
 ب�اناتمعلومات عن حما�ة 

 التواصل االجتماعي مواقععلى  ”�اسف“شركة 

المتصل ضمیر الأو  "نحن" �ضمیر المتكلمف�ما �عد  ا(�شار إلیه ”�اسف“شركة ما�ة الب�انات ذا أولو�ة قصوى ل�عد موضوع ح

، �قدم المستند التالي من الشفاف�ة ا المستوى الشفاف�ة. لضمان هذمستوى عال من أ�ضا ضمان هذا �شمل  ). �طب�عة الحال"نحن "

ضمیر ("الزوار" أو  الخاصة بناالتواصل االجتماعي  مواقعلب�انات الشخص�ة لزوار ل ”�اسف“شركة معلومات حول ك�ف�ة معالجة 

الصارم للقوانین المعمول بها االمتثال إال �نقوم �معالجة الب�انات الشخص�ة ال  ). �الط�ع"ك"المتصل أو الضمیر  "أنت"المخاطب 

 �شأن حما�ة الب�انات الشخص�ة.

 

 حما�ة الب�انات؟ ؤول عن معالجة الب�انات ومن هو مسؤولمن المس

التواصل االجتماعي المعني. تتوفر تفاصیل االتصال  موقعالتي تدیر مسؤولة عن معالجة الب�انات هي ال ”�اسف“مجموعة 

 التواصل االجتماعي. مواقعالمعن�ة في قسم المعلومات أو عبر را�ط على  ”�اسف“�شركات مجموعة 

 على:لدینا  �مسؤول حما�ة الب�اناتلتواصل ا ك�مكن

 جالكسندرا هو 

 data-protection.eu@basf.comالبر�د اإللكتروني: 

 

 ؟المعالجة أغراض ما هيب�انات الشخص�ة التي نعالجها و ما هي فئات ال

نرغب أن نزودك �مجموعة فنحن  ،”�اسف“لشركة  التواصل االجتماعي مواقعنقوم �معالجة ب�اناتك الشخص�ة إذا قمت بز�ارة 

التواصل االجتماعي  مواقعمن خالل األفكار حول موضوعات تهمك معك ت�ادل أن نواسعة من خدمات الوسائط المتعددة و 

نقوم أ�ًضا بجمع ب�انات المستخدم الشخص�ة على قنوات  التواصل االجتماعي المعني موقعد . �اإلضافة إلى مزو االمختلفة لدین

 مواقع��الب�انات التي نجمعها منك ف�ما یتعلق ف�ه نعلمك  ا بذلكإشعارً تها، ونرسل لك ومعالج التواصل االجتماعي الخاصة بنا

ب�انات اض معالجة الالتواصل االجتماعي الخاصة بنا وكیف نستخدمها وكیف �مكنك االعتراض على استخدام الب�انات. ألغر 

 �مز�د من التفاصیل.أدناه التواصل االجتماعي الفرد�ة المدرجة  مواقعیرجى الرجوع إلى  وفئات الب�انات ذات الصلة

 

 تخدم معالجة الب�انات األغراض التال�ة:

  اسف“لشركة التواصل االجتماعي  مواقعالتواصل مع زوار�”. 

 اسف“لشركة  االجتماعي التواصل مواقع زوار من الطل�ات كمالاست�”. 

 اسف“لشركة  االجتماعي التواصل مواقع انتشار مدى حول إحصائ�ة معلومات على الحصول�”. 

 المسا�قات و  والمسا�قات الترو�ج�ة عن طر�ق القرعة �ق وتحلیل السوق وحمالت التسو  اء الدراسات االستقصائ�ة للعمالءجر إ

 .اإلجراءات أو األحداث المماثلة أو

 وٕانفاذ  فیها،أو الدفاع  م�اشرتهاأو  القضائ�ةالدعاوى القانون�ة أو  ورفع المطال�ات، حل النزاعات والدعاوى القضائ�ة

 السار�ة.العقود 



 

 لتحقیق هذه األغراض. ضروري أمر معالجة ب�اناتك الشخص�ة 

 

مة الالئحة العامن (و)  الحرف 1 الفقرة 6وني للمعالجة هو المادة س القان، فإن األسانص على خالف ذلك صراحةً إذا لم یُ 

مواقع الوصول إلى  قابل�ة. تتمثل اهتماماتنا المشروعة في التمكن من الرد على رسائلك أو استفساراتك وتحلیل لحما�ة الب�انات

إذا كان استفسارك  لتحسین المستمر.االتصم�م المناسب و خدامها إلنشاء واستالخاصة بنا  ”�اسف“لشركة  االجتماعيالتواصل 

) من بالحرف ( 1الفقرة  6 المادةالمعالجة هو لتلك فإن األساس القانوني  ”�اسف“عالقة تعاقد�ة مع  إبرامفي  تكرغببخصوص 

  .الالئحة العامة لحما�ة الب�انات

 

 المعالجة.إجراء هذه ، فسنعلمك بذلك قبل مذكور أعالهص�ة ألي غرض آخر غیر إذا كنا ننوي معالجة ب�اناتك الشخ

 

 Facebookعلى  ”�اسف”-1

 -") Facebook(" ن، إیرالندابلد D2د كانال هار�ور، جراند كانال سكو�ر، جران 4رها في الواقع مق -ل�متد  ف�سبوكتدیر شركة 

الخاصة المعجبین  ةعندما تزور صفح .المعجبین")("صفحة  Facebookعلى موقع  ”�اسف“المعجبین الخاصة �شركة  صفحة

 .هناعلیها من  االطالع ك�معالجة ب�اناتك الشخص�ة وفًقا لس�اسة الخصوص�ة التي �مكن Facebook موقع �قوم بنا

 

 نحن نعالج الب�انات الشخص�ة التال�ة:

  الخاص �ك على موقع مستخدم الاسمFacebook  الخاصة بنا والرسائلالمعجبین  ةالمنشورة على صفح كتعل�قاتوكذلك 

 ذاتها.  ةصفحالالتي ترسلها إلینا عبر 

 خدمة عبرالخاصة بنا  المعجبین صفحة على نشاطك Insightsقدمها التي تFacebook عدد ، على سبیل المثال

عن البلدان والمدن  معلوماتو  لفیدیوامقاطع ل كتشغیل مدةومتوسط له  كز�اراتمدة و  عل�ه مدى تفاعلكو  اموقعنل كز�ارات

 سواء كانوا ذكوًرا أم إناًثا.  زوارنانوع  عن وٕاحصاءات زوارناإلیها ینتمي  التي

 أنظمتنا فيواضح  على نحو زوارنا هو�ة لتحدید أو زوارنا من المقدمة الطل�ات الستكمال ضرور�ة أخرى  معلومات. 

 

 Facebookمع  المشترك التحكم

 هومتوسط مدة تشغیلله  هعل�ه ومدة ز�ارات هومدى تفاعل ناموقعالمستخدم ل تعدد ز�ارانحن نستخدم المعلومات اإلحصائ�ة (

) ف�ما وًرا أم إناًثالمقاطع الفیدیو ومعلومات عن البلدان والمدن التي ینتمي إلیها زوارنا وٕاحصاءات عن نوع زوارنا سواء كانوا ذك

ال �مكن . نموذج ال �كشف عن الهو�ةفي  Insightsخدمة عبر  Facebookوفرها تالمعجبین التي  ةیتعلق �استخدام صفح

عن طر�ق شركة  ینى ملفات تعر�ف المستخدمین الفردیالمستخدمین الفردیین والوصول إل�معلومات النتائج المتعلقة التوصل إلى 

 .”�اسف“

 

https://www.facebook.com/policy.php
https://www.facebook.com/policy.php


 .هنامن  Facebookقدمها التي تInsightsخدمة االطالع على مز�د من المعلومات حول  ك�مكن

 

الالئحة العامة لحما�ة  في"وحدات تحكم مشتركة" �المعنى المقصود  Facebookو ”�اسف“كل من عتبر �، على هذا األساس

. الالئحة العامة لحما�ة الب�اناتاالمتثال لمتطل�ات في سبیل  ة"المشترك موحدة التحك اتفاقبـ "�سمى ما فقد أبرما و�التالي الب�انات 

، ال موضوع ب�اناتذات الصلة �ستجد جم�ع المعلومات حیث  ،هنامن التحكم المشتركة هذه وحدة  اتفاق�مكنك االطالع على 

 س�ما ف�ما یتعلق �ممارسة حقوقك �موجب قانون خصوص�ة الب�انات.

 

أي تأثیر على معالجة  ”�اسف“شركة ل�س ل ،المذكورة في إشعار الخصوص�ة هذا عالوة على معالجة الب�انات الشخص�ة

 .صفحة المعجبینف�ما یتعلق �استخدامك ل الب�انات الشخص�ة

 

 YouTubeعلى  ”�اسف“-2

 

وعنوانها جوردون هاوس، �ارو – YouTubeتقوم جوجل ایرلندا ل�متد مشغل  ،YouTube على ”�اسف“ بز�ارة قمت إذا

، بهم الخاصة الخصوص�ة س�اسة في الموصوف إلى الحد ومعالجتها الشخص�ة الب�انات بجمع -، أیرلندا 4ستر�ت، دابلن، 

 .هنا علیها االطالع �مكن والتي

 
 

 المساهمات، ومدى موقعناإلى  ز�اراتال( YouTubeعلى  ”�اسف“قناة  �استخدام المتعلقة اإلحصائ�ة المعلومات نستخدم

 �العالقات المتعلقة واإلحصاءات زوارنا، منها �أتي التي والمدن البلدان عن والمعلومات الفیدیو، تشغیل مقتطع مدة ومتوسط

و�ناًء عل�ه �ص�ح من  ة الهو�ة،مجهولب�انات  شكل في اإلحصائ�ة خدمتهم عبر YouTube وفرهات التيو ) لزوارناالجنسان�ة 

 .الفرد�ة المستخدمین تعر�ف ملفات إلىأو الوصول  /و الفردیین المستخدمیناستنتاج هو�ة  ”�اسف“لشركة  غیر الممكن

 

 

 نعالج الب�انات الشخص�ة التال�ة:

 

 الخاص �ك على  مستخدمال اسمYouTube قناتنا على  على التي تنشرها التعل�قات وكذلكYouTube. 

 على  ”�اسف“قناة  على نشاطكYouTube خدمة عبر YouTube ،ومدى موقعناإلى  ز�اراتال مثل اإلحصائ�ة 

 زوارنا منها �أتي التي والمدن البلدان عن والمعلومات الفیدیو، تشغیل مقطع مدة ومتوسط والز�ارات المساهمات،

 لزوارناالجنسان�ة  �العالقات المتعلقة واإلحصاءات

 أنظمتنا على ف�ه ل�س ال �شكل زوارنا لتحدید أو زوارنا من المقدمة الطل�ات الستكمال ضرور�ة أخرى  معلومات. 

 

https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data
https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data
https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum
https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum
https://policies.google.com/privacy
https://policies.google.com/privacy


 رسالة إلینا أرسلت إذا �ك الخاص YouTube مستخدم اسم �استثناء الشخص�ة ب�اناتك من أي معالجة أو بتخز�ن نقوم ال

 .م�اشرة

 الشخص�ة؟ ب�اناتك تنتقل من إلى

 

�ملكون  هم من أعاله المذكورة األغراض لتحقیق شخص�ةال ب�اناتال إلى تحتاج التي واإلدارات األشخاص فقط شركتنا، داخل

 .الب�انات هذه إلى إمكان�ة

 

(ف�سل�فت بي بي تي، جیرهوفستراس  بنا الخاصة االجتماعي التواصل مواقع إلدارة كأداة ”Facelift Cloud“ نستخدم نحن

 على تتركها التي والرسائل التعل�قات إرسال یتم. )https://www.facelift-bbt.com/enهامبورج، ألمان�ا،  20354، 19

 .النظام هذا خالل من موظفینا قبل من معها التعامل وسیتم النظام هذا إلى بنا الخاصة االجتماعي التواصل مواقع

 

 الشخص�ة ب�اناتك معالجة تتم قد بنا، الخاصة االجتماعي التواصل مواقع خالل من الب�انات معالجة عند أنه إلى اإلشارةنّود 

- المثال سبیل على- یؤدي قد حیث المستخدمین، على مخاطر إلى هذا یؤدي أن �مكن ، ممااألورو�ي االتحاد نطاق خارج

 التواصل لمواقع الخصوص�ة ب�ان إلى الرجوع یرجىلمز�د من التفاصیل، . المستخدمین حقوق  إنفاذ صعو�ة ز�ادة إلى

 ،”Privacy Shield“ برا�فاسي شیلد �موجب المتحدة الوال�ات من المعتمدین�مقدمي الخدمة  یتعلق ف�ما. للحصول االجتماعي

 .األورو�ي االتحاد الصادرة عن الب�انات حما�ة لمعاییر �االمتثال یلتزمون  هؤالء الخدمة مقدمي أن إلى نشیر أن نود

 

 نللقوانی االمتثال لضمان اإلمكان قدر المحاماة مكاتب أو المحاكم أو اإلشراف�ة السلطات إلى الشخص�ة الب�انات بنقل نقوم قد

 .القانون في حدود ما �سمح �ه  القانون�ة الحقوق  عن الدفاع أو تأكید أو لممارسة أو ابه المعمول

 

 الشخص�ة؟ بب�اناتك نحتفظ متى إلى

 

 �مجرد الشخص�ة ب�اناتك حذفعادًة � نقوم ،)محدد موافقة نموذج في المثال سبیل على( صراحة ذلك خالف على ّص نَ یُ  لم إذا

 وحفظها السجالت بتوفیر القانون�ة التزاماتنا الحجب أو الحذفهذا  ینتهك لم ما أعاله، المذكورة لألغراض إلیها الحاجة انتفاء

 التواصل مواقع عبر المرسلة رسائلك حذف یتم). الضر�ب�ة أو التجار�ة القوانین في علیها المنصوص فترات االحتفاظ مثل(

 أي مع عدم وجود استفسارك على الردفي حال تم  المحادثة نها�ة من أشهر 3 ما ال �قل عن �عد بنا الخاصة االجتماعي

 .بها�االحتفاظ  ُتلزمنا أو المذكورة �الرسائل حتفاظاحقیتنا في اال تبرر خرى أ أسانید

 

 ما هي حقوق حما�ة الب�انات التي تستط�ع أنت أن تؤكد علیها؟

 



 إلى �اإلضافة. ونعالجها نخزنها التي الشخص�ة همب�اناتب تتعلق معلومات المعن�ة ”�اسف“أن �طلبوا من شركات  یجوز لزوارنا

 المطال�ة أ�ًضا لهم �حق قدكما . الشخص�ة همب�انات حذف أو تصح�حأن �طلبوا  محددة ظروف ظل في یجوز لزوارنا ذلك،

 و�مكن ومألوف منظم بتنسیق �قدمونها التي الب�انات عن الكشف في الحق إلى �اإلضافة الشخص�ة الب�انات معالجة بتقیید

 .آلً�ا قراءته

 

 الحق في االعتراض
 

 أي في مبه المتعلقة الشخص�ة الب�انات معالجة على االعتراض لزوارنا �حق موافقة،ال على مبن�ة المعالجة كانت إذا
 على االعتراض لزوارنا یجوز المشروعة، مصالحنا حما�ة�غرض  الشخص�ةزوارنا  ب�اناتفي حالة معالجتنا ل. وقت

 عن سنتوقف اعتراض أي وجود حالة في. الزائرخاص � محدد وضٍع أو موقفٍ  عن ناتجة ألس�اب وقت أي في المعالجة
 وحقوقهم زوارنا اهتمامات على تسود مقنعة أس�اب تقد�م من نتمكن لم ما المعنيللمستخدم  الشخص�ة ب�اناتال معالجة

 .المطال�ات القانون�ة تنفیذ أو فیها الدفاع أو غرض إقامة الدعاوى القضائ�ة تخدم المعالجة أن ثبتنُ  أو وحر�اتهم
 

 المسؤول�ة Facebook تحملی ،Facebook �قدمها التي ”Insights“ خدمة عبر الشخص�ة الب�انات �معالجة یتعلق ف�ما

 Facebook�موقع  االتصال رجىیُ  لذا. الب�انات أصحاب هذه حقوق  وتطبیق اإلحصائ�ة ب�اناتال �معالجة یتعلقف�ما  الرئ�س�ة

 الرغم على. اإلحصائ�ة ب�اناتال �معالجة یتعلق ف�ما الب�انات لحما�ة العامة الالئحة عن الناشئة االلتزامات جم�ع لمعرفة م�اشرة

 .Facebook إلى الصدد هذا في نتلقاها التي االستفسارات سنعید توج�ه فإننا تجاهنا، هذه حقوقك ممارسة �مكنك أنه من

 

 أین ُ�مكن تقد�م الشكاوى؟

 

 لزوارنا �حق القضائي، االنتصاف أو اإلداري  القانون  �موجب ى خر األ قانونيال نتصافمن ُسُبل اال سبیل أي عن النظر �صرف

 إذاوذلك  المزعوم، االنتهاك وقع حیث أو فیها مق�ماً  �كون  التي العضو الدولة في خاصة اإلشراف�ة السلطة إلى شكوى  تقد�م

 االتحاد في الب�انات لحما�ة العامة الالئحة تنتهك بها أو �ه المتعلقة الشخص�ة الب�انات معالجة أن زوارناأّي من  ظنّ 

 .األورو�ي

 

م إلیها اإلشراف�ة السلطة على یجب  خ�ار ذلك في �ما الشكوى، ونتائج �الموقف مقدم الشكوى  تخطر أن الشكوى  المقدَّ

 .األورو�ي االتحاد في الب�انات لحما�ة العامة الالئحة من 78 للمادة وفًقا القانوني االنتصاف

 

 (نّص �اللغة األلمان�ة)

 ماینز 551166

 ألمان�ا
 


