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إشعار خصوصية البيانات لمقدم الطلب
قبل أن نبدأ
ينطبق هذا اإلشعار (إشعار الخصوصية) على المعلومات الشخصية المتعلقة بطلبكم للعمل الوظيفي لدى مجموعة
 HSBCالتي يتم االحتفاظ بها من قبل األعضااااا في مجموعة  ،HSBCباعتبارهم مدرا البيانات ،كما هو مبين أدناه.
ويوضاا هذا اإلشااعار المعلومات التي نجمعها حولكم ،وكيفية اسااتخدامنا لهذه المعلومات ،ومع من ساانشاااركها،
والظروف التي تفرض علينا مشاااركتها ،وما هي اإلجرا ات التي س انتخذها لضااما الحفاظ على خصااوصاايتها وأمنها
وحمايتها .وي شمل إ شعار الخ صو صية هذا جميع الجوانب المتعلقة بتفاعلك مع  HSBCب صفتك كمقدم طلب ،بما في
ذلك إجرا ات التدقيق الخاصة بالتوظيف وما قبل التوظيف ،وقد نقوم بتحديث هذا اإلشعار في أي وقت.
تؤدي بعض الروابط على موقعنا االلكتروني إلى مواقع إلكترونية أخرى تابعة لبنك  HSBCأو لجهات أخرى غير HSBC
لديها إشااعارات خصااوصااية خاصااة بها ،وقد تختلف عن هذا اإلشااعار .لذا ينبغي عليكم التأكد من قبولكم إلشااعارات
الخصوصية الخاصة بهم عند استخدام المواقع األخرى المذكورة.
وعندما نقول "أنت" أو "الخاص بك" فهذا يعني ،أنت أو أي شااااخو مفوض يتفاعل معنا بالنيابة عنك (على ساااابيل
المثال وكالة التوظيف التي قمت بتفويضها للتنسيق معنا بالنيابة عنك).
وعندما نقول "نحن" ،فإننا نعني بذلك ،شااااركات مجموعة  HSBCوالتي تعمل كمدير للبيانات فيما يتعلق ببياناتك
الشاااخصاااية بصااافتك كمقدم للطلب .وما لم ينو على خالف ذلك أدناه ،وألغراض هذا اإلشاااعار ،فإ مدير البيانات
سيكو بنك  HSBCالشرق األوسط المحدود فرع البحرين ،أو أي شركة مختلفة تابعة لمجموعة  HSBCقمت بتقديم
طلب التوظيف لديها .وحيث أ بنك  HSBCالشاارق األوسااط المحدود فرع البحرين هو مدير البيانات ،فإ عنوا مدير
البيانات هو ص.ب ،57 :المنامة ،مملكة البحرين.
وإذا أردت التواصااال معنا ،فبإمكانك أيضااااو العثور على بيانات االتصاااال المبينة في قسااام "المصيد من التفاصااايل حول
بياناتك" أدناه.
ما هي المعلومات التي نقوم بجمعها
نحن نقوم فقط بجمع المعلومات المتعلقة بك بما يتماشااااى مع اللواا والقانو المطب ّق .وقد نقوم بجمع المعلومات
من مجموعة مصااادر وقد تتعلق بأي من األدوار الوظيفية التي تتقدم إليها ،التي تشااغلها حالياو أو كنت تشااغلها في
السااابق سااوا و داخل أو خارم مجموعة  .HSBCوقد نقوم أبضاااو بجمع المعلومات المتعلقة بك عندما تتفاعل معنا ،أي
عند زيارتك للموقع االلكتروني أو القنوات عبر الهاتف المتحرك ،أو ا ستخدام خدماتنا التي نتيحها إليك ب صفتك كمق ّ
دم
للطب (على سبيل المثال االختبارات عن طريق االنترنت).
وقد تأتي بعض هذه المعلومات منك بشكل مباشر ،أي عندما تقوم بتقديم بطاقتك الشخصية لتأكيد هويتك أو الحق
بالعمل .كما قد تأتي أيضاااو عن طريق جهات عملك السااابقة ،أو شااركات  HSBCاألخرى ،أو مصااادر أخرى طلبت منا
الحصول على المعلومات منها .وقد نحصل على بعض المعلومات من المصادر المتاحة للعامة.
وقد تتضمن المعلومات التي نقوم بجمعها على ما يلي:
المعلومات التي تزودونا بها ،أي:









البيانات الشخصية ،مثل االسم ،األسما السابقة ،الجنس ،تاريخ ومكا الميالد ،وسجل العمل الوظيفي؛
بيانات اتصال األقارب في حاالت الطوارئ؛
بيانات االتصال ،مثل عنوا السكن ،البريد االلكتروني وأرقام الهاتف األرضي والهاتف المتحرك؛
البيانات المتعلقة بهويتك الشااخصااية مثل صااورة الهوية الشااخصااية ،بيانات جواز الساافر ،بطاقة الهوية الوطنية
ورقم شهادة الميالد (أو ما يعادله) والجنسية؛
المعلومات المتعلقة بأي مؤهالت لديكم ،مثل شهادة الدراسة الجامعة ،الشهادات المهنية؛
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؛
المعلو مات الالز مة لدفع رات بك م ث ل ب يا نات حساااااا بك المصاااارفي أو لمن التعويضاااااات م ثل أفراد ال عاا لة
والمستفيدين ،بيانات شهادة القيادة لبرامج السيارات التي قد نقوم بتشغيلها ،الخ.؛
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أبحاث السوق والمعلومات واآلرا المعرب عنها عند المشاركة في استبيانات مقدمي الطلبات؛
المعلومات األخرى المتعل قة بك والتي زودت نا ب ها من خالل تعب ئة الن ماذم أو عن طريق التواصااااال مع نا ،م ثل
المقابالت والتقييمات ،سوا و بشكل مباشر ،أو عن طريق الهاتف أو البريد االلكتروني أو عبر االنترنت أو غيره.

المعلومات التي نجمعها أو ننشئها حولك ،أي:











المعلومات التي نسااااتخدمها لتحديد هويتك والتحقق من صااااحتها مثل ،التوقيع والساااامات البيولوجية (مثل
هويتك الصوتية لدى  ،)HSBCأو المعلومات اإلضافية التي نتلقاها من المصادر الخارجية والتي تحتاجها ألغراض
االمتثال التنظيمي؛
المعلومات الجغرافية مثل مكاتب  HSBCالتي قمت بصيارتها؛
ملفات الكوكيص والتقنيات المشابهة التي نستخدمها للتعرف عليك؛
تذكر خياراتك التفضايلية وتصاميم المحتوى الذي نقدمه إليك – وتتضامن ساياساات ملفات الكوكيص الخاصاة بنا
ا ل مصيااد من ا ل تفاااصاااااياال حول ك ي فيااة اسااااا تخاادا منااا ل م لفااات ا ل كو ك يص و ي م كن ا ل ع ثور ع ل يهااا في
()https://www.hsbc.com.bh/privacy-and-security/؛
ب يا نات التحقي قات م ثل ،التحقق من إجرا ات الع نا ية الواج بة ،واالحت يال ،والتحقق من قواام العقو بات ومن
مكافحة غساايل األموال وتقارير المعلومات الخارجية ،والمحتوى والبيانات الوصاافية المتعلقة بتبادل المعلومات
ذات الصلة بين األفراد والمؤسسات بما في ذلك البريد االلكتروني والرساال الصوتية والمحادثات المباشرة؛
المعلومات المتعلقة بالشكاوى؛
بيانات الطلبات ،بما في ذلك المعلومات المتعلقة بأدااك الشااااخصااااي في التقييمات واالختيارات عن طريق
االنترنت؛
ساجالت المراساالت وغيره من االتصااالت بيننا ،بما في ذلك البريد االلكتروني والمحادثة المباشارة والرسااال
الفورية ،ومراسالت وساال التواصل االجتماعي؛
المعلومات التي نحتاجها لدعم التصاماتنا التنظيمية مثل ،المعلومات المتعلقة بتفاصااايل المعامالت ،والكشاااف
عن أي نشااااط مشااابوه أو غير اعتيادي والمعلومات المتعلقة باألطراف المرتبطة بكم أو بهذه األنشاااطة (مثل
األشخاص المعرضين للمخاطر السياسية وتحقيقات العقوبات).

المعلومات التي نجمعها من المصادر األخرى ،أي،



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

كيف سنستخدم معلوماتك
سااااوف نسااااتخدم المعلومات المتعلقة بك عند حصااااولنا على موافقتك أو عندما يكو لدينا أي ساااابب قانوني آخر
الستخدامها .وتشمل هذه األسباب حاجتنا لمعالجة بياناتك من أجل:





االمتثال للمتطلبات القانونية،
ألغراض مصالحنا القانونية أو تلك الخاصة بالجهات األخرى التي قد نقوم بمشاركة معلوماتك معها (مثل ،تقييم
مدى مالامتك للدور الوظيفي التي تتقدم إليه بطلبك)؛
وجود التصام عام لدينا باإلفصاااح (مثل أغراض الكشااف عن أو مكافحة االحتيال والجراام المالية أو لمراقبة من
الفرص المتساوية و/أو ألغراض التقارير و/أو لحماية مصالحك الحيوية.

وتشمل أسباب استخدامنا لمعلوماتك:








إدارة عالقتك معنا كمقدم للطلب ،مثل جدولة المقابالت ،والمراسالت المتعلقة بالقرارات ،الخ؛
تنفيذ تعليماتك ،مثل إرسال البيانات إليك عن طريق التقييمات واالختبارات عبر االنترنت؛
إدارة عالقاتنا معكم ،بما في ذلك (ما لم تخبرنا بخالف ذلك) ،إعالمك باألدوار الوظيفية األخرى والخدمات التي
نعتقد بأنها قد تكو مناسبة لك،
منع أو الكشااااف عن الجريمة بما في ذلك االحتيال والجراام المالية (مثل ،تمويل اإلرهاب واإلتجار بالبشاااار أو
إسا ة استعمال القوة السوقية؛
إجرا التحقيقات األمنية وضما استمرارية األعمال؛
إدارة المخاطر؛
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إجرا االستبيانات الخاصة بمقدمي الطلبات وتحليالت البيانات لفهم قوتنا العاملة ومساعدتنا في تنفيذ خططنا
المنهجية؛
حماية حقوقنا القانونية واالمتثال اللتصاماتنا القانونية،
تطوير الخدمة النظام أو المنتج والتخطيط والتأمين والتدقيق واألغراض اإلدارية؛ و/أو
ألغراض تحويل مقدم الطلب إلى موظف.

للمصيد من التفاصيل حول طريقة استخدامنا لمعلوماتك ،يمكنكم االطالع عليها في الملحق  1أدناه.
كيف نتخذ القرارات بشأنكم
يمكننا اسااتخدام األنظمة المؤتمتة لمساااعدتنا في اتخاذ القرارت بشااأ نتيجة طلبك .وقد نقوم باسااتخدام التقنية
التي تساااعدنا في تحديد مسااتوى المخاطر المنطوية على عملك لدينا ،مثل أسااباب االحتيال أو الجراام المالية ،أو
تحديد أي ممارسات خاطئة في السوق من خالل تحليل المعامالت غير العادية.
يحق لك الحصااول على بعض المعلومات حول كيفية قيامنا باتخاذ هذه القرارات .ويحق لك أيضاااو طلب التدخل بشااكل
شخصي واالعتراض على القرار .بإمكا العثور على المصيد من التفاصيل في قسم "حقوقك" أدناه.
تعقب أو تسجيل أقوالكم وأفعالكم
قد نقوم بت سجيل تفا صيل تفاعالتك معنا .وقد نقوم بت سجيل واالحتفاظ بم سار المحادثات التي تجريها معنا ،بما في
ذلك المكالمات الهاتفية ،والمقابالت الشااااخصااااية المباشاااارة ،والخطابات ورساااااال البريد االلكتروني والمحادثات
المباشرة ،ومحادثات الفيديو ،وأي نوع آخر من االتصاالت.
قد نسااااتخدم هذه السااااجالت للتحقق من تعليماتكم الموجهة إلينا ،وتقييم وتحليل وتحسااااين الخدمة ،و تدريب
موظفي نا ،و إدارة الم خاطر أو منع والكشااااف عن االحت يال وغير ذ لك من الجراام .ويجوز ل نا أيضااااااو اساااات خدام هذه
التسااجيالت التخاذ القرارات بشااأ نتيجة طلبك .وقد نحصاال أيضاااو على معلومات إضااافية حول هذه التفاعالت ،مثل
أرقام الهواتف التي تتصاااال بنا من خاللها والمعلومات المتعلقة باألجهصة أو البرمجيات التي تسااااتخدمها .كما نقوم
باستخدام الكاميرات التلفصيونية المغلقة في وحول مواقعنا وقد تجمع الصور أو التسجيالت الفيديو أو تسجيل صوتك.
إجراءات التدقيق
سنطلب الحصول على بياناتك الشخصية وجمعها ومعالجتها كجص من إجرا ات التدقيق المتبعة لدينا ،وذلك من أجل
تأكيد هويتك و سجلك الوظيفي ومؤهالتك ذات ال صلة فيما يتعلق بالدور الوظيفي واالمتثال للقانو ولحماية م صالحنا
المشروعة لنكو قادرين على تقييم وإدارة المخاطر لدينا.
كما سنقوم بجمع البيانات الشخصية من المرشحين بشكل مباشر للتدقيق من خالل إجرا ات التقديم والتوظيف من
قبل الفرق ضمن ( HSBCسوا و الذين يوجد مقرهم في مراكص الخدمة العالمية الخارجية أو فرق تدقيق الموظفين و/أو
فرق إدارة الموارد البشاااار ية المحل ية) .ويجوز لمصودي خد مات التوظيف ال عالميين أو غيرهم من الج هات ال خارج ية
المحلية المختارة بعناية في الدولة جمع البيانات الشخصية ألغراض التدقيق بالنيابة عنا.
وسنقوم بشكل اعتيادي بجمع وتخصين واستخدام الفئات التالية من البيانات الشخصية الخاصة بك:









بيانات االتصال الشخصية مثل االسم (جميع األسما القانونية واألسما المستعارة واألسما الحالية والسابقة)
واللقب والعناوين وأرقام الهاتف وعناوين البريد اإللكتروني الشخصية؛
تاريخ الميالد والجنس؛
بيانات جواز السفر ورقم الهوية الوطنية؛
مكا العمل أو جهة العمل؛
بيانات التوظيف (بما في ذلك نسااااخ من شااااهادة التصااااري بالعمل والمراجع والمعلومات األخرى المدرجة في
السيرة الذاتية أو الرسالة التقديمية أو كجص من إجرا ات تقديم الطلب)؛
المعلومات المتعلقة بأي مؤهالت لديك مثل الدراسة الجامعية والمؤهالت المهنية؛
ساااجالت التوظيف (بما في ذلك المساااميات الوظيفية ،وساااجل العمل ،وسااااعات العمل ،وساااجالت التدريب
والعضويات المهنية).
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وقد تتضمن إجرا ات التحقق التي نقوم بها أيضاو إجرا عمليات التدقيق التالية ،على سبيل المثال ال الحصر:












بالعمل؛

التحقق من شهادة التصري
التحقق من هويتك؛
التحقق من السجالت الجنااية؛
التحقق من المرجعية االاتمانية  -البحث الذي يتم إجراؤه من خالل مكتب االاتما الرسمي.
التحقق من األخبار العامة/الساالبية ،مما يشااير إلى عدم المشاااركة في أنشااطة مثل االحتيال والجراام المالية
وغسيل األموال و/أو اإلرهاب؛
عمليات البحث التي تتم من خالل قواام المراقبة الداخلية لدى  HSBCوقواام المراقبة الخارجية أو ملفات قواعد
البيانات المقدمة من قبل أطراف أخرى ،مما يشاااير إلى عدم التورط في أنشاااطة مثل االحتيال والجراام المالية
وغسيل األموال أو خرق العقوبات؛
التحقق من ساااجل عملك والحصاااول على المراجع المرضاااية ،بما في ذلك على سااابيل المثال ال الحصااار ،أية
معلومات تطلبها مجموعة  HSBCأو أي وكيل يعمل بالنيابة عنها؛
التحقق من أي مؤهالت علمية و /أو مهنية ذات الصاااالة قد تطلبها مجموعة  HSBCأو أي وكيل يعمل بالنيابة
عنها؛
التحقق من تولي أي منصب إداري لدى مؤسسة خارجية؛
البحث في وساااال إعالمي يشااير إلى عدم التورط في أنشااطة مثل االحتيال والجراام المالية وغساايل األموال
وخرق العقوبات واإلرهاب.

لن نقوم با ستخدام معلوماتك ال شخ صية إال لألغراض التي جمعناها من أجلها ،ما لم نعتبر ب شكل معقول أننا بحاجة
إلى اساااتخدامها لسااابب آخر وأ هذا السااابب متوافق مع الغرض األصااالي .وإذا احتجنا إلى اساااتخدام معلوماتك
الشخصية لغرض غير ذي صلة ،فسنقوم بإخطارك بذلك وسنوض األساس القانوني الذي يتي لنا القيام بذلك.
كما يرجى المالحظة أيضااو أننا قد نقوم بمعالجة معلوماتك الشاخصاية دو علمك أو موافقتك ،حيثما يقتضاي القانو
ذلك أو يسم به.
إجراءات التحقيق المعززة
سيتم إجرا التدقيق لجميع الموظفين المنضمين حديثاو للعمل لدى  HSBCكجص من عملية توظيفهم ،وبشكل دوري
طوال فترة عملااك .وهناااك بعض المراكص الوظيفيااة لاادى  HSBCتتطلااب إجرا ات تحقيق معصزة .والمراكص الوظيفيااة
الخا ضعة إلجرا ات التحقيق المعصزة هي المراكص الوظيفية التي توفر الفر صة للموظفين إل سا ة ا ستخدام منا صبهم
الوظيفية من أجل التساابب في أضاارار مالية أو إضاارار بالساامعة التجارية أو أضاارار فعلية كبيرة لمجموعة  HSBCأو
موظفيها أو عمالاها أو بياناتها أو مبانيها .وسااايخضاااع أولئك الذين يتقدمو لمثل هذه المراكص الوظيفية إلى إجرا ات
التحقيق المعصزة أثنا عملية التوظيف ويجب أ يخضااع الذين يشااغلو هذه المراكص الوظيفية إلى إجرا فحو دقيق
كل ثالث سنوات للتأكد من أ ا ستمرارهم بالعمل في هذه المراكص الوظيفية ال يعرض  HSBCلم ستويات غير مقبولة
من المخاطر .وتبقى إجرا ات التحقيق المعصزة صااالحة لمدة ثالث ساانوات ويمكن للموظفين االنتقال من دور وظيفي
خاضع إلجرا ات التحقيق المعصزة إلى دور وظيفي آخر خاضع إلجرا ات التحقق المعصزة خالل فترة الثالث سنوات هذه
دو الحاجة لتكرار إجرا ات التحقق المعصزة ،ما لم تفرض اللواا المحلية خالف ذلك.
اإلدانات الجنائية
قد نطلب معلومات حول اإلدانات الجنااية إذا كا ذلك مناسباو (أي لألدوار الوظيفية الخاضعة للواا التنظيمية) وحيثما
نكو قادرين على القيام بذلك بموجب القانو  .وقد نقوم أيضااااو بجمع معلومات حول اإلدانات الجنااية للوفا بالتصاماتنا
القانونية فيما يتعلق بعملك .و يجوز لنا جمع معلومات حول اإلدانات الجنااية في أي بلد أقمت فيه لمدة  6أشااااهر أو
أكثر خالل السنوات الخمس الماضية.
تحقيقات المرجعية االئتمانية
كجص من طلبك المقدم إلينا ،قد نقوم بإجرا التحقيقات االاتمان ية والتأكد من الهوية مع واحدة أو أكثر من الوكاالت
المرجعية االاتمانية ) .(CRAsو سنقوم بإجرا التحقيقات المرجعية االاتمانية مع وكالت المرجعة االاتمانية في أي بلد
أقمت فيه لمدة  6أشهر أو أكثر خالل السنوات الخمس الماضية.
وللقيام بذلك ،سنقوم بتوفير معلوماتك الشخصية لوكاالت المرجعية االاتمانية التي ستقوم بدورها بتصويدنا بمعلومات
عنك .وساايتضاامن ذلك معلومات من طلبك االاتماني ووضااعك المالي وسااجلك المالي .وسااتقوم وكاالت المرجعية
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االاتمانية بتصويدنا كل من المعلومات االاتمانية العامة والمشتركة ،والوضع المالي ،والسجل االاتمانية ومعلومات منع
االحتيال.
وقد نستخدم هذه المعلومات من أجل:






التحقق من دقة البيانات التي قدمتها إلينا؛
منع النشاط اإلجرامي واالحتيال وغسيل األموال؛
إدارة طلبك (طلباتك)؛ و
مراقبة وضعك المالي.

وسااانساااتمر في تبادل المعلومات المتعلقة بك مع وكالت المرجعية االاتمانية أثنا عالقتك معنا .قد ويتم توفير هذه
المعلومات إلى مؤسسات أخرى من قبل وكاالت المرجعية االاتمانية.
االلتزام بالقوانين واالمتثال التنظيمي
سنقوم با ستخدام معلوماتك من أجل االمتثال للقوانين واللواا التنظيمية األخرى وم شاركتها مع الجهات التنظيمية
وال سلطات األخرى التي تخ ضع شركات مجموعة  HSBCلها .وقد يت ضمن ذلك ا ستخدامها للم ساعدة في الك شف
عن ومنع الجراام (بما في ذلك تمويل اإلرهاب وغساااايل األموال وغير ذلك من الجراام المالية) .وساااانقوم بهذا فقط
على أساس حاجتها لالمتثال للقوانين واألنظمة ،أو التي تكو في مصلحتها المشروعة والخاصة باآلخرين.
مع من يمكننا مشاركة معلوماتك
قد نقوم بمشاركة معلوماتك مع اآلخرين حيثما يكو من القانوني القيام بذلك بما في ذلك حيث نكو أو يكونوا:






أ يتوجب عليهم بموجب حق عام أو قانوني القيام بذلك مثل ،المساااااعدة في الكشااااف عن ومنع االحتيال
والتهرب الضريبي والجراام المالية؛
بحاجة لها فيما يتعلق بالتقارير الدورية ،أو تقاضي أو تأكيد أو الدفاع عن الحقوق القانونية ،والمصال ؛
يكو لدينا/لديهم ساااابب تجاري مشااااروع للقيام بذلك مثل ،إدارة المخاطر ،التحقق من هويتك أو تقييم مدى
مالامتك للدور الوظيفي؛
طلبنا اإلذ منك بمشاركتها ،ووافقت أنت على ذلك.

وقد نقوم بمشاركة معلوماتك لهذه األغراض مع اآلخرين ،بمن فيهم











الشااااركات ال تاب عة لمجموعة  HSBCأو أي المت عاقدين من ال باطن ،أو الوكال أو مصودي ال خد مات ممن يعملو
لصاااالحنا أو يقدمو الخدمات إلينا أو إلى شاااركات تابعة لمجموعة ( HSBCبمن في ذلك موظفيهم ومتعاقديهم
من الباطن ،ومصودي الخدمات والمدرا والموظفين العاملين لديهم)؛
المستفيدين أو الوسطا الخاصين بك؛
الهيئات الضريبية ،والجمعيات التجارية ،ووكاالت المعلومات االاتمانية؛
أي أشخاص أو شركات حيث تكو مطلوبة فيما يتعلق بإعادة هيكلة أو دمج أو حيازة أو استالم محتمل أو فعلي
بما في ذلك أي نقل أو تحويل محتمل ألي من حقوقنا أو واجباتنا بموجب اتفاقيتنا معك؛
جهات إنفاذ القانو  ،والمؤساااساااات الحكومية أو المحاكم أو هيئات فض النصاعات ،والجهات التنظيمية ومدققي
الحسابات وأي طرف معين أو مطلوب من قبل الجهات التنظيمية لتنفيذ أعمال التحقيقات أو تدقيق أنشطتنا؛
األطراف األخرى المشتركة في أي نصاع أو تظلمات وتحقيقات؛
وكاالت منع االحتيال التي سيتم ا ستخدامها للك شف عن ومنع االحتيال وغير ذلك من الجراام المالية والتحقق
من هويتكم؛
الش ركات األخرى التي تقوم بالتسويق أو األبحاث التسويقية بالنيابة عنا (ولكن بدو الحصول على إذ منك)؛
أي جهة أخرى ُيطلب منا مشاركة معلوماتك معها من قبلك.

مشاركة المعلومات المجمعة أو مجهولة المصدر
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قد نقوم بمشااااركة المعلومات المجمعة أو مجهولة المصااادر ضااامن وخارم نطاق مجموعة  HSBCمع الشاااركا مثل
مجموعات الدراسااااات أو الجامعات أو الجهات اإلعالنية .ولن يكو باإلمكا تحديد هويتك من هذه المعلومات مثل،
يمكن لنا مشاركة المعلومات حول توجهات التوظيف العامة للمساعدة في الدراسات.
إلى متى سنقوم باالحتفاظ بمعلوماتك
سوف نحتفظ بمعلوماتك بما يتما شى مع سيا ستنا الخا صة باالحتفاظ بالبيانات .فعلى سبيل المثال ،نحن عاد وة ما
نحتفظ بالبيانات األسااااساااية لطلبك لمدة سااابع سااانوات اعتباراو من نهاية عالقتنا معك وذلك وفقاو لجدول االحتفاظ
بالبيانات الخا صة بالمجموعة أو المطبق محلياو .ويمكننا هذا من االمتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية أو ا ستخدام
المعلومات حيث نحتاجها لألغراض المشااااروعة مثل التعامل مع أي نصاعات أو مشاااااكل قد تنشااااأ .وإذا كا طلبك
للح صول على عمل وظيفي لدى  HSBCغير ناج  ،ف سنحتفظ بأي بيانات شخ صية تم جمعها بما يتوافق مع اللواا
التنظيمية المحلية أو لمدة خمس سنوات من تاريخ رفض طلبك بشكل رسمي.
وإذا طلب منك اسااتكمال تقييم عبر اإلنترنت كجص من إجرا ات طلبك ،فقد تكو نتااج االختبار صااالحة لطلبات العمل
المستقبلية وسنحتفظ بها لمدة اثني عشر شهراو .وبعد مدة اثني عشر شهراو ،سيتم حذف نتااج اختبارك ،وبالتالي
إذا تقدمت إلى نفس الدور الوظيفي أو دور وظيفي مختلف لدى  HSBCفي المساااتقبل ،فقد ُيطلب منك اساااتكمال
تقييم جديد عبر اإلنترنت.
و قد نحتام لالحتفاظ بمعلوماتك لفترة أطول ،حيث نحتام إلى معلومات لالمتثال بالمتطلبات التنظيمية أو القانونية أو
حيث نحتاجها من أجل األغراض المشااروعة مثل ،مساااعدتنا في الرد على االسااتفسااارات أو الشااكاوى ومكافحة
االحتيال والجراام المالية ،أو الرد على الطلبات من المنظمين وغير ذلك.
وإذا لم نكن بحاجة لالحتفاظ بالمعلومات لهذه الفترة ،فساااانقوم بإتالفها أو حذفها أو جعلها مجهولة المصاااادر على
الفور.
نقل معلوماتك إلى الخارج
قد يتم نقل وتخصين معلوماتك في مواقع خارم مملكة البحرين إلى مؤسااااسااااة دولية ال تكو فيها قوانين حماية
البيانات بنفس الصرامة وذلك بموافقة من هيئة حماية البيانات الشخصية في البحرين .وقد يجبرنا القانو  ،في بعض
البلدا  ،على مشاركة معلومات معينة ،على سبيل المثال ،مع الهيئات الضريبية أو تطبيق مستويات أمنية مختلفة.
حتى في مثل هذه الحاالت ،فإننا ساانقوم بمشاااركة معلوماتك مع األشااخاص الذين لديهم الحق في االطالع عليها
فقط.
وعندما نقوم بذلك ،فإننا نضاامن حصااولها على مسااتوى مناسااب من الحماية وأ النقل قانوني .وقد نحتام إلى نقل
معلوماتك بهذه الطريقة لتنفيذ عقدنا معك ،وللوفا بالتصام قانوني ،ولحماية المصااااال المهمة لألفراد ،في ظروف
معينة لحماية المصلحة العامة ولحماية مصالحنا التجارية المشروعة.
عندما ننقل أي معلومات تتعلق بك خارم مملكة البحرين ،فإننا ساااانتخذ دااماو اإلجرا ات المناساااابة التي تهدف إلى
ضما حماية معلوماتك .وللقيام بذلك ،سن ضمن خ ضوع جميع إجرا ات نقل معلوماتك لل ضمانات منا سبة أو المالامة
(مثل التشفير وااللتصامات التعاقدية لحماية معلوماتك).
يمكنك الحصول على مصيد من التفاصيل حول "معلوماتك" في القسم أدناه.
حقوقك
لديك عدد من الحقوق فيما يتعلق بالمعلومات التي نحتفظ بها عنك .وتشمل هذه الحقوق:






حق الوصول إلى المعلومات التي نحتفظ بها عنك والحصول على معلومات حول كيفية معالجتها من قبلنا؛
حق طلب قيامنا بتحديث أو تصحي أو تعديل معلوماتك في حال كانت غير دقيقة أو غير مكتملة؛
في بعض الظروف ،حق طلب قيامنا بحذف أو حجب أو نساااايا معلوماتك .وقد نواصاااال االحتفاظ بمعلوماتك في
حال كا مؤهلين أو مطالبين باالحتفاظ بها؛
حق االعتراض على ،وطلب قيامنا بتقييد معالجتنا لمعلوماتك ذلك في بعض الحاالت .ومرة أخرى ،قد تكو هناك
مواضاااع حيث تعترض على أو تطلب منا تقييد معالجتنا لمعلوماتك ،ولكن يحق لنا االساااتمرار بمعالجة معلوماتك
و/أو رفض هذا الطلب؛
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عدم استخدام بعض عمليات اتخاذ القرار اآللية التي تؤثر عليك (ما لم نضطر إلى القيام بذلك لتنفيذ عقدنا معك،
أو أنه مرتبط باالحتيال ،أو إذا وافقت على ذلك)؛
االعتراض على معالجتنا لمعلوماتك ،بما في ذلك معلومات التسويق المباشر؛
حيث تعتمد معالجتنا لبياناتك على موافقتك ،يحق لك سااااحب موافقتك في أي وقت .وساااانتوقف عن معالجة
بياناتك لهذا الغرض ،ولكن سحب موافقتك لن يؤثر على قانونية أي معالجة قمنا بها بنا و على موافقتك السابقة.

يمكنك ممارساااة حقوقك عن طريق االتصاااال بنا باساااتخدام البيانات الواردة في قسااام "المصيد من التفاصااايل حول
معلوماتك والمعلومات" أدناه .كما يحق لك أيضاو تقديم شكوى إلى هيئة حماية البيانات الشخصية في البحرين.
ما نحتاجه منك
يترتب عليك مسااااؤولية التأكد من أ المعلومات التي تقدمها لنا هي دقيقة وحديثة ،ويتوجب عليك إبالغنا بأي
تغييرات قد تحدث في أقرب وقت ممكن.
وإ

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

كيف نحافظ على أمن معلوماتك
نقوم باسااتخدام مجموعة من التدابير للحفاظ أمن وحماية معلوماتك والتي قد تشاامل التشاافير وغيرها من أشااكال
الح ما ية األمن ية .ك ما نط لب من موظفي نا وأي ج هات خارج ية تقوم بتنف يذ أي أع مال بالن يا بة ع نا االمت ثال لم عايير
االمتثال المناسبة بما في ذلك االلتصام بحماية أي معلومات وتطبيق التدابير المناسبة الستخدام ونقل المعلومات.
المزيد من التفاصيل حول معلوماتك
إذا أردت الحصول على المصيد من المعلومات حول أي مما ذكرناه في إشعار الخصوصية هذا ،يرجى التواصل معنا عن
طريق عقد التوظيف الخاص بك.
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الملحق  -1كيف نقوم بمعالجة معلوماتك
سوف نستخدم معلوماتك ألغراض تتضمن:
 -1أغراض إدارة طلبك ،وتتضمن:








ممارسة أنشطة التوظيف؛
إدارة وصيانة السجالت الشخصية؛
أغراض استمرارية وإدارة األعمال في الحاالت الطاراة؛
تقييم أدااك في المقابالت والتقييمات واالختبارات عبر االنترنت؛
متابعة الشكاوى؛
الم مساااال المتعلقة بتكافؤ الفرص بما في ذلك تطبيق سااياسااة تكافؤ الفرص ،أو تحديد توفر نوعية الفرص أو
عدم توفرها ،أو المعاملة بين األشااااخاص ذوي الخصااااااو المحمية المختلفة ،بهدف تمكين هذه النوعية أو
الحفاظ عليها.

األسباب القانونية لتنفيذ هذه األغراض هي مصلحة شرعية والتصام قانوني من أجل تنفيذ عقدنا معك.
 -2منع الجريمة واكتشااااافها ،بما في لك ،على ساااابيل المثال االحتيال وتمويل اإلرهاب وغساااا يل
األموال :ساااايشاااامل ذلك مراقبة والحد من وإدارة المخاطر .ونقوم بذلك امتثاال و اللتصاماتنا القانونية وألنها في
مصلحتنا المشروعة.
ويجوز لنا أيضاااو مشاااركة معلوماتك مع الوكاالت المعنية وإلنفاذ القوانين واألطراف الثالثة األخرى حيث يساام لنا
القانو بذلك بغرض منع الجريمة أو اكتشااافها .باإلضااافة إلى ذلك ،قد نتخذ نحن والمؤسااسااات المالية األخرى
خطوات للم ساعدة في منع الجريمة المالية وإدارة المخاطر .و سنقوم بذلك أل لدينا م صلحة م شروعة أو التصام
قانوني بمنع أو اكتشاااف الجريمة أو أنها تكو في المصاالحة العامة .وقد ُيطلب منا اسااتخدام معلوماتك للقيام
بذلك ،حتى لو طلبت منا التوقف عن استخدام معلوماتك .يمكن أ يشمل هذا (من بين أمور أخرى):




نقل المعلومات إلى الوكاالت ذات الصاااالة إذا كنا نعتقد أنك قدمت لنا معلومات خاطئة أو غير دقيقة ،أو إذا كنا
نشتبه في نشاط إجرامي؛
جمع المعلومات التي لدينا عنك مع المعلومات من شاااركات  HSBCاألخرى لمسااااعدتنا على فهم أي مخاطر
محتملة بشكل أفضل؛

 -3إدارة المخاطر :ساااانقوم باسااااتخدام معلوماتك لقياس واكتشاااااف ومنع احتمال المخاطر المالية أو المتعلقة
بالساااامعة أو االمتثال أو مخاطر العمال  .ويشاااامل ذلك مخاطر االاتما والمخاطر التداول والمخاطر التشااااغيلية
ومخاطر التأمين (على سبيل المثال ،أغراض التعهد وإدارة المطالبات) .وسنقوم بذلك أل لدينا مصلحة مشروعة
في ضما إجرا تقييم مناسب للمخاطر قبل تقديم أي عروض توظيف؛
 -4التقييمات عبر االنترنت :سنقوم با ستخدام معلوماتك لل سماح لنا بتصويدك بإمكانية الو صول إلى من صات عبر
اإلنترنت إلجرا أي اختبارات عبر االنترنت ذات صلة .وقد تتي لك المن صة إمكانية التوا صل معنا ب شكل مبا شر أو
غير مباشر .واألساس القانوني الستخدام معلوماتك لهذا الغرض هو في مصلحتنا المشروعة؛
 -5تحسين الخدمة :سنقوم بتحليل معلوماتك لتحديد الخدمة والتحسينات الممكنة في إجرا ات التوظيف الخاصة
بنا .واأل ساس القانوني ال ستخدام معلوماتك بهذه الطريقة هو م صلحتنا الم شروعة .كما أننا نقوم بذلك من أجل
تحسين منتجاتنا وخدماتنا لتلبية احتياجات موظفينا بشكل أفضل؛
 -6تحليالت البيانات :سااانقوم بتحديد معلوماتك لتحديد فرص العمل ذات الصااالة ونحساااين إدارتنا لقوانا العاملة.
واألساس القانوني الستخدام معلوماتك بهذه الطريقة هو مصلحتنا المشروعة؛
 -7حماية حقوقنا القانونية :قد نحتام إلى ا ستخدام معلوماتك لحماية حقوقنا القانونية ،على سبيل المثال في
حالة الدفاع عن الحقوق والمصاال القانونية أو حمايتها (مثل النصاعات المتعلقة بقانو العمل ،أو دعوى قضاااية،
أو إدارة الشااكاوى أو المنازعات ،أو في حال إعادة هيكلة الشااركات أو عمليات الدمج أو االسااتحواذ األخرى .وقد
يكو هذا متعلقاو باإلجرا المتخذ ضااادك أو ضاااد أشاااخاص آخرين .ونقوم بذلك على أسااااس أنه في مصااالحتنا
المشروعة.
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