
 

 

 

 

 

 جهازك الجديد
 اتفاقية المستخدم

 
 

 
ي هذه يتصل بذلك من  ما و يسعدنا أن نكون قادرين عىل تزويدك بجهاز جديد 

 
 تااقة، ال دعم. عندما نشير إىل "أنت" ف

( الجهاز والدعم  .فإننا نشير إىل مستلم )مستلمي

 
ند= Connecting Scotland  تتلقى هذا الدعم من خالل برنامج

َ
كتنگ سكوتل

ّ
 (اإسكتلندتواصل  )كون

(https://connecting.scot) نامج المجلس ا  للمنظمات األسكتلنديلذي تموله الحكوم، السكتلندي،. يدير الير

 .ويدعمه مجلسك المحىلي  (SCVO) التطوعة،

 
نت دون أي تكلا،. يتم توفير  أمكن وحيثما  الجهاز يتم توفير   التصال باإلنيى

 

 كيف تتواصل معنا
 

نت  بالجهاز   إذا كنت بحاج، إىل التصال بنا فةما يتعلق ه أو أي اتصال باإلنيى  هذه ، المستخدم أو اتااقة قد قمنا بتوفير

جر استخدام تااصةل التصال التالة،:   فير

 
 
 
 

فةمكنك القةام بذلك باستخدام التااصةل (  ا)تواصل إسكتلندConnecting Scotland  إذا كنت بحاج، إىل التصال بـ

 :التالة،

 
 )مساء   4صباًحا حتى  10)من الثنير  إىل الجمع، من الساع،   0800  0590690المساعدة: هاتف خط 

 : ي
ون  يد اإللكيى  help@connecting.scotالير

 
 

وط بنود ال  والشر
 

وط وال والدعم،بقبول الجهاز   وأنك توافق عىل ذلك:  التالية، بنود فإنك توافق عىل أنك قد قرأت وفهمت الشر
 
ي حوزتك لتستخدمه  ذلك أنت اآلن تملك الجهاز. ومع   •

 
فقد تم تخصةصه لك بحسن نة، أنك ستحتاظ بالجهاز ف

جر إعادته إلينا حتى نتمكن من منحه إىل فرد أو عائل، أخرى بحاج، إىل  الجهاز أنت وعائلتك. إذا لم تعد بحاج، إىل  فير

 الدعم. 

نت بأمان   • ي بشكل و تقع عىل عاتقك مسؤولة، استخدام الجهاز واإلنيى
من  . تقر بعدم وجود قيود قانونة، تمنعكقانون 

نت.   استخدام الجهاز و / أو اإلنيى

 ]،ماسم المنظ[

 

mailto:help@connecting.scot


نت واسع اإذا لم يكن لديك   • ىلي المالنطاق نيى
ا بجهاز  ي  

ً
من  يتيح لكمحمول  Wi-Fi)واي فاي( فسيتم تزويدك أيض

ي هذا الجهاز مع بةانات غير محدودة لمدة 
نت عير شبك، الهاتف المحمول. يأنى شهًرا )تخضع لسةاس،  24التصال باإلنيى

تيبات الخاص، بك لبةانات الجوال  شهًرا  24الستخدام العادل(. بعد  نت واسع أو ستحتاج إىل إجراء اليى نطاق الألنيى
ىلي 
ي فهم الخةارات. تحتاظ المي  

 
ي أقرب وقت لمساعدتك ف

 
ا من المعلومات ف

ً
 ندياألسكتلمجلس ال). سنقدم مزيد
بالعقد الخاص باتصال الهاتف المحمول هذا وستكون قادرة عىل مراقب، استخدام  SCVO( للمنظمات التطوعة،

ي تزورها 
نت و / أو مواقع الويب التى  SCVOيمكن لـ  -البةانات الخاص، بك ولكن ل يمكنها رؤي، ما تستخدمه لإلنيى

إذا لم يتم لمحمول ا Wi-Fi قد تقوم بإلغاء تنشةط SCVOببساط، رؤي، استخدامك للبةانات. يرجر مالحظ، أن 
ي غضون بضع، أشهر من العرض. 

 
ي  استخدام هذا ف

 
ك التصال إذا كانت لديك مشكل، ف ، فلن تتمكن من التصال بشر

ة  Vodafone)فودافون(  ي هاتف لذلك يجب علةك التصال بنا أو التصال بخط  مباشر
ل )تواصل المساعدة المجان 

ا ل Wi-Fi. أنت توافق عىل استخدام جهاز Connecting Scotlandإسكتلندا(  
ً
ك، وسةاسات  بنود المحمول وفق شر

نت المقدم فودافون ي حال، إساءة استخدام اتصال اإلنيى
 
ذار فقد يتم إلغاؤه أو تعلةقه دون سابق إن لك . أنت تدرك أنه ف

 لك. 
  

ك، المصنع، األعطال بالجهاز ولكن هذا الضمان ل يغطي أ  • ر تسببه قد يغطي ضمان الشر ي ذلك  بما  للجهاز ي ض 
 
ف

. إذا كان لديك  ي
 باستخدام تااصةل التصال المذكورة أعاله.  ابالغنا بذلكفةمكنك  بجهازك  خللالتلف العرض 

 
الجهاز. نحن ل نتحمل أي مسؤولة، عن عناي، الجهاز أو صةانته  وصةان، والحماي، العناي،تقع عىل عاتقك مسؤولة، •  

.  SCVO (للمنظمات التطوعة، األسكتلنديمجلس ال)وكذلك ل تتحمل  أو الحكوم، األسكتلندي، أو مجلسك المحىلي
وط  ام بشر ك، المصنع، لجهازك.  وبنود أنت توافق عىل الليى   الستخدام للشر

 
ي   •

 
ي ال  ه/ أو استخدام اعداد الجهاز إذا كنت بحاج، إىل أي مساعدة ف

 
ا أ. يمكنك األوىل وهل،يرجر التصال بنا ف

ً
يض

 . Connecting Scotland (إسكتلنداتواصل )ل المساعدة  هاتف التصال بخط
 
اك، مع  SCVOوإدارتها بواسط،  األسكتلندي،يتم تمويلها من قبل الحكوم،  Connecting Scotlandنظًرا ألن •  بالشر

من  . يتوفر المزيد فإننا نقدم معلومات إىل هذه الهيئات عنك واستالمك للجهاز والدعم بك المجلس المحىلي الخاص 
ي إشعار خصوصة، 

 
ي الملحق  Connecting Scotlandالمعلومات حول مشارك، البةانات هذه ف

 
بهذه التااقة،.  1ف

ا الوصول إىل إشعار الخصوصة، هذا عىل
ً
 : الموقع التاىلي  يمكنك أيض

 www.connecting.scot/privacy 

ي القانون ظهار إل آخر اىل قد يتم تحديث إشعار الخصوصة، من وقت 
 
ي الممارسات أو ف

 
ات ف  ولذلك نوضي   التغيير

نت. أنت تقر وتوافق عىل ب فور التصالبمراجع، إشعار الخصوصة، بشكل دوري عىل الرابط بمجرد و  نك قد قرأت أاإلنيى
 . هوفهمت إشعار الخصوصة، هذ

 
ت تااصةل التصال الخاص، بك خالل الـ   •  .القادم، شهر  24أنت توافق عىل إخبارنا إذا تغير
 

شهر القادم،  24عىل مدار الـ  Connecting Scotland أنت تدرك أنه قد يتم التصال بك من قبلنا أو من قبل فريق  •
لحتى نتمكن من فهم الاوائد  ي المي  

 
نت ف ي جلبها لك الجهاز واإلنيى

 .التى
 
اك، مع  SCVO يتم تمويلها من قبل الحكوم، السكتلندي، وتديرها Connecting Scotland أنت تدرك أن  • بالشر

ا حقوق بموجب هذه التااقة،
ً
 .المجلس المحىلي الخاص بك   وبالتاىلي فإن هذه األطراف األخرى لها أيض

 

 : بنود اتااقة، المستخدم هذه وأوافق عىل قبول اللقد قرأت وفهمت 
 
 
 
 
 
 

 اسمك: 

 توقيعك:

 التاريــــخ: 

http://www.connecting.scot/privacy


 المستخدم التفاقية 1الملحق 

 
 

 إشعار الخصوصية
 

 هالغرض من إشعار الخصوصية هذ
 

ا و / أو 
ً
  Connecting Scotlandدعًما بموجب برنامجإذا كنت ستتلقى جهاز

https://connecting.scot ك إشعار الخصوصة، هذ بكةاة، استخدامنا لبةاناتك  هفسةخير
ي تتمتع بها 

 .بةاناتك الشخصة، عىلالشخصة،  وبالحقوق التى
 

ي القانون  براز إل قد نقوم بتحديث إشعار الخصوصة، هذا من وقت آلخر 
 
ي ممارساتنا أو ف

 
ات ف التغيير

ي أقرب  بذلك ولكن إذا قمنا 
 
فسنوفر لك إمكانة، الوصول إىل نسخ، محدث، من إشعار الخصوصة، ف

ي  هوقت ممكن عملًةا. تم آخر تحديث إلشعار الخصوصة، هذ
 
 . 2020/ 11/ 20ف

 

 من نحن؟

نامج المجلس اإلسكتلندي،يتم تمويل برنامج توصةل اسكتلندا وتشغةله من قبل الحكوم،   إلسكتلنديا. يدير الير

ي اسكتلندا برقم  SCVO - اإلسكتلندي،( نةاب، عن الحكوم، SCVOللمنظمات التطوعة، )
 
ي، مسجل، ف هي مؤسس، خير

ي،   : ومكتبها المسجل هو  SC003558جمعة، خير

 Mansfield Traquair Centre   15 Mansfield Place  Edinburgh  EH3 6BB 

ا دعم
ً
من قبل المجلس المحىلي الخاص بك والقطاع الثالث أو منظم، القطاع العام  Connecting Scotland يتم أيض

نامج.  ي إطار الير
 
ي توفر لك الجهاز والدعم ف

 التى

 

 هي  اإلسكتلندي،ستقدم بعض البةانات الشخصة،. عادة ما تكون الحكوم،   Connecting Scotlandج لغرض برنام

ي تقدمها با ،المتحكم
نامج لبةانات الشخصة، التى ي تدير هي  SCVO و للير

 -للحكوم، السكتلندي،  ،البةانات التابع  التى

ة إىل اإلشار   ههذ، ديرها نةاب، عن الحكوم، السكتلندي،. ضمن إشعار الخصوصةتخزن البةانات و ت SCVO وذلك ألن

ي الحكوم، 
 .سكتلندي،اإل "نحن" و "لنا" و "خاصتنا" تعت 

 
ودك  ي سيى 

ا  بالجهاز  هي المنظم، التى
ً
 ال أيض

ّ
 دمألنها تجمع البةانات الشخصة، منك )وتق اإلسكتلندي،للحكوم،  ةذمنا

 (. SCVOإىل  هذا 
 

 كيف تتواصل معنا

 أو كةف نستخدم بةاناتك الشخصة، ألغراض برنامجه إذا كانت لديك أي أسئل، بخصوص إشعار الخصوصة، هذ

Connecting Scotland  ،يمكنك التصال بنا عىل التااصةل التالة: 

ي أو الهاتف عىل
ون  يد اإللكيى  :يمكنك التصال بنا عير الير

 
help@connecting.scot 

080005969 

https://connecting.scot/
mailto:help@connecting.scot


ي نقوم بجمعها؟ما هي المعلومات 
 الت 

ي يتم جمعها عنك قد تشمل
 :المعلومات التى

 سمال  •
 تاريــــخ الولدة •
 التصال لرقم الهاتف  •
يد العنوان  • ي اإلير

ون   لكيى
 عنوانال •
 البلدة / المدين، •
يدي •  الرمز الير
 السلط، المحلة، •
ي األشة  •

 
 عدد البالغير  ف

ي األشة  •
 
 عدد األطاال ف

لأعمار   • ي المي  
 
 البالغير  ف

ي األشة  •
 
 أعمار األطاال ف

نامج   • ي الير
 
ي تستوفيها لإلدراج ف

ا للرعاي، أو  -ما هي المعايير التى
ً
ا ما إذا كان لديك أطاال يعيشون معك   أو تارك

ً
 تحديد

وس كورونا  عرض، للعزل، أثناء جائح، فير
 لديك نقط، ضعف أخرى تجعلك أكير

 ما إذا كان لديك إعاق،  •
 مستوى الحاج، الرقمة، داخل األشة  •
 مستوى المهارات الرقمة، والثق، داخل األشة  •
 للجهاز SIMرقم الهاتف المحمول • 
 

نامج  كاؤنا معك لغرض الير ي نجريــها نحن أو شر
ا مالحظات حول التااعالت التى

ً
ذا عىل سبةل المثال إ -قد نسجل أيض

ي أو اتصلت 
ون   .للحصول عىل الدعم. سيتم تسجةل هذه التااصةل وتخزينهاقمت بإرسال بريد إلكيى

 
نامج وسنجمع معلومات منك لهذا الغرض ا تقديم مالحظات حول الير

ً
 .قد نطلب منك أيض

ا من الوصول إىل تااصةل استخدام البةانات الخاص، بك
ً
 عندنا  نت مناإلنيى  لتصال بشبك،إذا تلقةت ا  قد نتمكن أيض
نت و / أو اتستخدم  ي غرضألمعرف،  )ولكن ل يمكن ي تزورها(. ما هي إلنيى

 المواقع التى
 

 كيف نجمع المعلومات الشخصية الخاصة بك؟
ة عن طريق ملء  ا بة استماراتنا يمكنك تزويدنا ببةاناتك الشخصة، مباشر

ً
انات أو عن طريق المراسل، معنا. سنتلقى أيض

ي ستوفر الجهاز والدعم  SCVOشخصة، بشكل غير مباشر من )أ( 
و )ب( من استخدام بةانات  لك والمؤسس، التى

ويدكالهاتف المحمول إذا  نت. شبك، تصال بل با قمنا بيى   اإلنيى

 

 كيف سنستخدم المعلومات؟
 سنستخدم هذه البةانات من أجل: 

نتلال تزويدك بالدعم لستخدام جهازك و   •  تصال باإلنيى

ويدك بالمعلومات  • وع التصال بك ليى  نتبشبك،  كتصالابجهازك أو بأو   المهم، المتعلق، بالمشر  اإلنيى
ي يمكن أن توفر لك الدعم •

 تبادل المعلومات حول الخدمات العام، التى
نامج  •  التصال بك لتقيةم نجاح الير
 )الجّوال( لمحموللإدارة عقود التصال   •
 لذين تلقوا الدعمإنتاج تقارير إحصائة، مجهول، المصدر عن عدد األشخاص ا  •
ي   •

 باألدل، حول كةاة، إنااق األموال العام،  الحساباتتزويد مدققى
 



ي التاىلي لمعالج، بةاناتك الشخصة، لألغراض المذكورة أعاله:  اإلسكتلندي،تعتمد الحكوم، 
عىل األساس القانون 

ي ممارس، السلط، الرسمة، المخول، للمراقب )المادة 
 
وري، ألداء مهم، يتم تناةذها للمصلح، العام، أو ف  6المعالج، ض 

ي العام، لحماي، البةانات الالئح،( من اي( )1) ي دي نر  آر.(.   جر

عىل الائ، اإلضافة، التالة، لمعالج، بةانات الائ، الخاص، )الصح،( لألغراض المذكورة  اإلسكتلندي، تعتمد الحكوم،
ها بشكل واضح بواسط، صاحب البةانات )المادة  ي يتم نشر

( اي( )2) 9أعاله: تتعلق المعالج، بالبةانات الشخصة، التى
ي من الالئح، العام، لحماي، البةانات ي دي نر  . آر.(  جر

 بياناتك؟ هل نشارك

ي ظروف معين،: 
 
 نشارك بةاناتك الشخصة، مع اآلخرين ف

نامج والبةانات نةاب، عنا. قد  SCVO تتمتع  • بإمكانة، الوصول إىل بةاناتك الشخصة، بصاتها الطرف الذي يدير الير

ا  SCVO توفر لك
ً
نامج من خالل  أيض نت الير ا لستخدام جهازك والتصال باإلنيى ً  .دعًما مباشر

ودك بالجهاز والدعم بإمكانة، الوصول إىل بةاناتك   • ي سيى 
ي جمعت بةاناتك الشخصة، والتى

تتمتع المؤسس، التى

 .الشخصة،. وذلك حتى يتمكنوا من تقديم الدعم الالزم لك

 CRM نتعاقد مع مزودي الخدم، والموردين الخارجيير  لتقديم خدمات معين، )عىل سبةل المثال إلدارة نظام  •

وتقديم خدمات الستضاف،(. ُيطلب من مزودي خدمات الطرف الثالث اتخاذ تدابير أمنة، مناسب، لحماي، الخاص بنا 

 .بةاناتك الشخصة، بما يتماشر مع سةاساتنا

نامج إل إذا كانت هذه   • ي تزودها للير
 من الوصول إىل المعلومات الشخصة، التى

 
لن يتمكن مجلسك المحىلي عادة

ويدك بالوصول إىل الخدمات و / أو الدعم األخرى. إذا تمت هذه  فسةقوم مجلسك  المشارك، المشارك، ماةدة ليى 

ح كةاة، استخدامهم للب ويدك بإشعار خصوصة، مناصل يشر ي يتلقونها مناالمحىلي بيى 
 .ةانات الشخصة، التى

ي للقةام بذلك.   •
ام قانون  ا بةاناتك الشخصة، إىل جهات خارجة، حةث يوجد اليى 

ً
 سنقدم أيض

 سوف نقدم معلومات عنك إىل أي شخص آخر ماوض من قبلك •

ي نجمعها منك داخل المملك، المتحدة أو المنطق، القت
 ما يتم تخزين البةانات الشخصة، التى

 
ة، صادي، األوروبعادة

(EEA قد نقوم بنقل البةانات خارج المملك، المتحدة أو المنطق، القتصادي، األوروبة، حةث يستضةف مزودو .)

الخدمات لدينا أو يعالجوا أو يخزنون البةانات خارج المملك، المتحدة أو المنطق، القتصادي، األوروبة،. عند قةامنا 

ي ظروف وضعنا فيها الضمانات سنضمن أن يكون النقل إىل بل بذلك 
 
د مشمول بقرار كااي، أو يتم بطريق، أخرى ف

ا لقوانير  حماي، البةانات المعمول بها )عىل سبةل 
ً
و  المثال المناسب، لحماي، بةاناتك الشخصة، وفق ط التعاقدي، الشر

 (. القةاسة،

 

 كم من الوقت نحتفظ ببياناتك؟

ي إشعار الخصوصة،  عام بشكل 
 
وري لالستخدامات الموضح، ف ة أطول مما هو ض  لن نحتاظ ببةاناتك الشخصة، لايى

  إذا ال  ه هذ
ُ
ة أطول لالمتثال للقانون وأي متطلبات تنظةمة،. ط  لب منا الحتااظ ببةاناتك الشخصة، لايى

ة الحتااظ المناسب، للبةانات  ي العتبار  الشخصة، لتحديد فيى
 
ات مقدار وطبةع، وحساسة، البةان فإننا نأخذ ف

ر الناجم عن الستخدام غير المضح به أو الكشف عن بةاناتك  الشخصة،    الشخصة،والمخاطر المحتمل، للض 

ي من أجلها نعالج بةاناتك الشخصة، وما إذا كان يمكننا تحقيق هذه األغراض من خالل وسائل أخرى 
واألغراض التى

 .بها والمتطلبات القانونة، المعمول

ي هذه الحال، قد نستخدم هذه 
 
ي بعض الحالت  قد نقوم بإخااء هوي، بةاناتك الشخصة، حتى ل تعود مرتبط، بك  وف

 
ف

 .لك المعلومات من دون إشعار آخر 

 سنحذف بةاناتك الشخصة، بعد ثالث سنوات من توقانا عن تزويدك بالخدم،. 



 الحفاظ عىل تحديث التفاصيل الخاصة بك
ي بةاناتك 

 
ي أقرب وقت ممكن بعد إجراء أي تغيير ف

 
ي  خصة، الشيرجر التصال بنا عىل تااصةل التصال أعاله ف

 
بما ف

 ذلك تااصةل التصال الخاص، بك. 

 

 حقوقك عىل معلوماتك

 تتمتع بالحقوق التالة، بموجب قوانير  حماي، البةانات: 

ك ىل موضوع البةانات"(. يتيح لاصول و باسم "طلب ال ىل بةاناتك الشخصة، )المعروفعصول حطلب ال صول: و ال  •

ي نحتاظ بها عنك والتحقق من أننا 
بشكل  (اامل بهعتننعالجها )هذا الحصول عىل نسخ، من البةانات الشخصة، التى

ي 
 .قانون 

نك هذا من تصحيح أي بةانات غير كامل،  التصحيح:  •
ّ
ي نحتاظ بها عنك. يمك

طلب تصحيح البةانات الشخصة، التى

ي تقدمها لنا عنك أو غير دقةق، نحتاظ بها 
 .عىل الرغم من أننا قد نحتاج إىل التحقق من دق، البةانات الجديدة التى

نك هذا من مطالبتنا بحذف  محو:   •
ّ
ي حال، عدم طلب محو بةاناتك الشخصة،. يمك

 
البةانات الشخصة، أو إزالتها ف

ي مطالبتنا بحذف بةاناتك الشخصة، أو إزالتها حةث معالجتها.  لمواصل،لنا وجود سبب وجةه 
 
ا الحق ف

ً
لديك أيض

اض عىل  ي العيى
 
عالجنا حةث ربما نكون قد  ( )انظر أدناه (تعامل بهاالطريق، المعالج، )مارست حقك بنجاح ف

ي أو حةث ُيطلب منا محو بةاناتك الشخصة،  معلوماتك بشكل غير 
 .القانون المحىلي ب لالمتثالقانون 

اضا  • اض عىل معالج، : عت  وع، )أو تلك الخاص، بطرف  العيى بةاناتك الشخصة، حةث نعتمد عىل مصلح، مشر

اض عىل المعالج، عىل هذا األساس ألنك تشعر  ي العيى
 
ء يتعلق بموقاك الخاص مما يجعلك ترغب ف ي

ثالث( وهناك شر

ي بعض 
 
وع، مقنع، ل الحالت أنها تؤثر عىل حقوقك وحرياتك األساسة،. ف الج، معقد نثبت أن لدينا أسباًبا مشر

ي تتجاوز حقوقك وحرياتك
 .معلوماتك والتى

ي  القيود:   •
 
نك هذا من مطالبتنا بتعليق معالج، بةاناتك الشخصة، ف

ّ
طلب تقيةد معالج، بةاناتك الشخصة،. يمك

ي ولك البةانات؛السيناريوهات التالة،: )أ( إذا كنت تريد منا إثبات دق، 
نك )ب( عندما يكون استخدامنا للبةانات غير قانون 

ي حاج، إليها إلقام، ت) محوه؛ل تريد منا 
 
( عندما تحتاج إلينا لالحتااظ بالبةانات حتى لو لم نعد بحاج، إليها ألنك ف

ضت عىل استخدامنا لبةاناتك ولكننا نحتاج إىل التحقق مما ثأو ) عنها؛الدعاوى القانونة، أو ممارستها أو الدفاع  ( اعيى

وع، لس   .تخدامهاإذا كانت لدينا أسباب مشر

تأو لطرف ثالث  لك طلب نقل بةاناتك الشخصة، إلةك أو إىل طرف ثالث. سنوفر  قابلية النقل:   • بةاناتك  ه اخيى

 الشخصة، بتنسيق منظم وشائع الستخدام ويمكن قراءته آلًةا. لحظ أن هذا الحق ل 
ّ
اآللة،  عىل المعلومات ينطبق إل

ي البداي، لنا لستخدامها أو حةث استخدمنا المعلومات لتناةذ عقد معك
 
ي قدمت موافقتك ف

 .التى

ي أي وقتسحب الموافقة   •
 
 نعتمد فةه عىل الموافق، لمعالج، بةاناتك الشخصة،.  حةث ف

 

 .الهيمكنك ممارس، حقوقك عن طريق التصال بنا عىل تااصةل التصال المذكورة أع

 

ض قد نار  ذلك لن تضطر إىل دفع رسوم للوصول إىل بةاناتك الشخصة، )أو لممارس، أي من الحقوق األخرى(. ومع 

 من 
 
قد نرفض  ذلك رسوًما معقول، إذا كان من الواضح أن طلبك ل أساس له من الصح، أو متكرر أو مارط. بدال

ي هذه ال
 
 . حالت المتثال لطلبك ف

 

ي الوصول إىل بةاناتك الشخصة، قد نحتاج إىل طلب 
 
ي تأكةد هويتك وضمان حقك ف

 
معلومات محددة منك لمساعدتنا ف

ي لضمان عدم الكشف عن البةانات الشخصة، ألي شخص ليس 
)أو ممارس، أي من حقوقك األخرى(. هذا إجراء أمت 

ا من المعلومات فةما 
ً
ا لنطلب منك مزيد

ً
ي الحصول عليها. قد نتصل بك أيض

 
يــــع يتعلق بطلبك لتش  لديه الحق ف

 .استجابتنا



 

ي عىل (مكتب ماوض المعلومات) ICOيمكن العثور عىل مزيد من التااصةل حول حقوقك عىل موقع 
ون   الموقع:  اإللكيى

https://ico.org.uk 

 

 

ي الشكوى
 
 حقك ف

 

نت الشخصة، إذا كانت لديك شكوى بشأن استخدامنا لبةاناتك   فةمكنك التصال بمكتب ماوض المعلومات عير اإلنيى

فإننا  ذلك ومع . 03031231113 أو عير الهاتف عىل   https://ico.org.uk/concerns  الموقع عىل

ي ال ICOبمكتب ماوض المعلومات  نقدر فرص، تعامل مع مخاوفك قبل التصال
 
 . األوىل مرحل،لذا يرجر التصال بنا ف

 

 

https://ico.org.uk/
https://ico.org.uk/concerns

