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 سیاسة الخصوصیة 

 البیانات وحمایة الخصوصیة سیاسة 1
لتعاونیة " ا للتشریع المعمول بھ في شركة موندراجون آسیمبلي ا  MONDRAGONنظًر

ASSEMBLY S. COOP) "ا ) www.mondragon-assembly.com وموقع اإلنترنت أیضً
لبیانات  لمناسب لمخاطر ا ا لمستوى أنظمة األمان ا ً لتنظیمیة الالزمة، طبق تتعھد باتخاذ اإلجراءات الفنیة وا

 المجمعة.

 القوانین التي تضمن سیاسة الخصوصیة

یة تتفق سیاسة الخصوصیة المذكورة مع اللوائح اإلسبانیة واألوروبیة المعمول بھا فیما یخص حما
لیة: ا مع البنود التا ً  البیانات الشخصیة في اإلنترنت. وتتوافق تحدید

من  27البرلمان األوروبي والمجلس المقررة في  2016/679الئحة (االتحاد األوروبي)  •
لمتعلقة بحمایة األشخاص الطبیعیین فیما یخص معالجة البیانات 2016أبریل لعام  ، وا

ت (نظام االتحاد األوروبي لحمایة البیانات الشخصیة، والتدفق الحر لھذه البیانا
 ).RGPDالعامة)(

من یولیو، للخدمات مجتمع المعلوماتیة والتجارة  11المؤرخ  ،34/2002قانون رقم  •
 ).LSSI-CEاإللكترونیة(

 ھویة المسؤول عن معالجة البیانات الشخصیة

 MONDRAGONیقوم المسؤول ھنا عن معالجة البیانات الشخصیة المجمعة: شركة موندراجون آسیمبلي التعاونیة "
ASSEMBLY S. COOP برقم سجل ضریبي ،".F20165940  المسجلة في السجل التعاوني بالرقمSS-621 

 .195مرجع  GUI-195مجلد  94/86، والمسجلة في سجل التعاونیات إقلیم الباسك برقم 1988-05-10في 

 بیانات االتصال بھ كالتالي:

 العنوان: 
Polígono Industrial Bainetxe – Pab. 5A 

20550 ARETXABALETA (Gipuzkoaإسبانیا ( 
 943712080) 34ھاتف: (+

 info@mondragon-assembly.comالبرید اإللكتروني:

 البیانات الشخصیة سجل

 MONDRAGONالبیانات الشخصیة الفریدة التي جمعتھا شركة موندراجون آسیمبلي التعاونیة 
ASSEMBLY S. COOP ا إلى لتي یحملھا المستخدم طوعً .عبارة عن مجموعة من السیر الذاتیة ا

االموقع( ً لتعریف للحفاظ على قائمة ویعمل معن ) بموجب القبول السابق لسیاسة الخصوصیة ھذه وبیانات ا
). وسیحتفظ بالسیرة الذاتیة في مرافق شركة موندراجون جھة االتصالالتوزیع أو النشرة اإلخباریة( 
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لتعاونیة  وال تزید عن ما ھو محدد في قسم MONDRAGON ASSEMBLY S. COOPآسیمبلي ا
لبیانات الشخصیةفترات االحتفاظ ب  ا

 المبادئ المقررة في معالجة البیانات الشخصیة

من النظام األوروبي لحمایة  5ستخضع معالجة البیانات الشخصیة للمستخدم للمبادئ التالیة المنصوص علیھا في المادة 
 :RGPDالبیانات العامة 

ئًما قبل الحصول على معلومات شفاقة مبدأ الشرعیة، والوفاء، والشفافیة: سیتطلب موافقة المستخدم المسبقة دا •
 لألغراض التي جمعت ألجلھا البیانات الشخصیة.

 مبدأ تحدید الغرض: ستجمع البیانات الشخصیة ألغراض محددة ودقیقة وشرعیة. •
مبدأ الحد األدنى من البیانات: ستجمع البیانات الشخصیة فقط للضرورة القصوى فیما یخص األغراض التي  •

 تعالج لھا.
 الدقة: یجب أن تكون البیانات الشخصیة دقیقة ومحدثة دائًما.مبدأ  •
مبدأ الحد من آجال الحفظ: سیحتفظ فقط بالبیانات الشخصیة بالطریقة التي تسمح بتعریف المستخدم خالل المدة  •

 المطلوبة ألھداف معالجة بیاناتھ.
 سریتھ.مبدأ النزاھة والسریة: سوف تعالج البیانات الشخصیة بطریقة تضمن أمنھ و •
 مبدأ المسؤولیة االستباقیة: یتوجب على المسؤول عن المعالجة أن یؤمن المبادئ المذكورة أعاله واستیفائھا. •

 فئات البیانات الشخصیة

. فقط بوثائق السیرة MONDRAGON ASSEMBLY S. COOPتحتفظ شركة موندراجون آسیمبلي التعاونیة 
الذاتیة والبیانات المحددة للحفاظ على قائمة التوزیع أو النشرة اإلخباریة. في أي حال من األحوال یتم التعامل مع فئات 

 .RGPDمن "النظام األوروبي لحمایة البیانات العامة"  9خاصة من البیانات الشخصیة وفقًا للمادة 

 ت الشخصیةالقاعدة القانونیة لمعالجة البیانا

تلزم الموافقة للقاعدة القانونیة لمعالجة البیانات الشخصیة. تتعھد شركة موندراجون آسیمبلي التعاونیة 
"MONDRAGON ASSEMBLY S. COOP بالحصول على موافقة صریحة وقابلة للتحقق من المستخدم".

 لمعالجة بیاناتھ الشخصیة ألغراض محددة أو متعددة.

المستخدم الحق في سحب موافقتھ في أي وقت أراد. سیكون میسًرا سحب الموافقة كما أدلي بھا. وكقاعدة عامة، لن  یمتلك
 یشكل سحب الموافقة شرًطا الستخدام موقع اإلنترنت.

في بعض الحاالت التي یتوجب أو قد یقدم المستخدم بیاناتھ خالل نماذج ألخذ استفسارات أو طلب معلومات أو ألھداف 
متعلقة بمحتوي الموقع اإللكتروني سوف یبلغ في حالة كانت إجباریة والتي تكون ضروریة للتطور الصحیح للعملیة 

 المبرمة.

 الشخصیة أغراض المعالجة التي تتوجھ إلیھا البیانات

 .MONDRAGON ASSEMBLY Sتُجمع البیانات الشخصیة وتُدار من شركة موندراجون آسیمبلي التعاونیة "
COOP  من أجل تسھیل وتعجیل الوفاء بااللتزامات المبرمة بین الموقع والمستخدم أو الحفاظ على العالقة المحددة في

 ر.النماذج التي یكملھا األخیر أو للرد على طلب أو استفسا

الغرض من جمع البیانات ومعالجة البیانات الشخصیة التي نطلبھا منك أنھا تمكنا من اختیار المعني لوظیفة ما، وأن نرسل 
 إلیك منشوراتنا وعروض ترویجیة لمنتجاتنا وخدماتنا.
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 فترات االحتفاظ بالبیانات الشخصیة

سیحتفظ بالبیانات الشخصیة فقط خالل الحد األدنى الضروري ألغراض معالجتھا، وعلى كل حال یحتفظ بھا فقط خالل 
 شھًرا أو حتى یطلب المستخدم حذفھا. 18المدة التالیة: 

یكون وبالحصول على البیانات الشخصیة سیبلغ المستخدم عن المدة التي سیحفظ خاللھا البیانات الشخصیة، أو عندما ال 
 متاًحا حفظھا، والمعاییر المستخدمة لتحدید ھذه المدة.

 مستلمو البیانات الشخصیة.

 لن تشارك البیانات الشخصیة للمستخدم مع أطراف أخري.

 سریة وأمن البیانات الشخصیة

." باعتماد التدابیر MONDRAGON ASSEMBLY S. COOPتتعھد شركة موندراجون آسیمبلي التعاونیة "
الفنیة والتنظیمیة الالزمة، وفقًا لمستوى األمن المناسب لمخاطر البیانات التي تم جمعھا، وذلك لضمان أمن البیانات 

الشخصیة ومنع التدمیر العرضي أو غیر القانوني أو فقدان أو تغییر البیانات الشخصیة المنقولة أو المحفوظة أو المعالجة 
 االتصال غیر المصرح بھ أو الوصول إلى البیانات المذكورة.بطریقة أخرى أو 

(طبقة المقابس اآلمنة)والتي تضمن نقل البیانات الشخصیة بطریقة آمنة وسریة  SSLوزود الموقع اإللكتروني بشھادة  
 البیانات بین الخادم والمستخدم والتعلیقات المشفرة بالكامل أو المشفرة.نقل وفي حال

 .MONDRAGON ASSEMBLY Sن أن تضمن شركة موندراجون آسیمبلي التعاونیة "ومع ذلك، ال یمك
COOP ،عدم حصانة اإلنترنت أو الغیاب التام للمتسللین أو غیرھم ممن یدخلون البیانات الشخصیة بطریقة احتیالیة."

الشخصیة. ومن المرجح  ویتعھد مراقب البیانات بإخطار المستخدم دون تأخیر ال داعي لھ عند حدوثخرق ألمان البیانات
من "الئحة حمایة البیانات  4أن تنطوي على مخاطر عالیة لحقوق وحریات األشخاص الطبیعیین. وفقًا ألحكام المادة 

، فإن انتھاك أمن البیانات الشخصیة یعني أي خرق لألمان یتسبب في التدمیر أو الخسارة أو تغییر RGPDالعامة" 
لشخصیة المنقولة أو المحفوظة أو المعالجة بطریقة أخرى، أو االتصال غیر المصرح بھ عرضي أو غیر قانوني للبیانات ا

 أو الوصول إلى البیانات المذكورة.

ستعالج البیانات الشخصیة بسریة تامة من قبل المسؤول عن المعالجة، الذي یتعھد باالبالغ والضمان من خالل إلزام 
من طرف موظفیھ، أو الشركات التابعھ لھا، أو كل شخص لدیھا الحق  قانوني أو تعاقدي وتوجب احترام ھذه السریة

 للولوج لھذه البیانات.

 الحقوق المشتقة من معالجة البیانات الشخصیة

 .MONDRAGON ASSEMBLY Sیمتلك المستخدم معلومات عن شركة موندراجون آسیمبلي التعاونیة "
COOP "ویجوز لھ بالتالي ممارسة الحقوق التالیة المعترف بھا في "النظام األوروبي لحمایة البیانات العامة ".RGPD 

 أمام المسؤول عن المعالجة:

: من حق المستخدم الحصول على تأكید من شركة موندراجون آسیمبلي التعاونیة حق الوصول •
"MONDRAGON ASSEMBLY S. COOPجة بیاناتھ الشخصیة، وإذا تأكد ." معالجة أو عدم معال

األمر، یمكنك الحصول على معلومات حول بیاناتك الشخصیة المحددة والمعالجة التي تقوم بھا شركة 
. " بتنفیذھا أو نفذتھا، باإلضافة Mondragon Assembly S. COOPموندراجون آسیمبلي التعاونیة "

 لھا. قي االتصاالت التي أعدت أو خططإلى معلومات أخرى، حول منشأ البیانات المذكورة ومتل
: من حق المستخدم تعدیل بیاناتھ الشخصیة التي یثبت أنھا غیر دقیقة أو غیر كاملة مع مراعاة حق التصحیح •

 أغراض المعالجة.
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: من حق المستخدم شریطة أال ینص التشریع الحالي على خالف ذلك أن یطلب حق الحذف ("حق التراجع") •
حذف بیاناتھ الشخصیة عندما ال تعود ضروریة لألغراض التي تم تجمیعھا أو معالجتھا ألجلھا ؛ وسحب 

المستخدم موافقتھ للمعالجة وال یوجد مانع قانوني أخر لذلك، ویعارض المستخدم المعالجة وال یوجد أي عذر 
قانوني أخر لمواصلتھا، وفي حالة عولجت البیانات الشخصیة بطریقة غیر مشروعة ؛ یجب حذف البیانات 

الشخصیة وفقًا اللتزام قانوني أو تم الحصول علیھا كنتیجة للعرض المباشر لخدمات مجتمع المعلومات موجھة 
انات، مع األخذ في االعتبار عاًما. باإلضافة إلى حذف البیانات، یجب على مراقب البی 14لطفل أقل من 

بمعالجة البیانات  یقومون التكنولوجیا المتاحة وتكلفة تطبیقھا، اتخاذ تدابیر معقولة إلبالغ المسؤولین الذین 
 الشخصیة لطلب الطرف المعني بحذف أي رابط لتلك البیانات الشخصیة.

ة. یحق للمستخدم الحصول على الحد من : یحق للمستخدم الحد من معالجة بیاناتھ الشخصیحق الحد من المعالجة •
المعالجة عندما یطعن في دقة بیاناتھ الشخصیة؛ وتكون المعالجة غیر قانونیة؛ ولم یعد الشخص المسؤول عن 
المعالجة بحاجة إلى البیانات الشخصیة، ولكن المستخدم یحتاجھا لتقدیم تعویضات؛ عندما یعارض المستخدم 

 المعالجة.
: في حال أجریت المعالجة بطرق آلیة یحق للمستخدم أن یحصل على نموذج منظم البیانات الحق في قابلیة نقل •

من المسؤول عن معالجة البیانات الشخصیة، واالستخدام الشائع والقراءة المیكانیكیة ونقلھا لمسؤول معالجة 
الشخص اآلخر بیانات أخر. فكلما كان ذلك ممكًنا تقنیًا، سیقوم مراقب البیانات بنقل البیانات مباشرة إلى 

 المسؤول.
: من حق المستخدم أال یقوم بمعالجة بیاناتھ الشخصیة أو وقف معالجتھا بواسطة شركة حق المعارضة •

 ".MONDRAGON ASSEMBLY S. COOPموندراجون آسیمبلي التعاونیة "
: من حق یةالحق في أال یكون موضوًعا لقرار یعتمد فقط على المعالجة اآللیة، بما في ذلك الملفات التعریف •

المستخدم أال یخضع لقرار فردي یعتمد فقط على المعالجة التلقائیة لبیاناتھ الشخصیة، بما في ذلك وضع ملفات 
 تعریفیة، موجودة ما لم ینص التشریع الحالي على خالف ذلك.

ارة إلى وبالتالي، یجوز للمستخدم ممارسة حقوقھ عن طریق رسالة مكتوبة موجھة إلى مراقب البیانات مع اإلش
"RGPD-mondmond-assembly.com:مع تحدید ،" 

اسم ولقب المستخدم وصورة من بطاقة الھویة. في الحاالت التي یسمح فیھا بالنیابة، سوف یكون من الضروري  •
وجود بطاقة ھویة للممثل عن المستخدم، كما یضاف إلیھا الوثیقة المصدق علیھا للنیابة. یمكن احالل نسخة 

 أي بطاقة تعریف أخري صالحة ومعتمدة كبطاقة تعریف.بطاقة الھویة ب

 تقدیم التماس مرفق باألسباب الموضحة للطلب أو المعلومات التي یراد الولوج إلیھا. •

 العنوان البریدي لتلقي المراسالت. •

 تاریخ وتوقیع مقدم الطلب. •

 كل مستند یصدق على الطلب الذي تُصیغھ. •

 سیرسل ھذا الطلب وأي وثیقة أخري مرفقة على البرید اإللكتروني التالي:

 info@mondragon-assembly.comالبرید اإللكتروني: 

 التظلمات أمام سلطة المراقبة

حالة ما إذا رأى المستخدم أن ھناك مشكلة أو انتھاًكا لألنظمة الحالیة بالطریقة التي تتم بھا معالجة بیاناتھ الشخصیة،   في
فسیكون لھ الحق في الحمایة القضائیة الفعالة وتقدیم مطالبة إلى سلطة المراقبة، على وجھ الخصوص، في الدولة التي 

ن عملھ أو مكان االنتھاك المزعوم. في حالة كانت الدولة إسبانیا، ستكون ھیئة یوجد فیھا محل إقامتھ المعتاد أو مكا
 ).http://www.agpd.esالمراقبة ھي الوكالة اإلسبانیة لحمایة البیانات(
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 القبول والتغییرات في سیاسة الخصوصیة 2

الموجود في بنود سیاسة  من الضروري أن یكون المستخدم قد قرأ وأبدي موافقتھ على شروط حمایة البیانات الشخصیة
الخصوصیة وملفات االرتباط، وأن یقبل معالجة بیاناتھ الشخصیة كي یمكن المسؤول عن معالجة البیانات من تنفیذھا بنفس 

الشكل وخالل اآلجال وألجل األغراض المشار إلیھا مسبقًا. یشمل استخدام الموقع الموافقة الضمنیة لسیاسة الخصوصیة 
 لمتعلقة بالموقع.وملفات االرتباط ا

". تعدیل سیاسة MONDRAGON ASSEMBLY S. COOPیحق لشركة شركة موندراجون آسیمبلي التعاونیة "
الخصوصیة وملفات االرتباط حسب معاییرھا الخاصة، أو بسبب أي تعدیل تشریعي أو قانوني أو قضائي للوكالة اإلسبانیة 

لحمایة البیانات. سیبلغ المستخدم بأي تغییرات أو تحدیثات تطرأ على سیاسة الخصوصیة وملفات االرتباط بطریقة 
 صریحة.

البرلمان  2016/679ات تعریف االرتباط للتوافق مع الئحة (االتحاد األوروبي) رقم ُحدثت سیاسة الخصوصیة وملف
، بشأن حمایة األشخاص الطبیعیین فیما یتعلق بمعالجة البیانات 2016أبریل  27األوروبي والمجلس، المقررة في 

 ).RGPDالشخصیة والتدفق الحر لھذه البیانات "النظام األوروبي لحمایة البیانات العامة" (
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