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 شركة ماسا للسكن والصناعة المساھمة

التوضیح العام لمعالجة البیانات الشخصیةنص   
 

ال شك أن احترام القیم الفاضلة وحمایتھا و تأمین أمن المعلومات وحمایة السریة المتعلقة بالحیاة الخاصة على أن تتصدرھا حمایة 
تحت  11"). كما تعترف المادة "ماسا للسكنوالصناعة المساھمة ( الحریات والحقوق من مبادئنا األساسیة بصفتنا شركة ماسا للسكن

بحقوق أصحاب البیانات الشخصیة  6698")  العدد  KVKKعنوان " حقوق الشخص المعني" لقانون حمایة البیانات الشخصیة ("
اإلستعالمات ھذه بغرض اإلیفاء  في المطالبة ببعض الشؤون المتعلقة بمعالجة البیانات الشخصیة. وقد قامت الشركة بإعداد استمارة

من قانون حمایة البیانات الشخصیة و تأمین استفادة األشخاص المعنیین من ھذه الحقوق  10بإلتزامات التوضیح الورادة في المادة 
  بصفتھا المسؤولة عن البیانات.

الغایة من معالجة ونقل البیانات الشخصیة  

المعلومات المتعلقة بالخدمات ب یة أو ملموسة بعد جمعھا وفق الفئات التالیة بغرض تزویدكتعالج البیانات الشخصیة في اوساط الكترون
التي تھتم بھا، اجراء الدراسات الالزمة إلتاحة الفرصة لك  للسكنمن قبل الشركة ذات الصلة بمشاریع ماسا والمنتجات المقدمة 

لإلستفادة من الخدمات والمنتجات السالفة الذكر، توصیتك بمنتجات وخدمات الشركة وفقاً إلحتیاجاتك و اعتیاداتك في اإلستخدام 
، وتحدید اإلستراتیجیة التجاریة والعملیة واعجابك بھما، وتأمین األمن التجاري و القانوني للشركة و لألشخاص المتعاملین مع الشركة

للشركة، وتنفیذ انشطة التسویق المرخصة.  

• معلومات الھویة الشخصیة ( االسم، الشھرة ..الخ).   
• المعلومات المھنیة.   
• معلومات اإلتصال (الھاتف، العنوان، البرید األلكتروني)   
• ستمارة المعلومات).المعلومات األخرى (تجمع البیانات الشخصیة األخرى الواردة في ا   

 
وسیتم نقل البیانات الشخصیة في الحدود الضروریة في إطار الغایات السالفة الذكر والمصرح بھ بموجب القانون الخاص و التشریعات 

مة الطرف الموفر للخدشركائنا في المشروع و شركاء العمل  والموردین و  معالمتعلقة بالشخصیات اإلعتباریة و/أو المؤسسات العامة 
اإلیفاء باإللتزامات المتولدة من القانون و تحقیق الغایات السالفة الذكر.شریطة أن تنحصر بالغایات و الحدود الالزمة   

 
كما یحق لشركة ماسا للسكن أن تشارك ھذ البیانات الشخصیة مع المحامین، والمراقبین وكتاب العدل و اإلستشاریین والمؤسسات 

القابضة و شركات مجموعة شركة ماسا  للسكن د اقتضاء ذلك للدفاع عن مصالح وحقوق شركة ماساوالدوائر األخرى الرسمیة عن
شراف شركة ماسا والتزاماتنا المتولدة من جراء اإلیفاء بالغایات السالفة الذكر و التقاریر لتي تمارس أنشطتھا في تركیا تحت إالقابضة ا

كة.و إدارة المخاطر والرقابة الداخلیة وسیاسة الشر  
 

یانات الشخصیة وأسبابھا القانونیةإدارة جمع الب  
 

یتم جمع البیانات الشخصیة و استخدامھا و تسجیلھا و تخزینھا ومعالجتھا في إطار مبدأ التقید بالحدود المصرح بھا و اإلمتثال بالغایة  
لحصول على الموافقة العلنیة إذا تطلب األمر، المشروعة المصرحة بھا بوضوح مسبقاً، والمتماشیة مع قواعد النزاھة و الحقوق، بعد ا

وارسال الشركة خطاب تبلیغ خطي بطریقة مفھومة و واضحة إلى صاحب البیانات الشخصیة.   
 

من  2/5كما یتم مشاركة البیانات الشخصیة مع المؤسسات واألفراد السالفي الذمر وتعالج في إطار األسباب القانونیة التالیة تحت المادة 
حمایة البیانات الشخصیة:قانون   

 
1( المنصوص علیھ صراحة من قبل القانون.   
2( تكون معالجة البیانات الشخصیة الخاصة بأطراف اإلتفاقیة ضروریة عند عقد اتفاقیة أو بشرط أن تكون لھا عالقة  

مباشرة بإیفاء العقد.  
3( نونیة.تكون معالجة البیانات الشخصیة ضروریة إلیفاء مسؤول البیانات بالتزاماتھ القا   
4( إلنشاء حق ما أو اإلستفادة منھ أو حمایتھ.تكون معالجة البیانات الشخصیة ضروریة    
5( تكون معالجة البیانات الشخصیة ضروریة لتأمین المصالح المشروعة لمسؤول البیانات شریطة أال یمس ذلك الحقوق  

والحریات األساسیة للشخص المعني.  
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مدة تخزین البیانات الشخصیة  
 

البیانات الشخصیة طوال المدة التي تتطلب فیھا تحقیق الغایات السالفة الذكر أو المدة المحددة من قبل التشریعات القانوینة یتم تخزین 
المعنیة، وبعد ذلك تحذف أو تتلف أو تحول إلى بیانات مجھولة بموجب قانون حمایة البیانات الشخصیة.  

 
أمن البیانات الشخصیة  

 
خصیة بغرض عدم الحاق الضرر بھا أو فقدانھا أو الوصول إلیھا من قبل أشخاص غیر مصرح بھم في تعالج وتخزن البیانات الش

األوساط التي تخزن فیھا، بعد اتخاذ التدابیر األمنیة للمعلومات األخرى الالزمة وبطریقة یمكن من وصول األشخاص المصرح لھم 
خارج النطاق والغایة المذكورة.فقط، من خالل التشفیر إذا تطلب ذلك شریطة عدم استخدامھا   

 
من قانون حمایة البیانات الشخصیة 11حقوقك ومعلومات اإلتصال بموجب المادة   

 
من  11إنك تتمتع بحق الحصول على المعلومات المتعلقة بالبیانات الشخصبة من خالل التقدم إلى شركة ماسا للسكن بموجب المادة 

المزید من المعلومات المفصلة بشأن البیانات الشخصیة استمارة التقدم بطلب  على الحصولقانون حمایة البیانات الشخصیة، ویمكنك 
.الخاص بالشركة www.mesa.com.trموقع اإلنترنت والوصول إلى استمارة الطلب عبر المعلومات   

المسؤول عن البیانات:  

المساھمةشركة ماسا للسكن والصناعة   
Ihlamur Cad. No:2 Çayyolu, Çankaya/Ankara  

+ 90 312 291 50 00ھاتف :   
+ 90 312 291 09 99فاكس:   

382274مدیریة السجل التجاري بأنقرة/رقم السجل:   
www.mesa.com.tr 

 

   


