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 فایزر استبیان
 الخصوصیة بیان

 مقدم(" فرد أو كیان، أو شركة، عن بالنیابة أو بواسطة إكمالھ سیتم الذي ")االستبیان(" باستبیان مرتبط ھذا الخصوصیة بیان
 يأ لدیك كان إذا فایزر. من األخرى الدعم أشكال أحد أو تمویالً  یتلقى و/أو فایزر شركة مع اتفاق إبرام یعرض الذي ")الطلب
 أدناه. بنا" "اتصل بالقسم الموجودة االتصال معلومات استخدم فضلك فمن أسئلة،

 واستخدامھا. البیانات جمع

 قد االستبیان على ردك عند تقدمھا والتي نطلبھا التي المعلومات االستبیان. في شخصیة معلومات نطلب أننا الحظ فضلك من
 وتفاصیل البنكیة، والمعلومات االتصال، جھات ومعلومات األسماء، مثل ،ھویاتھم معرفة یمكن بأفراد تتعلق معلومات تتضمن

 القانونیة للمتطلبات لالمتثال الشخصیة المعلومات فایزر ستعالج الحكومیین. المسؤولین مع والعالقات بالعمل/المؤسسة، تتعلق
  بھ. فاظاالحت أو عمل على الحصول بغرض الحكومیین للموظفین الرشاوى دفع حظر تشمل والتي

 
 على والحصول تقدمھا التي الشخصیة المعلومات أصحاب لألفراد إشعار بتقدیم الصلة ذات القوانین بموجب ملزًما تكون قد

 تقر فأنك االستبیان، ھذا عبر شخصیة معلومات بتقدیم عنھا. والكشف واستخدامھا، الشخصیة، معلومات جمع على موافقتھم
  مطلوبة. موافقات أي على ولكوحص واجبة إشعارات ألي بتقدیمك

 
 سجالت من المعلومات ھذه على الحصول یتم قد تقدمھ. الذي االستبیان بخالف أخرى مصادر من المعلومات كذلك فایزر تجمع قد

 الوصول الجمھور لعامة یمكن معلومات تستخدم التي البیانات قواعد مثل ثالث، بطرف خاصة مصادر و/أو بالفعل الموجودة فایزر
 عنا. بالنیابة المعلومات تجمع خاصة كیانات من األحیان بعض وفي لیھاإ

 بقوانین المرتبطة المخاطر لتقییم ")المعلومات(" بھ المرتبطة تلك أو االستبیان خالل من جمعھا یتم التي المعلومات تحلیل سیتم
 أو االستبیان، الطلب مقدم یكمل لم إذا ذلك، ومع طوعي. أمر االستبیان إكمال الخلفیات. من للتحقق استعمالھا یتم وقد الفساد مكافحة

  الصلة. ذي الدعم أو التمویل تقدیم من أو الطلب مقدم مع العمل من فایزر تُمنع قد المطلوبة، المعلومات كل تقدیم من یتمكن لم

 الحدود عبر النقل وعملیات المعلومات عن الكشف

 أو التمویل تقدیم أو اتفاق إبرام ضعری الذي فایزر كیان ھو االستبیان ضألغرا ةالشخصی المعلومات معالجة عن المسؤول الكیان
 بالمعلومات ستحتفظ والتي أمریكیة، شركة وھي فایزر، لشركة المعلومات الكیان ھذا سیقدم الطلب. لمقدم األخرى الدعم أشكال أحد
 الموجودة الكیانات لكل االستبیان ھذا في الواردة المعلومات بعض إتاحة ستتم بھا. الخاصة االمتثال ألغراض المتحدة الوالیات في

 مقدم مع اتفاق إلبرام بعرض لتقدمھا تحسبًا االستبیان إكمال تم بأنھ درایة على تكون بحیث العالم حول فایزر مجموعة ضمن
r.com/legalhttps://selfservehosteu.pfize-على ومواقعھا فایزر بكایانات قائمة توجد المستقبل. في الطلب

entities. بعض في جمعھا. تم التي الكاملة البیانات إلى بالوصول لفایزر التابعة للشركات السماح یمكن األحوال بعض في 
 مثل فایزر، مجموعة في آخر عضو عن نیابة معالجتھا یمكنھ بحیث المعلومات إلى بالوصول خارجي لمورد السماح یتم الحاالت،

 النظر فایزر ستعید االمتثال، بشأن المخاوف أحد وجود تبین إذا الصارمة. واألمن الخصوصیة لشروط خضوعھ بشرط خدمة، مقدم
 أو الفیدرالیة، التنظیمیة للسلطات عنھا الكشف یتم وقد الخارجي القانوني فایزر لمستشار عنھا الكشف یتم قد و/أو المعلومات في

  األخرى. الدول أو المتحدة الوالیات في المحلیة أو الوطنیة، أو الحكومیة،
 

 قوانین لدیھا تكون قد أخرى دول أة المتحدة الوالیات إلى الشخصیة المعلومات نقل یتم قد أعاله، إلیھ إلشارةا وتمت سبق كما
 التعاقدیة الشروط مثل الكافیة، التدابیر اتخذنا لقد األوروبیة، االقتصادیة المنطقة یخص وفیما بالخصوصیة. یتعلق فیما مختلفة

 التدابیر ھذه من نسخة على الحصول لألفراد یمكن الشخصیة. المعلومات لحمایة وبیة،األور المفوضیة تتبعھا التي القیاسیة
eu/model-outside-transfers-protection/data-topic/data-https://ec.europa.eu/info/law/law-من

countries_en-third-data-personal-transfer-contracts. 

 الفردیة الحقوق

 أو تقیید، أو إخفاء، أو تحدیث، أو تصحیح، أو مراجعة، في االستبیان إجابات في الشخصیة معلوماتھ اجإدر تم فرد أي رغب إذا
 القانون بموجب البیانات نقل في الحق ھذا بھ یسمح الذي (بالقدر الشخصیة المعلومات نقل طلب أو شخصیة معلومات حذف

 ھویة من التحقق علینا یتعین قد .pfizer.comTeam-GDPR-Procurement@ بـ االتصال علیھ فیجب بھ)، المعمول
 عملیًا. ممكن وقت أقرب في للطلب االمتثال سنحاول الطلب. تنفیذ قبل الفر
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 أو الدولة في البیانات حمایة سلطات إلحدى بشكوى تتقدم أن یمكنك )1( األوروبیة: االقتصادیة المنطقة من إضافیة معلومات
 بھ المعمول البیانات حمایة لقانون المزعوم الخرق بھ وقع الذي البلد في أو الصلة، ذات المنطقة
 بمسؤول )2( و/أو ;)detail.cfm?item_id=612080-http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item(انظر
  .dpo.pfizer.com على متاحة بھ االتصال صیلوتفا فایزر، بشركة البیانات حمایة

 بالمعلومات االحتفاظ

 فترات لتحدید التالیة المعاییر استخدام یتم بھ. المعمول القانون یقتضیھا أو بھا یسمح التي الفترة طوال بالمعلومات االحتفاظ سیتم
 تتم لما تبعًا )3و( لھا؛ نخضع التي القانونیة االلتزامات )2( الطلب؛ بمقدم عالقة فیھا تربطنا التي الفترة طوال )1( لدینا: االحتفاظ
  التنظیمي). التحقیقات أو القضائیة الدعاوى أو بھا المعمول التقادم بقوانین یتعلق ما (مثل القانوني مركزنا ضوء في بھ التوصیة

 بنا اتصل

 إذا أو الشخصیة، المعلومات فایزر شركة تستخدمو ستجمع كیف أو ھذا الخصوصیة بیان بشأن مخاوف أو أسئلة أي لدیك كانت إذا
 على بنا اتصل فضلك من بنا، الخاصة النقل لعملیات وضعنھا التي الكافیة التدابیر حول معلومات على الحصول في ترغب كنت

DataProtectionUK@Pfizer.com، التالي العنوان على راسلنا أو:  Oaks, Walton 1,-1 IPC Limited, Pfizer
7NS KT20 Surrey Tadworth, Road, ingDork.  

 اإللكتروني البرید رسائل في حساسة معلومات تكتب ال فضلك من الدوام، على آمنة غیر اإللكتروني البرید مراسالت ألن نظًرا
 لنا. ترسلھا التي

https://protect-us.mimecast.com/s/GVKtCmZM8ki2Bq0BH312ig

