إخطار خصوصية بشأن المواهب وطاقم العمل
المقدمة
خصوصيتك وحماية بياناتك الشخصية مهمة لـ  .Netflixنود منك استيعاب كيفية وسبب معالجتنا لبياناتك الشخصية( .تُسمى البيانات الشخصية
أحيانًا بمصطلح "المعلومات الشخصية") .لقد وضعنا إخطار الخصوصية هذا لمساعدتك على فهم كيفية جمع  Netflixلبياناتك الشخصية
واستخدامها لها أثناء عالقتك معنا وبعد انتهائها.
ستتم معالجتنا لبياناتك الشخصية دائ ًما بما يتوافق مع قوانين حماية البيانات المعمول بها.
يسري إخطار الخصوصية هذا على كل المواهب وطاقم العمل .نوصيك بأن تعتاده وتتواصل معنا عبر  netflixdpo@netflix.comإذا كانت
لديك أي أسئلة.

يسري إخطار الخصوصية هذا على كل المواهب وطاقم العمل ،سواء أثناء عالقتك بنا أو بعدها .ال يشكل هذا اإلخطار جزءًا من أي عقد لتقديم
خدمات .قد نح ِّدث هذا اإلخطار في أي وقت ،وسوف ُنعلِمك بأي تغييرات جوهرية.
من المهم أن تقرأ هذا اإلخطار ،باإلضافة إلى أي مستندات خصوصية أخرى قد نقدمها في مناسبات معينة عندما نقوم بجمع أو معالجة بيانات
شخصية عنك ،بحيث تكون على دراية بكيفية استخدامنا لهذه المعلومات وسبب استخدامنا لها.
كيف سنقوم بمعالجة بياناتك الشخصية
ستستخدم  Netflixبياناتك الشخصية فقط حين يُسمح لها بهذا وفقا ً لقوانين حماية البيانات .أوالً ،سنقوم بمعالجة بياناتك الشخصية فيما يتعلق بإنتاج،
وتوزيع وتسويق اإلنتاج الذي تشترك فيه.
فيما يلي األغراض التي نقوم ألجلها بمعالجة بياناتك الشخصية:
●

إدارة شؤون الموظفين وتوجيههم :ويشمل إدارة أنشطة العمل والموظفين عمومًا ،بما في ذلك التقييمات ،وإدارة المشروعات ،وإجراء
ترتيبات سفر األعمال ،وتجميع سجالت المراجعة وغيرها من أدوات إصدار التقارير ،واالحتفاظ بسجالت تتعلق بأنشطة األعمال،
والميزانية ،وإدارة الشؤون المالية وإصدار التقارير عنها ،واالتصاالت ،وأنشطة المراقبة (بما في ذلك مراقبة الهاتف ،والبريد
اإللكتروني ،واإلنترنت وغيرها من موارد  )Netflixوإجراء التحقيقات الداخلية.

●

إدارة الرواتب والمزايا :وتشمل إدارة المدفوعات ،وإدارة ودفع المرتبات ومراجعاتها ،واألجور وغيرها من المكافآت األخرى مثل
خيارات األوراق المالية ،ومنح األوراق المالية والعالوات ،والرعاية الصحية ،وخطط المعاشات واالدخار ،والوفاء بمزايا القروض
التعاقدية األخرى.

●

تخطيط العمل وتخصيصه :ويشمل إجراء تحليالت للقوة العاملة والتخطيط لها ،وتخصيص أصول  Netflixومواردها البشرية.

●

كل من التدريب ،والعطالت ،والترقيات ،والتنقالت؛ وإدارة التوجيه ،والمسائل التأديبية
إدارة الموارد البشرية :بما في ذلك إدارة وتقديم ٍ
وحاالت الفصل ،وتشغيل وإدارة أنظمة تقنية المعلومات واالتصاالت ،وإدارة عمليات االندماج واالستحواذ وإعادات التنظيم أو
التصرف.

●

االتصاالت (بما في ذلك في حاالت الطوارئ) :بما في ذلك تيسير التواصل مع المواهب وطاقم العمل ،وتوفير المرجعيات ،وضمان
استمرارية العمل ،وحماية صحة وسالمة المواهب وطاقم العمل واآلخرين ،وحماية البنية التحتية لتقنية المعلومات ،معدات المكتب
والممتلكات األخرى ،وتيسير االتصاالت في حالة الطوارئ.

●

االمتثال :ويشمل االمتثال للمتطلبات القانونية المعمول بها وغيرها من المتطلبات ،مثل ضريبة الدخل واستقطاعات التأمين القومي؛
والتزامات حفظ السجالت وإصدار التقارير ،وإجراء المراجعات ،واالمتثال لسلطات إنفاذ القانون والطلبات المشابهة وفقا ً للقانون
المعمول به ،والسعي وراء الحقوق والحلول القانونية ،والدفاع في خصومة قضائية وإدارة أي شكاوى أو مطالبات داخلية ،واالمتثال
للسياسات واإلجراءات الداخلية.
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كما قد نجمع ونستخدم البيانات الشخصية "الخاصة" أو "الحساسة" ،والتي تعني البيانات الشخصية المتعلقة بعضويتك في نقابة عمالية ،أو بصحتك،
أو اإلدانات والسجل الجنائي ،أو االنتماء العرقي ،أو الدين ،أو التوجه الجنسي ،أو القناعة السياسية .حين تكون هذه البيانات الشخصية مطلوبة،
سنعالجها فقط على النحو التالي:
●

حينما نحصل على موافقتك الصريحة؛

●

عندما يكون ذلك ضروريا ً لتنفيذ التزاماتنا أو ممارسة حقوقنا في مجال التوظيف أو التأمين االجتماعي أو قانون الحماية االجتماعية أو
اتفاق جماعي؛

●

عندما تكون ضرورية لتقييم قدرتك العملية؛

●

حينما تكون ضرورية ألسباب مصلحة عامة كبرى؛

●

حين تكون مطلوبة بموجب التزام قانوني محدد؛

●

حينما تتوفر لنا هذه المعلومات بشكل واضح.

اإلفصاح عن بياناتك الشخصية
قد نفصح عن بياناتك الشخصية لشركتنا التابعة ،وشركات المجموعة وأطراف خارجية معينة لمعالجة بياناتك الشخصية بالنيابة عنا .في كل حالة،
سنضمن أن كل هذه األطراف ستعالج فقط بياناتك الشخصية بما يتوافق مع إخطار الخصوصية هذا.
يجوز لنا أيضا ً اإلفصاح عن بياناتك الشخصية في الظروف التالية:
●

إذا كنا نعتقد أن القيام بذلك ضروري لحماية حقوقنا أو ممتلكاتنا أو أمننا أو سالمتنا أو إنتاجنا ،أو غير ذلك من مواهبنا وطاقم العمل ،أو
عامة الناس؛

●

إلنفاذ أي تعاقد أو سياسات أبرمناها معك؛

●

للتحقيق والدفاع عن أنفسنا أو اآلخرين ضد أي مطالبات أو مزاعم من طر ٍ
ف خارجي؛ و

●

فيما يتعلق بمعامالت األعمال ،مثل عملية الدمج ،أو تغيير السيطرة ،أو بيع األصول.

متى نقلنا بيانات شخصية ،على مدار مشاركتنا المعلومات ،إلى بلدان خارج المنطقة االقتصادية األوروبية والمناطق األخرى بها قوانين حماية شاملة
للبيانات ،فسنضمن نقل المعلومات بما يتوافق مع إخطار الخصوصية وتبعًا لما تسمح به قوانين حماية البيانات السارية.
االحتفاظ بالبيانات
ستحتفظ  Netflixفقط ببياناتك الشخصية طالما كان هذا ضروريًا الستيفاء األغراض التي جمعناها من أجلها ،بما في ذلك أغراض الوفاء بأي
متطلبات قانونية أو محاسبية أو متعلقة بإصدار التقارير .لتحديد مدة االحتفاظ المناسبة للبيانات الشخصية ،نحن نراعي مقدار البيانات الشخصية،
وطبيعتها وحساسيتها ،والخطر المحتمل من وقوع ضرر ناتج من االستخدام أو اإلفصاح غير المصرح به عن بياناتك الشخصية وأغراض معالجتنا
لبياناتك الشخصية وما إذا كنا نستطيع تحقيق تلك األغراض عبر وسائل أخرى ،فضالً عن المتطلبات القانونية المعمول بها.
يُرجى مالحظة أننا سنحتفظ دائمًا بسجل بكل المشتركين في اإلنتاج ألجل سجالتنا.

واجبك بإبالغنا عن التغيرات
إن  Netflixمطالبة بضمان أن البيانات الشخصية التي تحتفظ بها عنك دقيقة وحديثة .ولهذا ،نطلب منك إعالمنا بأسرع ما يمكن إذا تغيرت بياناتك
الشخصية أثناء عالقتك معنا.
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المعلومات والحقوق الخاصة بك
يمكنك طلب الوصول إلى بياناتك الشخصية ،أو تصحيح البيانات الشخصية غير المحدّثة أو غير الدقيقة التي نحتفظ بها عنك أو تصحيحها .لتقديم
الطلبات ،أو إذا كانت لديك أي أسئلة أخرى بخصوص ممارسات الخصوصية لدينا ،يُرجى التواصل مع مسؤول حماية البيانات  /مسؤول
الخصوصية لدينا .عند التواصل مع مسؤول حماية البيانات  /مسؤول الخصوصية لدينا ،يُرجى التأكد من إعالمه بأي منتج (منتجات) ترتبط به:
 .netflixdpo@netflix.comنحن نرد على كل الطلبات التي نتلقاها من أفراد يريدون ممارسة حقوقهم في حماية البيانات بما يتوافق مع قوانين
حماية البيانات المعمول بها .يحق لنا رفض الطلبات غير المعقولة أو غير المطلوبة بموجب القانون ،بما في هذا تلك الطلبات التي قد تكون غير عملية
إلى أقصى حد ،أو قد تتطلب جه ًدا فنيًا ضخمًا ،أو قد تعرضنا لمخاطر تشغيلية.
يُرجى العلم أن الحقوق أعاله ليست مطلقة ،وقد تكون ثمة ظروف لن نتمكن فيها من االمتثال لطلبك (سواء بالكامل أو لجز ٍء منه) .في هذه الحاالت،
سنشرح سبب عدم قدرتنا على االمتثال للطلب.
قد نحتاج إلى طلب معلومات معينة منك لمساعدتنا على التأكيد على هويتك وضمان حقك في الوصول إلى المعلومات (أو لممارستك أ ًّيا من حقوقك
األخرى) .هذا إجراء أمني مناسب آخر لضمان عدم اإلفصاح عن البيانات الشخصية ألي شخص ليس له حق تل ِّقيها.
الحق في سحب الموافقة
لغرض معين ،يحق لك سحب موافقتك على
في الظروف المحدودة التي قد تكون قدمتَ فيها موافقتك على جمع بياناتك الشخصية ومعالجتها ونقلها
ٍ
تلك المعالجة المعينة في أي وقت .لسحب موافقتك ،يُرجى التواصل مع مسؤول حماية البيانات  /مسؤول الخصوصية لدينا على
 .netflixdpo@netflix.comبمجرد تل ِّقينا إخطارً ا بأنك قد سحبت موافقتك ،لن نعالج معلوماتك للغرض أو األغراض التي وافقتَ عليها في
األصل بعد اآلن ،ما لم يكن لدينا أساس قانوني آخر لقيامنا بذلك ،وهو ما س ُنعلمك به عند الرد عليك .يُرجى مالحظة أنه في أغلب الحاالت ،على
الرغم من ذلك ،ال نعتمد على موافقتك لمعالجة بياناتك الشخصية.
تواصل معنا
إذا كانت لديك أي أسئلة تتعلق ببياناتك الشخصية أو كيفية معالجة  Netflixلها ،فيرجى االتصال بمسؤول حماية البيانات  /مسؤول الخصوصية لدينا
على عنوان البريد اإللكتروني المذكور أدناه .عند التواصل معنا ،يُرجى التأكد من إعالمنا بأي منتج (منتجات) ترتبط به:
مسؤول حماية البيانات في :Netflix
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