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النسخة العربية هي نسخة معلوماتية  للمرجعية الخاصة للمعلومات الوارده في هذا المستند وال يجوز اعتبارها المستند الرسمي حيث يجب هذه 

.االعتماد علي النسخة االنجليزية فقط بشكل حصري  
 

 

 إشعار الخصوصية
 2018نوفمبر  15ُمحدَّث في: 

 

 

 الغرض من هذا اإلشعار .1

 

أو معالجة البيانات ( باستخدام أو تخزين أو نقل الشركةشركة كويت إنرجي )كيف تقوم يصف إشعار الخصوصية هذا 

إذا كنت كيانًا اعتباريًا. يحتوي هذا األفراد  من أو ممثليكفردًا .  قد يكون هذا األمر متعلقًا بك إذا كنت الشخصية خالف ذلك

 اإلشعار أيًضا على معلومات حول الحقوق المتعلقة بالبيانات الشخصية.

 

يجب إرسال وأمين سر الشركة لإلشراف على االمتثال إلشعار الخصوصية هذا. كبير المسئولين القانونيين  بتكليفلقد قمنا 

أي أسئلة حول محتويات إشعار الخصوصية هذا أو كيفية استخدام البيانات الشخصية أو تخزينها أو نقلها إلى البريد 

أو بالبريد إلى كوينز واي هاوس، شارع هيلجروف، سانت هيلير،   Thomas.Hickey@kec.com.kw  اإللكتروني

 .JE1 1ESجيرسي 

 

 المسؤولية عن البيانات الشخصية .2

 
يُقدَّم إشعار الخصوصية هذا نيابةً عن الشركة. حيثما نستخدم ضمير المتكلم المتصل أو المنفصل في إشعار الخصوصية 

 هذا، فنحن نشير إلى الشركة.

 

"وحدد  مراقبددة بمثابددة  سدنكونفإننددا، فيمدا يتعلددض بدبعل أو كدل البيانددات الشخصدية، البياندات الشخصدية  حصدولنا علددى عندد

 .التى تستخدم فيها األغراضوتُحدد وحد  مراقبة البيانات كيفية استخدام البيانات الشخصية والبيانات". 

 

 البيانات التي نجمعها .3

 

أنواع البيانات الشخصدية التدي نجمعهدا ونشداركها علدى ندوع المسدتثمر واالسدتثمار. تشدمل أندواع المعلومدات التدي قدد تعتمد 

 نجمعها ما يلي:

 

 االسم والعنوان ومعلومات االتصال األخرى. -أ

 

التأمين تاريخ الميالد أو مكان الوالد  أو تفاصيل جواز السفر أو أي نوع آخر من هوية التعريف الوطنية أو رقم  -ب

 االجتماعي أو رقم الضمان االجتماعي ومعلومات عن عائلتك.

 

 وتدداريخ االسددتثمار ومصدددر التمويددل والتوظيددف والدددخل واألصددول معلومددات تتعلددض بتفاصدديل الحسدداب البنكددي -ج

 ودرجة تحمل المخاطر.

 

 شير.من أجل تقديم خدماتنا لك، قد نقوم بجمع معلومات عنك مباشر  ومن شركة كمبيوتر 

 

 كيف نستخدم البيانات الشخصية .4

 

 نطلب معلومات شخصية ألسباب عديد ، تشمل ما يلي:

 

ننا من: الغير حتىمن أجل مصالحنا المشروعة أو مصالح  -أ  تُمك ِّ

 
o .تولي وإدار  االستثمارات، بما في ذلك تلك المتوافقة معك فيما يتعلض باستثماراتك 

 

o  وإحاطتك علًما بها والكيانات التابعة لها.تزويدك بمعلومات عن الشركة 

 
o .مراجعة وتحليل ومعالجة أي التماسات أو طلبات تُقدمها أنت بصفتك الشخصية أو بالنيابة عنك 

 
o  معالجة أو التحقيض في أي شكاوى أو ادعاءات أو إجراءات أو نزاعات وطلب المشور  المهنية، بما فدي

 ذلك المشور  القانونية.
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o اماتنا ومتطلباتنا بما في ذلك الضوابط والمحاسبة واإلقرار الضريبي ومراجعة الحسابات.الوفاء بالتز 
o  ضمان اإلدار  والحوكمة المناسبة وإدار  المخاطر والعمليات )بما في ذلك حماية أعمالنا ضد االحتيال

 الداخلية والتصرف وفقًا لسياساتنا وإجراءاتنا.والمخاطر األخرى( والحفاظ على سجالتنا 

 

 لاللتزام بالتعهدات القانونية أو التنظيمية المعمول بها من أجل: -ب

 

o .القيام بمراجعات العناية الواجبة 

 
o إنفاذ القانون.سلطات االمتثال للطلبات من السلطات التنظيمية والحكومية والضريبية و 

 
o  ومراجعة الحسابات ومنع االحتيال واكتشافه.إجراء التحقيقات والمراقبة 

 

o .الحفاظ على السجالت القانونية 

 

 عواقب عدم توفير البيانات الشخصية .5

 

نحن بحاجة إلى بعل المعلومات الشخصية لنكدون قدادرين علدى االمتثدال بتعهدداتنا القانونيدة والتنظيميدة وممارسدة أنشدطتنا 

 قد ال نتمكن من تقديم خدماتنا. يانات الشخصية المطلوبةالتجارية. وبالتالي، إذا لم يتم توفير الب

 

 اإلفصاح لألطراف الخارجية .6

 

 يجوز لنا نقل البيانات الشخصية إلى كيانات خارجية مرتبطة بالشركة، بما في ذلك:

 

 مديري االستثمار والمستشارين والكيانات التابعة لنا لكي نتمكن من إدار  عالقتنا معك. -أ

 

المسئولون والمودعون فيما يتعلض بإدار  استثماراتك، وإدار  األنشطة المتعلقة باالستثمار وتمكين االمتثال  -ب

 للقوانين واللوائح المعمول بها.

 

السلطات الضريبية من أجل االمتثال للقوانين واللوائح المعمول بها أو التي تطلبها هذه السلطة الضريبية )بما في  -ج

 ((EEA)المنطقة االقتصادية األوروبية ذلك السلطات خارج 

 

مقدمي الخدمة والمستشارين المحترفين لدينا لتسهيل استثماراتك، وتوفير الخدمات ذات الصلة باالستثمار وتقديم  -د

 المشور  القانونية فيما يتعلض بالشركة.

 

إنفاذ  سلطاتعن البيانات الشخصية، بما في ذلك  باالفصاحقد تكون هناك أيًضا حاالت تلتزم فيها الشركة بموجب القانون 

 القانون والجهات التنظيمية المعنية.

 

 موقع البيانات الشخصية .7

 

قد يكون من الضروري للشركة أو األطراف الخارجية المرتبطة بها إجراء عمليات نقل البيانات الشخصية عبر الحدود، 

االقتصادية األوروبية. في بعل الحاالت، قد يتم نقل البيانات الشخصية إلى واليات بما في ذلك إلى بلدان خارج المنطقة 

المنطقة االقتصادية األوروبية والتي ال تُعتبر أنها تحتوي على أطر حماية للبيانات المكافئة لتلك الخاصة جيرسي وخارج 

إلى كيانات الشركة األخرى، أو إلى السلطات الحكومية أو بالمنطقة االقتصادية األوروبية. قد تكون هذه التحويالت 

الحسابات، أو المستشارين القانونيين، أو الوكالء، باإلضافة إلى المقاولين من الباطن الذين  مدققىالتنظيمية أو القضائية، أو 

الشركة. في هذه الحاالت، سنسعى إلى وضع ضمانات مناسبة للمحافظة على أمن بياناتك. يرجى االتصال بنا  تستعين بهم

 إذا كنت ترغب في معرفة المزيد عن هذه الترتيبات.

 

 استرجاع بياناتك .8

 

ت ضرورية ستحتفظ الشركة وتلك األطراف الخارجية التي يتم نقل البيانات الشخصية إليها بتلك البيانات طالما كان

لمصالح المشروعة للشركة، أو لالمتثال للتعهدات القانونية أو التنظيمية ا وتشمل حسب الضرور لألغراض المبينة أعاله، 
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 . ادائهااالدارى الجارى و أو لتسهيل عمل الشركة

 حقوق األفراد .9

 

 حقوقًا قانونية معينة فيما يتعلض بالمعلومات.  وتشمل: يكون لهم ،من قبلنا الذين يتم ُمعالجة بياناتهم الشخصيةاألفراد 

 

 الحض في طلب الوصول إلى البيانات الشخصية. •

 

 الحض في الحصول على معلومات حول استخدام البيانات الشخصية. •

 
 البيانات الشخصية دون تأخير غير مبرر.الحض في طلب تصويب )تصحيح( األخطاء في  •
 

 في ظروف معينة. غير مبررالحض في حذف البيانات الشخصية دون تأخير  •

 

 الحض في تقييد معالجة البيانات الشخصية في بعل الحاالت. •

 
البيانات إلى طرف الحض في تلقي البيانات الشخصية بتنسيض منظم وشائع االستخدام ويمكن قرائته آليًا ونقل تلك  •

 خارجي.
 

إذا رغب فرد في ممارسة أي من هذه الحقوق، وكانت الشركة قد نقلت بيانات هذا الشخص إلى طرف خارجي، فسوف 

من ترسل الشركة هذا الطلب إلى الطرف الخارجي ذي الصلة ما لم يكن ذلك مستحيالً أو قد يتطلب بذل جهد غير متناسب 

 بذلك. للقيامللشركة 

 

 التحديثات .10

 

يخضع هذا اإلشعار للمراجعة الدورية ويمكن تحديثده بشدكل دوري وبددون إشدعار مسدبض إلظهدار التغييدرات فدي ممارسدات 

 خصوصية بيانات الشركة.

 

 المخاوف واالستفسارات .11

 

 ىيجب إرسال أي أسئلة حول محتويات هذا اإلشعار أو كيفية استخدام الشركة للبيانات الشخصية إل

Thomas.Hickey@kec.com.kw   أو بالبريد إلى كوينز واي هاوس، شارع هيلجروف، سانت هيلير، جيرسيJE1 

1ES. 

 

في بلدك  المختصة الرقابيةالهيئات استرعاء انتباه  فيمكنفراد اى مشكالت او مخاوف حول بيناتهم الشخصية، لال كاناذا 

 .قضية حماية البياناتالذي ينشا فيه  او المكانحيث تعيش أو تعمل 
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