
 الئحة 

 تحديد سياسة مؤسسة "روس كونغرس" 

 فيما يتعلق بمعالجة البيانات الشخصية 

 أحكام عامة .1

القانون الفيدرالي الصادر تم وضع هذه الالئحة، التي تحدد سياسة معالجة البيانات الشخصية، وفقا لمتطلبات  

البيانات   FZ- 152رقم    2006يوليو    27في   قانون  باسم  يلي  فيما  إليها  )المشار  البيانات الشخصية"  "بشأن 

الشخصية( وتحدد إجراءات معالجة البيانات الشخصية والتدابير الالزمة لضمان أمن البيانات الشخصية التي  

 يها فيما يلي باسم المشغل(.تقوم بها مؤسسة "روس كونغرس"، )المشار إل

يضع المشغل احترام حقوق وحريات الشخص والمواطن في معالجة بياناته الشخصية، بما في ذلك حماية   .1.1

 حقوق الخصوصية واألسرار الشخصية والعائلية كأهم هدف وشرط لتنفيذ أنشطته. 

ار إليها فيما يلي باسم السياسة( على  . تنطبق سياسة المشغل فيما يتعلق بمعالجة البيانات الشخصية )المش1.2

 . /https://roscongress.org جميع المعلومات التي يمكن أن يتلقاها المشغل عن زوار الموقع

 . المفاهيم األساسية المستخدمة في السياسة 2

 معالجة البيانات الشخصية باستخدام تكنولوجيا الكمبيوتر. -الشخصية . المعالجة اآللية للبيانات 2.1

ضرورية  2.2 المعالجة  تكن  لم  )ما  الشخصية  البيانات  لمعالجة  مؤقتا  تعليقا  الشخصية  البيانات  حظر  يعد   .

 لتوضيح البيانات الشخصية(.

فة إلى برامج الكمبيوتر وقواعد  مجموعة من المواد الرسومية والمعلوماتية، باإلضا -. الموقع اإللكتروني 2.3

الشبكة عنوان  على  اإلنترنت  على  توافرها  تضمن  التي   / https://roscongress.org البيانات 

ضمان  مجموعة من البيانات الشخصية الواردة في قواعد البيانات و  -. نظام معلومات البيانات الشخصية  2.4

 معالجتها باستخدام تقنيات المعلومات والوسائل التقنية.

قبل   -البيانات الشخصية    تبديد .  2.5 البيانات الشخصية من  تحديد ملكية  لها  نتيجة  التي يستحيل  اإلجراءات 

 بدون استخدام معلومات إضافية.  األخر لبيانات الشخصيةصاحب امستخدم معين أو 

باستخدام أي إجراء )عملية( أو مجموعة إجراءات )عمليات( يتم إجراؤها    -. معالجة البيانات الشخصية  2.6

أو بدون استخدام أدوات التشغيل اآللي مع البيانات الشخصية، بما في ذلك الجمع والتسجيل والتنظيم والتراكم 

والوصول( وتبديد    تخدام و النقل )التوزيع والتوفيروالتخزين والتوضيح )التحديث والتغيير( واالستخراج و االس

 الشخصية وحظر وحذف وتدمير البيانات الشخصية. 

هيئة حكومية أو هيئة بلدية أو كيان قانوني أو فرد، بشكل مستقل أو باالشتراك مع أشخاص    -. المشغل  2.7

البيانات  وتكوين  معالجة  أغراض  تحديد  وكذلك  الشخصية،  البيانات  معالجة  ينفذون  )أو(  و  ينظمون  آخرين 

 البيانات الشخصية. الشخصية. وتتم معالجة اإلجراءات )العمليات( التي يتم إجراؤها باستخدام 

الشخصية  2.8 البيانات  للتحديد    -.  قابل  أو  بمستخدم محدد  مباشر  أو غير  مباشر  تتعلق بشكل  أي معلومات 

 . /https://roscongress.org للموقع

ت الشخصية، والوصول إلى عدد غير محدود البيانا  -للنشر    صاحبها. البيانات الشخصية التي يسمح بها  2.9

البيانات الشخصية من خالل إعطاء الموافقة على معالجة البيانات    صاحب من األشخاص، يتم توفيره بواسطة  
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البيانات   صاحب الشخصية التي يسمح بها   بالطريقة المنصوص عليها في قانون  للتوزيع  البيانات الشخصية 

 باسم البيانات الشخصية( المسموح بنشرها(. الشخصية )المشار إليها فيما يلي 

 . /https://roscongress.org أي زائر للموقع -. المستخدم 2.10

اإلجراءات التي تهدف إلى الكشف عن البيانات الشخصية لشخص معين أو   - . توفير البيانات الشخصية  2.11

 معينة من األشخاص. دائرة 

أي إجراءات تهدف إلى الكشف عن البيانات الشخصية إلى دائرة غير محددة  -. نشر البيانات الشخصية 2.12

من األشخاص )نقل البيانات الشخصية( أو التعرف على البيانات الشخصية لعدد غير محدود من األشخاص،  

م، ونشر المعلومات وشبكات االتصاالت السلكية  بما في ذلك الكشف عن البيانات الشخصية في وسائل اإلعال 

 والالسلكية أو توفير الوصول إلى البيانات الشخصية بأي طريقة أخرى. 

نقل البيانات الشخصية إلى أراضي دولة أجنبية إلى سلطة دولة    -. نقل البيانات الشخصية عبر الحدود  2.13

 أجنبية أو فرد أجنبي أو كيان قانوني أجنبي. 

يتم إتالف أي إجراءات ينتج عنها تدمير البيانات الشخصية بشكل غير قابل    -ف البيانات الشخصية  . إتال2.14

لإلستعادة مع استحالة المزيد من استعادة محتوى البيانات الشخصية في نظام معلومات البيانات الشخصية و  

 )أو( تدمير ناقالت البيانات الشخصية المادية. 

االرتبا2.15 تعريف  ملفات  على جهاز  .  تخزينها  ويتم  الويب  خادم  يرسلها  البيانات  من  ط هي جزء صغير 

البيانات الشخصية )المستخدم(، والتي يرسلها عميل الويب أو متصفح الويب إلى    صاحب الكمبيوتر الخاص ب

 في كل مرة يحاولون فيها فتح صفحة الموقع.  HTTPخادم الويب في طلب 

 . IPعنوان شبكة فريد لعقدة في شبكة كمبيوتر مبنية باستخدام بروتوكول  - IP. عنوان 2.16

 

 . الحقوق وااللتزامات األساسية للمشغل 3

 . المشغل لديه الحق في: 1.3

 ؛  صاحبهاتلقي معلومات موثوقة و / أو مستندات تحتوي على بيانات شخصية من  -

البيانات الشخصية الموافقة على معالجة البيانات الشخصية، يحق للمشغل مواصلة    صاحب في حالة سحب    -

موافقة   دون  الشخصية  البيانات  قانون    صاحب معالجة  في  محددة  أسباب  هناك  كانت  إذا  الشخصية  البيانات 

 البيانات الشخصية؛ 

بااللتزامات المنصوص عليها    تحديد المضمون وقائمة التدابير الالزمة والكافية بشكل مستقل لضمان الوفاء  -

في قانون البيانات الشخصية واألنشطة القانونية التنظيمية المعتمدة وفقا له، ما لم ينص قانون البيانات الشخصية  

 أو قانون اتحادي آخر على خالف تلك القوانين؛ 

ينص القانون    البيانات الشخصية، ما لم  صاحب تفويض معالجة البيانات الشخصية إلى شخص آخر بموافقة    -

البيانات  يعالج  الذي  الشخص  يلتزم  الشخص.  اتفاقية مبرمة مع هذا  ذلك، على أساس  الفيدرالي على خالف 

الشخصية نيابة عن المشغل باالمتثال لمبادئ وقواعد معالجة البيانات الشخصية المنصوص عليها في قانون  

التدابير الالزمة التي تهدف إلى ضمان الوفاء   البيانات الشخصية، واحترام سرية البيانات الشخصية، واتخاذ 

 بااللتزامات المنصوص عليها في قانون البيانات الشخصية. 
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 . يلتزم المشغل بما يلي: 2.3

 البيانات الشخصية، بناءا على طلبه، بالمعلومات المتعلقة بمعالجة بياناته الشخصية؛ صاحب تزويد  -

 ؛ لروسيا االتحاديةالمنصوص عليها في التشريع الحالي  تنظيم معالجة البيانات الشخصية بالطريقة -

االستجابة للطلبات الواردة من أصحاب البيانات الشخصية وممثليهم القانونيين وفقا لمتطلبات قانون البيانات    -

 الشخصية؛ 

صاالت  إبالغ الهيئة المخولة لحماية حقوق أصحاب البيانات الشخصية )الخدمة الفيدرالية لإلشراف على االت -

( بناءا على طلب هذه الهيئة بالمعلومات  (Roskomnadzorوتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الجماهيرية  

أيام عمل من تاريخ استالم مثل هذا الطلب. يجوز تمديد هذه الفترة، ولكن ليس أكثر    10الالزمة في غضون  

يوضح أسباب   Roskomnadzorبب إلى  من خمسة أيام عمل. للقيام بذلك، يجب على المشغل إرسال إشعار مس

 تمديد فترة تقديم المعلومات المطلوبة؛ 

الدولة    - نظام  التفاعل مع  األمن، ضمان  المخولة في مجال  الفيدرالية  التنفيذية  الهيئة  تحددها  التي  بالطريقة 

بما في    ،روسيا االتحاديةالكتشاف ومنع والقضاء على عواقب هجمات الكمبيوتر على موارد المعلومات في  

ذلك إبالغها بحوادث الكمبيوتر التي نتجت عن ذلك في النقل غير القانوني )التوفير والتوزيع والوصول إلى( 

 البيانات الشخصية؛ 

 نشر أو توفير وصول غير مقيد إلى هذه السياسة فيما يتعلق بمعالجة البيانات الشخصية؛  -

لح  - والتقنية  والتنظيمية  القانونية  التدابير  أو اتخاذ  به  المصرح  غير  الوصول  من  الشخصية  البيانات  ماية 

العرضي إليها، والتدمير والتعديل والحظر والنسخ وتوفير وتوزيع البيانات الشخصية، وكذلك من اإلجراءات  

 غير القانونية األخرى المتعلقة بالبيانات الشخصية؛

ووصول( البيانات الشخصية، ووقف معالجة البيانات الشخصية وتدميرها بالطريقة    وقف نقل )توزيع وتوفير  -

 والحاالت المنصوص عليها في قانون البيانات الشخصية.

 . الحقوق وااللتزامات األساسية ألصحاب البيانات الشخصية 4

 اب البيانات الشخصية ما يلي: ح . يحق ألص4.1

بياناتهم الشخصية، باستثناء ما تنص عليه القوانين الفيدرالية بخالف ذلك. يتم تلقي معلومات تتعلق بمعالجة    -

أن تحتوي  بشكل يمكن الوصول إليه، وال ينبغي  لشخصية بالمعلومات من قبل المشغلتزويد صاحب البيانات ا

بيانات شخصية ألشخاص آخرين، ما لم تكن هناك أسباب قانونية للكشف عن هذه    على بيانات شخصية تتعلق

 البيانات الشخصية. يحدد قانون البيانات الشخصية قائمة المعلومات وإجراءات الحصول عليها؛

مطالبة المشغل بتوضيح البيانات الشخصية أو حظرها أو إتالفها إذا كانت البيانات الشخصية غير كاملة أو    -

يمة أو غير دقيقة أو تم الحصول عليها بشكل غير قانوني أو غير ضرورية لغرض المعالجة المعلن، وكذلك قد 

 اتخاذ اإلجراءات القانونية لحمايتها؛ 

 إعطاء موافقة مسبقة على معالجة البيانات الشخصية من أجل الترويج للسلع واألعمال والخدمات في السوق؛  -

 البيانات الشخصية؛ إلغاء الموافقة على معالجة  -



تقديم استئناف إلى الهيئة المخولة لحماية حقوق أصحاب البيانات الشخصية أو في المحكمة ضد اإلجراءات   -

 غير القانونية أو تقاعس المشغل عند معالجة بياناتهم الشخصية؛ 

 . يلتزم أصحاب البيانات الشخصية بما يلي: 4.2

 تزويد المشغل ببيانات موثوقة؛ -

 المشغل بتوضيح )تحديث، تغيير( البيانات الشخصية. إبالغ  -

  البيانات الشخصية   صاحب . األشخاص الذين قدموا للمشغل معلومات خاطئة عن أنفسهم أو معلومات حول  4.3

 .روسيا االتحاديةدون موافقة هذا األخير، يتحملون المسؤولية وفقا لتشريعات  األخر

 

 . معالجة البيانات الشخصية 5

 يجوز للمشغل معالجة البيانات الشخصية التالية للمستخدم: . 5.1

 . اللقب واالسم والعائلة )إن وجدت(. 5.1.1

 . الجنس. 5.1.2

 . المواطنة. 5.1.3

 . تاريخ ومكان الميالد.5.1.4

إصدار 5.1.5 تاريخ  حول  ومعلومات  وجد(،  )إن  الدولي  السفر  جواز  ورقم  الرئيسية،  الهوية  وثيقة  رقم   .

 المستندات المذكورة والجهة التي أصدرتها، وسلسلة ورقم جواز سفر المواطن األجنبي )إن وجد(. 

 . عنوان التسجيل في محل اإلقامة )اإلقامة( وعنوان محل اإلقامة. 5.1.6

 . تفاصيل االتصال )رقم الهاتف المحمول، رقم الهاتف األرضي )المنزل(، عنوان البريد اإللكتروني(. 5.1.7

 صورة.  .5.1.8

 . معلومات حول األنشطة المهنية، ومعلومات عن أماكن العمل / الدراسة والمناصب التي تشغلها. 5.1.9

. يقوم الموقع أيضا بجمع ومعالجة بيانات مجهولة عن الزوار )بما في ذلك ملفات تعريف االرتباط(  5.1.10

 وغيرها(.  Google Analyticsو   Yandex Metrikaباستخدام خدمات إحصائيات اإلنترنت )

. البيانات المذكورة أعاله، وكذلك في نص السياسة، موحدة بالمفهوم العام للبيانات الشخصية، والبيانات  5.2

 ، مصنفة على أنها "أخرى".روسيا االتحاديةالشخصية المحددة، وفقا لتشريعات 

المتعلق5.3 الشخصية  البيانات  الخاصة من  الفئات  بمعالجة  المشغل  يقوم  اآلراء  . ال  أو  الجنسية  أو  بالعرق  ة 

 السياسية أو المعتقدات الدينية أو الفلسفية والحياة الحميمة.



. يسمح بمعالجة البيانات الشخصية المسموح بنشرها من بين الفئات الخاصة للبيانات الشخصية المحددة 5.4

لشروط المنصوص عليها في  من قانون البيانات الشخصية إذا كانت المحظورات وا  10من المادة    1في الجزء  

 من قانون البيانات الشخصية.  10من المادة  1البند 

. يتم إصدار موافقة المستخدم على معالجة البيانات الشخصية المسموح بتشرها بشكل منفصل عن الموافقات  5.5

في  األخرى على معالجة بياناته الشخصية. في الوقت نفسه، الشروط المنصوص عليها، على وجه الخصوص 

يتم تحديد متطلبات محتوى هذه الموافقة من قبل الهيئة    10من المادة    1البند   البيانات الشخصية.  من قانون 

 المخولة لحماية حقوق األشخاص أصحاب البيانات الشخصية. 

البيانات الشخصية، التي تمت الموافقة على معالجتها والمسموح بنشرها، يقدمها المستخدم مباشرة إلى    .5.5.1

 لمشغل.ا

. يلتزم المشغل، في موعد ال يتجاوز ثالثة أيام عمل من تاريخ استالم الموافقة المحددة من المستخدم، 5.5.2

شروط حول  المعلومات  وشروط  بنشر  المحظورات  ووجود  من    المعالجة  محدود  غير  عدد  قبل  المعالجة 

 األشخاص للبيانات الشخصية المسموح بتوزيعها. 

ووصول( البيانات الشخصية المصرح بها من قبل أصحابها للنشر في    وتوفير  . يجب إنهاء نقل )توزيع5.5.3

سم  أي وقت بناءا على طلب أصحاب هذه البيانات الشخصية. يجب أن يتضمن هذا الطلب االسم األخير واال

األول والعائلة )إن وجدت( ومعلومات االتصال )رقم الهاتف أو عنوان البريد اإللكتروني أو العنوان البريدي(  

ألصحاب البيانات الشخصية، باإلضافة إلى قائمة بالبيانات الشخصية، ومعالجة ما يخضع لإلنهاء. ال يمكن  

 المشغل الذي تم إرسال البيانات إليه. معالجة البيانات الشخصية المحددة في هذا الطلب إال بواسطة

منذ اللحظة التي يتلقى فيها المشغل     . تتوقف صالحية معالجة البيانات الشخصية المسموح بها للنشر5.5.4

 . من هذه السياسة فيما يتعلق بمعالجة البيانات الشخصية.5.5.3طلبا أو مرسوما، حسب ما هو محدد في البند 

 

 البيانات الشخصية . مبادئ معالجة 6

 . تتم معالجة البيانات الشخصية على أساس قانوني وعادل.6.1

. تقتصر معالجة البيانات الشخصية على تحقيق أغراض مشروعة ومحددة مسبقا. ال يجوز معالجة البيانات 6.2

 الشخصية التي ال تتوافق مع أغراض جمع البيانات الشخصية. 

البيانات التي تحتوي على بيانات شخصية، والتي تتم معالجتها ألغراض ال  . ال يجوز الجمع بين قواعد  6.3

 تتوافق مع بعضها البعض.

 . فقط البيانات الشخصية التي تلبي أغراض معالجتها تخضع للمعالجة. 6.4

بتكرار  6.5 يسمح  ال  للمعالجة.  المعلنة  األغراض  مع  المعالجة  الشخصية  البيانات  ونطاق  محتوى  يتوافق   .

 ات الشخصية المعالجة فيما يتعلق باألغراض المعلنة لمعالجتها. البيان 

. عند معالجة البيانات الشخصية، يتم ضمان دقة البيانات الشخصية وكفايتها، وإذا لزم األمر، مالءمتها فيما 6.6

ة أو  يتعلق بأغراض معالجة البيانات الشخصية. يتخذ المشغل التدابير الالزمة و / أو يضمن اعتمادها إلزال

 توضيح البيانات غير الكاملة أو غير الدقيقة. 



الشخصية6.7 البيانات  تخزين  يتم  تتطلبه    .  مما  أكثر  ليس  الشخصية،  البيانات  بتحديد صاحب  يسمح  بشكل 

أغراض معالجة البيانات الشخصية، إذا لم يتم تحديد فترة تخزين البيانات الشخصية بموجب القانون الفيدرالي 

ي يكون صاحب البيانات الشخصية طرفا فيها أو مستفيدا أو ضامنا. يتم إتالف البيانات الشخصية االتفاقية، الت  -

المعالجة أو نزع طابعها الشخصي عند الوصول إلى أهداف المعالجة أو في حالة إلغاء الحاجة إلى تحقيق هذه 

 األهداف، ما لم ينص القانون الفيدرالي على خالف ذلك.

 انات الشخصية للمستخدم. أغراض معالجة البي7

. من أجل إنشاء حساب في الحساب الشخصي الموحد )تطبيق الهاتف المحمول الموحد( لتوفير الوصول  7.1

موقع   على  ومحتوياته  وخدماته  وظائفه  استخدام  كونغرس"  roscongress.orgإلى  تقوم مؤسسة "روس   ،

 كبيانات شخصية أخرى، وهي:  بمعالجة البيانات الشخصية لصاحب البيانات الشخصية، المصنفة

 اسم العائلة، االسم األول، اسم األب )إن وجد(؛ -

 الجنس؛ -

 المواطنة؛  -

 تاريخ ومكان الميالد؛  -

رقم وثيقة الهوية الرئيسية، رقم جواز السفر الدولي )إن وجد(، معلومات حول تاريخ إصدار هذه المستندات  -

 سفر المواطن األجنبي )إن وجد(؛ والجهة التي أصدرتها، سلسلة ورقم جواز 

 عنوان التسجيل في محل اإلقامة )اإلقامة( وعنوان محل اإلقامة. -

اإللكتروني(؛   - البريد  عنوان  )المنزل(،  األرضي  الهاتف  رقم  المحمول،  الهاتف  )رقم  االتصال   تفاصيل 

 صورة؛  -

 الوظائف التي تشغلها. معلومات عن األنشطة المهنية، ومعلومات عن أماكن العمل / الدراسة و -

يتم تحديد طرق وشروط المعالجة والتخزين، وكذلك إجراءات تدمير البيانات الشخصية المحددة عند الوصول 

 إلى أهداف معالجتها أو عند حدوث أسباب قانونية أخرى من خالل أحكام هذه السياسة.

ذلك بشأن المشاركة في األحداث . لغرض اإلعالم عن طريق إرسال رسائل بريد إلكتروني و / أو غير  7.2

التي تنظمها و / أو تجريها مؤسسة "روس كونغرس" و / أو شركائها، بما في ذلك رعاة الحدث، باإلضافة إلى  

اإلبالغ عن المنتجات الجديدة والخدمات والعروض الخاصة، البيانات الشخصية لصاحب البيانات الشخصية  

 هي: المصنفة على أنها بيانات شخصية أخرى، و

 اسم العائلة، االسم األول، اسم األب )إن وجد(؛ -

 المواطنة؛  -

 تفاصيل االتصال )رقم الهاتف المحمول، عنوان البريد اإللكتروني(.  -

يتم تحديد طرق وشروط المعالجة والتخزين، وكذلك إجراءات إتالف البيانات الشخصية المحددة عند الوصول  

 .أسباب قانونية أخرى من خالل أحكام هذه السياسةإلى أهداف معالجتها أو عند حدوث 



الخاصة 7.3 والعروض  الجديدة  والخدمات  المنتجات  حول  المستخدم  إلى  إخطارات  إرسال  للمشغل  يحق   .

واألحداث المختلفة، باإلضافة إلى األنشطة ذات التوجه االجتماعي لمؤسسة "روسكونغرس". يمكن للمستخدم  

ي الرسائل اإلعالمية عن طريق النقر على رابط "إلغاء االشتراك" في كل حرف دائما إلغاء االشتراك في تلق 

بعنوان "إلغاء االشتراك في اإلخطارات  info@roscongress.org أو عن طريق إرسال بريد إلكتروني إلى

 ض الخاصة الجديدة". حول المنتجات والخدمات والعرو

. تستخدم البيانات غير الشخصية للمستخدمين التي يتم جمعها باستخدام خدمات إحصاءات اإلنترنت لجمع  7.4

 معلومات حول تصرفات المستخدمين على الموقع، وتحسين جودة الموقع ومحتوياته.

 

 . األسس القانونية لمعالجة البيانات الشخصية8

األساس  8.1 والتي  .  التنظيمية،  القانونية  اإلجراءات  من  مجموعة  هو  الشخصية  البيانات  لمعالجة  القانوني 

 بموجبها يعالج المشغل البيانات الشخصية، بما في ذلك: 

 ؛ روسيا االتحاديةدستور  -

 ؛ لروسيا االتحاديةالقانون المدني  -

أن المعلومات وتكنولوجيا المعلومات  "بش   2006يوليو    27الصادر بتاريخ    FZ-149القانون االتحادي رقم    -

 وحماية المعلومات"؛ 

بتاريخ    - الشخصية"  البيانات  "بشأن  االتحادي  واللوائح  FZ-152رقم    2006يوليو    27القانون  والقوانين   ،

 الفيدرالية األخرى في مجال حماية البيانات الشخصية؛ 

 ميثاق مؤسسة "روس كونغرس"؛ -

 بياناتهم الشخصية، على معالجة البيانات الشخصية المسموح بنشرها؛  موافقة المستخدمين على معالجة -

 االتفاقات المبرمة بين المشغل وأصحاب البيانات الشخصية؛  -

 قوانين تنظيمية أخرى تنظم العالقات المتعلقة بأنشطة المشغل. -

سالها من قبل المستخدم  . يقوم المشغل بمعالجة البيانات الشخصية للمستخدم فقط إذا تم ملؤها و / أو إر 8.2

أو إرسالها إلى   /https://roscongress.org بشكل مستقل من خالل نماذج خاصة موجودة على موقع الويب 

البيانات الشخصية إلى المشغل عن طريق البريد اإللكتروني. من خالل ملء النماذج ذات الصلة و / أو إرسال  

 المشغل، يعرب المستخدم عن موافقته على هذه السياسة. 

. يقوم المشغل بمعالجة البيانات المجهولة المصدر حول المستخدم إذا كان ذلك مسموحا به في إعدادات  8.3

 ممكنة(. JavaScriptمتصفح المستخدم )حفظ ملفات تعريف االرتباط واستخدام تقنية 

بياناته الشخصية ويمنح موافقته بحرية، بمحض    . يقرر صاحب 8.4 الشخصية بشكل مستقل توفير  البيانات 

 إرادته ولصالحه. 

 

https://e.mail.ru/compose?To=info@roscongress.org
https://roscongress.org/
https://roscongress.org/
https://roscongress.org/


 . شروط معالجة البيانات الشخصية9

 .روسيا االتحادية. يقوم المشغل بمعالجة البيانات الشخصية وفقا لمتطلبات تشريعات 9.1

 الشخصية: . يقوم المشغل بمعالجة البيانات 9.2

بموافقة أصحاب البيانات الشخصية على معالجة بياناتهم الشخصية، وكذلك بدونها في الحاالت المنصوص    -

 ؛ روسيا االتحاديةعليها في تشريعات 

الوصول إلى عدد غير محدود من األشخاص، والذي يتم توفيره من خالل أصحاب البيانات الشخصية أو    -

 البيانات الشخصية المتاحة للجمهور(؛  -بناءا على طلبهم )فيما يلي 

 اذا كانت خاضعة للنشر أو الكشف اإللزامي وفقا للقوانين االتحادية.  -

 . يقوم المشغل بمعالجة البيانات الشخصية لكل غرض من أغراض معالجتها بالطرق التالية: 9.3

 المعالجة اليدوية للبيانات الشخصية؛  -

 مع أو بدون نقل المعلومات المستلمة عبر شبكات المعلومات واالتصاالت؛   المعالجة اآللية للبيانات الشخصية  -

 معالجة مختلطة للبيانات الشخصية.  -

 . يسمح لموظفي المشغل الذين تشمل واجباتهم معالجة البيانات الشخصية معالجة البيانات الشخصية. 9.4

 خالل: . تتم معالجة البيانات الشخصية لكل غرض من أغراض المعالجة من 9.5

الحصول على البيانات الشخصية بشكل شفهي ومكتوب، بما في ذلك عن طريق ملء النماذج الموجودة على   -

 موقع الويب، مباشرة من أصحاب البيانات الشخصية؛

 إدخال البيانات الشخصية في المجالت والسجالت وأنظمة المعلومات الخاصة بالمشغل؛ -

 ت الشخصية.استخدام طرق أخرى لمعالجة البيانا -

. ال يجوز الكشف عن البيانات الشخصية ألطراف ثالثة ونشرها دون موافقة صاحب البيانات الشخصية، 9.6

ما لم ينص القانون الفيدرالي على خالف ذلك. يتم إصدار الموافقة على معالجة البيانات الشخصية التي يصرح  

ات األخرى لصاحب البيانات الشخصية على  بها صاحب البيانات الشخصية للنشر بشكل منفصل عن الموافق

 معالجة بياناته الشخصية. 

تتم الموافقة على متطلبات محتوى الموافقة على معالجة البيانات الشخصية، التي يسمح بها صاحب البيانات 

 الشخصية للنشر، من قبل الهيئة المخولة لحماية حقوق األشخاص المعنيين بالبيانات الشخصية. 

لروسيا  البيانات الشخصية إلى هيئات التحقيق ودائرة الضرائب الفيدرالية والصندوق االجتماعي . يتم نقل 9.7

 . روسيا االتحاديةوالهيئات والمنظمات التنفيذية األخرى المعتمدة وفقا لمتطلبات تشريعات  االتحادية

انات الشخصية من الوصول غير  . يتخذ المشغل التدابير القانونية والتنظيمية والتقنية الالزمة لحماية البي 9.8

 والتعديل والحظر والتوزيع وغيرها من اإلجراءات غير المصرح بها، بما في ذلك:  التدميرالمصرح به أو 



 تحديد التهديدات ألمن البيانات الشخصية أثناء معالجتها؛ -

 معالجة البيانات الشخصية وحمايتها؛ اعتماد اللوائح المحلية والوثائق األخرى التي تنظم العالقات في مجال  -

المعلومات    - وأنظمة  الهيكلية  األقسام  في  الشخصية  البيانات  أمن  ضمان  عن  المسؤولين  األشخاص  تعيين 

 الخاصة بالمشغل؛ 

 تهيئة الظروف الالزمة للعمل مع البيانات الشخصية؛  -

 تنظيم محاسبة المستندات التي تحتوي على بيانات شخصية؛  -

 عمل مع أنظمة المعلومات التي تتم فيها معالجة البيانات الشخصية؛ تنظيم ال -

 تخزين البيانات الشخصية في ظل ظروف تضمن سالمتها وتستبعد الوصول غير المصرح به إليها؛  -

 تنظيم تدريب لموظفي المشغل الذين يعالجون البيانات الشخصية.  -

بشكل يسمح بتحديد صاحب البيانات الشخصية ليس اكثر مما    لبيانات الشخصية. يقوم المشغل بتخزين ا 9.9

يحتاج كل غرض من غرض معالجة البيانات الشخصية، إذا لم يتم تحديد فترة تخزين البيانات الشخصية بموجب 

 القانون الفيدرالي أو العقد. 

الورق من قبل مؤسسة "روس كونغرس" خالل فترا9.9.1 الشخصية على  البيانات  يتم تخزين  ت تخزين  . 

  125)وثائق القانون االتحادي رقم  روسيا االتحاديةالمستندات التي ينص عليها التشريع الخاص باألرشفة في  

FZ    والتي تم إنشاؤها في سياق أنشطة هيئات الدولة والسلطات والمنظمات المحلية، 2004/ 10/ 22بتاريخ ،)

ديسمبر    20بتاريخ    236ن األرشيف الفيدرالي رقم  مع اإلشارة إلى شروط تخزينها )تمت الموافقة عليها بأمر م

2019 .) 

. تتوافق فترة تخزين البيانات الشخصية التي تتم معالجتها في أنظمة معلومات البيانات الشخصية مع  9.9.2

 فترة تخزين البيانات الشخصية على الورق.

 . يتوقف المشغل عن معالجة البيانات الشخصية في الحاالت التالية: 9.10

في غضون ثالثة أيام عمل من    -في حال تم الكشف عن حقيقة معالجتها بطريقة غير قانونية. الموعد النهائي    -

 تاريخ الكشف؛

 في حال تم تحقيق الغرض من معالجتها؛  -

في حال انتهت صالحية موافقة صاحب البيانات الشخصية على معالجة البيانات المحددة أو تم إلغاؤها، عندها    -

 معالجة هذه البيانات، وفقا لقانون البيانات الشخصية، إال بموافقة. ال يسمح ب

. في حال تحقيق أهداف معالجة البيانات الشخصية، وكذلك في حالة سحب صاحب البيانات الشخصية  9.11

 الموافقة على معالجتها، يتوقف المشغل عن معالجة هذه البيانات إذا:

 البيانات طرفا مستفيد أو ضامنا، لم ينص العقد، الذي بموجبه يكون صاحب  -

ال يحق للمشغل إجراء المعالجة دون موافقة صاحب البيانات الشخصية على األسس المنصوص عليها في    -

 قانون البيانات الشخصية أو القوانين الفيدرالية األخرى؛ 



 لم يكن هناك اتفاقية أخرى بين المشغل وصاحب البيانات الشخصية. -

احب البيانات الشخصية للمشغل طلب إليقاف معالجة البيانات الشخصية خالل فترة ال . عندما يقدم ص9.12

أيام عمل من تاريخ تلقي المشغل للطلب ذي الصلة، يتم إنهاء معالجة البيانات الشخصية، ما لم    10تتجاوز  

أكثر من خمسة  ينص على خالف ذلك بموجب قانون البيانات الشخصية. يجوز تمديد الفترة المحددة، ولكن ليس  

أيام عمل. للقيام بذلك، يجب على المشغل إرسال إشعار مسبب إلى صاحب البيانات الشخصية يوضح أسباب  

 تمديد الفترة. 

السلكية  9.13 واالتصاالت  اإلنترنت  معلومات  شبكة  من خالل  ذلك  في  بما  الشخصية،  البيانات  جمع  عند   .

والت التسجيل والتنظيم  المشغل  والتغيير( واسترجاع والالسلكية، يضمن  )التحديث  راكم والتخزين والتوضيح 

االتحاد  دولة  أراضي  على  الموجودة  البيانات  قواعد  باستخدام  الروسي  االتحاد  لمواطني  الشخصية  البيانات 

 الروسي، باستثناء الحاالت المحددة في قانون البيانات الشخصية. 

من قبل شخص مخول مسؤول عن تنظيم معالجة البيانات  يتم التحكم في استيفاء متطلبات هذه السياسة   .9.14

 الشخصية من قبل المشغل.

ولوائح مؤسسة "روس كونغرس" في    روسيا االتحادية. يتم تحديد مسؤولية انتهاك متطلبات تشريعات  9.15

 . روسيا االتحاديةمجال معالجة البيانات الشخصية وحمايتها وفقا لتشريعات 

 . اإلجراء الخاص بجمع البيانات الشخصية وتخزينها ونقلها وأنواع معالجة البيانات الشخصية األخرى10

يعالجها المشغل من خالل   البيانات الشخصية التي  القانونية والتنظيمية والتقنية  يتم ضمان أمن  التدابير  تنفيذ 

 الالزمة لالمتثال الكامل لمتطلبات التشريعات الحالية في مجال حماية البيانات الشخصية. 

. يضمن المشغل سالمة البيانات الشخصية ويتخذ جميع التدابير الممكنة الستبعاد الوصول إلى البيانات  10.1

 . الشخصية لألشخاص غير المصرح لهم

. لن يتم نقل بيانات المستخدم الشخصية إلى أطراف ثالثة تحت أي ظرف من الظروف، إال في الحاالت 10.2

 التالية: 

 في حال تعلق األمر بتنفيذ الدستور الحالي؛ -

في حال أعطى صاحب البيانات الشخصية للشغل الموافقة على نقل البيانات إلى طرف ثالث من أجل الوفاء   -

 موجب عقد القانون المدني أو لتحقيق غرض آخر تم االتفاق عليه مسبقا في الموافقة على النقل؛ بااللتزامات ب

 . من هذه السياسة فيما يتعلق بمعالجة البيانات الشخصية. 1.3الحاالت الموضحة في البند  -

تحديثها بشكل مستقل عن  10.3 للمستخدم  يمكن  الشخصية،  البيانات  في  دقة  اكتشاف عدم  طريق  . في حال 

والذي بمسمى   info@roscongress.org إرسال إشعار إلى المشغل عبر البريد اإللكتروني الخاص بالمشغل

 "تحديث البيانات الشخصية".

األغراض التي تم جمع البيانات الشخصية  . يتم تحديد مصطلح معالجة البيانات الشخصية من خالل تحقيق  10.4

 من أجلها، ما لم ينص العقد أو القانون المعمول به على فترة مختلفة.

يجوز للمستخدم في أي وقت إلغاء موافقته على معالجة البيانات الشخصية عن طريق طلب شخصي أو عن  

قيع إلكتروني بسيط أو توقيع إلكتروني  طريق إرسال طلب كتابي )بما في ذلك في شكل وثيقة إلكترونية موقعة بتو

https://e.mail.ru/compose?To=info@roscongress.org


أو كتابة   info @ roscongress.orgللمستند( في شكل إلكتروني على     مؤهل محسن، أو صورة إلكترونية

   1101 الغرفة، 7، المدخل 12كراسنوبريسنينسكايا نابيريحنايا،   ،موسكو، روسيا، 123610إلى العنوان: 

يتم جمعها بواسطة خدمات الجهات الخارجية، بما في ذلك أنظمة الدفع   . يتم تخزين جميع المعلومات التي10.5

ووسائل االتصال ومقدمي الخدمات اآلخرين، ومعالجتها بواسطة هؤالء األشخاص )المشغلين( وفقا التفاقية  

المستخدم وسياسة الخصوصية الخاصة بهم. يلتزم صاحب البيانات الشخصية و / أو المستخدم بالتعرف بشكل  

قل على المستندات المحددة في الوقت المناسب. المشغل غير مسؤول عن تصرفات األطراف الثالثة، بما  مست

 في ذلك مزودي الخدمة المحددين في هذه الفقرة.

. ال تنطبق المحظورات التي وضعها صاحب البيانات الشخصية على النقل )باستثناء منح الوصول(، 10.6

الم أو  المعالجة  شروط  على  المسموح  وكذلك  الشخصية  للبيانات  الوصول(  على  الحصول  )باستثناء  عالجة 

بتوزيعها، في حاالت معالجة البيانات الشخصية في المصالح الحكومية والعامة والمصالح األخرى التي يحددها  

 . روسيا االتحاديةقانون 

 . يضمن المشغل، عند معالجة البيانات الشخصية، سرية البيانات الشخصية. 10.7

. يقوم المشغل بتخزين البيانات الشخصية بشكل يسمح بتحديد صاحب البيانات الشخصية، والتي لم تعد 10.8

مطلوبة ألغراض معالجة البيانات الشخصية، إذا لم يتم تحديد فترة تخزين البيانات الشخصية بموجب القانون  

 دا أو ضامنا.الفيدرالي او اتفاقية يكون بموجبها صاحب البيانات الشخصية طرفا مستفي

. قد يكون شرط إنهاء معالجة البيانات الشخصية هو تحقيق أغراض معالجة البيانات الشخصية، أو انتهاء  10.9

صالحية موافقة صاحب البيانات الشخصية أو سحب الموافقة من قبل صاحب البيانات الشخصية، وكذلك في 

 حال اكتشاف معالجة غير قانونية للبيانات الشخصية. 

 

 . قائمة اإلجراءات التي يقوم بها المشغل بالتعامل مع البيانات الشخصية المستلمة 11

. يقوم المشغل بجمع البيانات الشخصية وتسجيلها وتنظيمها وتجميعها وتخزينها وتوضيحها )التحديثات  11.1

والوصول(   والتزويد  )النشر  والتحويالت  والمقتطفات واالستخدامات  الوالتغييرات(    ةالشخصي  بيانات وتبديد 

 والحظر والحذف واإلتالف. 

نقل المعلومات المستلمة عبر  11.2 للبيانات الشخصية مع استالم و / أو  آلية  . يقوم المشغل بإجراء معالجة 

 شبكات المعلومات واالتصاالت أو بدونها. 

 

 . نقل البيانات الشخصية عبر الحدود12

الحدو12.1 عبر  الشخصية  البيانات  نقل  بدء  قبل  من  .  التي  األجنبية  الدولة  أن  من  بالتأكد  المشغل  يلتزم  د، 

 المفترض أن يتم نقل البيانات الشخصية إلى أراضيها توفر حماية موثوقة لحقوق أصحاب البيانات الشخصية.

. ال يمكن إجراء نقل البيانات الشخصية عبر الحدود في أراضي الدول األجنبية التي ال تفي بالمتطلبات  12.2

ة أعاله إال إذا كانت هناك موافقة خطية من صاحب البيانات الشخصية على النقل عبر الحدود لبياناته  المذكور

 الشخصية و / أو تنفيذ اتفاقية يكون صاحب البيانات الشخصية طرفا فيها. 



 

 . خصوصية البيانات الشخصية 13

لشخصية بعدم الكشف عنها ألطراف  يلتزم المشغل واألشخاص اآلخرون الذين تمكنوا من الوصول إلى البيانات ا

 ثالثة وعدم نشرها دون موافقة صاحبها، ما لم ينص القانون الفيدرالي على خالف ذلك.

 

 . أحكام ختامية 14

. يمكن للمستخدم تلقي أي توضيحات بشأن القضايا ذات األهمية فيما يتعلق بمعالجة بياناته الشخصية عن 14.1

أو كتابة على العنوان:   info@roscongress.org عبر البريد اإللكترونيطريق االتصال بالمشغل شخصيا  

  1101 الغرفة ، 7، المدخل 12كراسنوبريسنينسكايا نابيريحنايا،  ، موسكو، روسيا، 123610

معالجة البيانات الشخصية من قبل المشغل. السياسة صالحة   . سيعكس هذا المستند أي تغييرات في سياسة14.2

 إلى أجل غير مسمى حتى يتم استبدالها بإصدار جديد.

 / https://roscongress.org . اإلصدار الحالي من السياسة متاح مجانا على اإلنترنت على14.3
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