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 الئحة محاية خصوصية البيانات

 تـــمــهيــد

 

تقنية املعلومات ومن قبل القطاعني العام واخلاص واليت يوفرها مقدمني هلذه االتصاالت ويتزايد الطلب على خدمات 

 Cloud)حلول احلوسبة السحابية تقنيات تقليدية وتقنيات متطورة كاخلدمات يف دولة الكويت وباستخدام 

Computing )( والبلوك جنيBlock Chainوانرتنت االشياء وغريها من التقنيات )    هذه اخلدمات من ، وذلك  ملا تقدمه

على موارد البنية التشغيلية والربجميات وغريها من عناصر تقنية املعلومات اليت يوفرها  تعتمد  واليت مميزات 

معاجلة لبيانات  أونقل،  أوتشمل عمليات ختزين، وويشغلها مقدمي خدمات  االتصاالت وتقنية املعلومات 

ة أن يلتزم مقدمي خدمات االتصاالت وتقنية املعلومات حبماية وحمتويات املستخدم، وعليه فأن اهليئة تعي ضرور

، مما يستدعي أن اجملمعة تلك البيانات واحلقوق واحلريات األساسية للنقل املتعلقة خبصوصية البيانات الشخصية

تصدر اهليئة جمموعة من األدوات التنظيمية وشروط وأسس وتوجيهات تتعلق مبمارسة مقدمي هذا النشاط وكل 

  .يرتبط به من أحكام ومزايا، والتزامات لدعم هذا التوجه ما

أن اهليئة العامة لالتصاالت وتقنية املعلومات تطمح لتطوير صناعة متينة تعتمد على توفري أفضل خدمات 

االتصاالت وتقنية املعلومات، وتقدميها للجهات احلكومية وقطاع األعمال واألفراد داخل دولة الكويت، ومما يعزز 

عمل األنشطة احلكومية والتجارية والصناعية، ويساهم باستقطاب املستثمرين املهتمني بهذا اجملال وتعزيز  من

 (.2035كويت جديدة )وجتاري أسس تنافسية حتقيقا لرؤية دولة الكويت يف حتويلها اىل مركز مالي 
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 التعريفات

 الواردة التعاريف وتعتمد ادناه هلا املخصصة املعاني الدليل هذا يف وردت حيثما التالية والعبارات للكلمات يكون

 : التنفيذية والئحته املعلومات وتقنية لالتصاالت العامة اهليئة قانون يف

 

.وتعديالته والئحته التنفيذية 2014لسنه  37اهليئة العامة لالتصاالت وتقنية املعلومات مبوجب قانون اهليئة: 

   

االعتباري الذي يقدم خدمات  أوالشخص الطبيعي : (مقدم اخلدمة)مقدم خدمات االتصاالت وتقنية املعلومات 

 أوإنشاء شبكة اتصاالت عامة  أوإدارة  أواتصاالت وتقنية معلومات يف دولة الكويت والذي يعمل على تقديم 

 أومعاجلة البيانات الشخصية  أوخدمات حوسبة سحابية، يقوم جبمع  أوتطبيق ذكي  أوتشغيل موقع إلكرتوني 

بتوجيه طرف آخر يعمل على مجع البيانات الشخصية ومعاجلتها بالنيابة عنه وذلك من خالل مراكز معلومات 

   .غري مباشر أويستخدمونها بشكل مباشر  أوميتلكونها 

ني ويتمتع بالشخصية القانونية يف حدود هذا هو كيان ذاتي مستقل لتحقيق غرض معالشخص االعتباري: 

املنظمات واليت لديها  أوالعامة اليت متلكها الدولة  أوالكيانات املؤسسية اخلاصة  أوالغرض، وينطبق على الشركات 

  .موطن يف دولة الكويت

ميكن حتديده من  أوشخص اعتباري حمدد اهلوية  أوهي البيانات ذات صلة بشخص طبيعي البيانات الشخصية: 

 أو ةالديني أوالعرقية  أوالصحية  أواملعلومات املالية  أوخالل هذه البيانات بطريقة مباشرة كتحديد االسم واهلوية 

البصمة  أوالبصمة الشخصية  أوأنظمة تعقب األشخاص  أواي معلومات تسمح بتحديد املوقع اجلغرايف للشخص 

 الشخص، وأيأي ملف صوتي مبا يف ذلك صوت  أومن خالل اجلمع بني البيانات املتوفرة وأية بيانات أخرى،  أوالوراثية، 

  .عرب اإلنرتنت بالشخص ويسمى صاحب البيانات أومعرف آخر يسمح باالتصال اجلسدي 

على البيانات الشخصية وسواء كانت داخل جمموعة من العمليات يتم اختاذها  أوأي عملية مجع ومعاجلة البيانات: 

 أووسائل أخرى مثل مجع وتسجيل وتنظيم وحتليل وختزين  أوخارجها باستخدام الوسائل اآللية  أودولة الكويت 



 

3 | P a g e  
 الئحة محاية خصوصية البيانات

 أوحذفها  أوتقييدها  أودجمها  أوجعلها متاحة  أواإلفصاح من خالل اإلرسال والنشر  أواستخدام  أواسرتجاع  أوتعديل 

  .اتالفها

 أوهي عملية حتويل البيانات من نص مقروء اىل نص غري مقروء ألحد باستثناء من ميلك معرفة خاصة التشفري: 

عند  أومفتاح خاص إلعادة حتويل النص املشفر إىل نص مقروء، وتطبق عملية التشفري سواء أثناء ختزين البيانات 

  .نقلها على شبكات االتصاالت

ركز الذي حيتوي على بنية تشغيلية خلدمات تقنيه املعلومات واالتصاالت واملستضيف خلدمات املمركز البيانات: 

  .خارج دولة الكويت أوتقنية املعلومات داخل 

هو احملتوى املقدم للمستخدم من قبل طرف ثالث غري مصرح له مبعاجلة بياناته الشخصية حمتوى الطرف الثالث: 

   .خدامات املرتبطة مبيول املستخدم كاإلعالنات التسويقية واملواد اإلعالنيةويكون هذا احملتوى متعلق باالست

الرسالة اليت يوجهها مقدم خدمات االتصاالت وتقنية املعلومات بشأن املعلومات  أوهو االشعار اشعار اخلصوصية: 

   .الشخصية للمستخدم واملمارسات اليت سوف تتم عليها

 

 حةـاق الالئـطـن

 (1)املادة 

والذين يعملون على مجع ومعاجلة من القطاع العام واخلاص تطبق هذه الالئحة على مجيع مقدمي اخلدمة 

 أومؤقت بالوسائل اآللية  أوبشكل دائم  جزئيا، سواء أووختزين البيانات الشخصية وحمتوى بيانات املستخدم كليا 

خارجها  أوبأي وسائل أخرى واليت تشكل جزءا من نظام حفظ البيانات، سواء متت املعاجلة داخل دولة الكويت 

 مراقبة سلوك وميول أصحاب البيانات. أوتسويقية  أوجلة املتعلقة بإرسال مواد إعالنية عندما تتعلق بأنشطة املعا

  (2املادة )

 أو ةالبيانات الشخصي ةيقوم جبمع ومعاجل الذيطبيعي الشخص ال ىعل ةهذه الالئحأحكام  تسريال  (1

 .ةاخلاص ةالعائلي

 ةمقاضا أوالكشف عنها  أومنع اجلرائم والتحقيق فيها  األمنية ألغراض على اجلهاتكما ال تسري  (2

 من العام.باألمنع التهديدات املتعلقة  أو ةتطبيق العقوبات اجلنائي أومرتكبيها 
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 صنيف البياناتت

  (3املادة )

اعتباريني بالتعاقد مع مزودي اخلدمة، أن يقوم بتصنيف البيانات اخلاصة  أوعلى من يرغب من أشخاص عاديني 

املعلومات باتباع سياسة تصنيف البيانات املعتمدة من قبل اهليئة العامة لالتصاالت وتقنية به وألغراض أمن 

 أفضل املمارسات العاملية. أواملعلومات 

 يةالشخص مجع ومعاجلة البيانات شروط

  (4املادة )

 التالي:ب أن يقوم للمستخدم توفري اخلدمة اخلدمة وقبلمقدم  ىجيب عل

وبعبارات سهلة، وأن تتوفر  البيانات، موضحةالغاء  أوتوفري كافة معلومات وشروط اخلدمة وطلب تغيري   (1

 باللغتني اإلجنليزية والعربية.

معاجلة البيانات الشخصية وعلمه وقبوله جبميع الشروط  أواحلصول على موافقة طالب اخلدمة على مجع  (2

  وااللتزامات وأحكام مجع ومعاجلة البيانات.

توضيح الغرض من مجع بيانات املستخدم الشخصية والالزمة لتقديم اخلدمة وكيفية استخدام هذه  (3

 البيانات.

 

 (5املادة )

 احلاالت التالية:  توافر إحدىمعاجلة البيانات مشروعة وقانونية إال يف حال مجع وال تكون 

  احلصول على موافقة صاحب البيانات.(1

  أن تكون ضرورية لالمتثال اللتزام قانوني خيضع له مقدم اخلدمة. (2

   االعتباري. أوأن تكون ضرورية حلماية البيانات للشخص الطبيعي  (3
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  إذا كانت األغراض اليت يقوم بها مقدم اخلدمة ال تتطلب حتديد هوية صاحب البيانات.  (4

 سنة، مع بذل اجلهود املقبولة 18احلصول على موافقة صرحية من قبل ولي أمر الطفل إذا كان عمره أقل من  (5

  التقنيات املتاحة للتحقق من سن املستخدم، وحتدد اهليئة آلية احلصول على موافقة ولي األمر.ومراعاة 

   ويف مجيع األحوال جيب أن يكون ملقدم اخلدمة القدرة على إثبات موافقة صاحب البيانات على معاجلة البيانات.

 يؤثر سحب املوافقة على مشروعية قات، والوويكون لصاحب البيانات احلق يف سحب موافقته يف أي وقت من األ

املعاجلة قبل سحبها، وجيب على مقدم اخلدمة تيسري سحب املوافقة كما هو احلال عند البدء فيها، كما حيق 

لصاحب البيانات عند طلبه بسحب املوافقة الطلب من مقدم اخلدمة اتالف بياناته املعاجلة قبل سحبها وجيب على 

 زته وسجالته وعدم االحتفاظ بنسخ منها.مقدم اخلدمة اتالفها من اجه

 

 

 

 (6املادة )

 التالية: للشروط  وفقاالبيانات مجع ومعاجلة يتم أن بعد انتهائها  أوتوفري اخلدمة  اخلدمة أثناءمقدم  جيب على

تقديم معلومات واضحة يسهل الوصول إليها حول ممارساتهم وسياساتهم فيما يتعلق بالبيانات الشخصية  (1

 لضمان اجراء عمليات اجلمع واملعاجلة وبشفافية.

  حتديد الغرض من مجع البيانات واألساس القانوني ملعاجلة البيانات وفرتة االحتفاظ بها أن وجدت.  (2

  حتديد اجلهات اليت قد يتم الكشف عن البيانات الشخصية هلا.  (3

كيفية االتصال بهم بشأن ممارساتهم حتديد هوية ومكان مقدم اخلدمة، مبا يف ذلك معلومات عن  (4

 ومعاجلة املعلومات الشخصية.

االحتفاظ بالبيانات الشخصية يف الشكل الذي يسمح بتحديد هوية أصحاب البيانات لألغراض اليت يتم  (5

 معاجلة البيانات الشخصية من أجلها.

املعاجلة غري  أوح بها معاجلة البيانات بطريقة تضمن محاية البيانات الشخصية من املعاجلة غري املصر (6

اإلضرار بها وذلك باستخدام التدابري الفنية والتنظيمية املناسبة  أوالقانونية وضد اخلسارة العارضة والتلف 

 )"السالمة والسرية"(.
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استخدام الوسائل التكنولوجية املناسبة اليت متكن األفراد من ممارسة حقهم يف الوصول إىل البيانات  (7

على مقدم اخلدمة منح مستخدمي تقنية  ويتعنيوتصحيحها بشكل مباشر، الشخصية ومراجعتها 

أي أعمال ملكية  أواملعلومات التابعني له كافة الرتاخيص الضرورية والتنظيمية الستخدام أي برامج، 

 فكرية أخرى حيميها النظام.

إذا كان ذلك  أوتقديم معلومات عن الفرتة اليت سيتم ختزين البيانات الشخصية خالهلا ومكان التخزين،  (8

 غري ممكًنا.

 أومعاجلتها،  أوتقييد الوصول إليها  أوحذف البيانات الشخصية  أوتصحيح  أوحتديد آلية احلصول على  (9

 طلب نقل البيانات الشخصية. أواالعرتاض على معاجلتها 

صاحب البيانات يف حال أن مقدم اخلدمة يعتزم نقل بياناته الشخصية اىل خارج دولة  اخطار  (10

 .وفقا لسياسة تصنيف البيانات الصادرة عن اهليئة الكويت

ابالغ صاحب البيانات الشخصية يف حال أن مقدم اخلدمة يعتزم إجراء املزيد من املعاجلة للبيانات   (11

  مجعت من أجلها البيانات الشخصية.الشخصية ألغراض أخرى غري األغراض اليت

خالل  أواتالف البيانات الشخصية اليت حبوزته حال انتهاء العالقة التعاقدية مع صاحب البيانات،   (12

  طلب صاحب البيانات ذلك.  إذامدة التعاقد 

الكشف عن أي معلومات شخصية ألي شخص دون احلصول  أومعاجلة  أواستخدام  أوعدم مجع   (13

 ممثل الشخص املعين حسب األصول. أوال على موافقة ذلك الشخص أو

أن ال يشرتط على صاحب البيانات تقديم معلومات شخصية غري مطلوبة فيما يتعلق بتوفري املنتج   (14

خدمة، أن يطلب من املستخدم  أونتج اخلدمة اليت يطلبها، ويتصل بها مباشرة، وال جيوز، كشرط لتوفري م أو

 اخلدمة. أوالكشف عن املعلومات الشخصية املطلوبة لتوفري هذا املنتج  أواستخدام  أواملوافقة على مجع 

قبل مجع املعلومات الشخصية، أن يبني الغرض الذي سيتم من خالله استخدام املعلومات الشخصية   (15

  مقدم اخلدمة اليت جيمعها

 املعلومات الشخصية فقط لألغراض اليت مت مجعها على النحو احملدد من قبل مقدم اخلدمة.استخدام   (16

 أوالشخصية إىل أي شركة تابعة بياناته احلصول على موافقة صاحب البيانات قبل الكشف عن   (17

ها طرف ثالث ألي أغراض تسويقية ال تتعلق مباشرة بتوفري خدمات االتصاالت وتقنية املعلومات اليت يطلب

 الشخص املعين.
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 أوالضرر  أوالشخصية ألي شخص ضد اخلسارة  البياناتحلماية تنفيذ التدابري األمنية املناسبة   (18

إضافة  أواملعلومات بأخرى غري صحيحة  أواستبدال البيانات  أواالخرتاق من طرف آخر غري مصرح له  أواإلفصاح 

معلومات غري صحيحة. وجيب أن تكون هذه التدابري مالئمة لطبيعة ونطاق أنشطته وحساسية أي 

 معلومات شخصية يتم مجعها وختزينها.

الكشف عن معلوماته  أومعاجلة  أواستخدام  أوجيوز للشخص الذي سبق أن وافق على مجع   (19

قدم خدمات االتصاالت العامة وتقنية الشخصية سحب هذه املوافقة يف أي وقت، وعلى كل مرخص له ي

املعلومات أن يوفر وسيلة سهلة االستخدام، وعملية وميكن النفاذ إليها بسهولة ميكن من خالهلا للشخص 

 اإلفصاح عن املعلومات الشخصية. أومعاجلة  أواستخدام  أوتعطيل طريقة مجع  أوسحب موافقته 

يانات، أن يوفر إمكانية النفاذ إىل أي معلومات جيب على مقدم اخلدمة، بناء على طلب صاحب الب  (20

شخصية يتم مجعها فيما يتعلق باملستخدم النهائي هلذه املعلومات. وجيب على املرخص له تعديل أي 

 غري صاحلة. أوقدمية  أومعلومات شخصية عندما تكون هذه املعلومات الشخصية غري صحيحة 

 املعلومات الشخصية للمستخدم إذا:حذف  اخلدمة على مقدمجيب   (21

 استخدام املعلومات الشخصية. أوقام املستخدم بسحب املوافقة اخلاصة مبعاجلة  (أ)

 الشخصية الزمة لتقديم اخلدمات اليت يطلبها املستخدم. البياناتتعد مل  (ب)

 الشخصية بشأنها. البياناتمجع مل يعد املستخدم النهائي مشرتكا يف اخلدمة اليت مت  (ت)

إنشاء واحلفاظ على سياسة وتقنية املعلومات خلدمات االتصاالت العامة مقدم جيب على كل   (22

 خصوصية مكتوبة حبيث:

فيما يتعلق جبمع واستخدام واإلفصاح عن  اخلدمة مقدموإجراءات تبني بالتفصيل عمليات  (أ)

 املعلومات الشخصية، مبا يف ذلك الطريقة اليت سوف يتبعها لالمتثال

على شبكة اإلنرتنت وتقدم للمستخدمني عند االشرتاك يف  اخلدمة مقدمموقع يتم نشرها على  (ب)

 اخلدمات.

 :وتقنية املعلومات االتصاالت العامة خلدماتمقدم جيب على كل   (23

 إشعار اخلصوصية الذي:  توفري (أ)

يبلغ فيه العمالء بشكل واضح ودقيق عن املعلومات الشخصية اليت جيمعها ويستخدمها  .1

  وخيزنها والظروف اليت يشارك فيها هذه املعلومات مع كيانات أخرى.
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إلغاء أي استخدام ملعلومات  أوسحب املوافقة  أويبلغ فيه املستخدمني حبقهم يف املوافقة  .2

 هلذه املادة.شخصية خاصة باملستخدم النهائي وفقا 

اتصال هاتفي  أونصيه  رسالة أو بريد الكرتونييوفر خيار يتيح للمستخدم عدم استقبال  .3

 .راد ذلكأمتعلق مبواد تسويقية إن 

( على موقعه على شبكة اإلنرتنت بطريقة يشاهدها أي 6)نشر اإلشعار املشار إليه يف هذه املادة  (ب)

شخص مستوعب، ودجمه كجزء من مناذج الطلبات واملعامالت اليت تتم عرب اإلنرتنت وعرضه على 

 املستخدمني يف نقاط البيع.

 وصية اخلاصة بهم.يد املستخدمني بإشعار مسبق بأي تغيري جوهري يف سياسات اخلصتزو (ت)

العامة وتقنية املعلومات أن يضمن أن أي شخص يعمل يف  االتصاالت خدمة مقدمكل جيب على  (24

استخدام املعلومات الشخصية على علم تام، ومدرب على، ممارسات املرخص له اخلاصة  أوالتعامل مع  أومجع 

لدى طرف ثالث خارجي يتعاقد معه مقدم  أوحبماية األمن واخلصوصية سواء يعمل هذا الشخص لديه 

وعندما يكون من الضروري تقديم  للمستخدمني.اخلدمة لغرض مجع ام معاجلة البيانات الشخصية 

أطراف ثالثة أخرى لتقديم خدمة ما، جيب على  أوصية خاصة باملستخدم إىل شركات تابعة معلومات شخ

املرخص له أن يضمن، من خالل الوسائل التعاقدية، أن هذه الشركات التابعة واألطراف األخرى تتخذ 

تقديم  مجيع اخلطوات والتدابري الالزمة حلماية السرية وأمن املعلومات الشخصية واستخدامها فقط لغرض

 اخلدمة املطلوبة.

أي طرف ثالث يقوم مبعاجلة  أوجيوز للهيئة، بناء على إشعار مسبق، زيارة مباني املرخص له    (25

املعلومات الشخصية نيابة عنه ملراجعة التدابري األمنية املعمول بها للحفاظ على محاية املعلومات 

ه التدابري، جيوز هلا أن تصدر تعليمات إىل الشخصية. وإذا مل تكن اهليئة، على حنو معقول، مقتنعة بهذ

 الشركات التابعة له من أجل تعزيز التدابري والعمليات األمنية حسبما تراه مناسبا. أواملرخص له 

مت النفاذ  أوإذا مت الكشف عن املعلومات الشخصية املخزنة من قبل املرخص له بشكل غري صحيح  (26

النفاذ إىل إحلاق الضرر بعدد كبري من املستخدمني، وجب  أوإليها من قبل طرف ثالث، وأدى هذا الكشف 

على املرخص له إخطار اهليئة واملستخدمني النهائيني وجهات إنفاذ القانون يف أقرب وقت ممكن ومبا ال يزيد 

 النفاذ. أوساعة بعد أن حيدد املرخص له بشكل معقول حدوث انتهاك هلذا الكشف  24يف أي حال عن 
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خدمات االتصاالت، جيب على املرخص  أوإجراءات لتوفري تسهيالت  أونظام  أوعند إعداد أي عملية   (27

له أن يعتمد اخلصوصية من خالل منهج التصميم الذي سيتم مبوجبه دمج املبادئ املنصوص عليها يف هذه 

 اإلجراءات. أوالنظام  أواملادة يف تلك العملية 

ملقدم مالكة  أوملستخدمني الشخصية ألي شركة زميلة ال جيوز للمرخص له كشف بيانات ا (28

  غري مباشر دون احلصول على موافقة خطية من اهليئة. أوبشكل مباشر  اخلدمة

    

 

 أمن ومحاية البيانات الشخصية

 (7املادة )

 دمة اختاذ اآلتي:اخلعلى مقدم 

مراعاة أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا لتدابري الالزمة لضمان مستوى احلماية املناسب لصد املخاطر، مع ا (1

واألخذ باالعتبار للمخاطر احملتملة وتأثريها بالنسبة حلقوق وحريات األشخاص الطبيعيني واالعتباريني، مبا 

 :يف ذلك األمور التالية

معاجلة وتشفري البيانات الشخصية، وحتدد اهليئة آلية ومعايري التشفري تبعا ملستوى البيانات احملددة  (أ)

 بالئحة تصنيف البيانات الصادرة عن اهليئة.

 ضمان السرية املستمرة ونزاهة وتوافر ومرونة نظم وخدمات املعاجلة. (ب)

 استعادة التوافر والوصول إىل البيانات الشخصية يف الوقت املناسب يف حالة وقوع قوه قاهره. (ت)

 ة.وتقييم فعالية التدابري التقنية والتنظيمية لضمان أمن املعاجل اختبار  (ث)

الوصول إىل  أوالكشف غري املصرح به  أوالتغيري  أوالفقد  أوغري القانوني  أوالتدمري العرضي  تأمني البيانات من  (2

 اليت تتم معاجلتها بطرق أخرى. أواملخزنة  أوالبيانات الشخصية املرسلة 

 الكوارث، من والتعايف األعمال، باستمرارية يتعلق فيما اهليئة قبل من جمازة توجيهات أو قواعد بأي االلتزام (3

ضمان عدم قيام أي شخص طبيعي لديه إمكانية الوصول إىل البيانات الشخصية معاجلتها إال بناء  املخاطر وإدارة

 .مقدم اخلدمة على تعليمات

 االحتفاظ بسجالت أنشطة املعاجلة وأن تتضمن السجالت كافة املعلومات التالية:  (4

 .البيانات محاية ومسؤول الكويت دولة خارج كان إذا وممثله ،اخلدمة مبقدم تصالاال وبيانات اسم (أ)
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 .البيانات معاجلة أغراض (ب)

 .األخرى الشخصية البيانات وفئات البيانات أصحاب فئات وصف (ت)

 الدولة. هذه هوية حتديد مع الكويت دولة خارج إىل األمر، لزم إذا الشخصية، البيانات نقل (ث)

 .املستخدمة والتنظيمية الفنية األمنية للتدابري عام وصف (ج)

 . الطلب عند اهليئة قبل من عليها لالطالع السجالت إتاحة  (5

 على ؤثرت أن املمكن من واليت واخلدمات والنظم املنتجات تطوير أو تغيري أو بتصميم اخلاصة الضوابط مراعاة  (6

 .الشخصية البيانات معاجلة

 البيانات. وخصوصيةللحماية  داخلية بسياسات االلتزامتطوير و (7

 .الشخصية البيانات محاية عن املسؤولني املعاجلني وتوعية وتدريب حتديد (8

 أو تصحيحها وطلبات للبيانات، الوصول وطلبات ،على مدار الساعة ودراستها ىواالشك لتلقي داخلية نظم وضع (9

 .حذفها

 إىل تهدف اليت لإلجراءات زواجت أي عن واإلبالغ الشخصية، للبيانات الفعالة لإلدارة داخلية نظم وضع  (10

 .محايتها

 .الشخصية البيانات حبماية االلتزام مدى عن شاملة ومراجعة تدقيق عمليات إجراء  (11

مبسؤول محاية البيانات فيما يتعلق جبميع القضايا املتعلقة على مدار الساعة توفري وسائل التواصل   (12

 بياناتهم الشخصية وممارسة حقوقهم مبوجب هذه الالئحة.مبعاجلة 

العامة  مع اهليئةن واتقديم املشورة عند الطلب فيما يتعلق بتقييم تأثري محاية البيانات ورصد أدائها للتع  (13

 .لالتصاالت وتقنية املعلومات

 

 للبيانات الشخصيةحبال حدوث اخرتاقات  اهليئة العامة لالتصاالت وتقنية املعلوماتخطار إ

 (8املادة ) 

 

إخطار ساعة بعد علمها  72ز واالشخصية ويف مدة ال تتجاخرتاق للبيانات دمة عند حدوث اخلعلى مقدم  (1

 .اهليئة العامة لالتصاالت وتقنية املعلومات   لبيانات الشخصية إىلاخرتاق ل حدوث
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 يتضمن االخطار: (2

األمنية  معلوماتها واملستوياتاملسربة  واألشخاصالبيانات الشخصية  االخرتاق، ومدى تسربطبيعة  (أ)

 املتضررة.

 التواصل مع مسؤول محاية البيانات.وآلية اسم  (ب)

 .االخرتاق دمة ملعاجلةاخلاليت يقرتح أن يتخذها مقدم  أو، والتدابري املتخذة لالخرتاقالنتائج احملتملة  (ت)

 .حدوث اخرتاقات للبيانات الشخصيةخطار صاحب البيانات الشخصية حبال إ (ث)

 (9املادة )

لبيانات الشخصية اخطار صاحب البيانات الشخصية خالل مدة ال اخرتاق لدمة عند حدوث اخلعلى مقدم  (1

 وتدابري احلماية الفنية.االخرتاق ساعة بعد علمها وان يتضمن االخطار طبيعة  72ز واتتج

 :التاليةاخلطوات  باختاذدمة اخلال يلزم إبالغ صاحب البيانات إذا قام مقدم  (2

 الشخصية البيانات على التدابري هذه ومت تطبيق املناسبة، والتنظيمية الفنية احلماية تدابري اختاذ (أ)

 .االخرتاق حبدوث املتأثرة

 وحريات األشخاص أصحاب البيانات.اختاذ التدابري الالحقة اليت تكفل عدم ارتفاع املخاطر على حقوق  (ب)

 

 احملتوى املخالف

 (10املادة )

حمتوى  أواملخالف للنظام  كان احملتوى إذا جنائية أوإدارية،  مدنية، دمة أي مسئوليةاخلال يتحمل مقدم  (1

ختزينه يف  أومعاجلته،  أواملستخدم الذي خيل حبقوق امللكية الفكرية اخلاص بطرف ثالث قد مت حتميله، 

 .إال إذا علم بذلك ومل يقم باختاذ االجراء املناسب اخلدمة،مبقدم  ةاخلاص األنظمة

جعل إمكانية الوصول غري ممكنة  أوبناًء على طلب طرف ثالث، إزالة  أودمة مببادرة منهم، اخلجيوز ملقدمي  (2

حمتوى مستخدم خيل حبقوق امللكية  أويف أي بلد آخر ألي حمتوي خمالف للنظام  أويف دولة الكويت و/ 

 الفكرية اخلاصة بالغري.
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افهم لوجود أي يف حال اكتش تأخري،أي جهة خمتصة، دون  أودمة إخطار اهليئة و/ اخليتعني على مقدمي  (3

 مكافحة جرائم االلكرتونية خمالفة لقانونأي معلومات بنظام الذي ميكن أن يشكل  أوحمتوى مستخدم 

 .املعمول بها بدولة الكويت واألنظمةوالقوانني 

دمة إحالة أي طرف ثالث لديه شكوى ضد حمتوى خمالف للنظام لديهم إىل اجلهات اخليتعني على مقدمي  (4

 دولة الكويت. املختصة داخل

 حكام عامةأ

 (11)املادة 

مع احكام هذه ضاعهم أوعامة توفيق  املصرح هلم بامتالك شبكات اتصاالت أو دمةاخلعلى مجيع مقدمي  .1

ز سنه من تاريخ واخالل مدة ال تتجواللوائح االخرى ذات العالقة مع هذه الالئحة والصادرة عن اهليئة  ةالالئح

 نشرها.

 ارشادات متعلقة خبصوصية البيانات كلما اقتضى احلال ذلك. أوجيوز للهيئة اصدار تعليمات  .2

 املنصوص والغرامات اجلزاءات تطبيق قوانني دولة الكويت أو الالئحة هذه احكام خمالفة ثبوت حال يف للهيئة .3

( 98) رقم بالقانون واملعدل املعلومات وتقنية لالتصاالت العامة اهليئة إلنشاء 2014 لسنة 37 رقم بالقانون عليها

 .2015 لسنة


