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 ب�ان خصوص�ة الموقع (لهذا الموقع) 
 

كة  كة Novartis Gene Therapiesتركز �ش كة مملوكة ل�ش ي من المخت�ب إ� الممارسات ال����ة  Novartis، و�ي �ش ، ع� جلب العالج الجيىن
 للمر�ن والعائالت المتأثرة بأمراض وراث�ة عصب�ة نادرة ومهددة للح�اة. 

 
كة  ي نقوم من خاللها، نحن �ش ي  Novartis Gene Therapies�صف ب�ان الخصوص�ة هذا الطرق الىت

 ،Northwood، Santry(المسجلة �ن
Dublin 9، Republic of Ireland كات التابعة لها ومكاتبها الفرع�ة بجمع معلومات عن األفراد الذين يزورون هذا الموقع واالحتفاظ ) وجميع ال�ش

 ها ("الب�انات الشخص�ة"). بها واستخدام
 

اماتنا تجاهك عند الق� ن ح حقوقك وال�ت ام  ندعوك لقراءة ب�ان الخصوص�ة هذا بتمعن، والذي �حدد الس�اق الذي نعالج ف�ه ب�اناتك الشخص�ة و��ش
 بذلك. 

 
كة   مسؤولة عن معالجة ب�اناتك الشخص�ة ألنها تقرر سبب وك�ف�ة معالجتها لهذە الب�انات، و�التا�ي   Novartis Gene Therapiesتعت�ب �ش

ي  
�ن أخرى  كات  �ش مع  اك  باالش�ت أو  بمفردها  المسؤول�ة  هذە  تمارس  قد  العمل�ة.  هذە  ي 

�ن "المتحكم"  بصفتها   Novartis Geneتت�ف 
Therapies  أو مجموعةNovartis. 

 

ي  .1
 نجمعها عنك وك�ف�ة معالجتنا للب�انات الب�انات الشخص�ة اليت

ال تتطلب معظم خدماتنا أي شكل من أشكال التسج�ل، مما �سمح لك ب��ارة موقعنا دون إخبارنا به��تك. ومع ذلك، قد تتطلب منك بعض  
ة ال�اشفة عن ه��تك، مثل االسم أو تار�ــــخ ا ي قد تتضمن الب�انات المبا�ش ي أو  الخدمات تزو�دنا بب�انات شخص�ة والىت

وين �د اإلل��ت لم�الد أو عنوان ال�ب
ي تطلبها، أو لتس�  و�دك بالمنتجات أو الخدمات، أو لفوترة المنتجات والخدمات الىت ن �ق  رقم الهاتف. قد نجمع الب�انات الشخص�ة و�ستخدمها ل�ت

ي تتضح م ي نعتقد بأنها قد تث�ي اهتمامك، أو للتواصل معك ألغراض أخرى والىت بلغ بها عندما نجمع  المنتجات والخدمات الىت
ُ
ي ن ن الظروف أو الىت

ي ب�ان الخصوص�ة  
وعة الموضحة �ن ور�ة للمصالح الم�ش ب�انات شخص�ة منك. ما لم ُينص ع� خالف ذلك، فإن معالجة هذە الب�انات الشخص�ة �ن

ن والمتطلبات التنظ�م�ة.  ور�ة لالمتثال للقوانني  هذا و/أو �ن
 

 ستخدام موقع ال��ب الب�انات الشخص�ة المستخدمة لتحل�الت ا .2
ي الذي أت�ت منه و�عض عمل�ات 

وين ي تزورها والموقع اإلل��ت قد نقوم بجمع معلومات حول ز�ارتك لهذا الموقع ومعالجتها، مثل الصفحات الىت
ي صورة مجم

ن محت��ات الموقع وتجميع إحصائ�ات �ن ي تحسني
ي تج��ــها. يتم استخدام هذە المعلومات من قبلنا للمساعدة �ن عة باستخدام البحث الىت

ي تجمع اسم مجال المستخدم، ومزود    موقعنا ألغراض أبحاث السوق الداخل�ة. عند الق�ام بذلك، قد نقوم بتثب�ت "ملفات تع��ف االرتباط" الىت
نت الخاص بك، ونظام التشغ�ل الخاص بك، وتار�ــــخ الوصول ووقته. "ملف تع��ف االرتباط" هو جزء صغ�ي من المعلومات، يت م إرساله  خدمة اإلن�ت

ر بحاس��ك. �مكنك ضبط   إ� متصفحك وتخ��نه ع� محرك األقراص الثابتة بجهاز ال�مبيوتر الخاص بك. ال ُتلحق ملفات تع��ف االرتباط ال�ن
ملفات  متصفحك إلعالمك عندما تتل�ت "ملف تع��ف ارتباط"، وهذا س�مكنك من تحد�د ما إذا كنت ت��د قبوله أو ال، ومع ذلك، إذا كنت ال تقبل 

 تع��ف االرتباط، فقد ال تتمكن من استخدام جميع وظائف برنامج المتصفح الخاص بك. 
 

ش�د مجموعة مواقع ال��ب الخاصة بنا عن ط��ق ( Google Analyticsنحن �ستخدم خدمات  كات  1ل�ت ن حركة مواقع ال��ب الخاصة بال�ش ) تحسني
كة Google Analyticsب وتحسينها عند االقتضاء. ") دمج صفحات ال��2وف�ما بينها إ� المستوى األمثل، و(  .Google Inc" �ي خدمة تقدمها �ش

("Google")  ئ إحصائ�ات مفصلة حول حركة موقع ال��ب ومصادر الحركة وتق�س التح��الت والمب�عات. �ستخدم ي تن�ش  Googleوالىت
Analytics ي تحل�ل ك�ف�ة استخدام الزوار لموقعنا ع� ال��ب. سيتم   "ملفات تع��ف االرتباط" المخزنة ع� جهاز ال�مبيوتر الخاص بك

للمساعدة �ن
ي ذلك عنوان بروتوكول اإل 

ي تم إ�شاؤها بواسطة ملفات تع��ف االرتباط حول استخدامك لموقعنا ع� ال��ب، بما �ن نت  إخفاء ه��ة المعلومات الىت ن�ت
)IP وادم ) الخاص بك، باستخدام اإلعدادات المناسبة قبل إرسالها إ� خGoogle  ي الوال�ات المتحدة. لم��د من المعلومات حول ك�ف�ة إخفاء

�ن
 . https://support.google.com/analytics/answer/2763052، ير�ب االطالع ع� IPه��ة عنوان 

 
�ل وتثب�ت الوظ�فة اإلضاف�ة   ن �مكنك منع أو إ�قاف تثب�ت وتخ��ن ملفات تع��ف االرتباط من خالل إعدادات المتصفح الخاص بك عن ط��ق ت�ن

. إذا كنت ال تقبل ملفات تع��ف االرتباط،  https://tools.google.com/dlpage/gaoptoutالمتاحة ع�  Opt-out Browserلمتصفح 
 تج��ة جميع وظائف موقعنا �شكل كامل. فقد ال تتمكن من 

 

 مع من �شارك ب�اناتك الشخص�ة  .3
Novartis Gene Therapies  ي أنحاء أورو�ا. �جوز لنا مشاركة ب�اناتك الشخص�ة مع

�ي منظمة دول�ة مقرها الوال�ات المتحدة وس���ا وفروعها �ن
كة  كات التابعة ل�ش كات التابعة وكذلك مع ال�ش وعة وكما هو  إذ Novartisتلك ال�ش ا لسبب وج�ه لمتابعة مصلحتنا التجار�ة الم�ش ا كان ذلك مطل���

ن المعمول بها.   مطلوب بموجب القوانني
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ا للغرض (األغراض) ال ا نقل الب�انات الشخص�ة إ� أطراف ثالثة تعمل لصالحنا أو ن�ابة عنا، إلجراء م��د من المعالجة وفق� ي تم جمع قد يتم أ�ض� ىت
ن من هذا الموقع أو الب�انات من أجله ، مثل تقد�م الخدمات، وتقي�م الفائدة العائدة ع� المستخدمني ي

ي األصل، أو قد تتم معالجتها �شكل قانوين
ا �ن

 . ي  التس��ق أو إدارة الب�انات أو الدعم الفىن
 

اناتك الشخص�ة ألطراف ثالثة، وعدم  تعاقدت هذە األطراف الثالثة معنا ع� استخدام الب�انات الشخص�ة فقط للغرض المتفق عل�ه، وعدم بيع ب�
ي ب�ان الخصوص�ة هذا. 

ا لما �قتض�ه القانون، أو كما هو مذكور �ن  ال�شف عنها ألطراف ثالثة باستثناء ما قد �سمح به، وفق�
 

ي حال بيع أو تخص�ص أو نقل ب�انات العم�ل الم
ي يتم جمعها منك إ� طرف ثالث �ن ا نقل الب�انات الشخص�ة الىت رتبطة به أو الشق  قد يتم أ�ض�

ي، أو المتنازل له أو المنقول إل�ه بمعالجة الب�انات الشخص�ة وفق�  ي هذە الحالة سُنلزم المش�ت
ا لب�ان التجاري من هذا الموقع أو جزء منه، و�ن

ا الق�ام بذلك بموجب قانون معم ا، قد يتم ال�شف عن الب�انات الشخص�ة لطرف ثالث إذا ُطلب منَّ ول به أو أمر محكمة أو الخصوص�ة هذا. أ�ض�
ي آخر هنا أو خارج البالد. 

ي أو قانوين
ا لدعم أي تحقيق أو إجراء جنايئ ور��  الئحة حكوم�ة سار�ة، أو إذا كان هذا ال�شف �ن

 
ي بلدان خارج إيرلندا والمنطقة االقتصاد�

ي نجمعها منك أو الوصول إليها أو تخ��نها �ن ا معالجة الب�انات الشخص�ة الىت ).  EEAة األورو��ة (قد تجري أ�ض�
ي وال�ات قضائ�ة أخرى،

كات �ن   قد تتعامل هذە البلدان بمستوى مختلف من الحما�ة مع الب�انات الشخص�ة. إذا نقلنا ب�اناتك الشخص�ة إ� �ش
ن خصوص�ة الب�انات المعمول بها،  مثل الدخول فسنحرص ع� حما�ة ب�اناتك الشخص�ة من خالل تطبيق مستوى الحما�ة المطلوب بموجب قوانني

. لم��د من المعلومات حول هذە الضمانات أو للحصول ع� �سخة  ي ي البنود التعاقد�ة الق�اس�ة كما وافقت عليها مفوض�ة االتحاد األورويب
منها، من �ن

 فضلك 
ي القسم 

 "ك�ف�ة االتصال بنا".  8اتصل بنا كما هو موضح �ن
 

 ك�ف نح�ي ب�اناتك الشخص�ة  .4
ي الصناعة  لضمان أمان الب�انات 

نت و��تها، �ستخدم شبكات ب�انات محم�ة بواسطة جدار الحما�ة الق�ا�ي �ن ي نجمعها ع�ب اإلن�ت الشخص�ة الىت
ي لحما�ة تلك المع

ي س�اق التعامل مع ب�اناتك الشخص�ة، نتخذ تداب�ي مصممة �شكل منط�ت
ن وسائل حما�ة أخرى. �ن لومات  وحما�ة كلمة المرور، من بني

 الستخدام أو الوصول غ�ي الم�ح به أو ال�شف أو التغي�ي أو اإلتالف، وضد أشكال المعالجة غ�ي القانون�ة األخرى. من الض�اع أو سوء ا
 

 إ� ميت نحتفظ بب�اناتك الشخص�ة .5
ا لتحقيق الغرض الذي تم جمعها من أجله أو االمتثال للمتطلبات القانون�ة أو  ور�� اللوائح سنحتفظ بب�اناتك الشخص�ة فقط مىت كان ذلك �ن

 التنظ�م�ة. 
 

 حقوقك ف�ما يتعلق بب�اناتك الشخص�ة .6
وط المحددة، �حق لك طلب الوصول إ� ب�اناتك الشخص�ة وتصح�حها أو محوها أو فرض قيود ع� عمل�ة   ن المعمول بها وال�ش ا للقوانني وفق�

ي أي وقت، عندما تكون المعالجة مستندة إ� موافقتك. كما �ح
اض ع� معالجة ب�اناتك الشخص�ة عندما  المعالجة، وسحب موافقتك �ن ق لك االع�ت

ي حمل الب�انات ونقلها. 
ي ذلك. عندما تعتمد المعالجة ع� موافقتك أو ع� عقد معك، قد �كون لك الحق �ن

وعة �ن  نعتمد ع� مصلحتنا الم�ش
 

ي القسم 
حظة أن هذە الحقوق ل�ست مطلقة، ونحن نحتفظ  "ك�ف�ة االتصال بنا". ير�ب مال  8لتتمتع بحقوقك، ير�ب االتصال بنا كما هو موضح �ن

ي تقد�م شكوى �شأن معالجة ب�اناتك الشخص�ة إ� هيئة حما�ة الب�انات 
ا الحق �ن ي �فرضها القانون. لد�ك أ�ض� ي تنص�ب القيود الىت

 المحل�ة. بالحق �ن
 

ي تطرأ ع� ب�ان الخصوص�ة هذا  .7
ات اليت  التغ�ي

ي تغي�ي ب�ان 
ي أي وقت. وتعت�ب النسخة الحال�ة المنشورة ع� الموقع سار�ة. نحتفظ بحقنا �ن

 الخصوص�ة هذا �ن
 

 ك�ف�ة االتصال بنا  .8
ي ع� 

وين �د اإلل��ت �ب التواصل معنا ع�ب ال�ب ي ممارسة حقوق الخصوص�ة الخاصة بك، ف�يُ
إذا كان لد�ك سؤال أو ترغب �ن

dataprotection.EMEAGTx@novartis.com  �أو ع 
 

Novartis Gene Therapies EU Limited  
Block B The Crescent Building  
Northwood, Santry, Dublin 9  

Republic of Ireland 
  + 353)  0( 1 893 4141الهاتف: 

mailto:dataprotection.EMEAGTx@novartis.com
mailto:dataprotection.EMEAGTx@novartis.com
mailto:dataprotection.EMEAGTx@novartis.com
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ي الرعا�ة الصح�ة والطب�ة   إشعار الخصوص�ة الختصاصىي
 

Novartis Gene Therapies   ي من المخت�ب إ� البيئة ال����ة للمر�ن والعائالت المتأثرة �شدة كة تركز �شكل أسا�ي ع� نقل العالج الجيىن �ي �ش
 باألمراض الوراث�ة العصب�ة النادرة والمهددة للح�اة. 

 
كة  م �ش ن ي  Novartis Gene Therapiesتل�ت

 Northwood، Santry، Dublin 9، Republic of Ireland) ("Novartis Gene(المسجلة �ن
Therapies ن الب�انات ي إشعار الخصوص�ة هذا، بتأمني

ي أ�شطة المعالجة كما هو موضح �ن
" أو �شار إليها بـ "نحن")، و�ي الطرف المتحكم �ن

ن وممث�ي مؤسسا ن مثل الموظفني ن الطبيني هم من المهنيني ي الرعا�ة الصح�ة وغ�ي ت الرعا�ة الصح�ة مثل الص�دل�ات، الشخص�ة الخاصة باختصاصىي
ن ولوائح حما�ة الب�انات المعمول بها، و�شعار الخصوص�ة هذا.  ا لقوانني  وكذلك التعامل مع هذە الب�انات �شكل مسؤول ووفق�

 
ي نجمعها من أجلها، وك�ف نعالج هذە الب�انا ي نجمعها عنك، واألغراض الىت ي قد  يوضح إشعار الخصوص�ة هذا الب�انات الشخص�ة الىت ت والحقوق الىت

نت،   ي نجمعها ع�ب اإلن�ت ير�ب  تمارسها ف�ما يتعلق بمعالجة ب�اناتك الشخص�ة. لم��د من المعلومات حول ك�ف�ة معالجتنا لب�اناتك الشخص�ة الىت
 الرج�ع إ� ب�ان خصوص�ة موقعنا. 

 

ي  .1
ي نجمعها عنك والمصدر واألساس القانوين

 الب�انات الشخص�ة اليت
وري إلدارة عالقتنا معك: مع االنص�اع للقوان  ن المعمول بها، نقوم بجمع ب�انات شخص�ة عنك وهو أمر �ن  ني

 
ي    معلومات عامة -

ي ذلك االسم والجنس واللقب األ�اد��ي والوظ�فة وتفض�الت االتصال واللغة وتفاص�ل االتصال بما �ن
بما �ن

؛ ي
وين �د اإلل��ت  ذلك عنوان عملك ورقم الهاتف وال�ب

ي   الدراس�ة والمهن�ةالمعلومات  -
ة �ن ي والمؤهالت التعل�م�ة والمهن�ة والدراسات العل�ا والسنة والتخصص والخ�ب

مثل المس� الوظ��ن
ي المؤتمرات والفعال�ات؛ 

 المجاالت ذات الصلة واالنتسابات التنظ�م�ة أو المؤسس�ة والمشاركة �ن
ورة،، مثل المعلومات المتعلقة بالدفع، عند المعلومات المال�ة -  ال�ن
ي ذلك التعل�قات والتقي�مات وتصن�فات أ�شطتك المهن�ة ومناطق اختصاصك والمعلومات المتعلقة   معلومات أخرى -

بما �ن
ائب   بعمل�ات الدفع والخدمات المقدمة والفوات�ي والمعلومات المتعلقة بال�ن

 
ة وكذلك من مصادر عامة مثل مواقع ال��ب ووسائل التواصل االجتما�ي واألنظمة الرقم�ة األخرى  قد نقوم بجمع ب�انات شخص�ة منك مبا�ش

ي الرعا�ة الصح�ة، ع� سب�ل المثال  ي ذلك قواعد ب�انات اختصاصىي
ي توفر  Veevaوالمجالت ومن مصادر معلومات الجهات الخارج�ة بما �ن الىت

 الب�انات بناًء ع� المعلومات المتاحة للجمهور. 
 

ون�ة أو لن�ش تح��الت الق�مة عند   ما لم نطلب موافقتك ال��حة المنفصلة ع� معالجة ب�اناتك الشخص�ة؛ مثل االتصاالت التس��ق�ة اإلل��ت
ت ي التواصل معك �شأن منتجاتنا وخدماتنا وحول مجال خ�ب

وعة �ن نا مع االقتضاء، فإننا نجمع ب�اناتك الشخص�ة ونعالجها لمصلحتنا التجار�ة الم�ش
كة  ضمان وضع الضمانات المناسبة لحما�ة ي تخضع له �ش

ام قانوين ن ا لالمتثال الل�ت  Novartisب�اناتك الشخص�ة. قد نعالج ب�اناتك الشخص�ة أ�ض�
Gene Therapies  .ن معك  أو لتنف�ذ عقد معني

 

 ك�ف �ستخدم ب�اناتك الشخص�ة  .2
ن ال ي ظل ما �سمح به القوانني

ور�ة للحفاظ ع� عالقتنا معك و�ن  معمول بها: نقوم فقط بمعالجة ب�اناتك الشخص�ة ال�ن
 

ت�ب ال��ارات أو لدعوتك لحضور اجتماعات أو فعال�ات، مما يتيح لك الوصول إ�   - ي ذلك االتصال بك ل�ت
إلدارة عالقتنا معك؛ بما �ن

 مواردنا، واست�فاء طلبات المنتجات، ومعالجة طلبات المعلومات الطب�ة، ومعلومات األحداث السلب�ة والشكاوى؛ 
 التجار�ة الداخل�ة؛ مثل تتبع تفاعالتنا معك؛ لدعم عمل�اتنا  -
ي بحث السوق؛ -

 لالنخراط �ن
ي تعالجها هذە المنتجات؛  - تنا ومنتجاتنا واألمراض النادرة الىت  لتقد�م معلومات حول مجال خ�ب
ي ذلك إدارة عمل�ات دفع االرتباطات؛  -

ي ينص عليها التعاقد بما �ن اماتنا الىت ن  للوفاء بال�ت
اماتنا التن - ن ي عمل�ات نقل الق�مة ولضمان الوفاء  للوفاء بال�ت

ام، وال س�ما لضمان الشفاف�ة �ن ن ظ�م�ة والقانون�ة ف�ما يتعلق باالمتثال واالل�ت
كة  اماتنا المتعلقة �سالمة األدو�ة وكذلك اإلبالغ عن األحداث المتعلقة باألمان. ير�ب مالحظة أن �ش ن   Novartis Gene Therapiesبال�ت

ي للصناعات الدوائ�ة   تكشف عن المدفوعات السن��ة والتح��الت األخرى للق�مة بما يتما�ش مع قانون اإلفصاح عن االتحاد األورويب
) و�سخته المحل�ة. عندما تكون الموافقة ع� مثل هذا ال�شف مطل��ة ولم نحصل ع� هذە الموافقة، يتم EFPIAوالجمع�ات (

 ال�شف عن المعلومات �شكل مجمع. 
 

المجتمعات الطب�ة �شكل أفضل، قد نجري تقي�مات داخل�ة أو تصن�فات أو تقي�مات أل�شطتك. قد �شمل ذلك فهم التشخ�ص لفهم احت�اجات 
ي ذلك مناهج العالج وك�ف تتوافق مع المنتجات الص�دالن�ة ذات الصلة. قبل إجراء هذا التحل�ل، سنطلب الحصول ع�

 ونهج عالج المرض بما �ن
 موافقتك ال��حة. 
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 �شارك ب�اناتك الشخص�ة مع من  .3
Novartis Gene Therapies  ي أنحاء أورو�ا. تجوز لنا مشاركة ب�اناتك الشخص�ة

�ي منظمة دول�ة مقرها الوال�ات المتحدة وس���ا وفروعها �ن
وعة وكما هو مطلوب بموجب  ا لسبب وج�ه لمتابعة مصلحتنا التجار�ة الم�ش كات التابعة إذا كان ذلك مطل��� ن المعمول بها. مع تلك ال�ش  القوانني

 
ا ب�اناتك مع:   قد �شارك أ�ض�

 
ا؛ -  أطراف ثالثة مثل الهيئات العامة أو التنظ�م�ة أو الهيئات الحكوم�ة، إذا كان ذلك مطل���
ي إشعار الخصوص�ة هذا،   -

مقد�ي الخدمات الذين �عالجون الب�انات الشخص�ة ن�ابة عنا ألداء األ�شطة المتعلقة باألغراض الموضحة �ن
ع�ب   -) الخاص بنا. قبل مشاركة ب�اناتك الشخص�ة، سنضمن CRMثل دعم تكنولوج�ا المعلومات و�دارة نظام التعامل مع ال��ائن ( م

ن حما�ة الب�انات المعمول   -تعاقد  أن �قوم مقدمو الخدمة هؤالء بحما�ة ب�اناتك الشخص�ة والحفاظ ع� ��تها بما يتما�ش مع قوانني
 بها؛

كاء  - امات �ش ن ي حالة االندماج أو التج��د الخاضع الل�ت
ن أو األطراف الثالثة األخرى �ن العمل والجهات المتعاونة؛ مثل العلماء الخارجيني

 ال��ة المناسبة والسار�ة 
 

كة  ي ذلك المقر الرئ��ي ل�ش
ي قد �شارك معها ب�اناتك الشخص�ة؛ بما �ن ي  Novartis Gene Therapiesبعض الجهات الخارج�ة الىت

 الوال�ات  �ن
ي بلدك. قبل ال�شف عن ب�اناتك الشخص

ي بلدان أخرى، قد ال تضمن المستوى نفسه من حما�ة الب�انات كما هو الحال �ن
�ة  المتحدة األم��ك�ة، و�ن

ي تلك البلدان، نتخذ الضمانات المناسبة وال�اف�ة؛ مثل التوصل إ� بنود تعاقد�ة ق�اس�ة ع� النحو الذي وافقت عل�ه 
مفوض�ة االتحاد  ألشخاص �ن

ي القسم 
. لم��د من المعلومات حول هذە الضمانات أو للحصول ع� �سخة منها، ير�ب االتصال بنا كما هو موضح �ن ي  "ك�ف�ة االتصال بنا".   8األورويب

 

 ك�ف نح�ي ب�اناتك الشخص�ة  .4
ن ب�اناتك الشخص�ة من الوصول غ�ي  الم�ح به والفقدان وسوء االستخدام. �شمل هذە نحن نتخذ التداب�ي التقن�ة والتنظ�م�ة المناسبة لتأمني

ن ولوائح وفرض قيود ع� الوصول إ� الب�انات، باإلضافة إ� �شف�ي ناقالت الب�انات.   اإلجراءات تعل�مات للموظفني
 

 حقوقك ف�ما يتعلق بب�اناتك الشخص�ة .5
وط المحددة، �حق لك طلب الوصول إ� ب�انات ن المعمول بها وال�ش ا للقوانني ك الشخص�ة وتصح�حها أو محوها أو فرض قيود ع� عمل�ة  وفق�

اض ع� معالجة ب�اناتك الشخص�ة عندم ي أي وقت، عندما تكون المعالجة مستندة إ� موافقتك. كما �حق لك االع�ت
ا  المعالجة، وسحب موافقتك �ن

ي ذلك. عندما تعتمد المعالجة ع� موافقتك أو ع� عقد 
وعة �ن ي حمل الب�انات ونقلها. نعتمد ع� مصلحتنا الم�ش

 معك، قد �كون لك الحق �ن
 

ي القسم 
ي تنص�ب  8لممارسة حقوقك، ير�ب االتصال بنا كما هو موضح �ن

. ير�ب مالحظة أن هذە الحقوق ل�ست مطلقة، ونحن نحتفظ بالحق �ن
ي �فرضها القانون.   القيود الىت

 
ي تقد�م شكوى �شأن معالجة ب�اناتك 

ا الحق �ن  الشخص�ة إ� هيئة حما�ة الب�انات المحل�ة. لد�ك أ�ض�
 

 إ� ميت نحتفظ بب�اناتك الشخص�ة .6
ن واللوائح ال ا للقوانني ي إشعار الخصوص�ة هذا وفق�

ي تم جمعها ووصفها �ن ا لألغراض الىت ور�� محل�ة نقوم بتخ��ن ب�اناتك الشخص�ة مىت كان ذلك �ن
وعة مثل الدفاع عن المساءالت القانون�ة.   ومصلحتنا الم�ش

 

ي تطرأ ع� إشعار الخصوص�ة هذا  .7
ات اليت  التغ�ي

ي أي وقت. وتعت�ب النسخة الحال�ة المنشورة ع� الموقع سار�ة. 
ي تغي�ي إشعار الخصوص�ة هذا �ن

 نحتفظ بالحق �ن
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 ك�ف�ة االتصال بنا  .8
�د  �ب التواصل معنا ع�ب ال�ب ي ممارسة حقوق الخصوص�ة الخاصة بك، ف�يُ

  إذا كان لد�ك سؤال أو ترغب �ن
ي ع� 

وين  أو ع�  EMEAGTx@novartis.com.dataprotectionاإلل��ت
 

Novartis Gene Therapies EU Limited  
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Northwood, Santry, Dublin 9  

Republic of Ireland 
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