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(أ) ھذا اإلخطار

یشرح ھذا اإلخطار الكیفیة التي قد ُنعالج بھا بیاناتك الشخصیة. قد ُنعّدل ھذا اإلخطار أو ُنحدثھ من وقت آلخر، لذا نرجو منك
التحقق بانتظام منھ لالطالع على التحدیثات.

تصدر شركة نیوتن إكس إنك® ھذا اإلخطار بالنیابًة عن نفسھا والشركات التابعة لھا (ُیشار إلیھم مجتمعین باسم "نیوتن إكس"
وضمائر المتكلم المتصلة والمنفصلة "نحن" و"نا")، وھو موجھ إلى أفراد خارج مؤسستنا نتعامل معھم، بما في ذلك العمالء

وزوار مواقعنا اإللكترونیة وغیرھم من مستخدمي خدماتنا (ُیشار إلیھم مجتمعین باسم ضمیر المخاطب "أنت"). المصطلحات
الُمعّرفة المستخدمة في ھذا اإلخطار موضحة في القسم (ق) أدناه.

ألغراض ھذا اإلخطار، فإن شركة نیوتن إكس ھي مراقب البیانات. ترد بیانات التواصل في القسم (ص) أدناه.

یجوز تعدیل ھذا اإلخطار أو تحدیثھ من وقت آلخر لعكس التغییرات في ممارساتنا فیما یتعلق بمعالجة البیانات الشخصیة أو
التغییرات في القانون المعمول بھ. ونحن نشجعك على قراءة ھذا اإلخطار بعنایة، وعلى التحقق من ھذه الصفحة بانتظام

لمراجعة أي تغییرات قد نقوم بھا وفًقا لشروط ھذا اإلخطار.

(ب) آلیة الرجوع لشكاوى درع الخصوصیة

تمتثل نیوتن إكس إلطار درع الخصوصیة بین أوروبا والوالیات المتحدة األمریكیة وإطار درع الخصوصیة بین سویسرا
والوالیات المتحدة األمریكیة كما ھو منصوص علیھ من قبل وزارة التجارة األمریكیة بشأن جمع المعلومات الشخصیة

المنقولة من االتحاد األوروبي والمملكة المتحدة وسویسرا إلى الوالیات المتحدة، واستخدامھا، واالحتفاظ بھا اعتماًدا على درع
الخصوصیة. وقد أقّرت شركة نیوتن إكس بأنھا تلتزم بمبادئ درع الخصوصیة لھذه البیانات. وفي حالة وجود أي تعارض
بین السیاسات الواردة في سیاسة الخصوصیة ھذه وحقوق األشخاص موضوع البیانات بموجب مبادئ درع الخصوصیة،

تسري مبادئ درع الخصوصیة. لمعرفة المزید عن برنامج درع الخصوصیة، ولمشاھدة صفحة االعتماد الخاصة بنا، ُیرجى
./https://www.privacyshield.gov/زیارة

بخصوص البیانات الشخصیة التي یتم تلقیھا أو نقلھا وفًقا إلطارات درع الخصوصیة، تخضع نیوتن إكس للصالحیات
التنظیمیة والتنفیذیة للجنة التجارة الفیدرالیة األمریكیة.

وفًقا إلطارات درع الخصوصیة، یحق لألفراد في االتحاد األوروبي والمملكة المتحدة وسویسرا الحصول على تأكیدنا بشأن ما
إذا كنا نحتفظ بمعلومات شخصیة تتعلق بھم في الوالیات المتحدة األمریكیة. عند الطلب، سنوفر لك إمكانیة الوصول إلى

المعلومات الشخصیة التي نحتفظ بھا عنك. ویمكنك أیًضا تصحیح أو تعدیل أو حذف المعلومات الشخصیة التي نحتفظ بھا
عنك. یجب على الشخص الذي یسعى إلى الوصول إلى البیانات غیر الدقیقة المنقولة إلى الوالیات المتحدة األمریكیة بموجب

درع الخصوصیة أو یرغب في تصحیحھا أو تعدیلھا أو حذفھا، أن یوجھ استفساره إلى البرید اإللكتروني
experts@newtonx.com.معقول.زمنيإطارغضونفيعلیكنردفسوفالبیانات،حذفطلبتوإذا

Page 1

https://www.newtonx.com/privacy
mailto:experts@newtonx.com


335 Madison Avenue
New York, NY 10017
(628) 224-3707
www.newtonx.com

سنوفر خیار إلغاء اشتراك فردي أو االشتراك للبیانات الحساسة قبل أن نشارك بیاناتك مع الغیر بخالف وكالئنا، أو قبل أن
نستخدمھا لغرض آخر بخالف الغرض الذي تم جمعھا باألساس لھ أو اعتمدت فیما بعد بناًء علیھ. لطلب الحد من استخدام

.experts@newtonx.comإلىكتابيطلبتقدیمُیرجىعنھا،واإلفصاحالشخصیةبیاناتك

في حاالت معینة، قد ُیطلب منا اإلفصاح عن البیانات الشخصیة استجابًة للطلبات القانونیة من السلطات العامة، بما في ذلك
تلبیة متطلبات األمن القومي أو إنفاذ القانون.

یرد في مبادئ درع الخصوصیة توضیح لمسؤولیة شركة نیوتن إكس عن البیانات الشخصیة التي تتسلمھا في الوالیات
المتحدة االمریكیة بموجب درع الخصوصیة ومن ثم تنقلھا للغیر. وعلى وجھ الخصوص، تظل شركة نیوتن إكس مسؤولة

بموجب مبادئ درع الخصوصیة في حال أن عالج وكالء الغیر الذین تستعین بھم الشركة لمعالجة البیانات بالنیابة عنھا،
البیانات بطریقة ال تتفق مع مبادئ درع الخصوصیة، ما لم تثبت نیوتن إكس أنھا غیر مسؤولة عن الحدث الذي أدى إلى

وقوع الضرر.

وفًقا لمبادئ درع الخصوصیة، تلتزم شركة نیوتن إكس بحل الشكاوى المتعلقة بخصوصیتك وبجمعنا أو استخدامنا لمعلوماتك
الشخصیة المنقولة إلى الوالیات المتحدة االمریكیة وفًقا لدرع الخصوصیة. یجب على األفراد من االتحاد األوروبي والمملكة

المتحدة وسویسرا الذین لدیھم استفسارات أو شكاوى بشأن درع الخصوصیة االتصال أوالً بشركة نیوتن إكس عبر البرید
.experts@newtonx.comاإللكتروني

كما تلتزم أیضاً شركة نیوتن إكس بإحالة شكاوى الخصوصیة التي لم یتم حلھا بموجب مبادئ درع الخصوصیة إلى آلیة
مستقلة لتسویة النزاعات، وھي درع الخصوصیة بي بي بي - إي یو. إذا لم تتلَق إقراًرا في الوقت المناسب بشكواك، أو إذا لم

/https://bbbprograms.org/privacy-shield-complaintsزیارةفُیرجىُمرٍض،بشكلشكواكمعالتعاملیتم
لمزید من المعلومات وتقدیم شكوى. ھذه الخدمة ُتقدم لك مجاًنا.

إذا تعذر حل شكواك المتعلقة بدرع الخصوصیة من خالل القنوات المذكورة أعاله، في ظل ظروف معینة، یمكنك اللجوء إلى
لدرع1الملحقانظراألخرى.االنتصافآلیاتبواسطةحلھایتملمالتيالمتبقیةالمطالباتلبعضالُملزمالتحكیم

.https://www.privacyshield.gov/article?id=ANNEX-I-introductionعلىالخصوصیة

(ج) جمع البیانات الشخصیة

ملخص - جمع البیانات الشخصیة

یجوز لنا جمع بیانات شخصیة عنك أو الحصول علیھا: مباشرًة منك (على سبیل المثال، عند تواصلك معنا)؛ أو أثناء عالقتنا
معك (على سبیل المثال، إذا أجریت عملیة شراء)؛ أو عند زیارتك لمواقعنا؛ أو عند تسجیلك الستخدام أي من مواقعنا أو

خدماتنا؛ أو عند تفاعلك مع أي محتوى أو إعالنات خاصة بالغیر على الموقع اإللكتروني. قد نتلقى أیًضا بیانات شخصیة عنك
من الغیر (مثل سلطات إنفاذ القانون).

جمع البیانات الشخصیة: قد نجمع بیانات شخصیة عنك من المصادر التالیة:
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البیانات التي تقدمھا أنت: قد نحصل على بیاناتك الشخصیة عندما تقدمھا لنا (على سبیل المثال، عندما تتواصل معنا●
عبر البرید اإللكتروني أو الھاتف).

بیانات العالقة: قد نجمع بیاناتك الشخصیة أو نحصل علیھا أثناء التعامل االعتیادي لعالقتنا معك (على سبیل المثال،●
نقدم خدمة لك أو لصاحب عملك).

بیانات الخبراء: قد نجمع بیاناتك الشخصیة أو نحصل علیھا إذا تقدمت بطلٍب لتصبح خبیًرا.●
تفاصیل التسجیل: یجوز لنا جمع بیاناتك الشخصیة أو الحصول علیھا عند استخدامك ألي من مواقعنا أو خدماتنا أو●

تسجیلك الدخول من أجل استخدام أي من مواقعنا أو خدماتنا.

(د) إنشاء البیانات الشخصیة

ملخص - إنشاء البیانات الشخصیة

قد نقوم بإنشاء بیانات شخصیة عنك (على سبیل المثال، سجالت تفاعالتك معنا).●
قد نقوم أیًضا بإنشاء بیانات شخصیة عنك، مثل سجالت تفاعالتك معنا أو مع عمالئنا أو مع خبرائنا.●

(ھـ) فئات البیانات الشخصیة التي قد نعالجھا

ملخص - فئات البیانات الشخصیة التي قد نعالجھا

قد نعالج بیاناتك الشخصیة (مثل اسمك، ومعلومات السیرة الذاتیة)، البیانات الدیموغرافیة، بیانات التواصل الخاصة●
بك (مثل عنوانك)، سجالت موافقاتك؛ تفاصیل الدفع، معلومات حول مواقعنا (مثل نوع الجھاز الذي تستخدمھ)،
بیانات صاحب العمل (حینما كان ذلك مطلوباً)؛ معلومات حول تفاعالتك مع المحتوى أو اإلعالنات الخاصة بنا،

وأي مراجعات أو آراء تقدمھا لنا.

قد نعالج الفئات التالیة من البیانات الشخصیة عنك:

التفاصیل الشخصیة: االسم (أو األسماء) األصلیة؛ االسم المفضل؛ والصورة (في حالة تقدیمھا).●
المعلومات الدیموغرافیة: تاریخ المیالد؛ التحیة؛ اللقب؛ وتفضیالت اللغة.●
بیانات الخبراء: بالنسبة للخبراء (باإلضافة إلى أي فئة أخرى معمول بھا ومنصوص علیھا في ھذا اإلخطار)، نقوم●

بجمع معلومات الدفع، والسیرة الذاتیة المھنیة، ومعلومات التوصیف األخرى المتعلقة بخبرتك.
بیانات التواصل: العنوان ورقم الھاتف وعنوان البرید اإللكتروني وتفاصیل ملف (ملفات) تعریف شبكة األعمال●

العامة أو السیر الذاتیة عبر اإلنترنت.
ِسجالت الموافقة: ِسجالت أي موافقات قد تكون منحتھا، باإلضافة إلى التاریخ والوقت، ووسائل الموافقة وأي●

معلومات ذات صلة (على سبیل المثال، موضوع الموافقة).
بیانات صاحب العمل: عندما تتعامل معنا بصفتك موظًفا، االسم والعنوان ورقم الھاتف وعنوان البرید اإللكتروني●

لصاحب العمل، إلى الحد المناسب.
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ُوجھات النظر واآلراء: أي وجھات نظر وآراء تختار إرسالھا إلینا.●

(و) األساس القانوني لمعالجة البیانات الشخصیة

ملخص - األساس القانوني لمعالجة البیانات الشخصیة

یجوز لنا معالجة بیاناتك الشخصیة عندما: تكون قد منحت موافقتك المسبقة الصریحة، أو تكون المعالجة ضروریة لعقد ُمبرم
بینك وبیننا، أو تكون المعالجة مطلوبة بموجب القانون المعمول بھ، أو تكون المعالجة ضروریة لحمایة المصالح الحیویة ألي

فرد، أو عندما یكون لدینا مصلحة مشروعة ساریة في المعالجة.

عند معالجة بیاناتك الشخصیة فیما یتعلق باألغراض المنصوص علیھا في ھذا اإلخطار، قد نعتمد على واحد أو أكثر●
من األسس القانونیة التالیة، بناًء على الظروف:

الموافقة: یجوز لنا معالجة بیاناتك الشخصیة عندما نحصل على موافقتك الصریحة المسبقة على معالجتھا (تطبق ھذه●
القاعدة القانونیة على كامل المعالجات الطوعیة للبیانات فقط - وال تطبق على المعالجة الضروریة أو اإللزامیة

للبیانات بأي شكل من األشكال)؛
الضرورة التعاقدیة: یجوز لنا معالجة بیاناتك الشخصیة عندما تكون المعالجة ضروریة ومتعلقة بأي عقد قد تبرمھ●

معنا (على سبیل المثال، إذا كنت أحد خبراء شركة نیوتن إكس، أو تقدمت بطلٍب للحصول على عضویة خبیر، أو
كنت أحد عمالء نیوتن إكس)؛

االمتثال للقانون المعمول بھ: یجوز لنا معالجة بیاناتك الشخصیة عندما تكون المعالجة مطلوبة بموجب القانون●
المعمول بھ.

المصالح الحیویة: یجوز لنا معالجة بیاناتك الشخصیة عندما تكون المعالجة ضروریة لحمایة المصالح الحیویة ألي●
فرد؛ أو

المصالح المشروعة: یجوز لنا معالجة بیاناتك الشخصیة إذا كانت لدینا مصلحة مشروعة في معالجتھا. یكون اختبار●
إجراؤھاوتمومتناسبةقانونیةالمعالجةأنمنتأكدنالقدoالتالي:النحوعلىحالةكلفيأجریناهالذيالموازنة

عدممنتأكدنالقدoوالمعالجة؛لتنفیذمشروعةتجاریةحاجةلدیناأنمنتأكدنالقدoواإلخطار؛ھذالشروطوفًقا
وجود أي احتمالیة جوھریة ألي تأثیر سلبي على مصالحك أو حقوقك األساسیة أو حریتك نتیجة لمعالجة بیاناتك.

(ز) البیانات الشخصیة الحساسة

ملخص - البیانات الشخصیة الحساسة

نحن ال نسعى إلى جمع بیاناتك الشخصیة الحساسة أو حتى معالجتھا. وعندما نحتاج إلى معالجة بیاناتك الشخصیة الحساسة
لغرض مشروع، فإننا نقوم بذلك وفًقا للقانون المعمول بھ.

نحن ال نسعى إلى جمع البیانات الشخصیة الحساسة أو معالجتھا خالفاً لذلك في السیاق العادي ألعمالنا. وعندما یصبح من
الضروري معالجة بیاناتك الشخصیة الحساسة ألي سبب من األسباب، فإننا نعتمد على أحد األسس القانونیة التالیة:
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االمتثال للقانون المعمول بھ: یجوز لنا معالجة بیاناتك الشخصیة الحساسة عندما تكون المعالجة مطلوبة أو مسموح●
بھا بموجب القانون المعمول بھ (على سبیل المثال، االمتثال اللتزامات اإلبالغ عن االختالفات الخاصة بنا)؛

الكشف عن الجریمة ومنعھا: یجوز لنا معالجة بیاناتك الشخصیة الحساسة عندما تكون المعالجة ضروریة للكشف●
عن الجریمة أو منعھا (بما في ذلك منع االحتیال)؛

ترسیخ الحقوق القانونیة أو ممارستھا أو الدفاع عنھا: یجوز لنا معالجة بیاناتك الشخصیة الحساسة عندما تكون●
المعالجة ضروریة لترسیخ الحقوق القانونیة أو ممارستھا أو الدفاع عنھا؛ أو

الموافقة: یجوز لنا معالجة بیاناتك الشخصیة الحساسة عندما نحصل، وفًقا للقانون المعمول بھ، على موافقتك●
الصریحة المسبقة قبل معالجة بیاناتك الشخصیة الحساسة (ُتطبق ھذه القاعدة القانونیة فقط على كامل المعالجة

الطوعیة للبیانات - وال ُتطبق على المعالجة الضروریة أو اإللزامیة للبیانات بأي شكل من األشكال).

إذا قدمَت إلینا بیانات شخصیة حساسة، فیجب أن تتأكد من قانونیة إفصاحك لنا عن ھذه البیانات، بما في ذلك ضمان توافر أحد
األسس القانونیة الموضحة أعاله المتصلة بمعالجة ھذه البیانات الشخصیة الحساسة.

●
(ح) األغراض التي قد نعالج بیاناتك الشخصیة ألجلھا
ملخص - األغراض التي قد نعالج بیاناتك الشخصیة ألجلھا

یجوز لنا معالجة بیاناتك الشخصیة لألغراض التالیة: تقدیم الخدمات لك، والتحقق من االمتثال، وتشغیل مواقعنا، والتواصل
معك، وإدارة أنظمة تكنولوجیا المعلومات لدینا، واإلدارة المالیة، وإجراء المسوحات، وضمان أمن منشآتنا وأنظمتنا، وإجراء

التحقیقات عند الضرورة، واالمتثال للقانون المعمول بھ، وتحسین مواقعنا وخدماتنا.

یجوز لنا معالجة بیاناتك الشخصیة لألغراض التالیة، وفًقا للقانون المعمول بھ:

تقدیم الخدمات: تقدیم مواقعنا أو خدماتنا، وتقدیم الخدمات عند الطلب، والتواصل معك بشأن ھذه الخدمات.●
مواقعنا: تشغیل مواقعنا وإدارتھا، وتوفیر المحتوى لك، وعرض اإلعالنات والمعلومات األخرى لك، والتواصل●

والتفاعل معك عبر مواقعنا، وإخطارك بالتغییرات التي تطرأ على أي من مواقعنا أو خدماتنا.
الخبراء: التواصل معك بشأن عضویتك في برنامج الخبراء (أو عضویة برنامج الخبراء المحتملة)، عند االقتضاء،●

لتزویدك بفرص المشاركة في المشاریع، وإلبقائك على اطالع بالتطورات الجدیدة في شركة نیوتن إكس.
االتصاالت: تناقل أي معلومات عبر أي وسیلة من وسائل االتصاالت (بما في ذلك عبر البرید اإللكتروني، أو رسالة●

نصیة على الھاتف، أو وسائل التواصل االجتماعي، أو مقابلة شخصیة) قد تكون مھتًما بھا (على سبیل المثال،
فعالیات نیوتن إكس القادمة، أو عروض المنتجات الجدیدة، أو المعلومات ذات الصلة بك كعمیل أو خبیر في نیوتن

إكس)، مع مراعاة ضمان تقدیم ھذه االتصاالت إلیك وفًقا للقانون المعمول بھ؛ واالحتفاظ بمعلومات االتصال
الخاصة بك وتحدیثھا عند االقتضاء، والحصول على الموافقة على االشتراك عند االقتضاء.

االتصاالت وعملیات تكنولوجیا المعلومات: إدارة أنظمة االتصاالت لدینا، وتشغیل أنظمة أمن تكنولوجیا المعلومات،●
وعملیات مراجعة أمن تكنولوجیا المعلومات.

اإلدارة المالیة: المبیعات، والتمویل، وتدقیق الشركات، وإدارة البائعین.●
المسوحات: التشارك معك ألغراض الحصول على آرائك حول خدماتنا.●
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األمن: األمن المادي لمنشآتنا (بما في ذلك سجالت الزیارات إلى منشآتنا، وتسجیالت الدوائر التلفزیونیة المغلقة)،●
واألمن اإللكتروني (بما في ذلك سجالت تسجیل الدخول وتفاصیل الوصول).

التحقیقات: الكشف عن انتھاكات السیاسة واالحتیال وانتھاكات القانون والتحقیق فیھا ومنعھا وفًقا للقانون المعمول●
بھ.

اإلجراءات القانونیة: ترسیخ الحقوق القانونیة وممارستھا والدفاع عنھا.●
االمتثال القانوني: االمتثال اللتزاماتنا القانونیة والتنظیمیة بموجب القانون المعمول بھ.●
تحسین مواقعنا أو خدماتنا: تحدید المشكالت لمواقعنا أو خدماتنا، وتخطیط التحسینات لمواقعنا أو خدماتنا، وإنشاء●

مواقع أو خدمات جدیدة.

(ي) اإلفصاح عن البیانات الشخصیة للغیر
ملخص - اإلفصاح عن البیانات الشخصیة للغیر

یجوز لنا اإلفصاح عن بیاناتك الشخصیة إلى: السلطات القانونیة والتنظیمیة، ومستشارینا الخارجیین، ومعالجي بیاناتنا، وأي
طرف حسب االقتضاء لھ عالقة باإلجراءات القانونیة، وأي طرف حسب االقتضاء للتحقیق في الجرائم الجنائیة أو اكتشافھا أو

منعھا، وأي مشتٍر ألعمالنا، وأي مقدم خدمات خارجي لإلعالنات أو لإلضافات أو للمحتوى المستخدم على مواقعنا.

یجوز لنا اإلفصاح عن بیاناتك الشخصیة إلى كیانات أخرى داخل مجموعة نیوتن إكس ألغراض تجاریة مشروعة (بما في
ذلك تشغیل مواقعنا وتقدیم الخدمات لك)، وفًقا للقانون المعمول بھ. باإلضافة إلى ذلك، قد نكشف عن بیاناتك الشخصیة إلى:

أنت وممثلیك المعینین، عند االقتضاء.●
السلطات القانونیة والتنظیمیة، عند الطلب، أو ألغراض اإلبالغ عن أي انتھاك قانوني فعلي أو مشتبھ بھ أو انتھاك●

للوائح المعمول بھا.
المحاسبین والمدققین والمحامین وغیرھم من المستشارین المھنیین الخارجیین لشركة نیوتن إكس، مع مراعاة●

االلتزامات التعاقدیة الملزمة بالسریة.
معالجو الغیر (مثل مقدمو خدمات الدفع، شركاء المسح، مقدمو خدمات التوعیة التسویقیة، مقدمو الخدمات السحابیة،●

وما إلى ذلك) الموجودین في أي مكان في العالم، مع مراعاة المتطلبات المذكورة أدناه في ھذا القسم (ح).
أي طرف ذي صلة أو وكالة إنفاذ قانون أو محكمة، إلى الحد الضروري لترسیخ الحقوق القانونیة أو ممارستھا أو●

الدفاع عنھا.
أي طرف ذي صلة ألغراض منع الجرائم الجنائیة أو التحقیق فیھا أو الكشف عنھا أو مالحقتھا قضائًیا أو تنفیذ●

عقوبات جنائیة.
أي طرف ذي صلة، إذا كنا نعتقد أن اإلفصاح ضروري ومناسب لمنع الضرر أو اإلصابة أو الخسارة المادیة أو●

المالیة أو غیرھا.
أي مستحوذ (مستحوذین) من الغیر ذي صلة، في حالة قیامنا ببیع أو نقل ملكیة جمیع أعمالنا أو أصولنا أو أي جزء●

مرتبط بھا (بما في ذلك حاالت إعادة التنظیم أو الحل أو التصفیة).
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وأي مقدم خدمة خارجي ذي صلة، حیث تستخدم مواقعنا إعالنات أو إضافات أو محتوى للغیر. إذا اخترت التفاعل●
مع أي من ھذه اإلعالنات أو اإلضافات أو المحتوى، فقد تتم مشاركة بیاناتك الشخصیة مع مقدم الخدمة الخارجي

ذي الصلة. نوصي بمراجعة سیاسة الخصوصیة الخاصة بالغیر قبل التفاعل مع إعالناتھم أو إضافاتھم أو محتواھم.
إذا قمنا بإشراك معالج بیانات خارجي لمعالجة بیاناتك الشخصیة، فسوف یخضع المعالج اللتزامات تعاقدیة ملزمة●

سریةلحمایةتدابیراستخدام)2و(المسبقة،الكتابیةلتعلیماتناوفًقافقطالشخصیةالبیاناتمعالجة)1(أجل:من
وأمن البیانات الشخصیة، باإلضافة إلى أي متطلبات إضافیة بموجب القانون المعمول بھ.

●

(ك) النقل الدولي للبیانات الشخصیة

ملخص - النقل الدولي للبیانات الشخصیة

قد ننقل بیاناتك الشخصیة إلى مستلمین في بلدان أخرى. وعندما ننقل البیانات الشخصیة من المنطقة االقتصادیة األوروبیة إلى
مستلم خارج المنطقة االقتصادیة األوروبیة ال یقع ضمن االختصاص القضائي المناسب، فإننا نفعل ذلك على أساس البنود

التعاقدیة القیاسیة.

نظًرا للطبیعة الدولیة ألعمالنا، قد نحتاج إلى نقل بیاناتك الشخصیة داخل مجموعة نیوتن إكس، وللغیر كما ھو موضح في
القسم (ح) أعاله، فیما یتعلق باألغراض المنصوص علیھا في ھذا اإلخطار. لھذا السبب، قد ننقل بیاناتك الشخصیة إلى بلدان

أخرى قد یكون لدیھا قوانین ومتطلبات امتثال مختلفة لحمایة البیانات، وتلك التي تنطبق في البلد الذي تقیم فیھ.

عندما ننقل بیاناتك الشخصیة من المنطقة االقتصادیة األوروبیة إلى مستلمین خارج المنطقة االقتصادیة األوروبیة ولیسوا
ضمن نطاق اختصاص قضائي مناسب، فإننا نفعل ذلك على أساس البنود التعاقدیة القیاسیة. یمكنك طلب نسخة من بنودنا

التعاقدیة القیاسیة باستخدام بیانات التواصل الواردة في القسم (ص) أدناه.

إذا كنَت مقیًما خارج الوالیات المتحدة، فیجب أن تدرك أن البیانات الشخصیة التي تزودنا بھا، ُتنقل إلینا وُتعالج في الوالیات
المتحدة، كما نحمیھا بموجب سیاسة الخصوصیة ھذه وقوانین الوالیات المتحدة، والتي قد ال تكون وقائیة مثل القوانین المعمول
بھا في بلدك. وُیرجى مالحظة أنھ عند نقل أي بیانات شخصیة مباشرًة إلى كیان تابع لشركة نیوتن إكس تأسس خارج المنطقة
االقتصادیة األوروبیة، فإننا لسنا مسؤولین عن نقل بیاناتك الشخصیة. ومع ذلك، سنقوم بمعالجة بیاناتك الشخصیة، من النقطة

التي نتلقى فیھا ھذه البیانات، وفًقا ألحكام ھذا اإلخطار.

(ل) أمن البیانات

ملخص - أمن البیانات

نحن نطبق تدابیر أمنیة فنیة وتنظیمیة مناسبة لحمایة بیاناتك الشخصیة. ُیرجى التأكد من إرسال بیاناتك الشخصیة إلینا بطریقة
آمنة.
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لقد طبقنا تدابیر أمنیة تنظیمیة وفنیة تم إعدادھا لحمایة بیاناتك الشخصیة من التدمیر العرضي أو غیر القانوني، والخسارة،
والتعدیل، واإلفصاح غیر المصرح بھ، والوصول غیر المصرح بھ، وغیرھا من أنماط المعالجة غیر القانونیة أو غیر

المصرح بھا طبقاً للقوانین المعمول بھا.

ونظًرا ألن اإلنترنت نظام مفتوح، فإن نقل المعلومات عبر اإلنترنت لیس آمًنا تماًما. على الرغم من أننا سننفذ جمیع التدابیر
المعقولة لحمایة بیاناتك الشخصیة، إال أننا ال نستطیع ضمان أمن بیاناتك المنقولة إلینا باستخدام اإلنترنت - أي عملیة نقل من

ھذا القبیل تتحمل أنت وحدك مسؤولیتھا كما أنك مسؤول عن ضمان إرسالك أي بیانات شخصیة إلینا بطریقة آمنة.

(م) دقة البیانات

ملخص - دقة البیانات

نحن نتخذ كل خطوة ممكنة لضمان الحفاظ على دقة بیاناتك الشخصیة وتحدیثھا ومسحھا أو تصحیحھا إذا علمنا بعدم الدقة.

نتخذ كل خطوة ممكنة لضمان ما یلي:

بیاناتك الشخصیة التي نعالجھا دقیقة، وإذا لزم األمر، یتم تحدیثھا باستمرار؛ و●
أي من بیاناتك الشخصیة التي نعالجھا غیر الدقیقة (مع مراعاة األغراض التي ُتعالج ألجلھا) یتم محوھا أو●

تصحیحھا دون تأخیر.
من وقت آلخر، قد نطلب منك تأكید دقة بیاناتك الشخصیة.●

(ن) تقلیل البیانات إلى الحد األدنى

ملخص - تقلیل البیانات إلى الحد األدنى

نتخذ كل خطوة ممكنة للحد من حجم بیاناتك الشخصیة التي نعالجھا إلى ما ھو ضروري.

نتخذ كل خطوة ممكنة لضمان أن بیاناتك الشخصیة التي نعالجھا تقتصر على البیانات الشخصیة الضروریة بشكل معقول فیما
یتصل باألغراض المنصوص علیھا في ھذا اإلخطار.

(س) االحتفاظ بالبیانات

ملخص - االحتفاظ بالبیانات

نتخذ كل خطوة ممكنة لضمان االحتفاظ ببیاناتك الشخصیة فقط، طالما كانت مطلوبة لغرض قانوني.

نتخذ كل خطوة ممكنة لضمان معالجة بیاناتك الشخصیة فقط، ألقل فترة الزمة لألغراض المنصوص علیھا في ھذا اإلخطار.
وفیما یلي معاییر تحدید المدة التي سنحتفظ خاللھا ببیاناتك الشخصیة:
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معكمستمرةعالقةعلىنحافظ(أ)طالما:فقطھویتكبتحدیدیسمحبشكلالشخصیةبیاناتكمنبنسٍخنحتفظسوف)1(
(على سبیل المثال، عندما تكون مستخدًما لخدماتنا، أو خبیًرا (أو تقدمت بطلب لتصبح خبیًرا)، أو أنك مدرج بشكل قانوني في

أيمعلكتعاملآخرمنسنوات)6(ستبعدخبیًرا،كونكعنتوقفتإذا(ب)أواالشتراك)؛بإلغاءتقمولمالبریدیةقائمتنا
عمیل من عمالء نیوتن إكس؛ أو (ج) بیاناتك الشخصیة ضروریة فیما یتعلق باألغراض القانونیة المنصوص علیھا في ھذا

اإلخطار، والذي لدینا قاعدة قانونیة ساریة لھ (على سبیل المثال، عندما یكون لدینا مصلحة مشروعة في معالجة بیاناتك
القانونبموجبساریةتقادمفترةأي(أ)مدة:)2(إلى:باإلضافةعقد)،بموجببالتزاماتناوالوفاءأعمالناتشغیلألغراض

المعمول بھ (على سبیل المثال، أي فترة یمكن ألي شخص خاللھا رفع دعوى قانونیة ضدنا فیما یتعلق ببیاناتك الشخصیة، أو
التي قد تكون بیاناتك الشخصیة لھا صلة بھا)؛ و(ب) فترة شھرین إضافیین بعد نھایة فترة التقادم الساریة ھذه (بحیث إذا رفع

شخص دعوى في نھایة فترة التقادم، ال نزال نحصل على فترة زمنیة معقولة لتحدید أي بیانات شخصیة ذات صلة بتلك
بیاناتكمعالجةفياالستمرارلنایجوزصلة،ذاتقانونیةدعاوىأيرفعحالةفيأنھإلىباإلضافة)3(و:المطالبة)،

الشخصیة لفترات إضافیة حسب االقتضاء فیما یتعلق بتلك المطالبة.

ھذهتخزینعلىالشخصیةلبیاناتكمعالجتنابتقییدسنقومأعاله،)(ب)2و()(أ)2(الفقرتینفيإلیھاالمشارالفتراتخالل
البیانات والحفاظ على أمنھا، إال بقدر الحاجة إلى مراجعة ھذه البیانات فیما یتعلق بأي مطالبة قانونیة أو أي التزام بموجب

القانون المعمول بھ.

البیانات*بحذفإما:سنقومللتطبیق،القابلالحدإلىأعاله،)3و()2و()1(الفقراتفيالواردةالفتراتانتھاءبمجرد
الشخصیة ذات الصلة أو إتالفھا نھائًیا؛ أو *إخفاء ھویة البیانات الشخصیة ذات الصلة.

(ع) حقوقك القانونیة

ملخص - حقوقك القانونیة

بموجب القانون المعمول بھ، قد یكون لدیك عدد من الحقوق، بما في ذلك: الحق في عدم تقدیم بیاناتك الشخصیة إلینا، وحق
الوصول إلى بیاناتك الشخصیة، والحق في طلب تصحیح عدم الدقة، والحق في طلب الحذف، أو تقیید معالجة بیاناتك

الشخصیة، والحق في االعتراض على معالجة بیاناتك الشخصیة، والحق في نقل بیاناتك الشخصیة إلى مراقب بیانات آخر،
والحق في سحب الموافقة، والحق في تقدیم الشكاوى إلى سلطات حمایة البیانات. وقد نطلب إثباًتا لھویتك قبل أن نتمكن من

إنفاذ ھذه الحقوق.

وفًقا للقانون المعمول بھ، قد یكون لدیك عدد من الحقوق المتعلقة بمعالجة بیاناتك الشخصیة ذات الصلة، بما في ذلك:

الحق في عدم تقدیم بیاناتك الشخصیة لنا (ومع ذلك، ُیرجى مالحظة أننا قد ال نتمكن من تزویدك بالمزایا الكاملة●
لمواقعنا أو خدماتنا، إذا لم تقدم لنا بیاناتك الشخصیة - على سبیل المثال، قد ال نتمكن من معالجة طلباتك دون

التفاصیل الضروریة).
الحق في طلب الوصول إلى بیاناتك الشخصیة ذات الصلة أو الحصول على نسخ منھا، إلى جانب المعلومات●

المتعلقة بطبیعة تلك البیانات الشخصیة ذات الصلة ومعالجتھا واإلفصاح عنھا.
الحق في طلب تصحیح أي عدم دقة في بیاناتك الشخصیة ذات الصلة.●
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الحق في طلب اآلتي، ألسباب مشروعة:

محو بیاناتك الشخصیة ذات الصلة، أو تقیید معالجة بیاناتك الشخصیة ذات الصلة، أو الحق في االعتراض، ألسباب●
مشروعة على معالجة بیاناتك الشخصیة ذات الصلة بواسطتنا أو نیابًة عنا.

الحق في نقل بعض البیانات الشخصیة ذات الصلة إلى مراقب بیانات آخر، بتنسیق منظم وشائع االستخدام وقابل●
للقراءة آلًیا، إلى الحد المعمول بھ.

عندما نعالج بیاناتك الشخصیة ذات الصلة على أساس موافقتك، فإن الحق في سحب ھذه الموافقة (مع مالحظة أن●
ھذا السحب ال یؤثر على قانونیة أي معالجة تتم قبل تاریخ استالمنا إخطار بھذا السحب، وال یمنع معالجة بیاناتك

الشخصیة اعتماًدا على أي قواعد قانونیة أخرى متاحة).
والحق في تقدیم الشكاوى المتعلقة بمعالجة بیاناتك الشخصیة ذات الصلة إلى ھیئة حمایة البیانات (على وجھ●

الخصوص، ھیئة حمایة البیانات في الدولة العضو في االتحاد األوروبي التي تعیش فیھا، أو التي تعمل فیھا، أو التي
حدث فیھا االنتھاك المزعوم، إن وجدت أي منھا). تتوفر قائمة بالسلطات االشرافیة ھنا:

https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en.

وھذا ال یؤثر على حقوقك القانونیة.

لممارسة واحد أو أكثر من ھذه الحقوق، أو لطرح سؤال حول ھذه الحقوق أو أي حكم آخر من أحكام ھذا اإلخطار، أو حول
معالجتنا لبیاناتك الشخصیة، ُیرجى استخدام بیانات التواصل الواردة في القسم (ص) أدناه. ُیرجى مالحظة ما یلي:

قد نطلب إثباًتا لھویتك قبل أن نتمكن من إنفاذ ھذه الحقوق؛ وعندما یتطلب طلبك ترسیخ حقائق إضافیة (على سبیل المثال،
تحدید ما إذا كانت أي معالجة غیر متوافقة مع القانون المعمول بھ)، سنحقق في طلبك على الفور بشكل معقول، قبل إرساء أي

قرار حول اإلجراء الواجب اتخاذه.

(ف) ملفات تعریف االرتباط والتقنیات المماثلة

ملخص - ملفات تعریف االرتباط والتقنیات المماثلة

یجوز لنا معالجة بیاناتك الشخصیة عن طریق وضع ملفات تعریف االرتباط والتقنیات المماثلة أو قراءتھا. لمزیٍد من
المعلومات، ُیرجى االطالع على سیاسة ملفات تعریف االرتباط.

عند زیارتك للموقع، قد نضع ملفات تعریف االرتباط على جھازك، أو نقرأ ملفات تعریف االرتباط الموجودة مسبقا على
جھازك، ویخضع ذلك دائًما للحصول على موافقتك، عند االقتضاء، وفًقا للقانون المعمول بھ. نحن نستخدم ملفات تعریف
االرتباط لتسجیل معلومات حول جھازك، ومتصفحك، وفي بعض الحاالت، تفضیالتك وعاداتك في التصفح. ویجوز لنا

معالجة بیاناتك الشخصیة من خالل ملفات تعریف االرتباط والتقنیات المماثلة وفًقا لسیاسة ملفات تعریف االرتباط الخاصة بنا.

(ص) التسویق المباشر

ملخص - التسویق المباشر
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یجوز لنا معالجة بیاناتك الشخصیة من أجل التواصل معك بشأن المعلومات المتعلقة بالخدمات التي قد تھمك. یمكنك إلغاء
االشتراك مجاًنا في أي وقت.

یجوز لنا معالجة بیاناتك الشخصیة للتواصل معك عبر البرید اإللكتروني أو الھاتف أو البرید المباشر أو أي وسائل اتصال
أخرى لتزویدك بالمعلومات المتعلقة بالخدمات التي قد تھمك. إذا قدمنا لك خدمات، فقد نرسل إلیك معلومات تتعلق بخدماتنا

والعروض الترویجیة القادمة وغیرھا من المعلومات التي قد تھمك، وذلك باستخدام بیانات التواصل التي قدمتھا لنا وبما
یتوافق دائًما مع القانون المعمول بھ.

یمكنك إلغاء االشتراك من قائمة رسائل البرید اإللكتروني الترویجیة في أي وقت من خالل النقر على رابط إلغاء االشتراك
المضمن في كل رسالة برید إلكتروني ترویجیة نرسلھا. بعد إلغاء اشتراكك، لن نرسل إلیك المزید من رسائل البرید

اإللكتروني الترویجیة، ولكن قد نستمر في االتصال بك إلى الحد الالزم ألغراض أي خدمات طلبتھا.

(ق) بیانات التواصل

ملخص - بیانات التواصل

یمكنك التواصل معنا عبر البرید أو الھاتف أو الفاكس أو البرید اإللكتروني أو عبر استمارة التواصل معنا على شبكة
اإلنترنت.

إذا كانت لدیك أي تعلیقات أو أسئلة أو مخاوف بشأن أي من المعلومات الواردة في ھذا اإلخطار، أو أي مسائل أخرى تتعلق
بمعالجة البیانات الشخصیة التي نجریھا بأنفسنا، أو یجریھا الغیر نیابة عنا، فُیرجى التواصل معنا على:

NYنیویوركالثالث،الطابق-42شارعغرب60إكس،نیوتنفيالقانونیةاإلدارة● 10165
8500-984)212(الھاتف:●
2485-984)212(الفاكس:●
privacy@newtonx.comاإللكتروني:البرید●

(ر) التعریفات

"االختصاص القضائي المناسب" تعني الوالیة القضائیة التي تم تحدیدھا رسمًیا من قبل المفوضیة األوروبیة على أنھا توفر
مستوى كاٍف من الحمایة للبیانات الشخصیة.

"ملف تعریف االرتباط" یعني ملًفا صغیًرا یوضع على جھازك عند زیارتك لموقع إلكتروني (بما في ذلك مواقعنا). في ھذا
اإلخطار، تشمل اإلشارة إلى "ملف تعریف االرتباط" التقنیات المماثلة مثل إشارات الویب والصور المتحركة الواضحة.

"مراقب البیانات" یعني الكیان الذي یقرر كیفیة معالجة البیانات الشخصیة وسبب معالجتھا. وفي العدید من االختصاصات
القضائیة، یتحمل مراقب البیانات المسؤولیة الرئیسیة عن االمتثال لقوانین حمایة البیانات المعمول بھا.
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"الخبیر" یعني أي شخص قام بتنفیذ نسخة من شروط وأحكام عضویة الخبراء الخاصة بشركة نیوتن إكس ولم یتم إیقاف
عضویتھ (إما بواسطة نیوتن إكس أو بناًء على طلبھ).

"سلطة حمایة البیانات" تعني سلطة عامة مستقلة مكلفة قانوًنا باإلشراف على االمتثال لقوانین حمایة البیانات المعمول بھا.

"المنطقة االقتصادیة األوروبیة" تعني المنطقة االقتصادیة األوروبیة.

"البیانات الشخصیة" تعني المعلومات التي تتعلق بأي فرد، أو التي یمكن من خاللھا تحدید ھویة أي فرد بشكل مباشر أو غیر
مباشر، وال سیما بالرجوع إلى معرف مثل االسم، أو رقم التعریف، أو بیانات الموقع، أو معرف اإلنترنت، أو إلى عامل أو

أكثر من العوامل الخاصة بھویة الفرد البدنیة، أو الفسیولوجیة، أو الجینیة، أو العقلیة، أو االقتصادیة، أو الثقافیة، أو
االجتماعیة.

"یعالج" أو "المعالجة" أو "ُمعالج" تعني أي شيء یتم القیام بھ باستخدام أي بیانات شخصیة، سواًء كان ذلك بوسائل آلیة أم ال،
مثل الجمع، أو التسجیل، أو التنظیم، أو الھیكلة، أو التخزین، أو التكیف، أو التعدیل، أو االسترجاع، أو التشاور، أو االستخدام،

أو اإلفصاح عن طریق النقل، أو النشر، أو اإلتاحة، أو المواءمة، أو الدمج، أو التقیید، أو المحو، أو التدمیر.

"ُمعالِج البیانات" یعني أي شخص أو كیان یعالج البیانات الشخصیة نیابة عن مراقب البیانات (بخالف موظفي مراقب
البیانات).

"التصنیف" یعني أي شكل من أشكال المعالجة المؤتمتة للبیانات الشخصیة التي تتكون من استخدام البیانات الشخصیة لتقییم
جوانب شخصیة معینة تتعلق بشخص طبیعي، وبخاصة للتحلیل، أو التنبؤ بالجوانب المتعلقة بأداء ذلك الشخص الطبیعي في
العمل، أو الوضع االقتصادي، أو الصحة، أو التفضیالت الشخصیة، أو االھتمامات، أو الموثوقیة، أو السلوك، أو الموقع، أو

الحركات.

"البیانات الشخصیة ذات الصلة" تعني البیانات الشخصیة التي نقوم بدور المراقب فیما یتعلق بھا.

"البیانات الشخصیة الحساسة" تعني البیانات الشخصیة المتعلقة بالعرق أو اإلثنیة، أو اآلراء السیاسیة، أو المعتقدات الدینیة أو
الفلسفیة، أو عضویة النقابات العمالیة، أو الصحة البدنیة أو العقلیة، أو الحیاة الجنسیة، أو أي جرائم أو عقوبات جنائیة فعلیة أو

مزعومة، أو رقم الھویة الوطنیة، أو أي معلومات أخرى قد تعد حساسة بموجب القانون المعمول بھ.

"البنود التعاقدیة القیاسیة" تعني بنود نقل البیانات النموذجیة التي تتبناھا المفوضیة األوروبیة، أو تتبناھا سلطة حمایة البیانات
وتوافق علیھا المفوضیة األوروبیة.

"الموِقع" یعني أي موقع إلكتروني نقوم بتشغیلھ أو االحتفاظ بھ من جانبنا أو نیابة عنا.
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