
 سياسة ا�خصوصية ملصرف الوحدة

 نحن نقدر خصوصيتك

�عت�� معلوماتك  �� مصرف الوحدة�عت�� خصوصية وحماية معلوماتك ال�خصية أمرا هاما بالنسبة لنا، حيث أننا 

اتباع �افة اإلجراءات ا�خاصة بحماية بياناتك وعدم مشارك��ا أو تداولها مع ع��  لذا �عمل دائماال�خصية خاصة وسر�ة، 

  .تزو�دك بأع�� معاي�� ا�حمايةكما �عمل ع��  واإلطار القانو�ي، العملأخرون إال �� إطار مص�حة 

 تصف هذه السياسة ماهية املعلومات ال�خصية ال�ي نقوم بجمعها وطر�قة التعامل معها وكيفية حماي��ا.

 �عر�ف املعلومات ال�خصية:

وال�ي تحتوي  نماذج طلب ا�خدمات ا�ختلفةمثل ا�خاصة بك وال�ي نقوم بجمعها من مصادر مختلفة علومات امل ��

بينك خطية أو إلك��ونية ال�ي تتم بك سواء �انت  البيانات املالية ال�خصية وأية معلومات تظهر ع�� وسائل االتصالع�� 

��دف إدارة أعمال املصرف وتقديم أفضل ا�خدمات واملنتجات املالية، ومن هذه املعلومات ع�� وذلك  ،مصرف الوحدة��ن و 

واملهنة والدخل واملعامالت املالية  و رقم الهو�ة أو رقم جواز السفر أو رقم التعر�ف الضر��ياالسم سبيل املثال ال ل�حصر 

 .ذلكوما إ��  بيو م��يةالوالعنوان وتار�خ وم�ان امليالد واسم األم وال�جالت 

 مصرف الوحدةأمن املعلومات ال�خصية ��  

 زة مصرف الوحدةاملناسبة ل�حفاظ ع�� معلوماتك ال�خصية ال�ي �� حو الالزمة و نقوم باتخاذ اإلجراءات والتداب��  •

إساءة االستخدام أو اإلفصاح غ��  وكذلك  والوصول والتعديل الغ�� مصرح بھ�ش�ل آمن يضمن حماي��ا من الفقدان 

  .أيضا املصرح بھ

  �حماية معلوماتك ال�خصية: مصرف الوحدةومن أهم التداب�� املعمول ��ا �� 

اإلجراءات والتداب�� املتشددة �حماية امن املعلومات والتكنولوجيا ال�ي �ستخدمها للوقاية من عمليات االحتيال  •

  .صرف الوحدةة موالدخول غ�� املصرح بھ إ�� أنظم

 .التحديث املنتظم والدوري إلجراءات وضوابط ا�حماية ال�ي تفي أو تز�د عن املعاي�� املصرفية •

 مع من �شارك املعلومات

واملتعلقة بتعامالتك معنا، إ�� ا�حد الذي �سمح بھ القوان�ن  ك ا�خاصة املوجودة لدينامعلوماتقد �شارك 

 :والتشريعات ذات العالقة، مع ا�جهات التالية

 وو�االت و�دارات مصرف الوحدة.فروع  •

 ا�جهات الرقابية •

 املدقق�ن ا�خارجي�ن •

 ا�خدمات من أطراف ثالثة امقدمو  •

علومات املصالحيات الوصول إ�� لد��م ا�خدمات من إطراف ثالثة الذين  اومقدمو  مصرف الوحدةيوجب ع�� موظفي 

 .متطلبات السر�ة املصرفية�امل ا�حافظة ع�� املصرف ز�ائن ل�خصية ال



 

 كيف تح�ي خصوصيتك

 التالي اتباع نأمل الشخصیة معلوماتك حمایة في لمساعدتك
 املصرف ال يطلب منك بيانات �خصية ع��ى املوقع  •

 أي وسيلة إتصال أخرى. ع�� الهاتف أو ألي �خص معلومات سر�ة أي ال �عطي  •

��نامج ا�حماية من الف��وسات محدث بآخر التحديثات وكذلك نفس ال��ئ لا�خاص بك نظام التشغيل تأكد من أن  •

 وأمن االن��نت.

•  
ً
 عند قيامك بإنجاز املعامالت ع�� اإلن��نت مع إغالق  "browser" استخدم متصفحا

ً
التطبيقات املستخدمة جميع آمنا

من قبل املوقع ا�خاص بمصرف من االن��نت وكذلك املستخدمة أعدا تطبيقات ا�حماية من الف��وسات و  ا�جهاز ع�� 

 .إن وجدت الوحدة

 

 �غي��ات ال�ي قد تتم ع�� هذه السياسة

 �� خصوصية املعلومات.  مصرف الوحدةتغي�� ع�� سياسة الخر إ�� آقد يلزم من وقت  •

 

 


