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 .1عنا
نحن  Uralkali Tradingش.م.م شركة (اورال كالي تريدينغ ش.م.م )  ،تسمى الحقا (و ك ت " ،UKT -نحن" " ،لنا")  ،المسجلة
وفقا لقوانين جمهورية التفيا  ،برقم التسجيل  ، 40103913482وفق العنوان القانوني  7( Riga،Latvia، Vesetas Street 7 :شارع
كريشيان فالديمار  ،ريغا  ، LV-1013 ،جمهورية التفيا) .
 .2عن سياسة السرية .
تشرح سياسة السرية ("سياسة السرية") المعلومات التي نستطيع تجميعها عنكم  ،وطريقة استخدامها والتدابير التي نتخذها لضمان حمايتها
 .باإلضافة إلى ذلك  ،نقدم شروحا لحقوقكم فيما يتعلق ببياناتكم الشخصية .
تنطبق سياسة السرية فقط على استخدام الموقع "( www.petrokali.comالموقع")  .يرجى مالحظة أن موقعنا قد يحتوي على روابط
لمواقع خارجية  /منصات رقمية يتم توفيرها لراحتكم  .نحن مسؤولون فقط عن تطبيق مبادئ سرية وأمن موقعنا  .ونوصيكم بالتأكد من
سياسات وإجراءات السرية واألمن لجميع المواقع الخارجية  /المنصات الرقمية األخرى التي تزورونها.

يرجى مالحظة أن سياسة السرية هذه  ،هي عبارة عن جزء من شروط استخدام الموقع الخاص بنا  ،والتي يمكنك التعرف عليها هنا .
 .3االهداف واالسس القانونية الستخدام بياناتكم الشخصية .
نستخدم بياناتكم الشخصية فقط إلدارة خدمات الموقع ومن اجل معالجة الطلبات الواردة منكم ومن الشركة التي تمثلونها  ،وفقا لسياسة
السرية.
يجوز لنا استخدام بياناتكم الشخصية لألغراض التالية  ،بناء على االسس القانونية التالية :



لالتصال بكم أو بالشركة التي تمثلونها  ،من أجل اإلجابة على أسئلتكم واستفساراتكم  ،على اساس  :مصلحتنا المشروعة في
التعاون معكم أو مع الشركة التي تمثلونها ؛
لهدف تحديد حاالت االحتيال وتجنبها  ،بما في ذلك التحقق من صالحياتكم بالعمل والتصرف نيابة عن الشركة التي تمثلونها ،
على اساس  :مصلحتنا المشروعة في تجنب االحتيال ؛



وبهدف مراعاة القوانين السارية المفعول  ،بما في ذلك القوانين المتعلقة بالعقوبات ومكافحة الفساد  ،السارية المفعول في
جمهورية التفيا واالتحاد األوروبي وهيئة األمم المتحدة  ،على اساس  :مراعاة التزاماتنا القانونية ؛

 .4البيانات الشخصية التي نستخدمها .
نقوم بجمع الحد األدنى من البيانات الالزمة  ،وسوف نعلمكم في الحاالت التي يكون فيها تقديم البيانات طوعيا  ،والحاالت التي يكون فيها
تقديم البيانات إلزاميا  .نحن نقوم بتجميع البيانات الشخصية التالية :
 االسم ؛
 الكنية ؛
 اسم الشركة التي تمثلونها ؛
 تفاصيل بيانات االتصال  ،مثل عنوان البريد اإللكتروني ورقم الهاتف ؛
 منتجات شركة  UKTالتي تهتمون بها ؛
 معلومات حول طلباتكم التي تريدون تزويدنا بها طوعيا .
نحن ال نجمع البيانات الشخصية السرية  .تتضمن البيانات الشخصية السرية معلومات عن  :العرق أو األصل العرقي ؛ وجهات النظر
السياسية والمعتقدات الدينية وغيرها من المعتقدات المماثلة ؛ العضوية في النقابة ؛ البيانات الجينية ؛ البيانات البيومترية  ،عن الصحة
البدنية أو العقلية ؛ النشاط الجنسي أو التوجه الجنسي  .إذا قدمتم طوعا بيانات شخصية سرية  ،فاننا سوف نفترض أنه توجد لدينا موافقتكم
المباشرة على استخدام هذه البيانات فيما يتعلق بالغرض الذي قدمت من أجله .
يمكننا استكمال البيانات التي تقدمونها مع البيانات األخرى التي حصلنا عليها من عالقاتنا التجارية معكم أو البيانات التي نتلقاها من الشركة
التي تمثلونها أو البيانات الماخوذة من قواعد البيانات المتاحة للعموم  ،مثل :







االسم ؛
الكنية ؛
رقم التعريف الشخصي ؛
اسم الوظيفة ؛
بيانات عن العالقات مع الشخصيات االعتبارية ؛
معلومات عن العقوبات التي قد يتم فرضها بموجب القوانين السارية المفعول  ،بما في ذلك  ،قوانين وتشريعات جمهورية التفيا
واالتحاد األوروبي وهيئة األمم المتحدة .

 .5حقوقكم .
لديكم الحق في المطالبة بان نقدم لكم جميع البيانات الشخصية التي نقوم بتخزينها عنكم  .ولديكم الحق في المطالبة بتصحيح وحظر وإضافة
وحذف بياناتكم الشخصية والحد من استخدامها ونقل بياناتكم الشخصية إلى مؤسسة أخرى  .لديكم الحق في طلب توفير معلومات إضافية
حول معالجة بياناتكم الشخصية  .ولديكم أيضا الحق في حاالت معينة االعتراض على معالجة بياناتكم الشخصية بواسطتنا  ،وإذا طلبنا
الموافقة على معالجة بياناتكم الشخصية  ،بامكانكم سحب هذه الموافقة  .ويمكنكم االتصال بنا عن طريق البريد اإللكتروني
 privacy@uralkali-trading.comإذا كنتم ترغبون في ممارسة الحقوق المذكورة أعاله .
ومع ذلك  ،هناك استثناءات لهذه الحقوق  .على سبيل المثال  ،قد يتم رفض الوصول إلى بياناتكم الشخصية إذا ُمنعنا من الكشف عن هذه
البيانات بموجب القانون  .باإلضافة إلى ذلك  ،يمكننا حفظ البيانات  ،حتى إذا سحبتم موافقتكم  ،في الحاالت التي يمكننا فيها إثبات وجود
أسس قانونية لمعالجة بياناتكم .
 .6مستلمو بياناتكم الشخصية .
الهداف ضمان تشغيل الموقع  ،فاننا نستفيد من خدمات تخزين البيانات  ،التي تقدمها لنا شركة Sabiedrība ar ierobežotu
” ،atbildību “WD Systemsالمسجلة وفقا للقوانين المعمول بها في جمهورية التفيا  ،برقم التسجيل . 40103942231
يمكننا أن نتعاون  ،بقصد معالجة أسئلتكم وطلباتكم  ،مع المساهم في شركتنا  ،وهو الشركة المساهمة العلنية "اورال كالي"  ،المسجلة وفثا
لقوانين روسيا االتحادية  ،برقم التسجيل الحكومي  .1025901702188وبالتالي  ،فان الشركة المساهمة العلنية "اورال كالي" يمكنها
الحصول على المعلومات التي تقدمونها لنا  ،وذلك باستخدام تفاصيل االتصال لشركة  . UKTواننا  ،عندما نرسل معلوماتكم إلى الشركة
المساهمة العلنية "اورال كالي"  ،فإننا نستخدم التدابير األمنية المناسبة  ،المتمثلة بصفة األحكام القياسية لحماية البيانات  ،التي اعتمدتها
المفوضية األوروبية  ،والتي يمكنكم التعرف عليها هنا .
من وقت آلخر  ،نستطيع الكشف عن البيانات الشخصية استجابة ألمر صادر عن المحكمة أو أمر استدعاء أو تحقيق حكومي  ،أو غير ذلك
 ،مطلوب بموجب القانون أو يسمح به القانون .

نحن ال نقدم ال بيانات ألطراف ثالثة ألغراض التسويق الخاصة بهم  ،ونحن ال نتعهد بالتزامات تجاه أطراف ثالثة عن طريق البريد
االلكتروني .
في حال بيع  ،دمج  ،توحيد  ،تغيير الرقابة  ،نقل األصول للغير  ،إعادة تنظيم أو تصفية شركتنا ("حالة إعادة التنظيم")  ،فانه يجوز لنا
تقديم أو بيع أو التنازل عن بياناتكم الشخصية إلى أطراف ثالثة مشاركة في حالة إعادة التنظيم .
.7األمن وحماية بياناتكم الشخصية .
لقد طبقنا المعايير التكنولوجية القياسية المعتمدة ومعايير امن االستثمار  ،لحماية البيانات الشخصية من الضياع وإساءة االستخدام والتعديل
واالتالف  .ونحن نطلب من جميع الموظفين والمدراء  ،احترام سرية البيانات الشخصية  ،وأن الموظفين المصرح لهم  ،فقط هم الذين
يمكنهم الوصول إلى هذه البيانات .
 .8تخزين بياناتكم الشخصية .
نقوم بتخزين بياناتكم الشخصية فقط للفترة المطلوبة لـ:




التواصل معكم بشأن الطلب الذي تقدمتم به إلينا  ،أنتم أو الشركة التي تمثلونها ؛
إدارة اختياراتكم والحقوق التي تمارسونها وفقًا لسياسة السرية ؛
مراعاة القوانين السارية المعمول بها .

 .9تحديث سياسة السرية .
يجوز لنا تعديل أو تحديث سياسة السرية بشكل دوري  .بامكانكم معرفة آخر مرة قمنا فيها بتحديث سياسة السرية  ،حيث سنقوم بتضمين
تاريخ آخر مراجعة لها في الموقع  .وتدخل التغييرات واإلضافات على سياسة السرية حيز التنفيذ  ،من تاريخ وضعها  .وللتحقق من
التغييرات في الطريقة التي نستخدم بها بياناتكم الشخصية  ،راجعوا سياسة السرية بشكل دوري .
 .10كيفية االتصال بنا
إذا كانت لديكم أسئلة حول سياسة السرية هذه أو حول بياناتكم الشخصية  ،فاتصلوا بنا عبر البريد اإللكتروني
privacy@uralkali-trading.com
 .11الحق في رفع دعوى
إذا كنتم تعتقدون أن حقوق السرية الخاصة بكم قد تم انتهاكها  ،فيمكنكم رفع دعوى إلى سلطة دولة االتحاد األوروبي في مكان اإلقامة أو
مكان االنتهاك المزعوم  .ويمكن الحصول على معلومات االتصال الخاصة بهذه الهيئات على الموقع
item_id=612080?http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm

