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 سياسة الخصوصية 

ر 23"( في  السياسةنُشرت سياسة الخصوصية هذه )المشار إليها في ما يلي باسم "  ، وباتت سارية اعتباًرا من ذلك  2021  سبتمب 

 التاريخ.

 مراقب البيانات ومعلومات االتصال:

 NNG Software Developing and Commercial Limited Liability اسم الشركة:  

Company 

 Szépvölgyi út 35-37., H-1037 Budapest, Hungary المكتب المسجل:  

 ( TörvényszékرFővárosiمحكمة العاصمة بودابست اإلقليمية ) محكمة التسجيل: 

 891838-09-01 رقم تسجيل الشركة: 

 44-2-13357845   الرقم الضريبي: 

 privacy@nng.com   عنوان البريد اإللكتروني: 

 https://nng.force.com/naviextrasknowledgebase/s/support   صفحة الدعم:  

 

 التعريفات .1

إصدار برنامج المالحة بالضبط حسب طراز الجهاز، ولكل منطقة، ولكل    ( الخاص بالتطبيقCIDالرقم التعريفي للعميل )يحدد  

 متغير للجهاز. 

المتعلقة    بالمحتوىيُقصد   األخرى  والمحتويات  اللغة  وملفات  واألصوات  األبعاد  الثالثي  والمحتوى  االهتمام  ونقاط  الخرائط 

 ع برنامجك. بالمالحة، والتي يمكن تحميلها على جهاز المالحة الخاص بك واستخدامها م

 أو أي ناقل بيانات آخر يحتوي على بيانات المالحة.  USBجهاز / SD بطاقة بناقل البياناتيُقصد 

يعني الجهاز الذي تستخدمه للتصفح أو التسجيل أو التفاعل مع النشرة البريدية )كمبيوتر محمول أو مكتبي أو لوحي أو    الجهاز

 هاتف محمول أو أي جهاز إلكتروني آخر(. 

 . Mapcare Periodهو التحديثات والمحتوى الذي يحق للمستخدم الحصول عليه مجانًا خالل فترة   المجاني  المنتج

البيانات ) العامة لحماية  األوروبي(    (GDPRالالئحة  الالئحة )االتحاد  االتحاد    2016/679تعني  األوروبي ومجلس  للبرلمان 

بشأن حماية األشخاص الطبيعيين في ما يتعلق بمعالجة البيانات الشخصية وحرية نقل    2016أبريل    27األوروبي الصادرة في  

 . EC/95/46هذه البيانات، وإلغاء التوجيه  

 التي يكون فيها المنتج المجاني متاًحا ومقدًما للمستخدم. الفترة  Mapcare Periodفترة تعني 

 هو نظام المالحة داخل السيارة المدمج في مركبتك )بما في ذلك ناقل البيانات(.  جهاز المالحة 

NNG    تعني شركةNNG Software Developing and Commercial Limited Liability Company (NNG    لتطوير

 البرمجيات والتجارة، شركة ذات مسؤولية محدودة( 

 يعني التحديثات والمحتوى  المنتج  

النقطة  هو    التخصيص   في  مذكور  هو  كما  الشخصية،  للبيانات  اآللية  البريدية    2.4.2.2المعالجة  بالنشرات  المستخدم  لتزويد 

 الخاصة به من أجل تعزيز تجربته وزيادة رضاه. المالحة الشخصية ذات الصلة باهتماماته والمناسبة لجهاز )أجهزة( 

 ونطاقاته الفرعية.  https://harleydavidson.welcome.naviextras.comيعني الموقع 

 الخاص بك. المالحة هو برنامج التنقل المستخدم من قَبل جهاز  البرنامج

Toolbox    عبارة عن أداة برمجية مجانية للكمبيوتر الشخصي ونظام التشغيلMacOS  تُستخدم لتنزيل التحديثات والمنتجات ،

 " ToolboxرGTSرBoxر™!Boomهو "  Toolboxوتحميلها على جهاز المالحة. االسم التجاري لـ  NNGمن خوادم 

mailto:privacy@nng.com
https://harleydavidson.welcome.naviextras.com/
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الشرك   بالتحديثاتيُقصد   توفرها  التي  المحتوى والبرنامج،  توفر  تحديثات  البرامج، والتي  أو مطور  المالحة  المصنعة لجهاز  ة 

 ميزات إضافية أو إصدارات محتوى جديدة أو تصلح مشاكل البرامج المعروفة. 

 . Toolboxلفظان يشيران إلى المستخدم المسجل للموقع و/أو   أنتأو  المستخدم

اللغة والمنتجات الموضوعة في عربة المستخدم(، وسجل  يعني بيانات الموقع والسلوك )على سبيل المثال، اختيار    نشاط المستخدم 

 التصفح في الموقع، وأنماط االستخدام )مثل تواتر/أنماط تسجيل الدخول للتحقيق في االحتيال(. 

 يعني الرقم التسلسلي الفريد للسيارة.  ( VINرقم تعريف السيارة )

 سياسة الخصوصية  .2

 

 الغرض من هذا المستند .2.1

 

السياسة الشروط واألحكام الخاصة بكيفية معالجة معلوماتك الشخصية )بصفتك صاحب البيانات(. يرجى قراءة  تحدد هذه  

 هذه الشروط واألحكام بعناية! 

 

 توافر وتحديث هذا المستند .2.2

 

من وقت   Toolboxبالحق في تعديل هذا المستند من جانب واحد في أي وقت. ونقترح عليك زيارة الموقع و NNGتحتفظ 

ومع ذلك، سيتم إبالغك أيًضا بتعديل هذه السياسة في حال طرأت تغييرات كبيرة عليها  ر لمعرفة أحدث المعلومات.  آلخ

 )مثل األساس القانوني للمعالجة، ونطاق البيانات المعالجة، وكينونة الشخص المعالج للبيانات(. 

 

 مراقب البيانات   .2.3

 

 بمعالجة البيانات المحددة في هذه السياسة.  NNGتقوم  .2.3.1

 

 البيانات المقدمة يمكن الوصول إليها من قِبل: 

 

 ومديريها المشاركين في جمع البيانات ومعالجتها؛ NNGموظفي  •

يقوم متخصصو تكنولوجيا المعلومات بإجراء مجموعة متنوعة من مهام تكنولوجيا المعلومات المتعلقة بتشغيل   •

في ما يتعلق بأداء واجباتهم المرتبطة   NNGكجزء من دورهم داخل    NNGوصيانة نظام الكمبيوتر الخاص بـ 

 بالغرض من هذه السياسة. 

 

 معالجة البيانات  .2.4

 

 Toolbox معالجة البيانات المقدمة من المستخدم أثناء التسجيل و/أو استخدام   .2.4.1

 

 الغرض من معالجة البيانات .2.4.1.1

 

a.  .إدارة التسجيل وصيانة حساب المستخدم 

 

، يجب  NNGإذا رغب المستخدم في تحديث جهاز المالحة الخاص به مستخدًما المنتجات التي تقدمها  

. يرجى مالحظة أنه يتم إنشاء حساب مستخدم مع  Toolboxوالتسجيل في    Toolboxعليه تنزيل  

التسجيل. عالوة على ذلك، تشمل صيانة حساب المستخدم، على سبيل المثال ال الحصر، أداء واجبات  

NNG 2.7في ما يتعلق بحقوقك المحددة في القسم . 

 

b. التحديثات  توفير 
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بيانات جهاز المالحة مع   تنفيذ التحديث في ما يلي: يجب على المستخدم مزامنة  ناقل  تتمثل عملية 

ء التحديث.  بهذه الطريقة على جميع المعلومات الضرورية إلجرا  ناقل البيانات  يدويًا. سيحتوي البيانات  

. باستخدام  Toolboxفي جهاز الكمبيوتر وتشغيل تطبيق  ناقل البيانات    يجب على المستخدم إدخال

 . NNGإلى خادم  Toolbox من  (2.4.1.2b، تُرسل المعلومات الواردة في القسم Toolboxتطبيق 

c.  إرسال إشعارات النظام 

 

إشعارات النظام بخصوص المشكالت الفنية المتعلقة بالوصول إلى المنتجات وأثناءه،    NNGترسل  

بما في ذلك، على سبيل المثال ال الحصر، المشكالت الفنية أثناء تنزيل المحتوى، واإلشعار المتعلق  

فترة   خالل  فترة  Mapcare Periodبالتحديثات  صالحية  انتهاء  بتاريخ  المتعلق  واإلشعار   ،

Mapcare Period  واإلشعار المتعلق بإصدار ،Toolbox    الجديد، واإلشعار المتعلق بالتغييرات

 في السياسة. 

 

 : و/أو استخدامه  Toolboxنطاق بيانات المستخدم الشخصية التي تمت معالجتها في ما يتعلق بتسجيل  .2.4.1.2

 

a)    تتم معالجة المعلومات التالية المتعلقة بتسجيل المستخدم، والمرتبطة بالمنتجات التي تم تنزيلها عبر

 حسابه: 

 

 اسم المستخدم؛  •

 عنوان البريد اإللكتروني للمستخدم؛  •

 كلمة مرور المستخدم المرمزة وغير المشفرة؛  •

 عنوان المستخدم/العنوان الوارد في الفواتير؛ •

 مة الدائمة أو المؤقتة؛ دولة اإلقا •

 نشاط المستخدم؛ •

 رمز الدفع المسبق أو رمز القسيمة اللذان تم تفعيلهما؛  •

 سجل الشراء/التحديث.  •

 االشتراك في النشرة البريدية )نعم/ال(  •

 

b)  :تتم معالجة المعلومات التالية المتعلقة بالتعرف على جهاز المالحة 

 

 لتحديد جهاز المالحة؛ العالمة التجارية والطراز  •

ف  • ف تم إنشاؤه من رقم تعريف السيارة باستخدام دالة تجزئة أحادية  )  SWIDمعر ِ معر ِ

 االتجاه(؛ 

 إصدار البرنامج؛ •

 األول لجهاز المالحة(؛  GPSتاريخ أول استخدام )وقت إصالح   •

 الرقم التعريفي للعميل في التطبيق؛  •

 Toolboxتاريخ أو عملية تسجيل دخول إلى   •

 VINرقم  •

 رمز جهاز المالحة؛ •

ف الفريد لوحدة المالحة الرئيسية ) •  بجهاز المالحة. ( UIDرقم المعر ِ

 

 

 األساس القانوني لمعالجة البيانات  .2.4.1.3

 

 تتم معالجة البيانات وفقًا لالئحة العامة لحماية البيانات وجميع القوانين المحلية ذات الصلة. 
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( من الالئحة العامة  1)   6لمعالجة البيانات هو أداء العقد وفقًا للنقطة ب( من المادة  واألساس القانوني  

 لحماية البيانات. 

أو عن طريق استرداد المال بموجب رمز أو قسيمة مدفوعة مسبقًا    Mapcare Periodخالل فترة   

إليك كمقاول من    منتجات )مجانية(  NNGمستلمة من الشركة المصنعة لجهاز التنقل أو وكالئها، تقدم  

المنتجات   إلى  الوصول  من  أنت  تتمكن  كي  بياناتك  وتعالج  المالحة  لجهاز  المصنعة  للشركة  الباطن 

 )المجانية( وتنزيلها.

لجهاز المالحة    NNGستتمكن من شراء المنتجات أو تلقي رمز أو قسيمة مدفوعة مسبقًا مباشرة من   

برام عقد الشراء هذا وتنفيذ العقد المذكور وإدارة  بمعالجة بياناتك من أجل إ  NNGالخاص بك، وتقوم  

 حسابك، مثل إنشائها سجل جهاز المالحة الخاص بك. 

 

 مدة معالجة البيانات   .2.4.1.4

 

يتم االحتفاظ ببياناتك الشخصية حتى انتهاء الفترة التي يتوفر خاللها أي منتج مرتبط بجهاز المالحة  

 بإلغاء حسابك، أيهما أقرب. ، أو حتى تقوم أنت NNGتدعمه  الخاص بك

 

حذف بياناتك الشخصية على الفور إذا طلبت حذفها    NNGوعلى الرغم مما ورد أعاله، يتعين على  

 على وجه التحديد ولم يكن هناك أساس قانوني صالح لمعالجة البيانات. 

 

 معالجة البيانات التي يقدمها المستخدم لتلقي النشرات البريدية   .2.4.2

 

 الغرض من معالجة البيانات .2.4.2.1

 

عن طريق    Toolboxعلى كل من الموقع وفي   NNGيمكن للمستخدم االشتراك في النشرة البريدية لـ  

 تحديد مربع االختيار المناسب. 

 

نشرات بريدية إلعالم المستخدم بالمنتجات الجديدة )على سبيل المثال، توافر تحديثات    NNGترسل   

األخرى. التسويقية  األنشطة  أو  الترويجية  والعروض  بريدية    للمحتوى(  بنشرات  تزويدك  أجل  ومن 

المستخدم ورضاه،   تجربة  وزيادة  لديك  المسجلة  المالحة  )أجهزة(  وبجهاز  بك  ذات صلة  مخصصة 

بمشاركة  NNGتستخدم   التوصيف  معالجة  ،  salesforce.com EMEA Limited  تقنيات  كجهة 

 للبيانات، لتلقي معلومات عن جهازك والمنطقة الجغرافية التي يوجد بها جهازك. 

 

قد تقرر في أي وقت التوقف عن إرسال النشرات البريدية دون إشعار مسبق   NNGيرجى مالحظة أن 

 م من أي نوع. أو مزيد من المسؤولية أو االلتزا

 

 نطاق بيانات المستخدم الشخصية التي تتم معالجتها .2.4.2.2

   

 اسم المستخدم؛  •

 عنوان البريد اإللكتروني للمستخدم؛  •

 لغة المستخدم  •

 بلد المستخدمر •

 

 "(: بيانات ذات صلة بالتخصيصالبيانات التي تتم معالجتها بغرض التخصيص )"

 

البريدية التي تم تسليمها )أي ما إذا تم فتح البريد اإللكتروني تفاعل المستخدم مع النشرات   •

 المحتوي عليها، وعدد المرات التي نقر فيها المرسل إليه ومعدل ارتداد رسائل البريد اإللكتروني؛ 
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 نظام التشغيل المثبت على الجهاز الذي تم فتح النشرة البريدية عليه، وإصدار ذلك النظام؛  •

 اإللكتروني الخاص بالمستخدم وإصداره؛نوع عميل البريد  •

نوع الجهاز )بما في ذلك الجهة المصنعة للجهاز، وما إذا كان الجهاز يعد هاتفًا، ودقة عرض    •

 الشاشة( 

 

 األساس القانوني لمعالجة البيانات  .2.4.2.3

 

 الصلة. تتم معالجة البيانات وفقًا لالئحة العامة لحماية البيانات وجميع القوانين المحلية ذات 

 

 إن األساس القانوني لمعالجة البيانات هو 

( من الالئحة العامة لحماية  1)   6موافقة المستخدم الصريحة المقدمة وفقًا للنقطة )أ( في المادة    •

 البيانات 

بالمجر بشأن المتطلبات األساسية    2008( من القانون الثامن واألربعين لعام  2( و) 1)  6والمادتان    •

 ى أنشطة اإلعالن التجارية. والقيود المعينة عل

 

 مدة معالجة البيانات واالشتراك في النشرات البريدية  .2.4.2.4

 

يتم االحتفاظ ببياناتك الشخصية حتى انتهاء الفترة التي يتوفر خاللها أي منتج مرتبط بجهاز المالحة   .2.4.2.4.1

 االشتراك في النشرة البريدية أو حسابك، أيهم أقرب.   بإلغاء، أو حتى تقوم  NNGتدعمه  الخاص بك  

 

 يجوز للمستخدم سحب موافقته في أي وقت على النحو التالي:  .2.4.2.4.2

 

باتباع التعليمات الواردة في النشرة البريدية. النقر على رابط إلغاء االشتراك في أسفل النشرة   •

 البريدية.

حيث حذف العالمة    Toolboxمن خالل تسجيل الدخول إلى حساب المستخدم الخاص بك عبر   •

 من مربع االختيار المناسب. 

الواردة في الجزء    NNGمن خالل االتصال بنا باستخدام أي من تفاصيل االتصال الخاصة بـ   •

 العلوي من السياسة. 

 

له أي أثر في قانونية معالجة البيانات  يرجى مالحظة أن إلغاء االشتراك من النشرة البريدية ليس   .2.4.2.4.3

بناًء على موافقتك، والتي تم إجراؤها قبل هذا االنسحاب؛ وإلغاء االشتراك في النشرة البريدية ال  

القسم   إلغاء حسابك )انظر  تُرسل ضمن  2.7.6يحل محل  النظام  (. يرجى مالحظة أن إشعارات 

ال تتساوى مع النشرات البريدية، لذا فإن إلغاء االشتراك في النشرات البريدية ال   c.2.4.1.1القسم 

 يؤثر في قانونية إرسال إشعارات النظام. 

 معالج البيانات  .2.5

 

 2.7معالجة البيانات المتعلقة بإنفاذ حقوق المستخدم المحددة في القسم    .2.5.1

 

 ية: مع جهات معالجة البيانات التال NNG، تتعاون 2.7لكي تتمكن من إنفاذ حقوقك كصاحب بيانات محدد في القسم 

2.5.1.1. Salesforce.com 

 salesforce.com EMEA Limited االسم: 

 Floor 26 Salesforce Tower, 110 Bishopsgate EC2N العنوان:

4AY London, UK 

 https://www.salesforce.com الموقع اإللكتروني:  

نبذة:%20فارغ
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من خالله إدارة استالم طلباتك   NNGنظاًما عبر اإلنترنت يمكن لـ    NNGلـ    Salesforce.comيوفر موقع  

 . NNGالخاصة بـ  صفحة الدعم المرسلة إلى  

 

2.5.1.2.  United Call Centers 

 

 

للمستخدمين    United Call Centersتوفر   األول  المستوى  من  متعددة  بلغات  فنيًا  ودعًما  خدمة عمالء 

  . NNGالنهائيين لـ 

 

بإمكانية الوصول إلى تلك البيانات الشخصية التي قدمها المستخدمون أثناء    United Call Centersتتمتع  

جيل )مثل االسم وعنوان البريد اإللكتروني والبلد( و/أو التي تم إنشاؤها تلقائيًا أثناء التحديثات وأثناء  التس

في ما يتعلق بإنفاذ حقوق صاحب   Salesforce.comفي النظام المقدم من   NNGاالتصال بين المستخدم و

  البيانات.

 

 بتخزين أي بيانات شخصية للمستخدم على خوادمها الخاصة.  United Call Centersال تقوم 

 

 معالجة البيانات المتعلقة بإرسال النشرات البريدية  .2.5.2

 

كجهة معالجة للبيانات،    Salesforce.comمع    NNGإلرسال النشرات البريدية إلى المستخدمين، تتعاون   .2.5.2.1

 توفر خدمات التسويق عبر البريد اإللكتروني.

 

 

 

لـ   البيانات  معالج  يوفر 

NNG    عبر نظاًما 

لـ   يمكن    NNGاإلنترنت 

إرسال   إدارة  خالله  من 

 النشرات البريدية إلى المستخدمين.

 

 لتحسين تجربة المستخدم، يتم استخدام النظام لألغراض التالية:   .2.5.2.2

 

 تخزين البيانات الشخصية للمستخدم؛ •

 إرسال رسائل البريد اإللكتروني إلى المستخدم؛  •

https://www.salesforce.com/form/contact/contact- معلومات االتصال: 

privacy.jsp 

 UNITED CALL CENTERS Tanácsadó Kereskedelmi és االسم: 

Szolgáltató Kft. 

 Kis-Hunyad utca 9. II floor, H-3525 Miskolc, Hungary العنوان: 

 /https://unitedcallcenters.hu الموقع اإللكتروني:  

 https://unitedcallcenters.hu/#project-footer معلومات االتصال: 

 salesforce.com EMEA Limited االسم: 

 Floor 26 Salesforce Tower, 110 Bishopsgate EC2N العنوان:

4AY London, UK 

 https://www.salesforce.com الموقع اإللكتروني:  

https://www.salesforce.com/form/contact/contact- معلومات االتصال: 

privacy.jsp 

نبذة:%20فارغ
نبذة:%20فارغ
نبذة:%20فارغ
نبذة:%20فارغ
نبذة:%20فارغ
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ال سيَّما ما إذا تم فتح تلك الرسالة،  تحليل تفاعل المستخدم مع رسالة البريد اإللكتروني التي يتلقاها ) •

 وعدد المرات التي نقر فيها المرسل إليه عليها، وما إذا كان المرسل إليه قد قرأها بالكامل(؛ 

اإللكتروني غير   • البريد  فيها عنوان  يكون  التي  الحاالت  المثال،  )على سبيل  االرتداد  تحليل معدل 

 غير مرغوب فيها(  صالح أو يتم إدراج البريد اإللكتروني كرسالة

جمع بيانات الجهاز المسجل للمستخدم وموقعه الجغرافي )نظام التشغيل على الجهاز وإصداره؛ ونوع   •

عميل البريد اإللكتروني للمستخدم وإصداره؛ ونوع الجهاز )بما في ذلك الشركة المصنعة له، وما  

وبيانات الموقع الجغرافي )أي معلومات    IPكان الجهاز يعتبر هاتفًا، ودقة عرض الشاشة(؛ وعنوان  

 الدولة/المنطقة((. 

 

ه  في كل من النظام عبر اإلنترنت المذكور أعال  2.4.2.2يتم تخزين بيانات المستخدم المدرجة في القسم   .2.5.2.3

، باستثناء بيانات التخصيص ذات الصلة، والتي يتم تخزينها في النظام عبر اإلنترنت  NNGوعلى خادم  

 فقط. 

 

 2.7إنفاذ حقوق المستخدم المحددة في القسم  ( 2( تزويد المستخدم بالمنتجات، ) 1البيانات المتعلقة بـ )معالجة   .2.5.3

تتمكن    تقدمها   NNGلكي  التي  السحابية  الحوسبة  خدمات  تستخدم  فإنها  أعاله،  المذكورة  بالخدمات  تزويدك  من 

Microsoft Azure . 

 

 

 

 

تمتلك 

Microsoft  

حق الوصول إلى  

 جميع البيانات الشخصية للمستخدمين المدرجين في السياسة الحالية باستثناء البيانات المتعلقة بالتخصيص. 

 

 أمن البيانات .2.6

 

ومعالجي    NNGجميع اللوائح المعمول بها في ما يتعلق بأمن البيانات الشخصية، لذلك يقوم كل من    NNGتراقب   .2.6.1

البيانات المصرح لهم بتنفيذ التدابير التقنية والتنظيمية المناسبة لحماية البيانات الشخصية ووضع قواعد إجرائية  

 بسرية ومعالجة البيانات وأمنها.  مناسبة لفرض أحكام الالئحة العامة لحماية البيانات في ما يتعلق 

 

 الحقوق وسبل االنتصاف  .2.7

 

من جميع النواحي. يمكنك تعديل ودقيقة    صحيحة وكاملة   NNGيجب أن تكون أي معلومات شخصية تقدمها لـ   .2.7.1

 .Toolbox بياناتك الشخصية في أي وقت عن طريق تسجيل الدخول إلى حساب المستخدم الخاص بك من خالل 

 

 : NNGحقوق التالية في ما يتعلق بأنشطة معالجة البيانات في يحق لك ممارسة ال   .2.7.2

 طلب معلومات حول معالجة بياناتك الشخصية؛  •

 طلب نقل البيانات؛ •

 طلب تصحيح بياناتك الشخصية؛ •

 طلب حذف بياناتك الشخصية أو تقييد معالجتها؛   •

 للبيانات.  NNGاالعتراض على معالجة  •

 المذكورة أعاله، يرجى قراءة األقسام التالية. ولمزيد من المعلومات حول حقوقك  

 .Microsoft Ireland Operations, Ltd االسم: 

 Carmenhall Road Sandyford, Dublin 18, Ireland العنوان:

 /https://azure.microsoft.com/hu-hu الموقع اإللكتروني:  

-https://azure.microsoft.com/hu معلومات االتصال: 

hu/overview/sales-number/ 

نبذة:%20فارغ
نبذة:%20فارغ
نبذة:%20فارغ
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في حال رغبتك في ممارسة أي من حقوقك المفصلة أعاله، يرجى االتصال بنا باستخدام أحد تفاصيل االتصال  

 المحددة في الجزء العلوي من السياسة.  NNGالخاصة بـ 

لها، ال سيَّما المعلومات المتعلقة   NNGيحق لك طلب معلومات عن البيانات المتعلقة بك والمعالجة التي أجرتها    .2.7.3

بالبيانات الشخصية المتعلقة بك والمخزنة؛ والمصادر التي ُجمعت منها؛ والغرض واألسباب ومدة المعالجة؛ وما  

انوني المتبع والمستلمين؛ وأي حادث يتعلق بحماية البيانات إذا كانت بياناتك الشخصية متاحة لآلخرين، واألساس الق

معلومات مكتوبة بشأن معالجة بياناتك الشخصية في غضون    NNGفي ما يتعلق ببياناتك الشخصية. ينبغي أن تقدم  

 شهر واحد بعد استالم الطلب. ويمكنك أيًضا طلب تصحيح بياناتك الشخصية. 

 

 NNGة االستخدام ويمكن قراءتها آليًا من بياناتك الشخصية التي تعالجها  يحق لك أيًضا طلب نسخة منظمة وشائع .2.7.4

 من الالئحة العامة لحماية البيانات. 20وفقًا للشروط المنصوص عليها في المادة 

 

لديك الحق في إرسال بياناتك الشخصية إلى وحدة مراقب آخر أو، حيثما يكون ذلك ممكنًا من الناحية الفنية، يمكنك 

من الالئحة    20نقل بياناتك الشخصية مباشرةً إلى مراقب آخر على النحو المحدد في المادة    NNGأن تطلب من  

 العامة لحماية البيانات. 

 

تصحيح هذه البيانات، شريطة أن تكون البيانات   NNGدقيقة، يمكنك أن تطلب من    إذا كانت بياناتك الشخصية غير .2.7.5

 . NNGالصحيحة تحت تصرف 

 

حذف جميع البيانات   NNGوسيتم حذف بياناتك الشخصية بناًء على طلبك، وفقًا للقوانين المعمول بها. يتعين على   .2.7.6

اتك الشخصية، بجعلها مجهولة الهوية بشكل دائم  الشخصية المخزنة وفقًا لهذه السياسة عن طريق التعتيم على بيان

 وغير قابل لإلبطال. 

 

ويرجى العلم بأنه لن يتم حذف بياناتك إذا كانت معالجتها مطلوبة بموجب القانون، أو حين تنطبق استثناءات أخرى  

 بموجب القانون المعمول به. 

 

 في الحاالت التالية:  NNGيصبح لديك الحق في الحصول على قيود المعالجة من  .2.7.7

 

a)  إذا كنت ترى أن بياناتك الشخصية التي تمت معالجتها ليست دقيقة، وذلك لمدة يمكن خاللها لـNNG   التحقق

 من دقة بياناتك الشخصية؛ 

b)   الشخصية، حيث يحق لك طلب تقييد استخدامها بدالً  إذا كانت المعالجة غير قانونية، وتعارض محو بياناتك

 من ذلك؛

c)  إذا لم تعدNNG  بحاجة إلى بياناتك الشخصية ألغراض المعالجة، ولكنك تطلب منNNG   مواصلة المعالجة

 من أجل إنشاء الدعاوى القانونية أو ممارستها أو الدفاع عنها؛

d) ق مما إذا كانت األسباب المشروعة التي تستند إليها  إذا اعترضت على المعالجة، وذلك لفترة في انتظار التحق

NNG  .تتجاوز أسبابك 

 

يحق لك في أي وقت االعتراض على معالجة بياناتك الشخصية وفقًا لشروط معينة بموجب القوانين المعمول بها،   .2.7.8

ذل  في  بما  مباشرة،  تسويقية  الشخصية ألغراض  بياناتك  معالجة  على  منفصل  بشكل  االعتراض  لك  ك  ويجوز 

بعد ذلك بمعالجة بياناتك الشخصية إال إذا    NNGالتخصيص، على النحو المبين هنا. وفي هذه الحالة، لن تقوم  

أسبابًا مشروعة مقنعة للمعالجة تتجاوز مصالحك وحقوقك وحرياتك المتعلقة بحماية البيانات، أو    NNGأظهرت  

 ستها أو الدفاع عنها. إذا كانت المعالجة ضرورية إلنشاء الدعاوى القانونية أو ممار

 

المعلومات   .2.7.9 وحرية  البيانات  لحماية  الوطنية  الهيئة  إلى  الشخصية  بياناتك  معالجة  بشأن  شكوى  تقديم  يمكنك 

(Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság – “NAIH”  :وعنوانها  ،1055  

Budapest, Falk Miksa utca 9-11  :1363؛ العنوان البريدي  Budapest, Pf.: 9  :391-1-36+؛ الهاتف-
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( أو إلى سلطة حماية  ugyfelszolgalat@naih.hu ؛ البريد اإللكتروني:1410-391-1-36+؛ الفاكس:  1400

 البيانات في بلدك األصلي أو بلد إقامتك.

 

وبصرف النظر عن تقديم شكوى إلى الهيئة الوطنية لحماية البيانات وحرية المعلومات، يمكنك اللجوء إلى المحكمة   .2.7.10

وفقًا لألحكام المنصوص عليها في الالئحة العامة لحماية البيانات إذا تم انتهاك حقوقك. في هذه الحال، لن تقوم  

NNG  ت  بعد ذلك بمعالجة بياناتك الشخصية إال إذا أظهرNNG    أسبابًا مشروعة ومقنعة للمعالجة تتجاوز مصالحك

وحقوقك وحرياتك المتعلقة بحماية البيانات، أو إذا كانت المعالجة ضرورية إلنشاء الدعاوى القانونية أو ممارستها  

 . NNGأو الدفاع عنها. قبل الشروع في إجراء قانوني، قد يكون من المفيد مناقشة الشكوى مع 

 

 من الالئحة العامة لحماية البيانات.  21-15حقوقك وسبل االنتصاف التفصيلية في المواد  تم تحديد  .2.7.11

 

 NNGاالتصال بـ   .2.8

 

أي تعليقات أو أسئلة أو ترغب في الحصول على مزيد من المعلومات عن معالجة    لديكرأيك يهمنا. إذا كانت  

، والمحددة في الجزء  NNG، يرجى االتصال بنا باستخدام أحد تفاصيل االتصال الخاصة بـ  NNGالبيانات في  

في غضون    بك العلوي من السياسة. سوف نتعامل مع المعلومات المقدمة بسرية تامة. وسيقوم مندوبنا باالتصال  

 فترة زمنية معقولة. 

 

 .DPO@nng.comالبريد اإللكتروني:على عنوان  NNG( في DPOيمكن االتصال بمسؤول حماية البيانات )
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