إشعار الخصوصية
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المقدمة في
جمع المعلومات .تود جونسون آند جونسون الشرق األوسط ،بعد الحصول على موافقتك ،جمع المعلومات الشخصية ُ
المصممة لمصلحتك عبر البريد
النموذج ومعالجتها لتزويدك بالمعلومات الخاصة بمنتجاتنا وخدماتنا واالستبيانات والفعاليات ُ
اإللكتروني .وقد نقوم بإنشاء ملف تعريفي استناداً إلى بياناتك الشخصية من أجل تزويدك بالخبرات والمعلومات الشخصية ذات

الصلة بمصلحتك وتفضيالتك واحتياجاتك .كما نقوم أيضاً بجمع بياناتك مع شركاء تكنولوجيا اإلعالنات لدينا إلضفاء الطابع
الشخصي على اإلعالنات التي تتلقاها .وقد نستخدم معلوماتك الشخصية لجمع البيانات اإلحصائية استناداً إلى المعلومات الموجودة
في قواعد البيانات لدينا ،وفي االستقصاءات واستبيانات مالحظات العمالء ووسائل االتصال المشابهة.

 .2اإلفصاح عن المعلومات إننا نفصح عن معلوماتك الشخصية للشركات التابعة لنا لألغراض الموضحة في إشعار الخصوصية هذا.
تتوفر قائمة بأسماء الشركات التابعة لنا على الموقع اإللكتروني ( http://www.investor.jnj.com/sec.cfmانقر فوق

الرابط لعرض النموذج  ،K10الملحق « ،21إيداعات هيئة األوراق المالية والبورصات») .تُعد شركة جونسون آند جونسون الشرق
األوسط هي الطرف المسؤول عن إدارة المعلومات الشخصية المستخدمة بشكل مشترك.
ويجوز لنا أيضاً أن ُنفصح عن معلوماتك الشخصية ألطراف ثالثة غير تابعة ،ويقتصر ذلك على مقدمي الخدمات الذين نستعين
بهم لدعم أعمالنا ،مثل مقدمي خدمات التكنولوجيا والخدمات الرقمية وخدمات التسويق الذين أبرمنا عقداً معهم.
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حقوقك في الخصوصية .لديك الحق في طلب مراجعة المعلومات الشخصية التي قمنا بجمعها بشأنكم ،باإلضافة إلى الحق في
طلب تصحيح هذه المعلومات وحذفها وحظرها وإمكانية نقل البيانات وقيد استخدام هذه المعلومات ،متى أمكن وفقاً للوائح المحلية.

ويجوز لك أيضاً سحب موافقتك على قيامنا بمعالجة معلوماتك الشخصية لألغراض الموضحة آنفاً في أي وقت .ويمكنك تقديم
طلب أو سحب موافقتك عن طريق االتصال بنا على النحو التاليEMEA-CCCMENAP@its.jnj.com :
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النقل العابر للحدود .قد يتضمن استخدام المعلومات الشخصية الواردة في إشعار الخصوصية هذا واإلفصاح عنها نقل المعلومات
إلى واليات قضائية موجودة خارج دولة اإلقامة ،بما في ذلك الواليات المتحدة التي قد تنص على قواعد حماية بيانات مختلفة عن

القواعد المتبعة في دولتك .وتوجد أيضاً تدابير تعاقدية وتدابير أخرى مناسبة لحماية معلوماتك الشخصية عند نقلها .يجوز لك

الحصول على نسخة من هذه التدابير عن طريق االتصال بموظف حماية البيانات لدينا المسؤول في دولتك أو منطقتك ،إن أمكن،

على البريد اإللكتروني التالي .emeaprivacy@its.jnj.com
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االحتفاظ بالبيانات .سنحتفظ بمعلوماتك الشخصية للمدة المطلوبة أو المسموح بها في ضوء األغراض التي جرى الحصول عليها

من أجلها .تتضمن المعايير المستخدمة في تحديد فترات االحتفاظ )1( :طول المدة التي نقيم فيها عالقة مستمرة معك ونقدم لك

فيها الخدمات ،و( )2ما إذا كان هناك التزام قانوني نمتثل له ،و( )3ما إذا كان االحتفاظ أم اًر ُمستحسناً في ضوء وضعنا القانوني
(على سبيل المثال :فيما يتعلق بقوانين التقادم أو التقاضي أو التحقيقات التنظيمية المعمول بها).
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موظف حماية البيانات .إذا كان لديك استفسارات بشأن ممارسات الخصوصية لدينا ،بما في ذلك كيفية قيامنا بتحديد استخدام

المصلحة المشروعة بوصفها أساساً قانونياً لمعالجة معلوماتك الشخصية ،يمكنك االتصال بموظف حماية البيانات المسؤول في
دولتك أو منطقتك ،إن أمكن ،على البريد اإللكتروني .emeaprivacy@its.jnj.com

 .7تقديم شكوى .يمكنك تقديم شكوى لدى هيئة حماية البيانات المعنية في دولتك أو منطقتك ،متى أمكن.

