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متطلبات خصوصية 
 البيانات

 األهمية الوصف

القانون بذلك أو ألغراض قانونية البيانات الشخصية سوى عندما يسمح  معالجةعدم  الغرض المسموح به. 1
 .وعدم معالجتها على نحو يتنافى مع هذا الغرض ،صريحة محددة

يتعين على الموردين اتباع تعليمات بنك باركليز التي تنص على عدم معالجة البيانات الشخصية سوى 
أغلبية الدول التي يعمل  حيث قد تؤدي مخالفة هذه التعليمات إلى انتهاك البنك لقوانين ،لألغراض المحددة لذلك

 .فيها مما يؤدي إلى تعرضه لعقوبات شديدة وإلحاق الضرر بسمعته
اتخاذ اإلجراءات المناسبة لحماية البيانات الشخصية عند تخزينها أو معالجتها أو  . األمن المناسب2

نقلها من مخاطر اإلفصاح غير المرخص أو فقدانها أو إساءة استخدامها بشكل 
 .فضًلا عن التخلص منها بشكل آمن عند االقتضاء ،متعمدعرضي أو 

يتعين على الموردين حماية البيانات الشخصية من مخاطر اإلفصاح غير المرخص أو فقدانها أو إساءة 
استخدامها بشكل عرضي أو متعمد لتجنب إلحاق الضرر بعمًلء بنك باركليز وموظفيه وبالتالي عدم انتهاك 

 .الدول التي يعمل فيهاالبنك لقوانين أغلبية 
دقة السجًلت التي تحتوي على البيانات الشخصية وتحديثها عند الضرورة  . دقة البيانات3

 .وتصحيح األخطاء التي تم تحديدها
يتعين على الموردين الحفاظ على دقة البيانات الشخصية كي يتوافق بنك باركليز مع المتطلبات المحلية لمعظم 

 .الدول التي يعمل فيها
مًلءمة البيانات الشخصية وعدم تجاوزها الحد المتعلق بالغرض المراد منها  . مالءمة البيانات واالحتفاظ بها4

 .واالحتفاظ بها طوال الفترة الًلزمة فقط
يتعين على الموردين اتباع التعليمات الخاصة بجمع البيانات واالحتفاظ بها حتى يتسنى عدم انتهاك بنك 

 .أغلبية الدول التي يعمل فيهاباركليز لقوانين 
تنفيذ آليات فعالة الكتشاف األضرار المحتملة الناجمة عن اإلفصاح غير المرخص  . اإلبالغ الفعال5

عن البيانات الشخصية أو فقدانها أو إساءة استخدامها أو أية انتهاكات مماثلة 
لى النحو واإلبًلغ عنها وإدارتها وعًلجها على الفور أو في أقرب وقت ممكن ع

 .المتفق عليه

يعتمد أمن البيانات على النظم الفعالة التي يتبعها المورد في الوقت المناسب الكتشاف االنتهاكات واإلبًلغ عنها 
ا ما تكون مطلوبة من بنك باركليز بموجب القانون المعمول به ولكن في وقت  ،وإدارتها وعًلجها والتي غالبا

 .إلبًلغ عن حوادث البياناتأقصر من الوقت النهائي المحدد ل

ا بناء على  . المعايير الموثقة6 إتاحة سياسات وإجراءات خصوصية البيانات التي يتم تحديثها سنويا
وربطها من أجل  ،القانون المطبق من أجل إثبات االمتثال التنظيمي لهذه المتطلبات

 .الموظفين المعنيينوإرسالها بانتظام إلى جميع  ،إثبات آليات اإلنفاذ التعاقدية
تمثل السياسات واإلجراءات المحدثة واألدوار والمسؤوليات الفردية المفصلة أهمية بالغة لتحديد ما إذا كان 

وإذا كان المورد يستخدمها في التواصل المنتظم مع الموظفين  ،أداء المورد يتطابق مع معايير بنك باركليز
ت الخصوصية والسرية التعاقدية لضمان امتثالهم لها أثناء فترة ويطبقها ضد الموظفين الذين لديهم التزاما

 .توظيفهم وبعدها
منح الموظفين المعنيين تدريب ومواد الخصوصية المناسبين كي يكونوا على دراية  . تدريب التوعية بالخصوصية7

 .بمتطلبات خصوصية البيانات والمعايير الموثقة
ادة وعي الموردين بأدوارهم الفردية في معالجة البيانات ومسؤوليات يمثل التدريب والمواد أهمية بالغة لزي

 .الخصوصية
اإلخطار بالطلبات المقدمة من األفراد والتي يمكن تحديدها من البيانات الشخصية  . طلبات موضوعات البيانات8

أو إرسالها كي يمكنهم اتخاذ إجراءات بشأن تمكينهم من /على وجه السرعة و
 .للقانون المعمول بهاالمتثال 

يمثل الرد على طلبات موضوعات البيانات أو إرسالها للوصول إلى البيانات الشخصية أو أي طلبات أو 
 .شكاوى أخرى تتعلق باستخدام بنك باركليز للبيانات الشخصية أهمية بالغة لًلمتثال للمتطلبات القانونية للبنك

جة البيانات الشخصية التي تشتمل على تغييرات موقع اإلخطار بتغييرات معال . تغييرات المعالجة9
 .الدولة والموافقة عليها قبل إجراء التغيير

يمثل اإلخطار المسبق بتغييرات المعالجة وموافقة بنك باركليز على إجرائها أهمية بالغة لتمكين بنك باركليز 
 .من االمتثال للمتطلبات القانونية

المسبقة على المعالجات الفرعية للبيانات الشخصية لبنك الموافقة  . المعالجة الفرعية11
 .فرعية كتابية مًلئمة باركليز وخضوعها لعقود

 ،تحديد المعالجات الفرعية بناءا على إمكانية امتثالها لجميع متطلبات الخصوصية بعد موافقة بنك باركليز
 .واحتواء العقود على أحكام مناسبة بما فيها اتفاقيات نقل البيانات

 


