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 حماية البيانات الشخصية

 معلومات إرشادية

Atout France 

 العمالء المحتملين  ، العمالء أوللشركاء المعلوماتنشرة 
 

 

 . الشخصية البيانات بحماية يتعلق فيما Atout France تأخذ علما بالتزامات حتى التالية المعلومات تقدم لك
 

 الشخصية بياناتك جمع بموجبها يتم التي الشروط كذاو ، تتمتع بها التي الحقوق معرفة أيًضا المعلومات هذه لك تتيح

 . وحفظها وتخزينها ومعالجتها
 

 فيما إليها المشار) الشخصية البياناتبمعالجة  Atout France تقوم المسبق، تفويضك أو التعاقدية عالقتك إطار في

 . بكالمتعلقة "( معالجات" باسم يلي
 

 Atoutفي إطار مهام  ،أساسيبشكل  هي  Atout France فئات البيانات الشخصية التي يتم معالجتها من قبل

France الفرنسي في جميع المناطق. في هذا السياق، الفئات التالية من البيانات  للعرض السياحي  للترويج و

 الشخصية:

 ...  بك الخاصة االتصال وتفاصيل االجتماعية حالتك مثل بهويتك، المتعلقة البيانات -
 

 بحقوقك من خالل نشرة المعلومات هذه،  إبالغك يتم ، Atout France لـ عميلعميل محتمل أو  شريك، أنت

 . الشخصية بياناتك استخدام وبشروط
 

 تتم الذين المستفيدين فئات أو والمستفيدين والمصالح القانوني واإلطار باألهداف علمكت ههذ المعلومات نشرة بأن تقر

 . ثالث بلد إلى البيانات نقل وإمكانية معهم الشخصية بياناتك مشاركة
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 مقدمةال. 1

للقواعد التي تفرضها الالئحة األوروبية بشأن حماية البيانات الشخصية. تتوافق سياسة  Atout France. تمتثل  1

الخصوصية الخاصة بنا مع هذه القواعد، مما يعني إعالمك بسياسة حماية البيانات الشخصية الخاصة بنا من خالل 

 .اإلرشادية تزويدك بمثل هذه المعلومات

 

2 .Atout France  الشخصية الخاصة ببياناتك  أدناه المذكورة المعالجات  عن المسؤول هي الجهة . 

 

 

 

  نشرة المعلومات محتوى. 2
 نحن؟ من 2.1

 الجهة المسؤولة عن المعالجات  2.1.1

 فيالتي يتواجد مقرها   Atout France التزامات االطالع على  تتمكن حتى لك التالية المعلومات توفير يتم

 وحدة بمثابة تعمل والتي  الشخصية البيانات حمايةفي مجال  ، 75680 يسبار ، لوسوراندريمون  شارع 200/216

 . الوثيقة هذه في المذكورة الشخصية البيانات لمعالجة تحكم

 البيانات بحماية البيانات لحماية األوروبية الالئحة في المقصود بالمعنى البيانات معالجةتتعهد الجهة المسؤولة عن 
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 . تهاسري على والحفاظ الشخصية
 

 لدينا البيانات حماية منذوب 2.1.2

 

 : بها الخاصة االتصال تفاصيل و هذه  ، UMANISشركة   ، الشخصية البيانات لحماية مندوبًا Atout France عيّنت

france.fr-dpo@atout 

 

  نقوم بمعالجتها التيالشخصي ذات الطابع  البيانات 2.2

 

 بجمع Atout France شركة تقوم أدناه، الغرض منها  عرض يتم والتي الشخصية، البيانات معالجة من كجزء

 : التالية البيانات ومعالجة

 ؛( ذلك إلى وما ، االتصال وجهات والعنوان األول واالسم اللقب مثل) البيانات تحديد -

  ؛(إلخ االرتباط، تعريف ملفات اإللكتروني، البريد عنوان مثل) الدخول تسجيل بيانات -

 (. األحداث تخطيط سياق في التعصب عن المعلومات مثل) الحساسة البيانات -
 

 لدينا البيانات لمعالجة القانونية واألسس األهداف 2.3

 

 ننفذها التيالمعالجات  وأسس أهداف 2.3.1

 : التالية واألسس األهدافلضمان ننفذهاتهدف المعالجات التي 

 ؛ اإلقامةو السفر لمشغلي العام السجل وصيانة اإلقامةو السفر مشغلي تسجيل -

 ؛ المصنفة لإلقامة العام السجل وحفظ التجارية السياحية اإلقامة أماكن تصنيف -

اللذان أسندت إدارتهما من قبل  ،  Vignobles & Découvertesوتسمية تصنيف فندق فخم )قصر فندق(  -

 ؛ Atout France إلى الدولة الفرنسية 

 ؛ الفعاليات  تنظيم -

 ؛ التحقيقات  تنظيم -

mailto:dpo@atout-france.fr
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 ؛ اتالمسابق تنظيم -

 . المهنية االتصال اتملف إدارة -

 ؛المحتملين األعضاءو األعضاء ملفات إدارة -

 واالتصال؛ الترويج عمليات -

 . الدراسات -
 

 التي يتم السعي لتحقيقها  المشروعة المصالح 2.3.2

 أو الترويج عمليات ،الخصوص وجه علىلتحقيقها  Atout France  تسعى التي المشروعة المصالح تشمل قد

 . أفضل بشكل Atout France إلى الموكلة العامة المصلحة ذات المهام لتحقيق فرنسا بوجهة  الخاصة االتصال

 

 . المشروعة المصلحة أساس على لموظفيها الشخصية للبيانات معالجة أي Atout France تنفذ ال
 

 بياناتك متلقي 2.4

 

 نجهة مسؤولة عموجهة لنا على اعتبارنا  ، الحقًا جمعها يتم التي البيانات وكذا ، نجمعها التي الشخصية البيانات

 . معالجة البيانات
 

 الخدمات لمقدمي يمكن. البيانات هذه إلى الوصول يمكنهم فقط والمخولين لهم المصرح األشخاص أن نحرص على 

 إلى الشخصية البيانات بعض إرسال يتم قد و. إليهم بها نعهد التي الخدمات لتحقيق البيانات هذه على الحصول ، لدينا

 التعاقدية. أو التنظيمية أو القانونية بالتزاماتنا للوفاء( الدولة إدارات مثل) المخولة قانونيا السلطات إلى أو ثالثة أطراف

 التابعة والشركات المكاتب هذه تقع . بمهامها الوفاء أجل من العالم أنحاء جميع في مكاتبها Atout France أنشأت

 . باريس Atout France مسؤولية تحت
 

 . وفرعها Atout France مكاتب جميع بين  قد تخضع بياناتك الشخصية للتوفيق أو التجميع أو المشاركة 

 ويتم. هذه المعلومات نشرة في مشمولة ألغراض التابعة والشركات المكاتب هذه مع الشخصية بياناتك مشاركة يتم قد
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 حقوقك حماية ضمانب و الكفيلة بها، المعمول اللوائح مع تتوافق التي الوسائل أساس على المعامالت هذه تنفيذ

 . واحترامها
 

 بياناتك نقل 2.5

 

: الدولية الشبكة -  Atout France موقع: التالية البلدان في  Atout France مكاتب إلى الشخصية بياناتك بنقل نقوم

http://www.atout-france.fr/notre-reseau 

 

 بياناتك االحتفاظ  مدة 2.6

 

 نقوم ، لذلك نتيجة. أجله من جمعت الذي الغرض مع الشخصية بياناتك على نطبقها التي االستبقاء فترات تتناسب

 : التالي النحو على بنا الخاصة بالبيانات االحتفاظ سياسة بتنظيم

 الدولي للنطاق نظًراو. القانونية لاللتزامات وفقًا الشخصية البيانات على بالحفاظ Atout France تعهدت

 الحفاظ أجل ومنأيضا، . لمقيمين في مختلف البلدان الشخصية البيانات بمعالجة Atout France تقوم ألنشطتها،

 في صرامة األكثر للوائح وفقًا المتعلقة بالحفظ، هاقواعد Atout France حددت المعنيين، جميع حقوق على

 . المؤشرات هذه  تكمل يلي فيما المرفقة المراجع . البلدان هذه جميع

 
 

 لك بها المعترف الحقوق 2.7

 

 حقوقك تمارس كيف 2.7.1

 

 . هويتك مع إثبات  contact.rgpd@atout-france.fr: التالي العنوان على إلكترونيًا حقوقك ممارسة يمكنك

 

 أن تريد الذي والعنوان ، (األولى ئكأسما) األول واسمك( ئكأسما) اسمك إلى بوضوح تشير أن يجب ، بذلك للقيام
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 بها أرفقت التي والموقعة والمؤرخة المكتملة االستمارة استالم عند. طلب ممارسة الحقوقتصلك عليه استمارة 

 إرسال أيًضا يمكن. طلبك على الرد متابعة Atout France لـ يمكن ، توقيعك تحمل هوية وثيقة من نسخة

 يسبار ، ريمون لوسوراند شارع 81200/216 - القانونية اإلدارة - Atout France إلى بالبريد النموذج

 .فرنسا –  75680
 

 قد ،فيما يتعلق بحق الوصول ذلك، ومع. دون أي تكلفة حقوقك جميع ممارسة يمكنك من حيث السياسة المتبعة،

 . تطلبها التي البيانات من نسخة ألي اإلدارية التكاليف أساس على معقولة رسوم دفع منك يطلب

 بالفعل لديك تكون عندما عليه بناء بالتصرف ملزمة Atout France تكون لن المعلومات، في بالحق يتعلق فيما

 . تطلبها التي المعلومات

 ، سوف تبلغك بذلك. لطلباتك االستجابة Atout Franceفي حال لم يكن في إمكان 

 معالجة في عواقب له يكون أن المحتمل من بياناتك تعديل أو معلومات تقديم عدم بأن إبالغك Atout France تود

. المتابعة ألغراضبها االحتفاظ  سيتم ممارسة حقوقك طلبك وأن التعاقدية العالقات تنفيذ إطار في الطلبات بعض

 (. 2.7.2) التالية المادة في بالتفصيل مبينة بها تتمتع التي الحقوق جميع

 

 

 المعلومات في حقك 2.7.2

 تتم الذين المستفيدين فئات أو والمتلقين والمصالح القانوني واإلطار باألهداف علمكت نشرة المعلومات هذه  بأن تقر

 . دولية منظمة إلى أو ثالث بلد إلى البيانات نقل وإمكانية معهم الشخصية بياناتك مشاركة

 

 

 معلومات تلقيت أنك تعلن فإنك ، لبياناتك وشفافة عادلة معاملة ضمان أجل ومن المعلومات هذه إلى باإلضافة

 : بخصوص إضافية

 ؛ الشخصية ببياناتك االحتفاظ مدة 
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 ممارستها وأحكام وشروط لمصلحتك بها معترف حقوق وجود . 

 بهذه المتعلقة المعلومات بجميع إبالغك فسيتم ، إليها المشار تلك غير أخرى ألغراض البيانات معالجة قررنا إذا

 . الجديدة األغراض

 

 وتصحيحها بياناتك إلى الوصول في حقك 2.7.3

 

 على Atout France مع ممارستها يمكنك والتي وتصحيحها، الشخصية بياناتك إلى الوصول في الحق لديك

 . contact.rgpd@atout-france.fr: التالي العنوان

 ويمكنك ، كذلك تكون وعندما معالجتها تتم ال أو معالجتها تتم الشخصية بياناتك بأن تأكيد لديك ، النحو هذا على

 : حول معلوماتالو بياناتك إلى الوصول

 ؛ المعالجة أغراض 

 ؛ المعنية الشخصية البيانات فئات 

 وال ، الشخصية بالبيانات إبالغها سيتم أو تم التي الدولية المنظمات وكذلك المستفيدين فئات أو المستلمون 

 ؛ ثالثة بلدان في يتواجدون الذين المستلمون سيما

 لم إذا ، المدة هذه لتحديد المستخدمة المعايير أو ، المتوخاة الشخصية بالبيانات االحتفاظ فترة ، أمكن حيثما 

 ؛ ممكنًا ذلك يكن

 

 من الحد طلب في والحق الشخصية، بياناتك حذف أو بتصحيح المتحكم في المعالجة مطالبة في الحق 

 ؛ المعالجة ههذ معارضة في والحق الشخصية، بياناتك معالجة

 ؛ يهفإشرا سلطة إلى شكوى تقديم في الحق 

 البيانات؛ مواضيع من مباشرة جمعها يتم ال عندما البيانات مصدر حول معلومات 

 المعلومات المفيدة  ، األخيرة الحالة وفي ، التعريف ملفات ذلك في بما اآللية، القرارات اتخاذ عملية وجود

 . البيانات لموضوعات بالنسبة المعالجة لهذا المتوقعة والنتائج األهمية وكذلك ، األساسي المنطق حول

       أو كاملة غير أو دقيقة غير كانت إذا استكمالها أو ، الحالة حسب ، الشخصية بياناتك تصحيح طلب يمكنك           
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 . قديمة أو ملتبسة

 

 بياناتك محو في حقك 2.7.4

 

 : التالية األسباب أحد ما ينطبقعند الشخصية بياناتك محو منا تطلب أن يمكنك

 ؛ أخرى بطريقة معالجتها أو أجلها من جمعها تم التي لألغراض ضرورية الشخصية البيانات تعد لم 

 ؛ مسبقًا المقدمة الموافقة بسحب قمت 

 ؛ المعالجة هذه لمثل قانوني سبب يوجد ال حيث الشخصية بياناتك معالجة تعارض 

 ؛ بها المعمول واللوائح التشريعات ألحكام تمتثل ال الشخصية البيانات معالجة 

 عاًما 16 سن دون لألطفال المعلومات مجتمع خدمة عرض من كجزء الشخصية بياناتك جمع تم . 

 يتعلق فيما ضروريًا الشخصية بياناتك على الحفاظ يكون عندما ممكنة تكون لن الحق هذا ممارسة فإن ، ذلك ومع

 . المحكمة في عنها الدفاع أو ممارستها أو بالحقوق لالعتراف خاصة وبصفة اللوائح أو بالتشريعات

 
 

 

 البيانات معالجة من الحد في حقك 2.7.5

 

 . واللوائح القانون عليها ينص التي الحاالت في الشخصية بياناتك معالجة من الحد طلب يمكنك

 
 البيانات معالجة على االعتراض في حقك 2.7.6

 

 أو التحكم لوحدة المشروعة المصلحة إلى المعالجة تستند عندما الشخصية بياناتك معالجة على االعتراض لك يحق

 . العامة السلطة ممارسة أو عامة مصلحة ألداء ضرورية المعالجة تكون عندما
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 بياناتك نقل في حقك 2.7.7

 

 . الشخصية بياناتك نقل إمكانية في الحق لديك

 

 : هي عليها الحق هذا ممارسة يمكن التي البيانات

 ؛ تهمك ال التي البيانات أو المصدر مجهولة البيانات تستبعد والتي ، فقط الشخصية بياناتك -

 ؛ سابقًا المذكورة الشخصية التشغيل بيانات وكذلك التعريفية الشخصية البيانات -

 . السرية التجارية تحميها التي تلك مثل الثالثة األطراف وحريات حقوق تنتهك ال التي الشخصية البيانات -
 

 . شخصيًا بإنشائها قمت التي الشخصية والبيانات العقد أو الموافقة على بناءً  المعالجات على الحق هذا يقتصر

 . Atout France أنشأتها شخصية بيانات وهي ، المستخلصة البيانات أو المستمدة البيانات الحق هذا يشمل ال
 

 موافقتك سحب في حقك 2.7.8

 

 معالجة عن نتوقف ثم. وقت أي في سحبها  يمكنك موافقتك، على بتنفيذها نقوم التي البيانات معالجة تعتمد عندما

 . عليها وافقت التي السابقة المعامالت في التشكيك دون الشخصية بياناتك

 االستئناف في حقك 2.7.9

 

 بلد مواطني من كنت إذا المحلية سلطتك أوالوطنية للمعلوماتية و الحريات  إلى اللجنة شكوى تقديم في الحق لديك

 االنتصاف سبل بأي اإلخالل دون فرنسا في( الشخصية البيانات لحماية الفرنسية السلطة) فرنسا بخالف أوروبي

 . األخرى القضائية أو اإلدارية

 

 الوفاة بعد ما توجيهات تحديد في حقك 2.7.10

 

ً  كنت إذا ً  مواطنا  وذلك ، وفاتك بعد وإبالغها ومسحها الشخصية بياناتك لتخزين إرشادات تحديد فيمكنك ، فرنسيا
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 . به المعمول القانوني اإلطار لمتطلبات وفقا ، المتوفى إرادة و مكلف باحترام  ومعتمد به موثوق ثالث لطرف

 
 لنا؟ البيانات توفير يتم لماذا 2.8

 

 إطار في بها   إبالغنا يتم ، الفرنسية بالوجهة اهتمامهم عن أعربوا الذين المهنيين أو لألفراد الشخصية البيانات

    2009 - 888 رقم القانون أساس على  Atout France إلى الفرنسية الدولة أوكلتها التي العامة المصلحة مهمات

 . السياحية الخدمات وتحديث لتطوير 2009 يوليو 22

 

 وتنفيذ داخل فرنسا و خارجها، فرنسا سياحةل الترويج : هي رئيسية مهام بثالث Atout France وتضطلع

 . السياحة والوجهات السياحة لشركات والجودة المنافسة سياسة في والمساهمة السياحة، هندسة عمليات

Atout France  السياحية،  اإلقامة أماكن تصنيف: أجهزة عدة خالل من العرض جودة ضمان عن المسؤولة هي

   .   Vignobles & Découvertesوتسمية   السفر، مشغلي تسجيلفندق فخم )قصر فندق( ،  تمييز
 

 

 

 

 العمالء المحتملين  أو العمالء أو للشركاء الشخصية بالبيانات الجدول المرجعي لمدة االحتفاظ 
 

Catégorie 
Catégorie de traitement  ou macro finalité  (cette 

utilisation entre dans le cadre des activités 
globales de Atout France)  

Durée de conservation par 
Atout France 

Quelle catégorie de 
personne ?  

 فئة
 األنشطة من جزء االستخدام هذا) الكلي الغرض أو المعالجة  فئة

 (Atout France لـ العالمية
 Atout مدة االحتفاظ من طرف 

France 
 ؟أي فئة من األشخاص

 

Enquêtes Enquêtes quantitatives 6 ans Tous 

 جميع الفئات  سنوات 6 المسوحات الكمية االستطالعات
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Enquêtes Enquêtes qualitatives 6 ans Tous 

 جميع الفئات سنوات 6 المسوحات النوعية االستطالعات
 

Evènements Marketing 6 ans Tous 

 جميع الفئات سنوات 6 تسويقال فعاليات
 

Evènements Evénement presse 6 ans Tous 

 جميع الفئات سنوات 6 حدث صحفي فعاليت
 

Fichiers de contact pro Catalogue -Fichier  Contact pro 6 ans Tous 
 جميع الفئات سنوات 6 التنقيب كتالوج ، ملف التنقيبملفات 

 

Fichiers statistiques Analyse Web 6 ans Tous 

 جميع الفئات سنوات 6 تحليالت الويب الملفات اإلحصائية
 

Gestion de fichiers :futur 
client des adhérents 

Jeu concours 6 ans Tous 

العميل المستقبلي : إدارة الملفات

 لألعضاء
 جميع الفئات سنوات 6 مسابقة

 

Gestion de fichiers :futur 
client des adhérents 

Marketing                                   Jeu concours durée du contrat + 6 ans Tous 

العميل المستقبلي : إدارة الملفات

 لألعضاء
 جميع الفئات سنوات 6+ مدة العقد  مسابقة                                    تسويق      

 

 

Gestion de fichiers :futur 
client des adhérents 

Emailing durée du contrat + 6 ans Tous 

المستقبلي العميل : إدارة الملفات

 لألعضاء
 جميع الفئات سنوات 6+ مدة العقد  البريد اإللكتروني

 

Gestion fichier Prospects Gestion des candidatures à Atout France 6 ans Tous 

 جميع سنوات Atout France 6إدارة الطلبات في  آفاق إدارة الملفات
 

Vente Boutique en ligne 6 ans Tous 
 جميع الفئات سنوات 6 رقمي متجر بيع
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Hébergements 
touristiques collectifs 

Classement et tenue du registre public des 
hébergements classés 

Durée de la mission de service public Tous 

 جميع الفئات مدة مهمة الخدمة العامة تصنيف وصيانة السجل العام للسكن المصنف إقامات سياحية جماعية 
 

Opérateurs de voyages et 
de séjours 

Immatriculation et tenue du registre public des 
opérateurs de voyages 

Durée de la mission de service public Tous 

 الفئاتجميع  مدة مهمة الخدمة العامة تسجيل وصيانة السجل العام لمشغلي السفر مشغلي الرحالت واإلقامات
 

تصنيف فندق فخم )قصر فندق( 

 & Vignoblesوتسمية 

Découvertes 

Instruction des dossiers de candidature Durée de la mission de service public Tous 

 جميع الفئات مدة مهمة الخدمة العامة تعليمات ملفات الترشيح 
 

 


