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 . الغرض ومجال االستخدام1

باسم  الحقاإليها  يشار) Rosatom Middle Eastand North Africa FZLLCسياسة معالجة البيانات الشخصية في  تقوم. 1.1

ووظائف  الشخصية البيانات و االشخاصالمبادئ األساسية واألهداف وشروط وطرق معالجة البيانات الشخصية وقوائم بتحديد السياسة( 
باسم الشركة( يشار إليها الحقا ) Rosatom Middle Eastand North Africa FZLLCمن قبل الشركة عند معالجة البيانات الشخصية 

 في الشركة لحماية البيانات الشخصية. المستخدمةوكذلك المتطلبات  االشخاص حقوقو
باسم اإلمارات العربية المتحدة(  الحقا. لقد تم تحضير هذه السياسة مع مراعاة متطلبات دولة اإلمارات العربية المتحدة )يشار إليها 1.2

 عربية المتحدة في مجال البيانات الشخصية.والتشريعات والقوانين التنظيمية األخرى لدولة اإلمارات ال
السياسة األساس لتطوير اللوائح المحلية التي تحكم معالجة الشركة للبيانات الشخصية لموظفي الشركة والبيانات  هذه أحكام تقدم. 1.3

 الشخصية األخرى.
 
 . المصطلحات والتعاريف2

 المصطلح التعريف
 تكنولوجيا الكمبيوترمعالجة البيانات الشخصية باستخدام 

 المعالجة اآللية للبيانات الشخصية

اإلنهاء المؤقت لمعالجة البيانات الشخصية )ما لم تكن المعالجة ضرورية لتوضيح البيانات 
 الشخص(

 
 حظر البيانات الشخصية

 
مجموعة من البيانات الشخصية الموجودة في قواعد البيانات وتقنيات المعلومات والوسائل 

 لضمان معالجتها التقنية
 

 نظام المعلومات الشخصية

 المعلومات المعلومات )الرسائل ، البيانات( بغض النظر عن شكل العرض التقديمي.

اإلجراءات التي يصبح من المستحيل دون استخدام معلومات إضافية ، تحديد تبعية البيانات 
 الشخصية لهذا الشخص 

إزالة الطابع الشخصي للبيانات 
 الشخصية

أي إجراء )تشغيل( أو مجموعة من اإلجراءات )العمليات( التي تتم باستخدام األتمتة أو بدون 
استخدام هذه الوسائل مع البيانات الشخصية ، بما في ذلك التجميع والتسجيل والتنظيم والتراكم 

وفير ، والتخزين والتنقيح )التحديث أو التغيير( واالسترجاع واالستخدام والنقل ) التوزيع ، الت
 الوصول( ، نزع الشخصية ، الحجب ، الحذف ، إتالف البيانات الشخصية

 معالجة البيانات الشخصية
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 المصطلح التعريف

هيئة من هيئات الدولة أو الهيئة البلدية أو الكيان القانوني أو الشخص االعتباري  بشكل مستقل 
 تحديدأو مع أشخاص آخرين ينظمون و )أو( يقومون بمعالجة البيانات الشخصية ، وكذلك 

واإلجراءات  بيانات الشخصية المراد معالجتها وتكوين ال أغراض معالجة البيانات الشخصية 
 شخصيةال)العمليات( التي تتم على البيانات 

 المشغل

موضوع البيانات الشخص أي معلومات تتعلق بشخص محدد مباشر أو غير مباشر )
 الشخصية(

 البيانات الشخصية

 
إلى الكشف عن البيانات الشخصية لشخص معين أو دائرة معينة من اإلجراءات التي تهدف 

 األشخاص
 

 توفير البيانات الشخصية

 نقل البيانات الشخصية عبر الحدود نقل البيانات الشخصية إلى دولة أجنبية
 

اإلجراءات  التي يصبح من المستحيل بها استعادة محتوى البيانات الشخصية في نظام 
 للبيانات الشخصية ادوات التسجيلمعلومات البيانات الشخصية و )أو( نتيجًة التالف 

 إتالف البيانات الشخصية

 
 . مبادئ وأهداف معالجة البيانات الشخصية3

الذين ال  لغيرهم البيانات الشخصيةومشغل البيانات الشخصية  بمعالجة البيانات الشخصية لموظفي الشركة  وبما انها. تقوم الشركة 3.1

 تربطهم عالقات عمل مع الشركة.
واالشخاص معالجة البيانات الشخصية في الشركة مع مراعاة الحاجة إلى ضمان حماية حقوق وحريات موظفي الشركة عملية . تتم 3.2

 :على المبادئ التالية بناء ألسرار الشخصية والعائلية ت الشخصية  بما في ذلك حماية الحق في الخصوصية واللبيانا اآلخرين
 ي الشركة بطريقة قانونية وعادلة .معالجة البيانات الشخصية فعملية تتم  
 وقانونية.ا ومبينة مسبقمعالجة البيانات الشخصية على تحقيق أهداف محددة عملية تقتصر  
 مع أغراض تجميع البيانات الشخصية . سمح بمعالجة البيانات الشخصية التي تتعارضال ي 
 غراض ال تتوافق مع بعضها البعض .دمج قواعد البيانات التي تحتوي على بيانات شخصية تتم معالجتها أله مسموح بالغير  من 

 شخصية التي تلبي أغراض معالجتها .البيانات ال لتلك المعالجة فقطتتم 
البيانات الشخصية  مع أهداف المعالجة المعلنة. من غير المسموح زيادةتوى وحجم البيانات الشخصية التي تتم معالجتها يتوافق مح

 علق باألغراض المعلنة لمعالجتها.المعالجة فيما يت
 تقوم  .معالجة البيانات الشخصية دقة البيانات الشخصية وكفايتها وأهميتها فيما يتعلق بأغراض معالجة البيانات الشخصية عملية تضمن

صية غير الكاملة أو غير أو توضيح البيانات الشخ تالفيضمن اعتمادها تلك التي ي التدابير الالزمة أوعند الضرورة باتخاذ  الشركة 
 الدقيقة .

البيانات لغرض معالجة بما اليزيد عما هو مطلوب البيانات الشخصية  بتحديد موضوعيسمح بيانات الشخصية في شكل يتم تخزين ال
الذي أو الضامن  ةالمستفيداو الجهة   اوالعقودبموجب القانون االتحادي غير محددة فترة تخزين البيانات الشخصية  كانتإذا  الشخصية

 صية.موضوع البيانات الشخ يعتبر
د الحاجة إلى معالجتها أو إضفاء الطابع الشخصي عليها عند تحقيق أهداف المعالجة أو في حالة فق تمتيتم إتالف البيانات الشخصية التي 

 ما لم ينص القانون االتحادي على خالف ذلك. تحقيق هذه األهداف 
 . تتم معالجة البيانات الشخصية من قبل الشركة من أجل:3.3

والقوانين التنظيمية المحلية لمؤسسة الدولة  لدولة اإلمارات العربية المتحدة وغيرها من القوانين التنظيمية  تشريعاتللضمان االمتثال 
 "روس اتوم" والشركة .

 البيانات تقديمبما في ذلك  ة للشركة تنفيذ المهام والصالحيات والمسؤوليات المنوطة بموجب تشريعات اإلمارات العربية المتحدالقيام ب
 ذلك في الهيئات الحكومية األخرى.وك الدولة في صندوق التأمين الصحي  هيئاتلالشخصية 

تنظيم عالقات العمل مع موظفي الشركة )المساعدة في التوظيف ، التدريب والترقية ، األمن الشخصي ، مراقبة كمية ونوعية العمل 
 .المنجز ، ضمان سالمة الممتلكات( 

يرها من بما في ذلك التأمين الطبي الطوعي والرعاية الطبية وغ مت اإلضافية لموظفي الشركة وعائالتهنات والتعويضاضماتقديم  ال
 أنواع الضمان االجتماعي.

 موضوعات البيانات الشخصية.الشخاص خرى لحماية الحياة أو الصحة أو االهتمامات الحيوية األ
 هاء العقود مع األطراف المقابلة.وإبرام وتنفيذ وإن تحضير
 رقابة الداخلية في مرافق الشركة .الضمان والى مرافق الشركة  الوصول  سبلتوفير 
 ية والمكاتب التمثيلية.فروع اإلنتاجالالشركة و لنشاطاتالمواد المرجعية لدعم المعلومات الداخلية  تجهيز
ة المتحدة بشأن اإلمارات العربي دولة ا لتشريعاتالمسؤولين التي يجب تنفيذها وفق الهيئات األخرى أو محاضرالقضائية أو  المحاضرتنفيذ 

 إجراءات التنفيذ.
وغيرها من اإلجراءات  النظام االساسيالمنصوص عليها في  النشاطاتالحقوق والمصالح المشروعة للشركة في إطار تنفيذ  تأمين
 .أو تحقيق أهداف ذات أهمية اجتماعية  مية المحلية للشركة  أو األطراف الثالثة التنظي
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 ألغراض مشروعة أخرى.
 
 لهم من قبل الشركة البيانات الشخصية تتم معالجة التي االشخاص. قائمة 4

 :االشخاصتعالج الشركة البيانات الشخصية للفئات التالية من 
 موظفي الشركة

 السياسة(. هذه من 5)لضمان تنفيذ أهداف المعالجة المحددة في القسم لالشخاص اآلخرين  البيانات الشخصية 

 
 . قائمة البيانات الشخصية التي تتم معالجتها من قبل الشركة5

ا للتشريعات المعمول بها في دولة اإلمارات العربية من قبل  الشركة وفق. يتم تحديد قائمة البيانات الشخصية التي تتم معالجتها 5.1

من  4راعاة أغراض معالجة البيانات الشخصية المحددة في القسم مع م "روس اتوم" والشركة المتحدة واللوائح المحلية لمؤسسة الدولة 

 السياسة.
الفئات الخاصة من البيانات الشخصية المتعلقة بالعرق أو الجنسية أو اآلراء السياسية أو المعتقدات  لبيانات معالجةال تتم عملية. ال 5.2

 الدينية أو الفلسفية أو الحياة الحميمة في الشركة.
 
 معالجة البيانات الشخصيةب عند القيام. وظائف الشركة 6

 :ب البيانات الشخصيةعند القيام بمعالجة  تقوم الشركة
ي مجال اتخاذ التدابير الالزمة والكافية لضمان االمتثال لمتطلبات تشريعات دولة اإلمارات العربية المتحدة واللوائح المحلية للشركة ف

 معالجة البيانات الشخصية .
تعديل الو ومن اإلتالفالتدابير القانونية والتنظيمية والتقنية لحماية البيانات الشخصية من الوصول غير القانوني أو العرضي إليها   اتخاذ

 خرى المتعلقة بالبيانات الشخصية .لبيانات الشخصية  وكذلك من اإلجراءات غير القانونية األالنشر لو والتوفيرنسخ الحظر والو
 لجة البيانات الشخصية في الشركة .خص المسؤول عن تنظيم معاالش تعيين

 اية البيانات الشخصية في الشركة .معالجة وحم ومسائلنشر اللوائح المحلية التي تحدد سياسات 
 الدولة لشركةأحكام التشريعات اإلماراتية واللوائح المحلية بالبيانات الشخصية مباشرة  يقومون بمعالجةموظفي الشركة الذين  تعريف
 .بما في ذلك متطلبات حماية البيانات الشخصية وتدريب هؤالء الموظفين لشركة في مجال البيانات الشخصية وا اتوم" "روس

 المقيد إلى هذه السياسة .غير  للوصولبطريقة أخرى  التوفيرنشر أو ال
ضيع ذات الصلة بالطريقة ات الشخصية المتعلقة بالمواالبيانات الشخصية أو ممثليهم حول مدى توفر البيان االشخاص مواضيع إبالغ

شخصية البيانات ال االشخاص مواضيعفرصة للتعرف على هذه البيانات الشخصية عند الوصول و )أو( تلقي طلبات من ال وتوفر المحددة 
 محددة أو ممثليهم ، ما لم ينص قانون دولة اإلمارات العربية المتحدة على خالف ذلك .ال
 راتية في مجال البيانات الشخصية .في الحاالت التي تنص عليها التشريعات اإلما وإتالفهاعن معالجة البيانات الشخصية توقف ال

 دولة اإلمارات العربية المتحدة في مجال البيانات الشخصية. تشريعاتاإلجراءات األخرى المنصوص عليها في  تنفيذ
 
 . شروط معالجة البيانات الشخصية في الشركة7

ما لم ينص  صية على معالجة بياناته الشخصية موضوع البيانات الشخالشخص . تتم معالجة البيانات الشخصية في الشركة بموافقة 7.1

 ف ذلك في مجال البيانات الشخصية .دولة اإلمارات العربية المتحدة على خال تشريع
ما لم ينص  الثة وال توزع البيانات الشخصية لى أطراف ثموضوع البيانات الشخصية إالشخص . ال تكشف الشركة دون موافقة 7.2

 القانون االتحادي على خالف ذلك.
. يحق للشركة أن تعهد بمعالجة البيانات الشخصية على أساس العقد المبرم مع هذا الشخص. يجب أن يحتوي العقد على قائمة 7.3

وأغراض  يقوم بمعالجة البيانات الشخصية  بواسطة الشخص الذي باإلجراءات )العمليات( مع البيانات الشخصية التي سيتم تنفيذها
فضالً عن  لبيانات الشخصية أثناء معالجتهاوالتزام هذا الشخص بالحفاظ على سرية البيانات الشخصية وضمان سالمة ا المعالجة 

 متطلبات حماية البيانات الشخصية قيد المعالجة.
موضوع البيانات الشخص ة من بموافقة كتابي تتماخلية  إنشاء مواد مرجعية داخلية والتي دعم المعلومات الد يجوز للشركة بهدف. 7.4

قد تشمل اسم العائلة واالسم األول واسم حيث  اإلمارات العربية المتحدة ،  دولة ما لم ينص على خالف ذلك في تشريعات الشخصية 
رقم وعنوان البريد اإللكتروني والبيانات الشخصية األخرى ون واالشتراك المستفيد ومكان العمل والموقع والسنة ومكان الميالد والعنوا

 موضوع البيانات الشخصية.الشخص المقدمة من قبل 
. يسمح بالوصول إلى البيانات الشخصية التي تتم معالجتها من قبل الشركة فقط لموظفي الشركة الذين يشغلون مناصب مدرجة في 7.5

 فيها معالجة البيانات الشخصية. قائمة مواقع الشركة التي تتم
 
 وطرق معالجتها مع البيانات الشخصيةفي التعامل . قائمة اإلجراءات 8

وتحديثها )التحديثات والتغييرات( واسترجاعها واستخدامها ونقلها  وتخزينها. تقوم الشركة بجمع السجالت الشخصية وتنظيمها 8.1

 .وإتالفها)توزيعها وتوفيرها والوصول إليها( وإعادة تشكيلها وحظرها وحذفها 
 . تتم معالجة البيانات الشخصية في الشركة بالطرق التالية:8.2
 عالجة اليدوية للبيانات الشخصية .الم

 الل شبكات المعلومات واالتصاالت .شخصية مع أو بدون نقل المعلومات الواردة من خالمعالجة اآللية للبيانات ال
 مختلطة للبيانات الشخصية.المعالجة ال
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 البيانات الشخصية االشخاص مواضيع. حقوق 9
 :الحصول على البيانات الشخصيةمواضيع  لالشخاص. يحق 9.1

 معالجتها بواسطة الشركة .لتي تتم معلومات كاملة عن بياناتهم الشخصية ا
باستثناء الحاالت  سجل يحتوي على بياناتهم الشخصيةبما في ذلك الحق في الحصول على نسخة من أي  الوصول إلى بياناتهم الشخصية

 بمساعدة أخصائي طبي من اختيارهم .وكذلك الوصول إلى البيانات الطبية ذات الصلة  ماراتية المنصوص عليها في التشريعات اإل
بياناتهم الشخصية أو حجبها أو إتالفها إذا كانت البيانات الشخصية غير كاملة أو قديمة أو غير دقيقة أو تم الحصول عليها بطريقة  تدقيق

 رورية للغرض المعلن من المعالجة .غير قانونية أو غير ض
 قة على معالجة البيانات الشخصية .سحب المواف

 قانون لحماية حقوقهم .نص عليها الاتخاذ التدابير التي ي
أو في  راتية في مجال البيانات الشخصية في انتهاك لمتطلبات التشريعات اإلما تقوم بالتنفيذالتي  عن في تصرفات أو إغفاالت الشركة الط

 .موضوعات البيانات الشخصية أو في المحكمةاالشخاص مرخصة لحماية حقوق الهيئة ال
 ا في التشريعات اإلماراتية.ممارسة الحقوق األخرى المنصوص عليه

 
 الشركة لضمان أداء واجبات المشغل في معالجة البيانات الشخصية المتخذة من قبل. التدابير 10

تشمل التدابير الالزمة والكافية لضمان وفاء الشركة بواجبات المشغل كما هو منصوص عليه في التشريعات اإلماراتية في مجال  10.1

 البيانات الشخصية:
 لجة البيانات الشخصية في الشركة .تعيين شخص مسؤول عن تنظيم معا

 الجة البيانات الشخصية وحمايتها .اعتماد اللوائح المحلية وغيرها من الوثائق في مجال مع
بها تنظيم التدريب وإجراء العمل المنهجي مع موظفي الشركة الذين يشغلون مناصب مدرجة في قائمة وظائف الشركة التي يعالجون 

 الشخصية . البيانات
تشريع دولة باستثناء الحاالت التي ينص عليها  على معالجة بياناتهم الشخصية  االشخاص مواضيع البياناتالحصول على موافقة 

 اإلمارات العربية المتحدة 
خصوص. عن طريق تثبيتها على وجه العن غيرها من المعلومات و فصل البيانات الشخصية التي تتم معالجتها دون استخدام األتمتة 

 .لبيانات الشخصية  في أقسام خاصة لمنفصلة الالمواد  ادوات تسجيلعلى 
ئات مختلفة من والتي تتم معالجتها ألغراض مختلفة والتي تحتوي على ف وادوات التسجيلتوفير تخزين منفصل للبيانات الشخصية 

 البيانات الشخصية .
وشبكات الكمبيوتر خارج المنطقة الخاضعة للسيطرة  خالل قنوات االتصال المفتوحة  منفرض حظر على نقل البيانات الشخصية 

)باستثناء الدولة "روس اتوم"تدابير لضمان أمن البيانات الشخصية في دولة اإلمارات العربية المتحدة وشركة الواإلنترنت دون تطبيق 
 المتاحة و / أو الشخصية(العامة البيانات الشخصية 

 بعد الوصول غير المصرح به إليها .ا للشروط التي تضمن سالمة البيانات الشخصية وتستالبيانات الشخصية وفق ت تسجيلادواتخزين 
 لقانونية التنظيمية المعتمدة وفقا لها ا واللوائحالرقابة الداخلية على امتثال معالجة البيانات الشخصية لقوانين دولة اإلمارات العربية المتحدة 

 راءات التنظيمية المحلية للشركة .واإلج هذه السياسة و متطلبات حماية البيانات الشخصية و
 التدابير األخرى المنصوص عليها في تشريعات دولة اإلمارات العربية المتحدة في مجال البيانات الشخصية.

 المحددةمتطلبات لا لمعلومات البيانات الشخصية وفقمة تدابير لضمان أمان البيانات الشخصية أثناء معالجتها في أنظال. يتم وضع 10.2

 في التشريعات اإلماراتية في مجال البيانات الشخصية.
 
بما في ذلك  لشركة في مجال البيانات الشخصية . مراقبة االمتثال لقوانين دولة اإلمارات العربية المتحدة واللوائح المحلية ل11

 متطلبات حماية البيانات الشخصية
بما في ذلك  لشركة في مجال البيانات الشخصية واللوائح المحلية ل ةاإلماراتي اتتم تنفيذ مراقبة امتثال موظفي الشركة للتشريع. ي11.1

ي مجال واللوائح المحلية للشركة ف ةاإلماراتي اتبيانات الشركة للتشريع معالجة للتحقق من امتثال متطلبات حماية البيانات الشخصية 
 تشريعات دولةوكذلك اعتماد تدابير تهدف إلى منع وكشف انتهاكات  متطلبات حماية البيانات الشخصيةبما في ذلك  البيانات الشخصية 

 المصرح به إلى البيانات الشخصية وتحديد قنوات التسرب المحتملة والوصول غير  الشخصية في مجال البياناتاإلمارات العربية المتحدة 
 عواقب هذه االنتهاكات. وتالفي
لشركة في مجال دولة اإلمارات العربية المتحدة واللوائح المحلية ل لتشريعات. يتم تنفيذ الرقابة الداخلية على امتثال موظفي الشركة 11.2

ت الشخصية في بما في ذلك متطلبات حماية البيانات الشخصية  من قبل الشخص المسؤول عن تنظيم معالجة البيانا البيانات الشخصية 
 الشركة.
ية التنظيمية القانون واللوائحدولة اإلمارات العربية المتحدة ل. يتم تنفيذ الرقابة الداخلية على االمتثال لمعالجة البيانات الشخصية  11.3

قبل إدارة حماية األصول  اإلجراءات التنظيمية المحلية للشركة منوهذه السياسة  و متطلبات حماية البيانات الشخصيةو المعتمدة وفقا لها 
 خاصة.ال الشبكة الدولية" –"روس اتوم الشركات التابعة لمؤسسة من أو

جال البيانات الشخصية في . تقع المسؤولية الشخصية عن االمتثال لمتطلبات التشريعات اإلماراتية واللوائح المحلية للشركة في م11.4

 في الشركة على عاتق رئيس الشركة.وكذلك ضمان سرية وأمن البيانات الشخصية  الشركة 
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