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البلدان خارج االتحاد األوروبي/ المنطقة االقتصادیة   -سیاسة الخصوصیة العامة لمنطقة أوروبا والشرق األوسط وإفریقیا  
 األوروبیة

 

 أمور عامة

"المؤسسة") ولمجموعة شركات   أو  "مؤسستك"  إلیھا باسم  (ویُشار  الصحیة  الرعایة  مھمة لمؤسسة   & Johnsonخصوصیتك 
Johnson  وتمثلھا في ھذه السیاسة ،Johnson & Johnson (Middle East) Inc  ")Johnson & Johnson ویُشار "

یوضح بیان الخصوصیة ھذا األسالیب التي نتبعھا  مائر الجمع للمتكلم).إلیھما معاً بالضمیر "نحن" أو "نا" الفاعلین أو غیر ذلك من ض
الشخصیة عند استخدام خدمات معینة عبر اإلنترنت ومرافق أو الوصول إلیھا وھي الخدمات والمرافق التي نتیحھا  في معالجة بیاناتك 

("الخدمات السحابیة"). لنا بتحدید البیانات الش لك ضمن منصة الحلول الرقمیة الخاصة بنا  ھي جمیع المعلومات التي تسمح  خصیة 
مباشر. سواء مباشرةً أو على نحو غیر  الشخصیة وأن تكون  ھویتك،  للتعامل مع بیاناتك  التي سنتبعھا  ونحن یھمنا أن تفھم األسالیب 

 على درایة بحقوقك.

الخصوصیة ھذا في أي وقت. لنا تعدیل بیان  في قسم الخصوصیة والمستندات  وأي تغییرات في بیان الخصوصیة ھذ یجوز  ا ستُنشر 
  .2021سبتمبر    29تم آخر تحدیث لبیان الخصوصیة ھذا في   القانونیة ضمن قسم اإلعدادات في التطبیق.

 ھویتنا ودورنا

فیما یتعلق بمعالجة بیاناتك   مراقب البیانات  الشخصیة المصري رقم الشخصیة  مؤسستك ھي  البیانات  حمایة  لعام   151وفقًا لقانون 
 دور معالج البیانات نیابةً   Johnson & Johnsonوتؤدي   على النحو للموضح في بیان الخصوصیة ھذا.("القانون") وكما    2020

 عن مؤسستك.

 ما البیانات الشخصیة التي نجمعھا نیابةً عن مؤسستك، وكیف نجمعھا، ولماذا؟

   التسجیل

على بیاناتك الشخصیة التي تسجلھا   Johnson & Johnsonوتحصل   أنشأت المؤسسة حسابًا الستخدام خدماتنا السحابیة نیابةً عنك.
من استخدام الخدمات السحابیة. في نموذج التسجیل. وتمكینك  ھذه المعلومات لتأكید تسجیلك  البیانات  ونستخدم  لنا تلك  وإذا لم تقدم 

فلن تستطی استخدام الخدمات السحابیة.الشخصیة،    ع 
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مؤسستك، تعالج منصة   (وذلك    C4Tألداء التزاماتنا تجاه  بعض البیانات الشخصیة األخرى التي تقدمھا باإلضافة إلى بیانات التسجیل 
 على حسب دورك):

 البیانات الصحیة الشخصیة •
 المراسالت بین المریض ومُقدّم الرعایة الصحیة •

رمناه مع مؤسستك لیحكم  ھذه المعالجة للبیانات الشخصیة ضروریة لغرض المصلحة المشروعة التي نسعى لتحقیقھا لتنفیذ العقد الذي أب
استخدام الخدمات السحابیة. استخدام الخدمات السحابیة. فلن تستطیع   وإذا لم تقدم لنا تلك البیانات الشخصیة، 

Care4Today 

مؤسستك، تعالج منصة   (وذلك    C4Tألداء التزاماتنا تجاه  بعض البیانات الشخصیة األخرى التي تقدمھا باإلضافة إلى بیانات التسجیل 
 ى حسب دورك):عل

 البیانات الصحیة الشخصیة •
 المراسالت بین المریض ومُقدّم الرعایة الصحیة •

معالجتنا لھذه البیانات الشخصیة ضروریة لغرض المصلحة المشروعة التي نسعى لتحقیقھا لتنفیذ العقد الذي أبرمناه مع مؤسستك لیحكم  
استخدام الخدمات السحابیة.وإذا لم تقدم لنا تلك البیانا استخدام الخدمات السحابیة. فلن تستطیع   ت الشخصیة، 

 بیانات االستخدام  

  نجمع أیضًا معلومات عن طریقة وصولك إلى الخدمات السحابیة واستخدامك لھا ("بیانات االستخدام").



  األسالیب التلقائیة لجمع البیانات واستخدامھا

ملفات   بأسالیب تلقائیة في أثناء تنقلك في الخدمة.قد نجمع نحن ومقدمو الخدمات إلینا معلومات معینة   ونرجو منك االطالع على سیاسة 
للمزید من المعلومات عن ملفات   تعریف االرتباط، والمتاحة في قسم الخصوصیة والمستندات القانونیة بقسم اإلعدادات في التطبیق، 

التي تُستخدم في الخدم ملفات تعریف االرتباط معلومات عن الخطوات التي  ة.تعریف االرتباط وغیرھا من تقنیات التتبُّع  وتضم سیاسة 
من ذلك أنك  یمكنك اتباعھا لتعطیل مثل ھذه التقنیات. فإننا سنستنتج  وإذا لم تعطل مثل ھذه التقنیات واستمررت في استخدام خدمتنا، 

   توافق على استخدامھا.

 من خالل متصفح اإلنترنت الذي تستخدمھ: األسالیب التلقائیة أیضًا لجمع البیانات واستخدامھا:كما قد نتبع، نحن ومقدمو الخدمات إلینا، 
) التحكم في وصول الوسائط  مثل عنوان  معلومات معینة،  )، ونوع جھاز الكمبیوتر (یعمل  MACمعظم متصفحات اإلنترنت تجمع 

التشغیل وإص واسم نظام  معلومات   داره، ونوع متصفح اإلنترنت وإصداره.بنظام ویندوز أم ماك)، ودقة عرض الشاشة،  وقد نجمع 
ونستخدمھا لضمان عمل الخدمات   مشابھة، مثل نوع جھازك والرقم التعریفي لھ في حالة اتصالك بالخدمة عن طریق جھاز محمول، 

 ھاز الكمبیوتر الذي تستخدمھ.الخاص بك ھو رقم تخصصھ شركة تقدیم خدمات اإلنترنت تلقائیًا إلى ج  IPعنوان  :IPعنوان   كما ینبغي.
كلما زار مستخدم   IPویتم تحدید عنوان  تلقائیًا وحفظھ، مع وقت الزیارة والصفحات التي تمت زیارتھا، في سجالت الخوادم الخاصة بنا 

الكثیر من الخدمات المتاحة عبر اإلنترنت تلقائیًا. IPوجمع عناوین   الخدمة. التي تتبعھا   IPنستخدم عناوین  و من األسالیب القیاسیة 
وقد نستنتج موقعك التقریبي أیضًا من عنوان  ألغراض مثل حساب معدالت استخدام الخدمة وتشخیص مشكالت الخوادم وإدارة الخدمة.

IP .قد نجمع معلومات عن جھازك المحمول، مثل الرقم التعریفي الفرید للجھاز، لنفھم كیف تستخدم   معلومات عن الجھاز: الخاص بك
 .الخدمة

 َمن الذین نشارك معھم بیاناتك الشخصیة؟

معالجة البیانات الشخصیة على النحو المشار إلیھ في بیان الخصوصیة ھذا یجوز، بناء على تعلیمات مؤسستك ونیابةً عنھا، أن یقوم بھ 
كن عن طریقھا أن تصل إلى (جزئیًا) مقدمو خدمات خارجیون مثل مقدمو خدمات تقنیة المعلومات أو مقدمو تطبیقات الجوال، والتي یم

اتفاقیات معالجة البیانات المناسبة مع مثل   Johnson & Johnsonوقد أبرمت   بعض الخدمات المعینة المتعلقة بالخدمات السحابیة.
 تلك الجھات من الغیر لحمایة مصالحك.

 ما مدة احتفاظنا ببیاناتك الشخصیة؟

الشخصیة إال للوقت الالزم لأل من أجلھا، ال نحتفظ ببیاناتك  البیانات الشخصیة  التي جمعنا تلك  فترة االحتفاظ من  غراض  وقد تختلف 
 غرض إلى آخر.

وحتى تحذف حسابك. الشخصیة ألغراض تسجیلك  االستخدام الخاصة بك لمدة من   إذا أنشأت حسابًا، فسنحتفظ ببیاناتك  نحتفظ ببیانات 
  من المعلومات عن مدة االحتفاظ، فنرجو منك التواصل مع مؤسستك.وإذا كنت ترید الحصول على المزید   الوقت تحددھا مؤسستك.

الشخصیة لمدة أطول إذا كان ھذا یفرضھ التزام تشریعي لالحتفاظ بھا أو إذا كان ذلك ضروریًا لحمایة حقوقنا،  یجوز االحتفاظ ببیاناتك 
 كما في حالة نزاع قانوني (محتمل) مثالً.

 األمن ومكان المعالجة

الشخصیة.نطبق   لتأمین بیاناتك  مناسبة  فنیة وتنظیمیة  وأنظمتنا وبرامجنا مؤمنة لمنع أي أطراف غیر مصرح لھم، من داخل  تدابیر 
الشخصیة. من الوصول إلى بیاناتك  الشخصیة قاصر على األشخاص الذین یحتاجون إلى  مؤسستنا أو خارجھا،  والوصول إلى بیاناتك 

  م.الوصول إلیھا ألغراض أداء أعمالھ

، والتي قد توفر  نقل بیاناتك الشخصیة إلى مواقع جغرافیة مختلفة خارج البلد الذي تقیم فیھ  Johnson & Johnsonیجوز لمجموعة  
وفي حالة نقل بیاناتك إلى بلدان أخرى فإننا اتخذنا تدابیر تعاقدیة وتدابیر أخرى  .قواعد حمایة بیانات مختلفة عن تلك الموجودة في بلدك

ب نقلھا.لحمایة  حالة  في  الشخصیة  في  یاناتك  البیانات  مع مسؤول حمایة  بالتواصل  التدابیر  من ھذه  الحصول على نسخة  ویمكنك 
Johnson & Johnson    اإللكتروني البرید  على  وذلك  ینطبق،  ذلك  كان  إذا  منطقتك،  أو  ببلدك  المختص 

emeaprivacy@its.jnj.com. 

 ما الحقوق المقررة لك وكیف تتواصل معنا لممارسة تلك الحقوق؟

الشخصیة.   لك حقوق مُعیّنة فیما یتصل ببیاناتك 

الشخصیة أو تصحیحھا أو تحدیثھا أو تقیید معالجتھا أو االعتراض على معالجتھا أو حذفھا،  على وإذا رغبت في استعراض بیاناتك 
قدمتھا، فیجب علیك   النحو المنصوص علیھ في القانون،  إلكترونیة من البیانات الشخصیة التي  أو إذا رغبت في الحصول على نسخة 

  وقد نطلب ].Support@Care4TodayPatient.comاصل معنا بالبرید اإللكتروني على العنوان [التواصل مع مؤسستك أو التو
أنت الشخصیة.   وھذا اإلجراء بھدف حمایة خصوصیتك. منك إثباتًا إضافیًا لھویتك للتحقق من أن طلبك یتعلق ببیاناتك 
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  نطبق علیك.وقد یحق لك، تقدیم شكوى إلى سلطة مختصة لحمایة البیانات إذا كان ذلك ی

 


