
 

 عبر اإلنترنت   Allegis Groupإشعار الخصوصية لمجموعة 
   2019ديسمبر  13تاريخ النفاذ: 

إجماالً   إليها)يشار  ،انقر هناوشركات المجموعة، وشركات مجموعتها التي تضم تلك المدرجة هنا   Allegis Groupتلتزم مجموعة 
"، أو "نحن"( بحماية خصوصيتك. ونوضح لك في "إشعار الخصوصية عبر اإلنترنت" هذا )يشار إليه  Allegis Group"بمجموعة 

فيما بعد "باإلشعار"( المعلومات الخاصة بك التي يجوز لنا تجميعها واستخدامها ومشاركتها وتخزينها، كما نوضح الخيارات والحقوق  
اإلشعار" يرجى االتصال بنا باستخدام تفاصيل االتصال الواردة أدناه على  المتاحة بالنسبة لك. في حال وجود استفسار بشأن هذا "

 ".  االتصال بنا"

ية السويسري/األمريكي ونلتزم بهما تحت إشراف  األوروبي/األمريكي إلى جانب إطار عمل درع الخصوص نشارك في درع الخصوصية 
وزارة التجارة األمريكية فيما يتعلق بجمع واستخدام واالحتفاظ بالمعلومات الشخصية التي يتم نقلها من الدول األعضاء في المنطقة  

ك معرفة المزيد حول التزاماتنا تجاه  والمملكة المتحدة وسويسرا إلى الواليات المتحدة، على التوالي. ويمكن  (EEA)االقتصادية األوروبية 
   . انقر هنا"درع الخصوصية" أدناه، 

 ما الذي يتضمنه هذا "اإلشعار"؟

 انقر فوق أحد الروابط أدناه لالنتقال إلى قسم معين:  

 جدول المحتويات 
 1 ..................................................................................................... ما الذي يتضمنه هذا "اإلشعار"؟ 

 Allegis Group .................................................................................................. 2حول مجموعة 

 3 .............................................................................................................. هذا اإلشعار متى ينطبق 

 3 .............................................................................................. جمع المعلومات الشخصية واستخدامها

 3 ................................................................. فئات األفراد الذين تشملهم المعلومات الشخصية التي نعالجها: 

 4 ................................................................................................... تشمل كيفية جمعنا للمعلومات: 

 5 ................................................................................ نواع المعلومات الشخصية التي نجمعها:تشمل أ

 7 ................................................................................................... المعلومات الشخصية الحساسة 

 7 .............................................................................................. م المعلومات عند االقتضاء عدم تقدي 

 7 ................................................................................. األساس القانوني لمعالجة المعلومات الشخصية 

 8 ......................................................................................................... مشاركة معلوماتك الشخصية 

 Allegis .................................................................. 9مشاركة معلوماتك الشخصية داخل نطاق مجموعة 

 9 ........................................................................................... حقوق وخيارات الخصوصية الخاصة بك

 9 .................................................................................................... حقوق الخصوصية األوروبية

 9 ................................................................................................... المستهلك في كاليفورنياحقوق 

 10 ..................................................................................................... الواليات القضائية األخرى 

 10 ................................................................................ كيفية ممارسة حقوق الخصوصية الخاصة بك

 10 ....................................................................................................... الخيارات المتاحة أمامك: 

 Shine the Light " ..................................................................................................... 11قانون "

 11 ..................................................................................... ملفات تعريف االرتباط والتتبع عبر اإلنترنت

 11 .......................................................................................................... أمان معلوماتك الشخصية 
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 11 .................................................................................................................. االحتفاظ بالبيانات

 11 ........................................................................................................ يانات الدولية عمليات نقل الب 

 12 ................................................... إطار عمل درع الخصوصية األوروبي/األمريكي والسويسري/األمريكي

 13 ................................................................................................................. خصوصية األطفال 

 13 ........................................................................................الروابط للمواقع األخرى والمنتديات العامة 

 13 ......................................................................................................................... االتصال بنا

 14 .................................................................................................... مسؤول حماية البيانات لدينا

 14 .......................................................................................... التغييرات التي تطرأ على هذا "اإلشعار"

  Allegis Groupحول مجموعة 

شراكات مع منظمات في جميع أنحاء العالم لتحسين عملية استقطاب الكفاءات واالحتفاظ بها. نحن نعمل    Allegis Groupتقيم مجموعة 
 كفاءات وأهداف العمل، ونساعد المرشحين المحتملين على تحقيق تطلعاتهم المهنية.  مع العمالء لمساعدتهم على تحقيق استراتيجيات ال

 وتشمل خدماتنا:  

 التوظيف والتعيين  
حلول العقود والتعاقد للتوظيف والتوظيف المباشر لضمان توفير  

 أفضل الكفاءات لكل احتياجات العمل. 

 البحث  
على  تضمن خدمات البحث والتوظيف التنفيذي حصولك 
 الكفاءات المناسبة لتطوير وتنمية عملك.

 االستشارات الخاصة بالكفاءات  

مشورة ورؤية ثاقبة حول أفضل طريقة لجذب قوى عاملة عالية  
 األداء واالحتفاظ بها. 

تسهيل التعليم المهني عبر اإلنترنت للكفاءات لسد أي فجوات في  
 المهارات الالزمة من أجل الفرص المطلوبة. 

 إدارة التسليم  

إن إدارة خدمات التسليم القائمة على المشاريع، واالستعانة  
بمصادر خارجية لمبادرات تكنولوجيا المعلومات والمبادرات  
الهندسية والسريرية ومبادرات المبيعات والتسويق تحقق نتائج 

 قابلة للقياس لعملك. 

 إدارة القوى العاملة  

رئة، بما في ذلك االستعانة  حلول القوى العاملة الدائمة والطا
، وحلول موفري  (RPO)بمصادر خارجية في عملية التوظيف  

  (VMS)، وتنفيذ نظام إدارة الموردين (MSP)إدارة الخدمات  
 لتحسين استراتيجيات الموارد البشرية لديك. 

 الحلول التحويلية  
حلول تكنولوجية عملية، وتخطيط استراتيجي، وتنفيذ حتى  

الشركات من االبتكار لالستفادة من عالم جديد من  تتمكن 
 الفرص. 



 

تعرف على المزيد حول الخدمات الخاصة بكل عالمة تجارية لدينا على  
https://www.allegisgroup.com/en/brands   

 متى ينطبق هذا اإلشعار 

تتألف "المعلومات الشخصية" من معلومات قد تحدد هويتك بصورة مباشرة أو غير مباشرة. ينطبق هذا اإلشعار على جمع معلوماتك  
 الشخصية واستخدامها والكشف عنها:  

لكترونية والتطبيقات ذات الصلة والمحتوى الذي يرتبط أو يشير إلى هذا اإلشعار )بما في ذلك  من خالل موقعنا )مواقعنا( اإل •
 Allegis؛ وتطبيقات (Allegis Groupمواقع مجموعة المدرجة هنا:  Allegis Groupالمواقع اإللكترونية لمجموعة 

 للكمبيوتر أو لألجهزة المحمولة )"التطبيقات"( والمحتوى المتاح لك( )يشار إليها مجتمعة باسم "المواقع"(  

والتسويق والدعاية والتوظيف الخاصة بنا، أو في سياق تقديم خدمات مجموعة  وفيما يتعلق بأي من فعالياتنا أو أنشطة المبيعات  •
Allegis Group  يشار إليها إجماالً مع "المواقع" "بخدمات( األخرى لكAllegis  ؛)" 

 عند تلقي خدمات منك.   •

معينة. ويجب قراءة هذه البنود  في بعض الحاالت، قد نقدم إشعارات إضافية لخصوصية البيانات خاصة بمنتجات أو ممارسات أو مناطق 
أو   Allegis Groupباالقتران بهذا اإلشعار. ال ينطبق هذا "اإلشعار" على ممارسات األطراف األخرى التي ال تمتلكها مجموعة 

 تسيطر عليها.  

 الرجوع لألعلى 

 جمع المعلومات الشخصية واستخدامها  

 تشملهم المعلومات الشخصية التي نعالجها: فئات األفراد الذين 

" األخرى،  Allegis Groupاألفراد الذين يزورون أو يستخدمون موقعنا )مواقعنا( أو أي من "خدمات مجموعة  الزوار: •
 " التي يحتاجون إليها؛Allegis Groupوذلك حتى نتمكن من تزويدهم بالموقع )المواقع( أو "خدمات مجموعة  

لشغل وظائفنا   Allegis Groupاألفراد الذين يتقدمون بطلبات للحصول على فرص عمل في مجموعة  الباحثون عن عمل: •
من خالل البحث أو   Allegis Groupة بنا أو بعمالء مجموعة الداخلية أو كجزء من خدمات التعيين والتوظيف الخاص 

القوى العاملة أو الخدمات االستشارية للكفاءات )في كل حالة، سواء تم تقديم هذه الطلبات عبر اإلنترنت أو بدون   إدارة
 االتصال باإلنترنت(؛ 

لون و/أو الوكالء لعمالئنا ومقدمي الخدمات  الموظفون و/أو الممث  العمالء والبائعون ومقدمو الخدمات والموردون اآلخرون:  •
 والبائعين والموردين أو األفراد اآلخرين الذين تربطنا بهم عالقة عمل و/أو يديرون عمالً نيابةً عن عمالئنا 

ة  إذا قدَّمت لنا أو لمقدمي خدماتنا معلومات شخصي  الَمراِجع وغيرهم ممن يقدمون المشورة بشأن مالءمة الباحثين عن العمل: •
"، فأنت تؤكد أن لديك الُسلطة للقيام بذلك وأنك تسمح لنا باستخدام  Allegisتتعلق بأشخاص آخرين فيما يتعلق "بخدمات 

 المعلومات وفقًا لهذا "اإلشعار".  
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   الرجوع لألعلى

 تشمل كيفية جمعنا للمعلومات: 

المعلومات الشخصية التي يقدمها لنا األفراد من خالل   Allegis Groupتجمع مجموعة  المقدََّمة مباشرةً: المعلومات  •
خدماتنا، على سبيل المثال عن طريق ملء نموذج عبر اإلنترنت أو إنشاء حساب على موقعنا )مواقعنا(. عندما نطلب منك 

لمعلومات الشخصية على أساس تطوعي، والعواقب المترتبة على  معلومات، فسوف نعلمك قبل جمعها ما إذا كان يمكن تقديم ا
 عدم تقديم المعلومات.  

ومقدمو خدماتنا بجمع معلومات تقنية معينة تلقائيًا من    Allegis Groupقد تقوم مجموعة   المعلومات التي نجمعها تلقائيًا: •
ل المثال، استخدامنا لملفات تعريف االرتباط  زوار موقعنا )مواقعنا( ومستخدمي تطبيقنا )تطبيقاتنا( بواسطة، على سبي 

 الموضوعة على جهازك.  

قد نتلقى أو نحصل على معلومات حول زوارنا   المعلومات التي نحصل عليها من مصادر أخرى أو من أطراف أخرى:  •
شخصية  والباحثين عن عمل والعمالء ومقدمي الخدمات من الشركاء من أطراف أخرى )مثل مقدمي خدمات التحقق من ال 

د. وباإلضافة إلى ذلك، نقوم بجمع   ومقدمي قواعد البيانات المهنية( أو مرجع خارجي للباحث عن وظيفة أو للعميل أو للمور ِّ
المعلومات من منتديات التواصل االجتماعي عبر اإلنترنت والمدونات ولوحات الرسائل عندما تختار التفاعل معها. وباإلضافة  

ومات الشخصية التي توفرها على الصفحات الشخصية على مواقع التواصل االجتماعي العامة  إلى ذلك، نقوم بجمع المعل
أو   Twitterأو  LinkedInأو  Facebookالخاصة بك والمواقع العامة األخرى، بما في ذلك، على سبيل المثال، 

Instagram   .أو مواقع الويب األخرى التابعة للشركة و/ أو لوحات الوظائف 

   الرجوع لألعلى
  



 

 تشمل أنواع المعلومات الشخصية التي نجمعها:  

 فئة المعلومات 
 الشخصية 

 أغراض تجارية  أنواع المعلومات الشخصية 

 المعرفات 

دة للهوية:   المعلومات المحد ِ
تشمل االسم واسم المستخدم وكلمة  

ومعرفات الهوية  المرور وحالة المواطنة 
 الحكومية الصادرة 

  Allegis Groupإلنشاء وإدارة خدمات مجموعة  •
 وألغراض العمليات الداخلية.  

 لتقديم معلومات عن السلع والخدمات التي تطلبها.   •

 للمالءمة بين المناصب الوظيفية والباحثين عن العمل.   •

 للمالءمة بين المناصب الوظيفية والباحثين عن العمل.   •

بالتزاماتنا القانونية عند العمل كصاحب عمل وصاحب   للوفاء  •
 عمل محتمل  

 إلجراء اتصال في حاالت الطوارئ.   •

 لمساعدتك في البحث عن فصول التعليم المهني والتسجيل فيها.   •

إلخطارك بالتغييرات التي تطرأ على موقعنا )مواقعنا( أو   •
 " األخرى.  Allegis Group"خدمات مجموعة 

 توى عن خدماتنا لك.  لتخصيص وتقديم مح •

إلرسال رسائل بريد إلكتروني ورسائل نصية قصيرة ورسائل   •
من خالل   Allegis Groupترويجية أخرى حول مجموعة 

التسويق واإلعالن والعروض الترويجية، على سبيل المثال،  
النشرات اإلخبارية، واستطالعات الرأي، والمقاالت التي تهتم 

بها، والنشرات الصحفية، وإعالنات الوظائف أو إعالنات  
 الفعاليات األخرى وفقًا لتفضيالتك التسويقية.  

 ول بها.  لالمتثال للقوانين واللوائح الحكومية المعم •

 إلنشاء إحصائيات مجمعة بشكل ال يكشف عن الهوية.   •

للتعامل مع النزاعات واتخاذ اإلجراءات القانونية أو غيرها من   •
 المشورة المهنية.  

 معلومات االتصال: 
تتضمن عنوان البريد اإللكتروني أو رقم  
الهاتف أو العنوان البريدي أو معلومات  

باإلحاالت أو المراجع  االتصال الخاصة 
 أو جهات اتصال الطوارئ 

المعلومات الشخصية  
 المهنية والخاصة 

 بالوظيفة والتعليم: 
تتضمن السيرة الذاتية وسجل التوظيف  
والتاريخ الدراسي والشهادات ومهارات  
اللغة والجوائز ومعلومات التصريح  
األمني وتصريح العمل، وغيرها من 

 بالعمل المهارات المتعلقة 

 نفس ما ورد أعاله.   •



 

 المعلومات الخاصة بالتفضيالت: 
تشمل المصالح المهنية والمرتب  
المطلوب وموقع العمل المطلوب  
 والهوايات والفوائد والمزايا

المعلومات الصوتية أو  
 المرئية أو المعلومات المماثلة 

المعلومات الصوتية أو المرئية أو  
يتضمن مقابالت الفيديو   المعلومات المماثلة: 

وتسجيالت المكالمات الهاتفية ومكالمات  
 التي يتم تسجيلها بواسطة األنظمة  الفيديو

 األمنية

 نفس ما ورد أعاله.   •

 االستدالالت 
 معلومات االستدالل: 

 يتضمن تقييمات للتوجهات والقدرات 

   نفس ما ورد أعاله. •

للجمع بين المعلومات الموجودة في هذا الجدول إلنشاء   •
صفحات شخصية شاملة لعمالئنا وكفاءاتنا لتخصيص خدماتنا  

 حسب التفضيالت وعادات كل من العمالء والكفاءات.  

 المعلومات التجارية 

 المعلومات الخاصة بالمعامالت: 
تشمل المعلومات الخاصة بالشراء  
ب  والمبيعات والمعامالت والضرائ 
 والمشتريات وعادات اإلنفاق 

 نفس ما ورد أعاله.   •

لتحسين أو تطوير أو تعديل عملية تقديم خدماتنا ومواقعنا   •
 لعمالئنا. 

 لتحديد توجهات الشراء أو االستخدام.   •

 للحفاظ على وعي السوق.  •

 خصائص الفئات المحمية 
 المعلومات الديموغرافية: 

تشمل العرق واألصل القومي أو العرقي  
 والنوع وحالة اإلعاقة وحالة الخبرة 

للتعامل مع النزاعات واتخاذ اإلجراءات القانونية أو غيرها من   •
 المشورة المهنية  

عندما يلزم علينا أو يُسَمح لنا وفقًا للقانون القيام بذلك من   •
 أجل رصد تكافؤ الفرص أو برامج العمل اإليجابي.  

اإلنترنت أو األنشطة  
الشبكة  األخرى على 

اإللكترونية وتحديد  
 الموقع الجغرافي 

 المعلومات الخاصة بجهاز 
ونوع    IPتتضمن عنوان  الكمبيوتر:

المتصفح وإصداره وإعداد المنطقة  
الزمنية وأنواع المكونات اإلضافية  
للمستعرض ونظام التشغيل واألنظمة  

 األساسية 

 .  Allegis Groupلحماية خدمات مجموعة  •

إلجراء تحليل البيانات ومراجعة الحسابات ومراقبة االحتيال   •
والوقاية منه ولتطوير منتجات وخدمات وعروض جديدة تهدف  

إلى تحسين مواقعنا أو تطويرها أو تعديلها. لمزيد من  
ملفات تعريف  المعلومات حول ما نجمعه، يرجى مراجعة قسم 

   في هذا اإلشعار.  االرتباط والتتبع عبر اإلنترنت



 

تتضمن مدة   المعلومات السلوكية:
الزيارات لصفحات معينة ونتائج 

 االستطالعات 

" وإدارتها  Allegis Groupلتوفير "خدمات مجموعة  •
وألهداف عمليات التشغيل الداخلية )على سبيل المثال،  

استكشاف األخطاء وإصالحها وتحليل البيانات واألغراض  
 اإلحصائية والدراسات االستقصائية(.  

 لضمان أمن الشبكات والبنية التحتية.   •

   الرجوع لألعلى

 المعلومات الشخصية الحساسة 

قد يُطلب منك أنواع المعلومات الشخصية التي تصنفها بعض الدول على أنها معلومات شخصية حساسة. وتتضمن المعلومات الشخصية  
الحساسة، على سبيل المثال، أرقام بطاقات الهوية الصادرة عن الحكومة )مثل أرقام التأمين القومية(، أو المعلومات المتعلقة بأصل  

ء السياسية أو المعتقدات الدينية أو الفلسفية، والصحة أو الحالة البدنية أو العقلية، والتوجه الجنسي، والعضوية  الشخص أو عرقه، واآلرا
بمعالجة تلك المعلومات الشخصية وفقًا   Allegis Groupالنقابية، والبيانات الوراثية، وأي إجراءات قانونية ذات صلة. ستقوم مجموعة 

 مول بها.  لقوانين حماية البيانات المع

     الرجوع لألعلى

 عدم تقديم المعلومات عند االقتضاء  

ستكون هناك أوقات نطلب فيها معلومات منك لتقديم الخدمات. وإذا لم تقدم المعلومات التي حددناها على النحو المطلوب، قد ال نتمكن من 
 صحيح.   تزويدك بهذه الخدمات بشكل 

   الرجوع لألعلى

 األساس القانوني لمعالجة المعلومات الشخصية 

يعتمد أساسنا القانوني في معالجة المعلومات الشخصية عن األفراد من المنطقة االقتصادية األوروبية على نوع المعلومات الشخصية  
 له. ومع ذلك، سنقوم عادةً بجمع معلومات شخصية منك فقط في الحاالت التالية:  والغرض الذي نجمعها من أج

 عندما نحتاج إلى المعلومات الشخصية لتنفيذ العقد معك؛   •

 عندما تكون المعالجة في مصلحتنا المشروعة وال تتجاوزها حقوقك؛   •

 إذا حصلنا على موافقتك على القيام بذلك؛  •

 مات شخصية منك ألغراض قانونية.  إذا كان لزاًما علينا جمع معلو •

في حال طلبنا منك تقديم معلومات شخصية لالمتثال ألحد المتطلبات القانونية أو إلبرام عقد معك، سنقوم بتوضيح ذلك في الوقت المناسب  
بتقديم معلوماتك وإعالمك ما إذا كان تقديم معلوماتك الشخصية ضروريًا أم ال )باإلضافة إلى العواقب المحتملة في حال لم تقم 

 الشخصية(.  

في حال قمنا بجمع معلوماتك الشخصية واستخدامها استناًدا إلى مصالحنا المشروعة )أو المصالح الخاصة بأي طرف آخر(، فإن هذه  
عة؛ على سبيل  المصالح تتمثل عادة في إدارة المنصة لدينا والتواصل معك كما يلزم لتقديم خدماتنا إليك وتحقيق مصلحتنا التجارية المشرو

المثال، عند الرد على استفساراتك، أو تحسين خدماتنا، أو القيام بالتسويق، أو ألغراض اكتشاف األفعال غير القانونية أو ردعها. وقد  
 تكون لدينا مصالح مشروعة أخرى، كما سنقوم بتوضيح نوع تلك المصالح المشروعة لك في الوقت المناسب حسب االقتضاء.  



 

بسبب منصب وظيفي معين لم يحالفك التوفيق بشأنه. وفي   Allegis Groupيحق لك اختيار تقديم معلوماتك الشخصية إلى مجموعة 
يحق لها االحتفاظ بمعلوماتك   Allegisتلك الحالة، وكما أوضحت أنك تبحث عن فرص عمل خارج إطار منصبك الحالي، فإن مجموعة 

  Allegis Groupالشخصية من أجل تقديم فرص عمل أخرى لك قد تتناسب مع خبرتك. إذا ساورتك مخاوف حول احتفاظ مجموعة 
 .  Allegis Groupبهذه البيانات لتحقيق هذه األغراض، فالرجاء مناقشتها مع جهة االتصال لديك بمجموعة 

 ".  االتصال بناإذا كنت ترغب في مزيد من المعلومات حول مصالحنا المشروعة كيفما يتم تطبيقها على معلوماتك الشخصية، يرجى "

   الرجوع لألعلى

 مشاركة معلوماتك الشخصية 

مشاركة معلومات شخصية تخصك   Allegis Groupمعلوماتك الشخصية. يحق لمجموعة  Allegis Groupال تبيع مجموعة 
 والكشف عنها في الظروف اآلتية:  

يحق لنا مشاركة معلوماتك الشخصية مع أحد العمالء إذا كنت تبحث عن وظيفة لغرض   –  أصحاب عمل أو عمالء محتملون •
رات بخصوص  تقديم خدمات )مثل خدمات التوظيف والتعيين، أو خدمات البحث أو إدارة القوى العاملة أو تقديم االستشا

 وسيقوم العميل لدى مجموعة Allegis Group  بمعالجة تلك المعلومات الشخصية تبعًا للسياسات  اختيارات الكفاءات(. 
واإلجراءات الخاصة به وذلك في حالة توظيفك من جانب أي عميل لدى مجموعة Allegis Group عبر خدمات البحث أو  

 إدارة القوى العاملة أو تقديم االستشارات بخصوص اختيارات الكفاءات.  

يحق لنا الكشف عن المعلومات الشخصية حيثما يقتضي القانون منا  –  االمتثال للقوانين والمتطلبات الحكومية وإنفاذ القانون •
اءات  ذلك من أجل االستجابة أو االمتثال ألي قانون معمول به، أو الئحة، أو مذكرة استدعاء، أو أوامر قضائية، أو إجر

قانونية، أو مطالب حكومية، بما في ذلك الكشف عنها استجابة ألوامر السلطات العامة لتلبية متطلبات األمن القومي أو إنفاذ  
 القانون.  

دون والمستشارون والمقدمون اآلخرون للخدمات –  نستخدم موردين واستشاريين ومقدمي خدمات آخرين لمساعدتنا  • المور 
في توفير خدمات Allegis، وقد يكون من الضروري لنا توفير الوصول إلى معلوماتك الشخصية )على سبيل المثال،  

لموردي تكنولوجيا المعلومات الذين يدعمون أنظمتنا ومقدمي خدمات الفحص األمني وإدارة أمان المباني من أجل أمان الفيديو  
 وإمكانية الدخول بالشارة(.  

قد تحدث ظروف، إما ألسباب استراتيجية أو أسباب تجارية أخرى، تقرر فيها   –  ادة تنظيم الشركاتنقل األعمال التجارية وإع •
بيع األعمال التجارية أو شراءها أو دمجها أو إعادة تنظيمها بخالف ذلك. وقد تنطوي أي من تلك   Allegis Groupمجموعة 

يين، أو تلقي تلك المعلومات من البائعين، وفقًا للقانون  المعامالت على الكشف عن معلومات شخصية لمشترين متوقعين أو فعل
 بالسعي نحو توفير حماية مناسبة للمعلومات في تلك األنواع من المعامالت.   Allegis Groupالمعمول به. وتلتزم مجموعة 

يحق لنا جمع معلومات شخصية وأية معلومات إضافية أخرى متوفرة لدينا   – المصالح األساسية والحقوق القانونية •
ومشاركتها من أجل إجراء التحريات أو الردع أو اتخاذ إجراء بشأن األنشطة غير القانونية، أو عمليات االحتيال المشتبه فيها،  

اكات الخاصة بشروط االستخدام لدى  أو األحداث المنطوية على تهديدات محتملة للسالمة البدنية ألي شخص، أو االنته
، أو كما يقتضيه القانون بخالف ذلك، على سبيل المثال ال الحصر، بما يلبي متطلبات األمن  Allegis Groupمجموعة 

القومي أو إنفاذ القانون. كما يحق لنا أيًضا الكشف عن معلوماتك الشخصية عندما نختار إثبات أو ممارسة حقوقنا القانونية أو  
 فاع عنها أمام الدعاوى القانونية.  الد

 يحق لنا الكشف عن معلوماتك الشخصية ألغراض أخرى بموافقتك.   –  بموافقتك •

   الرجوع لألعلى



 

  Allegisمشاركة معلوماتك الشخصية داخل نطاق مجموعة 

من أجل   Allegis Groupالكشف عن معلوماتك الشخصية ألية جهة تابعة لها داخل نطاق مجموعة   Allegis Groupيحق لمجموعة 
 استخدامها تبعًا "إلشعار الخصوصية" هذا. وذلك يشمل الشركات الفرعية لدينا والجهات التابعة لنا وشركتنا القابضة الرئيسية.  

إجراء دمج للمعلومات الشخصية التي   Allegis Groupابعة لمجموعة وقد تتضمن هذه المشاركة للمعلومات الشخصية مع الجهات الت 
مع المعلومات التي تم تجميعها بشكل مستقل على مواقع أخرى لمجموعة   Allegis Groupقامت بتجميعها بعض مواقع مجموعة 

Allegis Group   باإلضافة إلى المعلومات التي تم تجميعها دون االتصال باإلنترنت داخل قاعدة )قواعد( بيانات واحدة أو أكثر قابلة
عة على اإلطالق إال لألغراض التي تم  Allegis Groupلالستخدام من طرف مجموعة  . ومجدًدا، لن يتم استخدام تلك المعلومات المجم 

 الكشف عنها داخل هذا اإلشعار.  

   الرجوع لألعلى

 حقوق وخيارات الخصوصية الخاصة بك 

نحترم حقك في الوصول إلى معلوماتك والتحكم فيها ونلتزم بالقوانين واللوائح المعمول بها لحماية البيانات. سنقوم بمعالجة الطلبات  
ية البيانات المعمول بها. إن توفر هذه الحقوق والطرق التي يمكنك بها ممارسة هذه الحقوق  الخاصة بحقوقك وفقًا لقوانين وأنظمة حما

 مبينة أدناه.  

 حقوق الخصوصية األوروبية 

 أو المملكة المتحدة أو سويسرا، تشمل حقوقك ما يلي:   ("EEA")بالنسبة لألفراد الموجودين في المنطقة االقتصادية األوروبية  

في طلب الوصول إلى بياناتك الشخصية. يتيح لك ذلك تلقي نسخة من البيانات الشخصية التي نحتفظ بها   لديك الحق  الوصول:  •
 عنك وبعض المعلومات األخرى المتعلقة بها.  

 يحق لك طلب تصحيح األخطاء في بياناتك الشخصية.   التصحيح:  •

 يحق لك طلب محو بياناتك الشخصية في ظروف معينة.   المحو: •

 لك أن تطلب منا إيقاف معالجة بعض بياناتك الشخصية.  يحق  التقييد:  •

يمكنك طلب تلقي المعلومات التي قدمتها إلينا بتنسيق محمول قابل للقراءة آليًا أو نقل بعض البيانات   إمكانية نقل البيانات: •
 الشخصية إلى جهة أخرى.  

 فيها، أو التي نتواجد فيها، أو حيثما وقع االنتهاك المزعوم لقانونيحق لك تقديم شكوى إلى هيئة حماية البيانات في البلد التي تقيم 
 حماية البيانات.  

   الرجوع لألعلى

 حقوق المستهلك في كاليفورنيا 

بشأن معلوماتك   ("CCPA")فورنيا لألفراد الموجودين في كاليفورنيا، يتم منحك حقوقًا بموجب قانون خصوصية المستهلك في كالي 
 الشخصية. لديك الحقوق التالية:  

لديك الحق في أن تكون على علم بفئات المعلومات   الحق في الحصول على معلومات حول الجمع أو البيع أو الكشف: •
الشخصية التي نجمعها عنك وكذلك المصادر التي تم جمع المعلومات الشخصية منها. يحق لك أيًضا أن تكون على علم  
ت  باألغراض التجارية أو التجارية التي نستخدم من أجلها معلوماتك الشخصية أو نكشف عنها أو نبيعها ألجلها وكذلك فئا

 الجهات الخارجية التي نشاركها معها.  



 

يحق لك طلب الوصول إلى نسخة من معلوماتك الشخصية التي   حق الوصول والحصول على نسخة من معلوماتك الشخصية: •
 جمعناها على مدار االثني عشر شهًرا السابقة ونسخة منها.  

 منك، مع مراعاة بعض االستثناءات.  يحق لك أن تطلب منا حذف البيانات الشخصية التي جمعناها  حق الحذف: •

 معلوماتك الشخصية لجهات خارجية.   Allegisال تبيع  الحق في رفض بيع المعلومات الشخصية: •

يحق لك عدم التعرض للتمييز لممارستك حقوق خصوصية   الحق في عدم التعرض للتمييز بسبب ممارسة هذه الحقوق:  •
نفرض مبالغ مختلفة أو نقدم مستوى جودة مختلفًا من السلع أو الخدمات  المستهلك. لن نحرمك من السلع أو الخدمات أو 

 لممارستك حقوقك، ما لم يكن االختالف مرتبًطا بشكل معقول بقيمة بياناتك.  

   الرجوع لألعلى

 الواليات القضائية األخرى 

بموجب قوانين بعض الواليات القضائية، قد يحق لك طلب معلومات إضافية حول البيانات الشخصية التي نجمعها أو طلب الوصول إلى  
البيانات الشخصية التي نقوم بمعالجتها أو تصحيح خطأ أو تصحيح حذف أو حذف بيانات شخصية أو شيء أو تقييد إجراء مزيد من  

 طلبات الحقوق الفردية بموجب تلك القوانين.   Allegis Groupالمعالجة. سوف تحترم مجموعة 

وباإلضافة إلى ذلك، إذا قمنا بجمع ومعالجة معلوماتك الشخصية بموافقتك، فيمكنك سحب موافقتك في أي وقت. ولن يؤثر هذا على أي  
 معالجة لمعلوماتك الشخصية تتم قبل سحب موافقتك.  

   الرجوع لألعلى

 كيفية ممارسة حقوق الخصوصية الخاصة بك  

   .هناإذا أردت ممارسة حقوق الخصوصية الخاصة بك، يرجى تعبئة النموذج الموجود على الويب من 

 أو  

 إلرسال طلبك.   5571-207 (844) 1+اتصل على 

المواعيد النهائية  لحماية خصوصيتك وأمنك، قد نتخذ خطوات للتحقق من هويتك. سنلتزم بجميع المتطلبات القانونية المعمول بها بشأن 
للرد على طلبك. إذا واجهت أي مشكلة في تعبئة النموذج على الويب أو مع رقم الهاتف، فيرجى التواصل  

 . datasubjectrequests@allegisgroup.com مع

   الرجوع لألعلى

 الخيارات المتاحة أمامك:  

المراسالت التسويقية: حيثما يكون ذلك متفقًا مع تفضيالت التسويق الخاصة بك وقوانين حماية البيانات المعمول بها، قد نقوم بصورة  
قد تثير اهتمامك، مثل الوظائف  دورية بإرسال تحديثات عبر البريد االلكتروني بشأن الفرص الترويجية أو الخدمات التي نعتقد أنها 

الموجودة في قاعدة البيانات لدينا التي تتوافق مع معايير االختيار الخاصة بك، والرسائل اإلخبارية، واألوراق البيضاء، والدراسات  
 ويقية الخاصة بنا.  االستقصائية، والمعلومات المتعلقة بالفعاليات. يمكنك إلغاء االشتراك في استالم رسائل البريد االلكتروني التس

   الرجوع لألعلى
  

https://app.onetrust.com/app/#/webform/64e63c52-d526-4cfe-a459-ae92476260ba
https://app.onetrust.com/app/#/webform/64e63c52-d526-4cfe-a459-ae92476260ba
mailto:datasubjectrequests@allegisgroup.com


 

 "Shine the Lightقانون "
  المقيمين في كاليفورنيا أن يطلبوا ( لمستخدمي مواقعنا 1798.83في كاليفورنيا )القانون المدني   Shine the Lightيسمح قانون 

معلومات معينة فيما يتعلق بكشفنا عن المعلومات الشخصية لجهات خارجية ألغراض التسويق المباشر الخاصة بهم. لتقديم مثل هذا  
 ".  االتصال بناالطلب، يرجى االتصال بنا باستخدام قسم "

   الرجوع لألعلى

 ملفات تعريف االرتباط والتتبع عبر اإلنترنت 

 web"ملفات تعريف االرتباط" وتقنيات مماثلة لها )مثل حشرات الويب " Allegis Groupتستخدم مواقع الويب الخاصة بمجموعة 
bugs  للمساعدة في تخصيص تجربة استخدامك لإلنترنت وألغراض متعلقة بإجراء التحليالت. لمزيد من المعلومات حول ملفات )"

   .إشعار ملفات تعريف االرتباط االطالع على تعريف االرتباط وأنواع ملفات تعريف االرتباط التي نستخدمها وكيفية استخدامها، يرجى 

   الرجوع لألعلى

 الشخصية  أمان معلوماتك 

التدابير األمنية   Allegis Groupبحماية المعلومات الشخصية التي تشاركها معنا. وتتخذ مجموعة   Allegis Groupتلتزم مجموعة 
فصاح  المادية والتقنية والتنظيمية واإلدارية المناسبة للمساعدة في حماية معلوماتك الشخصية من إمكانية الوصول إليها أو استخدامها أو اإل

 ها بصورة غير مصرح بها أو غير قانونية ومن تعرضها للفقد أو التدمير أو التلف دون قصد.  عن 

   الرجوع لألعلى

 االحتفاظ بالبيانات 

ذلك )على سبيل المثال، لنوفر لك  نحن نحتفظ بالمعلومات الشخصية التي نقوم بجمعها طالما كانت لدينا حاجة تجارية مستمرة للقيام ب 
 الخدمة التي طلبتها أو لاللتزام بمتطلبات المحاسبة أو الضرائب أو المتطلبات القانونية الواجب تطبيقها(.  

في حال عدم وجود حاجة تجارية مستمرة لمعالجة معلوماتك الشخصية، فسنقوم بحذفها أو إخفاء هويتها أو في حال تعذر ذلك )على سبيل  
ال، نتيجة حفظ معلوماتك الشخصية في أرشيف النسخ االحتياطي(، فسنقوم بحفظ معلوماتك الشخصية بطريقة آمنة وعزلها عن أي  المث 

 عمليات معالجة أخرى حتى نتوفر إمكانية حذفها.  

   الرجوع لألعلى

 عمليات نقل البيانات الدولية  

واألطراف األخرى الموجودة بالواليات   Allegis Groupبصفتنا شركة عالمية، يحق لنا نقل المعلومات الشخصية داخل مجموعة 
المتحدة والدول األخرى التي قد تكون خارج حدود دولة إقامتك وذلك من أجل تخزين المعلومات ومعالجتها لتقديم الخدمات. قد ال يوجد  

قوانين شاملة لحماية البيانات بالقدر المماثل لشمولية القوانين في دولتك أو محل إقامتك. وباإلضافة إلى ذلك،  بالضرورة لدى تلك الدول  
من سنكون قد اتخذنا تدابير أمنية مناسبة لحماية معلوماتك الشخصية تبعًا لهذا "اإلشعار" والقانون المعمول به أينما تتم معالجتها. وتتض

يق الشروط التعاقدية القياسية للجنة األوروبية والخاصة بعمليات نقل المعلومات الشخصية فيما بين شركات  تلك التدابير األمنية تطب 
واإلقرار الذاتي على أُطر عمل درع الخصوصية الموضحة أدناه بمزيد من التفصيل. يمكن توفير مزيد من   Allegis Groupمجموعة 

 التفاصيل عن تلك التدابير األمنية عند الطلب.  

   الرجوع لألعلى

https://www.allegisgroup.com/en/cookie-notice
https://www.allegisgroup.com/en/cookie-notice


 

 إطار عمل درع الخصوصية األوروبي/األمريكي والسويسري/األمريكي 

 Allegisبالنسبة للمعلومات الشخصية التي نستلمها من المنطقة االقتصادية األوروبية والمملكة المتحدة وسويسرا، فإن مجموعة 
Group, Incكات الفرعية التابعة لها تحت إدارة أمريكية )للحصول على قائمة كاملة بالشركات الفرعية تحت إدارة أمريكية،  . والشر

قد قدمت إقراًرا بامتثالها ألُطر عمل درع الخصوصية األوروبي/األمريكي والسويسري/األمريكي حسبما تنص عليه وزارة   (انقر هنا
والمملكة  التجارة في الواليات المتحدة بخصوص جمع المعلومات الشخصية واستخدامها واالحتفاظ بها من المنطقة االقتصادية األوروبية 

المتحدة وسويسرا والتي يتم نقلها إلى الواليات المتحدة طبقًا لدرع الخصوصية. لقد قدمنا إقراًرا بالتزامنا بمبادئ درع الخصوصية  
المتعلقة بتلك البيانات. في حال وجود أي تضارب بين السياسات المذكورة في إشعار الخصوصية هذا بموجب مبادئ درع الخصوصية،  

بمبادئ درع الخصوصية. لمعرفة المزيد حول برنامج درع الخصوصية ولعرض صفحة اإلقرار الخاص بنا، الرجاء زيارة   سيتم العمل
   . /https://www.privacyshield.govالموقع 

فيما يتعلق    (FTC)لسلطات إنفاذ القانون والسلطات التحقيقية التابعة للجنة التجارة الفيدرالية  Allegis Groupتخضع مجموعة 
 باالمتثال لدرع الخصوصية.  

شكاوى المتعلقة بخصوصيتك وقيامنا بجمع أو استخدام  بحل ال Allegis Groupامتثاالً لمبادئ درع الخصوصية، تلتزم مجموعة 
معلوماتك الشخصية المنقولة إلى الواليات المتحدة وفقًا لدرع الخصوصية. ويجوز للمقيمين في المنطقة االقتصادية األوروبية أو في  

دئ درع الخصوصية رفع شكاوى بعدة  المملكة المتحدة أو سويسرا ممن يعتقدون في حدوث معالجة للمعلومات الخاصة بهم ال تمتثل لمبا
 طرق:  

أو بدالً من ذلك، استخدم   . هنايتعين عليك أوالً التواصل معنا من خالل تعبئة النموذج شديد اإليجاز الموجود على الويب من  (1)
 يوًما من تاريخ االستالم.   45في خالل  تفاصيل جهة االتصال الواردة أدناه وسوف نرد على الشكوى الخاصة بك

Allegis Group, Inc.  
7301 Parkway Drive, 5th Floor Hanover, MD 21076  

ATTN: Privacy Officer  
 privacyshieldconcerns@allegisgroup.com 

 أو في حال إقامتك في المنطقة االقتصادية األوروبية أو في المملكة المتحدة أو سويسرا:  

Allegis Group Limited c/o Legal Department Maxis 2  
Western Road Bracknell RG12 1RT 

ATTN: Legal Team  
 privacyshieldconcerns@allegisgroup.com 

كما نلتزم بإحالة الشكاوى المتعلقة بالخصوصية التي لم يتم تسويتها بموجب مبادئ درع الخصوصية إلى آلية مستقلة لتسوية   (2)
، الذي تتم إدارته من قبل مجلس مكاتب  BBB EU PRIVACY SHIELDالنزاعات، وتتمثل هذه اآللية في برنامج 

تحسين األعمال. وفي حالة عدم تلقي إقرار باستالم الشكوى الخاصة بك في الوقت المناسب أو إذا لم تتم معالجة الشكوى على  
للحصول   http://www.bbb.org/EU-privacy-shield/for-eu-consumers نحو مرٍض، يرجى زيارة الموقع

 وى. ويتم تقديم هذه الخدمة مجانًا.  على مزيد من المعلومات ولتقديم شك
   

من خالل الوسائل الواردة أعاله، يجوز لك اللجوء إلى   في حال تعذر تسوية الشكوى الخاصة بك بخصوص درع الخصوصية (3)
م في ظل ظروف معينة لتسوية بعض المطالبات المتبقية التي تعذرت تسويتها من خالل آليات اإلنصاف األخرى.   التحكيم الملزِّ

لدرع الخصوصية الموجود على الموقع   1راجع الملحق  
https://www.privacyshield.gov/article?id=ANNEX-I-introduction   

   الرجوع لألعلى
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 خصوصية األطفال 

عن عمد بجمع   Allegis Groupعاًما. وال تقوم مجموعة  13هذا الموقع غير مخصص لالستخدام من قِّبل األطفال دون عمر 
عاًما، فسنقوم بحذف   13عاًما. وفور علمنا بجمع معلومات شخصية من طفل دون عمر  13معلومات شخصية من األطفال دون عمر 

 تلك البيانات من األنظمة الخاصة بنا.  

   الرجوع لألعلى

 الروابط للمواقع األخرى والمنتديات العامة 

قد تحتوي مواقعنا على روابط لمواقع أخرى للتيسير عليك وللحصول على المعلومات. في حال دخولك على هذه الروابط، فستغادر  
هذه المواقع أو في ممارسات الخصوصية الخاصة بها، والتي قد تختلف عن   في  Allegis Groupمواقعنا. ال تتحكم مجموعة 

غير مسئولة عن ممارسات الخصوصية أو   Allegis Group. وتُعد مجموعة Allegis Groupالممارسات الخاصة بمجموعة 
إلشعار" المعلومات  . وال يغطي هذا "اAllegis Groupالمحتويات الموجودة على مواقع الويب األخرى خارج نطاق مجموعة  

الشخصية التي تقدمها باختيارك أو التي يتم جمعها من خالل طرف آخر. ونحن نحثك على مراجعة السياسات الخاصة بتلك األطراف  
 األخرى قبل تقديم معلوماتك الشخصية.  

بارية و/أو منتديات عامة.  للمستخدمين في المواقع الخاصة بها لوحات نقاش و/أو مجموعات إخ Allegis Groupقد توفر مجموعة 
وتصبح أي معلومات يتم اإلفصاح عنها في هذه األماكن معلومات عامة يمكن الوصول إليها من قبل أطراف أخرى، لذلك يتعين عليك 

 توخي الحذر قبل اإلفصاح عن أي معلومات شخصية في هذه المنتديات.  

   لألعلىالرجوع 

 االتصال بنا  

 في حال وجود أي استفسارات، يرجى االتصال على عنوان:  

Allegis Group, Inc.  
 Floor Hanover, MD 21076 th7301 Parkway Drive, 5 

ATTN: Privacy Officer  
 privacyofficer@allegisgroup.com 

 أو في حال إقامتك في المنطقة االقتصادية األوروبية أو في المملكة المتحدة أو سويسرا:  

Allegis Group Limited c/o Legal Department Maxis 2  
Western Road Bracknell RG12 1RT 

ATTN: Legal Team  
 privacyofficerEU@allegisgroup.co.uk 

   الرجوع لألعلى

mailto:privacyofficer@allegisgroup.com


 

 مسؤول حماية البيانات لدينا 

لحماية البيانات. وتكون نصائح مسؤول   Allegis Groupإن مسؤول حماية البيانات هو مستشار ومشرف مستقل على امتثال مجموعة 
 في المقام األول. ويمكن التواصل مع مسؤول حماية البيانات على العنوان التالي:   Allegis Groupحماية البيانات موجهة إلى مجموعة 

Attention: GDPR Data Protection Officer c/o Legal Department  
Maxis 2 Western Road Bracknell RG12 1RT 

ATTN: The Data Protection Officer 
 dpo@allegisgroup.co.uk 

   الرجوع لألعلى

 التغييرات التي تطرأ على هذا "اإلشعار" 

ث.  في حال قيامنا بتغيير هذا "اإلشعار"، فنقوم بنشر "اإلشعار" الذي تم تعديله على المواقع الخاصة بنا، مع وضع تاريخ المراجعة المحدَّ 
في حال إدخالنا تعديالت جوهرية على "اإلشعار"، فقد نقوم أيًضا بإخطارك بوسائل أخرى مثل إرسال رسالة بريد إلكتروني أو نشر  

 فحتنا الرئيسية. وسنقوم بتحديث "تاريخ النفاذ" في أعلى هذه الصفحة لتوضيح تاريخ سريان هذه التغييرات.  إشعار على ص

 الرجوع لألعلى 


