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 SOVA م-يقتب صاخلا دودحملا ة-صوصخلا راعشإ
 )ABCحشرملل(

 

 تانا1بلا ل1محتب نوموقD نيذلا دارفألاو <=>حشرملا عيمج حلاصل اذه ة1صوصخلا راعشإ حاتُي
 ةمدقملا ةلصلا تاذ تامدخلاو تنOXنإلا OVع م1يقتلا ةادأ Rع تامولعملا نم اه=Oغو ة1صخشلا
 تاودأ مDدقت متي و .Sova Assessment Limited ةك̂[ل ةع\اتلا )Sova م+يقت تاودأ( نم
 تررق انئالمع نم ىرخأ ةمظنم وأ لمتحم لمع بحاص وأ لمع بحاص نع ة\ا1نلا\ Sova م1يقت
 .لثامم عو̂[م وأ ةنيعم ف1ظوت ةلمح نم ءزجك )ل+معلا ةمظنملا( Sova م1يقت تاودأ مادختسا

 ىدل لمع نع ثح�ي صخش يأ �إ درفلا وأ حشرملا =Oش� ،اذه ة1صوصخلا راعشإ ضارغألو
<� وأ ؛ل1مع ةمظنم

 .لثامم عو̂[م وأ ر��طت وأ ف1ظوت ةلمح\ رورملا روط �

<� تانا1بلا ةDامحل ةماعلا ةحئاللا �<�عت تانا+بلا ة?امح تاع>;:9
 ،(UK GDPR) ةدحتملا ة�لمملا �

 تالاصتالا حئاولو ة1صوصخلا ةDامح حئاولو ،DPA 2018)( 2018 ماعل تانا1بلا ةDامح نوناقو
 ةDامح تاع�̂[¦ عيمجو 2003 ماعل )ة1¤وروألا ة1ضوفملا تاهيجوت( )PECR( ة1نو�OXلإلا
<� اهب لومعملا ىرخألا تانا1بلا

 دجوت ث1ح( كلذكو ،رخآل تقو نم ة�راسلاو ةدحتملا ة�لمملا �
<� ل1معلا ةمظنم

  V� (EU GDPR)»وروألا داحتالل ةماعلا تانا1بلا ةDامح ةحئال ،)�V»وروألا داحتالا �
<� ىرخألا تانا1بلا ةDامح تاع�̂[¦ عيمجو 2016/679

  .رخآل تقو نم ة�راسلا �V»وروألا داحتالا �

<� تانا1بلا ةDامحل ةماعلا ةحئاللا
 ةماعلا ةحئالل اًدج ةلثامم )UK GDPR( ةدحتملا ة�لمملا �

<� تانا1بلا ةDامحل
<� .)V� )EU GDPR»وروألا داحتالا �

 ةماعلا ةحئاللا" �إ ةراشإلا ،ءارجإلا اذه �
<� تانا1بلا ةDامحل ةماعلا ةحئاللا" نم ًال² �<�عت ”GDPR“ "تانا1بلا ةDامحل

 "ةدحتملا ة�لمملا �
“UK GDPR”  امحل ةماعلا ةحئاللا"وDتانا1بلا ة �>

 . ”V�" “EU GDPR»وروألا داحتالا �

 ةمدقم .1

 ةDامح\ ��اتلا¤و ،ة�راسلا تانا1بلا ةDامح تاع�̂[³ل اًقفو لمعلا\ Sova Assessment م<OXلت
 :لمشµو ،تانا1بلا ةجلاعم ة1ف1ك اذه ة1صوصخلا راعشإ ددح�و .كت´صوصخ

 تانا1بلا ةDامح تاع�̂[¦ ضارغأل ،انعضو •

 ة1صخشلا تانا1بلا ث1ح نِم راعشإلا ه1طغD يذلا نَمو راعشإلا قاطن •



Doc Ref: GDPR_1.0 

 
2 © SOVA 2020 

 2.1 :مقر ةخسنلا

 2021 رایأ/ویام 24 :خیراتلا

 210524 :رادصإلا مقر

  لاصتالا تانا1¤و نحن نَم •

 كنع اهب ظفتحنو اهعمجن ��Xلا ة1صخشلا تانا1بلا •

 تانا1بلا ەذه عمجن ف1ك •

 ة1صخشلا تانا1بلا مادختساو ن�¾ختب موقن ف1ك •

 ة1صخشلا كتانا1ب ةجلاعمل ة1نوناقلا انسسأ •

 ة1لودلا تال��حتلاو ةثلاث فارطأ �إ تانا1بلا ل��حت نع تامولعم •

 تانا1بلا ع�ضوم كرا�تعا\ كقوقح •

  ل4معلا ةمظنملا نع ة6ا4نلا6 تانا4ب جلاعم/ لمعن نحن .2

 ث1ح نم تانا1بلل جلاعمSova Assessment ² لمعت ،تانا1بلا ةDامح تاع�̂[¦ ضارغأل
 ًءانب ة1صخشلا كتانا1ب ةجلاعم\ موقت Sova نأ �<�عD اذهو .حشرملل ة1صخشلا تانا1بلا ةجلاعم
 )ه\ ط�ترت يذلا لمتحملا لمعلا بحاص وأ لمعلا بحاص يأ( ل1معلا ةمظنملا تام1لعت Rع
  .Sova م1يقت تاودأ مادختسا بلط يذلاو

<� مÅحتملا �Ä ل1معلا ةمظنملا
 نم د�¾م رفاوتتو .تانا1بلا ةDامح تاع�̂[¦ ضارغأل تانا1بلا �

<� ل1معلا ةمظنملا ل�ق نم اهتجلاعمو ة1صخشلا تانا1بلا عمج\ ةقلعتملا تامولعملا
 راعشإ �

 .ل1معلا ةمظنملا ة1صوصخ

 قاطنلا .3

 نع ة1صخشلا مهتانا1ب عمج متي نيذلا <=>حشرملا عيمج حلاصل اذه ة1صوصخلا راعشإ رفاوتي
X»اذلا لاخدإلا ق�Æط

 م1يقتلا نم ءاهتنالا دع\ تاق1لعت مDدقت متي ث1ح ،Sova م1يقت تاودأ Rع �
<� ةكراشملا دع\ وأÈو ،تنOXنإلا OVع

 عو̂[م وأ ر��طتلا وأ ف1ظوتلا تا1لمع عاونأ نم ع�ن يأ �
 ةمظنملا OVع ة1صخشلا مهتانا1ب عمج متي نيذلا <=>حشرملا عيمج اًضDأ قاطنلا �Éغ�و .لثامم
 قفاوتي ام\ ،انل اهمDدقت مت�و )ه\ ط�ترت يذلا لمتحملا لمعلا بحاص وأ لمعلا بحاص( ل1معلا
 .تانا1بلا ةDامح تاع�̂[¦ تا�لطتم عم
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 لاصتالا تانا+*و نحن نَم .4

  نحن نَم 4.1

<� ةلجسم ةكÄ� Ë̂و ،Sova Assessment Limited ةكË̂ نحن
 لجسملا اهبتكم عق�و ،اOXلجنإ �

�>
 ,Sterling House, 19/23 High Street, Kidlington, Oxfordshire :��اتلا ناونعلا �

England, OX5 2DH. نوصصختم نحنو �>
 باحصأ ةدعاسم فدهب تنOXنإلا OVع م1يقتلا �

 ةنكمم ة¤Æجت لضفأ مدقت تام1يقتلا نأ نامضو ؛ة=Oن³سمو ةق1قد تارارق ذاختا Rع لمعلا
  <=>حشرملل

 نم ةعومجم بناج �إ بهاوملا ةرادإل ة�راش³سالا تامدخلاو �Úقرلا م1يقتلا لولح مدقن نحنو
 .اًص1صخ ةممصملا ب�ردتلا لولح

 تا4لوؤسملا 4.2

�>
� Sova Assessment، امحل ريدم انيدلDلوؤسم تانا1بلا ة �>

� Ë̂اذه ةحاتإ نامض نع انتك 
  .ة1صخشلا مهتانا1ب ةجلاعمÈعمج\ Sova Assessment ما1ق ل�ق <=>حشرملل راعشإلا

 لاصتالا\ �Üون اننأ نم مغرلا Rع( انه ًةË̂ا�م انيدل تانا1بلا ةDامح ريدم\ لاصتالا نكم�و
<� مÅحتملا اهفصوب - ل1معلا ةمظنملا\

<� - تانا1بلا �
 ةلئسأ ةDأ كDدل تنا² اذإ ،لوألا ماقملا �

 :)ة1صخشلا كتانا1ب صوصخ\

• compliance@sovaassessment.com 

• 0207 947 4330  

 لمعتل GRCI Law ة1نوناقلا ةك̂[لا تامدخ نم ةدافتسالل Sova Assessment تدقاعت دقو
 تاهيجوتلاو ةروشملا Sova Assessment بلطت فوس ،كلذل اًقفوو .تانا1بلا ةDامح لوؤسم²
 .ةرو<æلا دنع تانا1بلا ةDامح لوؤسم نم تالخدملاو

 اهجلاعن GHIلا ة4صخشلا تانا4بلا ام .5

 Sova م1يقت تاودأ مادختسا دنع Sova ل1مع نع ة\ا1نلا\ اهجلاعن ��Xلا ة1صخشلا تانا1بلا
 :ەاندأ ةجردم
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 :ردصملا :ة+صخشلا تانا+بلا عBن

<»و�OXلإلا د�OVلا ناونعو مسالا
 ث1ح ،تنOXنإلا OVع م1يقتلا لامçإ دنع - تنأ �

 م1يقتلا نم ءاهتنالا دع\ تاق1لعت مDدقت متي
<� كراش¦ ث1ح وأÈو تنOXنإلا OVع

 نم ع�ن يأ �
 وأ ؛ر��طتلا وأ ف1ظوتلا تا1لمع عاونأ
 .لثامم عو̂[م

 ةمظنملا نم تانا1بلا عمج اًضDأ متي دق
 لمعلا بحاصÈلمعلا بحاص( ل1معلا
 )ه\ ط�ترت يذلا لمتحملا

 م1يقتلا ةصنم لالخ نم ا1ًئاقلت ەؤاشéإ متي لثامم فّرعم وأ مدختسملا مسا
 تنOXنإلا OVع انب ةصاخلا

 تنOXنإلا OVع م1يقتلا نم ءاهتنالا دع\ - تنأ لاصتالا مقر
  .كل تاق1لعتلا مDدقت متي ث1ح

  

 ةمظنملا نم تانا1بلا عمج اًضDأ متي دق
 لمعلا بحاصÈلمعلا بحاص( ل1معلا
 )ه\ ط�ترت يذلا لمتحملا

 ث1ح ،تنOXنإلا OVع م1يقتلا لامçإ دنع - تنأ رمعلا
 م1يقتلا نم ءاهتنالا دع\ تاق1لعت مDدقت متي

<� كراش¦ ث1ح وأÈو تنOXنإلا OVع
 نم ع�ن يأ �

 وأ ؛ر��طتلا وأ ف1ظوتلا تا1لمع عاونأ
 .لثامم عو̂[م

 ةمظنملا نم تانا1بلا عمج اًضDأ متي دق
 لمعلا بحاصÈلمعلا بحاص( ل1معلا
 )ه\ ط�ترت يذلا لمتحملا

 نم ة1فارغوتوفلا كتروص كنم بلطُت دق ة1فارغوتوفلا كتروص
 بحاص( ل1معلا ةمظنملا ل�ِق
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 ط�ترت يذلا لمتحملا لمعلا بحاصÈلمعلا
<� كراش¦ امدنع )ه\

 تا1لمع عاونأ نم ع�ن يأ �
 .لثامم عو̂[م وأ ؛ر��طتلا وأ ف1ظوتلا

<� ةكراشملا كنم بلطDُ دق  ويد1فلا OVع ةل\اقملا
 OVع ةل\اقم �

 وأÈو ف1ظوتلا ة1لمع نم ءزجك ويد1فلا
 .لثامم عو̂[م وأ ؛ر��طتلا

<� اهلاخدëو اهعمج متي ��Xلا تامولعملا
 ة=Oسلا �

  ة1تاذلا
 بحاص( ل1معلا ةمظنملا كنم بلطت دق
 ط�ترت يذلا لمتحملا لمعلا بحاصÈلمعلا
<� كراش¦ امدنع كلذ )ه\

 عاونأ نم ع�ن يأ �
 عو̂[م وأ ؛ر��طتلا وأ ف1ظوتلا تا1لمع
 لثامم

 وأÈو ،تنOXنإلا OVع م1يقتلا لامçإ دنع - تنأ  كDدل ةقاعإ ةDأ نع تامولعم
<� كراش¦ ث1ح

 تا1لمع عاونأ نم ع�ن يأ �
 .لثامم عو̂[م وأ ؛ر��طتلا وأ ف1ظوتلا

 نم ًةË̂ا�م تانا1بلا عمج اًضDأ متي دق
 بحاصÈلمعلا بحاص( ل1معلا ةمظنملا
 )ه\ ط�ترت يذلا لمتحملا لمعلا

<� كراش¦ ث1ح - تنأ ة1لمعلاو ة1م1لعتلا كت=Oسم لوح ل1صافت
 عاونأ نم ع�ن يأ �

 عو̂[م وأ ؛ر��طتلا وأ ف1ظوتلا تا1لمع
 نم تانا1بلا عمج اًضDأ متي دق .لثامم
 بحاصÈلمعلا بحاص( ل1معلا ةمظنملا
 )ه\ ط�ترت يذلا لمتحملا لمعلا

<� كراش¦ ث1ح - تنأ ك\ صاخلا "IP" تنOXنإلا لوكوتورب ناونع
 عاونأ نم ع�ن يأ �

 عو̂[م وأ ؛ر��طتلا وأ ف1ظوتلا تا1لمع
  .لثامم
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  ة4صخشلا كتانا4بل انتجلاعم .6

 انعم دقاعتلا\ تماق ��Xلا ل1معلا ةمظنملا نع ة\ا1ن ة1صخشلا كتانا1ب ةجلاعم\ موقن نحن
 :ة1لاتلا ضارغألل )اهب ةط�ترملا تامدخلاو( Sova م1يقت تاودأ مادختسال

 :ضرغلا :ة+صخشلا تانا+بلا عBن

<»و�OXلإلا د�OVلا ناونع وأ مسالا
 فتاهلا مقر وأ �

 لثامم فّرعم وأ مدختسملا مسا وأ
 ةطساوب اهؤاشéإ متي كل ةوعد مDدقتل
كمتو رتويبمíلا

î
 OVع م1يقتلا لامçإ نم كن

 .تنOXنإلا

 بحاص( ل1معلا ةمظنملا وأÈو كد�و<OXل
 ط�ترت يذلا لمتحملا لمعلا بحاصÈلمعلا
 م1يقتلا جئاتن ضرعD م1يقت ر�Æقتب )ه\
 .ك\ ةصاخلا

 نم ءاهتنالا دع\ تاق1لعت مDدقت متي ث1ح
 ةسلج ءارجإ لجأ نم ،تنOXنإلا OVع م1يقتلا
 .انعم تاق1لعت

<� كراش¦ ث1ح
 تا1لمع عاونأ نم ع�ن يأ �

 ،لثامم عو̂[م وأ ؛ر��طتلا وأ ف1ظوتلا
 تارارق ذاختا Rع لمعلا بحاص ةدعاسمل
  .ة1لمعلا ەذه نم ءزجك ة=Oن³سمو ةق1قد

 ر��طتلاو ثح�لا ضارغأل اذه مدختسé رمعلا
 =Oياعملا جاتنإل ؛لّهجم لÅشï ،طقف
 وأÈو ة1حالصلا تانا1¤و ة�OXموك1سلا
<� ةدعاسملل

 ة�OXموك1سلا ةلدألا جاتنإ �
 انب ةصاخلا

 بحاص( ل1معلا ةمظنملا ةدعاسمل ة1فارغوتوفلا كتروص
 ط�ترت يذلا لمتحملا لمعلا بحاصÈلمعلا
<� ةكراشملا دنع كت��ه دDدحت Rع )ه\

 يأ �
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 ؛ر��طتلا وأ ف1ظوتلا تا1لمع عاونأ نم ع�ن
 .لثامم عو̂[م وأ

 وأÈو ف1ظوتلا ة1لمع نم ءزجك اهمادختسال ويد1فلا OVع ةل\اقملا
 ةدعاسم لجأ نم ،لثامم عو̂[م وأ ؛ر��طتلا
 بحاصÈلمعلا بحاص( ل1معلا ةمظنملا
 ذاختا Rع )ه\ ط�ترت يذلا لمتحملا لمعلا
 .ة=Oن³سمو ةق1قد تارارق

<� اهلاخدëو اهعمج متي ��Xلا تامولعملا
 ة=Oسلا �

  ة1تاذلا
 وأÈو ف1ظوتلا ة1لمع نم ءزجك اهمادختسال
 ةدعاسم لجأ نم ،لثامم عو̂[م وأ ؛ر��طتلا
 بحاصÈلمعلا بحاص( ل1معلا ةمظنملا
 ذاختا Rع )ه\ ط�ترت يذلا لمتحملا لمعلا
  .ة=Oن³سمو ةق1قد تارارق

 

 ةلوقعم تالDدعت ءارجإ بلطت امثيح  كDدل ةقاعإ ةDأ نع تامولعم
 وأÈو تنOXنإلا OVع م1يقتلا لامçإ نم كنيكمتل
<� ةكراشملا

 وأ ف1ظوتلا عاونأ نم ع�ن يأ �
 .لثامم عو̂[م وأ ؛ر��طتلا

 ر��طتلاو ثح�لا ضارغأل اذه مدختسé ة1لمعلاو ة1م1لعتلا كت=Oسم لوح ل1صافت
 =Oياعملا جاتنإل ؛لّهجم لÅشï ،طقف
 وأÈو ة1حالصلا تانا1¤و ة�OXموك1سلا
<� ةدعاسملل

 ة�OXموك1سلا ةلدألا جاتنإ �
 انب ةصاخلا

 ان³صنم ل1غش³ل ك\ صاخلا "IP" تنOXنإلا لوكوتورب ناونع
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 ةجلاعملل ة+نوناقلا انسسأ .7

<� ةدراولا تاهيجوتلل اًقفو طقف ة1صخشلا كتانا1ب ةجلاعم\ موقن نحن
 ةمظنملا عم مOVملا دقعلا �

 بحاص( ل1معلا ةمظنملا\ ةصاخلا سسألا نم كتانا1ب ةجلاعمل ة1نوناقلا انسسأ دمتسُ¦و .ل1معلا
 :لمش¦و ،)ه\ ط�ترت يذلا لمتحملا لمعلا بحاصÈلمعلا

 ةعو̂[ملا ةحلصملا

  ىرخأ تامدخو تاجتنم ةDأو تنOXنإلا OVع ة�OXموك1سلا انتام1يقت =Oفوتل •

<� ةدعاسملل •
 يذلا لمتحملا لمعلا بحاصÈلمعلا بحاص( ل1معلا ةمظنملا <=>كمت �

 ةصاخلا ر��طتلا وأÈو ف1ظوتلا ضارغأل ة=Oن³سمو ةق1قد تارارق ذاختا نم )ه\ ط�ترت
 اهب

 درفك كل ،م1يقتلا جئاتن لوح تاق1لعت مDدقتل •

 ةثَّدحم انتالجسءاق\إل  •

  انتامدخو انتاجتنم <=>سحتل ر��طتو ثح\ ةطشéأ ءارجإل •

 دقعلا ذ1فنت

<� لوخدلا ل�ق تاوطخ ذاختال وأ )مئاق ف1ظوت دقع لثم( دقعلا ذ1فنت <=>كمتل •
 دقع �

قَوَتُم دDدج فظومل لمتحم دDدج لمع دقع لثم(
َّ

 ).ع

 :ةقفاوملا

 انم بلطت امدنع طقف اهجلاعن ��Xلا( تانا1بلا نم ةصاخلا تائفلا ةجلاعم\ قلعتي ام1ف •
  .)كلذ\ ما1قلا ل1معلا ةمظنملا
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QRوناقلا ساسألا :ة+صخشلا تانا+بلا عBن
S ةجلاعملل: 

<»و�OXلإلا د�OVلا ناونعو مسالا
 ةعو̂[ملا ةحلصملا �

 دقعلا ذ1فنت

 ةعو̂[ملا ةحلصملا لثامم فّرعم وأ مدختسملا مسا

 ةعو̂[ملا ةحلصملا لاصتالا مقر

 ةعو̂[ملا ةحلصملا رمعلا

 ةعو̂[ملا ةحلصملا ة1فارغوتوفلا كتروص

 ةعو̂[ملا ةحلصملا  ويد1فلا OVع ةل\اقملا

<� اهلاخدëو اهعمج متي ��Xلا تامولعملا
� 

  ة1تاذلا ة=Oسلا
 ةعو̂[ملا ةحلصملا

 ةعو̂[ملا ةحلصملا  كDدل ةقاعإ ةDأ نع تامولعم

 ةعو̂[ملا ةحلصملا ة1لمعلاو ة1م1لعتلا كت=Oسم لوح ل1صافت

 ةعو̂[ملا ةحلصملا ك\ صاخلا "IP" تنOXنإلا لوكوتورب ناونع

 

 تانا4بلا نم ةصاخ تائف .8

 بحاص( ،ل1معلا ةمظنملا نع ة\ا1نلا\ كنم تانا1بلا نم ةصاخ تائف ةجلاعم\ موقن نحن
 نم ةصاخلا تائفلا ەذهو .كتقفاوم دنع طقف )ه\ ط�ترت يذلا لمتحملا لمعلا بحاصÈلمعلا
 Rع كتقفاوم\ الإ اهتجلاعم متت الو ،تانا1بلا ع�ضوم ،تنأ اهمدقت ��Xلا تانا1بلا طقف �Ä تانا1بلا
 صاخلا عو̂[ملا وأ ف1ظوتلا ةلمح ضارغأل Sova م1يقت تاودأ مادختسا Rع كتقفاوم دنع كلذ
  .ل1معلا ةمظنملا\
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 :�Ä ة1نعملا ة1صخشلا تانا1بلا نم ةصاخلا تائفلا

QRوناقلا ساسألا :ة+صخشلا تانا+بلا عBن
S ةجلاعملل: 

 ة1سóجلا

 سóجلا ع�ن

 �<�ثإلا لصألا

 قرِعلا

 نم ة1فاضإ ةصاخ تائف ةDأ ،كلذ �إ ةفاضإلا\
 بحاص( ل1معلا ةمظنملا اهبلطت دق تانا1بلا
  )ه\ ط�ترت يذلا لمعلا

 ةعو̂[ملا ةحلصملا

 ةقفاوملا

 

 ةقفاوملا .9

Dع لوصحلا بجR موقتل ةقفاوملا Sova Assessment  \تانا1بلا نم ةصاخلا تائفلا ةجلاعم 
 بحاص( ل1معلا ةمظنملا ل�ِق نم ةقفاوملا ەذه Rع لوصحلا مت�و .ەالعأ اهيلإ راشملا
 Sova م1يقت ةادأ مادختسا Rع كتقفاوم دنع )ه\ ط�ترت يذلا لمتحملا لمعلا بحاصÈلمعلا
<� تامولعم ةDأ لاخدإ ل�ق

  .ةادألا ەذه �

<� تانا1بلا نم ةصاخلا تائفلا ةجلاعم\ انما1ق Rع كتقفاوم بحس كنكم�و
 ق�Æط نع تقو يأ �

 مهمالعإل )ه\ ط�ترت يذلا لمتحملا لمعلا بحاصÈلمعلا بحاص( ل1معلا ةمظنملا\ لاصتالا
ïع روثعلا نكم�و .كتقفاوم بحسR طلاÆلا ةق��X� Dل1معلا ةمظنملا\ لاصتالا اهلالخ نم كنكم 

�>
 .ل1معلا ةمظنملا\ صاخلا ة1صوصخلا راعشإ �

 تانا4بلا نع حاصفإلا .10

  :ەاندأ ةن´بملا ضارغأللو ةثلاث فارطأ عم كتانا1ب ةكراشم\ Sova Assessment موقت دق
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 Sova  م1يقتل ةع\اتلا عورفلا

 =Oياعملا جاتنإل ؛لاثملا لô1س Rع ،ر��طتلاو ثح�لا ضارغأل انعورف نم يأ •
<� ةدعاسملل وأÈو ة1حالصلا تانا1¤و ة�OXموك1سلا

 ةصاخلا ة�OXموك1سلا ةلدألا جاتنإ �
<� طقف تانا1بلا ةكراشم متي ،ضرغلا اذهلو .انب

  .عَّمجم وأ لَّهجم لÅش �

 )<=>يعرف <=>جلاعم²( ةثلاث فارطأ

• Ë̂²ءا Dدقت نم نكمتنل انع ة\ا1نلا\ تامدخ نومدقDم1يقت تاودأ تامدخ م Sova 
  .)اهب ةط�ترملا تامدخلاو(

 �õاسألا ماظنلا ةمدخو ماظنلا ةرادëو تامولعملا ا1جولونكت تامدخ نومدقD نودروم •
 ��Xلا ةمدخلا\ ةط�ترم ىرخأ تامدخ ةDأ نومدقD نيذلا نودروملا كلذكو ،انيدل
 .اهمدقن

 تاما<OXلالل ة1صخشلا تانا1بلل لدا�ت يأ عضخD ،تانا1بلا ةDامح تاع�̂[¦ ه1ضتقت امل اًقفو
  ؛�DR امل اًقفو ،ة1صوصخلا ةDامحل ة�سانملا تانامضلاو

 ة�جاولا ةDانعلا لذ�ت ةثلاثلا فارطألا نأ نامضل ةلصلا تاذ ةDدقاعتلا ماÅحألا ل1عفت •
 .تانا1بلا نمأ\ قلعتي ام1ف

 .ة�سانملا تانامضلا دامتعا نامضل ةثلاثلا فارطألا تا1لمع صحف •

 تانا4بلل ة4لودلا تال]Zحتلا .11

 ��Xلا( ة1¤وروألا ةDداصتقالا ةقطنملاو ةدحتملا ة�لمملا جراخ ة1صخشلا تانا1بلا لقن متي ث1ح
 عيمج ذختن اننإف ،)جــــ�و<Oلاو نياتشóتخ1لو ادنلس�أ �إ ةفاضإلا\ �V»وروألا داحتالا لود عيمج لمش¦
 فوس تانا1بلا ةDامحل ةماعلا ةحئاللا اهرفوت ��Xلا ةDامحلا نأ نامضل ةلوقعملاو ةمزاللا =Oبادتلا
 اذه ة1صوصخلا راعشإل اًقفو نمآ لÅشï كتانا1ب عم لماعتلا متي نأو ،تانا1بلا عم لقتóت
 نمضنس ،جراخلا �إ تانا1بلا ريدصت دنع هنأ �<�عD اذهو .تانا1بلا ةDامح تاع�̂[¦ تا�لطتمو
 :ة1لاتلا تاءارجإلا دحأ\ ما<OXلالا

<� تانا1بلا ةDامح را�تعا •
 ةمئالم �V»وروألا داحتالل-ةدحتملا ة�لمملل ةع\اتلا =Oغ نادل�لا �

 .�V»وروألا داحتالا ل�ِق نم
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 ة�جاولا ةDانعلا لذ�ت ةثلاثلا فارطألا نأ نامضل ةلصلا تاذ ةDدقاعتلا ماÅحألا ل1عفت •
 .تانا1بلا نمأ\ قلعتي ام1ف

 .ة�سانملا تانامضلا دامتعا نامضل ةثلاثلا فارطألا تا1لمع صحف •

 .درفلا ةقفاوم لثم )تاءانث³سالا( لقنلل ةددحملا با�سألا قيبطت •

 ءاقbcسالا ةĤف .12

 قيقحتل اً�رو<û كلذ نا² املاط ة1صخشلا تانا1بلا ةجلاعم\ Sova Assessment موقتس
 بحاص( ل1معلا ةمظنملا عم ه1لع قافتالا مت امل اًقفو ،اهلجأ نم تانا1بلا عمج مت ��Xلا ضارغألا
 ع�جرلا üVري ،تامولعملا نم د�¾م Rع لوصحلل .)ه\ ط�ترت يذلا لمتحملا لمعلا بحاصÈلمعلا
  .ل1معلا ةمظنملا\ ةصاخلا ة1صوصخلا ةسا1س �إ

 عيمجل ة�سóلا\ ة��هلا ل1هجت مت´س ،ل1معلا ةمظنملا ل�ق نم كلذ فالخ\ Sova ه1جوت متي مل ام
<� اهعمج مت ��Xلاو <=>حشرملل ة1صخشلا تانا1بلا

 مت´سو ،اهمDدقت نم رهشأ 6 دع\ Sova ماظن �
 دع\ مت´سو .ل1معلا ةمظنملا �إ ة1صخشلا تانا1بلا ة��ه ل1هجت ةلازإل "�Úقرلا حاتفملا" ءاطعإ
  . Sova ماظن نم ا1ًئاهن �Úقرلا حاتفملا حسم كلذ

<� رارمتسالا نكمD ،ة��هلا ل1هجت درجم\
 ةدDدج =Oياعم ر��طتل Sova ل�ِق نم تانا1بلا مادختسا �

 =Oغ لجأ �إ ةلّهجملا تانا1بلا ەذه مادختسا رمتس� دقو .اهتامدخو Sova تا1جمرب ر��طتو
  Sova .ل�ِق نم Úسم

 رظنا( انب لاصتالا üVري ،ةددحملا ءاق�³سالا تاOXف لوح تامولعملا نم د�¾م �إ ةجاح\ تنك اذإ
 .)انب لاصتالا ة1ف1ك ةفرعمل 4.2 مسقلا

 iIآلا رارقلا ذاختا .13

 ًةداع متي الو .ي̂[ï لخدت يأ مادختسا نود ك\ ةقلعتملا تارارقلا ذاختا �<�عD ��آلا رارقلا ذاختا
 بحاص( انئالمع نع ة\ا1نلا\ Sova Assessment اهمدقت ��Xلا تامدخلاو تاجتنملا مادختسا
 ،ىرخألا ر��طتلا وأ ف1ظوتلا تا1لمع نع لزعم\ )ه\ ط�ترت يذلا لمتحملا لمعلا بحاصÈلمعلا
  .ة=Oن³سمو ةق1قد تارارق ذاختا Rع لمعلا باحصأ ةدعاسمل مدختسُ¦ ل\



Doc Ref: GDPR_1.0 

 
13 © SOVA 2020 

 2.1 :مقر ةخسنلا

 2021 رایأ/ویام 24 :خیراتلا

 210524 :رادصإلا مقر

 )ه\ ط�ترت يذلا لمتحملا لمعلا بحاصÈلمعلا بحاص( ل1معلا ةمظنملا مدختس¦ امدنعو
 م1يقت تاودأ عم كلعافت ساسأ Rع طقف كنأشï رارق ذاختا اهب متي ةق�Æط\ Sova م1يقت تاودأ

Sova، امإ مادختسالا اذه نإف Dع نوكR اذه نأ ساسأ û>ةمظنملا <=>ب دقع ذ1فنت وأ ماربإل يرو 
<�و .ةح�æلا كتقفاوم ساسأ Rع وأ ،كن´¤و ل1معلا

 ةDامح تاع�̂[¦ بجوم\ ،تالاحلا ەذه لثم �
<� ام\ ،ةجلاعملا ەذهب قلعتي ام1ف ةددعتم قوقح كDدل ،تانا1بلا

<� قحلا كلذ �
 قحلاو ضاOXعالا �

�>
<� نعطلاو كرظن ةهجو نع =Oبعتللو ،ل1معلا ةمظنملا بناج نم ي̂[ï لخدت Rع لوصحلا �

� 
 )ه\ ط�ترت يذلا لمتحملا لمعلا بحاصÈلمعلا بحاص( ل1معلا ةمظنملا\ لاصتالا üVرُي .رارقلا
<� ��آلا رارقلا ذاختا مادختسا لوح ةلئسأ ةDأ كDدل تنا² اذإ

 .ةلاحلا ەذه �

 ةنمآ كتانا4ب mع ظفاحن ف4ك .14

 ذاختا نمضن اننإف ،تانا1بلا جلاعم انتفص¤و .كتانا1ب نمأ نامض\ Sova Assessment م<OXلت
 �إ لوصولا وأ ه\ حæملا =Oغ فش�لا وأ لمتحملا نادقفلا نم ةDامحلل ةمزاللا تاوطخلا عيمج
 ة1ئاقولا تاءارجإلا Sova Assessment <�ب³تو .اهمدختسé وأ اهجلاعن ��Xلا ة1صخشلا تانا1بلا
  .كتانا1ب نمأ نامضل ة1لاتلا

 ماظنل اهمDدقت نم رهشأ 6 دع\ <=>حشرملا تانا1ب عيمجل ة�سóلا\ ة��هلا ل1هجت مت´سو •
Sova، ه1جوت متي مل ام Sova \لا ل1معلا ةمظنملا ل�ق نم كلذ فالخ�X� اهب ط�ترت 

  )ەالعأ 12 مسقلا ةعجارم üVري(

• Dتقæ ع ة1صخشلا تانا1بلا �إ لوصولاR ملا دارفألاæمهل ح. 

 .ةنمآلا =Oفش³لا تاسا1س ل1عفت متي •

 .ISO 27001 وزيألا ةداهش ماÅحأ عيمج قيبطت متي •

 تانا4بلا عZضوم كراcتعا6 كقوقح .15

�>
 ،تانا1بلا ع�ضوم ،تنأ عتمتت ،اهتجلاعم\ موقن وأ ة1صخشلا كتانا1ب ةزا1ح\ ه1ف موقن تقو يأ �
 :ة1لاتلا قوقحلا\

<� قحلا كل - لوصولا قح •
 .كنع اهب ظفتحن ��Xلا تامولعملا نم ةخسé بلط �
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<� قحلا كل – حيحصتلا قح •
 ظفتحن ��Xلا ةلماO= ²غلا وأ ةق1قد =Oغلا تانا1بلا حيحصت �

 .كنع اهب

<� قحلا •
<� – óÿُت نأ �

 اهب ظفتحن ��Xلا تانا1بلا فذح بلط كنكمD ،ةنيعم فورظ �
 .انتالجس نم كنع

<� قحلا •
<� قحلا كل نوكD ،ةنيعم طوË̂ قبطنت ث1ح – ةجلاعملا د1يقت �

 د1يقت �
 .ةجلاعملا

<� قحلا •
<� قحلا كل – لقنلا �

 ىرخأ ةسسؤم �إ كنع اهب ظفتحن ��Xلا تانا1بلا لقن �
�>
 .ةنيعم فقاوم �

<� قحلا •
<� قحلا كل – ضاOXعالا �

 لثم ةجلاعملا نم ةنيعم عاونأ Rع ضاOXعالا �
 .Ë̂ا�ملا ق��س³لا

<� قحلا •
<� ام\ ،ة1لآلا ةجلاعملا Rع ضاOXعالا �

  .ط1منتلا كلذ �

<� قحلا •
<� :ة1ئاضقلا ةعجارملا �

 مدقنس ،لوصولا قوقح بجوم\ ك�لطل انضفر ةلاح �
<� قحلا كلو .كلذل اô�ًس كل

<� حضوم وه ام² ىوكش مDدقت �
 .ەاندأ 17 ةرقفلا �

Dط نع كقح ةسرامم كنكمÆع انب لاصتالا ق�R لا ناونعOVلإلا د��OXو«>
 – :��اتلا �

compliance@sovaassessment.com 

<� اًمÅحتم اهتفص\ ،ل1معلا ةمظنملا �إ ەالعأ ةروكذملا تا�لطلا عيمج لاسرإ مت´س
 وأ تانا1بلا �

<� روكذم وه ام²( ة1صخشلا كتانا1ب ةجلاعم\ �<�عم ثلاث فرط كانه نا² اذإ ،ثلاث فرط
� 10 

 .)ەالعأ

 تاv̂يغتلا .16

Dدحت انل زوجDيغتو اذه ة1صوصخلا راعشإ ثO=مت´سو .رخآل تقو نم ە é]̂ ع تاثيدحت يأR 
 .انعقوم
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 ىواxشلا .17

�>
<� كتبغر ةلاح �

 Sova م1يقت لالخ نم ة1صخشلا كتانا1ب ةجلاعم ة1ف1ك لوح ىوكش مDدقت �
<� حضوم وه ام² ةثلاث فارطأ وأ(

 مDدقت كل قحD ،كاوكش عم لماعتلا متي ف1ك وأ ،)ەالعأ 10 �
  .Sova Assessment ىدل تانا1بلا ةDامح �Rثممو ة1فاË̂إلا ةئيهلا عم ًةË̂ا�م ىوكش

 لمعتل GRCI Law ة1نوناقلا ةك̂[لا تامدخ نم ةدافتسالل Sova Assessment تدقاعت دقو
 تاهيجوتلاو ةروشملا Sova Assessment بلطت فوس ،كلذل اًقفوو .تانا1بلا ةDامح لوؤسم²
 .ةرو<æلا دنع تانا1بلا ةDامح لوؤسم نم تالخدملاو

  :��اتلا² ەذه لاصتالا تاهج نم ل² ل1صافت

  تانا+بلا ة?امح لوؤسم ة+فا;\إلا ةئيهلا لاصتالا ةهج

 ة�لمملا ضوفم بتكم  :1 رطسلا ناونعلا
 تامولعملل ةدحتملا

GRCI Law 

 Wycliffe House, Water :2 رطسلا ناونعلا
Lane 

GRC International Group Plc 

Unit 3, Clive Court 

 Wilmslow Bartholomew’s Walk :3 رطسلا ناونعلا

Cambridgeshire Business Park 

 Cheshire Ely :4 رطسلا ناونعلا

Cambridgeshire 

 SK9 5AF CB7 4EA :يد�OVلا زمرلا

<»و�OXلإلا د�OVلا
�: casework@ico.org.uk compliance@sovaassessment.com 
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