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(أ) هذا اإلخطار

يشرح هذا اإلخطار الكيفية التي قد ُنعالج بها بياناتك الشخصية .قد ُنعدّل هذا اإلخطار أو ُنحدثه من وقت آلخر ،لذا نرجو منك
التحقق بانتظام منه لالطالع على التحديثات.
ً
بالنيابة عن نفسها والشركات التابعة لها (يُشار إليهم مجتمعين باسم "نيوتن إكس"
تصدر شركة نيوتن إكس إنك® هذا اإلخطار
وضمائر المتكلم المتصلة والمنفصلة "نحن" و"نا") ،وهو موجه إلى أفراد خارج مؤسستنا نتعامل معهم ،بما في ذلك العمالء
وزوار مواقعنا اإللكترونية وغيرهم من مستخدمي خدماتنا (يُشار إليهم مجتمعين باسم ضمير المخاطب "أنت") .المصطلحات
المُعرّ فة المستخدمة في هذا اإلخطار موضحة في القسم (ق) أدناه.
ألغراض هذا اإلخطار ،فإن شركة نيوتن إكس هي مراقب البيانات .ترد بيانات التواصل في القسم (ص) أدناه.
يجوز تعديل هذا اإلخطار أو تحديثه من وقت آلخر لعكس التغييرات في ممارساتنا فيما يتعلق بمعالجة البيانات الشخصية أو
التغييرات في القانون المعمول به .ونحن نشجعك على قراءة هذا اإلخطار بعناية ،وعلى التحقق من هذه الصفحة بانتظام
لمراجعة أي تغييرات قد نقوم بها وف ًقا لشروط هذا اإلخطار.
(ب) آلية الرجوع لشكاوى درع الخصوصية

تمتثل نيوتن إكس إلطار درع الخصوصية بين أوروبا والواليات المتحدة األمريكية وإطار درع الخصوصية بين سويسرا
والواليات المتحدة األمريكية كما هو منصوص عليه من قبل وزارة التجارة األمريكية بشأن جمع المعلومات الشخصية
المنقولة من االتحاد األوروبي والمملكة المتحدة وسويسرا إلى الواليات المتحدة ،واستخدامها ،واالحتفاظ بها اعتما ًدا على درع
الخصوصية .وقد أقرّ ت شركة نيوتن إكس بأنها تلتزم بمبادئ درع الخصوصية لهذه البيانات .وفي حالة وجود أي تعارض
بين السياسات الواردة في سياسة الخصوصية هذه وحقوق األشخاص موضوع البيانات بموجب مبادئ درع الخصوصية،
تسري مبادئ درع الخصوصية .لمعرفة المزيد عن برنامج درع الخصوصية ،ولمشاهدة صفحة االعتماد الخاصة بنا ،يُرجى
زيارة ./https://www.privacyshield.gov/
بخصوص البيانات الشخصية التي يتم تلقيها أو نقلها وف ًقا إلطارات درع الخصوصية ،تخضع نيوتن إكس للصالحيات
التنظيمية والتنفيذية للجنة التجارة الفيدرالية األمريكية.
وف ًقا إلطارات درع الخصوصية ،يحق لألفراد في االتحاد األوروبي والمملكة المتحدة وسويسرا الحصول على تأكيدنا بشأن ما
إذا كنا نحتفظ بمعلومات شخصية تتعلق بهم في الواليات المتحدة األمريكية .عند الطلب ،سنوفر لك إمكانية الوصول إلى
المعلومات الشخصية التي نحتفظ بها عنك .ويمكنك أيضًا تصحيح أو تعديل أو حذف المعلومات الشخصية التي نحتفظ بها
عنك .يجب على الشخص الذي يسعى إلى الوصول إلى البيانات غير الدقيقة المنقولة إلى الواليات المتحدة األمريكية بموجب
درع الخصوصية أو يرغب في تصحيحها أو تعديلها أو حذفها ،أن يوجه استفساره إلى البريد اإللكتروني
 .experts@newtonx.comوإذا طلبت حذف البيانات ،فسوف نرد عليك في غضون إطار زمني معقول.
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سنوفر خيار إلغاء اشتراك فردي أو االشتراك للبيانات الحساسة قبل أن نشارك بياناتك مع الغير بخالف وكالئنا ،أو قبل أن
نستخدمها لغرض آخر بخالف الغرض الذي تم جمعها باألساس له أو اعتمدت فيما بعد بنا ًء عليه .لطلب الحد من استخدام
بياناتك الشخصية واإلفصاح عنها ،يُرجى تقديم طلب كتابي إلى .experts@newtonx.com
ً
استجابة للطلبات القانونية من السلطات العامة ،بما في ذلك
في حاالت معينة ،قد يُطلب منا اإلفصاح عن البيانات الشخصية
تلبية متطلبات األمن القومي أو إنفاذ القانون.
يرد في مبادئ درع الخصوصية توضيح لمسؤولية شركة نيوتن إكس عن البيانات الشخصية التي تتسلمها في الواليات
المتحدة االمريكية بموجب درع الخصوصية ومن ثم تنقلها للغير .وعلى وجه الخصوص ،تظل شركة نيوتن إكس مسؤولة
بموجب مبادئ درع الخصوصية في حال أن عالج وكالء الغير الذين تستعين بهم الشركة لمعالجة البيانات بالنيابة عنها،
البيانات بطريقة ال تتفق مع مبادئ درع الخصوصية ،ما لم تثبت نيوتن إكس أنها غير مسؤولة عن الحدث الذي أدى إلى
وقوع الضرر.
وف ًقا لمبادئ درع الخصوصية ،تلتزم شركة نيوتن إكس بحل الشكاوى المتعلقة بخصوصيتك وبجمعنا أو استخدامنا لمعلوماتك
الشخصية المنقولة إلى الواليات المتحدة االمريكية وف ًقا لدرع الخصوصية .يجب على األفراد من االتحاد األوروبي والمملكة
المتحدة وسويسرا الذين لديهم استفسارات أو شكاوى بشأن درع الخصوصية االتصال أوالً بشركة نيوتن إكس عبر البريد
اإللكتروني .experts@newtonx.com
كما تلتزم أيضا ً شركة نيوتن إكس بإحالة شكاوى الخصوصية التي لم يتم حلها بموجب مبادئ درع الخصوصية إلى آلية
مستقلة لتسوية النزاعات ،وهي درع الخصوصية بي بي بي  -إي يو .إذا لم َ
تتلق إقرارً ا في الوقت المناسب بشكواك ،أو إذا لم
ُرض ،فيُرجى زيارة /https://bbbprograms.org/privacy-shield-complaints
يتم التعامل مع شكواك بشكل م ٍ
ً
ُ
لمزيد من المعلومات وتقديم شكوى .هذه الخدمة تقدم لك مجانا.
إذا تعذر حل شكواك المتعلقة بدرع الخصوصية من خالل القنوات المذكورة أعاله ،في ظل ظروف معينة ،يمكنك اللجوء إلى
التحكيم المُلزم لبعض المطالبات المتبقية التي لم يتم حلها بواسطة آليات االنتصاف األخرى .انظر الملحق  1لدرع
الخصوصية على .https://www.privacyshield.gov/article?id=ANNEX-I-introduction
(ج) جمع البيانات الشخصية

ملخص  -جمع البيانات الشخصية
يجوز لنا جمع بيانات شخصية عنك أو الحصول عليها :مباشر ًة منك (على سبيل المثال ،عند تواصلك معنا)؛ أو أثناء عالقتنا
معك (على سبيل المثال ،إذا أجريت عملية شراء)؛ أو عند زيارتك لمواقعنا؛ أو عند تسجيلك الستخدام أي من مواقعنا أو
خدماتنا؛ أو عند تفاعلك مع أي محتوى أو إعالنات خاصة بالغير على الموقع اإللكتروني .قد نتلقى أيضًا بيانات شخصية عنك
من الغير (مثل سلطات إنفاذ القانون).
جمع البيانات الشخصية :قد نجمع بيانات شخصية عنك من المصادر التالية:
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●
●
●
●

البيانات التي تقدمها أنت :قد نحصل على بياناتك الشخصية عندما تقدمها لنا (على سبيل المثال ،عندما تتواصل معنا
عبر البريد اإللكتروني أو الهاتف).
بيانات العالقة :قد نجمع بياناتك الشخصية أو نحصل عليها أثناء التعامل االعتيادي لعالقتنا معك (على سبيل المثال،
نقدم خدمة لك أو لصاحب عملك).
بيانات الخبراء :قد نجمع بياناتك الشخصية أو نحصل عليها إذا تقدمت بطل ٍ
ب لتصبح خبيرً ا.
تفاصيل التسجيل :يجوز لنا جمع بياناتك الشخصية أو الحصول عليها عند استخدامك ألي من مواقعنا أو خدماتنا أو
تسجيلك الدخول من أجل استخدام أي من مواقعنا أو خدماتنا.

(د) إنشاء البيانات الشخصية

ملخص  -إنشاء البيانات الشخصية
● قد نقوم بإنشاء بيانات شخصية عنك (على سبيل المثال ،سجالت تفاعالتك معنا).
● قد نقوم أيضًا بإنشاء بيانات شخصية عنك ،مثل سجالت تفاعالتك معنا أو مع عمالئنا أو مع خبرائنا.
(هـ) فئات البيانات الشخصية التي قد نعالجها

ملخص  -فئات البيانات الشخصية التي قد نعالجها
● قد نعالج بياناتك الشخصية (مثل اسمك ،ومعلومات السيرة الذاتية) ،البيانات الديموغرافية ،بيانات التواصل الخاصة
بك (مثل عنوانك) ،سجالت موافقاتك؛ تفاصيل الدفع ،معلومات حول مواقعنا (مثل نوع الجهاز الذي تستخدمه)،
بيانات صاحب العمل (حينما كان ذلك مطلوباً)؛ معلومات حول تفاعالتك مع المحتوى أو اإلعالنات الخاصة بنا،
وأي مراجعات أو آراء تقدمها لنا.
قد نعالج الفئات التالية من البيانات الشخصية عنك:
●
●
●
●
●
●
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التفاصيل الشخصية :االسم (أو األسماء) األصلية؛ االسم المفضل؛ والصورة (في حالة تقديمها).
المعلومات الديموغرافية :تاريخ الميالد؛ التحية؛ اللقب؛ وتفضيالت اللغة.
بيانات الخبراء :بالنسبة للخبراء (باإلضافة إلى أي فئة أخرى معمول بها ومنصوص عليها في هذا اإلخطار) ،نقوم
بجمع معلومات الدفع ،والسيرة الذاتية المهنية ،ومعلومات التوصيف األخرى المتعلقة بخبرتك.
بيانات التواصل :العنوان ورقم الهاتف وعنوان البريد اإللكتروني وتفاصيل ملف (ملفات) تعريف شبكة األعمال
العامة أو السير الذاتية عبر اإلنترنت.
سِ جالت الموافقة :سِ جالت أي موافقات قد تكون منحتها ،باإلضافة إلى التاريخ والوقت ،ووسائل الموافقة وأي
معلومات ذات صلة (على سبيل المثال ،موضوع الموافقة).
بيانات صاحب العمل :عندما تتعامل معنا بصفتك موظ ًفا ،االسم والعنوان ورقم الهاتف وعنوان البريد اإللكتروني
لصاحب العمل ،إلى الحد المناسب.
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● وُ جهات النظر واآلراء :أي وجهات نظر وآراء تختار إرسالها إلينا.
(و) األساس القانوني لمعالجة البيانات الشخصية

ملخص  -األساس القانوني لمعالجة البيانات الشخصية
يجوز لنا معالجة بياناتك الشخصية عندما :تكون قد منحت موافقتك المسبقة الصريحة ،أو تكون المعالجة ضرورية لعقد مُبرم
بينك وبيننا ،أو تكون المعالجة مطلوبة بموجب القانون المعمول به ،أو تكون المعالجة ضرورية لحماية المصالح الحيوية ألي
فرد ،أو عندما يكون لدينا مصلحة مشروعة سارية في المعالجة.
●
●

●

●
●
●

عند معالجة بياناتك الشخصية فيما يتعلق باألغراض المنصوص عليها في هذا اإلخطار ،قد نعتمد على واحد أو أكثر
من األسس القانونية التالية ،بنا ًء على الظروف:
الموافقة :يجوز لنا معالجة بياناتك الشخصية عندما نحصل على موافقتك الصريحة المسبقة على معالجتها (تطبق هذه
القاعدة القانونية على كامل المعالجات الطوعية للبيانات فقط  -وال تطبق على المعالجة الضرورية أو اإللزامية
للبيانات بأي شكل من األشكال)؛
الضرورة التعاقدية :يجوز لنا معالجة بياناتك الشخصية عندما تكون المعالجة ضرورية ومتعلقة بأي عقد قد تبرمه
معنا (على سبيل المثال ،إذا كنت أحد خبراء شركة نيوتن إكس ،أو تقدمت بطل ٍ
ب للحصول على عضوية خبير ،أو
كنت أحد عمالء نيوتن إكس)؛
االمتثال للقانون المعمول به :يجوز لنا معالجة بياناتك الشخصية عندما تكون المعالجة مطلوبة بموجب القانون
المعمول به.
المصالح الحيوية :يجوز لنا معالجة بياناتك الشخصية عندما تكون المعالجة ضرورية لحماية المصالح الحيوية ألي
فرد؛ أو
المصالح المشروعة :يجوز لنا معالجة بياناتك الشخصية إذا كانت لدينا مصلحة مشروعة في معالجتها .يكون اختبار
الموازنة الذي أجريناه في كل حالة على النحو التالي o :لقد تأكدنا من أن المعالجة قانونية ومتناسبة وتم إجراؤها
وف ًقا لشروط هذا اإلخطار؛ و oلقد تأكدنا من أن لدينا حاجة تجارية مشروعة لتنفيذ المعالجة؛ و oلقد تأكدنا من عدم
وجود أي احتمالية جوهرية ألي تأثير سلبي على مصالحك أو حقوقك األساسية أو حريتك نتيجة لمعالجة بياناتك.

(ز) البيانات الشخصية الحساسة

ملخص  -البيانات الشخصية الحساسة
نحن ال نسعى إلى جمع بياناتك الشخصية الحساسة أو حتى معالجتها .وعندما نحتاج إلى معالجة بياناتك الشخصية الحساسة
لغرض مشروع ،فإننا نقوم بذلك وف ًقا للقانون المعمول به.
نحن ال نسعى إلى جمع البيانات الشخصية الحساسة أو معالجتها خالفا ً لذلك في السياق العادي ألعمالنا .وعندما يصبح من
الضروري معالجة بياناتك الشخصية الحساسة ألي سبب من األسباب ،فإننا نعتمد على أحد األسس القانونية التالية:
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●
●
●
●

االمتثال للقانون المعمول به :يجوز لنا معالجة بياناتك الشخصية الحساسة عندما تكون المعالجة مطلوبة أو مسموح
بها بموجب القانون المعمول به (على سبيل المثال ،االمتثال اللتزامات اإلبالغ عن االختالفات الخاصة بنا)؛
الكشف عن الجريمة ومنعها :يجوز لنا معالجة بياناتك الشخصية الحساسة عندما تكون المعالجة ضرورية للكشف
عن الجريمة أو منعها (بما في ذلك منع االحتيال)؛
ترسيخ الحقوق القانونية أو ممارستها أو الدفاع عنها :يجوز لنا معالجة بياناتك الشخصية الحساسة عندما تكون
المعالجة ضرورية لترسيخ الحقوق القانونية أو ممارستها أو الدفاع عنها؛ أو
الموافقة :يجوز لنا معالجة بياناتك الشخصية الحساسة عندما نحصل ،وف ًقا للقانون المعمول به ،على موافقتك
الصريحة المسبقة قبل معالجة بياناتك الشخصية الحساسة ( ُتطبق هذه القاعدة القانونية فقط على كامل المعالجة
الطوعية للبيانات  -وال ُتطبق على المعالجة الضرورية أو اإللزامية للبيانات بأي شكل من األشكال).

َ
قدمت إلينا بيانات شخصية حساسة ،فيجب أن تتأكد من قانونية إفصاحك لنا عن هذه البيانات ،بما في ذلك ضمان توافر أحد
إذا
األسس القانونية الموضحة أعاله المتصلة بمعالجة هذه البيانات الشخصية الحساسة.
●
(ح) األغراض التي قد نعالج بياناتك الشخصية ألجلها

ملخص  -األغراض التي قد نعالج بياناتك الشخصية ألجلها
يجوز لنا معالجة بياناتك الشخصية لألغراض التالية :تقديم الخدمات لك ،والتحقق من االمتثال ،وتشغيل مواقعنا ،والتواصل
معك ،وإدارة أنظمة تكنولوجيا المعلومات لدينا ،واإلدارة المالية ،وإجراء المسوحات ،وضمان أمن منشآتنا وأنظمتنا ،وإجراء
التحقيقات عند الضرورة ،واالمتثال للقانون المعمول به ،وتحسين مواقعنا وخدماتنا.
يجوز لنا معالجة بياناتك الشخصية لألغراض التالية ،وف ًقا للقانون المعمول به:
●
●
●
●

●
●
●
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تقديم الخدمات :تقديم مواقعنا أو خدماتنا ،وتقديم الخدمات عند الطلب ،والتواصل معك بشأن هذه الخدمات.
مواقعنا :تشغيل مواقعنا وإدارتها ،وتوفير المحتوى لك ،وعرض اإلعالنات والمعلومات األخرى لك ،والتواصل
والتفاعل معك عبر مواقعنا ،وإخطارك بالتغييرات التي تطرأ على أي من مواقعنا أو خدماتنا.
الخبراء :التواصل معك بشأن عضويتك في برنامج الخبراء (أو عضوية برنامج الخبراء المحتملة) ،عند االقتضاء،
لتزويدك بفرص المشاركة في المشاريع ،وإلبقائك على اطالع بالتطورات الجديدة في شركة نيوتن إكس.
االتصاالت :تناقل أي معلومات عبر أي وسيلة من وسائل االتصاالت (بما في ذلك عبر البريد اإللكتروني ،أو رسالة
نصية على الهاتف ،أو وسائل التواصل االجتماعي ،أو مقابلة شخصية) قد تكون مهتمًا بها (على سبيل المثال،
فعاليات نيوتن إكس القادمة ،أو عروض المنتجات الجديدة ،أو المعلومات ذات الصلة بك كعميل أو خبير في نيوتن
إكس) ،مع مراعاة ضمان تقديم هذه االتصاالت إليك وف ًقا للقانون المعمول به؛ واالحتفاظ بمعلومات االتصال
الخاصة بك وتحديثها عند االقتضاء ،والحصول على الموافقة على االشتراك عند االقتضاء.
االتصاالت وعمليات تكنولوجيا المعلومات :إدارة أنظمة االتصاالت لدينا ،وتشغيل أنظمة أمن تكنولوجيا المعلومات،
وعمليات مراجعة أمن تكنولوجيا المعلومات.
اإلدارة المالية :المبيعات ،والتمويل ،وتدقيق الشركات ،وإدارة البائعين.
المسوحات :التشارك معك ألغراض الحصول على آرائك حول خدماتنا.
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●
●
●
●
●

األمن :األمن المادي لمنشآتنا (بما في ذلك سجالت الزيارات إلى منشآتنا ،وتسجيالت الدوائر التلفزيونية المغلقة)،
واألمن اإللكتروني (بما في ذلك سجالت تسجيل الدخول وتفاصيل الوصول).
التحقيقات :الكشف عن انتهاكات السياسة واالحتيال وانتهاكات القانون والتحقيق فيها ومنعها وف ًقا للقانون المعمول
به.
اإلجراءات القانونية :ترسيخ الحقوق القانونية وممارستها والدفاع عنها.
االمتثال القانوني :االمتثال اللتزاماتنا القانونية والتنظيمية بموجب القانون المعمول به.
تحسين مواقعنا أو خدماتنا :تحديد المشكالت لمواقعنا أو خدماتنا ،وتخطيط التحسينات لمواقعنا أو خدماتنا ،وإنشاء
مواقع أو خدمات جديدة.

(ي) اإلفصاح عن البيانات الشخصية للغير

ملخص  -اإلفصاح عن البيانات الشخصية للغير
يجوز لنا اإلفصاح عن بياناتك الشخصية إلى :السلطات القانونية والتنظيمية ،ومستشارينا الخارجيين ،ومعالجي بياناتنا ،وأي
طرف حسب االقتضاء له عالقة باإلجراءات القانونية ،وأي طرف حسب االقتضاء للتحقيق في الجرائم الجنائية أو اكتشافها أو
مشتر ألعمالنا ،وأي مقدم خدمات خارجي لإلعالنات أو لإلضافات أو للمحتوى المستخدم على مواقعنا.
منعها ،وأي
ٍ
يجوز لنا اإلفصاح عن بياناتك الشخصية إلى كيانات أخرى داخل مجموعة نيوتن إكس ألغراض تجارية مشروعة (بما في
ذلك تشغيل مواقعنا وتقديم الخدمات لك) ،وف ًقا للقانون المعمول به .باإلضافة إلى ذلك ،قد نكشف عن بياناتك الشخصية إلى:
●
●
●
●
●
●
●
●
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أنت وممثليك المعينين ،عند االقتضاء.
السلطات القانونية والتنظيمية ،عند الطلب ،أو ألغراض اإلبالغ عن أي انتهاك قانوني فعلي أو مشتبه به أو انتهاك
للوائح المعمول بها.
المحاسبين والمدققين والمحامين وغيرهم من المستشارين المهنيين الخارجيين لشركة نيوتن إكس ،مع مراعاة
االلتزامات التعاقدية الملزمة بالسرية.
معالجو الغير (مثل مقدمو خدمات الدفع ،شركاء المسح ،مقدمو خدمات التوعية التسويقية ،مقدمو الخدمات السحابية،
وما إلى ذلك) الموجودين في أي مكان في العالم ،مع مراعاة المتطلبات المذكورة أدناه في هذا القسم (ح).
أي طرف ذي صلة أو وكالة إنفاذ قانون أو محكمة ،إلى الحد الضروري لترسيخ الحقوق القانونية أو ممارستها أو
الدفاع عنها.
أي طرف ذي صلة ألغراض منع الجرائم الجنائية أو التحقيق فيها أو الكشف عنها أو مالحقتها قضائيًا أو تنفيذ
عقوبات جنائية.
أي طرف ذي صلة ،إذا كنا نعتقد أن اإلفصاح ضروري ومناسب لمنع الضرر أو اإلصابة أو الخسارة المادية أو
المالية أو غيرها.
أي مستحوذ (مستحوذين) من الغير ذي صلة ،في حالة قيامنا ببيع أو نقل ملكية جميع أعمالنا أو أصولنا أو أي جزء
مرتبط بها (بما في ذلك حاالت إعادة التنظيم أو الحل أو التصفية).
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● وأي مقدم خدمة خارجي ذي صلة ،حيث تستخدم مواقعنا إعالنات أو إضافات أو محتوى للغير .إذا اخترت التفاعل
مع أي من هذه اإلعالنات أو اإلضافات أو المحتوى ،فقد تتم مشاركة بياناتك الشخصية مع مقدم الخدمة الخارجي
ذي الصلة .نوصي بمراجعة سياسة الخصوصية الخاصة بالغير قبل التفاعل مع إعالناتهم أو إضافاتهم أو محتواهم.
● إذا قمنا بإشراك معالج بيانات خارجي لمعالجة بياناتك الشخصية ،فسوف يخضع المعالج اللتزامات تعاقدية ملزمة
من أجل )1( :معالجة البيانات الشخصية فقط وف ًقا لتعليماتنا الكتابية المسبقة ،و( )2استخدام تدابير لحماية سرية
وأمن البيانات الشخصية ،باإلضافة إلى أي متطلبات إضافية بموجب القانون المعمول به.
●

(ك) النقل الدولي للبيانات الشخصية

ملخص  -النقل الدولي للبيانات الشخصية
قد ننقل بياناتك الشخصية إلى مستلمين في بلدان أخرى .وعندما ننقل البيانات الشخصية من المنطقة االقتصادية األوروبية إلى
مستلم خارج المنطقة االقتصادية األوروبية ال يقع ضمن االختصاص القضائي المناسب ،فإننا نفعل ذلك على أساس البنود
التعاقدية القياسية.
نظرً ا للطبيعة الدولية ألعمالنا ،قد نحتاج إلى نقل بياناتك الشخصية داخل مجموعة نيوتن إكس ،وللغير كما هو موضح في
القسم (ح) أعاله ،فيما يتعلق باألغراض المنصوص عليها في هذا اإلخطار .لهذا السبب ،قد ننقل بياناتك الشخصية إلى بلدان
أخرى قد يكون لديها قوانين ومتطلبات امتثال مختلفة لحماية البيانات ،وتلك التي تنطبق في البلد الذي تقيم فيه.
عندما ننقل بياناتك الشخصية من المنطقة االقتصادية األوروبية إلى مستلمين خارج المنطقة االقتصادية األوروبية وليسوا
ضمن نطاق اختصاص قضائي مناسب ،فإننا نفعل ذلك على أساس البنود التعاقدية القياسية .يمكنك طلب نسخة من بنودنا
التعاقدية القياسية باستخدام بيانات التواصل الواردة في القسم (ص) أدناه.
إذا َ
كنت مقيمًا خارج الواليات المتحدة ،فيجب أن تدرك أن البيانات الشخصية التي تزودنا بهاُ ،تنقل إلينا و ُتعالج في الواليات
المتحدة ،كما نحميها بموجب سياسة الخصوصية هذه وقوانين الواليات المتحدة ،والتي قد ال تكون وقائية مثل القوانين المعمول
بها في بلدك .ويُرجى مالحظة أنه عند نقل أي بيانات شخصية مباشر ًة إلى كيان تابع لشركة نيوتن إكس تأسس خارج المنطقة
االقتصادية األوروبية ،فإننا لسنا مسؤولين عن نقل بياناتك الشخصية .ومع ذلك ،سنقوم بمعالجة بياناتك الشخصية ،من النقطة
التي نتلقى فيها هذه البيانات ،وف ًقا ألحكام هذا اإلخطار.
(ل) أمن البيانات

ملخص  -أمن البيانات
نحن نطبق تدابير أمنية فنية وتنظيمية مناسبة لحماية بياناتك الشخصية .يُرجى التأكد من إرسال بياناتك الشخصية إلينا بطريقة
آمنة.
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لقد طبقنا تدابير أمنية تنظيمية وفنية تم إعدادها لحماية بياناتك الشخصية من التدمير العرضي أو غير القانوني ،والخسارة،
والتعديل ،واإلفصاح غير المصرح به ،والوصول غير المصرح به ،وغيرها من أنماط المعالجة غير القانونية أو غير
المصرح بها طبقا ً للقوانين المعمول بها.
ونظرً ا ألن اإلنترنت نظام مفتوح ،فإن نقل المعلومات عبر اإلنترنت ليس آم ًنا تمامًا .على الرغم من أننا سننفذ جميع التدابير
المعقولة لحماية بياناتك الشخصية ،إال أننا ال نستطيع ضمان أمن بياناتك المنقولة إلينا باستخدام اإلنترنت  -أي عملية نقل من
هذا القبيل تتحمل أنت وحدك مسؤوليتها كما أنك مسؤول عن ضمان إرسالك أي بيانات شخصية إلينا بطريقة آمنة.
(م) دقة البيانات

ملخص  -دقة البيانات
نحن نتخذ كل خطوة ممكنة لضمان الحفاظ على دقة بياناتك الشخصية وتحديثها ومسحها أو تصحيحها إذا علمنا بعدم الدقة.
نتخذ كل خطوة ممكنة لضمان ما يلي:
● بياناتك الشخصية التي نعالجها دقيقة ،وإذا لزم األمر ،يتم تحديثها باستمرار؛ و
ُ
● أي من بياناتك الشخصية التي نعالجها غير الدقيقة (مع مراعاة األغراض التي تعالج ألجلها) يتم محوها أو
تصحيحها دون تأخير.
● من وقت آلخر ،قد نطلب منك تأكيد دقة بياناتك الشخصية.
(ن) تقليل البيانات إلى الحد األدنى

ملخص  -تقليل البيانات إلى الحد األدنى
نتخذ كل خطوة ممكنة للحد من حجم بياناتك الشخصية التي نعالجها إلى ما هو ضروري.
نتخذ كل خطوة ممكنة لضمان أن بياناتك الشخصية التي نعالجها تقتصر على البيانات الشخصية الضرورية بشكل معقول فيما
يتصل باألغراض المنصوص عليها في هذا اإلخطار.
(س) االحتفاظ بالبيانات

ملخص  -االحتفاظ بالبيانات
نتخذ كل خطوة ممكنة لضمان االحتفاظ ببياناتك الشخصية فقط ،طالما كانت مطلوبة لغرض قانوني.
نتخذ كل خطوة ممكنة لضمان معالجة بياناتك الشخصية فقط ،ألقل فترة الزمة لألغراض المنصوص عليها في هذا اإلخطار.
وفيما يلي معايير تحديد المدة التي سنحتفظ خاللها ببياناتك الشخصية:
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بنسخ من بياناتك الشخصية بشكل يسمح بتحديد هويتك فقط طالما( :أ) نحافظ على عالقة مستمرة معك
( )1سوف نحتفظ
ٍ
(على سبيل المثال ،عندما تكون مستخدمًا لخدماتنا ،أو خبيرً ا (أو تقدمت بطلب لتصبح خبيرً ا) ،أو أنك مدرج بشكل قانوني في
قائمتنا البريدية ولم تقم بإلغاء االشتراك)؛ أو (ب) إذا توقفت عن كونك خبيرً ا ،بعد ست ( )6سنوات من آخر تعامل لك مع أي
عميل من عمالء نيوتن إكس؛ أو (ج) بياناتك الشخصية ضرورية فيما يتعلق باألغراض القانونية المنصوص عليها في هذا
اإلخطار ،والذي لدينا قاعدة قانونية سارية له (على سبيل المثال ،عندما يكون لدينا مصلحة مشروعة في معالجة بياناتك
ألغراض تشغيل أعمالنا والوفاء بالتزاماتنا بموجب عقد) ،باإلضافة إلى )2( :مدة( :أ) أي فترة تقادم سارية بموجب القانون
المعمول به (على سبيل المثال ،أي فترة يمكن ألي شخص خاللها رفع دعوى قانونية ضدنا فيما يتعلق ببياناتك الشخصية ،أو
التي قد تكون بياناتك الشخصية لها صلة بها)؛ و(ب) فترة شهرين إضافيين بعد نهاية فترة التقادم السارية هذه (بحيث إذا رفع
شخص دعوى في نهاية فترة التقادم ،ال نزال نحصل على فترة زمنية معقولة لتحديد أي بيانات شخصية ذات صلة بتلك
المطالبة) ،و )3( :باإلضافة إلى أنه في حالة رفع أي دعاوى قانونية ذات صلة ،يجوز لنا االستمرار في معالجة بياناتك
الشخصية لفترات إضافية حسب االقتضاء فيما يتعلق بتلك المطالبة.
خالل الفترات المشار إليها في الفقرتين (()2أ) و(()2ب) أعاله ،سنقوم بتقييد معالجتنا لبياناتك الشخصية على تخزين هذه
البيانات والحفاظ على أمنها ،إال بقدر الحاجة إلى مراجعة هذه البيانات فيما يتعلق بأي مطالبة قانونية أو أي التزام بموجب
القانون المعمول به.
بمجرد انتهاء الفترات الواردة في الفقرات ( )1و( )2و( )3أعاله ،إلى الحد القابل للتطبيق ،سنقوم إما* :بحذف البيانات
الشخصية ذات الصلة أو إتالفها نهائيًا؛ أو *إخفاء هوية البيانات الشخصية ذات الصلة.
(ع) حقوقك القانونية

ملخص  -حقوقك القانونية
بموجب القانون المعمول به ،قد يكون لديك عدد من الحقوق ،بما في ذلك :الحق في عدم تقديم بياناتك الشخصية إلينا ،وحق
الوصول إلى بياناتك الشخصية ،والحق في طلب تصحيح عدم الدقة ،والحق في طلب الحذف ،أو تقييد معالجة بياناتك
الشخصية ،والحق في االعتراض على معالجة بياناتك الشخصية ،والحق في نقل بياناتك الشخصية إلى مراقب بيانات آخر،
والحق في سحب الموافقة ،والحق في تقديم الشكاوى إلى سلطات حماية البيانات .وقد نطلب إثبا ًتا لهويتك قبل أن نتمكن من
إنفاذ هذه الحقوق.
وف ًقا للقانون المعمول به ،قد يكون لديك عدد من الحقوق المتعلقة بمعالجة بياناتك الشخصية ذات الصلة ،بما في ذلك:
● الحق في عدم تقديم بياناتك الشخصية لنا (ومع ذلك ،يُرجى مالحظة أننا قد ال نتمكن من تزويدك بالمزايا الكاملة
لمواقعنا أو خدماتنا ،إذا لم تقدم لنا بياناتك الشخصية  -على سبيل المثال ،قد ال نتمكن من معالجة طلباتك دون
التفاصيل الضرورية).
● الحق في طلب الوصول إلى بياناتك الشخصية ذات الصلة أو الحصول على نسخ منها ،إلى جانب المعلومات
المتعلقة بطبيعة تلك البيانات الشخصية ذات الصلة ومعالجتها واإلفصاح عنها.
● الحق في طلب تصحيح أي عدم دقة في بياناتك الشخصية ذات الصلة.
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الحق في طلب اآلتي ،ألسباب مشروعة:
●
●
●

●

محو بياناتك الشخصية ذات الصلة ،أو تقييد معالجة بياناتك الشخصية ذات الصلة ،أو الحق في االعتراض ،ألسباب
ً
نيابة عنا.
مشروعة على معالجة بياناتك الشخصية ذات الصلة بواسطتنا أو
الحق في نقل بعض البيانات الشخصية ذات الصلة إلى مراقب بيانات آخر ،بتنسيق منظم وشائع االستخدام وقابل
للقراءة آليًا ،إلى الحد المعمول به.
عندما نعالج بياناتك الشخصية ذات الصلة على أساس موافقتك ،فإن الحق في سحب هذه الموافقة (مع مالحظة أن
هذا السحب ال يؤثر على قانونية أي معالجة تتم قبل تاريخ استالمنا إخطار بهذا السحب ،وال يمنع معالجة بياناتك
الشخصية اعتما ًدا على أي قواعد قانونية أخرى متاحة).
والحق في تقديم الشكاوى المتعلقة بمعالجة بياناتك الشخصية ذات الصلة إلى هيئة حماية البيانات (على وجه
الخصوص ،هيئة حماية البيانات في الدولة العضو في االتحاد األوروبي التي تعيش فيها ،أو التي تعمل فيها ،أو التي
حدث فيها االنتهاك المزعوم ،إن وجدت أي منها) .تتوفر قائمة بالسلطات االشرافية هنا:
.https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en

وهذا ال يؤثر على حقوقك القانونية.
لممارسة واحد أو أكثر من هذه الحقوق ،أو لطرح سؤال حول هذه الحقوق أو أي حكم آخر من أحكام هذا اإلخطار ،أو حول
معالجتنا لبياناتك الشخصية ،يُرجى استخدام بيانات التواصل الواردة في القسم (ص) أدناه .يُرجى مالحظة ما يلي:
قد نطلب إثبا ًتا لهويتك قبل أن نتمكن من إنفاذ هذه الحقوق؛ وعندما يتطلب طلبك ترسيخ حقائق إضافية (على سبيل المثال،
تحديد ما إذا كانت أي معالجة غير متوافقة مع القانون المعمول به) ،سنحقق في طلبك على الفور بشكل معقول ،قبل إرساء أي
قرار حول اإلجراء الواجب اتخاذه.
(ف) ملفات تعريف االرتباط والتقنيات المماثلة

ملخص  -ملفات تعريف االرتباط والتقنيات المماثلة
يجوز لنا معالجة بياناتك الشخصية عن طريق وضع ملفات تعريف االرتباط والتقنيات المماثلة أو قراءتها .لمزي ٍد من
المعلومات ،يُرجى االطالع على سياسة ملفات تعريف االرتباط.
عند زيارتك للموقع ،قد نضع ملفات تعريف االرتباط على جهازك ،أو نقرأ ملفات تعريف االرتباط الموجودة مسبقا على
جهازك ،ويخضع ذلك دائمًا للحصول على موافقتك ،عند االقتضاء ،وف ًقا للقانون المعمول به .نحن نستخدم ملفات تعريف
االرتباط لتسجيل معلومات حول جهازك ،ومتصفحك ،وفي بعض الحاالت ،تفضيالتك وعاداتك في التصفح .ويجوز لنا
معالجة بياناتك الشخصية من خالل ملفات تعريف االرتباط والتقنيات المماثلة وف ًقا لسياسة ملفات تعريف االرتباط الخاصة بنا.
(ص) التسويق المباشر

ملخص  -التسويق المباشر
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يجوز لنا معالجة بياناتك الشخصية من أجل التواصل معك بشأن المعلومات المتعلقة بالخدمات التي قد تهمك .يمكنك إلغاء
االشتراك مجا ًنا في أي وقت.
يجوز لنا معالجة بياناتك الشخصية للتواصل معك عبر البريد اإللكتروني أو الهاتف أو البريد المباشر أو أي وسائل اتصال
أخرى لتزويدك بالمعلومات المتعلقة بالخدمات التي قد تهمك .إذا قدمنا لك خدمات ،فقد نرسل إليك معلومات تتعلق بخدماتنا
والعروض الترويجية القادمة وغيرها من المعلومات التي قد تهمك ،وذلك باستخدام بيانات التواصل التي قدمتها لنا وبما
يتوافق دائمًا مع القانون المعمول به.
يمكنك إلغاء االشتراك من قائمة رسائل البريد اإللكتروني الترويجية في أي وقت من خالل النقر على رابط إلغاء االشتراك
المضمن في كل رسالة بريد إلكتروني ترويجية نرسلها .بعد إلغاء اشتراكك ،لن نرسل إليك المزيد من رسائل البريد
اإللكتروني الترويجية ،ولكن قد نستمر في االتصال بك إلى الحد الالزم ألغراض أي خدمات طلبتها.
(ق) بيانات التواصل

ملخص  -بيانات التواصل
يمكنك التواصل معنا عبر البريد أو الهاتف أو الفاكس أو البريد اإللكتروني أو عبر استمارة التواصل معنا على شبكة
اإلنترنت.
إذا كانت لديك أي تعليقات أو أسئلة أو مخاوف بشأن أي من المعلومات الواردة في هذا اإلخطار ،أو أي مسائل أخرى تتعلق
بمعالجة البيانات الشخصية التي نجريها بأنفسنا ،أو يجريها الغير نيابة عنا ،فيُرجى التواصل معنا على:
●
●
●
●

اإلدارة القانونية في نيوتن إكس 60 ،غرب شارع  - 42الطابق الثالث ،نيويورك NY 10165
الهاتف8500-984 )212( :
الفاكس2485-984 )212( :
البريد اإللكترونيprivacy@newtonx.com :

(ر) التعريفات

"االختصاص القضائي المناسب" تعني الوالية القضائية التي تم تحديدها رسميًا من قبل المفوضية األوروبية على أنها توفر
مستوى كا ٍ
ف من الحماية للبيانات الشخصية.
"ملف تعريف االرتباط" يعني مل ًفا صغيرً ا يوضع على جهازك عند زيارتك لموقع إلكتروني (بما في ذلك مواقعنا) .في هذا
اإلخطار ،تشمل اإلشارة إلى "ملف تعريف االرتباط" التقنيات المماثلة مثل إشارات الويب والصور المتحركة الواضحة.
"مراقب البيانات" يعني الكيان الذي يقرر كيفية معالجة البيانات الشخصية وسبب معالجتها .وفي العديد من االختصاصات
القضائية ،يتحمل مراقب البيانات المسؤولية الرئيسية عن االمتثال لقوانين حماية البيانات المعمول بها.
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"الخبير" يعني أي شخص قام بتنفيذ نسخة من شروط وأحكام عضوية الخبراء الخاصة بشركة نيوتن إكس ولم يتم إيقاف
عضويته (إما بواسطة نيوتن إكس أو بنا ًء على طلبه).
"سلطة حماية البيانات" تعني سلطة عامة مستقلة مكلفة قانو ًنا باإلشراف على االمتثال لقوانين حماية البيانات المعمول بها.
"المنطقة االقتصادية األوروبية" تعني المنطقة االقتصادية األوروبية.
"البيانات الشخصية" تعني المعلومات التي تتعلق بأي فرد ،أو التي يمكن من خاللها تحديد هوية أي فرد بشكل مباشر أو غير
مباشر ،وال سيما بالرجوع إلى معرف مثل االسم ،أو رقم التعريف ،أو بيانات الموقع ،أو معرف اإلنترنت ،أو إلى عامل أو
أكثر من العوامل الخاصة بهوية الفرد البدنية ،أو الفسيولوجية ،أو الجينية ،أو العقلية ،أو االقتصادية ،أو الثقافية ،أو
االجتماعية.
"يعالج" أو "المعالجة" أو "مُعالج" تعني أي شيء يتم القيام به باستخدام أي بيانات شخصية ،سوا ًء كان ذلك بوسائل آلية أم ال،
مثل الجمع ،أو التسجيل ،أو التنظيم ،أو الهيكلة ،أو التخزين ،أو التكيف ،أو التعديل ،أو االسترجاع ،أو التشاور ،أو االستخدام،
أو اإلفصاح عن طريق النقل ،أو النشر ،أو اإلتاحة ،أو المواءمة ،أو الدمج ،أو التقييد ،أو المحو ،أو التدمير.
"مُعالِج البيانات" يعني أي شخص أو كيان يعالج البيانات الشخصية نيابة عن مراقب البيانات (بخالف موظفي مراقب
البيانات).
"التصنيف" يعني أي شكل من أشكال المعالجة المؤتمتة للبيانات الشخصية التي تتكون من استخدام البيانات الشخصية لتقييم
جوانب شخصية معينة تتعلق بشخص طبيعي ،وبخاصة للتحليل ،أو التنبؤ بالجوانب المتعلقة بأداء ذلك الشخص الطبيعي في
العمل ،أو الوضع االقتصادي ،أو الصحة ،أو التفضيالت الشخصية ،أو االهتمامات ،أو الموثوقية ،أو السلوك ،أو الموقع ،أو
الحركات.
"البيانات الشخصية ذات الصلة" تعني البيانات الشخصية التي نقوم بدور المراقب فيما يتعلق بها.
"البيانات الشخصية الحساسة" تعني البيانات الشخصية المتعلقة بالعرق أو اإلثنية ،أو اآلراء السياسية ،أو المعتقدات الدينية أو
الفلسفية ،أو عضوية النقابات العمالية ،أو الصحة البدنية أو العقلية ،أو الحياة الجنسية ،أو أي جرائم أو عقوبات جنائية فعلية أو
مزعومة ،أو رقم الهوية الوطنية ،أو أي معلومات أخرى قد تعد حساسة بموجب القانون المعمول به.
"البنود التعاقدية القياسية" تعني بنود نقل البيانات النموذجية التي تتبناها المفوضية األوروبية ،أو تتبناها سلطة حماية البيانات
وتوافق عليها المفوضية األوروبية.
"الموقِع" يعني أي موقع إلكتروني نقوم بتشغيله أو االحتفاظ به من جانبنا أو نيابة عنا.
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