
 

 بيان صحفي

دليل ينشر  سوق أبوظبي العالمي مكتب حماية البيانات في

   2021متثال ألنظمة حماية البيانات لعام لتعزيز اإل إرشادي

  وثائق إرشادية حول مجموعة مكتب حماية البيانات في سوق أبوظبي العالمي ينشر

 المواضيع التي تتعلق باألنظمة الجديدة 

  وتمكينهم من االمتثال سوق أبوظبي العالمي إرشادات لدعم الشركات المسجلة لدى

 ألنظمة حماية البيانات الجديدة

في سوق  أصدر مكتب حماية البيانات - 2021أغسطس 11 ، ، اإلمارات العربية المتحدةأبوظبي

ألنظمة هدف إلى رفع مستوى االمتثال يالمركز المالي الدولي في أبوظبي، دليل إرشادات  أبوظبي العالمي،

 هذه األنظمة.وتعزيز فهم  2021حماية البيانات لعام 

إلى ثمانية أجزاء منفصلة تغطي المجاالت الرئيسية لألنظمة الجديدة، ويضم اإلرشادي ينقسم الدليل 

ضيع اتتضمن الموومعلومات استشارية وأمثلة مختلفة من شأنها توضيح آلية تطبيق األنظمة الجديدة عملياً. 

 الموضحة في الدليل على سبيل المثال ال الحصر:

وتفاصيل حول التعريفات والمواد والنطاق معلومات  وتضمالجديدة  األنظمة على: نظرة عامة• 

 اإلقليمي للقانون، فضالً عن األساس القانوني لمعالجة البيانات الشخصية.

معلومات حول حقوق صاحب البيانات بموجب األنظمة الجديدة، تشمل تفصيل  :الحقوق الفردية• 

 المسجلة في سوق أبوظبي العالمي. المؤسساتدور ومسؤوليات 

: معلومات حول االلتزامات الرئيسية، ومعالجي البيانات مسؤوليااللتزامات المترتبة على • 

لتأثير حماية تقييمات باإلضافة الى ، والتطبيقمثل ضرورة حماية البيانات منذ بداية التخطيط للعمليات 

 مدير حمايةأيًضا شرط تعيين  الدليليغطي  كما .المعالجينواتفاقيات حماية البيانات مع  البيانات

 معينة وااللتزام بدفع رسوم حماية البيانات. لمؤسساتبيانات ال

إلى يدة الجد األنظمةفي  نقل البياناتنظرة عامة على أحكام  :الدولية عمليات نقل البيانات• 

نفيذها مراعاتها وت الشركات المسجلة في السوقالتي يجب على والضوابط أمثلة على التدابير  جانب

 .نظاق السوقلنقل البيانات الشخصية خارج 

سامي محمد، مفوض حماية البيانات في سوق وتعليًقا على نشر الدليل اإلرشادي الجديد، قال 

توفر األنظمة الجديدة مستوى عاٍل من الحماية للبيانات الشخصية وفًقا ألفضل “: أبوظبي العالمي

المسجلة في السوق  المؤسساتالممارسات العالمية. لذلك، من المهم لمكتب حماية البيانات أن يدعم 

 الجديدة. لألنظمةاالمتثال  مستوى تعزيزلفهم التزاماتها و

سوق وسلطات  لمؤسساتوالتي تتضمن ثماني وثائق منفصلة،  ،إلراشاداتالمجموعة الجديدة من ا تقدم

مكتب حماية سيحتفظ  حيث أساًسا قويًا لتحديث برامج االمتثال الحالية لحماية البيانات. أبوظبي العالمي

 جميع الكيانات الخاضعة للتنظيم بما يعود بالنفع علىتحديثها دورياً ضمان و ساريةكوثائق ا الدليل بهذ البيانات

 ".قبل السوق من

 في المؤسساتنماذج تقييمات لدعم  ، بتصميم مكتب حماية البيانات باإلضافة الى الدليل اإلرشادي ، قام

الخاص  اإللكترونيعلى موقع  كافة تتوفر اإلرشادات ونماذج التقييماتو امتثالها للوائح الجديدة رفع مستوى

  .هنا من بمكتب حماية البيانات
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استضاف مكتب حماية البيانات مؤخرًا ندوة عبر اإلنترنت حول اللوائح الجديدة. يمكنك مشاهدة الندوة عبر 

  .هنامن السابقة  الفعالياتتحت قسم  سوق أبوظبي العالميلموقع اإللكتروني الاإلنترنت على 

  -انتهى-
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