سياسة الخصوصية
ترتبط سياسة الخصوصية بجمع واستخدام والكشف عن البيانات الشخصية من قبل أي عضو من أعضاء مجموعة ستاندرد
تشارترد )"،"SCBنحن" أو "بنا") .البيانات الشخصية هي المعلومات المتعلقة بشخص ("أنت" أو "بك"( .
تضم البيانات الشخصية كل التفاصيل التي يحتفظ بها بنك ستاندرد تشارترد أو يجمعها عنك ،بشكل مباشر أو غير مباشر،
والمعامالت الخاصة بك ،والمعامالتالتي تقوم بتنفيذها ،والمعلومات المالية،والتفاعالت والتعامالت مع بنك ستاندرد
تشارترد  ،بما في ذلك المعلومات الواردة من أطراف ثالثة والمعلومات التي تم جمعها من خالل استخدام موقعنا وخدماتنا
المصرفية االلكترونية.
األغراض التي تجيز لنا التعامل مع البيانات الشخصية الخاصة بك
وتشمل األغراض التي تجيز لنا التعامل مع البيانات الشخصية الخاصة بك ما يلي
.أوالا .تجهيز الطلبات للمنتجات والخدمات ،وسداد المدفوعات والمعامالت واستكمال التعليمات أو الطلبات
ثانيا .توفير المنتجات والخدمات (بما في ذلك الخدمات المصرفية اإللكترونية)؛
ثالثا .تقييم مالءمتها للمنتجات والخدمات؛
.رابعا .تقييم االئتمان ،بما في ذلك إجراءات تدقيق االئتمان ووضع حدود االئتمان
خامسا .أغراض تشغيلية؛
.سادسا .التحليل اإلحصائي ،بما في ذلك التحليل السلوكي والتنميط
سابعا .إنشاء واستمرار وإدارة العالقات المصرفية والحسابات
.ثامنا .إجراء أبحاث السوق والدراسات االستقصائية بهدف تحسين منتجاتنا وخدماتنا
تاسعا .ألغراض التسويق ،والعروض الخاصة والمسابقات والسحوبات
عاشرا .لمنع والكشف عن والتحقيق والمالحقة القضائية للجريمة في أي والية قضائية (بما في ذلك ،دون حصر ،غسيل
األموال واإلرهاب والتزوير والجرائم المالية األخرى)؛
 .الحادي عشر .التحقق من الهوية ،ومراقبة العقوبات الحكومية واجراءات التحقق الواجبة
الثاني عشر .ليتوافق مع :القوانين والتشريعات المحلية أو األجنبية  ،والمدونات الطوعية والتوجيهات واألحكام أو األوامر
القضائية واالتفاقات بين أي عضو من أعضاء مجموعة ستاندرد تشارترد وأي سلطة ،جهة تنظيمية ،أو جهات تطبيق
القانون؛ سياسات (بما في ذلك سياسات مجموعة ستاندرد تشارترد) ،والممارسات الجيدة ،والعقوبات الحكومية أو الحظر،
ومتطلبات االبالغ بموجب قانون اإلبالغ عن المعامالت المالية ،ومطالب أو طلبات أي سلطة ،او هيئة تنظيمية أو هيئة
قضائية أو وكالة تطبيق القانون ،أو هيئة تبادل المعلومات ؛
الثالث عشر .إلى التماس المشورة المهنية ،بما في ذلك ،مايتعلق مع أية إجراءات قانونية (بما في ذلك أية إجراءات قانونية
مستقبلية) ،للحصول على المشورة القانونية أو إلقامة ،ممارسة أو الدفاع عن الحقوق القانونية؛
.الرابع عشر .مراقبة المباني وأجهزة الصراف اآللي

لمن قد نكشف البيانات الشخصية

من الممكن ألي عضو من بنك ستاندرد تشارترد  ،بما في ذلك االداريين والموظفين والعمالء والمستشارين كشف البيانات
:الشخصية الخاصة بك إلى أي من الجهات التالية ألي من األغراض المحددة أعاله:
.أوالا .أي عضو من أعضاء مجموعة ستاندرد تشارترد في العالم ،بما في ذلك أي اداري أو موظف أو وكيل أو مدير
ثانيا ا .المستشارين المهنيين (بما في ذلك المدققين) ،مزودي الخدمة من اطراف ثالثة أو الوكالء أو المتعاقدين المستقلين
الذين يقومون بتقديم الخدمات لدعم األعمال التجارية لبنك ستاندرد تشارترد
ثالثا ا .أي شخص يسمح بكشف المعلومات امامه امتثاالا لقانون او تعليمات او لوائح محلية أو اجنبية معمول بها؛
رابعا ا .أي محكمة أو هيئة قضائية ،أوجهة تنظيمية ،أو وكالة تطبيق القانون ،أو هيئة تبادل المعلومات ،أو سلطة ضريبية ،
.أو أي سلطة أخرى (بما في ذلك أي سلطة التحقيق بالجرائم) أو وكالئهم
خامسا ا .أي وكالة تحصيل للديون ،مكتب االئتمان أو هيئة مراجعة االئتمان ،ومراسلين وكالة التصنيف ،شركة التأمين أو
وسيط التأمين ،المزود المباشر أو غير المباشر لحماية االئتمان ووكاالت منع االحتيال؛
سادسا ا .أي مؤسسة مالية إلجراء المراجعات االئتمانية والمراجعات المتعلقة بمكافحة غسل األموال ،منع االحتيال والكشف
عن أسباب الجريمة؛
سابعا ا .أي شخص نعتبره ضروريا ا لتسهيل طلبات الخدمات أو التطبيقات للمنتجات مع أي عضو في مجموعة ستاندرد
.تشارترد
.ثامنا ا .أي شخص نعتبره ضروريا من أجل توفير الخدمات فيما يتعلق باي منتج
.في أية والية قضائية

أمن
احماية البيانات الشخصية الخاصة بك هو مهم بالنسبة لنا .بنك ستاندرد تشارترد وجميع أعضاء الفريق يتوافق مع
اإلجراءات األمنية التقنية والتنظيمية لحماية البيانات الشخصية الخاصة بك .عند استخدام مقدمي الخدمات الخارجيين،
نطلب منهم االلتزام بذات المعايير األمنية لبنك ستاندرد تشارترد .ال يجوز نقل ا .لبيانات الشخصية  ،أو تخزينهافي ،موقع
خارج بلد إقامتك .بغض النظر عن المكان الذي يتم نقل البيانات الشخصية اليه ،نأخذ كل الخطوات الضرورية بشكل
.معقول لضمان أن يتم االحتفاظ بالبيانات الشخصية بشكل آمن
يجب عليك أن تدرك أن اإلنترنت ليست شكال آمنة لالتصال وارسال واستقبال المعلومات عبر شبكة اإلنترنت ،يحمل في
طياته مخاطر بما في ذلك مخاطر الوصول والتداخل من قبل أطراف ثالثة غير مخولة .المعلومات التي تمر عبر اإلنترنت
يمكن أن تنتقل دوليا (حتى عندما يكون المرسل والمتلقي مقيمين في نفس الدولة) عبر الدول مع قوانين خصوصية وحماية
البيانات أضعف مما كانت عليه في بلد إقامتك .نحن ال نتحمل أية مسؤولية أو مطالبة تنتج عن سرية وأمن أو سالمة
.البيانات الشخصية الخاصة بك عند انتقالها عبر اإلنترنت.

الشروط واألحكام األخرى

هنالك شروط واحكام محددة في اتفاقاتنا المصرفية والخاصة بالمنتجات التي تنظم جمع واستخدام والكشف عن البيانات
.الشخصية الخاصة بك  .هذه الشروط وغيرها من الشروط يجب أن تقرأ بالتوافق مع بيان الخصوصية هذا

االتحتاا

.نحتفظ بالبيانات الشخصية الخاصة بك الغراض قانونية وتنظيمية ،واألعمال التجارية وأغراض تشغيلية.
التسويق
نحن لن نرسل لك مواد تسويقية إذا كنت قد طلبت منا على وجه التحديد عدم القيام بذلك
المراقبة
نحن قد نقوم بتسجيل ومراقبة االتصاالت اإللكترونية الخاصة بك  ،إلى الحد الذي يسمح به القانون ،لضمان االمتثال
.اللتزاماتنا القانونية والتنظيمية واتباع السياسات الداخلية لألغراض المبينة أعاله
تحق الوصول
مع مراعاة القوانين والتشريعات المعمول بها و  /أو توجيهات القطاع المصرفي ،قد يكون لديك الحق في طلب نسخة من
البيانات الشخصية خاصتك والمعالجة من قبل بنك ستاندرد تشارترد مقابل فرض رسوم،مسموحة بموجب القانون،
.للحصول على نسخة من البيانات الشخصية
التغييرات على سياسة الخصوصية هذه
.قد يتم تحديث سياسة الخصوصية هذه من وقت آلخر وينبغي مراجعتها بانتظام

تطبيق للعمل من أجل مجموعة ستاندرد تشارترد
يرجى االطالع بشكل منفصل على نهج خصوصة التوظيف العالمية للمجموعة.
Group Global Recruitment Privacy Statement.

" "Cookiesملفات تعريف االرتباط
يرجى االطالع على  Cookie Policyبشكل منفصل.

مواقع مرتبطة
ال تنطبق سياسة الخصوصية على مواقع الكترونية الطراف ثالثة ،حيث يتم عرض اعالناتنا أو لمواقع أطراف ثالثة ليست
.لدينا عالفة بادارتها او مراقبتها.

