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 مقدم الطلبالبيانات لإشعار خصوصية 
 

 
 قبل أن نبدأ 

 

طلبكم للعمل الوظيفي لدى مجموعة المتعلقة بالشخصية ينطبق هذا اإلشعار )إشعار الخصوصية( على المعلومات 

HSBC  مجموعة في األعضااااا  التي يتم االحتفاظ بها من قبلHSBC،  مبين أدناهكما هو مدرا  البيانات، باعتبارهم. 
 ،ومع من ساانشاااركها ،المعلوماتذه ية اسااتخدامنا لهوكيف ،ت التي نجمعها حولكمااإلشااعار المعلوم هذا ويوضاا 

أمنها والحفاظ على خصااوصاايتها ضااما  نتخذها لسااالتي اإلجرا ات وما هي  ،مشاااركتهاالتي تفرض علينا والظروف 
صفتك كمقدم طلب، بما في  HSBCالجوانب المتعلقة بتفاعلك مع جميع ويشمل إشعار الخصوصية هذا  .وحمايتها ب

  .ذلك إجرا ات التدقيق الخاصة بالتوظيف وما قبل التوظيف، وقد نقوم بتحديث هذا اإلشعار في أي وقت

 
 HSBCأو لجهات أخرى غير  HSBC لبنكتابعة أخرى إلكترونية موقعنا االلكتروني إلى مواقع على بعض الروابط تؤدي 

 اتشااعارقبولكم إلمن عليكم التأكد لذا ينبغي  .اإلشااعار قد تختلف عن هذاو ،صااوصااية خاصااة بهاخإشااعارات لديها 
  .المذكورة عند استخدام المواقع األخرىالخاصة بهم  الخصوصية

 
يتفاعل معنا بالنيابة عنك )على ساااابيل أي شااااخو مفوض أنت أو  ،هذا يعنيف" لخاص بكا"أو " وعندما نقول "أنت

 .المثال وكالة التوظيف التي قمت بتفويضها للتنسيق معنا بالنيابة عنك(

 
فيما يتعلق ببياناتك  بياناتدير للوالتي تعمل كم HSBCشااااركات مجموعة  ،نعني بذلكفإننا  ،وعندما نقول "نحن"

مدير البيانات فإ   ،ألغراض هذا اإلشاااعارو ،ما لم ينو على خالف ذلك أدناهو .بصااافتك كمقدم للطلب الشاااخصاااية
قمت بتقديم  HSBCلمجموعة فرع البحرين، أو أي شركة مختلفة تابعة الشرق األوسط المحدود  HSBCبنك سيكو  

الشاارق األوسااط المحدود فرع البحرين هو مدير البيانات، فإ  عنوا  مدير  HSBCوحيث أ  بنك  .طلب التوظيف لديها

 .البحرينمملكة المنامة،  ،57ب: .صالبيانات هو 
 

وإذا أردت التواصااال معنا، فبإمكانك أيضااااو العثور على بيانات االتصاااال المبينة في قسااام "المصيد من التفاصااايل حول 
  .بياناتك" أدناه

 
  نقوم بجمعهاالمعلومات التي ما هي 

 

جمع المعلومات قوم بوقد ن .المطبّقبما يتماشااااى مع اللواا  والقانو  المعلومات المتعلقة بك قوم فقط بجمع نحن ن
تشااغلها حالياو أو كنت تشااغلها في التي األدوار الوظيفية التي تتقدم إليها، قد تتعلق بأي من و من مجموعة مصااادر

أي  ،معنا عندما تتفاعل المتعلقة بكجمع المعلومات نقوم أبضاااو بوقد  .HSBCسااوا و داخل أو خارم مجموعة  السااابق
ستخدام خدماتنا التي  ،المتحركعبر الهاتف قنوات الللموقع االلكتروني أو  زيارتكعند  صفتك كمقّدم  نتيحهاأو ا إليك ب

  .للطب )على سبيل المثال االختبارات عن طريق االنترنت(

 
بطاقتك الشخصية لتأكيد هويتك أو الحق قديم ما تقوم بتأي عند ،بشكل مباشر منكهذه المعلومات  بعضأتي توقد 

األخرى، أو مصااادر أخرى طلبت منا  HSBCشااركات أو  ،جهات عملك السااابقةقد تأتي أيضاااو عن طريق كما  .بالعمل
  .المتاحة للعامةوقد نحصل على بعض المعلومات من المصادر  .الحصول على المعلومات منها

 
 على ما يلي:  المعلومات التي نقوم بجمعهاتتضمن  وقد

 

  أي:، زودونا بهاالمعلومات التي ت
 

  وسجل العمل الوظيفي؛تاريخ ومكا  الميالد ،الجنس ،ةالسابقاألسما   ،االسم مثل، الشخصيةالبيانات ، 

 بيانات اتصال األقارب في حاالت الطوارئ؛ 

  ؛والهاتف المتحرك يالهاتف األرضوأرقام  البريد االلكتروني ،السكن عنوا مثل  ،االتصالبيانات  

 بطاقة الهوية الوطنية  ،جواز الساافربيانات  ،الشااخصااية صااورة الهويةمثل الشااخصااية  هويتكالمتعلقة ببيانات ال

 ؛الجنسيةرقم شهادة الميالد )أو ما يعادله( وو

  شهادة الدراسة الجامعة، الشهادات المهنية؛المعلومات المتعلقة بأي مؤهالت لديكم، مثل 

  البيانات الصحية بما في ذلك سجالت الحالة الطبية والصحة والمرض أو التأكيد بأنك قادر على أدا  مهام المركص

 الوظيفي المتاح )حسبما ينطبق(، معلومات حول أي إعاقات جسدية أو حركية قد تكو  لديك؛

 ث بك م لدفع رات مة  مات الالز لة المعلو عاا ثل أفراد ال بك المصاااارفي أو لمن  التعويضاااااات م نات حساااااا يا ل ب
 ؛.والمستفيدين، بيانات شهادة القيادة لبرامج السيارات التي قد نقوم بتشغيلها، الخ
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  استبيانات مقدمي الطلبات؛المعلومات واآلرا  المعرب عنها عند المشاركة في وأبحاث السوق  

 بالخرى األمعلومات ال ها من خالل زودتالتي و كمتعلقة  مثل  ،تواصااااال معناالعن طريق النماذم أو  ئةتعبنا ب

  .غيرهالهاتف أو البريد االلكتروني أو عبر االنترنت أو ن طريق أو ع ،بشكل مباشر  و اسوالمقابالت والتقييمات، 

 
 أي:  ،حولك ا أو ننشئهات التي نجمعهاالمعلوم

 

 مثل ) الساااامات البيولوجيةالتوقيع و ،والتحقق من صااااحتها مثل لتحديد هويتكالتي نسااااتخدمها  اتالمعلوم
ألغراض التي تحتاجها و من المصادر الخارجيةنتلقاها اإلضافية التي  المعلومات(، أو HSBCلدى الصوتية  تكهوي

  ؛التنظيمي االمتثال

  مثل مكاتب المعلومات الجغرافيةHSBC ؛التي قمت بصيارتها  

  ؛المشابهة التي نستخدمها للتعرف عليكالكوكيص والتقنيات ملفات 

  وتتضامن ساياساات ملفات الكوكيص الخاصاة بنا  –إليك وتصاميم المحتوى الذي نقدمه التفضايلية  كخياراتتذكر

يهااا في  عثور عل ل كوكيص ويمكن ا ل منااا لملفااات ا تخاادا فيااة اسااااا تفاااصاااااياال حول كي ل مصيااد من ا ل ا
(/security-and-bh/privacy.com.hsbc.https://www؛) 

 نات يا قات التحق ب ثلي بةمن إجرا ات تحقق ال ،م ية الواج نا يال،  ،الع بات قواام التحقق من وواالحت من والعقو
 المعلوماتبتبادل المحتوى والبيانات الوصاافية المتعلقة و ،الخارجيةالمعلومات مكافحة غساايل األموال وتقارير 

 ؛اال الصوتية والمحادثات المباشرةد والمؤسسات بما في ذلك البريد االلكتروني والرسابين األفر ذات الصلة

 المعلومات المتعلقة بالشكاوى؛ 

  بيانات الطلبات، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بأدااك الشااااخصااااي في التقييمات واالختيارات عن طريق
 االنترنت؛

 البريد االلكتروني والمحادثة المباشارة والرسااال بما في ذلك  ،وغيره من االتصااالت بيننا ساجالت المراساالت
  ؛ومراسالت وساال التواصل االجتماعي ،الفورية

 الكشاااف و ،تتفاصااايل المعامالالمتعلقة بالمعلومات  ،مثللتي نحتاجها لدعم التصاماتنا التنظيمية المعلومات ا

)مثل  بكم أو بهذه األنشاااطة المتعلقة باألطراف المرتبطةوالمعلومات  اعتياديأي نشااااط مشااابوه أو غير عن 
  .األشخاص المعرضين للمخاطر السياسية وتحقيقات العقوبات(

 

  ،أي ،المعلومات التي نجمعها من المصادر األخرى
 

 إجرا ات التدقيق، مثل بالنيابة عنكم أو التي نقوم بجمعها كجص  من  منا الحصااول عليها المعلومات التي طلبت
 .المراجع المتعلقة بالعمل من جهات العمل السابقة

 

  نستخدم معلوماتكسكيف 
 

 آخر أي ساااابب قانونيعندما يكو  لدينا  أو على موافقتكحصااااولنا عند  المعلومات المتعلقة بكسااااوف نسااااتخدم 
  حاجتنا لمعالجة بياناتك من أجل: هذه األسبابتشمل و .الستخدامها

 

 المتثال للمتطلبات القانونيةا،  

  ألغراض مصالحنا القانونية أو تلك الخاصة بالجهات األخرى التي قد نقوم بمشاركة معلوماتك معها )مثل، تقييم

 مدى مالامتك للدور الوظيفي التي تتقدم إليه بطلبك(؛

 اام المالية أو لمراقبة من  وجود التصام عام لدينا باإلفصاااح )مثل أغراض الكشااف عن أو مكافحة االحتيال والجر
 .الفرص المتساوية و/أو ألغراض التقارير و/أو لحماية مصالحك الحيوية

  

 : معلوماتكل ناأسباب استخداموتشمل 
 

  ،والمراسالت المتعلقة بالقرارات، الخ؛إدارة عالقتك معنا كمقدم للطلب، مثل جدولة المقابالت 

 عن طريق التقييمات واالختبارات عبر االنترنت؛ ، مثل إرسال البيانات إليكتنفيذ تعليماتك 

 والخدمات التي دوار الوظيفية األخرى األب إعالمك ،بخالف ذلك( نابما في ذلك )ما لم تخبر ،إدارة عالقاتنا معكم

  ،تكو  مناسبة لكنعتقد بأنها قد 

 ( أو  رهاب واإلتجار بالبشاااارتمويل اإل ،مثلمنع أو الكشااااف عن الجريمة بما في ذلك االحتيال والجراام المالية
 ؛إسا ة استعمال القوة السوقية

   ؛ضما  استمرارية األعمالاألمنية و اتالتحقيقإجرا  

 ؛إدارة المخاطر 

https://www.hsbc.com.bh/privacy-and-security/
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  قوتنا العاملة ومساعدتنا في تنفيذ خططنا لفهم إجرا  االستبيانات الخاصة بمقدمي الطلبات وتحليالت البيانات
 المنهجية؛

 لتصاماتنا القانونيةالية واالمتثال نحماية حقوقنا القانو،  

  أو/و ؛النظام أو المنتج والتخطيط والتأمين والتدقيق واألغراض اإلداريةالخدمة تطوير 

 ألغراض تحويل مقدم الطلب إلى موظف. 
 

  .أدناه 1الملحق  يطالع عليها فااليمكنكم  ،كلمعلومات ناماستخداطريقة للمصيد من التفاصيل حول 
 

 القرارات بشأنكمكيف نتخذ 

 
م التقنية اسااتخدقوم باقد نو .بشااأ  نتيجة طلبك تفي اتخاذ القرارلمساااعدتنا يمكننا اسااتخدام األنظمة المؤتمتة 

أو  ،الماليةاام تيال أو الجراالحأسااباب عملك لدينا، مثل على  ةالتي تساااعدنا في تحديد مسااتوى المخاطر المنطوي
  .خالل تحليل المعامالت غير العادية أي ممارسات خاطئة في السوق منتحديد 

 
التدخل بشااكل طلب ويحق لك أيضاااو  .القراراتكيفية قيامنا باتخاذ هذه حول الحصااول على بعض المعلومات ك يحق ل

  .أدناه ك"حقوق"قسم  المصيد من التفاصيل فيبإمكا  العثور على  .راواالعتراض على القرشخصي 

 
 تعقب أو تسجيل أقوالكم وأفعالكم 

 
بما في  ،معناالتي تجريها  اتظ بمسار المحادثاحتفاالل ويجسنقوم بتوقد  .معنا تسجيل تفاصيل تفاعالتكقوم بقد ن

والخطابات ورساااااال البريد االلكتروني والمحادثات  ،ةمباشاااارال الشااااخصااااية والمقابالت ،ذلك المكالمات الهاتفية

  .االتصاالتأي نوع آخر من و ،ومحادثات الفيديو ،المباشرة
 

تدريب و ،وتقييم وتحليل وتحسااااين الخدمة ،إلينا الموجهة قد نسااااتخدم هذه السااااجالت للتحقق من تعليماتكم
نا نا أيضااااااو  .إدارة المخاطر أو منع والكشااااف عن االحتيال وغير ذلك من الجراامو ،موظفي اسااااتخدام هذه ويجوز ل

، مثل على معلومات إضااافية حول هذه التفاعالتأيضاااو  وقد نحصاال .التسااجيالت التخاذ القرارات بشااأ  نتيجة طلبك
كما نقوم  .التي تسااااتخدمهااألجهصة أو البرمجيات المتعلقة بوالمعلومات من خاللها تتصاااال بنا التي أرقام الهواتف 

  .كصوتتسجيل أو  الت الفيديويجتسال صور أوال تجمعوقد مواقعنا التلفصيونية المغلقة في وحول الكاميرات م استخدبا

 
 إجراءات التدقيق

 
ذلك من أجل ، ولديناالتدقيق المتبعة ها كجص  من إجرا ات تعالجمبياناتك الشخصية وجمعها والحصول على سنطلب 

صلة فيما يتعلق بالدور سجلك الوظيفي تأكيد هويتك و صالحنا واالمتثال للقانو  ولالوظيفي ومؤهالتك ذات ال حماية م

 .على تقييم وإدارة المخاطر لدينا المشروعة لنكو  قادرين
 

التقديم والتوظيف من إجرا ات من خالل من المرشحين بشكل مباشر للتدقيق نقوم بجمع البيانات الشخصية كما س
الموظفين و/أو تدقيق في مراكص الخدمة العالمية الخارجية أو فرق  سوا و الذين يوجد مقرهم) HSBCضمن فرق القبل 

يةالموارد إدارة فرق  ية البشاااار عالميين مصودي يجوز لو .(المحل خارجية خدمات التوظيف ال أو غيرهم من الجهات ال

 .التدقيق بالنيابة عناالمحلية المختارة بعناية في الدولة جمع البيانات الشخصية ألغراض 
 

 :الخاصة بك الشخصية البياناتبجمع وتخصين واستخدام الفئات التالية من بشكل اعتيادي سنقوم و
 

 االتصال الشخصية مثل االسم )جميع األسما  القانونية واألسما  المستعارة واألسما  الحالية والسابقة(  بيانات

 ؛والعناوين وأرقام الهاتف وعناوين البريد اإللكتروني الشخصية لقبالو

 ؛تاريخ الميالد والجنس 

  ؛جواز السفر ورقم الهوية الوطنيةبيانات 

  ؛العملجهة مكا  العمل أو 

  العمل والمراجع والمعلومات األخرى المدرجة في شااااهادة التصااااري  بالتوظيف )بما في ذلك نسااااخ من بيانات
 ؛تقديم الطلب( إجرا اتأو كجص  من التقديمية رسالة الالسيرة الذاتية أو 

 ؛المهنية المؤهالتو ةالجامعي الدراسةبأي مؤهالت لديك مثل المتعلقة معلومات ال 

  وساااجالت التدريب  ،وسااااعات العمل ،العملساااجل و ،في ذلك المساااميات الوظيفيةساااجالت التوظيف )بما
 .والعضويات المهنية(
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 :على سبيل المثال ال الحصر ،التاليةتدقيق إجرا  عمليات الأيضاو التي نقوم بها إجرا ات التحقق قد تتضمن و
 

 ؛العملق من شهادة التصري  بحقتال 

 ؛التحقق من هويتك 

  ؛السجالت الجناايةالتحقق من 

  من خالل مكتب االاتما  الرسميإجراؤه البحث الذي يتم  -المرجعية االاتمانية التحقق من. 

  مما يشااير إلى عدم المشاااركة في أنشااطة مثل االحتيال والجراام المالية  ،األخبار العامة/الساالبيةالتحقق من

 ؛ل األموال و/أو اإلرهابيوغس

  دى خالل قواام المراقبة الداخلية لعمليات البحث التي تتم منHSBC  وقواام المراقبة الخارجية أو ملفات قواعد

مما يشاااير إلى عدم التورط في أنشاااطة مثل االحتيال والجراام المالية  ،أخرىأطراف قبل البيانات المقدمة من 
 ؛ل األموال أو خرق العقوباتيوغس

  أية  ،بما في ذلك على سااابيل المثال ال الحصااار ،مرضااايةالمراجع لحصاااول على العملك واساااجل التحقق من

 ؛أو أي وكيل يعمل بالنيابة عنها HSBC مجموعة تطلبهامعلومات 

  مجموعة تطلبهاقد صاااالة الالتحقق من أي مؤهالت علمية و/ أو مهنية ذات HSBC  أو أي وكيل يعمل بالنيابة
 ؛عنها

 من تولي أي منصب إداري لدى مؤسسة خارجية؛ق التحق 

 إعالمي يشااير إلى عدم التورط في أنشااطة مثل االحتيال والجراام المالية وغساايل األموال وساااال  فيبحث ال
 .وخرق العقوبات واإلرهاب

 
ما لم نعتبر بشكل معقول أننا بحاجة  ،م معلوماتك الشخصية إال لألغراض التي جمعناها من أجلهااستخدقوم بالن ن

إذا احتجنا إلى اساااتخدام معلوماتك و .إلى اساااتخدامها لسااابب آخر وأ  هذا السااابب متوافق مع الغرض األصااالي

 .بذلكالقيام لنا تي  األساس القانوني الذي يوض  وسننقوم بإخطارك بذلك فس ،الشخصية لغرض غير ذي صلة
 

حيثما يقتضاي القانو   ،معلوماتك الشاخصاية دو  علمك أو موافقتك ةعالجقوم بمن أننا قد المالحظة أيضااو يرجى كما 
 .ذلك أو يسم  به

 
 ةمعززإجراءات التحقيق ال

 

وبشكل دوري  ،عملية توظيفهمكجص  من  HSBCوظفين المنضمين حديثاو للعمل لدى جميع المإجرا  التدقيق لسيتم 
تتطلااب إجرا ات تحقيق معصزة. والمراكص الوظيفيااة  HSBCالمراكص الوظيفيااة لاادى بعض وهناااك  .طوال فترة عملااك

ضعة إلجرا ات التحقيق المعصزة هي المراكص الوظيفية التي  صة للموظفالتوفر الخا ستخدام من ينفر سا ة ا  مصبهاإل
أو  HSBCمجموعة ل ةكبيرأضاارار فعلية أو  إضاارار بالساامعة التجاريةأو  ةر مالياضاارأمن أجل التساابب في الوظيفية 

إجرا ات إلى المراكص الوظيفية هذه مثل سااايخضاااع أولئك الذين يتقدمو  لو .موظفيها أو عمالاها أو بياناتها أو مبانيها

فحو دقيق إجرا  إلى  المراكص الوظيفيةالتوظيف ويجب أ  يخضااع الذين يشااغلو  هذه عملية أثنا  التحقيق المعصزة 
لمستويات غير مقبولة  HSBC ال يعرض المراكص الوظيفيةفي هذه هم بالعمل استمراركل ثالث سنوات للتأكد من أ  

وظيفي  صااالحة لمدة ثالث ساانوات ويمكن للموظفين االنتقال من دورإجرا ات التحقيق المعصزة وتبقى  .من المخاطر
فترة الثالث سنوات هذه  خالل وظيفي آخر خاضع إلجرا ات التحقق المعصزة دورخاضع إلجرا ات التحقيق المعصزة إلى 

 .ما لم تفرض اللواا  المحلية خالف ذلك ،إجرا ات التحقق المعصزة تكرارالحاجة لدو  
 

 جنائيةالدانات اإل

 
ما حيثو( تنظيميةالالوظيفية الخاضعة للواا  )أي لألدوار  نات الجنااية إذا كا  ذلك مناسباو قد نطلب معلومات حول اإلدا

بجمع معلومات حول اإلدانات الجنااية للوفا  بالتصاماتنا  او قد نقوم أيضاااو .بموجب القانو  على القيام بذلك قادرين نكو 
أشااااهر أو  6فيه لمدة  تقمأيجوز لنا جمع معلومات حول اإلدانات الجنااية في أي بلد و .القانونية فيما يتعلق بعملك

 .أكثر خالل السنوات الخمس الماضية

 
 المرجعية االئتمانيةتحقيقات 

 
لهوية مع واحدة أو أكثر من الوكاالت ية والتأكد من ااالاتمان قيقاتقد نقوم بإجرا  التح ،كجص  من طلبك المقدم إلينا

في أي بلد وكالت المرجعة االاتمانية  اتمانية معاالمرجعية التحقيقات السنقوم بإجرا  و .(CRAs) المرجعية االاتمانية

 .أشهر أو أكثر خالل السنوات الخمس الماضية 6فيه لمدة أقمت 
 

معلومات وكاالت المرجعية االاتمانية التي ستقوم بدورها بتصويدنا بسنقوم بتوفير معلوماتك الشخصية ل ،للقيام بذلكو
وسااتقوم وكاالت المرجعية  .الماليسااجلك ووضااعك المالي و ياالاتمانطلبك ساايتضاامن ذلك معلومات من و .عنك
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ومعلومات منع السجل االاتمانية و ،والوضع المالي ،العامة والمشتركة يةمعلومات االاتمانالكل من االاتمانية بتصويدنا 
 .االحتيال

 
 :قد نستخدم هذه المعلومات من أجلو

 

  ؛نايلإالتحقق من دقة البيانات التي قدمتها 

 ؛ل األمواليمنع النشاط اإلجرامي واالحتيال وغس 

  و ؛(طلباتك) طلبكإدارة 

  وضعك الماليمراقبة. 

 
يتم توفير هذه وقد  .معنا عالقتكأثنا  المتعلقة بك مع وكالت المرجعية االاتمانية سااانساااتمر في تبادل المعلومات و

 .من قبل وكاالت المرجعية االاتمانيةأخرى ؤسسات المعلومات إلى م
 

  التنظيمياالمتثال وبالقوانين لتزام اال
 

ستخدام س شاركتها مع التنظيمية األخرى و للقوانين واللواا من أجل االمتثال  معلوماتكنقوم با التنظيمية  الجهاتم

سلطات األخرى شركات مجموعة  وال ضع  ضمن و. اهل HSBCالتي تخ ستخدامذلك قد يت ساعدة فيها ا شف  للم الك
فقط ساااانقوم بهذا و .المالية( )بما في ذلك تمويل اإلرهاب وغساااايل األموال وغير ذلك من الجرااماام عن ومنع الجر

  .والخاصة باآلخرين ةالمشروع هاالتي تكو  في مصلحتأو  ،وانين واألنظمةلقلالمتثال ل تهاحاجعلى أساس 
 

  كمعلوماتيمكننا مشاركة مع من 

 
 كونوا: يأو القانوني القيام بذلك بما في ذلك حيث نكو   يكو  من مامع اآلخرين حيث معلوماتك ةشاركقوم بمقد ن

 

 الحتيال المساااااعدة في الكشااااف عن ومنع ا ،مثللقيام بذلك اأو قانوني  عامتوجب عليهم بموجب حق أ  ي

 ؛المالية ااموالتهرب الضريبي والجر

 ؛والمصال  ،أو تقاضي أو تأكيد أو الدفاع عن الحقوق القانونية ،دوريةالتقارير البفيما يتعلق  لها بحاجة 

   تك أو تقييم مدى هويالتحقق من  ،إدارة المخاطر ،مثلساااابب تجاري مشااااروع للقيام بذلك نا/لديهم لدييكو
 تك للدور الوظيفي؛مالام

  على ذلك وافقت أنتو ،امشاركتهب منكاإلذ  طلبنا.  
 

 بمن فيهم ،لهذه األغراض مع اآلخرين معلوماتك ةشاركقوم بمقد نو

 

 تابعة لشااااركات ال باطنالمتعاقدين أو أي  HSBCمجموعة ال ممن يعملو   اتخدمالوكال  أو مصودي الأو  ،من ال

تعاقديهم موظفيهم ومفي ذلك بمن ) HSBCمجموعة تابعة للصاااالحنا أو يقدمو  الخدمات إلينا أو إلى شاااركات 

 ؛(لديهموظفين العاملين والمدرا  والم اتومصودي الخدم ،من الباطن

  ؛الخاصين بكالوسطا   وأالمستفيدين 

 ؛المعلومات االاتمانيةووكاالت  ،الجمعيات التجاريةو ،ةيالضريبهيئات ال 

  محتمل أو فعلي أو دمج أو حيازة أو استالم بإعادة هيكلة مطلوبة فيما يتعلق حيث تكو  أي أشخاص أو شركات
  ؛بموجب اتفاقيتنا معكواجباتنا أو حقوقنا محتمل ألي من تحويل بما في ذلك أي نقل أو 

 ومدققي الجهات التنظيمية و ،ة أو المحاكم أو هيئات فض النصاعاتيالحكوموالمؤساااساااات  ،القانو  هات إنفاذج

 ؛لتنفيذ أعمال التحقيقات أو تدقيق أنشطتناالجهات التنظيمية الحسابات وأي طرف معين أو مطلوب من قبل 

 أو تظلمات وتحقيقات؛ األطراف األخرى المشتركة في أي نصاع 

 س شف عن ومنع االحتيال وغير ذلك من الجراام المالية والتحقق استخديتم اوكاالت منع االحتيال التي  مها للك

  ؛من هويتكم

 ؛(ركات األخرى التي تقوم بالتسويق أو األبحاث التسويقية بالنيابة عنا )ولكن بدو  الحصول على إذ  منكشال 

 .أي جهة أخرى ُيطلب منا مشاركة معلوماتك معها من قبلك 

 
 

 

 
 أو مجهولة المصدر  المعلومات المجمعةمشاركة 
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مع الشاااركا  مثل  HSBCمجموعة نطاق مجمعة أو مجهولة المصااادر ضااامن وخارم قد نقوم بمشااااركة المعلومات ال
 ،مثل من هذه المعلومات تحديد هويتككو  باإلمكا  لن يو .الجهات اإلعالنيةأو الجامعات أو  الدراساااااتمجموعات 

  .الدراساتللمساعدة في  ةالعامالتوظيف توجهات يمكن لنا مشاركة المعلومات حول 
 

  كاالحتفاظ بمعلوماتإلى متى سنقوم ب

 
سبيل المثال، نحن عادةو ما  كسوف نحتفظ بمعلومات صة باالحتفاظ بالبيانات. فعلى  ستنا الخا سيا شى مع  بما يتما

نحتفظ بالبيانات األسااااساااية لطلبك لمدة سااابع سااانوات اعتباراو من نهاية عالقتنا معك وذلك وفقاو لجدول االحتفاظ 
صة بالمجموعة أو المطبق محلياو. وبالبيانات  ستخدام هذا من االمتثال للمتيمكننا الخا طلبات القانونية والتنظيمية أو ا

وإذا كا  طلبك  .التعامل مع أي نصاعات أو مشاااااكل قد تنشااااأ لألغراض المشااااروعة مثلحيث نحتاجها  علوماتمال
غير ناج ، فسنحتفظ بأي بيانات شخصية تم جمعها بما يتوافق مع اللواا   HSBCللحصول على عمل وظيفي لدى 

 بشكل رسمي. خمس سنوات من تاريخ رفض طلبكلمدة التنظيمية المحلية أو 

 
طلبك، فقد تكو  نتااج االختبار صااالحة لطلبات العمل إجرا ات كمال تقييم عبر اإلنترنت كجص  من طلب منك اسااتإذا و

، سيتم حذف نتااج اختبارك، وبالتالي او اثني عشر شهرة وسنحتفظ بها لمدة اثني عشر شهراو. وبعد مدة المستقبلي
اساااتكمال في المساااتقبل، فقد ُيطلب منك  HSBCلدى مختلف وظيفي أو دور الوظيفي إلى نفس الدور  إذا تقدمت

 .تقييم جديد عبر اإلنترنت

 
حيث نحتام إلى معلومات لالمتثال بالمتطلبات التنظيمية أو القانونية أو  ،لفترة أطول كالحتفاظ بمعلوماتل قد نحتامو

في الرد على االسااتفسااارات أو الشااكاوى ومكافحة  تنامساااعد ،مثلحيث نحتاجها من أجل األغراض المشااروعة 
  .لى الطلبات من المنظمين وغير ذلكأو الرد ع ،االحتيال والجراام المالية

 
أو جعلها مجهولة المصاااادر على  هاأو حذف هاإتالففساااانقوم ب ،لالحتفاظ بالمعلومات لهذه الفترةإذا لم نكن بحاجة و

  .الفور

 
 إلى الخارج كنقل معلومات

 
إلى مؤسااااسااااة دولية ال تكو  فيها قوانين حماية مواقع خارم مملكة البحرين في معلوماتك وتخصين قد يتم نقل 

في بعض  ،قد يجبرنا القانو وهيئة حماية البيانات الشخصية في البحرين. موافقة من البيانات بنفس الصرامة وذلك ب

أو تطبيق مستويات أمنية مختلفة.  مع الهيئات الضريبية ،على سبيل المثال، على مشاركة معلومات معينةالبلدا ، 
 مع األشااخاص الذين لديهم الحق في االطالع عليها كمعلوماتفإننا ساانقوم بمشاااركة حتى في مثل هذه الحاالت، 

 .فقط
 

قد نحتام إلى نقل . وعلى مسااتوى مناسااب من الحماية وأ  النقل قانوني انضاامن حصااولهفإننا وعندما نقوم بذلك، 

لألفراد، في ظروف المهمة لحماية المصااااال  وللوفا  بالتصام قانوني، وعقدنا معك، تنفيذ معلوماتك بهذه الطريقة ل
 .مصالحنا التجارية المشروعةحماية معينة لحماية المصلحة العامة ول

 
اإلجرا ات المناساااابة التي تهدف إلى  او ساااانتخذ داامفإننا خارم مملكة البحرين،  تتعلق بك معلوماتأي عندما ننقل 

المالامة و لضمانات مناسبة ألنقل معلوماتك إجرا ات جميع خضوع للقيام بذلك، سنضمن . وضما  حماية معلوماتك
 .)مثل التشفير وااللتصامات التعاقدية لحماية معلوماتك(

 

 .أدناهقسم الفي "معلوماتك" يمكنك الحصول على مصيد من التفاصيل حول 
 

 كحقوق
 

 تشمل هذه الحقوق:و .كق بالمعلومات التي نحتفظ بها عنعدد من الحقوق فيما يتعلديك ل

 

  والحصول على معلومات حول كيفية معالجتها من قبلنا؛ كعن بهاحق الوصول إلى المعلومات التي نحتفظ 

 حق طلب قيامنا بتحديث أو تصحي  أو تعديل معلوماتك في حال كانت غير دقيقة أو غير مكتملة؛ 

  طلب قيامنا بحذف أو حجب أو نساااايا  معلوماتك. وقد نواصاااال االحتفاظ بمعلوماتك في في بعض الظروف، حق
 مؤهلين أو مطالبين باالحتفاظ بها؛ حال كا  

  ومرة أخرى، قد تكو  هناك  .ذلك في بعض الحاالت كمعالجتنا لمعلوماتتقييد قيامنا بوطلب ، االعتراض علىحق

 كمعالجة معلوماتاالساااتمرار ب، ولكن يحق لنا كمعالجتنا لمعلوماتتقييد أو تطلب منا عترض على تمواضاااع حيث 
 ؛و/أو رفض هذا الطلب
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  عقدنا معك، تنفيذ التي تؤثر عليك )ما لم نضطر إلى القيام بذلك ل ةاستخدام بعض عمليات اتخاذ القرار اآلليعدم
 ؛أو أنه مرتبط باالحتيال، أو إذا وافقت على ذلك(

 ؛االعتراض على معالجتنا لمعلوماتك، بما في ذلك معلومات التسويق المباشر 

 ساااانتوقف عن معالجة ت. ويحق لك سااااحب موافقتك في أي وق بياناتك على موافقتك،ل حيث تعتمد معالجتنا
 .بياناتك لهذا الغرض، ولكن سحب موافقتك لن يؤثر على قانونية أي معالجة قمنا بها بنا و على موافقتك السابقة

 

الواردة في قسااام "المصيد من التفاصااايل حول بيانات العن طريق االتصاااال بنا باساااتخدام  كممارساااة حقوقك يمكن
 أدناه. كما يحق لك أيضاو تقديم شكوى إلى هيئة حماية البيانات الشخصية في البحرين. معلوماتك والمعلومات"

 
 ما نحتاجه منك

 

ناأ   التأكد من عليك مسااااؤوليةيترتب  أي بالغنا بعليك إيتوجب هي دقيقة وحديثة، و المعلومات التي تقدمها ل
 .في أقرب وقت ممكن تغييرات قد تحدث

 
 عدم توفر أو عدم دقة أي سجالت قد يؤثر على نتااج طلبك و/أو قد يتم منعنا من االمتثال إلى التصاماتنا القانونية.وإ  

 
 ككيف نحافظ على أمن معلومات

 

والتي قد تشاامل التشاافير وغيرها من أشااكال  كمعلوماتأمن وحماية مجموعة من التدابير للحفاظ نقوم باسااتخدام 
ية  نا وأي كما  .يةاألمنالحما ثال لمعايير بالل اعمأأي قوم بتنفيذ تجهات خارجية نطلب من موظفي بة عنا االمت يا ن

 .االمتثال المناسبة بما في ذلك االلتصام بحماية أي معلومات وتطبيق التدابير المناسبة الستخدام ونقل المعلومات
 

 مزيد من التفاصيل حول معلوماتكال

 
التواصل معنا عن إشعار الخصوصية هذا، يرجى أي مما ذكرناه في حول مصيد من المعلومات اللحصول على إذا أردت ا

 طريق عقد التوظيف الخاص بك.
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 معلوماتك ةعالجقوم بمكيف ن -1الملحق 

 
 نستخدم معلوماتك ألغراض تتضمن:وف س

 

 وتتضمن:أغراض إدارة طلبك،  -1
 

 ممارسة أنشطة التوظيف؛ 

  الشخصية؛إدارة وصيانة السجالت 

 أغراض استمرارية وإدارة األعمال في الحاالت الطاراة؛ 

 تقييم أدااك في المقابالت والتقييمات واالختبارات عبر االنترنت؛ 

 متابعة الشكاوى؛ 

 مساااال المتعلقة بتكافؤ الفرص بما في ذلك تطبيق سااياسااة تكافؤ الفرص، أو تحديد توفر نوعية الفرص أو الم
المعاملة بين األشااااخاص ذوي الخصااااااو المحمية المختلفة، بهدف تمكين هذه النوعية أو عدم توفرها، أو 

 الحفاظ عليها.
 

 األسباب القانونية لتنفيذ هذه األغراض هي مصلحة شرعية والتصام قانوني من أجل تنفيذ عقدنا معك.

 
ل ياإلرهاب وغسااااعلى ساااابيل المثال االحتيال وتمويل ، منع الجريمة واكتشااااافها، بما في  لك -2

ذلك امتثاالو اللتصاماتنا القانونية وألنها في ونقوم ب. وإدارة المخاطرالحد من ساااايشاااامل ذلك مراقبة و األموال:
  .مصلحتنا المشروعة

 
مشاااركة معلوماتك مع الوكاالت المعنية وإلنفاذ القوانين واألطراف الثالثة األخرى حيث يساام  لنا أيضاااو يجوز لنا و

باإلضااافة إلى ذلك، قد نتخذ نحن والمؤسااسااات المالية األخرى  .بغرض منع الجريمة أو اكتشااافهاالقانو  بذلك 

ذلك أل  لدينا مصلحة مشروعة أو التصام قوم بسنو .خطوات للمساعدة في منع الجريمة المالية وإدارة المخاطر
منا اسااتخدام معلوماتك للقيام قد ُيطلب و .في المصاالحة العامة تكو  قانوني بمنع أو اكتشاااف الجريمة أو أنها

 يمكن أ  يشمل هذا )من بين أمور أخرى(: .بذلك، حتى لو طلبت منا التوقف عن استخدام معلوماتك
 

  لنا معلومات خاطئة أو غير دقيقة، أو إذا كنا  تدمالمعلومات إلى الوكاالت ذات الصاااالة إذا كنا نعتقد أنك قنقل

 نشتبه في نشاط إجرامي؛

 المعلومات من شاااركات مع لتي لدينا عنك جمع المعلومات اHSBC  األخرى لمسااااعدتنا على فهم أي مخاطر

 محتملة بشكل أفضل؛

 
لقياس واكتشاااااف ومنع احتمال المخاطر المالية أو المتعلقة ساااانقوم باسااااتخدام معلوماتك : إدارة المخاطر -3

 ويشاااامل ذلك مخاطر االاتما  والمخاطر التداول والمخاطر التشااااغيلية .العمال مخاطر بالساااامعة أو االمتثال أو 
ذلك أل  لدينا مصلحة مشروعة التعهد وإدارة المطالبات(. وسنقوم بأغراض ومخاطر التأمين )على سبيل المثال، 

  ؛أي عروض توظيففي ضما  إجرا  تقييم مناسب للمخاطر قبل تقديم 

 
ستخدامسنقوم التقييمات عبر االنترنت:  -4 صات عبر معلوماتك  با صول إلى من سماح لنا بتصويدك بإمكانية الو لل

صلة. اإلنترنت  صتي  قد توإلجرا  أي اختبارات عبر االنترنت ذات  صل معنا بشكل مباشر أو إمكانية  ةلك المن التوا
 ؛ لهذا الغرض هو في مصلحتنا المشروعة كواألساس القانوني الستخدام معلومات. غير مباشر

 

الممكنة في إجرا ات التوظيف الخاصة التحسينات الخدمة ولتحديد سنقوم بتحليل معلوماتك : سين الخدمةتح -5
بهذه الطريقة هو مصلحتنا المشروعة. كما أننا نقوم بذلك من أجل  كمعلوماتستخدام األساس القانوني البنا. و

 ؛تحسين منتجاتنا وخدماتنا لتلبية احتياجات موظفينا بشكل أفضل

 

ونحساااين إدارتنا لقوانا العاملة. ذات الصااالة العمل لتحديد فرص سااانقوم بتحديد معلوماتك : تحليالت البيانات -6

  األساس القانوني الستخدام معلوماتك بهذه الطريقة هو مصلحتنا المشروعة؛و

 

ستخدام معلوماتك : حماية حقوقنا القانونية -7 سبيلقد نحتام إلى ا المثال في  لحماية حقوقنا القانونية، على 
، دعوى قضاااية أوالنصاعات المتعلقة بقانو  العمل، حالة الدفاع عن الحقوق والمصاال  القانونية أو حمايتها )مثل 

قد و .إعادة هيكلة الشااركات أو عمليات الدمج أو االسااتحواذ األخرى في حالأو  ،إدارة الشااكاوى أو المنازعاتأو 

نقوم بذلك على أسااااس أنه في مصااالحتنا . وضااادك أو ضاااد أشاااخاص آخرين يكو  هذا متعلقاو باإلجرا  المتخذ
 .المشروعة


