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American International Group, Inc.  
 إشعار المعلومات الشخصیة للعمال من الموظفین وغیر الموظفین

 ملحق مركز دبي المالي العالمي
 

  للمعلومات الشخصیة للعمال الموظفین وغیر الموظفین ("اإلشعار").   العالميیُرجى مراجعة ھذا الملحق فیما یتعلق باإلشعار  
 یكون لكل مصطلح تم تعریفھ في اإلشعار ولم یرد لھ تعریف في ھذا الملحق، المعنى المخصص لھ في اإلشعار. 

 
 من المسؤول عن معلوماتك الشخصیة

 
لمجموعة   التابعة  الشركات  كل  مع    AIGتتحمل  تتعامل  اإلشعار  التي  لھذا  وفقًا  معھا  التعامل  الشخصیة مسؤولیة  معلوماتك 

 ووفقاً لمعاییرنا وإجراءاتنا الداخلیة ومتطلبات قانون حمایة البیانات. 
 

لمجموعة   التابعة  الشركة  فإن  أو غیر موظف،  تعمل موظفًا  كنت  الشركة    AIGإذا  تتعاقد معك ھي  أو  بتوظیفك  تقوم  التي 
معل عن  المسؤولة  لمجموعة  الرئیسیة  التابعة  الرئیسیة  بالشركات  قائمة  توجد  الشخصیة.  مراقب    AIGوماتك  تعتبر  والتي 

  .www.aig.com/datacontrollersبیانات في ھذا الرابط 
 

في   المعاشات  خطة  في  كنت عضًوا  بھا  ،  AIGإذا  یحتفظون  التي  الشخصیة  المعلومات  عن  مسؤولین  المفوضین  فسیكون 
 علق بھذه الخطة.ویتعاملون معھا فیما یت

 
 كیف نتعامل مع معلوماتك الشخصیة ولماذا

 
أثناء عملك أو تعاقدك، وبعد توقفك عن العمل أو  نتعامل مع معلوماتك الشخصیة لمجموعة متنوعة من األغراض المختلفة 
التعاقد معنا. یوضح الجدول أدناه األغراض التي من أجلھا نتعامل مع المعلومات الشخصیة، باإلضافة إلى نوع المعلومات 

 الشخصیة وسبب التعامل معھا:
 

لماذا نتعامل مع  أنواع المعلومات الشخصیة أمثلة  الغرض وصف 
 المعلومات الشخصیة 

 
إدارة وشؤون   .أ

 العاملین 

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

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

 
  التفاصیل الشخصیة 
 
  التفاصیل المتعلقة بالھجرة 

 
  األجور والرواتب والنفقات 
 
 المنصب 
 
 معلومات إدارة المواھب 
 
 السجالت اإلداریة 
 
 سجالت المعاشات 
 

 
  مصالحنا لتحقیق 

أو  المشروعة 
طرف  مصالح 

 ثالث ذي صلة 
 
  ألداء ضروریة 

عقد ُمبرم معك أو 
إلبرام  االستعداد 

 عقد معك 
 

   لالمتثال ضروریة 
للمتطلبات  

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

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

العقوبات  من  قوائم    والتحقق  مقابل 
النشاط اإلجرامي أو  العقوبات لتحدید 
مراقبة   قوائم  في  والبحث  االحتیالي، 
المسائل  في  والتحقیق  اإلرھاب)، 
عدم  ذلك  في  (بما  وإدارتھا  التأدیبیة 
السلوك   قواعد  لمدونة  االمتثال 

الموظفین)    AIGلمجموعة   حالة  في 
واالحتیال، والتظلمات وإنھاء الخدمة، 

قرارات التوظیف، وإجراء   ومراجعة 
ترتیبات السفر بغرض العمل، وإدارة  
والتعویضات،   األعمال  نفقات 
التدریب   متطلبات  ومراقبة  وتخطیط 
المھني،   التطویر  ومھارات  وأنشطة 
المھني،   التدریب  برامج  وإدارة 
أكثر   أو  واحد  داخلي  دلیل  وإنشاء 
الموظفین  غیر  والعمال  للموظفین 

التنوع   وتعزیز  علیھ،  ومنع والحفاظ 
 التمییز. 

   باستخدام المتعلقة  البیانات 
 النظام واألجھزة والتطبیقات 

 
   الشخصیة المعلومات 

 الحساسة

المعمول   القانون 
الحد   وإلى  بھ، 
الذي ال ینطبق فیھ 
بدیل  سبب 
على  صحیح، 

 موافقتك أساس 
 

 
الحفاظ على   . ب

استمراریة 
 األعمال 

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

مكتب   في  معك  ،  AIGالتواصل 
وأثناء السفر، وأثناء العمل من المنزل  
وحمایة   الطوارئ،  حاالت  غیر  في 

واآلخرین،  صحة   الموظفین  وسالمة 
لتكنولوجیا  التحتیة  البنیة  وحمایة 

 
  التفاصیل الشخصیة 
 
   التفاصیل المتعلقة بالھجرة 
 
  األجور والرواتب والنفقات 
 
 المنصب 
 
  معلومات إدارة المواھب 

 
  مصالحنا لتحقیق 

أو  المشروعة 
طرف  مصالح 

 ثالث ذي صلة 
 
   ألداء ضروریة 

عقد ُمبرم معك أو 
إلبرام  االستعداد 

  عقد معك
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المكتبیة   والمعدات  المعلومات، 
وتسھیل  األخرى،  والممتلكات 
االتصال  جھات  ومع  معك  التواصل 
بأي   الطوارئ  في حالة  ترشحھا  التي 
وسیلة نعتبرھا ضروریة للحد من أي  
مخاطر علیك أو على اآلخرین (على  

طری عن  المثال  االتصال سبیل  ق 
تفاصیل   باستخدام  بك  الھاتفي 
إرسال رسائل   أو  الشخصیة  االتصال 

 نصیة قصیرة). 
 

 
 السجالت اإلداریة 
 
 سجالت المعاشات 
 
   باستخدام  البیانات المتعلقة 

 النظام واألجھزة والتطبیقات
 
  الشخصیة المعلومات 

 الحساسة 
 
 

 
   لالمتثال ضروریة 

للمتطلبات  
 القانونیة 

 

 
إدارة أعمالنا   .ج

وعملیاتنا  
 وتحسینھا 

تكنولوجیا  أنظمة  وإدارة  تشغیل 
وإدارة   واالتصاالت،  المعلومات 
تطویر المنتجات والخدمات، وتحسین 
مباني   وإدارة  والخدمات،  المنتجات 
وتأمینھا،   األخرى  واألصول  الشركة 
وتخصیص أصول الشركة ومواردھا 
االستراتیجي،   والتخطیط  البشریة، 

واستمرا المشاریع،  ریة  وإدارة 
التدقیق  سجالت  وتجمیع  األعمال، 
واالحتفاظ   األخرى،  اإلبالغ  وأدوات 
العمل،  بأنشطة  المتعلقة  بالسجالت 
وإعداد   المالیة  واإلدارة  والمیزانیة، 
وإدارة  واالتصاالت،  التقاریر، 
البیع  أو  االستحواذ  أو  الدمج  عملیات 
التصرف،   أو  التنظیم  إعادة  أو 

 والتكامل مع المشترین. 
 

 
  التفاصیل الشخصیة 
 
  التفاصیل المتعلقة بالھجرة 

 
  األجور والرواتب والنفقات 
 
 المنصب 
 
 معلومات إدارة المواھب 
 
 السجالت اإلداریة 
 
 سجالت المعاشات 
 
   باستخدام المتعلقة  البیانات 

 النظام واألجھزة والتطبیقات 
 
  الشخصیة المعلومات 

 الحساسة 

 
   مصالحنا لتحقیق

أو  المشروعة 
طرف  مصالح 

 ثالث ذي صلة 
 
   ألداء ضروریة 

عقد ُمبرم معك أو 
إلبرام  االستعداد 

  عقد معك
 

  ضروریة لالمتثال
للمتطلبات 

 القانونیة
 

 
االمتثال   . د

للمتطلبات  
القانونیة  

ومتطلبات الجھات  
الرقابیة 

وللسیاسات  
واإلجراءات 

 الداخلیة

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

لعملی الحكومیة  واالمتثال  التفتیش  ات 
أو  الحكومة  الطلبات من  وغیرھا من 
واالمتثال   األخرى،  العامة  السلطات 
الجھات   عن  الصادرة  لإلرشادات 

 
  التفاصیل الشخصیة 
 
  التفاصیل المتعلقة بالھجرة 

 
  والرواتب والنفقات األجور 
 
 المنصب 
 
  معلومات إدارة المواھب 
 

 
  مصالحنا لتحقیق 

أو  المشروعة 
طرف  مصالح 

 ثالث ذي صلة 
 
   ألداء ضروریة 

ُمبرم معك أو عقد  
إلبرام  االستعداد 

  عقد معك
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الرقابیة لدینا، واالستجابة لإلجراءات 
 القانونیة مثل مذكرات االستدعاء.

 

 السجالت اإلداریة 
 
 سجالت المعاشات 
 
   باستخدام المتعلقة  البیانات 

 النظام واألجھزة والتطبیقات 
 
   الشخصیة المعلومات 

 الحساسة

   لالمتثال ضروریة 
للمتطلبات  

 القانونیة 
 

الدفاع عن   . ه
والتعویضات   الحقوق القانونیة القانونیة  الحقوق  متابعة 

الدعاوى  في  والدفاع  القانونیة، 
القضائیة واإلشراف على أي شكاوى  
وإجراء  داخلیة،  مطالبات  أو 

وتنفیذھا   للسیاسات  التحقیقات،  وفقاً 
 واإلجراءات الداخلیة.

 

  التفاصیل الشخصیة 
 
  التفاصیل المتعلقة بالھجرة 

 
  األجور والرواتب والنفقات 
 
 المنصب 
 
 معلومات إدارة المواھب 
 
 السجالت اإلداریة 
 
 سجالت المعاشات 
 
   باستخدام المتعلقة  البیانات 

 النظام واألجھزة والتطبیقات 
 
  الشخصیة المعلومات 

 الحساسة

  مصالحنا لتحقیق 
أو  المشروعة 
طرف  مصالح 

 ثالث ذي صلة 
 
   ألداء ضروریة 

عقد ُمبرم معك أو 
إلبرام  االستعداد 

  عقد معك
 

   لالمتثال ضروریة 
للمتطلبات  

 القانونیة 
 

مراقبة العمال  .و
التفتیش    -المراقبة   واألنظمة  تشمل  والتي 

و/أو  تتبع  و/أو  والمتكرر  المنتظم 
من  التحقق  و/أو  مراقبة  و/أو  تحلیل 
االمتثال   ضمان  بقصد  فرد  أفعال 
االحتیال   ومكافحة  الداخلیة  للسیاسات 

) مراقبة  ذلك  في  بما  )  1والجریمة 
والشفھیة،   اإللكترونیة  المراسالت 
اإللكتروني   والبرید  الھاتف  مثل 

والرسائل  والر الفوریة  سائل 
و( األخرى،  استخدام 2اإللكترونیة   (

والتكنولوجیا  المعلومات  نظم 
بما في  ،  AIGوالدخول إلیھا بواسطة  

اإلنترنت،   أنشطة  استخدام  ذلك 
تكنولوجیا  وبرامج  أجھزة  ومحتوى 
المعلومات، وموارد الشركة األخرى،  

بما في ذلك عبر  ،  AIG) مكاتب  3و(

 
  التفاصیل الشخصیة 
 
   التفاصیل المتعلقة بالھجرة 
 
  األجور والرواتب والنفقات 
 
 المنصب 
 
  معلومات إدارة المواھب 
 
 السجالت اإلداریة 
 
 سجالت المعاشات 
 

 
  مصالحنا لتحقیق 

أو  المشروعة 
طرف  مصالح 

 ثالث ذي صلة 
 
   ألداء ضروریة 

عقد ُمبرم معك أو 
إلبرام  االستعداد 

 عقد معك
 

   لالمتثال ضروریة 
للمتطلبات  

 القانونیة 
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ال المراقبة  تلفزیونیة  كامیرات 
 وسجالت الدخول إلى المباني. 

قیام   لمزیٍد من المعلومات حول كیفیة 
األفراد   AIGمجموعة   بمراقبة 

مراجعة  یُرجى  مراقبتھم،  وسبب 
العالمي المراقبة  موعة لمج   إشعار 

AIG . 
 

   باستخدام المتعلقة  البیانات 
 النظام واألجھزة والتطبیقات 

 
  الشخصیة المعلومات 

 الحساسة 
 
 

 
إدارة المعاشات   . ز

التقاعدیة 
والتقاعد (حسب 

 االقتضاء)

أو  التقاعد  بخطط  المفوضین  سیقوم 
التقاعد   مدخرات  لمجموعة خطط 

AIG  )  مجتمعین إلیھم  یُشار 
بالمفوضین) التي تُعد عضًوا فیھا (إن  
معلوماتك  مع  بالتعامل  ُوجدت) 
(إن   الخطط  إلدارة  الشخصیة 
بشأن   القرارات  واتخاذ  ُوجدت)، 
المثال،   سبیل  (على  التقاعد  خطط 
إلجراء طلبات النقل أو اتخاذ قرارات 
واجبات   وتنفیذ  المزایا)  دفع  بشأن 

 .المفوضین

 
  التفاصیل الشخصیة 
 
  التفاصیل المتعلقة بالھجرة 

 
  األجور والرواتب والنفقات 
 
 المنصب 
 
  معلومات إدارة المواھب 
 
 السجالت اإلداریة 
 
 سجالت المعاشات 
 
   باستخدام المتعلقة  البیانات 

 النظام واألجھزة والتطبیقات
 
  الشخصیة المعلومات 

 الحساسة  
 

 
  مصالحنا لتحقیق 

أو  المشروعة 
طرف  مصالح 

 ثالث ذي صلة 
 
  لتوقیع مطلوب 

أو  معك  عقد  أداء 
إلبرام  االستعداد 

  عقد معك 
 

  لالمتثال مطلوب 
للمتطلبات 

 القانونیة

 
عادلة ویشمل ذلك إخبارك بالسبب القانوني  یحرص قانون حمایة البیانات على ضمان التعامل مع بیاناتك الشخصیة بطریقة  

القانونیة، یصف الجدول   القانون ینص على العدید من األسباب  إلیھ في استخدام معلوماتك الشخصیة. ورغم أن  الذي نستند 
 أعاله األسباب القانونیة الرئیسیة التي تنطبق على األغراض التي من أجلھا نستخدم المعلومات الشخصیة. 

 
الحصول على معلومات شخصیة منك لتحقیق االمتثال للمتطلبات القانونیة المعمول بھا، كما أن بعض المعلومات    یتعین علینا 

الشخصیة تكون مطلوبة لنتمكن من الوفاء بشروط عقدنا معك (أو مع شخص آخر)، أو من أجل اإلعداد إلبرام عقًدا معك (أو  
ا أو ألطراف ثالثة. عند الضرورة، سنبلغك باألسباب عندما نحصل مع شخص آخر)، أو لمتابعة حق و/أو مصلحة مشروعة لن

على المعلومات الشخصیة منك. في ھذه الظروف، إذا لم تقدم لنا المعلومات الشخصیة ذات الصلة، فقد یؤثر ذلك على قدرتنا 
ال في  ترغب  كنت  إذا  المتعاقدة معك.  الشركة  أو  تجاھك بصفتنا صاحب عملك  التزاماتنا  أداء  المزید من  على  حصول على 

 من اإلشعار ("كیف یمكنك االتصال بنا").  12المعلومات، فیُرجى االتصال بنا باستخدام التفاصیل الواردة في القسم 
 

مع  نتعامل  أجلھا  من  التي  األغراض  لتفسیر  ثالث)  طرف  مصالح  (أو  المشروعة  التجاریة  مصالحنا  على  نعتمد  عندما 
 صالح التجاریة المشروعة عادةً ما تكون واحدة أو أكثر مما یلي:معلوماتك الشخصیة، فإن ھذه الم

https://contact.aig.net/glb/glcr/comp/Documents/AIG%20Global%20Monitoring%20Notice.pdf
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 السعي لتحقیق أنشطتنا وأھدافنا التجاریة أو األنشطة واألھداف التجاریة لطرف ثالث؛ •
االمتثال لاللتزامات القانونیة والتزامات الجھات الرقابیة المعمول بھا وأي قواعد سلوك مھني (على سبیل المثال، من  •

 تحقق من المعلومات أو منع االحتیال أو غسل األموال أو اكتشافھ أو التحقیق فیھ)؛ خالل ال
 تحسین وتطویر أعمالنا التجاریة وعروض خدماتنا، أو األعمال التجاریة وعروض الخدمات لطرف ثالث؛  •
سبیل المثال،  حمایة أصولنا ومعلوماتنا وأعمالنا ومساھمینا وموظفینا وعمالئنا أو تلك الخاصة بطرف ثالث (على •

ضمان أمن شبكة تكنولوجیا المعلومات وأمن المعلومات وإنفاذ المطالبات بما في ذلك تحصیل الدیون، والصحة  
 والسالمة)؛ 

فیما یتعلق بإدارة نظام المعاشات (عند االقتضاء) فإن مصلحتنا المشروعة ھي ضمان عمل نظام المعاشات بشكل  •
 فعّال ومناسب؛ أو

كة وأنظمة تكنولوجیا المعلومات لدینا، ومنع واكتشاف الجریمة والتأكد من االمتثال لألدوار الحفاظ على أمن شب •
 الداخلیة الستخدام النظام. 

 
نقوم بجمع المعلومات الشخصیة واستخدامھا واإلفصاح عنھا فیما یتعلق باألمور ذات المصلحة العامة، على سبیل المثال عند 

ین ولوائح مكافحة غسل األموال وتمویل اإلرھاب، والقوانین واللوائح األخرى التي تھدف إلى  االمتثال اللتزاماتنا بموجب قوان
المعالجة ضروریة  أن  ھو  الشخصیة  المعلومات  مع  للتعامل  القانوني  السبب  یكون  الحاالت،  ھذه  وفي  المالیة.  الجرائم  منع 

یل المثال، متطلبات القوانین الحاكمة التي تسري لمسائل المصلحة العامة. كما تنطبق أسباب أخرى حسب الظروف (على سب
 علیك أو علینا).

 
 الفئات الخاصة من المعلومات الشخصیة

 
فقط وفقًا لما یسمح بھ القانون الحاكم الذي یسري علیك أو علینا، فإن الفئات الخاصة من المعلومات الشخصیة األكثر حساسیة 

العرقي أو اإلثني، أو اآلراء السیاسیة، أو المعتقدات الدینیة أو الفلسفیة، أو تشمل المعلومات الشخصیة التي تكشف عن األصل  
المتعلقة   البیانات  البیومتریة بغرض تحدید ھویة شخص طبیعي بشكل فرید، أو  البیانات  النقابات، والتعامل مع  العضویة في 

 بالصحة، أو البیانات المتعلقة بحیاة الشخص الجنسیة أو میولھ الجنسي. 
 

وفیما یتعلق بالتعامل مع الفئات الخاصة األكثر حساسیة من المعلومات الشخصیة، سنعتمد، بقدر ما یسمح بھ القانون المحلي  
 الساري، على أي مما یلي: 

 
واحد أو أكثر من األسباب القانونیة األخرى الموضحة في الجدول أعاله وعادةً ما یكون واحًدا من األسباب اإلضافیة   •

الخمسة التالیة (ومع ذلك قد تتوافر أسباب قانونیة أخرى)، إلى الحد الذي یسمح بھ القانون الحاكم الساري علیك أو 
 علینا:

 
o التعامل معھا ضروریًا لتنفیذ االلتزامات وممارسة حقوقنا أو حقوقك المحددة بموجب قوانین العمل؛ 

 
o ھا أو الدفاع فیھا، أو امتثاًال لألوامر القضائیة المعالجة ضروریة إلقامة الدعاوى القانونیة أو إجرائ

الصادرة من المحاكم (على سبیل المثال، عندما تصدر المحكمة أمًرا یتطلب التعامل مع المعلومات  
 الشخصیة)؛ 

 
o  التعامل معھا ضروریًا ألغراض الطب الوقائي أو المھني، أو التشخیص الطبي، أو توفیر الرعایة أو

 الجتماعي؛  العالج الصحي أو ا
 

o   استخدامھا مناسبًا ضروریًا لحمایة األشخاص موضوع البیانات من التحیز المحتمل أو اتخاذ قرارات غیر
 دقیقة؛ أو  
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o  استخدامھا ضروریًا لحمایة أفراد من الجمھور من التعرض لخیانة األمانة أو سوء التصرف أو عدم
قدمون الخدمات المصرفیة أو التأمینیة أو الكفاءة أو أي سلوك آخر غیر الئق من األشخاص الذین ی

االستثماریة أو االستشارات اإلداریة أو خدمات تكنولوجیا المعلومات أو المحاسبة أو الخدمات واألنشطة 
 التجاریة األخرى. 

 
 موافقتك (ولكن في ظروف استثنائیة فقط).  •

 
 

 تمد أیًضا على ھذه األسباب من وقت آلخر. قد تتوفر أیًضا أسباب قانونیة أخرى في البلد الذي تقیم فیھ وقد نع
 

 یخضع التعامل مع المعلومات الشخصیة المتعلقة باألحكام والمخالفات الجنائیة لمتطلبات القانون الحاكم الساري علیك أو علینا.
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 حقوقك بشأن معلوماتك الشخصیة 
 

القسم   الواردة في  البیانات  إلى حقوق حمایة  الشخصیة")، یجوز ممارسة من    10إضافة  اإلشعار ("حقوقك بشأن معلوماتك 
 الحقوق التالیة فیما یتعلق بمعلوماتك الشخصیة:

 

 الوصف الحق 

یسمح لك ھذا الحق بالحصول على معلوماتك الشخصیة في تنسیق یتیح لك نقل تلك  الحق في إمكانیة نقل البیانات 
ومع   ذلك ممكنًا من الناحیة الفنیة.المعلومات الشخصیة إلى مؤسسة أخرى، إذا كان 

 ذلك، ال یسري ھذا الحق إال في ظروف معینة. 
 

الحق في سحب الموافقة على التعامل  
 مع المعلومات الشخصیة

عندما نعتمد على موافقتك في التعامل مع معلوماتك الشخصیة، یحق لك سحب ھذه  
 الموافقة.

 

 
المذكورة أعاله، یُرجى االتصال بنا باستخدام التفاصیل المحددة في اإلشعار في  إذا كنت ترغب في ممارسة أي من الحقوق  

 ، "كیف یمكنك االتصال بنا". 12القسم 
 
 

 .2021یونیو  25تم آخر تحدیث لھذا الملحق في  
 
 


