
 
 

 إشعار الخصوصية
 بخصوصیتك. DHL Expressتھتم 

مع توفیر الحمایة لك. یصف إشعار الخصوصیة  تتمحور رسالتنا ببساطة حول التمیز
 Deutsche Post DHL Group تناھذا البیانات التي نجمعھا نحن وشركات مجموع

وأین  ،بھا احتفاظناومدة  ،ولماذا وكیف نستخدمھا ،المختلفة معك تعامالتنامن خالل 
 .حقوقكوإلى من سننقلھا و ما ھي  ،وكیف نجمعھا

 نطاق إشعار الخصوصية      

ینطبق إشعار الخصوصیة ھذا على جمیع مستخدمي خدماتنا أو مواقعنا اإللكترونیة أو 
إشعار  یشملھاما لم  ،خدماتنا األخرى في أي مكان في العالمتطبیقاتنا أو میزاتنا أو 

 خصوصیة منفصل.

 التالیة:فئات الینطبق إشعار الخصوصیة ھذا على 

 مرسلو الشحناتأو  ،بمن فیھم موظفوھم ،: الشاحنونجھات الشحن •
 مستلمو الشحنة: أي فرد یستلم شحنة •
  لھامقابالوبخدماتنا أو یدفعون المھتمون األشخاص  •
 بما في ذلك موظفیھم ،شركاء العمل: شركاء العمل •
 : األفراد الذین یتقدمون لوظیفة معناالمرشحون •

 أعاله باسم "أنت" أو "الخاص بك". األفرادیشار إلى جمیع 

، تخضع ممارسات حمایة البیانات لدینا للقانون المعمول بھ في األماكن التي نعمل فیھا
الموضحة في إشعار الخصوصیة ھذا في بلد  ھذا یعني أننا نشارك في الممارساتو

 فقط إذا سمحت بذلك قوانین حمایة البیانات اإلقلیمیة أو المحلیة. ،معین

 التغييرات على إشعار الخصوصية هذا  

نحتفظ بالحق في تغییر إشعار الخصوصیة ھذا من وقت آلخر وفقًا للتغییرات في 
إشعار  باالطالع علىخدماتنا أو معالجة بیاناتك أو في القانون المعمول بھ. لذلك نوصي 

 الخصوصیة الخاص بنا بشكل دوري.

 



 
 

 من المسؤول 

 معالجة بیاناتك: كیف ولماذا تتملبیاناتك یحدد الكیان القانوني الذي یعمل كمراقب 

 یمكن التواصل معنا عبر:

DHL International GmbH   شركة دى اتش ال مصر   

  قریة البضائع الجدیده مطار القاھره الدولى ,    20شارل دیغول ستریت. 

53113 Bonn     مصر 

 ألمانیا 

 أنواع البيانات التي نعالجها 

یمكن معالجة  ،في بعض البلدان نقوم فقط بمعالجة بیاناتك المطلوبة لغرض معین.
 البیانات اإلضافیة لالمتثال للقوانین المحلیة.

 بيانات ا��تصال 

 معلومات لالتصال بك على سبیل المثال عندما نستلم أو نسلم طردًا.

 بریدك اإللكترونيومثل: اسمك ورقم ھاتفك وعنوانك 

 المرشح (المتقدم للوظيفة)بيانات إدارة  

 المستخدمة في أنظمة الموارد البشریة لبیانات المرشحین.المعلومات 

 تأشیرة العمل ،االختصاصات ،مثل: طلبك

 مصادقة المستخدم والترخيص 

من وصولك إلى  والتحققكمستخدم ألنظمتنا ك معلومات لتحدید ھویتك والتحقق من
على سبیل المثال سیعرض التطبیق عند الطلب الشحنات المعلقة  ،بیانات محددة
 الخاصة بك.

 مثل: معرف تسجیل الدخول وكلمة المرور

 بيانات الملف الشخ�� 



 
 

تفضیالت  لتحدیدالخاص بك على سبیل المثال  DHLمعلومات عن ملف تعریف 
 .التي ترغب فیھاالتسلیم 

 تاریخ الطلب / الشراء ،مثل: تفضیالت التسلیم

 بيانات العقد 

على سبیل المثال األطراف  ،المعلومات المنصوص علیھا والمتفق علیھا في العقود
 المتعاقدة.

 أسماء األطراف ،مثل: نشاط العقد

 بيانات الشحن 

 حالة شحنتك. :معلومات تمكن من استالم شحنتك وتسلیمھا على سبیل المثال

 الشحن وإثبات التسلیممثل: عنوانك ووثائق 

 البيانات المالية 

على سبیل المثال  ،المعلومات المستخدمة في الفواتیر والعملیات المالیة وعملیات الدفع
 رقم الحساب المصرفي الذي یستخدم للمدفوعات.

 مثل: حسابك المصرفي وتفاصیل الدفع اإللكتروني

 بيانات تحديد الهوية 

على سبیل المثال صورة جواز السفر للتحقق من  ،ھویتكالمعلومات المستخدمة لتحدید 
 ھویتك.

 صورة جواز السفر ،رقم الضمان االجتماعي ،مثل: بیانات الھویة الخاصة بك

 صفاتال 

مما یجعل من الممكن تمییزك عن  ،المھمة الخاصة بكالمعلومات النموذجیة أو 
 األشخاص اآلخرین.

 مثل: توقیعك كدلیل على التسلیم

 بيانات ا��تصا��ت والمسح 



 
 

 ،إلى أحد موظفینا أو عن طریق ملء استبیان عبر اإلنترنتتُرسلھا المعلومات التي 
 على سبیل المثال عندما تتصل بخدمة العمالء.

 تسجیل المكالمات ،عند االقتضاء ،مثل: مالحظاتك

 لماذا نجمع بياناتك 

لدینا أساس  ومتى توفربیاناتك فقط ألغراض محددة  DHL Express نعالج في
 قانوني للقیام بذلك. یمكن أن یكون ھذا إما:

 عقد معنا. إلبرامأداء العقد أو عندما تتخذ خطوات  •
 االمتثال اللتزام قانوني •
على سبیل المثال  ،المصالح المشروعة المنشودة ولحمایة حقوقك وحقوقنا •

التواصل والتفاعل تسھیل و ،لتقدیم وتحسین خدماتنا لكو ،لزیادة رضا عمالئك
 ،فعالیة من حیث التكلفةالوتتسم بالبساطة  تزویدك بخدمة أكثر كفاءةو ،معنا

 ،مساراتنالتحسین  نقدمھا لكإلدارة عالقتنا معك بشكل أفضل والفرص التي 
وحمایة بیاناتك بشكل أفضل والتأكد من عدم دخول أي عناصر محظورة وغیر 

كما ھذه المصالح المشروعة متوازنة.  مقبولة إلى شبكتنا. سوف نتأكد من أن
 عند االقتضاء.یحق لك االعتراض 

 والتي یمكنك سحبھا في أي وقت. ،الموافقة •

 األغراض التي من أجلھا نعالج بیاناتك.یعرض الجدول أدناه 

              

  

  

 
                          :لك كعمیل

 للمعالجةاألساس القانوني  الغرض

 تنفیذ العقد الستالم وتسلیم شحنتك

 تنفیذ العقد إلدارة شحنتك في شبكتنا العالمیة

االمتثال لجمیع لوائح االستیراد 
 والتصدیر

 تنفیذ العقد 
 االلتزام القانوني

 تنفیذ العقد  لتحدید ھویتك
 االلتزام القانوني



 
 

 المصلحة المشروعة
 الموافقة

 تنفیذ العقد أدواتنالمساعدتك في استخدام 

 تنفیذ العقد  للسماح لشركائنا في العمل بخدمتك
 المصلحة المشروعة

 الموافقة
 تنفیذ العقد لمعالجة البیانات المالیة منك

 إلدارة عالقتنا معك، بما في ذلك:
ومنتجاتنا  DHL لتحسین تجربة

 وخدماتنا
 ،على سبیل المثال الفعالیات

 واالستطالعات ،والیانصیب

 تنفیذ العقد 
 المصلحة المشروعة

 الموافقة

إلبقائك على اطالع دائم بمنتجاتنا 
 وخدماتنا التي قد تھمك

 تنفیذ العقد 
 المصلحة المشروعة

 تنفیذ العقد  لتوسیع منتجاتنا وخدماتنا
 المصلحة المشروعة

 الموافقة
 الموافقة لتسھیل زیارتك لموقعنا

 تنفیذ العقد  إلشراكك كعمیل جدید
 المصلحة المشروعة

 تنفیذ العقد  للتواصل معك
 المصلحة المشروعة

  

                     لك كشریك أعمال     
 لتسلیم الخدمات لنا، بما في ذلك

 تنفیذ العقد  إلدارة عالقتنا نعك
 المصلحة المشروعة

 
 تنفیذ العقد  لتقدیم الخدمات لنا

 المصلحة المشروعة
 

 

                  كمرشح  
 للترحیب بك عند االنضمام إلینا، بما في ذلك

على سبیل المثال  -لتسجیلك كمرشح 
 معارض الوظائف

 تنفیذ العقد 
 المصلحة المشروعة

 



 
 

 تنفیذ العقد  للتحقق من أھلیتك
 المصلحة المشروعة

 تنفیذ العقد إلینا لضمك
 الموافقة لدیناالتوظیف على قائمة إلبقائك 

 

 لكل شخص  
 لحمایة وتأمین بیاناتك، بما في ذلك:

لضمان أمن شبكاتك وأنظمة 
 معلوماتك

 تنفیذ العقد 
 المصلحة المشروعة

 تنفیذ العقد  لحمایتك
 المصلحة المشروعة

 

 زيارة موقعنا

لتسھیل بیاناتك الضروریة بالنسبة لنا  نأخذفإننا  ،عندما تزور مواقعنا اإللكترونیة
وتاریخ ومدة زیارتك). یتم إجراء مزید من  IPإلى موقع الویب (مثل عنوان  وصولك

مواقعنا اإللكترونیة وأمن أنظمتنا. لذلك لدینا  تشغیلالتخزین في ملفات السجل لضمان 
إلیھا  نحذف بیاناتك بمجرد عدم الحاجةكما مصلحة مشروعة في معالجة بیاناتك. 
 لتحقیق الغرض الذي تم جمعھا من أجلھ.

 فحص الشحنة 

والتحقق من  ،ومطابقة الوصف التفصیلي ،یتم فحص الشحنات للتحقق من محتواھا
قیمتھا واالمتثال للقانون المعمول بھ وشروط النقل الخاصة بنا. نقوم بفحص جمیع 

لمقبولة إلى شبكتنا الشحنات ألغراض أمنیة لتجنب دخول العناصر المحظورة وغیر ا
أو للكشف عن الجرائم الجنائیة أو إساءة االستخدام. لدینا مصلحة مشروعة في ھذه 

 المعالجة ألنھا تضمن التشغیل السلس والتحسین المستمر لمنتجاتنا لصالحك.

 استثناءات الشحن 

غیر جاھدین لتسلیم شحنتك بأقصى درجات العنایة ودون تأخیر  DHLفي نسعى 
 ،فسیتم إعادتھا إلى الشاحن. على سبیل المثال ،إذا لم نتمكن من توصیل شحنتك. مبرر

 DHL Found مركز سیتم التعامل معھ في ،في حالة عدم العثور على عنوان
Shipment Centerلدینا  ،. قد نفتح شحنتك لتحدید عنوان اإلرجاع أو التسلیم. لذلك

 مصلحة مشروعة في معالجة بیاناتك.



 
 

 المرفوض الطرف فحص 

 ینالمرفوضاألطراف المرفوضة ھم أفراد أو كیانات تم إدراجھم في قائمة األشخاص 
أو تم فرض  ،أو منعھم من معامالت االستیراد أو التصدیر ،من قبل سلطة تنظیمیة

عقوبات علیھم من قبل سلطة تنظیمیة بسبب أعمال غیر قانونیة مثل التورط في 
و غسل األموال أو انتشار األسلحة . غالبًا ما یتم حظر اإلرھاب أو االتجار بالمخدرات أ

 الشحنات من وإلى األطراف المرفوضة.

لألطراف المرفوضة. قد یتم حجز  DHL Expressیتم فحص كل شحنة في شبكة 
الشحنات إلى أو من األطراف المرفوضة المحتملة لمزید من الفحص للتحقق من أن 

قد نطلب نسخة من وثیقة  ،السریع عن الشحنة الشحنة غیر محظورة. لتسھیل اإلفراج
 .ھویتك

سنقوم بمعالجة بیاناتك وقد نحتفظ  ،ومصلحتك المشروعة DHL Expressبناًء على 
الضروریة لفترة محدودة. ھذا یمنع شحناتك المستقبلیة من التأخیر شدیدة بالبیانات 

 یحق لك االعتراض شفھیاً أو كتابیاً. ،بسبب عملیة الفرز. ومع ذلك

یرجى  ،إذا كان لدیك أي أسئلة حول اللوائح والعقوبات التجاریة واألطراف المرفوضة
على سبیل المثال األمم المتحدة  ،زیارة المواقع اإللكترونیة للسلطات ذات الصلة

 واالتحاد األوروبي وحكومة الوالیات المتحدة.

 لها وتسجيالمكالمات  

لتوضیح موضوعات تعاقدیة أو لجمع  DHLستتصل بك  ،بعض الحاالتفي 
مالحظاتك أو ألغراض التسویق. األساس القانوني ھو إما تنفیذ عقد أو مصلحة 

ال یتم إجراء المكالمات  ،في بعض البلدان ،مشروعة أو موافقة. على سبیل المثال
 ألغراض التسویق إال بموافقتك المسبقة.

فیمكن تسجیل المكالمة لألمور المتعلقة بالشحن والتدریب  ،اتصلنا بكإذا اتصلت بنا أو 
وضمان الجودة. سنعالج تسجیل مكالماتك وفقًا لقوانین حمایة البیانات واالتصاالت 

فلن یتم تسجیل المكالمة  ،المعمول بھا. عندما یكون تسجیل المكالمة خاضعًا للموافقة
لن  ،ك في أي وقت. من تلك اللحظة فصاعدًاإال بعد منح موافقتك. یمكنك سحب موافقت

یتم تسجیل جمیع االتصاالت. في البلدان التي یكون فیھا تسجیل المكالمات خاضعًا 
 یمكنك االعتراض على التسجیل.كما  ،لمصالح مشروعة



 
 

 العم��ء تعليقات 

معك للحصول على مالحظاتك وتجربتك معنا. ستساعدنا استجابتك  DHLقد تتفاعل 
بشریك نستعین  ،في إحداث تحسینات في تقدیم منتجاتنا وخدماتنا. في بعض البلدان

ستستند المعالجة إلى المصلحة المشروعة أو  ،لھذه العملیة. اعتمادًا على بلدكأعمال 
 على موافقتك.

 التخليص الجمركي 

وصول شحنتك في أسرع وقت ممكن من خالل تسھیل عملیة التخلیص نرید التأكد من 
من الضروري أن تزودنا بجمیع المستندات المطلوبة  ،الجمركي لك. للقیام بذلك

یمكن تطبیق  ،نظًرا الختالف الجمارك على مستوى الدولةوللتخلیص الجمركي. 
ب سلطات الجمارك تطل ،في بعض البلدان ،متطلبات قانونیة مختلفة. على سبیل المثال

رقم الضمان االجتماعي أو الھویة الوطنیة أو نسخة من جواز السفر لتخلیص الشحنة. 
فإن معالجة بیاناتك ضروریة.  ،لالمتثال للوائح الجمارك وللوفاء بالتزاماتنا التعاقدیة

 یحق لك االعتراض. ،في الحاالت التي نحتفظ فیھا ببیاناتك للشحنات المستقبلیة

 الرقمية الرسائل 

نعرض علیك االتصال بنا عبر قنوات اتصال طرف ثالث من  ،لتسھیل االتصال بیننا
). تستجیب األنظمة DHL Virtual Assistantو  Facebookاختیارك (مثل 

بإجابات تستند إلى الكلمات الرئیسیة أو تمرر طلبك إلى أحد الموظفین في محادثة 
على إجابات عن حالة شحنتك أو على مباشرة. ھذه طریقة سریعة وسھلة للحصول 

مصلحة مشروعة في معالجة بیاناتك لتسھیل اتصاالتنا.  DHLمنتجاتنا وخدماتنا. لدى 
فنحن نرحب بك لالتصال بخدمة العمالء  ،إذا كنت ال ترغب في االستفادة من ھذه القناة

 ،تصاللدینا. لمزید من المعلومات حول ممارسات حمایة البیانات لموفري قنوات اال
 یرجى زیارة مواقعھم اإللكترونیة.

 

 ملفات تعريف ا��رتباط والتقنيات المشابهة 

العدید من التقنیات لتخزین تفضیالت المستخدم الخاصة بك أو غیرھا  DHLتستخدم 
من المعلومات لجعل خدماتنا لك مریحة وفعالة قدر اإلمكان. عند الوصول إلى موقعنا 

ضیالت الخصوصیة بأن موافقتك مطلوبة الستخدام سیخبرك مركز تف ،على الویب
 مثل ملفات تعریف االرتباط التحلیلیة أو التقنیات المماثلة. ،ملفات تعریف ارتباط معینة



 
 

 تحديد الموقع الجغرافي 

موقعك مباشرة منك. نقدم لك تجربة مستخدم محّسنة على  بتحدیدفقط  DHLستقوم 
 Microsoft Bingو  Googleأنظمتنا من خالل دمج أنظمة الخرائط (مثل خرائط 

Maps  یمكن أن یكون ھذا جزًءا من تتبع الشحنة والبحث عن الموقع والتسلیم .(...
اعتمادًا على  - كما یمكنفي حال اخترت إعادة توجیھ شحنتك.  DHLإلى نقاط خدمة 

 أن تستند ھذه المعالجة إلى مصلحة مشروعة أو موافقتك. - البلد

 

 "CCTVالمراقبة بالفيديو " 

بتركیب كامیرات مراقبة بالفیدیو للتحكم في الوصول إلى مبانینا ومناطق  DHLقامت 
اإلشراف على عملیاتنا التجاریة. تُستخدم لـ وكذلك  ،محددة مثل مواقف السیارات

باإلضافة إلى أي  ،المراقبة بالفیدیو لضمان صحة وسالمة زوارنا وموظفینا وممتلكاتنا
لدینا مصلحة مشروعة ألغراض األمن  ،لذلك م. ة للعملیات التشغیلیة في منشآتھمراقب

 .DHLوھو أمر ضروري إلدارة مباني  ،والتحكم في الوصول

 صفحات المعجبين على وسائل التواصل ا��جتماعي 

أو  Facebookمثل  ،لك صفحات المعجبین على وسائل التواصل االجتماعي نوفر
Instagram  أوLinkedIn إلدارة عالقتنا معك بشكل أفضل وللتواصل معك. لذلك، 

یرجى زیارة  ،لدینا مصلحة مشروعة في معالجة بیاناتك. لمزید من المعلومات
سائل التواصل إشعارات الخصوصیة الخاصة بنا على صفحات المعجبین على و

 االجتماعي.

 

 DHLنقاط خدمة  

یمكنك إرسال واستالم الطرود عبر نقاط الخدمة. یمكن أن تكون نقاط الخدمة ھذه 
أو لشریك تجاري لطرف ثالث (مثل متجر الصحف المحلي  DHLمملوكة لشركة 

بمعالجة الحد األدنى  DHLفستقوم  ،الخاص بك). إذا اخترت العمل عبر نقطة خدمة
تمثل ذلك في نا التعاقدیة تجاھك. قد یفقط لتنفیذ التزامات المھمةلبیانات الضروریة من ا

الخاصة بك إلى نقطة الخدمة المفضلة لدیك أو إرسال الطرود الخاصة  الشحنةتسلیم 
 بك إلى المستلم المقصود.



 
 

 ��كاء الدفع 

نحن نقبل فالعدید من خیارات الدفع لتسھیل تجربة الدفع الخاصة بك.  DHLتقدم لك 
وكذلك أنظمة الدفع عبر اإلنترنت. ستتم  ،جمیع بطاقات الخصم واالئتمان الرئیسیة

صناعة الدفع لتقدیم الخدمة مجال معالجة بیانات الدفع الخاصة بك وفقًا لمعاییر معالجة 
 التعاقدیة.التي تطلبھا والوفاء بالتزاماتنا 

 كيف نجمع بياناتك 

 نجمع بیاناتك ونستخدمھا في المقام األول الستالم شحنتك ونقلھا وتسلیمھا.

قد نجمع بیاناتك بشكل مباشر أو غیر مباشر. عندما تشارك المعلومات معنا بنشاط من 
خالل على سبیل المثال إنشاء حساب أو االتصال بنا أو ملء نموذج على موقعنا 

نتلقى بیاناتك منك مباشرة. عندما نتلقى بیاناتك أو  ،ملء بیان استطالعاإللكتروني أو 
فإننا نتلقى بیاناتك بشكل غیر مباشر. في ھذه  ،حن)من طرف ثالث خارجي (مثل الشا

البیانات مسؤولیة ضمان دقة البیانات ونقلھا إلینا وفقًا للقانون  یتحمل مقدم ،الحالة
 المعمول بھ.

 معلومات ل��كائنا في العمل 

حتى نتمكن من إدارة عقودنا معك أو لتلقي  ،نیابة عنك كشریك أعمالنا كبیاناتعالج ن
 الخدمات منك.

نقوم فقط بجمع ومعالجة البیانات الالزمة لألغراض التعاقدیة المتفق علیھا ولن نشارك 
باألغراض المتفق  وبشكل محدودالبیانات إال وفقًا لقوانین حمایة البیانات المعمول بھا 

 علیھا.

 DHLنستخدم خدماتك لخدمة موظفینا وعمالئنا بشكل أفضل. یسمح ھذا لشركة 
 ،وخدمات إدارة بیانات الشحن ،وتسلیمھم لالستالم منھمبضمان قربھا من عمالئنا 

 واستضافة تكنولوجیا المعلومات. ،ومقدمي الدفع ،والتدقیق ،وشركاء السالمة واألمن

 كم من الوقت نحتفظ ببياناتك 

یاناتك طالما كان ذلك ضروریًا لتحقیق أغراضنا وتنفیذ عقودنا واالمتثال سنحتفظ بب
حسب البلد بناًء على قوانین الدولة المعمول  االحتفاظألي التزام قانوني. قد تختلف فترة 

 بھا.



 
 

 11سنحتفظ ببعض بیاناتك لمدة تصل إلى  ،لالمتثال لاللتزامات القانونیة المعمول بھا
وجود اختالفات في كل دولة وفقًا لما تحدده القوانین المحلیة المعمول  مراعاة مع ،عاًما

تخزین مستندات الشحن المطلوبة لمعالجة الشحن. نحدد فترة  ،بھا. على سبیل المثال
 مناسبة ومعقولة من خالل مراعاة طبیعة بیاناتك وحساسیتھا وضرورتھا. احتفاظ

ات حیث یسمح لنا الغرض أو القانون أو نسعى باستمرار لتقلیل فترة االحتفاظ بالبیان
بالبیانات لغرض نحتفظ  ،في بعض البلدان ،العقود بالقیام بذلك. على سبیل المثال

سنوات. ستتم معالجة البیانات التي نجمعھا بناًء  3إرضاء العمالء لمدة ال تزید عن 
 سحب موافقتك.حین حتى وعلى موافقتك 

 كيف نقوم بتأمين بياناتك 

على محمل الجد. لقد قمنا بتنفیذ استراتیجیات  وتأخذھا أمان بیاناتك DHL تتحمل
ا األمنیة نبقي تدابیرن كماوضوابط وسیاسات وتدابیر مختلفة للحفاظ على أمان بیاناتك. 

نستخدم وسائل حمایة مثل جدران الحمایة وأنظمة اختراق ، وقید المراجعة الدقیقة
بتأمین بیاناتك باستخدام تقنیات التشفیر  د االقتضاءعننقوم الشبكة ومراقبة التطبیقات. 

وجود ضوابط صارمة للوصول المادي في مبانینا  تخزین ونقل بیاناتك نضمن عند
 ومراكز البیانات المعتمدة لدینا.

قمنا بإعداد برامج تدقیق للتأكد من أن أنظمتنا وخدماتنا  ،األمنیة استراتیجیتناكجزء من 
 .ISO 27001وبالتالي معیار  ،DPDHLتتوافق مع سیاسة أمن المعلومات 

(على سبیل  ،نتخذ عددًا من اإلجراءات المستمرة لتقلیل المخاطر ،باإلضافة إلى ذلك
الحوادث من قبل محاكاة  تدریباتالمثال ال الحصر) تدریب موظفینا بانتظام وتنظیم 

 مركز الدفاع اإللكتروني لدینا.

ھو الحصول على تشغیل مستمر لنظام تكنولوجیا المعلومات ومنع  من ذلك الھدف
 الوصول غیر المصرح بھ.

 هل سيتم نقل البيانات الخاصة بك 

أو تنقل بیاناتك إال في سیاق تنفیذ األغراض الموضحة في إشعار  DHLلن تشارك 
 عندما یسمح القانون المعمول بھ ومع ضمانات مناسبة. ،الخصوصیة ھذا

 سننقل بیاناتك إلى فئة المستلمین التالیة:



 
 

لتوفیر  DPDHL: النقل مطلوب داخل مجموعة DPDHLشركات مجموعة  •
وتحسین منتجاتنا وخدماتنا. یمكن أن تحدث عملیات النقل أیًضا إلدارة عالقتنا 

 ولتحدید ھویتك واالمتثال لحقوق الخصوصیة الخاصة بك ،معك
شركاء العمل: یقتصر النقل على ما ھو مطلوب (على سبیل المثال الستالم أو  •

االستالم لـ في بعض المناطق و ،تسلیم الطرد الخاص بك في نقطة خدمة
 والتسلیم أو لتنفیذ التخلیص الجمركي.)

 ،انون المعمول بھ (على سبیل المثالالسلطات العامة: النقل مطلوب بموجب الق •
 للوفاء بالتزام قانوني أثناء معالجة الشحن)

) إلى شركات EEAیتم نقل بیاناتك فقط خارج المنطقة االقتصادیة األوروبیة (
األخرى أو شركاء أعمال  Deutsche Post DHLمجموعة دویتشھ بوست دي إتش إل 

یسمح بذلك قانون حمایة البیانات تابعین لجھات خارجیة أو سلطات عامة عندما 
سوف نتأكد من وجود الضمانات المناسبة لضمان  ،المعمول بھ. في مثل ھذه الحاالت

 والبنود التعاقدیة القیاسیة). ،نقل بیاناتك (مثل قواعد الشركة الملزمة

معاییرنا على مستوى المجموعة لمعالجة  DPDHLتنظم سیاسة خصوصیة البیانات 
 بیاناتك.

 نحترم حقوقك 

 یوفر قانون حمایة البیانات حقوقًا متعددة لممارستھا: ،حیثما ینطبق

 الحق في الوصول إلى المعلومات

 لدیك الحق في أن تكون على علم بالمعلومات التي نحتفظ بھا عنك.

 ،یتضمن ھذا الحق أن تطلب منا معلومات تكمیلیة حول فئات بیاناتك التي نتعامل معھا
فئات شركاء األعمال الذین قد یتم یحق لك أن تطلب معلومات عن  ،ولھذا الغرض

 إرسال البیانات إلیھم وحقوقك األخرى فیما یتعلق باستخدامنا لبیاناتك.

نؤثر على حقوق سنزودك بھذه المعلومات في غضون شھر واحد بعد طلبك حتى ال 
 القیام بذلك.عند وحریات شخص آخر 

 حق التصحیح

 تصحیح أي بیانات غیر دقیقة عنك.لدیك الحق في طلب 

 الحق في االعتراض



 
 

لدیك الحق في االعتراض على أنواع معینة من المعالجة عندما تستند إلى مصلحة 
 مثل التسویق المباشر. ،مشروعة

 الحق في سحب موافقتك

 لدیك الحق في سحب موافقتك في أي وقت.

 حق النقل

ى. سنقدم لك تصدیًرا للبیانات التي لدیك الحق في نقل بیاناتك إلى وحدة تحكم أخر
 قدمتھا إلینا.

 المحوالحق في الحذف / 

 ،ساریًا الحذفطلب حذف بیاناتك. عندما یكون حقك في  ،في ظروف معینة ،یحق لك
االحتفاظ بالحد األدنى من البیانات الخاصة بك لضمان عدم  ،إذا لزم األمر ویمكنك فقط

فسیتم التعامل معك كعمیل  ،االتصال بك مرة أخرى. إذا استخدمت خدماتنا مرة أخرى
 جدید.

 الحق في تقیید المعالجة

 لدیك الحق في طلب تحدید طریقة استخدام بیاناتك.

 الحق المتعلق باتخاذ القرار اآللي بما في ذلك التنمیط

أي  DHLال تطبق  ،لدیك الحق في طلب مراجعة المعالجة اآللیة. في الوقت الحالي
سنفعل ذلك  ،قرارات آلیة ذات عواقب قانونیة علیك. في حالة القیام بذلك في المستقبل

 وفقًا للقانون المعمول بھ.

یمكنك توجیھ طلبك بناًء على الحقوق المذكورة أعاله أو أي أسئلة أخرى حول إشعار 
لخصوصیة ھذا إلى مسؤول حمایة البیانات لدینا من البلد الذي تقیم فیھ. ال تستطیع ا

DHL  .یرجى مالحظة أن قانون حمایة كما معالجة طلبك بدون إثبات كاٍف لھویتك
 البیانات المعمول بھ قد یفرض شروًطا على ممارسة الحقوق المذكورة أعاله.

 الطلبات والشكاوى 

 ،في تزویدك بإجابة مرضیة أخفقناسنتعامل مع جمیع طلباتك بالعنایة التي تستحقھا. إذا 
 یرجى االتصال بنا.



 
 

 یمكنك إرسال شكوى إلى ھیئة حمایة البیانات المحلیة. ،في معالجة مخاوفك أخفقناإذا 

 

 الم��د    

 األطراف الخارجیة الذین بقدمون الخدمات شركاء األعمال
مقدمو قنوات 

 االتصال
التي تزودنا باستخدام قنوات  الخارجیةاألطراف 

 االتصال الخاصة بھم
البیانات الغرض (األغراض) ووسائل مراقب حدد ی مراقب البیانات

 معالجة البیانات الشخصیة
جمیع البیانات الشخصیة المتعلقة بشخص یمكن التعرف  بیاناتال

 بشكل مباشر أو غیر مباشرتحدیده علیھ أو 
إتش إل دي 

 إكسبرس
DHL 

 لدینا ،الخاص بنا ،نحن ،DHLدي إتش إل 

مسؤول حمایة 
 البیانات

یضمن مسؤول حمایة البیانات احترام قواعد حمایة 
 البیانات داخل الشركة

الشخصیة فقط نیابة عن  بیاناتكیعالج معالج البیانات  المعالج
 مراقب البیانات

 مستلمو
 الشحنة

الشحنة إلیھ على سبیل المثال الطرف الذي یتم تسلیم 
 الجیران ،المرسل إلیھ

 من خاللناالطرف الذي یبدأ الشحنة من مكان إلى آخر  الشاحنون
 


