
 

 القواعد الملزمة للشركات 
 

1 

 

 القواعد الملزمة للشركات 

 مقدمة . أ

 إمكانية التطبيق  .ب 

 نطاق العمل  . ج

 السياسة  .د

 المراجع  .ه

 المراجعة  . و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2017مايو  15 :اإلصدارتاريخ 

 2020أبريل   3 مراجعة:تاريخ آخر 

 2020أبريل  3 تعديل:آخر تاريخ 

 

 

 

file:///D:/Sherif%20Files/Translation/Clients/2017%20Projects/170481/المراجع
file:///C:/Users/walid/Desktop/المراجعة


 

 القواعد الملزمة للشركات 
 

2 

 

 مقدمة . أ

 

هم، مثل مديريها ل المعلومات الشخصية معالجةمشروعة لألشخاص الذين تقوم بمصالح الخصوصية ال RTXتحترم 

 .وبائعيها  ا ومورديهعمالئها و مقاوليها ومسؤوليها وموظفيها و

 

األفراد.  بشأنالشخصية التي تعالجها  فيما يتعلق بالمعلومات (”BCRs“)  اتقواعد ملزمة للشرك RTXوقد اعتمدت 

المقر  بالتنسيق مع  ،هي الشركة التابعة الرائدةوUnited Technologies EU ”)EU RTX(“  1شركة  تتحملو

 .للقواعد الملزمة للشركات  خرقأي  معالجة    مسؤولية  ،الواليات المتحدة(  المركز الرئيسي في)  RTXشركة  ل  الرئيسي

 

 .الملزمة للشركات المشار إليها  القواعدهذه  في مستخدمةلمختصرات الللمصطلحات وا تعريفات )أ(حق ملوفر الي  

 

الموظفين والعمالة المؤجرة(؛ عن معلومات الموارد البشرية )المعلومات الشخصية بما في ذلك  RTXوتنقل 

وردين والبائعين وممثلي المبيعات وشركاء األعمال  للعمالء من رجال األعمال والم التجارية صالمعلومات االتو

وبيانات بطاقة   مثل االسم والعنوان)  ا عموم    محدودةالمعلومات  ال، وRTXمنتجات    المعلومات من مستهلكيو  ؛اآلخرين

والموزعين؛ والمعلومات المجمعة عن  لديها غير الموظفين من معلومات عن الزوار وممثلي المبيعات وال؛ (االئتمان

يتم نقل المعلومات الشخصية داخل ومستخدمي تلك المنتجات والخدمات.    عن طريق  RTXاستخدام منتجات وخدمات  

RTX يتم نقل الجزء األكبر و ، معينةالمطلوب لخدمات أو مشاريع  الدعمحسب المنتجات والخدمات المقدمة و حسب

 الموجود في الواليات المتحدة. RTXشركة ل المقر الرئيسيالمعلومات الشخصية إلى  من

 

 إمكانية التطبيق:   .ب 

 

 تشغيلوشركات ال RTXشركة ل مشار إليها هي قواعد إلزامية للمقر الرئيسيالقواعد الملزمة للشركات ال .1

 قواعدمان امتثال موظفيها لهذه الجب على هذه الكيانات ضحيث ي المجموعةبين المبرمة تفاقية لالالموقعة 

واضحة بوضع ضوابط  RTXد. وستقوم افرمعالجة المعلومات الشخصية لألالقيام بعند  الملزمة للشركات

 هذه القواعد؛عبر المؤسسة لضمان االمتثال ل ومتسقة 

 

 التي تنطبق عليها وجميع القوانين واللوائح المتعلقة بحماية المعلومات الشخصية ب كحد أدنى RTX تمتثلس .2

 RTXأحكام القوانين واللوائح المحلية والقيود األخرى المطبقة على على أن ت عطى  في جميع أنحاء العالم

لة وجود  وفي حا . د الملزمة للشركاتالقواععلى  األولويةالبيانات  التي تفرض مستوى أعلى من حمايةو

أو أكثر    تشغيلأو شركة    RTX  شركة ل  المقر الرئيسييمنع    بما القواعد  هذه  و  القانون المعمول به رض بين  ا تع

يكون ،  ا ويكون له تأثير كبير على الضمانات المنصوص عليها فيه  هذه القواعدمن الوفاء بالتزاماتها بموجب  

كان إال إذا  على الفور RTX (“RTX CPO”)في الخصوصية  يمسؤولكبير إبالغ  المعني كيانعلى ال

كبير مسؤولي  حدد ويالقانون.  بموجب بل سلطة إنفاذ القانون أومن ق   اهذه المعلومات محظور   تقديم

المعنية  تشغيلوالكيان ووحدات ال لجنة استشارات الخصوصيةبالتعاون مع  RTX شركة فيالخصوصية 

 ؛السلطة المختصة بحماية البياناتاستشارة يتم ، في حالة الشكللعمل، و المسار المناسب

 

ا على شركات التشغيلري هذه اتس .3 بمعالجة  في حالة قيام أي منها لشركة ل المقر الرئيسيو لقواعد أيض 

 الكيانات المعالجة لتزميجب أن تاألخرى، و RTXالمعلومات الشخصية لألفراد نيابة  عن كيانات شركة 

 ؛من هذه القواعد)ب(  ملحقمعالجة الداخلية المبينة في الببنود ال

 

تسود  من دليل سياسات الشركة،  24 القسمو الملزمة للشركات واعدحالة وجود تعارض بين هذه القفي  .4

من   مباشر أو غير مباشربشكل المتعلقة بالبيانات الشخصية التي تنشأ الحالية الملزمة للشركات  واعدقال

 المنطقة االقتصادية األوروبية أو سويسرا.

 

1United Technologies EU  بروكسل  1000، 58، أفينيو دي أرتس 



 

 القواعد الملزمة للشركات 
 

3 

 

 

 نطاق العمل:   . ج

شرط   (1: )أنمعلومات الشخصية لألفراد أينما وجدت، باستثناء لل RTX معالجة الملزمة للشركات قواعدتحكم هذه ال

من   6إلى    1الفقرات من  ( األحكام الواردة في  2)  المعلومات الشخصية الحساسة،  بشأن  صريحة    الحصول على موافقة  

 الملزمة للشركات القواعدلمتعلق بالتناقضات بين ا 4-القسم ب (3) ،بشأن إنفاذ حقوق األفراد والضمانات 6-القسم د

البيانات مع   مشاركة)و( المتعلق ب 1-من القسم د الجزء ( 5أ)د( و)-متطلبات القسم د ( 4) ، 24القسم  ةودليل الشرك

  مباشر أو غير مباشربشكل  نطبق فقط على المعلومات الشخصية التي تنشأ  ي،  نفاذ القانون والسلطات التنظيميةسلطات إ

 .أو سويسرا أو المملكة المتحدة من المنطقة االقتصادية األوروبية

 السياسة: -د

 :في جميع أنشطتها بما يلي  RTXتقوم  مبادئ الخصوصية: .1

 معالجة المعلومات الشخصية بشكل عادل وقانوني .أ

( عند االقتضاء 2)أو  ( على أساس الموافقة؛  1)  محددة    يجب معالجة المعلومات الشخصية لألفراد ألغراض  

إدارة الموارد البشرية،   :، مثلمشروع   ( لغرض  3أو ) بذلك؛ في بلد المنشأ  الساري القانون عندما يسمح أو 

 .األذى البدنيبتهديد وجود ت التجارية مع العمالء والموردين، و عامالوالت

التي يقتضيها الحاالت ( 1ال تتم معالجة المعلومات الشخصية الحساسة لألفراد إال في الحاالت التالية: )

؛ بذلك القانونقة صريحة من الفرد عندما يسمح موافالحصول على ( 2)أو لبيانات؛ االقانون في بلد منشأ 

  ركات التشغيل شأو  المقر الرئيسيلقيام أو  المنشأةة المصالح الحيوية للفرد أو ( عند الضرورة لحماي3أو )

 .الدفاع فيها  أومطالبة قانونية ب

أحد الشروط  تيجوز معالجة المعلومات الشخصية لألفراد ألي أغراض غير متوافقة إال إذا كانال 

 .مثال   جديدة   ، عن طريق الحصول على موافقة  تسمح بذلك السابقة مباشرة   الفقرةالمنصوص عليها في 

 فقط معالجة المعلومات الشخصية ذات الصلة . ب

ألفراد كافية وذات  لالمعلومات الشخصية معالجة  جهود لضمان أن تكون البذل  RTXيجب على شركة 

. وباإلضافة إلى من أجلها  معالجة المعلوماتض أو األغراض التي يتم صلة وغير مفرطة بالنسبة للغر

للغرض   مما هو ضروريالمعلومات الشخصية لألفراد لفترة أطول ب حتفظلن ت RTXذلك، فإن 

جديد أو  ستخدامها لغرض  الالزمة الموافقة الحصول على ال، إال بمن أجلها  )األغراض( التي تم جمعها 

إجراءات أو  اإلجراءات اإلدارية  أو  كم  ا إجراءات المحأو  اللوائح  أو  القانون المعمول به    مما يتطلبهغير ذلك  

المعلومات   دقة وحداثةلضمان  جهودها  RTXتبذل المعمول بها، و أو متطلبات التدقيقالسارية  التحكيم

 .الشخصية لألفراد في حوزتها 

 معلوماتهم الشخصيةبمعالجة  ذين تقوم شركات التشغيلتقديم إشعار مناسب لألفراد ال  .ج

بإخطار  و/أو شركة التشغيل ذات الصلة المقر الرئيسيما لم يكن الفرد على دراية بهذه المعلومات، يقوم 

وبهوية وتفاصيل  ؛في وقت جمع المعلومات الشخصيةالمعلومات الشخصية التي سيتم جمعها باألفراد 

 ؛تم جمعها يعن المعلومات الشخصية التي  ة مسؤولال RTXكيانات  أو RTXكيان ب االتصالجهات 

رض )األغراض( غالوب؛  كلما اقتضى األمر ذلك  ،حماية البيانات  بمسؤول  ةاالتصال الخاصجهات  وتفاصيل  

األساس القانوني للمعالجة والمصلحة المشروعة التي و جمع هذه المعلومات الشخصية؛ أجلها التي يتم من 

؛  المعلومات RTX مستتشارك معه ذينال المتلقينيسعى إليها المراقب، كلما اقتضى األمر ذلك، وفئات 

الحق في سحب الموافقة أو االعتراض على استخدام  بما في ذلك ؛لخيارات والحقوق المقدمة لألفرادا وب

 تنفيذ عواقببو كلما اقتضى األمر ذلك المختصةتقديم شكوى للسلطة اإلشرافية والحق في بعض البيانات 

شكاوى حول مسائل  أسئلة أو في حالة وجود أي  RTXبشركة ك الخيارات؛ وكيفية االتصال تل

كلما اقتضى األمر ذلك، والمعلومات بشأن اتخاذ  ي تم جمعها ؛ وبفترة استبقاء البيانات التالخصوصية

بعض   مشاركة RTXوكلما اقتضى األمر ذلك، وحقيقة أنه يجوز لشركة  اآللية إن وجدت، القرارات
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خارج االتحاد األوروبي والطريقة التي تنتوي بها شركة   الموجودين المتلقين مع  جمعها البيانات التي تم 

RTX  يجوز لشركة  و  كلما اقتضى األمر ذلكية البيانات،  ا حمRTX    والتي   ،ستثنائيةاالحاالت  بعض الفي

ومات الشخصية من  ال يتم الحصول على المعل في الحاالت) الزم ا غيرهذا اإلشعار عبئ   مثل فيها تقديمي

 .متأنيةسة  ذلك درابعد دراسة  هلألفراد أو تأجيل اإلشعارعدم تقديم أن تقرر (، األفراد أنفسهم

المعلومات   حقوقهم في الخصوصية فيما يخص ممارسة في  المشروعة األفراد احترام حقوق . د
 االشخصية الخاصة بهم

أو /و المقر الرئيسي يمتثلوها، وتصحيح  الشخصية هممعلوماتطلب الوصول إلى بلألفراد  RTXتسمح 

 صحيحة، شريطة أن تكون هذه الطلبات  معقولةفترة زمنية    خالللطلبات  هذه الصلة  ذات ال  التشغيل  شركات

في  زيادةأو خطأ أي  ذات الصلة عبء إثبات التشغيل شركاتأو /و المقر الرئيسيويتحمل  .زائدةغير أو 

إذا كان  رسوم خدمة  دفعون قد يكما أنهم  للتحقق من هويتهم طلب من األفراد تقديم دليل . وقد ي  هذا الطلب

 .يسمح بذلكالقانون المعمول به 

.  ها معلوماتهم الشخصية أو محو  جبلجة معلوماتهم الشخصية أو طلب ح يجوز لألفراد االعتراض على معا 

لتزامات واال لبات التدقيقومتط االلتزامات التعاقدية تبهذه الطلبات، إال إذا كان RTXتلتزم  في المقابل،

أو للدفاع عن الشركة ضد المطالبات القانونية.   الحتفاظ بالمعلومات الشخصيةاتتطلب    التنظيمية أو القانونية

معالجة معلوماتهم الشخصية، ب  RTXعدم قيام  وسيتم إبالغ األفراد بالعواقب التي قد تنشأ نتيجة الختيارهم  

 خطاركما سيتم إ،  ةتقديم الخدمة المطلوبة أو الدخول في معامل  توفير الوظائف أو  على  RTXمثل عدم قدرة  

 األفراد بنتائج طلبهم.

لقانون المعمول به، يمكن  مع عدم اإلخالل با معينة  رسائلختاروا عدم تلقي يوباستثناء أولئك األفراد الذين 

.  كل منهم هتماماتال وفق ا  إلى األفراد رسائللمعالجة المعلومات الشخصية لألفراد لتوجيه ا RTXلشركة 

  RTXالتسويقية من  رسائللقي الت في ألفراد الذين ال يرغبونلسيتم توفير وسائل يسهل الوصول إليها و

في إعدادات حسابهم أو عن طريق اتباع  :، على سبيل المثالاتمزيد من اإلعالنظهور ال العتراض علىل

يرجى و. تواصلالوسيلة في يتم إرساله   رابطالل خ لكتروني أو من اإلبريد الي رسالة التوجيهات الواردة ف

شك   في حالة وجود privacy.compliance@utc.com :إرسال بريد إلكتروني لنا على العنوان التالي

 .  (spam) تطبيق لوائح مكافحة البريد المزعج بشأن

التدابير المناسبة لحماية المصالح المشروعة لألفراد، مثل تقديم معلومات عن ر يتوف RTXيكون على 

  م وجهة نظرهم يتقدبظر في القرار والسماح لألفراد  فرصة إلعادة النإتاحة الالقرار و  اتخاذ هذا   المنطق وراء

 .  أساس معلوماتهم الشخصية تتخذ قرارات آلية حول األفراد على عندما 

 الزمةمنية الفنية والتنظيمية الالتدابير األتنفيذ  .ه

من أجل منع المعالجة غير المصرح بها أو غير المشروعة للمعلومات الشخصية ولمنع التغيير العرضي 

، يجب على ها أو تلف ها أو تدمير ها لمعلومات الشخصية أو فقدانلأو الكشف غير المصرح به أو الوصول 

عة  ، وطبيمعنيةحساسية ومخاطر المعالجة ال مع مراعاة الالزمةمنية األتدابير التنفيذ  RTXشركة 

 فعالةتنفيذ خطة  تشغيلالمطبقة. يجب على شركات ال شركةالمعلومات الشخصية المعنية وسياسات ال

من   لحوادثهذه االستجابة لالمعدة ل RTXالبيانات أو االلتزام بخطة  خرقتتعلق بحوادث  ألي ستجابةلال

 للبيانات. فعلي خرق بة المناسبة ومعالجة أيالستجا أجل القيام با 

 

أو ما يعادلها من  القواعدباحترام هذه  لديها  مقدمي الخدمات لزام أي منإل ا مكتوب   ا اتفاق   RTX برمسوف ت  

على أن  ،فقط RTXلتعليمات أن تكون وفق ا  علىلمعلومات الشخصية ل تهممعالج  كي تقتصرمتطلبات 

الحصول على أن يتم أو  RTXتي توفرها الشروط واألحكام القياسية العلى  المكتوب  هذا االتفاقيعتمد 

ب أو  أو تشغيلوحدة الفي  عينالمخصوصية ال موافقة أخصائي المستشار القانوني لوحدة التشغيل المدرَّ

 .  أي تعديالتعلى  RTXفي كبير مسؤولي الخصوصية 

mailto:privacy.compliance@utc.com
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خارج المنطقة من خدمات فراد إلى أطراف ثالثة أو مقدمي عدم نقل المعلومات الشخصية لأل . و
 الالزمةضمانات ال الحصول على االقتصادية األوروبية وسويسرا دون

الذين ال يشكلون جزء ا  الخدمة    قدميلألفراد إلى أطراف ثالثة أو لم  المعلومات الشخصية  RTXعندما تنقل  

في البلدان التي ال توفر مستويات كافية من الحماية )بالمعنى الوارد في ( يتواجدون 1الذين: )و RTXمن 

ترتيبات   م( ليس لديه3قواعد الشركات الملزمة المعتمدة أو )  م شملهتال    ذين( ال2)أو  (  EC/95/46التوجيه  

  شركات و/أو  المقر الرئيسياألوروبي، يجب على االتحاد المعمول بها في كفاية الأخرى تلبي متطلبات 

 :ذات الصلة أن تضمن ما يلي التشغيل

النموذجية،   مثل البنود التعاقدية  الزمةذ الضوابط التعاقدية اليتنف  التي يجب عليها   األطراف الثالثة -

نقل الأن يتم ( 1) أو أن تضمن بدال  من ذلك: القواعدوتوفير مستويات حماية تتناسب مع هذه 

برام عقد أو  إل ا ضروري  أن يكون هذا النقل ( 2) أو األفرادمن  صريحةموافقة الحصول على ب

س المصلحة العامة ا ا على أسأو مطلوب قانون    ا ضروري  ( أن يكون هذا النقل  3)  أو  فرادألمع ا  أدائه

أن يكون  (  5أو )  شخاصأللحماية المصالح الحيوية ل  ا ضروري  ( أن يكون هذا النقل  4)  أو 2الهامة

 ؛ ها فيالدفاع  أو القيام بها المطالبات القانونية أو  إلقامة ا ضروري   هذا النقل

ضوابط تعاقدية، مثل البنود التعاقدية النموذجية، وتوفير  واطبقي ون الذين يجب أنالمعالج  -

 . القواعدالحماية التي تتناسب مع هذه مستويات 

 المالئمة المساءلةتنفيذ تدابير  .ز

البيانات أو معالجي البيانات للمعلومات الشخصية الخاضعة مراقبي   تلتزم شركات التشغيل التي تؤدي دور

مثل االحتفاظ بسجل المساءلة  بمتطلبات لمملكة المتحدةاو لحماية البيانات باالتحاد األوروبي العامة لالئحة

فيذ لمعلومات الشخصية يعمل على تسجيل عمليات المعالجة وإجراء تقييمات ألثر حماية البيانات وتنبيانات ا

، إذا اقتضت ذلك الالئحة العامة لحماية البيانات بشكل تلقائي  مبادئ الخصوصية وفق التصميم والخصوصية

لمعلومات الشخصية التي تتعلق بالمعلومات بيانات اباالتحاد األوروبي. وسوف ت تاح جميع سجالت 

اقتضت ذلك الالئحة العامة   عند الطلب، إذا المختصةالشخصية باالتحاد األوروبي إلى السلطة اإلشرافية 

 لحماية البيانات.

 

هذه لاالمتثال قادرة على ضمان تكون بنية تحتية للحوكمة تواجد بالحفاظ على  RTXتلتزم شركة  الحوكمة: .2

 :ما يليتكون هذه البنية التحتية معلى أن  القواعد

، للقواعد الملزمة للشركاتاالمتثال  بتسهيلالمسؤولين هؤالء  قومي األخالقيات واالمتثال: سؤولوم .أ

. شأن هذه القواعدب تعلقتشكاوى أية الداخلية للتعليقات الداخلية و نقطة االتصال يكونوا بمثابةو

في مجال األخالقيات واالمتثال مدربون على تلقي الشكاوى المتعلقة   سؤوليها من أن م  RTXتتأكد  و

وإحالة الشكاوى إلى  المتعلقة بالخصوصية سئلةلمساعدة في حل األايق فيها وبالخصوصية والتحق

من أجل القيام  لخصوصية المختص أو مكتب الخصوصية، مثل أخصائي ااإلدارات المختصة

 ؛ عند الحاجة المناسبالقرار اتخاذ لمراجعة وبا 

 وجود على الشكاوى المحقق فيبرنامج ل مكونينسيحافظ األفراد ال :الشكاوى فيالمحقق برنامج  . ب

برنامج ال هذا يوفرو. هذه القواعدالخارجية المتعلقة بآلية لتلقي التعليقات والشكاوى الداخلية و

مقدمي الخدمات واألطراف الثالثة للحصول على لقناة آمنة وسرية لألفراد و  RTXالمعمول به لدى  

 برنامجالمشتبه به. ويقوم سلوك للسوء أي التوجيه وطرح األسئلة وإبداء التعليقات واإلبالغ عن 

لخصوصية المختص أو مكتب  ، مثل أخصائي ااإلدارات المختصةبتوجيه الشكاوى إلى 

 

مجتمع  أي  الضرورة في المعلومات الشخصية مع سلطات إنفاذ القانون والسلطات التنظيمية عند   تتشارك أن   تشغيلالمعمول به، يجوز لشركات الا للقانون وفق   2

للعقوبات المنصوص  المتثال  لو ا قضائي   تها ومالحقعنها والكشف   فيها والتحقيق منع الجرائم الجنائية العام والدفاع و األمن األمن القومي و  لحمايةديمقراطي  

 ية و/ أو الوطنية. الدول وثائقعليها في ال
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وافق  عند االقتضاء، شريطة أن ي  المناسب القرار  اتخاذو لمراجعةمن أجل القيام با  الخصوصية

 ؛ على ذلك صاحب الشكوى

على األقل  واحدأخصائي وظف بتعيين م تشغيلتقوم كل وحدة  سوف أخصائيو الخصوصية: .ج

وحدة غيرهم في األخالقيات واالمتثال و سؤوليلم الجهة المختصةيكون بمثابة خصوصية لل

بالخصوصية. ويقوم أخصائيو الخصوصية بمساعدة إدارتهم في  علقتت التي لديها مشاكل تشغيلال

. تها ومعالج  تشغيلوحدة الوفي تحديد أوجه القصور داخل قواعد ان االمتثال المحلي لهذه الضم

ية والسلطة المستقلة ألداء  لديهم الموارد الكاف هؤالء الخصوصية يأخصائيأن  RTXن ضموت

 ؛  دورهم

ف حماية البيانات: سؤولوم . د يتم  و ،بموجب القانون المعمول به حماية البيانات مسؤوليدور  ي عرَّ

كبير مسؤولي الخصوصية ق بانتظام مع  يتنسبال  ، ويقوموا حيثما يقتضي القانون المعمول به  همنيتعي

 ؛ RTXفي 

عن اإلشراف العام على   مسؤولة    لجنة استشارات الخصوصيةتكون    لجنة استشارات الخصوصية: .ه

تحتوي . والقواعد الملزمة للشركات، بما في ذلك تنفيذ RTXفي زام بالخصوصية برنامج االلت

وجود  عن  فضال   الخاصة بهم تشغيلوحدة اليمثلون  اللجنة على أخصائيي الخصوصية، الذين

واالمتثال التجاري الدولي وصحة  الرقمية/د البشرية وتكنولوجيا المعلوماتممثلين عن الموار

. ويمكن إضافة أعضاء آخرين إما بصفة مؤقتة  RTX EUو  مدادوإدارة اإل ماليةوالالبيئة  سالمة و

ومكتب   RTXفي كبير مسؤولي الخصوصية أو دائمة، حسب الحاجة. وتقوم اللجنة، بالتعاون مع 

النتائج التي توصلت إليها فرق   ولتنا يذ العالمي لخطط االمتثال لالخصوصية، بتطوير وضمان التنف

 ؛ التدقيقالضمان و

 أخصائييبالتعاون مع  ،كبير مسؤولي الخصوصيةيقوم  :RTXكبير مسؤولي الخصوصية في  . و

ا عن حمالت أيض   مسؤوال  كون يو ،وضمان تنفيذها بفعالية وكفاءة هذه القواعدنشر بالخصوصية، 

الخصوصية وضمان تدريبهم، مع   أخصائيوة البيانات ودعم بشأن خصوصي التدريب والتوعية

إلى المتطلبات األساسية لحماية باإلضافة    ها والغرض من  خصوصية البياناتلتعزيز وجود متطلبات  

ويتولى قيادتها كما يعمل بمثابة لجنة استشارات الخصوصية    وجيهتبكذلك    ويقوممعلومات الملكية.  

 ؛ لمقر الرئيسيلاألساسي الخصوصية  أخصائي

أخصائيو و ،كبير مسؤولي الخصوصيةمن  مكتب الخصوصيةيتكون  مكتب الخصوصية: .ز

معينين باإلضافة إلى أي موظفين إضافيين تعينهم ال بياناتالحماية  سؤوليم من وأي  الخصوصية، 

، ويستجيب  لجنة استشارات الخصوصية  في مكتبال شاركي  و ،المقر الرئيسيأو  التشغيل شركات

 األخالقيات واالمتثال سؤوليمساعد يكما  الشكاوى  حققيملأو  أتي إليهت شكاوى أو  تعليقاتي أل

 ؛  إليهم رفعها  يتم شكاوى أو  تعليقاتأي  علىفي الرد 

الخصوصية   أخصائييمن خالل    لجنة استشارات الخصوصية  في  RTX EUشارك  ت    :RTX EU .ح

لجنة استشارات   تتولى،  لقواعدل  أي خرقأدلة على  أي  في حالة وجود  و  .حماية البيانات  سؤوليأو م 

مع  تعمل    RTX EU  بالتنسيق مع ، وRTX EUإبالغ    كبير مسؤولي الخصوصيةأو  الخصوصية  

تنفيذ على الخصوصية  كذلك مع أخصائييذات الصلة و شركات التشغيلأو /و المقر الرئيسي

 المناسبة.خطوات العالج 

أو  /وي على خصوصية البيانات والتدريب السنتتلقى أن الفئات التالية من الموظفين  RTXن ضمت التدريب: .3

 :(spam) أو لوائح مكافحة البريد المزعج/األمن و

 األخالقيات واالمتثال؛ سؤولوم -

 ؛ الخصوصية أخصائيو -
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د كجزء ال يتجزأ من المعلومات الشخصية لألفرا الذين يتعاملون مع  األفراد -

 مسؤولياتهم؛ 

 ن في تطوير األدوات المستخدمة لمعالجة المعلومات الشخصية. ون المشاركوالموظف -

 

يشرف على إدارة التدقيق  الذيو RTXفي  لتدقيق الداخليشؤون الرئيس اليقوم نائب  المراقبة والتدقيق: .4

للتأكد   تشغيلمع شركات ال  ا ومتابعتهقواعد  متثال لهذه الالمج ضمان وتدقيق منتظمة لتقييم ابإدارة برا  الداخلي

 كبير مسؤولي الخصوصيةو  عدة موظفي إدارة التدقيق الداخليبمسا كما يقوم    جراءات التصحيحيةإلمن اتخاذ ا

ت التي يجب أن النظم والعمليا  تناولالتدقيق من أجل لبرنامج مناسب تحديد النطاق الفي التشغيل  توشركا 

 .قواعدتلتزم بهذه ال

الذي يقوم بدوره بإبالغ  و صيةكبير مسؤولي الخصوإلى لهذه القواعد االمتثال التدقيق بشأن يتم إبالغ نتائج و

.  استشارات الخصوصية ولجنة RTX EUفي  وإدارة األخالقيات واالمتثال العالمية RTXنائب رئيس 

مجلس إدارة بإبالغ  إدارة األخالقيات واالمتثال العالمية أو من ينوب عنها و  RTXنائب رئيس شركة  ويقوم

مواد نتائج التدقيق المتعلقة بالقواعد بأو لجنة تابعة للمجلس مثل لجنة التدقيق  RTXالمقر الرئيسي لشركة 

صة بحماية البيانات في المنطقة االقتصادية األوروبية يجوز للسلطات المختو الملزمة للشركات إلى.

 .على طلبها  بناء   بالقواعدالمتعلقة  التدقيقإمكانية الوصول إلى نتائج حصل على أن ت راوسويس

 سيتم التعامل مع الطلبات المقدمة من األفراد بشأن معالجة معلوماتهم  والشكاوى:  الحقوق  طلبات التعامل مع   .5

 لوسائل االتصال إذا نصت عليها القوانين: . ويجوز إضافة أي ملحقاتالشخصية على النحو المبين أدناه

 الداخلية RTXشبكة الوصول إلى  الذين لديهم إمكانيةمن الموظفين  - ا داخلي   (أ

. إلى ممثل الموارد البشرية المحليطلباتهم وشكاواهم  توجيه  RTX  لدىمباشرة   موظفينال عاملينيمكن لل

اإلقليمي  أو واالمتثال المحلي ياتاالتصال بمسؤول األخالق، موظفين، بما في ذلك العاملينيع اليجوز لجمو

 : على النحو التالي أو مكتب الخصوصيةالشكاوى  المحقق فيأو العالمي أو برنامج 

 

أو مكتب الخصوصية:   األخالقيات واالمتثال  يأو مسؤول  الموارد البشرية المحليةإدارة  لى  الشكاوى المقدمة إ

أو مسؤولو األخالقيات  الموارد البشرية المحليةإدارة مجموعة ) جانبتم التعامل مع هذه الشكاوى من سي

الموارد 

البشرية 

 المحلية 

 االتصال باستخدام القنوات الداخلية العادية

  ومسؤول

 ياتاألخالق

 واالمتثال

Officers.aspx20Compliance%20and%20Ethics%20http://ethics.utc.com/Pages/Global% 

في  محققال

 الشكاوى

   Ombudsman.confidential.utc.com :اإلنترنت 

. عند االتصال 800.871.9065من داخل الواليات المتحدة وكندا وبورتوريكو، اتصل بالرقم  الهاتف: 

 الموجود هنا. استمع إلى AT&T  لـ المباشركود طلب  من خارج الواليات المتحدة، يجب عليك أوال  

 الشكاوى.  لمحقق فيلنغمة( ثم اطلب الرقم المجاني الصوت أو ال)

 الشكاوى المحقق في برنامج عناية:، United Technologies Corporation البريد:

10 Farm Springs Road, 10FS-2 

Farmington, CT 06032-2526 USA 

مكتب  

 الخصوصية
privacy.compliance@rtx.com 

http://ethics.utc.com/Pages/Global%20Ethics%20and%20Compliance%20Officers.aspx
mailto:privacy.compliance@rtx.com
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كبير مسؤولي أو    ينالخصوصية المناسبأخصائيي  ، بمساعدة من  ها ( التي تلقتأو مكتب الخصوصية  واالمتثال

 .ينوب عنه( عند الحاجة)أو من  الخصوصية

: يتم إرسال هذه الشكاوى إلى مكتب  الشكاوى  المحقق فيبرنامج  المقدمة إلى  والشكاوى المتعلقة بالخصوصية  

 . وافق على ذلكوي   ر  آخ  وحلها طالما أن صاحب الشكوى يسعى للحصول على رد   لها  الخصوصية لالستجابة

 من جميع األفراد اآلخرين -خارجي ا  ( ب

أو مكتب   الشكاوى المحقق فييمكن توجيه الطلبات والشكاوى من جميع األفراد اآلخرين إلى برنامج 

 ي يمكن الوصول إليه على النحو التالي:ذالخصوصية، وال

 

 لالستجابةإلى مكتب الخصوصية الشكاوى  المقدمة إلى برنامج المحقق في الخصوصية شكاوى يتم إرسال 

 .وافق على ذلكوي   ر  آخ  وحلها طالما أن صاحب الشكوى يسعى للحصول على رد   لها 

 معلومات إضافية حول التعامل مع الشكاوى  ( ج 

ى لالشكاوى ونتائج التدقيق التي تكشف عن أوجه القصور الهيكلية عبتناول  كبير مسؤولي الخصوصيةيقوم 

  قرار عالمي بالتعاون مع  استصدار ضمان من أجل استشارات الخصوصيةلجنة من خالل  الصعيد العالمي

RTX EU  ينالخصوصية المحلي أخصائييو . 

 

أو   الموارد البشرية المحليةإدارة تقوم ، هابصاح بما يرضي شكوى الحل  فيها  ال يمكن في األوقات التي

كبير مسؤولي  اإلبالغ عن هذه المسألة إلى بالخصوصية  أخصائيوأو  واالمتثال ياتاألخالق ومسؤول

ال يمكن حلها من خالل إجراءات التعامل مع   كل شكوى ب RTX EUإبالغ والذي يقوم بدوره ب الخصوصية

 الشكاوى المتاحة.

 

قد تكون  ، والشكوى  أو ون خمسة أيام عمل من تلقي الطلب  لتقديم استجابة أولية في غض  RTXسوف تسعى  و

 . شهر واحدمدة تتجاوز  ها لنولكن ها ونطاق  تعقيد الطلب / الشكوى مستوى حسب هذه الفترة أطول

 

تقديم في موجب القانون المحلي المعمول به فراد باألعلى حقوق  واعدؤثر أي حكم من أحكام هذه القيال 

 الواقعةإذا قامت أي من شركات التشغيل المحكمة التوجه إلى شكوى إلى سلطة حماية البيانات المختصة أو 

 بانتهاك القانون المعمول به.  وروبية أو سويسراألقتصادية االفي المنطقة ا

 

األقسام  و بموجب هذا القسم منح لهم صراحة  يتمتع األفراد بالحقوق التي ت   حقوق اإلنفاذ لألفراد والضمانات: .6

 في هذا القسم.  RTX EUقدمه تاالستفادة من الضمان الذي بكذلك و  9-، د 8-، د 7-، د 5-، د 1-ود ج و ب

 

المحقق في 

 الشكاوى

   Ombudsman.confidential.utc.com :اإلنترنت 

. عند االتصال 800.871.9065بالرقم من داخل الواليات المتحدة وكندا وبورتوريكو، اتصل  الهاتف: 

 الموجود هنا. استمع إلى AT&T  لـ المباشركود طلب  من خارج الواليات المتحدة، يجب عليك أوال  

 الشكاوى.  لمحقق فيلنغمة( ثم اطلب الرقم المجاني الصوت أو ال)

 الشكاوى المحقق فيبرنامج  عناية:، United Technologies Corporation البريد:

10 Farm Springs Road, 10FS-2 

Farmington, CT 06032-2526 USA 

مكتب  

 الخصوصية
privacy.compliance@utc.com 

mailto:privacy.compliance@utc.com
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 خرقأي فيما يتعلق بالقيام بما يلي  المقيمين باالتحاد األوروبي أو المملكة المتحدة أو سويسرا يجوز لألفراد

 :الحالية الملزمة للشركات قواعدلل مزعوم

باالتحاد األوروبي بمقر إقامة الفرد أو  تقديم شكوى إلى سلطة حماية البيانات في الدولة العضوة  -

 أو محل عمله أو المكان الذي وقع فيه التعدي المزعوم حسب اختيار الفرد؛

المحكمة التابع لها  سواء كانت  ،رفع دعوى أمام إحدى المحاكم المختصة في االتحاد األوروبي -

 المراقب أو المعالج أو محل إقامة الفرد، حسب اختيار الفرد.

بموجب هذه القواعد، بما في ذلك األفراد غير المقيمين باالتحاد  الذين يملكون حقوق ا يع األفراد جميلجأ  

القانون الوطني القانونية المنصوص عليها في  االنتصاف    إلجراءات  ،األوروبي أو المملكة المتحدة أو سويسرا

 الخاص بهم. الساري

 

وللقيام بما  RTX المقر الرئيسي لشركة بمساعدة عن ضمان اتخاذ اإلجراءات ة  مسؤول RTX EUكون ت

خارج المنطقة  الشغيل شركاتأو  RTXشركة ل المقر الرئيسي التي ارتكبهخرق ( لمعالجة ال1) يلي:

م ر إليها في هذا القسالمحاكم المشا  من لهم الممنوحةو( دفع التعويضات لألفراد 2االقتصادية األوروبية؛ و )

قة االقتصادية خارج المنط  القواعد  شركات التشغيل بخرقأو    / و  المقر الرئيسي  قيامأي أضرار ناتجة عن    ضد

 دفعت بالفعل التعويض أو امتثلت للنظام. قد ذات الصلةشركات التشغيل ما لم تكن   األوروبية وسويسرا

 

 المقر الرئيسيأن  تقديم دليل على، RTXلشركة  المقر الرئيسي، بالتعاون مع RTX EUعلى  تعيني

  هإثبات تعرضمن  ألفراد  ا  إذا تمكن أحد  القواعد  اللتزاماتها بموجب هذه   تقم بخرقالمعنية لم    شركات التشغيل و

من أي مسؤولية توجبها هذه   ا خلي نفسهت  أن  RTX EU لـ . وفي حالة تقديم مثل هذا الدليل، يجوزللضرر

 .القواعد

 

ترتكبه  أي خرقإلجراءات الالزمة لمعالجة مسؤولية ضمان اتخاذ ا RTXشركة ل المقر الرئيسيويتحمل 

خارج المنطقة االقتصادية األوروبية وسويسرا فيما يتعلق بالمعلومات الشخصية تشغيل الواقعة شركات ال

 من المنطقة االقتصادية األوروبية أو سويسرا.  مباشر أو غير مباشر بشكل   التي ال تنشأ 

 

هذه    تبرالتي تعوخرى غير الدول األعضاء في المنطقة االقتصادية األوروبية وسويسرا  األبلدان  لأما بالنسبة ل

حقوق  ا لنقل المعلومات الشخصية، فإن األفراد في تلك البلدان سوف يستفيدون من الا قانوني  صك   قواعدال

على ذلك، يجوز لألفراد المتضررين  وبناء  . 9-ود  7-دو 5-دو1 -بموجب األقسام د الممنوحة لهم صراحة  

 .هذه القواعدالتشغيل التي تنتهك شركات هذه األحكام ضد في هذه البلدان اتخاذ أي إجراء في بلدهم إلنفاذ 

 

  تقديم أي مساعدة ضرورية مطلوبة بشكل  تشغيل يجب على شركات ال التعاون مع سلطات حماية البيانات: .7

، بما اعدذات الصلة بالقوتحقيقات ستفسارات والفيما يتعلق باال سلطات حماية البيانات المختصةمن  معقول  

 عند الطلب. التدقيقفي ذلك تقديم نتائج عمليات 

 

بقرارات السلطات المختصة بحماية البيانات في المنطقة االقتصادية األوروبية / السويسرية   RTXلتزم وت

عدم الطعن فيها.  RTXفيها أو القرارات التي تقرر التي تكون نهائية، أي القرارات التي ال يمكن الطعن و

ختصة بحماية البيانات السلطات الم للمراجعة من جانب لقواعدامتثالها ل إمكانية خضوع على RTXوافق وت  

 ا للقوانين المعمول بها. وفق  

 

 في حال إجراء أيعلى الفور  هيئة حماية البيانات البلجيكية    RTX EUخطر  ت  يجب أن    :القواعد تعديل هذه   .8

  RTX EUوتقوم ا مستوى الحماية على النحو المبين فيه؛ غير جوهري  التي ت  القواعد تعديل أو تغيير لهذه 

 .في السنة واحدة   مرة   جميع التغييرات التي حدثت في العام السابقب هيئة حماية البيانات البلجيكيةبإخطار 

  بينالمبرمة تفاقية اال وقعت لتي ا التشغيل شركات حتفاظ بقائمة محدثة بجميع اال RTX EU يجب على

أو األفراد  التشغيلإللزام شركات تاح هذه القائمة . وت  التي طرأت على القواعدالمجموعة وجميع التحديثات 

 على أي حال،وعلى طلبها.  أو سلطات حماية البيانات في المنطقة االقتصادية األوروبية / السويسرية، بناء  
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 شركات التشغيلمحدثة لجميع القائمة المن  نسخة  ب يئة البلجيكية لحماية البياناتتزويد الهب RTX EUقوم ت

 .على األقل في السنة واحدة   مرة   الشركات اتفاقية قواعد وقعتالتي 

لنقل المعلومات الشخصية لألفراد إلى أعضاء آخرين في   قواعدعتمد على هذه التن  ل  ا على أنه  RTXوافق  ت  و

 لها.  تثلونبين المجموعة ويم برمةالم أعضاء المجموعة ذات الصلة االتفاقية وقع إلى أن ي RTXمجموعة 

، يتعين على قواعدهذه ال  التي توجبها على حقوقهم    بهدف ضمان اطالع األفراد  :قواعدهذه ال  بشأن  التواصل  .9

أو تحتفظ  لهذه القواعد رابط ا ر في المنطقة االقتصادية األوروبية وسويسرا أن تنش   واقعةالالتشغيل شركات 

رابط ا لهذه القواعد ر أن تنش   RTXيتعين على كما  اإللكترونية الموجهة لألفراد من الخارجعلى مواقعها  هب

 آخر. إلكترونيموقع أي  علىأو  www.utc.com اإللكتروني على الموقع بهأو تحتفظ 

 

 تعريفات  - الملحق )أ( 

  

 سيأيروسب كولينز  نا متكون حالي  التي تآلخر، و  تغير من وقت  تي قد  ت، والRTXمن    ةالرئيسي  شريحةتعني ال"  تشغيلوحدة ال"

Collins Aerospace  ،الرقمية والعالمية  الشركاتأنظمة  و  Digital and Global Business Systems،  الدفاع أنظمة  و

االستخبارات  ، وأنظمةIntegrated Defense and Missile Systems (“IDMS”)ةالجوي والصاروخي المتكامل

ا   يتنيند وآبرات ، وIntelligence, Space and Airborne Systems (“ISAS”)والفضاء واألنظمة المحمولة جو 

Pratt & Whitney  ،وRTX مركز بحوث و RTXشركةل المقر الرئيسي، و RTX.   

 Winter 870في العنوان التالي:    نالكائالرئيسي في الواليات المتحدة    إلى مقر الشركةشير  ي  RTXلشركة    " المقر الرئيسي"

Street, Waltham, MA 02451  . 

أو الحصول على معلومات  ها  غير مشفرة أو استخدام  شخصية  على معلوماتغير المرخص  يعني الحصول    البيانات"  خرق"

وهو ما قد يؤدي إلى المساس بأمان أو سرية أو سالمة   السريةأو مفتاح السرية بعملية  مساسفي حالة ال شخصية مشفرة

ا المعلومات الشخصية التي تخلق  إمكانية  ضراراإلهذا شمل مخاطر أو أكثر. وت اإلضرار بشخص   يؤدي إلى ا جوهري  خطر 

حسن  وال يمثل الحصول أو أي آثار سلبية أخرى.  اإلفراج عن المعلومات الخاصةأو  حدوث مشاكل سرقة الهوية، وإمكانية 

من أل خرق ا  مشروعة   الخدمة ألغراض  ورد أو موظفيها أو م RTXلى المعلومات الشخصية من قبل النية غير المصرح به ع

 غير المصرح به. كشفتخضع لمزيد من ال وما لمبها  غير مصرح   ت الشخصية بطريقة  ما لم يتم استخدام المعلوما  لبياناتا

 .ها تا وخدم ها منتجات  يومستهلك  ها أو موردي ئها أو عمال RTXعاملين لدى ال من اص الطبيعيينتعني األشخ  "األفراد"

وجميع الكيانات التشغيلية األخرى حيثما   RTXحدات واألقسام التابعة لشركة  طاعات األعمال والوتعني ق  التشغيل"   شركات "

يكون لشركة   التياكات وترتيبات األعمال األخرى والشرسيطرة عليها مشاريع المشتركة التي يتم الوجدت )بما في ذلك ال

RTX  المقر الرئيسي لها إما حصة مسيطرة أو رقابة إدارية فعالة( بخالف  فيها. 

هي أي معلومات  ، ويمكن تحديد هويتهأو الهوية شخص طبيعي محدد أي المتعلقة بتعني المعلومات  ومات الشخصية" "المعل 

، عامل تحديد ال سيما بالرجوع إلى مباشر أو غير مباشر بشكل   ا تحديده يمكن  أو  هويته  يتم تحديد شخص طبيعي أي تتعلق ب

 أو الهوية الثقافية أو االجتماعية أو الفسيولوجية أو العقليةالجسدية أو أكثر من العوامل  عاملأو االسم أو  هويةمثل رقم ال

شخص آخر لتحديد الشخص أي أو  RTXستخدمها تحتمل أن لفرد على الوسائل التي ي  . ويعتمد تحديد هوية االخاصة بالفرد

في الحاالت التي ال يمكن فيها استخدام هذه التدابير على   قواعدهذه ال  شملها وية وال تلة الهتكون البيانات المعنية مجهوو  ،المعني

تتضمن المعلومات  وحساسة. الشخصية المعلومات الالمصطلح هذا ويشمل  ، تحديد الهويةالتي يستحيل فيها و معقول   نحو  

 وليسعلى سبيل المثال وذلك ، بما في لةأو نقلها بغض النظر عن الوسي/والشخصية المعلومات التي يتم جمعها ومعالجتها 

 الحصر النسخ المطبوعة والتسجيل اإللكتروني وتسجيل الفيديو والتسجيل الصوتي.

http://www.utc.com/
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 رةج ؤالم  مالةموظفين المؤقتين والمقاولين والعوال  ها ومسؤوليها بما في ذلك مديري  RTXيقصد بهم موظفي شركة    "عاملون"ال

 . RTXلدى  بعقود املينوالع

آلية أو  وسائل ب تتم ت الشخصية، سواء كانت يتم تنفيذها على المعلوما  عملية أو مجموعة من العمليات تعني أي  " معالجةال"

أو  االستشارة بشأنها أو  ها أو استرجاع ها غييرأو ت ها أو تعديل ها أو تخزين ها تنظيمأو  ها أو تسجيلالمعلومات ، مثل جمع غير ألية

أو   ها حجبأو  ها جمع أو  تها أو نشرها أو إتاحتها بطريقة أخرى أو مواءم ها أو نقل ها إرسالطريق  ها عنالكشف عن أو ها استخدام

 .ها تدميرأو  ها محو

أو    محدد    هي مجموعة فرعية من المعلومات الشخصية وتعني المعلومات المتعلقة بشخص    "المعلومات الشخصية الحساسة"

 الصحةأو  العضوية النقابيةأو  ةفلسفيالدينية أو المعتقدات الأو  اآلراء السياسيةأو  العرقأو : األصل والتي تشمليمكن تحديده 

 .لها  والعقوبات المحتملة اب أي جريمة أو زعم ارتكابها أو ارتك الحياة الجنسيةأو  التفضيل الجنسيأو 

قوم إلى المعلومات الشخصية التي ت بالوصولله يسمح و ه أو خالفيقوم بمعالجة يعني أي كيان أو شخص  "مقدم الخدمة" 

RTX إلى  عالجتها من خالل تقديم الخدمات مباشرة  بمRTX. 

تفاقية قواعد موقعة الال تشغيلوشركات ال RTX المقر الرئيسي لشركةبخالف  أي فرد أو كيان يه " ةف الثالثاطر"األ

 . لديها  الشركات وموظفيها ومقدمي الخدمات

" RTX"  شركة ل الرئيسيالمقر تعنيRTX  .وشركاتها التشغيلية 

 عمليات المعالجة الداخلية  -  لملحق )ب(ا

"(  RTX لدىالمسؤول الرئيسي " ـشار إليها فيما بعد ب)ي   هذه القواعدملزمة بالتشغيل ال ات شركإحدى هذه البنود عندما تعهد تسري 

لبيانات  ل"( ينطوي على معالجة RTXلدى  معالجالفيما يلي باسم "شار إليها )ي   بالقواعد بمشروع إلى شركة تشغيل أخرى ملزمة

المشروع أمر عمل بين   لقدر الذي يتضمن بها ب يشير أمر العمل إلى بنود المعالجة الداخلية بالشروط التاليةوالشخصية المغطاة. 

داخلية  العمل هذا لبنود المعالجة ال: "تخضع الخدمات المنصوص عليها في أمر RTXلدى  معالجوال RTX لدىالمسؤول الرئيسي 

 ." لحماية المعلومات الشخصية RTXالقواعد الملزمة للشركات لدى  المنصوص عليها في

 . RTXالقواعد الملزمة للشركات لدى شير المصطلحات المعرفة في هذه البنود إلى المصطلحات المحددة في ت  

لكامل فترة   RTXالقواعد الملزمة للشركات لدى  على التزامهما ب  RTXلدى    معالجوال  RTXلدى   المسؤول الرئيسيوافق  ي   .1

هذه البنود    من 11-4و  10-4و  8-4و  5-4و 4-4و 2-4األقسام  وتظل أحكام، وتسري هذه البنود لمدة أمر العمل أمر العمل

 ؛  أمر العمل هاءتانسارية بعد 

 

 .RTXلدى  المسؤول الرئيسيعن  الشخصية نيابة  معالجة المعلومات ب ، في أداء خدماته،  RTXلدى  معالجيقوم ال .2

 

 :  RTXلدى  التزامات المسؤول الرئيسي .3

بطبيعة معالجة   تعليمات واضحة تتعلقب RTXلدى  المعالج زويدتب RTXلدى  أن يقوم المسؤول الرئيسييجب  1 –  3

  فيه الكفاية لتمكين  أن تكون هذه التعليمات واضحة بما على    المعلومات الشخصية ذات الصلة والغرض منها ومدتها 

ويجوز أن . RTXلدى  والقواعد الملزمة للشركاتبموجب هذه البنود  من الوفاء بالتزاماته RTXلدى  المعالج

والكشف عن   مقاولين من الباطناستخدام العلى وجه الخصوص  RTXلدى  تحكم تعليمات المسؤول الرئيسي

 . RTXلدى  المعالج المقررة علىالمعلومات الشخصية وغيرها من االلتزامات 

على قانون حماية البيانات الداخلة  كافة التعديالت  ب  RTXلدى    المعالجإبالغ    RTXلدى    المسؤول الرئيسييجب على    2  –   3

التي يقوم بها  لمعالجة با مر واألدوات المماثلة ذات الصلة ذات الصلة واللوائح واألواالوطنية والصكوك القانونية 

ا  بموجب هذه البنود RTXلدى  المعالج  لهذه التعديالت.  هامتثالم تعليمات حول كيفية تقدي كما يجب عليه أيض 

 

 : RTXلدى  التزامات المعالج .4
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على النحو المبين   RTXلدى    المسؤول الرئيسيا لتعليمات  بمعالجة المعلومات الشخصية وفق    RTXلدى    يقوم المعالج  1  –  4

بمعالجة المعلومات الشخصية ذات الصلة ألي   RTXلدى ال يقوم المعالج ، وكتابة  وضح في أمر العمل وكما هو م 

 أخرى. أو بأي طريقة   آخر   غرض  

-وتلك الواردة في القسم د  RTXبجميع أحكام القواعد الملزمة للشركات المعمول بها لدى  RTXلدى  يلتزم المعالج 2 – 4

 هـ على وجه الخصوص.  -1

أي إلى أي طرف ثالث، بخالف  ها بالكشف عن المعلومات الشخصية ذات الصلة أو نقل RTXلدى  ال يقوم المعالج 3 – 4

 . RTXلدى  المسؤول الرئيسيل على إذن مسبق من الحصودون و  من هذه البنود 6 – 4ا للبند معالج فرعي وفق  

وفق ا للقواعد و تنفيذ المعالجة نتيجة اللتزام قانوني صحيح  RTXلدى  المعالج في الحاالت التي يكون فيها مطلوب ا من 4 –  4

.  4لقسم  القيام بذلك بغض النظر عن متطلبات هذا اعليه  ، فإنه يجب  و(  1  –)القسم د    RTXلدى    الملزمة للشركات

ا قبل االلتزام بأي خطي   RTXلدى  المسؤول الرئيسيبإخطار  RTXلدى  في مثل هذه الحاالت ، يقوم المعالجو

أن   علىو عمول بها تقديم هذا اإلشعارشرط من هذا القبيل، ما لم يحظر القانون أو اللوائح أو السلطة الحكومية الم

 . ا الكشففيما يتعلق بهذ RTXلدى  التي يعطيها له المسؤول الرئيسيتوجيهات المعقولة يمتثل لجميع ال

أي رسالة يتم تلقيها من ب( أيام عمل 3خالل ثالثة ) RTXلدى  المسؤول الرئيسيبإخطار  RTXلدى يقوم المعالج  5 – 4

 المسؤول الرئيسيأن يمتثل لجميع تعليمات    علىحقوقه المتعلقة بالمعلومات الشخصية الخاصة به،  يمارس  أي فرد  

تقديم جميع   RTXلدى  المعالج باإلضافة إلى ذلك، يجب على .رسائلفي الرد على مثل هذه ال RTXلدى 

تعلق بحقوق الفرد ويمن أي فرد يرد للرد على أي اتصال  RTXلدى  المسؤول الرئيسيالمطلوبة من  اتالمساعد

 الشخصية  همعلوماتالخاصة ب

لمساعدته في الوفاء بالتزاماته بموجب أمر العمل شريطة أن   فرعي معالجب RTXلدى  المعالج ستعيني يجوز أن  6 –  4

مع   ا مكتوب   ا اتفاق   RTXلدى  المعالج ، ويبرم RTXلدى  الرئيسي المسؤولصل على موافقة خطية مسبقة من يح 

االلتزامات المفروضة   عن  شقة قل م تلتزامات على المعالج الفرعي الابموجبه  يفرض  ل  يستعين به  أي معالج فرعي

  -1-د القسم بالمعالج على أن يمتثل  من جميع النواحي الماديةمعها    تتفقو بموجب هذه الشروطنفسه المعالج على 

 .  RTXلدى  و من القواعد الملزمة للشركات

وانين أو لوائح أخرى( يخضع  ويضمن أنه ال يوجد في أي تشريع لحماية البيانات )أو أي ق RTXلدى  المعالج تعهد ي 7 –4

حدوث تغيير في أي من هذه القوانين التي من  ةفي حالوبموجب هذه البنود.  منعه من الوفاء بالتزاماتهوتلها، 

  ي حالة عدم قدرتهبهذه الشروط أو ف RTXالمعالج لدى  جوهري على التزاموالمرجح أن يكون لها تأثير سلبي 

في غضون    بذلك   RTXلدى    المسؤول الرئيسي  RTXلدى    المعالج، يخطر  خالف ذلك  هذه الشروطل  على االمتثال

 .على الفورإنهاء أمر العمل  هيحق لالذي ( أيام العمل و15خمسة عشر )

قسم  للا  وفق    لهذه الشروط  هامتثالجعة  امر  منه قد يطلب    RTXلدى    الرئيسيسؤول  مالعلى أن    RTXلدى    وافق المعالجي    8  –4

الرئيسي لدى  المسؤولإلى  ، تحديد ا،RTXيتيح المعالج لدى و .RTX لدىالملزمة للشركات  من القواعد 4-د

RTX   جميع المعلومات الضرورية إلثبات امتثاله إلى هذه القواعد والخضوع إلى عمليات التدقيق بما فيها عمليات

 . RTXالرئيسي لدى  المسؤول أو أي مدقق يعينه  RTXالرئيسي لدى  المسؤولالتفتيش التي يجريها 

بموجب سلطة المعالج لدى   الشخصيةخضوع أي شخص يعمل على معالجة المعلومات  RTXالمعالج لدى يضمن  4-9

RTX  السرية المالئمة. واجباتإلى 

في االمتثال لهذه القواعد بموجب قوانين حماية البيانات  RTXلدى المسؤول الرئيسي  RTXالمعالج لدى يساعد  4-10

 المعمول بها، بما في ذلك إتمام تقييمات أثر حماية البيانات كلما اقتضى األمر ذلك.

ا   RTX  شركة  RTXلدى  يخطر المعالج    4-11 دون أي تأخير غير مقبول بشأن حدوث أي خرق للبيانات على أن يتخذ فور 

على القيام باألمر مثله   RTXالخطوات الضرورية لتدارك خرق البيانات ومنع حدوثه مرة أخرى، ويساعد شركة  

والمعالج   RTXالرئيسي لدى    المسؤولأو شركة التشغيل المختصة مع    RTXإذا اقتضى األمر ذلك. وتنسق شركة  

الرئيسي  المسؤول RTXالمعالج لدى  فيما يخص أعمال التحقيق أو اإلصالح المالئمة. ويساعد كذلك RTXلدى 

في إخطار السلطة الحكومية أو   RTXالرئيسي لدى  المسؤول كلما اقتضى األمر في تنفيذ التزامات  RTXلدى 

 األفراد المتأثرين بخرق البيانات.

 

جميع المعلومات الشخصية ذات   RTXلدى  الرئيسي المسؤولإلى  RTXلدى  رسل المعالجلة إنهاء أمر العمل، ي  حا  في .5

، ما لم يكن  هذه الوسائطدمير يقوم بتهذه البيانات أو ل وسائطأي  الموجودة لديه علىمع جميع النسخ ها لصلة التي يحتفظ با

، وفي  الئحة أو سلطة حكومية معمول بها  بموجب أي قانون أو  الشخصية أو جزء منها الحتفاظ بهذه المعلومات ا ا منه مطلوب  

 بهذه االلتزامات.   RTXالرئيسي لدى  يتعين عليه إبالغ المسؤول هذه الحالة



 

 القواعد الملزمة للشركات 
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من    6  -  . مع عدم اإلخالل بقسم دفيه  RTXلدى    المسؤول الرئيسيذي تم إنشاء  ا لقوانين البلد الفسر وفق  تخضع هذه البنود وت   .6

محاكم  رجعة فيه االختصاص الحصري ل، يقدم كل طرف في هذه البنود بشكل الRTX  لدى  لزمة للشركاتمالقواعد الاتفاقية  

أي مطالبة أو مسألة تنشأ بموجب هذه البنود أو فيما يتعلق  ب فيما يتعلق RTXلدى  البلد التي يتواجد فيها المسؤول الرئيسي

 بها.

 

 أحكام متنوعة .7

ا، فإن هذا  ا أو جزئي  للتنفيذ كلي   يتهقابل عدم أي عبارة أو شرط أو حكم أو  في حالة بطالن. للفصل ذه البنود قابلةأحكام ه 1 –7

البنود سارية  تظل بقيةفي حين  الشرط أو الحكمهذا فقط على هذه العبارة أو  انأو عدم قابلية التنفيذ يؤثر نالبطال

 الكامل.بالمفعول والتأثير 

 اخلفائهملو RTXلدى  والمعالج RTXلدى  الرئيسيالمسؤول لصالح وسارية  تكون أحكام هذه البنود ملزمة  2 –  7

 هم.إليوالمتنازل 

 


