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 الشخصیة بیاناتك جمع  على عامة نظرة التالي الخصوصیة بیان لك  سیوضح
  ومعالجتھا

  
  

 

 استخدامھا  وطریقة فردیًا تُعالج التي البیانات إن البیانات،  حمایة تشریع بموجب وحقوقك الشخصیة لبیاناتك معالجتنا على عامة نظرة التالیة المعلومات مع لك نقدم أن نود
 .علیھا المتفق أو المطلوبة الخدمات  على كبیرة بصورة یعتمدان

  
 .البیانات حمایة لتشریع طبقًا الشخصیة البیانات  جمع عند اإلفصاح واجبات

 
 .المستند ھذا قراءة یرجى - ھام أمر البیانات خصوصیة

 
 تفعیل ضوء في الحالي الخصوصیة بیان البیان،  ھذا من 12 المادة  في الواردة سویس كریدي ساتومؤس  كیانات أصدرت

 .البیانات  حمایة تشریع
 

 لما  وفقًا( الواردة  سویس كریدي ومؤسسات كیانات من وأي  كل إلى  تشیر البیان ھذا في المستخدمة” یخصنا “ و” لنا“ ،”نحن“
 تابعة  متعددة لكیانات یمكن المواقف،  بعض وفي.البیان ھذا  من 12 المادة في یاناتالب معالجة عن المسؤولة) السیاق یقتضیھ
 توقع  حینما مثال،( مختلفة دول  في  ذاتھ  الوقت في  البیانات  معالجة عن مستقلة  بصورة المسؤولیة  تتحمل  أن سویس  لكریدي
 .أخرى خصوصیة  ببیانات تزودك أن سویس يلكرید  تابعة أخرى لكیانات ویمكن) سویس لكریدي تابعة كیانات عدة مع اتفاقیة

 
 :األفراد إلى یشیران البیان ھذا في المستخدمین” بك الخاص“ و” أنت“

 
ة المعتادة للتعامالت مع عمالئنا أو  ■ ي المس�ي

الذين نتعامل معهم، أو الذين نحصل ع� الب�انات الشخص�ة �شأنهم، �ف
ي المعامالت، والذين �مكن أن يتضمنوا دون  مقد�ي الخدمات إلينا أو األطراف المقابلة 

ف �ف التجار�ة األخرى أو المشاركني
و  والمدي��ن  اإلدارة  وأعضاء مجلس  ف  الموظفني االقتصادي  الح�  الحق  العمالء أصحاب  لدى  ف  العاملني من  هم  وغ�ي

ي المعامالت (كل منهم "
ف �ف ي جميع المرتبطالشخص  ومقد�ي الخدمة واألطراف المقابلة التجار�ة أو المشاركني

")، �ف
 أو  الحاالت خارج مجموعة ك��دي س��س (حسبما ينطبق عل�ك، "مؤسستك")؛

 الذين �عدون عمالء لنا.  ■
 
�ــــع حما�ة الب�انات“ ف الممارسة الصادرة من جهات التنظ�م الم�حة لحما�ة  ��ش ي أي قانون أو الئحة (�شمل إرشادات وقوانني ” �عئف

ي �عمل بها   الئت الدول  ي 
ف الب�انات) �ف القوانني ي �شمل دون الح�  ي ��ي ع� معالجتنا لب�اناتك الشخص�ة والئت ك��دي س��س، والئت

ي ملحق 
ف آلخر).  1واللوائح الواردة �ف ا من حني  من ب�ان الخصوص�ة الحا�ي (حسبما يتم تعد�لها أو توح�دها أو إعادة تفع�لها  جم�ع�

 
ي �ستخدمها؟  .1

 ما �ي المصادر والب�انات اليت
  

 الب�انات الصادرة منك: 
ي س�اق عالقتنا التجار�ة معك أو  مع مؤسستك  

ي نحصل عليها منك �ف نحن نعالج الب�انات الشخص�ة الخاصة بك والئت
(حسبما ينطبق)،ونحن نقوم بذلك لت�س�ي هذە العالقة أو لتمكينها أو للحفاظ عليها أو لتقد�م الخدمات إ� عمالئنا أو 

ي إقامة عالقتنا التجار�ة معك أو مع مؤسستك، �مكن جمع المعلومات لألسباب األخرى الواردة أ
دناە.فضً� عن ذلك، فإن �ف

�د   ال�ب الهاتف�ة ومراقبة رسائل  المكالمات  أو وسائل أخرى (مثال �سج�ل  المراقبة  ة من خالل  �شأنك بصورة غ�ي مبا�ث
ي هذە الظروف، ال يتم االطالع ع� المعلومات �شكل مت

).و�ف ي
وىف ، ول�ن �مكن استخدامها ألغراض اإلل��ت ي واصل أو روتيئف
 االمتثال. 

 
 الب�انات من مصادر أخرى: 

(مثال   للجمهور  المتاحة  المصادر  من  عليها  ي نحصل  الئت بك  الخاصة  الشخص�ة  الب�انات  التجارينعالج كذلك   السجل 
ون� ي ذلك الصحافة المهن�ة أو المدفوعة للمحتوى أو المواقع اإلل��ت

ها من مصادر والصحافة بما �ف ة المتاحة للجمهور وغ�ي
العق��ات أو قوائم عزل أعضاء مجلس اإلدارة).باإلضافة إ� ذلك، فإننا نعالج  المتاحة للجمهور مثل قوائم  المعلومات 

ي مجموعة ك��دي س��س
كات األخرى �ف وعة من ال�ث ي تنقلها إلينا بصورة م�ث أو من أطراف ثالثة  1الب�انات الشخص�ة الئت

ي �مكنها أن �شمل مؤسستك وكذلك األطراف الثالثة غ�ي المرتبطة بك أو بمؤسستك مثل وكاالت التصن�ف أخرى،وا لئت
المرك��ة  المقابلة  واألطراف  المال�ة  األوراق  المال�ة وسوق  لألوراق  المركزي  واإل�داع  التس��ة  ي ومقد�ي خدمات 

االئتماىف
ها من الجهات المشابهة، وقواعد الب�انات كات  للمقاصة وغ�ي ف و�ث ومقد�ي الخدمات من  الغ�ي مثل المستشار�ن المهنيني

كات استشارات المخاطر.  ف أو �ث  التأمني
 

 : و�دنا بب�انات شخص�ة تتعلق بطرف ثالث، ع� سب�ل المثال زوجك أو أطفالك   الب�انات الشخص�ة للغ�ي ف إذا قمت ب�ت
فقة المنفصلة لذلك الطرف الثالث (عند  أو والد�ك أو شخص مرتبط، فإنك تقر وتضمن أنك قد حصلت ع� الموا

ف   اللزوم) قبل تزو�دنا بتلك الب�انات الشخص�ة.  ف عل�ك التأ�د أن تلك األطراف الثالثة واألشخاص المرتبطني و�تعني
 

ي س���ا و�الخارج. 1
ي مجموعة ك��دي س��س �ف

 و�شمل ذلك جميع ال��انات �ف
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ي نجمع ونعالج الب�انات الشخص�ة  ف لك ع� علم باسمنا ومعلومات االتصال الخاصة بنا والنطاق واألغراض الئت التابعني
. ألجلها وط�  ي ب�ان الخصوص�ة الحا�ي

 �قة معالجتها كما ترد �ف
 

 أنواع الب�انات الشخص�ة: 
 : ي نعالجها ما ��ي  �مكن أن تتضمن أنواع الب�انات الشخص�ة الئت

 
  (االسم وتار�ــــخ ومكان الم�الد والجنس�ة والجنس والعنوان) التفاص�ل الشخص�ة المتعلقة بك 
  ي الشخص�ة أو الخاصة بالعملتفاص�ل االتصال و�شمل أرقام الهاتف

وىف �د اإلل��ت �د وعناو�ن ال�ب  وعناو�ن ال�ب
  ي أو الضمان االجتما�ي ورخصة الق�ادة و�طاقات اله��ة وتع��ف ب�انات تع��ف اله��ة مثل جوازات السفر أو  أرقام الضمان الوطئف

ف للشبكة االجتماع�ة ومعرفات العمالء (   ومعرفات العالقات (مثال، قطاع )  CIF ، IBAN/BICالسجل العقاري وأسماء المستخدمني
 العم�ل وعملة الحساب) والصور الفوتوغراف�ة 

 ب�انات المصادقة مثل نماذج التوق�عات 
  (إذا أمكن) الحالة االجتماع�ة واسم الزوج وعدد األطفال 
 ( ي �ئب �ب�ة (مثال المعرف ال�ف  الحالة ال�ف
  (مثال ب�انات الدفع ومعلومات الحساب) ب�انات الطلب 
 (مثال الطلبات أو معامالت الدفع) اماتنا التعاقد�ة ف  الب�انات من الوفاء بال�ت
  (وة والدخل والمزا�ا ومعلومات الرهن العقاري ومل��ات األسهم  المعلومات الخاصة بوضعك الما�ي (مثال مصدر ال��
  مراقبة الف�ديو والتسج�الت الهاتف�ة / الصوت�ة 
 الب�انات المتعلقة باإلدانات والمخا( ي

ي �شمل المستخرجات من  السجل الجناىئ  لفات الجنائ�ة (الئت
 ا والمعلومات ذات الصلة  الب�انات المتعلقة بتحد�د حالتك مثل الشخص البارز س�اس��
  (مثال وثائق عالقات العمالء) ب�انات التس��ق والمب�عات 
  الب�انات المتعلقة بعاداتك وتفض�التك 
  ي ومتطلبات الدخول (مثا

 ل ألغراض تنظ�م الفعال�ات) النظام الغذاىئ
  المعلومات الصح�ة 
   ون�ة وتطب�قاتنا وصفحات التواصل االجتما�ي واالجتماعات والمكالمات الب�انات من تفاعالتك معنا أو مع فروعنا ومواقعنا اإلل��ت

ي والمقابالت والمحادثات الهاتف�ة 
وىف �د اإلل��ت  والدردشة ورسائل ال�ب

  العم�ل أو محا�ف االجتماعات من االستشارات واحت�اجات العم�ل واستخدامات المنتج) ب�انات الوثائق (مثال مالحظات 
   ي جمع�ات أو جهات

كة والعض��ة �ف ي ال�ث
الب�انات المتعلقة باألدوار المهن�ة والتوظ�ف الحا�ي والسابق والتعل�م (مثال المنصب �ف

ي أو الس�ي الذات�ة، مهام الوظ�فة، ا ي شؤون االستثمار، المؤهالت والمهارات)مهن�ة، وتار�ــــخ المجال المهئف
ة �ف  لمعرفة والخ�ب

  .الب�انات األخرى المشابهة للفئات الواسعة المذكورة أعالە 
 

ون�ة �ستخدم تقن�ة ق�اس�ة �س� "ملفات تع��ف االرتباط" لجمع المعلومات حول   فضً� عن ذلك، فإن جميع مواقعنا اإلل��ت
ي �مكنها أن تتضمن ب�اناتك الشخص�ة. ط��قة استخدام مواقعنا   ون�ة والئت إن استخدام ملفات تع��ف االرتباط أمر أسا�ي    اإلل��ت

ون�ة ي �شغ�ل مواقعنا اإلل��ت
ي ملفات تع��ف االرتباط عن ط��ق تعط�ل دعم ملفات تع��ف   .�ف

ي تل�ت
اك �ف و�مكنك إلغاء االش�ت

الع من  ون�ة  اإلل��ت مواقعنا  منع  �مكنك  و�ذلك  السمات االرتباط،  جميع  استخدام  من  تتمكن  ال  وقد  صح�حة  بصورة  مل 
إذا أردت معرفة الم��د حول س�اساتنا المتعلقة باستخدام ملفات تع��ف االرتباط وأمنك ع�ب    والمعلومات المتاحة بصورة كاملة. 

نت، ير�ب مراجعة س�اسة الخصوص�ة وملفات تع��ف االرتباط المتاحة ع� الموقع                          اإلن�ت
https://www.credit-suisse.com . 

 
؟  .2 ي

 لماذا نعالج ب�اناتك الشخص�ة (الغرض من المعالجة) وع� أي أساس قانوىض
  

�ــــع حما�ة الب�انات:  ا ألحكام ��ث  نحن نعالج ب�اناتك الشخص�ة طبق�

امات التعاقد�ة   .أ ض  للوفاء باالل�ت
التداب�ي  لتطبيق  أو  معكم  عقودنا  تنف�ذ  من  ا  جزء� باعتبارها  والمال�ة  التجار�ة  الم�ف�ة  الخدمات  لتقد�م  الب�انات  ُتعالج 

 السابقة ع� التعاقد. 
ي المقام األول إ� المنتج 

مثال: الحساب واالئتمان واالدخار لدى جمع�ات المحدد (و�ستند أغراض معالجة الب�انات أوً� و�ف
االحت�اجات  أمور أخرى تحل�الت  ف  أن تتضمن من بني ي �مكن  العم�ل) والئت المال�ة واإل�داعات ومراجعات  البناء واألوراق 

و�مكنك التعرف ع� تفاص�ل أخرى �شأن أغراض معالجة    ذلك تنف�ذ المعامالت،واالستشارة و�دارة األصول ودعمها وك 
وط واألحكام.  ي مستندات التعاقد ذات الصلة وال�ث

 الب�انات �ف
 
 

ي س�اق موازنة المصالح    .ب
 �ض

 . وعة أو مصالح الغ�ي  سب�ل المثال:   ع�  إذا لزم، فإننا نعالج ب�اناتك بعد الوفاء الفع�ي بالعقد ل�ي نحافظ ع� مصالحنا الم�ث

   تبادل االستشارات والب�انات مع جهات جمع الب�انات (مثال سجالت الديون) للتحري �شأن الجدارة االئتمان�ة
ي األعمال االئتمان�ة والحاجة إ� حساب أسا�ي أو حساب ُ�حتفظ به برص�د أسا�ي ال  

والمخاطر االئتمان�ة �ف
 �مكن الحجز عل�ه، 
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  اإلجراءات لتحل�ل االحت�اجات لغرض االتصال المبا�ث بالعم�ل،مراجعة وتعد�ل 
  ،ض ع� استخدام ب�اناتك  اإلعالن أو التس��ق واألبحاث �شأن اآلراء، ع� أال تع�ت
  ،ي حالة المنازعات القانون�ة

 التمسك بالمطالبات القانون�ة والدفاع �ف
  المعلومات الخاصة بالبنك، حما�ة أمن تكنولوج�ا المعلومات و�شغ�ل تكنولوج�ا 
 ،منع وق�ع النشاط اإلجرا�ي والتحقيق ف�ه 
   ي عمل�ات السطو المسلح

المراقبة بالف�ديو لحما�ة حق مالك العقار إلبعاد المعتدين، أو لجمع األدلة �ف
 ،  أو االحت�ال، أو إلثبات اإلتاحة واإل�داعات مثل ما�ينات ال�اف اآل�ي

 ي والنظام (م
 ثال ضوابط الدخول)، تداب�ي أمن المباىف

 ،ي للخدمات والمنتجات
 تداب�ي إدارة األعمال والتط��ر اإلضا�ف

  ،ي البنك
 الس�طرة ع� المخاطر �ف

 

 فضً� عن ذلك، فإننا نحصل ع� الب�انات الشخص�ة من المصادر المتاحة للعامة ألغراض استحواذ العمالء. 

 �سبب األحكام القانون�ة  ج. 
 

إ�   الخاصة  نحن نخضع  السلوك  ولوائح  از�ة  االح�ت اللوائح  الح�  ي �شمل دون  متنوعة والئت قانون�ة وتنظ�م�ة  امات  ف ال�ت
ام بأي قرارات قضائ�ة ولوائح حما�ة المستثم��ن  ف كات االستثمار ، حسبما ينطبق، والئحة األسواق المال�ة واالل�ت بالبنوك و�ث

ف واللوائح اإلدا ف  ولوائح األوراق المال�ة والقوانني ر�ة / القرارات المتعلقة بغس�ل األموال وتم��ل اإلرهاب والعق��ات وأي قوانني
 : �ب�ة.و�مكن أن تتضمن أغراض المعالجة ما ��ي  �ف

 
  ي حالة

ال�شف عنها.�ف أو   السوق  استغالل  المال�ة و�ساءة  االحت�ال والجرائم  اله��ة ومنع وق�ع جرائم  فحص 
ف  ال�شف عن االحت�ال، �مكن رفض منح بعض الخ دمات أو التم��ل إل�ك أو إ� مؤسستك أو األشخاص المرتبطني

 بها. 
 ي �شمل لوائح األوراق المال�ة امات الرقابة و�عداد التقار�ر بموجب اللوائح المال�ة المعمول بها الئت ف  الوفاء بال�ت
  اخ�ص والتصار�ــــح التنظ�م�ة الخاصة بنا  است�فاء المتطلبات المتعلقة بال�ت
  �ام بالئحة حما ف  ة المستثم��ن أو ممارسة األعمال (مثل تنف�ذ تقي�مات المالئمة أو المناسبة) االل�ت
  امات االحتفاظ بالسجالت التنظ�م�ة ف  الوفاء بال�ت
  .ي مجموعة ك��دي س��س

امات التنظ�م�ة المتعلقة بق�اس و�دارة المخاطر �ف ف  الوفاء باالل�ت
 
 

 �سبب موافقتك   د. 
 

ي بعض المواقع �مكن أن تكون الموافقة متضمنة 
ي بعض األحوال موافقتك ع� معالجة ب�اناتك الشخص�ة،و�ف

قد نطلب منك �ف
ي تتناول أغراض المعالجة المذكورة أعالە   ي الوثائق التعاقد�ة للعم�ل والئت

وطالما أنك قد  واإلفصاح إ� ال��انات المذكورة أدناە. �ف
ي أي وقت عن ط��ق  منحتنا هذە الموافقة، فإن هذ

ە المعالجة تعد قانون�ة بناًء ع� تلك الموافقة،و�مكنك سحب موافقتك �ف
أدناە)،وال يؤثر سحب الموافقة ع� قانون�ة معالجة الب�انات المنفذة قبل   12االتصال بمسؤول حما�ة الب�انات (انظر المادة  

 السحب. 

 

؟  .3 ي
 هل أنا ملزم بتقد�م ب�اناىت

  
ف عل�ك   التجار�ة،  يتعني ا من عالقتنا  باعتبارها جزء� التجار�ة،  العالقة  ة وتنف�ذ  لمبا�ث ور�ة  ال�ف الشخص�ة  الب�انات  تقد�م 

ي موقع  
 �ف

ً
ا بجمعها.و�دون هذە الب�انات، فإننا سنكون عامة

�
ف قانون امات التعاقد�ة المرتبطة أو الملزمني ف وكذلك للوفاء باالل�ت

 ذە. ال �سمح لنا ب�برام أي عقد معك أو تنف� 
  

ف بموجب لوائح مكافحة غس�ل األموال بالتعرف عل�ك قبل تك��ن عالقة تجار�ة بناًء ع� وث�قة اله��ة  ا، فإننا ملزمني تحد�د�
ومعلومات   م�الدك  ومكان  م�الدك  وتار�ــــخ  وجنسيتك  وعنوانك  اسمك  و�سج�ل  لجمع  بذلك  الق�ام  وعند  بك،  الخاص 

ام ف ا لقانون  ه��تك.ول�ي تمكننا من الوفاء بهذە االل�ت ف عل�ك تزو�دنا بالمعلومات والمستندات الالزمة طبق� ات القانون�ة، يتعني
ة العالقة التجار�ة.و�ذا لم تزودنا   ات تطرأ ع� مس�ي ف عل�ك كذلك إخطارنا ع� الفور بأي تغ�ي مكافحة غس�ل األموال، و�تعني

 ة ترغب بها أو باالستمرار فيها. بالمعلومات والمستندات الالزمة، فال ُ�سمح لنا ب�برام أي عالقة تجار�
 
 
 

؟   .4 ي
 من الذي يتل�ت ب�اناىت

  
 توضح الفقرات التال�ة التفاص�ل الخاصة بالمكان الذي ننقل إل�ه ب�اناتك والغرض من أي نقل. 

 
 مجموعة ك��دي س��س  .أ

 للمادة  وطبقًا سویس كریدي لمجموعة التابعة الكیانات  مع  الشخصیة بیاناتك  معالجة  لذلك خالفًا أو بمشاركة  سنقوم
 :المثال سبیل على  ینطبق،  حسبما  البیان ھذا من 2
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ي مجموعة  ك��دي س��س ■

 ف�ما يتعلق بأي خدمات ُتعرض أو ُتقدم من جانبنا أو من جانب أي عضو  آخر  �ف
ا  ■  لت�س�ي ممارسة أعمال مجموعة ك��دي س��س وتقد�م الخدمات إ� العمالء دول��
ي �شمل إجراءاتللس�طرة ع� المخاطر  ■  الموافقات الداخل�ة  والئت
ي دولة واحدة لتنسيق الخدمات واأل�شطة التجار�ة لمجموعةك��دي س��سلمعلومات لتخ��ن ا ■

 المالئمة �ف
أعضاء مجموعة ك��دي س��س تتعلق بأي خدمات نعتقد بأنها مثار اهتمام لك    من  لتم��ر المعلومات �شأنك إ� أي ■

   الجهات الرقاب�ة.  وتقاریرالتقار�ر المال�ة  إعداد ف�ما يتعلق بأغراض  مؤسستكلـ  أو 
 

 ب.المتلقون الخارجيون للب�انات 
�ــــع حما�ة الب�انات):   �مكننا نقل ب�اناتك الشخص�ة (الخاضعة إ� ��ث

 
�ب�ة أو   ■ ها، وجهات إ� ال��انات والمؤسسات العامة (مثال السلطات التنظ�م�ة أو شبه التنظ�م�ة أو ال�ف غ�ي

 تطبيق القانون والمحا�م والهيئات التحك�م�ة وجهات مكافحة االحت�ال) 
ة عالقة تجار�ة معك أو مع   ■ إ� مؤسسات الخدمات االئتمان�ة والمال�ة األخرى أو المؤسسات المقارنة لمبا�ث

الحفظ   أمناء  والبنوك  المراسلة  البنوك  مثال  العقد،  ع�  (بناًء  المال�ة  مؤسستك  األوراق  وسوق  والوسطاء 
( ي

 ووكاالت التصن�ف االئتماىف
البنوك   ■ (مثال  ي 

�ف س��س  مجموعة ك��دي  أعضاء  بها  �شارك  ي  الئت بالمعامالت  يتعلق  ف�ما  ثالثة  أطراف  إ� 
واألمناء   واإل�داعات  للمقاصة  المرك��ة  المقابلة  واألطراف  المال�ة  األوراق  وسوق  والوسطاء  المراسلة 

�ن  والمستودعات   والمش�ت والمستثم��ن  والمصدر�ن  الغ�ي  من  الحفظ  وأمناء  المعالجة  ووحدات  التجار�ة 
ي المعامالت وممثليهم) 

ف اآلخ��ن �ف ف والمشاركني  المحتملني
كاتنا أو أصولنا إ�   ■ ي أي من �ث

ا من البيع أو االندماج أو ت�ف آخر �ف ف باعتبارهم جزء� �ن المحتملني إ� المش�ت
ي أو 

سلطة عامة أو جهة تنظ�م�ة أو ك�ان أعطيتنا موافقتك �شأن نقل ب�اناتك الشخص�ة    شخص طب��ي أو قانوىف
 إل�ه

ف  ■ �بيني ف ومراج�ي الحسابات والمستشار�ن ال�ف ف بمن فيهم مكاتب المحاماة والمحاسبني  إ� المستشار�ن المهنيني
ف  ■ كات التأمني  إ� �ث
ن ■ الذين  الباطن) والوكالء  الخدمات ومقاو�ي  الموردين (مقد�ي  ي  إ� 

كات �ف الموضحة،و�ي �ث عينهم لألغراض 
واالستشارات  والمشورة  واالتصاالت  الطباعة  وخدمات  واللوجست�ات  المعلومات  تكنولوج�ا  خدمات  فئات 

ي أي دولة. 
جمة الواقعة �ف  وخدمات المب�عات والتس��ق وال�ت

 
نقل الب�انات إ� بلد ثالث أو منظمة دول�ة؟  .5

ُ
 هل ت

 
ي بعض األحوال، �مكننا  

ي تلك الدولة قد ال �منحك  �ف
�ــــع حما�ة الب�انات �ف نقل ب�اناتك إ� دولة أخرى،وعل�ك أن ت�ي أن ��ث

ي تتواجد بها.  ي الدولة الئت
�ــــع حما�ة الب�انات �ف ي �منحها ��ث  الحما�ة ال�اف�ة الئت

 
�ــــع حما�ة الب�انات المعمول به، وح�ث تعرض   لعمل�ات النقل إ� دول ثالثة لم تحددها المؤسسات الم�حة، بموجب ��ث

النقل   إذا كان  المحدد (مثال  الموقف  المعمول بها ع�  المخالفة  الب�انات، فإننا نعتمد ع�  ي من حما�ة 
الدول مستوى كا�ف

ي تعتمدها المؤسسات   )، أو ننفذ البنود التعاقد�ة النموذج�ة الئت ي حالة إجراء عمل�ة دفع دو�ي
ا لتنف�ذ العقد معك مثل �ف ور�� �ف

 لصلة، حسبما ينطبق، ل�فالة حما�ة ب�اناتك الشخص�ة. الم�حة ذات ا
 

از�ة المحددة السار�ة ع� تصدير   ير�ب االتصال بمسؤول حما�ة الب�انات، إذا أردت االطالع ع� �سخة من اإلجراءات االح�ت
ي المادة 

 أدناە.  12معلوماتك.توجد تفاص�ل االتصال �ف
 

؟  .6 ي
خزن بها ب�اناىت

ُ
ي ت

ة اليت  ما �ي الف�ت
  

ي هذا الس�اق، �جب  
التعاقد�ة والقانون�ة.�ف اماتنا  ف بال�ت للوفاء  نحن نعالج ونخزن ب�اناتك الشخص�ة فقط طالما أنها الزمة 

ة ع�ث سنوات بحد أدىف من  ام متواصل �ستغرق سنوات،وسنحتفظ عادًة �سجالتك لف�ت ف العلم بأن عالقتنا التجار�ة �ي ال�ت
 نها�ة عالقتنا. 

 
 
  

المتواصلة  إذا لم تعد   المعالجة  القانون�ة، فإنها ُتحذف بانتظام ما لم تكن  أو  التعاقد�ة  امات  ف للوفاء باالل�ت الب�انات الزمة 
ور�ة لألغراض التال�ة:   المحدودة �ف

  . ي �ئب ا للقانون التجاري وال�ف امات لالحتفاظ بالسجالت وفق� ف  الوفاء باالل�ت
  ي

ا، فقد نواجه إخطارات بالحفظ القانوىف
�
ي تتطلب منا االحتفاظ بالسجالت ألجل غ�ي مس�   1بصفتنا بنك  الئت

  
ي أتمتع بها؟  .7

 ما �ي حقوق حما�ة الب�انات اليت
  

 
ي بصورة مالئمة. إن 1

ي هو إجراء تتبعه المؤسسة للحفاظ ع� كافة صور المعلومات ذات الصلة عند توقع �شوء التقا�ف
 إخطار الحفظ القانوىف

Author
Returned to original translation: إعداد
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�ــــع حما�ة الب�اناتف�ما �خص ب�اناتك الشخص�ة، و�� الحد الم�ح به بموجب  : ��ث ي
 ، فإن لد�ك الحق �ف

  طلب االطالع ع� ب�اناتك الشخص�ة والحصول ع� �سخة منها 
  المعلومات �شأن معالجة ب�اناتك الشخص�ة طلب 
  طلب تصحيح الب�انات الشخص�ة غ�ي الدق�قة أو الناقصة أو استكمالها أو تحديثها 
  ي لم تعد مطل��ة  طلب حذف ب�اناتك الشخص�ة الئت
 (كلما أمكن) إمكان�ة نقل الب�انات 
  (كلما أمكن) حظر المعالجة 
  اض ع� المعالجة (مثال ألغراض ) االع�ت  التس��ق المبا�ث
  ــــع حما�ة الب�اناتأي حقوق أخرى �ستحدثها� ف آلخر  ��ث  من حني

 
ف عل�ك مراسلة مسؤول حما�ة   ف عل�ك استخدام نموذج محدد، ول�ن يتعني لممارسة أي من الحقوق الواردة أعالە، ال يتعني

ا للمادة   عل�ه. من هذا الب�ان،وسنقوم بتقي�م طلبك لممارسة حقوقك والرد  12الب�انات طبق�
 

ي بعض المواقف، وأن ممارسة الحقوق الواردة أعالە �مكنه 
ير�ب العلم بأن بعض من الحقوق الواردة أعالە خاضعة للقيود �ف

 التأث�ي ع� قدرتنا ع� مواصلة أي عالقة تجار�ة معك أو مع مؤسستك. 
 

ي تقد�م شكوى إ� السلطة المختصة. 
 و�ذا أمكن، فإن لد�ك الحق �ف

ي أي وقت عن ط��ق االتصال بمسؤول حما�ة الب�انات  و�مكنك سحب المو 
ي منحتها لنا لمعالجة ب�اناتك الشخص�ة �ف ا الئت افقة أ�ض�

 د من ب�ان الخصوص�ة الحا�ي لمعرفة الم��د من التفاص�ل حول الموافقة. -2).ير�ب مراجعة المادة  12(انظر المادة 
 
؟ إ� أي مدى �مكن أن �حدث صنع القرار  .8 ي

 التلقاىئ
  

،و�ذا قمنا باستخدام هذە العمل�ة  ي
إل�شاء عالقة تجار�ة وتنف�ذها، فإننا ال �ستخدم بصورة جوه��ة صنع القرار التلقاىئ

ا. 
�
�طة أن �كون ذلك مطلوب قانون ي حاالت فرد�ة، سنطلعك ع� هذا األمر بصورة منفصلة، �ث

 �ف
  
ي لها؟  .9

ي ُيوضع الملف التع���ض
 ما �ي األغراض اليت

 
ي بعض الحاالت ل�ي  نح

ا �ف )،ن نعالج ب�اناتك الشخص�ة تلقائ�� ي
  نقّ�م بعض النوا�ي الشخص�ة لك (تحد�د الملف التع���ف

 ع� سب�ل المثال: 

   والمخالفات اإلرهاب  وتم��ل  األموال  بمكافحة غس�ل  ف  ملزمني فإننا  التنظ�م�ة،  أو  القانون�ة  للمقتض�ات  ا  نظر�
ي تهدد   ي ذلك معامالت الدفع)،كما أن هذە  الجنائ�ة الئت

األصول،وعند الق�ام بذلك، ُتنفذ تحل�الت الب�انات (بما �ف
 التداب�ي تعمل ع� حمايتك. 

   وفاء احتمال  ُ�حسب  بذلك،  الق�ام  االئتمان�ة،وعند  لجدارتك  تقي�منا  من  ا  جزء� باعتبارە  التصن�ف  �ستخدم 
ا   طبق� السداد  ي 

�ف اماته  ف بال�ت والنفقات العم�ل  ال�سب  العم�ل ع�  بقدرة  الحساب  هذا  يتأثر  أن  للعقد.و�مكن 
الحا�ي   الوقت  حئت  التجار�ة  العالقة  من  ة  والخ�ب العمل  العمل ومدة  والوظ�فة وصاحب  المعلقة  امات  ف واالل�ت

المثال.و�ستن االئتمان�ة ع� سب�ل  المعلومات  السابقة والمعلومات من مكاتب  التعاقدي لألرصدة  د  والسداد 
ا،ح�ث �ساعدنا الدرجات المحتسبة ع� صنع القرارات   ا و�حصائ�� ف بها ومقررة حساب�� التصن�ف إ� عمل�ة مع�ت

ي إدارة المخاطر المستمرة. 
ي س�اق مب�عات المنتج وُتدمج �ف

 �ف
  .لتحقيق األهداف المتعلقة بالتس��ق 

 
�ة) منك  .10  �مكننا جمع ب�انات الق�اس الحيوي (البيوم�ت

 
ا ب�انات  الب�انات،لذلك، ُتصنف  حما�ة  �ــــع  ��ث بموجب  حساسة  شخص�ة  ب�انات  أنها  ع�  �ة)  (البيوم�ت الحيوي  لق�اس 

) اللمس  معرف  منفصلة الستخدام  عمل�ة  ي 
�ف مطل��ة  ال��حة  موافقتك  من  )  Touch IDستكون  ە  غ�ي أو  بك  الخاص 

 المعرفات الحي��ة للوصول إ� تطب�قات معينة. 
 
 

ي تطرأ ع� ب�ان  .11
ات اليت  الخصوص�ة الحا�ي التغ�ي

 
ي يونيو  

ات أخرى ع� ب�ان  2022تم التحد�ث األخ�ي لب�ان الخصوص�ة الحا�ي �ف ، ومن الممكن أن نحتاج إ� عمل تغي�ي
 . ي

وىف ي المستقبل.و�ذا قمنا بذلك، سنن�ث التحديثات ع� موقعنا اإلل��ت
 الخصوص�ة الحا�ي �ف

 
ي  .12

 االتصال به؟ من المسؤول عن معالجة الب�انات وك�ف �مكنيض
 

 : ي
 ال��انات والمؤسسات القانون�ة المسؤولة عن معالجة ب�اناتك الشخص�ة وتفاص�ل االتصال الخاصة بهم �ي كاآلىت
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 االتصال  تفاصیل المؤسسة /  الكیان

 ب�ج تورنادو   م .م.ذ) قطر( سویس  كریدي
ي 32الطابق     ، الخليج الغرىب
 الدوحة  

 قطر
 باركس  بریتوس ل .م.ش فاینانس) لبنان( سویس  كریدي

 6 الطابق ب،  قطعة
 الحصن  میناء

 بیروت 
 

 :أعاله الواردة القانونیة والمؤسسات الكیانات جمیع بشأن البیانات حمایة بمسؤول االتصال یمكنك
 

 البیانات  حمایة مسؤول
 سكویر كابوت وان
 لندن 

E14 4QA 
 المتحدة  المملكة

 

 :كاآلتي  اإللكتروني البرید طریق عن أو
 

suisse.com-data.protection@credit 
 

 كریدي  مؤسسة أو  لكیان الصحیح القانوني االسم تحدید  من التأكد یرجى  البیانات،  حمایة بمسؤول االتصال عند: ھامة مالحظة
 .استفسارك بھا یتعلق التي سویس

 

 
  

  

 
  

mailto:data.protection@credit-suisse.com
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 1 ملحق 

 البیانات خصوصیة بیان من
 األخرى المقابلة واألطراف الثروة إدارة لعمالء

 البیانات  حمایة تشریع
 البیانات بحمایة المختصة الرقابیة والسلطات

 
 

 البیانات  حمایة تشریع .1
 

ي ب�ان خصوص�ة الب�انات،  
�ــــع حما�ة الب�انات، الوارد تع��فه �ف  دون الح�: �شمل ��ث

 
 
ي رقم   •

ون�ة والب�انات ذات الطابع الشخ�ي   2018لسنة  81القانون اللبناىف  �شأن المعامالت اإلل��ت
  2021لوائح وقواعد حما�ة الب�انات لمركز قطر للمال لسنة  •
ي (  • /المنطقة  2019/ 679الالئحة العامة لحما�ة الب�انات لالتحاد األوروىب ي ي االتحاد األوروىب

�عات الوطن�ة للدول األعضاء �ف ") وجميع الت�ث ي ) ("الالئحة العامة لحما�ة الب�انات لالتحاد األوروىب
. االقتصاد�ة األورو��ة الم ي  عدلة أو المكملة لالئحة العامة لحما�ة الب�انات لالتحاد األوروىب

 
 

 
 

 البیانات بحمایة المختصة الرقابیة السلطات .2
 

 
 
 

 
 البلد 

 
 السلطة 

 
 تفاصيل ا��تصال 

 
 1ب�ج مركز قطر للمال  مكتب حما�ة الب�انات  مركز قطر للمال 

ي سن�ت   المقابل لمركز سيئت
، الدوحة  ي  الخليج الغرىب

 قطر
 23245ص.ب 

  : ي
وىف �د اإلل��ت  dataprotection@qfc.qaال�ب

 
 شارع ر�اض الصلح  وزارة االقتصاد والتجارة  لبنان: 

 5، الطابق اللعازر�ة مبئف 
 982360/1/2/3/4/5- 1 -00961 هاتف: 

Info@economy.gov.lb 
  

mailto:dataprotection@qfc.qa
mailto:Info@economy.gov.lb
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