قانون حماية البيانات الشخصية رقم ( ) لسنة 2018
المادة (:)1
يسمى هذا القانون قانون حماية البيانات الشخصية لسنة ( )2018ويعمل به بعد ثالثة أشهر مهن رها يش نشه
في الج يدة ال سمية.
المادة (:)2
يكون للكلمات والعبا ات الراليهة حيثمها و دت فهي ههذا القهانون المعهاني المخصصهة لرها أدنها مها له يهدل الهن
و/أو الق ينة على غي ذلك:
المملكة:

الوزارة:

الوزير:

المجلس:
البيانات:

الشخص الطبيعي:

المملكة األ دنية الراشمية.
و از ة االرصاالت وركنولوجيا المعلومات.
وزي االرصاالت وركنولوجيا المعلومات.
مجلس حماية البيانات الشخصية المشكل بموجب أحكا هذا القانون.
األ ق هها أو الحه ه و

أو ال م ههوز أو األش ههكال أو األصه هوات أو الص ههو أو

ال سومات الري ليس لرا داللة بذاررا.

هو اإلنسان العادي (دون الريئات االعربا ية) والذي يثبت وجود قانونا منذ

النظه ه ه ع ه ههن الج ه ههنس و/أو الجنس ه ههية و/أو الم ك ه ههز

لحظ ه ههة الم ه ههيالد ب ه ه ه

االجرماعي ،والذي يسرطيع اكرساب الحقوق ورحمل االلرزامات.
الشخخخخخخخص الطبيعخخخخخخي ال ابخخخخخخ

للتحديد:

البيانات الشخصية:

الشخ

الذي يمكن رحديد بشكل مباش أو غي مباش من خالل اإلشا ة

إلههى ق ه هويرههه أو موقعههه أو مع ه

اإلنر نههت أو إلههى عامههل أو أكث ه مههن

العوامههل المحههددة لرويرههه البدنيههة و الفسههيولوجية و النفسههية و االقرصههادية و
الثقافية و االجرماعية و الو اثية و العقلية.
أي بيانهات و/أو معلومههات خاصههة بشههخ

طبيعهي محههدد أو قابههل للرحديههد،

ورشههمل البيانههات الحساسههة بمهها فيرهها البيانههات الماليههة أو األصههول الع قيههة أو

اآل اء السياسية أو الدينية أو االنرماءات النقابية أو الحزبية.
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بيانخخات اصتصخخا الوةي يخخة أو البيانات الري ررهي الرعه

المهنية:

في مكهان عملهه ،ورشهمل حصه ا :جرهة العمهل ،االسه  ،المنصهب أو الوظيفهة

أو الص ههفة أو المرن ههة أو م هها يق ههو مق هها أي منر هها ،عنه هوان مقه ه العم ههل ،قه ه
هههار

قواعد البيانات الشخصية:

سجالت البيانات الشخصية:

أو االرصهال أو الرواصهل مهع الشهخ

الطبيعهي

العمههل ،ق ه فههاكس العمههل ،العنهوان الب يههدي لجرههة العمههل و/أو الب يههد

اإللكر وني الخا

بالشخ

في مق العمل أو أية بيانات وظيفية أخ ى.

الملفههات أو السههجالت اإللكر ونيههة أو غي ه اإللكر ونيههة أو بنههوك البيانههات أو
المعلومهات المترمرهة وأيههة وسهيلة جمهع أو حفههظ أو ربويهب إلكر ونيهة أو غيه

إلكر ونية رشرمل على البيانات الشخصية.

كل مجموعة مريكلة من البيانات الشخصية يمكهن الولهوإ إليرها وفهق معهايي

معينة سواء كانت هذ المجموعة مم كزة أو غيه مم كهزة أو موزعهة بط يقهة
عمليات البيانات الشخصية:

وظيفية أو ج افية ،مثل المحفوظات وبنوك البيانات وملفات اإلحصاء.

العمليات الري ركون البيانهات الشخصهية محهال لرها والمنظمهة بموجهب أحكها
هذا القانون ورشمل:

أ .جمع البيانات الشخصية.
ب .معالجة البيانات الشخصية.
إ .نقل البيانات الشخصية.

د .اإلفصاح عن البيانات الشخصية.

جمع البيانات الشخصية:

العمليات الرهي رهر علهى البيانهات الشخصهية ل ايهات رخزينرها و/أو االحرفهاظ

معالجة البيانات الشخصية:

القيهها بةيههة عمليههات منطقيههة و/أو حسههابية علههى البيانههات الشخصههية ،س هواء

برا.

كانه ههت إلكر ونيه ههة و/أو غي ه ه ذله ههك ،و/أو عه ههن ط يه ههق وسه ههائل رلقائيه ههة و/أو
غي ههها ،ورشههمل معالجههة البيانههات الشخصههية علههى سههبيل المثههال :القيهها بههةي

عمليههة و/أو مجموعههة عمليههات مثههل رنظيمرهها و/أو رعههديلرا و/أو اسههر جاعرا
و/أو اسههرعمالرا و/أو رنسههيقرا و/أو ض ه بعضههرا لههبع

ن

البيانات الشخصية:

و/أو حجبرهها و/أو

محوها و/أو إل ائرا بةية وسيلة إلكر ونية و/أو غي إلكر ونية.

إ سال أي من البيانات الشخصية و/أو روزيعرا و/أو ربادلرا بةي وسيلة من

وسائل الربادل.
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اإلفصخخخخخخخخاي عخخخخخخخخن البيانخخخخخخخخات إراح ههة المج ههال لالط ههال عل ههى أي م ههن البيان ههات الشخص ههية ض ههمن األس ههس

الشخصية:
الجهة:

والش وط الوا دة في هذا القانون.

أي و از ة أو دائه ة أو هيئههة أو مجلههس أو سههلطة أو متسسههة سههمية عامههة أو
متسسة عامة أو بلدية أو متسسة مجرمع مدني أو ش كة أو متسسهة منشهةة

وفقا للرش يعات النافذة في المملكة ،ورعربه

الجهة المسيطرة:

القانون.

ئاسهة الهوز اء جرهة ل ايهات ههذا

الجرة الري ركهون البيانهات الشخصهية فهي عرهدررا ورمها س أي مهن عمليهات

البيان ههات الشخص ههية علير هها بص ههو ة منفه ه دة أو باالش ههر اك م ههع نخه ه ين مم ههن
يملكههون صههالحية االطههال علههى البيانههات الشخصههية و/أو الحصههول علههى

صاحب البيانات الشخصية :
معالج البيانات الشخصية:

نسخة منرا ،بما في ذلك ف و الجرة المسيط ة داخل وخا إ المملكة.
الطبيعهي المحهدد أو الشهخ

الشهخ

الطبيعهي القابهل للرحديهد والهذي رعهود

له ملكية البيانات الشخصية.

الشخ

الطبيعي و/أو االعربا ي الذي يكون بحك عمله مخرصها بمعالجهة

مراقخخخخخخخخب حمايخخخخخخخخة البيانخخخخخخخخات الش ههخ

الطبيع ههي و/أو االعرب هها ي ال ههذي رعين ههه الجر ههة المس ههيط ة للعم ههل

الشخصية:

البيانات الشخصية سواء من داخل الجرة المسيط ة و/أو من خا جرا.

لصههالحرا و/أو مرلق ههي البيان ههات الشخص ههية ،لإلش ه ا

عل ههى قواع ههد البيان ههات

الشخصه ههية وعله ههى عمليه ههات البيانه ههات الشخصه ههية وأي أمه ههو أخ ه ه ى محه ههددة
بموجب أحكا هذا القانون.

مستخدم البيانات الشخصية:

اختراق البيانات الشخصية:

الطبيع ههي و/أو االعربهها ي ال ههذي يس ههرخد البيانههات الشخص ههية ف ههي

الشههخ

العمليههات الرههي رباش ه ها الجرههة المسههيط ة ومرلقههي البيانههات الشخصههية علههى

البيانات الشخصية.

أي وصهههول غي ه ه مش ه ه و و/أو أيه ههة عمليه ههة و/أو نقه ههل و/أو إج ه ه اء غي ه ه

مصه ح بههه مههن الممكههن أن يسههبب أي كشه
إرههال

و/أو ر ييه و/أو إضههافة و/أو

للبيانههات الشخصههية سهواء حههدء ذلههك أثنههاء رخزينرهها و/أو نقلرهها و/أو

معالجررا.
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متل ي البيانات الشخصية:

أي جرههة داخههل المملكههة و/أو خا جرهها يصهها إلههى نقههل البيانههات الشخصههية
إليرا و/أو ربادل هذ البيانهات معرها مهن قبهل الجرهة المسهيط ة ،وفقها ألحكها
هذا القانون.

وحخخخخخخخخخدة حمايخخخخخخخخخة البيانخخخخخخخخخات وحدة رنشة في الو از ة ،وركل

بإنجاز المرا الوا دة في هذا القانون.

الشخصية (الوحدة):
م خخخخخخخو

حمايخخخخخخخة البيانخخخخخخخات قاض ههي ب رب ههة قاض ههي اس ههرئنا

الشخصية (م و

عل ههى األق ههل ي ههر رس ههميره م ههن قب ههل المجل ههس

الحماية) :القضائي بناء علهى طلهب مهن المجلهس ويوافهق عليهه مجلهس الهوز اء وره ربط

التشخيص:

مرامه وصالحياره بالوحدة.

العمليه ههات الره ههي ره ههر عله ههى البيانه ههات الشخصه ههية ورسه ههرخد لرقيه ههي الجوانه ههب

الشخص ههية للش ههخ

الطبيع ههي بم هها فير هها الرنب ههت ورحلي ههل الجوان ههب المرعلق ههة

باألداء في العمهل و/أو وضهعه االقرصهادي و/أو الصهحي و/أو الرفضهيالت

الشخصه ه ه ه ههية و/أو االهرمامه ه ه ه ههات و/أو السه ه ه ه ههلوك و/أو الموقه ه ه ه ههع و/أو رربه ه ه ه ههع
الرح كات.

المادة (:)3

أ .مع م اعاة أحكا الرش يعات النافذة رطبق أحكا هذا القانون:
 .1على سائ الجرات المسيط ة الري رقو بمباش ة أي عمليهة مهن عمليهات البيانهات الشخصهية سهواء
كانت إلكر ونيا و/أو غي إلكر ونيا كليا و/أو جزئيا.
 .2على سائ الجرات المسيط ة داخل المملكة حرى و إن ر جمع هذ البيانهات قبهل رها يش نفهاذ ههذا
القانون.
 .3علههى عمليههات البيانههات الشخصههية ليشههخا

الطبيعيههين المرواجههدين داخههل المملكههة حرههى و إن

كانت الجرات المسيط ة مرواجدة خا إ المملكة في حال كانت معالجهة البيانهات الشخصهية ر صهد
سههلوكيات صههاحب البيانههات الشخصههية و/أو رخ ه

أي عالقههة رجا يههة و/أو خدمههة حصههل عليرهها

صاحب البيانات الشخصية حرى و إن كانت دون مقابل مادي.
ب .ال رطبق أحكا هذا القانون على البيانهات الشخصهية الرهي يقهو األفه اد بمعالجررها فهي نطهاق شخصهي
و/أو عائلي.
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المادة (:)4
أ .يشكل بموجب هذا القانون مجلس يسمى (مجلس حماية البيانات الشخصية) على النحو الرالي:
 .1الوزي .
 .2مفو

ئيسا
الحماية.

نائبا لل ئيس

 .3و از ة االرصاالت وركنولوجيا المعلومات ممثلة باألمين العا .

عضوا

 .5و از ة العدل ممثلة باألمين العا .

عضوا

 .6القيادة العامة للقوات المسلحة األ دنية ممثلة بمدي مدي ية الروجيه المعنوي.

عضوا

 .4و از ة الداخلية ممثلة باألمين العا .

 .7مفه ههو

عضوا

المعلومه ههات المعه ههين بموجه ههب قه ههانون ضه ههمان حه ههق الحصه ههول عله ههى عضوا

المعلومات.

 .8المجلس الوطني لحقوق اإلنسان ممثال بالمدي العا .
 .9عضهوين مههن ذوي الخبه ة واالخرصهها

عضوا

فهي مجههال البيانهات الشخصههية يهر رعيينرمهها بقه ا مههن مجلههس

الوز اء بناء على رنسيب ئيس المجلس.

ب .رنظ نلية انعقاد المجلس والرفاصيل الخاصة بذلك وفقا لرعليمات رصد لرذ ال اية.
المادة (:)5
يما س المجلس جميع الصالحيات الالزمة لقيامه بمرامه وفقا ألحكا هذا القانون بما في ذلك:
أ.

س واق ا السياسات واإلسر اريجيات المرعلقة بحماية البيانات الشخصية.

ب .إق ا الخطط والب امج الالزمة لحماية البيانات الشخصية.
إ .رحديد أفضل الوسائل الواجهب ارباعرها لضهمان حسهن أداء الجرهة المسهيط ة فهي أعمالرها بموجهب نظها
يصد لرذ ال اية.
د .إصدا نظها يرعلهق بالشهكاوى و/أو الطلبهات المقدمهة مهن أصهحاب البيانهات الشخصهية بحهق الجرهات
المسيط ة و/أو المقدمة من الجرات المسيط ة بحق أي جرة وارخاذ اإلج اءات الالزمة بشةنرا و فعه
إلى مجلس الوز اء إلق ا .
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ه .إص ههدا الروص ههيات بشه هةن الرشه ه يعات و االرفاقي ههات و الرعليم ههات و األنظم ههة و المعاه ههدات المرعلق ههة
بحماية البيانات الشخصية و فعرا إلى مجلس الوز اء إلق ا ها.
و .إق ا الرعليمات الرنظيمية المرعلقة بم اقب حماية البيانات الشخصية.
ز .إقه ه ا الرعليم ههات الر ههي رب ههين شه ه وط واجه ه اءات الحص ههول عل ههى الموافق ههة وس ههحب الموافق ههة و النم ههاذإ
الخاصة بالموافقة وسحب الموافقة ورصا ي نقل و/أو ربادل البيانات الشخصية داخل وخا إ المملكهة
وفقا ألحكا هذا القانون.
ح .إصه ههدا المجله ههس قائمه ههة محدثه ههة بشه ههكل دو ي لله ههدول و/أو الريئه ههات و/أو المنظمه ههات الدوليه ههة و/أو
اإلقليمية المعرمدة لدى المملكة والري ال يروف لهديرا مسهروى الحمايهة الكهافي وفقها ألحكها ههذا القهانون
ويلرز المجلس بنش هذ القائمة.
ط .إق ه ا الرق ي ه السههنوي الخهها

بحمايههة البيانههات الشخصههية الصههاد عههن مفههو

الحمايههة و فعههه إلههى

مجلس الوز اء.
ي .أي مرا أخ ى رناط بالمجلس بمقرضى الرش يعات النافذة.
المادة (:)6
أ .ررولى الوحدة ومن خالل المفو

المرا والصالحيات الرالية:

 .1فههع الروصههيات بش هةن الرش ه يعات و/أو االرفاقيههات المرعلقههة بحمايههة البيانههات الشخصههية إلههى المجلههس
العرمادها.
 .2اقر اح السياسات و/أو االسهر اريجيات و/أو الخطهط و/أو البه امج بشهةن رطبيهق أحكها ههذا القهانون و
فعرا إلى المجلس إلق ا ها.
 .3إعههداد نظهها يرعلههق بالشههكاوى و/أو الطلبههات المقدمههة مههن أصههحاب البيانههات الشخصههية بحههق الجرههات
المسيط ة و/أو المقدمة من الجرات المسيط ة بحق أي جرة و فعه إلى المجلس إلق ا .
 .4م اقبههة الره از الجرههة المسههيط ة بةحكهها هههذا القههانون و األنظمههة و الرعليمههات الصههاد ة بمقرضهها و مههدى
رقيدها باإلج اءات الفنية و اإلدا ية المحددة بمقرضى نظا يصد لرذ ال اية.
 .5السي في اإلج اءات القانونية بحق المخالفين ألحكا هذا القانون حسب مقرضى الحال.
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 .6رمثيل المملكة في المحافل المحلية و اإلقليمية و الدولية المرعلقة بحماية البيانات الشخصية.
 .7إعداد الرعليمات الرنظيمية المرعلقة بم اقب حماية البيانات الشخصية و فعرا إلى المجلس إلق ا ها.
 .8إعداد الرعليمات الري ربين ش وط و إج اءات الحصول على الموافقة و سحب الموافقة و رصا ي نقل
و/أو ربادل البيانات الشخصية داخل و خا إ المملكة و فعرا إلى المجلس إلق ا ها.
 .9إعهداد النمههاذإ للحصهول علههى الموافقهة وسههحب الموافقههة ورصها ي نقههل و/أو ربهادل البيانههات الشخصههية
الخاصة بالموافقة و سحب الموافقة على عمليهات البيانهات الشخصهية إلهى خها إ المملكهة وفقها ألحكها
هذا القانون و فعرا إلى المجلس العرمادها.
 .10إعداد الرق ي السنوي و فعه إلى المجلس إلق ا .
ب .لمفو

الحماية رفوي

على أن يكون الرفوي

أي من صالحياره المنصو

عليرا في هذا القانون إلى أي من موظفي الوحدة

خطيا و محددا.

المادة (:)7
أ .ركون الجرة المسيط ة مستولة عن البيانات الشخصية الخاضعة لسيط ررا ،و عهن رلهك الرهي سهلمت إليرها
من قبل أي جرة أخ ى وفقا ألحكا هذا القانون.
ب .رضع كل جرة مسيط ة إج اءات خاصة بعمليات البيانات الشخصية و نلية رلقهي الشهكاوى بخصوصهرا و
ال د عليرا وفقا ألحكا هذا القانون ،على أن رقو بنش ها في وسائل اإلعال المراحهة بمها فهي ذلهك الموقهع
اإللكر وني الخا

برا.

إ .رُسه ه لهمي كه ههل جره ههة مسه ههيط ة شخصه هها طبيعيه هها و/أو اعربا يه هها وذله ههك للقيه هها بمره هها (م اقه ههب حمايه ههة البيانه ههات
الشخصية) ،على أن يكون ممن لديه القد ة على القيا برذ المرا .

د .يكون م اقب حماية البيانات الشخصية مستوال عن:
 .1م اقبة اإلج اءات المعمول برا داخل الجرة المسيط ة و روثيهق مهدى روافقرها مهع أحكها ههذا القهانون و
األنظمة و الرعليمات الصاد ة بموجبه.
 .2اإلش ا

على عمليات البيانات الشخصية و روثيق مدى روافقرا مع أحكا هذا القانون.

7

 .3إج ه ه اء الرقيه ههي و الفح ه ه

اله ههدو ي ألنظمه ههة قواعه ههد البيانه ههات الشخصه ههية ،و أنظمه ههة عمليه ههات البيانه ههات

الشخص ههية ،و أنظم ههة ررب ههع و من ههع اخره ه اق البيان ههات الشخص ههية ،و أنظم ههة روثي ههق عملي ههات البيان ههات
الشخصية بشكل دو ي ال يقل عن م ة كل ثالثة أشر  ،على أن يقهو بروثيهق نرهائج الرقيهي و إصهدا
الروصيات الالزمة لحماية البيانات الشخصية و مرابعة رنفيذ هذ الروصيات.
 .4العمل كضابط ا رباط مباش مهع مفهو

الحمايهة و الجرهات األمنيهة و القضهائية فيمها يخه

االلره از

بةحكا هذا القانون.
 .5ال د على الشكاوى الم سلة له من مفو

الحماية والطلبات المقدمة من أصهحاب البيانهات الشخصهية

و أي جرة أخ ى ذات عالقة و المرعلقة بعمليات البيانات الشخصية وفقا ألحكا هذا القانون.
 .6رنظههي البه امج الرد يبيههة الالزمههة لمههوظفي الجرههة المسههيط ة و مسههرخدمي البيانههات الشخصههية لههدى رلههك
الجرة المسيط ة لرةهيلر للرعامل مع البيانات الشخصية بما يرناسب ومرطلبات هذا القانون.
المادة (:)8
أ .مع م اعاة أحكا الفق ة (ب) من هذ المادة ،رعرب البيانات الشخصية الرهي يجه ي عليرها أي مهن عمليهات
البيانههات الشخصههية بيانههات سه ية يقههع علههى عههارق الجرههة المسههيط ة و كافههة الجرههات األخه ى ذات العالقههة
بةي من البيانات الشخصية المحافظة على س يررا.
ب .رحدد ش وط اإلفصاح عن البيانات الشخصية ،و الجرات الري يجوز لرا اإلفصاح ،و البيانات الشخصية
المسموح باإلفصاح عنرا ،و الرصا ي الالزمة ،بموجب أنظمة رصد لرذ ال اية.
إ .عل ههى الجر ههة المس ههيط ة ارخ ههاذ الر ههدابي األمني ههة و الرقني ههة و الرنظيمي ههة و وس ههائل أم ههن و حماي ههة البيان ههات
الشخصهية المالئمهة الرهي ركفهل حمايهة البيانهات مهن أي كشه

و/أو ر ييه و/أو اضهافة و/أو إرهال

و/أو

اخر اق و/أو أية عملية و/أو إج اء غي مص ح به بموجب األنظمة و الرعليمات الصاد ة لرذ ال اية.
د .في حال حدوء أي اخر اق للبيانات الشخصية يروجب على الجرة المسيط ة إبالغ مفو
 72ساعة من اكرشا

الحماية خهالل

عملية االخر اق بما في ذلك مصد االخر اق ونليره وأصحاب البيانات الشخصهية

الذين رةث ت بيانارر الشخصية برذا االخر اق وأية معلومات أخ ى مروف ة حول عملية االخر اق المذكو ة.
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ه .إذا له ه رر ههوف المعلوم ههات المرعلق ههة بمص ههد و نلي ههات اخره ه اق البيان ههات الشخص ههية ،أو أص ههحاب البيان ههات
الشخص ههية ال ههذين ر ههةث ت بيان ههارر الشخص ههية بر ههذا االخره ه اق يج ههب عل ههى الجر ههة المس ههيط ة رزوي ههد مف ههو
الحماية بكل معلومة جديدة مرعلقة باالخر اق فو الحصول عليرا.
و .عنهههد حهههدوء أي اخر ه ه اق للبيانه ههات الشخصهههية يروجهههب عله ههى الجر ههة المسهههيط ة إبه ههالغ أصهههحاب البيانه ههات
الشخصههية الههذين ق ههد ركههون بيان ههارر الشخصههية ر ههةث ت خههالل  24س ههاعة مههن اكرش هها

عمليههة اإلخرهه اق،

وروفي النص واإل شاد باإلج اءات الالزمة لرفادي أي عواقب قد رر رب على هذا االخر اق.
ز .رعربه الجرههة المسههيط ة وحههدها هههي المسههتولة عههن رعههوي

صههاحب البيانههات الشخصههية عههن أي هة ركههالي

و/أو أض ه ا ماديههة أو معنويههة وقعههت عليههه بسههبب حههدوء أي اخر ه اق لبيانارههه الشخصههية الرههي رقههع رحههت
سههيط ة و/أو فههي عرههدة الجرههة المسههيط ة حيههء يكههون الرعههوي

وفقهها ألحكهها القههانون المههدني األ دنههي ذي

العالقة برذا الموضو .
ح .على الجرة المسيط ة روفي وسائل المساعدة البص ية و السهمعية و الحسهية أو أي وسهيلة مناسهبة رضهمن
رلبية احرياجات أصحاب البيانات الشخصية من ذوي اإلعاقة في مما سة حقوقر .
المادة (:)9
أ .ال يجهوز ألي جرهة مسهيط ة مباشه ة أي مهن عمليهات البيانهات الشخصههية ألي غه

دون الحصهول علههى

موافقة مسبقة ص يحة و موثقهة خطيها و/أو إلكر ونيها لصهاحبرا ،ورعربه شه وط الموافقهة المهذكو ة فهي ههذ
الفق ة هي المعرمدة ألغ ا

هذا القانون أينما و دت.

ب .يجب أن يكون طلهب الموافقهة علهى اي عمليهة مهن عمليهات البيانهات الشخصهية بل هة واضهحة و بسهيطة و
غي مضللة ويمكن الوصول إليه بسرولة.
إ .على الموافقة أن ركون محددة ال ايات والمدة وأن رطلب الجرة المسيط ة موافقهة صهاحب البيانهات فهي كهل
مه ة رر يه طبيعههة العمليههات الرههي رج برهها الجرههة المسههيط ة علههى البيانههات الشخصههية أو أهههدافرا أو أي مههن
المعطيههات الهوا دة فههي الفقه ة (أ) مههن المههادة ( )10مههن هههذا القههانون و فههي حههال له يجههدد صههاحب البيانههات
الشخصية موافقره ص احة رعرب الموافقة الغية.
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د .على ال غ مما و د في الفق ة (أ) من هذ المادة يجوز مباش ة أي عمليهة مهن عمليهات البيانهات الشخصهية
دون الحصول على الموافقة الص يحة و الموثقة لصاحب البيانات الشخصية وذلك في الحاالت الرالية:
 .1إذا كانت ض و ية ل

منع و/أو كش

ج يمة بناء على ق ا قضائي و/أو أم من المدعي

العا .
 .2إذا كانههت مطلوبههة و/أو مص ه حا برهها بموجههب أي مههن الق هوانين النافههذة و/أو كههان ذلههك بق ه ا مههن
المحكمة المخرصة.
 .3إذا كانههت ض ه و ية لحمايههة المصههلحة الحيويههة المرعلقههة فقههط بالحيههاة أو المههوت لصههاحب البيانههات
الشخصية المجموعة عنه البيانات بما ال يخال

أحكا هذا القانون.

 .4إذا كانه ههت البيانه ههات الشخصه ههية الم ه ه اد الحصه ههول عليره هها و/أو مباش ه ه ة أي مه ههن عمليه ههات البيانه ههات
الشخصية عليرا جزء من مصد مراح وصول الجمرو إليه بما ال يخال
 .5إذا كانه ههت ض ه ه و ية ألغ ه ه ا

البحه ههء العلمه ههي و/أو الره هها يخي و/أو أهه ههدا

أحكا هذا القانون.
إحصه ههائية لرحقيه ههق

المصلحة العامة.
ه .يحههق لصههاحب البيانههات الشخصههية سههحب موافقرههه الرههي سههبق وأصههد ها ل ايههات إج ه اء أي مههن عمليههات
البيانات الشخصية على بياناره وذلك بموجهب إشهعا خطهي و/أو إلكر ونهي موجهه إلهى الجرهة المسهيط ة ،
وفههي هههذ الحالههة رلرههز الجرههة المسههيط ة برنفيههذ طلههب صههاحب البيانههات الشخصههية خههالل شههر مههن رهها يش
ربليغ اإلشعا المشا إليه ما ل يكن هناك حاجة لالحرفاظ برا بموجب أي مرطلبهات رعاقديهة و/أو قابيهة
و/أو المرطلبههات ال هوا دة فههي الفقه ه ة (د) مههن هههذ المههادة دون أن يرحم ههل صههاحب البيانههات الشخص ههية أي
ربعات مالية و/أو رعاقدية نريجة سحبه هذ الموافقة.
و .ال يعرهد بهةي موافقهة صههاد ة عهن صهاحب البيانههات الشخصهية إذا صهد ت عنهه اسههرنادا إلهى معلومهات غيه
صحيحة و/أو مما سات خادعة و/أو مضللة وكانت هي السبب في ق ا بمن الموافقة المذكو ة.
ز .مع م اعاة الفق ة (د) من هذ المادة ال يجوز مباش ة أي من عمليات البيانات الشخصية بواسهطة أي جرهة
مسههيط ة إذا كانههت رلههك العمليههات رسههبب ض ه ا ليشههخا

الههذين جمعههت عههنر البيانههات و/أو رنههال مههن

حقوقر و/أو ح يارر و الري رحدد بموجب نظا يصد لرذ ال اية.
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المادة (:)10
أ .مههع م اعههاة الفق ه ة (د) مههن المههادة ( ،)9رلرههز الجرههة المسههيط ة قبههل البههدء بعمليههة جمههع البيانههات الشخصههية
بإعال صاحب البيانات الشخصية خطيا أو إلكر ونيا بما يلي:
 .1ال

الذي رج ى من أجله عملية الجمع و أية أغ ا

ثانوية.

 .2البيانات الشخصية الري سير جمعرا.
 .3را يش البدء بجمع البيانات الشخصية.
 .4الفر ة الزمنية الري سير خاللرا إج اء أي من عمليهات البيانهات الشخصهية ،علهى أن ال يهر رمديهد
هههذ الفر ه ة إال بموافقههة صههاحب البيانههات الشخصههية علههى النحههو المبههين فههي المههادة ( )9مههن هههذا
القانون.
 .5الجرات األخ ى الري سرشا ك الجرة المسيط ة رنفيذ أي من عمليات البيانات الشخصية.
 .6ضوابط أمن المعلومات الري رربعرا الجرة المسيط ة.
 .7معلومات عن عمليات الرشخي

.

 .8حق صاحب البيانات الشخصية في االعر ا

و سحب الموافقة و النفاذ إلى بياناره الشخصية.

ب .ال يجههوز أن ررجههاوز عمليههة جمههع البيانههات الشخصههية ال ه

الههذي جمعههت مههن أجلههه و المحههدد عنههد أخههذ

موافقة صاحب البيانات الشخصية على النحو المبين في المادة ( )9من هذا القانون.
إ .مع م اعاة الرش يعات ذات العالقة و أحكا الفق ة (د) من المادة ( )9من ههذا القهانون ،ال يجهوز االحرفهاظ
بالبيانات في عردة الجرة المسيط ة الري باش ت أي من عمليات معالجة البيانهات الشخصهية عليرها لمهدة
ررجاوز را يش انرراء العمليات عليرا.
د .يجههب أن رههر عمليههة جمههع البيانههات وفقهها ألحكهها هههذا القههانون و ال يجههوز اسههرخدا أي وسههيلة غيه قانونيههة
و/أو إيراميه و/أو غي صحيحة لرذا ال

.

ه .ال يجوز إج اء أي مهن عمليهات البيانهات الشخصهية لمهن هه دون سهن الثامنهة عشه ة و/أو ممهن لهدير أي
مههن موانههع األهليههة حسههب مهها ع فرهها القههانون المههدني األ دنههي ،دون الحصههول علههى موافقههة أحههد الوالههدين
الخطيههة و/أو اإللكر ونيههة ،و فههي حههال غيههاب الوالههدين ألي سههبب مههن األسههباب فيههر أخههد موافقههة ال ههولي
المعين قانونا لمرابعة شتون صاحب البيانات الشخصية المذكو في هذ الفق ة.
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و .مع م اعاة ما و د في أحكا الفق ة (ز) مهن المهادة ( )8مهن ههذا القهانون ،رلرهز الجرهة المسهيط ة الرهي رقهو
بجمههع البيانههات الشخصههية لحسههاب جرههة مسههيط ة أخ ه ى الرثبههت مههن ر هواف كافههة الش ه وط القانونيههة لصههحة
عملية الجمع لدى الجرة الري رعمل لحسابرا.
المادة (:)11
أ .يرعين أن ركون البيانات الشخصهية محهل أي عمليهة مهن عمليهات البيانهات الشخصهية صهحيحة و دقيقهة و
يج ي رحديثرا بشكل دو ي بما يضمن أن ربقى كذلك عند كل اسرخدا .
ب .رلرههز الجرههة المسههيط ة باسههركمال و رحههديء و رصههحي أي بيانههات شخصههية ركههون غيه كاملههة و/أو غيه
دقيقههة وفقهها لمهها هههو مرههاح ومر هواف لرهها مههن معلومههات شخصههية و ذلههك قبههل إج ه اء أي عمليههة مههن عمليههات
البيانات الشخصهية علهى أن يلرهز صهاحب البيانهات الشخصهية برزويهد الجرهة المسهيط ة بجميهع المعلومهات
الالزمة ل ايات اسركمال أو رحديء أو رصحي بياناره الشخصية.
إ .رلرههز الجرههة المسههيط ة ومعههالج البيانههات الشخصههية ومسههرخد البيانههات الشخصههية بضههمان أمههن المعلومههات
المالئ الكفيل بمنع اخر اق البيانات الشخصية و الري رساعد في اكرشا

ورعقب حاالت اخر اق البيانات

الشخصية ،كما رلرز بروفي سائ وسائل أمن المعلومات خالل عمليات البيانات الشخصية.
د .يجههب أن رههر عمليههات البيانههات الشخصههية بط يقههة رضههمن س ه ية المعلومههات وسههالمررا وعههد حههدوء أي
ر يي عليرا.
المادة (:)12
أ .ال يجوز النقهل و/أو الربهادل اإللكر ونهي و/أو غيه اإللكر ونهي للبيانهات الشخصهية بهةي حهال مهن األحهوال
بين الجرة المسيط ة وأي جرة أخ ى داخل المملكة إال برواف الش وط الرالية مجرمعة:
 .1موافقهة صهاحب البيانههات الشخصهية علههى ههذا النقههل و/أو الربهادل وفههق األحكها المقه ة فهي المههادة
( )9من هذا القانون.
 .2أن يحقق نقل و/أو ربادل البيانات الشخصية مصال
الشخصية ومرلقي البيانات الشخصية .
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مشه وعة للجرهة الرهي ررهوف لهديرا البيانهات

 .3أن يرواف العل الكافي لهدى صهاحب البيانهات الشخصهية بالجرهة الرهي سهررلقى البيانهات الشخصهية
واألغ ا

الري سرسرخد من أجلرا .

 .4م اعاة أحكا الفق ة (إ) من المادة ( )11من هذا القانون.
ب .ال يشههر ط رههوف الش ه وط ال هوا دة فههي الفق ه ة (أ) مههن هههذ المههادة ،وذلههك فههي حههال رحقههق أي مههن الحههاالت
عليرا في الفق ة (د) من المادة ( )9من هذا القانون .

المنصو

إ .يروجب على الجرة المسيط ة أن رحرفظ بسهجالت روثهق فيرها البيانهات الرهي ره نقلرها و/أو ربادلرها مهع أي
جرة أخ ى ،و ال اية من ربادلرا وروثيق موافقات أصحاب البيانات الشخصهية علهى نقلرها ،علهى أن يكهون
الروثيق على األقل بوسائل إلكر ونية غي قابلة للشطب و/أو الرعديل.
د .يحظ على الجرة المسهيط ة نقهل البيانهات الشخصهية و/أو ربادلرها و/أو إراحررها ألي جرهة أخه ى إذا كهان
ال

من ذلك الرسويق لمنرجات و/أو خدمات أي من الجرة المسيط ة و/أو مرلقي البيانات الشخصية،

إال بموافقة صاحب البيانات الشخصية.
المادة (:)13
أ .ال يجه ههوز نقه ههل و/أو ربه ههادل أي مه ههن البيانه ههات الشخصه ههية خه هها إ المملكه ههة إله ههى اله ههدول و/أو الريئه ههات و/أو
المنظمات الدولية و/أو االقليمية و/أو غي ها من الجرات المماثلة الري ال يروف لديرا مسرويات كافية من
حماية البيانات الشخصية ،و ال يعرب مسروى الحماية كافيا إذا كان أقل مما يق

هذا القانون من أحكها

لحماية البيانات الشخصية.
ب .يسرثنى مما و د في الفق ة (أ) من هذ المادة الحاالت الرالية:
 .1الرعاون القضائي اإلقليمي و/أو الدولي بموجب ارفاقيات دولية نافذة في المملكة.
 .2الرعاون الدولي و/أو االقليمي بين المملكهة وبهين هيئهات و/أو منظمهات و/أو وكهاالت دوليهة و/أو
إقليمية عاملة في حقل مكافحة الج يمة بةنواعرا و/أو مالحقة م ركبيرا.
 .3ربادل البيانات الشخصية الطبية الخاصة بصاحبرا عندما يكون ض و يا لعالجه وربهادل البيانهات
المرعلقة باألوبئة و/أو الكوا ء الصحية و/أو ما يمس الصحة العامة في المملكة.
 .4أي عملية نقل و/أو ربادل بيانات شخصية منظمة بموجب أي ارفاقية دولية نافذة.
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 .5إذا كههان نقههل و/أو ربههادل البيانههات مههن أجههل رحقيههق مصههلحة وطنيههة بنههاء علههى ق ه ا صههاد مههن
مجلس الوز اء.
 .6رواف موافقة صاحب البيانات الشخصية على النقل بعد إعالمه بعد رواف مسروى حماية كا .
إ .رنطبق ذات القيود والش وط الوا دة في المادة ( )12من هذا القانون على عملية نقهل و/أو ربهادل البيانهات
الشخصية خا إ المملكة.
د .على الجرة المسيط ة الروثق من و ضمان حماية وأمن المعلومهات الرهي يربعرها مرلقهي البيانهات الشخصهية
في الدول األخ ى قبل البدء بعملية نقل البيانات الشخصية.
المادة (:)14
يخضههع مرلقههي البيانههات الشخصههية جه اء أيههة عمليههة ربههادل و/أو نقههل للبيانههات الشخصههية ،لههذات المسههتوليات و
الواجبات القانونية المق ة على الجرة المسيط ة.
المادة (:)15
باسرثناء البيانات الري جمعت لمنع وقو الج يمة أو اكرشافرا أو مالحقررا ،يجب على الجرهة المسهيط ة بنهاء
علههى طلههب صههاحب البيانههات الشخصههية ،رمكينههه مههن النفههاذ إلههى بيانارهه الشخصههية و رحههديثرا ،و علهى الجرههة
المسههيط ة رههوفي الوسههائل اإللكر ونيههة و/أو غيه اإللكر ونيههة الرههي ر اههها مناسههبة لرمكينههه مههن ذلههك بط يقههة نمنههة
وفقا للمرطلبات القانونية واإلج ائية للبيانات الشخصية.
المادة (:)16
رههنظ جميههع الشههتون واألحكهها المرعلقههة بالطلبههات و/أو الشههكاوى ذات العالقههة بةحكهها هههذا القههانون وفقهها لنظهها
خا

يصد لرذ ال اية .

المادة (:)17
إذا روفي صاحب البيانات الشخصية ،فلو ثرهه الشه عيين مما سهة سهائ الحقهوق المقه ة لهه بموجهب أحكها ههذا
القانون.
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المادة (:)18
المحههاك األ دنيههة المخرصههة حص ه ا بههالنظ فههي الج ه ائ و/أو الن ازعههات الرههي رنش هة بخصههو

رخههر

رطبيههق

أحكا هذا القانون.
المادة (:)19
يعاقب بالحبس مدة ال رقل عن شر وال رزيد عن سنة أو ب امة ال رقل عهن ( )100مائهة دينها وال رزيهد عهن
( )10000عش ة نال

دينا أو بكلرا هارين العقوبرين كل من ا ركب أي من االفعال الرالية:

أ .مخالفة ش وط نقل و/أو ربادل البيانات الشخصية داخل و/أو خا إ المملكة المق ة فهي ههذا القهانون و/أو
األنظمة الصاد ة بمقرضا .
ب .الحصول على موافقة صاحب البيانات الشخصية على أي من عمليات البيانهات الشخصهية باالسهرناد إلهى
معلومهات غيه صهحيحة و/أو مما سههات خادعهة و/أو مضهللة وكانههت ههي السهبب فههي قه ا بمهن الموافقههة
المذكو ة.
إ .إد اإ و/أو إدخال أي بيانات غي صحيحة إلى قاعدة البيانات الشخصية وذلك بصو ة مرعمدة.
د .إفشه ههاء البيانه ههات الشخصه ههية الموجه ههودة رحه ههت سه ههيط ره و/أو فه ههي عردره ههه دون موافقه ههة صه ههاحب البيانه ههات
الشخصية.
ه .اخر ه اق و/أو م اقبههة و/أو االطههال و/أو الحصههول علههى و/أو روقي ه

و/أو مصههاد ة البيانههات الشخصههية

خالفا ألحكا هذا القانون و/أو األنظمة و/أو الرعليمات الصاد ة بمقرضا .
و .انرراك أي من وسائل أمن المعلومات و/أو الردابي الرقنية الموضوعة لحماية البيانات الشخصية المحددة
بموجب أحكا هذا القانون و/أو األنظمة الصاد ة بمقرضا .
ز .ف ه

طلههب صههاحب البيانههات الشخصههية بسههحب الموافقههة بههإرال

البيانههات الشخصههية و/أو إج ه اء نخ ه

واالسرم ا بمباش ة عمليات البيانات الشخصية غ ذلك ما ل يكن هناك حاجة لالحرفاظ برا بموجب أي
مرطلبات أخ ى بناء على أحكا الفق ة (د) من المادة (.)9
ح .أية مخالفات أخ ى ألحكا هذا القانون.
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المادة (:)20
يعاقب ب امة ال رقل عن ( )1000أله

دينها و ال رزيهد علهى ( )10000عشه ة نال

دينها كهل مهن ا ركهب

أي مخالفة ألحكا الفق ات (ب) و(إ) من المادة ( )7من هذا القانون.
المادة (:)21
باإلضافة إلى أي من العقوبات المق ة في المادرين ( )19و ( )20من هذا القانون يجهوز للمحكمهة المخرصهة
بنههاء علههى طلههب النيابههة العامههة و/أو المرض ه

و/أو مههن رلقههاء نفسههرا أن رقضههي بههإرال

البيانههات الشخصههية

و/أو إل اء قاعدة البيانات الشخصية موضو الدعوى الري صد برا ق ا قطعي باإلدانة.
المادة (:)22
أ .رضاع

العقوبة المق ة في المادرين ( )19و ( )20من هذا القانون في الحاالت الرالية:

 .1ا ركاب أي من األفعال المحددة فيرما من قبل موظ
 .2رك ا فعل اال ركاب من قبل نفس الشخ

عا .

.

المادة (:)23
ال رخههل المسههتولية الجزائيههة بحههق المرض ه

فههي إقامههة دعههوى الرعههوي

المدنيههة عههن األض ه ا الماديههة و/أو

المعنوية الري لحقت به من ج اء أي مخالفة ألحكا هذا القانون.
المادة (:)24
يصد مجلس الوز اء األنظمة والرعليمات الالزمة لرنفيذ أحكا هذا القانون.
المادة (:)25
ئيس الوز اء والوز اء مكلفون برنفيذ أحكا هذا القانون.

16

