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 عنا. 1

 

مسجلة ال( ، لنا"نحن" ، "" ،UKT -تسمى الحقا )و ك ت  ،( ش.م.م  شركة )اورال كالي تريدينغ   ش.م.م Uralkali Trading نحن

شارع  Vesetas Street ،Latvia، Riga (7 7 قانوني :العنوان ال وفق،  40103913482برقم التسجيل  ،لقوانين جمهورية التفيا  قاوف

 .( ، جمهورية التفيا LV-1013ريغا ،  ،كريشيان فالديمار 

 

 .. عن سياسة السرية 2

 

 هاحمايتا لضمان استخدامها والتدابير التي نتخذه وطريقة،  معها عنكيجمت نستطيعالمعلومات التي  "(السرية)"سياسة  السريةتشرح سياسة 

 . الشخصية مفيما يتعلق ببياناتك ملحقوقك وحا. باإلضافة إلى ذلك ، نقدم شر

 

. يرجى مالحظة أن موقعنا قد يحتوي على روابط  الموقع"()"  www.petrokali.com فقط على استخدام الموقع السريةتنطبق سياسة 

 بالتأكد من منوصيكو.  . نحن مسؤولون فقط عن تطبيق مبادئ سرية وأمن موقعنام ة / منصات رقمية يتم توفيرها لراحتكلمواقع خارجي

 .هاون/ المنصات الرقمية األخرى التي تزور الخارجية واألمن لجميع المواقع السريةسياسات وإجراءات 

 

 . هناعليها  التعرفوط استخدام الموقع الخاص بنا ، والتي يمكنك جزء من شرهي عبارة عن  ،هذه  السريةيرجى مالحظة أن سياسة 

 

 .. االهداف واالسس القانونية الستخدام بياناتكم الشخصية 3

 

لسياسة  قاوف ،ها نوومن الشركة التي تمثل ممنكالواردة الجة الطلبات معمن اجل الشخصية فقط إلدارة خدمات الموقع و منستخدم بياناتك

 .السرية

 

 : القانونية التالية على االسس ءلألغراض التالية ، بنا الشخصية ميجوز لنا استخدام بياناتك

 

  صلحتنا المشروعة في : ماساس  على ،م واستفساراتك ممن أجل اإلجابة على أسئلتك ،ها نوأو بالشركة التي تمثل ملالتصال بك

 ها ؛نوأو مع الشركة التي تمثل مالتعاون معك

 ها ، نولتصرف نيابة عن الشركة التي تمثلوا صالحياتكم بالعمل ها ، بما في ذلك التحقق من تجنبتحديد حاالت االحتيال وهدف ل

 االحتيال ؛ تجنب: مصلحتنا المشروعة في على اساس 



  السارية المفعول فيومكافحة الفساد ، عقوبات ، بما في ذلك القوانين المتعلقة بالفعول سارية الملقوانين المراعاة اوبهدف 

 ؛ التزاماتنا القانونية مراعاة: اساس  األمم المتحدة ، علىهيئة جمهورية التفيا واالتحاد األوروبي و

 

 .البيانات الشخصية التي نستخدمها  . 4

 

الحاالت التي يكون فيها ، و يافي الحاالت التي يكون فيها تقديم البيانات طوع منعلمكوف مة ، وسنقوم بجمع الحد األدنى من البيانات الالز

 : ع البيانات الشخصية التاليةيجمبت قومنحن ن. ا إلزاميتقديم البيانات 

 االسم ؛ 

 ؛ الكنية 

 ها ؛نواسم الشركة التي تمثل 

  قم الهاتف ؛االتصال ، مثل عنوان البريد اإللكتروني وربيانات تفاصيل 

 شركة  منتجاتUKT  بها ؛ ونالتي تهتم 

  ا تزويدنا بها طوعي ونالتي تريد ممعلومات حول طلباتك. 

 

نظر ال: العرق أو األصل العرقي ؛ وجهات  السرية معلومات عنالشخصية . تتضمن البيانات  نحن ال نجمع البيانات الشخصية السرية

الصحة عن  ، البيانات البيومترية؛ البيانات الجينية ؛ النقابة في عضوية الالمعتقدات المماثلة ؛ المعتقدات الدينية وغيرها من وسياسية ال

 ملدينا موافقتك ه توجدسوف نفترض أناننا بيانات شخصية سرية ، ف اطوع م. إذا قدمت البدنية أو العقلية ؛ النشاط الجنسي أو التوجه الجنسي

  . يما يتعلق بالغرض الذي قدمت من أجلهالمباشرة على استخدام هذه البيانات ف

 

أو البيانات التي نتلقاها من الشركة  مها مع البيانات األخرى التي حصلنا عليها من عالقاتنا التجارية معكونيمكننا استكمال البيانات التي تقدم

 : ، مثل عموممن قواعد البيانات المتاحة للالماخوذة ها أو البيانات نوالتي تمثل

 

 ؛ االسم 

 ؛ الكنية 

 الشخصي ؛ تعريفرقم ال 

  ؛ ةالوظيف اسم 

 ؛شخصيات االعتبارية بيانات عن العالقات مع ال 

 جمهورية التفيا قوانين وتشريعات  ،، بما في ذلك  السارية المفعول وانينمعلومات عن العقوبات التي قد يتم فرضها بموجب الق

 . األمم المتحدةهيئة واالتحاد األوروبي و

 

 .كم حقوق . 5

 

الحق في المطالبة بتصحيح وحظر وإضافة  ملديكو. عنكم  التي نقوم بتخزينهاالشخصية جميع البيانات لكم  ان نقدمالحق في المطالبة ب ملديك

الحق في طلب توفير معلومات إضافية  م. لديك إلى مؤسسة أخرى م الشخصيةاستخدامها ونقل بياناتك الحد منالشخصية و موحذف بياناتك

وإذا طلبنا  ،الشخصية بواسطتنا  ماالعتراض على معالجة بياناتك معينة الحق في حاالت اأيض ملديكو.  الشخصية محول معالجة بياناتك

 اإللكتروني االتصال بنا عن طريق البريد ميمكنكو.  سحب هذه الموافقة بامكانكمالشخصية ،  مالموافقة على معالجة بياناتك

privacy@uralkali-trading.com  في ممارسة الحقوق المذكورة أعاله ونترغب مإذا كنت . 

 

لكشف عن هذه الشخصية إذا ُمنعنا من ا م. على سبيل المثال ، قد يتم رفض الوصول إلى بياناتك ومع ذلك ، هناك استثناءات لهذه الحقوق

، في الحاالت التي يمكننا فيها إثبات وجود  مموافقتك م. باإلضافة إلى ذلك ، يمكننا حفظ البيانات ، حتى إذا سحبت البيانات بموجب القانون

 . مقانونية لمعالجة بياناتك سأس

 

 .. مستلمو بياناتكم الشخصية 6

 

 Sabiedrība ar ierobežotu ةشركلنا التي تقدمها  ، البياناتين خدمات تخز فيد مننست فاننا ضمان تشغيل الموقع ،هداف ال

atbildību “WD Systems” 40103942231برقم التسجيل  ،في جمهورية التفيا  االمعمول بهللقوانين  قا، المسجلة وف .  

 

 ثالمسجلة وفا  ، اهمة العلنية "اورال كالي"وهو الشركة المس ،في شركتنا ، مع المساهم  موطلباتك ممعالجة أسئلتكبقصد  ،يمكننا أن نتعاون 

فان الشركة المساهمة العلنية "اورال كالي" يمكنها  ،. وبالتالي 1025901702188برقم التسجيل الحكومي  ،قوانين روسيا االتحادية ل

الشركة إلى  مما نرسل معلوماتكعند ،. واننا  UKT لشركة باستخدام تفاصيل االتصالوذلك  ،ها لنا نوالمعلومات التي تقدمالحصول على 

التي اعتمدتها  ،حماية البيانات القياسية لحكام األ بصفةالمتمثلة  ،، فإننا نستخدم التدابير األمنية المناسبة المساهمة العلنية "اورال كالي" 

 . عليها هنا كم التعرفالمفوضية األوروبية ، والتي يمكن

 

ن المحكمة أو أمر استدعاء أو تحقيق حكومي ، أو غير ذلك صادر عألمر ت الشخصية استجابة لكشف عن البياناا نستطيعمن وقت آلخر ، 

 .القانون  سمح بهقانون أو يمطلوب بموجب ال ،

 



 بيانات ألطراف ثالثة ألغراض التسويق الخاصة بهم ، ونحن ال نتعهد بالتزامات تجاه أطراف ثالثة عن طريق البريدالنحن ال نقدم 

   . االلكتروني

 

يجوز لنا فانه ، إعادة تنظيم أو تصفية شركتنا )"حالة إعادة التنظيم"( ، للغير ة ، نقل األصول رقاببيع ، دمج ، توحيد ، تغيير الفي حال 

 . الشخصية إلى أطراف ثالثة مشاركة في حالة إعادة التنظيم مبياناتكالتنازل عن أو بيع أو  تقديم

 

 . كم الشخصيةبياناتوحماية  األمن.7

 

لحماية البيانات الشخصية من الضياع وإساءة االستخدام والتعديل  ،التكنولوجية القياسية المعتمدة ومعايير امن االستثمار معايير اللقد طبقنا 

الذين فقط هم  ،وأن الموظفين المصرح لهم  ،احترام سرية البيانات الشخصية  ، راءمدالنحن نطلب من جميع الموظفين وو. تالف واال

 . يمكنهم الوصول إلى هذه البيانات

 

 .الشخصية  كمبيانات. تخزين 8

 

 :الشخصية فقط للفترة المطلوبة لـ منقوم بتخزين بياناتك

 

  ؛ نهاوأو الشركة التي تمثل مأنت ،إلينا  تقدمتم بهبشأن الطلب الذي  ممعك التواصل 

  ؛ السريةها وفقًا لسياسة ونوالحقوق التي تمارس مإدارة اختياراتك 

 المعمول بهاالسارية لقوانين ا مراعاة . 

 

 . يةسرتحديث سياسة ال . 9

 

، حيث سنقوم بتضمين  السريةمعرفة آخر مرة قمنا فيها بتحديث سياسة  بامكانكم.  بشكل دوري السريةيجوز لنا تعديل أو تحديث سياسة 

للتحقق من و.  من تاريخ وضعها ،حيز التنفيذ  السريةة تدخل التغييرات واإلضافات على سياسو. في الموقع لها  مراجعةآخر تاريخ 

  . بشكل دوري السريةسياسة  واالشخصية ، راجع مالتغييرات في الطريقة التي نستخدم بها بياناتك

 

 كيفية االتصال بنا. 10

 

 إللكترونيبنا عبر البريد ا واالشخصية ، فاتصل مهذه أو حول بياناتك السريةأسئلة حول سياسة  مإذا كانت لديك

privacy@uralkali-trading.com   

 

 الحق في رفع دعوى . 11

 

رفع دعوى إلى سلطة دولة االتحاد األوروبي في مكان اإلقامة أو  مقد تم انتهاكها ، فيمكنك مالخاصة بك السريةأن حقوق  ونتعتقد مإذا كنت

 يمكن الحصول على معلومات االتصال الخاصة بهذه الهيئات على الموقعو.  ك المزعوممكان االنتها

  

http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080  

 

 
 


