
 توكيل وتفويض

لخ التي إلبياناتي الشخصية من اسم ومواليد وجنسية........ اووفًق  للعمل التطوعي "تم"شبكة في ًيا لكترونإاملسجل أو املشترك )أنا 

بمختلف حساباتها ومنصاتها، وأنا أقر بصحتها وعلى مسؤوليتي، وأنا  للعمل التطوعي  "تم"موقع شبكة  هنا، وعلى كافة سجلتها

ولصفحات التواصل االجتماعي واملشترك في مواقعها، أوكلت وأنبت وأنا بكامل أهليتي للعمل التطوعي  "تم"ملوقع شبكة املستخدم 

و من الغير أ ناتي الشخصية لديهم وجمعها من اشتراكاتي معهمفي تصحيح بيا للعمل التطوعي  "تم"شبكة ا، وقانونً  ااملعتبرة شرعً 

 
ً
 اوحساباته افحاتهوص انترنت بمواقعهراكها وعرضها للغير بما في ذلك على ال وإش تزويدها وتقاسمهافي  وتعديلها واستخدامها كافة

هازي حول ج امعلوماتي غير الشخصية أيضً ، وهذا يشمل اأو خاصً  اوسواًء كان االستخدام عاًم ، عالموال  اووسائل التواصل عليه

ومعلومات تحديد املوقع الجغرافي ومعرفات الجهاز الفريدة ونوع  IPالكمبيوتر أو الذي استخدمه أو جوالي، بما في ذلك عنوان 

 تطوعيللعمل ال "تم"شبكة لرادة  اوفًق  نترنت ولغته وأي معلومات أخرى، وكل ذلك بما كل ما تقدم ودون استثناء،متصفح ال 

 عن حذف بعضها أو كلها في أي نوع أو بما يحتويه النوع الواحد، كما لها إنهاء اشتراكي  بدون الرجوع إلي  
ً
أو إعالمي بذلك، فضال

 "تم"بكة ش بأي إعالم أو تبليغ لي، كما أوكلت   للقيامرادتها دون حاجة ل  اكان نوعه، أو توقيفه، أو حجبه، وفًق  امعها في أي وقت أيً 

 عن قيامها بأي تعديالت تراها مناسبة  للعمل التطوعي
ً
بمعالجة بياناتي الشخصية، سواًء كانت ضرورية أو غير ضرورية، فضال

 لتقديرها الشخص ي، وكل ذلك بدون الرجوع إلي  
ً
 عن أنها تقوم مقاموفقا

ً
أو من  ا هفي املوافقة عني وأخذ العلم عني من ي، فضال

البدء في معالجة أية بيانات شخصية لي وبعدها، وبدون حاجة إلى إعالمي بها سواًء كانت بياناتي أو بياناتهم  الغير إليها، سواًء قبل

للعمل  "تم"شبكة ، وهذا يشمل على سبيل املثال، بيانات منهافي العالم عني من الغير أو  يأو بيانات املعالج، حيث تقوم مقام

 أو الستغاللها من قبله، ف للعمل التطوعي "تم"شبكة أو أي طرف آخر يتولى معالجة البيانات الشخصية لصالح  التطوعي
ً
ضال

أو أي طرف آخر في معالجة البيانات الشخصية من أجلها أو أجلي، بالضافة  للعمل التطوعي "تم"شبكة عن األغراض التي ترغب 

 عن أية إلى الوصف الشامل والدقيق ألنشطة املعالج
ً
ة ودرجات الفصاح عن البيانات الشخصية لألغراض املشروعة، فضال

معلومات أخرى تكون ضرورية والزمة الستيفاء شروط معالجة البيانات، بما في ذلك في حال حدوث أي إخالل باالحتياطات 

االحتفاظ بكافة  الحق في للعمل التطوعي "تم"لشبكة أن م، كما 2016لسنة  13/ من القانون رقم 13املنصوص عليها في املادة /

رض التسويق لكتروني لي بغإأو من تسمح له إرسال أي اتصال  للعمل التطوعي "تم"لشبكة بياناتي للمدة التي تراها مناسبة، كما 

ذكر بما تم تقديمه، وبما تم ذكره أيضً  يما يخص تطبيق تي ف، لتكون وكيلااملباشر أو أي رسائل على جوالي. كما أوكلتها فيما لم ي 

م بشأن حماية خصوصية البيانات الشخصية، بما لي من حقوق ممارسة أو إعالن أو تبليغ، وفي 2016لسنة  13القانون رقم 

 الكترونيً إمنها أو من الغير، واعتبر موافقتي على التسجيل أو االشتراك توقيع مني على هذه الوكالة  التبليغ وأخذ العلم عني سواءً 

تبعة في وعلى سيا
 
ا شعارً إو  ني معهالكترو، وهو قبول مني على موافقتي للتعامل الللعمل التطوعي "تم"شبكة سة الخصوصية امل

 "تم"أخطاء قد تنشأ بسبب أو في معرض اشتراكي أو تسجيلي أو تعاملي مع شبكة ب متعلقةتنازلي عن املطالبة بأية تعويضات ب

 (.لكتروني أو  شبكات التواصل املرتبطة بهاأو موقعها ال ومنصاتهابمختلف حساباتها للعمل التطوعي 


