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 للعاملین الخصوصیة سیاسة

 مقدمة 1
 أو  "أنت"( والسابقین والحالیین المستقبلین العاملین حول نجمعھا التي الشخصیة المعلومات خصوصیة بحمایة نحن نلتزم

  األجور. بیانات وعملیات البشریة والموارد اإلداریة لألغراض )"العاملین"

 ونستخدمھا، الشخصیة، معلوماتك نجمع أن على وتوافق تفھم أنت المستقبلیین)، العاملین أحد (أو حیاة في العاملین أحد باعتبارك
  .)"السیاسة" (ھذه للعاملین الخصوصیة سیاسة مع یتوافق بما عنھا ونفصح

 السیاسة ھذه تطبیق 2
 أو شفھیاً، أكان سواءُ  شكل بأي الشخصیة المعلومات ھذه استخدام وعلى للعاملین الشخصیة وماتالمعل على السیاسة ھذه ُتطبَّق

 أو إقامتك / جنسیتك على بناءً  منطقتك / ببلدك خاصة خصوصیة سیاسة ھناك تكن لم ما السیاسة ھذه ُتطبٌّق كتابًیا. و/أو إلكترونًیا،
 المنطقة. / لبلدا ھذا في أدناه) موضح ھو (كما حیاة موقع كان إذا

 المنفصلة القانونیة الكیانات جمیع من اعُتمدت وقد الشخصیة، معلوماتك بحمایة حیاة شركة التزام على السیاسة ھذه تفرض
  لـ حیاة ومنتجعات فنادق لمختلف الخدمات تقدم أو و/ تمتلك و/أو امتیاز، حق تستخدم و/أو تشغل، و/أو تدیر، التي والمتمیزة
Hyatt  ® ، و Hyatt Park  ® ، وMiraval  ®، و exhale  ®، وHyatt Grand  ®، وRegency Hyatt ®، 

  House Hyatt و  ®  Place Hyatt و ، ®  Hyatt by Unbound ومجموعة ، ®  Centric Hyatt و ،®  Andazو
 الفنادق ذلك في ابم العالم، أنحاء جمیع في  ®Club Residence Hyatt أو Zilara Hyattو ,Ziva Hyatt  و  ®

 ھذه وتشمل . حیاة" "مواقع وجماعًیا،   حیاة" "موقع (فردًیا، حیاة إلى المنتسبة المستقلة التجاریة العالمات ذات والمنتجعات
 والظاھرة المستقلة القانونیة الكیانات وجمیع مباشرة، غیر أو مباشرة بصورة لھا التابعة والشركات للفنادق، حیاة شركة الكیانات

 ھذه في "نا " الملكیة وضمیر "نحن" "بالضمیرحیاة" إلى واإلشارات العالم. أنحاء جمیع في حیاة ومنتجعات فنادق تمتلك لتيا
 قد أو بھا تربطك التي الھیئة ذلك في بما والظاھرة، المستقلة القانونیة الكیانات إلى إجماالً  یشیر أو السیاق إلى یستند السیاسة
 عمل. عالقة بھا تربطك

 في الموضحة لألغراض عمل عالقة بھا تربطك قد أو بھا تربطك التي الكیانات ِقبل من الشخصیة معلوماتك مع التعامل سیتم 
 الموارد بإدارة الخاصة لألغراض أعاله المذكورة األخرى للكیانات الشخصیة معلوماتك عن الكشف یجوز  أدناه. 4 القسم

 البشریة.

 العالمي، المستوى على لدینا الشخصیة المعلومات معالجة ألنشطة نطاق أشمل وصف في سیاسةال ھذه من الھدف یتمثل حین في
 ھذه قوانین تفرضھا التي للقیود طبًقا القضائي االختصاص مناطق بعض في أكثر لقیود تتعرض قد ھذه المعالجة أنشطة أن إال

 تلك معالجة طریقة أو جمعھا یمكننا التي الشخصیة وماتالمعل أنواع معینة بلد قوانین تقید قد المثال، سبیل على المناطق.
  المحلي. القانون متطلبات یعكس بما الممارسات و/أو الداخلیة السیاسات نضبط الحاالت، ھذه مثل وفي الشخصیة. المعلومات

 تمنح بذلك فأنت ي،القضائ االختصاص مناطق بعض في المحلي القانون یتطلبھ ما حدود في السیاسة، ھذه على موافقتك حال في
 (حسبما حساسة شخصیة معلومات تعتبر والتي حیاة إلى تقدمھا شخصیة معلومات أي معالجة على والخطیة الصریحة موافقتك

 مالیة. معلومات ُتعتبر أو )3 القسم في موضح ھو

 نعالجھا التي الشخصیة المعلومات أنواع 3
 تشتمل كفرد. ھویتك تحدید خاللھا من یمكن أو تحدد التي المعلومات إلى السیاسة ھذه في الشخصیة" "المعلومات مصطلح یشیر
 بھ المعمول للقانون طبًقا القضائي االختصاص منطقة حسب تختلف قد (التي بمعالجتھا نقوم التي الشخصیة المعلومات أنواع

  یلي: ما وواجباتھم) للعاملین الوظیفي الموقع وطبیعة

 وھواتف االجتماعیة، والحالة والعرق، والصورة، المیالد، وتاریخ الشخصیة، االتصال وتفاصیل والنوع، االسم، •
 الطوارئ؛

  السفر؛ جواز ومعلومات والجنسیة العسكریة، والحالة العمل، تصریح وحالة اإلقامة، •

 المصرفي؛ الحساب وتفاصیل الضرائب دافع ھویة لتحدید آخر رقم أو االجتماعي الضمان •
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 والجنسیة والسن الجنس ذلك في (بما األخرى اإلعانات ومعلومات والتأمین عاشاتوالم المرض فترات تعویضات •
  المؤھلین)؛ اآلخرین والمستفیدین المستقلین أو القصر واألطفال زوج ألي السفر جواز ومعلومات

 المھنیة، داتوالشھا التعلیمیة، والخلفیة التقنیة، والمھارات الوظیفي، والتاریخ الترقیات، وتواریخ التعیین تاریخ •
 حضورھا؛ تم التي التدریبیة والدورات اللغویة، والقدرات التسجیل، وعملیات

  الخاصة؛ واالحتیاجات الجسدیة واإلعاقات الفوتوغرافیة، والصور المالبس، ومقاس والوزن الطول •

 والتوقعات الراتب وتاریخ بمرتب، اإلجازة في الموظف وأحقیة اإلجازات وطلبات العمل، عن الغیاب سجالت •
 التأدیبیة واإلجراءات والتطویر، االختیار وتقییمات واإلطراء، التقدیر وشھادات األداء، وتقدیرات بھ، المرتبطة

 وتنفیذھا)؛ حیاة لسیاسات االمتثال مراقبة ذلك في (بما التظلم وإجراءات

 والمراقبة والكحول المخدرات تعاطي راختبا ونتائج االئتمانیة والخلفیة اإلجرامیة الخلفیة عن التحقق عملیات نتائج •
 من ومناسبتھ بذلك السماح حالة في وذلك القیادة، وسجل المركبة وتسجیل القیادة رخصة ورقم الصحیة والشھادات

 المستقبلي؛ العامل أو العامل عاتق فوق تقع التي الوظیفیة الناحیة

 والمستفیدین المستحقین المعالین من غیره أو القاصر لالطف أو بالزوج، خاصة معلومات أي ذلك في (بما العافیة برامج •
 )؛العافیة برنامج في المشاركة یختارون الذین

 ،المثال سبیل على( المحكمة أحكام أو القانون تنفیذ سلطات وأوامر وطلبات قوانین مع یتوافق بما المطلوبة المعلومات •
 الدیون)؛ سداد معلومات أو الطفل دعم معلومات

 استخدام وسیاسات المصالح تعارض سیاسات و/أو األخالق یشمل بما حیاة، بسیاسات تتعلق واتفاقیات اعترافات، •
 األخرى؛ المؤسسة وموارد الكمبیوتر

 إدخال وأنظمة ”)CCTV“( المغلقة الدوائر تلفزیون ذلك في بما األمن، أنظمة على التقاطھا تم التي المعلومات •
 في ذلك، في بما بھ، المعمول القانون بھ یسمح الذي بالقدر األخرى، التكنولوجیاو األمان وأنظمة الرئیسیة البطاقات
  الوجوه؛ على والتعرف البیومتریة المعلومات معینة، قضائیة نطاقات

 نقلھا أو تخزینھا، أو واالتصاالت، الُمنَتج العمل من وغیرھا والمراسالت، اإللكتروني، والبرید الصوتي، البرید إنشاء •
  اتصاالتھا؛ معدات أو اتصاالتھا شبكة أو حیاة كمبیوتر جھاز یستخدم موظف طریق عن

 مثل( اإلداري التوظیف بإنھاء المتعلقة والمعلومات الخدمة، إنھاء أو االستقالة وسبب الخدمة، إنھاء أو االستقالة تاریخ •
 أي و المراجع)؛

 حیاة. بأغراض لالمتثال ضروریة تكون وقد صلة ذات أخرى بیانات •

 نعالج الحاالت، بعض في ذلك ومع معرفة. سابق عن إلینا تقدمھا معلومات ھي نعالجھا التي الشخصیة المعلومات معظم
 أو معك، تعامالتنا أثناء في أو لنا تقدمھا التي األخرى المعلومات إلى استناًدا بشأنك استنتاجھا نستطیع التي الشخصیة المعلومات
 التي المعالجة یستخدم الخلفیة) عن التحریات مزود أو التوظیف وكیل (مثل خارجي طرف من انتلقاھ التي الشخصیة المعلومات

  بھا. أخبرناك

 لقوانین وفقاً  حساسة شخصیة معلومات نجمعھا التي أو لنا تقدمھا التي الشخصیة المعلومات فیھا تعتبر حاالت ھناك تكون قد
 من التي الشخصیة المعلومات أّنھا على "الحساسة الشخصیة المعلومات" القوانین ھذه وُتعرِّف البلدان. بعض في الخصوصیة

 من غیرھا أو الدینیة المعتقدات أو السیاسیة، اآلراء أو للفرد، القومي أو العرقي األصل نستخلص أو نحدد أن یمكن خاللھا
 الطبیة، المعالجات أو العقلیة أو البدنیة الصحیة الحالة أو المھنیین، رابطة أو العمال نقابة عضویة أو المماثلة، األخرى المعتقدات

 ُتمّثل قد جًدا، نادرة حاالت وفي الجنسي. المیول أو الجنسیة الحیاة عن والمعلومات البیومتریة، المعلومات أو الوراثیة، البیانات أو
 حالة في إال الحساسة الشخصیة المعلومات نعالج ال فیھ. ُتقیم الذي البلد في الحساسة الشخصیة البیانات من جزًءا المالیة السجالت

 القضائي. االختصاص منطقة بھ تسمح ما حدود وفي تتبعھا التي القضائي االختصاص منطقة قبل من بذلك السماح

 لنا السماح عدم و/أو تقدیمك عدم حالة في ذلك. خالف على یرد لم ما إلزامیة، منك نطلبھا التي الشخصیة المعلومات جمیع ُتعد
 على یوثر ما حولك، كاملة بمعلومات االحتفاظ نستطیع فلن المطلوب، النحو على اإللزامیة الشخصیة المعلومات جمیع الجةبمع

 أدناه. 4 القسم في الموضحة األغراض تحقیق في قدرتنا
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 الشخصیة المعلومات نستخدم كیف 4
  أجل: من عنھا والكشف واستخدامھا الشخصیة الموظفین معلومات جمع ُیمكننا بھا، المعمول والقوانین المعنیة للدولة وفقاً 

 عمل؛ فرص على الحصول طلبات تقییم •

 الستحقاقات،وا المرتبات، الحصر، ال المثال سبیل على ذلك، في بما الموظف، عمل عالقات جوانب جمیع إدارة •
 وعملیات األداء، وتقییم الغیاب، ومراقبة والتدریب، والتنمیة السداد، الواجبة النفقات من وغیرھا السفر، وشركات
  العامة؛ والمظالم االنضباط

 البشریة؛ بالموارد صلة ذات وعملیات تحلیلیة وعملیات عامة إداریة عملیات تنفیذ •

 التعاقب؛ وخطط العاملة القوى تطویر •

 المھنیة؛ الصحة وبرامج المرض سجالت على الحفاظ •

 داخل والمراقبة منافذھا وتسھیل ضبط فیھا (بما والممتلكات الموظفین وكذلك وأمنھم، حیاة فندق نزالء سالمة حمایة •
  األخرى)؛ ومواردھا اتصاالتھا، وشبكة حیاة، كمبیوتر أجھزة واستخدام آمنة أبنیة

 بھا؛ العمل وفریق ونزالءھا حیاة ضد لمقامةا االدعاءات على والرد التحقیق •

 الموظفین؛ تقدیر برامج وإدارة الموظفین حول استقصاءات إجراء •

  بھا؛ واالحتفاظ المراجع وتوفیر الخدمة إنھاء إدارة •

 خاصة حیاة بھا تحتفظ معلومات على تنطوي (التي المستفید وبیانات الطوارئ، حاالت في االتصال على الحفاظ •
 الشأن)؛ بھذا یتعلق فیما ُتعینھم ذینال بھؤالء

 اإلداریة أو القضائیة األوامر ذلك في بما والسالمة)، الصحة قوانین ،المثال سبیل على( بھا المعمول للقوانین االمتثال •
 الطفل). دعم مدفوعات أو المالیة، الحجوزات مثل،( مستقلین بموظفین المتعلقة

 الدولة حسب والتي، األماكن، من وغیرھا فنادقنا وحول داخل التشغیل قید )CCTV( المغلقة الدوائر تلفزیون كامیرات توجد
 التالیة: لألغراض ُتستخدم قد بھا، المعمول والقوانین المعنیة

 وكشفھا؛ الجریمة منع •

 بھا؛ والعاملین حیاة فنادق نزالء وسالمة صحة حمایة •

 اآلخرین؛ والزائرین ونزالئھا حیاةب العاملین ممتلكات وكذلك وحمایتھا، حیاة ممتلكات إدارة •

 بھ. المعمول القانون بھ یسمح ما نطاق في الجودة ضمان ألغراض •

 العمالء. خدمات جودة لمراقبة السري" "النزیل برامج أو السري" "المتسوق برنامج استخدام أیًضا ُیمكننا

 قد أخرى سیاسات وأي لحیاة المطبقة االستخدام سیاسةو بھا المعمول للقوانین وفًقا واالتصاالت اإلنترنت استخدام مراقبة ُیمكننا
  آلخر. وقت من ُتكّملھا أو ُتعّدلھا أو السیاسة ھذه محل تحل

 الموضحة لألغراض المتبقیة النواحي من ألي توظیفھم انتھاء بعد بالعاملین خاصة معینة شخصیة بمعلومات االحتفاظ ُیمكننا
 بھا تسمح التي الفترة عن ھذه تزید لن األحوال جمیع وفي ضرورًیا، ذلك كان إذا إال لشخصیةا المعلومات بھذه نحتفظ لن أعاله.
 بھا. المعمول والقوانین حیاة سجالت إدارة سیاسة

 الشخصیة معلوماتك عن اإلفصاح 5

 عام 5.1
 البشریة، الموارد لموظفي أعاله المبینة لألغراض حولك معلومات عن اإلفصاح سیتم أعاله، المبینة األغراض تنفیذ أجل من

 لحیاة. التابعة المواقع في المعنیین األشخاص من وغیرھم والمستشارین، واالستشاریین، التنفیذیین، والمدیرین
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 والموردین الخدمات ومزودي وكالئنا 5.2
 عند أنھ ةمالحظ ُیرجى خارجیة. ألطراف معلومات و/أو محددة وظائف بمعالجة نعھد آلخر وقت من فإننا، الشركات، العدید مثل

 بمعالجة للقیام حیاة معھ تعاقدت خارجي طرف موقع إلى تحویلك یتم فقد اإلنترنت، خالل من وظیفة على للحصول بطلب التقدم
 خارجي، خدمات مزود إلى نقدمھا أو خارجي لطرف الشخصیة معلوماتك بمعالجة نعھد وعندما عنا. بالنیابة الشخصیة معلوماتك

 المناسبة. األمنیة التدابیر اتخاذ مع وأحكامھا، السیاسة ھذه لشروط وفًقا الشخصیة معلوماتك بحمایة فاألطرا تلك ُنلِزم فإننا

 التجاریة األعمال ملكیة نقل 5.3
 معلومات تصبح مالت،المعا ھذه مثل وفي أخرى. وأصول فنادق شراء أو ببیع نقوم فقد أعمالنا، تطویر نواصل أننا وحیث

 وكذلك، النقل. ھذا مثل في األصول كأحد الشخصیة معلوماتك تضمین وُیمكننا المنقولة، الشركة أصول أحد عام بشكل الموظف
  المنقولة. األصول أحد الموظفین معلومات تكون فربما االحتمال، بعید أمر وھو أصولنا، جمیع على الفعلي االستحواذ حال في

 قانونیةال المتطلبات 5.4
 إذا أو قضائیة إجراءات بموجب بذلك للقیام مضطرین كنا إذا بك تتعلق لدینا شخصیة معلومات أي عن اإلفصاح في بالحق نحتفظ
 بما عنھما الدفاع أو الفندق أو حقوقنا حمایة أو للقانون لالمتثال فیھا مرغوب أو ضروریة أنھا قررنا إذا أو حكومي كیان طلبھا

 ھذه مثل ومعالجة جمعھا تم التي الشخصیة المعلومات على اإلبقاء بحق أیًضا نحتفظ أننا كما بھا. المعمول ینالقوان مع یتوافق
 بالسجالت. باالحتفاظ خاصة قوانین وأي والضرائب المحاسبة للوائح لالمتثال الشخصیة المعلومات

 الشخصیة للمعلومات الدولیة النقل عملیات 6
 القوانین مع یتوافق بما البشریة الموارد وإدارة البیانات لمعالجة محددة مركزیة جوانب تلكنم الدولیة، الشركات معظم مثل

 سبیل على آلخر. بلد من شخصیة معلومات نقل إلى المركزیة ھذه تؤدي وقد لشركتنا. أفضل إدارة لنا یتیح مما بھا المعمول
 أي طریق عن (أ) للعمل: مرشحاً  أو موظفاً، كنت إذا ومعالجتھا المتحدة الوالیات إلى الشخصیة معلوماتك بعض نقل سیتم المثال،
 من كیان أي في رئیسي موظف أو اإلدارة رئیس أو التنفیذیة، اللجنة عضو (ب) أو المتحدة، الوالیات خارج تقع لحیاة تابعة شركة

  المتحدة. الوالیات خارج تقع التي التابعة الضیافة شركات أو التابعة الكیانات

 الذي البلد إلى الشخصیة معلوماتك بعض نقل سیتم فإّنھ آخر، بلد أي في حیاة مواقع أحد في لمنصب لتعیُِّنك نیة ھناك نتكا إذا
 لدى البشریة بالموارد العاملین و/أو المدیرین إلى الشخصیة معلوماتك نقل أیًضا سیتم موافقتك، وبعد العمل. فرصة بھا تتوافر

 على الحصول طلب بخصوص بك االتصال من ُنمّكنھم حتى بھا المعمول القوانین مع یتوافق ابم أخرى أماكن في حیاة شركات
 على الحفاظ إلى تسعى قوانین إلیھا المعلومات نقل یتم التي القضائي االختصاص مناطق لدى یكون ال وقد یكون قد أخرى. وظیفة

  الشخصیة. المعلومات خصوصیة

 (انظر الملزمة حیاة شركة لقوانین وفًقا الشخصیة معلوماتك معالجة سیتم حیاة، داخل صیةالشخ معلوماتك نقل تم متى ذلك، ومع
 بفنادق قائمة على العثور یمكن بھا. المعمول والقوانین السیاسة ھذه وشروط وأحكام التفاصیل)، من لمزیدٍ  أدناه 10 القسم

 "All" باختیار وذلك الكیانات، تلك فیھا توجد التي القضائیة توالھیئا إلیھا، الشخصیة معلوماتك نقل یتم قد التي حیاة ومنتجعات
   .hotels-https://www.hyatt.com/explore التالي: العنوان على

 حیث مختلفة، أماكن في لھم مقرات الشخصیة معلوماتك إلیھم ننقل الذین الخارجیین الموردین بعض یتخذ قد ذلك، إلى باإلضافة
 أطراف إلى الشخصیة المعلومات ننقل عندما األم. بلدك في الموجودة تلك من البیانات لحمایة أقل معاییر منھا لبعض یكون قد

 وأحكام لشروط وفًقا الشخصیة معلوماتك بحمایة الخارجیة األطراف وُنلزم مناسبة، حمایة إجراءات وجود نضمن فإّننا خارجیة،
 محلیین موردین )1( مجموعتْین: في عام بشكل الخارجیة األطراف ھذه درجوتن مناسبة. أمنیة تدابیر اتخاذ مع السیاسة، ھذه

 فیھا تعمل التي البلدان من أي في یعملون قد والذین حیاة، ومنتجعات فنادق من مجموعات أو حیاة ومنتجعات فنادق یدعمون
 یكونوا قد والذین ككل، حیاة شركة نیدعمو والذین مركزًیا، معھم الُمتعاَقد الخدمات مزودي )2( أو حیاة؛ ومنتجعات فنادق

 كونغ. وھونغ وسویسرا، الرئیسي)، مقرنا (حیث المتحدة الوالیات سیما وال الرئیسیة، أعمالنا أماكن في متواجدین

 إلیھا الوصول أو الشخصیة معلوماتك تحدیث 7
 خطاب إرسال طریق عن عنك بھا فظنحت التي الشخصیة معلوماتك عن االستفسار ُیمكنك المحدودة، االستثناءات بعض وجود مع
 والمسمى بالكامل، اسمك إدراج من التأكد ُیرجى أدناه. 10 القسم في المحددة العناوین على إلكتروني برید أو كتابًیا طلًبا بھ

 جواز وأ الھویة واثبات بطاقة (مثل ھویتك یثبت الذي المستند من ونسخة حیاة داخل العمل ومكان السابق) (أو الحالي الوظیفي
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 تلقّیھا لك یحق ال التي البیانات عن نكشف ال قد بھا. نحتفظ التي الشخصیة ومعلوماتك ھویتك من التأكد من نتمكن حتى السفر)
 أكثر تقدیم یمكنك حیث آخر). شخص حول معلومات عن تكشف التي البیانات المثال، سبیل على( بھا المعمول القوانین بموجب

 جوھرًیا. تغیرت عناصر أي فقط وتحدید السابق رّدنا إلى باإلشارة الالحق طلبك على نرد وقد یع،سر تعاقب في واحد طلب من

 خطاب إرسال طریق عن معالجتھا تقیید و/أو إیقاف أو إزالتھا، و/أو حوزتنا، في التي الشخصیة معلوماتك تصحیح طلب ُیمكنك
 أن یجب المعالجة أن أو المعلومات، صحة عدم على موافقتنا كنا وإذا أدناه. 10 القسم في الموضح العناوین إلى إلكتروني برید أو

 موافقتنا بعدم سنخبرك فإننا المعلومات، صحة عدم على موافقتنا عدم حالة في أما تصحیحھا. أو المعلومات بحذف سنقوم تتوقف،
 الصلة. ذات الملفات في صحیحة غیر المعلومات بأن اعتبارك نسجل وسوف

 الخاص. موقفك أساس على الشخصیة معلوماتك معالجة على االعتراض على القدرة الظروف بعض في لدیك ونیك قد أخیًرا،
 إذا أدناه. 10 القسم في الموضحة العناوین إلى اإللكتروني البرید أو بالبرید إلینا خطي طلب إرسال طریق عن بذلك القیام یمكنك
  الشخصیة. معلوماتك معالجة فسنوقف ذلك، لك یحق أنھ على اتفقنا

 الشخصیة معلوماتك حمایة 8
 اللخ من محمیة بیانات قواعد على لدینا الخدمات مزودي ِقبل من و/أو بأنفسنا نخزنھا منك نجمعھا التي الشخصیة المعلومات
 مثل فإن ذلك، ومع  المعقولة. األمنیة التدابیر من وغیرھا الحمایة، جدار وتقنیة واإللكترونیة، المادیة التحكم وحدات من مجموعة

 حد أقصى وإلى أّننا، كما تغییرھا، أو استخدامھا سوء أو الشخصیة، المعلومات جمیع فقدان منع ُیمكنھا ال األمنیة اإلجراءات ھذه
 نخطرك سوف القانون، یقتضي حیثما  الحوادث. ھذه بمثل تتعلق مسؤولیات أو أضرار أي مسؤولیة نتحمل ال انون،الق بھ یسمح

 لحفظ المناسبة التدابیر اتخاذ من تتمكن حتى علیك یؤثر قد والذي الشخصیة للمعلومات تبدیل أو استخدام سوء أو فقدان بأي
 حقوقك.

 السیاسة ھذه على تغییرات إجراء 9
 نھایة في مدون فإنھ ولمساعدتك، السیاسة. ھذه بالتبعیة تتغیر فقد مستمرة، تغییرات علیھ تطرأ التجاري عملنا نشاط ألن نظراً  

  سریان. تاریخ ھذه السیاسة وثیقة

 شكاوى أو شخصیة/أسئلة معلومات إلى الوصول طلب 10
 أي لدیك أو الوثیقة، ھذه في موضح ھو حسبما لشخصیةا معلوماتك معالجة حول أو السیاسة ھذه حول أسئلة أي لدیك كان إذا

 لممارسة أعاله) 7 القسم في المبین النحو (على طلب تقدیم في ترغب كنت إذا أو السیاسة، بتطبیق متعلقة شكاوى أو مخاوف
 التالیة: الطرق من بأي بنا االتصال ُیرجى عنك، بھا نحتفظ التي الشخصیة بالمعلومات یتعلق فیما حقوقك

 بك؛ الخاص البشریة الموارد مدیر أو التنفیذي بالمدیر االتصال طریق عن الحالیین، للموظفین النسبةب •

 البرید طریق عن الخصوصیة موظفي بكبیر االتصال خالل من السابقین، والموظفین الطلبات لمقدمي بالنسبة •
 privacy@hyatt.com اإللكتروني

 كبیر إلى وأخیراً  الصلة، ذا للفندق العام المدیر إلى طلب تقدیم یمكن الموظف، رغبة على بناءً  التصعید من والمزید للشكاوى،
 .privacy@hyatt.com إلى إلكتروني برید إرسال طریق عن الخصوصیة موظفي

 فیما البلدان بعض في القانونیة التزاماتھا لبعض االمتثال حیاة تضمن تعاقدیة، حقوًقا وحدھا تشكل ال السیاسة ھذه أن حین في
 بقواعد البلدان بعض في (المعروفة الملزمة والسیاسات المعاییر من مجموعة وضع طریق عن الشخصیة بالمعلومات یتعلق

 لذلك، ونتیجة بالخصوصیة. المعنیة الوطنیة التنظیمیة الجھات من مجموعة قبل من علیھا الموافقة تمت والتي الملزمة)، الشركات
 المعاییر تلك باستخدام بھا تتمتع التي الخصوصیة حقوق تطبیق على قادًرا تكون قد فیھ، تعیش الذي والمكان لظروفك وتبًعا

 والسیاسات، المعاییر ھذه حول المزید معرفة في ترغب كنت إذا المحاكم. إحدى أو التنظیمیة الجھة ھذه خالل من والسیاسات
  .privacy@hyatt.com إلى رونيإلكت برید إرسال طریق عن الخصوصیة موظفي بكبیر االتصال ُیرجى

 إرسال طریق عن طلبك على الرد یمكننا اإللكتروني. بالبرید أو كتابًیا الشخصیة معلوماتك إلى الوصول طلبات جمیع تقدیم یجب
 مناسبة. وسیلة بأي أو إلكتروني برید أو خطاب
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 (إلى اإلنجلیزیة النسخة إلى ُیرجع أخرى، بلغة لھا نسخة أي وبین السیاسة لھذه ةاإلنجلیزی النسخة بین تعارض أي وجود حالة في
 بھ). المعمول القانون بموجب بھ مسموح مدى أقصى
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