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 تعلیمات خصوصیة البیانات الشخصیة بجامعة قطر
 

اإلرشادات یة خصوصیة البیانات الشخصیة، أو بشأن حما 2016) لسنة 13ت مع القانون رقم (في حال تعارض حكم من أحكام ھذه التعلیما

 ، یسري حكم القانون واإلرشادات والمبادئ التوجیھیة بالقدر الذي یزیل ذلك التعارض.لمبادئ التوجیھیة الصادرة بموجبھوا

 جمع البیانات الشخصیة وتخزینھا واستخدامھا

عملیة جمع على التأكد من أن الجامعة ، تحرص في دولة قطرتكنولوجیا المعلومات االتصاالت و وزارةب سیاسة إدارة البیاناتبالتوافق مع 

 القانونیة أو متطلبات الجامعةعلى ما ھو ضروري لتلبیة  تقتصر عملیة الجمع الوسائل المشروعة والنزیھة، ویجب أن باستخدامتتم البیانات 

  .العلميو المتصلة بنشاطھا العملي المتطلبات

جمع البیانات الشخصیة على الظروف التي تمت فیھا (إجراءات التوظیف، الترقیة، تقدیم مطالب خاصة بالفرد لدى جھات  تعتمد عملیة

 ً مباشر مصدر البیانات الشخصیة. قد تقوم الجامعة أیضاً بجمع معلومات بشكل الفرد المعني  یعتبر ،حكومیة...) والمتطلبات المتعلقة بھا. مبدئیا

خالل مصادر مشروعة أخرى. سیتم استخدام ھذه الطریقة لجمع البیانات فقط عندما یكون من غیر الممكن والعملي شخصیة عن فرد من 

 من صحتھا.للتحقق جمعھا من الفرد المعني مباشرةً، أو بھدف مقارنتھا بمصادر رسمیة 

 

 جمع البیانات بشكل مباشر

ترسل الى الفرد المعني بھا الشخصیة وذلك عن طریق استخدام نماذج مخصصة تقوم جامعة قطر حیثما أمكن، بتوحید طریقة جمع البیانات 

. تتلقى الجامعة أیضاً معلومات شخصیة بطرق أخرى مثل االتصال االلكتروني كالبرید االلكتروني والرسائل عبر الذي یقوم بدوره بتعبئتھاو

 مالیة.المعامالت المقابالت، أو الأو جتماعات الموقعھا على شبكة االنترنت، أو عبر الھاتف، أو من خالل ا

 

 جمع البیانات عن طریق طرف ثالث

قد تقوم أیضاً الجامعة بجمع معلومات شخصیة عن الفرد ومعالجتھا عبر طرف ثالث، ویشمل ذلك أي شخص أو كیان آخر یتم تعیینھ من 

العملي جمع البیانات الشخصیة  عندما یكون من غیر الممكن أوطرف الجامعة للغرض المشروع. یتم استخدام ھذه الطریقة لجمع البیانات فقط 

 من الفرد مباشرةً.

قبل إشراك الطرف الثالث في جمع المعلومات، تحرص الجامعة على الحفاظ على خصوصیة األفراد من خالل تقییم سیاسات الخصوصیة 

اإلطار، على ضمانات تعاقدیة من الطرف الثالث تلزمھ  تحصل الجامعة في ھذاولدى الطرف الثالث والمخاطر الممكنة المرتبطة بھا. 

 عند جمع وتمریر المعلومات الشخصیة. ذات الصلة اللوائحالقوانین وباحترام 

 

 جمع البیانات بشكل غیر مباشر

وغالبًا ما یتم جمعھا من ، ان البیانات المجمعة بشكل غیر مباشر ھي البیانات التي یتم تزوید جامعة قطر بھا دون طلب مسبق من الجامعة

 :خالل

 بوضع إعالن للشاغر. تقومطلبات التوظیف مثل السیرة الذاتیة وغیرھا من الملفات الشخصیة المرسلة إلى الجامعة بدون أن  .1
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تقدیم أحد منتسبي الجامعة من طلبة أو موظفین أو غیرھم لشھادة اإلجازة المرضیة التي قد تتیح الوصول إلى بعض السجالت  .2

 .الطبیة للشخص

 الملفات البریدیة المرسلة بالخطأ مثل الرسائل الورقیة أو رسائل البرید االلكتروني.  .3

البیانات الفنیة المتعلقة باستخدام موقع الجامعة على اإلنترنت: على سبیل المثال، نوع الجھاز الذي یتم استخدامھ للوصول إلى  .4

) الكامل، URIالمستخدم لتوصیل الجھاز باإلنترنت، ومحدد مواقع الموارد ( )IPموقع الجامعة، وعنوان بروتوكول اإلنترنت (

ومعلومات تسجیل الدخول الخاصة، نوع المتصفح وإصداره، وإعدادات المنطقة الزمنیة، ونظام التشغیل، والصفحات التي یقوم 

طریق الموقع من خالل ملفات تعریف  الفرد بزیاراتھا (بما في ذلك التاریخ والوقت). كما تحصل الجامعة على معلومات عن

 .Cookies –االرتباط 

عن طریق مؤسسة ترعى الطالب أو ھیئة تمویل أو ھیئة حكومیة في دولة قطر، طالب بالدفع الرسوم الخاصة  من خالل عملیة .5

 طرف الُمزّود معلومات أساسیة عن الطالب وكذلك عن عملیة التمویل.المن تتلقى الجامعة فإن 

 ت أخرى مقدمة إلى الجامعة بدون أن تقوم الجامعة بطلبھا.معلوما ةأی .6

. التي یجوز جمعھاالبیانات  منحتفاظ بالبیانات المجّمعة بشكل غیر مباشر أو استخدامھا أو الكشف عنھا إال إذا كانت ال تقوم الجامعة باال

 ا.البیانات الشخصیة نھائیً  حذف/تقوم بإتالف وفي حالة لم تكن كذلك، فإن الجامعة

علیھا من بعض الوسائل غیر المباشرة المذكورة أعاله (استخدام موقع الجامعة  التي تم الحصولحتفاظ بالبیانات الشخصیة للجامعة اال یحق

 قبل استعمالھا.  دموافقة الفر الحصول على بعد )أو تسجیل المكالمات الھاتفیة

 

 الشخصیة ذات الطبیعة الخاصة جمع واستخدام البیانات

 في الحاالت التالیة: فقط  ذات الطبیعة الخاصةجمع البیانات الشخصیة تُ 

 مھمة متعلقة بالمصلحة العامة وفقاً للقانون.ل اً تنفیذ .1

 لتزام قانوني أو أمر من محكمة مختصة.ال اً تنفیذ .2

 لمصالح الحیویة للفرد.ل حمایةً  .3

ً تحقیق .4  غراض البحث العلمي الذي یجرى للمصلحة العامة.أل ا

 المعلومات الالزمة للتحقیق في إحدى الجرائم الجنائیة، بناًء على طلب رسمي من جھات التحقیق.جمع  .5

قد تقوم الجامعة بتخزین البیانات تحرص الجامعة على تدوین وحفظ وصون البیانات باعتبارھا الجھة المصدرة لھا وصاحبة الحق فیھا. 

 :يما یلالشخصیة في صیغ مختلفة، على سبیل المثال ال الحصر 

 قواعد البیانات الداخلیة. .1

 نسخ ورقیة أو رقمیة من الملفات. .2

 األجھزة الشخصیة، بما في ذلك أجھزة الكمبیوتر المحمولة. .3

 خدمات التخزین الخارجیة مثل مرافق التخزین السحابیة. .4

، إما من سوء االستخدام أو الفقدان أو االحتیاطات الالزمة للمحافظة علیھا الشخصیة التي بحوزتھا البیاناتحمایة  في سبیل وتتخذ الجامعة

 ، على سبیل المثال ال الحصر:االحتیاطاتوتشمل ھذه  الوصول غیر المصرح بھ أو التعدیل أو الكشف عن أي منھا.

ً  بالوصول لھاالمخولین شخاص األعلى  ومحصوراً  جعل الوصول للمعلومات مقیداً  .1  ومسؤولیاتھم.  مھامھمل وفقا



 تعلیمات خصوصیة البیانات الشخصیة بجامعة قطر

CSDO-IN-01                                                                                                                                           Page 4 of 6 

 مشاركة كلمات المرور الشخصیة. العمل على زیادة الوعي لدى موظفیھا بضرورة وخطورة .2

مباني الجامعة واألراضي مرافق وتدابیر األمن المادي (أعوان حراسة، كامیرات المراقبة، بطاقات المرور...) في جمیع  اتخاذ .3

 إلى البیانات. الوصولالتابعة لھا لمنع 

 واألمن السیبراني وتحدیثھا. المعلومات والنسخ االحتیاطي للبیاناتسیاسات واإلجراءات المتعلقة بتكنولوجیا ضمان تنفیذ ال .4

 البیانات. عند التعامل مع حثھم على االمتثال لھا و الموظفین بالسیاسات واإلجراءات الخاصة بالبیانات الشخصیة توعیة .5

قد یكون لدیھم إمكانیة الوصول إلى المعلومات الشخصیة،  نت الخارجیة الذیالجھامن خدمات الاالھتمام بكل ما یتعلق بموفري  .6

 الخصوصیة لوائحلقوانین وبما في ذلك مقدمي خدمات تحدید ھویة العمالء ومقدمي الخدمات السحابیة، لضمان امتثالھم عملیاً 

 قطر.دولة ب

 حاجة لھا.بلجامعة ا أو حذف أي معلومات شخصیة لم تعد إتالف .7

 یتم حذفھا بمجرد تحقیق الغرض الذي جمعت من أجلھسو مشروع ذلك ضروریاً ألي غرض یكونعندما الشخصیة  بالبیاناتیتم االحتفاظ س

 أنواعھا. باختالفتختلف مدة االحتفاظ بالبیانات و

یتضمن  موافقة الفرد المعني.عد الحصول على البیانات الشخصیة والضروریة ألحد األعمال أو األنشطة الجامعیة باستخدام جامعة لل یحق

 : ما یلي على سبیل المثال لجامعةفي ااالستخدام األساسي للمعلومات الشخصیة 

 .توفیر التعلیم والمناھج الدراسیة والخدمات الصحیة .1

 .القانونیة الجامعة التزامات تلبیة .2

 ما یتعلق بمجتمع الجامعة عن طریق المراسالت ونشرات الجامعة اإلخباریة والمجالت. كلطالع بإإبقاء أولیاء األمور على  .3

 .جمع التبرعاتووالترویج  المباشر أنشطة التسویق .4

  .في الجامعة لتبرعاتجمع او التطویر وأنشطة، دعم أنشطة النوادي الجامعیة .5

 .الجامعة أنشطةو أعمالیتعلق ب ما وكلوالجمعیات الخیریة  المجتمعیة،دعم األنشطة  .6

 .جدیدة، وإجراء البحث والتحلیل اإلحصائيالخدمات البرامج ووالاألنظمة  تطویر .7

 .التوظیف إجراءات .8

  .المتطوعین إشراك .9

 

 األفراد المتعلقة بھا صحة ودقة البیانات الشخصیة وحقوق

 .ثةكشف عنھا صحیحة وكاملة ومحدّ تستخدمھا وتحتفظ بھا وتالشخصیة التي  البیاناتللتأكد من أن الالزمة  خطواتال الجامعة تتخذ

في  اإلجراءات الالزمة للرد المناسب علیھا بما یحفظ حقوق جمیع األطراف المعنیة.تتخذ الجامعة أي طلب متعلق بھذه البیانات،  عند تلقي

. إذا كان الرفض یتعلق بطلب تغییر البیانات االقتضاءتُقدم الجامعة أسباب الرفض عند سیتم إخطار الفرد بذلك كما سحال رفض الطلب، 

 .لھذلك بسج ویرفقالشخصیة، فیجوز للفرد اإلدالء ببیان حول التغییر المطلوب 

خصوصیة البیانات تعلیمات إذا قام الفرد بالتراجع عن موافقتھ على استخدام أو مشاركة بیاناتھ الشخصیة لألغراض المنصوص علیھا في 

  .الجامعة قدمھاتتمكن ذلك الفرد من الوصول إلى جمیع، أو بعض، الخدمات التي الشخصیة ھذه، فقد ال ی

 :اتخاذ اإلجراءات التالیةحرصاً على الحقوق العامة للبیانات الشخصیة ب تلتزم الجامعة
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 .إجراءات حمایة الخصوصیة قبل إدراج عملیات معالجة جدیدة مراجعة .1

 .المعالجین المسؤولین عن حمایة البیانات الشخصیة تحدید .2

 .وتدریبھم على آلیات حمایتھا حمایة البیانات الشخصیة بأھمیةتدریب وتوعیة المعالجین  .3

 .لبیانات، وطلبات تصحیحھا أو حذفھا، وإتاحة ذلك لألفرادإلى ا النفاذوضع نظم داخلیة لتلقي ودراسة الشكاوى، وطلبات  .4

 .دارة الفعالة للبیانات الشخصیة، واإلبالغ عن أي تجاوز لإلجراءات التي تھدف إلى حمایتھاداخلیة لإل نظموضع  .5

إلى البیانات الشخصیة ومراجعتھا وتصحیحھا  نفاذالوسائل التكنولوجیة المناسبة لتمكین األفراد من ممارسة حقھم في ال استخدام .6

 .بشكل مباشر

 .االلتزام بحمایة البیانات الشخصیةمدى  حولتدقیق ومراجعة شاملة  عملیاتإجراء  .7

التحقق من التزام المعالج بالتعلیمات التي توجھ إلیھ، واتخاذ االحتیاطات المناسبة لحمایة البیانات الشخصیة، ورصد ومتابعة ذلك  .8

 .بصفة مستمرة

المستشار یة، وذلك عبر إخطار مكتب یمكن للفرد تقدیم شكوى حول كیفیة إدارة الجامعة للبیانات الشخصیة، بما في ذلك انتھاك الخصوص

 من قبل الجامعة.شھر من تاریخ االستالم بالجامعة كتابیاً ویكون الرد على الشكوى خالل  العام القانوني

 

 كشف وتداول البیانات الشخصیة

الجامعة والمعلمین الزائرین یتم الكشف عن البیانات الشخصیة للجھات الحكومیة وأولیاء األمور والجامعات األخرى ومستلمي منشورات 

والمستشارین والمدربین ومقدمي الخدمات لدى الجامعة والوكالء والمتعھدین وشركاء األعمال والجھات ذات الصلة والمستفیدین اآلخرین، 

 قام الفرد باإلقرار أو بالموافقة الصریحة. في حال

 موافقة الفرد في ھذه الحاالت: الشخصیة بدون الحصول على البیاناتقد تقوم الجامعة بالكشف عن 

 بغرض منع أي تھدید خطیر لحیاة الفرد أو صحتھ أو سالمتھ أو لغرض السالمة العامة. الكشف عن البیانات .1

 على قرار محكمة مختصة. بموجب طلب قانوني أو بناءً البیانات طلب الكشف عن  .2

حقوق األشخاص الذین تتعلق بھم تلك البیانات كحق الملكیة الفكریة احترام ویتعین على كل المستخدمین عند تداول البیانات الشخصیة 

 والحقوق المتعلقة بالحیاة الخاصة والحق في النسیان الرقمي.

ي طلبات للحصول على معلومات شخصیة إلى الطالب و / أالشفافیة في التعامل مع البیانات الشخصیة للطالب وتحیل سیاسة تتبع الجامعة 

 أو األوصیاء القانونیین حسب االقتضاء. األمورأو أولیاء 

 

 خصوصیة البیانات الشخصیة تعلیماتتغییرات في  إجراء

على الموقع االلكتروني  عالن تلك التحدیثاتإ، یتم خصوصیة البیانات الشخصیة تعلیماتتحدیث على  أو في حال حدوث أي تنقیح أو تغییر

 ھذه التعلیماتاالختصاص كل فیما یخصھ تنفیذ  اإلدارات ذات، وعلى جمیع الجامعة للجامعة وفي كل الوثائق الرسمیة المعتمدة من قبل

 .امن تاریخ صدورھ اویعمل بھ

 

 



 تعلیمات خصوصیة البیانات الشخصیة بجامعة قطر

CSDO-IN-01                                                                                                                                           Page 6 of 6 

 الملحقات

 ما لم یقتض السیاق معنى آخر:  المعاني المبیّنة قرین كل منھا التالیةقصد بالمصطلحات یُ 

  .جامعة قطر الجامعة
 رئیس جامعة قطر. الرئیس

 .الطبیعي الذي تتم معالجة البیانات الشخصیة الخاصة بھالشخص  الفرد
الشخص الطبیعي أو المعنوي الذي یقوم منفرداً أو باالشتراك مع آخرین بتحدید كیفیة معالجة البیانات  المراقب

 .الشخصیة والغرض منھا
 صیة لصالحھا  الشخص الطبیعي أو المعنوي الذي تعھد إلیھ جامعة قطر بمعالجة البیانات الشخ المعالج

بیانات عن الفرد الذي تكون ھویتھ محددة، أو یمكن تحدیدھا بصورة معقولة، سواء من خالل ھذه البیانات  البیانات الشخصیة
 .أو عن طریق الجمع بینھا وبین أیة بیانات أخرى

معالجة البیانات 
 الشخصیة

االستالم والتسجیل والتنظیم إجراء عملیة أو مجموعة عملیات على البیانات الشخصیة، كالجمع و
والتخزین والتھیئة والتعدیل واالسترجاع واالستخدام واإلفشاء والنشر والنقل والحجب والتخلص والمحو 

 .واإللغاء
 .الغرض الذي تتم ألجلھ معالجة البیانات الشخصیة للفرد، طبقاً للقانون الغرض المشروع
 .تسویقیة بأي وسیلة إلى أشخاص بعینھمإرسال أي مادة إعالنیة أو  التسویق المباشر
 .اتصال یتم بواسطة أي من االتصاالت السلكیة والالسلكیة اتصال إلكتروني

أي شخص أو كیان بخالف الجھة المصدرة للبیانات أو الجھات المستخدمة للبیانات، یقوم بمعالجة البیانات  الطرف الثالث
كیان آخر یتم تعیینھ من قبل طرف ثالث للغرض المشار نیابةً عن الجھة، وتشمل العبارة أي شخص أو 

 إلیھ.
لمصدرة االجھة 

 للبیانات
ھذه البیانات، والتي  تعني الجھة التي یتم فیھا تدوین وحفظ وصون البیانات باعتبارھا صاحبة الحق في

 .تقوم بتوفیر / تبادل البیانات مع الجھات األخرى
  ىخرأالبیانات من جھة/ إلى جھة نقل یعني  تداول البیانات

 البیانات الشخصیة
 ذات الطبیعة الخاصة

والصحة أو الحالة ، واألطفال ،البیانات المتعلقة باألصل العرقي ،تعد بیانات شخصیة ذات طبیعة خاصة
 للرئیس و للمستشارو والجرائم الجنائیة. ،والعالقة الزوجیة ،والمعتقدات الدینیة ،الجسدیة أو النفسیة

ً أخرى من البیانات الشخصیة ذات الطبیعة الخاصة أن یضیف القانوني بعد موافقة الوزیر  أصنافا
 إذا كان من شأن سوء استخدامھا أو إفشائھا إلحاق ضرر جسیم بالفرد. ، المختص
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