إشعار الخصوصية عبر اإلنترنت لمجموعة Allegis Group
تاريخ النفاذ 24 :أغسطس 2018
تلتزم مجموعة  Allegis Groupوشركات المجموعة ،انقر هنا( ،يشار إليهم إجماالً "بمجموعة  ،"Allegis Groupأو
"نحن") بحماية خصوصيتك .ونوضح لك في "إشعار الخصوصية عبر اإلنترنت" هذا (يشار إليه فيما بعد "باإلشعار")
المعلومات الخاصة بك التي يجوز لنا تجميعها واستخدامها ومشاركتها وتخزينها ،كما نوضح الخيارات والحقوق المتاحة
بالنسبة لك .فإذا كانت لديك أية أسئلة حول هذا "اإلشعار" ،يرجى االتصال بنا باستخدام تفاصيل االتصال الواردة أدناه في قسم
"االتصال بنا".
إننا نشارك في إطار عمل درع الخصوصية األوروبي/األمريكي إلى جانب إطار عمل درع الخصوصية السويسري/األمريكي
ونلتزم بهما تحت إشراف وزارة التجارة األمريكية فيما يتعلق بجمع واستخدام واالحتفاظ بالمعلومات الشخصية التي يتم نقلها
من الدول األعضاء في المنطقة االقتصادية األوروبية ) (EEAوسويسرا إلى الواليات المتحدة ،على التوالي .ويمكنك معرفة
المزيد حول التزاماتنا تجاه "درع الخصوصية" أدناه ،انقر هنا.

نبذة عن مجموعة Allegis Group
تقيم مجموعة  Allegis Groupشراكات مع منظمات في جميع أنحاء العالم لتحسين عملية استقطاب المواهب واالحتفاظ
بها .حيث نتعاون مع العمالء لمساعدتهم في تحقيق استراتيجيات المواهب وأهداف العمل ،كما نساعد المرشحين المحتملين في
تحقيق تطلعاتهم المهنية.

تتضمن خدماتنا ما يلي:
•
•
•
•
•
•

•
•

خدمات التعيين والتوظيف في المناصب التقنية والمهنية والصناعية من خالل شركة  ،Aerotekباإلضافة إلى
الخدمات الهندسية المدارة عبر شركة .EASi
خدمات التعيين والتوظيف في مناصب المخاطر واالمتثال ،وعمليات التشغيل ،واألعمال والتغيير التنظيمي،
والمناصب المالية ومناصب االستشارات اإلدارية عبر شركة .Aston Carter
البحث القانوني والتوظيف وخدمات القوى العاملة المرنة للمحامين والمتخصصين القانونيين من خالل شركة
 Major, Lindsey, & AfricaوMLA-Solutions Practice Group
خدمات البحث التنفيذي عبر منظمة بأكملها ،بما في ذلك مجلس اإلدارة ،ومديري اإلدارة العليا ،والرؤساء التنفيذيين،
وكبار نواب الرؤساء من خالل شركة .Allegis Partners
موقع توظيف عبر اإلنترنت ومصدر للباحثين عن عمل من ذوي االحتياجات الخاصة وأصحاب العمل الذين
يريدون تعيين موظفين في الواليات المتحدة عبر شركة .Getting Hired
حلول التعيين وتقديم االستشارات لقسم تكنولوجيا المعلومات ،وخبرة إدارة المواهب بقسم تكنولوجيا المعلومات،
باإلضافة إلى خدمات تكنولوجيا المعلومات المدارة والمرتكزة على المشاريع ،والتي يتم فيها االستعانة بمصادر
خارجية عبر شركة  TEKsystemsو.TEKsystems Global Services
بديل موثوق للمبيعات التي تتم من خالل االستعانة بمصادر خارجية ،وذلك بتوفير حلول مبيعات مخصصة لعمالء
التجزئة والعمالء الذين يعتمدون على المعامالت التجارية بين الشركات وذلك من خالل شركة .MarketSource
حلول إدارة القوى العاملة الدائمة والمؤقتة ،والخدمات االستشارية للمواهب ،واالستعانة بمصادر خارجية لعملية
التوظيف من خالل شركة .Allegis Global Solutions

متى يطبق هذا "اإلشعار"
تتألف "المعلومات الشخصية" من معلومات قد تحدد هويتك بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
ينطبق هذا "اإلشعار" على قيامنا بجمع معلوماتك الشخصية واستخدامها والكشف عنها:
) (iمن خالل موقع/مواقع الويب الخاصة بنا والتطبيقات ذات الصلة والمحتوى الذي يرتبط بهذا "اإلشعار" أو يشير إليه (بما
في ذلك مواقع مجموعة  Allegis Groupعلى الويب المدرجة هنا :مواقع مجموعة  Allegis Groupعلى الويب)؛
وتطبيقات برامج  Allegisلجهاز الكمبيوتر أو الهاتف المحمول (يشار إليها فيما بعد "بالتطبيقات") والمحتوى المتاح لك)
(يشار إليها إجماالً "بالمواقع")؛
) (iiوفيما يتعلق بأي من فعالياتنا أو أنشطة المبيعات والتسويق والدعاية والتوظيف الخاصة بنا ،أو في سياق تقديم خدمات
مجموعة  Allegis Groupاألخرى لك (يشار إليها إجماالً مع "المواقع" "بخدمات )"Allegis؛
) (iiiوعند استالم الخدمات منك.
ال ينطبق "إشعار الخصوصية" هذا على ممارسات األطراف األخرى التي ال تمتلكها مجموعة  Allegis Groupأو تسيطر
عليها.
الرجوع لألعلى

ما الذي يتضمنه هذا "اإلشعار"؟
انقر فوق أحد الروابط أدناه لالنتقال إلى قسم معين:
تجميع المعلومات الشخصية
استخدام المعلومات الشخصية
ملفات تعريف االرتباط والتتبع عبر اإلنترنت
مشاركة معلوماتك الشخصية داخل نطاق مجموعة Allegis
مشاركة معلوماتك الشخصية مع أطراف أخرى
األساس القانوني لمعالجة المعلومات الشخصية (المستخدمون داخل المنطقة االقتصادية األوروبية فقط)
عمليات نقل البيانات الدولية
إطار عمل درع الخصوصية األوروبي/األمريكي والسويسري/األمريكي
حقوق الخصوصية الخاصة بك
الخيارات المتاحة أمامك
أمان معلوماتك الشخصية
االحتفاظ بالبيانات
خصوصية األطفال
الروابط للمواقع األخرى والمنتديات العامة
االتصال بنا
التغييرات التي تطرأ على هذا "اإلشعار"
إشعارات إضافية
المعلومات اإلضافية التي تنطبق على عمالء MarketSource

تجميع المعلومات الشخصية
تجمع مجموعة  Allegis Groupوتحتفظ بالمعلومات الشخصية الخاصة باألفراد من الفئات التالية:
•
•

•
•

الزوار :األفراد الذين يزورون أو يستخدمون موقعنا/مواقعنا أو أي من "خدمات  "Allegisاألخرى ،وذلك حتى
نتمكن من تزويدهم بالموقع/المواقع أو "خدمات  "Allegisالتي يحتاجون إليها؛
الباحثون عن عمل :األفراد الذين يتقدمون بطلبات للحصول على فرص عمل في مجموعة Allegis Group
لشغل وظائفنا الداخلية أو كجزء من خدمات التعيين والتوظيف الخاصة بنا أو بعمالء مجموعة Allegis Group
من خالل البحث أو إدارة القوى العاملة أو الخدمات االستشارية للمواهب (في كل حالة ،سواء تم تقديم هذه الطلبات
عبر اإلنترنت أو بدون االتصال باإلنترنت)؛
العمالء والبائعون ومقدمو الخدمات والموردون اآلخرون :الموظفون و/أو الممثلون و/أو الوكالء لعمالئنا ومقدمي
الخدمات والبائعين والموردين اآلخرين الذين تربطنا بهم عالقة عمل و/أو يديرون عمالً نيابةً عن عمالئنا.
راجع وغيرهم ممن يقدمون المشورة بشأن مالءمة الباحثين عن العمل لشغل وظائف معينة.
ال َم ِ

إذا قدَّمت لنا أو لمقدمي خدماتنا معلومات شخصية تتعلق بأشخاص آخرين فيما يتعلق "بخدمات  ،"Allegisفأنت تؤكد أن
سلطة للقيام بذلك وأنك تسمح لنا باستخدام المعلومات وفقًا لهذا "اإلشعار".
لديك ال ُ
تشمل أنواع المعلومات التي نجمعها ما يلي:
•

المعلومات المرسلة إلينا :تجمع مجموعة  Allegis Groupالمعلومات الشخصية التي يقدمها األفراد لنا من خالل
"خدمات  ،"Allegisعلى سبيل المثال عندما يزورون أحد "المواقع" الخاصة بنا ،أو يشاركون في المنتديات أو
المدونات ،أو يسجلون للحصول على حساب  Allegisللوصول إلى خدمات  Allegisمعينة (مثل موقع التوظيف
في  Allegis Groupأو "موقع المجتمعات" الخاص بنا) ،أو إذا قاموا باالشتراك في التسويق الخاص بنا ،أو
التسجيل في فعالية أو ندوة عبر اإلنترنت خاصة بمجموعة  ،Allegis Groupأو االتصال بنا بأي صورة أخرى.
ضا معلومات شخصية من األشخاص أثناء عدم اتصالهم باإلنترنت ،على سبيل المثال عندما يقدم األفراد
وقد نجمع أي ً
معلومات لنا عبر الهاتف أو بصورة شخصية في الفعاليات أو في أحد مكاتب التوظيف لدينا.

تشمل أنواع المعلومات الشخصية التي قد نجمعها ما يلي:
•
•
•
•
•

•

معلومات االتصال (مثل االسم والعنوان البريدي وعنوان البريد اإللكتروني ورقم الهاتف)؛
اسم المستخدم وكلمة المرور عند التسجيل في "المواقع" الخاصة بنا؛
المعلومات المهنية ،مثل المسمى الوظيفي أو القسم أو الدور الوظيفي؛
المعلومات التي تقدمها عن اآلخرين الذين تريد منا االتصال بهم (على سبيل المثال األشخاص المحالين أو المراجع)
أو المعلومات المتعلقة بجهات االتصال الخاصة بك في حاالت الطوارىء؛
معلومات السيرة الذاتية مثل سجل التوظيف والتعليم ،والكفاءات اللغوية ،ومعلومات التصريح األمني  ،وغير ذلك
من المهارات المتعلقة بالعمل ،والجوائز واألوسمة والعضوية في النوادي والمنظمات والمصالح واألنشطة الشخصية
والمعلومات المتعلقة بمصالحك المهنية وغيرها من المؤهالت أو الرغبات المتعلقة بفرص التوظيف المستقبلية بما
في ذلك المعلومات المتعلقة باألجر المطلوب والمزايا المرغوبة؛
المواطنة وحالة تصريح العمل.

عندما نطلب منك معلومات ،فسوف نعلمك قبل جمعها ما إذا كان تقديم المعلومات الشخصية التي نطلبها مطلوبًا من قبل
أصحاب العمل كشرط من شروط العمل لديهم أو بموجب القانون ،أو ما إذا كان يمكن تقديم المعلومات على أساس تطوعي،
والعواقب المترتبة على عدم تقديم المعلومات.
•

المعلومات التي نجمعها تلقائ ًيا :نقوم تلقائيًا بجمع معلومات تقنية معينة من زوار موقعنا/مواقعنا ،مثل عنوان
بروتوكول اإلنترنت ) (IPالخاص بأجهزتهم ،ومعلومات تسجيل الدخول الخاصة بهم ،ونوع الجهاز وأرقام التعريف
الفريدة ،ونوع المتصفح وإصداره ،وإعداد المنطقة الزمنية ،وأنواع المكونات اإلضافية للمتصفح وإصداراتها ،ونظام

•

•

•

التشغيل واألنظمة األساسية .وقد نقوم أيضًا بجمع معلومات معينة حول زياراتهم إلى موقعنا/مواقعنا تلقائيًا ،مثل
أخطاء التنزيل التي يواجهونها وعدد الزيارات إلى صفحات معينة .وعند تنزيل تطبيقات  Allegis Groupأو
تثبيتها أو استخدامها ،قد نقوم نحن ومقدمو الخدمات لدينا بتتبع معلومات معينة متعلقة باألجهزة وجمعها (مثل نوع
الجهاز والمعرف الفريد الخاص به) وبيانات خاصة باستخدام تطبيق معين (مثل التاريخ والوقت الذي وصل فيه
التطبيق على جهازك إلى خوادمنا والمعلومات والملفات التي تم تنزيلها إلى التطبيق بنا ًء على معرف جهازك).
المعلومات التي نحصل عليها من مصادر أخرى أو من أطراف أخرى :قد نتلقى أو نحصل على معلومات حول
زوارنا والباحثين عن عمل والعمالء والموردين من الشركاء من أطراف أخرى (مثل مقدمي خدمات التحقق من
الشخصية) أو مصادر من أطراف أخرى (مثل المعلومات من المواقع المتاحة للجميع (مثل  Monster.comأو
 CareerBuilder.comأو  ،)LinkedInأو مرجع خارجي للباحث عن وظيفة.
يمكنك أيضًا اختيار تزويدنا بإمكانية الوصول إلى بعض المعلومات الشخصية المخزنة من قبل أطراف أخرى ،مثل
مواقع شبكات التواصل االجتماعي .على سبيل المثال ،إذا قمت بالتسجيل للحصول على حساب للوصول إلى بعض
مواقعنا (مثل موقع "المجتمعات") ،يمكنك اختيار استيراد بيانات ملفك الشخصي األساسية في حساب LinkedIn
(مثل اسمك وخبرتك وموقعك وصورتك ومعلومات االتصال بك) .ومن خالل السماح لمجموعة Allegis Group
بالوصول إلى هذه المعلومات ،فعند جمع المعلومات وتخزينها واستخدامها ،وفقًا "إلشعار الخصوصية" هذا ،لن
تسعى مجموعة  Allegis Groupإال لتحقيق المصالح المشروعة المنصوص عليها أدناه تحت عنوان "استخدام
المعلومات الشخصية".
إننا نقوم بجمع المعلومات المتاحة للجميع من مواقع التوظيف أو مواقع التواصل االجتماعي المهنية حيث يوفر
األفراد البيانات المهنية ويمكن لشركات التوظيف االطالع عليها.

المعلومات الشخصية الحساسة :فيما يتعلق بالخدمات المختلفة التي نقدمها ،أو إذا كنت تتقدم بطلب للحصول على فرصة
عمل معنا أو لدى أحد عمالئنا ،فقد يُطلب منك أنواع من المعلومات الشخصية التي تعد معلومات شخصية حساسة في بعض
الدول .وتتضمن المعلومات الشخصية الحساسة ،على سبيل المثال ،أرقام بطاقات الهوية الصادرة عن الحكومة (مثل أرقام
التأمين القومية) ،أو المعلومات المتعلقة بأصل الشخص أو عرقه ،واآلراء السياسية أو المعتقدات الدينية أو الفلسفية ،والصحة
أو الحالة البدنية أو العقلية ،والتوجه الجنسي ،والعضوية النقابية ،والبيانات الوراثية ،وأي إجراءات قانونية ذات صلة ،أو
معالجة بيانات القياسات الحيوية ألغراض تحديد أحد األفراد على نحو فريد .وتتضمن أيضًا معلومات حول الجرائم الجنائية
ألحد األفراد أو صدور أحكام باإلدانة ضده ،باإلضافة إلى أي معلومات أخرى تعد حساسة بموجب قوانين حماية البيانات
المعمول بها (يشار إليها إجماالً "بالمعلومات الشخصية الحساسة").
•

مع أننا نهدف إلى تقليل كم المعلومات الشخصية الحساسة التي نعالجها ،إال أننا قد نعالج هذه المعلومات في ظروف
معينة ،على سبيل المثال حيثما يُطلب منا ذلك أو يُسمح لنا بذلك بموجب القانون (على سبيل المثال ،معلومات حول
األصل/العرق والنوع واإلعاقات لمراقبة الفرص المتكافئة أو برامج التمييز اإليجابي) ،أو حيثما يكون ذلك ضروريًا
لتزويدك بخدمة ما ،أو إذا كنا بحاجة إلى إجراء فحص الخلفية الجنائية أو اختبار المخدرات/الكحول أو اختبار مدى
الصالحية ألداء واجبات العمل .وسوف نحصل على موافقتك الصريحة على قيامنا بجمع المعلومات الشخصية
الحساسة الخاصة بك واستخدامها إذا كان ذلك مطلوبًا بموجب قوانين حماية البيانات المعمول بها.

الرجوع لألعلى

استخدام المعلومات الشخصية
ال يتم استخدام المعلومات الشخصية التي تجمعها مجموعة  Allegis Groupإال كما هو موضح في هذا "اإلشعار" و/أو
بالطريقة التي نحددها في وقت جمع المعلومات .بصورة عامة ،نحن نقوم بجمع المعلومات الشخصية واستخدامها لتوفير
"خدمات  "Allegisوتحسينها بصورة فعالة (مثل "المواقع" الخاصة بنا وخدمات التعيين والتوظيف ذات الصلة ،أو خدمات
البحث ،أو إدارة القوى العاملة ،أو الخدمات االستشارية للمواهب) ولالمتثال للقوانين واللوائح الحكومية السارية (مثل االلتزام
بالمتطلبات اإللزامية للتوظيف والضرائب والتأمين).

وبصورة أكثر تحديدًا ،قد نستخدم معلوماتك الشخصية لألهداف التالية:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

توفير "خدمات  "Allegisوإدارتها وألهداف عمليات التشغيل الداخلية (على سبيل المثال ،استكشاف األخطاء
وإصالحها وتحليل البيانات واألغراض اإلحصائية والدراسات االستقصائية)؛
حماية "خدمات ( "Allegisعلى سبيل المثال ،مراقبة عمليات االحتيال ومنعها)؛
الرد على مراسالتك؛
االمتثال للقوانين واللوائح الحكومية المعمول بها؛
لتلبية احتياجاتك إذا كنت أحد الباحثين عن عمل؛
للمالءمة بين الباحث عن عمل والمناصب الوظيفية؛
للمالءمة بين المناصب الوظيفية والباحثين عن العمل؛
قياس عدد المستخدمين ومدى استخدام "الموقع/المواقع" ،حتى نتمكن من تخطيط النطاق الترددي "للموقع" والسعة
وفقًا لذلك؛
التعرف عليك عند عودتك كزائر بصورة متكررة إلى "موقعنا/مواقعنا" أو إلى "خدمات  "Allegisاألخرى عبر
اإلنترنت؛
تقديم معلومات عن السلع والخدمات التي تطلبها؛
إرسال رسائل بريد إلكتروني ومراسالت ترويجية أخرى لك حول تسويق مجموعة  Allegis Groupواإلعالنات
والدعايا الخاصة بها وفقًا لتفضيالت التسويق الخاصة بك .ويمكنك إلغاء االشتراك في التسويق لدينا في أي وقت
(راجع قسم "الخيارات المتاحة أمامك" أدناه)؛
ألغراض األعمال الخاصة بنا ،مثل تحليل البيانات ،وعمليات التدقيق ،ومراقبة عمليات االحتيال ومنعها ،وتطوير
منتجات وخدمات وعروض جديدة  ،وتعزيز "مواقعنا" ومنتجاتنا وخدماتنا أو تحسينها أو تعديلها ،وتشغيل أنشطة
أعمالنا وتوسيعها؛
إخطارك بالتغييرات التي تطرأ على "موقعنا/مواقعنا" أو "خدمات  "Allegisاألخرى.

قد يتم أيضًا استكمال المعلومات الشخصية التي يتم جمعها عبر اإلنترنت من خالل "خدمات  "Allegisبالمعلومات التي تزودنا
بها من خالل خدمات مجموعة  Allegis Groupاألخرى ،باإلضافة إلى مصادر أخرى عبر اإلنترنت أو دون االتصال
باإلنترنت (مثل معارض التوظيف ،أو منصات التواصل االجتماعي (مثل  ،)LinkedInأو المعارض التجارية ،أو الفعاليات
األخرى) وأساليب إلحاق البيانات األخرى (مثل عالمات الموقع والتتبع وملفات تعريف االرتباط كما هو موضح أدناه).
ويحق لنا أيضًا استخدام المعلومات الشخصية التي نستلمها ألغراض إنشاء إحصائيات مج ّمعة ومجهولة المصدر بحيث ال
تكشف عن الهوية المعينة ألي شخص.
في أغلب األحيان ،سيتعين على مجموعة  Allegis Groupمعالجة المعلومات الشخصية ألغراض تجارية متعددة تصب
في صالح مصالحنا المشروعة (مثل إدارة أعمالها التجارية وتزويدك بالخدمات التي تطلبها) وذلك من أجل إبرام عقد أو تنفيذه
معك و/أو من أجل الوفاء بالتزاماتنا القانونية (كما هي موضحة أعاله) .وبالرغم من ذلك ،ستسعى مجموعة Allegis
 ،Groupفي بعض األحيان وباستمرار حيثما يقتضيه القانون المعمول به ،للحصول على موافقتك لمعالجة معلوماتك
الشخصية (بما في ذلك أية معلومات شخصية حساسة).
الرجوع لألعلى

ملفات تعريف االرتباط والتتبع عبر اإلنترنت
تستخدم مواقع الويب الخاصة بمجموعة " Allegis Groupملفات تعريف االرتباط" وتقنيات مماثلة لها (مثل حشرات الويب
" )"web bugsللمساعدة في تخصيص تجربة استخدامك لإلنترنت وألغراض متعلقة بإجراء التحليالت.
يتم استخدام أداة  HotJarفي بعض الصفحات الخاصة بمواقع ويب معينة لدينا مذكورة أدناه حتى نتمكن من استيعاب
احتياجات المستخدمين بشكل أفضل والتحسين من خدماتنا المهنية والمحتوى لدينا من أجل تقديم أفضل تجربة للمستخدم.

ما المواقع التي تستخدم أداة HotJar؟
نحن نستخدم حاليًا أداة  HotJarفي المواقع التالية:
•
•
•
•
•
•

www.aerotek.com
www.allegisgroup.com
www.astoncarter.com
www.easi.com
www.gettinghired.com
www.teksystems.com

ما هي أداة HotJar؟
تعد  Hotjarخدمة تكنولوجية تقوم بتسجيل جلسات المستخدمين ،دون الكشف عن هويتهم ،والتقاط معلومات—مثل الروابط
التي ينقر المستخدمون فوقها أو المدة الزمنية التي يستغرقها المستخدمون الستعراض صفحة ما—لمساعدتنا في استيعاب
طريقة تفاعل المستخدمين مع مواقع الويب لدينا .وتقوم أداة  HotJarبتجميع هذه المعلومات عبر جلسات متعددة للمستخدمين
وعرضها بشكل "مخطط حراري" مرئي يعرض مكان وقوع تفاعالت المستخدمين في أي صفحة مقدمة .وبالتالي يتيح لنا
ذلك معرفة "النقاط الساخنة" التي تشير إلى األماكن التي يحاول المستخدمون االنتقال إليها وتقييم ما إذا كان موقع الويب
الخاص بنا يلبي احتياجات الزوار.
كيف تعمل أداة HotJar؟
تستخدم أداة  Hotjarملفات تعريف االرتباط وتقنيات أخرى من أجل تتبع وجمع بيانات خاصة بتفاعالت مستخدمي مواقع
الويب لدينا ،باإلضافة إلى معلومات الجهاز مثل عنوان  IPالخاص بالجهاز (يتم التقاطه وتخزينه فقط بشكل ال يكشف عن
الهوية) ،وحجم شاشة الجهاز ،ونوع الجهاز (وسائل فريدة لتحديد هوية الجهاز) ،ومعلومات المتصفح ،والموقع الجغرافي
(الدولة فقط) ،واللغة المفضلة .وتقوم أداة  HotJarبتخزين تلك المعلومات في ملف تعريف مستخدم مجهول الهوية.
هل تقوم أداة  HotJarبتسجيل أو التقاط أو تخزين أية معلومات حساسة أو بيانات شخصية؟
ال .لن تقوم أداة  Hotjarأو مواقع الويب لدينا باستخدام هذه المعلومات على اإلطالق لتحديد هوية مستخدمين بعينهم أو
لمطابقتها مع بيانات أخرى تخص مستخد ًما بعينه .كما لن نقوم أبدًا بوضع أداة  HotJarفي صفحات تحتوي على نماذج أو
في أية أماكن أخرى يمكن للمستخدمين إدخال بياناتهم الشخصية فيها .للحصول على تفاصيل إضافية ،الرجاء مراجعة سياسة
الخصوصية الخاصة بأداة  Hotjarمن خالل النقر فوق هذا الرابط.
ما الصفحات التي تستخدم أداة  HotJarفي موقع الويب هذا؟
لن نقوم باستخدام أداة  HotJarإال في مجموعة فرعية صغيرة من موقع الويب الخاص بالواليات المتحدة والتي يرتبط
محتواه على الوجه األغلب بالبحث عن وظائف وتقديم خدمات للباحثين عن وظائف .كما أننا نستخدم بيانات تحليلية لتحديد
الصفحات األكثر زيارة في الموقع المرتبطة بالبحث عن وظائف ،ونستخدم أداة  HotJarعلى عينة تمثيلية من تلك الصفحات
من أجل إضفاء مزيد من التحسينات على تجربة المستخدم.

كيف يمكنني اختيار إلغاء التعقب بواسطة HotJar؟
يمكنك أن تختار إلغاء إنشاء ملف تعريف للمستخدم ،وتخزين أداة  Hotjarللبيانات المتعلقة باستخدامك لموقعنا ،واستخدام أداة
 Hotjarلملفات تعريف االرتباط من أجل التتبع على مواقع الويب األخرى من خالل اتباع هذا الرابط الختيار اإللغاء.
للحصول على مزيد من المعلومات حول أنواع ملفات تعريف االرتباط المستخدمة في مواقع الويب الخاصة بمجموعة
 ،Allegis Groupالرجاء مراجعة إخطار ملفات تعريف االرتباط ،المتاح على جميع مواقع الويب لدينا.
الرجوع لألعلى

مشاركة معلوماتك الشخصية داخل نطاق مجموعة Allegis
يحق لمجموعة  Allegis Groupالكشف عن معلوماتك الشخصية ألية جهة تابعة لها داخل نطاق مجموعة Allegis Group
من أجل استخدامها تبعًا "إلشعار الخصوصية" هذا .وذلك يشمل الشركات الفرعية لدينا والجهات التابعة لنا وشركتنا القابضة
الرئيسية.
وقد تتضمن هذه المشاركة للمعلومات الشخصية مع الجهات التابعة لمجموعة  Allegis Groupإجراء دمج للمعلومات
الشخصية التي قامت بتجميعها بعض مواقع مجموعة  Allegis Groupمع المعلومات التي تم تجميعها بشكل مستقل على
مواقع أخرى لمجموعة  Allegis Groupباإلضافة إلى المعلومات التي تم تجميعها دون االتصال باإلنترنت داخل قاعدة
(قواعد) بيانات واحدة أو أكثر قابلة لالستخدام من طرف مجموعة  ،Allegis Groupبما في ذلك الجهات التابعة لها .ومجددًا،
لن يتم استخدام تلك المعلومات المج ّمعة على اإلطالق إال لألغراض التي تم الكشف عنها داخل "إشعار الخصوصية" هذا.
الرجوع لألعلى

مشاركة معلوماتك الشخصية مع أطراف أخرى
يحق لمجموعة  Allegis Groupمشاركة معلومات شخصية تخصك والكشف عنها مع األنواع التالية من األطراف األخرى
وفي الظروف اآلتية:
•

•

•

موظفون أو عمالء محتملون – يحق لنا مشاركة معلوماتك الشخصية مع أحد العمالء إذا كنت تبحث عن وظيفة
لغرض تقديم "خدمات ( "Allegisمثل خدمات التوظيف والتعيين ،أو خدمات البحث أو إدارة القوى العاملة أو تقديم
االستشارات بخصوص اختيارات المواهب).
وبصدد ما سلف ذكره باألعلى ،قد يلزمنا الكشف عن بعض البيانات المتعلقة بعملك السابق (مثل سيرتك الذاتية
والمعلومات ذات الصلة ،أو نتائج أية تحريات عن الخلفية الجنائية بقدر ما يسمح به القانون ،أو غير ذلك من
البيانات المعينة الخاصة بالموظف مثل رقم الهوية الشخصية/رقم الضمان االجتماعي) مع ذلك العميل أو مع مقدمي
خدمات أو وكالء آخرين يعملون بالنيابة عنا لتسهيل وإتاحة التوظيف أو التعيين المحتمل .وسيقوم العميل لدى
مجموعة  Allegis Groupبمعالجة تلك المعلومات الشخصية تب ًعا للسياسات واإلجراءات الخاصة به وذلك في
حالة توظيفك من جانب أي عميل لدى مجموعة  Allegis Groupعبر خدمات البحث أو إدارة القوى العاملة أو
تقديم االستشارات بخصوص اختيارات المواهب.
االمتثال للقوانين – يحق لنا الكشف عن المعلومات الشخصية ألي طرف آخر حيثما يقتضي القانون منا ذلك من
أجل االستجابة أو االمتثال ألي قانون معمول به ،أو الئحة ،أو مذكرة استدعاء ،أو أوامر قضائية ،أو إجراءات
قانونية ،أو مطالب حكومية ،بما في ذلك الكشف عنها استجابة ألوامر السلطات العامة لتلبية متطلبات األمن القومي
أو إنفاذ القانون.
موردين ومستشارين من أطراف أخرى
الموردون والمستشارون والمقدمون اآلخرون للخدمات – نحن نستخدم ّ
ّ
باإلضافة إلى مقدمي خدمات آخرين لمساعدتنا في تقديم "خدمات  ،"Allegisبما في ذلك تقديم الدعم لنا في بعض
المجاالت مثل تعيين الموظفين ومراجعة الردود على اإلعالنات الوظيفية ،وإدارة البيانات الخاصة ببيان

الخبرة/السيرة الذاتية ،وإدارة منصة تكنولوجيا المعلومات أو خدمات الدعم ،وخدمات البنية التحتية وطلب الوظائف،
والتسويق ،وإجراءات تحليل البيانات ،والتدريب على اكتساب المهارات وعمليات التقييم ،وفحوصات الصحة
والسالمة المهنية ،والتحريات عن خلفيات المرشحين والفحوصات المتعلقة بتعاطي المخدرات .وبتقديمهم هذه
الخدمات نيابة عن مجموعة  ،Allegis Groupقد يتعين علينا تمكين هذه األطراف األخرى من الوصول إلى
معلوماتك الشخصية.

•

•

•

في حاالت نقل بيانات األفراد المقيمين في المنطقة االقتصادية األوروبية أو سويسرا قُد ًما إلى األطراف األخرى التي
تستلمها طبقًا لدرع الخصوصية األوروبي/األمريكي أو درع الخصوصية السويسري/األمريكي ،يمكن مساءلة
مجموعة  Allegis Groupبموجب مبادئ درع الخصوصية إذا ما قام وكالؤنا بمعالجة معلوماتك الشخصية بما ال
يتسق مع المبادئ ،ما لم نقم بإثبات ما يفيد عدم تحملنا المسؤولية عن الحدث الذي تسبب في وقوع الضرر.
نقل األعمال التجارية – قد تحدث ظروف ،إما ألسباب استراتيجية أو أسباب تجارية أخرى ،تقرر فيها مجموعة
 Allegis Groupبيع األعمال التجارية أو شراءها أو دمجها أو إعادة تنظيمها بخالف ذلك .وقد تنطوي أي من
تلك المعامالت على الكشف عن معلومات شخصية لمشترين متوقعين أو فعليين ،أو تلقي تلك المعلومات من
البائعين ،وفقًا للقانون المعمول به .وتلتزم مجموعة  Allegis Groupبالسعي نحو توفير حماية مناسبة للمعلومات
في تلك األنواع من المعامالت.
المصالح األساسية والحقوق القانونية – يحق لنا جمع معلومات شخصية وأية معلومات إضافية أخرى متوفرة لدينا
ومشاركتها من أجل إجراء التحريات أو الردع أو اتخاذ إجراء بشأن األنشطة غير القانونية ،أو عمليات االحتيال
المشتبه فيها ،أو األحداث المنطوية على تهديدات محتملة للسالمة البدنية ألي شخص ،أو االنتهاكات الخاصة بشروط
االستخدام لدى مجموعة  ،Allegis Groupأو كما يقتضيه القانون بخالف ذلك ،على سبيل المثال ال الحصر ،بما
يلبي متطلبات األمن القومي أو إنفاذ القانون .كما يحق لنا أيضًا الكشف عن معلوماتك الشخصية ألطراف أخرى
عندما نختار إثبات أو ممارسة حقوقنا القانونية أو الدفاع عنها أمام الدعاوى القانونية.
بموافقتك – يحق لنا الكشف عن معلوماتك الشخصية ألغراض أخرى بموافقتك.

ال يتم مطلقًا بيع معلوماتك الشخصية أو استئجارها أو تأجيرها ألي شركة خارجية ،ما لم تمنحنا إذنًا بذلك.
الرجوع لألعلى

األساس القانوني لمعالجة المعلومات الشخصية (المستخدمون داخل المنطقة االقتصادية األوروبية فقط)
إذا كنت من أحد المستخدمين المنتمين إلى المنطقة االقتصادية األوروبية ،فسوف يستند األساس القانوني لجمع المعلومات
الشخصية الموضحة أعاله واستخدامها على المعلومات الشخصية المعنية وعلى السياق المعين الذي نقوم فيه بجمعها.
وبرغم ذلك ،فسنجمع منك المعلومات الشخصية بصورة عادية فقط ) (iحيثما نكون بحاجة إلى المعلومات الشخصية إلبرام عقد
معك أو ) (iiحيثما تصب معالجتها في صالح مصالحنا المشروعة وال يتم إلغاؤها بواسطة الحقوق الممنوحة لك أو ) (iiiحيثما
نحصل على موافقة منك للقيام بذلك .وفي بعض األحيان ،قد يصبح لزا ًما علينا أيضًا تجميع معلومات شخصية منك ألغراض
قانونية.
في حال طلبنا منك تقديم معلومات شخصية لالمتثال ألحد المتطلبات القانونية أو إلبرام عقد معك ،سنقوم بتوضيح ذلك في
الوقت المناسب وإعالمك ما إذا كان تقديم معلوماتك الشخصية ضروريًا أم ال (باإلضافة إلى العواقب المحتملة في حال لم تقم
بتقديم معلوماتك الشخصية).
في حال قمنا بجمع معلوماتك الشخصية واستخدامها استنادًا إلى مصالحنا المشروعة (أو المصالح الخاصة بأي طرف آخر)،
فإن هذه المصالح تتمثل عادة في إدارة المنصة لدينا والتواصل معك كما يلزم لتقديم خدماتنا إليك وتحقيق مصلحتنا التجارية
المشروعة؛ على سبيل المثال ،عند الرد على استفساراتك ،أو تحسين خدماتنا ،أو القيام بالتسويق ،أو ألغراض اكتشاف
األفعال غير القانونية أو ردعها .وقد تكون لدينا مصالح مشروعة أخرى ،كما سنقوم بتوضيح نوع تلك المصالح المشروعة لك
في الوقت المناسب حسب االقتضاء.

يحق لك اختيار تقديم معلوماتك الشخصية إلى مجموعة  Allegis Groupبسبب منصب وظيفي معين لم يحالفك التوفيق
بشأنه .وفي تلك الحالة ،وكما أوضحت أنك تبحث عن فرص عمل خارج إطار منصبك الحالي ،فإن مجموعة  Allegisيحق
لها االحتفاظ بمعلوماتك الشخصية من أجل تقديم فرص عمل أخرى لك قد تتناسب مع خبرتك .إذا ساورتك مخاوف حول
احتفاظ مجموعة  Allegis Groupبهذه البيانات لتحقيق هذه األغراض ،فالرجاء مناقشتها مع جهة االتصال لديك بمجموعة
.Allegis Group
إذا كانت لديك أية أسئلة أو احتجت إلى معلومات إضافية بشأن األساس القانوني الذي نستند إليه في جمع معلوماتك الشخصية
واستخدامها ،يرجى التواصل معنا باستخدام تفاصيل االتصال المرفقة أسفل العنوان "االتصال بنا" الموضح أدناه.
الرجوع لألعلى

عمليات نقل البيانات الدولية
بصفتنا شركة عالمية ،يحق لنا نقل المعلومات الشخصية إلى شركات مجموعة  Allegis Groupواألطراف األخرى
الموجودة بالواليات المتحدة والدول األخرى التي قد تكون خارج حدود دولة إقامتك وذلك من أجل تخزين المعلومات
ومعالجتها لتقديم "خدمات  ."Allegisقد ال يوجد بالضرورة لدى تلك الدول قوانين شاملة لحماية البيانات بالقدر المماثل
لشمولية القوانين في دولتك أو محل إقامتك .وباإلضافة إلى ذلك ،سنكون قد اتخذنا تدابير أمنية مناسبة لحماية معلوماتك
الشخصية تبعًا لهذا "اإلشعار" والقانون المعمول به أينما تتم معالجتها .وتتضمن تلك التدابير األمنية تطبيق الشروط التعاقدية
القياسية للجنة األوروبية والخاصة بعمليات نقل المعلومات الشخصية فيما بين شركات مجموعة  Allegis Groupواإلقرار
الذاتي على أُطر عمل درع الخصوصية الموضحة أدناه بمزيد من التفصيل .يمكن توفير مزيد من التفاصيل عن تلك التدابير
األمنية عند الطلب.
الرجوع لألعلى

إطار عمل درع الخصوصية األوروبي/األمريكي والسويسري/األمريكي
بالنسبة للمعلومات الشخصية التي نستلمها من المنطقة االقتصادية األوروبية وسويسرا ،فإن مجموعة .Allegis Group, Inc
والشركات الفرعية التابعة لها تحت إدارة أمريكية (للحصول على قائمة كاملة بالشركات الفرعية تحت إدارة أمريكية ،انقر هنا)
إقرارا بامتثالها ألُطر عمل درع الخصوصية األوروبي/األمريكي والسويسري/األمريكي حسبما تنص عليه وزارة
قد قدمت
ً
التجارة في الواليات المتحدة بخصوص جمع المعلومات الشخصية واستخدامها واالحتفاظ بها من المنطقة االقتصادية األوروبية
إقرارا بالتزامنا بمبادئ درع الخصوصية
وسويسرا والتي يتم نقلها إلى الواليات المتحدة طبقًا لدرع الخصوصية .لقد قدمنا
ً
المتعلقة بتلك البيانات .في حال وجود أي تضارب بين السياسات المذكورة في سياسة الخصوصية هذه وحقوق أصحاب البيانات
المقدمة بموجب مبادئ درع الخصوصية ،سيتم العمل بمبادئ درع الخصوصية .لمعرفة المزيد حول برنامج درع الخصوصية
ولعرض صفحة اإلقرار الخاص بنا ،الرجاء زيارة الموقع https://www.privacyshield.gov/
تخضع مجموعة  Allegis Groupلسلطات إنفاذ القانون والسلطات التحقيقية التابعة للجنة التجارة الفيدرالية ) (FTCفيما
يتعلق باالمتثال لدرع الخصوصية.
يحق لألفراد الموجودين في سويسرا والمنطقة االقتصادية األوروبية الحصول على تأكيد منّا عما إذا كنا نحتفظ بمعلومات
شخصية تخصك أم ال .وبنا ًء على طلبك ،سنوفر لك إمكانية الوصول للمعلومات الشخصية الخاصة بك التي نحتفظ بها.
ويجوز لك أيضًا تصحيح المعلومات الشخصية الخاصة بك لدينا أو تعديلها أو حذفها .ويتعين على من يسعى إلى الوصول إلى
المعلومات الشخصية أو يسعى إلى تصحيح بيانات غير دقيقة أو تعديلها أو حذفها تعبئة النموذج التالي الموجود على
الويب هنا  .إذا واجهتك أي مشكالت بشأن النموذج الموجود على الويب أو إذا رغبت في تقديم طلبات لنا بطريقة أخرى
بخالف طريقة التقديم المنصوص عليها ،يرجى التواصل مع  .datasubjectrequests@allegisgroup.comوفي
حال ُ
طلب منّا حذف بيانات ،فسنقوم بالرد ضمن إطار زمني معقول.

قد يتم تقييد حقك في الوصول إلى معلوماتك الشخصية في ظل ظروف استثنائية ،وهي تشمل على سبيل المثال ال الحصر،
عندما يكون العبء أو النفقة المتكبدة لتقديم إمكانية الوصول هذه غير متناسبة مع المخاطر المتعلقة بخصوصيتك في الحالة
المعنية ،أو في حالة تعرض حقوق أشخاص آخرين لالنتهاك عند منحك إمكانية الوصول هذه .إذا قررنا تقييد إمكانية وصولك
إلى المعلومات الشخصية في ظل ظروف معينة ،فسوف نقوم بتقديم توضيح لهذا القرار والرد على أي استفسارات لديك.
سن وفر لألفراد خيار الموافقة أو الرفض قبل قيامنا بمشاركة بياناتهم مع أطراف أخرى بخالف وكالئنا ،أو قبل استخدامها
لغرض آخر بخالف الغرض الذي تم جمعها من أجله في األصل أو لغرض تم التصريح به فيما بعد .لتقييد استخدام معلوماتك
الشخصية واإلفصاح عنها ،يرجى تعبئة النموذج شديد اإليجاز التالي الموجود على الويب هنا .إذا واجهتك أي مشكالت بشأن
النموذج الموجود على الويب أو إذا رغبت في تقديم طلبات لنا بطريقة أخرى بخالف طريقة التقديم المنصوص عليها ،يرجى
التواصل مع .datasubjectrequests@allegisgroup.com
سوف تتلقى رسائل البريد اإللكتروني على عنوان البريد اإللكتروني الذي قمت بتقديمه من خالل نموذج الويب لإلقرار
باستالم الطلب الخاص بك ولموافاتك بالتحديثات بشأن حالة الطلب .يتم تأمين جميع المراسالت التي تتم من خالل هذه البوابة
اإللكترونية وتشفيرها .ونحن نحثك على استخدام هذه العملية ونقدر لك ذلك ،فهذا يسمح لنا بتتبع الطلبات من خالل نظام
مركزي آمن يتسم بالكفاءة.
لحماية خصوصيتك وأمانك ،قد نقوم باتخاذ إجراءات ،قبل متابعة التعامل مع الطلب الخاص بك ،للتحقق من هويتك ،مثل كلمة
المرور ومعرف المستخدم إذا كان هناك حساب يرتبط بالطلب الخاص بك ،أو معلومات تعريف مثل عنوانك أو تاريخ
ميالدك.
امتثاالً لمبادئ درع الخصوصية ،تلتزم مجموعة  Allegis Groupبحل الشكاوى المتعلقة بخصوصيتك وقيامنا بجمع أو
استخدام معلوماتك الشخصية المنقولة إلى الواليات المتحدة وفقًا لدرع الخصوصية .ويجوز للمقيمين في المنطقة االقتصادية
األوروبية أو في سويسرا ممن يعتقدون في حدوث معالجة للمعلومات الخاصة بهم ال تمتثل لمبادئ درع الخصوصية رفع
شكاوى بعدة طرق:
) (1يتعين عليك أوالً التواصل معنا من خالل تعبئة النموذج شديد اإليجاز الموجود على الويب من هنا .أو بدالً من ذلك،
استخدم تفاصيل جهة االتصال الواردة أدناه وسوف نرد على الشكوى الخاصة بك في خالل  45يو ًما من تاريخ االستالم.
Allegis Group, Inc.
7301 Parkway Drive, 5th Floor
Hanover, MD 21076
ATTN: Privacy Officer
datasubjectrequests@allegisgroup.com
أو في حال إقامتك في المنطقة االقتصادية األوروبية أو في سويسرا:
Allegis Group Limited
c/o Legal Department
Maxis 2
Western Road
Bracknell
RG12 1RT
ATTN: Legal Team
datasubjectrequests@allegisgroup.com

) (2كما نلتزم بإحالة الشكاوى المتعلقة بالخصوصية التي لم يتم تسويتها بموجب مبادئ درع الخصوصية إلى آلية مستقلة
لتسوية النزاعات ،وتتمثل هذه اآللية في برنامج  ،BBB EU PRIVACY SHIELDالذي تتم إدارته من قبل مجلس
مكاتب تحسين األعمال .وفي حالة عدم تلقي إقرار باستالم الشكوى الخاصة بك في الوقت المناسب أو إذا لم تتم معالجة
مرض ،يرجى زيارة الموقع http://www.bbb.org/EU-privacy-shield/for-eu-
الشكوى على نحو
ٍ
 consumersللحصول على مزيد من المعلومات ولتقديم شكوى .ويتم تقديم هذه الخدمة مجانًا.
) (3في حال تعذر تسوية الشكوى الخاصة بك بخصوص درع الخصوصية من خالل الوسائل الواردة أعاله ،يجوز لك اللجوء
الملزم في ظل ظروف معينة لتسوية بعض المطالبات المتبقية التي تعذرت تسويتها من خالل آليات اإلنصاف
إلى التحكيم
ِ
األخرى .راجع الملحق  1لدرع الخصوصية الموجود على الموقع
https://www.privacyshield.gov/article?id=ANNEX-I-introduction
الرجوع لألعلى

حقوق الخصوصية الخاصة بك
ما حقوق الخصوصية؟
تسمح حقوق الخصوصية للفرد بتقديم طلبات محددة لمنظمة ما بشأن معالجة البيانات الشخصية الخاصة به .ويتم تطبيق هذه
الحقوق من خالل قوانين حماية البيانات التي تختلف من مكان آلخر .وفي بعض المناطق (مثل المنطقة االقتصادية
األوروبية) ،تشمل حقوق الخصوصية الخاصة بك ما يلي:
) (iطلب الوصول إلى نسخة من معلوماتك الشخصية؛
) (iiطلب تصحيح أو حذف بيانات محفوظة بشأنك؛
) (iiiفرض قيود على معالجة معلوماتك الشخصية؛
) (ivإمكانية نقل البيانات
) (vفي ظل ظروف معنية ،قد يحق لك أيضًا االعتراض على معالجة معلوماتك الشخصية.
في حال قيامنا بجمع معلوماتك الشخصية ومعالجتها بموافقتك ،يمكنك سحب تلك الموافقة في أي وقت ،ولكن لن يؤثر ذلك في
أي معالجة لمعلوماتك الشخصية تم إجراؤها قبل سحب هذه الموافقة ،كما أنها لن تؤثر في معالجة معلوماتك الشخصية التي
يتم إجراؤها على أسس قانونية أخرى بخالف الموافقة.

كيفية ممارسة حقوق الخصوصية الخاصة بك
إذا أردت ممارسة حقوق الخصوصية الخاصة بك ،يرجى تعبئة النموذج شديد اإليجاز الموجود على الويب من هنا .إن
استخدامك للنموذج الموجود على الويب يوفر لنا المعلومات ذات الصلة الالزمة لتقييم طلبك والرد عليه .سوف تتلقى رسائل
البريد اإللكتروني على عنوان البريد اإللكتروني الذي قمت بتقديمه من خالل نموذج الويب لإلقرار باستالم الطلب الخاص بك
ولموافاتك بالتحديثات بشأن حالة الطلب .يتم تأمين جميع المراسالت التي تتم من خالل هذه البوابة اإللكترونية وتشفيرها.
ونحن نحثك على استخدام هذه العملية ونقدر لك ذلك ،فهذا يسمح لنا بتتبع الطلبات من خالل نظام مركزي آمن يتسم بالكفاءة.

لحماية خصوصيتك وأمانك ،قد نقوم باتخاذ إجراءات ،قبل متابعة التعامل مع الطلب الخاص بك ،للتحقق من هويتك ،مثل كلمة
المرور ومعرف المستخدم إذا كان هناك حساب يرتبط بالطلب الخاص بك ،أو معلومات تعريف مثل عنوانك أو تاريخ
ميالدك .في حال إقامتك في المنطقة االقتصادية األوروبية أو في سويسرا ،فسنقوم بمعالجة طلب الوصول الذي تقدمه وف ًقا
لدرع الخصوصية األوروبي/األمريكي أو درع الخصوصية السويسري/األمريكي.
إذا واجهتك أي مشكالت بشأن النموذج الموجود على الويب أو إذا رغبت في تقديم طلبات لنا بطريقة أخرى بخالف طريقة
التقديم المنصوص عليها ،يرجى التواصل مع  .datasubjectrequests@allegisgroup.comويرجى مالحظة أنه
في حال رغبتك في تقديم الطلب بطريقة أخرى بخالف النموذج الموجود على الويب ،فنحن ال نزال بحاجة إلى الحصول على
المعلومات ذات الصلة ذاتها لمعالجة الطلب الخاص بك ،مما قد يؤدي إلى حدوث بطء في عملية معالجة الطلب .وبغض النظر
عن الطريقة التي نستلم بها طلبك ،فسنلتزم بجميع المتطلبات القانونية المعمول بها بشأن المواعيد النهائية للرد على طلبك.
سلطة حماية البيانات بشأن قيامنا بجمع معلوماتك الشخصية واستخدامها .للحصول على مزيد
يحق لك أيضًا تقديم شكوى إلى ُ
سلطة حماية البيانات المحلية الخاصة بك.
من المعلومات ،يرجى االتصال ب ُ
الرجوع لألعلى

الخيارات المتاحة أمامك:
المراسالت التسويقية :حيثما يكون ذلك متفقًا مع تفضيالت التسويق الخاصة بك وقوانين حماية البيانات المعمول بها ،قد نقوم
بصورة دورية بإرسال تحديثات عبر البريد االلكتروني بشأن الفرص الترويجية أو الخدمات التي نعتقد أنها قد تثير اهتمامك،
مثل الوظائف الموجودة في قاعدة البيانات لدينا التي تتوافق مع معايير االختيار الخاصة بك ،والرسائل اإلخبارية ،واألوراق
البيضاء ،والدراسات االستقصائية ،والمعلومات المتعلقة بالفعاليات.
يمكنك إلغاء االشتراك في استالم رسائل البريد االلكتروني التسويقية الخاصة بنا.
عند طلب معلومات شخصية متعلقة بك ،تتيح لك المواقع الخاصة بنا أيضًا فرصة تحديد المراسالت التي تتلقاها.
الرجوع لألعلى

أمان معلوماتك الشخصية
تلتزم مجموعة  Allegis Groupبحماية المعلومات الشخصية التي تشاركها معنا .وتتخذ مجموعة Allegis Group
التدابير األمنية المادية والتقنية والتنظيمية واإلدارية المناسبة للمساعدة في حماية معلوماتك الشخصية من إمكانية الوصول إليها
أو استخدامها أو اإلفصاح عنها بصورة غير مصرح بها أو غير قانونية ومن تعرضها للفقد أو التدمير أو التلف دون قصد.
تدعم مجموعة  Allegis Groupاألمان عبر اإلنترنت باستخدام تقنية الخادم اآلمن ألننا نريد الحفاظ على بياناتك آمنة.
ونحن نستخدم أحدث الترتيبات والتسهيالت األمنية على المواقع الخاصة بنا ومن خالل "خدمات  "Allegisللحفاظ على أمان
البيانات .ولكن لألسف ،ال يوجد ضمان أن نقل المعلومات عبر اإلنترنت سيكون آمنًا تما ًما بنسبة  ،%100وال يمكننا ضمان
أمان معلوماتك الشخصية التي يتم نقلها عبر اإلنترنت.
في حال وجود سبب العتقادك بعدم أمان التواصل معنا (على سبيل المثال ،في حال شعورك باختراق أمان الحساب الخاص
بك) ،يرجى إخطارنا على الفور وفق قسم "االتصال بنا" الموجود أدناه.
الرجوع لألعلى

االحتفاظ بالبيانات
نحن نحتفظ بالمعلومات الشخصية التي نقوم بجمعها طالما كانت لدينا حاجة تجارية مشروعة مستمرة للقيام بذلك (على سبيل
المثال ،لنوفر لك الخدمة التي طلبتها أو لاللتزام بمتطلبات المحاسبة أو الضرائب أو المتطلبات القانونية الواجب تطبيقها).
في حال عدم وجود حاجة تجارية مشروعة مستمرة لمعالجة معلوماتك الشخصية ،فسنقوم بحذفها أو إخفاء هويتها أو في حال
تعذر ذلك (على سبيل المثال ،نتيجة حفظ معلوماتك الشخصية في أرشيف النسخ االحتياطي) ،فسنقوم بحفظ معلوماتك
الشخصية بطريقة آمنة وعزلها عن أي عمليات معالجة أخرى حتى نتوفر إمكانية حذفها.
الرجوع لألعلى

خصوصية األطفال
هذا الموقع غير مخصص لالستخدام من قِبل األطفال دون عمر  13عا ًما .وال تقوم مجموعة  Allegis Groupعن عمد
بجمع معلومات شخصية من األطفال دون عمر  13عا ًما .وفور علمنا بجمع معلومات شخصية من طفل دون عمر  13عا ًما،
فسنقوم بحذف تلك البيانات من األنظمة الخاصة بنا.
الرجوع لألعلى

الروابط للمواقع األخرى والمنتديات العامة
قد تحتوي مواقع  Allegis Groupعلى روابط لمواقع أخرى للتيسير عليك وللحصول على المعلومات .في حال دخولك
على هذه الروابط ،فستغادر موقع  .Allegis Groupال تتحكم مجموعة  Allegis Groupفي هذه المواقع أو في
ممارسات الخصوصية الخاصة بها ،والتي قد تختلف عن الممارسات الخاصة بمجموعة  .Allegis Groupوتُعد مجموعة
 Allegis Groupغير مسئولة عن ممارسات الخصوصية أو المحتويات الموجودة على مواقع الويب األخرى خارج نطاق
مجموعة  .Allegis Groupوال يغطي هذا "اإلشعار" المعلومات الشخصية التي تقدمها باختيارك أو التي يتم جمعها من
خالل طرف آخر .ونحن نحثك على مراجعة السياسات الخاصة بتلك األطراف األخرى قبل تقديم معلوماتك الشخصية.
قد توفر مجموعة  Allegis Groupللمستخدمين في المواقع الخاصة بها لوحات نقاش و/أو مجموعات إخبارية و/أو
منتديات عامة .وتصبح أي معلومات يتم اإلفصاح عنها في هذه األماكن معلومات عامة يمكن الوصول إليها من قبل أطراف
أخرى ،لذلك يتعين عليك توخي الحذر قبل اإلفصاح عن أي معلومات شخصية في هذه المنتديات.
الرجوع لألعلى

االتصال بنا
في حال وجود استفسار بشأن هذا "اإلشعار" يرجى االتصال بنا:
Allegis Group, Inc.
7301 Parkway Drive, 5th Floor
Hanover, MD 21076
ATTN: Privacy Officer
privacyofficer@allegisgroup.com

أو في حال إقامتك في المنطقة االقتصادية األوروبية أو في سويسرا:
Allegis Group Limited
c/o Legal Department
Maxis 2
Western Road
Bracknell
RG12 1RT
ATTN: Legal Team
privacyofficerEU@allegisgroup.co.uk
مسؤول حماية البيانات لدينا
إن مسؤول حماية البيانات هو مستشار ومشرف مستقل على امتثال مجموعة  Allegis Groupلحماية البيانات .وتكون
نصائح مسؤول حماية البيانات موجهة إلى مجموعة  Allegis Groupفي المقام األول .ويمكن التواصل مع مسؤول حماية
البيانات على العنوان التالي:
Attention: GDPR Data Protection Officer
c/o Legal Department
Maxis 2
Western Road
Bracknell
RG12 1RT
ATTN: The Data Protection Officer
dpo@allegisgroup.co.uk
الرجوع لألعلى

التغييرات التي تطرأ على هذا "اإلشعار"
في حال قيامنا بتغيير هذا "اإلشعار" ،فنقوم بنشر "اإلشعار" الذي تم تعديله على المواقع الخاصة بنا ،مع وضع تاريخ
المراجعة المحدَّث .في حال إدخالنا تعديالت جوهرية على "اإلشعار" ،فقد نقوم أيضًا بإخطارك بوسائل أخرى مثل إرسال
رسالة بريد إلكتروني أو نشر إشعار على صفحتنا الرئيسية .وسنقوم بتحديث "تاريخ النفاذ" في أعلى هذه الصفحة لتوضيح
تاريخ سريان هذه التغييرات.
الرجوع لألعلى

إشعارات إضافية
قد تكون لدى بعض "خدمات  "Allegisإخطارات إضافية للخصوصية حول كيفية معالجة مثل تلك المنتجات والخدمات
ومواقع الويب للمعلومات الشخصية .على سبيل المثال ،يتم تقديم ملحق تكميلي لسياسة خصوصية شركة MarketSource
أسفل هذا "اإلشعار".
باإلضافة إلى ذلك ،في بعض األحيان تقوم  Allegis Groupبدور معالج البيانات ،على سبيل المثال عند معالجة المعلومات
الشخصية التي تتلقاها من أحد عمالئها كجزء من خدمات التوظيف والتعيين ،بما في ذلك الحلول االستشارية وحلول التوظيف

في مجال تكنولوجيا المعلومات ،أو إدارة القوى العاملة ،أو تقديم االستشارات بخصوص اختيارات المواهب .في أي وقت تقوم
فيه  Allegis Groupبدور معالج البيانات ،فإنها ستقوم بمعالجة المعلومات الشخصية وفقًا لاللتزامات التعاقدية التي تعهدت
بها مع مراقب البيانات المنطبق .وإذا تلقّت  Allegis Groupطلبات من األفراد فيما يتعلق بمعالجة المعلومات الشخصية
الخاصة بهم بواسطة  ،Allegis Groupفستقوم بإحالتها إلى مراقب البيانات المناسب والتنسيق معه.
الرجوع لألعلى

المعلومات اإلضافية التي تنطبق على عمالء MarketSource
تعمل  MarketSourceعن قرب مع مجموعة متنوعة من متاجر التجزئة ("عمالء  )"MarketSourceلمساعدتهم في
تسويق وبيع المنتجات والخدمات إلى عمالئهم النهائيين ("عمالء  MarketSourceالنهائيين").
فيما يتعلق بالخدمات والحلول الخاصة بقطاع البيع بالتجزئة التي توفرها  MarketSourceلعمالء  ،MarketSourceقد
تقوم  MarketSourceبتجميع ومعالجة المعلومات الشخصية (مثل معلومات االتصال ،أو سجل المعامالت ،أو تفضيالت
التسويق ،أو معلومات الموقع الجغرافي) بشأن عمالء  MarketSourceالنهائيين نيابة عن عمالء MarketSource
لألغراض التالية:
•
•

لمعالجة المعامالت والمبيعات المباشرة؛ و
ألغراض تجارية خاصة بعمالء  ،MarketSourceمثل:
 oتحليل البيانات ومراجعات الحسابات ومراقبة الغش ومنعه؛
 oتطوير منتجات وخدمات وعروض جديدة؛
 oتعزيز أو تحسين أو تعديل عمليات تسويق البضائع و/أو المواقع و/أو المنتجات و/أو الخدمات الخاصة
بعمالء MarktSource؛
 oتحديد اتجاهات الشراء أو االستخدام؛
 oتحديد وتقييم فعالية تواصل عميل  MarketSourceمع عمالء  MarketSourceالنهائيين والحمالت
الترويجية ذات الصلة؛ و
 oإدارة أنشطتهم التجارية وتوسيعها.

إن عميل  MarketSourceهو مراقب البيانات ألية معلومات شخصية متعلقة بعمالء  MarketSourceالنهائيين .ومن ث ّم،
يلزم على عميل  MarketSourceالنهائي ،الذي يريد الوصول إلى بياناته أو يسعى لتصحيح بياناته غير الدقيقة أو تعديلها أو
حذفها ،توجيه استفساره إلى عميل  MarketSourceذي الصلة .ستساعد  MarketSourceأي عميل من عمالء
 ،MarketSourceحسب االقتضاء ،على االمتثال إلى أي طلب لصاحب البيانات من عمالء  MarketSourceالنهائيين.
الرجوع لألعلى
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