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AECOM Global 

 L1-007-PL5 إخطار الخصوصیة العالمي 

 

 الغرض والنطاق .1
ة  خصوصیتك على محمل الجد. یُرجى قراءة إخطار الخصوصیة ھذا («اإلخطار») بعنایة حیث یحتوي على معلومات أساسیة بشأن كیفیة وأسباب معالج AECOMتأخذ 

قك المتعلقة  » أو «الشركة») لبیاناتك الشخصیة. یوضح ھذا اإلخطار أیًضا حقوAECOMوفروعھا وشركائھا التابعین (یُشار إلیھم مجتمعین باسم « AECOMشركة 
 ببیاناتك الشخصیة وكیفیة التواصل مع ممثلي الشركة أو ھیئاتھا اإلشرافیة في حال وجود شكوى.  

وع إلى معّرف مثل االسم أو  وفي سیاق ھذا اإلخطار، تعني "البیانات الشخصیة" أیة معلومات تتعلق بأي فرد یمكن تحدید ھویتھ، بشكل مباشر أو غیر مباشر، وذلك بالرج
أو العقلیة أو االقتصادیة أو  لتعریف أو بیانات الموقع أو المعّرف عبر اإلنترنت أو لواحد أو أكثر من العوامل الخاصة بالھویة الجسدیة أو الفسیولوجیة أو الجینیة رقم ا

 الثقافیة أو االجتماعیة لذلك الفرد. 

عة، أو بیانات األشخاص المج  عة بمجموعة أو فئة من  ال تشمل البیانات الشخصیة البیانات الُمجمَّ ھولین، أو البیانات التي تمت إزالة الھویة منھا. تتعلق البیانات المجمَّ
ت إزالة الھویة منھا بیانات كانت لھا  األفراد، تمت إزالة ھویات األفراد منھا. وتُعد البیانات لشخص مجھول إذا لم یعد باإلمكان تحدید ھویة األشخاص. أما البیانات التي تم

 أو غیر مباشر.   قابلة للتحدید وتمت إزالتھا، وال تعّرف بشكل معقول فردًا ُمحددًا أوتتعلق بھ أو تصفھ أو یمكن إقرانھا أو ربطھا بھ سواء بشكل مباشر عناصر

ة أو غیر ذلك. ویشمل ھذا جمع البیانات تعني "معالجة" البیانات الشخصیة أیة عملیة أو مجموعة عملیات یتم إجراؤھا على البیانات الشخصیة، سواء كانت بوسائل تلقائی
النقل أو نشرھا أو إتاحتھا بأي طریقة  الشخصیة، أو تسجیلھا، أو تنظیمھا، أو تخزینھا، أو تحدیثھا أو تعدیلھا، أو استرجاعھا، أو الرجوع إلیھا، أو استخدامھا، أو إفشائھا ب

 ھا، أو تدمیرھا. أخرى، أو ربطھا، أو محاذاتھا أو تجمیعھا، أو حظرھا، أو إزالت

بیاناتك الشخصیة إّال بما یتوافق مع إخطار الخصوصیة ھذا ما لم یلزم خالف ذلك بموجب القانون المعمول بھ. تتخذ الشركة خطوات لضمان   AECOMلن تعالج شركة 
ة ال تزید عّما ھو ضروري بشكل معقول لتعزیز ھذه  أن عملیة جمع معلوماتك الشخصیة دقیقة وذات صلة وغیر زائدة وجرت معالجتھا ألغراض محدودة وتخزینھا لمد

 األغراض. ال تبیع الشركة "البیانات الشخصیة" أو تُشاركھا مع أیة جھة خارجیة من أجل ترویج اإلعالنات السلوكیة السیاقیة. 

صفنا جھة عملك (مثل دفع األجور أو سداد االستحقاقات المتعلقة  إذا فشلت في تقدیم بیانات شخصیة ُمعینة عند طلبھا، فلن تتمكن الشركة من تقدیم الخدمات بشكل كامل بو
 بالتوظیف)، أو قد یحول ذلك دون امتثال الشركة اللتزاماتھا القانونیة (مثل ضمان صحة العاملین لدینا وسالمتھم).  

ممارسات ُمحددة للخصوصیة في تلك المواقع   AECOMعندما تكون القوانین المحلیة أكثر صرامةً من السیاسات الوارد ذكرھا في ھذا اإلخطار، فقد اعتمدت شركة 
تحصل على الموافقة عند الموظفین بھذه الممارسات الُمحددة للخصوصیة، وفي بعض الحاالت، س AECOMلتلبیة تلك المتطلبات األكثر صرامةً. ستخطر شركة 

 ار. االقتضاء بموجب القانون. عندما تكون القوانین المحلیة أقل صرامةً من ھذه السیاسة، سیتم تطبیق تدابیر الحمایة الواردة في ھذا اإلخط

قع الویب أو التطبیقات، أو من مصادر جھات  البیانات الشخصیة مباشرة منك شخصیًا أو عبر الھاتف أو الرسائل النصیة أو البرید اإللكتروني أو موا AECOMتجمع 
 خارجیة ألغراض تجاریة مختلفة كما ھو موصوف ھنا. 

 عند توفر نص اإلخطار ھذا أو أي إخطار خصوصیة تكمیلي بعدة لغات، یُعد اإلصدار اإلنجلیزي اإلصدار الرسمي. 

 جمع البیانات ومعالجتھا  .2

 جمع البیانات من مواقع الویب العامة  2.1

 تي نجمعھا تلقائیًاالمعلومات ال 2.1.1

ف االرتباط وبرامج الویب  تعمل خوادمنا تلقائیًا على تسجیل معلومات مرتبطة باستخدامك للخدمات وزیارتك إلیھا، یحدث التسجیل أیًضا من خالل استخدام ملفات تعری
الخاص بك   IPر على الموقع. إذ یمكننا، على سبیل المثال، جمع عنوان الملحقة للتتبع والتقنیات المماثلة للمساعدة في تخصیص المحتوى واإلعالنات وتحلیل حركة المرو

والمیزات التي تصل  ونوع متصفح الویب ونظام التشغیل المستخدم للوصول إلى الخدمات ووقت زیاراتك ومدتھا ومعلومات حول المحتوى وصفحات الویب التي تشاھدھا
 إلیھا على الخدمات. 
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 معلومات من جھات خارجیة 2.1.2

ناھا أو تلقیناھا،  تلقى معلومات إضافیة عنك من مصادر أخرى متاحة، علنیة أو تجاریة، بما یسمح بھ القانون. قد ندمج جمیع المعلومات الخاصة بك، التي جمعربما ن
 ونستخدمھا أو نفصح عنھا بالطریقة الموصوفة في ھذا اإلخطار. 

) ومعلومات مستعرض الویب وممارساتك أثناء  IPلكتروني العام مثل عنوان بروتوكول اإلنترنت (بجمع معلومات أثناء تنقلك في موقعھا اإل  AECOMقد تقوم شركة 
امج الویب الملحقة للتتبع.  وجودك على الموقع. سیتم جمع ھذه المعلومات، إن وجدت، باستخدام أدوات جمع المعلومات شائعة االستخدام، مثل ملفات تعریف االرتباط وبر

م مدیر الموافقة  مات قائمة بذاتھا، فإنھا ال تحدد ھویتك بشكل مباشر. یمكنك تھیئة أنواع ملفات تعریف االرتباط التي ستكون نشطة أثناء التصفح باستخداإذا كانت ھذه المعلو
 الذي یمكن الوصول إلیھ من الموقع. 

 المعلومات التي تقدمھا مباشرة   2.1.3

أو عند استخدام التبویب "اتصل بنا" أو میزات مشابھة، قد یكون لدیك خیار تقدیم معلومات االتصال مثل اسمك،   AECOMعندما تبدي رغبتك في منتجات أو خدمات  
 والمسمى الوظیفي، واسم المؤسسة، والعنوان، وعنوان البرید اإللكتروني، ورقم الھاتف، والتعلیقات واالھتمامات.  

 علوماتك لألغراض التالیة: نستخدم م

a.  إلدارة عالقتك مع شركةAECOM   وخدمتك بشكل أفضل عند استخدام الخدمات من خالل تخصیص تجربتك وتحسینھا. یجوز لنا أیًضا استخدام ھذه المعلومات
اء وإصالحھا وكما نعتقد أنھا ضروریة أو مناسبة  لتحلیل كیفیة استخدام المستخدمین للخدمات والتحلیالت ذات الصلة والبحث وتقدیم البالغات واستكشاف األخط

ئنا أو غیرھم، ومن أجل لحمایة أو إنفاذ أو الدفاع عن الحقوق القانونیة أو الخصوصیة أو السالمة أو الممتلكات، سواء تلك التي تخصنا أو تخص موظفینا أو وكال
 االمتثال للقانون المعمول بھ. 

b.  لغرض توفیر موقعAECOM لخدمات األخرى لك، وللتواصل معك بشأن استخدامك لموقعنا وخدماتنا، ولتشخیص المشكالت الفنیة، وللرد على  اإللكتروني وا
 استفساراتك، وألغراض خدمة العمالء األخرى. 

c.   مخصصة، وكذلك لتخصیص لتخصیص المحتوى والمعلومات التي قد نرسلھا لك أو نعرضھا علیك، ولتوفیر تخصیص الموقع، فضالً عن مساعدات وتعلیمات
 تجاربك بطریقة أخرى أثناء استخدام موقع الویب العام. 

d. ة) التي تخصنا، بما لنتمكن من إرسال معلومات تسویقیة وتوصیات بالمنتجات وغیرھا من االتصاالت غیر المتعلقة بالمعامالت (مثل الرسائل اإلخباریة التسویقی
العروض الترویجیة، أو العروض الخاصة، أو األحداث حسب الضرورة أو لالتصال بك بطریقة أخرى بشأن في ذلك معلومات حول منتجاتنا وخدماتنا، أو 

ع التعلیمات الواردة في  المنتجات أو المعلومات التي نرى أنھا قد تثیر اھتمامك. یمكنك إلغاء االشتراك وطلب عدم االتصال بك ألغراض تسویقیة أو ترویجیة باتبا
 AECOMتروني التسویقیة التي نرسلھا أو باستخدام المعلومات الموجودة في قسم "اتصل بنا". قد تُفَرض قیود إضافیة على إمكانیة إرسال رسائل البرید اإللك

 معلومات تسویقیة إلیك وفقًا لالختصاص القضائي. 

 روابط الجھات الخارجیة  2.1.4

أو   LinkedInأو  Twitterأو   Facebookاإللكتروني مرتبطة بمواقع ویب أخرى أو تطبیقات من جھات خارجیة مثل  AECOMربما توجد روابط داخل موقع 
YouTube ال تتحمل .AECOM   أیة مسؤولیة عن ممارسات الخصوصیة أو محتوى ھذه المواقع أو التطبیقات، ونوصیك بالرجوع إلى بیانات السیاسات لھذه الجھات

 فیة جمعھا واستخدامھا لمعلوماتك. الخارجیة لمعرفة كی

 ملفات تعریف االرتباط وبرامج الویب الملحقة للتتبع والتقنیات المماثلة 2.1.4.1

كیفیة تعامل المستخدمین  "الخدمات" المقدمة لك، وبعض الجھات الخارجیة التي تقدم محتوى ووظائف أخرى بتلك "الخدمات"، تستخدم تقنیات مختلفة لمعرفة المزید عن 
 مات" واإلنترنت. یوفر ھذا القسم معلومات أكثر حول بعض من ھذه التقنیات وكیفیة عملھا. مع "الخد

a.  :ھي ملفات نصیة صغیرة وظیفتھا تخزین معلومات عن المستخدمین على أجھزة كمبیوتر المستخدمین أنفسھم. ربما یتم استخدام ملفات تعریف  ملفات االرتباط
دم في كل مرة تزور موقع الویب. من ممیزات معرفة كیف یتعامل المستخدم مع "الخدمات" من خالل ملفات تعریف االرتباط للتعرف علیك بأنك نفس المستخ

دمات" مطروحة بتنسیق االرتباط إمكانیة تخصیص محتوانا وخدماتنا لتلبیة احتیاجات الزوار بكفاءة أكثر. كما نتمكن من تحسین جودة زیارتك بالتأكد من أن "الخ
یوتر ومتصفح الویب الخاصین بك. یمكن إعداد بعض متصفحات الویب بحیث تحذرك في كل مرة تُرسل إلیك ملفات تعریف االرتباط أو عند طلب  مناسبك للكمب

ن خالل مزودي مباشرة مإعادة استخدام تلك الملفات كلیًا. راجع قائمة المساعدة في متصفحك لمزید من المعلومات. كما یمكنك إدارة تتبع ملفات تعریف االرتباط 
 خدمات الجھات الخارجیة الذین نستخدمھم. 
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b.  إحصاءاتGoogle:  یمكنك منع استخدام "إحصاءاتGoogle  لبیاناتك عن طریق تنزیل وتثبیت وظیفة المتصفح اإلضافیة إلیقاف التتبّع في "إحصاءات "
Google والمتاحة على ،"https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/ إن قدرة .Google   على استخدام ومشاركة المعلومات التي یجمعھا

"، المتوفرة على  Google" حول زیاراتك لھذا الموقع مقیدة بشروط خدمة "إحصاءات Googleتطبیق "إحصاءات 
http://www.google.com/analytics/terms/us.html وسیاسة خصوصیة ،Google   المتوفرة على

http://www.google.com/policies/privacy/ل كیفیة قیام . لمعرفة المزید حوGoogle   بجمع البیانات ومعالجتھا فیما یتعلق بتطبیق "إحصاءات
Google تفضل بزیارة ،"http://www.google.com/policies/privacy/partners / . 

c. Hotjar :  یمكنك إلغاء االشتراك في تعقبHotjar   :لبیانات من ھناout-https://www.hotjar.com/opt/ وأیًضا یمكنك التعرف على قدرة ،Hotjar   على
، باإلضافة إلى سیاسة خصوصیة  www.hotjar.com/termshttps//:من ھنا:   Hotjarاستخدام المعلومات ومشاركتھا من خالل شروط وأحكام استخدام 

Hotjar   :من ھناhttps://www.hotjar.com/privacy/ . 

d. Wistia:   إن المعلومات التي تجمعھاWistia   المرتبطة بالفیدیوھات التي یتم تشغیلھا على ھذا الموقع اإللكتروني خاضعة لسیاسة خصوصیةWistia   والتي
 . https://wistia.com/privacyیمكن االطالع علیھا من ھنا: 

e.  :إلیھا أیًضا باسم "ملفات تعریف االرتباط لملفات   الكائنات المشتركة المحلیة (یشاروسائل التخزین المحلي األخرىFlash والتخزین المحلي ("HTML5   تشبھ
ومع ذلك، یتم   ملفات تعریف االرتباط من حیث أنھا مخزنة على جھاز الكمبیوتر الخاص بك ویمكن استخدامھا لتخزین معلومات معینة حول أنشطتك وتفضیالتك.

من جھاز الكمبیوتر الخاص بك عن المخزن بھا ملفات تعریف االرتباط العادیة للمتصفح. تسمح لك العدید من متصفحات  تخزین ھذه الكائنات في أجزاء مختلفة 
 باستخدام عناصر تحكم المتصفح. HTML5أو حذف المعلومات الموجودة في التخزین المحلي لـ  HTML5اإلنترنت بتعطیل التخزین المحلي لـ 

f. :مكن تضمین برامج الویب الملحقة للتتبع في صفحات الویب أو مقاطع الفیدیو أو رسائل البرید اإللكتروني، ویمكن أن تسمح لخادم ی برامج الویب الملحقة للتتبع
من بین أمور  الویب بقراءة أنواع معینة من المعلومات من متصفحك، والتحقق مما إذا كنت قد شاھدت صفحة ویب معینة أو رسالة برید إلكتروني، وتحدید، 

لصفحة الویب التي تم من  URLلجھاز الكمبیوتر الخاص بك، وعنوان  IPرى، الوقت والتاریخ اللذین عرضت فیھما برامج الویب الملحقة للتتبع، وعنوان أخ
 خاللھا عرض برامج الویب الملحقة للتتبع. 

g.  :تواصل معھا المستخدم. نحن ال نتخذ أي إجراء في الوقت الحالي  قد تنقل بعض متصفحات الویب إشارات "عدم تتبع" إلى مواقع الویب التي یإشارة عدم تتبع
 إلشارات. استجابةً لتلك اإلشارات. إذا تم وضع معیار صناعي بشأن االستجابة لمثل ھذه اإلشارات وقبولھ، فقد نعید تقییم كیفیة االستجابة لتلك ا 

h.  :من قبل البالغین وكیانات الشركات المھتمة بشركة القصد من موقع الشركة وخدماتھا ھو االستخدام معلومات تخص األطفالAECOM إنھا لیست مخصصة .
 عاًما عن قصد.  13بجمع أو تخزین معلومات شخصیة عن األطفال دون سن  AECOMلألطفال، وال تقوم شركة 

 المتقدمون / المرشحون للوظائف  2.2
a.  تجمعAECOM دراتك على  "البیانات الشخصیة" منك فیما یتعلق بسیرتك الذاتیة والطلب الذي ترسلھ إلینا عند التقدم لوظیفة. نستخدم معلوماتك لتقییم مھاراتك وق

وظیف، والتوصیة فرص العمل، والتحقق من معلوماتك، وإجراء فحوصات مرجعیة و/أو التحري عن خلفیة المتقدم (إن أمكن)، والتواصل معك بشأن عملیة الت
، وإنشاء و/أو تقدیم التقاریر كما ھو مطلوب بموجب القوانین/اللوائح المعمول بھا، وإجراء تحسینات على عملیة التقدیم أو AECOMبفرص وظیفیة محتملة في 

 . AECOMالتوظیف لدى 

b.   :قد تشمل البیانات الشخصیة التي نجمعھا ما یلي 

i. واالسم المفضل وعنوان المنزل وعنوان البرید اإللكتروني ورقم الھاتف والصورة الشخصیة (بحسب رغبتك)، وحالة  مثل االسم الكامل  - بیانات التعریف
 المواطنة والجنسیة.  

ii. مثل الجنس والعرق وحالة اإلعاقة والھویة الجنسیة وحالة المتحولین جنسیًا والتوجھ الجنسي والدین.  - البیانات الدیموغرافیة 

 الجة البیانات الدیموغرافیة لعدة أسباب، وھذا سیختلف باختالف الوالیات القضائیة. تشتمل أسباب معالجة ھذه البیانات على التالي: بمع AECOMنقوم في 

 رصد وضمان التنوع والمساواة في المعاملة والفرص.  .1

 لتوفیر التسھیالت أو التعدیالت المتعلقة بالعمل. .2

 لالمتثال للتشریعات المعمول بھا.   .3

iii. مثل المسمى الوظیفي/المنصب، وتواریخ التوظیف/فترة العقد/إعادة التوظیف، ومعلومات عن صاحب العمل، وجھات االتصال  - التوظیف والمھنیة
وتصاریح العمل،  نید، بالتوظیف، والسیرة الذاتیة، والمؤھالت األكادیمیة/المھنیة، والمھارات، والتراخیص المتعلقة بالعمل، والتعلیم، والمراجع، وحالة التج 

 والراتب الحالي، والراتب المطلوب. 

iv. قد نجمع أیًضا بیانات شخصیة عنك من جھات خارجیة أو مصادر عامة لدعم عالقة التوظیف أو للتواصل معك فیما یتعلق بفرص العمل   - بیانات أخرى
ل وأثناء عملك أو مھمتك، مثل ملفك الشخصي على . على سبیل المثال، قد نجمع معلومات من مصادر الشبكات المھنیة العامة، قبAECOMفي 

LinkedInصول  ، ألغراض التوظیف. یجوز لنا أیًضا التحري عن خلفیتك القانونیة، إلى الحد الذي یسمح بھ القانون، من خالل بائع تابع لجھة خارجیة للح
 ق أو كل ذلك معًا. على معلومات حول تاریخك التعلیمي أو وظیفتك وائتمانك أو تاریخك اإلجرامي الساب

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/
http://www.google.com/analytics/terms/us.html
http://www.google.com/policies/privacy/
http://www.google.com/policies/privacy/
http://www.google.com/policies/privacy/
http://www.google.com/policies/privacy/partners/
http://www.google.com/policies/privacy/partners/
http://www.google.com/policies/privacy/partners/
https://www.hotjar.com/opt-out/
https://www.hotjar.com/opt-out/
https://www.hotjar.com/opt-out/
https://www.hotjar.com/terms
https://www.hotjar.com/privacy/
https://www.hotjar.com/privacy/
https://www.hotjar.com/privacy/
https://wistia.com/privacy
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c.  إذا عرضت علیكAECOM   وظیفة وقبلتھا، فقد تصبح البیانات الشخصیة التي تم جمعھا أثناء طلب الوظیفة وعملیة التوظیف جزًءا من سجل التوظیف الخاص
 بك.

d.  إذا لم تعرض علیكAECOM  وظیفة أو قبلتھا، فستحتفظAECOM تقبل. یمكنك حذف سیرتك الذاتیة عن بسیرتك الذاتیة في ملف للوظائف الشاغرة في المس
 .  privacyquestions@aecom.comطریق تسجیل الدخول إلى ملفك الشخصي أو إرسال برید إلكتروني إلى  

 المقاولون / المقاولون من الباطن  2.3
a.  تجمعAECOM  لتقییم "البیانات الشخصیة" فیما یتعلق بإلحاقك العمل كمقاول أو مقاول من الباطن لتنفیذ عقدنا معك. نحن نجمع "بیاناتك الشخصیة" ونستخدمھا

واجبة/فحص مكافحة الفساد،  مھاراتك وخبراتك، وللتحقق من بیاناتك، ولالتصال بك لمعرفة فرص المشاریع والعملیات التجاریة العامة، وإجراء العنایة القانونیة ال
ومواردھا  AECOMوالشیكات التي تم رفضھا، وتسجیل وقت العمل، واستمراریة األعمال واتصاالت االستجابة للحوادث، وإدارة السالمة وحمایة موظفي 

وإدارة فحوصات ومراجعات الجودة والسالمة  وأماكن عملھا، وللوصول الفعلي إلى الموقع وتأمینھا، وأغراض أعمال المحاسبة/الضرائب الحكومیة والتدقیق، 
، بما في ذلك تعیین األفراد المطلوب منھم  NQA-1و ISO 9001واالمتثال لتأھیل مقاولي الجھات الخارجیة ألداء العمل وفقًا لمعاییر الجودة المعمول بھا مثل 

یل ومراقبة نشاط الشبكة لغرض تحدید، والتنبؤ، ومنع دخول النشاط  لتسج AECOMالحصول على مؤھالت أو شھادات محددة، وإدارة السالمة وحمایة أنظمة 
 والعملیات المتعلقة بالمشاریع.  AECOMأو نشر المعلومات منھا، وإلدارة أعمال   AECOMالضار إلى شبكة وموارد حوسبة 

b.   :تتضمن البیانات الشخصیة التي نجمعھا 

i. مثل االسم الكامل واالسم المفضل وعنوان العمل وعنوان المنزل ورقم ھاتف عنوان البرید اإللكتروني واسم المستخدم/كلمة المرور   - بیانات التعریف
 قتضاء. وتاریخ المیالد والجنسیة وحالة المواطنة وبلد المیالد والصورة الشخصیة وبیانات القیاس الحیویة (أي مسح بصمة اإلصبع ضوئیًا) عند اال

ii. مثل االسم الكامل ورقم الھاتف.   -  ھات االتصال في حاالت الطوارئج 

iii. مثل المسمى الوظیفي/المنصب، والعمل السابق أو الخبرة في المشروع، وجھات االتصال المرجعیة، والسیرة الذاتیة، والمؤھالت   - التوظیف والمھنیة
 تعلیم، والمراجع، وحالة التجنید، وتصاریح العمل، وتقاریر التدریب،  األكادیمیة/المھنیة، والمھارات، والتراخیص المتعلقة بالعمل، وال

iv. مثل الجنس والعرق والھویة الجنسیة وحالة المتحولین جنسیًا والتوجھ الجنسي والدین.  - البیانات الدیموغرافیة 

c.  نقوم فيAECOM   :بمعالجة البیانات الدیموغرافیة لعدة أسباب، وھذا سیختلف باختالف الوالیات القضائیة. تشتمل أسباب جمع ھذه البیانات على التالي 

i.   رصد وضمان التنوع والمساواة في المعاملة والفرص؛ 

ii.  لتوفیر التسھیالت أو التعدیالت المتعلقة بالعمل؛ 

iii.   .ولالمتثال للتشریعات المعمول بھا 

d. دما ال یتطلب القانون معالجة البیانات الدیموغرافیة، سنطلب موافقتك الصریحة. عن 

i. رقم الضمان االجتماعي، ورقم التعریف الضریبي الفیدرالي، ورقم الھویة الوطنیة، ورقم رخصة القیادة، ورقم جواز السفر.   - بیانات المستندات الحكومیة 

ii. ك ورقم الحساب ورقم التحویل المصرفي ومعلومات بولیصة التأمین.  اسم البن - البیانات المالیة/بیانات التأمین 

iii. مثل الشھادات الطبیة وتقاریر حوادث ووقائع موقع العمل،   - البیانات الطبیة/الصحیة 

iv. قد نجمع أیًضا بیانات شخصیة عنك من جھات خارجیة أو مصادر عامة حسب الحاجة لدعم عالقة العمل أو للتواصل معك فیما یتعلق   - بیانات أخرى
 MK. على سبیل المثال، قد نجمع معلومات، قبل وأثناء قیامك باألعمال، من مصادر عامة ومصادر شبكات مھنیة، مثل AECOMبالمشروعات في 

Denial ي على ، وملفك الشخصLinkedIn  وما إلى ذلك. یجوز لنا أیًضا التحري عن خلفیتك القانونیة، إلى الحد الذي یسمح بھ القانون، من خالل بائع ،
 تابع لجھة خارجیة للحصول على معلومات حول بیانات شركتك أو ائتمانك الشخصي أو تاریخك اإلجرامي السابق أو كل ذلك معًا. 

 العمیل والمورد وموظفي الشركات المساھمة   2.4

a.  بصفتك شریًكا تجاریًا، تجمعAECOM   البیانات الشخصیة منك إلدارة العمالء الحالیین والمحتملین أو العمالء أو الموردین أو عالقات الجھات الخارجیة األخرى
ل المنتجات أو الخدمات التي نقدمھا أو نعتزم تقدیمھا، وتحسین منتجاتنا أو خدماتنا،  (على سبیل المثال فیما یتعلق ببدء العقد أو إبرامھ أو تنفیذه)؛ التواصل حو

ة واإلداریة)؛ وإنشاء الدعاوى ومراجعة عالقتنا التجاریة؛ أداء أنشطة المحاسبة والتدقیق والفوترة والتحصیل؛ الوفاء بااللتزامات القانونیة (مثل االلتزامات المالی
 و الدفاع عنھا.القانونیة أو إنفاذھا أ

b.   :تتضمن البیانات الشخصیة التي نجمعھا 

i. مثل االسم الكامل واالسم المفضل وعنوان العمل وعنوان البرید اإللكتروني ورقم الھاتف - بیانات التعریف 

ii. صلة  مثل بیانات الفواتیر وأوامر الشراء واالتفاقیات والعطاءات والعروض وسجالت األعمال األخرى ذات ال  - بیانات أخرى 

mailto:privacyquestions@aecom.com
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 تغییر الغرض من معالجة البیانات الشخصیة  .3
a.  ستستخدمAECOM   بیاناتك الشخصیة فقط لألغراض التي تم جمعھا من أجلھا في األساس ما لم نعتبر بشكل معقول أننا بحاجة إلیھا لغرض آخر یتوافق مع

فرص  ء البحث عنالغرض األصلي وھناك أساس قانوني لمزید من المعالجة. على سبیل المثال، یجوز للشركة "معالجة البیانات الشخصیة" التي تقدمھا لنا أثنا
المشروعة في توظیف المرشحین المحتملین للوظائف، ولكن بمجرد التقدم لوظیفة معینة ونجاحك، قد تحتاج الشركة إلى   AECOMعمل اعتمادًا على اھتمامات 

 "معالجة بیاناتك الشخصیة" من أجل إبرام عقد عمل معك. 

b. طار لغرض جدید بخالف الغرض الذي تم جمعھا من أجلھ في األساس، أو تم التصریح بھ في  مع ذلك، إذا تقّرر استخدام البیانات الشخصیة التي یشملھا ھذا اإلخ
فرصةً الختیار ما إذا كنت ستسمح باستخدام بیاناتك الشخصیة أو   AECOMوقت الحق، أو تقّرر اإلفصاح عنھا لجھة خارجیة غیر وكیلة، فسوف تمنحك شركة 

طلبات االنسحاب من مثل تلك االستخدامات أو عملیات اإلفصاح عن البیانات الشخصیة إلى:   اإلفصاح عنھا على النحو الُمراد. یجب إرسال
privacyquestions@aecom.com. 

 كیف یتم جمع البیانات  .4
 نتبع أسالیب مختلفة لجمع البیانات منك وبشأنك:

a. :ببیاناتك الشخصیة عند االتصال بنا من خالل ملفات تعریف المرشحین، أو من خالل المقابالت، أو ردًا على االستطالعات أو   أنت تزودنا التفاعل المباشر
یم لتي تقدمھا عند تقدالوظائف أو المشاریع أو العطاءات أو من خالل استبیانات الجودة واالمتثال أو المقترحات أو غیرھا من الوسائل. وھذا یشمل المعلومات ا 

 سیرتك الذاتیة وتفاصیل االتصال عبر موقعنا اإللكتروني والبرید اإللكتروني، وشبكات الخریجین أوالمواھب التابعة لنا.

b. :قد تحصل  الجھات الخارجیة أو الموارد الُمتاحة للعمومAECOM   على معلومات عنك من ممثل لشركتك (إذا كنا متعاقدین على الخدمات من الباطن)، أو
التي تقدمھا لنا.  المتاحة للجمھور عبر اإلنترنت، أو موفري التحریات األمنیة، أو التحقق من السجالت الجنائیة أو المراجع المھنیة السابقة أو الحالیة  السجالت  

 ا تقوم بذلك. ستسعى المؤسسة للحصول على معلومات من جھات خارجیة فقط بمجرد تقدیم عرض عمل أو فرصة عمل وستبلغك أنت أو ممثل شركتك بأنھ

 .ال نطبق اتخاذ القرار أو التنمیط التلقائي على بیاناتك الشخصیة أو بیاناتك الشخصیة الحسّاسة

 األساس القانوني للمعالجة  .5
a.   للقیام بذلك، مثل:بموجب قانون حمایة البیانات، ال یمكن للشركة جمع بیاناتك الشخصیة ومعالجتھا إال إذا كان ھناك سبب تجاري قانوني أو مشروع 

i. .االمتثال لاللتزامات القانونیة والتنظیمیة 

ii. .الوفاء بأیة التزامات تعاقدیة قد تفرضھا الشركة علیك 

iii.  المصالح المشروعة لـAECOM  أو تلك الخاصة بطرف آخر (على سبیل المثال، العمل أو ألسباب تجاریة ال تتجاوز حقوقك ومصالحك بموجب قانون
 طبق). حمایة البیانات الم

iv.  ضروریة لالستجابة لحاالت طوارئ الصحة العامة أو لحمایة حیاة أو صحة أو سالمة ممتلكات شخص طبیعي في ظروف الطوارئ. عندما تكون المعالجة 

v.   حیث منحت موافقتك، أو 

vi.   .ظروف أخرى حسب ما تقتضیھ القوانین أو اللوائح اإلداریة 

b.  تلتزم شركةAECOM تكون عملیة جمع البیانات الشخصیة عادلة وقانونیة. على وجھ التحدید، ستقوم  باإلرشادات التالیة لضمان أنAECOM: 

i. .بجمع فقط قدًرا من البیانات الشخصیة كما ھو مطلوب بموجب القانون أو مطلوب ألغراض تجاریة معقولة ومشروعة 

ii. .بجمع البیانات الشخصیة بطریقة غیر مضللة 

iii. نات الشخصیة المطلوبة والتي تكون اختیاریة في وقت التجمیع. بإبالغ األفراد، عند االقتضاء، بالبیا 

iv.  .بجمع البیانات الشخصیة من األفراد بما یتفق مع المتطلبات القانونیة المحلیة 

c.  قد تحتاجAECOM الحّساسة سوى   إلى جمع بیانات شخصیة حساسة. حیثما یقتِض األمر بموجب القانون المحلي المعمول بھ، فلن تتم معالجة البیانات الشخصیة
 اختیاریًا. بموافقتك. حیثما یقتِض القانون المحلي المعمول بھ، فستكون الموافقة على عملیات نقل البیانات الشخصیة الحّساسة أو استخدامھا أمًرا 

 االستخدام واالحتفاظ .6
a.  تستخدمAECOM   البیانات الشخصیة وتخزنھا وتحتفظ بھا وتعالجھا بخالف ذلك فقط ألغراض تجاریة معقولة وللمطلوب فقط لھذا الغرض التجاري أو كما ھو

 مصرح بھ. 

mailto:privacyquestions@aecom.com
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b.  ال تفصحAECOM  عن البیانات الشخصیة لجھات خارجیة ألغراض التسویق المباشر، وال تبیع البیانات الشخصیة. ال تشاركAECOM  البیانات الشخصیة
 ألغراض التسویق السلوكي. ستمتثل معالجة البیانات الشخصیة للمتطلبات القانونیة التعاقدیة والتنظیمیة والمحلیة. 

c. ط طالما كان ذلك مطلوبًا لتحقیق األغراض التي تم جمعھا من أجلھا، بما یتماشى مع ھذا اإلخطار وسیتم إتالفھا بشكل آمن عند سیتم االحتفاظ ببیاناتك الشخصیة فق
  عدم الحاجة إلیھا.

d. :المعاییر التالیة ھي التي تحدد الفترة التي تحتفظ فیھا الشركة ببیاناتك الشخصیة  

i. للمتطلبات التنظیمیة أو االلتزامات المالیة. عندما لم یعد مطلوبًا االحتفاظ بھا لالمتثال  

ii. .حتى ال نكون مطالبین بذلك بموجب أي قانون نخضع لھ  

iii. .حتى تصبح جمیع األغراض التي تم جمع البیانات من أجلھا في األصل غیر ذات صلة أو قدیمة  

iv. .إلى أن تصبح السلع و/أو الخدمات التي قدمناھا لم تعد قید االستخدام النشط  

e. ناتك، سنتخذ  الحق في تقدیم طلب لحذف بیاناتك في أنظمتنا. یرجى مالحظة أنھ في بعض الحاالت التي یوجد فیھا سبب قانوني مقنع لضرورة االحتفاظ ببیا لدیك
 إجراءات لحذف البیانات غیر الضروریة واالستمرار في تخزین البیانات الخاضعة للمتطلبات القانونیة.

f. شخصیة للشخص المرشح للوظیفة واالحتفاظ بھا لشروط الدخول إلى البلد كجزء من عملیة إعادة التوظیف، بما في ذلك مشاركة تلك  قد تتم معالجة البیانات ال
 البیانات مع المستشارین القانونیین والھیئات الحكومیة. یرجع طول مدة تخزین البیانات إلى القوانین المتعلقة بھذه المتطلبات. 

 حقوق خصوصیة البیانات  .7
a. یثما یسمح القانون المعمول بھ أو یقتِض ذلك، تقُوم شركة حAECOM .بتمدید حقوق ُمعینة لك تتعلق بخصوصیة البیانات 

b. لتھا أو جعلھا لشخص مجھول،یُرجى مالحظة أنھ قد ال تكون بإمكاننا إتاحة إمكانیة وصولك إلى بیاناتك الشخصیة في الحاالت التي نقوم فیھا بتدمیر البیانات أو إزا  
آخر. كما أننا قد  أو في حال عجزنا عن التحقق من ھویتك باستخدام المعلومات المتوفرة لدینا بشأنك في الملفات، أو إذا كان ذلك سیظھر بیانات شخصیة لشخص

 نرفض أي طلب إذا كان القانون المعمول بھ یسمح لنا بذلك أو یقتضي منّا فعل ذلك. سنعلمك بأسباب الرفض.  

c. اصل معنا لتقدیم طلب، فسیكون علیك أن تقدّم لنا ما یلي:إذا اخترت التو 

i. [(على سبیل المثال، االسم الكامل أو العنوان أو تاریخ المیالد أو غیر ذلك من المعلومات التعریفیة)] معلومات تعریفیة كافیة عنك 

ii.  .وصفًا للحق الذي ترید ممارستھ والمعلومات التي یتعلق بھا طلبك 

d.  ومات  بإتاحة إمكانیة الوصول للبیانات أو الكشف عن قابلیة نقلھا في حال لم نتحقق من أن الشخص مقدّم الطلب ھو نفس الشخص الذي جمعنا المعللسنا ُملزمین
 عنھ، أو في حالة وجود شخص ُمخول بالتصرف بالنیابة عنھ.

e. ا لغرض التحقق فقط. أي بیانات شخصیة نجمعھا منك للتحقق من ھویتك فیما یتعلق بطلبك سیتم استخدامھ 

i. .یحق لك طلب نسخ من بیاناتك الشخصیة من  الحق في طلب الوصولAECOM  . 

ii. .تعتمد  الحق في طلب التعدیلAECOM   علیك لضمان أن المعلومات التي تقدمھا إلىAECOM  عنك دقیقة وكاملة وحدیثة. إذا كانت أي بیانات شخصیة
على تصحیح البیانات الشخصیة أو حذفھا حسبما یقتضي  AECOMغیر دقیقة أو غیر كاملة، یمكنك طلب تعدیل أو إكمال بیاناتك الشخصیة. ستعمل 

الشخصیة التي تمت معالجتھا على نحو مخالف لقانون حمایة البیانات القانون المعمول بھ. یجوز لك أیًضا التقدّم بطلب لتصحیح أو تعدیل أو حذف البیانات 
 المعمول بھ. 

iii. .یحق لك أن تطلب من  الحق في طلب الشطبAECOM   .حذف بیاناتك الشخصیة في ظل ظروف معینة 

iv.  .لجتھا أو نقلھا، قد یحق لك قانونًا سحب تلك  حیثما قدّمت موافقتك الكتابیة (أو قبول االشتراك) على جمع بیاناتك الشخصیة أو معاالحق في سحب الموافقة
لن یؤثر سحب الموافقة على    -الموافقة. عندما نعالج بیاناتك الشخصیة بموافقة كتابیة (أو قبول االشتراك)، یمكنك سحب ھذه الموافقة في أي وقت. مالحظة 

 ت الشخصیة التي یتم إجراؤھا باالعتماد على أساس قانوني بخالف الموافقة. قانونیة أي معالجة أجرتھا الشركة قبل االنسحاب، ولن یؤثر على معالجة البیانا

v. .یحق لك أن تطلب من  الحق في طلب قابلیة النقلAECOM   نقل بیاناتك الشخصیة التي جمعناھا إلى مؤسسة أخرى، أو إلیك مباشرةً، في ظل ظروف
 معینة.

vi. .یحق لك أن تطلب من  الحق في تقیید المعالجةAECOM معالجة بیاناتك الشخصیة في ظل ظروف معینة.   تقیید 

vii. .یمكنك إلغاء االشتراك في اتصاالت التسویق عبر البرید اإللكتروني في أي وقت عن طریق   الحق في إلغاء االشتراك في التسویق عبر البرید اإللكتروني
 إلرشادات المضمنة في كل اتصال اشتراك بالبرید اإللكتروني. تحدید رابط "إلغاء االشتراك" أو "إلغاء التسجیل" للبرید اإللكتروني، أو اتباع ا

viii. .یحق لك أن تطلب من  نتائج اتخاذ القرار التلقائيAECOM .إجراء مراجعة لعملیة اتخاذ القرار التلقائي التي تؤثر علیك 
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ix. .لدى  مكتب الخصوصیةإذا كنت تعتقد أن حقوق الخصوصیة الخاصة بك لم یتم تناولھا بشكل كاٍف، فیحق لك إرسال شكوى إلى   الحق في تقدیم شكوى
AECOM  .أو إلى السلطة اإلشرافیة في بلد إقامتك 

f.  إلى مكتب خصوصیة یمكنك إرسال طلب لممارسة حقوق خصوصیة البیانات ھذهAECOM  علىprivacyquestions@aecom.com .  یمكن لسكان
 معلومات محددة للمساعدة في تأكید الھویة والحقوق.  AECOMستطلب  .888.299.9602كالیفورنیا أیًضا االتصال بالرقم 

g.  لن تمارسAECOM  التمییز ضد األفراد نتیجةً لممارستھم أي من حقوق الخصوصیة المسموح لك بھا أو المطلوبة منك بمقتضى قانون أو الئحة حمایة البیانات
 المعمول بھا.  

 المشاركة واالنتقال الداخلي .8
 ة بالطرق التالیة: البیانات الشخصی AECOMتشارك 

a.  موظفوAECOM:  تشاركAECOM  .البیانات الشخصیة بین الموظفین الذین لدیھم حاجة تجاریة مشروعة إلى معرفتھا بناًء على دور كل منھم مع الشركة 

b. تشارك  المؤسسات الفرعیة والشركات التابعةAECOM  المعلومات فیما بین مؤسساتAECOM  الفرعیة والشركات التابعة لھا ألغراض تم وصفھا في
 إخطار الخصوصیة ھذا في إطار یتسق مع المقتضیات القانونیة المعمول بھا. 

c. :تُشارك   مقدمو الخدماتAECOM   البیانات الشخصیة مع من تحددھم من مقدمي الخدمات التابعین أو الموثوق بھم ألداء خدمات بالنیابة عنھا. یشمل ھمقدمو
قدمي التحري عن الخدمات الموثوق بھم ھؤالء، على سبیل المثال ال الحصر، مقدمي تقنیة المعلومات ومقدمي الخدمات السحابیة وخدمات استضافة البیانات وم

 ت المحظورة والممنوعة ومقدمي التحري عن المعلومات الشخصیة وموفري تخزین البیانات.الجھا

d. :تُشارك  العمالءAECOM   بیانات شخصیة معینة كجزء من خدماتنا االحترافیة الُمقدمة لعمالئنا بموجب عقد ُمبرم، بما في ذلك الھیئات الحكومیة، لألعمال
 ى التصاریح األمنیة، أو حسبما تقتضي بروتوكوالت الفحوص األمنیة.المتعلقة بالمشاریع، أو بغرض الحصول عل 

e. :تقوم  الجھات الخارجیة األخرىAECOM  :باإلفصاح عن بیانات شخصیة بعینھا لجھات خارجیة أخرى 

i. حسبما یقتضي القانون أو اإلجراءات القانونیة (على سبیل المثال، للضرائب وھیئات الضمان االجتماعي)؛ 

ii. أو عندما تقرر AECOM أن ذلك قانوني ومالئم؛ 

iii.  أو لحمایة حقوقAECOM  القانونیة (أي للدفاع في دعوى قضائیة أو بموجب بتحقیقات أو تحّریات حكومیة) أو لحمایة موظفیھا ومواردھا ومقار عملھا؛ 

iv.  .أو في حالة الطوارئ حیث تكون الصحة أو األمن في خطر 

f. :قد یتطلب األمر من  األمن العام/إنفاذ القانونAECOM   اإلفصاح عن بیانات شخصیة استجابةً لمطالب قانونیة من سلطات عامة، بما في ذلك مقتضیات تحقیق
 األمن الوطني أو إنفاذ القانون.

مكاتب أخرى تابعة لشركة  شركة عالمیة لدیھا مكاتب وعمالء وموردون تختلف مواقعھم حول العالم. ولذلك، قد یتم نقل بیاناتك الشخصیة إلى   AECOMإن 
AECOMقل للبیانات الشخصیة فقط  ، ومراكز البیانات، والخوادم في أوروبا أو آسیا أو أمریكا الجنوبیة أو الوالیات المتحدة لألغراض التي تم تحدیدھا. یجب أن یتم أي ن

 حاد األوروبي واتفاقیات حمایة البیانات.بموجب القانون المعمول بھ واستخدام بنود العقد القیاسیة، وبنود العقد الموحدة لالت

نون المحلي  خطوات في سبیل االمتثال لكافة القوانین المحلیة المعمول بھا عند معالجة بیاناتك الشخصیة، بما في ذلك أي شروط وقیود ینص علیھا القا AECOMوستتخذ 
 بشأن نقل البیانات الشخصیة.  

سائل أخرى صالحة قانونیًا، بما فیھا االتفاقیات العالمیة لنقل البیانات أو األحكام الُموحدة للعقود والُمعترف بھا لدى  بیاناتك الشخصیة من خالل و AECOMكما تحمي 
 سلطات حمایة البیانات، وذلك كنوع من توفیر المستوى الكافي من الحمایة للبیانات الشخصیة التي نقوم بمعالجتھا في أرجاء العالم. 

 ع عملیات نقل البیانات الشخصیة للضمانات المالئمة على النحو المحدد في قوانین ولوائح حمایة البیانات.خضوع جمی AECOMوستضمن 

 أمن البیانات .9
وصول سیاسات وعملیات و/أو إجراءات معقولة ومناسبة ألمن المعلومات وتحافظ علیھا لحمایة البیانات الشخصیة من الضیاع وإساءة االستخدام وال AECOMاعتمدت 

%.  100آمنة بنسبة ر المصرح بھ والكشف والتعدیل والتدمیر وأشكال المعالجة األخرى. ومع ذلك، ال توجد طریقة نقل عبر اإلنترنت أو طریقة تخزین إلكتروني غی
 وعلیھ، ال یمكننا أن نعد أو نضمن أو نتعھد بأمن أي بیانات شخصیة قد تقدمھا لنا. 

من أجل تصنیف المعلومات وتخصیص متطلبات الحمایة وضوابط أمن المعلومات على أساس تصنیف المعلومات.   AECOMیتم توفیر عملیات أمن المعلومات في 
 تتناسب الضمانات المستخدمة لحمایة البیانات الشخصیة مع مستوى المخاطر التي تنطوي علیھا. 

mailto:privacyquestions@aecom.com
mailto:privacyquestions@aecom.com
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 معلومات إضافیة لسكان كالیفورنیا  .10
a.  لن تبیعAECOM  § 1798.130البیانات الشخصیة كجزء من ممارسات العمل. امتثاالً لقانون كالیفورنیا المدني رقم)a)(5)(C)(i  تؤكد الشركة مجددًا أنھا لم (

 تبع بیاناتك الشخصیة خالل االثني عشر شھًرا السابقة. 

b.  شاركت 2)(ج)(5(أ)(  178.130امتثاالً لقانون كالیفورنیا المدني رقم (AECOM نات الشخصیة التالیة لغرض تجاري في األشھر االثنى عشر شھًرا  البیا
 السابقة: 

i.  بروتوكول اإلنترنت المعّرفات (مثل االسم الحقیقي أو االسم الُمستعار أو العنوان البریدي أو المعّرف الشخصي الفرید أو المعّرف عبر اإلنترنت أو عنوان
 الضمان االجتماعي أو رقم رخصة القیادة أو رقم جواز السفر أو ما یماثل ذلك من المعّرفات).  أو عنوان البرید اإللكتروني أو اسم الحساب أورقم

ii. تماعي، أو المعلومات التي تعّرف فردًا بعینھ أو تتعلق بھ أو تصفھ أو یمكن إقرانھا بھ، وتشمل دون حصر، االسم، أو التوقیع، أو رقم الضمان االج
و العنوان، أو رقم الھاتف، أو رقم جواز السفر، أو رقم رخصة القیادة أو رقم بطاقة الھویة، أو رقم وثیقة التأمین، الخصائص البدنیة أو الوصف الجسدي، أ

لومات التي تتعلق  أو التعلیم، أو الوظیفة، أو التاریخ الوظیفي، أو رقم الحساب المصرفي، أو غیره من المعلومات المالیة، أو المعلومات الطبیة، أو المع 
 ین الصحي.بالتأم

iii.  .خصائص التصنیفات المحمیة بموجب قانون والیة كالیفورنیا أو القانون الفیدرالي 

iv. عل أحد  معلومات حول بعض األنشطة على اإلنترنت أو غیرھا من الشبكات اإللكترونیة (مثل سجل التصفح، وتاریخ البحث، والمعلومات ذات الصلة بتفا
 بكة اإلنترنت). األفراد مع موقع أو تطبیق أو إعالن على ش

v. .المعلومات الصوتیة أو اإللكترونیة أو البصریة أو الحراریة أو المتعلقة بالشم أو ما شابھ ذلك 

vi. بالتوظیف. المتعلقة أو المھنیة المعلومات 

vii. ضیالت والخصائص والمیول االستنتاجات الُمستخلصة من أي من المعلومات الوارد تعریفھا أعاله إلنشاء ملف تعریفي یخص أحد األفراد مّما یعكس التف
 والسلوك والمواقف والذكاء والقدرات والكفاءات. 

c.  لدى سكان كالیفورنیا حقوق أخرى للخصوصیة یرد وصفھا أدناه. یمكنك إرسال طلب لممارسة حقوق  7إلى جانب الحقوق التي تمت مناقشتھا في القسم ،
  .888.299.9602. یمكنك أیًضا االتصال على privacyquestions@aecom.comعلى  AECOMخصوصیة البیانات ھذه إلى مكتب خصوصیة 

d.   :یحق لك معرفة ما یلي 

i. فئات البیانات الشخصیة التي جمعتھا الشركة بشأنك؛ 

ii.  .وفئات المصادر التي تم جمع البیانات الشخصیة بشأنك 

iii.  الغرض التجاري لشركةAECOM  .لجمع البیانات الشخصیة الخاصة بك أو مشاركتھا 

iv. .وفئات الجھات الخارجیة التي تشارك الشركة معھا بیاناتك الشخصیة  

v.  .فئات البیانات الشخصیة التي كشفت عنھا الشركة عنك ألغراض تجاریة 

vi.  .األجزاء المحددة من البیانات الشخصیة التي جمعتھا الشركة عنك 

e. ر مطالبة بما یلي: یرجى العلم بأن الشركة غی 

i. االحتفاظ بأي بیانات شخصیة عنك إذا لم یتم االحتفاظ بھذه المعلومات الخاصة بك في سیاق العمل العادي . 

ii. أو إعادة تعریف الھویة أو الربط بأي طریقة أخرى ألي بیانات ال یتم االحتفاظ بھا باعتبارھا بیانات شخصیة في سیاق العمل الُمعتاد؛ 

iii. شھًرا.  12شخصیة لك أكثر من مرتین خالل فترة قدرھا تقدیم البیانات ال 

 االستثناءات  .11
، وفقًا لما تسمح بھ القوانین واللوائح المعمول بھا أو تتطلبھ، معالجة البیانات الشخصیة دون تقدیم  AECOMفي ظل ظروف محدودة أو استثنائیة معینة، یجوز لشركة 

كة أو النشاط اإلجرامي؛  إخطار أو الوصول أو طلب الموافقة. قد تشمل األمثلة على ھذه الظروف التحقیق في ادعاءات محددة بارتكاب مخالفات أو انتھاك سیاسة الشر
من األذى أو سوء التصرف؛ التعاون مع وكاالت إنفاذ القانون؛ تدقیق النتائج المالیة أو أنشطة االمتثال؛ االستجابة  AECOMن أو الجمھور أو شركة حمایة الموظفی

عن المطالبات أو المصالح القانونیة؛ تلبیة  ألوامر المحكمة أو مذكرات االستدعاء أو اإلفصاحات األخرى المطلوبة قانونًا؛ تلبیة المتطلبات القانونیة أو التأمینیة أو الدفاع
والملكیة الفكریة واألسرار التجاریة؛ في حاالت الطوارئ،   AECOMقوانین أو اتفاقیات العمل أو االلتزامات القانونیة األخرى؛ تحصیل الدیون؛ حمایة أصول معلومات 

یما یتعلق بطلبات الوصول، حیث یكون عبء أو نفقات توفیر الوصولغیر متناسب مع المخاطر  عندما تكون المصالح الحیویة للفرد، مثل الحیاة أو الصحة، في خطر؛ ف
 التي تتعرض لھا خصوصیة الفرد أو مصالح خصوصیة اآلخرین؛ وفي حاالت الضرورة التجاریة. 



  
  

  
 

 

 
 ©AECOM Restricted 

Global Privacy Notice )L1-007-PL5 ( 
 January 20, 2023 3المراجعة 

PRINTED COPIES ARE UNCONTROLLED.  CONTROLLED COPY IS AVAILABLE ON COMPANY INTRANET. 9/10 
 

 معلومات مھمة أخرى  .12
a.  إن قوانین الخصوصیة ومبادئھا التوجیھیة جزء من بیئة دائمة التغیر. تحتفظAECOM   بالحق، حسب تقدیرھا، في تعدیل أو إضافة أو إزالة أجزاء من إخطار

یرات  الخصوصیة ھذا أو أي إخطار خصوصیة تكمیلي في أي وقت. سوف یتم إعالمك بأي تغییر مادي في إخطار الخصوصیة ھذا. عندما تُجري الشركة تغی
 سجل التغییر.  -  15جوھریة، ستَُحدّث الشركة أیًضا القسم 

b.  تلتزمAECOM ) بالتعاون مع ھیئات حمایة البیاناتDPA  التابعة لالتحاد األوروبي، واالمتثال للتوجیھات الصادرة من تلك الھیئات فیما یتعلق ببیانات الموارد (
 ي تم نقلھا من االتحاد األوروبي في سیاق عالقة التوظیف.البشریة الت

c. ناتك الشخصیة ھو كیان إذا كنت مقیًما في االتحاد األوروبي أو المنطقة االقتصادیة األوروبیة أو سویسرا أو المملكة المتحدة، فسیكون المتحكم في بیانات بیا
AECOM .الذي یوقع عقدًا معك أو تقدم سیرتك الذاتیة لھ ردًا على فرصة عمل 

d. شكل كاٍف، یحق لك تقدیم شكوى لدى السلطة الرقابیة في بلد إقامتك، أو مكان عملك، أو البلد الذي حدثت فیھ المخالفة  إذا كنت ترى أن حقوقك لم یتم الوفاء بھا ب
 المزعومة لقانون حمایة البیانات. 

 لشؤون الخصوصیة AECOMالتواصل مع مكتب  .13
a. توجیھھا إلى   إذا كانت لدیك أي استفسارات تتعلق باإلخطار ھذا، أو استفسارات تتعلق بالخصوصیة بصفة عامة، أو مخاوف ذات صلة ببیاناتك الشخصیة، یجب

 .  s@aecom.comprivacyquestion  لشؤون الخصوصیة عبر البرید اإللكتروني:  AECOMمكتب 

b.  :لالستفسارات من داخل ألمانیة، یمكنكم استخدام عنوان البرید اإللكتروني التاليdatenschutz@aecom.com 

 المصطلحات والتعریفات .14

a.  یاناتھم الشخصیة واستخدامھا. تعني الحقوق والتوقعات القانونیة لألفراد للتحكم في كیفیة جمع ب خصوصیة البیانات 

b.  تعني أي معلومات تتعلق بشخص طبیعي ُمحدد أو یمكن تحدیده، أو تصفھ أو یمكن إقرانھا بھ، أو ربطھا بھ بشكل معقول   البیانات الشخصیة
 سواء بصورة مباشرة أو غیر مباشرة. 

c.   البیانات الشخصیة. تعني أي عملیة أو مجموعة عملیات یتم إجراؤھا على  المعالجة 

d.   لھا تعریفات تختلف من بلد إلى آخر. على سبیل المثال، تعامل قوانین حمایة البیانات األوروبیة فئات معینة من البیانات   بیانات شخصیة حّساسة
اآلراء   الشخصیة على أنھا حساسة بشكل خاص، مثل القیاسات الحیویة، أو المعلومات المتعلقة باألصل العرقي أو اإلثني، أو

السیاسیة، أو المعتقدات الدینیة أو الفلسفیة، أو عضویة النقابات العمالیة، أو المعلومات التي تحدد الحاالت الطبیة أو الصحیة،  
 أو الحیاة الجنسیة.  

 
في الوالیات المتحدة، قد تتضمن المعلومات الحساسة، على سبیل المثال ال الحصر، أرقام الضمان االجتماعي وأرقام  

لحسابات المصرفیة ومعلومات جواز السفر والمعلومات المتعلقة بالرعایة الصحیة ومعلومات التأمین الطبي وأرقام بطاقات  ا
عاًما، ومعلومات   13االئتمان والخصم ورخصة القیادة ومعلومات الھویة التابعة للوالیة والمعلومات من األطفال دون سن 

والموقع الجغرافي الدقیق، ومعلومات حول األصل العرقي أو اإلثني، أو المعتقدات   القیاسات الحیویة، والبیانات الجینیة،
 الدینیة أو الفلسفیة، أو الحیاة الجنسیة، أو التوجھ الجنسي، أو العضویة النقابیة. 

 سجل التغییرات  .15

المراجعة رقم  
 موقع التغییر وصف التغییر تاریخ التغییر #

  L1-007-PL5اإلصدار األولي باسم  2020فبرایر  12 0

تضمین ُمخطط بیاني یوضح حقوق ُمعینة لسكان   –، القسم الفرعي ط  6القسم   • 2020أغسطس  14 1
 كالیفورنیا. 

تضمین الخط الساخن لألخالقیات باعتباره وسیلةً ثانویةً   –، القسم الفرعي ط  6القسم   •
 یقدّم من خاللھا سكان كالیفورنیا طلباتھم التي تتعلق بحقوق الخصوصیة.  

، تم التحدیث لیشمل قابلیة التطبیق للمتقدمین للوظائف واالستشاریین من 1القسم   •
 الباطن. 

مثلةً لبیانات شخصیة تم جمعھا لالمتثال لمقتضیات ، تضمین جدول یوضح أ2القسم   •
) وقانون خصوصیة  GDPRالشفافیة بموجب الالئحة العامة لحمایة البیانات (

 ) وغیر ذلك من قوانین حمایة البیانات. CCPAالمستھلك في كالیفورنیا (
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 ©AECOM Restricted 

Global Privacy Notice )L1-007-PL5 ( 
 January 20, 2023 3المراجعة 

PRINTED COPIES ARE UNCONTROLLED.  CONTROLLED COPY IS AVAILABLE ON COMPANY INTRANET. 10/10 
 

المراجعة رقم  
 موقع التغییر وصف التغییر تاریخ التغییر #

التعریفات التي تم تحدیثھا لمصطلحات البیانات الشخصیة البیانات  –  12القسم   •
 صیة الحساسة لاللتزام بقانون حمایة خصوصیة المستھلك الشخ

كآلیة لنقل البیانات   Privacy Shieldإزالة اإلشارة إلى مبادئ   - 7القسم   •
 الشخصیة من االتحاد األوروبي.  

إدراج استخدام بنود العقد الموحدة لالتحاد األوروبي واتفاقیات حمایة    - 7القسم   •
 شخصیة من االتحاد األوروبي. البیانات كآلیة لنقل البیانات ال

بین االتحاد األوروبي  Privacy Shieldإشارة إلى  - 8تمت إزالة القسم  •
 والوالیات المتحدة. 

  9و 6و 4في القسم  Privacy Shieldتمت إزالة اإلشارة إلى  • 2020أغسطس  26 2

 تحدیث القسم بأكملھ لتوضیح الشروط والمتطلبات.   - 1القسم   • 2023ینایر  20 3
 الجدید لجمع بیانات الموقع العام.  2.1إضافة القسم  -  2.1القسم   •
 الجدید لجمع ومعالجة البیانات المرشحة.  2.2إضافة القسم  -  2.2القسم   •
ن  الجدید لجمع ومعالجة بیانات المقاول والمقاول م 2.3إضافة القسم  -  2.3القسم   •

 الباطن.  
 الجدید لجمع ومعالجة بیانات العمیل والبائع.   2.4إضافة القسم  -  2.4القسم   •
 الجدید لتغییر الغرض من معالجة البیانات. 3إضافة قسم   - 3القسم   •
 المحدث لألساس القانوني لمعالجة البیانات.  5القسم   - 5القسم   •
 بھا.  إجراء تحدیثات الستخدام البیانات واالحتفاظ   - 6القسم   •
 إضافة حق التدخل البشري لنتائج اتخاذ القرار التلقائي.    - 7القسم   •
 إجراء تحدیثات لمشاركة البیانات ونقلھا داخلیًا.    - 8القسم   •
 الجدید لسكان كالیفورنیا.  10إضافة القسم   - 10القسم   •
 قسم محدث لیعكس اتصال البرید اإللكتروني للعملیات من داخل ألمانیا. - 13القسم   •
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