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 2023 مايو  22السريان:   تاريخ 

 

 

 ORGANON خصوصية  إِشعار 

 

 

 

1. ORGANON   –   نبذة عنا وعن أعمالنا 

عالمية تُركز على   صحية  رعاية  "( شركة الشركة " وضمير اإلشارة إليها )لنا( " نحن ،" و" نا ، )يُشار إليها فيما بعد باسم "Organonتُعد  

تحسين صحة المرأة طوال حياتها. نحن نطور حلوالً صحيةً ُمبتكرةً ونوفرها من خالل مجموعة من العالجات الموصوفة، والبدائل الحيوية،  

بالُمن  التجارية  والعالمات  تجات والتوظيف وغير ذلك من  الراسخة. تقدم مواردنا عبر اإلنترنت معلومات صحية وطبية ومعلومات ُمتعلقة 

عبر اإلنترنت المهنيين الُمؤهلين للتقدم للحصول على منح،    Organonالمعلومات الُمتعلقة بأعمالنا. إِضافة إلى ذلك، تُمكّن بعض موارد  

صلة في هذا الُمستند  يُشار إلى كل األنشطة والعروض ذات ال   اإلنترنت.  عبر  أو الُمساهمة في الدراسات البحثية، أو إجراء عمليات شراء 

 ." الُمنتجات والخدمات معًا باسم " 

سياسة  أعددنا  )"  لقد  تلك  الخصوصية الخصوصية  المعلومات إِشعار  أنواع  فهم  في  للمساعدة  نجمعها،   "(  التي  أدناه(  )الُمحددة  الشخصية 

يُمكنه الوصول إلى تلك المعلومات، واختياراتك، وحقوقك  ونُعالجها فيما يتعلق بتوفير الُمنتجات والخدمات، وطريقة فعل ذلك وسببه، ومن  

 " باسم  معًا  إليها  )يُشار  المعلومات  لتلك  شركة    "(. الخصوصية  ُممارسات الفردية  خصوصية  ُممارسات  هذا  الخصوصية  إِشعار  يتناول 

Organon وتوّضح مبادئ ُممارسات الخصوصية    ، 1، والشركات التابعة لها، والشركات الُمنتسبة لها التي يقع مقرها في الواليات المتحدة

 العالمية بشركتنا.  

لدى الشركة شركات تابعة، وشركات ُمنتسبة في عدد كبير من المناطق الجغرافية حول العالم. ولدى الكثير من هذه الدول والبلدان قوانين  

الخصوصية هذا )يُشار إليها معًا باسم   ضمنها إِشعار خصوصية ُمحددة ربما تفرض ُمتطلبات ُمختلفة أو إِضافية عن تلك الُمتطلبات التي يت 

  هنا   غير الموجودة في الواليات المتحدة التي يُمكن الوصول إليها  Organon"(. يُرجى الرجوع إلى قائمة شركات البيانات  حماية  "قوانين 

لم تنشر   الكيان، ما  من أجل االطالع على سياسات الخصوصية الخاصة بها. تطبق شروط هذا اإِلشعار على ُممارسات الخصوصية لهذا 

 إحدى الشركات التابعة إِشعار الخصوصية الخاص بها. 

 اإِلشعار؟  الذي يشمله هذا  ما  .2

ق إِشعار الخصوصية هذا على ُممارسات الخصوصية لدينا فيما يتعلق بما نجمع من معلومات شخصية دون اتصال باإلنترنت، وعبر  ينطب 

 ( األُخرى  مرافقنا  أو  مكاتبنا،  تزور  عندما  مثالً،  مواقعنا "المواقع اإلنترنت.  استِخدام  أو  )التطبيقات(،   "(  الجوال  وتطبيقات  اإللكترونية، 

يؤدي إلى هذا اإِلشعار. قد نقدم لك في    رابطًا تروني وغير ذلك من أدوات عبر اإلنترنت وأدوات قابلة للتنزيل( التي تعرض  اإللك  والبريد 

إذا كنت ُموظفًا أو مُ  ُمنتجاتنا أو خدماتنا أو تستخِدمها، مثالً  تتفاعل معنا، أو تشارك في  إِشعار خصوصية خاًصا عندما  ُمعينة  قدم  حاالت 

"(. ونظًرا ألن أي إِشعار خصوصية خاص من هذا القبيل ينطبق على التفاعالت الُمعينة معك، سيكون  ُمقدم رعاية صحية رعاية صحية )" 

 التحكم ألي من شروطه التي تختلف عن إِشعار الخصوصية هذا. 

تؤدي إليها، حيث ال يخضع   روابط  ال ينطبق هذا اإِلشعار على موارد الجهات الخارجية عبر اإلنترنت التي تحتوي مواقعنا اإللكترونية على 

 المحتوى أو ُممارسات خصوصية هذه الموارد لتحكمنا. 

 
1Organon Canada Holdings LLC  و  ،Organon Global Inc و  ،.Organon LLC و ،Organon Pharma Holdings LLC و ،Organon 

Trade LLC و ،Organon USA LLC . 

https://www.organon.com/privacy/contact/
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 والمسرد   التعريفات 

السياسة.  هذه  تبسيط  أجل  من  الفنية  والمفاهيم  كبير(  بحرف  تبدأ  )أسماء  الُمحددة  الُمصطلحات  من  ا  عددً أنشأنا    نستخِدم  لقد 

 من أجل ُمساعدتك في أن تكون على دراية بهذه الُمصطلحات إلى الحد الذي ال يتّم شرحها فيه في هذه الصفحة.    الخصوصية  شروط  مسرد 

 " البيانات  المعلومات تعني  أو  إِشعار الشخصية  الشخصية  في  استِخدامها  "حسب  هذا،   ،  بشخص    المعلومات   (1)الخصوصية  الصلة  ذات 

ة فرد  طبيعي ُمحدد الهوية أو يُمكن تحديد هويته، ويشمل ذلك البيانات التي تُحدد هوية فرد ما، أو التي يُمكن استِخدامها من أجل تحديد هوي 

االسم، ورقم التعريف،  الشخصية كالً من المعلومات القابلة للتحديد ُمباشرةً مثل   أو تعيين موقعه أو تتبعه أو االتصال به. تشمل المعلومات 

الميالد، وُمعّرف الجهاز المحمول أو القابل لالرتداء   والُمسمى الوظيفي الفريد، والمعلومات القابلة للتحديد على نحو غير ُمباشر مثل تاريخ 

الُمشفرة بمفتاح، والُمعرفات عبر اإلنترنت مثل عناوين بروتوكول اإل  البيانات  الهاتف، فضالً عن  نترنت، أو أي أنشطة، أو  الفريد، ورقم 

شخصية"، أو "معلومات   أي معلومات أُخرى تُشكل "معلومات   (2)سلوك، أو تفضيالت شخصية قد يتّم جمعها لتقديم خدمات أو ُمنتجات، و 

"بيانات  للتحديد بشكل شخصي"، أو  ال  قابلة  ُمماثلة بموجب قوانين حماية  بيانات أو معلومات شخصية محمية  بيانات  شخصية"، أو أي فئة 

   الُمطبقة. 

" المعلومات الشخصية لإِلشارة إلى نفس المعنى في هذه السياسة. ويعني هذا في كل حالة أي عملية  "ُمعالجة " و "جمع نستخدم الُمصطلحين  

التسجيل،    اآللية أم ال، ويشمل ذلك على سبيل المثال ال الحصر، التجميع، أو  أو مجموعة عمليات على المعلومات الشخصية؛ سواء بالوسائل 

أو اإلبالغ،   أو التنظيم، أو التخزين، أو الوصول، أو التكييف، أو التعديل، أو االسترجاع، أو االستشارة، أو االستِخدام، أو التقييم، أو التحليل، 

 ، أو اإلتالف أو الُمشاركة، أو اإلفصاح، أو النشر، أو النقل، أو اإلتاحة، أو االتساق، أو الجمع، أو الحجب، أو الحذف، أو المحو 

" باألفراد الذين نجمع معلوماتهم الشخصية، ونحتفظ بها بتنسيق ُمنظم قابل للتحديد، مثل حسابات الُمستخدمين، وليسوا  العُمالء نُشير إلى " 

 ُموظفين، أو ُمتعاقدين، أو ُمساهمين، أو مسؤولين، أو مديرين، أو وكالء، أو أي كيان تابع للشركة.  

 نجمعها، وكيف نستخِدمها  الشخصية التي  المعلومات  .3

بضمان أن تكون ُممارسات الخصوصية التي تنتهجها عادلةً وقانونيةً وشفافةً. وتلتزم الشركة ببناء ثقة عُمالئنا، وشركائنا   Organonتلتزم 

والعمل على   الفردية،  الخصوصية  توقعات  الثقة من خالل مراعاة  وُموظفينا والحفاظ على هذه  الطبيين،  التجارية، والمهنيين  األعمال  في 

 ن وقوع أضرار الخصوصية، وتعزيز االمتثال لقوانين حماية البيانات حول العالم.  الحيلولة دو 

يُرجى ُمراجعة إِشعار خصوصيتنا والُمستندات الواردة فيه قبل اإلفصاح عن المعلومات الشخصية لنا. ويُرجى االتصال بنا إذا كانت لديك  

مكن العثور على معلومات االتصال بمكتب الخصوصية المسؤول في  أسئلة أو مخاوف بخصوص ُممارسات الخصوصية التي ننتهجها. ويُ 

 .  هنا منطقتك  

 نجمعها   التي  المعلومات الشخصية  فئات 

 الشخصية التالية:  نحن نجمع فئات المعلومات 

 الشخصية  الُمعرفات 

 مثل:   نجمع الُمعرفات الشخصية 

حسابات  • وأسماء  البريدية،  والعناوين  وسائل  البريد  األسماء،  حسابات  وأسماء  وعناوينها،  االجتماعي،   التواصل  اإللكتروني 

رد  اإلنترنت، أو عندما ن  اإلنترنت، والُمعرفات الُمماثلة متى تفاعلت معنا عبر  بروتوكول  والُمعرفات عبر اإلنترنت، مثل عناوين 

 على استفسار، أو عندما تستخِدم ُمنتجنا أو خدماتنا.  

مواقعنا، أو التفاعل بشكل شخصي مع   أحد  يُمكننا أيًضا جمع بعض هذه المعلومات عندما تتفاعل معنا شخصيًا، مثالً عند زيارة  •

التجارية والُمؤتمرات(،  في المعارض    Organon)ولنضرب مثاالً على ذلك، بالممثلين الميدانيين أو أكشاك    Organonأفراد  

 أو ُمقابلة شخصية للحصول على وظيفة.  

https://www.organon.com/privacy/contact/
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ويُمكننا أيًضا جمع معلومات رخصة القيادة، أو الضمان االجتماعي، أو رقم دافع الضرائب الفردي، أو معلومات جواز السفر،   •

إلى التحقق من هويتك باعتبارك ُمتقدًما  أو رقم لوحة سيارتك إذا كنت تدخل مبانينا؛ إذا دعت الحاجة، على سبيل المثال إذا احتجنا  

 للحصول على وظيفة، أو ُمقدم خدمة، أو لالمتثال لُمتطلبات الضرائب، واإلبالغ. 

هويتك، أو من أجل تقديم خدمات أو   نجمع الُمعرفات الشخصية في األساس عندما نكون في حاجة إلى االتصال بك، أو من أجل التحقق ِمن 

تعيينك في وظيفة، أو إِدارة عالقة عمل أو عالقة تعاقدية معك، أو اإلعالن عن ُمنتجاتنا أو خدماتنا، أو تكوين فهم  منُتجات، أو مقابلتك أو  

 أفضل الهتماماتك وسماتك الشخصية وتفضيالتك ومن أجل تنمية أعمالنا، وتشغيلها، وحمايتها بوجه عام.  

الُمعرفات  اتصا  نجمع  ودون  باإلنترنت  االتصال  عند  تمأل  الشخصية  عندما  مثالً  ُمباشرةً،  منك  المعلومات  هذه  ونجمع  باإلنترنت.  ل 

ُمباشر من خالل   نماذج  الشخصية على نحو غير  الُمعرفات  مثل هذه  تطبيقات. ونجمع  نُوفر من  ما  أو  اإللكتروني،  موقعنا  االتصال على 

الشخصية باستِخدام المعلومات   ويُمكننا أيًضا جمع الُمعرفات   استِخدام التكنولوجيا عندما تتفاعل معنا عبر اإلنترنت في كثير من الحاالت. 

 االجتماعي.  التواصل  اإلنترنت، ووسائل  العامة مثل قواعد بيانات الحكومة الُمتوفرة للعامة، ووسطاء البيانات، وُمقدمي تحليالت 

 الهوية األُخرى   تحديد  معلومات 

 نجمع أيًضا األنواع التالية من معلومات تحديد الهوية باإِلضافة إلى الُمعرفات الشخصية المذكورة أعاله:  

تاريخ التعليم والتوظيف؛ إذا كنت متقدًما بطلب للحصول على وظيفة، أو إذا كنت متخصًصا طبيًا نتعامل معه، ولنضرب مثاالً   •

   على ذلك بمتحدث في ُمؤتمر 

 المصرفية من أجل دفع راتبك، أو مقابل السلع، والخدمات التي تُقدمها.  لمالي؛ ويشمل ذلك على التفاصيل ا  الحساب  معلومات  •

اإلنترنت. نستخِدم   معلومات بطاقة االئتمان والمدين من أجل ُمعالجة الدفع إذا كنت ُمقدم رعاية صحية وتطلب ُمنتجات منا عبر  •

بطاقة االئتمان/المدين مع الُمؤسسات المالية ومن أجل ُمعالجة المدفوعات.  هذه المعلومات من أجل التحقق من صحة معلومات  

نجمع المعلومات ذات الصلة ببطاقة االئتمان/المدين منك ُمباشرةً من أجل ُمعالجة هذه الطلبات، وقد نستعين أيًضا بجهات خارجية  

 لُمؤسسات المالية، أو االئتمانية(. ُمعتمدة )مثالً، التحقق من بطاقة االئتمان عبر اإلنترنت الذي تُديره ا 

 الطبية؛ فيما يرتبط باستبيانات المرضى، وبرامج الُمساعدة في الدفع.  الصحي، والمعلومات  التأمين  معلومات  •

   المعلومات الحسّاسة 

المعلومات  بيانات خاصة بموجب   تُعد بعض  الُمطبق و/أو فئات  القانون  أنها محمية بموجب  التي نجمعها حسّاسةً ومصنفةً على  الشخصية 

التوظيف   قانون حماية البيانات في المنطقة االقتصادية األوروبية/المملكة المتحدة. نجمع هذا النوع من المعلومات في األساس في إطار طلبات 

 القانونية.   التقارير  قات، وإِدارة الميزات وتلبية ُمتطلبات إعداد والعال 

من   )أكبر  العمر  البيانات  من  األنواع  هذه  والعضوية 40تتضمن  وحالة  (،  القومي،  واألصل  واألصل،  واللون،  والعرق،  الهجرة   النقابية، 

والم  العسكري  والوضع  والجنس،  واإِلعاقة،  االجتماعية،  والحالة  والتوجه )الُمواطنة(،  القديم،  يكون   حارب  الجنساني.  والتعبير  الجنسي، 

 اإلفصاح عن هذه المعلومات طوعيًا إال إذا احتجنا إلى جمع هذه األنواع من المعلومات الشخصية من أجل الوفاء بالتزامات قانونية.  

قديمها لنا عند الرد على األسئلة، واالستبيانات، أو  نجمع أيًضا المعلومات ذات الصلة بالصحة بشأن عُمالئنا، وُموظفينا، وغيرهم التي تّم ت 

تشخيصية،   من خالل استِخدام األدوات ذات الصلة بالصحة والقابلة للتنزيل عبر اإلنترنت التي نُقدمها. وربما تشمل هذه البيانات معلومات 

 ومعلومات حول األعراض ذات الصلة بالمرض بشكل شائع.  

ا على ُمعالجتها والوصول إليها. ولن نجمع أنواع المعلومات الشخصية هذه  نُعامل هذه المعلومات ُمعاملة   المعلومات الحسّاسة، ونضع قيودً

قوانين  فرض  حالة  في  القانونية  الُمتطلبات  لكل  باالمتثال  العامة  حماية  إال  الالئحة  مثل  إقامتك،  بلد  في  الُمطبقة  البيانات   لحماية  البيانات 

(GDPR)   األوروبية، شروطًا إِضافية من أجل ُمعالجة هذه البيانات.   االقتصادية  للمقيمين في المنطقة 
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 البيومترية  المعلومات 

التشخيصية   أعاله( التي نجمعها المعلومات البيومترية التي تُشكل جزًءا من المعلومات  الحسّاسة الُمعينة )انظر  قد تشمل بعض المعلومات 

 نحصل على موافقة قبل جمع المعلومات البيومترية أو استِخدامها.    ُمنتجاتنا أو خدماتنا. التي نجمعها من أجل تقييم  

 اإللكترونية  معلومات النشاط عبر اإلنترنت، أو الشبكة 

 المعلومات المجمعة من كمبيوتر خاص بك أو أجهزة إلكترونية أُخرى  •

اإللكترونية، وتستخِدم مواردنا   دما تقوم بزيارة مواقعنا إلكتروني آخر عن  نجمع معلومات بشأن الكمبيوتر الخاص بك، أو جهاز 

عنوان  عبر  المعلومات  هذه  تشمل  ربما  خدمة   (IP)اإلنترنت   بروتوكول  اإلنترنت.  وُموفر  بك،  ،  (ISP)اإلنترنت   الخاص 

االرتباط وعالمات   يف تعر  المجال، ونوع المتصفح، وتاريخ طلبك ووقته والمعلومات التي تُوفرها تقنيات التتبع، مثل ملفات  واسم 

 المحلي، والعالمات اإللكترونية، والبرامج النصية.   البكسل الواحد، وكائنات الُمشاركة المحلية )فالش(، والتخزين 

اإلنترنت عند الضرورة من أجل تمكين األفراد من التسجيل لبعض اتصاالتنا ومواردنا عبر   عبر  الشخصية  نجمع هذه المعلومات 

اإلنترنت من أجل تقديم الُمنتجات،   عبر   المجّمعة الشخصية  وتمييزها بالطابع الشخصي. نستخِدم المعلومات   اإلنترنت وتخصيصها 

التي يطلبها األفراد؛ مثل،   الموارد  التعليمية المطبوعة والخدمات، والميزات، وغيرها من  المتصلة بشأن    النشرات  والمعلومات 

  المجّمعة الشخصية   ، واالختبارات، واالستطالعات، واالستبيانات. نحلل المعلومات اإللكتروني، واألدوات  أعمالنا، وبرامج البريد 

ُمثيرة لالهتمام. ويُمكننا   عبر  التي نرى أنك قد تراها  الترويجية اإِلضافية  الخدمات والعروض  اإلنترنت من أجل تحديد وتوفير 

المعلومات  الموارد، واالتصاالت عبر اإلنترنت، ولكن نفعل ذلك من خالل معلومات غير ُمحددة للهوية، أو   تقييم استِخدام بعض 

ويُ   المجّمعة  فقط.  المعلومات إجمالي  استِخدام  عبر  مكننا  مواردنا  تدقيق  أجل  من  أيًضا  االمتثال،   الشخصية  أجل  من  اإلنترنت 

 والوصول الُمصرح به، واألمان.  

يُمكننا والجهات الخارجية التي تُقدم محتوى، أو وظائف، أو خدمات على مواردنا عبر اإلنترنت جمع معلومات عنك و/أو ِجهازك  

التتبع الُمماثلة لعرض إعالنات على الكمبيوتر الخاص بك، أو جهاز إلكتروني آخر،   االرتباط، أو تقنيات  ف تعري  باستِخدام ملفات 

للحصول على َمزيد    اإلنترنت  عبر  عالمية ال  التتبع  سياسة أو لتذكيرك بموقعنا اإللكتروني الذي زرته من قبل. يُرجى االطالع على  

ملفات  بشأن  المعلومات  فيها.  تعريف  من  التحكم  يُمكنك  وكيف  الصلة،  ذات  والتقنيات  معلومات حول    االرتباط،  أيًضا  نجمع  قد 

المحمولة   الجهاز، فضالً عن معلومات االستِخدام حول جهازك واستِخدامك مواقع األجهزة  جهازك، مثل معرف جهازك ونوع 

الخاصة بنا وموارد األجهزة المحمولة األُخرى؛ إذا كنت تستخِدم جهاًزا محموالً للوصول إلى مواقعنا اإللكترونية ومواردنا عبر  

 اإلنترنت أو لتنزيل تطبيقاتنا أو خدماتنا لألجهزة المحمولة. 

 وسائل التواصل االجتماعي  •
 

االجتماعية عبر اإلنترنت التي ربما نُوفرها من آن آلخر.   الوسائط  الشخصية من أجل تمكينك من استِخدام موارد  نجمع المعلومات 

االجتماعية، ومنتديات النقاش، ومنديات اإلعالنات، والمدونات، ومواقع الويكي   تشمل أمثلة موارد الوسائط االجتماعية الشبكات 

 "wiki  أو األدوات مع صديق  أو  المحتوى،  ُمشاركة  أجل  اإلحالة من  ووظائف  موارد  "،  استِخدام  من  أيًضا  نُمكّنك  وقد  زميل. 

الشخصية، أو ُمشاركتها مع اآلخرين. ويتعين أن تُفكر مليًا في المعلومات التي   الوسائط االجتماعية تلك من أجل نشر المعلومات 

تستخِدم  عندما  المرضى،  أو  العُمالء،  أو  األصدقاء،  أو  الزمالء،  مثل  واآلخرين  نفسك  عن  ُمشاركتها  موارد    تختار 

المعلومات، راجع    آخر؛ تقر بأن لديك السلطة لفعل ذلك.  شخص  االجتماعي. عند تزويدنا بمعلومات  التواصل  وسائل  لمزيد من 

 وسائل التواصل االجتماعي الخاصة بنا.   سياسة مراقبة 
 

 الحسّية  المعلومات 
 

الكاميرات  نستخِدم  عندما  مثالً،  معلومات شخصية،  تُمثل  التي  والفيديو  الصوت  معلومات  ا  نجمع  أو  المباني  ُمراقبة  أجل  من  لبنى  األمنية 

دة، أو  التحتية الحيوية األُخرى التي نُسيطر عليها، أو إذا سجلنا ُمحادثات هاتفية ُمعينة مع جهات خارجية ألغراض التدريب، أو ُمراقبة الجو 

ُمتخصصي   مع  ُمشاركتنا  إطار  في  أو  تسويقية،  ألغراض  فيديو  رسائل  تسجيل  كذلك  يُمكننا  القانونية.  لاللتزامات  االمتثال  أجل  من 

الصحية. ونبذل قصارى جهدنا في جميع الحاالت من أجل إرسال إِشعار ُمسبق ُمناسب لألفراد الُمتأثرين، والحصول على الموافقة   رعاية ال 

 قبل جمع هذه المعلومات عند االقتضاء.  

https://www.organon.com/privacy/us/en/cookie-privacy-policy/
https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.organon.com/privacy/wp-content/uploads/sites/3/2022/10/Social-Media-Monitoring-Privacy-Notice.pdf&data=05%7c01%7cdalal.samaan@organon.com%7c644ee628576146cd70a308dab3705695%7c484a70d1caaf4a03a4771cbe688304af%7c0%7c0%7c638019592334119468%7cUnknown%7cTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=%7c3000%7c%7c%7c&sdata=weQgAzD2dOn3u6V3gOq4itf1ILz1wOVeOoVTETLES5w=&reserved=0
https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.organon.com/privacy/wp-content/uploads/sites/3/2022/10/Social-Media-Monitoring-Privacy-Notice.pdf&data=05%7c01%7cdalal.samaan@organon.com%7c644ee628576146cd70a308dab3705695%7c484a70d1caaf4a03a4771cbe688304af%7c0%7c0%7c638019592334119468%7cUnknown%7cTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=%7c3000%7c%7c%7c&sdata=weQgAzD2dOn3u6V3gOq4itf1ILz1wOVeOoVTETLES5w=&reserved=0
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 المعلومات المهنية، وذات الصلة بالتوظيف 

   التوظيف:  •

تعلمت   التي  المدارس  ذلك  ويشمل  والفعليين،  الُمحتملين  للوظائف  للُمرشحين  التعليمي  السجل  الشخصية حول  المعلومات  نجمع 

الدراسة، والدرجات العلمية التي تّم نيلها وتواريخ التخرج، واالهتمامات،   فيها، والدرجات التي حصلت عليها والنتائج، ومجاالت 

 اخيص والشهادات المهنية، والمنشورات، وغير ذلك من الُمساهمات العامة ذات الصلة مهنيًا.  والمهارات والهوايات، والتر 

التوظيف للُمرشحين للوظائف الفعليين والُمحتملين؛ ويشمل ذلك أسماء جهات   كما نجمع المعلومات الشخصية ذات الصلة بسجل 

وتاريخ  والموقع،  والُمشرفين،  مس  العمل،  ذلك  كان  حيثما  من  التوظيف،  ذلك  وغير  والترقيات،  الرواتب  وسجل  به،  موًحا 

 الشخصية التي ربما تُساعدنا في تقييم مدى المالءمة لمرشح لنيل منصب ُمعين.   المعلومات 

ويحدث هذا طوعيًا إال إذا    بًا عاًما. إذا تقدمت بطلب لمنصب ُمعين أو قدمت طل   المعلومات الحسّاسة نجمع أيًضا أنواعًا ُمعينة من  

كان هذا الجمع للمعلومات يتطلبه القانون. نسعى جاهدين لتزويد المرشحين للوظائف بإِشعار خصوصية خاص يوّضح بالتفصيل  

كل ُممارسات الخصوصية المعمول بها؛ نظًرا ألن قوانين الدول والبلدان التي نوظف فيها، وقوانين حماية البيانات المعمول بها  

إِشعار  حتوي على ُمتطلبات إِضافية يُمكن العثور على تفاصيل بشأن ُممارسات الخصوصية ذات الصلة بالموارد البشرية في  قد ت 

 . صلة بمكان العمل ُممارسات البيانات للتوظيف واألغراض ذات ال 

 الُمشاركة مع المهنيين   •

الصحية الذين يُسجلون على موقعنا عبر اإلنترنت، أو قد يتعاونون   نجمع معلومات شخصية بشأن الُمتخصصين في مجال الرعاية 

من اإلنجازات    معنا، بما في ذلك تخصصاتهم الطبية، واالنتماءات التنظيمية والُمؤسسية، وبراءات االختراع الممنوحة أو غير ذلك 

وإنجازاتهم   المهنية  التحقق من مؤهالتهم  الخارجية من أجل  بالجهات  أو خاصة  أو من مصادر معلومات عامة  ُمباشرة  العلمية 

 . إِشعار ُممارسات البيانات لُمتخصصي الرعاية الصحية وهويتهم. للحصول على َمزيد من التفاصيل، يُرجى االطالع على  

 االستنتاجات الُمستمدة من أي نوع من المعلومات الشخصية الُمستخدمة في التنميط، والتوحيد 

 االجتماعي   التواصل  وسائل  االستماع إلى اآلراء في  •

االجتماعي عملية نُحدد ونقيّم من خاللها ما يُقال عن شركة، أو فرد، أو ُمنتج، أو   التواصل  وسائل  في إلى اآلراء   يُعد االستماع 

الشخصية المعقولة، والُمتناسبة، والُمالئمة، والُمتاحة للعامة. وسيتم بذل   عالمة تجارية عبر اإلنترنت. ال نجمع سوى المعلومات 

يًا، إذا تّم جمع معلوماتك الشخصية للُمعالجة بما يتجاوز الغرض األصلي عند  جهود معقولة إلخطارك في أقرب وقت ُممكن عمل 

قيامك بنشر المحتوى. قد تستلزم الجهود المعقولة تحديد تفاصيل االتصال الخاصة بك من منصة وسائل التواصل االجتماعي، إن  

أجل  ا معقولةً من  نبذل جهودً ذلك، سوف  إلى  باإِلضافة  المنشور.  أو ضمن  االشتراك في    أمكن،  إِلغاء  بها  يُمكنك  بآلية  تزويدك 

دائًما تحديد هوية  يُمكننا  المعمول بها. وقد ال  لما تتطلبه سياستنا، واللوائح  ُممارسة حقوقك طبقًا  الُمقترحة، أو  البيانات    ُمعالجة 

 ل االجتماعي. الفرد الذي نشر المحتوى األصلي الذي نجمعه وتفاصيل االتصال به؛ نظًرا لطبيعة وسائل التواص 

 الدمج  •

الهاتف،   مثل  والقنوات؛  الخدمات  ُمختلف  خالل  من  األفراد  عن  الحاالت  بعض  في  نجمعها  التي  الشخصية  المعلومات  ندمج 

 واالستبيانات، والمواقع اإللكترونية، والموارد واالتصاالت عبر اإلنترنت األُخرى، من أجل تحسين جودة ما نقدمه من خدمات. 

https://www.organon.com/privacy/wp-content/uploads/sites/3/2020/05/employment-notice.pdf
https://www.organon.com/privacy/wp-content/uploads/sites/3/2020/05/employment-notice.pdf
https://www.organon.com/privacy/wp-content/uploads/sites/3/2020/05/Global-Data-Practices-Notice.pdf
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 الشخصية   المعلومات  مصادر 

 معلومات يتّم الحصول عليها ُمباشرة   •

مثل وضع   أُخرى،  نستخدم وسائل  معلومات شخصية عنك.  بيانات  نجمع  بأننا  أو خالل جمعها،  البيانات  قبل جمع  نبلغك عادة 

وإحالتك إلى هذا اإِلشعار  الملصقات على األجهزة، أو استِخدام العروض المرئية لتنبيهك إلى ما نقوم به من أنشطة جمع البيانات  

 أو أي إِشعار خصوصية آخر معمول به؛ في حالة عدم إمكانية عرض إِشعار الخصوصية بالكامل. 

 

 معلومات يتّم الحصول عليها من الجهات الخارجية والمصادر العامة  •

الحصول على تأكيدات تعاقدية بأن  شخصية عنك قامت جهات خارجية مستقلة بجمعها، فإننا نسعى إلى   إذا حصلنا على معلومات 

هذه المعلومات الشخصية تّم جمعها طبقًا لُمتطلبات القانون المعمول بها، مثل تزويدك باإلفصاحات، واإِلشعارات، التي تشترطها  

 قوانين حماية البيانات الُمطبقة، ومراعاة أي حقوق خصوصية تمتلكها بموجب هذا القانون. 

من أجل الوفاء بُمتطلباتنا لالمتثال للسالمة    األعراض الجانبية ة من الملك العام ألغراض اإلبالغ عن  الشخصي  كما نجمع المعلومات 

قانوني. ال يلزم الحصول على موافقتك   الشخصية في تلبية التزام  القانوني لهذا النوع من جمع المعلومات  الدوائية. يتمثل األساس 

 الدوائية.  ، وإجراءات السالمة في هذه الظروف، لكننا سنخطرك في إطار سياسات 

 لماذا نجمع المعلومات الشخصية ونستخدمها ونشاركها؟  .4

الشخصية   الشخصية من أجل أغراض ُمحددة ُمسبقًا، وصريحة، ومشروعة، وُمفصح عنها، وُموثقة. ولن نُعالج معلوماتك  نُعالج المعلومات 

في حالة تلبيتنا لجميع الُمتطلبات القانونية الُمطبقة، بما في ذلك تزويدك    ألغراض أُخرى ليست متوافقة مع هذه األغراض المفصح عنها، إال 

 بأي إِشعارات مطلوبة.  

ال نجمع معلومات شخصية أو نُعالجها أكثر مما هو مطلوب، أو نحتفظ بها في شكل يُمكن التعرف عليه من خالله لفترة أطول مما هو مطلوب  

العمل   الشخصية أو نلغي تحديدها عندما تتطلب احتياجات  انونية الُمطبقة. نخفي هوية المعلومات ألغراض العمل الُمحددة، والُمتطلبات الق 

شخصية لفترة زمنية أطول. ونضمن دمج ُمتطلبات الضرورة هذه في أي تقنية   االحتفاظ بتلك البيانات عن نشاط، أو عملية تشمل معلومات 

 النشاط، أو العملية.  داعمة، وأن يُبلغ بها الجهات الخارجية التي تدعم  

 .  الشخصية التي نجمعها  لفئات المعلومات لقد أدرجنا أغراض األعمال النموذجية من أجل ُمعالجة فئات معلومات شخصية ُمعينة في وصفنا  

 

مع   ُمتوافق  الجديد  األعمال  أن غرض  من  التأكد  أو  الشخصية،  للمعلومات  الجديد  االستِخدام  على  الفرد  ُموافقة  على  الحصول  إما  يُمكننا 

األغراض الُموضحة في إِشعار الخصوصية أو آلية الشفافية األُخرى الُمتوفرة ُمسبقًا للفرد؛ وذلك في حالة تحديد أغراض أعمال مشروعة  

 في تاريخ أسبق.   المجّمعة أجل ُمعالجة المعلومات الشخصية    جديدة من 

 

سوف نُحدد التوافق بناًء على السياق الذي جمعت فيه المعلومات، والتوقعات المعقولة للفرد، وطبيعة المعلومات الشخصية ذات الصلة من  

 بين أمور أُخرى. 

 

هوية، أو في حالة استِخدامنا المعلومات الشخصية لألغراض البحثية التاريخية  أو مجهولة ال   المحددة ال نُطبق هذا المبدأ على المعلومات غير م 

والعلمية فحسب، و)أ( في حال قررت لجنة ُمراجعة األخالقيات، أو ُمراجع ُمختص آخر أن مخاطر هذا االستِخدام على الخصوصية، والحقوق  

ُمناسبة من  تطبيقنا ضمانات  لألفراد مقبولة، و)ب( في حال  البيانات    األُخرى  األدنى، و)ج( في حال  الحد  إلى  البيانات  تقليل  أجل ضمان 

 الشخصية مجهولة االسم، و)د( في حال مراعاة قوانين حماية البيانات الُمطبقة كافة. 
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 القانوني للُمعالجة   األساس  .5

أو بلد آخر يتطلب الوفاء بالُمتطلبات القانونية    المتحدة، أو دولة  األوروبية، أو المملكة  االقتصادية  إذا كنت ُمقيًما في دولة من دول المنطقة 

الشخصية وفقًا لهذه الُمتطلبات فحسب. ونظًرا ألن   الُمحددة كشرط لُمعالجة المعلومات الشخصية بما يوافق القانون، فسوف نُعالج معلوماتك 

 . (GDPR)خصوصية الالئحة العامة لحماية البيانات  هذه المتطلبات قد تختلف من بلد آلخر، يرجى الرجوع إلى قسم  

 كيف نُحافظ على دقة المعلومات الشخصية، وأمانها  .6

 البيانات  أمن 

الشخصية، طبقًا لحساسيتها، بما يتناسب مع المخاطر ذات الصلة بنشاط الُمعالجة األساسي   نتخذ خطوات معقولة من أجل حماية المعلومات 

رك  حيث يتّم جمعها، ونقلها بين الكمبيوتر أو الجهاز الخاص بك، ومواردنا، وخواِدمنا عبر اإلنترنت. وتتولى أنت مسؤولية تأمين كلمات مرو 

 اإلنترنت.   عبر  الوصول ذات الصلة الخاصة بك إلى مواردنا   ورموز 

معقولة من أجل حماية المعلومات الشخصية في حوزتنا، أو تحت سيطرتنا من الفقدان، أو سوء االستِخدام، أو االستخالص   نُنفذ ضمانات 

برنامًجا شامالً ألمن المعلومات، ونطبق ضمانات    بالوصول غير الُمصرح به، أو السرقة، أو اإلفصاح، أو التغيير، أو اإلتالف. وقد نفذنا 

وضوابط أمنية تستند إلى طبيعة المعلومات وحساسيتها، وُمستوى مخاطر النشاط، مع األخذ بعين االعتبار أفضل الُممارسات التكنولوجية  

أن استمرارية األعمال، والتعافي من الكوارث،  الوظيفية التي ننتهجها، على سبيل المثال ال الحصر، معايير بش  األمان  الحالية. تتضمن سياسات 

المادي،   والتشفير، وإِدارة الهوية والوصول، وتصنيف المعلومات، وإِدارة حوادث أمان المعلومات، والتحكم في الوصول إلى الشبكة، واألمن 

 المخاطر.  وإِدارة 

 الشخصية  حوادث األمان وخروقات البيانات 

االنتهاك والتخفيف من حدته والتأكد من ضرره على األفراد الذين تأثرت معلوماتهم الشخصية؛ في حالة  سوف نتخذ تدابير معقولة الحتواء  

الشخصية التي نُعالجها ينطوي على حدث ُمؤهل باعتباره خرقًا للبيانات الشخصية، أو خرقًا ألمان   وجود حادث أمان يُؤثر على معلوماتك 

وسوف نخطر السلطات الحكومية واألفراد الُمتضررين    جب قوانين حماية البيانات المعمول بها. المعلومات الشخصية، أو حدثًا مشابًها بمو 

ا على الُمتطلبات القانونية للدولة أو البلد الذي وقع فيه الحادث.    حسب االقتضاء في كل حالة، اعتمادً

 البيانات  جودة 

الشخصية، واكتمالها، وحداثتها، واتساقها مع االستِخدام المقصود منها. ونضمن  نبذل قصارى جهدنا من أجل الحفاظ على دقة المعلومات  

والمراحل   المصدر  أنظمة  على  بناًء  البيانات  دقة  من صحة  التحقق  أجل  من  الداعمة  التقنيات  في  الدورية  البيانات  ُمراجعة  آليات  تصميم 

 النهائية. 

قبل استِخدامها، أو تقييمها، أو تحليلها، أو إعداد تقارير عنها، أو الُمعالجة األُخرى    نضمن التحقق من صحة دقة المعلومات الحسّاسة وحداثتها 

 التي تُشكل خطر عدم إنصاف على الناس في حالة استِخدام بيانات غير دقيقة، أو قديمة. 

 الشخصية   مدة احتفاظنا بالمعلومات  .7

من أجلها، ومدة استِخدامك    المجّمعة معقول ألغراض األعمال الُمعينة    الشخصية ألطول مدة تكون مطلوبة فيها على نحو  نحتفظ بالمعلومات 

المعايير  االعتبار  بعين  نأخذ  اإلنترنت.  عبر  الصلة  ذات  األُخرى  وأدواتنا  وتطبيقاتنا،  الُمناسبة   لمواقعنا،  االحتفاظ  فترة  تحديد  في  التالية 

 الشخصية:   لمعلوماتك 

 عالقة عملنا معك؛   •

 تزام قانوني، أو تنظيمي؛  وسواء أكنا خاضعين الل  •
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التحقيقات   • أو  القانونية،  الدعاوى  المقاضاة في  أو  للدفاع  أو  الُمطبقة،  التقادم  قوانين  به في ضوء  االحتفاظ موصى  كان  ما  وإذا 

 التنظيمية الُمطبقة على أعمالنا، أو ألغراض األعمال الضرورية األُخرى.  

ت غير الضرورية حيثما أمكن من السجالت التي قد نحتاج إلى االحتفاظ بها لفترات تتخطى  ننوي إخفاء هوية المعلومات أو، إزالة الُمعرفا 

 األصلية.  االحتفاظ  فترة 

 من يُمكنه الوصول إلى المعلومات، ومع من نشارك المعلومات؟  .8

التابعة لها، وأقسامها،   المعلومات الشخصية عنك في متناول الشركة، والشركات  العالم، واألفراد، والُمؤسسات  ستكون  ومجموعاتها حول 

الشخصية فحسب لُمساعدتنا في إِدارة أعمالنا، أو بتوجيه منا فقط طبقًا لهذا اإِلشعار وقوانين حماية البيانات المطبقة.   التي تستخِدم المعلومات 

إلى معرفته  الحاجة  فقط عند  به  والسماح  الشخصية  إلى معلوماتك  الوصول  توثيق  الذين  وسيتم  يلتزم كل األشخاص  ا في أي حال. سوف 

 القانوني و/أو التعاقدي.  الشخصية بمقتضى هذه السياسة بالتزام السرية  يُمكنهم الوصول إلى المعلومات 

ل  باإِلضافة إلى ذلك، تخضع ُمعالجة جهات خارجية تعمل نيابة عنا للمعلومات الشخصية التفاقيات تضمن ُمساءلة هذه الجهات عن االمتثا 

 لمبادئ هذا اإِلشعار، وقوانين حماية البيانات الُمطبقة. 

 ُمشاركة المعلومات الشخصية مع جهات خارجية 

الشخصية مع جهات خارجية إال من أجل تحقيق أغراض أعمال قانونية وُمحددة سلفًا. وسنجري تقييم مخاطر للجهات   ال نُشارك المعلومات 

الشخصية التي تّمت ُمشاركتها على نحو صحيح.   المعلومات  لجهات الخارجية، وضمان حماية الخارجية من أجل التحقق من صحة مالءمة ا 

البيانات ذات الصلة، مثل تقديم أي إِشعارات   حماية  وسوف نطلب تأكيدات تعاقدية تفيد التزام الجهات الخارجية بسياساتنا، وُمتطلبات قوانين 

 الشخصية.  معلوماتهم   مطلوبة ومراعاة حقوق األفراد فيما يتصل بُمعالجة 

 االستعانة بالُمعالجين والُمتعاقدين  •

الشخصية مع جهات خارجية تعمل كُمقدمي خدمات، أو شركاء أعمال، أو ُمعالجي بيانات، فلن نفعل   إذا كنا نُشارك المعلومات 

الموثقة. ال يُمكن   ا لتعليماتنا الشخصية حصريًا طبقً  ذلك إال بمقتضى اتفاقية مكتوبة تشترط ُمعالجة الجهات الخارجية للمعلومات 

المعلومات  ُمعالجة  الخارجية  الضروري   للجهات  وبالقدر  معنا  اتفاقهم  في  الُمحددة  إال لألغراض  معهم  نُشاركها  التي  الشخصية 

تدابير  تطبيق  معها  الشخصية  المعلومات  نُشارك  خارجية  جهات  أي  من  نطلب  وسوف  حماية   لتحقيقها.  أجل  من  معقولة  أمنية 

 الشخصية التي تّمت ُمشاركتها، وتولي مسؤولية استِخدامها في أثناء عالقتنا التعاقدية وبعد نهايتها.   لومات المع 

 ُمشاركة المعلومات الشخصية مع الجهات الخارجية غير الُمعالجين أو الُمتعاقدين     •

الخارجية   تنميتها. تتضمن فئات هذه الجهات الشخصية مع الجهات الخارجية التي تُساعدنا في تشغيل أعمالنا، و  نُشارك المعلومات 

ُمزودي خدمات األعمال، مثل شركات إِدارة كشوف الرواتب، وُمقدمي خدمات الُمحاسبة والضرائب، وشركات اإلعالن والتسويق  

تتعاون معنا،    واألبحاث السوقية، والشركات التي تُوزع اإلعالنات الُمستندة إلى البريد اإللكتروني، والشركات والُمؤسسات التي 

الشركات   مع  الشخصية  المعلومات  نُشارك  ذلك،  إلى  باإِلضافة  األدوية.  وتوزيع  والتصنيع،  الصيدالني،  البحث  في  تُساعدنا  أو 

األُخرى   وأصولنا  وأنظمتنا،  الداخلية،  وشبكاتنا  اإلنترنت،  عبر  مواردنا  توفير  في  يُساعدوننا  الذين  الخدمات  وُمقدمي  األُخرى 

 ايتها.  إِدارتها وحم 

 فئات المعلومات الشخصية التي تَمت ُمشاركتها، وأغراض الُمشاركة  •

  المجّمعة عنك مع ُمختلف الجهات الخارجية لألغراض الُمحددة ذاتها    المجّمعة الشخصية   يُمكننا ُمشاركة ُمعظم فئات المعلومات 

معلوماتك  ُمشاركة  بوقف  طلبك  نلبي  سوف  أجلها.  االمتثال   من  و/أو  لسياساتنا  طبقًا  اختياراتك  تلبية  أجل  من  الشخصية 

 المعمول بها.  البيانات  حماية  لقوانين 
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 عدم بيع المعلومات الشخصية   •

عقد حيث يُقدمون خدمة لنا(؛    ال نُشارك معلوماتك مع جهات خارجية ُمقابل أموال، أو بدالت أُخرى ذات قيمة )بخالف جزء من 

 وال نبيع معلوماتك مقابل أموال، أو بدالت أُخرى ذات قيمة. 

 وصول الجهات الخارجية، اإلجراءات القانونية  طلبات  •

المعلومات  عن  اإلفصاح  إلى  وأوامر   سنضطر  القانونية،  لإلجراءات  االمتثال  أجل  من  الخارجية  للجهات  استجابةً  الشخصية 

الحكومية من أجل االمتثال ألوامر منح الوصول إلى المعلومات، أو تقديمها في سياق التحقيقات الجنائية   االت المحكمة، أو للوك 

 التنظيمية.   والمدنية، أو إذا كان هذا الكشف ضروريًا من أجل االمتثال للُمتطلبات 

المعلومات  نُعالج  حماية  سوف  أجل  من  عنها  ونفصح  أ  الشخصية  عنها،  الدفاع  أو  أو  حقوقنا  قانونية  غير  أنشطة  منع  و 

 األشخاص أو اتخاذ إجراءات ضدها.  المشتبه به، أو المواقف المنطوية على تهديدات ُمحتملة ضد سالمة  االحتيال 

 األعمال  عمليات نقل  •

منها )يشمل ذلك حاالت إعادة التنظيم، أو االنقسام، أو الحل، أو التصفية(،    جزء في حالة بيعنا لكل أعمالنا أو أصولنا أو نقلنا لها أو  

الشخصية المحتفظ بها فيما يرتبط بجزء أعمالنا،   أُخرى؛ فستصبح المعلومات  أعمال  أو دخول مشروعات ُمشتركة، أو مجموعات 

 أو أصولنا الُمتأثرة بالُمعاملة ُمتاحة للجهات الخارجية. 

الخصوصية للشركات األُخرى الُمشاركة في هذه الُمعاملة كجزء من قرارنا   الشخصية بتقييم ُممارسات  وماتك نسعى إلى حماية معل 

بالمضي قدًما في أي ُمعاملة. كما نسعى إلى إبرام اتفاقات مع الشركات األُخرى الُمشاركة في هذه المعاملة من أجل ضمان الحماية  

 سياسات الخصوصية لدينا.   الشخصية بما يتسق مع  المتواصلة لمعلوماتك 

 عمليات النقل الدولية للمعلومات الشخصية  .9

يجوز لنا تخزين معلوماتك الشخصية، أو الوصول إليها، أو ُمعالجتها بطريقة أُخرى في أو من أي مكان نجري فيه أعمالنا، وحيث يوجد  

معمول بها. سوف يتّم نقل المعلومات الشخصية الخاضعة لالئحة  ُمقدمو خدماتنا إذا سمح القانون بذلك، بما في ذلك قوانين حماية البيانات ال 

األوروبية، أو   االقتصادية  بالمملكة المتحدة خارج المنطقة   (GDPR)البيانات   لحماية  أو الالئحة العامة   (GDPR)البيانات   لحماية  العامة 

الشخصية بين كيانات   قة. سوف تخضع أي عمليات نقل للمعلومات المتحدة المطب  األوروبي، والمملكة  المتحدة فقط طبقًا للوائح االتحاد  المملكة 

Organon   .و/أو الشركات التابعة لها التفاقية ُمشاركة البيانات بين المجموعة 

 " "لبلدان أُخرى  (GDPR)البيانات   لحماية  عمليات النقل الدولية للمعلومات الشخصية الخاضعة لالئحة العامة 

المتحدة ال يتقيد بتوفير   األوروبية، أو المملكة  االقتصادية  سوف يتّم تنفيذ أي نقل للمعلومات إلى ُمستلم في بلد آخر غير موجود في المنطقة 

العامة  الالئحة  لُمتطلبات  طبقًا  ُمناسب  بيانات  حماية  كيانات   لحماية  ُمستوى  أحد  ُمعالجة  أو  جمع  حالة  في  الُمطبقة؛    Organonالبيانات 

المتحدة، أو   بالمملكة   (GDPR)البيانات  لحماية  ، أو الالئحة العامة (GDPR)البيانات   لحماية  الشخصية بموجب الالئحة العامة  للمعلومات 

   السويسري.  القانون 

تلمي المعلومات الشخصية  الشخصية التي قد ننقلها بشكل دوري. نُنفذ بالتعاون مع ُمس  نقيّم الظروف في البلدان التي يوجد بها ُمتلقو المعلومات 

 الُمحتملين تدابير لضمان توفر ُمستوى كاٍف من حماية المعلومات الشخصية المنقولة بناًء على هذه التقييمات.  

تمدة  أو األدوات المقابلة المع   (2021)نعتمد على آليات نقل معترف بها قانونًا، مثل النماذج الُمناسبة لبنود العقد القياسية لالتحاد األوروبي  

من المملكة المتحدة، أو سويسرا، أو السلطات الصربية؛ بالنسبة ألي عمليات نقل جديدة للمعلومات الشخصية إلى جهات خارجية ومقدمي  

دة  الخدمات وُمعالجي البيانات. وقد نعتمد على آليات نقل معتمدة أُخرى بدالً من ذلك من وقت آلخر، مثل االستثناءات الفردية بمقتضى الما 

 .  (GDPR)البيانات   لحماية  العام  من القانون   49



 

10 
 

[Organon]   خاص [Organon]   خاص 

 (APEC)منتدى التعاون االقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ  

الخاص  Organonتتوافق ممارسات خصوصية   الحدود  الخصوصية عبر  قواعد  الخصوصية" هذه، مع نظام  "سياسة  الموضحة في   ،

إطار عمل للمؤسسات لضمان حماية    APEC CBPR. يوفر نظام  (APEC)بمنظمة التعاون االقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ  

والمحيط الهادئ المشاِركة. يمكن العثور على مزيد من    المعلومات الشخصية المنقولة بين اقتصادات منتدى التعاون االقتصادي لدول آسيا 

الهادئ   والمحيط  آسيا  لدول  االقتصادي  التعاون  إطار عمل منتدى  النقر هنا لعرض  هنا المعلومات حول  يمكنك  C APEشهادة    حالة . 

CBPR   .الخاصة بنا 

للمعلومات  .10 جمعنا  كيفية  بشأن  المعلومات  اختياراتك  إلى  الوصول  على  وقدرتك  استِخدامها  أو  الشخصية،   الشخصية 

 وتصحيحها، وحذفها كعميل 

 اإلنترنت   عبر  االختيارات للحد من جمع المعلومات الشخصية، أو التتبع 

 لديك خيارات الكشف عن المعلومات الشخصية لنا، ومقدارها.  

الكثير من مواردنا عبر اإلنترنت لك دون ُمطالبتك بإدخال أي معلومات شخصية في نموذج،   تتوفر يُمكنك تقييد جمعنا للمعلومات الشخصية. 

  أو حقل بيانات. وسوف نجمع تلقائيًا معلومات ُمعينة تتعلق بجهازك، وطريقة وصولك إلى مواردنا في هذه الحالة. وعلى الرغم من ذلك، إذا 

 هويتك.  مواردنا عبر اإلنترنت، فيُطلب منك عادة تحديد كانت لديك رغبة في استِخدام خدمات ُمخصصة تُقدمها  

استِخدام   يُرجى  ُمسبقًا.  طلبتها  التي  المراسالت  في  االشتراك  ألغيت  إذا  وأيًضا  مراسالتك،  تفضيالت  بشأن  اختياراتك  إلغاء    رابط نحترم 

 .  privacyoffice@organon.comاإللكتروني:   االشتراك الوارد في ُمراسالتنا اإللكترونية، أو من خالل االتصال بنا عبر هذا البريد 

 القيود، والخيارات على التتبع 

نقوم والجهات الخارجية التي تُقدم ُمحتوى، أو وظائف، أو خدمات على مواردنا عبر اإلنترنت بجمع معلومات عنك و/أو ِجهازك من خالل  

ملفات  عل  تعريف  استِخدام  التتبع  تقنيات  من  يماثلها  ما  أو  بك  االرتباط،  الخاصة  الُمستخدم  تجربة  جودة  ضمان  أجل  من  الالزم  النحو  ى 

لملفات  استِخدامنا  بشأن  خيارات  لديك  ذلك،  من  الرغم  وعلى  لتقديم   تعريف  وسالمتها.  الُمستخدمة  التتبع  تقنيات  من  وغيرها  االرتباط، 

يُمكنك التحكم في استِخدامنا لبعض  الويب.   ختلف مواقع اإلنترنت، أو تتبع عادات تصفحك عبر مُ  عبر  اإلعالنات، أو تحليل استِخدام مواردنا 

ملفات  مثل  التتبع،  ُمتصفحات  تعريف  تقنيات  ُمعظم  خالل  من  استِخدام   االرتباط،  تعطيل  أو  تقييد،  من  عادةً  تمكّنك  فهي  اإلنترنت. 

م ملفات تعريف االرتباط، وما يماثلها  االرتباط لبعض مواقع الويب. سوف تتيح لك الفتة ُمنبثقة رفض أو تخصيص استِخدا  تعريف  ملفات 

عندما تصل إلى مواردنا عبر اإلنترنت ألول    لضمان جودة تجربة الُمستخدم الخاصة بك، وسالمتها؛  من تقنيات التتبع التي ليست ضرورية 

على   االطالع  يُرجى  التفاصيل،  من  َمزيد  على  للحصول  بشأن  .  اإلنترنت  عبر  العالمية  التتبع  سياسة مرة.  أكثر  معلومات  تتوفر 

 االرتباط، وما يماثلها من تقنيات، وطريقة التحكم فيها على  تعريف  ملفات 

 http://www.networkadvertising.org/optout_nonppii.aspُمبادرة اإلعالن على الشبكة في:   •

 /http://youronlinechoices.euتحالف اإلعالنات الرقمية التفاعلي األوروبي في:   •

على  تعطيل   للحصول  كيفية  بشأن  المعلومات  من  زيارة   َمزيد  يُمكنك  المحمولة،  واألجهزة  الويب،  ُمتصفحات  لبعض  التتبع 

https://allaboutdnt.com/ . 

 الحقوق الُمتاحة لكل العُمالء باعتبارها مسألة تتعلق بسياسة الشركة 

ات الخارجية الفردية األُخرى التي جمعنا معلوماتها الشخصية، ونحتفظ بها بتنسيق منظم قابل للتحديد، مثل حسابات  نُقدم لكل العُمالء والجه 

"(، مجموعة خيارات متنوعة بخصوص هذه البيانات؛ حفاظًا على التزامنا بالخصوصية. ولتجنب الشك، ال يطبق هذا  العميل الُمستخدمين )" 

 قدين، والُمساهمين، والمسؤولين، والُمديرين، والوكالء، أو أي من كياناتنا.  القسم على الُموظفين، والُمتعا 

 التزامات نحو العُمالء تّم التعهد بها في هذا القسم ألي قيود تفرضها القوانين المحلية المطبقة، والقيود التالية:  تخضع أي 

https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://cbprs.org/&data=05%7c01%7cdalal.samaan@organon.com%7c64da31c241864d8ea4b008dae1fc61eb%7c484a70d1caaf4a03a4771cbe688304af%7c0%7c0%7c638070771357838061%7cUnknown%7cTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=%7c3000%7c%7c%7c&sdata=XN921y5gwp1T8gfcG11gnJEXUp7/LGDkt67Fljq5WWc=&reserved=0
https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://privacy.truste.com/privacy-seal/validation?rid=1ee67517-0029-4dd0-86b0-1262f41e225e&data=05%7c01%7cdalal.samaan@organon.com%7c64da31c241864d8ea4b008dae1fc61eb%7c484a70d1caaf4a03a4771cbe688304af%7c0%7c0%7c638070771357838061%7cUnknown%7cTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=%7c3000%7c%7c%7c&sdata=JBQ3Mqbr+KXKLN76o07XmViHHb0dzCtx9nHnqS8EuBA=&reserved=0
https://www.organon.com/privacy/us/en/cookie-privacy-policy/
http://www.networkadvertising.org/optout_nonppii.asp
http://youronlinechoices.eu/
https://allaboutdnt.com/
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 في حالة إذا ما كان هناك طلب ُمعين يُعيق قدرتنا على:  باستثناء ما يحظره القانون من حاالت؛ يجوز لنا رفض طلب أحد العُمالء  

المعلومات  • عن  اإلفصاح  منا  العامة  السلطات  تطلب  عندما  ذلك  ويشمل  أخالقي،  التزام  أو  لقانون  استجابة   االمتثال  الشخصية 

 للطلبات القانونية، ويشمل ذلك تلبية ُمتطلبات األمن القومي، أو إنفاذ القانون،  

 والتحقيق في دعاوى قانونية أو تقديمها أو الدفاع عنها،   •

العقود، أو إِدارة العالقات، أو الُمشاركة في أنشطة أعمال أُخرى مسموح بها والدخول فيها بناًء على المعلومات الُمتعلقة   وتنفيذ  •

 باألشخاص المعنيين،  

ا ينتج عنه إخالل بعقد، أو اإلفصاح عن أسرار تجارية أو  الشخصية بشأن جهة خارجية، أو م  ما ينتج عنه إفصاح عن المعلومات  •

 غير ذلك من معلومات األعمال المملوكة لنا أو التي تخص جهة خارجية.  

تعد خيارات العُمالء للوصول إلى معلوماتهم الشخصية وتصحيحها وطلب حذفها الموضحة في هذا القسم، إِضافة إلى أي حقوق لألشخاص  

 أو حقوق الُمستهلكين ُمتاحةً بمقتضى قوانين حماية البيانات المطبقة.  المعنيين بالبيانات،  

أعمالنا  عمليات  إطار  في  طلبك  مع  نتعامل  على   سوف  االطالع  يُرجى  التفاصيل،  من  َمزيد  على  للحصول  أي  العادية.  مع  نتعامل  كيف 

 . استفسارات وشكاوى 

 الشخصية  إلى المعلومات  الوصول  •

سوف نُعالج أي طلب من العُمالء للحصول على معلومات بشأن المعلومات الشخصية المجموعة عنك بواسطة كيان ُمحدد خاضع  

الشخصية   الماضي، أو نقدم لك بعض المعلومات  خالل العام  المجّمعة الشخصية  لسيطرتنا. سوف نُبلغك إما بشأن فئات المعلومات 

 بتنسيق قابل للقراءة يشمل هذه الفترة.  

 الدقيقة  غير  الشخصية  المعلومات  تصحيح  •

االتصال، أو   الشخصية غير الدقيقة التي نستخِدمها بنشاط، مثل معلومات  سوف نُلبي طلبات العُمالء من أجل تصحيح المعلومات 

الشخصية   دقة مزعومة بوثائق ُمستقلة. ويُمكنك أيًضا تحديث المعلومات  قد نطلب من العُمالء دعم أي حالة عدم الدفع.   معلومات 

أو عناصر  النماذج،  إدخالها في  لك  التي سبق  المعلومات  تعديل  البيانات في الحقول على   الخاصة بك عبر اإلنترنت من خالل 

 مواقعنا اإللكترونية. 

 الشخصية  المعلومات  حذف  •

سوف نُلبي طلبات العُمالء من    جب عدم االحتفاظ بالمعلومات الشخصية إال إذا كان من الضروري االحتفاظ بها لغرض ُمعين. ي 

الشخصية بأسلوب ال يُمكن ربطه على نحو معقول بفرد يُمكن التعرف عليه. وقد نضطر إلى استِخدام تدابير   أجل حذف معلوماتهم 

للتخلص من البيانات اعتماًدا على طبيعة البيانات المطلوب حذفها. قد تتعين ُمزامنة تنفيذ    إِضافية للتحقق من هويتك وتفويضك 

طلب الحذف مع دورات صيانة البيانات للموفرين ووسائط التخزين ذات الصلة، ألسباب تشغيلية. يتعين أن يكون العُمالء على  

قوانين  بأن  واستثن  البيانات  حماية  دراية  قيوًدا  تفرض  بيانات  المحلية  حذف  بطلبات  يتعلق  فيما  متكرر  نحو  على  إِضافية  اءات 

 العُمالء. 

 الشخصية للتسويق واتخاذ القرار اآللي  االشتراك من استِخدام المعلومات   إلغاء الموافقة، و  سحب  •

 الشخصية في الحاالت  نُلبي طلبات العُمالء إللغاء الُمشاركة في الُمعالجة اإِلضافية لمعلوماتهم 

اإلخبارية، أو إنهاء الُمشاركة   قدموا فيها موافقتهم في األصل على هذه الُمعالجة. تتضمن األمثلة إلغاء االشتراك من الرسائل التي  •

 في البرامج، واألنشطة. 

 عنهم في الرسائل التسويقية الُمباشرة،  المجّمعة التي يتّم فيها استِخدام المعلومات الشخصية   •
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تكون لهذه القرارات القدرة على    (1)عنهم للتقييم أو اتخاذ قرارات بشأنهم و   المجّمعة الشخصية   لومات التي يتّم فيها استِخدام المع  •

 يتّم اتخاذها فقط من خالل استِخدام األتمتة، أو الخوارزميات.    (2)التأثير عليهم بشكل كبير، و 

 .  هنا ك  نموذج الويب حيث يمكنك ممارسة حقوق الخصوصية الخاصة ب   رابط يمكن العثور على  

الحظ أننا لسنا الناشر األول للمعلومات الشخصية التي قد نجمعها في بعض الحاالت، مثل االستماع إلى وسائل التواصل االجتماعي. سوف  

االجتماعي أو موقع الويب من   التواصل  ه، لكن تتولى مسؤولية االتصال بوسائل نبذل قصارى جهدنا من أجل تلبية حقوقك بشأن ما نجمع 

 المحلي.  أجل ُممارسة حقوق البيانات الخاصة بك حسبما يسمح به القانون 

 عدم االنتقال من أجل ُممارسة حقوق الخصوصية   •

ا من أفراد يُمارسون خياراتهم، أو حقوقهم الفردية بخصوص   الشخصية. ومع ذلك، سوف يؤدي عدم تزويدنا   ُمعالجة معلوماتهم لن ننتقم أبدً

الشخصية أو سلطة ُمعالجتها إلى منعنا من تقديم ُمنتج، أو خدمات ُمعينة في ظروف ُمعينة، أو تضمينك في البرامج، أو األنشطة.   بالمعلومات 

بناءً  الخدمات  السلع، أو  ُمختلفة من األسعار، أو  أيًضا ُمستويات  المعلومات    وقد نقدم  ُمعينة من  بُمعالجة أنواع  لنا  للسماح  على اختياراتك 

بها.  المعمول  البيانات  حماية  لقوانين  وفقًا  ُمعالجتنا    الشخصية،  بخصوص  اختياراتك  كانت  ما  إذا  حالة  في  تنبيهك  إلى  ونسعى 

 الشخصية سوف تُؤثر على قدرتنا على توفير الُمنتجات، أو الخدمات لك.  للمعلومات 

 ، قوانين الوالية األمريكية( GDPRاإِلضافية الُمتاحة بموجب القانون المحلي )   الحقوق 

المجموعة   بالمعلومات الشخصية  المعلومات ذات الصلة  إلى  بالبيانات( للوصول  المعنيين  إِضافية )حقوق األشخاص  تحظى بحقوق فردية 

ر عليه الشركة بجمع المعلومات الشخصية أو ُمعالجتها بموجب الالئحة  عنك، والتحكم في استِخدامنا لهذه المعلومات في حالة قيام كيان تسيط 

يمكن العثور على    بالمملكة المتحدة أو القانون السويسري.   (GDPR)البيانات   لحماية  ، أو الالئحة العامة (GDPR)البيانات  لحماية  العامة 

 . (GDPR)البيانات   لحماية  ة الالئحة العامة خصوصي  حقوق التفاصيل في قسم  

قد يتمتع سكان الواليات المتحدة بحقوق محددة فيما يتعلق بالمعلومات الشخصية التي تجمعها الشركات عنهم. يمكن العثور على التفاصيل  

المتحدة في   الواليات  بالوالية في  الخاص  التكميلي  الخصوصية  أو  إشعار  أو تصحيحها  الشخصية  معلوماتك  إذا كنت ترغب في مراجعة   .

. سنرد  هنا تحديثها أو تقييدها أو حذفها، أو ممارسة حقوق أخرى قد يتم توفيرها لك بموجب القانون المعمول به، فيرجى إكمال نموذج الويب 

بعد االستالم. سيتم إخطارك على الفور وتحديد موعد    (45)على طلبك في أقرب وقت ممكن عمليًا وفي موعد ال يتجاوز خمسة وأربعين  

 ببت الظروف في أي تأخير في استجابتنا. لردنا إذا تس 

 األطفال  خصوصية  .11

  عمر ليست مواقعنا ومواردنا عبر اإلنترنت موجهةً لألطفال بوجه عام، والخدمات عبر اإلنترنت التي نُقدمها ُمصممة لألفراد البالغين من  

عين أن يكون عمر األفراد الطالبين لمعلومات حول  عاًما أو أكبر. عندما يسمح القانون بطلبات الحصول على معلومات حول دواء ما؛ يت   18

 عاًما أو أكثر حتى في حالة وصفه لالستِخدام لدى األطفال، ما لم يسمح القانون بخالف ذلك.   18دواء ما  

عاًما بقصد، أو دون الحصول على موافقة الوالدين التي يُمكن التحقق    13شخصية من األطفال الذين تقل أعمارهم عن   ال نجمع معلومات 

على   المعلومات  إزالة  لطلب  العالمي  الخصوصية  بمكتب  االتصال  يُرجى  المحلي.  للقانون  وفقًا  المعلومات  هذه  جمع  قبل  منها 

privacyoffice@organon.com من طفلك.   ؛ إذا كنت أحد الوالدين أو وصيًا وتظن أننا جمعنا معلومات 

تُوفر بعض مواقعنا، والموارد األُخرى عبر اإلنترنت ميزات  الُمناسبة لضمان   قد  اختيارية لألطفال من وقت آلخر. سوف نتخذ الخطوات 

امها  الحصول على ُموافقة الوالدين التي يُمكن التحقق منها عندما نُوفر هذه الميزات، قبل أي جمع للمعلومات الشخصية من األطفال أو استِخد 

 أو اإلفصاح عنها. 

https://www.organon.com/privacy/us/en/cookie-privacy-policy/
https://www.organon.com/privacy/wp-content/uploads/sites/68/2023/05/Organon-US-Privacy-Policy-State-Supplement-.pdf
https://organon-privacy.my.onetrust.com/webform/4d949fc0-6243-458b-9630-236692d079f9/8d83366c-3682-4a98-bfab-fe265c3d4604
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 األسئلة والشكاوى  .12

ُممارسات   بشأن  مخاوف  أو  أسئلة  أي  لديك  كانت  إذا  التالية،  الفقرة  في  الموضحة  االتصال  معلومات  باستِخدام  بنا  االتصال  في  تتردد  ال 

أننا ال نتبع سياساتنا، أو ال يُمكننا    الخصوصية الخاصة بنا. ويحق لك تقديم شكوى حول كيفية تعاملنا مع معلوماتك الشخصية إذا كنت قلقًا من 

   مراعاة حقوق خصوصيتك، إذا قمنا بُمعالجة معلوماتك الشخصية. 

 من الشخص الذي تتصل إلبالغه بمخاوفك وشكاواك بشأن الخصوصية؟ 

 

يُرجى االتصال بمسؤول حماية البيانات في االتحاد األوروبي التابع للشركة عن طريق البريد اإللكتروني على  

euprivacydpo@organon.com   األوروبية.  االقتصادية  إذا كنت مقيًما في أحد بلدان المنطقة  . 

وبية،  يُرجى االتصال بمكتب الخصوصية العالمي لدينا إذا كنت مقيًما في الواليات المتحدة أو أي بلد آخر خارج المنطقة االقتصادية األور 

إلى:   إلكتروني  بريد  إرسال  الخصوصية،    privacyoffice@organon.comمن خالل  إلى: مدير  العادي  البريد   & Organonأو 

Co., 30 Hudson Street, Jersey City, NJ 07302 

ل أعمالهم فوًرا بأي أسئلة، أو  يُطلب من الُموظفين والُمتعاقدين إبالغ مكتب الخصوصية العالمي أو ُمدير ُممارسة األعمال الُمعين في مجا 

 شكاوى، أو مخاوف ذات صلة بُممارسات الخصوصية بشركتنا. 

إذا كانت لديك مخاوف متعلقة بالخصوصية أو استخدام البيانات لم يتم حلها ولم نعالجها بشكل مرٍض، فيرجى االتصال بمزود حل النزاعات  

 form.truste.com/watchdog/request -https://feedback.على    التابع لجهة خارجية ومقره الواليات المتحدة )مجانًا( 

 كيف نُعالج أي استفسارات، وشكاوى 

سوف نراجع كل األسئلة، أو الشكاوى، أو المخاوف ذات الصلة بُممارسات الخصوصية لدينا ونحقق فيها، سواء وردت ُمباشرة من ُموظفين،  

أو أفراد آخرين، أو من خالل جهات خارجية، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، وكيل المساءلة، والوكاالت التنظيمية، والسلطات  

خرى. نلتزم بالتحقق من أن ُمقدم الطلب مفوض بتقديم مثل هذا الطلب؛ إذا كنت تتصل بنا للوصول إلى المعلومات الشخصية،  الحكومية األُ 

أو تصحيحها، أو جعلنا نحذفها، أو لُممارسة أي حقوق أُخرى قد تتمتع بها بموجب قوانين حماية البيانات المطبقة بصفتك الشخص المعني  

ُمستهلكً  أو  سجالتنا،  بالبيانات  في  الواردة  بالمعلومات  بطلبك  يتصل  فيما  الُمستخدم  اإللكتروني  البريد  و/أو  االسم  ُمطابقة  عادة  نحاول  ا. 

ذلك  وأنظمتنا. وقد نحتاج إلى التحقق من صحة نقاط البيانات اإِلضافية للوصول إلى درجة اليقين المطلوبة قانونًا للعمل بناًء على طلبك؛ و 

يوًما   (45)ك والُمتطلبات اإِلضافية التي ينص عليها القانون المحلي. ونسعى إلى تقديم رد مكتوب خالل خمسة وأربعين  بناًء على طبيعة طلب 

ل  من استالم رسالتك، أو قبل ذلك إذا لزم األمر بموجب القانون. وسنحيطك علًما بآخر المستجدات في حالة عدم تُمكننا من إِكمال ردنا خال 

ًما؛ وسوف نزودك بمعلومات أكثر، مثل أسباب التأخير ومتى نتوقع إكمال ردنا أو لماذا ال يُمكننا إكمال طلبك، وإذا  يو  (45)خمسة وأربعين 

ويُمكننا تمديد فترة الرد األصلية    ما كانت لديك أي خيارات أُخرى للطعن على قرارنا إذا اشترطت قوانين حماية البيانات المعمول بها ذلك. 

 يوًما أُخرى.   (45)يوًما بما يصل إلى خمسة وأربعين    (45)ن  البالغة خمسة وأربعي 

 الحق في تقديم شكوى إلى السلطات اإلشرافية، أو طلب االنتصاف القانوني 

 .(GDPR)البيانات   لحماية  تحظى بحقوق محددة لطلب االنتصاف الحكومي، إذا كانت ُمعالجتنا لمعلوماتك الشخصية تخضع لالئحة العامة 

لدينا، أو أن ُمعالجة االمتثال الخاص بك   ُممارسات الخصوصية  إذا كنت ترى أن  الُمختصة محليًا  إلى هيئة اإلشراف  يُمكنك تقديم شكوى 

القانون  بموجب  بالبيانات  المعني  الشخص  باعتبارك  حقوقك  بالوكاالت  (GDPR)البيانات   لحماية  العام  تنتهك  قائمة  على  العثور  يُمكن   .

   . (europa.eu)أعضاؤنا | مجلس حماية البيانات األوروبي  ملة كسلطات إشرافية، وعناوينها هنا:  المعنية العا 

األوروبية   االقتصادية  في المنطقة   الموجودة   يُمكنك أيًضا رفع دعوى لتطبيق حقوق الشخص المعني بالبيانات المكفولة لك في محاكم البلد 

أو   (1) تقيم،  قانون حماية    (2)حيث  الخاص بك ألغراض  االمتثال  إلى  أدى  الذي  الُمعالجة  نشاط  يتولى مسؤولية  الذي  الكيان  يوجد  حيث 

العام   الشك، ال يوجد في هذا اإِلشعار ما يستخدم موافقة على اختصاص عام أو خاص من قبل أي كيان من   . لتجنب (GDPR)البيانات 

 .  (GDPR)البيانات   لحماية  من الالئحة العامة   79بخالف ما هو مطلوب على وجه الخصوص بموجب المادة    Organonكيانات  

mailto:euprivacydpo@organon.com
https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://feedback-form.truste.com/watchdog/request&data=05%7c01%7cdalal.samaan@organon.com%7c64da31c241864d8ea4b008dae1fc61eb%7c484a70d1caaf4a03a4771cbe688304af%7c0%7c0%7c638070771357681810%7cUnknown%7cTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=%7c3000%7c%7c%7c&sdata=1QK49ZcPa57p2+uCdtUD1HMaAR/YICEef2e2ZkgVy7Q=&reserved=0
https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://feedback-form.truste.com/watchdog/request&data=05%7c01%7cdalal.samaan@organon.com%7c64da31c241864d8ea4b008dae1fc61eb%7c484a70d1caaf4a03a4771cbe688304af%7c0%7c0%7c638070771357681810%7cUnknown%7cTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=%7c3000%7c%7c%7c&sdata=1QK49ZcPa57p2+uCdtUD1HMaAR/YICEef2e2ZkgVy7Q=&reserved=0
https://european-union.europa.eu/select-language?destination=/node/1
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أيًضا الحق في تقديم شكوى أو رفع دعوى في حالة ك  إنفاذ حقوقك بصفتك جهة خارجية مستفيدة فيما يتصل بنقل  يتاح لك  إلى  نت تسعى 

 معلوماتك الشخصية من خالل بنود العقد القياسية. 

 تحديثات متنوعة  .13

عبر  نحتفظ بالحق في تعديل أجزاء من هذا اإِلشعار أو إِضافتها أو حذفها في أي وقت من خالل نشر إِشعار ُمحدث على موقعنا اإللكتروني  

وسوف تصبح أي تغييرات ساريةً في وقت النشر باستثناء إذا تَم النص على غير    /https://www.organon.com/privacy.اط  االرتب 

 ذلك.  

 ( GDPRالبيانات )  لحماية  خصوصية الالئحة العامة  حقوق  .14

العامة  ُمعينة (GDPR)البيانات   لحماية  تحدد الالئحة  الوسائل واألغراض الخاصة بأي عملية  التي تُحدد    معيار مساءلة مشدد لألطراف 

   )GDPR (  تنطوي على ُمعالجة للمعلومات  الشخصية، أو ُمعالجة للمعلومات  الشخصية نيابة  عنهم. تحظر الالئحة العامة  لحماية  البيانات

ُمعالجة الم علومات  الشخصية بدون سلطة  قانونية ُمحددة )أساس قانوني( من بين أمور أُخرى. ترد أدناه نظرة عامة على ما نعتمد عليه من  

 أسس قانونية بوجه عام.  

 الشخصية  القانوني الذي يخّول ُمعالجة المعلومات  األساس 

 الموافقة   •

على ُموافقة األشخاص المعنيين بالبيانات في ُمعظم الحاالت،    (GDPR)البيانات   لحماية  تعتمد أعمالنا الخاضعة لالئحة العامة 

عندما نتعامل ُمباشرة مع األفراد، على سبيل المثال من أجل جمع معلومات االتصال الخاصة بهم، أو الوصول من أجل األنشطة  

 بوضع عالمة في مربع، أو من خالل وسائل  الترويجية. قد يتّم التعبير عن الُموافقة صراحة، مثالً  التسويقية، مثل إرسال المواد 

الشخصية. سوف نسعى جاهدين أن يكون طلبنا لموافقتك   أُخرى تُشير إلينا بوضوح أن الفرد ينوي السماح لنا بُمعالجة المعلومات 

 سجالتنا.   واضًحا، وأن نوثق ُموافقتك في 

لمسؤول عن البلد الذي تقيم فيه. وال تتأثر ُمعالجتنا  يُمكنك سحب ُموافقتك في أي وقت من خالل االتصال بمكتب الخصوصية ا 

 لمعلوماتك الشخصية بسحب موافقتك على هذه الُمعالجة قبل إبالغنا بها.  

نسعى   وسوف  وصريحةً.  محددةً  بالصحة،  الصلة  ذات  البيانات  مثل  الحسّاسة،  البيانات  ُمعالجة  على  الموافقة  تكون  أن  يتعين 

 إلبالغك بطبيعة طلبنا بوضوح إذا طلبنا منك الُموافقة على ُمعالجة البيانات الحسّاسة.  

 العقود  تنفيذ  •

الشخصية بالقدر الضروري من أجل إعداد أو تنفيذ عقد   الجة المعلومات بُمع   (GDPR)البيانات   لحماية  تفوضنا الالئحة العامة 

الحاالت  تشمل  طلبك.  على  بناًء  نبرمه  خارجية  مع جهة  أو  أيًضا   معك  بجانب  والُمتعاقدين،  الُموردين  مع  تعامالتنا  النموذجية 

الشخصية من أجل دفع   جتنا للمعلومات ُمعالجة معلومات شخصية ُمعينة في وظيفتنا كصاحب عمل، على سبيل المثال، عند ُمعال 

 المزايا.  الرواتب أو إِدارة 

 القانونية  لاللتزامات  االمتثال  •

تطلب منا القوانين واللوائح الُمختلفة، مثل اللوائح الضريبية أو قوانين الهجرة أو الضمان االجتماعي، ُمعالجة المعلومات الشخصية  

منا   يُطلب  قد  الحاالت.  من  كثير  في  أو  باستمرار  ُمنتجاتنا  بفاعلية  ذات صلة  ُمعينة  أحداث  التنظيمية عن  الكيانات  إبالغ  أيًضا 

الشخصية للسلطات الحكومية، والجهات الخارجية في سياق   خدماتنا أو سالمتها. وقد نضطر أيًضا إلى اإلفصاح عن المعلومات 

 القانونية.  التحقيقات، واإلجراءات 

https://www.organon.com/privacy/
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 المشروعة   المصالح  •

المعلومات نعتمد على   بُمعالجة  الحاالت، على سبيل   اإلذن  للشركة في كثير من  المشروعة  المصالح  ُمتابعة  أجل  الشخصية من 

ُمعالجة   أجل  من  القانوني  األساس  بهذا  أيًضا  نستعين  خدماتنا.  أو  ُمنتجاتنا  نسوق  أو  ننميها،  أو  أعمالنا  نُطور  عندما  المثال 

ال  المعلومات  أيًضا في حالة كان  قانونية  الشخصية  تتوفر أي سلطة  به؛ وال  أو غير مسموح  ُموافقتك غير عملي،  حصول على 

الشخصية. ونجري تحليالً في كل حالة من أجل ضمان حماية مصالح الخصوصية لألفراد الُمتضررين.   أُخرى لُمعالجة المعلومات 

تمد على مصالحنا المشروعة كأساس للُمعالجة.  كما تتمتع بحقوق خاصة بصفتك شخًصا معنيًا بالبيانات الموضحة أدناه، عندما نع 

ا المعلومات الحسّاسة، مثل البيانات ذات الصلة بالصحة، على أساس المصالح   المشروعة.  لن نُعالج أبدً

 األسس القانونية األُخرى  •

الق  توفر  عليها.  اعتمدنا  التي  شيوعًا  األكثر  القانونية  األسس  توضح  عامة  نظرة  مجرد  أعاله  ورد  ما  للدول  يُعد  الوطنية  وانين 

األعضاء الفردية في االتحاد األوروبي أذونات قانونية إِضافية من أجل ُمعالجة المعلومات الشخصية، وبخاصة في مجال البحث  

 العلمي وقانون العمل. 

 الفردية )حقوق األشخاص المعنيين بالبيانات(  الحقوق 

 اإلجرائية   الحقوق  •

العامة  الالئحة  حقوق    (GDPR)ت  البيانا  لحماية  توفر  باسم  المعروفة  الشخصية،  بمعلوماتهم  يتعلق  فيما  ُمحددة  حقوقًا  لألفراد 

األشخاص المعنيين بالبيانات، باإِلضافة إلى منح العُمالء خيارات الوصول إلى معلوماتهم الشخصية والتحكم في استِخدامها. إذا  

أم ال    بغض النظر عما   - كنت تعتقد أننا نعالج أي معلومات شخصية عنك   فيمكنك ممارسة الحقوق الموضحة    - إذا كنت عميالً 

األوروبية التي نمارس فيها أعمالنا.   االقتصادية  ل المنطقة . يتوفر نموذج الويب بلغات دو هنا أدناه من خالل استكمال نموذج الويب  

ورقم هاتفك حتى نتمكن من االتصال بك لجمع المعلومات اإلضافية الالزمة لمعالجة طلبك، إذا اتصلت   بالكامل سنحتاج إلى اسمك 

 بنا خارج نموذج الويب، بما في ذلك، على سبيل المثال ال الحصر، وسائل التواصل االجتماعي أو الفاكس أو البريد اإللكتروني. 

ن خالل إكمال طلبك أو شرح سبب حاجتنا إلى وقت أكثر أو عدم قدرتنا  سوف نرد على طلبك خالل شهر بعد تلقينا طلبك، إما م 

على إكمال طلبك جزئيًا، أو كليًا. ويجوز لنا تمديد وقت الرد لما يصل إلى شهرين إِضافيين. سوف نحتاج إلى التحقق من أنك  

   الفرد الذي تكون معلوماته الشخصية موضوع طلبك؛ كجزء من عملية ردنا. 

 ية، وحقوق الوصول  معلومات إِضاف  •

 لديك الحق في معرفة: 

 من جهات خارجية؛    المجّمعة الشخصية عنك   المعلومات  مصادر    ❖

 الخارجية التي تّمت ُمشاركة معلوماتك الشخصية معها؛   الجهات  وفئات  ❖

 ات أم ال؛  الشخصية قد تّم استِخدامها من أجل اتخاذ القرار آليًا، بما في ذلك تحليل المعلوم  وإذا ما كانت معلوماتك  ❖

معلوماتك  ❖ نقل  تّم  المنطقة  وإذا ما  يقع خارج  بلد  ُمستلم في  إلى  أن   االقتصادية  الشخصية  إلى  يتوصل  لم  األوروبية 

سنبلغك في هذه الحالة    . (GDPR)البيانات   لحماية  لديه مستوى حماية البيانات المكافئ الذي توفره الالئحة العامة 

 صدرة. المُ  بإِجراءاتنا من أجل حماية معلوماتك الشخصية 

القياسية   ❖ )البنود التعاقدية  البيانات األُخرى( التي  (SCC)تتمتع بالحق في فحص نسخ األدوات  ُمستندات نقل  ، أو 

أيًا من هذه   ننقّح  أُخرى. سوف  بلدان  الُمستلمين في  إلى  الشخصية  المعلومات  تنظيم تصدير  أجل  نعتمد عليها من 

لى تعريض حقوق الجهات الخارجية، أو مصلحتنا لحماية المعلومات  النسخ إلى المدى الذي قد يؤدي اإلفصاح عنها إ 

 السرية، أو السرية، أو األسرار التجارية للخطر. 

https://organon-privacy.my.onetrust.com/webform/4d949fc0-6243-458b-9630-236692d079f9/8d83366c-3682-4a98-bfab-fe265c3d4604
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 التصحيح   حق  •

ذلك،   يبرر  ما  وجود  حالة  في  استكمالها،  أو  القديمة  أو  الصحيحة  غير  الشخصية  معلوماتك  لتصحيح  الطلبات  كل  نلبي  سوف 

 ألي عميل. باإِلضافة إلى الخيارات الُمتاحة  

 حق المحو   •

لنا برفض مثل هذا الطلب في حاالت   تتمتع بالحق في توجيهنا من أجل حذف أي معلومات  شخصية خاص بك نعالجها. يسمح 

معينة، مثالً، في حالة استمرار الحاجة إلى البيانات المعنية لألغراض القانونية المجموعة من أجلها، أو في حالة كان حذف هذه  

 بعض حقوق جهات أُخرى. البيانات يخل ب 

 الحق في تقييد الُمعالجة  •

سنقيد ُمعالجة طلبك حتى ننتهي من تحقيقنا، في حاالت معينة، على سبيل المثال، خالل هذا التحقيق في مطالبتك بُمعالجتنا معلومات  

 هذه الُمعالجة.   الشخصية تحقيقًا للمصالح المشروعة واعترضت على  غير صحيحة عنك، أو في حالة كنا نعالج المعلومات 

 البيانات  نقل  في  الحق  •

الشخصية التي نُعالجها بتنسيق ُمنظم يُمكن قراءته آليًا من أجل تيسير   سوف نزودك بمجموعات البيانات المتألفة من المعلومات 

 نقلها إلى جهة خارجية تحددها أنت بناًء على طلبك.  

 الحق في االعتراض على مزيد من الُمعالجة  •

ض على ُمعالجتنا القانونية بشكل آخر لمعلوماتك الشخصية في حاالت ُمحددة، إذا كنت ترى أن ظروفك الشخصية  يحق لك االعترا 

 ينتج عنها ضرر يفوق مصالحنا المشروعة في ُمعالجة معلوماتك. وتشمل تلك: 

 الشخصية تحقيقًا للمصالح المشروع؛ ُمعالجة المعلومات  ❖

ض علمية، أو تاريخية، أو إحصائية باالستناد إلى حكم قانوني يتيح لنا  الشخصية عنك ألغرا  أو ُمعالجة المعلومات  ❖

   فعل ذلك دون موافقتك، أو أي أساس قانوني آخر 

سوف نوقف أنشطة ُمعالجتنا في هذه الحاالت حتى نُحدد إذا ما كان بإمكاننا أن نحمي مصالحك من خالل اتخاذ تدابير إِضافية  

 لحمايتك، وإبالغك بالنتائج التي توصلنا إليها قبل قيامنا باستئناف أنشطة ُمعالجتنا.  

 باشر الحق في االعتراض على استِخدام المعلومات الشخصية للتسويق المُ  •

يجوز لك توجيهنا في أي وقت إليقاف استِخدام معلوماتك لهذا الغرض، بما في ذلك أي تحليل لبيانات هذه األنشطة التسويقية في  

 حالة استِخدامنا معلوماتك الشخصية للتسويق الُمباشر.  

 الحقوق فيما يتصل باتخاذ القرار اآللي  •

يكون لها تأثير كبير عليك إال إذا كان ذلك ضروريًا من أجل إبرام عقد معك    لن نتخذ قرارات تستند فقط إلى اتخاذ قرارات آلية 

 أو تنفيذه، أو عندما تمنح ُموافقتك الُمحددة. 

من أجل حمايتك في حالة اتخاذنا قراًرا يعتمد فقط على ُمعالجة معلوماتك الشخصية آليًا، والتي تنتج عنها آثار قانونية، أو غيرها  

ة عليك، يحق لك: الحصول على تدخل بشري، والتعبير عن وجهة نظرك، والحصول على تفسير للقرار الذي  من التأثيرات الُمهم 

 تّم التوصل إليه بعد إجراء تقييم، والطعن في مثل هذا القرار. 
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 الخصوصية  مسرد شروط  .15

 

 الهوية  إخفاء 

للمعلومات الشخصية ومن ثم تكون غير قابلة بعدها لالستخدام من أجل  التغيير، أو االقتطاع، أو المحو، أو التنقيح أو التعديل بشكل آخر  

 تحديد هوية فرد أو تحديد موقعه أو االتصال به، سواء بمفردها أو مع معلومات أُخرى. 

 

 الشركة 

Organon & Co شركتنا طرفًا فيها.   .، وخلفاؤها، والشركات التابعة لها، وأقسامها حول العالم، باستثناء المشروعات الُمشتركة التي تكون 

 

 الهوية  إلغاء تحديد 

 إزالة الُمعرفات الشخصية الُمباشرة وغير الُمباشرة، وغالبًا ما يتّم االحتفاظ ببيانات التعريف األصلية على نحو منفصل. 

 

 القانون المعمول به 

بل  أي  في  القانون  قوة  ذات  بها  المعمول  اآلراء  وأوامر  واللوائح  والقواعد،  القوانين،  ُمعالجة  كل  فيه  تتّم  أو  شركتنا،  فيه  تعمل  د 

الشخصية بواسطة شركتنا، أو بالنيابة عنها. يشمل هذا كل أطر الخصوصية التي تّم بمقتضاها الموافقة على شركتنا أو اعتمادها،   المعلومات 

 . ("APEC")لهادئ  لمنظمة التعاون االقتصادي لدول آسيا والمحيط ا   ("CBPRs")ويشمل ذلك قواعد الخصوصية عبر الحدود  

 

 المعلومات الشخصية 

د هوية  أي بيانات تتعلق بفرد ُمحدد أو يُمكن تحديده، ويشمل ذلك البيانات المحددة لهوية أحد األفراد أو التي يُمكن استِخدامها من أجل تحدي 

المعلومات  به. تشمل  أو االتصال  تحديد موقعه  أو  للتحدي  فرد  القابلة  المعلومات  من  أو رقم  الشخصية كالً  االسم،  ُمباشر، مثل  نحو  د على 

الميالد، ومعّرف األجهزة المحمولة أو   التعريف، أو المسمى الوظيفي الفريد، والمعلومات القابلة للتحديد على نحو غير ُمباشر مثل تاريخ 

نترنت مثل عناوين بروتوكول اإلنترنت، أو  الهاتف، فضالً عن البيانات الُمشفرة بالمفتاح، والمعرفات عبر اإل  القابلة لالرتداء الفريدة، ورقم 

 أي أنشطة، أو سلوك، أو تفضيالت شخصية قد يتّم جمعها من أجل تقديم الخدمات، أو الُمنتجات. 

 

 حادث الخصوصية 

قانون  أو  السياسة،  وإِدا  انتهاك هذه  العالمي،  الخصوصية  يقوم مكتب  أن  أمان. ويجب  البيانات، ويتضمن حادث  أو حماية  رة  الخصوصية 

، والشؤون القانونية باتخاذ قرارات بشأن إذا ما كان حادث الخصوصية قد حدث وإذا ما كان ينبغي  (BTRM)مخاطر تكنولوجيا األعمال  

 رفعه إلى ُمستوى خرق البيانات الشخصية. 

 

 الُمعالجة 

، ويشمل ذلك على سبيل المثال ال الحصر،  اآللية أم ال  أداء أي عملية أو مجموعة عمليات على المعلومات بشأن األشخاص؛ سواء بالوسائل 

التقييم،  التجميع، أو التسجيل، أو التنظيم، أو التخزين، أو الوصول، أو التكييف، أو التعديل، أو االسترجاع، أو االستشارة، أو االستخدام، أو  

االتساق، أو الجمع، أو الحجب، أو الحذف، أو المحو،    أو التحليل، أو اإلبالغ، أو الُمشاركة، أو اإلفصاح، أو النشر، أو النقل، أو اإلتاحة، أو 

 أو اإلتالف. 

 

 خرق البيانات الشخصية 

خرق لألمان يؤدي إلى التدمير العرضي أو غير القانوني للمعلومات الشخصية، أو تغييرها، أو اإلفصاح عنها غير المصرح به، أو الوصول  

يُشكل وصول شركتنا إلى المعلومات الشخصية، أو بالنيابة عنها دون نية االنتهاك لهذه السياسة  إليها، أو اعتقاد شركتنا المعقول بذلك. ال  

الشخصية التي يتّم الوصول إليها، والكشف عنها فقط على النحو المسموح به   خرقًا للبيانات الشخصية، شريطة أن يتّم استِخدام المعلومات 

 بمقتضى هذه السياسة. 

 

 األمان  حادث 

حاد  أمان يتألف  أمان   ث  تعرض  قد  التي  الُمتوقعة،  أو غير  فيها  المرغوب  غير  المعلومات  أمان  أحداث  أكثر من  أو  من حدث  المعلومات 

 المعلومات للخطر، وتضعف عمليات األعمال أو تتلفها. 
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 المعلومات الحسّاسة 

باألفراد، ويشمل ذلك المعلومات التي يُحددها القانون  أي نوع معلومات بشأن األشخاص ينطوي على مخاطر ُمتأصلة إللحاق ضرر ُمحتمل  

  على أنها حسّاسة، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، المعلومات ذات الصلة بالصحة، أو التركيب الوراثي، أو القياسات الحيوية، أو 

أو التاريخ اإلجرامي، أو معلومات تحديد الموقع الجغرافي  العرق، أو األصل العرقي، أو الدين، أو اآلراء أو المعتقدات السياسية أو الفلسفية،  

أرقام  أو  الحياة   بدقة،  أو  القصر،  األطفال  أو  الحكومة،  عن  الصادرة  الهوية  أرقام  أو  األُخرى،  المالية  الحسابات  أو  المصرفية  الحسابات 

اعي، أو الفوائد الصادرة عن الحكومة أو أصحاب األعمال  الجنسية، أو التوجه الجنسي، أو االنتماء النقابي، أو التأمين، أو الضمان االجتم 

 اآلخرين. 


