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 إلتزاماتنا تجاهك

 

يقدر بنك الرياض فرصة مساعدتك لتلبية احتياجاتك المالية. نحن ملتزمون بحماية خصوصية وسرية معلوماتك الشخصية 

)المعرفة في الملحق أ( التي عهدت بها إلينا. من المهم أن تفهم ما هي معلوماتك الشخصية التي سنقوم بجمعها ، وكيف 

 سنستخدمها ، ومن بإمكانه الوصول إليها. 

 

 مسؤولية ال 1

لدينا سياسات وإجراءات صارمة تحكم كيفية تعاملنا مع معلوماتك الشخصية )انظر الملحق أ: التعريفات(. يتحمل كل موظف 

 من موظفينا مسؤولية احترام وحماية المعلومات الشخصية التي يمكن للموظف الوصول إليها. 

 . معلوماتك الشخصية التي نقوم بجمعها 2

 . 3علومات الشخصية التي نحدد أننا نحتاجها لألغراض المنصوص عليها في القسم نقوم فقط بجمع الم

 على سبيل المثال قد نقوم بجمع: 

مثل تزويدنا ببطاقة عمل ، تشتمل على اسمك وعنوان بريدك اإللكتروني وبيانات أخرى  ،المعلومات الشخصية التي تقدمها لنا 

 لالتصال ؛ المعلومات االئتمانية ومكافحة الجريمة واالحتيال المالي ،

الث ؛ أو أي أنشطة إجرامية أو احتيالية تقدمها لنا أنت و / أو طرف ثالمعلومات المتعلقة بوضعك المالي أو أهليتك االئتمانية 

معلومات حول المعامالت أو التصنيفات االئتمانية من وكاالت المراجع االئتمانية أو مجموعات تجميع المعلومات ؛ االحتيال 

والجرائم والمعامالت المشبوهة واألشخاص البارزين سياسًيا وقوائم العقوبات حيث يتم تضمين التفاصيل الخاصة بك ؛ 

، المشورة و / أو المنتجات التي نقدمها لك تناسبك واالستثمارات التي تشتريها تناسبكللتأكد من أن المعلومات المالية 

في حال اتصالكم بنا فسنقوم باالحتفاظ بسجالت  تفاصيل المعامالت أو التي أجريتها أو بدأتها معنا ؛،معامالتك وممتلكاتك 

 هذه المراسالت;

والموقع الجغرافي وحالة  IP لمتصفح والتطبيقات والبرامج وعنوان المثل معلومات حول نظام التشغيل وا -معلومات الجهاز 

 األمان ومعلومات الجهاز األخرى ألجل تحسين تجربتك ، للحماية من االحتيال وإدارة المخاطر ؛ 

ريف استخدامات مواقع الويب واالتصاالت تفاصيل زياراتك إلى مواقع الويب والمعلومات التي تم جمعها من خالل ملفات تع

الخاص بك واسم النطاق وإصدار المتصفح  IP االرتباط وتقنيات التتبع األخرى بما في ذلك ، على سبيل المثال ال الحصر ، عنوان ال

 ، ونظام التشغيل وبيانات حركة المرور وبيانات الموقع وسجالت الويب وبيانات االتصال األخرى والموارد التي تصل إليها

)مثل تفضيالت االتصال( والمعلومات ذات الصلة باختيار ويقية تفاصيل تفضيالتك التسويقية معلومات التفضيالت التس

معلومات تتبع البريد اإللكتروني قد تحتوي رسائل البريد اإللكتروني الخاصة بنا على ، المنتجات والخدمات المناسبة لتقديمها لك

ريد اإللكتروني الخاصة بنا مفتوحة ودمجها مع تقنية أخرى للتحقق من "البكسل ومتتبعات الويب" إلخبارنا ما إذا كانت رسائل الب

أي نقرات عبر الروابط داخل البريد اإللكتروني. قد نستخدم هذه المعلومات ألغراض تشمل تحديد رسائل البريد اإللكتروني األكثر 

ن رسائل البريد اإللكتروني الخاصة بنا يرغبون إثارة لالهتمام بالنسبة لك واالستعالم عما إذا كان المستخدمون الذين ال يفتحو

في االستمرار في تلقيها. سيتم حذف البكسل عند حذف البريد اإللكتروني. إذا كنت ال ترغب في تنزيل البكسل على جهازك ، 

ابط التي نرسلها أو اختيار عدم النقر فوق الرو HTMLفيجب عليك اختيار تلقي رسائل البريد اإللكتروني منا بنص عادي بداًل من 

  معلوماتك الشخصية ؛إليك أو إلغاء االشتراك من استالم رسائل البريد اإللكتروني الخاصة بنا. قد تتضمن هذه المعلومات 

يحق لنا مراقبة أو تسجيل مكالماتنا الهاتفية الواردة والصادرة معك لضمان الدقة واألمان  تسجيل المكالمات وكاميرات المراقبة

وجودة الخدمة ألغراض التدريب وإلنشاء سجل اتصاالت خاص بنا. إذا كنت ال ترغب في تسجيل مكالمتك ، يمكنك استخدام 

تواصل معنا كتابًيا. يجوز لنا تسجيل لقطات كاميرات المراقبة خيارات أخرى إلجراء األعمال معنا مثل: عبر اإلنترنت ، أو عن طريق ال

في وحول مبانينا والمواقع األخرى من أجل سالمة عمالئنا وموظفينا ، والحماية من السرقات وتلف الممتلكات واالحتيال 

 المالي؛ 

ألغراض البحث. في مثل هذه الظروف قد نطلب منك أيًضا إكمال االستبيانات التي نستخدمها المعلومات من خالل االستبيانات 

 ، سنقوم بجمع المعلومات المقدمة في االستبيان المكتمل ؛ 

إذا اخترت المشاركة )على سبيل المثال ، عن طريق نشر تعليق عام أو رأي حول بنك األنشطة على مواقع التواصل االجتماعي 

ن الوصول إلى المعلومات التي تفصح عنها والتي قد ( ، فسوف نتمكن مLinkedInأو  Twitterأو  Facebookالرياض على 

 تتضمن معلومات شخصية ، اعتماًدا على إعدادات الخصوصية التابعة لحساباتك في مواقع التواصل االجتماعي. 
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 . األغراض التي نستخدم معلوماتك الشخصية من أجلها3

القانوني"  قد نستخدمها أو نكشف عنها لألغراض التالية. أسفل كل غرض ، نالحظ "األساس عندما نجمع معلوماتك الشخصية ،

الذي يسمح باستخدام معلوماتك الشخصية. يمكن العثور على شرح لنطاق "األسس القانونية" في الملحق ب )انظر الملحق 

 ب: جدول القواعد القانونية(. 

خدماتنا ، بما في ذلك تنفيذ التزاماتنا الناشئة عن أي اتفاقيات مبرمة بينك تها إلدارة لتوفير وإدارة المنتجات والخدمات التي طلب

 وبيننا ، أو إلعالمك بالتغييرات التي تطرأ على خدماتنا و / أو منتجاتنا.

مك بالتغييرات التي : أداء العقد ؛ المصالح المشروعة )لتمكيننا من أداء التزاماتنا وتقديم خدماتنا لك أو إلعالمبررات االستخدام

 تطرأ على خدمتنا(

يجوز لنا وللمؤسسات األخرى الوصول إلى معلومات معينة  -المخاطر للتحقق من هويتك والحماية من االحتيال وإدارة  

واستخدامها لمنع االحتيال وغسل األموال واإلرهاب كما قد يقتضي القانون واللوائح المعمول بها وأفضل الممارسات في أي 

( وقواعد بيانات مكافحة االحتيال أو الجريمة PEP، بما في ذلك التحقق من العقوبات ، واألشخاص البارزين سياسًيا ) وقت

األخرى. إذا تم تقديم معلومات خاطئة أو غير دقيقة وتم تحديد االحتيال أو االشتباه فيه ، فقد يتم إرسال التفاصيل إلى وكاالت 

 اسطتنا أو بواسطتها.منع االحتيال ويمكن تسجيلها بو

؛ التزام قانوني ، ومصالح مشروعة )للتأكد من أنك تندرج ضمن ملف تعريف المخاطر المقبول مبررات االستخدام: أداء العقد 

 لدينا( ؛ المصالح العامة الجوهرية )منع وكشف الجرائم واالحتيال( 

نستخدم سمة لتحديد األهلية لمنتجات وخدمات معينة.  حيث نعمل لصالح العمالء بصفتهم الشخصية ، قد التحقق من االئتمان

تقوم سمة بجمع المعلومات واالحتفاظ بها حول السلوك االئتماني للمستهلكين والشركات. يتضمن ذلك استخدام السجالت 

لومات العامة والمع -بما في ذلك تفاصيل النماذج السابقة وإدارة حساباتك  -العامة ومنع االحتيال والمعلومات االئتمانية 

مثل األحكام القضائية المحلية والمراسيم وحاالت اإلفالس. المعلومات التي نقدمها نحن والمنظمات األخرى إلى سمة عنك 

وشركائك الماليين وعملك )إذا كان لديك عمل( قد يتم توفيرها لمنظمات أخرى واستخدامها من قبلهم ونحن لتحديد أهليتك 

لتسهيالت األخرى. قد يشمل ذلك أيًضا الحصول على تفاصيل عن أي شخص مرتبط بك مالًيا مثل للحصول على االئتمان أو ا

 زوجتك أو شريكك. إذا قدمت لنا معلومات خاطئة أو غير دقيقة ، فسنقوم بتسجيل ذلك.

المخاطر المقبول  ؛ أداء العقد المصالح المشروعة )للتأكد من أنك تندرج ضمن ملف تعريفمبررات االستخدام: التزام قانوني 

 لدينا( ؛ مصلحة عامة جوهرية ؛ منع الجريمة واالحتيال ؛ موافقة. 

أو على النحو الذي يسمح به القانون بطريقة أخرى ، يجوز لنا معالجة معلوماتك لالمتثال للمتطلبات القانونية أو التنظيمية، 

دينا أو الدفاع عن المطالبات أو مقاضاتها حسب االقتضاء الشخصية لالمتثال لمتطلباتنا التنظيمية أو الحوار مع المنظمين ل

والتي قد تشمل الكشف عن معلوماتك الشخصية ألطراف ثالثة ، خدمة المحكمة و / أو المنظمون أو وكاالت إنفاذ القانون 

ا ُيسمح بذلك ، فيما يتعلق باالستفسارات أو اإلجراءات أو التحقيقات من قبل هذه األطراف في أي مكان في العالم. حيثم

سنقوم بتوجيه أي طلب من هذا القبيل إليك أو إخطارك قبل الرد ما لم يكن القيام بذلك من شأنه المساس بمنع أو اكتشاف 

 جريمة.

؛ مطالبات قانونية؛ المصالح المشروعة )للتعاون مع سلطات إنفاذ القانون والسلطات مبررات االستخدام: االلتزامات القانونية 

 ة(التنظيمي

 لمراقبة أنشطة معينة لمراقبة االستفسارات والمعامالت لضمان جودة الخدمة واالمتثال لإلجراءات ومكافحة االحتيال ؛ 

 مبررات االستخدام: االلتزامات القانونية ، والمطالبات القانونية ، والمصالح المشروعة )لضمان جودة ومشروعية خدماتنا( 

 مبررات االستخدام: المصالح المشروعة )إلعالمك بالتغييرات التي تطرأ على خدمتنا( 

للتواصل معك بخصوص المنتجات والخدمات التي قد تكون ذات أهمية  لتزويدك بالتحديثات والعروض ، حيث اخترت تلقيها. 

ا التجاريين المختارين إليك عن طريق صندوق البريد يجوز لنا أيًضا استخدام معلوماتك لتسويق منتجاتنا وخدماتنا ومنتجات شركائن

أو البريد اإللكتروني أو الهاتف أو الرسائل القصيرة أو اإلعالنات عبر اإلنترنت أو وسائل التواصل االجتماعي. حيثما يقتضي القانون 

سنوفر خياًرا إللغاء االشتراك ، سنطلب موافقتك في الوقت الذي نجمع فيه بياناتك إلجراء أي من هذه األنواع من التسويق. 

أو إلغاء االشتراك في مزيد من االتصاالت على أي مراسالت تسويقية إلكترونية يتم إرسالها إليك أو يمكنك إلغاء االشتراك عن 

 طريق زيارتك أو االتصال بنا ..

  ؛ موافقة.جاتنا وخدماتنا( مبررات االستخدام: المصالح المشروعة )إلبقائك على اطالع دائم باألخبار المتعلقة بمنت

لفهم عمالئنا ولتطوير منتجاتنا وخدماتنا وتخصيصها ، قد نقوم بتحليل المعلومات الشخصية التي نحتفظ بها من أجل فهم 

أفضل لخدمات عمالئنا ومتطلبات التسويق ، لفهم أعمالنا بشكل أفضل وتطوير منتجاتنا وخدماتنا. من أجل ضمان تقديم 
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عنا على اإلنترنت بأكثر الطرق فعالية بالنسبة لك ولجهازك ، قد نقوم بتمرير بياناتك إلى شركاء األعمال و / أو المحتوى من موق

 الموردين و / أو مقدمي الخدمات ؛

مبررات االستخدام: المصالح المشروعة )لضمان جودة خدماتنا وشرعيتها ، للسماح لنا بتحسين خدماتنا والسماح لنا بتزويدك 

 ى والخدمات على الموقع اإللكتروني( بالمحتو

( بيعنا 2( خضوعنا لمفاوضات لبيع أعمالنا أو جزء منها لطرف ثالث ، )1في حال ) :إلعادة تنظيم أعمالنا أو إجراء تغييرات عليها 

لث ذي الصلة ( خضوعنا إعادة التنظيم ، قد نحتاج إلى نقل بعض أو كل معلوماتك الشخصية إلى الطرف الثا3إلى طرف ثالث أو )

)أو مستشاريه( كجزء من أي عملية العناية الواجبة لغرض تحليل أي عملية بيع أو إعادة تنظيم مقترحة. قد نحتاج أيًضا إلى نقل 

معلوماتك الشخصية إلى ذلك الكيان المعاد تنظيمه أو الطرف الثالث بعد البيع أو إعادة التنظيم الستخدامها لنفس األغراض 

 صوص عليه في إشعار الخصوصية هذا ؛على النحو المن

 مبررات االستخدام: المصالح المشروعة )من أجل السماح لنا بتغيير أعمالنا( 

بما في ذلك الرد على استفساراتك ، أو لتحديث سجالتنا ودمجها ، أو للتواصل معك :  للتواصل معك بشكل فعال وإجراء أعمالنا

 اشئة عن أي اتفاقيات مبرمة بينك وبيننا.بطريقة أخرى ، أو لتنفيذ التزاماتنا الن

 مبررات االستخدام: أداء العقد ؛ المصالح المشروعة )لتمكيننا من أداء التزاماتنا وتقديم خدماتنا لك( 

 

 

 . الموافقة وخياراتك 4

بالتسويق المباشر أعاله(. فيما يتعلق  2ُيسمح لمعظم التعامالت لدينا بموجب "أسس قانونية" بخالف الموافقة )انظر القسم 

)المحدد في الملحق أ( ، حيث يطلب منا القيام بذلك ، سنحصل على موافقتك قبل استخدام معلوماتك الشخصية لهذا الغرض. 

إذا كنت تفضل عدم تلقي رسائلنا واتصاالتنا التسويقية المباشرة ، فيمكنك حذف اسمك من قاعدة البيانات الخاصة بقسم 

اتصل بنا. فيما يتعلق بمعالجة بيانات اإلدانات الجنائية وبيانات األشخاص المكشوفين سياسًيا ألغراض  التسويق المباشر ، انظر

االمتثال اللتزاماتنا / لوائح مكافحة غسيل األموال ولمكافحة االحتيال ، نعتبر أن معالجتنا مسموح بها من خالل أساس المصلحة 

لكن إلى الحد الذي تقدمه ونعتمد على موافقتك لمعالجة هذا النوع من العامة الجوهري )لمنع أو اكتشاف الجريمة ( و

المعلومات الشخصية. على الرغم من أن لديك الحق في إلغاء هذه الموافقة في أي وقت ، نظًرا ألننا نعتبر المعالجة ضرورية 

فيه ألسباب جوهرية تتعلق بالمصلحة العامة( بالنسبة لنا لتقديم خدماتنا ، فإن إلغاءها )إلى الحد الذي ال يمكن تبرير المعالجة 

 قد يتطلب منا التوقف لتقديم خدمات معينة. 

 

 

 ( EEA. مشاركة معلوماتك الشخصية )والتحويالت خارج المنطقة االقتصادية األوروبية )5

من أجلها وكما هو  سنستخدم "معلوماتك الشخصية" أو نكشف عنها فقط )انظر الملحق أ: التعريفات( لألغراض التي تم جمعها

 محدد في إشعار الخصوصية هذا

قد يتم توفير المعلومات الشخصية ألطراف ثالثة ، بما في ذلك منظمات مكافحة االحتيال المشاركة خارج مجموعة بنك الرياض: 

فة القانون ، للكشف والسلطات القانونية أو التنظيمية أو سلطات إنفاذ القانون في حاالت االشتباه بوجود نشاط إجرامي أو مخال

عن االحتيال المالي والوقاية منه ، أو عندما تطلب لتلبية المتطلبات القانونية أو التنظيمية للحكومات أو السلطات التنظيمية 

أو غيرها من المنظمات ذاتية التنظيم ، أو لالمتثال ألمر من المحكمة أو لحماية أصولنا )على سبيل المثال ، جمع الحسابات 

خرة(. المشاركة داخل مجموعة بنك الرياض: قد نشارك معلوماتك الشخصية داخل مجموعة بنك الرياض ، ألغراض تسويقية المتأ

، وألغراض قانونية وتنظيمية ، وإلدارة مخاطر االئتمان ومخاطر األعمال األخرى ، وإلجراء التحليالت ، ولضمان صحتنا أو حتى 

ي أو تاريخ ميالدك( وإلدارة عالقتك معنا بشكل أفضل. تتضمن المعلومات الشخصية معلومات عن تاريخك )مثل عنوانك الحال

التي قد نشاركها داخل المجموعة أسماء وعناوين عمالئنا أو العمالء المحتملين بما في ذلك المديرين وأطراف المنشأة الرئيسية 

 المعمول بها في هذا المجال.من أجل إجراء عمليات فحص غسل األموال حتى نتمكن من االمتثال للوائح 

بمرور الوقت ، قد نشتري شركات جديدة أو نبيع بعًضا من أعمالنا. وفًقا لذلك ، ستتم مراجعة  بيع األعمال أو إعادة التنظيم:

المعلومات الشخصية المرتبطة بأي حسابات أو منتجات أو خدمات لألعمال التي يتم شراؤها أو بيعها كجزء من عملية العناية 

لواجبة وسيتم نقلها الحًقا كأصل عمل إلى مالك العمل الجديد. يجوز لنا أيًضا نقل المعلومات الشخصية كجزء من إعادة تنظيم ا

 الشركة أو تغيير آخر في سيطرة الشركة. 

معالجة البيانات قد نستخدم الشركات التابعة أو الشركات األخرى لتقديم الخدمات نيابة عنا مثل المقاولون من الباطن والوكالء: 

وإدارة الحساب ومنع االحتيال واكتشافه والتحليالت والتسويق. لن يتم منح هذه الشركات سوى المعلومات الشخصية الالزمة 
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ألداء تلك الخدمات وال نسمح لها باستخدام أو الكشف عن المعلومات الشخصية ألغراض التسويق الخاصة بها أو ألغراض أخرى. 

 ُتلزم هذه الشركات بنفس معايير السرية التي تحكمنا. لدينا عقود سارية 

قد يتم الوصول إلى معلوماتك الشخصية من قبل الموظفين أو الموردين عمليات التحويل خارج المنطقة االقتصادية األوروبية: 

، حيث قد تكون قوانين حماية أو األشخاص اآلخرين في وجهة خارج المملكة العربية السعودية أو نقلها إليهم و / أو تخزينها فيها 

البيانات ذات مستوى أدنى مما هي عليه في المملكة العربية السعودية. إذا طلبت إجراء مدفوعات من حساباتك معنا ، فقد 

نقوم بمعالجة تعليماتك من خالل مؤسسات مالية أخرى مثل بنوك تقع خارج المملكة العربية السعودية ، أو من خالل النظام 

)جمعية االتصاالت المالية العالمية بين البنوك(. قد تقوم هذه المنظمات الخارجية بمعالجة  SWIFTالذي تديره منظمة العالمي 

المعلومات الشخصية وتخزينها في الخارج وقد تضطر إلى الكشف عنها للسلطات التنظيمية والقانونية األجنبية لمساعدتها في 

حتيال( واإلرهاب. سنقوم ، في جميع الظروف ، بحماية المعلومات الشخصية على مكافحة الجريمة )مثل غسيل األموال واال

 النحو المنصوص عليه في إشعار الخصوصية هذا. 
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ة طالما تعتمد فترات االحتفاظ بالبيانات الشخصية لدينا على احتياجات العمل والمتطلبات القانونية. نحتفظ بمعلوماتك الشخصي

كان ذلك ضرورًيا ألغراض المعالجة التي تم جمع المعلومات من أجلها ، وأي غرض آخر مسموح به ذي صلة. على سبيل المثال ، 

قد نحتفظ ببعض تفاصيل المعامالت والمراسالت حتى انتهاء المهلة الزمنية للمطالبات الناشئة عن المعاملة ، أو لالمتثال 

علقة باالحتفاظ بهذه البيانات. عندما لم تعد هناك حاجة إلى المعلومات الشخصية ، فإننا إما أن نجعل للمتطلبات التنظيمية المت

 البيانات مجهولة بشكل ال رجعة فيه )وقد نحتفظ بالمعلومات مجهولة المصدر ونستخدمها( أو ندمر البيانات بشكل آمن. 
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 نحن ملتزمون بالحفاظ على دقة معلوماتك الشخصية والتأكد من أنها كاملة وحديثة. 

أو تغييرات في معلوماتك الشخصية ، فيرجى إخطارنا على الفور حتى  إذا اكتشفت عدم دقة في معلوماتك في سجالتنا ،

نتمكن من إجراء التغييرات الالزمة. قد يؤثر عدم إخطارنا بالتغييرات التي تطرأ على معلوماتك الشخصية سلًبا على طريقة التي 

يالت جوهرية على معلوماتك الشخصية نتواصل بها معك أو آلية تقديم الخدمات إليك. عند الحاجة ، سنخبر اآلخرين بأي تعد

التي سبق وأن قد كشفناها لهم. إذا لم نوافق على إجراء التعديالت التي تطلبها ، فيمكنك الطعن في قرارنا كما هو موضح 

 في اتصل بنا. 
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غير المصرح به أو االستخدام أو التعديل أو التدمير  نحن نستخدم الضمانات المادية واإللكترونية واإلجرائية للحماية من الوصول

 أو الكشف أو فقدان أو سرقة معلوماتك الشخصية التي في عهدتنا أو تحت سيطرتنا. 

لدينا اتفاقيات وضوابط معمول بها مع مقدمي الخدمات من الطرف الثالث تتطلب حماية أي معلومات نقدمها لهم 

 التي طلبنا من الشركة أداءها. واستخدامها فقط لغرض تقديم الخدمة

ال يمكن ضمان أن يكون نقل البيانات عبر اإلنترنت أو موقع الويب آمًنا من التطفل. ومع ذلك ، فإننا نحافظ : األمان عبر اإلنترنت

اية البيانات. على ضمانات مادية وإلكترونية وإجرائية معقولة تجارًيا لحماية معلوماتك الشخصية وفًقا للمتطلبات التشريعية لحم

يتم تخزين جميع المعلومات التي تزودنا بها على خوادمنا اآلمنة ويتم الوصول إليها واستخدامها وفًقا لسياساتنا ومعاييرنا 

األمنية. عندما نقدم لك )أو حيثما اخترت( كلمة مرور تمكنك من الوصول إلى مناطق معينة من مواقعنا اإللكترونية ، فأنت 

على سرية كلمة المرور هذه واالمتثال ألي إجراءات أمنية أخرى نخطرك بها. نطلب منك عدم مشاركة كلمة  مسؤول عن الحفاظ

  .المرور هذه مع أي شخص
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وذالك  التسويق المباشر هو تواصلنا معك من خالل صندوق البريد أو التسويق عبر الهاتف أو عبر رسائل البريد اإللكتروني ،

باستخدام معلومات االتصال الخاصة بك ، إلبالغك بالمنتجات والخدمات التي نعتقد أنها قد تثير اهتمامك وتقدم لك قيمة . 

ال يشمل ذلك االتصاالت المتعلقة بالمنتجات أو الخدمات التي لديك حالًيا ، بما في ذلك الطرق المحّسنة الستخدام المنتجات 

 منتجات باإلضافة إلى تفاصيل المعامالت. أو الميزات اإلضافية لل
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هي المعلومات التي تعرف بالفرد. وهي تشمل المعلومات التي قدمتها إلينا أو التي جمعناها من مصادر المعلومات الشخصية: 

أخرى. قد تتضمن تفاصيل مثل اسمك وعنوانك والعمر والجنس والسجالت المالية الشخصية وبعض المعرفات الشخصية بما 

  ي ذلك بيانات التأمينات االجتماعي والمراجع الشخصية ، إلى الحد الذي تسمح به القوانين المحلية.ف

مجموعة بنك الرياض يقصد بها بنك الرياض في المملكة العربية السعودية )بما في ذلك فرع بنك الرياض في هيوستن ( وفرع 

تن( والمكتب التمثيلي في آسيا )سنغافورة( وجميع الشركات بنك الرياض في لندن ووكالتها في الواليات المتحدة )هيوس

  .تعتبر الرياض المالية هي الذراع االستثماري التابع لبنك الرياض التابعة لبنك الرياض في المملكة العربية السعودية.

بالكامل له )يشار إلى البنك  تشتمل البيانات المالية الموحدة على البيانات المالية لبنك الرياض والشركات التابعة والمملوكة

 والشركات التابعة مجتمعين باسم "المجموعة"(  

الرياض المالية )تعمل في خدمات االستثمار وأنشطة إدارة األصول وإدارة األوراق المالية وترتيبها وحفظها وتقديم  (أ)

 المشورة وهي مشرع لها من قبل هيئة سوق المال( 

تم تشكيلها بهدف امتالك األصول العقارية وإدارتها وبيعها وشراءها لمالكيها أو شركة إثراء الرياض العقارية )التي  (ب)

 لطرف ثالث لألنشطة التمويلية( 

)ج( شركة الرياض لوكالة التأمين )التي تعمل كوكيل لبيع منتجات التأمين التي تملكها وتديرها شركة تأمين رئيسية أخرى( ، تتواجد 

 في المملكة العربية السعودية. 

 

 

 الملحق ب: قائمة األسس القانونية 

يجب تبرير استخدام المعلومات الشخصية بموجب قوانين حماية البيانات في االتحاد األوروبي بموجب أحد "األسس" القانونية ، 

ونحن مطالبون بتحديد األسباب المتعلقة بكل استخدام في إشعار الخصوصية هذا. وفيما يلي أدناه شرح لكل مسببات 

تخدام. قمنا بإضافة مالحظة توضح سبب استخدامنا لبياناتك الشخصية بجانب كل استخدام لها وذلك في قسم الغرض االس

 من استخدام معلوماتك الشخصية في هذه السياسة. أدناه األسس القانونية التي تبرر استخدامنا لمعلوماتك الشخصية: 

 

 يمكنك إلغاء موافقتك وذلك من خالل التواصل مع الفرع. تعني موافقتك على استخدامنا لمعلوماتك ) الموافقة:

 أداء العقد: عندما تكون معلوماتك ضرورية إلبرام عقدنا معك أو تنفيذه.

 االلتزام القانوني: حيث نحتاج إلى استخدام معلوماتك لالمتثال اللتزاماتنا القانونية. 

المصالح المشروعة: عندما نستخدم معلوماتك لتحقيق مصلحة مشروعة وتفوق أسبابنا الستخدامها أي مساس بحقوق حماية 

 البيانات الخاصة بك. 

الدعاوى القانونية: عندما تكون معلوماتك ضرورية بالنسبة لنا للدفاع أو المقاضاة أو رفع دعوى ضدك أو ضدنا أو ضد طرف 

 ثالث.

عندما نستخدم المعلومات الشخصية المتعلقة باإلدانات الجنائية أو االنتماءات السياسية لغرض ة الجوهرية ؛ المصلحة العام

 يكون صراحًة في المصلحة العامة ، بما في ذلك منع أو اكتشاف الجرائم أو االحتيال المالي

 

 

 


