض اإلحصائية واالستطالعية. البيانات واالختب

 .في الوصول إلى منشأتنا    فعلي والتحكمحفظ األمن الاألمنية التي تهدف إلى    كورتيس رايتلدعم برامج    الشخصيةقد نستخدم معلوماتك     األمن
  ماتنا. ومكاتبنا ومعداتنا ومعلو

 .دولي للصحة والسالمة، والحصول على االستشارة بخصوص  منا للقانون الللوفاء بالتزا  معلوماتك الشخصيةقد نستخدم    الصحة والسالمة
  ة. الصحة المهنية، عن طريق ضمان وفاء كورتيس رايت بالتزاماتها تجاه ذوي اإلعاق 

 .القانون على  إنفاذ  لمساعدتنا  الشخصية  معلوماتك  نستخدم  مخالفة شرو  قد  أو  الفكرية  الملكية  حقوق  انتهاك  أو  االحتيال  عن  أو  الكشف  وأحكامنا  طنا 
  ، ومنعها والتعامل معها. مخالفة القوانين أو غيرها من حاالت سوء االستخدام 

  اتك الشخصيةاألساس القانوني الذي نستند إليه في معالجة معلوم 
  لجة معلوماتك الشخصية. لمتطلبات القانون، نحرص على وجود أساس قانوني لمعاعة فقط.  وفقًا تعالج كورتيس رايت معلوماتك الشخصية ألسباب مشرو
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  على سبيل  العقدفي    ومتى كانت معالجة البيانات ضرورية لتنفيذ التزام تعاقدي تجاهك، سنعالج بياناتك الشخصية بموجب األساس القانوني الوارد  .
، أو نيابة عن رب  ن لصالحك سواء أكاصية لدفع المبالغ إليك بموجب متطلبات أي عقد تبرمه معنا،  نحتاج إلى معالجة بياناتك الشخالمثال،  
  عملك.   

 أو الئحة معمول به  لقانون معمولة  االمتثال  مثل  القانونية،  بالتزاماتنا  للوفاء  المعالجة ضرورية  تكون  فإننا    وعندما  المحكمة،  من  أمر  أو  نعالج  بها، 
الشخصية   ذلك    بموجببياناتك  يتضمنه  الذي  القانوني  القانونياألساس  ال  .االلتزام  سبيل  يتوجب  على  المعلومات  مثال،  نعالج  أن  غالبًا  علينا 

ر المعلَن وجهات تصنيف  مع منظمات مثل مصلحة الضرائب، ووكاالت تصنيف االئتمان، والسجالت اإلجرامية وخدمات الحظالشخصية  
  الجهات المحظورة.   

 وتمت المعالجة بطريقة من المتوقع بإنصاف  ضرورية لتحقيق مصالحنا التجارية، وكان هناك مبّرر مقبول للمعالجة  متى كانت المعالجة ،
  للمصلحة المشروعة. األساس القانوني بموجب  وق الخصوصية الفردية، فإننا نعالج البيانات الشخصية أال تؤثر كثيًرا على حق

    المعالجة ضرورية كانت  موا متى  على  بياناته،  للحصول  معالجة  على  الشخص  الشخصيةفقة  البيانات  نعالج  األبموج  فإننا  القانوني  ب  ساس 
إلى موافقللموافقة المبهمة  الحرة والمحددة والمستنيرة وغير  تأكيدي لإلشارة  ة الشخص على  .  نضمن أن أي موافقة نحصل عليها من خالل إجراء 

الموافقة  د معالجة البيانات لعدة أغراض، يتم الحصول على الموافقة على كّل منها.  يتم الحصول على معالجة بياناته الشخصية (أي اختيار القبول).  عن
باستخدام تصريحات واضحة ومحددة وأي طلب للموافقة على المعالجة سيكون واضًحا ومنفصًال عن شروطنا وأحكامنا. يمكن للشخص أن    الصريحة

  م موافقته مع حفظ حقوقه. يتراجع عن موافقته متى شاء وأن يرفض تقدي 

  مشاركة بياناتك الشخصية
الحاالت التي يكون فيها اإلفصاح عن معلوماتك أمًرا وفقًا للقانون المعمول به وفي  هة خارجية.   لن تبيع شركة كورتيس رايت معلوماتك أو تتبادلها مع أي ج

عليها،   المتعاقد  الخدمات  تقديم  من  الخدمة  مزودي  لتمكين  النحو  ستشار ضروريًا  الشخصية مع جهات خارجية على  ك شركة كورتيس رايت معلوماتك 
  المحدد أدناه: 

 .لزمون بمشاركة معلوماتك الشخصية مع األفراد اآلخرين في مجموعتنا، أي الشركات التابعة لنا وأفراد مجموعتنا، حسب  إننا مُ    شركة كورتيس رايت
  ا في إشعار الخصوصية هذا. ما تقتضيه األهداف التجارية المشروعة المنصوص عليه

  .تها لالمتثال لاللتزام القانوني.  على سبيل المثال، إننا ُملزمون بتقديم  يُلِزمنا القانون باإلفصاح عن معلوماتك الشخصية أو مشارك   االلتزام القانوني
مثل قانونًا  ُملزم  آخر  نشاط  أي  لغرض  أو  الضريبية  السلطات  إلى  الصلة  ذات  الشخصية  وحماية    المعلومات  المحكمة  وإجراءات  الجنائية  التحقيقات 

  حقوقك وصحة موظفينا وعمالئنا والموردين والزّوار وسالمتهم. 
    .ستشارك شركة كورتيس رايت معلوماتك الشخصية مع مزودي الخدمة الخارجين المعتمدين الذين تعاقدنا معهم لتقديم مزودو الخدمة

المثا نيابة عنّا.  على سبيل  والعناية  خدمات سرية  الزّوار  وإدارة  التوظيف  العمالء وعمليات  الويب وإدارة عالقات  ل، استضافة مواقع 
  ء والموردين وإدارة المعامالت المالية وفحص الجهات المحظورة وخدمات تكنولوجيا المعلومات. الواجبة بالعمال

  .الموثوقون اآلخرون  األعمال  وشركاء  مع الموزعون  رايت  كورتيس  شركة  اآلخرين ستشارك  األعمال  وشركاء  الموزعين  مع  الشخصية  لوماتك 
عون لك منتجاتنا وخدماتنا األخ   رى.   الموثوقين الذين يوّزِ

 .ستُفِصح شركة كورتيس رايت عن معلوماتك الشخصية للمؤسسات المالية العامة والهيئات الحكومية وشركات الشحن أو الخدمات    المعامالت التجارية
  ة في معامالتنا التجارية.البريدية الُمشاِرك

  .والتملك الدمج  مؤسستنا  عمليات  رايت  كورتيس  شركة  تبيع  المعينة،  الحاالت  بعض  تعيد    في  أو  تدمجها  أو  استثماراتها  من  تجردها  أو  تشتريها  أو 
التفاوض لمتابعة  الالزم  بالقدر  لدينا  الموجودة  معلوماتك  عن  سنُفِصح  ذلك،  لتنفيذ  أخرى.   طريقة  بأي  أو    تنظيمها  التملك  أو  الدمج  عملية  إكمال  أو 

  التجريد من االستثمارات أو بيع أحد األصول التجارية.   

  ك الشخصية حماية بيانات
وتتبع أفضل التدابير التنظيمية والفنية التي توفر لك درجة أمان مناسبة لمنع خطر  تأخذ شركة كورتيس رايت حماية بياناتك الشخصية على محمل الجد.   

مع إلى  انتهاك  التدابير  هذه  وتهدف  الشخصية.   إل لوماتك  الوصول  أو  الخطأ  عن طريق  فقدانها  من  الشخصية  معلوماتك  أو  حماية  استخدامها  أو  تغييرها  أو  يها 
الجهات الخارجية  اإلفصاح عنها بطريقة غير مشروعة. وباإلضافة إلى ذلك، يقتصر الوصول إلى معلوماتك الشخصية على هؤالء الموظفين والوكالء والمقاولين و

  األخرى التي يتطلب عملها معرفة ذلك. 
  .دوليًا الشخصية  المعلومات  مؤ   نقل  هي  رايت  أو  كورتيس  تخزينها  أو  بها  االحتفاظ  أو  الشخصية  معلوماتك  نقل  ويمكن  عالمية،  أمريكية  سسة 

الحصر ال  المثال  سبيل  على  ومنها  العالم،  أنحاء  جميع  في  مختلفة  مواقع  عبر  األوروبي  استخدامها  واالتحاد  المتحدة  والمملكة  المتحدة  الواليات   ،
والهند.  ويعن بيانات  وكوستاريكا وكندا والمكسيك والصين  تتبع قوانين حماية  بلدان قد  أنه عند جمع معلوماتك الشخصية، يمكن معالجتها في  هذا  ي 

  مختلفة عن قوانين بلدك. 
o  تحاد األوروبي وسويسرا إلى بلدان أخرى لم تحدد السلطات المختصة في المملكة المتحدة  ننِقل البيانات الشخصية من المملكة المتحدة واال

و األوروبي  حقوق  واالتحاد  قوانينها  لك  تضمن  ال  قد  المثال،  سبيل  على  البيانات.   حماية  من  كافيًا  مستوى  يتبع  بعضها  أن  سويسرا 
  الخصوصية نفسها أو قد ال تتمكن من إيجاد حلول لشكواك.   

o للمفوض  عند المعيارية  التعاقدية  الشروط  مثل  اإللزامية،  القانونية  اآلليات  بعض  نتّبع  النقل،  عمليات  في  نقل  البدء  اتفاقية  أو  األوروبية  ية 
  البيانات الدولية في المملكة المتحدة للمساعدة في حماية حقوقك وتوفير تدابير الحماية هذه للنقل مع بياناتك. 

  والفن التنظيمية  ألحكام  ية.التدابير  االمتثال  خارجية  لجهات  التابعة  والوكاالت  رايت  كورتيس  لشركة  التابعة  الشركات  جميع  على  إشعار   يتعيّن 
للحفاظ على حقك في خصوصية معلوماتك  الحماية  من  كاٍف  توفير مستوى  لضمان  تدابير حماية أخرى  أو  تعاقدية  تدابير  وتُطبِق  هذا،    الخصوصية 
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ن أمن بياناتك ضرورة السرية وااللتزام بتطبيق التدابير التنظيمية والفنية المناسبة لضمالد إقامتك.  تفرض هذه التدابير  الشخصية وفقًا لقوانين ب
  الشخصية. 

  قانون. قتضيه الونتبع إجراءات معينة للتعامل مع أي انتهاك مشتبه به للمعلومات الشخصية وسنُخِطرك أنت وأي جهة تنظيمية عاملة باالنتهاك وفقًا لما ي

  تخزين معلوماتك 
رتيس رايت أو المملوكة لمزودي الخدمة الخارجيين المعتمدين. ويجوز ستُخَزن معلوماتك الشخصية على األنظمة وفي المنشآت التي تملكها أو تديرها شركة كو

بياناتك على أنظمة وفي منشآت داخل بلدان يعتمدها االتحاد  تخزينها على األنظمة وفي المنشآت داخل حدود المنطقة االقتصادية األوروبية أو خارجها.  قد تُخَزن  
  ان ال يعتمدها االتحاد األوروبي والمملكة المتحدة. ستُخَزن معلوماتك على أنظمتنا اآلمنة في كورتيس رايت.األوروبي والمملكة المتحدة وعلى خوادم داخل بلد

 .الشخصية ببياناتك  رايت    االحتفاظ  كورتيس  شركة  سياسة  تجاه  تقضي  بالتزاماتنا  والوفاء  ألعمالنا  الفعّال  للتنفيذ  المطلوبة  بالسجالت  فقط  باالحتفاظ 
الذين نتعا أننا  األفراد  القانونية والتنظيمية.  ما يعني  للمتطلبات  الشخصية وفقًا  الشخصية.  ستحتفظ شركة كورتيس رايت ببياناتك  مل مع معلوماتهم 

  عما هو ضروري لتحقيق األهداف التي نطلبها من أجلها.  سنحتفظ ببياناتك الشخصية لفترة ال تزيد
 لن يتم الكشف عن هويتها (حيثما يسمح القانون  الهدف الُمجَمعة من أجله في األساس،    بمجرد أن تصبح المعلومات الشخصية غير ضرورية لتحقيق

  المعمول به) أو تُحذَف أو تُتلف. 

  حقوق صاحب البيانات الفردية 
  .  يجوز لك ما يلي: البيانات الوطني والدولي في معالجة بياناتك الشخصية وستحظى على حقوق معينة فيما يتعلق ببياناتك الشخصية نلتزم بقانون حماية 

 على جمع بياناتك الشخصية واستخدامها. لقد حصلت على هذه المعلومات ضمن إشعار الخصوصية هذا.  االطالع  
 بالحصول على نسخة من معلوماتك الشخصية فضًال عن معلومات إضافية أخرى (يتوافق هذا إلى حد    إلى معلوماتك الشخصية.  إذ يُسَمح لك  الوصول

طريقة استخدام بياناتك والسبب وراء ذلك والتحقق من تنفيذ ذلك  مات المقدمة بالفعل في إشعار الخصوصية هذا).  ويساعدك في فهم  كبير مع المعلو
  بشكل قانوني. 

   ن ) لم تعد معالجة معلوماتك الشخصية لألغراض الُمجَمعة م1الشخصية في ظروف معينة.  على سبيل المثال، إذا (  معلوماتكإتالف  طلب حذف أو
) أو  األساس ضرورية  في  معالجة  2أجلها  عملية  في  إليه  نستند  الذي  الوحيد  القانوني  األساس  هي  الموافقة  أن  إذ  المعالجة،  على  موافقتك  ألغيُت   (

للقانون  ) كان مسح معلوماتك الشخصية أمًرا ضروريًا لالمتثال  4) ُعِلجت معلوماتك الشخصية على نحو غير قانوني أو (3معلوماتك الشخصية أو (
  المعمول به. 

 ينبغي أن تكون معلوماتك الشخصية التي نحتفظ بها دقيقة وحديثة. يُرجى إخطارنا    عند الضرورة.  تحديثهاالبيانات الشخصية غير الدقيقة أو    تصحيح
  . حالة تغيُّر معلوماتك الشخصية أثناء ارتباطك بنا  في

 معالجة معلوماتك الشخصية التي من المحتمل أن تسبب لك الضرر أو الضغط أو    ييد أو منعبتقعلى معالجة معلوماتك الشخصية أو مطالبتنا    االعتراض
  سببتهما بالفعل.   

  بالحصول على بياناتك الشخصية وإعادة استخدامها ألغراضك الخاصة عبر   البيانات ل إمكانية تحويتسمح لك  الشخصية. معلوماتك تحويل إمكانية طلب
  ومات، ويجوز أيًضا استخدامها مع مؤسسات أخرى.مختلف خدمات تكنولوجيا المعل

   إنه حق مطلق.   التسويق المباشرإيقاف استخدام بياناتك ألغراض  .  
   على يعتمد  قرار  اتخاذ  التلقاآلية  عدم  القرار  فقط ي ئ صنع  والتوصيف  التوصيف    ة  أو  القرار  صنع  آلية  عليه  تنطوي  الذي  المنطق  وفهم 

  يترك تأثيرات قانونية واضحة عليك. إذا كان هذا القرار س المذكورة، 
 

أيًضا    لك  ط شكوىتقديم  يحق  بشأن  القضائية  واليتك  في  البيانات  حماية  لقانون  االمتثال  على  اإلشراف  عن  مسؤولة  إشرافية  جهة  معلوماتك  قريإلى  جمع  ة 
  ية البيانات. الشخصية واستخدامها إذا كنت تعتقد أن معالجتنا لمعلوماتك الشخصية ال تتوافق مع قانون حما

 
الصلة هنا:  ذات  الجهة اإلشرافية  التواصل مع  فيها طريقة  بما  القومية،  البيانات  المتعلقة بخصوصية  التفصيلية  المعلومات  من  مزيد   Global Privacy  تتوفر 

Laws.    في ترغب  كنت  على إذا  رايت  كورتيس  شركة  في  البيانات  حماية  مسؤول  مع  التواصل  فيُرجى  اإلرشادات،  من  مزيد  على  الحصول 
com.htDPO@curtisswrig.   في تتردد  ال  لذا  مخاوفك،  بشأن  لالستفسار  لك  فرصة  توفير  إمكانية  رايت  كورتيس  شركة  تُقِدر  ذلك،  معنا    ومع  التواصل 

  ال نتبِّع أي سياسة للتمييز بين األفراد في ممارسة حقوقهم في خصوصية البيانات.   بخصوص أي شكوى لديك.
 

ستُسِهل لك شركة كورتيس رايت ممارسة الحقوق المخصصة  ليست ُمطلقة وستنطبق في ظروف معينة فقط.     اتيجب أن تعي جيًدا أن جميع حقوق صاحب البيان
ريقة أخرى،  لقانون المعمول به. ومع ذلك، حتى في حالة عدم توفير الحماية لمعلوماتك الشخصية بموجب قانون حماية البيانات، أو بااللتزام به بأي طلك وفقًا ل

على   الرد  في  أي يُسعدنا  الرغبة  أو  حقوقك  بشأن  استفسارات  أي  وجود  حالة  في  للبيانات.  معالجتنا  طريقة  بشأن  تطرحه  استفسار  أو  يمكنك    طلب  ممارستها، 
  التواصل معنا باستخدام معلومات االتصال الموجودة في نهاية إشعار الخصوصية هذا. 

  قانون خصوصية المستهلك في كاليفورنيا 
المستهلك قانون خصوصية  (  يف  إن  يناير  CCPAكاليفورنيا  من  األول  من  اعتباًرا  المفعول  ساٍر  لمقيمي    2020)  الحقوق  من  متعددة  مجموعة  والية  وخصص 

  قتًا. مقيم في كاليفورنيا هو شخص طبيعي (وليس شركة أو كيانًا تجاريًا آخًرا) يقيم في كاليفورنيا، حتى وإن كان هذا الشخص خارج الوالية مؤ كاليفورنيا.



  إشعار الخصوصية   
  2022ير ينا  18  آخر تحديث 

 _______________________________________________________________________  

  7من  6حة فلصا  كورتيس رايت | ملكية خاصة       003خصوصية البيانات/إشعار الخصوصية/خارجي/

). بموجب قانون خصوصية المستهلك في  ACCPأحد مقيمي كاليفورنيا، فإننا سنعالج معلوماتك الشخصية وفقًا لقانون خصوصية المستهلك في كاليفورنيا (  تكن إذا  
أفراد أسرتك أو قد ترتبط بك  معلوماتعلى أنها  ، تُعَرف المعلومات الشخصية  (CCPAكاليفورنيا (  بأحد  وال تُدرج   شكل معقول.بم  تحدد هويتك أو تتعلق بك أو 

  المحلية المعلومات المتوفرة عموًما في السجالت الحكومية الفيدرالية أو الخاصة بالوالية أو 

  ) والمالحق وإشعار الخصوصية هذا.   CCPAالمعلومات الواردة في هذا القسم مطلوبة بموجب قانون خصوصية المستهلك في كاليفورنيا (

    .كورتيسالمبادئ شركة  أن  ا ر  تؤكد  على  الشخصية  يت  القسم  المعلومات  مراجعة  يُرجى  الشخصية.   المعلومات  معالجة  لمبادئ  وفقًا  ستُعالج 
Principles For Processing Personal Data.  

    .الشخصية المعلومات  نجمعها  معالجة  التي  الشخصية  المعلومات  معرفة  لك  الجمع  روطيحق  عملية  من  التجارية  وأهدافنا  البيانات  هذه  جمع  يقة 
  والجهات التي نشارك البيانات معها: 

o   على القسم  لالطالع  إلى  الرجوع  يُرجى  المعلومات،  هذه  ومصادر  نجمعها  التي  الشخصية   Personal Information We  البيانات 
Collect .  

o طالع على أهداف معالجة بياناتك الشخصية، يُرجى الرجوع إلى القسم لالWe Process Your Personal Information Why .  
o   نشارك الذين  الخارجيين  المستلمين  فئات  لمعرفة  متنوعة.   تجارية  أسباب  لعدة  الخارجية  الجهات  مع  الشخصية  البيانات  م همعنشارك 

  .Data Sharing Your Personalالبيانات الشخصية، يُرجى الرجوع إلى  
  .م خيار رفض بيعها.   البيع   لن نبيع بياناتك الشخصية، لذلك ال نقّدِ
 .لديك بعض الحقوق المعينة في عملية معالجة معلوماتك الشخصية. يحق لك ما يلي  الحقوق :  

o فئات المعلومات الشخصية التي نجمعها.عرفة م  
o .معرفة أجزاء المعلومات الشخصية المعينة التي نجمعها  
o  ئات المصادر التي نجمع منها المعلومات الشخصية. معرفة ف  
o  .معرفة األهداف التي نستخدم المعلومات الشخصية من أجلها  
o عها.مة معرفة فئات الجهات الخارجية التي نشارك معلوماتك الشخصي  
o  .معرفة فئات المعلومات التي نبيعها أو نُفِصح عنها للجهات الخارجية  
o مطالبتنا بحذف معلوماتك الشخصية .  

وفقًا   فقط.  معينة  في ظروف  وستنطبق  ُمطلقة  ليست  الحقوق  أن جميع  جيًدا  أن تعي  الهوية،  يجب  من  التحقق  قد تتطلب  التي  بها  المعمول  للقانون واإلجراءات 
  يوًما.  30شهًرا تسبق طلبك مجانًا في غضون  12رتيس رايت بالمعلومات التي تطلبها لمدة وك ستزودك شركة

  و طلبات  عن  البياناتاإلفصاح  (  :صول صاحب  كاليفورنيا  في  المستهلك  قانون خصوصية  أو  CCPAيتطلب  المستلمة  الطلبات  عدد  عن  اإلفصاح   (
يوًما كما    30الج طلبات وصول صاحب البيانات للوصول إلى المعلومات الشخصية في غضون  عتُ المتوافقة مع الشروط كليًا أو جزئيًا أو المرفوضة.   

  هو محدد أعاله.   
o لم تتلقى شركة كورتيس رايت أي طلبات وصول صاحب البيانات. 2021ء عام أثنا ،  

 المستهلك في كاليفورنيا (  :عدم التمييز التمييز رفض السلع أو  سار) اتباع سياسة التمييز في ممCCPAيحظر قانون خصوصية  ة الحقوق.  قد يشمل 
  ختلفة.  إذا كنت ترغب في ممارسة حقوقك، فلن تشعر بوجود سياسة التمييز. الخدمات أو تقديم مستوى خدمات أو جودة مختلفة أو تخصيص أسعار م

o مات الشخصية ضرورية لنا لتوفير وعلومع ذلك، إذا رفضت تقديم معلوماتك الشخصية إلى شركة كورتيس رايت أو طلبت حذفها وكانت الم
  السلع أو الخدمات لك، فقد ال نتمكن من إكمال هذه المعاملة. 

أو    ذه الطلبات بنفسك أو االستعانة بوكيل معتمد. في حالة وجود أي استفسارات بشأن حقوقك أو الرغبة في ممارستها، يمكنك التواصل معنا أنتيمكنك تقديم ه
  صال الموجودة في نهاية إشعار الخصوصية هذا.  تالوكيلك باستخدام معلومات ا 

   .يُرجى الرجوع إلى القسم محمل الجد.   تأخذ شركة كورتيس رايت حماية بياناتك الشخصية علىاألمانProtecting Your Personal 
Data  

 إلى    :الشكاوى شكوى  تقديم  أيًضا  لك  عن  لا  مكتبيحق  المسؤول  بكاليفورنيا  العام  في  ُمدعي  المستهلك  خصوصية  لقانون  االمتثال  على  اإلشراف 
بشأن طريقة جمع معلوماتك الشخصية واستخدامها إذا كنت تعتقد أن معالجتنا لمعلوماتك الشخصية ال تتوافق مع قانون خصوصية  )  CCPAكاليفورنيا (

  ). CCPAالمستهلك في كاليفورنيا (

  Consumer Complaint، يجوز لك تقديم  )(CCPAقد أن شركة كورتيس رايت قد انتهكت قانون خصوصية المستهلك في كاليفورنيا  تتعإذا كنت   
يجب أن توضح كيف انتهكت شركة كورتيس رايت قانون خصوصية المستهلك في كاليفورنيا    ى، إلى مكتب الُمدعي العام. في حالة اختيار تقديم شكو

)CCPA نتهاك وطريقته بالضبط. ) وموعد حدوث هذا اال  

  ال    .ومع ذلك، تُقِدر شركة كورتيس رايت إمكانية توفير فرصة لك لالستفسار بشأن مخاوفك، لذا ال تتردد في التواصل معنا بخصوص أي شكوى لديك
  بِّع أي سياسة للتمييز بين األفراد في ممارسة حقوقهم في خصوصية البيانات. تن

  هذا  التغيُّرات على إشعار الخصوصية
ثه كل   ل تاريخ "آخر تحديث" أعلى إشعار الخصوصية ونتخذ الخطوات    12سنراجع إشعار الخصوصية هذا ونحّدِ شهًرا على أدنى تقدير.  عند القيام بذلك، سنعّدِ

  شخصية التي نجمعها وكيفية استخدامها.يُرجى التحقق من التحديثات من وقت آلخر حتى تكون على دراية تامة بالمعلومات اللتي قد يقتضيها القانون.  اة  اإلضافي



  إشعار الخصوصية   
  2022ير ينا  18  آخر تحديث 

 _______________________________________________________________________  

  7من  7حة فلصا  كورتيس رايت | ملكية خاصة       003خصوصية البيانات/إشعار الخصوصية/خارجي/

  كيفية التواصل معنا
  ات في شركة كورتيس رايت: نيا إذا كانت لديك أي استفسارات أو مخاوف بشأن استخدام معلوماتك الشخصية، فيُرجى االتصال بمسؤول حماية الب

   عن طريق البريد  
  مسؤول حماية البيانات 
    شركة كورتيس رايت

  المملكة المتحدة. ،  BH23 6HHيشن بارك ويست، بورنموث، المطار الدولي، كرايستشرش، دورست،  إنتربرايز واي، أفي 15
 عبر البريد اإللكتروني  

 curtisswright.com@OPD  
 عبر الهاتف  

+44 (0) 1202 034000  
 
 


