سياسة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي  -حزب التجمع الوطني لألحرار
يرجى قراءة هذه الوثيقة بعناية والتي تعرض طرق جمع واستخدام البيانات الشخصية المنقولة من خالل "منصة العضوية" في حزب
التجمع الوطني لألحرار.
يعد استخدام منصة العضوية و/أو إرسال بيانات تخصكم إلى هذا النظام بمثابة إقرار على أنكم قد اطلعتم على محتوى هذه الوثيقة
وقبلتم شروطها.
السرية وحماية البيانات الشخصية
يتم إرسال جميع البيانات الشخصية التي ترسلونها عبر منصات العضوية أو غيرها إلى حزب التجمع الوطني لألحرار .يتوافق جمع
البيانات الشخصية المطلوبة وطريقة استخدامها مع هذه الوثيقة والتشريعات الجاري بها العمل في المغرب وليس بالضرورة تشريعات
البلد الذي تقيمون فيه ما لم يُنص على خالف ذلك في وقت جمعها.
ما نوع البيانات الشخصية التي نجمعها؟
تحتفظ منصات العضوية بالبيانات الشخصية التي ترسلونها بأنفسكم طواعية كمرشحين للعضوية كما تحتفظ في بعض الحاالت بالبيانات
الشخصية المقدمة نيابة عنكم.
تتضمن البيانات الشخصية التي قد نجمعها اسمكم ومعلومات االتصال بكم (على سبيل المثال ،عنوانكم الشخصي ورقم هاتفكم وعنوان
بريدكم اإللكتروني) ،رقم بطاقتكم الوطنية ،تاريخ ازديادكم ،الجماعة واالقليم والجهة التابعين لها.
يجب عليكم التأكد من دقة وشمولية وتحديث البيانات المقدمة على منصات العضوية.
باإلضافة إلى ذلك ،وفي إطار الفعاليات التي ستدوعون لحضورها بصفتكم عضو في حزب التجمع الوطني لألحرار ،يمكن أن يتم
التقاط صور أو فيديوهات لكم أثناء إنتاج تقارير الصور والفيديو والتسجيالت الصوتية وما إلى ذلك من أجل التعريف بهذه الفعاليات
بأي شكل من األشكال :تقرير فيديو ،صور ،تقرير صوتي ،منشورات على الويب أو الشبكات االجتماعية ،ملصقات ،مقاالت صحفية،
إلخ .على سبيل المثال ال الحصر.
تصرحون بموجبه بأن تسجي التكم الصوتية والمرئية و/أو الصورة (الصور) التي تظهرون عليها يمكن استخدامها ألغراض التواصل
والترويج ألنشطة حزب التجمع الوطني لألحرار .ال ينتهك هذا االستخدام خصوصيتكم أو سمعتكم أو يستخدم بأي شكل ضار آخر.
إذا قدمتم بيانات شخصية بالنيابة عن شخص آخر ،فيجب عليك م الحصول على موافقة هذا الشخص لجمع واستخدام بياناته كما هو
موضح في هذا الوثيقة قبل إرسال أي بيانات شخصية تتعلق به.
نحن ال نجمع بيانات شخصية حساسة (مثل العرق أو اإلثنية أو السجل الجنائي أو معلومات عن الصحة البدنية أو العقلية) كجزء من
عملية العضوية أو أنشطة تتعلق بهذه األخيرة.
ملفات تعريف االرتباط والترميز
لضمان تدبير سليم لمنصات العضوية وتسهيل التصفح ،قد تستخدم المنصات ملفات تعريف االرتباط (ملفات نصية صغيرة يتم حفظها
بواسطة متصفح المستخدم) أو ترميز الويب (صور إلكترونية تسمح للنظام بإحصاء عدد الزوار الذين تصفحوا صفحة معينة وولجوا
إلى ملفات تعريف ارتباط معينة) وجمع البيانات المعتمدة.
ال تجمع ملفات تعريف االرتباط أو ترميزات الويب بيانات شخصية مثل اسمكم أو عنوان بريدكم اإللكتروني .باإلضافة إلى ذلك ،تسمح
معظم المتصفحات ألي شخص برفض ملفات تعريف االرتباط.
حماية خصوصية األطفال/القاصرين
منصات ،العضوية موضوع هذه الوثيقة ،ليست مخصصة للقاصرين الذين تقل أعمارهم عن  18عا ًما كما ال تستهدفهم عن قصد .كما
أنه ال يتم جمع أو تخزين البيانات حول هؤالء األطفال/القاصرين عمدًا.
كيف نستخدم بياناتكم الشخصية؟
سيتم استخدام بياناتكم الشخصية داخليًا ألغراض تدبير عضويتكم واالتصال بكم أثناء معالجتها وإرسال إعالنات إليكم ومطالبتكم
بمعلومات إضافية حول عضويتكم عند االقتضاء وذلك في حدود المعطيات المطلوبة في استمارة طلب االنخراط ان لم يتم ملؤها مسبقا.
من أجل ضمان نجاعة موقعنا اإللكتروني وتطبيق الهاتف المحمول ،قد نقوم أيضًا بمعالجة بياناتكم الشخصية لألغراض التالية:





لت دبير وتحسين استخدام موقعنا على اإلنترنت وتطبيق الهاتف المحمول.
إعداد التقارير من أجل تتبع أفضل لعضوياتكم.
إنجاز أنشطة التحليل اإلحصائي العامة وال سيما لتقييم تواتر العضويات وتحليل الخصائص الديموغرافية لمرشحي العضوية .سيتم
إخفاء بياناتكم الشخصية لهذا الغرض.
تدبير والرد على أي طلب قد ترسلونه إلينا من خالل قنواتنا.

ما هو األساس القانوني الذي نعتمده في معالجة بياناتكم الشخصية؟
قد نعالج بياناتكم الشخصية لألغراض المذكورة أعاله بناء على األسس القانونية التالية( :أ) لدينا مصلحة مشروعة في النظر في طلبكم
للحصول على العضوية وتدبير عالقتنا معكم؛ (ب) بياناتكم الشخصية ضرورية حتى نتمكن من تزويدكم بالمعلومات التي تريدونها
(ج) للوفاء بالتزاماتنا القانونية والتنظيمية مثل ضرورة التصريح ببياناتكم الشخصية إلى السلطات القضائية أو اإلدارية المفوضة قانونيًا.
قد نعالج بياناتكم الش خصية الحساسة فقط إذا( :أ) أعطيتمونا موافقتكم الصريحة للقيام بذلك؛ ب) المعالجة ضرورية ألغراض الدفاع
والطعن في المطالبات القانونية.
هذه المعالجة كانت موضوع تصريح  /طلب إذن لدى اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي تحت رقم:
هذه الوثيقة وكذا جميع ممارسات معالجة البيانات الشخصية يحكمها القانون  08-09وكذلك معايير اللجنة الوطنية لمراقبة حماية
المعطيات ذات الطابع الشخصي وتوصيات قسم نظم معلومات الدفاع الوطني عند االقتضاء.

من يستطيع الولوج إلى بياناتكم الشخصية؟
لن يتم الكشف عن بياناتكم الشخصية إال إلى موظفي ( )1حزب التجمع الوطني لألحرار الذي تتقدمون بطلب للحصول على عضويته
و/أو ( )2تنسيقياته باستثناء الحاالت المنصوص عليها في هذه الوثيقة أو إذا تم الكشف عنها بطريقة أخرى وقت جمعها.
قد يتم الكشف عن بياناتكم الشخصية لمزودي الخدمة الذين يعالجون المعلومات لحساب حزب التجمع الوطني لألحرار أو يقدمون
خدمات أخرى ضرورية لممارسة أنشطة أحد كيانات حزب التجمع الوطني لألحرار كشركات طباعة بطاقات العضوية أو الدعوة أو
الفعاليات.
منصات العضوية مستضافة من خوادم توجد في المغرب.
كيف نضمن أمن بياناتكم الشخصية؟
اعتمدنا عند إعداد منصات العضوية ،موضوع هذه الوثيقة ،معايير معقولة فيما يتعلق بالتكنولوجيا واألمن التشغيلي لحماية جميع
بياناتكم الشخصية من أي اختراق أو إفشاء أو تعديل أو إتالف غير مصرح به.
ما هي مدة االحتفاظ ببياناتكم الشخصية؟
سيتم االحتفاظ ببياناتكم الشخصية للفترة الالزمة الستكمال عملية العضوية أو لفترة أطول ضمن الحدود المنصوص عليها في القانون
والقوانين الداخلية لـحزب التجمع الوطني لألحرار .هذه المدة تعادل مدة انخراطكم ما لم ترفضوا ذلك.
ما هي الحقوق التي يمكنكم التمتع بها فيما يتعلق ببياناتكم الشخصية؟
يمكنكم ممارسة حقوقكم في الولوج إلى بياناتكم الشخصية وتصحيحها ومحوها في أي وقت و تعريضها وطلب تقييدها أو نقلها .كما
يمكنكم أيضًا طلب عدم معالجتها آليا عن طريق إرسال طلبكم إلى contact@rni-maroc.com :أو إلى العنوان البريدي لمقر
حزب التجمع الوطني . Avenue Annakhil, secteur 23 lot 5 bloc hay riad, Rabat

اإلشعار بمخالفة
بصفتنا مسؤولين عن معالجة البيانات ،فإننا ملتزمون بإبالغكم في أقرب وقت ممكن بأي انتهاك لبياناتكم الشخصية قد يعرض حقوقكم
وحرياتكم لمخاطر جمة.
تعديل قواعد السرية وحماية البيانات الشخصية
قد يتم تعديل هذه الوثيقة في أي وقت وبمجرد تعديلها ،سيطبق محتواها بمجرد نشره على منصات العضوية .يمكنكم تصفح هذه الوثيقة
في أي وقت عن طريق تسجيل الدخول إلى منصات العضوية .يعتبر استمرار استخدامكم لمنصات العضوية بعد أي تغييرات تطرأ
على هذه الوثيقة قبول تلك التغييرات.
أسئلة  -شكاوى
لطلب معلومات تتعلق بسياستنا لحماية البيانات الشخصية ،يمكنكم االتصال بمسؤول حماية البيانات في حزب التجمع الوطني لألحرار
على العنوان التالي .contact@rni-maroc.com :يمكنكم عند االقتضاء تقديم شكوى إلى اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات
ذات الطابع الشخصي.CNDP :

