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 بخدمة االستفسار عن التعاون وإعطاء المعلومات عن نشاط بیج براندز القیامسیتم معالجة بیاناتك الشخصیة في غرض 
 أبریل 27 الصادرة بتاریخ 679/2016) االتحاد األوروبي(مجلس الئحة البرلمان األوروبي وًجروب وفقا لمتطلبات 

 معالجة البیانات الشخصیة والتدفق الحر لھذه یعیین وبخصوصوالتي تنص على حمایة األشخاص الطبم  2016عام 
  . حمایة البیانات الشخصیةمدیرمن قبل ) RODO –الالئحة العامة لحمایة البیانات الشخصیة (المعلومات 

  
   تخزین بیاناتك الشخصیة؟ما ھي مدة) 3
 

 تند الى أحكام القانون أو الى لحظةي تسسیتم تخزین بیاناتك الشخصیة للمدة الضروریة لتنفیذ االستفسار المطلوب وھ
  .قد تم منحھاكان إلغاء اإلذن بشأن معالجة البیانات الشخصیة التي 

  
  الى من یمكن أن یتم كشف بایناتك الشخصیة؟) 4
  

من الممكن كشف بیاناتك الشخصیة الى موظفي أو متعاوني بیج براندز جروب الشركة ذات المسؤولیة المحدودة شركة 
 لعقود المنحًالتضامن والى المؤسسات التي تدعم مشرف حمایة البیانات الشخصیة على أساس الخدمات المطلوبة ووفقا 

 .ب أحكام القانون تم إبرامھا والى المؤسسات المخولة بموج كان قدالتي
 
  :ما یحق لك) 5
  عن وجود المراقبة في المكان المعین ونطاقھ؛ المعلومات -
  الى مضمون بیاناتك وتصحیحھا؛ الوصول -
  خدف بیاناتك الشخصیة؛حق طلب  -
   معالجة بیاناتك الشخصیة؛تحدید -
   بیاناتك؛نقل -
  .بشأن معالجة بیاناتكرفع االعتراض  -
  

معالجة ًأن وفقا لتقدیرك تنتھك  الشكوى الى رئیس مصلحة حمایة البیانات الشخصیة في حالة وكذلك لدیك حق تقدیم
االتحاد (أحكام القانون بشأن حمایة البیانات الشخصیة، أحكام الئحة البرلمان األوروبي ومجلس  بیاناتك الشخصیة

 معالجة خصوصص الطبیعیین ب بشأن حمایة األشخام2016 أبریل عام 27 الصادرة بیوم 679/2016) األوروبي
      ).RODOما یسمى  (WE/46/95البیانات الشخصیة والتدفق الحر لھذه المعلومات وكذلك إلغاء توجیھ 


