
 

 

 

 

 النص التوضيحي 

  VAKFI MAYAمايا/ وقف ألعضاء  الشخصية البيانات ومعالجة  لحماية

 

  المسؤولة   "(وقف )"   مايا  وقف  قبل  من  "(القانون )"  6698  رقم  الشخصية   البيانات  حماية  قانون بموجب  الشخصية  بياناتكم  معالجة  سيتم

  أدناه. المبينة الخصوصيات  إطار في البيانات عن
 

 الشخصية البيانات معالجة من  الهدف أ(

 

  5  الخامسة  المادة  في  المبينة  الشخصية  البيانات  معالجة  شروط  إطار  في   الوقف   قبل   من  جمعت   التي  الشخصية   بياناتكم  معالجة  سيتم

   :  خالل من ("االهداف" )  قانون من 6 والسادسة

 الوقف  مع عمل عالقات  لهم الذي واالشخاص  للوقف العمل - والتجارية والتقنية الحقوقية السالمة تأمين *

   الوقف. قبل من المنفذة الفعاليات أداء أجل من بها المتعلقة العمليات وإدارة الالزمة بالنشاطات لدينا المعنية العمل وأقسام وحدات قيام *

   إليهم المعالجة الشخصية البيانات تحويل يمكن الذين هم ومن  الغاية هي ما  ب(

  الحكومية   والمؤسسات  موردينا  و  العمل  في  شركائنا  الى  االهداف  تحقيق  أجل  من  في  جمعها  تم  التي  الشخصية  بياناتكم  بتحول  الوقف  يقوم

 البيانات  معالجة  وأهداف  شروط  إطار  في  ذلك  و  الثالث  الشخص  الى  باالضافة  الخاصة  والمؤسسات  الشخصيات   و  القانون  بحكم  المفوضة

 . [[G1 القانون من 9 والمادة 8 المادة في المبينة الشخصية 

 
 لذلك   الحقوقية المبررات و  الشخصية  البيانات  جميع  طريقة ج(

  االلكتروني  /   الفيزيائي  [G2]   الوسط   في   الوقف   في   بعضويتكم  المتعلقة   المراحل   تسيير  بهدف   الوقف  قبل   من  الشخصية   بياناتكم  جمع  يتم

   القانون.  من 6 والمادة  5 المادة في  ينةالمب  الشخصية البيانات معالجة شروط الى واستنادا الصريحة  وبرضاكم  [____] [G3] بطريقة

 
 القانون  من 11 المادة  في  المدرجة الشخصية البيانات  صاحب  حقوق د( 

   القانون: من 11 المادة بموجب أدناه المبينة الحقوق  يمتلك  الشخصية  البيانات صاحب  بأن نفيد

  عدمها من معالجتها تمت  قد لشخصيةا هبيانات  كانت إذا ما يعرف أن *

   الشخصية البيانات معالجة حال في  معلوماتال لبط *

 عدمه  من الغرض لهذا وفقًا استخدامها يتم كان إذا وما الشخصية البيانات معالجة من لغرضا يعرف أن *

  خاصاألش  على  تعرف  أن  حقك  من  نقلها  تم  وإذا  وخارجه  البلد  داخل  في  عدمه  من  نقلها  تم  قد  الشخصية  البيانات  كانت  إذا  ما  يعرف  أن  *

 إليهم  البيانات نقل تم الذين الثالثين

  إبالغ   المعاملة   بخصوص  االطار  هذا   في  والطلب   خطأ  بشكل  معالجتها  تمت   أو  ناقصة  الشخصية   البيانات  كانت   إذا  فيما  التعديل  طلب  *

   إليهم الشخصية البيانات نقل تم الذين الثالثين االشخاص

  االسباب   زوال  حال  في  وذلك  االخرى  القوانين  أحكام  و  القانون  وفق  معالجتها  من  بالرغم  إتالفها  أو   الشخصية  البيانات  حذف  طلب  *

  الى   هذه  المعالجة   عملية  إبالغ  طلب  حق  له  خطأ  أو  ناقص  بشكل  االطار   هذا  في  الشخصية  البيانات  معالجة  حال   وفي  ،  لمعالجتها  الموجبة

  إليهم الشخصية البيانات ونقل تحول تم الذين الثالثين االشخاص

   حصرا.  االتمتة أنظمة بواسطة المعالجة البيانات تحليل خالل  من حصلت والتي  ضده تصدر التي النتائج على االعتراض حق *

 المعني. الشخصية البيانات لقانون مخالف بشكل  المعالجة  بسبب لضرر التعرض حالة  في  الضرر تعويض طلب *

 

 العائدة  البيانات  مراجعة  استمارة  لملء  [G4]  مع  التواصل  و  [______]  خالل  من  أعاله  المتسلسلة  حقوقكم  بخصوص  المراجعة  يمنكم

  وفي   طلبكم  نوعية  حسب  وقت  أقصر  في  مراجعتكم  بخصوص  النتيجة   وإعطاء  الجواب  سيتم  وقفنا.  الى  إيصالها  وتأمين  مايا  وقف  الى

  التعرفة   حسب  باالجرة  مطالبتكم  يمكن  المعالجة  بخصوص  كلفة  وجوب  حال  في  أنه  إال  مجاني.  وبشكل   االكثر  على  يوم  30  غضون

   . الشخصية  البيانات حماية هيئة قبل من المبينة

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

  VAKFI MAYA/ مايا وقف  ألعضاء الشخصية البيانات لمعالجة الرضائية الموافقة نص

 

 

  [G5] إطار  في VAKFI MAYAمايا/ وقف  ألعضاء الشخصية  البيانات ومعالجة   لحماية التوضيحي النص إطار  في  بالموافقة  أصرح - 

  وما  والتعريف والعروض واالعالنات  الدعايات وإرسال الوقف  قبل من أدناه المذكورة  االهداف أجل من الشخصية بياناتي معالجة على

   . أدناه والمدرجة  بي الخاصة االتصال شبكة الى التجارية االلكترونية الرسائل من شابه

  المتعلقة الدعاية  نشاطات مختلف  في واستخدامها  الداعمة التحليالت يف واستخدامها أعضائنا على التعرف و أعضائنا امتنان زيادة *

   االلكتروني / الفيزيائي الوسط في االستبيانات وتنظيم بأهدافنا

  التبرعات. حمالت نقل و  الالزمة بالمعلومات وتزويدهم أعضائنا مع والتواصل *

 

   :   والشهرة االسم

   :    التاريخ

   : [G6] التوقيع

 


