
 

 

 

   KVKK /حماية المعلومات الشخصيةقانون  -MAYA VAKFIوقف مايا / 

الصادر بهدف حماية الحقوق والحريات    6698رقم    KVKK / أدناه بخصوص قانون حماية المعلومات الشخصية  نود تنوريكم  

البيانات   معالجة  في  الخاصة  الحياة  فيها  سرية  بما  لالشخاص  الحقيقيين  االساسية  االشخاص  وبيان مسؤوليات  الشخصية 

 واالعتباريين الذي تمت معالجة بياناتهم الشخصية. 

تم تعريف البيانات الشخصية في إطار القانون على أنها "جميع المعلومات المتعلقة باالشخاص الحقيقيين المكشوفة هوياتهم   

وتوماتيكية على كامل أو قسم من البيانات الشخصية التي تشكل "الحصول بطرق غير أ  أو القابلة للشكف" أما المعالجة فتعني

جزءا من أي نظام تسجيل للبيانات االوتوماتيكية أو تسجيلها أو تخزينها أو حفظها أو تغييرها أو إعادة تنظيمها أو إعالنها أو  

جميع العمليات التي تتم على   نقلها أوأخذها وجعلها بحيث يمكن الحصول عليها وتصنيفها أو منع استخدامها وما شابه من

 البيانات".  

 

   : البيانات   بخصوص   مايا   وقف   مسؤولية   وحالة   التوضيحي   النص   من   الهدف   - 1 1

تعرض وقف مايا النتباه أعضائنا و االشخاص الثالثين المستخدمين لموقعنا و/أو تطبيقات الهواتف التوضيحات المذكورة أدناه بهدف  

من جهة البيانات الشخصية لألعضاء.    6698" رقم  KVKمن قانون البيانات الشخصية "   10التوضيحية في المادة رقم  أداء االلتزامات  

يحتفظ وقف مايا بحقه دائما في تحديث النص التوضيحي بخصوص حماية البيانات الشخصية هذه في إطار التعديالت الممكنة بموجب  

 التشريعات السارية والمرعية.  

 

   :   وتحويلها   السجالت   الى   العائدة   الشخصية   البيانات   معالجة   من   الهدف   - 2 2

 تستخدم بياناتكم الشخصية لألهداف التالية: 

 * تأييد معلومات الهوية لالعضاء من خالل موقع االنترنيت / تطبيقات الهواتف  

 * تسجيل العنوان والمعلومات الالزمة االخرى من أجل التواصل 

 * تحويل معلوماتكم الى مؤسسات المجتمع المدني التي تدعمونها و الى شركائنا في الحلول   

 * التواصل مع أعضائنا وإمكانية إعطاء المعلومات الالزمة وتحويل حمالت التبرعات

 وما شابه( أو الورقي  * تنظيم جميع السجالت والوثائق التي ستكون أساسا للمعالجة في الوسط االلكتروني )االنترنيت/ الهواتف  

 * إعطاء المعلومات الى موظفي الدولة بموجب التشريعات في حال الطلب بخصوص االمن العام  

  * زيادة امتنان أعضائنا وإمكانية التعرف على أعضائنا واالستخدام في التحليالت الداعمة وإمكانية االستخدام في مختلف نشاطات الدعاية 

 االستبيانات في الوسط االلكتروني و/ أو الفيزيائي المادي  التي تتعلق بأهدافنا وتنظيم

الى أعضائنا   المعلومات  الحلول وتقديم  المتعاقدة معنا وشركائنا في  المؤسسات  الى أعضائنا من طرف  االقتراحات  تقديم  أجل  * من 

 بخصوص خدماتنا. 

 رعات * إمكانية تقييم شكاوي واقتراحات االعضاء فيما يتعلق بحمالت جمع التب 

 * إمكانية أداء التزاماتنا القانونية وممارسة حقوقنا الناتجة بحكم التشريعات السارية 

 * إمكانية منع حصول االحتيال والنشاطات الغير قانونية االخرى  

 * تأمين إعالم الداعمين لنا عن المحتويات واالمكانيات والمستجدات التي تتعلق بنشاطاتنا وأعمالنا 

 م وإرسال الرسائل االلكترونية من أجل النشاطات العائدة الى وقفنا أو النشاطات التي نؤيدها أو التي نريد إعالنها * ابالغ المستخد

 * ارسال الرسائل التجارية االلكترونية بموجب التشريعات وبعد الحصول على الموافقة أيضا 

ى المجاالت والسلوكيات المتعلقة بروفيالت المستخدم على  * انتاج معلومات مساهمية وجمعية واحصائية من خالل اجراء الدراسات عل

أساس المعلومات الممنوحة من قبل المستخدم و توحيد هذه المعلومات مع معلومات أعضائنا االخرين لبيان النسب المئوية لمجموعات  

 عمر معينة والزائرين من الرجال أو النساء وذلك لتطوير محتويات وقفنا. 

البيانا تشارك  البيانات يتم  تحويل  يتم  فإنه ال  كقاعدة  و  أعضائنا  إذن  إطار  في  الثالثين  االشخاص  بأعضائنا مع  الخاصة  الشخصية  ت 

 الشخصية الى االشخاص الثالثين بدون موافقة أعضائنا. 

 

م  باالضافة الى هذا فانه بسبب التزاماتنا القانونية إذا دعت الحاجة يتم مشاركة البيانات الشخصية على سبيل المثال ال الحصر مع المحاك 

 والمؤسسات والدوائر االخرى .  



  

 

 ث. تؤخذ التدابير التقنية والحقوقية الالزمة من أجل منع تجاوز الحقوق أثناء تحويل البيانات الى الشخص الثال

يمكن مشاركة بياناتكم الشخصية بشكل مباشر/ غير مباشر مع شركائنا في العمل في خارج البالد و المؤسسات والدوائر الشريكة المتعاونة  

مع البرامج التي نقوم بها من أجل تنفيذ نشاطاتنا و مع االشخاص والمؤسسات في داخل البالد وخارج البالد التي نلتقى خدمات حفظ  

في الوسط السحابي و مع المؤسسات المتعاقدة من أجل تنظيم البنية التحتية في داخل وخارج البالد ومع مؤسسات المجتمع المدني البيانات  

التي تشاركون فيها طوعيا بهدف دعم حمالتها وكذلك من أجل تقديم خدمة أفضل لكم وتوفير امتنانكم ، كما يمكن مشاركة بياناتكم أيضا 

ر العديد من االعالنات والترتيبات والنشاطات مع الفيسبوك والـ انستغرام وتويتير/ التغريد و الجوجول وما شابه من  وفق أهدافنا في إطا

منصات التواصل االجتماعي ومع مختلف الوكاالت وشركات الدعايات وشركات االستبيانات ومع االشخاص الثالثين االخرين في داخل  

 في العمل.   وخارج البالد ومع شركائنا المعنيين 

     الشخصية:   البيانات   لجمع   القانونية   واالسباب   الطرق   - 3 3

يتم من قبل وقف مايا معالجة البيانات الشخصية والبيانات التي يقدمها أعضاؤنا طوعا ومن موقع الوقف في االنترنت و تطبيقات الجواالت  

الشخصية التي تم جمعها لالسباب القانونية المذكورة أعاله بموجب موافقة أعضائنا وأحكام التشريعات. يتم معالجة وتحويل البيانات  

 من القانون و بموجب االهداف المبينة في النص التوضيحي والرضائي هذا.  6ورقم  5بموجب المادة رقم 

 الشخصية:   للبيانات   كصاحب   الزبائن   حقوق   - 4 4

 من القانون وهي :   11ألصحاب البيانات الحقوق التالية بموجب المادة رقم  

 معرفة فيما إذا قد تمت معالجة البيانات الشخصية الخاصة بهم من عدمها  - أ

 طلب المعلومات العائدة إليه في حال معالجة بياناته الشخصية   - ب

 معرفة فيما إذا كانت معالجة البيانات الشخصية قد استخدمت وفق هدف المعالجة و أهدافهم هم من عدمها  - ج

 معرفة االشخاص الثالثين الذين تم تحويل البيانات الشخصية إليهم في داخل وخارج البالد - د

الطار له حق طلب إعالم االشخاص الثالثين الذين  طلب تصحيح البيانات الشخصية في حال معالجتها بشكل ناقص أو خطأ وفي هذه ا  - هـ

 تم تحويل البيانات الشخصية إليهم 

طلب مسح أو إتالف المعلومات الشخصية الخاصة بهم في حال زوال االسباب الموجبة لمعالجتها بالرغم من معالجتها وفق القانون   - و

 ص الثالثين الذين تم تحويل البيانات الشخصية إليهم  وفي هذه االطار له حق طلب إعالم االشخاوأحكام القوانين االخرى 

 

االعتراض على النتائج التي تحدث ضده بسبب تحليل المعلومات المسجلة بواسطة النظام اآللي منحصرا  و طلب التعويض عن    - ز

 ( .  viiiاالضرار التي لحقت به بسبب معالجة البيانات الشخصية بشكل مخالف للقانون )

االلكتروني:  البريد  عنوان  الى  الشخصية  البيانات  أصحاب  قبل  من  المعنية  الحقوق  باستخدام  الخاصة  الطلبات  إيصال  يمكن 

info@mayavakfi.org     ألجل التقييم في إطار السياسة التي طورت من قبل وقف مايا بخصوص    6698في إطار القانون رقم

يوم. يحتفظ وقف مايا بحقه في طلب    30ف مايا بتقييم الطلبات المعنية وإعطاء النتيجة خالل  معالجة البيانات الشخصية وحمايتها. يقوم وق

 االجرة الخاصة بالطلبات حسب تعرفة االجرة المبينة )إن وجدت( من طرف هيئة حماية البيانات الشخصية . 

 

المتعلفة   واالراء  االسئلة  جميع  أجل  من  تشاؤون  وقت  أي  في  معنا  التواصل  التالي:  يمكنكم  العنوان  خالل  من  الشخصية  ببياناتكم 

info@mayavakfi.org     .)بكتابة االسم والشهرة ورقم الهاتف وبريدكم االلكتروني( 

 

 جميع المعلومات المتعلقة باالشخاص الحقيقيين الذين لديهم هوية محددة أو يمكن تحديدها.   » البيان الشخصي « يشمل 

 خضوع كامل أوقسم من البيانات الشخصية للعضو لجميع أنوع المعالجة.   » ية معالجة البيانات الشخص« تعني  

 

بموافقتكم على قيدكم هذا تصرحون بأنكم قرأتم الرابط الموجود في الموقع االلكتروني وتوافقون عليه. كذلك تعطون االذن الى  

وقف مايا من أجل جمع  ومعالجة وحفظ بياناتكم الشخصية التي شاركتموها. باالضافة الى هذا يعني أيضا موافقتكم ومنحكم االذن  

اناتكم من قبل شركاء العمل فيما يتعلق بمؤسسة المجتمع المدني والبنية التحتية للموقع التي انضميتم  لتحويل/ مشاركة ومعالجة بي

 إليها فقط بهدف دعم حمالتها كمتطوعين لها. 

 

 نشكركم على حسن اهتمامكم.  

 


