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American International Group, Inc.  
 إشعار الخصوصیة العالمي للمعلومات الشخصیة للعمال من الموظفین وغیر الموظفین

  مقدمة .1

أو بضمائر  "  AIGوالشركات التابعة لھا (یُشار إلیھا باسم "شركة    .American International Group, Incنحن في شركة  
یسري    المتكلم "نحن" أو "نا") نقدر ثقة العاملین لدینا ونلتزم بالتعامل مع المعلومات الشخصیة بشكٍل مناسب وفقًا للقانون المعمول بھ.

وظفین ("اإلشعار") على الموظفین والعاملین اآلخرین  إشعار الخصوصیة العالمي للمعلومات الشخصیة للعمال من الموظفین وغیر الم
و/أو شبكات وأنظمة الشركة (یُشار إلیھم فیما یلي باسم "الموظف"  AIGولكن یمكنھم الدخول إلى منشآت  AIGالذین ال یعملون لدى 

 و"العامل غیر الموظف" على التوالي). 

الشخصیة التي نجمعھا، والدخول إلیھا، واستخدامھا، وتخزینھا، ونقلھا، واإلفصاح  إن الغرض من ھذا اإلشعار شرح ماھیة المعلومات  
كما ھو ُمستخدم   عنھا (یُشار إلى ھذه العملیات مجتمعة باسم "التعامل مع المعلومات")، وأسباب ذلك، فیما یتعلق بعملك أو تعاقدك معنا.

ك وعن أفراد آخرین (على سبیل المثال، شریك حیاتك أو أفراد آخرین في ھذا اإلشعار، تشیر "المعلومات الشخصیة" إلى معلومات عن 
 من عائلتك)، والتي یمكن من خاللھا تحدید ھویتك أو ھویاتھم. 

قد یتم إضافة ملحق بھذا اإلشعار بإشعارات خصوصیة أخرى تتعلق بجھات قضائیة أو استخدامات معینة لمعلوماتك الشخصیة أو 
 ة في مثل ھذه اإلشعارات الملحقة. خالصات أو ألسباب أخرى مفصل

 المعلومات الشخصیة التي نتعامل معھا  .2

  خالل مدة عملك أو تعاقدك، نقوم بالتعامل مع معلومات شخصیة عنك و/أو معلومات عن األفراد اآلخرین الذین قد تقوم بتزویدنا بھا.
 ائیة التي تعمل أنت فیھا، ولكن قد تشمل ما یلي: والجھات القض AIGیختلف نوع وحجم المعلومات الشخصیة بناًء على عالقتك مع  

 أمثلة  فئة المعلومات الشخصیة

(البرید  التفاصیل الشخصیة  .1 والمنزل  بالعمل  االتصال  وتفاصیل  آخر،  عامل  أو  الموظف  تعریف  ورقم  االسم، 
اإللكتروني، أرقام الھواتف، العنوان الفعلي)، واللغة (اللغات) الُمتحَدث بھا، وتاریخ ومكان المیالد،  
الضمان  ورقم  بذلك)،  یسمح  بھ  المعمول  المحلي  القانون  كان  (إذا  الوطني  التعریف  ورقم 

جتماعي، ومعلومات رخصة القیادة أو أرقام الھویة أو التسجیل األخرى الصادرة عن الحكومة،  اال
والجنس، وحالة الشراكة الزوجیة/المدنیة، والشركاء المحلیین، والمعالین، ومعلومات االتصال في 

ة حاالت الطوارئ، والصور الفوتوغرافیة ومقاطع الفیدیو، وفي بعض الحاالت، التفاصیل الشخصی 
 لألفراد اآلخرین (مثل أفراد عائلتك).  

 

 الجنسیة وبیانات جواز السفر وتفاصیل اإلقامة وتصریح العمل. التفاصیل المتعلقة بالھجرة  .2

،  AIGالراتب األساسي، والعالوات، والمزایا، والمعلومات المتعلقة بوثیقة التأمین عندما تقدمھا   األجور والرواتب والنفقات .3
ونوع التعویض، والتغییرات في التعویض، وتفاصیل حول خیارات األسھم، ومنح األسھم والجوائز  
ومراجعات   آنذاك،  بھ  المعمول  التعویض  سریان  وتاریخ  الدفع،  وتكرار  والعملة،  األخرى، 

رواتب، والتفاصیل المصرفیة، وسجالت وقت العمل (بما في ذلك سجالت اإلجازات وسجالت  ال
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األجور،   وبیانات  المعتادة)،  القسم  وساعات  العمل  وساعات  اإلجازة،  وحالة  األخرى،  الغیاب 
 والنفقات والفواتیر، ورقم البطاقة/الحساب ومعلومات استخدام البطاقة/الحساب، وتاریخ اإلنھاء. 

 

وصف المنصب (المناصب)، والمسمى الوظیفي، ووضع الشركة، وفئة اإلدارة، ورمز الوظیفة،  صب المن .4
الشركة  للوظیفة، واسم  أو درجة األجر، والمھام األساسیة والفرعیة  الرواتب، ومستوى  وخطة 
ورمزھا (شركة صاحب العمل القانوني)، والفرع/الوحدة/القسم، والموقع، وحالة ونوع الوظیفة 

ي ذلك إذا كنت عامالً غیر موظف)، ودوام كامل/دوام جزئي، وشروط التوظیف أو التعاقد،  (بما ف
والشروط التعاقدیة، وتاریخ العمل، والتعیین/إعادة التعیین وتاریخ (تواریخ) إنھاء الخدمة والسبب،  

ت المدیر ومدة الخدمة، وأھلیة التقاعد، والترقیات والسجالت التأدیبیة، وتاریخ التنقالت، ومعلوما
 (المدیرین) المسؤول عن إعداد التقاریر. 

 

السابقة،   معلومات إدارة المواھب .5 التوظیف  (معلومات  الذاتیة  والسیرة  التوظیف  طلبات  خطابات  في  الواردة  التفاصیل 
والسجالت الدراسیة، والمؤھالت المھنیة، والمھارات األخرى ذات الصلة، والشھادة (الشھادات)،  

انتھاء صالحیة الشھادة)، والمعلومات الالزمة إلكمال إجراءت التحقق من الخلفیة (بما  وتواریخ  
(إدارة وشؤون  أ  القسم  في  التفصیل  من  بمزید  ھو موضح  (كما  االئتمان)  من  التحقق  ذلك  في 
العاملین) في الجدول أدناه تحت عنوان "كیفیة وسبب تعاملنا مع المعلومات الشخصیة" وإلى الحد 

والمھارات    المسموح األداء،  إدارة  بتصنیفات  المتعلقة  والتفاصیل  القضائیة)،  جھتك  في  بھ 
والخبرات، وبرامج التطویر المخططة والتي تم حضورھا، وبرامج التعلم اإللكتروني، وتعقیبات  
وتصنیفات مراجعات ومناقشات األداء والتطویر، بما في ذلك تواریخ ما سبق، واالستعداد للنقل 

والمالحظات المقدمة عنك، والمعلومات التي شاركتھا معنا لملء السیر الذاتیة للموظفین من العمل،  
الكشف عن  دون  بشكٍل خاص  یتم جمعھا  لم  ما  الرأي،  واستطالعات  االستبیانات  رًدا على  أو 

 الھویة.

حیازات األسھم والمناصب  .6
 في الشركة 

 رة.تفاصیل أي حصص في األسھم العادیة أو عضویات مجلس اإلدا

تفاصیل عضویتك في أي خطة تقاعد، والمدفوعات التي تتم فیما یتعلق بالخطة والمعلومات المالیة  سجالت المعاشات .7
 لھا وتفاصیل المستفیدین منھا. 

 

البیانات المتعلقة باستخدام   .8
 النظام واألجھزة والتطبیقات

نظام تكنولوجیا المعلومات، وُمعّرف معلومات للوصول إلى أنظمة الشركة أو تطبیقاتھا مثل ُمعّرف  
الشبكة المحلیة، وحساب البرید اإللكتروني، وحساب الرسائل الفوریة، ومعرف الجھاز الرئیسي،  
بالنظام،  الخاصة  المرور  للموظف، وكلمات  السابق  المدیر  السابق، ومعرف  الموظف  ومعرف 

الشركة   وتفاصیل  البلد،  ورمز  الفرع،  ورمز  الموظف،  حالة  الفرع  وسبب  وتفاصیل  السابقة، 
السابق، وتفاصیل القسم السابق، والتسجیالت الصوتیة أو المرئیة لك، والمحتوى اإللكتروني الذي  

 . AIGتنتجھ باستخدام أنظمة تكنولوجیا المعلومات لمجموعة 
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المعلومات الشخصیة  .9
 الحساسة 

تُعتبر "حساسة"   التي  الشخصیة  المعلومات  أیًضا بعض  نجمع  مثل قد  المحلي،  القانون  بموجب 
المعلومات المتعلقة بالصحة أو المعلومات الطبیة أو حالة اإلعاقة أو المعلومات المالیة أو المعتقدات 
الدینیة أو اإلثنیة أو اآلراء السیاسیة أو عضویة االتحادات التجاریة أو الحیاة والتوجھات الجنسیة 

المرور   كلمات  أو  البیومتریة  المعلومات  التقاضي أو  تاریخ  أو  الجنائیة  السجالت  معلومات  أو 
 المدني.

معلومات شخصیة، ستقوم   أي  مع  الحال  الشخصیة   AIGكما ھو  المعلومات  مع  بالتعامل  فقط 
 الحساسة حیثما یسمح القانون المعمول بھ بذلك.

 

 
 من أین نستمد معلوماتك الشخصیة  .3

 مجموعة متنوعة من المصادر، تشمل: یتم الحصول على ھذه المعلومات الشخصیة من 
 

 مراسالتك معنا؛  •
 النماذج التي تُكملھا كجزء من عملك أو تعاقدك (بما في ذلك أثناء عملیة التوظیف)؛  •
األطراف الثالثة التي تُجري إجراءات التحقق من المعلومات نیابة عنا (في مرحلة التوظیف وفي بعض الحاالت، على  •

 أساس مستمر)؛ 
رونیة ومواقع إنترانت وبوابات إلكترونیة نوفرھا لالستخدام على أجھزة الكمبیوتر أو األجھزة المحمولة أو أي مواقع إلكت •

 من خاللھا، والتي یمكنك الوصول إلیھا واستخدامھا في سیاق عملك أو تعاقدك؛
اللھا، والتي یمكنك الوصول التطبیقات البرمجیة التي نوفرھا لالستخدام على أجھزة الكمبیوتر واألجھزة المحمولة أو من خ •

 إلیھا واستخدامھا في سیاق عملك أو تعاقدك، بما في ذلك األجھزة القابلة لالرتداء؛ و 
محتوى وأدوات وتطبیقات وسائل التواصل االجتماعي الخاصة بنا والتي یمكنك الوصول إلیھا واستخدامھا في سیاق عملك  •

 أو مشاركتك. 

المعلومات التي تكون ضروریة للوفاء بعقد التوظیف أو التعاقد، أو المطلوبة بموجب القانون أو المھمة ألداء أعمالنا،  وباستثناء بعض 
من تحقیق    AIGومع ذلك، إذا لم تقدم معلومات معینة، فقد ال تتمكن    قراًرا طوعیًا.  AIGیُعد قرارك بتقدیم معلومات شخصیة إلى  

 شعار.  بعض األغراض الموضحة في ھذا اإل

 كیف ولماذا نعالج المعلومات الشخصیة  .4

  نعالج معلوماتك الشخصیة لمجموعة متنوعة من األغراض المختلفة أثناء عملك أو تعاقدك، وبعد توقفك عن العمل أو التعاقد معنا. 
 یوضح الجدول أدناه األغراض التي من أجلھا نعالج المعلومات الشخصیة:

 
 

 أمثلة  وصف الغرض 

إدارة أنشطة العمل وشؤون الموظفین بشكل عام، بما في ذلك التوظیف، والتقییمات، وإدارة  وشؤون العاملینإدارة  .أ
إدارة  الرواتب،  وإدارة  التوظیف،  وإعادة  الوظیفي،  والتعاقب  للترقیات  والتخطیط  األداء، 
األسھم   ومنح  األسھم،  خیارات  مثل  األخرى  والمكافآت  واألجور  ومراجعاتھا،  المدفوعات 

وال  المعاشات  والعالوات،  وخطط  بھ،  المعمول  الحاكم  القانون  یسمح  حیثما  الصحیة  رعایة 
واالدخار، والتدریب، ومغادرة العمل، وإدارة اإلجازات المرضیة، وعملیات نقل الموظفین، 
واالنتدابات، واإلیفاء بالمزایا التعاقدیة األخرى، وتقدیم مراجع التوظیف، والقروض، وإجراء  

طھا، وإجراء استبیانات الموظفین والعمال غیر الموظفین، وإجراء  تحلیالت العاملین وتخطی
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التحقق من المعلومات (بما في ذلك استخدام معلوماتك الشخصیة حیثما یسمح القانون المعمول 
بھ بذلك، للقیام بما یلي: عملیات التحقق من الھویة، و/أو التحقق من العنوان، و/أو التحقق من  

والتح المھنیة،  السلوك، المؤھالت  أو  الجرائم  التحقق من  التوظیف، وعملیات  قق من سجل 
والتحقق من االئتمان/اإلفالس/السالمة المالیة، والبحث عن األخبار السلبیة في وسائل اإلعالم،  
والبحث عن عضویات مجلس اإلدارة، والفحوصات الرقابیة (مثل االمتثال لقوانین مكافحة  

العق والتحقق من  والفساد)،  أو  الرشوة  النشاط اإلجرامي  لتحدید  العقوبات  قوائم  مقابل  وبات 
االحتیالي، والبحث في قوائم مراقبة اإلرھاب)، والتحقیق في المسائل التأدیبیة وإدارتھا (بما  

المدونة) في حالة الموظفین)  (  AIGفي ذلك عدم االمتثال لمدونة قواعد السلوك لمجموعة  
ومراجعة قرارات التوظیف، وإجراء ترتیبات السفر  واالحتیال، والتظلمات وإنھاء الخدمة،  

التدریب  متطلبات  ومراقبة  وتخطیط  والتعویضات،  األعمال  نفقات  وإدارة  العمل،  بغرض 
وأنشطة ومھارات التطویر المھني، وإدارة برامج التدریب المھني، وإنشاء دلیل داخلي واحد 

 وتعزیز التنوع ومنع التمییز. أو أكثر للموظفین والعمال غیر الموظفین والحفاظ علیھ، 

 

الحفاظ على استمراریة   .ب
 األعمال 

ضمان استمراریة األعمال (بما في ذلك االتصال بك باستخدام تفاصیل االتصال الشخصیة  
الخاصة بك (مثل عناوین البرید اإللكتروني الشخصیة أو أرقام الھواتف المحمولة)، وتسھیل  

مكتب   في  معك  السف،  AIGالتواصل  حاالت  وأثناء  غیر  في  المنزل  من  العمل  وأثناء  ر، 
لتكنولوجیا  التحتیة  البنیة  وحمایة  واآلخرین،  الموظفین  وسالمة  صحة  وحمایة  الطوارئ، 
جھات   ومع  معك  التواصل  وتسھیل  األخرى،  والممتلكات  المكتبیة  والمعدات  المعلومات، 

لحد من أي مخاطر  االتصال التي ترشحھا في حالة الطوارئ بأي وسیلة نعتبرھا ضروریة ل
علیك أو على اآلخرین (على سبیل المثال عن طریق االتصال الھاتفي بك باستخدام تفاصیل  

 االتصال الشخصیة أو إرسال رسائل نصیة قصیرة). 

 

إدارة أعمالنا وعملیاتنا  .ج
 وتحسینھا 

والخدمات،  تشغیل وإدارة أنظمة تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت، وإدارة تطویر المنتجات  
وتحسین المنتجات والخدمات، وإدارة مباني الشركة واألصول األخرى وتأمینھا، وتخصیص  
المشاریع، واستمراریة  البشریة، والتخطیط االستراتیجي، وإدارة  أصول الشركة ومواردھا 
المتعلقة   بالسجالت  واالحتفاظ  األخرى،  اإلبالغ  وأدوات  التدقیق  وتجمیع سجالت  األعمال، 

األعمال، والمیزانیة، واإلدارة المالیة وإعداد التقاریر، واالتصاالت، وإدارة عملیات بأنشطة  
 الدمج أو االستحواذ أو البیع أو إعادة التنظیم أو التصرف، والتكامل مع المشترین.

 

االمتثال للمتطلبات القانونیة  .د
ومتطلبات الجھات الرقابیة  

والسیاسات واإلجراءات  
 الداخلیة

لل التأمین  االمتثال  وخصومات  الدخل  ضریبة  مثل  األخرى،  والمتطلبات  القانونیة  متطلبات 
الوطني، وحفظ السجالت والتزامات اإلبالغ، والقیام بإجراءات التحقق من المعلومات (كما  
التدقیق،  عملیات  وإجراء  أعاله)،  العاملین)  وشؤون  (إدارة  أ  القسم  في  أعاله  موضح  ھو 

التفتیش   لعملیات  العامة  واالمتثال  السلطات  أو  الحكومة  الطلبات من  الحكومیة وغیرھا من 
األخرى، واالمتثال لإلرشادات الصادرة عن الجھات الرقابیة لدینا، واالستجابة لإلجراءات  

 القانونیة مثل مذكرات االستدعاء.

 

والدفاع في الدعاوى القضائیة واإلشراف على متابعة الحقوق القانونیة والتعویضات القانونیة،   الدفاع عن الحقوق القانونیة  .ه
واإلجراءات  للسیاسات  وفقاً  وتنفیذھا  التحقیقات،  وإجراء  داخلیة،  مطالبات  أو  شكاوى  أي 

 الداخلیة.

 

تحلیل و/أو مراقبة و/أو   - المراقبة   مراقبة العمال واألنظمة  .و تتبع و/أو  والمتكرر و/أو  المنتظم  التفتیش  تشمل  والتي 
ل فرد بقصد ضمان االمتثال للسیاسات الداخلیة والقوانین ومكافحة االحتیال  التحقق من أفعا 

) مراقبة  ذلك  في  بما  والبرید 1والجریمة  الھاتف  مثل  والشفھیة،  اإللكترونیة  المراسالت   (
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) استخدام نظم المعلومات 2اإللكتروني والرسائل الفوریة والرسائل اإللكترونیة األخرى، و( 
بما في ذلك استخدام أنشطة اإلنترنت، ومحتوى  ،  AIGإلیھا بواسطة    والتكنولوجیا والدخول

بما في  ،  AIG) مكاتب  3أجھزة وبرامج تكنولوجیا المعلومات، وموارد الشركة األخرى، و(
 ذلك عبر كامیرات المراقبة التلفزیونیة وسجالت الدخول إلى المباني. 

ة األفراد وسبب مراقبتھم، یُرجى  بمراقب AIGلمزیٍد من المعلومات حول كیفیة قیام مجموعة  
 .AIGلمجموعة   إشعار المراقبة العالميمراجعة 

 

إدارة المعاشات التقاعدیة  .ز
 والتقاعد (حسب االقتضاء)

بخطط   المفوضین  لمجموعة  سیقوم  التقاعد  مدخرات  خطط  أو  إلیھم  (  AIGالتقاعد  یُشار 
الشخصیة  مع معلوماتك  بالتعامل  ُوجدت)  (إن  فیھا  تُعد عضًوا  التي  بالمفوضین)  مجتمعین 
إلدارة الخطط (إن ُوجدت)، واتخاذ القرارات بشأن خطط التقاعد (على سبیل المثال، للتعامل 

 فع المزایا) وتنفیذ واجبات المفوضین.مع طلبات النقل أو اتخاذ قرارات بشأن د 

 

 
بالتعامل مع المعلومات الشخصیة ألي غرض آخر یتعارض مع األغراض الموضحة في ھذا اإلشعار، ما لم یكن ذلك  AIGلن تقوم 

طوارئ مطلوبًا أو مسموًحا بھ بموجب القانون، أو بإذن منك، أو یكون في مصلحتك الملحة (على سبیل المثال، كما في حالة ال
   الطبیة).

 مع من یتم تبادل المعلومات الشخصیة  .5

لشركات ضمن مجموعة   الشخصیة  المعلومات  تقدیم  إلى  أحیانًا  نحتاج  وقت آلخر،  لھا    AIGمن  التابعة  غیر  األخرى  واألطراف 
 لقد حددنا أدناه قائمة بفئات األطراف التي نتبادل معھا معلوماتك الشخصیة.   لألغراض المنصوص علیھا أعاله.

 

 أمثلة  نوع الطرف 

شركات وأقسام مجموعة 
AIG  األخرى 

داخل   الشخصیة  المعلومات  إلى  الدخول  یقتصر  أن  سیاساتنا  الذین    AIGتقتضي  أولئك  على 
یشمل ذلك مدیریك ومن ینوبون یحتاجون إلى معرفة المعلومات لألغراض الموضحة أعاله، وقد  

عنھم، والموظفین في الموارد البشریة، وتكنولوجیا المعلومات، واالمتثال، والشؤون القانونیة، 
  والشؤون المالیة والمحاسبة، والتدقیق الداخلي.

في   الموظفین  الموظفین وغیر  العمال من  بإمكان جمیع  معلومات   AIGوسیكون  إلى  الدخول 
معلومات االتصال الخاصة بالعمل، مثل رقم ھاتف العمل والعنوان البریدي )  1اسمك ومنصبك و(

) معلومات االتصال الشخصیة، مثل رقم الھاتف  2للمكتب وعنوان البرید اإللكتروني للعمل و(
الخلوي الشخصي والعنوان البریدي للمنزل وعنوان البرید اإللكتروني للمنزل إلى الحد الذي تتیح 

 بشكٍل عام (على سبیل المثال عبر دلیل الشركة).   فیھ ھذه المعلومات

والمصرفیون  المستشارون المھنیون  التأمین  وشركات  والمحامون  والمدیرون  واالكتواریون  والمدققون  المحاسبون 
جمیع   في  الخارجیین  المھنیین  المستشارین  من  وغیرھم  التقاعد  صنادیق  ومدیرو  واإلداریون 

 و تسعى إلى العمل فیھا. أ AIGالبلدان التي تعمل فیھا 

إلى   مقدمو الخدمات  تقدم منتجات وخدمات  التي  الرواتب، ومزّودي خدمات خطط   AIGالشركات  إدارة  مثل 
(ویمكن  المعلومات  من  التحقق  خدمة  ومقدمي  البشریة،  الموارد  وخدمات  المعاشات؛  ومزایا 

ة مع أطراف ثالثة أخرى، لمقدمي خدمة التحقق من المعلومات ھؤالء مشاركة المعلومات الشخصی
والتدریب،   األداء،  وإدارة  ذلك)،  إلى  وما  التعلیمیة،  المؤسسات  السابقین،  العمل  مثل أصحاب 
والوكاالت  االحتیال  منع  ووكاالت  والدعم؛  المعلومات  تقنیة  أنظمة  وموردي  النفقات،  وإدارة 

https://contact.aig.net/glb/glcr/comp/Documents/AIG%20Global%20Monitoring%20Notice.pdf
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شركات بطاقات االئتمان، المماثلة؛ واألطراف الثالثة التي تساعد في برامج تعویضات األسھم، و
 والممارسین الطبیین أو الصحیین، والھیئات واالتحادات التجاریة، ومقدمي الخدمات اآلخرین. 

 الشركات التي نوفر أو نروج لھا المنتجات والخدمات.  عمالؤنا 

شركات التأمین وأطراف  
توزیع التأمین وشركاء العمل 

 اآلخرین

وشركات   األخرى  التأمین  والوسطاء شركات  التأمین  وإعادة  التأمین  ووسطاء  التأمین  إعادة 
والمؤسسات   التفاھمي  التسویق  وشركاء  والموزعون  المعینون  والممثلون  اآلخرون  والوكالء 

 المالیة وشركات األوراق المالیة وشركاء العمل اآلخرون.

الجھات القضائیة مثل الھیئات الرقابیة، وھیئات  أو    AIGالمؤسسات التي لھا سلطة رقابیة على   الھیئات العامة والحكومیة 
 إنفاذ القانون، واألجھزة العامة، والھیئات القضائیة. 

فیما یتعلق بأي عملیة إعادة تنظیم أو دمج أو بیع أو مشروع مشترك مقترحة أو فعلیة، أو تنازل  األطراف الثالثة األخرى
كلھا أو جزٍء منھا (بما في ذلك   AIGأو نقل أو أي تصرف آخر في أعمال أو أصول أو أسھم  

ما یتعلق بأي إفالس أو إجراءات مماثلة)، أو أي طرف ثالث آخر تفوضنا في مشاركة معلوماتك 
 الشخصیة معھ.

 

 المكان الذي نتعامل فیھ مع معلوماتك الشخصیة  .6

نظًرا للطبیعة العالمیة ألنشطة أعمالنا، فقد نقوم لألغراض الموضحة أعاله (انظر القسم أعاله "كیفیة وسبب تعاملنا مع المعلومات  
قد تطبق نظام حمایة بیانات مختلف الشخصیة") بنقل المعلومات الشخصیة إلى أطراف تقع في بلدان أخرى غیر بلد إقامتك والتي  

عند إجراء عملیات    فیھ، بما في ذلك الوالیات المتحدة والمملكة المتحدة والھند ومالیزیا والفلبین.الذي تقیم    عما ھو موجود في البلد
النقل ھذه، سنتخذ خطوات تھدف إلى ضمان حمایة معلوماتك الشخصیة بشكل كاٍف ونقلھا وفقًا لمتطلبات قانون حمایة البیانات، بما في  

للحصول على قائمة بالشركات التي قد تتعامل مع المعلومات    مناسبة لنقل البیانات (مثل البنود التعاقدیة).ذلك من خالل وضع آلیات  
الخاصة بنا. وللحصول   K-10الشخصیة بشكل مشترك، راجع الشركات العاملة الرئیسیة والشركات التابعة للجھة الُمسَجلة في النموذج  

  . www.aig.com/datacontrollersوالتي تعمل بمثابة مراقب بیانات، راجع    AIGركة  على قائمة بالشركات الرئیسیة التابعة لش
بشكل    .American International Group, Incستظل شركة   واستخدامھا  نقلھا  یتم  التي  الشخصیة  معلوماتك  مسؤولة عن 

 مشترك. 

كیف یمكنك االتصال  أدناه "  12ن عملیات النقل ھذه، یُرجى االتصال بنا باستخدام التفاصیل أدناه (انظر القسم  لمزیٍد من المعلومات ع
 . بنا")

 
 أساسنا القانوني أو أسبابنا للتعامل مع المعلومات الشخصیة .7

ذات صلة بموجب القانون بالتعامل مع معلوماتك الشخصیة فقط بناًء على سبب قانوني صحیح ووفقًا ألي استثناءات  AIGستقوم 
بالتعامل مع معلوماتك الشخصیة في الظروف   AIGوأي أطراف ثالثة تعمل نیابةً عن  AIGوبناًء على ذلك، ستقوم  المعمول بھ.

 التالیة:

 إذا كان ذلك ضروریًا لمصالحنا المشروعة (مع مراعاة القیود التي یفرضھا القانون المعمول بھ)؛ •
 تنفیذ عقد معك؛من أجل إبرام أو  •
 من أجل ممارسة حقوقنا القانونیة والدفاع عنھا؛  •
 من أجل االمتثال لاللتزامات القانونیة؛ •
 وفق ما یسمح بھ القانون المعمول بھ، وإلى الحد الذي ال ینطبق فیھ مبرر بدیل صحیح، على أساس موافقتك  •

http://www.aig.com/datacontrollers
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 البیانات كیفیة حمایة المعلومات الشخصیة والحفاظ على سالمة  .8

نحن   التدابیر الالزمة لحمایة المعلومات الشخصیة بما یتوافق مع قوانین ولوائح الخصوصیة وأمن البیانات المعمول بھا. AIGستتخذ 
نتخذ تدابیر الحمایة الفنیة والمادیة والقانونیة والرقابیة الالزمة التي تمتثل لقوانین حمایة البیانات للحفاظ على أمن المعلومات 

 خصیة. الش

طرفًا ثالثًا (بما في ذلك مزودي الخدمة) في جمع المعلومات الشخصیة أو التعامل معھا بطریقة أخرى نیابة عنا،   AIGعندما تُشرك 
بالخضوع لمراجعة التدابیر األمنیة لدیھ وإبرام اتفاقیة تتطلب استخدام تدابیر أمنیة مناسبة  AIGفإن الطرف الثالث ُمطالب من قبل 

 ریة وأمن المعلومات الشخصیة.لحمایة س

الخطوات المناسبة لضمان أن المعلومات الشخصیة التي یتم التعامل معھا موثوق بھا ودقیقة وكاملة لالستخدام المقصود   AIGستتخذ 
 ولتنفیذ األغراض الموضحة في ھذا اإلشعار. 

 المعلومات الشخصیة التي تقدمھا عن األشخاص اآلخرین  .9

 شخصیة عن شخص آخر، فسوف نتعامل مع تلك المعلومات وفقًا لھذا اإلشعار. إذا قدمت لنا معلومات 
 

قبل أن تقدم لنا معلومات شخصیة عن شخص آخر، یجب علیك (ما لم نوافق على خالف ذلك) (أ) إبالغ الشخص بمحتوى ھذا اإلشعار  
أمكن) بشأن مشاركة معلوماتھ الشخصیة معنا  ؛ و(ب) الحصول على إذنھ (حیثما  AIGوأي إشعار خصوصیة آخر ُمطبق تزودك بھ  

 وفقًا لھذا اإلشعار وإشعارات الخصوصیة األخرى المعمول بھا.

 حقوقك بشأن معلوماتك الشخصیة  .10

فیما یلي ملخص لحقوق حمایة البیانات المقدمة لك فیما یتعلق بمعلوماتك الشخصیة. ومع ذلك، ال تنطبق ھذه الحقوق إال في بعض  
 الوالیات القضائیة/الظروف وتخضع لبعض االستثناءات القانونیة.

 
كیف یمكنك االتصال أدناه " 12إذا كنت ترغب في ممارسة حقوقك، یُرجى االتصال بنا باستخدام التفاصیل الواردة أدناه (انظر القسم 

 ").بنا
 

 الوصف الحق 

الحق في الدخول إلى المعلومات  
 الشخصیة  

الحق في الحصول على نسخة من المعلومات الشخصیة التي نحتفظ بھا عنك وتلقي  
 معلومات عن كیفیة استخدامنا لھا. 

الحق في مطالبتنا بتصحیح المعلومات الشخصیة التي نحتفظ بھا عنك عندما تكون غیر   الحق في تصحیح المعلومات الشخصیة 
 صحیحة أو غیر مكتملة. 

 

یُشار إلى ھذا الحق أحیانًا باسم "الحق في النسیان". الحق في طلب حذف معلوماتك   الحق في حذف المعلومات الشخصیة
الشخصیة أو إزالتھا من أنظمتنا وسجالتنا. ومع ذلك، ال یسري ھذا الحق إال في ظروف  

 معینة.  
 

الحق في التعامل مع المعلومات 
 الشخصیة 

 

لحق في طلب تعلیق استخدامنا لمعلوماتك الشخصیة. وال یسري ھذا الحق إال في  ا
 ظروف معینة. 

عندما نوقف استخدامنا لمعلوماتك الشخصیة، یجوز لنا تخزین معلوماتك الشخصیة،  
ولكن أي استخدام آخر لھذه المعلومات أثناء تعلیق استخدامنا یقتضي موافقتك، مع 



 (باستثناء الوالیات المتحدة، الیابان، الجھات القضائیة المشمولة بالالئحة العامة لحمایة البیانات) 

  8 من 8صفحة   

 

 مراعاة بعض االستثناءات.  

الحق في الحصول على معلومات عن  
إمكانیة رفض أو سحب الموافقة 
 وعواقب ھذا الرفض أو السحب

عندما نعتمد على موافقتك لمعالجة معلوماتك الشخصیة، یحق لك طلب معلومات إذا 
 اخترت رفض موافقتك أو سحبھا.  

 
حمایة   ھیئة  إلى  شكوى  تقدیم  في  الحق 

 البیانات المعنیة 
 
 

تعتقد أننا قد تعاملنا مع معلوماتك الشخصیة بطریقة ال تتفق مع قانون حمایة  إذا كنت 
البیانات، ووفقًا للقانون المعمول بھ، فقد یكون بإمكانك تقدیم شكوى إلى الجھة الرقابیة  

لحمایة البیانات إما في المكان الذي وقع فیھ االنتھاك المزعوم، أو في المكان الذي تعیش  
 أو تعمل فیھ. 

القرار ال اتخاذ  بعملیة  المتعلقة  حقوق 
 اآللیة وتحدید الملفات

 

التعامل اآللي (دون تدخل بشري) حیث   یعتمد فقط على  لقرار  الحق في عدم الخضوع 
 یكون لھذا القرار تأثیر قانوني أو یؤثر علیك بشكٍل كبیر. 

 ومع ذلك، ال یسري ھذا الحق إال في ظروف معینة. 

  

 بمعلوماتك الشخصیة مدة احتفاظنا  .11

یُرجى االطالع   سنحتفظ بمعلوماتك الشخصیة فقط للمدة الالزمة في ضوء األسباب التي قمنا ألجلھا بجمع المعلومات واالحتفاظ بھا.
حسب بلدك للحصول على معلومات حول فترات االحتفاظ    AIGعلى قسم الموارد البشریة من الجدول الزمني لالحتفاظ بسجالت  

یمكن الوصول إلى الجداول الزمنیة العالمیة لالحتفاظ بالسجالت  .  AIGالمطبقة على سجالت الشركة المتعلقة بالموارد البشریة في  
خال  AIGلشركة   بشركة  من  الخاصة  اإلنترانت  شبكة  التقاعدیة   . ھنا   AIGل  المعاشات  بخطة  المفوضین  یحتفظ  االقتضاء،  عند 

لك بفترة إلى أن تتوقف جمیع االلتزامات، بما في ذلك  بمعلوماتك الشخصیة طوال مدة عضویتك في برنامج المعاشات التقاعدیة بعد ذ 
یُرجى    االلتزامات الخاصة بالمتوفى في البرنامج مع مراعاة أي متطلبات أخرى قد تراھا الجھة الرقابیة للمعاشات التقاعدیة ضروریة.

 ماثلة. مالحظة أنھ قد یتم تمدید فترات االحتفاظ استجابة للقضایا أو التحقیقات أو اإلجراءات الم

 كیف یمكنك االتصال بنا  .12

إذا كنت ترغب في التواصل معنا، یُرجى االتصال إما بممثل الموارد البشریة المحلي لدیك أو خدمات الموارد البشریة المشتركة 
البیانات/الخصوصیة/المعلومات لبلدك، حال  یمكنك أیًضا االتصال بمسؤول حمایة . HRSharedServices@aig.comعلى 

یُرجى التواصل مع إدارة الخصوصیة  . إذا لم یكن یوجد مسؤول حمایة البیانات معین لبلدك، فھناتعیینھ، وتوجد تفاصیل االتصال 
 .PrivacyGovernance@aig.comعلى 

 متى تم آخر تحدیث لھذا اإلشعار وكیف سیتم اإلخطار بالتغییرات المستقبلیة .13

 .2021یونیو  25تم آخر تحدیث لھذا اإلشعار في  

اإلشعار بانتظام ونحتفظ بالحق في إجراء تغییرات في أي وقت بما یعكس التغییرات في أنشطتنا التجاریة  نقوم بمراجعة ھذا 
سنضع التحدیثات على شبكتنا الداخلیة ونبلغك بھا  والمتطلبات القانونیة، والطریقة التي نتعامل بھا مع المعلومات الشخصیة.

   ضرورة.وسنرسل إلیك إشعاًرا مناسبًا بأي تغییرات حسب ال

https://contact.aig.net/glb/glcr/comp/rim/Pages/records-retention-schedule.aspx
mailto:HRSharedServices@aig.com
https://contact.aig.net/glb/glcr/gdl/Documents/Data%20Protection-Privacy-Information%20Officer%20Country-Contact.pdf
mailto:PrivacyGovernance@aig.com
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