
 

 

 تط��ر واختبار المنتجات (المساحات المح�طة بالس�ارة)  -س�اسة الخصوص�ة 
 

A.  نطاق س�اسة الخصوص�ة 

ي  
كة أودي المساهمة، ال�ائنة �ف ي س�اسة الخصوص�ة هذە، نبلغك بمعالجة ب�اناتك الشخص�ة من قبل �ش

 Ettinger Straße 70, 85057�ف
Ingolstadt, Deutschland    الق�ادة ألمان�ا ("نحن"، "لدينا"، "الخاصة بنا" أو "أودي") ف�ما يتعلق باستخدام س�ارة اختبار ("تجارب   /

الس�ارات  االختبار�ة") ع� ف هذە  تجه�ي وتم  واختبارها وحمايتها.  المنتجات  لتط��ر  االختبار  �س�ارات  ُ�س�  ما  أودي  �ستخدم  العامة.  الطرق   
ا لذلك ع� ه�كل الس�ارة.  ها وفق� ف  بمستشعرات وأجهزة ق�اس باإلضافة إ� تقن�ة ق�اس بالف�ديو و�تم تمي�ي

مل�ة تط��ر الس�ارة وكذلك أثناء اختبارات منظومة السالمة وتقي�م الق�ادة وتقي�م الحالة وعمل�ات  تتضمن تجارب الق�ادة االختبار�ة الق�ادة أثناء ع
ي عدة أما�ن من بينها المناطق العامة. 

 االعتماد. وسيتم تنف�ذ تجارب الق�ادة االختبار�ة هذە �ف

م ع�  أودي  كة  �ش ي 
�ف الشخص�ة  الب�انات  معالجة  حول  عامة  معلومات  ع�  العثور  ي  �مكن 

ويف اإلل��ت وقعنا 
https://www.audi.de/de/brand/de.html#layer=/de/brand/de/tools/navigation/layer/rechtliches.ht

innerlayer=true-ml&data   

الشخص�ة �مكن    الب�انات  الذي  الطب��ي  الب�انات")؛ والشخص  للتحد�د ("موض�ع  قابل  أو  تتعلق �شخص طب��ي محدد  أي معلومات  ي  تعيف
، وع� وجه الخصوص من خالل الرج�ع إ� معّرف مثل االسم   التعرف عل�ه هو الشخص الذي �مكن تحد�د ه��ته، �شكل مبا�ش أو غ�ي مبا�ش

نت أو إ� واحد أو أ��� من العوامل المحددة لله��ة الماد�ة أو الفسيولوج�ة أو ا أو   لجين�ة أو  رقم اله��ة أو ب�انات الموقع أو المعّرف ع�ب اإلن�ت
 .  العقل�ة أو االقتصاد�ة أو الثقاف�ة أو االجتماع�ة لذلك الشخص الطب��ي

ي   المعالجة  يتم إجراؤها ع� الب�انات الشخص�ة أو ع� مجموعات من الب�انات الشخص�ة،  ُ�قصد بها أي عمل�ة أو مجموعة من العمل�ات اليت
داد أ و االستشارة أو  سواء كان ذلك بوسائل آل�ة أم ال، مثل التجميع أو التسج�ل أو التنظ�م أو اله�كلة أو التخ��ن أو المواءمة أو التعد�ل أو االس�ت

 أو اإلتاحة بأي ط��قة أخرى أو المحاذاة أو الدمج أو التقي�د أو المحو أو اإلتالف.  االستخدام أو اإلفصاح عن ط��ق اإلرسال أو الن�ش 

B.  معلومات عامة 

I.  ي المعالجة؟
 من هو المتحكم �ف

ي أ�شطة المعالجة ع� ضوء مدلول المادة    المتحكم
ي الجزء    –  GDPR) من الالئحة األساس�ة لحما�ة الب�انات  7( 4�ف

  –  Cكما هو موضح أدناە �ف
ي  

كة أودي المساهمة، ال�ائنة �ف  / ألمان�ا.  Ettinger Straße 70, 85057 Ingolstadt, Deutschlandهو �ش

II.  ي االتصال به؟
 من الذي �مكنيف

�ب استخدام خ�ارات االتصال الموجودة ع�  إذا كنت ت��د تأ   ��د حقوق حما�ة الب�انات الخاصة بك، ف�ي

https://gdpr.audi.com / 

ا التواصل معنا   �د  سوف تجد ع� هذە الصفحة الم��د من المعلومات حول ك�ف�ة تأ��د حقوق حما�ة الب�انات الخاصة بك. و�مكنك أ�ض� ع�ب ال�ب
 :  ع� العنوان التا�ي

AUDI AG, DSGVO-Betroffenenrechte, Auto-Union-Straße 1, 85057 Ingolstadt, Deutschland  ألمان�ا / 

III.  تفاص�ل االتصال بمسؤول حما�ة الب�انات لدينا 

ا االتصال دوا�ي القلقإذا كانت لد�ك  كتنا �شأن حما�ة الب�انات، ف�مكنك أ�ض� ي �ش
 : بمسؤول حما�ة الب�انات �ف

كة أودي المساهمة،   / ألمان�ا   Auto-Union-Straße 1, 85057 Ingolstadt, Deutschland، مسؤول حما�ة الب�انات�ش

�د  ي ال�ب
ويف  datenschutz@audi.de:  اإلل��ت

IV.  ؟  ما �ي الحقوق المكفولة �ي

ا ، بصفتك صاحب الب�انات، �جوز لك التمتع بحقوق حما�ة الب�انات التال�ة:  تبع� ي
 الختصاصك القضايئ

 إمكان�ة الوصول  .1

كة أودي ونطاق معالجة الب�انات ونقل   الحصول�حق لك   ع� معلومات حول الب�انات المخزنة المتعلقة بك لدى �ش
كة أودي، والحصول ع� �سخة من الب�انات الشخص�ة المخزنة المتعلقة بك.  ي تقوم بها �ش  الب�انات اليت

 التصحيح  .2

ر ع� إمكان�ة تصحيح الب�انات الشخص �ة غ�ي الدق�قة المتعلقة بك وكذلك �حق لك الحصول دون أي تأخ�ي غ�ي م�ب

https://www.audi.de/de/brand/de.html#layer=/de/brand/de/tools/navigation/layer/rechtliches.html&data-innerlayer=true
https://www.audi.de/de/brand/de.html#layer=/de/brand/de/tools/navigation/layer/rechtliches.html&data-innerlayer=true
https://gdpr.audi.com/
https://gdpr.audi.com/
https://gdpr.audi.com/
mailto:datenschutz@audi.de


 

 

كة أودي.   استكمال الب�انات الشخص�ة غ�ي المكتملة المخزنة بخصوصك لدى �ش
 المحو  .3

ر  كة أودي دون تأخ�ي غ�ي م�ب �حق لك الحصول ع� إمكان�ة محو الب�انات الشخص�ة المتعلقة بك المخزنة لدى �ش
 إذا تم است�فاء المتطلبات القانون�ة. 

 ل كذلك، ع� وجه الخصوص، إذاوقد �كون الحا 

ي تم جمعها من أجلها، • ور�ة ف�ما يتعلق باألغراض اليت  لم تعد ب�اناتك الشخص�ة �ف
ي الوح�د للمعالجة هو موافقتك وقمت �سحبها، •

 كان األساس القانويف
ي لموازنة المصالح ألسباب تتعلق بموقفك الخاص ولم   •

ضت ع� المعالجة بناء ع� األساس القانويف �كن اع�ت
ي المعالجة،

وعة أ��� أهم�ة تقت�ف ا م�ش  ب�مكاننا إثبات أن هناك أسباب�
، أو  • ي

 تمت معالجة ب�اناتك الشخص�ة �شكل غ�ي قانويف
•  . ي

ام قانويف ف  تحتم محو ب�اناتك الشخص�ة امتثاال الل�ت

 إذا شاركنا ب�اناتك مع أطراف أخرى، فسوف نبلغهم بالمحو، بقدر ما �قتض�ه القانون. 

ف أو ال ُ�سمح لنا بحذف الب�انات ير�ب   ي المحو �خضع لقيود. ع� سب�ل المثال، ال نكون مطالبني
مراعاة أن حقك �ف

ي نحتاجها إلقامة   الب�انات اليت القانون�ة. و�المثل، فإن  ات االحتفاظ  ف باالحتفاظ بها بموجب ف�ت ي ما زلنا ملزمني اليت
ي المحو. المطالبات القانون�ة أو ممارستها أو الدفاع عنها مست

 ثناة من حقك �ف
 تقي�د المعالجة  .4

ف الب�انات الشخص�ة المخزنة من أجل  ي ظل ظروف معينة الحصول ع� إمكان�ة تقي�د المعالجة (أي تمي�ي
�حق لك �ف

  : ي المستقبل). والمتطلبات �ي
 تقي�د معالجتها �ف

كة أودي التحقق من دقة ب�اناتك • ي دقة ب�اناتك الشخص�ة و�جب ع� �ش
 الشخص�ة،  يتم الطعن �ف

تقي�د استخدام   • الب�انات الشخص�ة وتطلب بدً� من ذلك  المعالجة غ�ي قانون�ة، ل�نك تعارض محو  تكون 
 الب�انات الشخص�ة،  

كة أودي بحاجة إ� ب�اناتك الشخص�ة ألغراض المعالجة، ول�نك تطلب الب�انات إلقامة المطالبات   • لم تعد �ش
 القانون�ة أو ممارستها أو الدفاع عنها. 

كة أودي تفوق أسباب  • وعة ل�ش ضت ع� المعالجة وعمل�ة التحقق معلقة ف�ما إذا كانت األسس الم�ش اع�ت
اضك.   اع�ت

ا لذلك ولن تتم معالجتها   ف هذە الب�انات وفق� ي حالة تقي�د المعالجة، سيتم تمي�ي
إال بموافقتك   -باستثناء تخ��نها    -�ف

ع عنها أو لحما�ة حقوق شخص طب��ي أو اعتباري آخر أو ألسباب أو إلقامة مطالبات قانون�ة أو ممارستها أو الدفا 
 تتعلق بالمصلحة العامة الهامة لالتحاد أو لدولة عضو. 

 قابل�ة نقل الب�انات .5

ي ذلك عقد  
ا بناًء ع� موافقتك أو عقد معك (بما �ف بالقدر الذي نعالج ف�ه ب�اناتك الشخص�ة المقدمة إلينا تلقائ��

ل �حق  بك)،  الخاص  هذە  العمل  ونقل  ا  آل�� للقراءة  وقابل  االستخدام  منظم وشائع  بتنسيق  الب�انات  استقبال  ك 
ًة من  كة أودي. كما �حق لك أ�ضا نقل الب�انات الشخص�ة مبا�ش الب�انات إ� وحدة تحكم أخرى دون إعاقة من �ش

�طة أال ي ا من الناح�ة الفن�ة و�ش كة أودي إ� وحدة تحكم أخرى حيثما كان ذلك ممكن� ا ع� حقوق �ش ؤثر ذلك سلب�
 وح��ات اآلخ��ن. 

اض .6  االع�ت

اض ع�   ي ضوء المصلحة العامة، ف�حق لك االع�ت
وعة أو �ف إذا عالجنا ب�اناتك الشخص�ة ع� أساس المصالح الم�ش

اض  ي االع�ت
معالجة ب�اناتك الشخص�ة ألسباب تتعلق بموقفك الخاص. باإلضافة إ� ذلك ُ��فل لك حق غ�ي مق�د �ف

ي الجزء إذا  
قمنا بمعالجة ب�اناتك ألغراض التس��ق المبا�ش الخاصة بنا. ير�ب االطالع ع� مالحظتنا المنفصلة �ف

اض".  ي االع�ت
 الوارد تحت عنوان "معلومات عن حقك �ف



 

 

اض ضمن نطاق موازنة   ا غ�ي محدود لالع�ت ا إضاف�� ا، من غ�ي إعدادات الخصوص�ة، حق� ي حاالت معينة نمنحك أ�ض�
�ف

ة أو الخدمة المعن�ة.  المصالح.  ف  وسوف نبلغك بهذا ف�ما يتعلق بالم�ي
 سحب الموافقة   .7

ي أي وقت. و�ر�ب مراعاة أن سحب الموافقة 
إذا منحت الموافقة ع� معالجة ب�اناتك الشخص�ة، ف�مكنك سحبها �ف

ي تم إجراؤها قبل سحب الموافقة فلن تتأثر ب  ذلك. هذا سوف ��ي بأثر مستقب�ي فقط. أما المعالجة اليت
 الشكوى  .8

اف ع� حما�ة الب�انات إذا كنت تعتقد أن معالجة ب�اناتك  باإلضافة إ� ذلك �حق لك تقد�م شكوى إ� هيئة اإل�ش
ي آخر.  

ي تقد�م شكوى ال �خل بأي إجراء إداري أو قضايئ
 الشخص�ة غ�ي قانون�ة. والحق �ف

اض   .9 ي االع�ت
 معلومات عن حقك �ف

a.  اض ألسباب تتعلق بموق ي االع�ت
 فك الخاص الحق �ف

ط المسبق لذلك   اض ع� معالجة ب�اناتك الشخص�ة ألسباب تتعلق بموقفك الخاص. وال�ش �حق لك االع�ت
ي ضوء المصلحة العامة أو ع� أساس موازنة المصالح. و�نطبق هذا أ�ضا ع� 

هو أن تتم معالجة الب�انات �ف
ا أي تنم�ط. بقدر ما نؤطر عمل�ة معالجة ب�اناتك الشخص�ة ع� أساس م ض عموم� وازنة المصالح، فإننا نف�ت

اض،   ي حالة وجود اع�ت
وعة مقنعة، ل�ننا بالطبع سنقوم بفحص كل حالة فرد�ة. �ف أنه �مكن إثبات أسباب م�ش

 لن نقوم بمعالجة ب�اناتك الشخص�ة بعد ذلك. 

 إال إذا 

و�ح�ث   • الب�انات  هذە  لمعالجة  مقنعة  وعة  م�ش أسباب  وجود  إثبات  ب�مكاننا  مصالحك كان  تفوق 
 وحقوقك وح��اتك أو

ي إقامة المطالبات القانون�ة أو ممارستها أو الدفاع عنها.  •
 تم استخدام ب�اناتك الشخص�ة �ف

b. اض ع� معالجة ب�اناتك ألغراض التس��ق المبا�ش الخاصة بنا  االع�ت

ع� وقت  أي  ي 
�ف اض  االع�ت لك  �حق   ، المبا�ش التس��ق  ألغراض  الشخص�ة  ب�اناتك  نعالج  معالجة عندما   

ي  
ا ع� التنم�ط بالقدر الذي يرتبط �ف الب�انات الشخص�ة المتعلقة بك من أجل هذا التس��ق؛ و�نطبق هذا أ�ض�

ب�اناتك   نعالج  فلن   ، المبا�ش  التس��ق  ألغراض  المعالجة  ع�  ضت  اع�ت إذا   . المبا�ش التس��ق  بهذا  إطارە 
 الشخص�ة لهذە األغراض بعد ذلك.  

c. �اض ع� معالجة ب  اناتك لتط��ر المنتجات والتحل�ل العام للعمالء االع�ت

اض بخصوص معالجة ب�اناتك الشخص�ة لتط��ر   ي االع�ت
ا منفصً� �ف كجزء من موازنة المصالح نمنحك حق�

 المنتجات والتحل�ل العام للعمالء.  

ضت ع� المعالجة ألغراض تط��ر المنتجات و/أو التحل�ل العام للعمالء، فلن نعالج ب�ا  ناتك الشخص�ة إذا اع�ت
لهذە األغراض بعد ذلك. وتظل التقي�مات اإلحصائ�ة البحتة للب�انات المجمعة أو مجهولة المصدر بأي ط��قة 

 أخرى غ�ي متأثرة بذلك.  

d. اض ي االع�ت
 ممارسة الحق �ف

ي الجزء 
اض بأي شكل وُ�فضل توجيهه إ� جهة االتصال الوارد تفاص�لها �ف  .B. II�مكن ممارسة حق االع�ت

س�ارات  ات  بواسطة كام�ي المسجلة  العامة  الطرق  ع�  المرور  لحركة  الحق�ق�ة  الصور  أن  مراعاة  ير�ب 
العوائق  ا�تشاف  أجل  من  بالس�ارة  المح�طة  المساحات  لرصد  فقط  استخدامها  سيتم  االختبار 

الق�ا إمكان�ة  وري إلتاحة  أمر �ف فعال. وهذا  الحوادث �شكل  ولتجنب  اآلخ��ن  الط��ق  دة ومستخد�ي 
(شبه) المستقلة. سيتم استخدام �سج�الت س�ارات االختبار لتط��ر وظائف الس�ارات الجاهزة للط�ح 
كة أودي وال تنوي التعرف ع� ه��ة أي من األشخاص أو الس�ارات المسجلة.   ي السوق. وال �ستطيع �ش

�ف
ي هذا الس�اق باالمتثال لل

كة أودي ل�ست ملزمة �ف حقوق المذكورة أعالە وحيثما ينطبق بأي حال، فإن �ش
و�ذا كان  اض.  واالع�ت الب�انات  نقل  وقابل�ة  المعالجة  وتقي�د  والحذف  والتصحيح  المعلومات  توف�ي  ي 

�ف
أودي  كة  �ش تزو�د  �مكنك  الحالة،  هذە  مثل  ي 

و�ف دل�ً�.  لك  نقدم  فسوف  ممكن،  غ�ي  اله��ة  تحد�د 



 

 

ي وقت  بمعلومات إضاف�ة تمكننا من التعرف ع� ه��تك (ع� سب�ل المثا
ل، تفاص�ل مظهرك ومال�سك �ف

التسج�ل والمكان والوقت وتار�ــــخ االتصال �س�ارة االختبار أو رقم التسج�ل أو ع� األقل ن�ع ولون س�ارة  
ي التعرف ع� ه��تك بمساعدة هذە المعلومات اإلضاف�ة، فسوف نمتثل بالطبع 

االختبار). و�ذا نجحنا �ف
اماتنا بموجب الال  ف  . GDPRئحة األساس�ة لحما�ة الب�انات لحقوقك ضمن نطاق ال�ت

V.  ي تنطبق؟
ي نعالجها وألي أغراض وما القواعد القانون�ة اليت

 ما �ي الب�انات اليت

ي تجمع الب�انات حول حالة س�ارة االخ ي س�ارة االختبار، واليت
تبار  لغرض تط��ر المنتجات، �مكن ترك�ب العد�د من المستشعرات وأجهزة الق�اس �ف

ا ع� معلوماتك الشخص�ة. وتتضمن هذە الب�انات الشخص�ة: وخصائص أداء    الق�ادة. وقد تحتوي هذە الب�انات أ�ض�

 °) و 360صور المساحات المح�طة حول الس�ارة (حيت  •
خ�ص.  •  لوحات ال�ت

 
 ("الب�انات") 

 

التط��ر واالختبار والتج  ا ألغراض  وعة ح��� الم�ش بناًء ع� مصالحنا  ب�اناتك الشخص�ة  الجودة (االختبارات  نحن نعالج  ��ة و�جراءات ضمان 
 الالزمة لمنظومة السالمة). وال ُ�سمح بأي استخدام آخر. 

وعة تط��ر وحما�ة وظائف الق�ادة ذات الصلة بالسالمة مثل أنظمة مساعدة السائق والق�ادة المؤتمتة �شكل كامل  كة أودي الم�ش   من مصلحة �ش
ف المنتج والس�ارة وز�ادة السالمة المرور�ة وتقل�ل حوادث المرور. وعا�ي الجودة. باإلضافة إ� ذلك �جب   تحسني

VI. ؟ ي
 من �ستقبل ب�انايت

و  اماتنا التعاقد�ة والقانون�ة ولحما�ة مصالحنا الم�ش ف ي تحتاج إليها للوفاء بال�ت كة أودي �ستقبل هذە األطراف ب�اناتك واليت ي إطار �ش
عة (ع� سب�ل  �ف

ف  المثال، عمل�ة تط��ر   ). و�مكن أ�ضا أن �ستقبل مقدمو الخدمة لدينا (ما ُ�س� بجهات المعالجة)، والذين �ستعني ي المنتجات لقسم التط��ر التقيف
ا لتنف�ذ  ور�� ا بمشاركة ب�اناتك الشخص�ة مع أطراف أخرى فقط إذا كان ذلك �ف بهم ونتشارك معهم، ب�انات لهذە األغراض. سوف نقوم عموم�

ي ال�شف، أو إذا منحت موافقتك. باإلضافة إ� ذلك، �مكن أن تتم مشاركة  العقد، أو إذا كان لد
وعة �ف ي مصلحة م�ش ينا أو لدى الطرف الخار�ب

ف بذلك بموجب القانون أو بأوامر تنظ�م ي ذلك سلطات التحقيق أو األمن) بالقدر الذي �جب أن نكون مطالبني
�ة الب�انات مع أطراف أخرى (بما �ف

ي  أو قضائ�ة قابلة للتنف�
ف اآلخ��ن الذين �ستقبلون الب�انات الشخص�ة �ف ف بها والمستلمني ي �ستعني ف تفاص�ل فئات جهات المعالجة اليت ذ. يتم تضمني

س�اسة   ي 
�ف فردي  �شكل  الشخص�ة  لب�اناتك  مستلم  إدراج كل  �مكن  ال  أودي،  كة  �ش لدى  الب�انات  معالجة  وتعق�د  لحجم  ا  نظر�  . التا�ي الجزء 

ف �شكل عام فقط. الخصوص�ة هذە، وهذا هو الس  ي تحد�د فئات المستلمني
 بب �ف

 جهات المعالجة  .1

ة. مقدمو الخدمة الذين يتم االستعانة بهم و�عملون ن�ابة عن أودي (ما ُ�س� بجهات المعالجة) �مكن أن �ستقبلوا الب�انات لألغراض التال�
ف بجهات المعالجة من الفئات التال�ة لتقد�م خدمات محددة، والذين �د ي تنف�ذ العمل�ات الخاصة بأعمالنا. وع�  نحن �ستعني

عموننا �ف
ي الفئات التال�ة:  

امات �ف ف  وجه التحد�د، �شمل ذلك االل�ت

كة   • كة أودي (�ش ي تقدم خدمات (مثً� خدمات تكنولوج�ا المعلومات) ل�ش ي نطاق مجموعة فول�س فاجن اليت
كات �ف ال�ش

 فول�س فاجن المساهمة)، 
 مقدمو خدمات األرشفة، •
 خدمات االستضافة، مقدمو  •
 مقدمو خدمات تكنولوج�ا المعلومات و •

 األطراف األخرى  .2

ي تط��ر المنتجات وتقي�م االختبارات  
ف التال�ة، والذين �شارك كل منهم �ف ف أو فئات المستلمني نحن ننقل ب�اناتك الشخص�ة إ� المستلمني

ا إ� قانون حما�ة الب�انات المعمول به ف استناد�  : والذين �عملون كمراقبني

كات داخل مجموعة أودي،   •  ال�ش
كات داخل مجموعة فول�س فاجن، •  ال�ش
كاء التط��ر،  •  �ش
 الجامعات، •
طة ومكتب المد�ي العام) وكذلك   • ائب وال�ش ي نطاق مسؤوليتها (مثل مكتب ال�ف

 السلطات �ف
 المحا�م.  •



 

 

ف ف�ما يتعلق بتجارب الق�ادة   االختبار�ة الفرد�ة. ير�ب استخدام تفاص�ل االتصال  �سعدنا تزو�دك بم��د من المعلومات حول المستلمني
 الواردة أدناە أل�ة طلبات 

 هل يتم نقل الب�انات إ� دولة أخرى؟ .3

ي أو المنطقة االقتصاد�ة األورو��ة (ُ�طلق عليها اس ي بعض الحاالت نقل الب�انات الشخص�ة إ� بلد خارج نطاق االتحاد األورويب
م  قد يتم �ف

ا، أي  دولة أخرى). إذا كان ا  ي دولة أخرى، فقد يتم نقل الب�انات إ� دولة قد ال �كون فيها مستوى حما�ة الب�انات كاف��
ا �ف لمستلم موجود�

 . ي ي االتحاد األورويب
 بذلك المستوى الموجود �ف

ً
 مستوى مقارنة

ا، فإننا نضم ن، قبل اإلفصاح، أن المستلم يتمتع إما  بالنسبة لعمل�ات نقل الب�انات إ� دول أخرى ال �كون فيها مستوى حما�ة الب�انات كاف��
ي أو اتفاق�ة ما �س� بالبنود التعاقد �ة بمستوى حما�ة ب�انات كاٍف (ع� سب�ل المثال، قرار المالءمة الصادر عن مفوض�ة االتحاد األورويب

ي مع المستلم)، أو أننا نكون قد حصلنا ع� موافقتك ال��حة.   المع�ار�ة لالتحاد األورويب

حصول ع� �سخة منا للقواعد المحددة المطبقة أو المتفق عليها لضمان المستوى المناسب لحما�ة الب�انات. ير�ب استخدام  �مكنك ال
ي الجزء 

 من س�اسة الخصوص�ة هذە لذلك الغرض.   Bمعلومات االتصال الواردة �ف

ي هذا الجزء أو �م
. ترد تفاص�ل عمل�ات نقل الب�انات إ� دول أخرى، عند االقتضاء، �ف ي الرابط التا�ي

 كن العثور عليها �ف

https://gdpr.audi.com/   

VII. ؟ ي
 كم تبلغ مدة تخ��ن ب�انايت

ور�ة ألغراض االختبار والتج��ة.   ة استخدام س�ارة االختبار طالما كانت �ف ي تم جمعها أثناء ف�ت  سيتم تخ��ن الب�انات اليت

ة الزمن�ة لتداب�ي  وري االحتفاظ بالب�انات بعد هذە الف�ت ي بعض الحاالت، قد �كون من ال�ف
  و�عد تحقيق هذە األغراض، سيتم حذف ب�اناتك. �ف

ي ذلك عمل�ات المراقبة ط��لة األجل وأغراض التط��ر (توثيق المنتج وأغراض حفظ السجالت). و�اإلضافة إ� ذلك، سيتم    ضمان الجودة، بما 
�ف

ا بأرشفتها، أو إذا كانت المعالجة اإلضاف�ة ُ�ستخدم إلثبات المطالبات القانون�
�
كة أودي ملزمة قانون ة أو ممارستها  االحتفاظ بالب�انات إذا كانت �ش

. أو الدف ا لتحقيق أغراض البحث العل�ي ور��  اع عنها أو إذا كان ذلك �ف

*** 
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