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  تمھید

ملیة التي  شركة كورتیس رایت ("كورتیس رایت" أو الضمیر "نحن" ومشتقاتھ")، ھي الشركة التي تراقب المعلومات الشخصیة التي نجمعھا والع
  نحتاج إلیھا في إدارة أعمالنا والوفاء بالتزاماتنا القانونیة والتعاقدیة.   

 
ی الذین  لألفراد  الخصوصیة  إشعار  تھّمنا.  یصف  كورتیس  خصوصیتك  مع  آخر  یتعاملون بشكل  أو  یتواصلون  أو  التابعة  تفاعلون  الشركات  ذلك  في  بما  رایت، 

  البیانات وتستخدمھا وكیف تحمي بیاناتك الشخصیة وحقوقك الفردیة المرتبطة بالبیانات الشخصیة.    والفرعیة، كیف ولماذا تجمع كورتیس رایت
 

نقدم لك خیارات إضافیة بشأن الطریقة التي تعالج بھا كورتیس  وصیة إضافیة بشأن أنشطة المعالجة المحددة أو  عندما نتفاعل معك، قد نزودك أیًضا ببیانات خص
      .  رایت معلوماتك الشخصیة 

  انقر على الرابط التالي لالنتقال مباشرة إلى القسم الذي یھمك: 

  

  ا نبذة عن

  ئ معالجة البیانات الشخصیة مبا

  جمعھا المعلومات الشخصیة التي ن

  معلوماتك الشخصیة ج نعاللماذا 

  معالجة معلوماتك الشخصیة األساس القانوني الذي نستد إلیھ في 

  مشاركة بیاناتك الشخصیة 

  شخصیة اناتك ال حمایة بی

  تخزین معلوماتك 

  فردیة حقوق صاحب البیانات ال 

  قانون خصوصیة المستھلك في كالیفورنیا 

  إشعار الخصوصیة ھذا على   التغیرات

 كیفیة التواصل معنا 

  

  نبذة عنّا 

  ة ی ، الوالیات المتحدة األمریك28036فیدسون، كارولینا الشمالیة ، دا300طریق ھاربر بلیس، الجناح    130لمقر المسجل لشركة كورتیس رایت ھو: ا
 

تربرایز واي، أفییشن  إن   15، وعنوانھا المسجل ھو  00843903إنجلترا وویلز بموجب الرقم  تتولى شركة بیني آند جایلز كونترولز لیمتد، وھي شركة مسجلة في  
     .، المملكة المتحدة، تمثیل شركة كورتیس رایت في أوروبا BH23 6HHبارك ویست، بورنموث، المطار الدولي، كرایستشرش، دورست، 

  مبادئ معالجة البیانات الشخصیة
وأمام السلطات الرقابیة عن طریقة معالجة بیاناتك الشخصیة.  تضمن كورتیس رایت أن    تراقب البیانات، للمساءلة أمامكتخضع كورتیس رایت، بصفتھا شركة  

  البیانات الشخصیة: 
  نونیة ومنصفة ونزیھة.بطریقة قا ستُعالَج  
 ومشروعة، ولن تُعالَج بأي طریقة تتنافى مع ھذه األغراض.  ستُجَمع ألغراض محددة وواضحة  
  یدة على الضروریات فقط. على سبیل المثال، لن نحتفظ بأي معلومات أكثر من المعلومات المطلوبة لغرض محدد. ت صلة ومقكافیة وذا  
 التي نحتفظ بھا صحیحة وغیر مضللة فیما یتعلق بأي    قولة لضمان أن البیانات الشخصیة . سوف تتُخذ كل الخطوات المعدقیقة، ومحدَّثة عند الضرورة

  مسألة. 
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  ر من المدة التي نحتاج إلیھا فیھا. تلتزم كورتیس رایت بالفترات المعتادة لحفظ البیانات متى أمكن، وتلتزم بمتطلبات التوثیق. لمدة أكث ال تُحفَظ  
   َبما في ذلك حمایتھاج بطریستُعال البیانات الشخصیة،  الفقدان أو التل   قة تضمن سالمة  ف أو  من المعالجة غیر المصرح بھا أو غیر المشروعة، ومن 

  الضرر غیر المقصود. 
  لتنظیمیة المالئمة. ستُعالَج بطریقة تراعي متطلبات المساءلة والمبادئ سالفة الذكر بخصوص معالجة البیانات، باستخدام التدابیر التقنیة وا  

  المعلومات الشخصیة التي نجمعھا 

 تقدمها إلينا.   تالمعلوما �
ة ع��    مختلفة.تجمع كورتیس رایت البیانات الشخصیة بعدة طرق    ال�� ة أو غ�� م�ا�� عندما تتعامل معنا �ط��قة م�ا��

، قد نطلب منك معلومات شخص�ة من أجل تقد�م الخدمة أو تنف � ها.   مزودي الخدمات الخارجي��
َ
� طلبت

على سبیل المثال، نجمع  �ذ المعاملة ال��
م  البیانات النماذج، وغالبًا  تتطلب مأل  التي  للوظائف  التقدیم  الوثائق  من خالل عملیة  أو غیره من  السفر  الذاتیة وجواز  السیرة  تُطلَب  ا 

ا معلومات شخص�ة  إلثبات الھویة للوفاء بمتطلبات زیارة الموقع.   الحكومیة 
�

تراسلنا أو في المقابالت أو االجتماعات    إلينا عندما  قد تقدم أ�ض
الع  ا من أشكال التقییم، أو ھأو غیر أو طل�ات دعم  � نجاالستفسارات، والتعل�قات 

ال�� الشخص�ة  المعلومات  معها منك �ط��قة  مالء.  قد �شمل 
 : ة ما ���     م�ا��

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

�دي وال�لد).    اسم الشارع والمدينة والوال�ة والرمز ال��
o   ا    ،ال�سج�لب�انات �د أو الهاتف، وعندما �سجل حسا�� � أو ال��

و�� �د اإلل��� � ع�� ال�� � تقدمها عندما تتعامل مع الموظف��
مثل المعلومات ال��

� و�لمات المالستخدام أحد  ون�ة، و�� �شمل أسماء المستخدم��   رور، أو عندما �سجل ل��ارة الموقع. مواقعنا اإلل���
o ،ە من االستفسارات.  ت المقدمة ف�ما و�شمل المعلوما  ب�انات التوظ�ف   يتعلق �طلب التقدم للوظ�فة أو غ��
o ،اتن  ب�انات ال�س��ق والتواصل ��� �

ا�اتك ��   ا. و�شمل تفض�التك ال�س��ق�ة واش��
o   ،اء  ب�انات تط��ر األعمال� ، أو عندعندما تصبح أنت أو رب عملك �� � � أو موزع�� � لسلسلة اإلمداد أو ممثل�� � األعمال، أو مقدم��

��  �
ما نلت��

� اجتماعات ع� أرض الواقع. 
  �ك ��

o ،المال�ة لمنت  المعلومات  ائك  �� �سه�ل  من  تمكي�نا  لغرض  الما��  والحساب  االئتمان  �طاقة  معلومات  را�ت  و�شمل  كورت�س  جات 
� قد تكون متوفرة ع� مواقعنا 

ون�ة. وخدماتها ال��   اإلل���
o   ،الواج�ة إلينالعنا�ة  تقدمها   �

ال�� المعلومات  الوا �ساعدنا  العنا�ة  لعمل�ات  االمتثال   �
اله��ة، ومنع ا �� التحقق من  القانون�ة، و�شمل  ج�ة 

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

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

  تل��
o ،أو توقع سارات �شأن او�شمل االستف  ب�انات المعامالت ا  لطل�ات والمنتجات وتفاص�ل عمل�ات الدفع منك و�ل�ك، أو عندما تنفذ طل��

  ع� عقد معنا، سواء لصالحك أو ن�ا�ة عن رب عملك. 
o ،تقدمها عندما   معلومات �سج�ل األحداث �

.  و�شمل المعلومات ال�� �
و��   تمأل استمارات ال�سج�ل اإلل���

o   ،   ز�اراتك إ� مقّراتنا.  تفاص�لو�شمل ب�انات الوصول الفع��
o   .ظروف محددة، قد ُ�طلب منا أن نجمع منك معلومات شخص�ة ذات فئة خاصة (حساسة).  عالفئات الخاصة من الب�انات �

� س��ل ��
  ة أو لتقد�مها، قد نطلب منك معلومات عن صحتك لغرض تحد�د ومراعاة أي المثال، ف�ما يتعلق �ال�سج�ل للوصول إ� حدث أو ندو 

تداب��  اتخاذ  ا ع�  دائم� لد�ك.  نحرص  وقيود  إعاقة أو متطل�ات غذائ�ة خاصة   ، وال�شف�� الفعل�ة،  األمان  المالئمة (ومنها أجهزة  األمان   
  صود. بناء ع� طب�عة الب�انات والمخاطر المرت�طة �االستخدام المقالوصول)  

o    . � ت��� ��ي س�اسات الخصوص�ة والبمعلومات منصات التواصل االجتما��
ها ش��ات التواصل االجتما�� �شأن  �انات والتوجيهات ال��

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

ال�� االجتما��  تا�عة  التواصل  اجتما��  تواصل  � ع�� ش�كة 
��

كة كورت�س را�ت، فنحن ال نجمع  � �ل ش�كة من ش��ات التواصل اال ل��
ا إلعدادات الخصوص�ة ��

�
. أي ب�انات شخص�ة وفق   جتما��

o     .الخارج�ة للجهات  ون�ة  اإلل��� مالمواقع  تتضمن  و قد  �ائنا  �� لش��ات  ون�ة  اإلل��� المواقع  من  روا�ط  ون�ة  اإلل��� �  واقعنا  المعلن��
ون�ة للجهات ال �ات الفرع�ة و�ليها. والمواقع اإلل��� خارج�ة تنظمها س�اسات خصوص�ة مخصصة لها، وال نتحمل أي مسؤول�ة أو  وال��

ام ف �   �ما يتعلق بها.   ال��

o ) أنظمة المراق�ة �الف�ديوCCTV .(     قطھا أنظمة  المواقع، تعالج كورتیس رایت الصور التي قد تكشف عن الھویة التي تلت في بعض
اماتنا المتعلقة �لوائح الصحة والسالمة) للكشف CCTVالمراقبة بالفیدیو ( �   . عن الجرائم ومنعها، ولحما�ة موظفينا وزوارنا وللوفاء �ال��

o ،ون�ة ومنتج  تعل�قاتك ا. و�شمل تعل�قاتك �شأن مواقعنا اإلل���   اتنا وخدماتنا عموم�

 .تلقائی�ا نجمعھا  التي  مو   معلوماتك  اإللكتستخدم  عن اقعنا  محددة  معلومات  تجمع  التي  المشابھة  التقنیات  من  وغیرھا  االرتباط  تعریف  ملفات  ترونیة 
ملف اإللكتروني.   رایت  كورتیس  لموقع  الزیارتك  على  تخزینھا  یمكن  نصیة صغیرة  ملفات  ھي  االرتباط  تعریف  المحمولة  ات  األجھزة  أو  حاسوب 

ال خادم  یسترجعھا  أن  یمكن  بیانات  البیانالتخزین  ھذه  تتضمن  االرتباط.   تعریف  ملفات  یشمل  الذي  المجال  في  األرقام  ویب  من  تسلسالت  عادة  ت 
ن على  تحّدد  التي  المعلومات،  من  وغیرھا  االرتباوالحروف  تعریف  ملفات  تؤدي  المحمول.  جھازك  أو  حاسوبك  فرید  ومنھا  حو  مختلفة،  وظائف  ط 

  ذّكر تفضیالتك.  على سبیل المثال: تمكینك من التنقل بین صفحات الویب بسھولة وت
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o   تلقائی�ا، وتشمل عنوان بروتوكول اإلنترنت (  البیانات التقنیةكلما زرَت مواقعنا اإللكترونیة، قد نجمعIP  (  المستخدم في اتصال الحاسوب أو
  اتھا، ونظام التشغیل والمنصة. فح وإصداره، وإعداد المنطقة الزمنیة، وأنواع إضافات المتصفح وإصدارالجھاز باإلنترنت، ونوع المتص

o   نیة، والصفحات التي  .  وتشمل على سبیل المثال، كیفیة استخدامك لمواقعنا اإللكتروببیانات االستخدامبعض معلوماتك التي نجمعھا تتعلق
تاریخ والوقت الذي تدخل  ا، والروابط التي نقرت علیھا والمواد التي دخلت علیھا.  قد نسجل ال تعرضھا، وعدد وحدات البایت التي تم نقلھ

ربطتھ الذي  اإللكتروني  والموقع  فیھ،  برقم ھاتف    الموقع  لالتصال  استخدمتھ  ھاتف  رقم  وأي  الجغرافي  وموقعك  مواقعنا،  االتصال  بأحد 
  ءات التي تتم داخل مواقعنا اإللكترونیة.   المعروض على موقعنا اإللكتروني، وغیر ذلك من اإلجرا 

o االر تعریف  ملفات  لمونستخدم  استخدامك  لتعقب  إلرسال  تباط  أو  بشأنك  قرارات  التخاذ  االرتباط  تعریف  ملفات  نستخدم  ال  ولكننا  قعنا، 
  معلومات التسویق إلیك بطریقة إلكترونیة.

o    وبین مجموعات البیانات األخرى.  للمزید من التفاصیل عن ملفات تعریف وقد تصبح ھذه المعلومات شخصیة بالتحدید، عند الجمع بینھا  
تعطیل أو حجب ملفات تعریف االرتباط على حاسوبك أو جھازك    االرتباط وغیرھا من تقنیات التعقب التي نستخدمھا، وھذا یشمل طریقة

ا یُرجى  على  المحمول،  االرتباطالطالع  تعریف  ملفات  اإللكترو  سیاسة  الموقع  یمكنك  على  أو  تزوره.   الذي  رایت  كورتیس  لشركة  ني 
لالطالع على معلومات شاملة عن طریقة التحكم في ملفات    www.youronlinechoices.euأو    www.aboutcookies.orgزیارة:  

  تعریف االرتباط. 
 ،الحاالت بعض  في  بك من    تجمع كورتیس رایت،  المتعلقة  الشخصیة  الَمراجالبیانات  مثل  العمل  جھات خارجیة،  أرباب  یقدمھا  التي  ع 

ال أو  الشخصیة،  الالسابقون، وجھات االتصال  الظروف  الشخصي.  في  تدقیق السجل  یقدمھا مزودو خدمة  التي  بھا  معلومات  یسمح  تي 
  السجالت اإلجرامیة وخدمات الحظر المعلَن وجھات تصنیف الجھات القانون، نستقبل المعلومات الشخصیة من جھات تصنیف االئتمان، و

  المحظورة.   
    .عاًما وینبغي أال یستخدموھا، وال نعالج    16لقاصرین تحت سن  ونیة غیر موجھة لألطفال وا مواقع كورتیس رایت اإللكتربیانات األطفال/القاصرین

قاص كنت  إذا  بھم.   تتعلق  معلومات شخصیة  معرفة أي  تقدم أي معن سابق  أال  فعلیك  فیھ،  تقیم  الذي  البلد  قوانین  بموجب  علومات شخصیة عبر  ًرا 
  مواقعنا اإللكترونیة. 

  یة لماذا نعالج معلوماتك الشخص

   بیاناتك الشخصیة ألغراض تجاریة مشروعة، منھا:تعالج كورتیس رایت  
  .التجاري ال   معلومات االتصال  االتصال  معلومات  وتستخدم  االتصاالت والمعامالت، وتشمتجمع كورتیس رایت  للمشاركة في  العنایةتجاري  بذل    ل 

استقبالھما. على  بتقدیمھما أو  بمنتج أو خدمة، أو  المتعلقة  إلی  الواجبة  المشار  التجاري  قد نجمع ونستخدم معلومات االتصال  المثال،  ھا، لتسھیل  سبیل 
ا اإلجراءات  من  وغیرھا  والصیانة  والضمان  والعقود  الطلبات  االإدارة  على  ولمساعدتنا  وجمعھ،  االئتمان  تحلیل  وألغراض  الداخلي  لتجاریة،  متثال 

  ومطالباتنا (عند الضرورة). وااللتزام بالمتطلبات القانونیة، وللدفاع عن مصالحنا
 .تقدم لنا معلومات    دقبشأن التوظیف واستقطاب المواھب،    في كورتیس رایتالمجال الوظیفي للموارد البشریة    لدعم  معلومات الموارد البشریة

قد نستخدم ھذه   المھني والشھادات المھنیة.لمھنیة، والمعلومات المتعلقة بالتعلیم والوظائف السابقة والتدریب  عن نفسك، مثل السیرة الذاتیة وتفضیالتك ا
(مثل منصة توظیف) أو منصة    التوظیف، أو تدقیق السجل الشخصي واستحقاق التوظیف.  قد نستخدم منصة خارجیة  المعلومات لغرض النظر في 

  وجمعھا ومعالجتھا.  تواصل اجتماعي لجذب طلبات التوظیف
 .ل بھا، نقدم لك معلومات الخدمة أو المنتج التي تطلبھا منا ونرسل  ا یتماشى مع القوانین واللوائح المعموكجزء من إستراتیجیتنا التسویقیة وبم   التسویق

منتجاتنا   التسویقیة عن  المعلومات  ونوخدماتنا.   إلیك  اإلنترنت،  على  بأنشطتك  المتعلقة  البیانات  إعالنات  نجمع  تقدیم  لنا  یتسنى  حتى  اھتماماتك  حدد 
واألخبار واستطالعات الرأي والعروض الخاصة والمواضیع ذات  ت التجاریة، ونتواصل معك بشأن العروض الخاصة  فعالیا إلى السندعوك   تناسبك.
    الصلة.

     .مالمبیعات نستخدم  الش قد  العلوماتك  المعامالت  لتنفیذ  أو  إلیك  الخدمات  لتقدیم  تقدیم  خصیة  الحصر،  ال  المثال  سبیل  على  یشمل  تطلبھا، وھذا  تي 
تستخدمھا، المعلومات   أو  تشتریھا  التي  رایت  كورتیس  خدمات  أو  بمنتجات  المنتجات،    المتعلقة  طلبات  ومعالجة  اشتریتھا،  التي  المنتجات  وتسجیل 

  العمالء، وتسھیل استخدام مواقعنا اإللكترونیة.  بات الضمان، واستبدال أدلة المنتجات، واإلجابة عن طلبات خدمةوالتعامل مع مطال

   .التقنیة یتماشى مع سیاسات وتوجیھاتالشخصیة للمساعدة في حمایة وتحسین    معلوماتكقد نستخدم    اإلدارة  بما  تكنولوجیا   شبكاتنا وأنظمتنا 
مواقعنا اإل  ، وھذا یشمل ضمان المعلومات التقنیة واعمل  اإلدارة  لصیانة والدعم واستكشاف األخطاء وإصالحھا وتحلیل  لكترونیة بكفاءة، وأغراض 

  ار والبحث واألغراض اإلحصائیة واالستطالعیة. البیانات واالختب

 .في الوصول إلى منشأتنا    فعلي والتحكمحفظ األمن الاألمنیة التي تھدف إلى    كورتیس رایتلدعم برامج    الشخصیةقد نستخدم معلوماتك     األمن
  ماتنا. ومكاتبنا ومعداتنا ومعلو

 .دولي للصحة والسالمة، والحصول على االستشارة بخصوص  منا للقانون الللوفاء بالتزا  معلوماتك الشخصیةقد نستخدم    الصحة والسالمة
  ة. الصحة المھنیة، عن طریق ضمان وفاء كورتیس رایت بالتزاماتھا تجاه ذوي اإلعاق 

 .القانون على  إنفاذ  لمساعدتنا  الشخصیة  معلوماتك  نستخدم  مخالفة شرو  قد  أو  الفكریة  الملكیة  حقوق  انتھاك  أو  االحتیال  عن  أو  الكشف  وأحكامنا  طنا 
  ، ومنعھا والتعامل معھا. مخالفة القوانین أو غیرھا من حاالت سوء االستخدام 

  اتك الشخصیةاألساس القانوني الذي نستند إلیھ في معالجة معلوم 
  لجة معلوماتك الشخصیة. لمتطلبات القانون، نحرص على وجود أساس قانوني لمعاعة فقط.  وفقًا تعالج كورتیس رایت معلوماتك الشخصیة ألسباب مشرو
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  التزام تعاقدي تجاھك، سنعالج بیاناتك الشخصیة بموجب األساس القانوني الوارد .  على سبیل  العقدفي    ومتى كانت معالجة البیانات ضروریة لتنفیذ 

، أو نیابة عن رب  ن لصالحك سواء أكاصیة لدفع المبالغ إلیك بموجب متطلبات أي عقد تبرمھ معنا،  نحتاج إلى معالجة بیاناتك الشخالمثال،  
  عملك.   

 معمول أو الئحة  بھ  معمولة  لقانون  االمتثال  مثل  القانونیة،  بالتزاماتنا  للوفاء  المعالجة ضروریة  تكون  فإننا    وعندما  المحكمة،  أمر من  أو  نعالج  بھا، 
الشخصیة   ذلك    بموجببیاناتك  یتضمنھ  الذي  القانوني  القانونياألساس  ال  .االلتزام  سبیل  یتوجب  على  المعلومات  مثال،  نعالج  أن  غالبًا  علینا 

ر المعلَن وجھات تصنیف  مع منظمات مثل مصلحة الضرائب، ووكاالت تصنیف االئتمان، والسجالت اإلجرامیة وخدمات الحظالشخصیة  
  الجھات المحظورة.   

 وتمت المعالجة بطریقة من المتوقع بإنصاف  ضروریة لتحقیق مصالحنا التجاریة، وكان ھناك مبّرر مقبول للمعالجة  متى كانت المعالجة ،
  للمصلحة المشروعة. األساس القانوني بموجب  وق الخصوصیة الفردیة، فإننا نعالج البیانات الشخصیة أال تؤثر كثیًرا على حق

    المعالجة ضروریة كانت  موا متى  على  بیاناتھ،  للحصول  معالجة  على  الشخص  الشخصیةفقة  البیانات  نعالج  األبموج  فإننا  القانوني  ب  ساس 
المبھمة إلى موافقللموافقة أن أي موافقة نحصل علیھا من خالل إجراء تأكیدي لإلشارة الحرة والمحددة والمستنیرة وغیر  ة الشخص على  .  نضمن 

الموافقة  د معالجة البیانات لعدة أغراض، یتم الحصول على الموافقة على كّل منھا.  یتم الحصول على معالجة بیاناتھ الشخصیة (أي اختیار القبول).  عن
باستخدام تصریحات واضحة ومحددة وأي طلب للموافقة على المعالجة سیكون واضًحا ومنفصًال عن شروطنا وأحكامنا. یمكن للشخص أن    الصریحة

  م موافقتھ مع حفظ حقوقھ. یتراجع عن موافقتھ متى شاء وأن یرفض تقدی 

  مشاركة بیاناتك الشخصیة

الحاالت التي یكون فیھا اإلفصاح عن معلوماتك أمًرا وفقًا للقانون المعمول بھ وفي  ھة خارجیة.   لن تبیع شركة كورتیس رایت معلوماتك أو تتبادلھا مع أي ج

علیھا،   المتعاقد  الخدمات  تقدیم  من  الخدمة  مزودي  لتمكین  النحو  ستشار ضروریًا  الشخصیة مع جھات خارجیة على  ك شركة كورتیس رایت معلوماتك 
  المحدد أدناه: 

 .لزمون بمشاركة معلوماتك الشخصیة مع األفراد اآلخرین في مجموعتنا، أي الشركات التابعة لنا وأفراد مجموعتنا، حسب  إننا مُ    شركة كورتیس رایت
  ا في إشعار الخصوصیة ھذا. ما تقتضیھ األھداف التجاریة المشروعة المنصوص علیھ

  .المثال، إننا ُملزمون بتقدیم  یُلِزمنا القانون باإلفصاح عن معلوماتك الشخصیة أو مشارك   االلتزام القانوني تھا لالمتثال لاللتزام القانوني.  على سبیل 
مثل قانونًا  ُملزم  آخر  نشاط  أي  لغرض  أو  الضریبیة  السلطات  إلى  الصلة  ذات  الشخصیة  وحمایة    المعلومات  المحكمة  وإجراءات  الجنائیة  التحقیقات 

  حقوقك وصحة موظفینا وعمالئنا والموردین والزّوار وسالمتھم. 
    .ستشارك شركة كورتیس رایت معلوماتك الشخصیة مع مزودي الخدمة الخارجین المعتمدین الذین تعاقدنا معھم لتقدیم مزودو الخدمة

المثا نیابة عنّا.  على سبیل  الزّوار والعنایة  خدمات سریة  التوظیف وإدارة  العمالء وعملیات  الویب وإدارة عالقات  ل، استضافة مواقع 
  ء والموردین وإدارة المعامالت المالیة وفحص الجھات المحظورة وخدمات تكنولوجیا المعلومات. الواجبة بالعمال

  .الموثوقون اآلخرون  األعمال  وشركاء  مع الموزعون  رایت  كورتیس  شركة  اآلخرین ستشارك  األعمال  وشركاء  الموزعین  مع  الشخصیة  لوماتك 
عون لك منتجاتنا وخدماتنا األخ   رى.   الموثوقین الذین یوّزِ

 .ستُفِصح شركة كورتیس رایت عن معلوماتك الشخصیة للمؤسسات المالیة العامة والھیئات الحكومیة وشركات الشحن أو الخدمات    المعامالت التجاریة
  ة في معامالتنا التجاریة.البریدیة الُمشاِرك

  .والتملك الدمج  مؤسستنا  عملیات  رایت  كورتیس  تبیع شركة  المعینة،  الحاالت  بعض  تعید    في  أو  تدمجھا  أو  استثماراتھا  من  تجردھا  أو  تشتریھا  أو 
التفاوض لمتابعة  الالزم  بالقدر  لدینا  الموجودة  معلوماتك  ذلك، سنُفِصح عن  لتنفیذ  أخرى.   بأي طریقة  أو    تنظیمھا  التملك  أو  الدمج  عملیة  إكمال  أو 

  التجرید من االستثمارات أو بیع أحد األصول التجاریة.   

  ك الشخصیة حمایة بیانات

وتتبع أفضل التدابیر التنظیمیة والفنیة التي توفر لك درجة أمان مناسبة لمنع خطر  تأخذ شركة كورتیس رایت حمایة بیاناتك الشخصیة على محمل الجد.   
مع إلى  انتھاك  التدابیر  ھذه  وتھدف  الشخصیة.   إل لوماتك  الوصول  أو  الخطأ  طریق  فقدانھا عن  من  الشخصیة  معلوماتك  أو  حمایة  استخدامھا  أو  تغییرھا  أو  یھا 

الجھات الخارجیة  اإلفصاح عنھا بطریقة غیر مشروعة. وباإلضافة إلى ذلك، یقتصر الوصول إلى معلوماتك الشخصیة على ھؤالء الموظفین والوكالء والمقاولین و
  األخرى التي یتطلب عملھا معرفة ذلك. 

  .دولیًا الشخصیة  المعلومات  مؤ   نقل  ھي  رایت  أو  كورتیس  تخزینھا  أو  بھا  االحتفاظ  أو  الشخصیة  معلوماتك  نقل  ویمكن  عالمیة،  أمریكیة  سسة 
الحصر ال  المثال  سبیل  على  ومنھا  العالم،  أنحاء  جمیع  في  مختلفة  مواقع  عبر  األوروبي  استخدامھا  واالتحاد  المتحدة  والمملكة  المتحدة  الوالیات   ،

والھند.  ویعن بیانات  وكوستاریكا وكندا والمكسیك والصین  بلدان قد تتبع قوانین حمایة  ي ھذا أنھ عند جمع معلوماتك الشخصیة، یمكن معالجتھا في 
  مختلفة عن قوانین بلدك. 

o  تحاد األوروبي وسویسرا إلى بلدان أخرى لم تحدد السلطات المختصة في المملكة المتحدة  ننِقل البیانات الشخصیة من المملكة المتحدة واال
و األوروبي  حقوق  واالتحاد  قوانینھا  لك  تضمن  ال  قد  المثال،  سبیل  على  البیانات.   حمایة  من  كافیًا  مستوى  یتبع  بعضھا  أن  سویسرا 

  الخصوصیة نفسھا أو قد ال تتمكن من إیجاد حلول لشكواك.   
o للمفوض  عند المعیاریة  التعاقدیة  الشروط  مثل  اإللزامیة،  القانونیة  اآللیات  بعض  نتّبع  النقل،  عملیات  في  نقل  البدء  اتفاقیة  أو  األوروبیة  یة 

  البیانات الدولیة في المملكة المتحدة للمساعدة في حمایة حقوقك وتوفیر تدابیر الحمایة ھذه للنقل مع بیاناتك. 
  والفن التنظیمیة  ألحكام  یة.التدابیر  االمتثال  خارجیة  لجھات  التابعة  والوكاالت  رایت  كورتیس  لشركة  التابعة  الشركات  جمیع  على  إشعار   یتعیّن 

معلوماتك  في خصوصیة  للحفاظ على حقك  الحمایة  من  كاٍف  توفیر مستوى  لضمان  تدابیر حمایة أخرى  أو  تعاقدیة  تدابیر  وتُطبِق  ھذا،    الخصوصیة 
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ن أمن بیاناتك ضرورة السریة وااللتزام بتطبیق التدابیر التنظیمیة والفنیة المناسبة لضمالد إقامتك.  تفرض ھذه التدابیر  الشخصیة وفقًا لقوانین ب
  الشخصیة. 

  قانون. قتضیھ الونتبع إجراءات معینة للتعامل مع أي انتھاك مشتبھ بھ للمعلومات الشخصیة وسنُخِطرك أنت وأي جھة تنظیمیة عاملة باالنتھاك وفقًا لما ی

  تخزین معلوماتك 
رتیس رایت أو المملوكة لمزودي الخدمة الخارجیین المعتمدین. ویجوز ستُخَزن معلوماتك الشخصیة على األنظمة وفي المنشآت التي تملكھا أو تدیرھا شركة كو

بیاناتك على أنظمة وفي منشآت داخل بلدان یعتمدھا االتحاد  تخزینھا على األنظمة وفي المنشآت داخل حدود المنطقة االقتصادیة األوروبیة أو خارجھا.  قد تُخَزن  
  ان ال یعتمدھا االتحاد األوروبي والمملكة المتحدة. ستُخَزن معلوماتك على أنظمتنا اآلمنة في كورتیس رایت.األوروبي والمملكة المتحدة وعلى خوادم داخل بلد

 .الشخصیة ببیاناتك  رایت    االحتفاظ  كورتیس  شركة  سیاسة  تجاه  تقضي  بالتزاماتنا  والوفاء  ألعمالنا  الفعّال  للتنفیذ  المطلوبة  بالسجالت  فقط  باالحتفاظ 
الذین نتعا أننا  األفراد  یعني  القانونیة والتنظیمیة.  ما  الشخصیة وفقًا للمتطلبات  ببیاناتك  الشخصیة.  ستحتفظ شركة كورتیس رایت  مل مع معلوماتھم 

  عما ھو ضروري لتحقیق األھداف التي نطلبھا من أجلھا.  سنحتفظ ببیاناتك الشخصیة لفترة ال تزید
 لن یتم الكشف عن ھویتھا (حیثما یسمح القانون  الھدف الُمجَمعة من أجلھ في األساس،    بمجرد أن تصبح المعلومات الشخصیة غیر ضروریة لتحقیق

  المعمول بھ) أو تُحذَف أو تُتلف. 

  حقوق صاحب البیانات الفردیة 
  .  یجوز لك ما یلي: البیانات الوطني والدولي في معالجة بیاناتك الشخصیة وستحظى على حقوق معینة فیما یتعلق ببیاناتك الشخصیة نلتزم بقانون حمایة 

 على جمع بیاناتك الشخصیة واستخدامھا. لقد حصلت على ھذه المعلومات ضمن إشعار الخصوصیة ھذا.  االطالع  
 بالحصول على نسخة من معلوماتك الشخصیة فضًال عن معلومات إضافیة أخرى (یتوافق ھذا إلى حد    إلى معلوماتك الشخصیة.  إذ یُسَمح لك  الوصول

طریقة استخدام بیاناتك والسبب وراء ذلك والتحقق من تنفیذ ذلك  مات المقدمة بالفعل في إشعار الخصوصیة ھذا).  ویساعدك في فھم  كبیر مع المعلو
  بشكل قانوني. 

   ن ) لم تعد معالجة معلوماتك الشخصیة لألغراض الُمجَمعة م1الشخصیة في ظروف معینة.  على سبیل المثال، إذا (  معلوماتكإتالف  طلب حذف أو
) أو  األساس ضروریة  في  معالجة  2أجلھا  عملیة  في  إلیھ  نستند  الذي  الوحید  القانوني  األساس  ھي  الموافقة  أن  إذ  المعالجة،  على  موافقتك  ألغیُت   (

للقانون  ) كان مسح معلوماتك الشخصیة أمًرا ضروریًا لالمتثال  4) ُعِلجت معلوماتك الشخصیة على نحو غیر قانوني أو (3معلوماتك الشخصیة أو (
  المعمول بھ. 

 ینبغي أن تكون معلوماتك الشخصیة التي نحتفظ بھا دقیقة وحدیثة. یُرجى إخطارنا    عند الضرورة.  تحدیثھاالبیانات الشخصیة غیر الدقیقة أو    تصحیح
  . حالة تغیُّر معلوماتك الشخصیة أثناء ارتباطك بنا  في

 معالجة معلوماتك الشخصیة التي من المحتمل أن تسبب لك الضرر أو الضغط أو    یید أو منعبتقعلى معالجة معلوماتك الشخصیة أو مطالبتنا    االعتراض
  سببتھما بالفعل.   

  بالحصول على بیاناتك الشخصیة وإعادة استخدامھا ألغراضك الخاصة عبر   البیانات ل إمكانیة تحویتسمح لك  الشخصیة. معلوماتك تحویل إمكانیة طلب
  ومات، ویجوز أیًضا استخدامھا مع مؤسسات أخرى.مختلف خدمات تكنولوجیا المعل

   إنھ حق مطلق.   التسویق المباشرإیقاف استخدام بیاناتك ألغراض  .  
   على یعتمد  قرار  اتخاذ  التلقاآلیة  عدم  القرار  فقط ی ئ صنع  والتوصیف  التوصیف    ة  أو  القرار  صنع  آلیة  علیھ  تنطوي  الذي  المنطق  وفھم 

  یترك تأثیرات قانونیة واضحة علیك. إذا كان ھذا القرار س المذكورة، 
 

أیًضا    لك  ط شكوىتقدیم  یحق  بشأن  القضائیة  والیتك  في  البیانات  حمایة  لقانون  االمتثال  على  اإلشراف  عن  مسؤولة  إشرافیة  جھة  معلوماتك  قریإلى  جمع  ة 
  یة البیانات. الشخصیة واستخدامھا إذا كنت تعتقد أن معالجتنا لمعلوماتك الشخصیة ال تتوافق مع قانون حما

 
الصلة ھنا:  ذات  الجھة اإلشرافیة  مع  التواصل  فیھا طریقة  بما  القومیة،  البیانات  المتعلقة بخصوصیة  التفصیلیة  المعلومات  من  مزید   Global Privacy  تتوفر 

Laws.    في ترغب  كنت  على إذا  رایت  كورتیس  شركة  في  البیانات  حمایة  مسؤول  مع  التواصل  فیُرجى  اإلرشادات،  من  مزید  على  الحصول 
com.htDPO@curtisswrig.   في تتردد  ال  لذا  مخاوفك،  بشأن  لالستفسار  لك  فرصة  توفیر  إمكانیة  رایت  كورتیس  شركة  تُقِدر  ذلك،  معنا    ومع  التواصل 

  ال نتبِّع أي سیاسة للتمییز بین األفراد في ممارسة حقوقھم في خصوصیة البیانات.   بخصوص أي شكوى لدیك.
 

ستُسِھل لك شركة كورتیس رایت ممارسة الحقوق المخصصة  لیست ُمطلقة وستنطبق في ظروف معینة فقط.     اتیجب أن تعي جیًدا أن جمیع حقوق صاحب البیان
ریقة أخرى،  لقانون المعمول بھ. ومع ذلك، حتى في حالة عدم توفیر الحمایة لمعلوماتك الشخصیة بموجب قانون حمایة البیانات، أو بااللتزام بھ بأي طلك وفقًا ل

على   الرد  في  أي یُسعدنا  الرغبة  أو  حقوقك  بشأن  استفسارات  أي  وجود  حالة  في  للبیانات.  معالجتنا  بشأن طریقة  تطرحھ  استفسار  أو  یمكنك    طلب  ممارستھا، 
  التواصل معنا باستخدام معلومات االتصال الموجودة في نھایة إشعار الخصوصیة ھذا. 

  قانون خصوصیة المستھلك في كالیفورنیا 

المستھلك قانون خصوصیة  (  يف  إن  ینایر  CCPAكالیفورنیا  من  األول  من  اعتباًرا  المفعول  ساٍر  لمقیمي    2020)  الحقوق  من  متعددة  مجموعة  والیة  وخصص 
  قتًا. مقیم في كالیفورنیا ھو شخص طبیعي (ولیس شركة أو كیانًا تجاریًا آخًرا) یقیم في كالیفورنیا، حتى وإن كان ھذا الشخص خارج الوالیة مؤ كالیفورنیا.
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). بموجب قانون خصوصیة المستھلك في  ACCPأحد مقیمي كالیفورنیا، فإننا سنعالج معلوماتك الشخصیة وفقًا لقانون خصوصیة المستھلك في كالیفورنیا (  تكن إذا  
بأحد أفراد أسرتك أو قد ترتبط بك  معلوماتعلى أنھا  ، تُعَرف المعلومات الشخصیة  (CCPAكالیفورنیا (  وال تُدرج   شكل معقول.بم  تحدد ھویتك أو تتعلق بك أو 

  المحلیة المعلومات المتوفرة عموًما في السجالت الحكومیة الفیدرالیة أو الخاصة بالوالیة أو 

  ) والمالحق وإشعار الخصوصیة ھذا.   CCPAالمعلومات الواردة في ھذا القسم مطلوبة بموجب قانون خصوصیة المستھلك في كالیفورنیا (

    .كورتیسالمبادئ شركة  أن  ا ر  تؤكد  على  الشخصیة  یت  القسم  المعلومات  مراجعة  یُرجى  الشخصیة.   المعلومات  معالجة  لمبادئ  وفقًا  ستُعالج 
Principles For Processing Personal Data.  

    .الشخصیة المعلومات  نجمعھا  معالجة  التي  الشخصیة  المعلومات  معرفة  لك  الجمع  روطیحق  عملیة  من  التجاریة  وأھدافنا  البیانات  ھذه  جمع  یقة 
  والجھات التي نشارك البیانات معھا: 

o   على القسم  لالطالع  إلى  الرجوع  یُرجى  المعلومات،  ھذه  ومصادر  نجمعھا  التي  الشخصیة   Personal Information We  البیانات 
Collect .  

o طالع على أھداف معالجة بیاناتك الشخصیة، یُرجى الرجوع إلى القسم لالWe Process Your Personal Information Why .  
o   نشارك الذین  الخارجیین  المستلمین  فئات  لمعرفة  متنوعة.   تجاریة  أسباب  لعدة  الخارجیة  الجھات  مع  الشخصیة  البیانات  م ھمعنشارك 

  .Data Sharing Your Personalالبیانات الشخصیة، یُرجى الرجوع إلى  

  .م خیار رفض بیعھا.   البیع   لن نبیع بیاناتك الشخصیة، لذلك ال نقّدِ
 .لدیك بعض الحقوق المعینة في عملیة معالجة معلوماتك الشخصیة. یحق لك ما یلي  الحقوق :  

o فئات المعلومات الشخصیة التي نجمعھا.عرفة م  
o .معرفة أجزاء المعلومات الشخصیة المعینة التي نجمعھا  
o  ئات المصادر التي نجمع منھا المعلومات الشخصیة. معرفة ف  
o  .معرفة األھداف التي نستخدم المعلومات الشخصیة من أجلھا  
o عھا.مة معرفة فئات الجھات الخارجیة التي نشارك معلوماتك الشخصی  
o  .معرفة فئات المعلومات التي نبیعھا أو نُفِصح عنھا للجھات الخارجیة  
o مطالبتنا بحذف معلوماتك الشخصیة .  

وفقًا   معینة فقط.  ُمطلقة وستنطبق في ظروف  لیست  الحقوق  أن جمیع  جیًدا  أن تعي  الھویة،  یجب  من  التحقق  تتطلب  قد  التي  بھا  المعمول  للقانون واإلجراءات 
  یوًما.  30شھًرا تسبق طلبك مجانًا في غضون  12رتیس رایت بالمعلومات التي تطلبھا لمدة وك ستزودك شركة

  و طلبات  عن  البیاناتاإلفصاح  (  :صول صاحب  كالیفورنیا  في  المستھلك  قانون خصوصیة  أو  CCPAیتطلب  المستلمة  الطلبات  عدد  عن  اإلفصاح   (
یوًما كما    30الج طلبات وصول صاحب البیانات للوصول إلى المعلومات الشخصیة في غضون  عتُ المتوافقة مع الشروط كلیًا أو جزئیًا أو المرفوضة.   

  ھو محدد أعاله.   
o لم تتلقى شركة كورتیس رایت أي طلبات وصول صاحب البیانات. 2021ء عام أثنا ،  

 المستھلك في كالیفورنیا (  :عدم التمییز اتباع سیاسة التمییز في ممCCPAیحظر قانون خصوصیة  التمییز رفض السلع أو  سار)  ة الحقوق.  قد یشمل 
  ختلفة.  إذا كنت ترغب في ممارسة حقوقك، فلن تشعر بوجود سیاسة التمییز. الخدمات أو تقدیم مستوى خدمات أو جودة مختلفة أو تخصیص أسعار م

o مات الشخصیة ضروریة لنا لتوفیر وعلومع ذلك، إذا رفضت تقدیم معلوماتك الشخصیة إلى شركة كورتیس رایت أو طلبت حذفھا وكانت الم
  السلع أو الخدمات لك، فقد ال نتمكن من إكمال ھذه المعاملة. 

التواصل معنا أنتیمكنك تقدیم ھ أو الرغبة في ممارستھا، یمكنك  الطلبات بنفسك أو االستعانة بوكیل معتمد. في حالة وجود أي استفسارات بشأن حقوقك  أو    ذه 
  صال الموجودة في نھایة إشعار الخصوصیة ھذا.  تالوكیلك باستخدام معلومات ا 

   .یُرجى الرجوع إلى القسم محمل الجد.   تأخذ شركة كورتیس رایت حمایة بیاناتك الشخصیة علىاألمانProtecting Your Personal 
Data  

 إلى    :الشكاوى شكوى  تقدیم  أیًضا  لك  عن  لا  مكتبیحق  المسؤول  بكالیفورنیا  العام  في  ُمدعي  المستھلك  خصوصیة  لقانون  االمتثال  على  اإلشراف 
بشأن طریقة جمع معلوماتك الشخصیة واستخدامھا إذا كنت تعتقد أن معالجتنا لمعلوماتك الشخصیة ال تتوافق مع قانون خصوصیة  )  CCPAكالیفورنیا (

  ). CCPAالمستھلك في كالیفورنیا (

  Consumer Complaint، یجوز لك تقدیم  )(CCPAقد أن شركة كورتیس رایت قد انتھكت قانون خصوصیة المستھلك في كالیفورنیا  تتعإذا كنت   
یجب أن توضح كیف انتھكت شركة كورتیس رایت قانون خصوصیة المستھلك في كالیفورنیا    ى، إلى مكتب الُمدعي العام. في حالة اختیار تقدیم شكو

)CCPA نتھاك وطریقتھ بالضبط. ) وموعد حدوث ھذا اال  

  ال    .ومع ذلك، تُقِدر شركة كورتیس رایت إمكانیة توفیر فرصة لك لالستفسار بشأن مخاوفك، لذا ال تتردد في التواصل معنا بخصوص أي شكوى لدیك
  بِّع أي سیاسة للتمییز بین األفراد في ممارسة حقوقھم في خصوصیة البیانات. تن

  ھذا  التغیُّرات على إشعار الخصوصیة

ثھ كل   ل تاریخ "آخر تحدیث" أعلى إشعار الخصوصیة ونتخذ الخطوات    12سنراجع إشعار الخصوصیة ھذا ونحّدِ شھًرا على أدنى تقدیر.  عند القیام بذلك، سنعّدِ
  شخصیة التي نجمعھا وكیفیة استخدامھا.یُرجى التحقق من التحدیثات من وقت آلخر حتى تكون على درایة تامة بالمعلومات اللتي قد یقتضیھا القانون.  اة  اإلضافی
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  كیفیة التواصل معنا
  ات في شركة كورتیس رایت: نیا إذا كانت لدیك أي استفسارات أو مخاوف بشأن استخدام معلوماتك الشخصیة، فیُرجى االتصال بمسؤول حمایة الب

   عن طریق البرید  
  مسؤول حمایة البیانات 
    شركة كورتیس رایت

  المملكة المتحدة. ،  BH23 6HHیشن بارك ویست، بورنموث، المطار الدولي، كرایستشرش، دورست،  إنتربرایز واي، أفی 15

 عبر البرید اإللكتروني  
 curtisswright.com@OPD  

 عبر الھاتف  
+44 (0) 1202 034000  

 
 


