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 من هم األشخاص الذين نُعالج بياناتهم وكيف نقوم بذلك؟ 1

 هموهم ومسؤولووموظفاألعضاء  1.1

عن تمثيل مصالح ومعلومات أعضائنا، نقوم بمعالجة بعض المعلومات الشخصية الخاصة بك كعضو )بما  فضًل باالرتباط مع إدارة ورعاية أعضائنا، 

 ( أو كموظف أو مسؤول ألحد أعضائنا )وخاصة كمدير تنفيذي، ورئيس مجلس إدارة أو عضو في مجلس اإلشراف(.نوالسابقفي ذلك األعضاء 

 

أدناه، يمكنك الحصول على معلومات حول  3و 2باإلضافة إلى ذلك، في القسمين و. 1.1هذا القسم  يتم وصف كيفية معالجتنا لبياناتك الشخصية في

 عمليات نقل البيانات الدولية وحقوقك المتعلقة بمعالجة بياناتك الشخصية.

 

 جة وأغراض معالجة البياناتفئات البيانات المعال   1.1.1

 ناتك"( لألغراض التالية)"بيا 1سنقوم بمعالجة بياناتك المشار إليها في الملحق 

 

 إعداد دليل العضوية واإلحصاءات؛ 

  ؛1998تمثيل مصالح أعضائنا بالمعنى المقصود في قانون غرفة التجارة لعام 

 المشاركة في الدراسات اإلحصائية والمسوحات اإلحصائية؛ 

 نية )الخارجية(؛تقديم المشورة ألعضائنا وتوفير المعلومات والدعم لهم في المسائل االقتصادية والقانو 

  تقديم الدعم للسلطات واألعضاء من خلل توفير المعلومات )ال سيما عن فترات العضوية، وإصدار تأكيدات التدريب المكتمل، وما إلى

 ذلك(؛

 تنظيم المعلومات وفعاليات التدريب المستمر )بما في ذلك الدعوات وقوائم الحضور والمحاضر(؛ 

 نا اإلخبارية ومنشوراتنا؛توفير المعلومات من خلل نشرت 

 والعلقات العامة؛ ةالدعاي 

 اإلدراج في قاعدة بيانات الشركاء التجاريين؛ 

 تقديم الخدمات والمنتجات المعروضة على موقعنا على اإلنترنت بقدر ما نقوم بتشغيل الموقع؛ 

 ن غرفة التجارة والممارسات ذات الصلة؛األنشطة األخرى المتعلقة بإدارة العضوية وتمثيل المصالح بالمعنى المقصود في قانو 

 إنجاز المهام المتعلقة بحساب وجمع الضرائب والرسوم بموجب قانون غرفة التجارة؛ 

 إجراء انتخابات غرفة التجارة؛ 

 .الوفاء بااللتزامات القانونية األخرى، وال سيما وفقًا لقانون غرفة التجارة 

 

 ل غرفة التجارة النمساوية أو الغرفة اإلقليمية، ستتم معالجة بياناتك بشكل إضافي لألغراض التالية:ب  فيما يتعلق بمعالجة بياناتك الشخصية من ق  

 

  والمجالس التشريعية؛لسلطات إلى ارفع التقارير واآلراء والمقترحات الخاصة بمخاوف أعضائنا 

  ،ل المؤسسات ب  وتقني وتجاري من ق   ير تعزيز اقتصادي عام  عن توف فضًل دعم االقتصاد، ال سيما من خلل تقديم التدريب األساسي والمستمر

 من قانون الغرفة التجارية(؛ Z 4 1الفقرة  19المناسبة، وال سيما عن طريق معاهد التنمية االقتصادية )بالمعنى الوارد في المادة 

 إرسال ممثلين إلى هيئات ووكاالت أخرى؛ 

  والجمعيات المعينة قانونًا؛إيفاد األعضاء في المجالس االستشارية والسلطات 

 .إدارة الدعم والتعزيز 

 

 ل منظمة متخصصة، ستتم معالجة بياناتك بشكل إضافي لألغراض التالية:ب  بقدر ما تتم معالجة بياناتك الشخصية من ق  

 

 تعزيز الشؤون االقتصادية واالجتماعية واإلنسانية لألعضاء، وتعزيز روح المجتمع وصورة هذا القطاع؛ 

 ؛كافؤ الفرص التنافسية لألعضاء، وال سيما منع التداول غير المصرح بهضمان ت 

 قطاعات تعزيز التعاون واألنشطة المجتمعية، ال سيما إنشاء الجمعيات التعاونية الصناعية والجمعيات التعاونية العامة، وكذلك تطوير مفاهيم ال

 الخاصة بالتوجه نحو السوق ونحو المستقبل؛

 تفاقات الجماعية؛التفاوض وإبرام اال 

 .تعزيز التعليم العام والخاص بما يصب في مصلحة األعضاء، وتعزيز تعليم وتدريب األعضاء وموظفيهم، وتعزيز التدريب المهني 
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)خاصة عن طريق نقوم بتجميع هذه البيانات في إطار عضويتك أو فيما يتعلق بتقديم الخدمات ألحد أعضائنا، إما عن طريق تزويدنا بهذه البيانات بنفسك 

 التواصل عبر البريد اإللكتروني أو وسائل االتصال األخرى( أو عن طريق جمعها، على سبيل المثال في سياق المناقشات االستشارية، وإقامة

 إلخ، باإلضافة إلى ذلك، نتلقى البيانات التجارية من المصادر والسجلت العامة. ...الفعاليات

 

ا بشكل عام. ومع ذلك، فإن العديد من عمليات إدارة األعضاء وتمثيل المصالح ها تقديم بياناتك، يكون هذا اإلجراء اختياري  في الحاالت التي نطلب منك في

ا إذا لم تقدم وإدارة المعلومات والفعاليات، باإلضافة إلى االتصال الداخلي والخارجي فيما يتعلق بهذه األمور، ستتأخر أو سيكون من المستحيل إجراؤه

 اناتك الشخصية. إذا كان توفير بياناتك مطلوبًا من الناحية القانونية في بعض الحاالت، فسنشير إلى ذلك بشكل منفصل.بي

 األسس القانونية لمعالجة البيانات 1.1.2

 نقوم بمعالجة بياناتك على األساس التالي:

 

  حرف  1فقرة  6قانون الغرفة التجارية، وفقًا للمادة  بااللتزامات القانونية التي نخضع لها، على وجه الخصوص، فيلوفاء إلى االحاجةC  من

 اللئحة العامة لحماية البيانات؛

  ًرقم  1الفقرة  6ا للمادة لدينا مصلحة مشروعة سائدة وفقf  من اللئحة العامة لحماية البيانات، وهو أن تكون إدارة العضوية لدينا وإدارة

 اخلية والخارجية فعالة في هذا الصدد؛المعلومات والفعاليات وكذلك االتصاالت الد

  حرف  1الفقرة  6في بعض الحاالت الفردية: موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية )المادةa،  الحرف  2الفقرة  9أو المادةa  من اللئحة

 العامة لحماية البيانات(.

 نقل البيانات الشخصية الخاصة بك 1.1.3

 ، سنرسل بياناتك إلى الجهات التالية:إلى الحد الضروري لألغراض المذكورة أعله

 

 منظمات األعمال التجارية؛ 

 أعضاء غرفة التجارة؛ 

 المحاكم والسلطات اإلدارية؛ 

   ليتسنى لها أداء واجباتها )مثل صناديق الضمان االجتماعي، وتمثيل المصالح، والبلديات(؛ هيئات إنفاذ القانون العام 

 بون العموميون(؛والمحاس   ،اب العدلت  وكُ  ،ة )على سبيل المثال المحامونأعضاء المهن القانونية والوظائف الداعم 

 المؤسسات النقدية واالئتمانية لتسوية المدفوعات؛ 

  غرفة التجارة؛ -مجموعات ناخبين 

 وعة(؛النوادي والجمعيات الخاصة بتحقيق المصالح والمتطلبات االقتصادية )على سبيل المثال، الحماية من المنافسة غير المشر 

 خدمة التوظيف العامة إلدارة تدابير الدعم؛ 

 أي شخص مهتم ببيانات األعضاء، بموافقتك، ما لم تكن البيانات منشورة بالفعل بشكل مسموح به أو تهدف إلى التنمية االقتصادية؛ 

  للنتفاع بالخدمات الُمقدمة؛المجالس االستشارية القانونية والهيئات والنوادي التي يرسل األعضاء فيها األطراف المتعاقدة 

  شركةWKO Inhouse ش.ذ.م.م.؛ 

 خدمة تكنولوجيا المعلومات الخارجيين. يمزود 

 فترة الحفظ 1.1.4

لنا طالما أن هناك التزامات حفظ قانونية أو ضرورية للوفاء بالتزاماتنا القانونية، وما يترتب على ذلك، طالما ب  سيتم االحتفاظ بالبيانات الخاصة بك من ق  

 مهلة الضمان أو الحفظ أو مهل التقادم ال تزال سارية.أن 

 

 األعضاء والموظفون في المنظمات التجارية 1.2

موظف في لتنفيذ واجباتنا فيما يتعلق بإدارة وتمثيل مصالح أعضائنا، سنقوم بمعالجة بعض بياناتك الشخصية فيما يتعلق بواجباتك كمسؤول رسمي أو 

 عمل التي تربطك بنا، تنطبق سياسات خصوصية إضافية عليك.بقدر علقة الوالمنظمة التجارية. 

 

أدناه، يمكنك الحصول على معلومات حول  3و 2باإلضافة إلى ذلك، في القسمين و. 1.2يتم وصف كيفية معالجتنا لبياناتك الشخصية في هذا القسم 

 عمليات نقل البيانات الدولية وحقوقك المتعلقة بمعالجة بياناتك الشخصية.
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 البيانات المعالجة وأغراض معالجة البيانات فئات 1.2.1

 )"بياناتك"( لألغراض التالية 2سنقوم بمعالجة بياناتك المشار إليها في الملحق 

 

 إدارة الموظفين؛ 

 وكذلك موقع اإلنترنت الخاص بالغرفة؛ ،تقديم الموظفين والعمال على شبكة اإلنترنت 

  ؛1998والمهام األخرى في إطار قانون غرفة التجارة لعام إجراء تمثيل المصالح والدعم والمشورة ألعضائنا 

  من قانون غرفة التجارة؛ 4و 3الفقرة  50تعويض النفقات والبدالت الوظيفية وسداد النفقات في إطار المادة 

 إجراء انتخابات غرفة التجارة؛ 

 ائم الحضور؛تنظيم وعقد االجتماعات، بما في ذلك تقديم إعداد الدعوات ومحاضر االجتماعات وقو 

 التواصل معك؛ 

 إدارة الفعاليات وكذلك 

 .إرسال النشرات اإلخبارية والمنشورات 

 

 ل غرفة التجارة النمساوية أو الغرفة اإلقليمية، ستتم معالجة بياناتك بشكل إضافي لألغراض التالية:ب  فيما يتعلق بمعالجة بياناتك الشخصية من ق  

 

  والحسابات الخاصة بالمنظمات المتخصصة ومعاملتها المالية.التصديق على التقديرات األولية 

 

 ل منظمة متخصصة، ستتم معالجة بياناتك بشكل إضافي لألغراض التالية:ب  بقدر ما تتم معالجة بياناتك الشخصية من ق  

 

 .التفاوض وإبرام االتفاقات الجماعية 

 

سسة التجارية، إما عن طريق تزويدنا بهذه المعلومات بنفسك )وخاصة عن طريق نقوم بتجميع بياناتك في إطار وظيفتك كمشغل أو موظف في المؤ

حضور  االتصال عبر البريد اإللكتروني أو وسائل االتصال الحديثة األخرى( أو عن طريق جمعها بنفسك، على سبيل المثال، في سياق االجتماعات أو

 ن السجلت العامة والمصادر.باإلضافة إلى ذلك، نتلقى البيانات التجارية موالفعاليات. 

 

. ومع ذلك، فإن العديد من عمليات إدارة المسؤولين وتمثيل المصالح ا بشكل عام  في الحاالت التي نطلب منك فيها تقديم بياناتك، يكون هذا اإلجراء اختياري  

األمور، ستتأخر أو سيكون من المستحيل إجراؤها إذا لم تقدم وإدارة المعلومات والفعاليات، باإلضافة إلى االتصال الداخلي والخارجي فيما يتعلق بهذه 

 بياناتك. إذا كان توفير بياناتك مطلوبًا من الناحية القانونية في بعض الحاالت، فسنشير إلى ذلك بشكل منفصل.

 األسس القانونية لمعالجة البيانات 1.2.2

 نقوم بمعالجة بياناتك على األساس التالي:

 

  حرف  1فقرة  6تزامات القانونية التي نخضع لها، على وجه الخصوص، في قانون غرفة التجارة، وفقًا للمادة باالللوفاء إلى االحاجةC  من

 اللئحة العامة لحماية البيانات؛ وكذلك

  ًالحرف  1الفقرة  6ا للمادة لدينا مصلحة مشروعة سائدة وفقf  ،الموظفين، إدارة جعل إلى تهدف التي من اللئحة العامة لحماية البيانات

 وإدارة الفعاليات لدينا وخدمات المعلومات وكذلك االتصاالت الداخلية والخارجية فعالة في هذه األمور؛

  حرف  1الفقرة  6في بعض الحاالت الفردية: موافقتك على معالجة بياناتك )المادةa،  الحرف  2الفقرة  9أو المادةa  من اللئحة العامة لحماية

 البيانات(.

 انات الشخصية الخاصة بكنقل البي 1.2.3

 إلى الحد الضروري لألغراض المذكورة أعله، سنرسل بياناتك إلى الجهات التالية:

 

 منظمات األعمال التجارية؛ 

 أعضاء غرفة التجارة؛ 

 المحاكم والسلطات اإلدارية؛ 

  ،وتمثيل المصالح، والبلديات(؛هيئات إنفاذ القانون العام ليتسنى لها أداء واجباتها )مثل صناديق الضمان االجتماعي 
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 بون العموميون(؛والمحاس   ،اب العدلت  وكُ  ،أعضاء المهن القانونية والوظائف الداعمة )على سبيل المثال المحامون 

 المؤسسات النقدية واالئتمانية لتسوية المدفوعات؛ 

  غرفة التجارة؛ -مجموعات ناخبين 

 تطلبات االقتصادية )على سبيل المثال، الحماية من المنافسة غير المشروعة(؛النوادي والجمعيات الخاصة بتحقيق المصالح والم 

  أي شخص مهتم ببيانات المسؤولين، )بما في ذلك األعضاء( بموجب موافقتك بوصفك مشغًل، ما لم تكن هذه البيانات منشورة بالفعل بشكل

 مسموح به أو تهدف إلى التنمية االقتصادية؛

 بتقديم الخدمات؛ شركاء التعاقد المنوطين 

  شركةWKO Inhouse ش.ذ.م.م.؛ 

 خدمة تكنولوجيا المعلومات الخارجيين. يمزود 

 فترة الحفظ 1.2.4

لنا طالما أن هناك التزامات حفظ قانونية أو ضرورية للوفاء بالتزاماتنا القانونية، وما يترتب على ذلك، طالما ب  سيتم االحتفاظ بالبيانات الخاصة بك من ق  

 ل التقادم ال تزال سارية.ه  أو الحفظ أو مُ  أن مهلة الضمان

 

 واألشخاص الذين يخضعون الختبارات مزاولة المهنة أو اختبارات الكفاءةن والمتدرب 1.3

"( أو ترغب في اجتياز اختبارات مزاولة المهنة أو اختبار الكفاءة الخاص بغرفة التجارة، فسنقوم بمعالجة بعض بًامتدرإذا كنت في التدريب المهني )"

 ح هنا. يتم إنشاء مراكز التدريب المهني ومراكز اختبارات مزاولة المهنة في الغرف اإلقليمية للقتصاد التجاري.بياناتك الشخصية كما هو موض  

 

الحصول على معلومات أدناه، يمكنك  3و 2ين باإلضافة إلى ذلك، في القسم  ونوفر لك المعلومات حول كيفية معالجتنا لبياناتك.  ،1.3في هذا القسم رقم 

 حول عمليات نقل البيانات الدولية وحقوقك المتعلقة بمعالجة بياناتك الشخصية.

 فئات البيانات المعالجة وأغراض معالجة البيانات 1.3.1

 :)"بياناتك"( لألغراض التالية 3سنقوم بمعالجة بياناتك المشار إليها في الملحق 

 

  باإلضافة إلى أماكن  ،19للتدريب على وجه الخصوص وفقًا لقانون التدريب المهني مادة رقم لتنفيذ مهام الغرف اإلقليمية بوصفها أماكن

 وقانون التدريب المهني؛ 1994وما يليها من القانون التجاري  350اختبارات مزاولة المهنة المادة 

 للتحقق من ملءمة شركات التدريب من حيث المنظورات الشخصية؛ 

 لفحص وتسجيل عقود التدريب؛ 

 لتقديم المشورة للمتدربين وشركات التدريب؛ 

 إلكمال امتحانات التدريب النهائية واإلعانات المالية لشركات التدريب؛ 

 إلكمال اختبارات مزاولة المهنة والكفاءة؛ 

 .لتنظيم وعقد الدورات التحضيرية 

 

أو سنقوم بتجميع مثل  ،ريد اإللكتروني أو وسائل االتصال األخرى(التواصل عبر الب من خلل)خاصة  سيتم إرسال بياناتك إلينا إما من جانبك مباشرةً 

 هذه البيانات بأنفسنا، على سبيل المثال أثناء جلسات المشورة أو عقد االمتحانات أو الدورات التحضيرية.

 

لم تقدم بياناتك، فلن تكون قادًرا على االنتفاع ا بشكل عام. ومع ذلك، إذا في الحاالت التي نطلب منك فيها تقديم بياناتك، يكون هذا اإلجراء اختياري  

وبًا من بعروض خدماتنا كجهات التدريب المهني أو جهات اختبارات مزاولة المهنة، ولن تستخدم سوى خدمات محدودة فقط. إذا كان توفير بياناتك مطل

 الناحية القانونية في بعض الحاالت، فسنشير إلى ذلك بشكل منفصل.

 لمعالجة البياناتاألسس القانونية  1.3.2

 نقوم بمعالجة بياناتك على األساس التالي:

 

  حرف  1فقرة  6بااللتزامات القانونية التي نخضع لها، على وجه الخصوص، في قانون التدريب المهني، وفقًا للمادة لوفاء إلى االحاجةC  من

 اللئحة العامة لحماية البيانات؛
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  الحرف  1الفقرة  6مصلحتنا المشروعة والُكبرى وفقًا للمادةf  ،ذُكرت فيها طرق تنفيذ مهامنا بشكٍل التي من اللئحة األساسية لحماية البيانات

 فعال بوصفنا جهات اختبار مزاولة المهنة واختبار المتدربين؛ وكذلك

  حرف  1الفقرة  6في بعض الحاالت الفردية: موافقتك على معالجة بياناتك )المادةa،  الحرف  2الفقرة  9أو المادةa  من اللئحة العامة لحماية

 البيانات(.

 نقل البيانات الشخصية الخاصة بك 1.3.3

 إلى الحد الضروري لألغراض المذكورة أعله، سنرسل بياناتك إلى الجهات التالية:

 

 منظمات األعمال التجارية؛ 

 أعضاء غرفة التجارة؛ 

 دمات سوق العمل، إلخ(؛السلطات اإلدارية )مثل مصلحة الضرائب، خ 

 هيئات إنفاذ القانون العام ليتسنى لها أداء واجباتها )مثل صناديق الضمان االجتماعي، وتمثيل المصالح، إلخ(؛ 

 ؛نياالقتصاديوالوكلء ن يالمحام 

 المؤسسات النقدية واالئتمانية لتسوية المدفوعات؛ 

 قتصادية )على سبيل المثال، الحماية من المنافسة غير المشروعة(؛النوادي والجمعيات الخاصة بتحقيق المصالح والمتطلبات اال 

 ( هيئة تسجيل األرقام التعريفية الشخصيةPINفي نطاق صلحياتها بموجب قانون الحكومة اإللكترونية؛ ) 

 الجهة المانحة؛ 

 المحاكم؛ 

 شركاء التعاون )على سبيل المثال، مقدمو الخدمات االستشارية(؛ 

 ؛مساهيئة اإلحصاء بالن 

 المدارس المهنية ومجلس إدارة المدارس؛ 

  شركةWKO Inhouse  ش.ذ.م.م.؛ 

 .)مزودي الخدمة الخارجيين )تكنولوجيا المعلومات 

 فترة الحفظ 1.3.4

، أو 1994التجارية لعام ا للوفاء بالتزاماتنا القانونية، وال سي ما وفقًا لقانون التدريب الوظيفي، واللئحة لنا طالما كان ذلك ضروري  ب  يتم حفظ بياناتك من ق  

 ل الحفظ القانونية، أو في حالة وجود نزاعات قانونية يلزم عندها تقديم البيانات كدليل.حتى نهاية ُمهلة الضمان أو الحفظ، أو التقادم أو غير ذلك من ُمه  

 

 المؤسسون والمهتمون والصحفيون 1.4

"(، أو كانت لديك مصلحة في المنظمة أو عروض المعلومات والخدمات الخاصة بنا بغض نيالمؤسسإذا كنت متواجدًا في مرحلة تأسيس الشركة )"

اُمهتشاركت في إحدى الدورات أو الفعاليات التي نُقدمها )"كنت قد النظر عن تأسيس الشركة، أو إذا  سنقوم بمعالجة بعض بياناتك الشخصية مثلما ف"(، م 

 فسنقوم بمعالجة بعض بياناتك الشخصية. ،اهو موصوف هنا. حتى إذا كنت تعمل صحفي  

 

أدناه، يمكنك الحصول على معلومات  3و 2ين باإلضافة إلى ذلك، في القسم  ونوفر لك المعلومات حول كيفية معالجتنا لبياناتك.  ،1.4في هذا القسم رقم 

 حول عمليات نقل البيانات الدولية وحقوقك المتعلقة بمعالجة بياناتك الشخصية.

 انات المعالجة وأغراض معالجة البياناتفئات البي 1.4.1

 )"بياناتك"( لألغراض التالية 4سنقوم بمعالجة بياناتك المشار إليها في الملحق 

 

 المدارس المهنية وإدارة مجالس المدارس؛ والمعلومات واالستشارات في جميع المسائل المتعلقة بالمؤسسات؛ 

 معلومات حول السياسة التجارية وأنشطتنا؛ 

 إجراء فعاليات المعلومات والتدريب المستمر )بما في ذلك إرسال الدعوات، والتقاط الصور الضوئية، وإعداد قوائم الحضور، تنظيم و

 والمحاضر، وكذلك إدارة الدورة(؛

 توفير المعلومات من خلل نشرتنا اإلخبارية ومنشوراتنا؛ 

 .إدارة الدعم والتعزيز 
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 مهتمين وكذلك إدارة الفعاليات لدينا؛أنشطة أخرى ذات صلة بإدارة المؤسسين وال 

 تنظيم وإقامة المؤتمرات الصحفية، وعقد االتصاالت الصحفية؛ 

 العلقات العامة وكذلك 

 .طالما كنت تزور مكاننا، بغرض حماية الملكية الشخصية، وبغرض احتواء السلوكات اإلجرامية، والتحقيق فيها 

 

التواصل عبر البريد اإللكتروني أو وسائل االتصال األخرى( أو سنقوم بتجميع مثل هذه  من خللرة )خاصة سيتم إرسال بياناتك إلينا إما من جانبك مباش

 المعلومات بأنفسنا، على سبيل المثال أثناء جلسات المشورة أو االنتهاء من الفعاليات.

 

عام. ومع ذلك، فإن العديد من عمليات إدارة المؤسسين وتمثيل المصالح ا بشكل في الحاالت التي نطلب منك فيها تقديم بياناتك، يكون هذا اإلجراء اختياري  

ا إذا لم تقدم وإدارة المعلومات والفعاليات، باإلضافة إلى االتصال الداخلي والخارجي فيما يتعلق بهذه األمور، ستتأخر أو سيكون من المستحيل إجراؤه

 قانونية في بعض الحاالت، فسنشير إلى ذلك بشكل منفصل.بياناتك. إذا كان توفير بياناتك مطلوبًا من الناحية ال

 األسس القانونية لمعالجة البيانات 1.4.2

 نقوم بمعالجة بياناتك على األساس التالي:

 

  حرف  1فقرة  6، وفقًا للمادة 1998بااللتزامات القانونية التي نخضع لها، على وجه الخصوص، في قانون غرفة التجارة لوفاء إلى االحاجة

C من اللئحة العامة لحماية البيانات؛ 

  ًرقم  1الفقرة  6ا للمادة لدينا مصلحة مشروعة سائدة وفقf  من اللئحة العامة لحماية البيانات، وهو أن تكون إدارة المؤسسين لدينا والمنظمة

 والفعاليات وكذلك االتصاالت الداخلية والخارجية فعالة، وخصوًصا في مجال العلقات العامة؛

 حرف  1الفقرة  6بعض الحاالت الفردية: موافقتك على معالجة بياناتك )المادة  فيa،  الحرف  2الفقرة  9أو المادةa  من اللئحة العامة لحماية

 البيانات(.

 نقل البيانات الشخصية الخاصة بك 1.4.3

 إلى الحد الضروري لألغراض المذكورة أعله، سنرسل بياناتك إلى الجهات التالية:

 

 عمال التجارية؛منظمات األ 

  ؛نيوالمؤسسأعضاء غرفة التجارة 

 األطراف األخرى المهتمة )بما في ذلك جمعيات البحوث والتجارة والتعاون(؛ 

 المحاكم والسلطات اإلدارية؛ 

   عند تنفيذ مهامها؛ هيئات تنفيذ القانون العام 

 والمحاسبون العموميون(؛ ،اب العدلت  وكُ  ،أعضاء المهن القانونية والوظائف الداعمة )على سبيل المثال المحامون 

 مؤسسات النقد واالئتمان؛ 

 شركاء التعاقد المنوطين بتقديم الخدمات؛ 

 أي شخص مهتم ببيانات المؤسسين، بموافقتك كمؤسس، ما لم تكن البيانات منشورة بالفعل بشكل مسموح به أو تهدف إلى التنمية االقتصادية؛ 

 ر الدعم؛خدمة التوظيف العامة إلدارة تدابي 

 شركاء التعاون في الفعاليات وعروض التعليم؛ 

  شركةWKO Inhouse ش.ذ.م.م.؛ 

 خدمة تكنولوجيا المعلومات الخارجيين. يمزود 

 فترة الحفظ 1.4.4

بالتزاماتنا القانونية يتم حفظ بياناتك لدينا حتى نهاية علقة تقديم المعلومات أو الرعاية، وعلوة على ذلك يتم حفظها طالما كانت ضرورية للوفاء 

أو في حالة وجود نزاعات  ،ل القانونيةأو غير ذلك من الُمه   ،أو التقادم ،أو الحفظ ،وخصوًصا وفًقا لقانون الغرفة التجارية، أو حتى نهاية ُمهلة الضمان

 قانونية يلزم عندها تقديم البيانات كدليل.
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 همولهم ومسؤووموظفمو ومستقبلو الخدمات ممن يتعاون مقد    1.5

أو توريد البضائع، أو الرعاية؛ "مقدم الخدمات"(. من  ،في إطار األعمال مع المؤسسة واألفراد الذين يقدمون لنا الخدمات المختلفة )يشمل ذلك الخدمات

ستقبلي الخدمات"(. ينطبق نقدم الخدمات لألشخاص الطبيعيين أو االعتباريين )"م من ث م  وناحية أخرى، نعمل أيًضا كمقدمي خدمات في إطار أعمالنا، 

 .اًل مسؤوأو  فًاوموظللخدمات  ًمامقدللخدمات أو  ًل مستقبهذا اإلشعار عليك بصفتك 

 

أدناه، يمكنك الحصول على  3و 2باإلضافة إلى ذلك، في القسمين ونوفر لك المعلومات حول كيفية معالجتنا لبياناتك الشخصية.  ،1.5في هذا القسم رقم 

 ت نقل البيانات الدولية وحقوقك المتعلقة بمعالجة بياناتك الشخصية.معلومات حول عمليا

 فئات البيانات المعالجة وأغراض معالجة البيانات 1.5.1

 :)"بياناتك"( لألغراض التالية 5سنقوم بمعالجة بياناتك المشار إليها في الملحق 

 

  ومشورة أعضائنا؛، وال سي ما تمثيل المصالح 1998قبول مهامنا في إطار قانون غرفة التجارة 

 تنظيم وعقد فعاليات المعلومات والتدريب المستمر؛ 

 توفير المعلومات من خلل نشرتنا اإلخبارية ومنشوراتنا؛ 

 أنشطة أخرى ذات صلة بإدارة األعضاء، والمؤسسين والمهتمين وكذلك إدارة الفعاليات والعلقات العامة لدينا؛ 

  كفاءة سير العمل الداخلي.توفير مواد العمل والبنية التحتية لضمان 

 

التواصل عبر البريد اإللكتروني أو وسائل االتصال األخرى( أو سنقوم بتجميع مثل هذه  من خللسيتم إرسال بياناتك إلينا إما من جانبك مباشرة )خاصة 

 المعلومات بأنفسنا، على سبيل المثال أثناء عقد الفعاليات أو عروض الخدمة التي تحضرها.

 

ا بشكل عام. بالطبع قد يتأخر تقديم الخدمات أو يكون في بعض الحاالت غير ت التي نطلب منك فيها تقديم بياناتك، يكون هذا اإلجراء اختياري  في الحاال

 إذا لم توفر بياناتك. إذا كان توفير بياناتك مطلوبًا من الناحية القانونية في بعض الحاالت، فسنشير إلى ذلك بشكل منفصل.ممكن 

 س القانونية لمعالجة البياناتاألس 1.5.2

 نقوم بمعالجة بياناتك الشخصية على األساس التالي:

 

  حرف  1فقرة  6، وفقًا للمادة 1998بااللتزامات القانونية التي نخضع لها، على وجه الخصوص، في قانون غرفة التجارة لوفاء إلى االحاجة

C من اللئحة العامة لحماية البيانات؛ 

  الحرف  1الفقرة  6مصلحتنا المشروعة والُكبرى وفقًا للمادةf  من اللئحة األساسية لحماية البيانات، والتي ذُكرت فيها مهام اإلدارة والمشورة

 والرعاية الخاصة بنا بشكٍل فعال؛

  حرف  1الفقرة  6في بعض الحاالت الفردية: موافقتك على معالجة بياناتك )المادةa،  الحرف  2لفقرة ا 9أو المادةa  من اللئحة العامة لحماية

 البيانات(.

 نقل البيانات الشخصية الخاصة بك 1.5.3

 إلى الحد الضروري لألغراض المذكورة أعله، سنرسل بياناتك الشخصية إلى الجهات التالية:

 

 مؤسسات النقد واالئتمان؛ 

 شركاء التعاقد المنوطين بتقديم الخدمات؛ 

 البنوك لتسوية المدفوعات؛ 

 لممثل القانوني في القضايا التجارية؛ا 

 المحاسبين القانونيين ألغراض المراجعة االقتصادية؛ 

 المحاكم والسلطات؛ 

 شركات تحصيل الديون )في الخارج، فقط إذا كان يجب جمع الديون في الخارج(؛ 

 ئنين التي تعمل كممثلين للدائنين؛الُمحال إليهم، وشركات التخصيم، وشركات التأمين، ومؤسسات االئتمان، ورابطات حماية الدا 

 شركاء التعاقد الذي يعملون أو يجب أن يعملوا في التوريد أو تقديم الخدمات؛ 
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   ن عليه )على سبيل المثال، التأمين ضد الغير(؛التأمين عند إبرام عقد التأمين للخدمة أو عقد حادث للمؤم 

  ا(؛اإلحصائيات المنصوص عليها قانونًا )رسمي  الوكالة االتحادية "وكالة اإلحصاء النمساوية" إلعداد 

  شركةWKO Inhouse ش.ذ.م.م.؛ 

 خدمة تكنولوجيا المعلومات الخارجيين. يمزود 

 فترة الحفظ 1.5.4

 ،يتم حفظها طالما كانت ضرورية للوفاء بالتزاماتنا القانونية ،يتم حفظ بياناتك لدينا بشكٍل أساسي حتى نهاية العلقة التجارية، وعلوة على ذلك

أو في حالة وجود نزاعات  ،ل القانونيةوخصوًصا وفًقا لقانون الغرفة التجارية، أو حتى نهاية ُمهلة الضمان أو الحفظ أو التقادم أو غير ذلك من الُمه  

 قانونية يلزم عندها تقديم البيانات كدليل.

 

 ياسي وممثلي المصلحةصناع القرار الس 1.6

، وال سي ما فيما يتعلق بتمثيل المصالح وفي إطار الفعاليات التي ننظمها، فإننا نقوم بمعالجة 1998في إطار الوفاء بمهامنا وفقًا لقانون الغرفة التجارية لعام 

 ، أو غير ذلك من الهيئات أو ممثلي مصالح  ،قليميةلدى إحدى الوزارات أو الحكومات اإل فًاوموظبياناتك الشخصية، بوصفك صانع القرار السياسي 

 العاملين )مثل ُمشغلي نقابة العمال أو النقابات(، أو المستهلكين أو المؤسسات.

 

أدناه، يمكنك الحصول على  3و 2باإلضافة إلى ذلك، في القسمين ونوفر لك المعلومات حول كيفية معالجتنا لبياناتك الشخصية.  1.6في هذا القسم رقم 

 معلومات حول عمليات نقل البيانات الدولية وحقوقك المتعلقة بمعالجة بياناتك الشخصية.

 فئات البيانات المعالجة وأغراض معالجة البيانات 1.6.1

 :)"بياناتك"( لألغراض التالية 6سنقوم بمعالجة بياناتك المشار إليها في الملحق 

 

 ل منظمة خاصة، وعند ب  معالجتها من ق  تم تالح أعضائنا وطالما كانت بياناتك الشخصية تنفيذ مهامنا في إطار قانون الغرفة التجارية لتمثيل مص

 التفاوض وإبرام االتفاقيات الجماعية؛

 إرسال الدعوات وعقد الفعاليات؛ 

 .إرسال النشرات اإلخبارية الخاصة بنا، وكذلك المعلومات والمنشورات 

 

التواصل عبر البريد اإللكتروني أو وسائل االتصال األخرى( أو سنقوم بتجميع مثل هذه  من خللخاصة سيتم إرسال بياناتك إلينا إما من جانبك مباشرة )

 المعلومات بأنفسنا، على سبيل المثال أثناء األنشطة الخاصة بعقد الفعاليات.

 

د تتأخر العمليات المختلفة مثل إرسال النشرات اإلخبارية ا بشكل عام. بالطبع قفي الحاالت التي نطلب منك فيها تقديم بياناتك، يكون هذا اإلجراء اختياري  

ير إلى ذلك بشكل أو حتى قد تكون ُمستحيلة إذا لم توفر لنا هذه البيانات. إذا كان توفير بياناتك مطلوبًا من الناحية القانونية في بعض الحاالت، فسنش

 منفصل.

 األسس القانونية لمعالجة البيانات 1.6.2

 على األساس التالي:نقوم بمعالجة بياناتك 

 

  حرف  1فقرة  6بااللتزامات القانونية التي نخضع لها، على وجه الخصوص، في قانون الغرفة التجارية، وفقًا للمادة لوفاء إلى االحاجةC  من

 اللئحة العامة لحماية البيانات؛

  الحرف  1الفقرة  6مصلحتنا المشروعة والُكبرى وفقًا للمادةf  من اللئحة األساسية لحماية البيانات، والتي ذُكرت فيها مهام تقديم المعلومات

 الخاصة بنا بشكٍل فعال؛

  حرف  1الفقرة  6في بعض الحاالت الفردية: موافقتك على معالجة بياناتك )المادةa،  الحرف  2الفقرة  9أو المادةa  من اللئحة العامة لحماية

 البيانات(.
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 شخصية الخاصة بكنقل البيانات ال 1.6.3

 إلى الحد الضروري لألغراض المذكورة أعله، سنرسل بياناتك إلى الجهات التالية:

 

 منظمات األعمال التجارية؛ 

 األطراف األخرى المهتمة )بما في ذلك جمعيات البحوث والتجارة والتعاون(؛ 

  شركةWKO Inhouse ش.ذ.م.م.؛ 

 خدمة تكنولوجيا المعلومات الخارجيين. يمزود 

 ترة الحفظف 1.6.4

وخصوًصا وفقًا  ،يتم حفظها طالما كانت ضرورية للوفاء بالتزاماتنا القانونية ،حال طوال مدة عملك لدينا، وعلوة على ذلكأي يتم حفظ بياناتك لدينا على 

 أو في حالة وجود نزاعات قانونية يلزم عندها تقديم البيانات كدليل. ،لقانون الغرفة التجارية، أو حتى نهاية مهلة الحفظ القانونية

 

 مستخدمو موقعنا 1.7

 عند زيارتك ألحد المواقع التي نُشغلها، فإننا سنقوم بمعالجة بعض بياناتك الشخصية ذات الصلة بزيارتك.

 

أدناه، يمكنك الحصول على  3و 2اإلضافة إلى ذلك، في القسمين نوفر لك المعلومات حول كيفية معالجتنا لبياناتك الشخصية. ب 1.7في هذا القسم رقم 

 معلومات حول عمليات نقل البيانات الدولية وحقوقك المتعلقة بمعالجة بياناتك الشخصية.

 فئات البيانات المعالجة وأغراض معالجة البيانات 1.7.1

:في إطار زيارتك لموقعنا سنقوم بجمع بياناتك الشخصية التالية بشكٍل أوتوماتي  كي 

 

 تاريخ وتوقيت استدعاء أي صفحة على موقعنا؛ 

 عنوان بروتوكول اإلنترنت؛ 

 اسم، ولغة، وإصدار متصفح الويب الخاص بك؛ 

 ( موقع اإلنترنتURL)  ه قبل استدعاء هذه الصفحة؛، الذي زرت 

  أدناه(  1.7.5ملفات محددة لتعريف االرتباط )انظر المقطع 

 )طلب )اسم الملف المطلوب 

  التشغيل الُمستخدمنظام 

 دقة الشاشة 

 تفعيل جافا سكريبت 

 عمق اللون 

 

 كر بيانات شخصية، مثل اسمك وعنوان بريدك اإللكتروني، على موقعنا اإللكتروني من أجل تزويدك بخدمات معينة.باإلضافة إلى ذلك، سنطلب منك ذ  

 

 عنا. ومع ذلك، إذا لم تقم بذلك، فلن تتمكن من االنتفاع بكافة مزايا الموقع.ال يوجد التزام بالكشف الفعلي عن أي بيانات نطلب منك تقديمها على موق

 

 نقوم بمعالجة بياناتك لألغراض التالية:

 

 لكي نُتيح لك هذا الموقع، ولكي نستطيع مواصلة تحسينه وتطويره؛ 

 كي نستطيع إعداد إحصائيات االستخدام؛ 

 ها، ونبحث فيهاللتعرف على التعديات التي تطرأ على موقعنا، ونمنع 

 األسس القانونية لمعالجة البيانات 1.7.2

 نقوم بمعالجة بياناتك الشخصية على األساس التالي:
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  حرف  1فقرة  6، وفقًا للمادة 1998بااللتزامات القانونية التي نخضع لها، على وجه الخصوص، في قانون غرفة التجارة لوفاء إلى االحاجة

C من اللئحة العامة لحماية البيانات، وكذلك 

  الحرف  1الفقرة  6مصلحتنا المشروعة والسائدة وفقًا للمادةf  من اللئحة األساسية لحماية البيانات، والتي ذُكر فيها تكوين موقعنا بشكٍل

 يصب في صالح الُمستخدم، ويحمي موقعنا من االعتداءات.

 نقل البيانات الشخصية الخاصة بك 1.7.3

 ى الحد الضروري لألغراض المذكورة أعله، سنرسل بياناتك الشخصية إلى الجهات التالية:إل

 

  شركةWKO Inhouse ش.ذ.م.م.؛ 

 .مزودي خدمة تكنولوجيا المعلومات الخارجيين 

 فترة الحفظ 1.7.4

وريًا لفحص االعتداءات على موقعنا، وعلوة على نقوم بحفظ بياناتك من األساس لمدة تبلغ ثلثة أشهر. ال يتم التخزين لفترة أطول إال إذا كان ذلك ضر

ت كدليل. ذلك يكون هذا فقط حتى نهاية مدة التقادم المنصوص عليها، ومهلة الحفظ القانونية أو في حالة وجود نزاع قانوني يجب فيه تقديم البيانا

لخاص بك أو إدارة مستخدم غرفة التجارة في النمسا طوال فترة باإلضافة إلى ذلك، نقوم بتخزين البيانات التي نجمعها لغرض توفير حساب المستخدم ا

 وجود حسابك.

 ملفات تعريف االرتباط 1.7.5

م تزر الموقع. في موقعنا يتم استخدام ما يُعرف بملفات تعريف االرتباط. ملفات تعريف االرتباط هي ملفات ال يُمكنك تخزينها على حاسبك الشخصي  إذا ل

لفات تعريف االرتباط لكي نُقدم للمستخدمين وظائف إضافية على موقعنا. على سبيل المثال، قد يتم استخدامها للمساعدة في يتم استخدام م ،بشكٍل أساسيو

إلى الموقع التنقل على الموقع، أو السماح لك باالستمرار في استخدام الموقع من حيث تركته، و/أو ذكر تفضيلتك وإعداداتك الستخدامها عند الرجوع 

 بيانات أخرى على حاسبك أو قراءتها أو تغييرها.أي إلى ال يُمكن لملفات تعريف االرتباط الوصول ثانيةً. 

 

حيث يتم محوها بشكٍل تلقائي  عند مغادرتك موقعنا. وهذا بعكس  ،ف بملفات تعريف االرتباط الموسميةعر  وأغلب ملفات تعريف االرتباط على موقعنا تُ 

تبقى على حاسبك الشخصي  حتى تمحوها بشكٍل يدوي  من متصفحك. ونحن نستخدم ملفات تعريف االرتباط الدائمة التي ملفات تعريف االرتباط الدائمة، 

 هذه لكي نتعرف عليك مرةً أخرى عند زيارتك لموقعنا ثانية.

 

، يُمكنك اختيار إعدادات متصفحك بالطريق ت  إذا أرد   ة التي تحصل فيها على إخطار عندما التحكم في ملفات تعريف االرتباط على حاسبك الشخصي 

نة على حاسبك. إذا أردت كما يُمكنك أيًضا حجب ملفات تعريف االرتباط أو محوها إذا كانت ُمخز   ،يحتاج الموقع إلى تخزين ملفات تعريف االرتباط

االستخدام سهًل بقدر اإلمكان، فإننا نستخدم أيًضا وظائف "المساعدة" في متصفحك. ولجعل  اإذً معرفة المزيد حول كيفية قيامك بهذه الخطوات، استخدم 

ا، مما يجعل إدارة إعدادات ملفات تعريف االرتباط أمًرا أكثر سهولة. يرجى ملحظة أن حظر ملفات ما يُسمى "أداة إدارة ملفات تعريف االرتباط" جزئي  

 ام هذا الموقع اإللكتروني بالكامل.استخدامك لإلنترنت ويمنعك من استخد فيتعريف االرتباط أو حذفها قد يؤثر 

 

سيتم ربط بعض خدمات وسائل التواصل االجتماعي بمساعدة بعض الرموز السلبية )=أيقونات(. وبعكس الملحقات التي قد يتم بموجبها  ،على هذا الموقع

يقونات بموجب التصفح على شبكات التواصل االجتماعي يتم نقل أي بيانات عبر هذه األال نقل البيانات بشكل تلقائي  إلى الشبكة االجتماعية المعنية، 

 المعنية )مثل الفيس بوك أو تويتر(.

 

. فتح هذه الصفحة ال ينجم عنه أي نقل  للبيانات. عندما تود استخدام وظيفة النشر هذه، ستنفتح لك صفحة مربوطة بأيقونة وسائل التواصل االجتماعي 

من خلل تسجيل الدخول إلى الشبكة االجتماعية المعنية، ولمعلومات التي تريد مشاركتها على حسابك الشخصي. بُمجرد النقر على الرموز، سيتم إرسال ا

اصل االجتماعي  أنت تُقرر أن وسائل اإلعلم االجتماعية يمكنها جمع بياناتك. يتعلق نوع البيانات التي يتم جمعها بسياسة الخصوصية الخاصة بموقع التو

.  المعني 

 

 Cherry 901ل الموقع هو شركة يوتوب ذ.م.م.، ومقرها التي يدعمها جوجل. مشغ   وب تييوموقعنا اإللكتروني مكونات إضافية من صفحة يستخدم 

Ave., San Bruno, CA 94066 دة بإضافة يوتيوب، فإننا نقوم بإنشاء رابط إلى صفحاتنا المزو   ىحدإ، بالواليات المتحدة األمريكية. عندما تزور

 خوادمنا باليوتيوب، بمجرد ما تقوم بعرض أي فيديو. وبذلك يتم إخطار خادم يوتيوب بالصفحات التي قمت بزيارتها.
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بملفك الشخصي. يُمكنك منع ذلك بقيامك بتسجيل  ل الدخول إلى حسابك في يوتيوب، يسمح لك يوتيوب بربط خصائص التصفح مباشرةً وعندما تُسج   

ليوتيوب الخروج من حساب اليوتيوب الخاص بك. ستجد المزيد من المعلومات حول التعامل مع بيانات المستخدم في اتفاقية حماية البيانات الخاصة با

 https://www.google.de/intl/de/policies/privacyعلى الرابط: 

 

تجمعها ستخدم هذا الموقع منتج خرائط جوجل ذ.م.م. باستخدامك هذا الموقع، فإنك توافق على جمع ومعالجة واستخدام البيانات بشكل تلقائي والتي ي  

 والجهات الخارجية.ها ؤووكلشركة جوجل ذ.م.م. 

 

خرائط جوجل في "بنود خدمة خرائط جوجل " يمكنك العثور على شروط استخدام 

https://www.google.com/intl/en_en/help/terms_maps.html. 

 تتبع موقع الويب 1.7.6

حصائي الستخدام موقعنا اإللكتروني وتمريرها إلى مزود الخدمة اإلحصائية يتم استخدام بعض البيانات التي يتم جمعها عند زيارة هذا الموقع للتقييم اإل

 ش.ذ.م.م. Webtrekkالخاص بنا شركة 

 

 مرتبط مع كل موقع:نه إكجزء من زيارتك لموقعنا، يتم جمع البيانات التالية من خلل بكسل، حيث 

 

 )طلب )اسم الملف المطلوب 

 (11.0رر نوع / إصدار المتصفح )مثال: إنترنت إكسبلو 

 )لغة المتصفح )مثال: االنجليزية 

 )نظام التشغيل الُمستخدم )مثال: ويندوز فيستا 

 الدقة الداخلية لنافذة المتصفح 

 دقة الشاشة 

 تفعيل جافا سكريبت 

 تفعيل/إغلق الجافا 

 تفعيل/إغلق ملفات تعريف االرتباط 

 عمق اللون 

 إحاالت-URL )الصفحة التي تمت زيارتها سابقًا( 

 يتم محوه على الفور –روتوكول اإلنترنت عنوان ب 

 توقيع الدخول 

 النقرات 

 

 Amphitheatre Parkway 1600م من شركة جوجل ذ.م.م.، وستخدم موقعنا كذلك خدمات تحليل الموقع من تحليلت جوجل، والتي تُقد  ي  

Mountain View، CA 94043, USA   ستخدم ملفات تعريف االرتباط لكي تساعدنا في تحليل كيفية استخدامك لهذا )"جوجل"(. تحليلت جوجل ت

 الموقع. 

الخاص بك يتم نقل المعلومات التي تم إنشاؤها بواسطة ملف تعريف االرتباط هذا حول استخدامك لهذا الموقع )بما في ذلك عنوان بروتوكول اإلنترنت 

ت الموقع( إلى خوادم جوجل في الواليات المتحدة األمريكية وتخزينها هناك. ال نقوم بتخزين أي للمواقع التي تم الدخول إليها وسما URLوعناوين 

 بيانات يتم جمعها في إطار تحليلت جوجل.

ول سيتم اختصار عنوان بروتوك ومن ث م   ،يستخدم موقعنا اإللكتروني إمكانية إخفاء الهوية باستخدام بروتوكول اإلنترنت من خلل تحليلت جوجل

ستخدم شركة جوجل هذه المعلومات لتقييم استخدامك عنا، ست   اإلنترنت الخاص بك/جعله مجهول الهوية بمجرد أن تتلقى جوجل هذا العنوان. ونيابةً 

دمج عنوان للموقع اإللكتروني، وتجميع التقارير عن نشاط الموقع، وتقديم خدمات أخرى ذات صلة بنشاط الموقع واستخدام اإلنترنت لدينا. لن يتم 

 ه تحليلت جوجل مع بيانات جوجل األخرى.ت  م  بروتوكول اإلنترنت الذي قد  

 يمكنك منع جمع بياناتك بواسطة تحليلت جوجل على هذا الموقع من خلل "أداة إدارة ملفات تعريف االرتباط" )رابط "إعدادات ملفات تعريف

 تباط إلغاء االشتراك، مما سيمنع جمع بياناتك في المستقبل أثناء زيارتك هذا الموقع(.االرتباط" في نهاية الصفحة( )سيتم تعيين ملف تعريف ار

لمزيد من المعلومات حول شروط االستخدام الخاصة بجوجل وسياسة الخصوصية الخاصة بجوجل، يرجى زيارة 

http://www.google.com/analytics/terms/en.html  أوhttps://www.google.at/intl/at/policies/. 

 

https://www.google.de/intl/de/policies/privacy
https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html
http://www.google.com/analytics/terms/de.html
https://www.google.at/intl/at/policies/
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 عمليات إرسال البيانات الداخلية 2

هناك. قد ال يكون مستوى حماية البيانات في البلدان جوا بياناتك الشخصية لين المذكورين أعله يُمكن أن يتواجدوا خارج النمسا أو يُعال  بعض المستقب  

ومع ذلك، فإننا نقوم فقط بنقل بياناتك الشخصية إلى البلدان التي قررت المفوضية األوروبية أنها تتمتع  ،األخرى على نفس مستوى حمايتها في النمسا

علوة على ذلك فإننا ولين لديهم مستوى مناسب من حماية البيانات. المستقب   بمستوى مناسب من حماية البيانات، أو نتخذ التدابير اللزمة لضمان أن جميع

 أدناه(. 4(. االتفاقات الُمبرمة متاحة عند طلبها )انظر نقطة رقم EC/2004/915و/أو  EC/2010/87تعاقدية معيارية ) دًابنونُبرم مثًل 

 

 

 حقوقك فيما يتعلق ببياناتك الشخصية 3

( التحقق مما إذا كنا نحتفظ ببيانات 1ه، يحق لك القيام بعدة أشياء من بينها، )بشكل يخضع للقانون المعمول به( الحق في: )بموجب القانون المعمول ب

( أن تطلب منا تقييد معالجة بياناتك 3( وتصحيحها أو تكملتها أو حذفها. )2شخصية خاصة بك، وما هي هذه البيانات، والحصول على نسخ منها، )

في ظروف معينة يُمكنك االعتراض على معالجة بياناتك الشخصية أو الكشف عن أي معلومات يمكن استخدامها لمعالجة بياناتك  (4الشخصية، )

( معرفة هوية األطراف الثالثة التي يتم نقل بياناتك 6( أن تطلب نقل البيانات، )5الشخصية التي تتم معالجتها بشكل غير صحيح أو غير مناسب؛ )

 ( تقديم شكوى لدى هيئة حماية البيانات.7ا، و)الشخصية إليه

 

 

 بيانات االتصال الخاصة بنا 4

 .7إذا كانت لديك أسئلة أو متطلبات حول معالجة بياناتك الشخصية، يُرجى التوجه إلينا باستخدام بيانات االتصال المذكورة في مرفق رقم 
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 األعضاء، وموظفيهم، ومسؤوليهمل ب  جة من ق  : البيانات الشخصية الُمعال  1مرفق رقم 
 

 (نوالسابقاألعضاء )بما في ذلك األعضاء 

 رقم العضوية 

 )بيانات العضوية )مثل بداية العضوية وتخصيص الفئة المتخصصة 

 االسم 

 اللقب/الجنس 

 اسم الشركة ووصف المؤسسة المرتبطة بها 

 التوصيف الوظيفي 

 الجنسية 

 العناوين 

  ،تنجم عن تقنيات االتصال الحديثةالتي رقم الهاتف والفاكس، والبريد اإللكتروني، وغير ذلك من المعلومات الهامة حول العنونة 

 بيانات السجل التجاري وبيانات التفويض األخرى 

  من قانون الغرفة التجارية 3الفقرة  70بيانات الشركة، وخصوًصا البيانات المذكورة وفقًا للمادة 

 نات تسجيل الشركةبيا 

 االئتمانات 

 بيانات اإلفلس المنشورة 

 بما في ذلك األساس الحسابي ،البيانات المتعلقة بالرسوم ورسوم التسجيل والخدمات الخاصة 

 تاريخ الميلد 

 )العنوان الشخصي للمؤسسة )في حالة عدم وجود ُمدخل للسجل التجاري 

  يالبنكالحساب 

 بيانات الدفع 

  بانتخابات الغرفة )مثل أيام االنتخاب، وحق االنتخاب، والترشيحات، واقتراحات االنتخاب(البيانات الخاصة 

 البيانات من التواصل مع العضو 

  البيانات الخاصة بإدارة مدفوعات الدعم التطوعي الخاصة بتقسيم الغرفة وفقًا لألعضاء وذويهم )على سبيل المثال، الدخل، وأسس تقديم

 مات، والبيانات المصرفية(الطلبات، وبيانات الخد

 رقم تعريف الشركات 

 لغة المراسلت 

 )البيانات التي يتم جمعها في إطار الفعاليات واالجتماعات وعروض التعليم )مثل قوائم المشاركين 

 محاضر التعامل واالجتماعات والبيانات المتعلقة بالتعاملت التعاقدية الجماعية 

  طلب الدعم معالجتها في إطارم تتالبيانات التي 

  البيانات المتعلقة بحساب ودفع الرسوم 

 الرقم التعريفي للشركة 

 ( رقم الموقع العالميGLNلإلدارة العامة ) 

 رقم غرفة التجارة النمساوية 

 الغرفة + رقم العضوية 

 بطاقات التعريف الداخلية لألغراض الفنية 

 

 المسؤول

 االسم 

 اللقب/الجنس 

  المرتبط بهااسم الشركة ووصف الكيان القانوني 

 الجنسية 

 العنوان 

 رقم الهاتف والفاكس، والبريد اإللكتروني، وغير ذلك من المعلومات الهامة حول العنونة، والتي تنجم عن تقنيات االتصال الحديثة 

 بيانات السجل التجاري وبيانات التفويض األخرى 

   للتحقق مما إذا كان الشخص المعني يُمكن تعيينه كمدير تنفيذي ؛بصفته رجل أعمال بيانات حول إفلس الشخص المعني 

 تاريخ الميلد 
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  373وفقًا للفقرة عتراف الوامن اللئحة التجارية،  28-26بيانات اإلدارة التنفيذية )مثل استيفاء شروط التمرين طبقًا للفقراتa  وما يليها من

 قوة التمثيل(اللئحة التجارية، والمنصب في الشركة، وتاريخ ونطاق 

 االئتمانات 

 لغة المراسلت 

 البيانات من التواصل مع المسؤول 

 )البيانات التي يتم جمعها في إطار الفعاليات واالجتماعات وعروض التعليم )مثل قوائم المشاركين 

 محاضر التعامل واالجتماعات والبيانات المتعلقة بالتعاملت التعاقدية الجماعية 

 الرقم التعريفي للشركة 

 ( رقم الموقع العالميGLNلإلدارة العامة ) 

 رقم غرفة التجارة النمساوية 

 الغرفة + رقم العضوية 

 بطاقات التعريف الداخلية لألغراض الفنية 

 

 موظفو األعضاء

 االسم 

 اللقب/الجنس 

 اسم الشركة الخاص بالمؤسسة المرتبطة 

 الوظيفة وتوزيع المهام في مؤسسة العضو 

 ريد اإللكتروني، وغير ذلك من المعلومات الهامة حول العنونة، والتي تنجم عن تقنيات االتصال الحديثةرقم الهاتف والفاكس، والب 

 لغة المراسلت 

 البيانات األخرى من التواصل مع الموظف 

 الرقم التعريفي للشركة 

 ( رقم الموقع العالميGLNلإلدارة العامة ) 

 رقم غرفة التجارة النمساوية 

 الغرفة + رقم العضوية 

 بطاقات التعريف الداخلية لألغراض الفنية 

 تاريخ الميلد 

 الجنسية 

 محل السكن 

 

 

 : البيانات الشخصية الُمعالجة لُمشغلي وموظفي المنظمات الخاصة باالقتصاد التجاري2مرفق رقم 
 

 المسؤولون )بما في ذلك المسؤولون السابقون( والموظفون في المنظمات التجارية

 رقم الطلب 

 وية )مثل رقم وبداية العضوية( وتخصيص الفئة المتخصصةبيانات العض 

 االسم 

 اللقب/الجنس 

 اسم الشركة ووصف الكيان القانوني المرتبط بها 

 الجنسية 

 العناوين 

  رقم الهاتف والفاكس، والبريد اإللكتروني، وغير ذلك من المعلومات الهامة حول العنونة، والتي تنجم عن تقنيات االتصال الحديثة 

 السجل التجاري وبيانات التفويض األخرى بيانات 

  من قانون الغرفة التجارية 3الفقرة  70بيانات الشركة، وخصوًصا البيانات المذكورة وفقًا للمادة 

 بيانات تسجيل الشركة 

 االئتمانات 

 بيانات التأمين االجتماعي طالما كانت ذات صلة بالعضوية كمشغل 

  من قانون غرفة التجارة 53للمادة البيانات الخاصة بفقدان الوظيفة وفقًا 
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 بيانات المصروفات 

 يوم الميلد 

  يالبنكالحساب 

 بيانات الدفع 

  من قانون غرفة التجارة 73البيانات الخاصة بحق االنتخاب، وال سي ما الطرد بسبب اإلفلس وفقًا للمادة 

 البيانات الخاصة بالتواصل مع الُمشغلين 

 البيانات التشغيلية 

 كُمشغل( بيانات التشغيل( 

 بدالت التمثيل 

  الناخبينمجموعة إلى االنتماء 

 رقم تعريف الشركات 

 لغة المراسلت 

 )البيانات الخاصة بالمشاركة واالجتماعات والفعاليات )مثل قوائم المشاركين 

 ليةبيانات حول الفحص والتصديق على التقديرات األولية والحسابات الخاصة باالتحادات المتخصصة ومعاملتها الما 

 محاضر التعامل واالجتماعات والبيانات المتعلقة بالتعاملت التعاقدية الجماعية 

 الرقم التعريفي للشركة 

 ( رقم الموقع العالميGLNلإلدارة العامة ) 

 رقم غرفة التجارة النمساوية 

 الغرفة + رقم العضوية 

 بطاقات التعريف الداخلية لألغراض الفنية 

 صورة ضوئية 

 

 المنظمات االقتصادية التجاريةالموظفون في 

 االسم 

 اللقب/الجنس 

 وصف المنظمات ذات الصلة باالقتصاد التجاري 

 الوظيفة وتوزيع المهام في مؤسسة االقتصاد التجاري 

 رقم الهاتف والفاكس، والبريد اإللكتروني، وغير ذلك من المعلومات الهامة حول العنونة، والتي تنجم عن تقنيات االتصال الحديثة 

 غة المراسلتل 

 البيانات األخرى من التواصل مع الموظف 

 بطاقات التعريف الداخلية لألغراض الفنية 

 صورة ضوئية 

 

 

ل المتدربين واألشخاص الذين يخضعون الختبارات الكفاءة ب  : البيانات الشخصية الُمعالجة من ق  3مرفق رقم 

 واختبارات مزاولة المهنة
 

 االسم 

 اللقب/الجنس 

 العنوان 

 لهاتف والفاكس، والبريد اإللكتروني، وغير ذلك من المعلومات الهامة حول العنونة، والتي تنجم عن تقنيات االتصال الحديثةرقم ا 

  بيانات التأمين االجتماعي )فقط في حالة وجود التزام قانوني بمعالجتها، على سبيل المثال ألغراض إصدار الفواتير إلى مؤسسة الضمان

 االجتماعي(

 حل الميلدتاريخ وم 

 الجنسية 

 محل السكن 

 )البيانات الخاصة بالوظيفة )مثل رقم المتدرب والمهنة التجارية 

 )الرسوم الداخلية )للمتدربين 
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 )بيانات التدريب )مثل بيانات عقود التعليم، وبيانات االمتحانات، والمدارس الُمتخرج منها، إلخ 

  ،وبيانات االتصال إلخ.(بيانات حول الممثل القانوني )مثل االسم، والعنوان 

 )بيانات خاصة بمؤسسات التدريب )للمتدربين 

 )عروض مؤسسات التدريب )للمتدربين 

 ُمساعدات الطلب، والتلميذ، والتدريب 

 

 

 : البيانات الشخصية الُمعالجة الخاصة بالمؤسسين والمهتمين والصحفيين4مرفق رقم 
 

 المؤسسون والمهتمون

 رقم الطلب 

 االسم 

 اللقب/الجنس 

 العمل 

 الجنسية 

 العناوين 

 رقم الهاتف والفاكس، والبريد اإللكتروني، وغير ذلك من المعلومات الهامة حول العنونة، والتي تنجم عن تقنيات االتصال الحديثة 

 االئتمانات 

 تاريخ الميلد 

 )العنوان الشخصي للمؤسسة )في حالة عدم وجود ُمدخل للسجل التجاري 

  يالبنكالحساب 

 بيانات الدفع 

 البيانات من التواصل مع المؤسسين أو المهتمين 

 لغة المراسلت 

  معالجتها في إطار طلب الدعمتم تالبيانات التي 

 )البيانات التي يتم جمعها في إطار الفعاليات واالجتماعات وعروض التعليم )مثل قوائم المشاركين ومحاضر االجتماعات 

 بطاقات التعريف الداخلية لألغراض الفنية 

 )بيانات الرعاية )مثل النشرة اإلخبارية نعم/ال 

 بيانات من تسجيلت الفيديو، بقدر ما يكون الشخص المعني في مقر غرفة التجارة النمساوية 

 )بيانات حول المشاركة في الدورة، طالما كانت ذات صلة )مثًل بيانات االختبار، وبيانات التدريب 

 لياتالصور الضوئية الُملتقطة في إطار الفعا 

 

 الصحفيون

 االسم 

 اللقب/الجنس 

 رقم الهاتف والفاكس، والبريد اإللكتروني، وغير ذلك من المعلومات الهامة حول العنونة، والتي تنجم عن تقنيات االتصال الحديثة 

 العلقة بوسائل اإلعلم 

 وغير ذلك من بيانات االتصال )مثل الدعوات، وقبول/رفض المشاركة( ،المراسلت الكتابية 

 لغة المراسلت 

  ملحظات حول المشاركة في الفعاليات والمؤتمرات الصحفية 

 البيانات المنشورة من الصحفيين 

 بطاقات التعريف الداخلية لألغراض الفنية 

 بيانات من تسجيلت الفيديو، بقدر ما يكون الشخص المعني في مقر غرفة التجارة النمساوية 

 الياتالصور الضوئية الُملتقطة في إطار الفع 

 

 

 مي الخدمات والحاصلين عليها، وموظفيهم، ومسؤوليهمل مقد   ب  جة من ق  : البيانات الشخصية الُمعال  5مرفق رقم 
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 عليهان ووالحاصلالخدمات  ومقدم

 رقم الطلب 

 االسم والصفة 

 اللقب/الجنس 

 العلقة بغرفة التجارة 

 )رقم العضوية )في حالة وجود علقة بغرفة التجارة 

 العنوان 

 الهاتف والفاكس، وغير ذلك من المعلومات الهامة حول العنونة، والتي تنجم عن تقنيات االتصال الحديثة )مثل البريد اإللكتروني( رقم 

 يوم الميلد 

 بيانات تسجيل الشركة 

 بيانات حول الملءة المالية 

 )علمة الحجب )مثل حجب االتصال، حجب الحسابات، حجب الحجز، حجب السداد 

  ُدة )بما في ذلك التخصيص اإلقليمي إلخ(لي خدمات محد  لي خدمات أو فئة مستقب  ستقب  التخصيص لم 

 والرقم التعريفي لنظام جمع المعلومات التجارية بين دول  ،مثل الرقم التعريفي للمؤسسة ،األرقام التعريفية ألغراض اإلحصائيات الرسمية

 االتحاد األوروبي

  حالة التوريد أو الخدمة 

 ون الدورات(دُ عق  مي الخدمات )مثل الخبرات التربوية للُمدربين الذين ي  تأهيل ُمقد 

  خروناآلالمراجع/المكلفون 

  وما شابهتآوالمكافبيانات العموالت ، 

    م الخدمة إلبرام التوريد أو الخدمةمسؤول التواصل في حالة مستقبل أو مقد 

   المعلومات الخاصة بنوع المشاركةكة في تقديم الخدمات، بما في ذلك األطراف الثالثة المشار 

  شروط التوريد والخدمة 

 البيانات الخاصة بتأمين التوريد أو الخدمة، والخاصة بالحسابات 

 البيانات الخاصة بااللتزام الضريبي وحسابات الضرائب 

 شروط التمويل والسداد 

  يالبنكالحساب 

 أرقام ومؤسسات بطاقات االئتمان 

  سبيل المثال، حد االئتمان والحد األقصى للتغيير(بيانات إدارة االئتمان )على 

   البيانات الخاصة بطريقة الدفع للشخص المعني 

 بيانات الدفع/بيانات الشكوى 

 بيانات الحساب، وبيانات اإليصاالت 

 النفقات واإليرادات الخاصة بالخدمة 

 (العمليات الرئيسية الخاصة )مثل تعديل القيمة الفردية، والديون المصرفية، وا  لمدفوعات، والضمان البنكي 

 لفواتير مستقبلي الخدمة، وبيانات الخدمة المطلوبة 

  ُل البياناتلغات المراسلت، وغير ذلك من االتفاقات، ودليل تباد 

    لي الخدماتمي ومستقب  بيانات أخرى من التواصل مع مقد 

 

 الموظفون أو المسؤولون

 رقم الطلب 

 االسم 

 اللقب/الجنس 

   لخدمات المعنيون لو امقدمو ومستقب 

    مي ومستقبلي الخدماتوظيفة الشخص المعني لدى مقد 

 )رقم الهاتف والفاكس، وغير ذلك من المعلومات الهامة حول العنونة، والتي تنجم عن تقنيات االتصال الحديثة )مثل البريد اإللكتروني 

 لغة المراسلت 

 محتوى سلطة التمثيل 

  الموظف/المسؤولالعملية التجارية التي يعمل عليها 

 البيانات األخرى من التواصل مع الموظف/المسؤول 
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 معالجتها من واضعي السياسات وممثلي المصلحة  تجر: البيانات الشخصية التي 6مرفق رقم 
 رقم الطلب 

 االسم 

 اللقب/الجنس 

 تي تنجم عن تقنيات االتصال الحديثةرقم الهاتف والفاكس، والبريد اإللكتروني، وغير ذلك من المعلومات الهامة حول العنونة، وال 

  يتم تنفيذهاالوظيفة التي 

 الموقف السياسي/الحزب 

 االنتماء التنظيمي 

  المشاركة في الفعاليات 

 سجل المكالمات 

 البيانات األخرى من التواصل مع الشخص المعني 

  معلومات حول المشاركة في القرارات السياسية والعمليات السياسية 

 ركة في وضع المعايير الخاصة بقانون العمل فيما يتعلق بالعمل الجماعي معلومات عن المشا 

 )البيانات المعروضة من المعنيين بأنفسهم )مثل اللقاءات الشخصية 

 بطاقات التعريف الداخلية لألغراض الفنية 

 

 

 : بيانات االتصال بمسؤول حماية البيانات7مرفق رقم 
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