
 

 

 

 

 السياسة المتعلقة بالبيانات الشخصية ذات الطابع الخاص 

 

 النطاق والتعاريف -1
تتعلق السياسة بالبيانات الشخصية ذات الطابع الخاص الموجودة في األنظمة التي تعالج البيانات بطريقة مؤتمتة  

 بيانات.جزئيًا أو مؤتمتة بالكامل أو غير مؤتمتة بشرط أن تكون جزًءا من أي نظام لتسجيل ال

 معالجة البيانات الشخصية ذات الطابع الخاص-2
، البيانات ذات الطابع الخاص عبارة عن البيانات 6698)حماية البيانات الشخصية( رقم  KVKمن قانون  6/1وفًقا للمادة  

ين، والمذهب، والمعتقدات البيومترية والوراثية والبيانات المتعلقة بالعرق، والجذور، والفكر السياسي، والمعتقد الفلسفي، والد
 األخرى، والملبس، وعضويات الجمعيات والنقابات، والصحة، والحياة الجنسية، واألحكام الجزائية، والتدابير األمنية. 

)حماية البيانات الشخصية( رقم  KVKمن قانون  6تتم معالجة البيانات ذات الطابع الخاص والمنصوص عليها في المادة  
وط معالجة البيانات ذات الطابع الخاص(، عن طريق عن طريق اتخاذ التدابير يحددها مجلس حماية تحت وصف "شر 6698

 البيانات الشخصية لحماية هذه البيانات.

 • إذا كان صاحب البيانات الشخصية لديه موافقة واضحة، 
الف تلك البيانات المتعلقة • في حال لم يصدر صاحب البيانات أي موافقة واضحة، يتم معالجة البيانات الشخصية بخ 

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

 الصحية والتمويل، وذلك بالقدر الذي يتيحه القانون.

 نقل البيانات الشخصية ذات الطابع الخاص داخل حدود الدولة -3
)حماية البيانات الشخصية(، فأنه يمكن نقل البيانات  KVKمن قانون  8وفًقا للوائح المنصوص عليها في المادة  

 الشخصية ذات الطابع الخاص 
 ، 8من المادة  1تتطلب موافقة واضحة، عن طريق الحصول على موافقة واضحة وفًقا للفقرة أ( في الحاالت التي  

 ، دون الحصول على موافقة واضحة، 5ب( في حالة وجود أحد الشروط المذكورة في الفقرة الثانية من المادة  

 ، شريطة اتخاذ تدابير كافية ؛ 3، الفقرة  6ج( وفًقا للمادة  
الشخصية بخالف البيانات المتعلقة بالصحة والحياة الجنسية، مثل البيانات المتعلقة بالعرق، • في حال البيانات 

والجذور، والفكر السياسي، والمعتقد الفلسفي، والدين، والمذهب، والمعتقدات األخرى، والملبس، وعضويات 
 األمنية، وذلك وفًقا للقانونالجمعيات والنقابات، والصحة، والحياة الجنسية، واألحكام الجزائية، والتدابير 

• في حال لم يصدر صاحب البيانات أي موافقة واضحة، يتم معالجة  البيانات المتعلقة بالصحة والحياة الجنسية   
لحماية الصحة العامة، وتسيير الخدمات المتعلقة بالطب الوقائي والتشخيص الطبي وخدمات العالج والرعاية، وتخطيط وإدارة 

 ة والتمويل، الخدمات الصحي

  وذلك من قبل الشركة.  
 

 . التدابير المتخذة لحماية البيانات الشخصية ذات الطابع الخاص4
 ؛2018/10ورقم  31/01/2018عمالً بقرار مجلس حماية البيانات الشخصية المؤرخ بـ  

انات الشخصية ذات الطابع تم تحديد سياسة وإجراءات منهجية محددة بوضوح وقابلة لإلدارة ومستدامة لحماية البي -1 

 الخاص.
 بالنسبة للموظفين الذين يشاركون في معالجة البيانات الشخصية ذات الطابع الخاص، -2 

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

 ج( يتم تعريف المستخدمين المصرح لهم بالوصول إلى البيانات بوضوح، وكذلك نطاق هذه البيانات ومدتها،
 هـ( إجراء فحوصات التفويض الدورية ،

و( 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  - 3 

 اإللكترونية ؛
 يتم حفظ البيانات باستخدام طرق التشفير ،

 ب( يتم حفظ مفاتيح التشفير في بيئات آمنة ومختلفة ،

 تتم على البيانات بشكل آمن،ج( يتم تسجيل سجالت المعاملة لجميع الحركات التي 
هـ( مراقبة التحديثات األمنية لبيئات البيانات باستمرار ، وإجراء / تنفيذ اختبارات األمان الالزمة بانتظام وتسجيل نتائج 

 هذه االختبارات ؛
ء اختبارات و( إذا تم الوصول إلى البيانات من خالل برنامج ، يتم عمل تصاريح للمستخدم لهذا البرنامج ، ويتم إجرا

 األمان لهذا البرامج بانتظام / وتسجيل نتائج االختبار ،

 هـ( إذا كان الوصول عن ُبعد إلى البيانات مطلوبًا ، يتم توفير نظام مصادقة ثنائي المستوى على األقل ،



 

 

 

ة إلى الوسائط البيئات التي تتم فيها معالجة البيانات الشخصية الخاصة وتخزينها و / أو الوصول إليها، بالنسب - 4

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

 تُتخذ وفقاً لطبيعة البيئة التي تتوفر فيها البيانات الشخصية ذات الطابع الخاص،

 مان األمن المادي لهذه البيئاتب( يتم حظر الدخول والخروج غير المصرح به، من خالل ض
 إذا تم نقل البيانات الشخصية ذات الطابع الخاص؛ - 5

أ( إذا كانت هناك حاجة إلى نقل البيانات عن طريق البريد اإللكتروني ، فتأكد من نقل البيانات في شكل مشفر عن 
 لمسجل )بـ.إ.م( ،طريق عنوان البريد اإللكتروني للشركة أو باستخدام حساب البريد اإللكتروني ا

،  DVDأو  CDب( التشفير عن طريق أساليب التشفير إذا كان مطلوبًا نقلها عبر وسائط مثل الذاكرة المحمولة أو 

 والحفاظ على مفاتيح التشفير في وسائط مختلفة.
بين الخوادم  VPNء ج( إذا لزم إجراء النقل بين الخوادم في بيئات مادية مختلفة، يتم إجراء نقل البيانات عن طريق إنشا

 ، sFTPأو عن طريق 
د( إذا كانت هناك حاجة إلى نقل البيانات على الورق ، يتم اتخاذ االحتياطات الالزمة ضد المخاطر مثل السرقة أو 

 الفقدان أو رؤيتها من قبل األشخاص غير المصرح لهم ويتم إرسال الوثائق في شكل "وثائق سرية".
لمذكورة أعاله، فإننا نولي اهتماًما للتدابير الفنية واإلدارية لضمان المستوى المناسب من باإلضافة إلى التدابير ا -6 

األمن المحدد في المبادئ التوجيهية ألمن البيانات الشخصية المنشورة على الموقع اإللكتروني لهيئة حماية البيانات 

 الشخصية.
 

 
 


