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كیفیة معالجة البیانات  ھذا الصدد، فنود أن نوضح لك وفي الشخصیة بكوننا ماسا للسكن. بیاناتكسریة وأمن نولي اھتماماً فائقاً ب
الشخصیة الخاصة بالعمالء، و الموردین، و الشركاء و موظفیھم و المفوضین و البیانات الشخصیة األخرى التي حصلنا علیھا من 

حمایتنا لھذه المعلومات. الشخص الثالث أثناء سیر عالقاتنا العملیة، والغایات التي نستفید ألجلھا من ھذه البیانات، وكیفیة  

ستعبر العبارات والمفاھیم المشتخدمة في ھذا التقریر عن المعاني المعطوفة علیھم في شأن ("قانون حمایة البیانات الشخصیة") و 
ت في ھذا التقریر. كما یستخدم مصطلح البیانا لك" عنك – . كما تعبر كلمة " أنت6698العدد التشریعات السائرة لھذا القانون 

اإلختصارات في الواردة في السیاسة في قسم المرفق صیة المتمیزة. وتوجد المصطلحات والشخصیة بطریقة شاملة للبیانات الشخ – 
اإلختصارات.   

الشخصیة. فإذا فضلت عدم تزویدنا ببیاناتك الشخصیة، فلن  بأنھ ال داعي لتزویدنا ببیاناتك في حال عدم قبولك للتقریر، فنود أن نذكرك
كن من تقدیم الخدمات وتلبیة الطلبات في بعض األحوال أو ال نتمكن من التوظیف التام للخدمات.نتم  

كما نود تذكیرك بأنك تتحمل مسؤولیة تزوید شركتنا ببیاناتك الشخصیة المستحدثة والتامة و الصحیحة بقدر اإلمكان. أما إذا قمت 
ھذه النوعیة من البیانات بطریقة متماشیة مع اإللتزامات القانونیة المحلیة بمشاركتنا ببیانات شخصیة خاصة باآلخرین، فسیكون جمع 
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من مسؤلیتك الشخصیة. وفي ھذه الحالة فسیعتبر ذلك حصولك على إذن من الشخص الثالث المذكور الذي حصلنا على بیاناتھ 
ي ھذه الحالة لن تعتبر الشركة مسؤولة عن ذلك الشخصیة، وقمنا معالجة ھذه البیانات، واإلستفادة منھا والبوح بھا عند الحاجة، وف

بصورة أو بأخرى.  

 

نبذة عن ماسا للسكن  

بدأت ماسا للسكن في طرقھا نحو غایتھا في تكوین قطاع ذو مبادئ والرفع من مستوى قیمة الحیاة تحت اسم ماسا لصناعة السكن في 
. كما أن أھم قیمة تؤمن بھا ماسا التي تمكنت من تحقیق الھدف في جمیع المیادین التي مارست فیھا األنشطة منذ أن خطت 1969عانن 

بتكرة إلى الیوم الحالي، ھي ال شك سعادة مئات األلوف من مفضلي ماسا والمعتمدین على عالمة ماسا التجاریة. خطواتھا الجرئیة و الم
وقد تمكنت ماسا التي قامت بتصمیم الھیاكل التي شیدتھا طوال فترة سیاحتھا، مع جمیع مكوناتھا، من ابداع مفھوم " العالمة التجاریة 

نھج المجمعات السكنیة. في السكن" والتي غیرت تماماً من م  

تحمل توقیع ماسا في جمیع مراحل اإلنتاج التي تشمل  2م 12.000.000سكناً في ساحة إسكان تبلغ  100.000وال شك أن ما یزید عن 
بعد التسلیم،  كافة اعمال تنظیم البیئة و البنیة التحتیة، لتبدأ من مرحلة التصمیم األول لتنتقل إلى مرحلة تسلیم المفاتیح ومن ثم التشغیل

اضافة المزید من حالیاً، تساعدھا في  4.500ھو من انتاج مفھوم الجودة العالیة لماسا. من جانب آخر فإن كادرھا الذي یصل إلى 
الخبرات كل یوم إلى الثقافة و المداخرات العامة لھا.  

دون قید" على تكوین بُعداً حدیثاً تحت مفھوم  كما تحرص ناسا التي تسلم المباني التي شیدتھا إلى أصحابھا " بضمان رضا العمیل
كما الخدمات العالیة الجودة من خالل تالفیھا على القصور التي قد تصدر خالل فترة اإلستخدام تحت عنوان " وحدة خدمات العمالء" . 

دئیة " كخدمات الصیانة تستمد ماسا قوتھا من تفوقاتھا السابقة التي حققتھا خالل تخطیھا خطوات نحو قطاع جدید في ظل المب
والخدمات الخاصة بالمجمعات السكنیة" و" وحدة خدمات العمالء" و " تقنیة قالب النفق" التي أضافتھا إلى القطاع السكني في تركیا، 

عاماً معتمدة في ذلك على أسسھا المحكمة. 50باإلضافة إلى افتخارھا بإنتاج المستقبل خالل   

ركة" أو " ماسا" تتعلق بأنشطة معالجة البیانات الشخصیة التي تنفذ من قبل المسؤول عن البیانات كما أن عبارة " نحن" أو " الش
لدى السجل التجاري بأنقرة  382274و المسجلة تحت الرقم  الصناعةوالمفوض من قبل ("ماسا للسكن") شركة ماسا المساھمة في 

والتي تمارس أنشطتھا في العنوان :  
.Ihlamur Cad., No:2 Çayyolu, kaya/Ankara adresinde  

 

 

مبادئنا في معالجة البیانات الشخصیة  

تعالج جمیع البیانات الشخصیة المعالجة من قبل الشركة بموجب قانون حمایة البیانات الشخصیة والتشریعات التابعة لھا. وإلیكم المبادئ 
من قانون حمایة البیانات الشخصبة على النحو التالي: 4ر المادة األساسیة التي نتخذھا أساساً عند معالجة البیانات الشخصیة في إطا  

• األمن العامة تحت ظل المبادئ رف الشركة بموجب قواعد النزاھة و: تتصمعالجة متطابقة مع قواعد الحقوق و النزاھة 
التي فرضتھا الالئحات القانونیة عند معالجة البیانات الشخصیة. وفي ھذا السیاق تتجنب الشركة استخدام ھذه البیانات 

عند معالجة البیانات الشخصیة. الحدود المصرح بھاالشخصیة خارج الغایات الالزمة من خالل أخذھا بعین اإلعتبار أھمیة   
• : تسعى الشركة في التأكد من صحة وحداثة البیانات ن أن البیانات الشخصیة صحیحة ومستحدثة عند الحاجةالتأكد م  

الحقوق األساسیة ألصحاب البیانات الشخصیة.ل مراعاتھا لمصالحھا المشروعة والشخصیة المعالجة من خال  
• تقوم الشركة بتحدید الغایة من معالجة البیانات الشخصیة بشكل بارز و  المعالجة لغایات مشروعة و واضحة و محددة: 

كما تلتزم الشركة بمعالجة ھذه البیانات الشخصیة قدر الحاجة وفق الخدمات مطلق وبموجب القوانین وبالطریقة المشروعة. 
والمنتجات التي تقدمھا.  

• في إطار الغایات المحددة ركة بمعالجة البیانات الشخصیة : تقوم الشاإللتزام بالمحدودیة وبالغایة المتعلقة بالمعالجة 
فقد،وتتجنب معالجة   البیانات الشخصیة التي ال حاجة لھا أو التي ال تدخل ضمن نطاق ھذه الغایات.  

• ة لتحقیق الغایة التي عولجت من أجل تحقیقھا أو المقترحة من قبل یانات الشخصیة وفقاً للمدة الالزمالحفاظ على الب 
تحتفظ الشركة بالبیانات الشخصیة فقط خالل المدة الالزمة لتحقیق الغایة التي عولجت من أجلھا أو  ریعات المعنیة:التش
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المحددة من قبل التشریعات المعنیة. وفي ھذا الصدد، تقوم الشركة أوالً بالتأكد من مدى وجود مقترح أو عدم وجوده في 
اظ بھذه البیانات الشخصیة، فإن كانت ھناك مدة محددة، التزمت الشركة بھذه التشریعات المعنیة والتي تتعلق بمدة اإلحتف

المدة، أما إذا لم تحدد المدة فستحتفظ الشركة بالبیانات الشخصیة المعالجة لغایة انتھاء الغایة التي عولجت من أجلھا. وعند 
خصیة فوراً، من خالل القضاء علیھا تماماً أو زوال األسباب الداعیة  إلى معالجتھا، تقوم الشركة بحذف ھذه البیانات الش

جعلھا مجھولة المصدر.  
 

فئات أصحاب البیانات  
بخالف الموظفین في الشركة (ویشمل المتدربین والموظفین في  الشخصیة المعالجة من قبل الشركة فئات أصحاب البیانات سردتم 

الموظفین الشخصیة، ودخلت حیز التطبیق في  بیاناتفصلة في معالجة الجدول التالي. وقد تم تكوین سیاسة من الشركات الفرعیة) في
الشركة.   

ومن الممكن لألفراد غیر المذكورین في الجدول التالي تقدیم طلباتھم إلى الشركة في إطار قانون حمایة البیانات الشخصیة. بحیث سیتم 
تقییم طلبات ھؤالء األشخاص ضمن السیاسة.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

توضیحات  فئة الشخص المعني     
شخص حقیقي أو اعتباري قام بشراء المسكن و الخدمات.  العمالء    
ت، أو أولى المطالبین بشراء المساكن و/أو اإلستفادة من الخدما األشخاص الحقیقیین أو اإلعتباریین 

یكون لدیھم مصالح الذین تم تقیمھم وفقاً لقواعد النزاھة و التعامل بأنھم قد  باإلھتمام بھذا األمر أو
متعلقة بھذا الشأن.  

العمالء المحتملین  

األشخاص الحقیقیین الذین قاموا بزیارة المنشآت الملموسة الخاصة بالشركة أو التي نظمتھا الشركة  
(المكاتب وساحات التعمیر ..الخ) أو الذین قاموا بزیارة موقع اإلنترنت الخاص بالشركة ألغراض 

مختلفة.  

الزائر   

 
جمیع األشخاص الحقیقیین الذین قامت الشركة بمعالجة بیاناتھم الشخصیة لغرض محدد بعد إبرازھا 
ذلك بوضوح في إطار السیاسة (الموظفین السابقین في الشركة)، أو األشخاص الحقیقیین المعینین 

األسرة أو من قبل الشخص الثالث الذي لھ صلة باألشخاص المذكورین (مثال: الكفیل، المرافق، أفراد 
األقارب) بغرض تأمین الشركة العالقة التجاریة الجاریة بینھا وبین األطراف السالفي الذكر، أو حمایة 

.حقوق ھؤالء األشخاص، وتأمین مصالحھم  

الشخص الثالث  

وسیرتھم الذاتیة إلى الشركة.األشخاص الحقیقیین الذین قدموا طلباً للعمل في الشركة بصورة أو بأخرى، أو الذین قدموا معلوماتھم   المرشح للعمل/المرشح   
للتدریب  

موظفوا أو مندوبوا شركات مجموعة ناسا المتواجدة في داخل البالد والمنتمیة إلى الشركة.  موظفوا شركات   
المجموعة  

األشخاص الحقیقیین ویشمل المفوضین و أصحاب الحصص في المؤسسات المتعاملة مع الشركة  
في ھذ المؤسسات مھما كانت نوعیة عالقة التعامل ( كشریك المشروع أو المورد ..الخ والموظفین 

على أال تكون محددة بذلك).  

أصحاب الحصص 
والموظفین والمفوضین 

المؤسسات المتعاملة  في
مع الشركة  
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متى نقوم بجمع البیانات الشخصیة المتعلقة بك؟  

الحاالت التالیة:تجمع البیانات الشخصیة بشكل أساسي وفق   

- عند شرائك للمسكن و/أو الخدمات أو اإلستفادة منھا.   
- عند بیعك لنا سلعة أو عند تقدیمك لنا خدمة.   
- عند مشاركتك لنشرة أخبارناـ أو عند اختیارك لتلقي رساالت التسویق الخاصة بنا.   
- اإلجتماعي أو الوسائل األخرى عبر  عند اتصالم بنا عبر موقعنا األلكتروني أو البرید األلكتروني أومنصات التواصل 

اإلنترنت أو الھاتف.  
- عند التقدم لوظیفة.   
- عند اإلنضمام إلى فعالیات الشركة و تنظیماتھا.   
- ز"  وتخصیص البرمجة المستخدمة لجعل موقع الویب مخصصاً لى سبیل المثال عن طریق " الكوكینبطریقة غیر مباشرة ع 

مثال) أو من خالل األسالیب التقنیة  IPستخدام صفحات معینة من الموقع (كعنوان إلختیاراتك المحددة، أو عند مراقبتك إل
األخرى التي تمكننا من مراقبة استخدامك للموقع.  

- صاحب عمل فرعي/ شریك في العمل/ عمیل محتمل. عند اإلتصال بنا ألي غرض ما بصفتك   
 

السالفة الذكر، بطریقة متماشیة مع ھذا التقریر.سنقوم بمعالجة البیانات الشخصیة التي سنحصل علیھا في األحوال   
 

ما ھي بیاناتك الشخصیة التي نقوم بمعالجتھا؟  
 

(مثال: الھاتف، البرید األلكتروني، موقع الویب، من  تختلف البیانات الشخصیة الخاصة بك و التي نقوم بمعالجتھا وفقاً لكیفیة اتصالك
، مورد، شریك وغیره). ملیة التي تجمع بیننا (مثال: عمیلالعالقة العونوعیة بنا  خالل أوراق مطبوعة وغیرھا)  

 
ة وفي األساس فإن أسالیب معالجتنا للبیانات الشخصیة ھي األوضاع التي تشارك فیھا إلستبیاناتنا وعالواتنا ومسابقاتنا و أنشطتنا العملی

ة بالعمالءـ أو بواسطة البرید األلكتروني أو الھاتف أو عبر خاصونیة الأو تتفاعل معنا بطریقة أو بأخرى من خالل التطبیقات األلكتر
موقع الویب. ومن الممكن توضیح البیانات الشخصیة المعالجة في ھذه النطاق من خالل الفئات التالیة:  

 
 
 
 
 

فئات البیانات  النماذج   
معلومات الھویة 

الشخصیة  
الشھرة، االسم التجاري، تاریخ المعلومات الواردة في وثائق الھویات الشخصیة كاالسم، 

المیالد.  
معلومات اإلتصال البرید األلكتروني، رقم الھاتف و العنوان.   

الصور و/أو مقاطع 
الفیدیو التي تحدد ھویتك 

الشخصیة  

عند زیارتك لمنشآت الشركة، و البیانات  CCTVالبیانات المرئیة المعالجة بواسطة تسجیالت 
صور المعالجة عند مشاركتك لألنشطة التي تنظمھا الشركة أو السمعیة و مشاھد الفیدیو وال

ألسباب أمنیة عند زیارتك للشركة.  
البیانات التمویلیة بیانات بطاقة اإلئتمان، بیانات حساب البنك، معلومات اإلستراحة و المصاریف و المعلومات  

الخاصة بالفواتیر.  
معلومة أخرى قررت 
بمشاركتھا مع ماسا  

إرادتك.للسكن بمحض   

، والتقییمات و البیانات الشخصیة التي قمت بمشاركتھا من خالل مبادرتك الخاصة والتأویالت
الشكایات و المطالب و اآلراء و التعلیقات المرسلة من قبلك عبر وسائل التواصل اإلجتماعي  

دین ومیاالمقدمة من أجل مرحلة التدقیق المفصل قبل بناء عالقة عملیة معك، وملفات التحمیل 
اإلھتمام و التقییمات التي قمنا بھا إزاء ذلك وكل معلومة تقدمھا خالل فترة التدقیق المفصل قبل 

  بناء عالقة عملیة معك.
یمكننا جمع البیانات األلكترونیة المرسلة إلینا من قبل ھاتفك النقال، أو الحاسوب أو أجھز البیانات األلكترونیة التي 
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 ً تجمع تلقائیا األخرى، كمعلومة اضافیة إلى المعلومات التي قمت بتزویدنا إیاھا من خالل التفاعل  اإلتصال 
المباشر معنا عبر القنوات األلكترونیة األخرى، أو عند مشاركتك في نشرة أخبارنا، أو عند 
استخدامك لتطبیقاتنا أو زیارتك لموقع الویب أو التطبیقات الخاصة بنا (مثال: نموذج معدات 

، واصدار نظام التشغیل واإلعدادات، وموقعك الحقیقي الذي من الممكن IPنوان الجھاز، ع
بیانات جمعھ عند تفعیل الخصائص أو المنتجات المستندة على الموقع، وعند نقرك للروابط، و

جھاز استشعار الحركة)  
معلومات التوافق 
والمعاملة القانونیة  

شخصیة في نطاق التوافق مع سیاسة الشركة و ھي عبارة عن بیانات تفتیش ورقابة، وبیاناتك ال
اإللتزامات القانونیة وإیفاء الدیون و المتابعة و اثبات حقوقك ومستحقاتك القانونیة.  

بیانات العمیل   
التأسیسي/المورد  

 
 

المعلومات المنتجة والمتعلقة بأصحاب البیانات كالمفوض بالتوقیع، والمورد/العمیل صاحب 
في ھیكل المورد/العمیل، نتیجة العملیات التي تنفذ مع وحدات عمل الشركة البیانات أوالموظف 
.والخدمات التي تقدمھا  

إدارة األحداث ومعلومات 
أمنیة  

التقییمات والمعلومات التي تم جمعھا فیما یتعلق باألحداث المحتملة تأثیرھا على أصحاب   
قل و مواصالت المیناء الجوي، و الحصص أو اإلداریین أو الموظفین في الشركة، وتنظیم الن

معلومات السیاحة والنقل ومعلومات المركبة ولحة السیارة.   
البیانات الشخصیة التي 

تجمع من المصادر 
األخرى  

یمكننا جمع البیانات الشخصیة عبر منصات وأسالیب جمع البیانات الشخصبة باسمنا من 
اإلجتماعي وقاعدة البیانات العامة في صل الشركاء الذین نتعامل معھم، ومنصات وسائل التوا

 إطار ما تسمح لھ النظم والقوانین الساریة. وعلى سبیل المثال: فقد نقوم بإجراء بحث حولك
اإلداري والفني للمعامالت واألنشطة التجاریة التي تقوم بھا، للتأكد من مدى األمن القانوني و

الحصول على من المصادر العامة قبل الشروع في بناء عالقة عمل معك. وقد یتطلب األمر 
الشخص الثالث (على سبیل المثال: البیانات الشخصیة بك من  الشخصیة المتعلقة البیانات

من خالل األسالیب د نعالج بیاناتك الشخصیة للكفیل، المرافق، افراد األسرة ..الخ).وق
المستخدمة بطریقة متماشیة مع قواعد النزاھة و التعامل التجاري و القانوني المسموح لھا بشكل 

. إلى جانب المعالجة ألجل حل والتقنیةعام في ھذه المیادین للتمكن من إدارة المخاطر اإلداریة 
نات الشخصیة التي قمت بتزویدنا بھا بمحض إرادتك المشكالت و تلبیة الطلبات و تسجیل البیا

الحرة من خالل مختلف المنصات كموقع الویب أو الھاتف ..الخ (على سبیل المثال: عند 
  اتصالك بنا لإلطالع على المعلومات المتعلقة بالمشروع، أو لتقدیم شكوى).

 
  

 
 

معالجة البیانات الشخصیة للموظفین المرشحین  
 

ق ممیزات وخبرات فئات البیانات الشخصیة السالفة الذكر والمتعلقة بالموظفین المرشحین، فعندما یتطلب تقییم مدى توافوإلى جانب 
كما نتحقق من صحة المعلومات المرسلة إلینا إذا استدعى األمر ونتصل باألطراف من ذلك،  المرشح مع الوظفیة الشاغرة و نتحقق
ال الخاصة بالمرشح المعني، ونجري بحوثاً حول معاملة التقدم للوظیفة.  كما نقوم بجمع البیانات الثالثة للحصول على معلومات اإلتص

الشخصیة الخاصة باإلعاقة و الخبرات العملیة السابقة و المدراس التي تخرج منھا ..الخ بغرض تطبیق سیاسات الموارد البشریة و 
تشریعات القانونیة وقبول الوظیفةبغرض التواصل مع المرشح وقبول موظف قواعد القبول للعمل الخاصة بالشركة و تطابقھا مع ال

طابقھا مع التشریعات القانونیة.للوظیفة الشاغرة، وت  
 

لج فحوص القبول للعمل من خالل الوسائط التي تساعد على تقییم خبراء الموارد البشریة لمدى متطابقة المرشحین للعمل خالل كما تعا
البیانات الشخصیة الخاصة بالمرشحین للعمل، واستمارة ع الرقابة الجاریة من قبل الشركة على المرشحین للعمل، فترة القبول للعمل، م

 التقدم للعمل المتواجد في األوساط األلكترونیة والمكتوبة، والمنصات األلكترونیة الخاصة بالتقدم للعمل في الشركة، واستمارات التقدم
والشركات اإلستشاریة والتوظیف، واللقاءات العملیة الجاریة في األلكتروني أو بشكل ملموس،  للعمل المرسلة عن طریق البرید
األوساط األلكترونیة و ومباشرة.  

 
ویتم شرح األمر بالتفصیل للمرشحین بطریقة متماشیة مع قانون حمایة البیانات الشخصیة من خالل وثیقة منفصلة قبل نقلھم لبیاناتھم 

تقدمھم للعمل، مع الحصول على موافقتھم العلنیة للقیام بأنشطة معالجة البیانات الشخصیة الالزمة.الشخصیة أثناء   
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سیاستنا المتعلقة بالكوكینز  
 

المعلومات المتعلقة للحصول على المزید من  www.mesa.com.trیمكنك قراءة سیاسة الكوكنیز الخاصة بنا من خالل العنوان 
" كوكینز على المعلومات المرسلة إلى حاسوب المستخدم cookieبكیفیة استخدام الكوكینز وتقنیات المتابعة األخرى. وتطلق عبارة " 

ومن الممكن استخدام المعلومات الموجودة في الكوكینز عند رجوعھا من قبل خادم خدمات اإلنترنت والتي تحتفظ في ھذا الحاسوب. 
ى موقع اإلنترنت المذكور. وقد یحتوي الكوكنیز على مختلف المعلومات كعدد دخول المستخدم إلى الموقع المذكور. ویمكننا متابعة إل

ز في كل جلسة منفردة لكل مستخدم. ویمكننا تقدیم بعض كل جلسة عن طریق استخدام الكوكین كیفیة استخدامك للموقع خالل فترة
ل تحدید استخدامك ألي ماسح بفضل كوكینز.الخدمات الخاصة لكم من خال  

 
وتحتوي المعلومات المحتفظة في الكوكینز على تاریخ الزیارة، وساعة الزیارة، والصفحات المتابعة، والمدة المستغرقة في مركز 

اإلعالنات التجاریة  المعامالت عبر اإلنترنت، والمواقع التي زرتھا قبل وبعد زیارة مركز المعامالت عبر اإلنترنت. كما تشیر إلى
انات المجموعة بواسطة ھذا ھا من خالل تقییم البیبعد آخرالمتعلقة بالمنتجات التي قد تھتم بھا كإحتمال أثناء زیارتك لموقع ویب 

ومن الممكن حظر الكوكینز بواسطة متصفح اإلنترنت ز المستخدم طوال فترة زیارتك لمركز المعامالت عبر اإلنترنت. الكوكین
بك. الخاص  

 
كما یمكنك التعرف على كیفیة منع حصول حاسوبك على الكوكینز و الغائھ تماماً بعد التطلع على مدى ارسال الكوكنیز أو عدم ارسالھ، 

من خالل استخدام وظفیة "مساعدة" المتواجدة في أغلب متصفحات اإلنترنت. ولكن علینا أن نذكرك بأنك لن تتمكن من استخدام ھذا 
 ً إذا ألغیت وظیفة الكوكینز. الموقع تماما  

 
یُستخدم الكوكینز في ھذا الموقع لغایات مختلفة مع ما ھو وارد على النحو التالي:  

• الوصول إلى معلومات معینة خاصة بك بغرض توفیر محتوى تخصیص خاص بك بعد الدخول إلى الموقع.   
• تنسیقات التاریخ واألرقام المفضلة لدیك. نحن نقدر سریة التي قمت بتحدیدھا من خالل استخدام ھذا الموقع، ك مفضالتك تتبع 

المعلومات الخاصة بك. ونقوم بتطبیق القواعد التالیة بغرض حمایة معلوماتك السریة والحفاظ على أمنھا بأعلى المستویات 
الممكنة.  

• عند اغالق متصفح اإلنترنت أو  ال یحتوي ھذا الموقع على كوكنیز مستمر في محرك األقراص الخاصة بك. ویتم ازالة الكوكینز 
الخروج من الموقع.  

• ترسل جمیع المعلومات الموجودة في الكوكنیز إلى حاسوبك مشفرة عبر ھذا الموقع.   
 
 

في مصانعنا ومكاتبنا معالجة البیانات الشخصیة الخاصة بزوار   
 

فیر األمن الملموس للزوار و العمال لدى الشركة تقوم الشركة بمعالجة البیانات الشخصیة بغرض الرقابة على قواعد مقر العمل، وتو
أثناء اجراء الزوار القادمین إلى ساحة العمل أو المبنى لمعامالت الدخول أو الخروج. وفي ھذا السیاق یتم تسجیل اسم وشھرة الزائر 

ر الزوار بغرض تتبع دخول من خالل تأكید ذلك بھویتھ الشخصیة، و تسجیل لوحة المركبة المالحظة في المواقع الالزمة في دفت
كما یتم اإلحتفاظ بھویة الزائر الشخصیة طوال بقائھ في ساحة العمل و مكتب الشركةـ وتعاد إلیھ أثناء خروجھ بعد وخروج الزائر. 

 تسجیل ذلك في دفتر الزوار. كما یتم توضیح معالجة البیانات الشخصیة للزائر عن طریق قراءة نص التوضیح الموجود في المدخل
من قانون حمایة البیانات  2/5قبل مطالبتھ بالمعلومات. ولكن ال یشترط الحصول على الموافقة العلنیة للزائر بموجب المادة ف/

الشخصیة لتعلقھا بمصالح الشركة المشروعة. وتسجل ھذه البیانات بشكل ملموس في دفتر الزوار، وال تنقل إلى أي وسط آخر إال في 
شتبھ یھدد أمن الشركة. وال تستخدم ھذه المعلومات إال في حال منع وقوع الجریمة أو األحوال المشابھة حال تعرض الشركة لوضع م

لھا.  
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تاحة الفرصة للزوار المطالبین من الوصول إلى اإلنترنت طوال فترة بقائھم داخل ساحة العمل أو مكاتب الشركة ألغراض واردة مع إ
المتعلقة بوصولك إلى اإلنترنت بموجب  logفي السیاسة وحفاظاً على أمنھا من قبل الشركة. وفي ھذه األحوال تسجل تسجیالت 

وتعالج ھذه التسجیالت بغرض تحقیق اإللتزامات حكام اآلمرة للتشریعات المنظمة لھذا القانون. وفي إطار األ  5651القانون عدد 
القانونیة المعنیة خالل فترة الرقابة التي ستتحقق داخل الشركة أو عند مطالبة المؤسسات واإلدارات العامة المفوضة بذلك.   

 
من خالل عدد قلیل من الموظفین في ماسا للسكن. وال یمكن لموظفي إال   logفال یمكن الوصول إلى تسجیالت وفي ھذا السیاق، 

الشركة المتاح لھم الوصول إلى ھذه التسجیالت، مشاركة ھذه المعلومات إال مع األشخاص المفوضین في استخدامھا خالل فترة الرقابة 
أو عند مطالبة المؤسسات والدوائر العامة المفوضة بھا.   

 
ة من خالل التسجیل في الكامیرا ذات الدارة المغلقةمعالجة البیانات الشخصی  

 
تستخدم كامیرات األمن بغرض الحفاظ على أمن الشركة و المنشآت، وتھدف الشركة إلى حمایة المصالح المشروعة ألصحاب البیانات 

أمن الھیكل الملموس لھا، من  لحفاظ على أمن أموال وأرواح األفراد المتواجدین في الشركة وعلىالشخصیة لمنع سوء استعمالھا، و ا
خالل الرفع من مستوى جودة الخدمات المقدمة في إطار أنشطة تتبع الشركة عبر كامیرات األمن.  

 
كما تنفذ أنشطة معالجة البیانات الشخصیة التي تجرى عن طریق كامیرات األمن من قبل الشركة، بطریقة متماشیة مع الدستور و 

لقانون حمایة البیانات الشخصیة والتشریعات المعنیة. 5188ألمنیة الخاصة العدد القانون المتعلقة بالخدمات ا  
 

من قانون  4دات المتعلقة بالغایات التي تعالج ألجلھا وبموجب المادة لشخصیة وفقاً للحدود و التقیكما تقوم الشركة بمعالجة البیانات ا
وفي ھذا حمایة البیانات الشخصیة. وال تتابع بطریقة قد تنجم عنھا تدخالت تتجاوز حدود الغایات األمنیة وتمس خصوصیات األفراد. 

. ولم CCTVاكن المشتركة التي تسجل فیھا عبر السیاق فیتم تزوید أصحاب البیانات الشخصیة من خالل وضع لوحات تحذیر في األم
حفاظاً على المصلحة المشروعة لھا. باإلضافة إلى اتخاذ  CCTVتلجأ الشركة إلى مطالبة الموافقة العلنیة في شأن التسجیل عبر 

بطریقة متماشیة مع  CCTVواإلداریة الالزمة للحفاظ على أمن البیانات الشخصیة المستحصلة نتیجة أنشطة متابعة  التقنیةالتدابیر 
من قانون حمایة البیانات الشخصیة. 12المادة   

 
كما قامت الشركة بإعداد اجراءات تتعلق بالفترات الزمنیة الخاصة باإلحتفاظ بالسجالت الناتجة عن الكامیرات في األماكن التي تتواجد 

، ومن ثم یتم تركیبھا و وضعھا. وال یسمح CCTV. وتأخذ بعین اإلعتبار ھذه اإلجراءات قبل تركیب كامیرات CCTVفیھا كامیرات 
لھا بوضع الكامیالات في حدود افشاء خصوصیات األفراد والتي تتجاوز الغایة األمنیة. وال یتم الوصول إلى ھذه صور كامیرات 

CCTV حیث تتم مراجعة ھذه الصالحیات من فترة ألخرى وبانتظام. وقد ألزم الموظف إال من خالل نخبة معینة من موظفي الشركة ب
المفوض باإلطالع على ھذه البیانات الشخصیة و معالجتھا، بالتعھد على حمایة ھذه البیانات الشخصیة بطریقة تتماشى مع قانون 

البیانات الشخصیة.  
 

بواسطة كامیرات األمن التي تتواجد في أماكن تقدیم الخدمات في دھالیز  كما تقوم الشركة بالتسجیل المرئي بغرض توفیر أمن المبنى
الطوابق وكابینة األمن وموقف السیارات وصالة اإلنتظار وصالة الطعام و الواجھة الخارجیة للمبنى و أبواب المداخل الموجودة داخل 

مكاتب الشركة وساحات العمل. وتشرف الوحدات على عملیات التسجیل.  
 

 
 
 

 

ما ھي الغایات التي تستخدم ألجلھا البیانات الشخصیة؟    
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تختلف غایات استخدامنا للبیانات الشخصیة وفقاً لنوعیة العالقة العملیة المبنیة (مثال: العمیل، المورد، الشریك وغیره). وقد أسردنا 
البیانات الشخصیة المتعلقة بالمرشحین للعمل  أنشطة معالجة غایات معالجة البیانات الشخصیة كأسس على النحو التالي. وقد تم توضیح

." معالجة البیانات الشخصیة للمرشحین للعمل" في الجزء السابق مسبقاً تحت عنوان  

 

 

 

 

 

 

النماذج الغایات من معالجة البیانات  
الشخصیة  

 
وشراء تنفیذ مرحلة تصادم المصالح والتدقیق بموجب قواعد الخطر الخاصة بنا، وإدارة مرحلة بیع 

الطابق، واجراء دراسات  العقارات، واجراء اللقاءات معك بغرض ابرام اتفاقیات للتعمیر مقابل
الوظیفة والموقع الخاص بالعقار، وتفتیش األوراق الرسمیة، واستخراج األوراق الرسمیة الجدوى و

ت الترخیص، وعقد المعنیة كالوكالة، وتنفیذ العملیة المتعلقة بذلك لدى كاتب العدل، وتحقیق معامال
اإلتفاقیات وتنفیذھا، وتأسیس ارتفاق الطابق، والحصول على رخصة السكن، واجراء معامالت 

اإلنتقال إلى ملكیة الطابق و تغییر النوع، ووضع حقوق اإلرتفاق، واجراء معاملة احالة ملكیة 
شھر العقاري، وتنفیذ الصك، أي إدارة العملیات الجاریة لدى المؤسسات والدوائر العامة كمدیریة ال

معامالت صرف الفواتیر و السداد، وحمایة الحقوق واإللتزامات المتعلقة بالعقار، وجمع المستندات 
الالزمة من الجانب التجاري و اإلتفاقي.  

  

تقییم الشركاء/الموردین 
المحتملین  

لمبیع الخاصة بالعقار إدارة عملیة العربون المتعلقة بالمشاریع التي تھتم بھا، عقد اتفاقیات أجل ا
معك، الحصول على متطلبات الشقق، وتعبئة المنشورات، وتحقیق احالة صكوك وتسلیم الشقق، 

وانشاء اإلشتراكات، و وضع خطة للدفع، وإدارة عملیات اإلئتمان المتعلقة في المصارف، وإدارة 
ة الفسخ أو تغییر االسم، العملیات المتعلقة بالسندات، واحالة عقد أجل مبیع العقار، وإدارة عملی

واجراء المعامالت واألعمال المتولدة من قانون حقوق حمابة المستھلكین، وتنفیذ معامالت الفوترة و 
التسدید، وجمع الوثائق الالزمة من الجانب التجاري و اإلتفاقي، وتلبیة الطلبات، وتوفیر أمن 

ة بمشروعنا، والفوترة، وابرام اإلتفاقیات المعامالت القانونیة و التجاریة، وتقدیم العروض المتعلق
واإلیفاء بھا، وتوفیر أمن المعالمة القانونیة التالیة لإلتفاقیة، وتطویر المنتجات والخدمات، وتقییم 

التطبیقات التقنیة الحدیثة وتحدید استراتیجیات الشركة التجاریة والعملیة و تطبیقھا، وإدراة العملیات 
، الطلبیة، المیزنة، العقود)، عملیات و مراحل جودة ( الطلب، العرض، التقییم

اإلستثمار/التصنیع/المشروع/المنتج، عملیات إدارة التطبیق و النظام الداخلي للشركة، والعملیات 
التمویلیة، وإدارة األعمال المالیة.  

  

بناء عالقات مع العمالء و 
إدارتھا  

السلع، الفوترة، إدارة مرحلة التسجیل في توفیر ارسالیات العینات والسلع وتورید الخدمات و
تطبیقات موقع الویب الخاص بنا، عقد اتفاقیة واإلیفاء بھا، إدارة العملیات اللوجیستیة، توفیر أمن 

المعاملة القانونیة التالیة لإلتفاقیة، تأمین ارسالیة السلع والعینات، إدارة العملیات اللوجیستیة، تحسین 
ھا وتنویعھا وتقدیم البدائل إلى األشخاص الحقیقیین/اإلعتباریین الذین لھم المنتج والخدمات، وتطویر

عالقة تجاریة، تطویر المنتجات والخدمات، تقییم التطبیقات التقنیة الحدیثة،وتحدید استراتیجیات 
الشركة التجاریة والعملیة و تطبیقھا، وإدراة العملیات ( الطلب، العرض، التقییم، الطلبیة، المیزنة، 

العقود)، عملیات و مراحل جودة اإلستثمار/التصنیع/المشروع/المنتج، عملیات إدارة التطبیق و 
النظام الداخلي للشركة، والعملیات التمویلیة، وإدارة األعمال المالیة  

  

اإلتفاقیة مع  عملیةتنفیذ 
المورد/الشریك والتوصل 

إلى النتائج   

الرسائل والھاتف و البرید األلكتروني، اعداد بطاقات القیام بإعالم التسویق المتعلق بالخدمات و تنفیذ عملیات التسویق 
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استبیان خاصة بالرضا، أو تقییم التأویالت والشكایات و اآلراء التي تقدمونھا عبر وسائل التواصل 
اإلجتماعي أو منصات اإلنترنت أو الوسائل األخرى، والرجوع إلیھا، وتبیلغ العمالء عن ترقیات 

الترویج الخاصة والمتجھة راء أنشطة الحملة، وتصمیم أنشطة وحمالت وابتكارات الشركة، واج
نحو صور العمالء الجانبیة، وتنفیذ أنشطة اإلعالنات التجاریة والترویج والتسویق التي تتشكل 

بواسطة المعلومات الشخصیة و العمالء " التصنیف" الموجھ نحو ارسال البرید األلكتروني غیر 
مل الشركة واإلستراتیجات التجاریة لدیھا وتطبیقھا، وتخطیط المرغوب، وتحدید استراتیجیات ع

التنظیمات.  
  

المباشر  

تلبیة طلبك في الحصول على المعلومات، تقدیم الدعم بناء على الطلب الموجھ من قبلك بواسطة 
قنوات اإلتصال الخاصة بنا، وتحدیث التسجیالت وقاعدة البیانات الخاصة بنا.  

 

اإلتصال والدعم   
(بناء على الطلب)  

تنفیذ العملیات لدى المؤسسات الرسمیة وتتصدرھا مدریات الشھر العقاري، واإلیفاء باإللتزامات 
 6698القانونیة المتولدة من التشریعات المعنیة وتتصدرھا قانون حمایة البیانات الشخصیة العدد 

والحصول على ، 5651السائرة والقانون عدد والتشریعات  5237وقانون العقوبات التركیة العدد 
تراخیص المشاریع، وتفتیش ورقابة المراجع الرسمیة ومتابعة القضایا و الحقوق القانونیة الخاصة 

بنا والتوصل إلى النتائج، وتنفیذ العملیات الالزمة في نطاق التوافق مع النظم و القانون الخاصة 
المعین لإلیفاء  اإلقتضاءبإفشاء البیانات بناء على طلب المراجع الرسمیة، وفي نطاق الضرورة و

باإللتزامات القانونیة المحددة في قانون حمایة البیانات الشخصیة بطریقة اضطراریة أو عند مطالبة 
القوانین بذلك من خالل مؤسسات الرقابة والتنظیم.  

   

التطابق مع اإللتزامات 
القانونیة  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
مصالح الشركة، واجراء الرقابة على تصادم المصالح، الحفاظ تنفیذ أنشطة الرقابة الالزمة لحمایة 

بتسجیل  القیام على األمن التجاري والقانوني لألشخاص الذین لدیھم عالقة عمل مع الشركة،
CCTV  للشركة،  التقنیةلحمایة أصول وأجھزة الشركة، واتخاذ تدابیر الحیطة األمنیة اإلداریة و

ضافة، واجراء الدراسات الالزمة في سبیل تطویر الخدمات المقدمة واعداد استبیان الرضا بعد اإلست
من قبل الشركة، وتطبیق قواعد العمل و الرقابة علیھا، وإدارة عملیات الجودة، وتخطیط األنشطة 
اإلجتماعیة و تنفیذھا، وحمایة مكانة شركة ماسا للسكن التجاریة و الموثوقیة التي شكلتھا، والقیام 

السرقة واألوضاع الجاریة قریر في حق الحوادث، و الوقائع والشكاوي ومة إلعداد تبالتدخالت الالز
في مبنى الشركة أو ساحة العمل واتخاذ تدابیر الحیطة الالزمة، ونقل القواعد التي ینبغي التقید بھا 

 في حاالت الخطر التي قد تحدث أثناء القیام بأعمال الصیانة والتصلیح، وقیاس الكفاءة المھنیة
للمقاولین الفرعیین، والحصول على المعلومات الالزمة من الجانب األمني وتأمین نظام دخول 

وخروج عمال الشركة، اإلیفاء باإللتزامات السائرة و اعداد التقاریر المحددة من قبل النظم و القانون 
أو اجراء الرقابات ذات المواصفات القیاسیة والجودة الالزمة.  

 

ة حمایة مصالح الشرك
والحفاظ على أمنھا  

المیزنة، اثبات السیاسة التجاریة على المدى الطویل والمتوسط والقصیر للشركة، و وضع خطة لھا 
وتطبیقھا، وتحدید اإلستراتیجیات التجاریة والعمل لدى الشركة، وتطبیقھا، وشراء أنشطة 

ركة.اإللتزامات اإلجتماعیة و البحث عن السوق و اإلتصال المنفذ من قبل الش  
 

وضع خطة ألنشطة الشركة 
وتنفیذھا  

اإلتصال بشركات مجموعة ماسا المتواجدة في داخل البالد، وتنفیذ األنشطة الالزمة و عملیات اعداد  اعداد التقاریر والرقابة  
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التقاریر و الرقابة الداخلیة.  
 

المفتوحة ضد الشركة.الدفاع ضد المطالبات المتعلقة بالحقوق القانونیة و اإلستجواب و القضایا   
 

حمایة الحقوق و المصالح  

 

 

كیف نستفید من البیانات الشخصیة لغرض تسویقي؟    

  

كقاعدة أساسیة لمعالجة البیانات الشخصیة في إطار أنشطة التسویق ألننا ال نقوم بتقییم أنشطة نقوم بالحصول على موافقتك دوماً 
من قانون حمایة البیانات الشخصیة. وقد تبعث لك الشركة  2/5والمادة  3/6وفقاً للمادة التسویق في نطاق اإلستثناءات التي نظمت 

ترویجاً من فترة ألخرى بطریقة منتظمة في شأن الترویجات و األنشطة والخدمات و المنتجات. وسترسل لكم ھذه الترویجات من خالل 
تواصل اإلجتماعي الخاص بالشخص الثالث ومنصات اإلنترنت و مختلف البرید األلكتروني، والھاتف، و الرسائل، و البرید و وسائل ال

القنوات األخرى.  

وقد تقوم الشركة بتشكیل ھذه اإلتصاالت حسب الطریقة المفضلة لدیك لتأمین أفضل خبرة تخصیص لدیك ( على سبیل المثال: فطالما 
ئل أو الروابط التي تقوم بنقرھا عبر البرید األلكتروني وفقاً قمت بتوضیح ذلك لنا، من خالل اإلستناد على اإلعالم بالرد عبر الرسا

للنتائج الناتجة من زیارتك لموقع الویب).  

 

 

إن معالجة البیانات الشخصیة بغرض تقدیم الفرص المتجھة نحو الخدمات والمنتجات الخاصة بك كخدمات/منتجات اإلعالنات 
واإلعالنات المقدمة عبر اإلنترنت استناداً على  Targeting, Re-targetingالتجاریة والفرص والحمالت والبیع المتقاطع و 

األخذ بعین اإلعتبار معامالت الشراء األخیرة ومفضالتك، ومتابعة مصادقتك، واستخدام الكوكینز، وتقدیم العروض التجاریة من خالل 
طریقتك المعتادة في اإلستخدام حسب التسجیالت السابقة أثناء زیارتك لتطبیقات (موقع ویب ماسا التأسیسي، مواقع ویب المشروع، 

المنتجات الخاصة لكم، وتقدیم التقاریر و  الخاصة بماسا و الحیاة)، وتقدیم mobil appموقع البلوق، وسائل التواصل اإلجتماعي، 
الممیزات والحمالت واإلعالنات التجاریة الخاصة واألنشطة األخرى إلیكم أوالً للقیام بأنشطة المبیع و التسویق، ومعالجتھا بغرض 

جات الجدیدة، وارسال و المعامالت األخرى المتعلقة بالتسویق، ومعالجتھا بغرض تكوین نماذج الخدمات والمنت CRMتنفیذ دراسات 
( كالحمالت، و النشرات األلكترونیة، و استبیان رضا العمالء، و اإلعالنات التجاریة الخاصة بالمنتجات  الرسائل التجاریة األلكترونیة

وممارسة اإلتصال التأسیسي وتنظیم المناسبات واألنشطة األخرى في ھذا اإلطار )، وارسال الھدایا و الترقیات، وو الخدمات وغیرھا
أنشطة التسویق بغرض التزوید بالمعلومات المتعلقة بذلك.  

وعند اقتضاء التشریعات المعترفة،فسنقوم بمطالبة موافقتك قبل الشروع في األنشطة السالفة الذكر، كما أنك تحوز على صالحیة 
لقة بالتسویق من خالل متابعة التعلیمات المتعلقة استعادة ھذه الموافقة (اإلیقاف) وقتما تشاء. كما یمكنك ایقاف ارسال التبیلغات المتع

وقتما تشاء. بالخروج من  اإلشتراك الموجود في الرسائل أو البرید األلكتروني  

فإذا قمت بإجراء معاملة دخول إلى حساب ماسا للسكن، فسنقدم لك خیار تغییر مفضالتك في اإلتصال تحت الجزء المتعلق بالتطبیقات 
ص بنا. ویمكنك اإلتصال بنا دوماً إلیقاف ارسال اإلتصاالت المتعلقة بالتسویق ( یمكنك اإلطالع على تفاصیل أو موقع الویب الخا

اإلرتباط في الجزء الموجود تحت العنوان " ما ھي الحقوق المتعلقة بالبیانات الشخصیة؟").  

ما ھي األسباب القانونیة التي نعالج بموجبھا البیانات الشخصیة؟    

من قانون حمایة البیانات الشخصیة باعتبارھا  5یة في إطار األسباب القانونیة التالیة والمنظمة وفق المادة لجة البیانات الشخصنقوم بمعا
ـ وقانون التجارة التركیة 6098، و قانون الدیون التركیة العدد 213من التشریعات التجاریة األلكترونیة  وقانون أصول الضریبة العدد 

:6102العدد   

لنماذجا األسباب القانونیة   
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نحصل على موافقتك لتنفیذ أنشطة التسویق. نعالج البیانات الشخصیة استناداً على موافقتك في األحوال  

التي تتطلب الحصول على موافقتك العلنیة بموجب 
التشریعات السائرة و قانون حمایة البیانات الشخصیة ( 

موافقتك ونود تذكیرك بأن لدیك الصالحیة في سحب 
وقتما تشاء)  

 
لقانون  230ذكر اسم الشخص المعني على الفاتورة في إطار المادة 

أصول الضرائب.  
 

حدود ما تسمح بھا التشریعات األحوال التي تكون في  في 
المعترفة  

تقدیم المعلومات الصحیة المتعلقة بعضو في المجلس التنفیذي بعد 
اإلغماء علیھ في المجلس التنفیذي.  

 

وجود ضروة حمایة مصالح تھدد حیاة شخص ما  عند
  بالخطر

الحصول على معلومات حساب بنك العمیل في إطار العالقة المتولدة 
من اإلتفاق مع العمیل.  

في حال عقد اتفاقیة معك، واألحوال التي تتطلب تحقیق 
اإلتفاقیة و اإلیفاء بالمسؤولیات التي نلتزم بھا في نطاق 

اتفاقیة ما.  
باإللتزامات الضریبیة و تقدیم المعلومات المطلوبة بقرار صادر  اإلیفاء

من المحكمة إلى المحكمة.   
 

اإلیفاء باإللتزامات القانونیة  

ارسالك لبریدك األلكتروني بغرض اإلتصال بكم، سرد المرشح للعمل 
معلومات اإلتصال الخاصة بھ في موقع اإلنترنت الذي یتم جمع 

بطلب العمل، واستخدام بیاناتكم الشخصیة  المعلومات فیھ عند تقدمھ
التي اعلنتم عنھا في وسائل التواص اإلجتماعي في إطار الغرض من 

اإلعالن عنھا.  
 

في حالة اعالنكم عن بیاناتكم الشخصیة  

اإلحتفاظ بالوثائق التي تعتبر دلیالً أو وسیلة اثبات و استخدامھا عند 
اإلقتضاء.  

أو انشاء حق ما، ضطرار إلى معالجة احدى البیانات اإل
اإلستفادة من الحقوق القانونیة الخاصة بنا أو الدفاع ضد و

المطالب القانونیة المفتوحة ضدنا.  
 

الحفاظ على أمن شبكات اتصال ومعلومات الشركة، وتنفیذ أنشطة 
ى الشركة، واثبات المعامالت المشبوھة، واجراء البحوث المتعلقة بمد
التطابق مع قواعد الخطر،اإلستفادة من خدمات الدعم و الصیانة و 

من الجانب األمني و  ITاإلیواء و التخزین بغرض توفیر خدمات 
و اإلستفادة من تقنیة السحاب بغرض اإلستفادة من إمكانیات الفني، 

التقنیة وتأمین انتاجیة أنشطة الشركة.  
 

وعة شریطة أال في األحوال التي تقتضیھا مصالحنا المشر
تلحق الضرر بالحریات والحقوق األساسیة.  

 

ستخرج  في حال معالجة بیاناتك الشخصیة بعد الحصول على موافقتك العلنیة، ثم قمت باسترداد موافقتك العلنیة، نرجوا اعالمك أنك
من الممیزات التي كنت  من اإلستفادة تتمكن من عضویتك التجاریة الالزمة للمعامالت المستندة على ھذه الموافقة العلنیة، وبالتالي فلن

تستفید منھا بفضل العملیات المذكورة اعتباراً من التاریخ المعني.  

  

متى نقوم بمشاركة بیاناتك الشخصیة؟  

 

نقل البیانات الشخصیة في داخل البالد  
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وتلتزم الشركة عند نقل البیانات الشخصیة بمسؤولیة التصرف بموجب النظم المعنیة والقرار الصادر من قبل اللجنة المقترحة من قبل 
ومن المستحیل نقل البیانات الشخصیة والبیانات المتمیزة من قانون حمایة البیانات الشخصیة.  8قانون حمایة البیانات الشخصیة والمادة 

شخص ما إلى أي شخص آخر حقیقیا كان أو اعتباریا دون موافقة علنیة تقدم من قبل صاحب البیانات الشخصیة، كقاعدة الخاصة بأي 
أساسیة تلتزم بھا الشركة.    

 6و 5الشخصیة دون الحصول على موافقة علنیة من الشخص المعني في األحوال الواردة في المادتین  وقد تقوم الشركة بنقل البیانات
وبإمكان الشركة أن تنقل البیانات الشخصیة إلى الشركات التابعة لماسا للسكن و إلى طرف ثالث ن حمایة البیانات الشخصیة. من قانو

متواجد في تركیا إذا لم یصدر عكس ذلك من القانون أو التشریعات المعنیة األخرى ( إذا كانت ھناك اتفاقیة مبرمة مع الشخص 
تفاقیة المذكورة) من خالل اتخاذ التدابیر األمنیة الواردة في التشریعات بطریقة متماشیة مع الشروط صاحب البیانات الشخصیة، في اإل

المقترحة في قانون حمایة البیانات الشخصیة والتشریعات األخرى المعنیة.  

 

 

 

نقل البیانات الشخصیة إلى خارج البالد  

وكما أن الشركة حائزة على حق نقل البیانات الشخصیة إلى طرف ثالث في تركیا، فلدیھا صالحیة نقل ھذه البیانات إلى خارج البالد 
من خالل اتخاذ التدابیر األمنیة الواردة في التشریعات بطریقة متماشیة مع الشروط المقترحة في قانون حمایة البیانات الشخصیة 

لمعنیة كما ورد سالفاَ مع شمولھ لإلستخدام من المصادر الخارجیة من خالل اإلحتفاظ بھا بعد معالجتھا في تركیا والتشریعات األخرى ا
الالزمة من خالل تقنیة  التقنیةأو في خارج تركیا. وتقوم الشركة بنقل بیاناتك الشخصیة إلى خارج البالد بعد اتخاذھا للتدابیر اإلداریة و 

ن من اإلستفادة من اإلمكانات التقنیة و الزیادة من انتاجیة أنشطة الشركة.معلوماتیة السحاب للتمك  

من قانون حمایة البیانات الشخصیة.  9كما تتقید الشركة بالحصول على موافقة علنیة من صاحب البیانات الشخصیة بموجب المادة 
أو المادة  3/6یة إلیھا مع توفر أحد الشروط الواردة في المادة بینما ینبغي تواجد اآلتي في اللغة األجنبیة التي سیتم نقل البیانات الشخص

من قانون حمایة البیانات الشخصیة 9من قانون حمایة البیانات الشخصیة بموجب المادة  2/5  

أ) توفر الحمایة الكافیة  

الحاجة إلى موافقة علنیة من قبل صاحب ب) أما إذا لم تتوفر الحمایة الكافیة، فمن الممكن نقل البیانات الشخصیة إلى خارج البالد دون 
البیانات الشخصیة، شریطة سماح المؤسسة بذلك وتعھد المسؤولین عن البیانات في البالد األجنبیة وفي تركیا خطیاً على الحمایة 

الكافیة.  

صاحب البیانات الشخصیة والسالفة  وفي ھذا الصدد، ففي الحاالت اإلستثنائیة التي ال تتقید فیھا الشركة بتوفر الموافقة العلنیة من قبل
الذكر عند نقلھا، وإضافة إلى شروط المعالجة و النقل دون الحصول على الموافقة، فیُشترط توفر الحمایة الكافیة في الدولة التي سیتم 

انات الشخصیة بالتأكد من نقل البیانات الشخصیة إلیھا بطریقة متطابقة مع قانون حمایة البیانات الشخصیة. كما ستقوم لجنة حمایة البی
مدى توفر الحمایة الكافیة أو عدم توفرھا، وفي حال عدم توفرھا، سیتطلب تعھد المسؤول عن البیانات الشخصیة في تركیا وفي البالد 

مع سماح لجنة حمایة البیانات الشخصیة لذلك.األجنبیة خطیاً بتوفیر الحمایة الكافیة   

 

وخارج البالد األطراف التي یشارك معھا في داخل  

یة البیانات رنحن نشارك البیانات الشخصیة في إطار الغایات التالیة والالزمة فقط. بحیث نولي حساسیة بالغة في الحفاظ على س
الشخصیة خارج ھذه الحاالت. وإلیكم األطراف الذین نشاركھم في البیانات الشخصیة:  

• مع شركات مجموعة ماسا المؤسسة في داخل البالد لممارستنا : یمكننا مشاركة البیانات الشخصیة شركات مجموعة ماسا 
لألنشطة التابعة بمجموعة شركات ماسا أو نتیح الوصول إلیھا. وستتم ھذه المشاركة مع الموظفین المفوضین في شركة 

المجھولة مع مجموعة ماسا فقط. أما في بعض الحاالت الخاصة، فقد نشارك البیانات الشخصیة بدالً من مشاركة المعلومات 
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شركات مجموعة ماسا، وقد تم التوقیع على اتفاقیة مشاركة البیانات الشخصیة المتعلقة بنقلھا إلى شركات المجموعةـ كما تم 
ادخال التدابیر الالزمة في حیز التطبیق.  

• غایات شتى للشركة : تقوم الشركة بتعریف األطراف التي أقامت معھا شراكة عمل لتحقیق الخدمات و شركاء العمل موفروا 
كبیع الخدمات، و الترویج والتسویق و الدعم التالي للبیع أثناء ممارستھا لألنشطة التجاریة. وقد تتعامل الشركة مع أطراف 

موفروا الخدمات اإلستشاریة وموفروا التقنیات المستحدثة بأفضل  ثالثة معتمدة كالوكاالت السیاحیة و شركات الطرد، و
لخدمات و الوظائف التي تتضمن انشطة معالجة بعض البیانات الشخصیة كما ھو الحال في أغلب الطرق اإلنتاجیة ل

المعامالت، وقد نشارك البیانات الشخصیة لتحقیق ھذه األنشطة. وتجرى ھذه المشاركة بطریقة محدودة بغرض تحقیق 
ت معلوماتیةتستخدم الشركة تقنیا الغایات السالفة الذكر وتأسیس الشراكات العملیة . كما  

السحاب للتمكن من اإلستفادة بمستوى أفضل من اإلمكانات التقنیة و تنفیذ أنشطتھا بإنتاجیة عالیة. وفي ھذا الصدد تقوم 
الشركة   

 

بمعالجة البیانات الشخصیة في داخل وخارج البالد بواسطة الشركات التي تقدم خدمات معلوماتیة السحاب. وقد تكون 
ات التسویق التي نشارك فیھا في خارج البالد، وفي ھذه الحالة یتم نقل البیانات الشخصیة إلى خارج الشركات الداعمة لخدم

من قانون حمایة  9و 8البالد في إطار األحكام المتعلقة بمشاركة البیانات الشخصیة في خارج البالد بموجب المادتین 
البیانات الشخصیة.   

• لبیانات الشخصیة مع المراجع القضائیة و اإلداریة و الرسمیة المعنیة (على سبیل : تقوم الشركة بمشاركة االمراجع الرسمیة 
المثال: مدیریات الشھر العقاري، دوائر الضریبة، قوات انفاذ القانون، المحاكم و دوائر التنفیذ الخ) في الحاالت التي یقتضي 

بھا القانون أو لحمایة حقوقنا.  
• ت الشخصیة بطریقة محدودة في إطار الغرض المطلوب في حدود الصالحیة تشارك البیانا: أشخاص القانون الخاص 

حكام التشریعات المعنیة وثیقة ومعلومة من الشركة بموجب أ القانونیة ألشخاص القانون الخاص المفوضین للحصول على
(على سبیل المثال: شركة أمن وسالمة العمل).  

• قد نشارك البیانات الشخصیة مع اإلستشاریین المحترفین كالمصارف، و شركات التأمین و  اإلستشاریین المحترفین: 
المراقبین و المحامین و المسشتاریین المالیین و اإلسشتاریین اآلخرین.  

• : قد نشارك البیانات الشخصیة من فترة ألخرى بغرض تنفیذ األشخاص اآلخرین الذین لھم صلة بالمعامالت التأسیسیة 
نواع التصرفات التوحید أو مبادرة شریك أو جمیع أالمعامالت التأسیسیة كبیع إدارة عملیة نحوز علیھا، أو إعادة الھیكلة، أو 

ة لھا).األخرى المتعلقة بأعمالنا و أصولنا أو بحصصنا ( ویشمل ما یرتبط باإلفالس والعملیات المشابھ  

ما ھي المدة التي نحتفظ فیھا ببیاناتك الشخصیة؟   

تحتفظ الشركة بالبیانات الشخصیة فقط طیلة فترة تحقیقھا للغایات التي جمعت ألجلھا ھذه البیانات الشخصیة. وتقوم بتحدید ھذه الفترات 
بطریقة  بیانات مجھولةلشخصیة و/أو تحویلھا إلى وعند انتھاء ھذه الفترات ، نقوم بحذف البیانات ابطریقة منفصلة خاصة بكل عملیة، 

متطابقة مع قانون حمایة البیانات الشخصیة إن لم تكن ھناك أسباب أخرى لإلحتفاظ بھذه البیانات الشخصیة.   

بیانات ویلھا إلى كما نأخذ المعاییر التالیة بعین اإلعتبار عند القیام بتحدید الفترات الزمنیة المتعلقة بحذف البیانات الشخصیة و/أو تح
: مجھولة  

• المدة المعترفة بموجب التعامل العام في القطاع الذي یمارس فیھ المسؤول عن البیانات الشخصیة األنشطة بغرض معالجة  
فئة البیانات المعنیة.  

• الواردة في فئة المدة التي ستستمر فیھا الصلة القانونیة المبنیة على الشخص المعني والتي تتطلب معالجة البیانات الشخصیة  
البیانات المعنیة.  

• ا المسؤول عن البیانات الشخصیة المدة المعترفة وفقاً لقواعد النزاھة و حقوق المصلحة المشروعة التي سیحصل علیھ 
ریقة مرتبطة بالغایة التي عولجت فئة البیانات المعنیة ألجلھا.بط  

• المتعلقة بھا بسبب اإلحتفاظ لتحقیق الغایة من معالجة فئة البیانات المدة التي ستستمر فیھا المخاطر والتكالیف واإللتزامات  
المعنیة.  

• عدم الحسم بكون المدة القصوى التي ستحدد متاحة لإلحتفاظ بفئة البیانات المعنیة بطریقة صحیحة و مستحدثة إن تطلب  
األمر.  
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• الشخصیة الواردة في فئة البیانات المعنیة بموجب المدة التي یعتبر فیھا المسؤول عن البیانات ملزماً باإلحتفاظ بالبیانات  
اإللتزامات القانونیة الملزم بھا.  

• مدة قانون التقادم المحددة لتقدیم أي حق مرتبك ببیان شخصي ما وارد في فئة البیانات المعنیة من قبل المسؤول عن البیانات.   
 
 
 
 

 
الشخصیة؟ بیاناتككیف نقوم بحذف   

 
من قانون حمایة  7انات الشخصیة في إطار احكام القانون المعني بالبیانات الشخصیة بموجب نظم المادة على الرغم من معالجة البی

لبیانات بذلك أو استناداَ من قانون العقوبات التركي، یتم حذفھا من قبل الشركة بناء على طلب صاحب ا 138البیانات الشخصیة و المادة 
قرار الصادر على ال  

.بیانات مجھولةال السبب الداعي إلى معالجتھا، أو تزال تماماً أو تحول إلى من الشركة في حال زو  
 

في ھذا الصدد، فقد تم اعداد سیاسة اإلحتفاظ بالبیانات الشخصیة وحذفھا. كما أن حقوق صاحب البیانات الشخصیة في المطالبة وفي 
حكام التشریعات المرتبطة بالشركة. البیانات محفوظة بموجب أ فاظ بھذهبتنفیذ مطالبھ في األحوال التي تتطلب مسؤولیة و/أو حق اإلحت

وعند معالجة البیانات الشخصیة بطرق تلقائیة شریطة أن تكون جزءاً من نظام تسجیل البیانات، یتم تطبیق نظام القضاء على البیانات 
ه البیانات. ھذ التخلص منالشخصیة بطریقة ملموسة یستحیل اإلستفادة منھا فیما بعد عند حذف و/أو   

 
وعند عقد الشركة اتفاقیة تحت اسمھا مع مؤسسة أو شخص لمعالجة البیانات الشخصیة، یتم التخلص من البیانات الشخصیة من قبل 

 بیانات مجھولةھذه المؤسسات أو ھؤالء األشخاص بطریقة آمنة یستحیل اعادتھا من جدید. وقد تحول الشركة البیانات الشخصیة إلى 
سباب التي عولجت من أجلھا بموجب القوانین.األ تإذا زال  

 
 

أسالیب التخلص من البیانات الشخصیة  
 

حذف البیانات الشخصیة  
 

على الرغم من معالجتھا في إطار أحكام القانون المعني في الشركة، یتم حذف البیانات الشخصیة بناء على طلب صاحب ھذه البیانات 
زوال األسباب التي عولجت بسببھا. أما عملیة حذف البیانات الشخصیة فھي عبارة عن  أو على القرار الصادر من الشركة في حال

على اإلطالق. وتتخذ الشركة كافة عملیة تحویل البیانات الشخصیة إلى حالة ال یمكن للمستخدمین المعنیین استعادتھا أو استخدامھا 
حالة یستحیل استعادتھا أو استخدامھا من قبل المستخدمین.نواع التدابیر األمنیة الالزمة لتحویل البیانات الشخصیة إلى أ  

 
فترة حذف البیانات الشخصیة  

 
إن الفترة المتتبعة عند حذف البیانات الشخصیة على النحو التالي:  

• تحدید البیانات الشخصیة التي تشكل موضوع الحذف.   
• و مصفوفة التحكم أو أي نظام ن شخصي من خالل استخدام نظام الوصول المصرح بھ تحدید المستخدمین المعنیین لكل بیا 

مماثل لذلك.  
• تحدید صالحیة المستخدمین وأسالیبھم كاإلسترجاع واإلستخدام من جدید والوصول.   
• انات إلغاء واغالق صالحیات المستخدمین المعنیین في طرق الوصول و اإلسترجاع واإلستخدام من جدید ضمن نطاق البی 

الشخصیة.  
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أسالیب حذف البیانات الشخصیة  
   الوسط المسجل فیھ

البیانات  
 

توضیح  

البیانات الشخصیة 
الموجودة في الخوادم  

لغاء صالحیة وصول المستخدمین المعنیین من قبل إدارة تجرى عملیة الحذف من خالل إ
الذین انتھت المدة التي تتطلب فیھا اإلحتفاظ بالبیانات الشخصیة  بالنسبة لألشخاصالنظام، 

الموجودة في الخوادم.  
البیانات الشخصیة 

الموجودة في األوساط 
األلكترونیة  

الموظفین اآلخرین (من قبل المستخدمین  وصول یستحیل تتحول البیانات الشخصیة إلى حالة
، بالنسبة منھا من جدید بشكل مطلق یھا أو اإلستفادةإلباستثناء مدیر قاعدة البیانات   المعنیین) 

لألشخاص الذین انتھت المدة التي تتطلب فیھا اإلحتفاظ بالبیانات الشخصیة الموجودة في 
األوساط األلكترونیة.  

البیانات الشخصیة 
الموجودة في األوساط 

الملموسة  

اآلخرین باستثناء مدیر یتم تحویل البیانات الشخصیة إلى حالة یستحیل وصول الموظفین 
الوحدة المسؤولة عن أرشیف المستندات إلیھا أو اإلستفادة منھا من جدید بشكل مطلق، بالنسبة 

لألشخاص الذین انتھت المدة التي تتطلب فیھا اإلحتفاظ بالبیانات الشخصیة الموجودة في 
لوین/الشطب األوساط الملموسة. باإلضافة إلى تطبق عملیة التعتیم من خالل الحذف/الت

بطریقة یستحیل قرائتھا.  
 

التخلص من البیانات الشخصیة  
 

على الرغم من معالجتھا في إطار أحكام القانون المعني في الشركة، یتم حذف البیانات الشخصیة بناء على طلب صاحب ھذه البیانات 
أن عملیة التخلص من البیانات ھي عبارة عن أو على القرار الصادر من الشركة في حال زوال األسباب التي عولجت بسببھا. كما 

عملیة تحویل البیانات الشخصیة إلى حالة یستحیل وصول أي أحد إلیھا أو استخدامھا أو استعادتھا بصورة أو بأخرى. ویعتبر المسؤول 
الالزمة للتخلص من ھذه البیانات. التقنیةعن البیانات الشخصیة ملزماً باتخاذ جمیع انواع التدابیر اإلداریة و   

 
الوسط المسجل فیھ   

البیانات  
توضیح  

البیانات الشخصیة 
األوساط الموجودة في 
الملموسة  

عند انتھاء المدة التي تتطلب اإلحتفاظ بالبیانات الشخصیة الموجودة في أوساط ورقیة، یتم  
الورق.التخلص منھا بشكل یستحیل استعادتھا عن طریق أجھزة تقطیع   

البیانات الشخصیة 
الوسط  الموجودة في

اإلعالمي 
المغناطیسي/البصري  

عند انتھاء المدة التي تتطلب اإلحتفاظ بالبیانات الشخصیة الموجودة في الوسط اإلعالمي  
المغناطیسي/البصري، تطبق عملیة التخلص الملموس عن طریق احراقھا أو تحویلھا إلى 

ل قراءة البیانات الموجودة علیھا.مسحوق، وتحول إلى حالة یستحی  

 

 

: من الممكن معالجة أي بیان من البیانات الشخصیة بطرق غیر تلقائیة شریطة أن تكون جزءاً من نظام التخلص بطریقة ملموسة
استعادتھا من تسجیل البیانات. وعند حذف ھذا النوع من البیانات و/ أو التخلص منھا یطبق نظام التخلص بطریقة ملموسة یستحیل 

جدید.  

: عند حذف/التخلص من البیانات الشخصیة التي كانت محتفظة في أوساط رقمیة وعولجت بطرق الحذف بطریقة آمنة من البرمجة
تستخدم طرق حذف البیانات من البرمجة بطریقة یستحیل استراجاعھا. تلقائیة بشكل كلي أو جزئي،  

األحیان قد یتفق الشخص مع خبیر حذف البیانات الشخصیة مسبقاً. وفي ھذه الحالة یقوم : في بعض الحذف بطریقة آمنة من قبل الخبراء
الخبیر في ھذا المجال بحذف/التخلص من البیانات الشخصیة بطریقة آمنة یستحیل استرجاعھا.  

: ھي عملیة تحویل البیانات الشخصیة إلى حالة یستحیل قرائتھا.التعتیم  
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بیانات مجھولةتحویل البیانات الشخصیة إلى   

، عبارة عن عملیة تحویل البیانات الشخصیة إلى حالة یستحیل بناء عالقة بینھا و بین بیانات مجھولةإن تحویل البیانات الشخصیة إلى 
أي شخص حقیقي یمكن التعرف علیھ  أو ھویة یمكن التعرف علیھا ما مھما كانت الطرق، حتى ولو تم مقارنتھ مع بیانات أخرى. أما 

بیانات زوال األسباب التي دعت الشركة إلى معالجة ھذه البیانات الشخصیة في إطار القانون، فتحول البیانات الشخصیة إلى عند 
، ینبغي أن تتحول البیانات الشخصیة إلى حالة یستحیل ربط عالقة بینھا وبین بیانات مجھولة. ولتحویل البیانات الشخصیة إلى مجھولة

أي شخص حقیقي یمكن التعرف علیھ أو ھویة شخصیة یمكن التعرف علیھا، عن طریق استخدام التقنیات المناسبة من جانب األنشطة 
وتتخذ بل مجموعات مستقبلة أو مسؤولة عن البیانات. المعنیة و وسط التسجیل كمقارنة البیانات مع بیانات ألخرى و/أو تحویلھا من ق

.بیانات مجھولةلتحویل البیانات الشخصیة إلى  التقنیةالشركة جمیع أنواع التدابیر اإلداریة و  

 

 من قانون حمایة البیانات الشخصیة 28بطریقة متطابقة مع المادة  بیانات مجھولةقد تعالج البیانات الشخصیة التي تم تحویلھا إلى 
لغایات مختلفة كالغایات اإلحصائیة والتخطیط و البحث. وال یتطلب ھذا النوع من العملیات الحصول على موافقة علنیة من صاحب 

البیانات الشخصیة باعتبارھا خارج نطاق قانون حمایة البیانات الشخصیة.  

 

بیانات مجھولةأسالیب تحویل البیانات الشخصیة إلى   

ي شخص حقیقي لة یستحیل ربط عالقة بینھا وبین أعبارة عن عملیة تحویلھا إلى حا بیانات مجھولةإن تحویل البیانات الشخصیة إلى 
یمكن التعرف علیھ أو أي ھویة شخصیة یمكن التعرف علیھا حتى ولو قورن ھذه البیانات مع بیانات أخرى.  

، ینبغي تحویلھا إلى حالة یستحیل ربط عالقة بینھا وبین أي شخص حقیقي مجھولةبیانات وللتمكن من تحویل البیانات الشخصیة إلى 
یمكن التعرف علیھ أو ھویة شخصیة یمكن التعرف علیھا، عن طریق استخدام التقنیات المناسبة من جانب األنشطة المعنیة و وسط 

ن البیانات أو من قبل طرف ثالث. التسجیل كمقارنة البیانات مع بیانات ألخرى و/أو تحویلھا من قبل المسؤول ع  

ھي عملیة تمویھ ھویة الشخص المعني من خالل تغییر أو استخراج جمیع المعرفات المباشرة و/أو  ،بیانات مجھولةإن التحویل إلى 
یستحیل ربطھ غیر المباشرة الموجودة في مجموعة بیان ما، أو فقدان ھذه البیانات لمیزة تمیزھا بین مجموعة أو حشد من الناس بحیث 

بشخص حقیقي. ونتیجة لمنع ھذه المیزات أو فقدانھا، تعتبر البیانات التي ال تشیر إلى شخص محدد، من ضمن المعلومات المجھولة. 
ھي عبارة عن بیانات كانت تشیر إلى ھوي شخص ما قبل اجراء ھذه  بیانات مجھولةوبعبارة أخرى فإن البیانات التي تحولت إلى 

، ھي قطع العالقة بیانات مجھولةالعملیة علیھا، لتصبح بعدھا معلومات ال عالقة لھا بأي شخص. وال شك أن الغایة من التحویل إلى 
على جمیع انواع عملیات  بیانات مجھولةإلى التي تربط بین البیانات الشخصیة و الشخص التي تعرفھ. وتطلق عبارة أسالیب التحویل 

التجمیع التلقائي أو غیر التلقائي المطبق لتقنیع، واعشوائیة كالتعمیم، واإلشتقاق، و قطع الصلة المنفذة من خالل أسالیب التحویل إلى
ن نتیجة ھذه التطبیقات ھو ویجب أن تكوعلى التسجیالت الموجودة في نظام تسجیل البیانات التي تحتفظ فیھا البیانات الشخصیة. 

.تضلیل ھذه البیانات وعدم داللتھا ألي شخص ما  

 

كنماذج: بیانات مجھولةوإلیكم أسالیب التحویل إلى   

ضافة أو تغییر في القیم التي تحوز مة: ال یتم اجراء عملیة طرح، أو إال تتسبب في اضطراب القی بیانات مجھولةأسالیب التحویل إلى 
موجودة في مجموعة األسالیب التي ال تتسبب في اضطراب القیمة، بحیث تجرى تغیرات على جمیع الخانات أو علیھا البیانات ال

األسطر بدالً من ذلك. وبالتالي، فبینما یتم اجراء تغیرات في عموم احدى البیانات، تتمكن القیم األخرى من حمایة وضعھا األصلي.  

طرح المتغیرات  

جمیع أو بعض المتغیرات عن طریق حذفھا كاملة من الجدول. وفي  اخراجمن خالل  بیانات مجھولةلى ھي عبارة عن عملیة التحویل إ
ھذه الحالةسیتم الغاء جمیع الخانات الموجودة في الجدول. وتستخدم ھذه الطریقة ألسباب عدة منھا عدم تقدیم المتغیر المعني خدمات 
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حساسة الغیر قابلة لإلفشاء العام، أو عدم وجود حل أفضل من ذلك، أو كونھ معرفاً التخدم الغایات التحلیلیة أو كونھ من ضمن البیانات 
من الدرجة العالیة.  

اإلخراج من التسجیالت  

أما ھذه الطریقة، فیتم طرح احتمال انتاج الفرضیات المتعلقة بمجموعة البیانات وتعزیز عدم الكشف عن الھویة واخراج السطر الذي 
موجود في مجموعة البیانات. وعادة ما تكون السجالت المستخرجة ھي تلك السجالت التي من السھل على ھؤالء یحتوي على التفرد ال

الذین لدیھم فكرة عن مجموعة البیانات والتي ال تحمل أي قیمة مشتركة مع التسجیالت األخرى. وعلى سبیل المثال: یتم تضمین 
البیانات التي تتضمن نتائج اإلستبیان. وفي ھذه الحالة یفضل اخراج السجالت شخص فقط في اإلستبیان في أي قطاع ما في مجموعة 

الخاصة بھذا الشخص فقط بدالً من اخراج متغیرات "القطاع" من جمیع نتائج جمیع اإلستبیان.    

إخفاء الھویة اإلقلیمیة  

إن الغایة من طریقة اخفاء الھویة اإلقلیمیة ھي تحویل مجموعة البیانات إلى وضع أكثر أمناً، والتقلیل من خطورة إمكانیةالتنبؤ. فإذا 
كان الجمع بین قیم خاصة بسجل معین یتسبب في حالة ضئیلة المالحظة، ومن المحتمل أن تتسبب ھذه الحالة في تمییز الشخص في 

بة عالیة، فیتم تغییر القیمة بعبارة " مجھولة" باعتبارھا حالة استثنائیة.  المجتمع المعني بنس  

التعمیم  

ھي عبارة عن عملیة تحویل البیانات الشخصیة المعنیة من قیمة خاصة إلى قیمة عامة. وھي من أكثر الطرق المستخدمة في العملیات 
ون النتیجة تحول القیم الجدیدة إلى احصائیات أو مجموعة قیم خاصة بفئة المنفذة عبر األرقام المجموعة عند انتاج تقاریر التمویھ. وتك

 12345678901ما من المستحیل الوصول إلى أي شخص حقیقي. وعلى سبیل المثال: فیجب أن یقوم الشخص الحامل للھویة التركیة 
أیضاً. فقد تكون النتیجة المتعلقة بالشخص الذي والذي قام بشراء حفاضة أطفال من منصة التجارة األلكترونیة أن یشتري منادیل مبللة 

بیانات املة التحویل إلى من خالل استخدام طریقة التعمیم في مع××% قام بشراء حفاضة أطفال من منصة التجارة األلكترونیة 
.مجھولة  

الحدود العلویة والسفلیة ترمیز  

. مجموعة التي كونتھا فئة خاصة بمتغیر ما من خالل تعریف ھذه الفئةیتم القیام بھذه العملیة من خالل توحید القیم المتبقیة داخل ال
وعادة ما یتم جمع القیم المنخفضة أو المرتفعة لمتغیر معین، ثم تُعرف ھذه القیم من جدید ویتقدم على ھذا النحو.  

 

 

 

 

الترمیز العالمي  

البیانات ذات القیم التي ال یمكن فرزھا رقمیاً أو التي ال طریقة الترمیز العالمي عبارة عن طریق لتكوین فئات تستخدم في مجموعات 
تحتوي على القیم العددیة والتي ال یمكن تطبیق ترمزیھا الحد العلوي والسفلي. وعادة ما تستخدم في األحوال التي تُسھل تنفیذ 

لبیانات بتعریف جدیدة من خالل تكوین المتجمعة. كما یتم تغییر جمیع السجالت الموجودة في ا إفتراضات وتنبؤات القیم المحددة و
فئات جدیدة مشتركة للقیم المختارة.  

النمذجة   

في أسلوب النمذجة یتم توضیح أو توزیع مجموعة سفلیة مأخوذة من المجموعة بدل جمیع مجموعات البیانات. وبالتالي یتم التقلیل من 
الموزع أو الموضح الخاص بشخص معروف موجود في جمیع خطورة التنبؤ بإثبات األشخاص لعدم معرفة مدى وجود النموذج 

مجموعات البیانات، في المجموعة السفلیة. وتستخدم المناھج اإلحصائیة البسیطة في تحدید المجموعة السفلیة التي ستجرى فیھا 
أة من المعروف اقامتھا في جراء مسح على مجموعة بیانات أو التنبؤ بفكرة ما في شأن امرجة. وعلى سبیل المثال: فقد یكون إالنمذ

المعلومات الدیموغرافیة الخاصة بالنساء  مجموعة البیانات المتعلقة باألوضاع الصحیة و المھنیة و إسطنبول، إذا تم توزیع وتوضیح
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إسطنبول  لھ معنى ما. بینما تترك سجالت النساء المسجالت في نفوس محافظة بیانات مجھولةإلى تحویلھا  المقیمات  في إسطنبول، بعد
من خالل اخراج النساء المسجالت في نفوس المحافظات  بیانات مجھولةفقط في مجموعات البیانات المعنیة وتطبق عملیة التحویل إلى 

األخرى من مجموعة البیانات، ویتم توضیح البیانات أو توزع. األمر الذي ال یتیح لمن یبحث عن امرأة بسوء نیة أن یتنبأ بأمان على   

 

تواء المعلومات الخاصة بھذا الشخص الذي یعرفھ في البیانات التي یحوز علیھا، ألنھ ال یستطیع أن یخمن مدى وجود قید مدى اح
نفوس المرأة التي یعلم بإقامتھا في محافظة اسطنبول أو عدم وجوده بعد حصولھ على البیانات.  

 

الفرق الذي یمیز األسالیب المتسببة في اضطراب القیم عن إن : تتسبب في اضطراب القیمة بیانات مجھولةأسالیب التحویل إلى 
األسالیب السالفة الذكر، ھو افساد قیم مجموعة البیانات من خالل تغییر القیم الحالیة. وفي ھذه الحالة یجب حساب الفائدة المخططة 

ى ولو كانت القیم الموجودة في مجموعة الحصول علیھا من مجموعة البیانات جیداً ، ألن القیم التي تحملھا السجالت متغیرة. وحت
البیانات قابلة للتغیر، فمن الممكن اإلستمرار في اإلستفادة من البیانات من خالل الحرص على عدم افساد مجموع اإلحصائیات.  

التوحید المتناھي في الصغر:   

ذو معنى، ثم تفصل جمیع المجموعة عن في ھذه الطریقة یتم أوالً ترتیب جمیع السجالت الموجودة في مجموعة البیانات بشكل 
وبھذه الطریقة فلن یتم تغییر معدل القیمة المقبولة من قبل جمیع مجموعات البیانات الخاصة المجموعة السفلیة في رقم معین. 

بالمتغیرات.  

مقایضة البیانات  

بل القیم الخاصة بالمجموعة السفلیة ألحدى طریقة مقایضة البیانات، ھي عبارة عن التغیرات الجاریة في السجالت المتقایضة في مقا
المتغیرات بین الزوجین المختارین من بین السجالت. وعادة ما تستخدم ھذه الطریقة كأساس في المتغیرات التي تقسم إلى فئات، وھي 

لخاصة باألفراد.عبارة عن تحویل قیم متغیرات األفكار الرئیسیة إلى قاعدة بیانات من خالل التغییر الجاري بین السجالت ا  

إضافة الضوضاء  

تجرى اإلضافات و تطرح لتأمین افساد احدى المتغیرات المختارة في الحدود المسموح بھا. وعادة ما تطبق ھذه الطریقة في مجموعات 
البیانات التي تحتوي على القیم الرقمیة.ویطبق اإلفساد بشكل متساوي في كل قیمة.  

بیانات مجھولةز من التحویل إلى األسالیب اإلحصائیة التي تعز  

تستخدم ھذه الطریقة إلستنتاج احتمال اشتقاق الفرضیات الخاصة بالبیانات الشخصیة أو اثبات ھویات األشخاص الموجودة في 
ت بیاناالسجالت نتیجة جمعھا عن طریق السیناریوھات المنفردة لبعض القیم الموجودة في سجالت مجموعات البیانات المتحولة إلى 

.مجھولة  

من خالل التقلیل من انفرادیة السجالت الموجودة في مجموعة البیانات إلى الحد  بیانات مجھولةولھذا السبب، فیتم تعزیز التحویل إلى 
. والشك أن الغایة الرئیسیة بیانات مجھولةاألدنى عن طریق استخدام الطرق اإلحصائیة المتنوعة في مجموعات البیانات المتحولة إلى 

إلى الحد األدنى، والحفاظ على الفائدة المستحصلة من  بیانات مجھولةھذه األسالیب ھي ھو التقلیل من خطورة افساد التحول إلى  في
مجموعة البیانات في مستوى معین.  

بیانات مجھولةإلى  التحول  

 تحول المعلومات الخاصة ببعض األشخاص المعینین إلى حالة من السھل التنبؤ بھا أو إن إن   أدى إلى زعزعة الثقة المتعلقة بفترات
الموجودة في مجموعات البیانات  القدرة على اثبات ھویات األشخاص الواردین في السجالت عند الجمع بین المعرفات الغیر مباشرة

. وبناء على ذلك فقد بیانات مجھولةفترات المتعلقة بالتحویل إلى أدى إلى زعزعة الثقة بال بطریقة سلیمة بیانات مجھولةالمتحولة إلى 
  بیانات مجھولةتطلب نقل مجموعات البیانات المتحول إلى 

لى وضع أكثر أمناً من خالل مختلف الطرق اإلحصائیة. وقد تم تطویر ك  المعلومات الخاصة  تفشيلمنع  بیانات مجھولةإلى  التحول –
حدى أكثر من شخص في مجاالت محددة في إخصائص منفردة في التركیبات المعینة، من خالل تأمین تمویھ باألفراد والتي تشیر إلى 
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مجموعات البیانات.وفي حالة ظھور أكثر من سجل خاص بالتركیبات المشكلة من خالل الجمع بین بعض المتغیرات الموجودة في 
لذین تصادفھم ھذه التركیبات.مجموعة ما من البیانات، یقل احتمال اثبات ھویات األشخاص ا  

التنوع  

طریقة ل  تراعي -التنوع المتكون من خالل الدراسات الجاریة على النواقص في ك – التحول إلى بیانات مجھولة، التنوع المتكون من  
المتغیرات الحساسة المتصادفة في تركیبات نفس المتغیرات.  

القرب  

على الرغم من لعب طریقة ل  التنوع دوراً في تنوع البیانات الشخصیة، تتكون الحاالت التي ال یمكن حمایتھا بالقدر الكافي بسبب  –
عدم اھتمام الطریقة بدرجتھا الحساسة و بمحتواھا الشخصیة. ویطلق على الفترة التي یتم فیھا حساب درجات القرابة المتداخلة بین قیم 

إلى بیانات مجھولة من خالل تحدیدھا في الصفوف السفلیة وفقاً لدرجات القرابة، طریقة  البیانات الشخصیة وتحویل مجموعة البیانات
ت  القرب. –  

اختیار طریقة التحویل إلى بیانات مجھولة  
تقرر الشركة باختیار الطریقة المناسبة من بین الطرق السالفة الذكر بعد أخذھا بعین اإلعتبار الخصائص التالیة والمتعلقة بمجموعات 

:البیانات الممتلكة واإلطالع على البیانات المستحصلة  
میزة البیانات.  
كبر البیانات.  

بنیة تواجد البیانات في األوساط الملموسة.  
تنوع البیانات.   

الفائدة/ غایة المعالجة المترقبة من البیانات.  
مدة تكرار معالجة البیانات.  

موثوقیة الطرف الذي سیتم نقل البیانات إلیھ.  
كون مھنى للجھود التي ستبذل لتحویل البیانات إلى بیانات مجھولة.أن ی  

حجم األضرار التي قد تنجم عن فساد سریة البیانات المجھولة ومیدان تأثیره.  
نسبة مركزیة/توزعیة البیانات.  

الرقابة على صالحیة وصول المستخدمین إلى البیانات المعنیة و  
سبیل إحیار وتصور ھجمة ما قد تفسد سریة البیانات المجھولة.واحتمال أن یكون الجھد الذي سیبذل في   

 

ان ذلك الشخص الذي یعید تحدید ھویتھ من خالل لشركة بالتحقق من البیانات سواء كتقوم ا ،  أثناء جعل البیانات مجھولة المصدر
لیل تنقل إلیھا البیانات الشخصیة عن طریق تحاستخدام المعلومات المعروفة أو العامة داخل مجموعة المؤسسات والدوائر األخرى التي 

الخطر و اإلتفاقیات التي ستعقد.  

ضمان عدم كشف الھویة  

عندما تقرر الشركة أن تحول البیانات الشخصیة إلى بیانات مجھولة بدالً من حذفھا أو التخلص منھا، تركز على جمع مجموعة بیانات 
لى عدم فساد سریتھا، أو التركیز على أال یكّون سجل خاص بقیمة أو أكثر وحدة مجھولة الھویة مع مجموعة بیانات أخرى للحفاظ ع

أو عدم تحول قیم مجموعات البیانات المتحولة إلى بیانات مجھولة إلى وضع یمكنھا من .  وضع منفردمتكاملة ذات معنى قد تتحول إلى 
الرقابة كلما تغیرت ھذه الخصائص الواردة في ھذه المادة عبر الوصول إلى اإلستنتاجات أو اإلفتراضات بعد توحیدھا، وتقوم الشركة ب

مجموعات البیانات المتحولة إلى بیانات مجھولة، وتتأكد من حمایة سریة البیانات المجھولة.  

ولةللبیانات المتحولة إلى بیانات مجھ في اإلتجاه المعاكسالمخاطر المتعلقة بفساد سریة البیانات المجھولة من خالل المعالجة   

باعتبار عملیة تحویل البیانات إلى بیانات مجھولة، عملیة التخلص من خصائص محددة للھویة وممیزة لمجموعة البیانات و المطبقة 
على البیانات الشخصیة، فإن تحویل ھذه المعاملة نحو اإلتجاه المعاكس من خالل التدخالت المختلفة تتسبب في التعرض لخطورة 

ة إلى بیانات ممیزة ومشیرة إلى شخص حقیقي و مؤكدة لھویة الشخص من جدید. ویطلق على ھذه الحالة فساد تحول البیانات المجھول
ة تلقائیاً أو العملیات العادیة أوعن سریة البیانات المجھولة. وتجرى عملیة التحویل إلى بیانات مجھولة عن طریق العملیات المطور
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من الجمع بین نوعي العملیتین. إنما ما یھمنا في ھذا الشأن ھو اتخاذ تدابیر الحیطة الالزمة  طریق العملیة الناتجة عن التجانس االمتولد
لمنع فساد سریة البیانات المجھولة من قبل المستخدمین الجدد الحائزین أو المتمكنین من الوصول إلى البیانات بعد إفشاء أو مشاركة 

فساد سریة البیانات المجھولة " الھجمات التي تجرى بوعي في شأن إالعملیات  البیانات المتحولة إلى بیانات مجھولة. ویطلق على
الموجھة نحو افساد سریة البیانات المجھولة" . وفي ھذا الصدد، ینبغي على الشركة أن تقوم بالتحري عن وجود مخاطر تحول ھذه 

یانات المتحولة إلى بیانات مجھولة من جدید، وتحول ھذه البیانات المجھولة إلى بیانات ممیزة تفشي بالشخص الحقیقي و تثبت ھویة الب
البیانات الشخصیة بعد تحویلھا إلى بیانات مجھولة إلى اإلتجاه المعاكس، وأن تجري العملیات وفقاً بنتائج ھذه التحریات.  

الشخصیة؟ بیاناتككیف نقوم بحمایة   

الالزمة في إطار اإلرشادات األمنیة للبیانات الشخصیة المنشورة من قبل مؤسسة قانون حمایة  التقنیةتتخذ الشركة التدابیر اإلداریة و 
كما تقوم الشركة بتنظیم اإلجراءات، واعداد  البیانات الشخصیة لمنع الوصول إلیھا بالطرق المخالفة لقانون حمایة البیانات الشخصیة.

م قانون حمایة البیانات الشخصیة بموجب المادة حكاجري الرقابات الالزمة لتطبیق أالنصوص المتعلقة بالتوضیح و الموافقة العلنیة، وت
من قانون حمایة البیانات الشخصیة، أو تجري ذلك من خالل تلقیھا لخدمات خارجیة. ویتم تقییم فترات الرقابة ھذه في نطاق سیر  3/12

ذة.الشركة الداخلي، وتنفذ األنشطة الالزمة لتحسین التدابیر المتخ  

ة لى أنظمة معلوماتیة وأراشیف ملموسیتم اإلحتفاظ بالبیانات الشخصیة السالفة الذكر في أوساط ملموسة ورقمیة من خالل نقلھا إ
التي تؤمن أمن البیانات الشخصیة و المتخذة بشكل  توضیح تدابیر الحیطة اإلداریة والتقنیة وقد تمخاصة بالشركة و/أو الموردین. 

ن التالیة .مفصل تحت العناوی  

التقنیةالتدابیر   

 تقوم الشركة باستخدام الطرق األمنیة في اإلدراة العملیة والتقنیات ذات المواصفات القیاسیة المعترفة على العموم وتشمل التقنیات ذات
جمعھا. ولكن من ) لحمایة المعلومات الشخصیة التي تم  ’’Secure Socket Laver ‘’SSLالمواصفات القیاسیة المعروفة باسم (
 توفراإلنترنت في حال عدم  طبیعة عملبسبب بر الشبكات من قبل األشخاص غیر المصرح لھم الممكن الوصول إلى المعلومات ع

و اإلداریة الالزمة لحمایة البیانات التي تعتبر من ضمن البیانات التي  التقنیةاإلحتیاطات األمنیة الالزمة. كما تتخذ الشركة التدابیر 
و یتعین حمایتھا واعتماداً على تكلفة التنفیذ التكنولوجي والوضع المستحدث للتقنیة، من التدمیر، أو الخسارة، أو العبث، أو التحریف، أ

نقوم بإبرام العقود المتعلقة بأمن البیانات بالتعاون مع مزودي  اإلفشاء غیر المصرح بھ أو الوصول غیر المصرح بھ. وفي ھذا الصدد،
یمكنك الوصول إلى المزید من المعلومات المفصلة في حق مزودي ھذه الخدمة عبر (الرابط المعني) .الخدمة التي نتعامل فیھا معھم. و  

1( التي  التقنیةات الشخصیة، ولكن التدابیر : نحن نستخدم منتجات األمن السیبراني لضمان أمن البیان توفیر األمن السیبراني 
نتخذھا ال تقتصر على ذلك. فقد كونا أول خط دفاع ضد الھجمات المنطلقة من أوساط كاإلنترنت من خالل اتخاذ تدابیر جدار 

التنبھ على وقد تم  الحمایة وعبّارة الشبكة. ومع ذلك فإن جمیع البرمجیات واألجھزة تخضع تقریباً لعملیات التكوین والتثبیت.
وجود بعض الثغرات األمنیة الموثقة في بعض البرمجیات الشائعة اإلستخدام وال سیما اإلصدارات القدیمة، األمر الذي دفع 

السبب، یفضل تحدیث الخدمات و البرمجیات غیر  إلى إزالة البرمجیات و الخدمات غیر المستخدمة من األجھزة. ولھذا
ة ذلك. كما تجرى الرقتبة بشكل منتظم للتأكد من مدى كفایة التدابیر األمنیة المتخذة من أجل المستخدمة بدالً من حذفھا لسھول

األنظمة و تشغیل األجھزة والبرمجیات بطریقة سلیمة بواسطة استحداثات البرمجیات وإدراة الترقیع.   
 

2( صیة و مراجعتھا بانتظام. وفي ھذا یتم تقیید حقوق الوصول إلى األنظمة التي تحتوي على البیانات الشخ الوصول: تقیید 
نح الموظفون إذن الوصول إلى الحد الضروري لإلیفاء بإلتزاماتھم وصالحیاتھم ومھامھم الموكلة إلیھم، ویتاح مالسیاق، ی

الشفرات، یتم تخدم. وعند تكوین كلمات المرور والوصول إلى األنظمة المعنیة من خالل استخدام كلمة السر أو اسم المس
التركیبات المتكونة من اإلشارات واألرقام واألحرف الكبیرة والصغیرة بدالً من سلسلة األحرف أو األرقام التي من تفضیل 

كما یتم تكوین مصفوفة إذن الوصول و التحكم وفقاً لما ذكر. السھل تخمینھا فیما یتعلق بالمعلومات الشخصیة.  
 

3( ختلفة كإغالق مداخل أو حذف حساب یتم تقیید الوصول عبر طرق م: وإلى جانب استخدام شفرة وكلمة سر قویة، التشفیر 
المسؤول واإلمتیازات اإلداریة  الموظفین الذین انقطعت عالقتھم العملیة مع مسؤول البیانات دون تضییع وقت، وفتح حساب

عدد محاوالت الدخول  ، وتغییر كلمة السر و الشفر بانتظام من فترة ألخرى، وتحدیدفقط لإلستخدام في الحاالت الضروریة
ة القوة الغاشمة. )خوارزمی BFAإلى الشفرة من أجل حمایة الھجمات الشائعة كاستخدام (   
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4( وللحمایة من البرمجیات الضارة، یتم استخدام منتجات مضادة للفیروسات كبرنامج مكافحة  برنامج مكافحة الفیروسات: 
دد الخطر و تقوم بالمسح التام والمنتظم لشبكة نظام المعلومات، كما البرید العشوائي وبرنامج مكافحة الفیروسات والتي تح

أنھا تستحدث لمسح الملفات الالزمة بانتظام. أما إذا اقتضى الحصول على بیانات شخصیة من قنوات تطبیق الھاتف 
.SSLبكات المختلفة، فیتم تحقیق ذلك بواسطة طرق أكثر امناً أو من خالل شالمحمول و/أو من مواقع اإلنترنت   

 
5( یتم التحقق من نوعیة البرمجیات و الخدمات التي تعمل في شبكات المعلومات، وتحدید وجود  مراقبة أمن البیانات الشخصیة: 

بانتظام (مثل  أي تسریبات أو حركة في شبكات المعلومات، وتسجیل جمیع حركات العملیات التي یقوم بھا جمیع المستخدمین
)، واعداد التقاریر المتعلقة بالمشكالت األمنیة بأقصى سرعة. كما تقوم الشركة بتكوین اجراء تقریر رسمي LOGسجالت 

للعاملین لإلبالغ عن نقاط الضعف األمنیة في األنظمة و الخدمات أو التھدیدات التي تستخدمھا. ویتم جمع األدلة وتخزینھا 
ا مثل تعطل نظام المعلومات أو البرامج الضارة أو الھجوم المتسبب بشكل آمن في حالة وقوع األحداث غیر المرغوب فیھ

في اإلخراج من الخدمة، ومدخل البیانات غیر الصحیحة أو الناقصة، واإلنتھاكات التي تفسد التكامل و السریة.   
 

6( مجمع جد في إذا تم تخزین البیانات الشخصیة في أوساط ورقیة أو أجھزة تتوا ضمان أمن بیئات البیانات الشخصیة: 
المسؤول عن البیانات، یتم اتخاذ التدابیر األمنیة لحمایة ھذه الوثائق واألجھزة من تھدیدات مختلفة كالضیاع أو السرقة. ویتم 

حمایة األوساط الملموسة التي تحتوي على البیانات الشخصیة ضد المخاطر الخارجیة (كالحریق و السیول الخ) بطرق 
داخل/مخارج ھذه األوساط.مناسبة و یتم التحكم في م  

 
إذا كانت البیانات الشخصیة متوفرة ألكترونیاً، یتم تقیید الوصول إلى مكونات الشبكة أو فصلھا لمنع انتھاك أمن البیانات 

 وعلى سبیل المثال: إذا كانت البیانات الشخصیة قید المعالجة في ھذه المنطقة عن طریق حصرھا في جزء معینالشخصیة. 
ة المحدودة نحصر لھذا الغرض، فمن الممكن حجز الموارد المتاحة لتحقیق أمن ھذه المنطققید اإلستخدام، وھو ممن الشبكة 

.ولیست الشبكة بالكامل  
 

األوساط فس المستوى تجاه حمایة األجھزة والشركات الموجودة خارج حرم الشركة نفس التدابیر األمنیة بنا تتخذ كم
التي تحتوي على البیانات الشخصیة الخاصة بالشركة. كما یتم ارسال البیانات الشخصیة التي األلكترونیة واألوساط الورقیة 

على الرغم من أن انتھاكات أمن البیانات بعد اتخاذ التدابیر األمنیة الكافیة وبغایة الدقة  ل عبر البرید األلكتروني أو البریدترس
ة   (الالبتوب، الھاتف النقال، الفالش والقرص وغیرھا) التي الشخصیة تحدث بشكل متكرر بسبب سرقة أو فقدان األجھز

تحتوي على البیانات الشخصیة. من   
انبھا تتخذ التدابیر األمنیة الكافیة عند قیام الموظفین ج  

بتوفیر الوصول إلى شبكة نظام المعلومات بأجھزتھم األلكترونیة الشخصیة.  
كما تطبق طریقة استخدام أسالیب التشفیر و/أو التحكم في الوصول في حالة فقد أو سرقة الجھاز التي تحتوي على البیانات 
الشخصیة، وفي ھذا السیاق یتم تخزین مفتاح كلمة المرور فقط في البیئة التي یمكن لألشخاص المصرح لھم الوصول إلیھا 

ویتم منع الوصول غیر المصرح بھ.   
مقفلة وفي أوساط ال یمكن الوصول إلیھ إال من یضاً تخزین المستندات الورقیة التي تحتوي على بیانات شخصیة بطریقة یتم أ

قبل األشخاص المفوضین. بحیث یمنع الوصول غیر المصرح إلى الوثائق السالفة الذكر.  
نون حمایة البیانات الشخصیة عبر الطرق لقا 12إذا تنبھت الشركة إلى وصول أحدھم إلى البیانات الشخصیة بموجب المادة 

غیر المصرح بھا، فستقوم بإبالغ أصحاب البیانات الشخصیة ولجنة حمایة البیانات الشخصیة بذلك في أقرب فرصة. 
وستقوم لجنة حمایة البیانات الشخصیة باإلعالن عن ھذا الوضع في موقع اإلنترنت أو بطریقة أخرى إذا تطلب األمر.  

 
7( في حال تخزین البیانات الشخصیة في السحاب، فستقوم الشركة بتقییم مدى كفایة و  ات الشخصیة في السحاب:تخزین البیان 

مناسبة التدابیر األمنیة الموفرة من قبل مقدم خدمة التخزین في السحاب. كما یتم نقل محاوالت الوصول أو الوصول غیر 
تي تحوي البیانات الشخصیة. ترسیخ الوصول إلى مواقع تخزین البیانات الالمصرح بعد   

 
8( : تأخذ الشركة بعین اإلعتبار المتطلبات األمنیة عند تحدیدھا لإلحتیاجات تورید وتطویر و صیانة أنظمة تقنیة المعلوماتیة 

المتعلقة بتورید وتطویر األنظمة الجدیدة أو تحسین األنظمة الحالیة.   
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9( البیانات الشخصیة، أو اتالفھا، أو سرقتھا أو فقدانھا لسبب أو آلخر، : في حال تلف النسخ اإلحتیاطیة للبیانات الشخصیة 

تضمن الشركة باستخدام النسخ اإلحتیاطیة للبیانات الشخصیة في أسرع وقت. وال یمكن الوصول إلى البیانات الشخصیة 
بمجموعة البیانات من الشبكة.التي تم نسخھا احتیاطیاً إال من خالل مسؤول النظام ویتم استبعاد النشخ اإلحتیاطیة الخاصة   

 
التدابیر اإلداریة  

• وقد تم تحلیل جمیع األنشطة التي قامت بھا الشركة بالتفصیل في جمیع وحدات األعمال، وتم إعداد مخزون معالجة البیانات  
واتخاذ التدابیر زون الشخصیة القائم على العملیات المبنیة على ھذه التحالیل. ویتم تحدید المناطق الخطرة في ھذا المخ

التقنیة الالزمة بشكل مستمر. (على سبیل المثال: تم اعداد الوثائق الالزمة اعدادھا في نطاق قانون حمایة البیانات القانونیة و
الشخصیة بعد األخذ بعین اإلعتبار المخاطر الموجوة في ھذا المخزون).  

• خصیة التي تمارس من قبل الشركة، من خالل البیانات الش یتم التحكم في أنظمة أمن المعلومات المتعلقة بأنشطة معالجة 
الطرق القانونیة و األنظمة التقنیة. ویتم تحدید اإلجراءات و السیاسات المتعلقة بأمن البیانات الشخصیة وفي ھذا السیاق 

تجرى الرقابات المنتظمة.  
• الخارجیة لسد احتیاجات تقنیة المعلومات.   تقوم الشركة من فترة ألخرى بتوفیر الخدمات من الشركات الموفرة للخدمات 

وفي ھذه الحالة تجرى العملیات بعد التأكد من توفیر الشركات الموفرة للخدمة الخارجیة التي تعالج البیانات المذكورة، 
ھذه  وتحتوي ،التدابیر األمنیة على األقل بقدر ما توفره الشركة. وفي ھذه الحالة، یتم عقد اتفاقیة خطیة مع معالج البیانات

اإلتفاقیة المبرمة على ما یلي بأقل ما یمكن:  
o  تصرف معالج البیانات بطریقة متماشیة مع قانون حمایة البیانات الشخصیة والتشریعات السائرة في إطار غایة

معالجة البیانات المذكورة في اإلتفاقیة في نطاق ارشادات مسؤول البیانات.  
o  اإلحتفاظ بالبیانات الشخصیة واتالفھا.وتصرفھ بطریقة متماشیة مع سیاسة  
o .وتقید معالج البیانات بمسؤولیة اإلحتفاظ بسریة البیانات الشخصیة التي قام بمعالجتھا بال حدود  
o  في حال انتھاك أیاً من البیانات الشخصیة، على معالج البیانات الشخصیة أن یقوم بتبلیغ المسؤول عن البیانات

فوراً عن ذلك.  
o  لشركة التي البیانات بالرقابات الالزمة على األنظمة التي تحتوي على البیانات الشخصیة، وتحلیل اوقیام معالج

تقدم الخدمات والتقاریر الناتجة عن الرقابات في محل التحلیل.  
o وعلى اتخاذه للتدابیر التقنیة واإلداریة الالزمة ألمن البیانات الشخصیة، و  
o شخصیة المنتقلة إلى معالج البیانات وخاصیة العالقة التي تربطنا مع معالج ویتم تحدید أنواع وفئات البیانات ال

البیانات في مادة منفصلة.  
 

• د األدنى بموجب المنشورات ر اإلمكان في إطار مبدأ تقلیل البیانات إلى الحویتم التقلیل من البیانات الشخصیة بقد 
خصیة غیر المطلوبة والتي عفا عنھا الزمن وال تخدم غرضاَ ما، التوجیھات الصادرة من اللجنة، وال یتم جمع البیانات الشو

كما یتم اتالفھا بطریقة متماشیة مع سیاسة اإلحتفاظ واإلتالف الخاصة بالبیانات الشخصیة إذا تم جمعھا في الفترة السابقة 
لقانون حمایة البیانات الشخصیة.  

• ویتم توظیف موظفین خبراء في المجال التقني.   
• شركة األحكام المتعلقة بأمن البیانات و سریة اتفاقیة العمل التي سیتم امضائھا خالل فترة قبول الموظفین للعمل، وقد حددت ال 

وطالبت الموظفین التقید بھذه األحكام. كما یتم تزوید الموظفین بالمعلومات المتعلقة بالتقید بحقوق حمایة البیانات الشخصیة 
ك. وبالتالي یتم مراجعة تعاریف المھام واعادة النظر ة مع ھذه الحقوق ویتم تدریبھم على ذلواتخاذ التدابیر الالزمة والمتماشی

في مسؤولیات وأدوار الموظفین في ھذا السیاق.  
• ویتم اتخاذ التدابیر التقنیة بشكل متطابق مع التطورات التكنولوجیة، ویتم مراقیة التدابیر المتخذة بشكل دوري، وتستحدث و  

تجدد.  
• الحد من صالحیة الوصول ومراجعة ھذه الصالحیات.ویتم    
• ویتم ارسال تقاریر منتظمة في شأن التدابیر المتخذة إلى المسؤول، وتجرى الدراسات إلیجاد الحلول التقنیة الالزمة من  

خالل اعدة النظر في الشؤون التي تشكل خطراً.  
• ي و أنظمة حمایة البیانات.ویتم تثبیت المعادت و البرمجیات التي تحتوي على الجدار األمن   
• وتستخدم برامج النسخ اإلحتیاطي لضمان التخزین اآلمن للبیانات الشخصیة.   
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• یجاد الحلول التقنیة الالزمة من خالل اعادة تقییم األوضاع التي بمواضع التخزین، ویتم إ وتستخدم األنظمة األمنیة المتعلقة 
التقنیة المتخذة الى المسؤول بموجب الضوابط الداخلیة بطریقة درویة. ویتم  تشكل خطراًـ وارسال التقاریر المتعلقة بالتدابیر

المخزنة في األوساط الملموسة بواسطة الشركات الموردة المتعاملة مع الشركة، ویتم اتالفھا تخزین الملفات/المخرجات 
بطریقة متماشیة مع اإلجراءات المعمول بھا.  

• یانات الشخصیة، بحیث كونت لجنة خاصة بھذا الشأن (لجنة حمایة البیانات تتولى اإلدارة العلیا موضوع حمایة الب 
الشخصیة) وبدأت في الدراسات. وقد تم ادخال سیاسة إدارة تقوم بتنظیم قواعد العمل الخاصة بلجنة حمایة البیانات 

فصل.الشخصیة في حیز التنفیذ لدى الشركة، وتم توضیح مھام لجنة حمایة البیانات الشخصیة بشكل م  
 

 
الممیزة؟بیاناتكم الشخصیة كیف نقوم بحمایة   

، وتم ادخالھا في حیز التنفیذ.الممیزة تم اعداد سیاسة خاصة تتعلق بمعالجة وحمایة البیانات الشخصیة   
 

إلى أي نقابة أو الصحة و العضویة اكم والزجریة و الحیاة الجنسیة والبیانات المتعلقة بالتدابیر األمنیة و قرارات المح تسببوباعتبار 
الجذور العرقیة و األعراق، اسیة ووقف أو جمعیة أو الزي والمذاھب واألدیان و المعتقدات الفلسفیة و المعتقدات األخرى واألفكار السی

ا تحت وعند معالجى البیانات الجینیة و البیومتریة بطریقة مخالفة للقانون، في خطورة تعرض األفراد للضرر أو التمییز، فیتم تنظیمھ
من قانون حمایة  6عنوان البیانات الشخصیة ذات میزة خاصة وتخضع عملیة معالجة ھذه البیانات لحمایة أكثر حساسیة وفقاً للمادة 

البیانات الشخصیة.  
 

من  10بموجب المادة  الممیزةوتقوم الشركة بالتوضیحات الالزمة لألشخاص المعنیین أثناء قیامھل بالحصول على البیانات الشخصیة 
 قانون حمایة البیانات الشخصیة. وتعالج البیانات الشخصیة المعنیة من خالل وضع الرقابة/تفویض الغیر للقیان بذلك، بعد اتخاذ التدابیر

یزة ھي مالمتطابقة مع قانون حمایة البیانات الشخصیة. كما أن من أھم الشروط التي ینبغي توفرھا لمعالجة البیانات الشخضیة الم
ة العلنیة المصرحة من قبل صاحب البیانات الشخصیة كقاعدة أساسیة لذلك.كما تتیح الشركة ألصحاب البیانات الشخصیة فرصة الموافق

تقدیم الموافقة العلنیة بكامل إرادتھم المحضة وبناء على المعلومات التي یتم تزویدھم بھا من قبل الشركة في شأن موضوع ما.  
 

میزة. أما في مقة علنیة خطیة من األشخاص المعنیین كقاعدة أساسیة لمعالجة البیانات الشخصیة التقوم الشركة بالحصول على مواف
من قانون حمایة البیانات  3:6من قانون حمایة البیانات الشخصیة، وبموجب المادة  2/5حالة توفر أحد الشروط الواردة في المادة 

الدوائر المفوضة أو األشخاص عنیین. إلى جانب قیام المؤسسات وخاص المالشخصیة، فال داعي للحصول على موافقة علنیة من األش
المسؤولین عن اإلحتفاظ باألسرار أو بغرض التخطیط التمویلي و إدراتھ و الخدمات الصحیة و تنفیذ خدمات الصیانة و العالج و 

لمتعلقة بالحیاة الجنسیة و الصحیة دون الحاجة التشخیص الطبي والطب الوقائي و حمایة الصحة العامة بمعالجة البیانات الشخصیة  ا
من قانون حمایة البیانات الشخصیة. وتتخذ أسس معالجة  3/6إلى الحصول على موافقة علنیة من قبل األشخاص المعنیین وفقاً للمادة 

البیانات الشخصیة العامة دوماً في فترات المعالجة مھما كانت األسباب، ویتم مطابقتھا مع األسس.  
 

یزة بموجب مبدأ الحد األدنى میزة. وال یتم جمع البیانات الشخصیة الممتتخذ الشركة تدابیر امنیة خاصة لحمایة البیانات الشخصیة المو
میزة ، ممن البیانات، إن لم تكن ھناك حاجة للعمل المعني، وتعالج فقط في األحوال الالزمة. وفي حال معالجة البیانات الشخصیة ال

األمنیة و التقنیة الالزمة للنطابق مع التدابیر الواردة في لجنة قانون حمایة البیانات الشخصیة و التطابق مع اإللتزامات  تتخذ التدابیر
القانونیة.   

ما ھي الحقوق المتعلقة بالبیانات الشخصیة؟  
الشخصیة على النحو  من قانون حمایة البیانات 11إن الحقوق التي یتمتع بھا أصحاب البیانات الشخصیة بموجب المادة 

التالي:  
• التعرف على مدى معالجة بیاناتھ الشخصیة أو عدم معالجتھ من قبل الشركة.   
• المطالبة بالمعلومات المتعلقة في حال معالجة البیانات الشخصیة.   
• .التعرف على الغرض من معالجة البیانات الشخصیة و مدى التقید بھذا الغرض أثناء  استخدام البیانات الشخصیة    
• التعرف على الطرف الثالث الذي نقلت إلیھ البیانات الشخصیة في داخل و خارج البالد.   
• إلیھ ھذه  بة بتبلیغ الطرف الثالث الذي نقلتالمطالبة بتعدیل األخطاء أو النقص الموجود في البیانات الشخصیة، والمطال 

البیانات عن العملیة الجاریة في ھذا النطاق.  
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• المتطابقة مع قانون الحمایة الشخصیة واألحكام األخرى المعنیة، فالمطالبة بحذف واتالف البیانات  على الرغم من المعالجة 
الشخصیة عند زوال السبب الداعي إلى معالجتھا، والمطالبة بتبلیغ الطرف الثالث الذي نقلت إلیھ ھذه البیانات عن العملیة 

الجاریة في ھذا النطاق.  
• رت ضد مصلحة صاحب البیانات الشخصیة من خالل التدقیق بواسطة األنظمة التلقائیة اإلعتراض على النتائج التي ظھ 

المنحصرة.  
• المطالبة بتعویض األضرار التي لحقت بھ بسبب معالجة البیانات الشخصیة بطریقة مخالفة للقوانین.   

 
التقدیم بالطلب:یمكنك ارسال ھذه المطالب إلى الشركة مجاناً عن طریق الطرق التالیة وبموجب بالغ   

1( بعد تعبئتھا والتوقیع الحي علیھا شخصیاً إلى العنوان :  www.mesa.com.trارسال اإلستمارة الموجودة في العنوان  
MESA MESKEN SANAYİİ A.Ş Kültür Ihlamur Cad. No: 2 Çankaya/Anakara.  نود تذكیرك)

یتك).بأھمیة توضیحك لھو  
2( بعد تعبئتھا والتوقیع الحي علیھا بواسطة كاتب العدل  www.mesa.com.trارسال اإلستمارة الموجودة في العنوان  

 .MESA MESKEN SANAYİİ A.Ş Kültür Ihlamur Cad. No: 2 Çankaya/Anakaraإلى العنوان : 
ویتك).(نود تذكیرك بأھمیة توضیحك لھ  

3( بعد تعبئتھا وتوقیعھا "بالتوقیع األلكتروني المعتمد" في  www.mesa.com.trارسال اإلستمارة الموجودة في العنوان  
 انالعنو، وارسال اإلستمارة الموقعة بالتوقیع األلكتروني المعتمد إلى 5070إطار قانون التوقیع األلكتروني العدد 

mesameskensanayiias@hs01.kep.tr   .عن طریق البرید األلكتروني المسجل في ھذا العنوان  
4( ارسالھا خطیاً من خالل البرید األلكتروني المتواجد في نظام الشركة والمحدد مسبقاً من قبل الشركة.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

أن تحتوي استمارة التقدم بالطلب على:ویجب   
 

والشھرة و التوقیع إن كانت اإلستمارة خطیة، ورقم الھویة التركیة التابعة للجمھوریة التركیة،  ینبغي أن تحتوي اإلستمارة على االسم
نوان العمل، وعنوان البرید وعنوان اقامتھ الرسمیة أو عوالجنسیة إن كان الشخص أجنبیاً، ورقم جواز السفر أو رقم الھویة إن وجد، 

األكتروني المتعلق بالتبلیغ إن وجد، ورقم الھاتف و الفاكس، وموضوع الطلب. كما یجب ارفاق الوثائق و المعلومات المتعلقة 
بالموضوع في استمارة الطلب.  

 
الشخصیة أن یوكل غیره في  وال یمكن أن یتقدم طرف ثالث بالطلب على اسم صاحب البیانات الشخصیة. وإذا أراد صاحب البیانات

للقیام بمعامالت الطلب الممعني فیشترط ارفاق الطلب المقدم بنسخة من وكالة موقعة توقیعاً حیاً من قبل صاحب البیانات الشخصیة 
.كما ومصدقة من قبل كاتب العدل، بحیث تكون دلیالً رسمیاً على تفویض صاحب البیانات الشخصیة للطرف الثالث للقیام بھذا الطلب

ینبغي أن یكون موضوع الطلب الوارد في استمارة الطلب التي تحتوي على التوضیحات المتعلقة باألمور التي یجب القیام بھ من أجل 
اإلستفادة من الحقوق السالفة الذكر و التي یتمتع بھا صاحب البیانات الشخصیة  واضحاً ومفھوماً، وعلى مدى تعلق الموضوع بصاحب 

تقدیم وثائق التفویض والصالحیة التامة للتصرف على اسم اآلخرین إن كان المتقدم بالطلب مفوض من قبل  یة أوالبیانات الشخص
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غیره، واحتواء استمارة الطلب على معلومات الھویة الشخصیة و العنوان، وارفاقھا بوثائق تؤكد الھویة الشخصیة المرفقة مع استمارة 
الطلب.  

 
یوماً كحد أقصى وفي أقرب وقت ممكن. كما أن التقدم بالطلب مجاني. أما في  30متعلقة بھذا الطلب خالل وسیتم التوصل إلى النتائج ال

حالة تطلب المعامالت لبعض المصاریف فمن الممكن أن تطالَب بالتعریفات المحددة من قبل قانون حمایة البیانات الشخصیة.  
 

المقترحة إلى الشركة، فستظھر نتیجة الطلب في أقرب وقت ممكن أو في  د ارسال صاحب البیانات الشخصیة طلبھ وفقاً لألصولعن
غضون ثالثین یوماً على األكثر حسب خاصیة الطلب مجاناً من قبل الشركة. أما في حالة تطلب المعامالت لبعض المصاریف فمن 

الممكن أن تطالَب بالتعریفات المحددة من قبل قانون حمایة البیانات الشخصیة.  
 

وقد تطالب الشركة ببعض المعلومات من الشخص المعني للتثبت من أن البیانات الشخصیة خاصة بھ. وقد توجھ الشركة بعض األسئلة 
إلى صاحب البیانات الشخصیة في شأن الطلب الذي تقدم بھ إلبراز المواضیع الواردة في الطلب الخاص بصاحب البیانات الشخصیة.   

 
من قانون حمایة البیانات الشخصیة، أو اعتقدت بعدم كفایة اإلجابة التي  14ب المتقدم إلیھا بموجب المادة إذا قامت الشركة برد الطل

وردت من الشركة أو إذا لم تقم الشركة بالرد على الطلب خالل الفترة المحددة، فیحق لك التقدم بالشكوى إلى لجنة حمایة البیانات 
الشخصیة في غضون   
خ اطالعكم على رد الشركة أو خالل ستین یوماً اعتباراً من تاریخ ارسال الطلب في جمیع األحوال.ثالثین یوماً من تاری  

 

ماھي األوضاع التي ال یمكن ألصحاب البیانات الشخصیة ادعاء أي حق فیھا؟   

لشخصیة، فال یحق لھم لقانون حمایة البیانات ا 28عند خروج أصحاب البیانات الشخصیة عن نطاق األحوال التالیة بموجب المادة  
المطالبة بحقوقھم السالفة الذكر فیما یتعلق بھذه الشؤون:  

o التخطیط و البحث عن طریق تحویلھا إلى بیانات ت اإلحصائیة ومعالجة البیانات الشخصیة لغایات مختلفة كالغایا
مجھولة بطریقة احصائیة رسمیة.   

o  معالجة البیانات الشخصیة في نطاق حریة التعبیر أو لغایات علمیة أو أدبیة أو تاریخیة أو فنیة شریطة أال تكون
جرماً أال تتسبب في انتھاك حقوق األشخاص أو سریة الحیاة الخاصة أو األمن اإلقتصاجي أو النظام العام، أو 

األمن العام أو األمن القومي أو الدفاع القومي.   
o ة البیانات الشخصیة في إطار األنشطة الوقائیة و الحمائیة و اإلستخباریة التي تقوم بھا المؤسسات معالج

والمنظمات العامة المرخص لھا بموجب القانون لتوفیر الدفاع الوطني، أو األمن القومي أو األمن العام أو النظام 
العام أو األمن اإلقتصادي .    

o السلطات القضائیة أو سلطات التنفیض فیما یتعلق بالتحقیقات أو المالحقات  معالجة البیانات الشخصیة بواسطة
القضائیة أو اإلجراءات أو اإلعدام.  

غیر حقوق المطابة بتعویض األضرار التي لحقت بھم في األحوال كما ال یجوز ألصحاب البیانات الشخصیة تأكید أي حقوق أخرى 
لبیانات الشخصیة:لقانون حمایة ا 2/28التالیة بموجب المادة   

o .ضرورة معالجة البیانات الشخصیة لمنع وقوع الجریمة أو التحقیق في الجریمة  
o .معالجة البیانات الشخصیة المنشورة من قبل صاحبھا بإرادتھ المحضة  
o یة ألجل التحقیق أو اإلستجواب النظامي من خالل اإلیفاء بالواجبات اإلشرافیة ضرورة معالجة البیانات الشخص

ة بناء فالموظؤسسات والدوائر العامة المفوضة والتنظیمیة من قبل المؤسسات المھنیة ذات طابع رسمي و المأو 
على الصالحیة الممنوحة من قبل القانون.  

o علقة بالشؤون المالیة ضرورة معالجة البیانات الشخصیة لحمایة مصالح الدولة المادیة واإلقتصادي المت
المیزانیة.والضرائب و  

 
 

خرى:أ شؤون  



	

	

13/01/2020التاریخ:   
02إصدار:   

	

	 	

عن حمایة وسریة البیانات الشخصیةماسا تقریر   

27/30	
	

 
ت الفتراوتصنیفھا وفقاً ألنشطة التسویق ووبناء على التفاصیل الواردة أعاله فسیتم تخزین البیانات الشخصیة بغرض اإلحتفاظ بھا، 

التمویل و البحث عن السوق، وتحدیثھا في فترات مختلفة وفي حدود ما تسمح بھ التشریعات في إطار الزمنیة المتعلقة باإلجراءات و
و الموردین و/أو موفري الخدمة و/أو أصحاب یتم احالتھا إلى الطرف الثالث و/أمبادئ السریة، و وفقاً لما تقتضیھ الخدمة فس القوانین و

قابلة للمعالجة وقد یتم تنظیم الوثائق والسجالت بطریقة تستند على المعالجة في بیئة ألكترونیة أو ورقیة الحصص الذین لھم عالقة بنا، 
وفقاً للسیاسات التي نتعامل معھا وبناء على األسباب التي وضعت من قبل  لتقاریر و التخزین و نقل المعلوماتعداد امن خالل إ

.السلطات األخرى  
 

  ةإذا كان ھناك تناقض بین قانون حمایة البیانات الشخصیة وأحكام التشریعات األخرى المعنیة بھا و بین ھذه السیاسة، فتقدم األولوی
التشریعات األخرى المعنیة .قانون حمایة البیانات الشخصیة و إلى  

 
وقد دخلت ھذه السیاسة حیز التنفیذ بموجب القرار المعد من قبل الشركة و الصادر من قبل اللجنة التنفیذیة لشركة ماسا للسكن.  

 
على سیاسات الشركة و أحكام التشریعات التي قد  كما نود تذكیركم بأننا قد نقوم باستحداث ھذه التبلیغات بسبب التغیرات التي قد تطرأ

تتغیر مع مرور الوقت. وسنقوم بنشر النسخة المستحدثة للتبلیغ في موقع الویب الخاص بنا.  
 

وقد تعھد المستخدم/المستخدمین بأنھم قاموا بقراءة سیاسة حمایة البیانات الشخصیة، وعلى التزامھم بجمیع الشؤون الورادة ھنا، وعلى 
اعتبار محتویات موقع الویب الخاص بالشركة وجمیع سجالت الحاسوب و األوساط األلكترونیة الخاصة بالشركة دلیالً قطعیاً بموجب 

لقانون محاكم الحقوق، قبل الدخول إلى موقع الویب، قبوالً مطلقاً غیر قابل للرجوع. 193المادة   
 

 
 
 

مرفق  اإلختصارات –  
اإلختصارات   
5651القانون عدد  القانون المتعلق بتنظیم النشرات المتحققة في أوساط اإلنترنت و بمكافحة الجرائم المرتكبة   

 عن طریق ھذه النشرات و الداخلة إلى حیز التنفیذ من خالل النشر في الجریدة الرسمیة
.2007مایو  23بتاریخ  26530العدد  تحت  

الدستور المنشور في الجریدة  1982نوفمبر  7بتاریخ  2709دستور الجمھوریة التركیة العدد  
.1982نوفمبر  9و بتاریخ  17863العدد  تحت الرسمیة  

بالغ الطلب البالغ المتعلق بمبادئ وأصول التقدم بالطلب إلى مسؤول البیانات والداخلة في حیز التنفیذ  
.2018مارس  10بتاریخ  30356العدد  تحت من خالل النشر في الجریدة الرسمیة  

لمعني/األشخاص الشخص ا
المعنیین أو صاحب البیانات  

یعبر عن عمالء شركة ماسا للسكن و/ـو شركات مجموعة ماسا للسكن، والعمالء 
التأسیسیین الذین لھم عالقة تجاریة مع الشرمة، وشركاء العمل و أصحاب الحصص، و 

المفوضین، و المرشحین للعمل، و المدربین و الزوار و الموردین والموظفین في 
المؤسسات المتعاملة مع الشركةـ والطرف الثالث و الشخص الحقیقي المعالج بیاناتھ 

.الشخصیة كاألشخاص اآلخرین على أال تنحصر بالمذكورین في ھذه الخانة   
النظم المتعلقة بحذف البیانات 
الشخصیة، اتالفھا أو تحویلھا 

إلى بیانات مجھولة  

الداخلة إلى حیز التمفیذ اعتباراً من التاریخ  النظم المتعلقة بتحویل البیانات الشخصیة
 28بتاریخ  30224و المنشورة في الجریدة الرسمیة تحت العدد  2018ینایر  1الموافق 
إلى بیانات مجھولة أو اتالفھا أو حذفھا ,  2017أكتوبر   

قانون حمایة البیانات 
الشخصیة   

التنفیذ بعد نشره في الجریدة الرسمیة تحت قانون حمایة البیانات الشخصیة الداخلة في حیز 
.2016أبریل  7بتاریخ  29677العدد   

لجنة حمایة البیانات 
الشخصیة   

لجنة حمایة البیانات الشخصیة  

مؤسسة حمایة البیانات 
الشخصیة  

مؤسسة حمایة البیانات الشخصیة  

م  المادة   
نموذج  نموذج   
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السیاسة ساسیة السریة  لماسا للسكن وحمایة البیانات الشخصیة    
شركة/ماسا للسكن شركة ماسا للسكن والصناعة المساھمة   

قانون العقوبات التركي المنشور في الجریدة  2004سبتمبر  26وبتاریخ  5237قانون العقوبات التركي العدد  
.2004أكتوبر  12و بتاریخ  25611الرسمیة تحت العدد   

 

 

 
 
 
 

 

 


