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أثناء تنفيذ األعامل االعتيادية تجمع إس جي إس، البيانات الشخصية املرتبطة بعمالئها ومورديها 
وموظفيها ومستخدميها عىل مواقع الشبكة العنكبوتية ومقدمي طلبات التوظيف واملتعاقدين وحاميل 

األسهم والرشكاء واألطراف األخرى. 
تدرك رشكة إس جي إس واجب التعامل مع البيانات الشخصية بحذر. نحن ملتزمون بإنجاز أعاملنا 

وفقاً لجميع قوانني حامية البيانات والخصوصية ذات الصلة يف البلدان التي نعمل فيها والتي تتامىش 
مع معايري السلوك األخالقي األكرث أهمية. 

تعد حامية البيانات الشخصية عنرصاً مهامً بالنسبة لكل جزء من أجزاء عملنا وهي يف صميم وعودنا 
لعمالئنا وقيمنا ومبادئنا وسلوكنا ونجاحنا وتعترب كذلك رضورية للحفاظ عىل الثقة. 

تعترب األنظمة األكرث رصامة التي تدخل حيز التنفيذ ورقمنة خدماتنا فرصة لـرشكة إس جي إس لتذكري 
عمالئنا واملجال الصناعي بشكل عام، بنزاهتنا فيام يخص إحدى أهم مجاالت الحياة العرصية، أي 

حامية البيانات الشخصية.
يرجى االتصال بنا إذا كانت لديكم أي أسئلة أو تعليقات حول هذه السياسة، من خالل عنوان الربيد 

 .privacy@sgs.com :اإللكرتوين التايل

رسالة الرئيس التنفيذي 

Frankie Ng 

فرانيك إن جي

mailto:privacy%40sgs.com?subject=
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الـنـطـاق

 كولسلا ددحت يهو .سإ يج سإ ةعومجمل ةعباتلا تاكرشلاو تاسسؤملا عيمج ىلع سإ يج سإ يف تانايبلا ةيصوصخ ةسايس قبطنت

 اهيريدملو سإ يج سإ ءالمعل ةيصخشلا تانايبلا ةرادإو ةجلاعمو عمج دنع سإ يج سإ ةكرش يف ريدمو لوؤسمو فظوم لك نم عقوتملا

 .ىرخألا فارطأللو اهيلواقملو اهيفظوملو

 :ةيساسأ تامازتلا ةثالث لوح ةسايسلا هذه مظنت

 جمع ومعالجة البيانات الشخصية بطريقة عادلة واستنادا لألسس القانونية 	. 

 احرتام حقوق واختيارات األفراد 	. 

 إدارة البيانات الشخصية عىل أساس املسؤولية	. 

تشري البيانات الشخصية إىل أي معلومات تتعلق بفرد معني، وميكن أن تشمل معلومات االتصال )اإلسم واملنزل وعنوان العمل، الرقم الهاتفي، عناوين الربيد اإللكرتوين(؛ 

املعلومات الشخصية )تاريخ امليالد، الجنسية، الصور، وبيانات الهوية اإللكرتونية مثل ملفات تعريف االرتباط وعناوين PI وكلامت املرور( واملعلومات املهنية واملتعلقة 

بالعمل )التعليم والتكوين(، واملعطيات املالية )رقم التعريف الرضيبي ورقم الحساب البنيك(. وكل ذلك باإلضافة إىل عنارص أخرى.

تحدد هذه السياسة معايري إس جي إس املوحدة واملتناسقة التي تُطبق يف ظل غياب قواعد أكرث رصامة قد تُفّوض مبوجب القوانني املحلية. 

تقدم قواعد التنفيذ الداخيل واملبادئ التوجيهية والتدريب إىل جانب وثائق الدعم الالزمة من أجل العمل وفًقا لسياسة الخصوصية البيانات يف رشكة إس جي إس. 
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3 إلـتـزامات أســاســيـة
سياسة خصوصية البيانات يف إس جي إس

جمع ومعالجة البيانات 
بطريقة عادلة واستنادا لألسس 

القانونية 

تبني مبدأ الشفافية بالنسبة للبيانات 
الشخصية التي نجمعها ونستخدمها

ونبلغ األفراد حول استخدام بياناتهم الشخصية.

 عند جمع البيانات الشخصية، تقدم إس جي إس 

املعلومات بشكل واضح ورصيح وشفاف حول طبيعة 

البيانات الشخصية التي تجمعها وما تنوي القيام بها. 

إن استخدام البيانات الشخصية من رشكة إس جي إس 

لغرض مختلف عن الذي تم إعالنه يف البداية غري مرصح 

به، ما مل يتم تقديم معلومات كافية لألفراد املعنيني 

باألمر، وكذلك املوافقة عىل االستخدام املقصود لرشكة 

إس جي إس، إذا إقتىض الحال ذلك. بشكل عام، تحصل 

إس جي إس عىل ترصيح الستخدام البيانات الشخصية 

لألغراض الثانوية عند تنفيذ الضوابط الداخلية والتدقيق 

واالمتثال اللتزاماتها القانونية والتنظيمية. 

استخدام البيانات الشخصية لألغراض 
القانونية واملحددة فقط:

نقوم بجمع ومعالجة البيانات الشخصية فقط إذا كان 

لدينا مربر قانوين للقيام بذلك

تقوم إس جي إس بجمع البيانات الشخصية ومعالجتها 

فقط إىل الحد الذي مينح مبوجبه إما موافقة مناسبة تم 

اإلدالء بها أو إذا كانت مصالح إس جي إس التجارية 

املرشوعة تقتيض ذلك، عىل سبيل املثال، إبرام العقود 

أو تنفيذها، إعداد املدفوعات واستالمها، تنفيذ التزامات 

تعاقدية واالمتثال اللتزامات قانونية أو تنظيمية.

نسمح بإعطاء املوافقة عىل أن يتم سحبها الحقا

 يجب منح أي موافقة يقدمها األفراد لجمع واستخدام 

بياناتهم الشخصية بحرية واستجابة ملعلومات واضحة تم 

نرشها من إس جي إس حول االستخدام املقصود للبيانات 

السالفة الذكر.  

نحن نلتزم بالتعليامت املقدمة من وحدات التحكم يف 

البيانات.

عند معالجة البيانات الشخصية نيابة عن العميل أو عن 

طرف آخر )وحدة التحكم يف البيانات(، فإن إس جي إس 

ستلتزم بإرشادات وتعليامت مراقب التحكم يف البيانات 

باإلضافة إىل السياسة املذكورة.

ضامن جـودة البيانات:

نجمع البيانات الشخصية التي تعترب كافية وذات صلة 

ومحدثة، ونحتفظ بها.

تتوىل إس جي إس جمع وتخزين الحد األدىن من البيانات 

الشخصية املطلوبة للغرض األويل املقصود الذي يتم 

استخدام البيانات عىل أساسه، وتضمن الرشكة، يف أي 

وقت، أن تظل البيانات الشخصية التي يف حوزتها مالمئة 

وكافية للغرض املقصود.

ستحتفظ إس جي إس بجميع البيانات املخزنة عىل أساس 

الدقة والتحديث وستضمن صحتها عند الرضورة.

نحتفظ إس جي إس بالبيانات الشخصية فقط إذا 

إقتضت الرضورة ذلك

االحتفاظ بالبيانات الشخصية من رشكة إس جي إس 

خالل الفرتة الزمنية الالزمة فقط لتنفيذ الغرض املقصود 

منها. ستحدد سياسات الحفظ الفرتة الزمنية املستقبلية 

الالزمة لحذف البيانات أو إتالفها.

احرتام حقوق واختيارات 
األفراد

احرتام حقوق األفراد

نرد عىل الطلبات أو الشكاوى التي يقدمها األفراد فيام 

يتعلق ببياناتهم الشخصية.

تقر إس جي إس بحق األفراد يف:

1- طلب الوصول إىل البيانات الشخصية التي جمعتها 

إس جي إس ومربر الرشكة لالحتفاظ بهذه البيانات. 

4- سحب املوافقة لرشكة إس جي إس عىل جمع بياناتهم 

الشخصية يف أي وقت، مبا يف ذلك الحق يف إلغاء االشرتاك 

أو إلغاء تلقي االتصاالت التسويقية واملنشورات التجارية 

لرشكة إس جي إس.

تستجيب إس جي إس للطلبات املقدمة من األفراد 

الذين ميارسون حقوقهم يف غضون فرتة زمنية معقولة 

وذلك بعد طلب الفرد أو خالل أي فرتة محددة مبوجب 

القوانني املحلية املعمول بها.

تقوم إس جي إس بالتحقيق ومعالجة الشكاوى املقدمة 

من األفراد بشأن أي خرق لهذه القواعد أو القوانني 

املتعلقة بالبيانات الخصوصية، وتستجيب لهذه الشكاوى 

يف الوقت املناسب.

احرتام اختيارات الفرد:

نحرتم حقوق العمالء يف االعرتاض عىل استخدام بياناتهم 

الشخصية أو االنسحاب من تلقي االتصاالت التسويقية 

املبارشة.

عند استخدام البيانات الشخصية ألغراض تسويقية، تقوم 

إس جي إس بإعالم األفراد بلغة واضحة وبسيطة حول 

استخدام بياناتهم ألغراض تسويقية. تحرتم إس جي إس 

حق عمالئها الحاليني واملتوقعني حيث: 

)1(  تلقي االتصاالت التسويقية من إس جي إس فقط 

إذا تم تقديم موافقة مسبقة رصيحة ومحددة عند 

الحاجة، مبوجب القوانني املعمول بها، أو إذا كان بإمكان 

إس جي إس إثبات أنه مخول لها إرسال مثل هذه 

االتصاالت ألغراضها التجارية املرشوعة.

ميكن سحب هذه املوافقة يف أي وقت من 
قبل الفرد دون عراقيل أو موانع. ويجب 
دامئا توثيق تاريخ ومضمون وصحة هذه 

املوافقة.

املحافظة عىل استخدام البيانات الشخصية الحساسة: 

نحن نستخدم البيانات الشخصية الحساسة فقط إذا 

اقتضت الرضورة ذلك.

تدرك رشكة إس جي إس أن بعض البيانات الشخصية 

تكون حساسة بشكل خاص وتتطلب مستوى أعىل من 

الحامية.

تشمل البيانات الشخصية الحساسة معلومات عن صحة 

الشخص وبيانات حيوية ووراثية ودينية وحول اآلراء 

السياسية واألصول العرقية أو االثنية والسجالت الجنائية 

وأي معلومات أخرى محمية مبوجب القوانني الخصوصية 

املعمول بها.

تقوم إس جي إس بجمع ومعالجة البيانات الشخصية 

الحساسة فقط عندما يكون ذلك رضوريًا وذلك وفقا 

إلحدى الحاالت التالية:

)i(  اعطاء موافقة رصيحة من الفرد

)ii( عندما يكون استخدام البيانات رضوريا لرشكة إس 

جي إس لالمتثال لقوانني العمل أو القوانني األخرى أو 

لحامية صحة شخص معني )كام هو الحال يف حاالت 

الطوارئ الطبية(.

تطبق إس جي إس اإلجراءات والضامنات الكافية ملنع 

الوصول إىل البيانات الحساسة، ويكون ذلك فقط من 

قبل األشخاص املختصني ومنع الوصول إليها دون إذن أو 

استخدامها ونرشها. 

2- الحصول عىل نسخة من البيانات الشخصية املسجلة 

والخاصة بهم.

3- طلب تصحيح أو حذف البيانات الشخصية غري 

الدقيقة أو غري املكتملة.

مسئولية إدارة البيانات:
اتخاذ التدابري األمنية املناسبة 

نلتزم باإلجراءات األمنية والتقنية والتنظيمية املناسبة 

لحامية البيانات الشخصية.

تطبق إس جي إس التدابري األمنية الكافية لضامن رسية 

ونزاهة وتوفر البيانات الشخصية ومنع مخاطر الوصول 
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إليها بطريقة غري مرصح بها أو غري قانونية وملنع تعديل 

أو تدمري أو الكشف عن مثل هذه البيانات.

تستند تدابري الحامية إىل تقييامت األثر مع األخذ بعني 

االعتبار املخاطر التي يتعرض لها الفرد فيام يتعلق 

بالبيانات الشخصية املخزنة من إس جي إس. وتشمل 

هذه التدابري اجراءات أمنية وتنظيمية لنوع املعالجة 

ولطبيعة البيانات املطلوب حاميتها.

تبلغ إس جي إس األفراد بأي خرق للخصوصية التي قد 

تتعرض لها بياناتهم الشخصية. وستقوم الرشكة أيضا 

بإرسال تقرير حول ذلك الحادث للسلطات املعنية كام 

هو مطلوب مبوجب القوانني السارية. 

نتأكد من أن موردينا ورشكائنا يعتمدون أيًضا اإلجراءات 

األمنية املناسبة واملعادلة. 

تطلب إس جي إس من مورديها أو مقاوليها اإللتزام التام 

بسياسات الخصوصية البيانات، مع احرتام كل الترشيعات 

املعمول بها لحامية البيانات والخصوصية والحفاظ عىل 

الرتتيبات األمنية والتقنية والتنظيمية الكافية لحامية 

البيانات الشخصية.  

نضمن أن موظفينا يحافظون عىل رسية معالجة البيانات 

الشخصية.

)2( عدم تلقي أي اتصال تسويقي إذا تم تقديم وثيقة 

محددة بخصوص ذلك أو االعرتاض عليها إىل إس جي إس 

بشأن استخدام هذه البيانات ألغراض تسويقية.

تقيد إس جي إس الوصول إىل البيانات الشخصية 

ملوظفيها أو للموردين الذين يقومون مبهام معينة تتعلق 

بتلك البيانات. توفري الوعي الكايف والتدريب واملهام 

الرسية، لضامن عدم مشاركة أو الكشف عن البيانات 

الشخصية لألشخاص غري املرصح لهم، مبا يف ذلك أي 

موظفني آخرين تابعني لرشكة إس جي إس ال يحتاجون 

للوصول إىل هذه البيانات الشخصية.

ضامن الحامية الكافية للنقل الدويل:

عند نقل البيانات الشخصية، فإننا نتأكد أننا قد اتخذنا 

الخطوات الالزمة لحامية البيانات الشخصية قبل نقلها.

تنقل إس جي إس البيانات الشخصية عرب الحدود داخل 

مجموعة إس جي إس أو خارجها إذا كان ذلك مربرا عىل 

أساس أغراض تسويقية أو بغرض حامية إصدار البيانات 

لضامن املحافظة عىل املعطيات الشخصية بنفس مستوى 

الحامية املطلوب حسب قوانني البلد. 

الحد من تأثري املخاطر عىل األفراد 

إذا كان من املرجح أن تؤدي عملية املعالجة إىل مخاطر 

لألفراد، فإننا نجري تقيياًم لتأثري حامية البيانات. 

تجري إس جي إس تقييامت أثر البيانات الشخصية 

لتحديد املخاطر التي قد تسببها معالجة البيانات 

الشخصية لحقوق الخصوصية لألفراد من أجل إزالة أو 

تخطي هذه املخاطر. تكون هذه التقييامت ألثر البيانات 

الشخصية جزًءا من أي تطوير خدمات جديدة أو للفرص 

التجارية واالستحواذات من رشكة إس جي إس.
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