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كة إمبا�ت (  ) المحدودة لألبحاث: ب�ان الخصوص�ة الخاص ب�جراء أبحاث السوقImpact�ش

 

ا بالحفاظ ع� خصوصيتك والتأ�د من حما�ة المعلومات  ا بالغ� ا من أجل هذا خصوصيتك أمر بالغ األهم�ة بالنسبة لنا. نهتم اهتمام� ي نجمعها خص�ص� اليت
 االستب�ان. 

ا �شأن طب�عة البحث أو ك�ف�ة  موافقة ��حةال يتم إجراء أُي استب�ان ألبحاث السوق دون الحصول ع�  ا. لن نضللك أبد� منك، و�ي طوع�ة تمام�
 استخدام ب�اناتك أو ك�ف�ة استخدام النتائج. 

 

ن وقواعد السلوك التال مون بالقوانني ن  �ة: نحن مل�ت

 مدونة قواعد سلوك أبحاث السوق •
ي العام لحما�ة الب�انات ( •  )GDPRالنظام األورويب
• ISO20252 
كة إمبا�ت ( • تّ�ب تعل�مات �ش

�
 ) Impactك

 عن ا
ً
ي األ�شطة البحث�ة ن�ابة

ن لدعوتهم للمشاركة �ن لعم�ل الذي بصفتنا وكالة أبحاث، نقوم بالتواصل مع الجمهور وأشخاص آخ��ن من األفراد المعنيني
ن واآلخر.  ن الحني  أوكل إلينا هذه المهمة. وقد نقوم ب�جراء أبحاثنا الخاصة بني

 

ن من المعلومات نود جمعه حيت نتمكن  وري ألغراض الدراسة البحث�ة هناك قدر معني من تحقيق أهدافنا البحث�ة، ومع ذلك، سنجمع فقط ما هو �ن
ي ُطلب منك المشاركة فيها، ولن �ستخدم هذه المعلومات ألي أغراض أخرى غ�ي تلك الخاصة بهذا االستب�ان المحدد. سنح�ي خصوص �ة المحددة اليت

ا إلجراءاتنا الق�اس�ة والمتطلبات ال  قانون�ة. معلوماتك وفق�

 

كة إمبا�ت ( ي معرفة ه��ة عم�لنا، وسيتم ال�شف Impactتتو� �ش
اف ع� االستب�ان الذي �شارك ف�ه. لد�ك الحق �ن  عن عم�لنا اإل�ش

ً
) المحدودة ن�ابة
ي الوقت المناسب خالل االستب�ان. 

 عنها لك �ن

 

ي سحب موافقتك إن كانت لد�ك أي أسئلة تتعلق بهذا االستب�ان و�ك�ف�ة التعامل مع ب�انات
ا التواصل معنا إن رغبت �ن ك ُير�ب التواصل معنا. �مكنك أ�ض�

ا، إن كنت تعتقد أنه تم االتصال بك بالخطأ، أو أنك لم تأذن بذلك، أو أنك ببساطة ترغب أن تتم إزالة اسمك من قاعدة � ي أي وقت. وأخ�ي
ب�اناتنا، ُير�ب  �ن

ي نها�ة ه التواصل معنا. 
 .ذه الوث�قةتوجد ب�انات االتصال �ن

 

ي نجمعها.   المعلومات اليت

ي نجمعها ونحتفظ بها:   قد تتضمن المعلومات اليت

ات واستخدام بعض المنتجات أو الخدمات المحددة)  •  آراؤك الشخص�ة (المتعلقة بالمواقف والخ�ب
، رقم الهاتف، • ي

وين �د اإلل��ت ـــخ الم�الد، عنوان ال�ب �دي، الجنس، المهنة، السن، تار�ـ  وما إ� ذلك.  المعلومات الشخص�ة مثل االسم، العنوان، الرقم ال�ب
ي والقسم.  •

كة والمس� الوظ��ن  إن كان لذلك صلة، فسنقوم بجمع معلومات االتصال الخاصة بالعمل مثل اسم ال�ش
نت IP سنقوم بتسج�ل عنوان •  الخاص بك و�عض المعاي�ي األساس�ة األخرى من أجل االستب�انات ع�ب اإلن�ت
ا  •  تتضمن معلومات حول ِعرقك، صحتك، إعاقتك معلومات شخص�ة حساسةقد نطلب أح�ان�

 

 لن يتم حفظ واستخدام أي معلومات تقدمها إال بموافقة ��حة منك. 

 

 ك�ف �ستخدم معلوماتك
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ي �شاركها معنا فقط لغرض هذا االستب�ان المحدد  •  سيتم استخدام المعلومات اليت
ي نفس الدراسة البحث�ة) لحما�ة •

كوا �ن ن اآلخ��ن الذين اش�ت  بالب�انات من المشاركني
ً
نة  ّ��ة ه��تك.  سيتم تحل�ل الب�انات ع� مستوى ُمجّمع فقط (مق�ت

 أنها ّ��ة ما لم تمنحنا الموافقة ع� تحد�د ه��تك لن ُتنسب إجاباتك إل�ك، وسيتم التعامل معها ع� •
�ة أو مكافآت لك (إن كان ذلك ينطبق)  • ن  إلعالمك إذا فزت بأحد سح��اتنا ع� الجوائز أو لتمكيننا من إصدار جوائز أو مدفوعات تحف�ي
ي االتصال بك للتحقق من اإلجابات، ومع ذلك سنفعل ذلك فقط بموافقتك وسيت •

ا �ن ي نها�ة االستب�ان، إن كان ذلك ينطبق. قد نرغب أح�ان�
 م طلبها �ن

 

 ك�ف نح�ي معلوماتك

 الب�انات الشخص�ة) محفوظة بط��قة مأمونة وآمنة 
ً
ة ع� أن تكون جميع الب�انات (خاصة سواًء عند االحتفاظ بالب�انات أو عند نقلها.  -نعلق أهم�ة كب�ي

رة لحمايتها من الوصول غ  �ي الم�ح به أو االستخدام أو اإلفصاح: تفاص�ل العمل�ات الرئ�س�ة متاحة عند الطلب. لدينا عمل�ات و�جراءات ُمطوَّ

 

 بينما نفعل كل ما بوسعنا لحما�ة معلوماتك، مع ذلك ال �مكننا ضمان أمنها، وأي معلومات تقدمها لنا تتم ع� مسؤوليتك الخاصة. 

 

ي نحتفظ فيها بمعلوماتك  ما المدة اليت

ا ألغراض هذا البحث. سيتم االحتفاظ بأي معلومات ُتعّرف عن اله��ة نتلقاها لمدة ال ت��د عن سنحتفظ �سجل  ور�� لمعلوماتك فقط طالما كان ذلك �ن
ي والمعلومات غ�ي الُمعّرفة عن اله��ة لمدة ال ت��د عن  12 وع البحيث ا من ا�تمال الم�ش  سنوات.  5أسبوع�

 

 من الذي �شارك المعلومات معه

ي عمل�ة إ
ور�ة إلجر �ن ن لمساعدتنا ع� أداء بعض الوظائف األساس�ة ن�ابة عنا (�ن اء جراء أبحاث السوق، قد نعمل مع واحد أو أ��ث من موردينا الموثوقني

ونها ألي خدمهذا االستب�ان). ع� سب�ل المثال، قد �حتاجون إ� الوصول لمعلوماتك الشخص�ة من أجل اإل�فاء بمتطلباتهم التعاقد�ة معنا، ل�ن لن �ست
ن  ي نل�ت شاد�ة الصارمة اليت ا للوائح االس�ت م بها كما هو أغراض أخرى. لدينا اتفاق�ات لمستوى الخدمة مع موردينا لضمان معالجتهم ألي ب�انات شخص�ة وفق�

ي قد يتم استخدام معلوماتك الشخص�ة بها بواسطة موردي ي هذه الس�اسة، ونحتفظ بالمسؤول�ة ال�املة لل��ف�ة اليت
 نا. موضح �ن

ي بحثنا، فإنك �سمح لنا بتخ��ن ومعالجة ب�انات التع��ف الشخص�ة الخاصة بك داخل المنطقة االقتصاد�ة األورو�
) EEA�ة (بموافقتك ع� المشاركة �ن

ا، سنس� لضمان الحفاظ ع� ��ة وأمان معلوماتك الشخص�ة.   لألغراض المذكورة أعاله. وكما هو الحال دائم�

 حقوقك

ي تزودنا بها. يتضمن ذلك: لد�ك عدد من   الحقوق المتعلقة بالمعلومات الشخص�ة اليت

ي قد نحتفظ بها عنك إن وجدت، وألي أغراض قد �ستخدم ب�اناتك • ي طلب تأ��د ماه�ة المعلومات الشخص�ة اليت
 حقك �ن

ي قدمتها لنا ف�ما يتعلق بمعالجة معلوماتك • ي أي وقت ودون تحامل) عن موافقتك اليت
اجع (�ن ي ال�ت

 الشخص�ة حقك �ن
ي أن تطلب منا تصحيح أي معلومات شخص�ة غ�ي دق�قة أو غ�ي كاملة قد نحتفظ بها عنك •

 حقك �ن
ي قد  • ي نحتفظ بها عنك �شكل دائم، وللتأ��د ع� أنه تم الق�ام بذلك (هناك بعض الظروف اليت ي طلب حذف جميع المعلومات الشخص�ة اليت

ال نتمكن حقك �ن
 فيها من تنف�ذ هذا). 

 

ي ممارسة أي من حقوقك القانون�ة، ُير�ب االتصال بنا إذا كنت تر 
 التفاص�ل أدناه.  -غب �ن

 

 ب�انات االتصال

ء تغط�ه هذه الوث�قة، ف�مكنك الق�ام بذلك باستخدام التفاص�ل الواردة أدناه:  ي
ي التواصل معنا بخصوص أي �ش

 إذا كنت ترغب �ن

 

 : ي
وين �د اإلل��ت  info@impactmr.comع�ب ال�ب
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ا عن ردودنا ع� مخاوفك أو طلباتك المتعلقة بب�اناتك  الشخص�ة، إذا كانت لد�ك مخاوف �شأن ك�ف�ة تعاملنا مع ب�اناتك الشخص�ة، أو لم تكن راض��
 ) ع�ب الخ�ارات التال�ة: ICO�مكنك االتصال بمكتب مفّوض المعلومات (

 

ي 
وين  /https://ico.org.uk/concernsالموقع اإلل��ت

 .1113 123 0303 الهاتف 

 

ي كل مرة �شارك 
ي أ�شطة البحث أو ألغراض أخرى. ُير�ب مراجعة هذه الس�اسة �ن

ات �ن ي أحد قد يتم تغي�ي هذه الس�اسة من وقت آلخر لتعكس التغي�ي
فيها �ن

ات.   استب�اناتنا للتأ�د من رضاك عن أي تغي�ي

 

كة إمبا�ت (س�اسة الخصوص�ة ا ي Impactلخاصة ��ش
 05/12/2019) المحدودة. آخر تحد�ث تم �ن

 

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

