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 تعليمات خصوصية البيانات الشخصية بجامعة قطر

 
اإلرشادات ية خصوصية البيانات الشخصية، أو بشأن حما 2016( لسنة 13ت مع القانون رقم )في حال تعارض حكم من أحكام هذه التعليما

 ، يسري حكم القانون واإلرشادات والمبادئ التوجيهية بالقدر الذي يزيل ذلك التعارض.لمبادئ التوجيهية الصادرة بموجبهوا

 جمع البيانات الشخصية وتخزينها واستخدامها

عملية جمع على التأكد من أن معة الجا، تحرص في دولة قطرتكنولوجيا المعلومات االتصاالت و وزارةب سياسة إدارة البياناتبالتوافق مع 

القانونية  متطلبات الجامعةعلى ما هو ضروري لتلبية  تقتصر عملية الجمع الوسائل المشروعة والنزيهة، ويجب أن باستخدامتتم البيانات 

  .العلميو المتصلة بنشاطها العملي المتطلباتأو

جمع البيانات الشخصية على الظروف التي تمت فيها )إجراءات التوظيف، الترقية، تقديم مطالب خاصة بالفرد لدى جهات  تعتمد عملية

مباشر مصدر البيانات الشخصية. قد تقوم الجامعة أيضا  بجمع معلومات بشكل الفرد المعني  يعتبر ،حكومية...( والمتطلبات المتعلقة بها. مبدئيا  

خالل مصادر مشروعة أخرى. سيتم استخدام هذه الطريقة لجمع البيانات فقط عندما يكون من غير الممكن والعملي شخصية عن فرد من 

 من صحتها.للتحقق جمعها من الفرد المعني مباشرة ، أو بهدف مقارنتها بمصادر رسمية 

 

 جمع البيانات بشكل مباشر

ترسل الى الفرد المعني بها الشخصية وذلك عن طريق استخدام نماذج مخصصة تقوم جامعة قطر حيثما أمكن، بتوحيد طريقة جمع البيانات 

. تتلقى الجامعة أيضا  معلومات شخصية بطرق أخرى مثل االتصال االلكتروني كالبريد االلكتروني والرسائل عبر الذي يقوم بدوره بتعبئتهاو

 مالية.المعامالت المقابالت، أو الأو جتماعات الموقعها على شبكة االنترنت، أو عبر الهاتف، أو من خالل ا

 

 جمع البيانات عن طريق طرف ثالث

قد تقوم أيضا  الجامعة بجمع معلومات شخصية عن الفرد ومعالجتها عبر طرف ثالث، ويشمل ذلك أي شخص أو كيان آخر يتم تعيينه من 

ما يكون من غير الممكن أوالعملي جمع البيانات الشخصية طرف الجامعة للغرض المشروع. يتم استخدام هذه الطريقة لجمع البيانات فقط عند

 من الفرد مباشرة .

قبل إشراك الطرف الثالث في جمع المعلومات، تحرص الجامعة على الحفاظ على خصوصية األفراد من خالل تقييم سياسات الخصوصية 

طار، على ضمانات تعاقدية من الطرف الثالث تلزمه تحصل الجامعة في هذا اإلولدى الطرف الثالث والمخاطر الممكنة المرتبطة بها. 

 عند جمع وتمرير المعلومات الشخصية. ذات الصلة اللوائحالقوانين وباحترام 

 

 جمع البيانات بشكل غير مباشر

يتم جمعها من  وغالب ا ما، ان البيانات المجمعة بشكل غير مباشر هي البيانات التي يتم تزويد جامعة قطر بها دون طلب مسبق من الجامعة

 :خالل

 بوضع إعالن للشاغر. تقومطلبات التوظيف مثل السيرة الذاتية وغيرها من الملفات الشخصية المرسلة إلى الجامعة بدون أن  .1
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تقديم أحد منتسبي الجامعة من طلبة أو موظفين أو غيرهم لشهادة اإلجازة المرضية التي قد تتيح الوصول إلى بعض السجالت  .2

 .الطبية للشخص

 الملفات البريدية المرسلة بالخطأ مثل الرسائل الورقية أو رسائل البريد االلكتروني.  .3

البيانات الفنية المتعلقة باستخدام موقع الجامعة على اإلنترنت: على سبيل المثال، نوع الجهاز الذي يتم استخدامه للوصول إلى  .4

( الكامل، URIيل الجهاز باإلنترنت، ومحدد مواقع الموارد )( المستخدم لتوصIPموقع الجامعة، وعنوان بروتوكول اإلنترنت )

ومعلومات تسجيل الدخول الخاصة، نوع المتصفح وإصداره، وإعدادات المنطقة الزمنية، ونظام التشغيل، والصفحات التي يقوم 

الفرد بزياراتها )بما في ذلك التاريخ والوقت(. كما تحصل الجامعة على معلومات عن طريق الموقع من خالل ملفات تعريف 

 .Cookies –االرتباط 

عن طريق مؤسسة ترعى الطالب أو هيئة تمويل أو هيئة حكومية في دولة قطر، طالب بالدفع الرسوم الخاصة  ل عمليةمن خال .5

 طرف الُمزّود معلومات أساسية عن الطالب وكذلك عن عملية التمويل.المن تتلقى الجامعة فإن 

 معلومات أخرى مقدمة إلى الجامعة بدون أن تقوم الجامعة بطلبها. ةأي .6

. التي يجوز جمعهاالبيانات  منحتفاظ بالبيانات المجّمعة بشكل غير مباشر أو استخدامها أو الكشف عنها إال إذا كانت وم الجامعة باالال تق

 البيانات الشخصية نهائي ا. حذف/تقوم بإتالف وفي حالة لم تكن كذلك، فإن الجامعة

يها من بعض الوسائل غير المباشرة المذكورة أعاله )استخدام موقع الجامعة عل التي تم الحصولحتفاظ بالبيانات الشخصية للجامعة اال يحق

 قبل استعمالها.  دموافقة الفر الحصول على بعد (أو تسجيل المكالمات الهاتفية

 

 الشخصية ذات الطبيعة الخاصة جمع واستخدام البيانات

 في الحاالت التالية: فقط  ذات الطبيعة الخاصةجمع البيانات الشخصية تُ 

 مهمة متعلقة بالمصلحة العامة وفقا  للقانون.ل ا  تنفيذ .1

 لتزام قانوني أو أمر من محكمة مختصة.ال ا  تنفيذ .2

 لمصالح الحيوية للفرد.ل حماية   .3

 غراض البحث العلمي الذي يجرى للمصلحة العامة.أل ا  تحقيق .4

 الجنائية، بناء  على طلب رسمي من جهات التحقيق.جمع المعلومات الالزمة للتحقيق في إحدى الجرائم  .5

قد تقوم الجامعة بتخزين البيانات تحرص الجامعة على تدوين وحفظ وصون البيانات باعتبارها الجهة المصدرة لها وصاحبة الحق فيها. 

 الشخصية في صيغ مختلفة، على سبيل المثال ال الحصر مايلي:

 قواعد البيانات الداخلية. .1

 أو رقمية من الملفات.نسخ ورقية  .2

 األجهزة الشخصية، بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر المحمولة. .3

 خدمات التخزين الخارجية مثل مرافق التخزين السحابية. .4

، إما من سوء االستخدام أو الفقدان أو االحتياطات الالزمة للمحافظة عليها الشخصية التي بحوزتها البياناتحماية  في سبيل وتتخذ الجامعة

 ، على سبيل المثال ال الحصر:االحتياطاتوتشمل هذه  الوصول غير المصرح به أو التعديل أو الكشف عن أي منها.

 ومسؤولياتهم.  مهامهمل وفقا   بالوصول لهاالمخولين شخاص األعلى  ومحصورا   جعل الوصول للمعلومات مقيدا   .1
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 مشاركة كلمات المرور الشخصية. العمل على زيادة الوعي لدى موظفيها بضرورة وخطورة  .2

مباني الجامعة واألراضي مرافق وتدابير األمن المادي )أعوان حراسة، كاميرات المراقبة، بطاقات المرور...( في جميع  إتخاذ .3

 إلى البيانات. الوصولالتابعة لها لمنع 

 واألمن السيبراني وتحديثها. االحتياطي للبياناتالمعلومات والنسخ ضمان تنفيذ السياسات واإلجراءات المتعلقة بتكنولوجيا  .4

 البيانات. عند التعامل مع حثهم على االمتثال لها و الموظفين بالسياسات واإلجراءات الخاصة بالبيانات الشخصية توعية .5

ومات الشخصية، قد يكون لديهم إمكانية الوصول إلى المعل نالجهات الخارجية الذيمن خدمات الاالهتمام بكل ما يتعلق بموفري  .6

 الخصوصية لوائحلقوانين وبما في ذلك مقدمي خدمات تحديد هوية العمالء ومقدمي الخدمات السحابية، لضمان امتثالهم عمليا  

 قطر.دولة ب

 حاجة لها.بلجامعة ا أو حذف أي معلومات شخصية لم تعد إتالف .7

يتم حذفها بمجرد تحقيق الغرض الذي جمعت من سو مشروع ذلك ضروريا  ألي غرض يكونعندما الشخصية  بالبياناتيتم االحتفاظ س

 تختلف مدة االحتفاظ بالبيانات بإختالف أنواعها.وأجله

يتضمن  موافقة الفرد المعني.عد الحصول على البيانات الشخصية والضرورية ألحد األعمال أو األنشطة الجامعية باستخدام جامعة لل يحق

 : ما يلي على سبيل المثال لجامعةفي اية االستخدام األساسي للمعلومات الشخص

 .توفير التعليم والمناهج الدراسية والخدمات الصحية .1

 .القانونية الجامعة التزامات تلبية .2

 ما يتعلق بمجتمع الجامعة عن طريق المراسالت ونشرات الجامعة اإلخبارية والمجالت. كلطالع بإإبقاء أولياء األمور على  .3

 .جمع التبرعاتووالترويج  المباشر أنشطة التسويق .4

  .في الجامعة لتبرعاتجمع او التطوير وأنشطة، دعم أنشطة النوادي الجامعية .5

 .الجامعة وأنشطة أعماليتعلق ب ما وكلوالجمعيات الخيرية  المجتمعية،دعم األنشطة  .6

 .جديدة، وإجراء البحث والتحليل اإلحصائيالخدمات البرامج ووالاألنظمة  تطوير .7

 .التوظيف إجراءات .8

  .المتطوعين إشراك .9

 

 األفراد المتعلقة بها صحة ودقة البيانات الشخصية وحقوق

 .ثةكشف عنها صحيحة وكاملة ومحدّ تستخدمها وتحتفظ بها وتالشخصية التي  البياناتللتأكد من أن الالزمة  خطواتال الجامعة تتخذ

في  اإلجراءات الالزمة للرد المناسب عليها بما يحفظ حقوق جميع األطراف المعنية.تتخذ الجامعة أي طلب متعلق بهذه البيانات،  عند تلقي

. إذا كان الرفض يتعلق بطلب تغيير البيانات االقتضاءتُقدم الجامعة أسباب الرفض عند سيتم إخطار الفرد بذلك كما سحال رفض الطلب، 

 .لهذلك بسج فقويرالشخصية، فيجوز للفرد اإلدالء ببيان حول التغيير المطلوب 

خصوصية البيانات تعليمات إذا قام الفرد بالتراجع عن موافقته على استخدام أو مشاركة بياناته الشخصية لألغراض المنصوص عليها في 

  .الجامعة قدمهاتالشخصية هذه، فقد ال يتمكن ذلك الفرد من الوصول إلى جميع، أو بعض، الخدمات التي 

 :اتخاذ اإلجراءات التاليةالحقوق العامة للبيانات الشخصية بحرصا  على  تلتزم الجامعة
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 .إجراءات حماية الخصوصية قبل إدراج عمليات معالجة جديدة مراجعة .1

 .المعالجين المسؤولين عن حماية البيانات الشخصية تحديد .2

 .وتدريبهم على آليات حمايتها حماية البيانات الشخصية بأهميةتدريب وتوعية المعالجين  .3

 .لبيانات، وطلبات تصحيحها أو حذفها، وإتاحة ذلك لألفرادإلى ا النفاذوضع نظم داخلية لتلقي ودراسة الشكاوى، وطلبات  .4

 .داخلية لإلدارة الفعالة للبيانات الشخصية، واإلبالغ عن أي تجاوز لإلجراءات التي تهدف إلى حمايتها نظموضع  .5

إلى البيانات الشخصية ومراجعتها وتصحيحها  نفاذاألفراد من ممارسة حقهم في ال الوسائل التكنولوجية المناسبة لتمكين استخدام .6

 .بشكل مباشر

 .مدى االلتزام بحماية البيانات الشخصية حولتدقيق ومراجعة شاملة  عملياتإجراء  .7

الشخصية، ورصد ومتابعة ذلك التحقق من التزام المعالج بالتعليمات التي توجه إليه، واتخاذ االحتياطات المناسبة لحماية البيانات  .8

 .بصفة مستمرة

المستشار يمكن للفرد تقديم شكوى حول كيفية إدارة الجامعة للبيانات الشخصية، بما في ذلك انتهاك الخصوصية، وذلك عبر إخطار مكتب 

 من قبل الجامعة.شهر من تاريخ االستالم بالجامعة كتابيا  ويكون الرد على الشكوى خالل  العام القانوني

 

 كشف وتداول البيانات الشخصية

يتم الكشف عن البيانات الشخصية للجهات الحكومية وأولياء األمور والجامعات األخرى ومستلمي منشورات الجامعة والمعلمين الزائرين 

لمستفيدين اآلخرين، والمستشارين والمدربين ومقدمي الخدمات لدى الجامعة والوكالء والمتعهدين وشركاء األعمال والجهات ذات الصلة وا

 قام الفرد باإلقرار أو بالموافقة الصريحة. في حال

 الشخصية بدون الحصول على موافقة الفرد في هذه الحاالت: البياناتقد تقوم الجامعة بالكشف عن 

 بغرض منع أي تهديد خطير لحياة الفرد أو صحته أو سالمته أو لغرض السالمة العامة. الكشف عن البيانات .1

 على قرار محكمة مختصة. بموجب طلب قانوني أو بناء  البيانات طلب الكشف عن  .2

حقوق األشخاص الذين تتعلق بهم تلك البيانات كحق الملكية الفكرية احترام ويتعين على كل المستخدمين عند تداول البيانات الشخصية 

 والحقوق المتعلقة بالحياة الخاصة والحق في النسيان الرقمي.

ي طلبات للحصول على معلومات شخصية إلى الطالب و / أالشفافية في التعامل مع البيانات الشخصية للطالب وتحيل سياسة تتبع الجامعة 

 أو األوصياء القانونيين حسب االقتضاء.األمور أو أولياء 

 

 خصوصية البيانات الشخصية تعليماتتغييرات في  إجراء

على الموقع االلكتروني  عالن تلك التحديثاتإ، يتم خصوصية البيانات الشخصية تعليماتتحديث على  في حال حدوث أي تنقيح أو تغييرأو

 هذه التعليماتاالختصاص كل فيما يخصه تنفيذ  اإلدارات ذات، وعلى جميع للجامعة وفي كل الوثائق الرسمية المعتمدة من قبل الجامعة

 .امن تاريخ صدوره اويعمل به
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 الملحقات

 ما لم يقتض السياق معنى آخر:  المعاني المبيّنة قرين كل منها التاليةقصد بالمصطلحات يُ 

  .جامعة قطر الجامعة

 رئيس جامعة قطر. الرئيس

 .الشخص الطبيعي الذي تتم معالجة البيانات الشخصية الخاصة به الفرد

مع آخرين بتحديد كيفية معالجة البيانات الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يقوم منفردا  أو باالشتراك  المراقب

 .الشخصية والغرض منها

 الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي تعهد إليه جامعة قطر بمعالجة البيانات الشخصية لصالحها   المعالج

البيانات  بيانات عن الفرد الذي تكون هويته محددة، أو يمكن تحديدها بصورة معقولة، سواء من خالل هذه البيانات الشخصية

 .أو عن طريق الجمع بينها وبين أية بيانات أخرى

معالجة البيانات 

 الشخصية

إجراء عملية أو مجموعة عمليات على البيانات الشخصية، كالجمع واالستالم والتسجيل والتنظيم 

محو والتخزين والتهيئة والتعديل واالسترجاع واالستخدام واإلفشاء والنشر والنقل والحجب والتخلص وال

 .واإللغاء

 .الغرض الذي تتم ألجله معالجة البيانات الشخصية للفرد، طبقا  للقانون الغرض المشروع

 .إرسال أي مادة إعالنية أو تسويقية بأي وسيلة إلى أشخاص بعينهم التسويق المباشر

 .اتصال يتم بواسطة أي من االتصاالت السلكية والالسلكية اتصال إلكتروني

أي شخص أو كيان بخالف الجهة المصدرة للبيانات أو الجهات المستخدمة للبيانات، يقوم بمعالجة البيانات  الطرف الثالث

نيابة  عن الجهة، وتشمل العبارة أي شخص أو كيان آخر يتم تعيينه من قبل طرف ثالث للغرض المشار 

 إليه.

لمصدرة االجهة 

 للبيانات

هذه البيانات، والتي  وصون البيانات باعتبارها صاحبة الحق فيتعني الجهة التي يتم فيها تدوين وحفظ 

 .تقوم بتوفير / تبادل البيانات مع الجهات األخرى

  ىالبيانات من جهة/ إلى جهة آخرنقل يعني  تداول البيانات

 البيانات الشخصية

 ذات الطبيعة الخاصة

والصحة أو الحالة ، واألطفال ،البيانات المتعلقة باألصل العرقي ،تعد بيانات شخصية ذات طبيعة خاصة

للرئيس و للمستشار و والجرائم الجنائية. ،والعالقة الزوجية ،والمعتقدات الدينية ،الجسدية أو النفسية

بعد موافقة الوزير  أصنافا  أخرى من البيانات الشخصية ذات الطبيعة الخاصة أن يضيف القانوني

 كان من شأن سوء استخدامها أو إفشائها إلحاق ضرر جسيم بالفرد. إذا ، المختص
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