إشعار خصوصية المعلومات ﻋلﻰ الخط الساخن
”?McKinsey & Company “Got a Concern
تاريخ السريان  28فبراير 2019
يوضح هذا اﻹشعار بخصوصية المعلومات ﻋلﻰ الخط الساخن "?") "Got a Concernإشعار الخصوصية"( كيفية معالﺟتﻧا لبياﻧاتك
الشخصية وحمايتها فيما يتعلق بالخط الساخن ? Got a Concernالعائد ل ") McKinseyالخط الساخن"( .تتفهم شركة
 McKinsey & Company Incوالشركات الفرﻋية والشركات التابعة لها )" "McKinseyأو ضمير الملكية "ﻧا" أو ضمير
المتكلم "ﻧحن"( ،أن خصوصيتك مهمة بالﻧسبة لك .يمكن ل  McKinseyوللشركات التابعة والفرﻋية لشركة  McKinseyأن تعالﺞ
بياﻧاتك الشخصية بصفتهم مراقبي المعلومات .إﻧﻧا ملتزمون باحترام خصوصيتك وحماية بياﻧاتك الشخصية ،وهي أي معلومات يمكن
التعرف ﻋلﻰ هُويتك الشخصية كفردٍ.
من خﻼلها
ﱡ
إن الخط الساخن هو ﻋبارة ﻋن قﻧاة خاصة )قائمة ﻋبر الشبكة العﻧكبوتية  web -وﻋبر الهاتف( قد قمﻧا بافتتاحها وبﻧشرها لتمكين
موظفي شركتﻧا من اﻹﻋراب ﻋبر الخط الساخن ﻋن مخاوفهم التي تتعلق بشكوك حول اﻧتهاكات للقواﻧين أو اللوائح التﻧظيمية أو سياسات
الشركة المتعلقة بما يلي:


الشؤون المالية أو المحاسبية أو المتعلقة بالتدقيق )مثل :التمويل والﻧفقات ،تزوير العقود أو التقارير أو السﺟﻼت(



الفساد )مثل :الرشاوى ،أو العموﻻت غير المشروﻋة ،أو السلوك غير القاﻧوﻧي أو اﻻحتيالي(



الممارسات الماﻧعة للمﻧافسة )مثل :اﻧتهاكات لمكافحة اﻻحتكار(



التمييز في المعاملة أو المضايقة أو اﻹﻧتقام



الصحة والﻧظافة واﻷمن في مكان العمل )مثل :تعاطي المخدرات أو العﻧف أو تهديد السﻼمة(



قِيم الشركة وسياساتها )مثل :السرية المتعلقة بالشركة والعميل ،أو إساءة استخدام الملكية الفكرية أو اﻷصول أو
الخدمات(

إن لم تكن مخاوفك من ضمن الفئات الواردة أﻋﻼه ،فلن ﻧتمكن من معالﺟة مخاوفك من خﻼل الخط الساخن .وفي هذه الحالة ،ﻧحثك
ﻋلﻰ استخدام قﻧوات اﻹبﻼغ اﻷخرى المتاحة لك.
ﻻ يسري إشعار الخصوصية هذا إﻻ ﻋلﻰ البياﻧات الشخصية لموظفي الشركة الذين يطرحون مخاوفهم من خﻼل الخط الساخن
? Got a Concernوﻋلﻰ البياﻧات الشخصية لﻸفراد الذين هم موضوع المخاوف أو الذين تمت مشاركة بياﻧاتهم الشخصية فيما
يتعلق بالمخاوف بطريقة أخرى .وﻻ يسري إشعار الخصوصية هذا ﻋلﻰ مقاوليﻧا أو ﻋمﻼئﻧا أو ﻋلﻰ البياﻧات الشخصية اﻷخرى التي
تﺟمعها  McKinseyﻷغراض أخرى.
يُرﺟﻰ أخذ العلم بأﻧه وفقًا لقواﻧين البلد الذي تقيم فيه ،قد ﻻ يمكن طرح المخاوف التي تطرحها دون تحديد الهوية؛ ومع ذلك،
سيتم التعامل مع بياﻧاتك الشخصية بسرية ولن يتم اﻹفصاح ﻋﻧها إﻻ ﻋلﻰ الﻧحو الموضح أدﻧاه.

اﻋتبارات خاصة تتعلﻖ بالخط الساخن "?"Got a Concern
إذا كﻧت تعتقد أﻧك شهدت اﻧتها ًكا لسياسات السلوك الشخصي المعمول بها في شركتﻧا ،يمكﻧك اﻹﻋراب ﻋن مخاوفك ﻋبر التحدث
إلﻰ اﻷشخاص المعﻧيين أو التحدث مع مديرك أو مع المسؤول المعﻧي ﻋن التﻧمية المهﻧية  PD -أو مع موظف مسؤول من
الموارد البشرية  ،HR -أو مع قيادة الخلية أو القسم ،أو حتﻰ مع رئيس موظفي الموارد البشرية .Chief People Officer -
بالﻧسبة للمسائل التي تقع خارج ﻧطاق السلوك الشخصي ،يمكﻧك أيضًا التحدث إلﻰ كبار المسؤولين ﻋن المشروع الذي تعمل
ﻋليه أو مع فريق خدمة العميل  CST -أو مع شريك أو مسؤول وظيفي موثوق أو مع إدارة الشؤون القاﻧوﻧية أو إدارة المخاطر
بشركتﻧا.
إذا كﻧت ﻻ تشعر بالراحة في طرح مخاوفك بشكل مباشر ،فإﻧك تتمتع أيضًا بخيار استخدام الخط الساخن ?Got a Concern
لطرح مخاوفك .وﻋلﻰ الرغم من ذلك ،يُعد استخدامك لهذا الخط الساخن أمرا ً طوﻋيًا تما ًما .ستﻧظر الشركة بعد ذلك في تلك
المخاوف وتعالﺟها بﻧفس الطريقة كما لو قد تم تقديم المسألة من خﻼل أي قﻧاة من قﻧوات اﻹبﻼغ اﻷخرى.
ﻧحثك ﻋلﻰ الكشف ﻋن هويتك ﻋﻧد اﻹبﻼغ ﻋن أي مخاوف وذلك لدﻋم قدراتﻧا ﻋلﻰ ﺟمع المعلومات الﻼزمة المتعلقة بالمخاوف
التي قمت بطرحها .إذا قدمت معلومات اﻻتصال الخاصة بك ﻋﻧد طرح مخاوفك من خﻼل الخط الساخن ،فإن ذلك سيمكﻧﻧا من
ﻧظرا لكون هكذا إبﻼغ ﻻ يزود
اﻻتصال بك فيما يتعلق بمخاوفك .ﻋلﻰ الرغم من أﻧﻧا ﻻ ﻧشﺟع ﻋلﻰ تقديم إبﻼغ مﺟهول المصدر ً
الموظف المعﻧي بفحص الحقائق التي زﻋمتها بالمساﻋدة الكافية للقيام بذلك ،فإﻧﻧا سﻧستمر في مواصلة التحقيق إذا تم اﻹبﻼغ دون
الكشف ﻋن الهوية ،شريطة أن تسمح بذلك قواﻧين الدولة التي تقيم فيها .لمساﻋدتك في الحفاظ ﻋلﻰ إخفاء هويتك ،سيتم إﻋطاؤك
مفتاح تقرير فريد –  unique report keyوستتاح لك فرصة ﻹﻧشاء كلمة مرور  password -كي تتمكن من التحقق من
حالة سؤالك أو تقريرك و/أو ﻹضافة معلومات إلﻰ التقرير و/أو لمراسلة الشركة بشك ٍل خاص ودون الكشف ﻋن هويتك .في
ﻧهاية أي تحقيق ،سﻧطلعك ﻋلﻰ حالة التحقيق.
سﻧخطر ﻋلﻰ الفور أي شخص قد يكون موضع تخوف تم طرحه من خﻼل الخط الساخن وذلك باستثﻧاء الحاﻻت التي يﺟب فيها
تأﺟيل اﻹخطار لضمان ﻧزاهة التحقيق وحفظ المعلومات ذات الصلة.
ﻓﻲ ﺣالة ﻋدم رغبتك ﻓﻲ تقديم أي مخاوف بأسلوب يخضع للشروط المنصوص ﻋليها ﻓﻲ إشعار الخصوصية هذا ،ﻓلن نتمكن من
قبول أي ٍ من معلوماتك من خﻼل الخط الساخن ? .Got a Concernنوصﻲ باﻹبﻼغ ﻋن مخاوﻓك مباشرةً إلﻰ مديرك أو مسؤول
التنمية المهنية المعنﻲ  PD -أو موظف مسؤول ﻓﻲ الموارد البشرية  HR Representative -أو قيادة الخلية أو القسم
بالنسبة للمسائل التﻲ تقع خارج نطاق السلوك الشخصﻲ ،يمكنك أيضًا التﺣدث إلﻰ كبار المسؤولين ﻋن المشروع الذي تعمل ﻋليه،
أو مع ﻓريﻖ خدمة العميل  ،CST -أو شريك أو مسؤول وظيفﻲ موثوق ،أو إدارة المخاطر بشركتنا ،أو إدارة الشؤون القانونية
بشركتنا.

المعلومات التﻲ نجمعها
يﺟمع الخط الساخن ? Got a Concernالبياﻧات والمعلومات الشخصية المذكورة أدﻧاه التي تقدمها ﻋﻧد طرح مخاوف ﻋبر الخط
الساخن (1) :اسمك وتفاصيل اﻻتصال بك )ما لم تطرح المخاوف دون الكشف ﻋن الهوية(؛ ) (2أسماء اﻷشخاص الذين تحددهم في
طرح المخاوف الذي قدمته ﻋبر الخط الساخن وبياﻧاتهم الشخصية اﻷخرى وذلك في حال قمت بتقديم المعلومات المذكورة آﻧفا ً؛ و)(3
وصف الحادث المزﻋوم الذي أدى إلﻰ تقديمك طرح المخاوف من خﻼل الخط الساخن.

استخدام المعلومات واﻷساس القانونﻲ الذي نعالﺞ بموجبه بياناتك الشخصية
يتم ﺟمع المعلومات المقدمة ﻋبر الخط الساخن ? Got a Concernمن ِق َبل ممثلي مقدم الخدمات لديﻧا،NAVEX Global-
الذي يوثّق المخاوف ويرسلها إلﻰ الشركة .ستﻧظر الشركة بعد ذلك في تلك المخاوف وتعالﺟها بﻧفس الطريقة كما لو قد تم طرح
المسألة من خﻼل أي قﻧاة من قﻧوات اﻹبﻼغ اﻷخرى.
تتمتع  McKinseyبمصلحة مشروﻋة في معالﺟة البياﻧات الشخصية هذه .إن تمسك شركتﻧا ب ِقيمها وبالمعايير المهﻧية لديها يعﻧي
أﻧه يﺟب أن يكون لديﻧا وسائل للمﻧاقشة وللتحقيق في حال حصول سلوكٍ مشكوكٍ فيه .ومن الضروري أن ﻧوفر لموظفي الشركة
مﺟموﻋةً متﻧوﻋةً من القﻧوات المﻧاسبة التي يمكن الوصول إليها ﻋﻧدما يعتقدون أن هﻧاك إﺟراء أو حدث يستحق فحصه.

مستلمو البيانات وﻋمليات النقل الدولية للبيانات
بهدف معالﺟة مخاوفك والتحقيق فيها وذلك مع مراﻋاة أحكام القاﻧون المحلي ،فإﻧه يمكن الولوج إلﻰ البياﻧات الشخصية التي
تقدمها من خﻼل الخط الساخن ? Got a Concernومعالﺟة هذه البياﻧات واستخدامها من قبل ممثلون ل ِفرق معﻧية داخل
 ،McKinseyشاملة الموارد البشرية ،الشؤون المالية ،التدقيق الداخلي ،الشؤون القاﻧوﻧية ،قيادة الشركة والمستشارون
الخارﺟيون لديﻧا )مثل :المستشارون القاﻧوﻧيون(.
قد يتم ﻧقل البياﻧات الشخصية التي يتم ﺟمعها من خﻼل الخط الساخن من وقت ﻵخر إلﻰ الشركات الفرﻋية والتابعة لشركة
 McKinseyوموظفيهم ﻋبر مؤسستﻧا العالمية ،وكذلك إلﻰ مقدمي الخدمات الخارﺟيين الموﺟودين في ﺟميع أﻧحاء العالم ،بما
في ذلك البلدان التي قد يمﻧحك القاﻧون المحلي فيها حقوقًا أقل من الحقوق التي تتمتع بها في بلدك .حيثما يقتضي القاﻧون،
وضعﻧا آليا ٍ
ت قاﻧوﻧية مصممة لضمان حماية بياﻧاتك الشخصية بالشكل الكافي والتي تقوم الشركات التابعة والشركات الفرﻋية
ومقدمي الخدمات الخارﺟيين لدى  McKinseyبمعالﺟتها ،بما في ذلك ﻧقل بياﻧاتك الشخصية إلﻰ بلدان أخرى غير تلك التي
تقيم فيها .إذا أردت الحصول ﻋلﻰ مزي ٍد من المعلومات ﻋن هذه اﻵليات القاﻧوﻧية ،والتي قد تشمل الشروط التعاقدية القياسية في
اﻻتحاد اﻷوروبي ،يُرﺟﻰ اﻻتصال بﻧا ﻋلﻰ العﻧوان المذكور أدﻧاه بﻧهاية إشعار الخصوصية الحاضر ) فقرة "اتصل بﻧا"(.
في حاﻻ ٍ
ت محددة ،قد ﻧتشارك أيضًا بياﻧاتك الشخصية ،مع موظفين فﻧيين لدى .NAVEX Global

باﻹضافة إلﻰ ذلك ،يﺟوز لﻧا اﻹفصاح ﻋن معلومات ﻋﻧك:


إذا كان ذلك مطلوبًا مﻧا بموﺟب القاﻧون أو اﻹﺟراءات القاﻧوﻧية؛



إلﻰ سلطات مﻧاط بها تطبيق القاﻧون أو غيرهم من المسؤولين الحكوميين؛



ﻋﻧدما ﻧعتقد أن اﻹفصاح ضروري أو مﻧاسب لمﻧع وقوع أضرار ﺟسدية أو خسائر مالية أو فيما يتعلق بالتحقيق في
ﻧشاط غير قاﻧوﻧي مشتبه به أو فعلي؛



إذا كان اﻹفصاح ضروريًا لحماية المصالح الحيوية لشخص ما؛



لحماية ممتلكاتﻧا وخدماتﻧا وحقوقﻧا القاﻧوﻧية؛



لمﻧع والوقاية من اﻻحتيال ﻋلﻰ  McKinseyو/أو شركاتﻧا التابعة و/أو شركاتﻧا الفرﻋية و/أو شركاء اﻷﻋمال لديﻧا؛



لدﻋم وظائف التدقيق واﻻمتثال وحوكمة الشركات؛ أو



لﻼمتثال ﻷي ٍ من وﺟميع القواﻧين المعمول بها.

بصرف الﻧظر ﻋما سبق ذكره ،تلتزم  McKinseyبحماية هويتك وﻋدم اﻹفصاح ﻋﻧها إﻻ إذا اقتضﻰ القاﻧون المعمول به خﻼف ذلك،
بسبب أن تحقيقا ً معيﻧا ً قد أدى إلﻰ إﺟراءات قاﻧوﻧية أو في حالة وﺟود سوء ﻧية أو في حالة تقديم شهادة مزيفة.
إﻧﻧا ﻧعتمد المحافظة ﻋلﻰ إﺟراءات مصممة لتضمن أن أي ﻋملية معالﺟة للبياﻧات الشخصية التي يقوم بها مقدمو خدمات من ﺟهات
خارﺟية سوف تكون متسقة مع إشعار الخصوصية هذا كما وتضمن حماية سرية بياﻧاتك الشخصية وتوافرها والمحافظة ﻋلﻰ مصداقيتها.
إضافةً إلﻰ ما تقدم ،يﺟوز لﻧا اﻹفصاح ﻋن بياﻧاتك الشخصية المقدمة من خﻼل الخط الساخن ? Got a Concernأو ﻧقلها في حالة
إﻋادة هيكلة كل أو أي ﺟزء من أﻋمالﻧا أو دمﺟها أو اﻧدماﺟها أو بيعها أو مشاركتها أو التﻧازل ﻋﻧها أو ﻧقلها أو التصرف فيها.

اﻷمن
طبقت  McKinseyمعايير مقبولة ﻋمو ًما لﻸمن التكﻧولوﺟي والتشغيلي لحماية البياﻧات الشخصية من الفقدان أو سوء اﻻستخدام
أو التغيير أو التدمير .ﻻ يتم توفير إمكاﻧية الوصول إلی البياﻧات الشخصية إﻻ للموظفين ومقدمي الخدمات الخارﺟيين المخولين
من قبل  ،McKinseyويُطلب من هؤﻻء الموظفين ومقدمي الخدمات التعامل مع هذه المعلومات ﻋلﻰ أﻧها معلومات سرية.
وﻋلﻰ الرغم من تلك التدابير اﻻحتياطية ،ﻻ تستطيع  McKinseyضمان ﻋدم ولوج أشخاص غير مصرح لهم إلﻰ بياﻧاتك
الشخصية.

اﻻﺣتفاظ بالبيانات
سيتم اﻻحتفاظ بالبياﻧات الشخصية التي تقدمها طالما يكون ذلك ضروريًا للتحقيق في المخاوف التي طرحتها ﻋبر الخط الساخن
? ،Got a Concernوﻻتخاذ أي إﺟراءات قاﻧوﻧية أو تدابير تأديبية ﻧاشئة ﻋن التقرير .ويمكﻧﻧا أيضًا اﻻحتفاظ بالبياﻧات الشخصية
لفترة أطول من الفترة الﻼزمة ﻹﺟراء التحقيق وذلك ﻋﻧد حاﺟتﻧا إلﻰ اﻻحتفاظ بها لحماية أﻧفسﻧا من المطالبات القاﻧوﻧية ،أو ﻻستخدامها
بغرض التحليل أو لحفظ السﺟﻼت التاريخية ،أو لﻼمتثال لسياساتﻧا الخاصة بإدارة المعلومات وﺟداولها .إذا طلبت أن ﻧحذف بياﻧاتك
الشخصية وتم قبول طلبك ،ستقوم  McKinseyبمحاوﻻ ٍ
ت معقولة لحذف ﺟميع ﻧماذج المعلومات بأكملها .وبالﻧسبة لطلبات الوصول
إلﻰ المعلومات أو تصحيحها أو حذفها ،يُرﺟﻰ الرﺟوع إلﻰ قسم "حقوقك" من إشعار الخصوصية هذا.

ﺣقوقك
في حال كان القاﻧون المحلي يسمح بذلك ،فإﻧه يمكن إﻋطاء اﻷشخاص الذين يطرحون مخاوف من خﻼل الخط الساخن Got a
? Concernواﻷشخاص المستهدفين في التحقيق ،الحق في طلب الوصول إلﻰ البياﻧات الشخصية التي قمﻧا بﺟمعها وذلك بهدف
مراﺟعتها أو تعديلها أو طلب حذف البياﻧات .وقد يحق ﻷولئك اﻷشخاص أيضًا طلب ﻧسخة من البياﻧات الشخصية التي ﺟمعﻧاها وطلب
تصحيح أي أخطاء في تلك البياﻧات .في حاﻻ ٍ
ت معيﻧة ،يمكن ﻷولئك اﻷشخاص أيضًا طلب وقف معالﺟتﻧا لبياﻧاتهم الشخصية.
إذا كﻧت تعتبر ﻧفسك من ضمن اﻷشخاص المحددين أﻋﻼه وترغب في تقديم طلب للولوج إلﻰ البياﻧات الشخصية التي ﺟمعﻧاها ﻋﻧك أو
لمراﺟعتها أو لتصحيحها أو كﻧت ترغب في مﻧاقشة كيفية معالﺟتﻧا لبياﻧاتك الشخصية ،يُرﺟﻰ اﻻتصال بﻧا ﻋلﻰ
 .Hotline_Privacy_Notice_Questions@McKinsey.comللمساﻋدة في حماية خصوصيتك وأمﻧك ،سﻧتخذ خطوات
عرف المستخدم –  ،user IDقبل مﻧحك حق الولوج إلﻰ بياﻧاتك
معقولة للتحقق من هُويتك ،مثل طلب كلمة مرور password -و ُم ّ
الشخصية .سﻧقوم ببذل ﺟهد معقول من أﺟل التحقيق الفوري في طلباتك أو من أﺟل تلبية طلباتك أو اﻻستﺟابة لها بأي طريقة أخرى
وذلك وفقًا لما يقتضيه القاﻧون المعمول به .قد تمﻧعﻧا القواﻧين المختلفة من مﻧحك إمكاﻧية الولوج إلﻰ بياﻧاتك الشخصية أو اﻻمتثال بشك ٍل
كامل لطلبك وذلك حسب الظروف والطلب المقدم ،مﻧها ﻋلﻰ سبيل المثال الحالة التي يمكن أن يؤدي تقديم معلوماتك إلﻰ الكشف ﻋن
هُوية شخص آخر .إﻧﻧا ﻧحتفظ بالحق في فرض رسوم مﻧاسبة لﻼمتثال لطلباتك حيث يسمح القاﻧون بتلبية هكذا طلبات ،كما أﻧﻧا ﻧحتفظ
بحق رفض طلبك إذا كان قائ ًما ﻋلﻰ أساس غير سليم و/أو مبالﻎ فيه أو غير مقبول من ﻧاحية أخرى أو إذا كان غير مشروع بموﺟب
القاﻧون المعمول به.
إضافةً إلﻰ ذلك ،وحيثما يمﻧحك القاﻧون المحلي هذا الحق ،يحق لك قاﻧوﻧيًا تقديم شكوى إلﻰ السلطة الصالحة لحماية البياﻧات.

اتصل بنا
إذا كان لديك أي استفسارات أخرى بشأن الخط الساخن ? ،Got a Concernيُرﺟﻰ اﻻتصال بﻧا ﻋلﻰ:
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: يُرﺟﻰ اﻻتصال بﻧا ﻋلﻰ،إذا كاﻧت لديك أي استفسارات بشأن إشعار الخصوصية الخاص بﻧا
McKinsey & Company
Legal Department
711 Third Avenue
New York, NY 10017
212-446-7000
privacy@mckinsey.com

