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 فندق هوليداي إن في مدينة إسطنبول أولجاي )شركة مساهمة للسياحة والتجارة والصناعة(
 سياسة حماية ومعالجة البيانات الشخصية

 

 . المقدمة1
، وعليه فقد 6719أبريل  70بشأن حماية البيانات الشخصية في الجريدة الرسمية بتاريخ  9966تم نشر القانون رقم  

تم تحرير هذا القانون من أجل حماية الحقوق والحريات األساسية، وخاصة الحرص على خصوصية الحياة دخل حيز التنفيذ. وقد 
الشخصية عند معالجة البيانات الشخصية، وتنظيم اإلجراءات والمبادئ التي تُلزم األشخاص الحقيقيين / االعتباريين الذين 

 يقومون بمعالجة البيانات الشخصية باالمتثال لها. 

ارة أنشطة هوليداي إن في مدينة إسطنبول أولجاي )شركة مساهمة للسياحة والتجارة والصناعة( ضمن إطار تتم إد
سياسة "معالجة وحماية البيانات الشخصية لهوليداي إن في مدينة إسطنبول أولجاي )شركة مساهمة للسياحة والتجارة 

 لكم.    وعرضها ccc.sseraa.wwwوالصناعة("، وتم نشر السياسة على موقع 
 . الغرض 6

الغرض من هذه السياسة تحديد اإلجراءات والمبادئ التي تخضع لها شركتنا عند معالجة البيانات الشخصية، وضمان  
التنفيذ الفعال والمنتظم عن طريق إدارة األنشطة التقنية واإلدارية من خالل سياسة لحماية البيانات، وأيًضا إبالغ األشخاص 

الُمرشحين، والموظفين، والمتدربين، ونزالء الفندق/ الضيف المجاور لنزيل الفندق، والشخص الذي يقوم  المعنيين )الموظفين

بالدفع نيابة عن نزيل الفندق ، واألعضاء، والزوار، والعمالء المحتملين ، والموردين/ العمالء والمسؤولين والموظفين  من الباطن، 
 األعضاء(. 

 . النطاق 3
بيانات الشخصية الموجودة في األنظمة التي تعالج البيانات بطريقة مؤتمتة جزئيًا أو مؤتمتة بالكامل تتعلق السياسة بال

أو غير مؤتمتة بشرط أن تكون جزًءا من أي نظام لتسجيل البيانات. تشمل التوضيحات المتعلقة "بالبيانات الشخصية" في 

 السياسية، تلك "البيانات ذات الطابع الخاص". 
 ات. التعريف4

 أولجاي )شركة مساهمة للسياحة والتجارة والصناعة(  الشركة

 الموافقة على مسألة محددة، بناًء على المعلومات الُمعطاة واإلرادة الحرة. موافقة واضحة:

 أي معلومات تتعلق بشخص طبيعي محدد أو يمكن التعرف عليه البيانات الشخصية
 

البيانات ذات الطابع 
 الخاص

علقة باإلدانات الجنائية والتدابير األمنية، والبيانات البيومترية، والجنسية، والبيانات البيانات المت
 الصحية، وما إلى ذلك.

الشخص الطبيعي أو االعتباري الذي يحدد الغرض من ووسائل معالجة البيانات الشخصية ويكون  مسؤول البيانات:
 مسؤوالً عن إنشاء وإدارة نظام تسجيل البيانات.

الشخص الطبيعي أو االعتباري الذي يعالج البيانات الشخصية نيابة عن مسئول البيانات بعد الحصول  عالج للبياناتالمُ 
 على تفويض منه بذلك.

 شخص حقيقي تتم معالجة بياناته الشخصية الشخص المعني

 الموظفون في إطار االتفاقية الموقعة مع الشركة الموظف
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عيين الذين تقدموا للحصول على وظيفة أو قّدموا سيرتهم الذاتية / معلوماتهم إلى األشخاص الطبي الموظف المرشح
 الشركة 

 األفراد الذين يتلقون التدريب داخل الشركة المتدرب

األشخاص الذين تقدموا إلى الشركة للحصول على التدريب، وقدموا لها سيرتهم الذاتية والمعلومات  المتدرب المرشح
 األخرى ذات الصلة.

نزيل الفندق/ الضيف 
 المجاور لنزيل الفندق

األشخاص الذين يقيمون في فندق هوليداي إن مدينة إسطنبول، ويستفيدون من المنتجات 
 والخدمات التي يُقدمها الفندق.

، والتي أُسست bul  rcsesa  GHIأعضاء مركز السبا الموجود في الفندق، وكذلك أعضاء بطاقة  العضو 
دمها مجموعة فنادق إنتركونتيننتال التابع لها فندق هوليداي إن إسطنبول سيتي، مثل لتوفير مزايا تق

 الحمالت العامة والخاصة لنزالء الفندق، والعروض، والخصومات، والهدايا. 

األشخاص الطبيعيين الذين يزورون الموقع الذي تقوم الشركة بإدارة أنشطتها، أو الموقع اإللكتروني  الزائر
 .الخاص بها

 األطراف الثالثة التي تربط الشركة بها عالقة تعاقدية وتوفر منتجات / خدمات للشركة المورد

 العمالء المستقبليون المرشحون لشراء المنتجات أو الخدمات من الشركة العميل المحتمل 

ار الشخص الثالث/الشخص االعتباري الذي تعرض عليه الشركة منتجاتها وخدماتها ضمن اإلط العميل
 التعاقدي الذي يربطهم ببعضهم البعض.

األشخاص الحقيقيون الذين تتم معالجة بياناتهم الشخصية )أفراد عائلة الموظفين )معلومات الزوج  الطرف الثالث
 واألطفال، والشخص الذي يقوم بالدفع نيابة عن نزيل الفندق(

من "الالئحة التنفيذية بشأن سجل  11/3ة وفًقا للمادة ُيعين ممثل مسؤؤل البيانات من قبل الشرك ممثل مسؤول البيانات
، وتم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 71.71.6716ضباط البيانات"، والذي دخل حيز النفاذ بتاريخ 

 .37669، وبرقم تسلسلي 37.16.6710

ضباط البيانات"، والذي من "الئحة سجل  11/4ُيعين مسئول التواصل من قبل الشركة وفًقا للماردة  مسئول التواصل
، وبرقم 37.16.6710، وتم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 71.71.6716دخل حيز النفاذ بتاريخ 

 .37669تسلسلي 

KKKK  هيئة حماية(
 البيانات الشخصية(

، نُشر في الجريدة  64.73.6719بشأن حماية البيانات الشخصية مؤرخ في  9966القانون رقم 
 66900ورقم تسلسلي  70.74.6719الرسمية بتاريخ 

KKK  حماية البيانات(
 الشخصية(

 مجلس حماية البيانات الشخصية
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مجلس حماية البيانات 
 الشخصية

 هيئة حماية البيانات الشخصية

 سياسة حماية ومعالجة الشركة للبيانات الشخصية السياسة 

البيانات( الستخدامه في الطلبات المقدمة إلى الشركة نموذج طلب من قبل الشخص المعني )مالك  استمارة التقدم للعمل
 بشأن حماية البيانات الشخصية 9966وفًقا للقانون رقم 

معالجة البيانات 
 الشخصية

كافة العمليات التي تم إجراؤها على البيانات، مثل الحصول على البيانات بطريقة مؤتمتة جزئيًا أو 
كون جزًءا من أي نظام لتسجيل البيانات، أو تسجيلها أو مؤتمتة بالكامل أو غير مؤتمتة بشرط أن ت

حفظها أو تغييرها أو إعادة ترتيبها أو الكشف عنها أو نقلها أو إرسالها أو إتاحتها أو تصنيفها أو حتى 
 حظر استخدامها.

 حظر وصول البيانات الشخصية وإعادة استخدامها من قبل المستخدمين المعنيين حذف البيانات الشخصية

هي عملية جعل البيانات الشخصية غير قابلة للوصول وال يمكن استرجاعها وإعادة استخدامها من  تدمير البيانات الشخصية
 قبل أي شخص.

إخفاء هوية البيانات 
 الشخصية

هو نسب البيانات الى مجهول بحيث أنه ال يمكن ربط البيانات الشخصية بشخص حقيقي يمكن 
 ه تحت أي ظرف من الظروف حتى لو كانت مطابقة لبيانات أخرى.تحديده أو يمكن التعرف علي

 نظام التسجيل الذي يتم فيه هيكلة البيانات الشخصية ومعالجتها وفًقا لمعايير معينة نظام تسجيل البيانات

 

 . تنفيذ السياسة والمسؤوليات5
 ذه السياسة بصفتها المسئولة عن البيانات. أولجاي )شركة مساهمة للسياحة والتجارة والصناعة( مسؤولة عن تنفيذ ه' 5.1

يكون مجلس إدارة أولجاي )شركة مساهمة للسياحة والتجارة والصناعة( مخواًل ومسؤواًل عن إعداد السياسة وتنفيذها  5.6
 وتحديثها. 

نزالء الفندق/ يجب على األشخاص المعنية )الموظفين الُمرشحين، والموظفين، والمتدربين، والمتدربين المرشحين، و  5.3

الضيف المجاور لنزيل الفندق، واألعضاء، والزوار، والعمالء المحتملين، والموردين، والعمالء والمسؤولين والموظفين من الباطن، 
األطراف الثالثة، وأقارب الموظفين )الزوج واألبناء(، والشخص الذي يقوم بالدفع نيابة عن نزيل الفندق( التصرف وفًقا ألحكام 

 ة، كما يجب عليهم ضمان االمتثال لهذه األحكام وإبالغ ممثل بيانات الشركة في حالة حدوث أي انتهاك. السياس
، ويمكن الوصول إليها أيًضا عن طريق تحميل أنظمة معالجة  ccc.oaaawscIHGwaws.www.weتم نشر السياسة على موقع  5.4

 البيانات الشائعة.

السياسة من قبل مجلس اإلدارة، إما على الموقع اإللكتروني الخاص بالشركة أو على سيتم إصدار التحديثات المتعلقة ب 5.5
 نظام معالجة البيانات المشترك.

في حالة وجود تعارض بين السياسة واألحكام الحالية للقانون، تسري أحكام القانون، ويقوم مجلس إدارة الشركة بوضع  5.9
 أحكام القانون وجعلها في متناول الجميع.السياسة الالزمة لجعل السياسة متوافقة مع 

 تعود سلطة إصدار قرار بتعطيل هذه السياسة إلى مجلس اإلدارة.   5.0
 

 . مبادئ معالجة البيانات الشخصية9

 المبادئ العامة لمعالجة البيانات الشخصية 9.1
واللوائح الثانوية، واإلجراءات  9966 ( رقمKKKKتتم معالجة البيانات الشخصية وفًقا لقانون حماية البيانات الشخصية ) 

 والمبادئ المنصوص عليها في هذه السياسة. 
 تتبع الشركة المبادئ التالية في معالجة البيانات الشخصية: 

 المعالجة المناسبة للقانون وقاعدة النزاهة  9.1.1

المعمول بها. تأخذ الشركة في االعتبار  تتم معالجة البيانات الشخصية وفقاً لقواعد الثقة والنزاهة واألنظمة القانونية 
 متطلبات التناسب عند معالجة البيانات الشخصية، وال تستخدم البيانات الشخصية ألغراض أخرى غير المعالجة.  

 التأكد من أن البيانات الشخصية صحيحة ومحدثة عند الضرورة 9.1.6
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خصية، وذلك لضمان دقة البيانات وتوفير الفرصة لتحديث يتم اتخاذ التدابير الالزمة عند جمع ومعالجة البيانات الش 
 البيانات الشخصية لألشخاص المعنيين. 

 معالجة البيانات الشخصية وفقاً ألغراض محددة ومبينة ومشروعة 9.1.3
 يتم تعريف الغرض من معالجة البيانات الشخصية من قبل الشركة بطريقة واضحة ودقيقة، ويتم معالجة البيانات وفًقا 

 للخدمات التي تقدمها المجموعة.  

 التوافق والتناسب مع أغراض معالجة البيانات  9.1.4
يتم "جرد البيانات"، أي تصنيف البيانات الشخصية والغرض من معالجتها، ومن ثم يتم تجنب معالجة البيانات التي ال  

 تتعلق بتحقيق األهداف.
صوص عليها في اللوائح المعنية أو المدة الالزمة ألغراض معالجة البيانات تخزين البيانات الشخصية وفقاً للمدة المن 9.1.5

 الشخصية.

تحتفظ الشركة بالبيانات الشخصية وفقاً للمدة المحددة في اللوائح المعنية أو المدة الضرورية ألغراض معالجة البيانات  
ح المعنية بتخزين البيانات الشخصية، حيث إذا كان الشخصية. وفي هذا اإلطار، تحدد الشركة المدة المنصوص عليها في اللوائ

قد تم تحديد مدة معينة تتحرك الشركة وفقاً لذلك، وإذا لم يكن هناك مدة محددة، يتم االحتفاظ بالبيانات الشخصية وفًقا 
أسباب معالجة البيانات ألغراض معالجة البيانات الشخصية. يتم محو البيانات الشخصية أو إتالفها في حالة انتهاء المدة أو زوال 

 الشخصية. في حالة حدوث تغييرات في فترات معالجة البيانات، يتم تحديد فترات جديدة كأساس.
 

 . شروط معالجة البيانات الشخصية0

)قانون حماية  KKKKمن  5تلتزم الشركة باالمتثال لشروط معالجة البيانات الشخصية المنصوص عليها في المادة  
 ، عند معالجة البيانات الشخصية.9966ة( رقم البيانات الشخصي

 . الحصول على موافقة واضحة من الشخص المعني0.1
، فإن سبب االمتثال للقانون األساسي فيما يتعلق بمعالجة 9966)قانون حماية البيانات الشخصية( رقم   KKKKوفًقا لـ  

رة عن الموافقة التي يتم الحصول عليها بإرادة حرة فيما يتعلق البيانات الشخصية هو "الموافقة الواضحة". الموافقة الواضحة عبا

 بموضوع معين بعد إخطار الشخص المعني. 
عند معالجة البيانات الشخصية، تقوم الشركة أوالً بتقييم ما إذا كانت هناك "شروط معالجة بيانات" محدودة في الفقرة  

. في حالة عدم 9966دة الخامسة من قانون حماية البيانات الشخصية رقم الثالثة من المادة السادسة، والفقرة الثانية من الما
وجود أي من هذه الشروط، تعتمد معالجة البيانات الشخصية على "الموافقة الواضحة" الواردة من الشخص المعني بمعالجة 

 البيانات.
 . التنبؤ الواضح بالمعاملة وفًقا للقوانين0.6

  

ح، يجوز معالجة البيانات الشخصية للشخص المعني وفًقا للقانون دون الحصول على "موافقة إذا أقرت التشريعات هذا بوضو
 واضحة" 

 الفشل في الحصول على موافقة الشخص المعني نظًرا لالستحالة الفعلية 0.3
ات قد تتم معالجة البيانات الشخصية دون الحصول على موافقة واضحة، وذلك إذا كان من الضروري معالجة البيان 

الشخصية من أجل حماية حياة وسالمة جسم الشخص الذي ال يستطيع الكشف عن موافقته بسبب االستحالة الفعلية أو 

 بسبب أن موافقته غير سارية قانونيًا.
 الحاجة إلى معالجة البيانات الشخصية ألطراف العقد شريطة أن تكون مرتبطة مباشرة بإنشاء أو تنفيذ العقد. 0.4

ة البيانات الشخصية دون الحصول على موافقة واضحة، وذلك في المعامالت المتعلقة مباشرة بتأسيس قد تتم معالج 
 العقد أو تنفيذ الدين الخاضع للعقد.

 . االلتزام بمعالجة البيانات الشخصية من قبل مسئول البيانات للوفاء بالتزاماته القانونية0.5

لجة البيانات، يجوز معالجة البيانات الشخصية للوفاء بااللتزامات في الحاالت التي تنص فيها التشريعات على معا 
 القانونية للشركة.

 نشر البيانات الشخصية من قبل الشخص المعني .7.6
 إذا قام الشخص )صاحب البيانات( بنشر بياناته الشخصية، فقد تتم معالجة هذه البيانات بواسطة مجموعة الشركة.

 
 ات الخاصة من أجل إنشاء أو استخدام أو حماية حق ماااللتزام بمعالجة البيان 0.0

عندما تكون معالجة البيانات الشخصية إلزامية إلنشاء أو استخدام أو حماية حق ما، يجوز معالجة البيانات دون موافقة  

 واضحة من الشخص المعني.
 االلتزام بمعالجة البيانات لحماية المصالح المشروعة لمسئول البيانات 0.6

ن لمسئول البيانات معالجة البيانات الشخصية لحماية مصالحه المشروعة، في الحاالت التي تستوجب ذلك، دون يمك 
 الحاق الضرر بالحقوق والحريات األساسية للشخص المعني.

 . األغراض من معالجة البيانات الشخصية6

عامة" الموضحة في المادة الرابعة من يمكن للشركة معالجة البيانات الشخصية، وذلك بما يتماشى مع "المبادئ ال 
)قانون حماية البيانات الشخصية(، و "شروط معالجة البيانات الشخصية" الموضحة في المادة الخامسة، وأيًضا  KKKKقانون 



 

 

This hotel is operated by Olcay Turizm ve Tic. A.Ş. under license from IHG Hotels Limited. 

 

)قانون  KKKK"شروط معالجة البيانات الشخصية ذات الطابع الخاص" الموضحة في المادة السادسة، كل هذا ضمن قانون 
 ، والتشريعات ذات الصلة.9966لبيانات الشخصية( رقم حماية ا

 البيانات الشخصية من قبل الشركة ؛ 
لتكون وحدات العمل لدينا قادرة على تنفيذ أعمالها من أجل ضمان استفادتك من كافة المنتجات والخدمات التي •  

ف مختلفة بما يتوافق مع تفضيالتك، وإدارة تقدمها هوليداي إن مدينة إسطنبول، ولنكون قادرين على تقديم لكم خيارات غر

 حجز الفنادق وإجراءات اإلقامة، ومراقبة استخدام الخدمة الخاصة بك. 
القيام بمعامالت الدفع المتعلقة بالخدمات والمنتجات التي نقدمها، تنفيذ االلتزامات الالزمة وفًقا لقانون األرشيف •  

اصة بك والمتعلقة بالمدفوعات، إبالغ المؤسسات والهيئات المعتمدة بما يتماشى مع اإللكتروني، إدارة عمليات االعتراضات الخ
 اعتراضاتك

(  في حالة bulالمقدمة من مجموعة فنادق إنتركونتيننتال ) bul  rcsesa  GHIإلجراء معامالت عضوية بطاقة •  

تك، وضمان استفادتك من الحمالت ضمن نطاق عضوي bulموافقتك الواضحة، وإدارة حجوزاتك في فنادق ضمن مجموعة 
( من االتصال بك وإرسال bulوالخصومات والعروض الترويجية والهدايا أثناء إقامتك، وتمكين مجموعة فنادق إنتركونتيننتال )

 الرسائل اإللكترونية التجارية ألغراض تجارية ومبيعات وتسويق وترويج وخصم وشروط عضوية وترويج ومعلومات
ا بتزويدك بمعلومات حول المنتجات والخدمات المقدمة في فندقنا ووحداته في حالة موافقتك لتمكين شركتن•  

الواضحة، وتوجيهك إليها، وتقديم مزايا / فوائد مثل اإلعالنات، والمبيعات، وحمالت التسويق، والترويجات ، والخصومات، وشروط 
 راضالعضوية،  والتواصل معك عبر الرسائل اإللكترونية لهذه األغ

توفير االتصاالت المؤسسية لألحداث والتنظيمات المخطط لها أن تتم في الوحدات التابعة للفندق ضمن نطاق •  

التنظيم وإدارة األحداث،  وحفظ سجالت العمالء المحتملين، ومتابعة وتنفيذ عمليات العقد مع العمالء فيما يتعلق باألحداث 
 والمنظمات التي تم االتفاق عليها

س والعمل على زيادة رضا العمالء / الزائرين، وإدارة الطلب/الشكاوى، وتحسين وتنويع خدماتنا بما يتماشى مع قيا•  
 طلباتك واحتياجاتك، وإجراء عمليات تدقيق الجودة الالزمة

ضاكم "( من أن يرسل إليكم استطالًعا عن مستوى رbulتمكين فندقنا ومجموعة فنادق إنتركونتيننتال التابع لها )"•  

حرًصا منا على قياس رضا العمالء، وتمكين شركتنا من االتصال بك سواء تم إرسال استطالع الرضا أم ال ، وتمكيننا إعداد قوائم 
وتقارير وإحصائيات وتحليالت وفًقا الستخدام المنتجات والخدمات المقدمة في الفندق والوحدات التابعة له، ومن ثم وفقا لذلك 

  جاتنا وخدماتنانعمل على تطوير منت
تأمين الحياة والصحة والممتلكات، والتأمين القانوني والتجاري والمهني للمؤسسات والمنظمات الخاصة بالطرف •  

 الثالث سواء كانت طبيعية أم اعتبارية )الموظفين ، الضيوف ، الزوار ، العمالء ، الموردين ، إلخ( في فندقنا والوحدات التابعة له
وإجراء عالقات مع العمالء / العمالء المحتملين/ الموردين )المصرح لهم والموظفين(، وإدارة أنشطة  تأسيس وإدارة•  

 اإلدارة والتواصل، ومتابعة عمليات العقد والحصول على المصالحة المالية، وتنفيذ االلتزامات القانونية والتجارية واإلدارية للعقود

 ارية و / أو المهنيةتخطيط وتنفيذ استراتيجيات الشركة التج•  
 تنفيذ األنشطة اإلدارية•  

 تنفيذ المعامالت المالية والمحاسبة•  
 تنفيذ العمليات والسياسات الخاصة بالموارد البشرية•  

الوفاء بااللتزامات الناشئة عن قانون العمل وقانون الضمان االجتماعي وقانون الصحة والسالمة المهنية والتشريعات •  

 مليناألخرى للعا
متابعة عمليات تعيين الموظف، وكذلك الدخول إلى مكان العمل والخروج منه، وتنفيذ عمليات الحقوق الجانبية •  

 والفوائد للعاملين
 إجراء التدقيق الداخلي / التحقيق / أنشطة االستخبارات•  

 تخطيط وتنفيذ عمليات إدارة الطوارئ•  

 إدارة العمليات القانونية•  
  دقيق وتنفيذ عمليات أمن المعلوماتتخطيط وت•  

 5951تسجيل الدخول إلى اإلنترنت داخل الفندق وفًقا للقانون رقم •  
إحضار المعلومات والمستندات المطلوبة من قبل المؤسسات الرسمية واألجهزة القضائية و / أو السلطات اإلدارية مع •  

 حو المنصوص عليه في المؤسسات الرسميةالتزامات االحتفاظ بالمعلومات واإلبالغ عنها على الن
 إعطاء و/أو مراجعة المعلومات لألشخاص ، والمؤسسات والمنظمات المسؤولة والمفوضة، نظًرا للمسئولية القانونية• 

 أداء األنشطة وااللتزامات ذات الصلة

 اتخاذ التدابير التقنية والقانونية واإلدارية الالزمة في نطاق أمن البيانات•  
 9966من القانون رقم  9و  5يمكن معالجة البيانات الشخصية وفًقا للشروط واألغراض المنصوص عليها في المواد كما 

 . الغرض وراء معالجة البيانات ذات الطابع الخاص، وطرق حمايتها6
  . أغراض معالجة البيانات ذات الطابع الخاص6.1

، البيانات ذات الطابع الخاص عبارة عن البيانات 9966شخصية( رقم )حماية البيانات ال KKKمن قانون  9/1وفًقا للمادة  

البيومترية والوراثية والبيانات المتعلقة بالعرق، والجذور، والفكر السياسي، والمعتقد الفلسفي، والدين، والمذهب، والمعتقدات 
 ام الجزائية، والتدابير األمنية. األخرى، والملبس، وعضويات الجمعيات والنقابات، والصحة، والحياة الجنسية، واألحك
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)حماية البيانات الشخصية( رقم  KKKمن قانون  9تتم معالجة البيانات ذات الطابع الخاص والمنصوص عليها في المادة  
تحت وصف "شروط معالجة البيانات ذات الطابع الخاص(، عن طريق عن طريق اتخاذ التدابير يحددها مجلس حماية  9966

 صية لحماية هذه البيانات.البيانات الشخ
 إذا كان صاحب البيانات الشخصية لديه موافقة واضحة،•  

في حال لم يصدر صاحب البيانات أي موافقة واضحة، يتم معالجة البيانات الشخصية بخالف تلك البيانات المتعلقة • 

بالصحة والحياة الجنسية يتم معالجتها لحماية بالصحة والحياة الجنسية وفًقا لما نصت عليه التشريعات، أما البيانات المتعلقة 
الصحة العامة، وتسيير الخدمات المتعلقة بالطب الوقائي والتشخيص الطبي وخدمات العالج والرعاية، وتخطيط وإدارة الخدمات 

 الصحية والتمويل، وذلك بالقدر الذي يتيحه القانون.
 

 . طرق حماية البيانات ذات الطابع الخاص 6.6

 ؛6716/17ورقم  31/71/6716قرار مجلس حماية البيانات الشخصية المؤرخ بـ عمالً ب 
تم تحديد سياسة وإجراءات منهجية محددة بوضوح وقابلة لإلدارة ومستدامة لحماية البيانات الشخصية ذات الطابع   

 الخاص.
 بالنسبة للموظفين الذين يشاركون في معالجة البيانات الشخصية ذات الطابع الخاص، 

 توفير دورات تدريبية منتظمة حول القانون واللوائح ذات الصلة المتعلقة بأمان البيانات الشخصية ذات الطابع الخاص،• 
 عقد اتفاقات السرية،• 

 يتم تعريف المستخدمين المصرح لهم بالوصول إلى البيانات بوضوح، وكذلك نطاق هذه البيانات ومدتها،• 

 ، إجراء فحوصات التفويض الدورية• 
تتم إزالة تفويضات وسلطات الموظفين الذين غيروا وظائفهم أو من تركوا وظائفهم على الفور، ويتم إرجاع هذه • 

 السلطات إلى الشركة.
  

البيئات التي تتم فيها معالجة البيانات الشخصية الخاصة وتخزينها و / أو الوصول إليها، بالنسبة إلى الوسائط  

 اإللكترونية ؛
 لبيانات باستخدام طرق التشفير ،يتم حفظ ا• 

 يتم حفظ مفاتيح التشفير في بيئات آمنة ومختلفة ،• 
 يتم تسجيل سجالت المعاملة لجميع الحركات التي تتم على البيانات بشكل آمن،• 

سجيل نتائج مراقبة التحديثات األمنية لبيئات البيانات باستمرار ، وإجراء / تنفيذ اختبارات األمان الالزمة بانتظام وت• 
 هذه االختبارات ؛

إذا تم الوصول إلى البيانات من خالل برنامج ، يتم عمل تصاريح للمستخدم لهذا البرنامج ، ويتم إجراء اختبارات األمان • 

 لهذا البرامج بانتظام / وتسجيل نتائج االختبار ،
 ة ثنائي المستوى على األقل ،إذا كان الوصول عن ُبعد إلى البيانات مطلوبًا ، يتم توفير نظام مصادق• 

 
 البيئات التي تتم فيها معالجة البيانات الشخصية الخاصة وتخزينها و / أو الوصول إليها، بالنسبة إلى الوسائط المادية؛•  

التأكد من أن التدابير األمنية الكافية )في حالة حدوث تسرب كهربائي أو حريق أو فيضان أو سرقة وما إلى ذلك( تُتخذ   

 فقاً لطبيعة البيئة التي تتوفر فيها البيانات الشخصية ذات الطابع الخاص،و
 يتم حظر الدخول والخروج غير المصرح به، من خالل ضمان األمن المادي لهذه البيئات• 

 إذا تم نقل البيانات الشخصية ذات الطابع الخاص؛
ني ، فتأكد من نقل البيانات في شكل مشفر عن إذا كانت هناك حاجة إلى نقل البيانات عن طريق البريد اإللكترو• 

 طريق عنوان البريد اإللكتروني للشركة أو باستخدام حساب البريد اإللكتروني المسجل )بـ.إ.م( ،

،  والحفاظ CKCأو  C التشفير عن طريق أساليب التشفير إذا كان مطلوبًا نقلها عبر وسائط مثل الذاكرة المحمولة أو • 
 ير في وسائط مختلفة.على مفاتيح التشف

بين الخوادم  KPVإذا لزم إجراء النقل بين الخوادم في بيئات مادية مختلفة، يتم إجراء نقل البيانات عن طريق إنشاء • 
 ، PTFPأو عن طريق 

إذا كانت هناك حاجة إلى نقل البيانات على الورق ، يتم اتخاذ االحتياطات الالزمة ضد المخاطر مثل السرقة أو • 
 دان أو رؤيتها من قبل األشخاص غير المصرح لهم ويتم إرسال الوثائق في شكل "وثائق سرية".الفق

  

باإلضافة إلى التدابير المذكورة أعاله، فإننا نولي اهتماًما للتدابير الفنية واإلدارية لضمان المستوى المناسب من األمن  
 شورة على الموقع اإللكتروني لهيئة حماية البيانات الشخصية.المحدد في المبادئ التوجيهية ألمن البيانات الشخصية المن

 
 . نقل البيانات الشخصية17

 . نقل البيانات الشخصية داخل حدود الدولة17.1

)قانون  KKKKمن قانون  6يمكن نقل البيانات الشخصية ألطراف ثالثة في إطار الالئحة المنصوص عليها في المادة  
ذلك وفًقا أهداف معالجة البيانات الشخصية بشكل يتماشى مع الحقوق والتشريعات المحددة في حماية البيانات الشخصية(، و
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من سياسية البيانات الشخصية، وباالعتماد على أحد شروط أو بعض شروط معالجة البيانات الشخصية المنصوص  6البند رقم 
 صية(.)قانون حماية البيانات الشخ KKKKعليها في المادة الخامسة من قانون 

 إذا كان صاحب البيانات الشخصية لديه موافقة واضحة،•  
 إذا كان هناك تشريع خاص في القانون ينظم نقل البيانات الشخصية ،• 

في حال تعذر الحصول على موافقة واضحة من صاحب البيانات بسبب االستحالة الفعلية، وذلك إذا كان من الضروري • 

 حماية حياة وسالمة جسم الشخص الذي ال يستطيع الكشف عن موافقته معالجة البيانات الشخصية من أجل 
 إذا كان ضروريًا معالجة البيانات الشخصية ألطراف العقد شريطة أن تكون مرتبطة مباشرة بإنشاء أو تنفيذ العقد.• 

 إذا كان نقل البيانات الشخصية إلزاميًا للشركة للوفاء بالتزاماتها القانونية ،• 
 ر البيانات الشخصية بواسطة صاحب البيانات الشخصية ،إذا تم نش• 

 إذا كان نقل البيانات الشخصية ضروريًا إلنشاء الحق واستخدامه وحمايته ،• 

قد يتم نقل البيانات الشخصية إذا كان نقل البيانات إلزاميًا للمصالح المشروعة للشركة ، بشرط أال يضر بالحقوق • 
 انات الشخصية.والحريات األساسية لصاحب البي

 
 . نقل البيانات الخارجية خارج حدود الدولة17.6

 في حالة الحصول على موافقة صريحة من الشخص المعني لنقل البيانات الشخصية إلى الخارج 17.6.1
، "ال يمكن نقل البيانات الشخصية إلى الخارج  9966)قانون حماية البيانات الشخصية( رقم  KKKKمن  6وفًقا للمادة  

ون موافقة واضحة من الشخص المعني." عندما يجب نقل البيانات الشخصية إلى الخارج من قبل الشركة ؛ بادئ ذي بدء ، د

موجودة أم ال، وإذا كان أي من هذه الشروط غير  5يتم تقييم ما إذا كان أي من الشروط المذكورة في الفقرة الثانية من المادة 
 ة إلى الخارج عن طريق الحصول على موافقة واضحة.موجود ، فيمكن نقل البيانات الشخصي

نقل البيانات الشخصية شريطة استيفاء شروط معالجة البيانات الشخصية، حتى إذا كان الشخص المعني ال يوافق  17.6.6
 صراحًة. 

 مبينة أدناه:، موضحة و9966)قانون حماية البيانات الشخصية( رقم  KKKالفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون  

 أن ينص ذلك صراحًة في القانون ،• 
إذا كان من الضروري معالجة البيانات الشخصية من أجل حماية حياة وسالمة جسم الشخص الذي ال يستطيع الكشف عن • 

 موافقته بسبب االستحالة الفعلية أو بسبب أن موافقته غير سارية قانونيًا.
 شخصية ألطراف العقد شريطة أن تكون مرتبطة مباشرة بإنشاء أو تنفيذ العقد.إذا كان من الضروري نقل البيانات ال• 

 في حالة كونها ضرورية للشركة للوفاء بالتزاماتها القانونية ،• 
 في حال تم اإلعالن عن البيانات الشخصية ذات الطابع الخاص من قبل الشخص المعني ،• 

 في حالة االلتزام بمعالجة البيانات الشخصية من أجل إنشاء أو استخدام أو حماية حق ما• 

في حال كان نقل البيانات ضروريًا من أجل المصالح المشروعة لمسؤؤل البيانات، دون اإلخالل بالحقوق والحريات األساسية • 
 للشخص المعني

 لى موافقة واضحة،في حالة وجود أحد الشروط المذكورة، دون الحصول ع 
 

 في البلد األجنبي حيث سيتم نقل البيانات الشخصية؛

 أ( وجود درجة كافية من الحماية، 
ب( في حالة عدم وجود درجة كافية من الحماية، يلزم تعهد خطي من مسؤؤل البيانات بحماية البيانات الشخصية في  

 ية البيانات الشخصية.تركيا وفي البلد األجنبي، هذا إلى جانب تصريح من مجلس حما
 وعليه، وفي هذه الحالة فقط يمكن نقل هذه البيانات إلى الخارج.

 . نقل البيانات الشخصية ذات الطابع الخاص17.3

 . نقل البيانات الشخصية ذات الطابع الخاص داخل حدود الدولة17.3.1
الشخصية(، فأنه يمكن نقل البيانات  )حماية البيانات KKKمن قانون  6وفًقا للوائح المنصوص عليها في المادة  

 الشخصية ذات الطابع الخاص 
 ، 6من المادة  1أ( في الحاالت التي تتطلب موافقة واضحة، عن طريق الحصول على موافقة واضحة وفًقا للفقرة  

 ة،، دون الحصول على موافقة واضح 5ب( في حالة وجود أحد الشروط المذكورة في الفقرة الثانية من المادة  
 ، شريطة اتخاذ تدابير كافية ؛ 3، الفقرة  9ج( وفًقا للمادة  

 

في حال البيانات الشخصية بخالف البيانات المتعلقة بالصحة والحياة الجنسية، مثل البيانات المتعلقة بالعرق، •  
وعضويات الجمعيات والجذور، والفكر السياسي، والمعتقد الفلسفي، والدين، والمذهب، والمعتقدات األخرى، والملبس، 

 والنقابات، والصحة، والحياة الجنسية، واألحكام الجزائية، والتدابير األمنية، وذلك وفًقا للقانون
في حال لم يصدر صاحب البيانات أي موافقة واضحة، يتم معالجة  البيانات المتعلقة بالصحة والحياة الجنسية  • 

بالطب الوقائي والتشخيص الطبي وخدمات العالج والرعاية، وتخطيط وإدارة  لحماية الصحة العامة، وتسيير الخدمات المتعلقة

 الخدمات الصحية والتمويل، 
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  وذلك من قبل الشركة. 
 . نقل البيانات الخاصة إلى الخارج17.3.6

 ،9966من القانون رقم  6عمالً بالمادة  
 ،بالحصول على موافقة واضحة في الحاالت التي تتطلب موافقة واضحة•  

من القانون ، دون الحصول على موافقة  5في حالة وجود أي من الشروط المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 

 واضحة،
دون الحصول على موافقة واضحة، شريطة اتخاذ  9من المادة  3في حالة وجود أي من الشروط المحددة في الفقرة • 

 تدابير كافية ،
 

 م نقل البيانات الشخصية؛في البلد األجنبي حيث سيت 

 أ( وجود درجة كافية من الحماية، 
ب( في حالة عدم وجود درجة كافية من الحماية، يلزم تعهد خطي من مسؤؤل البيانات بحماية البيانات الشخصية في  

 تركيا وفي البلد األجنبي، هذا إلى جانب تصريح من مجلس حماية البيانات الشخصية.
 

 ة فقط يمكن نقل هذه البيانات إلى الخارج. وعليه، وفي هذه الحال
 تصنيف البيانات الشخصية 17.4

)قانون حماية البيانات الشخصية(، وفي إطار النص التوضيحي كشفت الشركة عن  KKKمن قانون  17وفًقا للمادة  

 لجتها. الوارد ذكره، مع توضيح الهدف من إخطار صاحب البيانات الشخصية بماهية البيانات التي تتم معا
 

 فئات البيانات الشخصية

 بيانات الهوية
 

 
 

 

اللقب، ورقم الهوية التركية، ومعلومات عن -عبارة عن بيانات عن هوية الشخص؛ كاالسم
الجنسية، واسم األم، واسم األب، ومكان الميالد، وتاريخ الميالد، والحالة االجتماعية، 

ئلي، والرقم التسلسلي، ورقم تسجيل والجنس، ومكان التسجيل، ورقم المجلد، والرقم العا
مباحث أمن الدولة، والدين، والرقم الضريبي، ورقم الهوية ، رقم جواز السفر، إلخ، والتي يتم 

معالجتها بشكل مؤتمت بالكامل، أو مؤتمت بشكل جزئي، وتعود هذه البيانات إلى شخص 
 طبيعي محدد أو يمكن التعرف عليه.

مثل رقم الهاتف والعنوان وعنوان البريد اإللكتروني، والتي تعود إلى شخص  تشمل بيانات معلومات التواصل

 محدد أو يمكن التعرف عليه.

أفراد األسرة ومعلومات 
التواصل في حاالت 

 الطوارئ

معلومات حول أفراد األسرة )األزواج واألطفال(، وأقارب صاحب البيانات الشخصية واألشخاص 
اللقب ، الهاتف المحمول(،  -هم في حالة الطوارئ )االسم اآلخرين الذين يمكن الوصول إلي

وذلك لحماية المصالح القانونية وغيرها الخاصة بصاحب البيانات الشخصية، المحددة هويته أو 
 الذي يمكن التعرف عليه.

، والفاتورة، والشيكات، وبيانات السندات bABVعبارة عن رقم الحساب المصرفي، ورقم  البيانات المالية

االذنية، والتي تم الحصول عليها جراء العالقة القانونية التي أنشأها مالك البيانات الشخصية 
 مع الشركة. وتعود تلك البيانات إلى شخص محدد أو يمكن التعرف عليه.

جميع أنواع البيانات الشخصية التي تتم معالجتها من أجل الحصول على المعلومات التي  المعلومات الشخصية

األساس إلقامة الحقوق الشخصية لألشخاص الحقيقيين ضمن إطار العالقة الخدمية ستكون 
 مع الشركة، وهي تعود إلى شخص تم تحديده أو يمكن التعرف عليه. 
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تشمل بيانات مثل البيانات الدراسية، والدورات التدريبية، والتدريبات المهنية، والتي تعود إلى  الخبرة المهنية
 لتعرف عليه.شخص محدد أو يمكن ا

 معلومات البصمة، معلومات التعرف على الوجوه ، إلخ. البيانات البيومترية 

البيانات ذات الطابع 

 الخاص

تشمل بيانات مثل )البيانات الصحية ، فصيلة الدم ، بيانات بشأن اإلدانة الجنائية والتدابير 

 ن التعرف عليه.األمنية ، البيانات الوطنية(، والتي تعود إلى شخص محدد أو يمك

المعلومات السمعية / 
 البصرية

تشمل بيانات مثل الصور وتسجيالت الكاميرا، والتي تعود إلى شخص محدد أو يمكن التعرف 
 عليه.

 الجنسية معلومات الجنسية

، والمعلومات الخاصة بتسجيل الدخول والخروج من موقع الويب bPمعلومات حول عنوان  أمن المعامالت 

 رور ومعلومات كلمة المروروكلمة الم

 المراسالت مع السلطات القضائية، والمعلومات الموجودة في ملف القضية، إلخ. اإلجراءات القانونية 

اإلدانة الجنائية 

 والتدابير األمنية

 بيانات عن اإلدانات الجنائية والتدابير األمنية الواردة من األشخاص العاملين في الشركة 

علومات حول الفاتورة، والشيكات ، والطلبات الخاصة بالعمالء الذين يشترون منتجات أو م معاملة العمالء

 خدمات من الشركة.

البيانات الشخصية التي تتم معالجتها للتسويق والترويج من خالل تحديد عادات االستخدام  المعرفة التسويقية

يما يتعلق بالمنتجات والتفضيالت والرضا واحتياجات أصحاب البيانات الشخصية، وذلك ف
 والخدمات التي تقدمها الشركة، وكذلك التقارير التي يتم إعدادها حول هذه البيانات

المعلومات الخاصة 

بإدارة 
 المطالب/الشكاوى

عبارة عن بيانات  حول استالم وتقييم أي شكاوى / طلبات موجهة إلى الشركة، والتي يتم 

بشكل جزئي، وتعود هذه البيانات إلى شخص  معالجتها بشكل مؤتمت بالكامل، أو مؤتمت
 طبيعي محدد أو يمكن التعرف عليه.

معلومات تخص 

السالمة الفيزيائية 

 للمكان

معلومات حول سجالت الكاميرا أثناء إقامتك في الفندق التابع للشركة، وكذلك السجالت 

 األمنية والمستندات.

 
 FMİPجموعة تصنيف يخص أصحاب البيانات الشخصية الذي أعدته م

 وصف تصنيف أصحاب البيانات الشخصية
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 الموظف

 
 موظفي الشركة

األشخاص الطبيعيين الذين تقدموا للحصول على وظيفة أو قّدموا سيرتهم  الموظف المرشح

 الذاتية / معلوماتهم إلى الشركة 

 األفراد الذين يتلقون التدريب داخل الشركة المتدرب

ذين تقدموا إلى الشركة للحصول على التدريب، وقدموا لها سيرتهم األشخاص ال المتدرب المرشح 

 الذاتية والمعلومات األخرى ذات الصلة.

نزيل الفندق/ الضيف المجاور 

 لنزيل الفندق

األشخاص الذين يقيمون في الفندق التابع للشركة، ويستفيدون من المنتجات 

 والخدمات التي ُيقدمها الفندق.

 الء المستقبليون المرشحون لالستفادة من الخدمات التي تقدمها الشركةالعم العميل المحتمل

موظف/موظفو عمالء 
 الشركة

العاملون لدى األطراف الثالثة والموظفون من الباطن الذي تعرض عليهم الشركة 
 منتجاتها وخدماتها ضمن اإلطار التعاقدي الذي يربطهم ببعضهم البعض.

 وفر الشركة لها منتجات أو خدمات ضمن إطار تعاقديالجهات الخارجية التي ت العميل

موظف/موظفو الموردين في 

 الشركة

األشخاص الحقيقيون، بمن فيهم مسؤولو/ موظفو الشركة الموردة ومقاولوها 

 من الباطن الذين يقدمون السلع أو الخدمات للشركة

ألوامر  يحدد الشخص الذي يقدم الخدمات للشركة على أساس تعاقدي وفقا المورد
 وتعليمات الشركة.

األشخاص الحقيقيون الذين تتم معالجة بياناتهم الشخصية )أقارب العامل، أفراد  الطرف الثالث

عائلة الموظفين )معلومات الزوج واألطفال، والشخص الذي يقوم بالدفع نيابة عن 
 نزيل الفندق(

شركة بإدارة أنشطتها، أو األشخاص الطبيعيين الذين يزورون الموقع الذي تقوم ال الزائر

 الموقع اإللكتروني الخاص بها.
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 األشخاص الذين يتم نقل البيانات الشخصية إليهم من قبل الشركة  17.9
)قانون حماية البيانات الشخصية(، تقوم الشركة بإخطار صاحب البيانات الشخصية  KKKKمن  17وفًقا للمادة  

 ات الشخصية إليهم.بمجموعات األشخاص الذين يتم نقل البيان

)قانون حماية البيانات  KKKKمن  6و  6يجوز للشركة نقل البيانات الشخصية إلى فئات التصنيف التالية وفًقا للمادتين  
 الشخصية(:

 عمالء الشركة / المقاولين من الباطن ،• 
 موردي الشركة / المقاولين من الباطن ،• 

 إلى مجموعة فنادق إنتركونتيننتال خارج حدود البلد، والتابع لها فندق هوليداي إن.في حالة الموافقة الصريحة ، يمكن نقلها • 

 المؤسسات والمنظمات العامةوالسلطات اإلدارية المرخصة قانونيًا، • 
 

 
 طريقة جمع البيانات الشخصية والسبب القانوني: -11

شفهياً أو كتابياً أو إلكترونيًا من قبل الفندق  من الممكن أن يتم جمع بياناتكم الشخصية طبًقا لهذا النص التوضيحي، 
  والشركات التابعة لها وموقع الشركة على الويب ومركز االتصال والموردين، وذلك بواسطة طرق مؤتمتة أو غير مؤتمتة.

 . التزامات الشركة بصفتها مسئولة عن البيانات16

 انات الشخصية، ومنها:توفر الشركة معلومات لألشخاص المعنين في الحصول على البي 
 هوية مسؤؤل البيانات والممثل له، إن وجد ،•  

 الغرض من معالجة البيانات الشخصية ،• 
 إلى من وألي غرض يمكن نقل بياناتكم الشخصية• 

 طريقة جمع بياناتكم الشخصية والُحجة القانونية• 

  11الحقوق األخرى المدرجة في المادة • 
 

. 
 . حقوق الشخص المعني 13

 عمل التوضيحات الالزمة من أجل صاحب البيانات الشخصية 13.1
تقوم الشركة بمشاركة طرق جمع البيانات الشخصية والحجة القانونية لهذا، وأهداف معالجة تلك البيانات  

 11 الشخصية،ولمن وألي غرض يمكن نقل البيانات الشخصية التي تمت معالجتها، وفًقا للحقوق المنصوص عليها في المادة

 )قانون حماية البيانات الشخصية(، وذلك من خالل النص التوضيحي. KKKKمن قانون 
 

 )قانون حماية البيانات الشخصية(  KKKKحقوق صاحب البيانات الشخصية بموجب قانون  13.6
شخصية، فإن حقوقك المعنونة بـ "االستثناءات" من قانون البيانات ال 66مع عدم اإلخالل بالشروط المنصوص عليها في المادة 

 من القانون تكون كالتالي: 11بموجب المادة 

 معرفة ما إذا كانت بياناتك الشخصية تتم معالجتها أم ال،• 
 طلب المعلومات في حال تمت معالجة البيانات الشخصية ،•

 معرفة الغرض من معالجة البيانات الشخصية وما إذا كانت ُتستخدم بشكل مناسب ،• 
 الثالثة التي يتم نقل البيانات الشخصية إليها سواء في الداخل أم الخارج ،معرفة األطراف •

 طلب تصحيح بياناتك الشخصية إذا كانت غير مكتملة أو تمت معالجتها بشكل غير صحيح ، يحق لكم طلب تصحيحها،•

 من القانون 0طلب حذف أو إتالف بياناتك الشخصية في إطار الشروط المنصوص عليها في المادة •
 مطالبة األطراف الثالثة التي ُتنقل بياناتك الشخصية إليك باإلخطار بالمعامالت التي تتم وفًقا للفقرتين )هـ( و )و( ،•

 االعتراض على ظهور نتيجة ضدك على إثر تحليل البيانات المعالجة بشكل حصري من خالل األنظمة اآللية ،•
 معالجة غير القانونية للبيانات الشخصيةطلب معالجة الضرر إذا كنت تعاني من ضرر بسبب ال•

 
 

 ممارسة حقوق صاحب البيانات الشخصية 13.3

 تقدم الشركة إرشادات حول كيفية ممارسة حقوق األشخاص المعنيين ، ويتم تقديم الطلبات على موقع الشركة  
ccc.oaaawscIHGwaws.www.we  إكمال نموذج "طلب صاحب البيانات"، ويمكن تقديمه كتابيًا أو إلكترونيًا بالطرق التالية.بعد 

 في حالة الطلب الخطي؛  
يمكنك إرسال نسخة موقعة من نموذج صاحب البيانات مع مستند يؤكد هويتك،  إلى شارع تورجوت أوزال ميالت/ رقم  

وكيل موثق من كاتب العدل )النوتر(، ويشير إلى أنه يحق لك التقدم توبكابي/ فاتح/ إسطنبول، شخصيًا أو عن طريق ت 166

 ، أو عن طريق البريد الموثق. .11بطلب للحصول على الحقوق بموجب المادة 
 

http://www.hiistanbulcity.com.tr/
http://www.hiistanbulcity.com.tr/
http://www.hiistanbulcity.com.tr/
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 في حالة الطلب اإللكتروني ؛ 
، أو 5707إللكتروني رقم يمكنك إرسال استمارة الطلب، مرفًقا بها "التوقيع اإللكتروني اآلمن"، والُمعرف وفًقا لقانون التوقيع ا

 wGwsswHeaawoأو  ac.wooaaawscIHGwaws.www.weإرسالها موقعة بالتوقيع اإللكتروني اآلمن على البريد اإللكتروني الموثق  
oa74.kr4.we. 

 المدة المتوقعة لرد الشركة على الطلب  13.4

في أقرب وقت ممكن وفًقا لطبيعة طلبك وخالل  يتم الرد على الطلبات التي تقدمها إلى الشركة كتابًة أو إلكترونيًا 
من البيان الخاص بمبادئ وإجراءات النموذج المرسل إلى  0ثالثين يوًما على األكثر مقابل رسوم المعاملة المحددة في المادة 

 مسئول البيانات.
 

 . أمن البيانات الشخصية14

 شخصيةالتدابير الفنية لضمان المعالجة القانونية للبيانات ال 14.1
تتعهد الشركة بإتخاذ كافة التدابير الفنية الالزمة لضمان مستوى األمان المناسب من أجل منع المعالجة غير •  

القانونية للبيانات الشخصية، وحظر الوصول غير القانوني إلى البيانات الشخصية ، والمحافظة على البيانات الشخصية، وزيادة 
 ، وكذلك القيام بعمليات التدقيق الالزمة. مستوى أمن حماية البيانات الشخصية

من "الالئحة التنفيذية بشأن سجل ضباط البيانات"،  11/3ُيعين ممثل مسؤؤل البيانات من قبل الشركة وفًقا للمادة • 
، 37669، وبرقم تسلسلي 37.16.6710، وتم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 71.71.6716والذي دخل حيز النفاذ بتاريخ 

ذلك لتحديد أغراض معالجة البيانات الشخصية وطرقها، ومراقبة ومتابعة عمليات معالجة البيانات، والوفاء الفعال لاللتزامات و

)حماية البيانات الشخصية( الالزمة  KKKK)قانون حماية البيانات الشخصية( واللوائح الثانوية، وإعداد إجراءات  KKKبموجب قانون 
 KKKKت واألنشطة اإلدارية من أجل ضمان مستوى األمان لحماية البيانات الشخصية وفًقا إلجراءات من خالل متابعة التطورا

 )حماية البيانات الشخصية(، واتخاذ التدابير الفنية واإلدارية، ومن أجل ضمان فعالية وتنفيذ السياسة.
 يتم توظيف الكوادر الفنية باإلضافة إلى موظفينا الحاليين.• 

أنشطة معالجة البيانات الشخصية بواسطة األنظمة الفنية، ويتم مراجعة تقرير التدقيق ذي الصلة من تتم مراجعة • 

 قبل ممثل البيانات المسؤول ومجلس اإلدارة ويتم تحديد التدابير التقنية اإلضافية التي يتعين اتخاذها وتنفيذها على الفور. 
)حماية البيانات الشخصية( سيتم إبرام عقود الدعم  KKKق قانون في إطار التدابير التقنية الواجب اتخاذها في نطا• 

الفني مع أطراف ثالثة، وذلك بهدف تحليل البنية التحتية الحالية من حيث أمن البيانات وتحديد نقاط الضعف / التحسين ، إن 
ير المناطق غير المتوافقة أثناء وجدت، القضاء على أوجه القصور ذات الصلة تماشيًا مع خريطة الطريق التي تم إنشاؤها لتطو

 العناية بأمن البيانات الحالي ، ومن أجل إنشاء البرامج واألجهزة الالزمة وحظر الوصول غير المصرح به إلى البيانات من الخارج.
يتم وضع اإلجراءات الداخلية الالزمة فيما يتعلق بااللتزامات التي تنشأ في نطاق قرارات مجلس حماية البيانات • 

 الشخصية واللوائح الثانوية بشكل عاجل ويتم إعداد التدابير الفنية ذات الصلة وإخطار الموظفين بها.

 
 التدابير اإلدارية لضمان المعالجة القانونية للبيانات الشخصية 14.6

 فيما يلي اإلجراءات اإلدارية الرئيسية للشركة لضمان المعالجة القانونية للبيانات الشخصية: 
بشأن حماية البيانات الشخصية واللوائح ذات الصلة ، وتوفر  9966الشركة بإبالغ موظفيها وفًقا للقانون رقم تقوم •  

 دورات تدريبية دورية حول هذا الموضوع.

لمعالجة البيانات الشخصية وتلك ذات الطابع الخاص التي  KKKيجب إخطار الموظفين أن يتصرفوا وفًقا ألحكام قانون • 
عقود الخدمة التي قاموا بتأديتها، وأنهم لن يقوموا بمعالجة هذه البيانات ألي غرض بخالف النطاق والمدة  تعلموها خالل

والتشريعات واللوائح الثانوية التي تخضع لها الشركة ، ولألمور التي تتطلب موافقة واضحة، لن يقوموا بمعالجتها إال بعد الحصول 
نقل البيانات إلى أطراف ثالثة في تركيا أو خارجها ما لم يتم منح الشركة موافقة  على هذه الموافقة الواضحة، وأنه لن يتم

واضحة من قِبل صاحب البيانات الشخصية للشركة، وأن تستمر هذه االلتزامات بعد انتهاء عقد الخدمة، وأنه إذا تبين أن أي 

ور بإبالغ مسؤؤل البيانات، كما تم إبالغهم بالعقوبات موظف قد قام بمعالجة هذه البيانات بطريقة غير قانونية، فسيقوم على الف
 التي ستفرض في حال انتهاك تلك االتفاقية.

تتعهد الشركة بإتخاذ كافة التدابير الفنية الالزمة لضمان مستوى األمان المناسب من أجل منع المعالجة غير • 
ات الشخصية ، والمحافظة على البيانات الشخصية، وزيادة القانونية للبيانات الشخصية، وحظر الوصول غير القانوني إلى البيان

مستوى أمن حماية البيانات الشخصية، وكذلك القيام بعمليات التدقيق الالزمة. كما ال يجوز لمعالج البيانات معالجة البيانات 
البيانات في إطار تعاقدي  الشخصية المنقولة إليه خارج نطاق وغرض معالجة البيانات، في العقود الجارية مع مؤسسات معالجة

 مع الشركة ووفًقا لالتفاقات التي يتم إبرامها.

يتم تنظيم وصول الموظفين إلى البيانات الشخصية والبيانات الشخصية ذات الطابع الخاص  من خالل قرارات تحديد • 
لتي تقوم بها إدارات الشركة. يتم السلطة، تماشيًا مع مخزن البيانات الذي أنشأته دراسة أنشطة معالجة البيانات الشخصية ا

 إجراء عمليات التدقيق ذات الصلة بواسطة ممثل مسؤؤل البيانات.
يتم اتخاذ التدابير اإلدارية الالزمة وفًقا لتكاليف التنفيذ من أجل منع التخزين اآلمن للبيانات الشخصية أو المعالجة غير • 

 و حذفها.القانونية لهذه البيانات أو إتالفها أو تغييرها أ
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يتم اتخاذ التدابير التقنية وتحديثها وتجديدها بشكل دوري وفًقا لتكاليف التطبيق، من أجل حظر الوصول غير المصرح •  
 ر المصرح به لمثل هذه البيانات.به إلى البيانات الشخصية بشكل غير قانوني ، لمنع الكشف غير المقصود أو غي

يتم وضع اإلجراءات الداخلية الالزمة فيما يتعلق بااللتزامات التي تنشأ في نطاق قرارات مجلس حماية البيانات • 
 الشخصية واللوائح الثانوية بشكل عاجل ويتم إعداد التدابير الفنية ذات الصلة وإخطار الموظفين بها.

 زة بما في ذلك أنظمة الحماية من الفيروسات والجدران النارية.يتم تثبيت البرامج واألجه• 

تمكن القرارات اإلدارية والفنية المتخذة للحد من تخويل الموظفين من الوصول إلى المعلومات واستخدامها في إطار • 
 السلطة الموكلة إليهم.

 
 ةالتدابير اإلدارية لحظر الوصول غير القانوني إلى البيانات الشخصي 14.4

 فيما يلي اإلجراءات اإلدارية الرئيسية التي اتخذتها الشركة لمنع الوصول غير المشروع إلى البيانات الشخصية: 

يتم اتخاذ القرارات اإلدارية المتعلقة بعمليات الوصول إلى البيانات الشخصية وترخيصها ، ويتم إبالغ الموظفين • 
 لقرارات من قبل ممثل مسئول البيانات عن كل شركة في المجموعة. بالقرارات ذات الصلة ، كما تتم مراجعة تنفيذ ا

يتم إخطار الموظفين بأنهم لن يكونوا قادرين على الكشف عن البيانات الشخصية التي عرفوا عنها ومخالفة • 
هم ويتم اتخاذ التشريعات، وال يمكنهم استخدامها ألي غرض بخالف أغراض المعالجة ، وأن هذا االلتزام سيستمر بعد استقالت

 الترتيبات الالزمة في عقود الخدمة وفًقا لذلك.
يقوم المتدربون الذين يتلقون التدريب في الشركة بالتعهد على أنه لن يتم اإلفصاح عن البيانات الشخصية بأي •  

البيانات ال يمكن )قانون حماية البيانات الشخصية(، وأن هذه  KKKطريقة خالل فترة التدريب  ألي شخص يتعارض مع قانون 

 الوصول إليها بشكل غير قانوني، وأنه ال يجوز استخدام البيانات ألغراض أخرى غير المعالجة.
 تُطبع كافة الصفحات الخاصة بهذا المستند الخاص بعبارة "سري".• 

لة إنهاء يتم وضع تعريف محدد لمفهوم "وثيقة سرية" في عقود الخدمة، كما يتم الحصول على تعهدات أ،ه في حا• 
اتفاقية الخدمة ، يتم أخذ االلتزامات الواجب تسليمها إلى الشركة مقابل محاضر تسليم المواد واألدوات والمستندات التي 

تحتوي على معلومات سرية، وأنهم لن يقوموا بنسخ هذه المعلومات دون إذن كتابي من الشركة، ولن يقوموا بمشاركة أي 

إلكترونية مع أي طرف ثالث بخالف المنظمات التي يتعين عليهم مشاركتها في إطار وسائط مكتوبة أو شفهية و / أو 
التشريعات، وفي حالة علموا أن معلومات سرية قد تم الكشف عنها بواسطة موظف آخر في انتهاك ألحكام البروتوكول 

 اإلضافي، يجب عليهم إخطار الشخص المسؤول كتابًة على الفور وإعالمه بالوضع.
 

 التدابير الفنية للحفاظ على البيانات الشخصية في البيئات اآلمنة. 14.5
 فيما يلي التدابير التقنية الرئيسية المتخذة لحماية البيانات الشخصية في البيئات اآلمنة: 

 لضمان التخزين اآلمن للبيانات الشخصية ، يتم استخدام برامج النسخ االحتياطي المشروعة.•  

 افيين متخصصين في المسائل الفنية.يتم توظيف موظفين إض• 
يتم الحفاظ على الخوادم في بيئات آمنة. تم منع الوصول غير المصرح به من خالل تحديد الموظفين التقنيين الذين •  

 يمكنهم دخول هذه البيئات. 
تدريب  يتم تسجيل الموظفين في أنظمة الشركة باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بهم ، ويتم•  

 الموظفين على عدم مشاركة اسم المستخدم وكلمة المرور مع أطراف ثالثة.

 يتم توفير تحديث مستمر ألنظمة التشغيل وبرامج النظام وبرامج األمان التي تعمل على الخادم.• 
 تخضع سجالت الخادم )السجالت( لعمليات تدقيق ومراقبة منتظمة.• 

قواعد البيانات وأجهزة المودم والبرنامج المركزي ومكافحة الفيروسات وبرامج  يتم االحتفاظ برموز الوصول لخوادم• 
 البريد اإللكتروني المجمعة فقط بواسطة مسؤول تكنولوجيا المعلومات.

 

 . التدابير الواجب اتخاذها في حالة الكشف غير المصرح به للبيانات الشخصية14.9
)قانون حماية البيانات  KKKمن قانون  16تمت معالجتها وفًقا للمادة إذا تم الحصول على البيانات الشخصية التي •  

الشخصية( من قِبل اآلخرين بوسائل غير قانونية، يتعين على الشركة تنفيذ اإلجراءات اإلدارية الالزمة لضمان إخطار مجلس 
 حماية البيانات الشخصية وصاحب البيانات المعني وممثل مسؤؤل البيانات.

 رصد من خالل الكاميرا المثبتة عند مدخل وداخل مقر الشركةأنشطة ال 15.1
يتم تسجيل الصور في مناطق الخدمة العامة، مثل بوابات الدخول للمركز والمرافق والمؤسسات والمبنى الخارجي  

ممرات األرضية حرًصا والمطعم والكافتيريا وقاعة االستقبال وقاعة انتظار الزوار والمصعد وموقف السيارات والمقصورة األمنية وال

منا على األمن المادي واإلشراف على المبنى، وضمان سالمة الحياة والممتلكات ، والسالمة الصحية والقانونية والتجارية 
والمهنية ، ومراقبة الدخول والخروج ، وذلك في المؤسسات والمنظمات الحقيقية و / أو القانونية التابعة ألطراف ثالثة، على 

ل )الموظفون ، نزالء الفندق / ضيوف نزالء الفندق، الزوار ، موظفو ومسؤولو الشركة الموردة ، مسؤولو العمالء سبيل المثا
 KKKKمن  17والموظفون ، األعضاء ، إلخ(، كل هذا وفًقا لقانون خدمات األمن الخاصة والتشريعات ذات الصلة. وفًقا للمادة 

صاحب البيانات الشخصية بطرق متعددة حول وجود الكاميرات. ال تخضع خصوصية  )قانون حماية البيانات الشخصية( يتم إخطار

الشخص للمراقبة في الحاالت التي تتجاوز أهداف األمان. يستطيع عدد محدود فقط من الموظفين الوصول إلى لقطات الكاميرا 
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لديهم حق الوصول إلى السجالت أنهم  الحية والتسجيالت المسجلة والمخزّنة رقميًا. يتعهد عدد محدود من األشخاص الذين
 سيحمون سرية البيانات التي يصلون إليها. 

 سجالت المعالجة للوصول إلى اإلنترنت 15.6
واألحكام اإللزامية للتشريعات المنظمة وفًقا لهذا القانون، يتم تسجيل سجالت الدخول إلى  5951وفًقا للقانون رقم  

/ ضيوفهم واألعضاء المقيمون في الفندق والوحدات الملحقة بالفندق، لألغراض المحددة في اإلنترنت أثناء إقامة نزالء الفندق 

سياسة البيانات الشخصية ولضمان أمن شركتنا. تتم معالجة هذه السجالت فقط من أجل طلبها من قبل المؤسسات والهيئات 
 يتعين القيام بها داخل الشركة. العامة المعتمدة أو للوفاء بالتزامنا القانوني في عمليات التدقيق التي

 
 . مدة تخزين البيانات الشخصية19

تتم معالجة البيانات الشخصية وفًقا لقانون معالجة البيانات والمهالت من أجل الوفاء بااللتزامات ذات الصلة بموجب  

 فترات جديدة كأساس. القوانين واللوائح الثانوية، في حالة حدوث تغييرات في فترات معالجة البيانات، يتم تحديد
 

 . حذف البيانات الشخصية والتخلص منها وتجاهلها10
تقوم الشركة بإتخاذ التدابير اإلدارية الالزمة من أجل حذف أو تدمير أو إخفاء الهوية،  بناًءا على طلب الشخص المعني  

ها وفًقا ألحكام القانون والقوانين األخرى أو مباشرة في حالة استبعاد األسباب التي تتطلب معالجة البيانات التي تمت معالجت
ذات الصلة المتعلقة بحماية البيانات الشخصية، باإلضافة إلى ذلك ، تتواصل الجهود الرامية إلى إنشاء بنية أساسية تقنية في 

 هذا الصدد. 

نفيذ. تحتفظ الشركة بالحق في يتم اتخاذ القرار من قبل مجلس اإلدارة الذي يتخذه مجلس اإلدارة ويدخل حيز الت. التحديثات16
 مراجعة وتحديث السياسة في نطاق التغييرات في التشريعات. 

  
 

 


