ريفينيتيف بيان الخصوصي
ساري المفعول ابتدا ًء من  1أكتوبر2018 ،
تحت ّل خصوصيتك وثقتك مكانة هامة بالنسبة إلينا .يشرح هذا البيان الطريقة التي تعتمدها مجموعة شركات ريفينيتيف (المُشار إليها في هذا المستند باسم “ ريفينيتيف “ أو
ّ
وتخزنها وتحميها في إطار خدماتنا .عالوة على ذلك ،يو ّفر معلومات حول حقوقك
“نحن” أو “ـنا” أو “الخاص بنا”) في جمع المعلومات الشخصية التي تتعلق بك وتعالجاها
وحول الطريقة التي يمكنك فيها االتصال بنا إذا كانت لديك أسئلة حول كيفية معالجتنا معلوماتك.
•الجهات التي ينطبق عليها هذا البيان والمجاالت التي يغطيها
•هويتنا
•مصادر المعلومات.الشخصية
•أنواع المعلومات الشخصية التي نجمعها
•طريقة استخدامنا معلوماتك الشخصية
•المصالح المشروعة لالستخدام
•التسويق
•طريقة مشاركة المعلومات الشخصية
•عمليات النقل الدولية
•طريقتنا في الحفاظ على أمن المعلومات الشخصية
•حقوقك
•ملفات تعريف االرتباط والتقنيات المماثلة
•مكان العثور على معلومات إضافية حول الخصوصية في ما يتعلق بمنتجاتنا وخدماتنا
•كيفية االتصال بنا
•تحديث هذا البيان

The Financial and
Risk business of
Thomson Reuters
is now Refinitiv.

ريفينيتيف بيان الخصوصي

2 OF 9

الجهات التي ينطبق عليها هذا البيان والمجاالت التي يغطيها
•ينطبق هذا البيان على األفراد الذين يستخدمون أي موقع إلكتروني أو تطبيق ،بما في ذلك أي تطبيق لألجهزة المحمولة (“التطبيق”) أو منتج أو برنامج أو خدمة خاصة
بنا وذات صلة بهذا البيان ( ُنشير إليها في هذا المستند بـ “خدماتنا”).
•ال ينطبق عاد ًة على األفراد الذين تش ّكل معلوماتهم الشخصية جزءاً من المحتوى المتو ّفر في منتجاتنا ،بالرغم من إمكانية العثور على المزيد من المعلومات حول هذا
الموضوع هنا.
•تو ّفر ريفينيتيف حلول معلومات للمحترفين وال تستهدف خدماتنا عاد ًة األطفال.
•باالستناد إلى نوع الخدمة ،يجوز لنا أن نو ّفر بيانات خصوصية إضافية أو مختلفة أو إشعارات ألنواع معيّنة من التفاعالت التي تجريها معنا أو لتسليط الضوء على
طريقة استخدامنا معلوماتك الشخصية في خدمات معيّنة .عند قيامنا بذلك ،سيصبح من الواضح أي نوع من البيانات ينطبق على أي نوع من التفاعالت والخدمات .على
سبيل المثال ،إذا استخدمت أحد تطبيقاتنا الخاصة باألجهزة المحمولة ،فسنزوّ دك بإشعار منفصل يتعلق بنوع بيانات معيّن تم جمعه من خالل هذا التطبيق.
•قد تعثر ضمن خدماتنا على روابط تنقلك إلى مواقع إلكترونية أو تطبيقات خاصة بأطراف ثالثة .نحن غير مسؤولين عن امتثال محتوى وخصوصية الموقع الكتروني
والتطبيقات الخاصة باألطراف الثالثة .يجب أن تتحقق من المواقع اإللكترونية أو التطبيقات هذه لالطالع على بيانات الخصوصية واألحكام المنطبقة عليها.
•خصوصية األطفال .ال تستهدف خدماتنا عاد ًة األطفال .وفي حاالت معيّنة حيث يجوز لنا جمع معلومات شخصية حول األطفال واستخدامها لتطوير موارد تعليمية مثالً،
سنمتثل للمبادئ التوجيهية في هذا المجال والقوانين المعمول بها.

هويتنا
• ُتع ّد ريفينيتيف شركة عالمية مكوّ نة من كيانات قانونية عدة.
•بالنسبة إلى خدمات معيّنةّ ،
نتخذ القرارات بشأن طريقة استخدام المعلومات الشخصية في إطار الخدمة (في هذه الحالة ،تضطلع شركة ريفينيتيف بدور الجهة المراقبة
بالمعلومات الشخصية) أما بالنسبة إلى خدمات أخرى ،فسنستخدم المعلومات الشخصية بحسب تعليمات عمالئنا فقط (في هذه الحالة ،تضطلع شركة تومسون رويترز
بدور المعالج للمعلومات الشخصية) .يمكنك العثور أدناه على المزيد من المعلومات حول الحاالت التي تضطلع فيها شركة ريفينيتيف بدور الجهة المتحكمّة بالمعلومات
الشخصية ،باإلضافة إلى ذلك يمكنك العثور على معلومات حول كيفية االتصال بنا.
•لمعرفة المزيد حول المنتجات التي نضطلع فيها بدور الجهة المتح ّكمة بالمعلومات الشخصية ،يرجى زيارة هذه الصفحة اإللكترونية:
 https://www.refinitiv.com/en/policies/privacy-information.html.في المنطقة االقتصادية األوروبية ،إذا رغبت في االتصال بكيان ريفينيتيف
الذي يضطلع بدور الجهة المتح ّكمة بالخدمة المتعلقة بك ،فيرجى االتصال ب Refinitiv, c/o Reuters Limited, Privacy Office, 30 South Colonnade-
 Canary Wharf, London E14 5EP, United Kingdomوإذا لم تكن

مصادر المعلومات.الشخصية
•نجمع معلومات شخصية عنك من خالل تفاعالتك معنا ومن خالل أطراف ثالثة معيّنة ومصادر أخرى (مثل صاحب العمل أو المشترك الذي يو ّفر إمكانية الوصول إلى
خدماتنا أو من خالل المصادر المتاحة للعامة ،حيثما يجوز ذلك).
•نحصل على معلومات شخصية منك:
– –من خالل تفاعالتك معنا ومع خدماتنا،مثالً ،عند شرائك خدماتنا أو استخدامها أو التسجيل في حدث ما أو طلب الحصول على معلومات أو االتصال بنا للحصول
على الدعم (تجدر اإلشارة إلى أنه يجوز لنا أن نسجّ ل مكالماتنا الهاتفية أو نراقبها ألغراض تتعلق باالمتثال وضمان الجودة)
– –من خالل نظامك/جهازك واستخدامك خدماتنا .تجمع خوادمنا وسجالتنا وغيرها من التقنيات معلومات حول النظام/الجهاز واالستخدام تلقائيا ً لمساعدتنا في إدارة
خدماتنا وحمايتها وتحسينها وتحليل االستخدام وتحسين تجربة المستخدمين
– –من خالل ملفات تعريف االرتباط والتقنيات المماثلة المضمنة في خدماتنا .يمكن العثور على المزيد من المعلومات المتعلقة بملفات تعريف االرتباط وبطريقة مراقبة
استخدامها هنا باإلضافة إلى معلومات تتعلق باإلعالنات المبنية على االهتمامات وإعالنات الهاتف المحمول هنا
•عالوة على ذلك ،نجمع معلومات شخصية عنك من أطراف ثالثة ،مثل:
– –الشخص الذي ّ
ينظم وصولك إلى خدماتنا (على سبيل المثال ،صاحب العمل أو المشترك) بهدف إعداد حساب مستخدم
– –مؤسسة تنتمي إليها ،حين تزوّ دك هذه األخيرة بإمكانية الوصول إلى خدماتنا
ومزودو الخدمة الذين يتعاملون معنا ي ما يتعلق بخدمتك
– –الشركاء
ّ
– –المصادر المتو ّفرة للعامة ،مثل المواقع اإللكترونية العامة أو قواعد البيانات الحكومية المفتوحة أو بيانات أخرى في المجال العام بهدف مساعدتنا في الحفاظ على دقة
البيانات وتوفير الخدمات وتحسينها
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أنواع المعلومات الشخصية التي نجمعها
•تختلف أنواع المعلومات الشخصية التي نجمعها بحسب طريقة تفاعلك معنا والخدمات التي تشتريها أو تستخدمها.
•يمكنك ،في الكثير من الحاالت ،اختيار سواء أكنت تريد تزويدنا بالمعلومات الشخصية أم ال ،ولكن إذا اخترت عدم تزويدنا بها ،فقد ال تحصل على األداء الوظيفي
الكامل للخدمة.
•تشمل المعلومات الشخصية التي نجمعها ما يلي:
– –االسم وبيانات االتصال ،مثل االسم األول والشهرة وعنوان البريد اإللكتروني والعنوان البريدي ورقم الهاتف وبيانات أخرى ماثلة عن االتصال
– –بيانات اعتماد الحساب ،مثل كلمات المرور ومعلومات أمنية أخرى ألغراض تتعلق بالمصادقة والوصول
– –المحتوى الخاص بالمستخدم ،مثل المراسالت والملفات التي قمت بتوفيرها في ما يتعلق باستخدامك الخدمات
– –معلومات الدفع ،مثل رقم بطاقة الدفع (بطاقة الدائن أو المدين) ورقم األمن المرتبط بوسيلة الدفع التي تعتمدها ،في حال قمت بتسديد دفعة
– –معلومات حول الجهاز ،مثل معلومات حول جهازك ،مثل عنوان  IPأو الموقع أو الجهة المزوّ دة
– –معلومات حول االستخدام وسجل التصفح ،مثل المعلومات حول طريقة تنقلك عبر خدماتنا وسجل التصفح الخاص بك والعناصر األكثر استخداما ً من خدماتنا
– –بيانات الموقع للخدمات المزوّ دة بميزات محسّنة على مستوى المواقع .إذا أردنا الحصول على موافقتك لجمع البيانات حول موقعك الجغرافي ،فسنجمعها
بشكل منفصل
– –معلومات ديموغرافية ،مثل بلدك ولغتك المفضلة
– –معلومات من الدائرة التلفزيونية ،إذا قمت بزيارتنا أو بحضور حدث لريفينيتيف

طريقة استخدامنا معلوماتك الشخصية
•يتضمن هذا القسم تفاصيل حول األغراض التي نستخدم من أجلها المعلومات الشخصية ،باإلضافة إلى األسس القانونية المختلفة التي نستند إليها أثناء معالجتنا هذه
المعلومات الشخصية .نستخدم المعلومات الشخصية لتوفير الخدمات وتحسينها وألغراض أخرى تصبّ في مصالحنا المشروعة ولتحقيق أغراض االمتثال .يمكن العثور
على المزيد من المعلومات أدناه.
•تتطلّب منا بعض القوانين تفسير السبب القانوني وراء معالجتنا معلوماتك الشخصية .نعالج معلومات شخصية تتعلق بك على أساس أنها:
– –ضرورية لتنفيذ عقد :في حال كان لدينا عقد مبرم معك ،فسوف نعالج معلوماتك الشخصية بهدف تنفيذ العقد (أي تزويدك بالخدمات)
تصب في مصالحنا المشروعة أو في المصالح المشروعة لألطراف الثالثة :يمكن العثور على المزيد من التفاصيل حول هذه المصالح المشروعة موضّحة أدناه
– –
ّ
(مثل توفير الخدمات التي نلتزم بتوفيرها لك بموجب العقد من ِقبَل طرف ثالث مثل صاحب العمل أو المشترك)
– –تتو ّفر عند حصولنا على موافقتك :نطلب الحصول على موافقتك بشأن استخدامات معيّنة للمعلومات الشخصية فقط حيث نكون بحاجة إلى ذلك ،وإذا كنا بحاجة إليها،
فسنجمعها بشكل منفصل ونوضّح لك بأننا نطلب الحصول على موافقتك
– –لالمتثال اللتزام قانوني (مثل االستجابة ألمر صادر عن محكمة أو جهة رقابية)
•ندعوك إلى االتصال بنا للحصول على المزيد من المعلومات حول األسس القانونية التي نستند إليها في أي معالجة معيّنة لمعلوماتك الشخصية.

المصالح المشروعة لالستخدام
نستخدم المعلومات الشخصية لعدد من المصالح المشروعة ،بما في ذلك لتوفير الخدمات وتحسينها وإدارة عالقتنا معك ومع شركتك وللتسويق وممارسة حقوقنا ومسؤولياتنا.
يمكن العثور على المزيد من التفاصيل حول هذه المصالح المشروعة أدناه.
•إلعداد حسابك وإدارته وتوفير الدعم الفني والدعم للعمالء والتدريب والتحقق من هويتك وإرسال معلومات مهمة حول الحساب واالشتراك والخدمة
•إلدارة عالقتنا معك وعملنا والمزوّ دين من األطراف الثالثة التي نتعامل معها (مث َل إرسال الفواتير)
ّ
•لتوفير المحتويات المخصصة واقتراحها ،مثل األخبار واألبحاث والتقارير والمعلومات حول األعمال .نحلل طريقة استخدامك خدماتنا لنع ّد اقتراحات لك تتعلق بالميزات
أو الخدمات التي نعتقد أنها ستثير اهتمامك ولجعل خدماتنا أكثر سهولة في االستخدام
•لتخصيص تجربتك في استخدام خدماتنا .يجوز أن نحتفظ بمعلومات تتعلق بعاداتك في التصفح واستخدامك الخدمة لجعل عمليات البحث التي تجريها ضمن خدماتنا
مالئمة أكثر لك ،كما يجوز لنا استخدام هذه المعلومات المعمّقة لتوجيه اإلعالنات إليك عبر اإلنترنت على مواقعنا على الويب وتطبيقاتنا .يتم تفسير خياراتك في ما يتعلق
بالتسويق هنا .يجوز لنا أحيانا ً أن نشارك معلوماتك الشخصية في مختلفة خدماتنا لنتم ّكن من جعل كل الخدمات التي نو ّفرها لك أكثر سهولة في االستخدام (عوضا ً عن
مطالبتك بإدخال البيانات نفسها مرات عدّة مثالً)
•لالتصال بك بشأن استطالعات الرأي أو االستفتاءات التي اخترت المشاركة فيها ،وإلجرائها وتحليل البيانات التي تم جمعها ألغراض أبحاث السوق
•لعرض المعلومات التي تختار نشرها أو مشاركتها أو تحميلها أو توفيرها في غرف الدردشة وخدمات المراسلة والمنتديات االجتماعية وتلك الخاصة باألحداث (بما في
ذلك ملفات التعريف االجتماعية وتلك الخاصة باألحداث) وألهداف ذات صلة بالتعاون وإنشاء عالقات مع النظراء وتبادل األلعاب والمعلومات
•لتزويد أي من األطراف الثالثة التي زوّ دتك بخدماتنا (مثل صاحب العمل أو المشترك) بالمعلومات المعمّقة حول استخدام الخدمات
•إلجراء األبحاث الداخلية وللتطوير وتحسين ميزات خدماتنا ووظائفها واختبارها وتعزيزها
•لتزويدك بالمحتوى التسويقي وفقا ً لما يسمح به القانون
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•لتلبية متطلباتنا من حيث عمليات التدقيق الداخلية والخارجية ،بما في ذلك التزاماتنا على مستوى أمن المعلومات (وفي حال و ّفر صاحب عملك أو المشترك إمكانية
وصول إلى خدماتنا بهدف تلبية متطلباته المتعلقة بعمليات التدقيق الداخلية والخارجية)
•لتعزيز األحكام والشروط الخاصة بنا
•لحماية الحقوق والخصوصية واألمن والشبكات واألنظمة والممتلكات الخاصة بنا أو تلك الخاصة بأشخاص آخرين
•لتفادي وقوع جريمة أو أي انتهاك آخر للقوانين أو المتطلبات ،أو اكتشافها أو التحقيق فيها ،أو لتفادي حدوث أي خسارة أو احتيال
•لالمتثال لطلبات المحاكم وهيئات إنفاذ القانون والهيئات التنظيمية وأي هيئة عامة أو حكومية أخرى ،بما في ذلك تلك التي تقع خارج بلد اإلقامة
•لممارسة حقوقنا والدفاع عن أنفسنا ضد الشكاوى ولالمتثال للقوانين واللوائح التنظيمية المطبقة علينا أو على أطراف ثالثة نعمل معها
•بهدف المشاركة في أو االضطالع بعملية لبيع الشركة بشكل كامل أو جزئي ،أو األصول أو األسهم ،أو دمجها أو استحواذها أو إعادة هيكليتها أو إدخالها في مشروع
مشترك أو تعيينها أو نقلها أو التصرّ ف بها بأي طريقة أخرى (بما في ذلك تلك المتعلقة بأي إجراءات ذات صلة باإلفالس أو إجراءات مماثلة)
في الحاالت التي نتخذ فيها المصالح المشروعة أساسا ً قانونيا ً لمعالجة معلوماتك الشخصية ،نقارن هذه المصالح بمصالحك وحقوقك األساسية وحرياتك .للحصول على المزيد
من المعلومات حول الطريقة التي قد تم تنفيذ هذه المقارنة فيها ،يُرجى االتصال بـ فريق الخصوصية.

التسويق
نزوّ دك بمراسالت تسويقية وخاصة باألحداث من خالل منصات متنوّ عة ،مثل البريد اإللكتروني والمكالمات الهاتفية والرسائل النصية والبريد المباشر واإلنترنت .سنطلب
ً
صراحة للحصول على محتويات تسويقية منا ،وف ًقا لما يقتضيه القانون .إذا أرسلنا إليك مراسالت تسويقية ،فستحتوي على تعليمات حول طريقة إلغاء اشتراكك
منك االشتراك
في خدمة الحصول على هذه المراسالت في المستقبل.
إن احترام تفضيالتك التسويقية مهم جداً بالنسبة إلينا .يحق لك إلغاء اشتراكك في خدمة الحصول على المراسالت التسويقية المباشر واإلعالن الهادف عبر اإلنترنت.

طريقة إلغاء االشتراك في خدمة التسويق عبر البريد اإللكتروني
في الحاالت التي ُنرسل فيها رسائل بريد إلكتروني تسويقية ،نزوّ دك بخيارات إللغاء اشتراكك في تلك الرسائل .لتحديث تفضيالتك المتعلقة بالتسويق عبر البريد اإللكتروني،
يُرجى زيارة مركز تفضيالت البريد اإللكتروني المناسب ،وهو رابط يتم تضمينه عاد ًة في رسائل البريد اإللكتروني التي تتلقاها منا .عالوة على ذلك ،يمكنك أيضا ً استخدام
ميزة “االتصال بنا” الخاصة بخدمة معيّنة أو مناقشة األمر مع جهة االتصال المناسبة في ريفينيتيف أو االتصال بـ فريق الخصوصية.
حتى إذا ألغيت اشتراكك في خدمة تلقي المراسالت التسويقية عبر البريد اإللكتروني ،فقد نواصل إرسال رسائل تتعلق بالخدمة أو معلومات هامة ذات صلة بالمعامالت
والحسابات واالشتراكات (ألغراض مثل توفير الدعم للعمالء).

اإلعالنات المبنية على االهتمامات ()IBA
تسمح لنا اإلعالنات المبنية على االهتمامات ( )IBAبتقديم إعالنات هادفة إلى مستخدمي خدماتنا .وتعمل اإلعالنات المبنية على االهتمامات عن طريق إظهار إعالنات أو
إرسال رسائل بريد إلكتروني تسويقية تستند إلى نوع المحتوى الذي تصل إليه أو تقرأه .على سبيل المثال ،بينما تتصفح خدماتنا ،سيكون أحد ملفات تعريف االرتباط على
جهازك ملف تعريف ارتباط لإلعالنات ،لنتم ّكن من فهم نوع الصفحات أو المحتويات الذي يهمك بشكل أفضل .وتتيح لنا المعلومات المجمّعة حول جهازك إنشاء اتصال بينك
وبين أجهزة أخرى أظهرت اهتمامات مماثلة .ويمكننا بعد ذلك عرض إعالن لفئات من المستخدمين بنا ًء على االهتمامات المشتركة .للحصول على المزيد من المعلومات
حول اإلعالنات المبنية على االهتمامات ،يرجى زيارة.http://www.iab.net/public_policy/behavioral-advertisingprinciples :

إلغاء االشتراك في اإلعالنات المبنية على االهتمامات ()IBA
إذا أردت إلغاء االشتراك في خدمة تلقي اإلعالنات المبنية على االهتمامات ،فذلك ال يعني أنك لن تتلقى إعالنات أثناء استخدامك خدماتنا ،بل يعني ببساطة أننا لن نستخدم
معلوماتك الشخصية لإلعالنات المبنية على االهتمامات وأن أي إعالن تشاهده لن يكون مخصصا ً لك .يمكنك استخدام خياراتك المتعلقة باإلعالنات عبر اإلنترنت على
 http://optout.aboutads.infoأو من خالل النقر على الرمز  AdChoicesفي إعالن ما واتباع اإلرشادات .يمكنك أيضا ً إلغاء االشتراك في اإلعالنات المبنية
على االهتمامات من الكثير من المواقع من خالل أداة إلغاء االشتراك لمبادرة الشبكات اإلعالنية ()NAI( )http://www.networkadvertising.org/choicesوفي
االتحاد األوروبي على .http://www.youronlinechoices.com/إذا حذفت ملفات تعريف االرتباط أو استخدمت جهازاً مختلفا ً أو غيرت مستعرضات الويب ،فقد
تحتاج إلى إلغاء االشتراك في اإلعالنات مرة أخرى.

اإلعالنات على األجهزة المحمولة
تملك األجهزة المحمولة معرّ فا ً يمنح الشركات إمكانية توفير إعالنات هادفة لجهاز محمول معيّن .ويمكنك ،في الكثير من الحاالت ،إيقاف تشغيل ميزة تع ّقب اإلعالنات
على جهازك المحمول أو يمكنك إعادة تعيين معرّ ف اإلعالن في أي وقت من إعدادات الخصوصية في جهازك المحمول .وتتوفر أداة أخرى يمكنك استخدامها للتحكم في
اإلعالنات على جهازك المحمول وهي تطبيق AppChoices .http://youradchoices.com/appchoices :ويمكنك أيضا ً اختيار إيقاف تشغيل ميزة تع ّقب الموقع
على جهازك المحمول .وإذا أوقفت تشغيل ميزة تع ّقب اإلعالنات أو الموقع ،فسنتوقف عن استخدام المعلومات التي يتم جمعها من معرّ ف اإلعالن الخاص بالجهاز ألغراض
اإلعالنات .وقد تستمر في رؤية عدد اإلعالنات نفسه إال أنها قد تكون ذات صلة أقل ألنها لن تكون مبنية على اهتماماتك .سنحصل على موافقتك على جمع معلومات عن
موقعك عند الحاجة إلى الحصول على موافقتك.
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طريقة مشاركة المعلومات الشخصية
ُنشارك المعلومات الشخصية ضمن مجموعة ريفينيتيف مع شركائنا في العمل وموفري الخدمات من األطراف الثالثة والشخص الذي يو ّفر لك إمكانية الوصول إلى خدماتنا
(إذا لم يكن هذا الشخص أنت) وذلك وفقا ً للقانون .وال يتم السماح لموفري الخدمة من األطراف الثالثة بمشاركة المعلومات الشخصية التي نوفرها لهم أو استخدامها ألي
غرض آخر غير توفير الخدمات لنا.
ُنشارك معلوماتك لألغراض الموضّحة في هذا البيان مع الفئات التالية من المستلمين:
•مجموعة شركات ريفينيتيف
•الشخص الذي يو ّفر لك إمكانية الوصول إلى خدماتنا (مثل صاحب العمل أو المشتركين)
•شركاء العمل الذين نتعاون معهم لتوفير خدمات ذات عالمة تجارية مشتركة أو توفير المحتوى أو استضافة أحداث ومؤتمرات وندوات
•أطراف ثالثة تساعدنا في توفير الخدمات أو تعمل بالنيابة عنا
•أطراف ثالثة لدينا واجب تجاهها أو من المسموح لنا بموجب القانون باإلفصاح لها عن معلوماتك الشخصية (مثل الوكاالت الحكومية ووكاالت إنفاذ القانون والمحاكم
وغيرها من السلطات العامة)
•أطراف ثالثة بهدف المشاركة في أو االضطالع بعملية لبيع الشركة بشكل كامل أو جزئي ،أو األصول أو األسهم ،أو دمجها أو استحواذها أو إعادة هيكلتها أو إدخالها في
مشروع مشترك أو تعيينها أو نقلها أو التصرّ ف بها بأي طريقة أخرى (بما في ذلك تلك المتعلقة بأي إجراءات ذات صلة باإلفالس أو إجراءات مماثلة) ،في هذه الحالة قد
نفصح عن بياناتك الشخصية للمشترين أو البائعين أو المستشارين أو الشركاء المحتملين وقد تكون بياناتك أصالً منقوالً في عملية بيع لشركة
•أطراف ثالثة عندما يُطلب ذلك بطريقة منطقية بهدف حماية الحقوق والمستخدمين واألنظمة والخدمات الخاصة بنا (مثل المستشارين القانونيين واالختصاصيين في أمن
المعلومات)
•أي شخص طلبتَ منا مشاركة معلومات معه (مثالً ستتم مشاركة المعلومات مع العامة في حال تحميلها إلى منتدى عام)

عمليات النقل الدولية
ُتع ّد ريفينيتيف مؤسسة عالمية وقد يتم تخزين معلوماتك الشخصية ومعالجتها خارج بلدك األم ،بما في ذلك في بلدان التي قد ال تو ّفر مستوى الحماية نفسه لمعلوماتك
الشخصية كبلدك األم .لقد وضعنا إجراءات تضمن خضوع معلوماتك الشخصية للتدابير الوقائية المناسبة عند نقلها على الصعيد الدولي ،وذلك وفقا ً لقوانين حماية البيانات.
وغالبا ً ما تشمل هذه اإلجراءات تدابير وقائية تعاقدية .يمكن الحصول على المزيد من المعلومات عن هذه التدابير الوقائية (بما في ذلك نسخا ً منها حيث يكون ذلك مناسباً)
عبر االتصال بنا هنا.
لدى ريفينيتيف شبكات وقواعد بيانات وخوادم وأنظمة ودعم ومكاتب مساعدة في كل أنحاء العالم .نتعاون مع أطراف ثالثة ،مثل خدمات االستضافة السحابية والمورّ دين
ودعم التكنولوجيا في كل أنحاء العالم لتلبية احتياجاتك في مجال األعمال والقوى العاملة والعمالء .ونتخذ الخطوات المناسبة لضمان معالجة المعلومات الشخصية وتأمينها
ونقلها وفقا ً للقانون المعمول به .وفي بعض الحاالت ،قد يتعيّن علينا اإلفصاح عن معلوماتك الشخصية أو نقلها ضمن ريفينيتيف أو إلى أطراف ثالثة في مناطق تقع خارج
بلدك األم ،بما في ذلك البلدان التي لم يتم اإلعالن عن مالءمتها ألغراض حماية البيانات من قبل اللجنة األوروبية.
وستختلف المناطق التي يتواجد فيها هؤالء المستلمين من وقت إلى آخر ،لكنها تشمل الواليات المتحدة وأوروبا وكندا وآسيا (بما فيها أستراليا والهند) وبلدان أخرى حيث
هناك وجود لشركة ريفينيتيف أو حيث تستخدم الشركة متعاقدين. .
عند نقل المعلومات الشخصية على الصعيد الدولي ،نلجأ إلى وضع تدابير وقائية تتوافق مع القانون المعمول به (بما في ذلك المواد من  44إلى  50من الالئحة العامة لحماية
البيانات العامة في االتحاد األوروبي) .إذا أردت معرفة المزيد عن ممارسات نقل البيانات التي نتبعها والحصول على أي نسخ من التدابير الوقائية ذات الصلة ،فيرجى
االتصال بفريق الخصوصية.

طريقتنا في الحفاظ على أمن المعلومات الشخصية
تأخذ ريفينيتيف أمن المعلومات الشخصية على محمل الجد ونستخدم التقنيات واإلجراءات المناسبة لحماية المعلومات الشخصية (بما في ذلك التدابير الوقائية اإلدارية والتقنية
والمادية) وفقا ً لمستوى الخطر والخدمة التي يتم توفيرها.
أسسنا فريقا ً عالميا ً مختصا ً بإدارة أمن المعلومات والمخاطر يترأسه مسؤول عن أمن المعلومات تقع على عاتقه مسؤولية تطبيق ممارسات معالجة البيانات اآلمنة في
ريفينيتيف .
وتتماشى السياسات واإلجراءات التي نتبعها والتي تتعلق بأمن المعلومات على نحو وثيق مع المعايير الدولية المقبولة على نطاق واسع وتتم مراجعتها وتحديثها بانتظام
بحسب الحاجة ،وذلك لمراعاة حساسية المعلومات الشخصية التي نعالجها ولتلبية احتياجاتنا في العمل والتأقلم مع التغييرات في المتطلبات التقنية والتنظيمية .وقد طبّقنا
الضوابط المناسبة ألمن المعلومات.

فترة احتفاظنا بالمعلومات الشخصية
نحتفظ بمعلوماتك وفقا ً لجدول االحتفاظ بسجالت المؤسسة الذي نتبعه .ويمكنك العثور على المزيد من المعلومات حول المعايير المستخدمة الحتساب فترات االحتفاظ
موضّحة أدناه.
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تملك ريفينيتيف فريقا ً إلدارة السجالت والمعلومات يعمل جنبا ً إلى جنب مع فريق الخصوصية لتنفيذ السياسات والقواعد المتعلقة باالحتفاظ بالمعلومات الشخصية .ولدينا
جدول لالحتفاظ بسجالت المؤسسة يستند إلى نظام تصنيف يتكوّ ن من وظائف األعمال وفئات السجالت وأنواعها.
نحتسب فترات االحتفاظ بمعلوماتك الشخصية وفقا ً للمعايير التالية:
•الفترة الزمنية الالزمة لتحقيق األغراض التي جمعنا المعلومات ألجلها
•عند توقفك أو توقف صاحب العمل (أو مشترك آخر يوفر لك إمكانية الوصول إلى خدماتنا) عن استخدام خدماتنا
•الفترة الزمنية المعقولة لالحتفاظ بالسجالت إلثبات أننا وفينا بواجباتنا والتزاماتنا
•أي فترات محدودة قد يتم خاللها رفع الشكاوى
•أي فترات احتفاظ ينص عليها القانون أو توصي بها الجهات الرقابية أو الهيئات أو الجمعيات المهنية
•تو ّفر أي إجراءات ذات صلة

حقوقك
يحق لك بموجب القوانين األوروبية وقوانين أخرى بالوصول إلى معلوماتك الشخصية وبطلب تصحيحها ومحوها ومنع استخدامها من قبلنا .وقد ّ
قد ّ
يحق لك أيضا ً االعتراض
ّ
على استخدام معلوماتك الشخصية وطلب نقل المعلومات الشخصية التي وفرتها لنا وسحب موافقتك على استخدام هذه المعلومات .يمكنك العثور على المزيد من المعلومات
حول طريقة ممارسة حقوقك أدناه.
سنحترم حقوقك بموجب قوانين حماية البيانات المعمول بها .في ما يلي ،تجد الحقوق التي تتمتع بها بموجب القوانين األوروبية .قد تتمتع بحقوق مشابهة بموجب قوانين
سارية في بلدان أخرى.
•حق الفرد في الوصول إلى المعلومات :الحق في تقديم طلب خطي للحصول على تفاصيل معلوماتك الشخصية ونسخة عن هذه المعلومات الشخصية
•حق التصحيح :الحق في تصحيح معلومات غير دقيقة تتعلق بك أو إزالتها
•حق المحو (“حق النسيان”) :الحق في محو معلومات شخصية معيّنة
•حق تقييد المعالجة :الحق في طلب استخدام معلوماتك الشخصية ألغراض معيّنة فحسب
•حق إلغاء االشتراك في المحتوى التسويقي :يمكنك إدارة تفضيالتك التسويقية من خالل روابط إلغاء االشتراك التي تجدها في الرسائل التي تتلقاها منا أو من خالل
زيارة مركز التفضيالت المناسب
•حق االعتراض :الحق في االعتراض على معالجة معلوماتك الشخصية في الحاالت التي تستند فيها هذه المعالجة إلى أداء مهمة ما تمت لصالح الخدمة العامة أو في
الحاالت التي أعلمناك فيها بأن المعالجة ضرورية لمصالحنا أو لمصالح الطرف الثالث المشروعة
•حق نقل البيانات :الحق في طلب نقل المعلومات الشخصية التي و ّفرتها لنا أو لطرف ثالث بتنسيق قابل للقراءة على اآللة
•حق سحب الموافقة :الحق في سحب أي موافقة سبق أن أعطيتنا إياها لمعالجة معلوماتك الشخصية .إذا سحبت موافقتك ،فلن ّ
يؤثر ذلك في قانونية استخدامنا معلوماتك
الشخصية قبل سحب موافقتك
ليست هذه الحقوق مطلقة وال تنطبق دائما ً في كل الحاالت.
لالستجابة لطلبك ،سنطلب منك التحقق من هويتك عند الحاجة وتوفير معلومات تساعدنا في فهم طلبك بطريقة أفضل .في حال لم نمتثل لطلبك ،سواء أكان ذلك بشكل كلي أم
جزئي ،فسنوضّح سبب ذلك.
لتتمكن من ممارسة حقوقك ،يرجى زيارة الموقع التالي:
https://refinitiv.ethicspointvp.com/custom/refinitiv/_v5/forms/dsr/form_data.asp.

ملفات تعريف االرتباط والتقنيات المماثلة
وضعت ريفينيتيف والمزودون من األطراف الثالثة ملفات تعريف ارتباط وتقنيات مماثلة واستخدمتها لتخزين تفضيالت المستخدم وإدارتها ،وتوفير إعالنات هادفة،
وتمكين المحتويات وجمع بيانات تحليلية ومتعلقة باالستخدام ،على سبيل المثال .إن استخدام ملفات تعريف االرتباط وتقنيات التع ّقب األخرى موحّ د عبر المواقع اإللكترونية
والتطبيقات التي يتم جمع معلومات من خاللها حول أنشطتك على اإلنترنت عبر التطبيقات أو مواقع الويب أو الخدمات األخرى .ستجد أدناه المزيد من المعلومات حول
طريقة استخدامنا ملفات تعريف االرتباط والتقنيات المماثلة والطريقة التي يمكنك اتباعها في التحكم بها وإدارتها.

ما هو ملف تعريف االرتباط؟
إن ملف تعريف االرتباط هو عبارة عن ملف نصي صغير يتم وضعه على كمبيوتر أو جهاز آخر ويتم استخدامه لتحديد هوية المستخدم أو الجهاز ولجمع المعلومات .وعاد ًة
ما يتم تعيين ملفات تعريف االرتباط إلى واحدة من أربع فئات ،بحسب وظيفتها والغرض المقصود منها :ملفات تعريف االرتباط الضرورية ج ًدا وملفات تعريف االرتباط
الخاصة باألداء وملفات تعريف االرتباط الوظيفية وملفات تعريف االرتباط ألغراض التسويق.

أنواع ملفات تعريف االرتباط وأسباب استخدامها
ملفات تعريف االرتباط الضرورية جداً :ملفات تعريف االرتباط هذه ضرورية لتمكينك من التنقل عبر موقع إلكتروني واستخدام ميزاته .وبدون ملفات تعريف االرتباط هذه،
ال يمكن تزويدك بالخدمات التي طلبتها ،مثل إضافة عناصر إلى عربة التسوق عبر اإلنترنت.
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ملفات تعريف االرتباط الخاصة باألداء :تجمع ملفات تعريف االرتباط هذه معلومات حول كيفية استخدامك المواقع اإللكترونية التابعة لنا .وتتضمن المعلومات التي يتم جمعها
على سبيل المثال ،مستعرضات اإلنترنت ،وأنظمة التشغيل المستخدمة ،واسم المجال الخاص بموقع الويب الذي تمت زيارته مسبقاً ،وعدد الزيارات ،ومتوسط مدة الزيارة،
والصفحات التي تم تصفحها .تجمع ملفات تعريف االرتباط هذه المعلومات بشكل جماعي .ويتم استخدام ملفات تعريف االرتباط الخاصة باألداء لتعزيز سهولة استخدامك
موقع الويب وتحسين تجربتك.
ملفات تعريف االرتباط الوظيفية :تسمح ملفات تعريف االرتباط هذه لموقع الويب بتذكر الخيارات التي تقوم بها (مثل اسم المستخدم أو معرّ فه ،وتفضيل اللغة أو المنطقة أو
اإلقليم حيث تتواجد) ،وبتوفير ميزات محسنة ومخصصة أكثر .ويمكن استخدام ملفات تعريف االرتباط هذه أيضا ً لتذكر التغييرات التي أجريتها على حجم النص والخطوط
وأجزاء صفحات الويب األخرى القابلة للتخصيص .ويمكن استخدامها أيضا ً لتوفير الخدمات التي طلبت الحصول عليها ،مثل مشاهدة فيديو أو التعليق على إحدى المدونات.
ال يمكن لملفات تعريف االرتباط هذه تع ّقب نشاط تصفحك على مواقع ويب أخرى.
ملفات تعريف االرتباط الهادفة وتلك الخاصة باإلعالنات :تع ّقب ملفات تعريف االرتباط هذه عادات تصفحك المواقع اإللكترونية و ُتستخدم لتوفير إعالنات هادفة (بنا ًء على
اهتماماتك) .ويتم استخدامها أيضا ً للحد من عدد المرات التي تشاهد فيها إعالنا ً ما ولقياس فعالية الحمالت الدعائية .وهي تتذكر أنك قمت بزيارة موقع إلكتروني وتتم مشاركة
هذه المعلومات مع المؤسسات األخرى مثل شركات اإلعالنات.
إدارة ملفات تعريف االرتباط
يمكنك إدارة ملفات تعريف االرتباط الخاصة بموقع الويب في إعدادات المستعرض ولديك دائما ً إمكانية تغيير هذه اإلعدادات من خالل قبول ملفات تعريف االرتباط أو
رفضها أو حذفها .وإذا اخترت تغيير اإلعدادات ،فقد تجد أن بعض الوظائف والميزات لن تعمل على النحو المنشود في الخدمات .تختلف إعدادات كل المستعرضات بشكل
طفيف ،ولذلك ،بهدف إدارة ملفات تعريف االرتباط ،يجب الرجوع إلى اإلعدادات ذات الصلة داخل المستعرض الخاص بك.
نفهم أنك قد ترغب في معرفة المزيد حول ملفات تعريف االرتباط .إليك بعض الموارد المفيدة التي توفر معلومات تفصيلية حول أنواع ملفات تعريف االرتباط وكيفية
استخدامها وكيفية إدارة تفضيالت ملفات تعريف االرتباط الخاصة بك www.aboutcookies.org :أو  .www.allaboutcookies.orgيرجى النقر أدناه للحصول
على معلومات تفصيلية حول كيفية تعطيل ملفات تعريف االرتباط وحذفها في بعض المستعرضات األكثر استخداماً:
•®Mozilla Firefox
•Microsoft® Internet Explorer
•™Google Chrome
•®Safari
نستخدم تقنيات تع ّقب أخرى معيّنة باإلضافة إلى ملفات تعريف االرتباط:
•األشياء المشتركة المحلية/ملفات تعريف االرتباط الخاصة بـ  :Flashتم تصميم ملفات تعريف االرتباط الخاصة بـ  ،Flashوالتي ُتعرف أيضا ً باسم األشياء المشتركة
المحلية ،لدعم محتوى المستعرض المعتمد من  .Adobe® Flashويتم استخدامها عاد ًة لتمكين اإلعالنات ومحتوى الفيديو على مواقع ويب .وعلى غرار ملفات تعريف
االرتباط األخرىّ ،
تخزن هذه األشياء المعلومات على جهازك ،وسيكون بعضها خاصا ً بالمحتوى الذي يتم تفعيله بواسطة  .Flashويمكن حذف ملفات تعريف االرتباط
الخاصة بـ  Flashفقط من داخل “ ”Adobe Flashوليس عن طريق المستعرض الخاص بك .يرجى الرجوع إلى صفحة التعليمات التالية للحصول على معلومات
حول كيفية إدارة إعدادات الخصوصية الخاصة بك وحذف ملفات تعريف االرتباط الخاصة بـ :Flash
http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager.html.
•حشرة الويب :قد تحتوي صفحات الويب الخاصة بنا على صور إلكترونية تعرف باسم حشرة ويب (تسمى أيضاًص صور  gifأحادية البكسل والصور الرسومية
الشفافة) نستخدمها للمساعدة في توفير ملفات تعريف االرتباط على مواقعنا وإحصاء عدد المستخدمين الذين زاروا هذه المواقع وتوفير الخدمات وتحليل فعالية حمالتنا
الترويجية ،على سبيل المثال .وقد نقوم أيضا ً بتضمين حشرة ويب في رسائل البريد اإللكتروني التسويقية أو الرسائل اإلخبارية لتحديد ما إذا تم فتح رسالة بريد إلكتروني
أو ما إذا تم النقر على الروابط .يتم استخدام حشرة الويب أيضا ً لتوفير اإلعالنات المبنية على االهتمامات.
•خادم الموقع وسجالت التطبيقات :تجمع خوادمنا تلقائيا ً معلومات معيّنة لمساعدتنا في إدارة الخدمات وحمايتها وتحليل االستخدام وتحسين تجربة المستخدمين .وتتضمن
المعلومات التي يتم جمعها ما يلي:
– –عنوان  IPونوع المستعرض
– –معلومات حول الجهاز ،بما في ذلك معرّ ف الجهاز الفريد ( )UDIDوعنوان  MACومعرف شركات اإلعالنات ( )IFAوالمعرّ فات المماثلة التي قد نقوم ،نحن أو
غيرنا ،بتعيينها
– –نظام تشغيل الجهاز والحقائق الفنية األخرى
– –المدينة والوالية والبلد من حيث تصل إلى الموقع اإللكتروني الخاص بنا
– –الصفحات التي قمت بزيارتها والمحتوى الذي قمت بتصفحه وتخزينه وشرائه
– –المعلومات أو النص الذي تم إدخاله
– –الروابط واألزرار التي تم النقر عليها
– –عناوين  URLالتي قمت بزيارتها قبل استخدامك خدماتنا وبعد استخدامها
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إشارات “عدم التعقب”
ترسل بعض المستعرضات إشارات عدم التعّقب ( )DNTإلى المواقع اإللكترونية .ونظرً ا إلى عدم وجود تفسير شائع إلشارات عدم التع ّقب في المجال بأكمله ،ال نقوم حاليا ً
بتعديل طلبات عدم التع ّقب أو إشاراته في هذه المستعرضات أو تغييرها أو االستجابة لها .ونستمر في مراقبة نشاط المجال في هذا المجال وإعادة تقييم ممارساتنا الخاصة
بعدم التع ّقب حسب الضرورة.

التواصل عبر شبكات التواصل االجتماعي
قد تتضمن بعض خدماتنا ميزات الشبكات االجتماعية ،مثل زر “ أعجبني” والتطبيقات المصغرة في Facebook®وأزرار “مشاركة” والبرامج الصغيرة التفاعلية.
باإلضافة إلى ذلك ،يمكنك اختيار استخدام تسجيل الدخول عن طريق شبكات التواصل االجتماعي الخاصة بك ،على سبيل المثال Facebook ،أو ،LinkedIn®لتسجيل
ّ
ونخزنها لتتمكن
الدخول إلى بعض خدماتنا .وإذا اخترت االتصال باستخدام إحدى شبكات التواصل االجتماعي أو خدمة مماثلة ،فقد نتلقى معلومات المصادقة من تلك الخدمة
من تسجيل دخولك وإدخال معلومات أخرى قد تختار مشاركتها عند االتصال بهذه الخدمات .وقد تجمع هذه الخدمات معلومات مثل صفحات الويب التي قمت بزيارتها
وعناوين  ،IPوقد تع ّد ملفات تعريف االرتباط لتمكين عمل الميزات بشكل صحيح .ونحن لسنا مسؤولين عن أمن أي معلومات يتم جمعها بواسطة هذه األطراف الثالثة أو
خصوصيتها .عليك مراجعة بيانات الخصوصية أو سياسات الخصوصية المطبّقة على خدمات األطراف الثالثة التي تتصل بها أو تستخدمها أو تصل إليها .وإذا كنت ال تريد
مشاركة معلوماتك الشخصية مع موفر حساب وسائل التواصل االجتماعي الخاص بك أو مع مستخدمين آخرين لخدمة وسائل التواصل االجتماعي ،فيرجى عدم إنشاء اتصال
بين حساب وسائل التواصل االجتماعي الخاص بك وحسابك للخدمات وعدم المشاركة في المشاركات االجتماعية في الخدمات.

مكان العثور على معلومات إضافية حول الخصوصية في ما يتعلق بمنتجاتنا وخدماتنا
يتعلق هذا البيان بشكل عام بالمعلومات الشخصية التي نجمعها حول المستخدمين في ما يتعلق بالخدمات ،كما يتناول القرارات التي نتخذها بشأن كيفية استخدام المعلومات
الشخصية (ريفينيتيف كجهة تح ّكم) .لكن ،يمكنك النقر على “معرفة المزيد” أدناه للحصول على المزيد من المعلومات حول الطريقة التي نتبعها لمعالجة المعلومات الشخصية
التي يدخلها عمالؤنا في خدماتنا والتي ال تتخذ ريفينيتيف قرارات بشأنها (ريفينيتيف كمعالج).
سنو ّفر بالغات منفصلة أو إضافية تتعلق بالخصوصية حين نحتاج إلى تزويدك بمعلومات إضافية حول كيفية استخدام معلوماتك الشخصية في ما يتعلق بخدمات معيّنة.
قد يُدخل مزوّ د الخدمة المحترف (مثل المستشار في الشؤون المالية) وأطراف ثالثة أخرى معلومات شخصية في الخدمات التي نو ّفرها لهم ونستضيفها بالنيابة عنهم .قد
يزوّ دونك ببالغات الخصوصية الخاصة بهم .عليك االتصال بهم في ما يتعلق بالبالغات ،كما قد تتمكن من العثور على بالغات الخصوصية الخاصة بهم على المواقع
اإللكترونية التابعة لهم.

استخدم البيانات المتاحة للعلن ضمن خدماتنا
يعتمد الكثير من المحترفين واألطراف الثالثة على استخدام المعلومات المتاحة للعلن بهدف إجراء أبحاث أو استيفاء التزامات االمتثال (مثل التحقق من عمليات تبييض
األموال).
لمساعدتهم ،نو ّفر المعلومات التي حصلنا عليها من المصادر العلنية مثل المواقع اإللكترونية العامة أو قواعد البيانات الحكومية المفتوحة أو بيانات أخرى في المجال العام
(تكون خدمة الدفع المسبق للوصول إلى المحتوى مطبقة على البعض وليس على البعض اآلخر).
نأخذ موضوع الخصوصية على محمل الجد ووضعنا تدابير صممناها لنضمن معالجة المعلومات الشخصية بطريقة متناسقة وبالتوافق مع قوانين حماية البيانات.
عند معالجة المعلومات الشخصية غير الحساسة ضمن هذه الخدمات ،تتم معالجتها بشكل عادي ألن القيام بذلك يصبّ في مصلحتنا الشرعية أو المصلحة الشرعية لألطراف
الثالثة .في الحاالت المحددة التي نعالج فيها المعلومات الشخصية الحساسة ،نقوم عاد ًة بذلك حيث:
•يكون من الضروري القيام بذلك في ما يتعلق بااللتزامات وفقا ً لقانون العمل والضمان االجتماعي والحماية االجتماعية
•تم اإلعالن بشكل واضح عن المعلومات الشخصية من قبل الشخص الذي تعود إليه تلك المعلومات
•يكون من الضروري القيام بذلك لرفع دعاوى قانونية أو تنفيذها أو الدفاع فيها أو حيثما تعمل المحاكم بصالحيتها القضائية
•تكون المعالجة ضرورية ألسباب تتعلق بالمصلحة العامة األساسية وفقا ً للقانون المطبّق
وضعنا تدابير مناسبة لحماية معلوماتك عند نقلها دوليا ً ولجعلها آمنة ولضمان االحتفاظ بها لفترة معقولة فقط.
إذا كانت لديك المزيد من االستفسارات حول كيفية استخدام المعلومات الشخصية في خدمة معيّنة ،يُرجى االتصال بفريق الخصوصية التابع لنا.

الخدمات والمنتجات المالية والمخاطر لريفينيتيف
توفر ريفينيتيف خدمات للقطاع المالي وللمحترفين في شؤون االمتثال والمخاطر ،ويساعدهم بواسطة أدوات وبيانات فاعلة لتقييم إدارة المخاطر واالمتثال وتحسينها ،وتحليل
المعامالت المالية والوصول إليها ،وتوفير عائدات أفضل وإنشاء بنية تحتية فاعلة وموثوق بها لألعمال .ستعالج هذه الخدمات المعلومات الشخصية التي يدخلها العمالء
وتو ّفر معلومات متاحة للعلن حول األفراد لمساعدة العمالء في الحوكمة واألنشطة المتعلقة بالمخاطر واالمتثال.
على سبيل المثال ،يو ّفر قسم الشؤون المالية والمخاطر خدمة تدعى  World-Checkتساعد المؤسسات المالية والشركات والشركات التي تو ّفر خدمات احترافية
والحكومات ووكاالت إنفاذ القانون والهيئات التنظيمية وعمالء  World-Checkاآلخرين في تنفيذ إجراءات العناية الواجبة وأنشطة التحقق األخرى وفقا ً اللتزاماتها القانونية
أو التنظيمية وتدابير إدارة المخاطر التي تصبّ في المصلحة العامة .بالنسبة إلى هذه الخدمة ،قد ّ
تخزن ريفينيتيف البيانات الشخصية التي يدخلها العميل وتو ّفر معلومات
ّ
حول األفراد لهؤالء العمالء ليستخدموها بشكل محدود بأهداف االمتثال ومصالح عامة أخرى .تملك  World-Checkبيان الخصوصية الخاص بها الذي يتوفر هنا:
.https://risk.thomsonreuters.com/en/terms-of-business/world-check-privacy-statement.html
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للمزيد من المعلومات حول الطريقة التي يعتمدها المصرف أو الطرف المقابل أو المحترف في الشؤون المالية أو المخاطر في معالجة معلوماتك الشخصية ،يُرجى االتصال
به مباشرة.

كيفية االتصال بنا
إذا كانت لديك أي أسئلة أو تعليقات أو شكاوى أو اقتراحات في ما يتعلق بحماية البيانات أو هذا البيان ،أو أي مخاوف أخرى حول الطريقة التي نعتمدها في معالجة
المعلومات المتعلقة بك ،يُرجى التواصل مع فريق الخصوصية على  privacy.enquiries@tr.comأو مراسلة فريق الخصوصية على العنوان التالي :تومسون رويترز،
،South Colonnade-Canary Wharf 30 ،London E14 5EP .United Kingdom
راض عن اإلجابة ،نشجعك على رفع سؤالك إلى المسؤول عن حماية البيانات عبر  privacy.enquiries@refinitiv.comأو مراسلة مكتب حماية البيانات
إذا كنت غير
ٍ
على العنوان التالي،privacy.enquiries@refinitiv.com : ،South Colonnade-Canary Wharf 30 ،London E14 5EP United Kingdom
رفع شكوى .إذا لم تكن راضيا ً عن كيفية إدارة ريفينيتيف معلوماتك الشخصية ،يمكنك رفع شكوى إلى السلطة المشرفة على الخصوصية .في المنطقة االقتصادية األوروبية،
تكون السلطة المشرفة المختصة هي السلطة في البلد أو اإلقليم حيث:
•تقيم
•تعمل
•أو حيث حدث االنتهاك المزعوم
يمكن العثور على قائمة تتضمن السلطات الوطنية المعنية بحماية البيانات في المنطقة االقتصادية األوروبية هنا:
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.

تحديث هذا البيان
قد يخضع هذا البيان للتحديث .سيتم إبالغك بأي تغيير أو إضافة تؤثر بك ويتم إجراؤها في المستقبل لمعالجة المعلومات الشخصية كما هو موضّح في هذا البيان عبر القناة
المناسبة .على سبيل المثال ،يمكننا وضع إشعار هام على موقع المنتج أو إرسال بريد إلكتروني إلعالمك بتحديث بيان ما.
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