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 إخالء مسؤوليةبيان 

من قبل دائرة  خّولآخر مشخص أي  الجهة المعنية فقط دون غيرها، سواء كانت تلك الجهة شخصاً أو إدارة أو قسماً أو على ذه الوثيقةه يقتصر استخدام

 أو أي معلومات واردة. ه الوثيقةإفشاء أو نسخ أو توزيع محتوى هذ -بموجب هذا البيان  -وعلى هذا، يحظر حظراً باتاً . أبوظبي - الثقافة والسياحة

كما  .والطبع بشأنها حقوق النشر التي تحتفظ بجميعأبوظبي و -ك خالص لدائرة الثقافة والسياحة مل ه الوثيقةمحتوى هذتجدر اإلشارة والتأكيد على أن 

 -دائرة الثقافة والسياحة في االمتثال لسياسات أمن معلومات  لمساعدةكدليل مرجعي إجرائي ل استخدامها هوالغرض من هذه الوثيقة وجب التنبيه إلى أن 

تعديل  ها المطلق فيبحقأبوظبي  -ئرة الثقافة والسياحة داتحتفظ و ه الوثيقة.هذبموجب استالم و واألحكام ذات الصلة أشروط أبوظبي المعمول بها حسب ال

 .بما تحتويهلضمان التزامك جديدة قدر المستطاع صدارات أي نسخ أو إتزويدك بمع هذه الوثيقة من وقت آلخر أو تحديث 

 .باالمتثال لشروطهاعلى التزامك هذه الوثيقة وأخيراً، ينطوي استالمك ل
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 المصطلحات 1

 التعريف المصطلح

 البيومتريةبيانات ال

بسخخخمات الشخخخخص  المحددة التي تتعلق التقنيةالمعالجة  عنالبيانات الشخخخخصخخخية الناتجة 

أو تؤكد التعرف على هذا  تتيح، والتي السخخخخخخخلوكية وأالفسخخخخخخخيولوجية  وأ البدنية الطبيعي

 البصمات. صور الوجه أو بياناتمثل دون سواه، الشخص الطبيعي 

 ملفات تعريف االرتباط
عند زيارة وصخخفحة الموقع  الزوارسخخلة إلى متصخخفح العمالء ورالمعلومات القصخخيرة الم  

 المستخدم.

 .أبوظبي –المستخدم النهائي والزائر ألي من فعاليات أو برامج دائرة الثقافة والسياحة  العميل

 أبوظبي -دائرة الثقافة والسياحة 
وغيره من المواقع واألصول اللوفر أبوظبي  وتشملأبوظبي  –دائرة الثقافة والسياحة 

 .دائرةالالتي تملكها 

 ةشخصيالغير المعلومات 

 

على أي ها وال يمكن استخدامها للتعرف تحديدالتي يمكن  غير الشخصية المعلومات

حصائية مثل جمع البيانات اإل ، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر،معينشخص 

 أعداد زائري الموقع اإللكتروني.

 .التعرف عليه يمكنالمعلومات المتعلقة بشخص طبيعي محدد أو   المعلومات الشخصية

 في هذه السياسة. 2-4ر إليه في الفقرة رقم امشال نفس المعنى البكسلعالمة 

  السياسة

 

 .تشير إلى سياسة الخصوصية

 

 الشروط واألحكام

 

 .جميع الشروط واألحكام المنصوص عليها في هذه السياسة

 

 خرىاألطراف األ

 

دائرة الثقافة  بالخدمات أو المنتجات التي تقدمها التأثرأو من ذوي الصلة  المتعاقدون

 .أبوظبي –والسياحة 

 .الموقع اإللكتروني زوارأي زائر من  زائرال

 .اإللكترونية ( التي تمثل جزءاً من الصفحاتغالباً تكون شفافةالصور )  إشارة الويب

 .أبوظبي –أي موقع تمتلكه أو تديره دائرة الثقافة والسياحة  الموقع اإللكتروني
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 السياسة 2

، والتي ستقدم الروابط اإللكترونية والمنتجات والخدمات ةتف المحمولاإللكترونية وتطبيقات الهوات طبق هذه السياسة على المواقع 

 للحصول على قبولهم. والزواروت عرض للعمالء لهذه السياسة 

لجميع قوانين ولوائح  االمتثالي باحترام الخصخخخخخوصخخخخخية وتأمين المعلومات الشخخخخخخصخخخخخية بظبأبو –تلتزم دائرة الثقافة والسخخخخخياحة 

 االتحادية. الدولة في إمارة أبوظبي وقوانين  المعمول بهابيانات الحماية و خصوصية

المعلومات الشخخخصخخية والكشخخف عنها ومعالجتها، والتي تشخخمل على سخخبيل المثال ال الحصخخر اسخخم تصخخف هذه السخخياسخخة كيفية جمع 

 .أبوظبي –من قبل دائرة الثقافة والسياحة  البيومتريةبياناته / أو  و وتفويضاتهالمستخدم وعنوانه 

ات الهواتف المحمولة والحلول المخصخخخصخخخة وتطبيقلكترونية من المواقع والخدمات اإلدخول الزائر أو اسخخختخدامه ألي قد يتطلب 

وفي  .بذلكمسبقاً  زوارالإبالغ  يتم، على أن حصول على معلومات الزائر الشخصيةال أبوظبي –الخاصة بدائرة الثقافة والسياحة 

األخرى برابط إلكتروني للسخخخخياسخخخخات  الزائريتم تزويد ، المعلومات خارج نطاق هذه السخخخخياسخخخخة الحصخخخخول على طلبحالة كان 

 وطلب موافقة الزائر على ذلك. المعمول بها

، الخاصة بها الخصوصية لها سياسات منظمة أو وكالة أخرىأي قع بط موعلى را المواقع والمنتجات والخدماتفي حالة احتواء 

بدائرة  الخاصعدم استخدامه للموقع من واقع  عليه ولالدخخاضعاً لسياسة الخصوصية للموقع الخارجي الذي تم  يصبح الزائر

دائرة أي مسخخخؤولية عن أي معلومات اللن تتحمل بالتالي و ،معلوماته الشخخخخصخخخيةحصخخخولها على وعدم أبوظبي  –الثقافة السخخخياحة 

 طرف آخر من خالل الموقع اإللكتروني الذي يراقبه أو يديره ذلك الطرف.ألي يتم تقديمها شخصية 

 

 البيانات الشخصية/البيومترية واستخدامهاجمع  3

 اإللكتروني عند تفاعلهم مع الموقع (بما في ذلك المعلومات الشخخخصخخية) الزوارمعلومات أبوظبي  –تجمع دائرة الثقافة والسخخياحة 

منتج أو خدمة  أو أو اسخخخختخدامهم لتطبيق الهاتف (تواصخخخخلالإنشخخخخاء حسخخخخاب مسخخخختخدم أو تقديم نماذج مثل )بزيارته ومون قيالذي 

من البيانات من المصخخخخخادر العامة أو التجارية على الحصخخخخخول  القانون،بالقدر الذي يسخخخخخمح به ، دائرةلل يجوزو .دائرةالب خاصخخخخخة

 للدائرةالمعلومات الشخصية التي يمكن وتشمل . إحصائيات الشراءالحصر، ، بما في ذلك على سبيل المثال ال األطراف االخرى

جواز السخخفر أو رقم  الهوية اإلماراتيةطاقة ومنصخخبه ورقم ب جمعها على سخخبيل المثال ال الحصخخر، اسخخم الزائر أو العميل وجنسخخه

يل الدخول )الحسخخخخاب ومعلومات تسخخخخج المحمولوين البريد اإللكتروني ورقم/أرقام الهاتف اوعنوان/عن ،)للمسخخخختخدمين الدوليين(

يعاينها أو  يقتنيهاكيفية تفاعل الزائر مع الموقع الذي زاره والمنتجات أو الخدمات التي  والصخخخخخخخور، بناًء على وكلمة المرور(

 العميل.

 –افة والسخخخخياحة للسخخخخمام لهم باسخخخختخدام خدمات دائرة الثق الزواريمكن طلب توفير بعض المعلومات الشخخخخخصخخخخية من العمالء أو 
مع ذلك، قد يتسخخبب عدم تقديم . للدائرةبيانتهم الشخخخصخخية أو البيومترية عدم الكشخخف عن  الزوارهؤالء العمالء ول ويحقأبوظبي. 

 الحد من تجربة المستخدم/العميل المحتمل أو وصوله لبعض المنتجات والخدمات.دائرة في لبعض المعلومات الشخصية ل

 لألغراض التالية على سبيل المثال ال الحصر: المعلومات الشخصيةوسيتم استخدام 

 .إنشاء الحساب •

أو فحص  األنشخخخخخخخطة وأ التسخخخخخخخليمات وأ الطلبيات وأالحجوزات الخاصخخخخخخخة ب الخدماتعمليات االنتقال و اتطلب إنجاز •

 المنتجات أو الخدمات.

اإللكتروني لتزويده  يدبرالموافقة( لقائمة الجهة االتصخخخخخال الخاصخخخخخة بالعميل أو الزائر )بعد الحصخخخخخول على إضخخخخخافة  •

)بما في ذلك على سخخبيل المثال المعلومات حول الفعاليات أو الخدمات أو المنتجات أو دعوات المشخخاركة في األنشخخطة ب

التي قد  التسويقيةالمعلومات السوق أو استطالعات الرضا، أو  أبحاث استطالعاتأو ال الحصر األنشطة الترويجية( 

يمكنه هذه المعلومات،  تزويده بمثلعميل أو الزائر بخاصية اهتمام العميل أو الزائر. وفي حال عدم رغبة ال حلم تكون

 في أي وقت.إلغاء االشتراك فيها 

الزائر  العميل أوإعدادات يسخخخخمح بتسخخخخجيل المناسخخخخب لكل عميل أو زائر، مما المخصخخخخص ومحتوى التجربة والتوفير  •

 للموقع. المقبلةته ازيارأبوظبي واستدعائها في  –لخدمات ومنتجات دائرة الثقافة والسياحة  المفضلة

 بناًء على سجل التصفح.بكل عميل أو زائر لعرض الموضوعات المتعلقة باهتماماته  الخاص التجربة والمحتوىتوفير  •
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لنظام  ترقياتبتثبيت التحديثات/ال لحصخخخرسخخخبيل المثال ال اوالخاصخخخة على  اإلشخخخعارات الهامة للعميل أو الزائرإرسخخخال  •

 .الخاص به التشغيل أو التطبيق اإللكتروني

 الموردين وشركاء العمل والتواصل أو العمل معهم.وإدارة تأهيل  •

سياحة  • التدقيق الداخلي وتحليل البيانات إجراء عمليات من خالل  أبوظبي –تحسين منتجات أو خدمات دائرة الثقافة وال

 .واألبحاث

 السوقية.تها وتقييم حص التجارية أبوظبي –تحليل كفاءة عمليات دائرة الثقافة والسياحة  •

 .أبوظبي –الثقافة والسياحة لدائرة زائر العميل أو بناء على رسائل الخطأ المرسلة من الحل المشكالت  •

 لذلك.لالزمة التي يقوم المستخدم برفعها أو تنزيلها والبيانات االبيانات  ومشاركة وتخزين مزامنة •

برامج  من خالل تنفيذ وتحسخخخخخين الزوارأبوظبي والعمالء و –الثقافة والسخخخخخياحة دائرة  ضخخخخخمان أمن منتجات وخدمات •

 الخاصة بالحماية من وقوع الخسائر ومكافحة االحتيالدائرة ال

قخانونيخة  توأي متطلبخاأبوظبي المعمول بهخا في للخدولخة و قوانين االتحخاديخةإمخارة أبوظبي واللوائح واالمتثخال لقوانين  •

 أبوظبي –الثقافة والسياحة لدائرة  السياسات األخرىكذلك ومعايير خاصة بالصناعة و

 

 وسيتم استخدام البيانات البيومترية لألغراض التالية على سبيل المثال ال الحصر:

وإمكانية الوصخخخول واألمن حماية االجتماعية أو المسخخختخدم في مجال ال أبوظبي -والسخخخياحة تزامات دائرة الثقافة التنفيذ  •

 إلى المباني.

 القانون.حسب مقتضيات  •

 

لمواقعها  الزوارالعمالء وكيفية اسخخخختخدام فهم لأبوظبي وتسخخخختخدم البيانات غير الشخخخخخصخخخخية  –تجمع دائرة الثقافة والسخخخخياحة كما 

جمع هذه بدائرة التقوم كما قد  .والزوار ءعمالالتياجات تلبية احوخدمات مثل هذه التحسين بهدف وخدماتها  ومنتجاتها اإللكترونية

  .المطلق ألغراض أخرى حسب تقديرهاكشف عنها معالجتها أو نقلها أو المها أو استخداالبيانات غير الشخصية أو 

معلومات الشخصية امتثاالً لمتطلبات القوانين المعمول بها على أساس قانوني أبوظبي بمعالجة ال –وستقوم دائرة الثقافة والسياحة 

 بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر:مالئم، 

 .صفقة أو خدمةأي تلبية طلب بتعاقداتها في للوفاء معالجة البيانات البيومترية و/أو المعلومات الشخصية  •

 .بموافقة العميل والزائرلشخصية معالجة البيانات البيومترية و/أو المعلومات ا •

 في حالةطرف آخر المصالح المشروعة ألي أو المشروعة أبوظبي  - دائرة الثقافة والسياحةبموجب مصالح المعالجة  •

 وتحسين السوق استبيانات وأوإجراء استطالعات التسويق  استخدام المعلومات الشخصية للتواصل مع العميل والزائر

من الخسخخخخخخخائر ومكافحة االحتيال  الحمايةبرامج وتطوير أبوظبي وتنفيذ  –دائرة الثقافة والسخخخخخخخياحة منتجات وخدمات 

وتقديم أعمالها  تشخخخغيلدائرة من إدارة التمكين  على سخخخبيل المثال ال الحصخخخرالمصخخخالح المشخخخروعة وتشخخخمل  .وغيرها

ماتها وعمالئها وزائريها، واإلدارة ونظمها ومنتجاتها وخدوخدماتها بشخخخخخخخكل أفضخخخخخخخل، وحماية أمن أعمالها  منتجاتها

 منصوص عليها في هذه السياسة.المصالح المشروعة المن ا ، وغيرهالداخلية، واالمتثال للسياسات والعمليات الداخلية

 .حسب االقتضاء لالمتثال لاللتزامات القانونية والوفاء بهاالبيومترية و/أو المعلومات الشخصية  معالجة البيانات •
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 ذات الصلة  والتقنياتملفات تعريف االرتباط  4

 ملفات تعريف االرتباط 4-1

اإللكترونية مواقع الملفات تعريف االرتباط لتحديد هوية العميل أو الزائر الذي يسخختخدم  أبوظبي - تسخختخدم دائرة الثقافة والسخخياحة

غالباً ما يتكون النص الموجود في ملفات تعريف االرتباط من معرفات وأسخخخخماء مواقع وبعض االرقام و والخدمات الخاصخخخخة بها.

تعتبر ملفات تعريف االرتباط عنصخخراً مميزاً للمتصخخفحات وتطبيقات الهاتف المحمول التي يسخختخدمها الفرد، كما أنها و. والرموز

ك، على سخخبيل المثال ال الحصخخر، تفضخخيالت العميل والزائر أو العناصخخر من تخزين البيانات بما في ذلاإللكترونية مواقع التمكن 

 التي يدرجها في عربات التسوق.

ملف وال يمكن اسخخترداد محتواه هذا الال يمكن لزائر المتصخخفح إعادة معلومات ملف تعريف االرتباط إال إلى الحقل الذي نشخخأ فيه 

 ملف.ءته إال بواسطة الخادم الذي أنشأ هذا الأو قرا

بوظبي ملفات أ -والسياحة ، تستخدم دائرة الثقافة األخرى ومقدمي خدمات اإلنترنت اإللكترونيةلمواقع اوعلى غرار العديد من 
بعد كل زيارة، المؤقتة رتباط االيتم حذف ملفات تعريف ولتحسين تجربة المستخدم. ها اإللكترونية تعريف االرتباط على مواقع

إعدادات  باسترجاع اإللكترونيةلمواقع لتسمح ملفات تعريف االرتباط وعدة زيارات. لملفات الدائمة موجودة هذه البينما تظل 
 استرجاعالمستخدم، بما في ذلك، على سبيل المثال ال الحصر، اللغة وحجم الخط على حاسوب المستخدم أو الجهاز المحمول وكذلك 

إذا لم يتم استخدام وكل زيارة. في دم ليس بحاجة إلعادة ضبط تعيين التفضيالت تفضيالت المتصفح األخرى، وهذا يعني ان المستخ
مع المستخدم كزائر جديد في كل مرة يقوم فيها المستخدم بتحميل صفحة  اإللكترونيةلمواقع ا ملفات تعريف االرتباط ستتعامل

 ويب.

خرى بخالف األغراض المنصوص عليها في أغراض ي أأبوظبي ملفات تعريف االرتباط أل -والسياحة لن تستخدم دائرة الثقافة و
توفر معظم متصفحات الويب  كمايمكن للعميل أو الزائر مسح جميع ملفات تعريف االرتباط المخزنة على أجهزته والسياسة.  ههذ

ستخدم في كل مرة خيار حظر ملفات تعريف االرتباط، ولكن في حال قام العميل أو الزائر بذلك سيتعين عليه تغيير إعدادات الم
 اإللكترونية. أو الخدماتمواقع اليقوم فيها بزيارة 

 إشارات الويب أو عالمات البكسل 4-2

مماثلة على مواقع وخدمات الويب الخاصة  تقنياتبوظبي أ -والسياحة تستخدم دائرة الثقافة ، قد ملفات تعريف االرتباطفضالً عن 

بريد إلكتروني من خدمات الويب  رسالة على سبيل المثال، عندما يتلقى العميل أو الزائرفبها مثل إشارات الويب وعالمات البكسل. 

وفي حالة قيام . إلكترونيموقع ل URLعلى رابط لعنوان محدد مواقع المعلومات ، قد يحتوي البريد اإللكتروني دائرةاللخاصة با

للمنتجات والخدمات وتحسين  هته للمساعدة في التعرف على تفضيالتدائرة بتتبع زيارالبالنقر على الرابط، ستقوم العميل أو الزائر 

والسياحة تستخدم دائرة الثقافة كما موقع أو البريد اإللكتروني. الصورة رسومية شفافة مضمنة في  إشارة الويبوتعد خدمة العمالء. 

يمكن و. من عدمهبريد إلكتروني رسالة تح عالمات البكسل في رسائل البريد اإللكتروني لمعرفة ما إذا كان قد تم ف أبوظبي -

 دائرة في أي وقت إذا لم يكن يرغب في تعقبه بهذه الطريقة.القائمة البريد اإللكتروني الخاصة ب فيللعميل أو الزائر إلغاء االشتراك 

ت الويب وعالمات البكسل ، يوافق العميل أو الزائر على استخدام ملفات تعريف االرتباط وإشارااإللكترونيةمواقع لله باستخدامو

 كما هو موضح أعاله.
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مشاركة المعلومات الشخصية  هاعند تقديم خدمات عن طريق أطراف خارجية مخولة من أبوظبي -والسياحة يجوز لدائرة الثقافة 

و الزائر بالشراء اإللكتروني للخدمات المثال، عندما يقوم العميل أسبيل على فالسياسة.  هذه لى النحو المنصوص عليه فيها عمع

مشخخخاركة معلوماته الشخخخخصخخخية مع مقدم الخدمات اللوجسخخختية لتنظيم شخخخحن المنتج أو لها  ، يجوزدائرةالأو المنتجات التي تقدمها 

لدائرة بصخخخخخفتها منظمة لذلك، يجوز عالوة على ومشخخخخخاركتها مع طرف ثالث لتوفير الخدمة أو المنتج الذي قام العميل بشخخخخخرائه. 

سخخياحية مشخخاركة المعلومات الشخخخصخخية مع الشخخركات الفرعية التابعة لها والجهات المعنية والكيانات الحكومية األخرى بناًء على 

 الحاجة إلى المعرفة.

سارية لالمتثالسعياً و سياحة الثقافة  يجوز لدائرة ،للقوانين المعمول بها أو االستجابة لإلجراءات القانونية ال الكشف  أبوظبي -وال

دائرة  تم استدعاءفي حال ووالمعلومات الشخصية إلى جهات إنفاذ القانون أو الهيئات الحكومية األخرى. البيومترية بيانات العن 

، يجوز اإلفصخخخخخام عن ذات اختصخخخخخاص قضخخخخخائيأو دعوى قضخخخخخائية قانونية إعادة هيكلة عملية في  أبوظبي - والسخخخخخياحةالثقافة 
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على سخخبيل المثال ال عند االقتضخخاء، بما في ذلك  لدائرة اإلفصخخام عن بيانات العميل أو الزائرليجوز كما لمعلومات الشخخخصخخية. ا

الضرر المادي أو الخسارة المالية، أو وقوع لمنع  مطلوبلشروط واألحكام، إذا رأت أن اإلفصام ضروري أو الحصر، تنفيذاً ل

 . محط اشتباهتحقيق في نشاط غير قانوني أو العندما يتعلق االمر ب

 البيومتريةالتحكم في الوصول وحماية البيانات الشخصية /  6

. أبوظبي -والسياحة مسؤولية التأكد من صحة جميع المعلومات الشخصية المقدمة إلى دائرة الثقافة  الزواريتحمل جميع العمالء و

 دائرة بالحفاظ على دقة واكتمال المعلومات الشخصية ومراعاة تحديث البيانات وتأمينها. التلتزم و

 يجوز للعميل أو الزائر:قدر ما يقتضيه القانون المعمول به، وب

 أبوظبي -والسياحة لدى دائرة الثقافة  الحق في طلب الوصول إلى معلوماتهأن يكون له  •

 تحديث أو تصحيح المغالطات الموجودة في معلوماته الشخصية  أبوظبي -والسياحة أن يطلب من دائرة الثقافة  •

 لمعلوماته الشخصية  أبوظبي -والسياحة أن يعترض على استخدام دائرة الثقافة  •

لطلب حذف معلوماته الشخخخخخصخخخخية من قاعدة بياناتها. ويجوز  أبوظبي -والسخخخخياحة ان يتقدم بطلب خطي لدائرة الثقافة  •

 للخطر.  الغيرض خصوصية عرّ إذا رأت أن الطلب مزيف أو غير ممكن أو قد ي  دائرة رفض الطلب لل

هم الممنوحة بموجب هذه السخخخخخياسخخخخخة في أي وقت إذا سخخخخخمحت القوانين المعمول بها بذلك. ايحق للعمالء والزوار سخخخخخحب موافقت

لوقت لالجة للمعلومات الشخخخصخخية أي مسخخؤولية عن أي مع أبوظبي -والسخخياحة سخخحب الموافقة، لن تتحمل دائرة الثقافة وبخالف 

مواصخخخلة معالجة بيانات العمالء والزوار والمعلومات الشخخخخصخخخية إذا كان هناك ويحق لها الذي تقوم فيه بمعالجة سخخخحب الموافقة 

 ذلك المبرر.تتحمل أية مسؤولية عن التصرف حسب مبرر كاٍف بموجب القانون المعمول به ولن 
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وتوفير أقصخخخى مسخخختوى ممكن من التدابير  البيومتريةبحماية البيانات الشخخخخصخخخية و/ أو  أبوظبي -والسخخخياحة تلتزم دائرة الثقافة 

دائرة التدابير المادية واإلدارية والتقنية المناسخخبة لحماية التسخختخدم وفي سخخبيل ذلك،  االمنية للتخفيف من مخاطر تسخخرب البيانات.

و / أو المعلومات الشخصية من الوصول غير المصرم به أو اإلفصام أو االستخدام أو التعديل أو التلف أو  البيومتريةالبيانات 

سخخخخرية البيانات وآليات الحماية لمنع لدائرة تقنيات التشخخخخفير وحجب البيانات والترميز العلى سخخخخبيل المثال، تسخخخختخدم فالخسخخخخارة. 

. فقط و/أو المعلومات الشخخخصخخية البيومتريةالوصخخول للسخخمام بالوصخخول المصخخرم به إلى البيانات التحكم في االعتداءات وآليات 

و / أو  البيومتريةدائرة تدريبات وحمالت لألمن والخصخخخخخوصخخخخخية والحماية للموظفين لرفع مسخخخخختوى وعيهم بالبيانات الكما توفر 

 حماية المعلومات الشخصية

ألغراض تتجاوز ضخخروريات او/أو المعلومات الشخخخصخخية لمدة ال  البيومتريةبالبيانات  أبوظبي -حة والسخخياتحتفظ دائرة الثقافة و

المنصخخوص عليها في هذه السخخياسخخة، ما لم تكن هناك حاجة إلى تمديد فترة االحتفاظ أو السخخمام بها بموجب القوانين المعمول بها. 

دائرة لتحديد فترة االحتفاظ التشخخمل المعايير التي تسخختخدمها والخدمة. قد تختلف فترة تخزين البيانات حسخخب السخخيناريو والمنتج وو

 على سبيل المثال ال الحصر ما يلي:

و/أو المعلومات الشخخخخخصخخخخية لتحقيق أغراض العمل، بما في ذلك توفير  البيومتريةالوقت المطلوب لالحتفاظ بالبيانات  •

 .المنتجات والخدمات

 ذات الصلة. االحتفاظ بسجالت المعامالت واألعمال •

 .مراقبة وتحسين أداء وجودة المنتجات والخدمات •

 .التأكد من أمن األنظمة والمنتجات والخدمات •

 .المحتملة وتحديد المشكالت ينمعالجة استفسارات أو شكاوى المستخدم •

 .العميل أو الزائر على فترة احتفاظ أطولموافقة  •

 بموجب القوانين والعقود السارية وما في حكمها.باالحتفاظ بالبيانات خاصة المتطلبات االمتثال لل  •

تفاصخخيل الحسخخاب لتوفير في كل األوقات التي تسخختلزم بمعلومات تسخخجيل المسخختخدمين  بوظبيأ - تحتفظ دائرة الثقافة والسخخياحةو

بمجرد  والخدمات للزائردائرة عن تقديم المنتجات السخختتوقف وبالتالي  قد يختار العميل أو الزائر إلغاء تسخخجيل حسخخابهوالخدمات. 

 اً أال يكون الحذف مقيداً أو محظور و/أو معلوماته الشخخخخصخخخية شخخخريطة البيومتريةوسخخختقوم بحذف بياناته إلغاء تسخخخجيل الحسخخخاب 

 بموجب القانون أو اللوائح المعمول بها.
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ريجب على  وبالتاليالغين مواقع ومنتجات وخدمات مخصخخخصخخخة للبمن المعروف أن هناك  عدم إنشخخخاء حسخخخاب لدى دائرة  الق صخخخّ

ولي إذا تم جمع المعلومات الشخصية للقاصر بموافقة مسبقة من و دون موافقة ولي األمر أو الوصي. أبوظبي -والسياحة الثقافة 

من ولي أمر القاصر أو الوصي أو  دائرة لن تستخدم البيانات أو تفصح عنها إال بموجب القانون أو بموافقة صريحةال، فإن األمر

و/أو معلومات شخخخصخخية للقاصخخر  بيومتريةدائرة عن غير قصخخد بجمع بيانات القامت وفي حال عند الضخخرورة لحماية القاصخخر. 

سعى دون الحصول على موافقة مسبقة من وصي القاصر أو ولي أمره، سياحة دائرة الثقافة  ست حذف البيانات إلى  أبوظبي -وال

 تقديم بيانات القاصر للتسجيل. في همالاإلفي أقرب وقت ممكن ولن تكون مسؤولة عن 

 الخدمات المقدمة من األطراف الخارجية 9

أو روابط لمواقع ويب أبوظبي محتوى  -والسخخخخخياحة دائرة الثقافة مواقع من ، قد يتلقى المسخخخخختخدم لهتجربة جيدة توفير لضخخخخخمان 

قرار اسخخخخخخختخدام المواقع الخاصخخخخخخخة باألطراف الخارجية، يرجع أي من في دائرة الم تحكّ . ونظراً لعدم ةخاصخخخخخخخة بأطراف خارجي

الروابط أو عرض المحتوى و/أو الوصخخول إلى المنتجات أو الخدمات التي توفرها األطراف الخارجية إلى العميل أو الزائر على 

 مسؤوليته الشخصية. 

 ،في ممارسات الخصوصية وسياسات حماية البيانات الخاصة باألطراف الخارجية أبوظبي -حة والسيام دائرة الثقافة ال تتحكّ كما 

العمالء والزوار الذين يقومون بزيارة المواقع الخارجية قراءة سخخياسخخات الخصخخوصخخية وحماية البيانات الخاصخخة يتعين على لذلك 

دائرة بموجب شخخروط هذه السخخياسخخة الجي مخول من طرف خارألي  تخضخخع جميع المعلومات الشخخخصخخية التي يتم تقديمهاوبهم. 

 أي مسؤولية عنها. أبوظبي -والسياحة لسياسة الخصوصية وحماية البيانات الخاصة بالطرف الخارجي وال تتحمل دائرة الثقافة 

 النقل الدولي للمعلومات الشخصية 10

بجمعها أو إتاحة الوصول إليها في الدولة/المنطقة  أبوظبي -والسياحة قد تتم معالجة المعلومات الشخصية التي قامت دائرة الثقافة 

 ارأو في الدول/المناطق األخرى التي توجد بها مق أبوظبي -والسخخخخخياحة منتجات وخدمات دائرة الثقافة  العميلالتي يسخخخخختخدم فيها 

قد يكون لهذه السخخخلطات قوانين والتابعة لها أو مقدمي الخدمات أو شخخخركاء األعمال.  الجهاتأو  أبوظبي -والسخخخياحة دائرة الثقافة 

ستتخذ ، مختلفة لحماية البيانات سة والقوانين الوفي هذه الحالة  سيا دائرة إجراءات لضمان معالجة البيانات وفقاً لما تقتضيه هذه ال

 واللوائح المعمول بها

 تحديث السياسة 11

دائرة بإخطار العمالء والزوار بأي الستقوم وتحديث هذه السياسة أو تغييرها في أي وقت.  أبوظبي -والسياحة يحق لدائرة الثقافة 

تغييرات مادية تطرأ على هذه السخخياسخخة من خالل نشخخر إخطار على مواقعها اإللكترونية و/أو إرسخخال إخطار مباشخخر عبر البريد 

 اإللكتروني.

  


