
1- موضوع هذا الميثاق

تم إعداد هذا الميثاق المتعلق بحماية المعطيات ذات 
الطابع الشخصي لشركة كولورادو لنحيطكم علما بكيفية 

جمع ومعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.

2- التزام شركة كولورادو بمبدأ السرية تجاه الجهات 
الفاعلة (الموظفين، الزبناء، الموردين، المساهمين، 

الزوار ...)

تقوم شركة كولورادو بمعالجة معطياتكم الشخصية وفقًا 
لقانون رقم 08-09 الخاص بحماية األشخاص الذاتيين 

فيما يتعلق بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي. يتم 
تطبيق ميثاق حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي هذا 

بالشكل المحدد في هذا القانون وفي أي نوع آخر من 
المعلومات التي تقدمها إلٮكم شركة كولورادو.

إذا كنتم شركة، فإن المعلومات المتعلقة بشركتكم ال تعتبر 
معطيات ذات الطابع الشخصي.

 تلتزم شركة كولورادو باالحترام الصارم للتشريعات 
المعمول بها لحماية خصوصيتكم.

وفي هذا الصدد قامت شركة كولورادو بإصدار 
التصاريح والتراخيص المتعلقة بجمع ومعالجة معطياتكم 

الشخصية لدى اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات 
ذات الطابع الشخصي (CNDP) المسجلة تحت األرقام:

• إذن رقم A-329/2014 تدبير الموارد البشرية
• إذن رقم A-358/2014 تدبير التكوين والندوات لفائدة 

حرف الصباغة
• إذن رقم A-348/2014 تدبير خدمة الزبناء

• تصريح رقم D-265/2014 تدبير خدمة الموردين
• تصريح رقم D-247/2014 تدبير خدمة االتصال 

والنشرة اإلخبارية لمواقع كولورادو
• تصريح رقم D-266/2014 تدبير خدمة الولوج إلى 

مواقع كولورادو
• تصريح رقم D-182/2014 CCTV خدمة المراقبة 

بواسطة الكاميرات
• إذن رقم ACA340 / 2016: تدبير خدمة الولوج إلى 

قاعة المعلوميات
• إذن رقم DC-285Bis / 2017 إنشاء شريط تأسيسي

• وصل بإيداع تصريح رقم DGR169 / 2015  خاص 
بتحديد الموقع الجغرافي.

3- طبيعة المعطيات التي يتم جمعها

يقصد بمصطلح "معطيات ذات الطابع الشخصي" جميع 
المعلومات الشخصية التي تتعلق بكم كشخص ذاتي والتي 

تقدمها لنا بصفة طوعية والتي تتغير وفقًا لعالقتكم مع 
شركة كولورادو أدناه، ومن بين المعطيات ذات الطابع 

الشخصي التي نقوم بجمعها ومعالجتها :

• اإلسم العائلي والشخصي
• تاريخ اإلزدياد

• رقم الهاتف النقال
• عنوان البريد اإللكتروني

• العنوان الشخصي والمهني
• رقم البطاقة الوطنية للتعريف، رقم الضمان االجتماعي ، ...

• معلومات االتصال بالشركة
• المعلومات البنكية أو أي معلومات ضرورية لمعالجة 

األداء الخاص بكم أو في اسمكم
• المعطيات المهنية كالتي تتعلق بمزاولة النشط المهني 

والتكوين والخبرات...
• معلومات التعريف األخرى

4- موافقتكم على استخدام معطياتكم الشخصية

تستخدم شركة كولورادو معطياتكم الشخصية فقط 
بموافقتكم. يمكنكم العدول على هذه الموافقة الخاصة 

بمعالجة معطياتكم الشخصية.
تكون بعض المعطيات الشخصية ضرورية لتمكيننا من 

تزويدكم بالخدمات والمنتجات أو الوفاء بالتزاماتنا 
القانونية، حيث قد يؤدي أي رفض أو العدول على 

موافقتكم من أجل استخدام هذه المعطيات الشخصية إلى 
عرقلة توفير المنتجات والخدمات التي طلبتموها من 

طرف شركة كولورادو. 

5- طريقة جمع المعطيات الشخصية الخاصة بكم

تقوم شركة كولورادو بجمع المعطيات ذات الطابع 
الشخصي وغيرها من المعلومات التي تخصكم  بواسطة 

طرق متعددة، وعلى الخصوص:
• عند إرسال معطياتكم الشخصية إلى مواقع شركة 

كولورادو
• عند فتح حساب خاص بالزبناء

• عند تقديم عرض من المورد أو مزود الخدمات
• خالل دورات التكوين والندوات لفائدة حرفي الصباغة

• عند تقديم طلب للحصول على منصب شغل لدى شركة 
كولورادو

• عند توقيع عقد الشغل أو عقد تدريب أو عقد عمل 
مؤقت

• عندما نتواصل معكم عبر البريد اإللكتروني أو الهاتف 
أو الفاكس أو أي وسيلة أخرى

• بواسطة توفير معطياتكم الشخصية لشركة كولورادو 
من طرف شريك تجاري لها

• أثناء زياراتكم و أثناء الولوج إلى مواقعنا المجهزة 
بكاميرات الفيديو

 
6- الغاية من جمع المعطيات الشخصية الخاصة بكم

• تدبير ملفات الزبناء
• تدبير ملفات الموردين

• تدبير شؤون المستخدمين
• تدبير ملفات الموقع

• اإلجراءات األمنية ومراقبة الولوج
• التسويق المباشر

7- مدة االحتفاظ بالمعطيات الشخصية الخاصة بكم

تحتفظ شركة كولورادو بمعطياتكم الشخصية طالما كان 
ذلك ضروريًا لألغراض التي كانت أوجبت جمعها في 

األصل.
وفي بعض الحاالت، قد يكون إلزاميا علينا االحتفاظ 

بمعطياتكم الشخصية لفترة زمنية محددة لالمتثال 

للمقتضيات القانونية الواجب احترمها.
ال يمكن االحتفاظ  بمعطياتكم الشخصية لفترة أطول مما 

يسمح به القانون.

8- االحتفاظ والسالمة المرتبطتين بمعطياتكم الشخصية

اتخذت شركة كولورادو تدابير تقنية وتنظيمية لحماية 
معطياتكم الشخصية ومنع الوصول إليها بدون موافقة أو 

بطريقة غير قانونية أثناء عملية جمعها أو خالل المدة 
التي نتكلف باالحتفاظ بها.

يتم تخزين معطياتكم الشخصية من طرف شركة 
كولورادو على خوادم آمنة موجودة في مرافق تابعة لنا 

على شكل أوراق يحتفظ بها في خزائن مغلقة.

9- الكشف عن المعطيات الشخصية الخاصة بكم

تتعهد شركة كولورادو بعدم الكشف عن معطياتكم 
الشخصية ألي طرف ثالث بأي شكل من األشكال، ما لم 

ينص القانون أو أي  إجراء قانوني على عكس ذلك.

10- نقل المعطيات الشخصية الخاصة بكم إلى بلد أجنبي

ال تقوم شركة كولورادو بنقل معطياتكم الشخصية إلى 
دول أجنبية

11- الحقوق المتعلقة بالمعطيات الشخصية الخاصة بكم

لديكم الحق في الولوج إلى معطياتكم والحق بالتعرض 
عليها وتصحيحها إذا كانت المعلومات التي بحوزتنا غير 

صحيحة وفي بعض الحاالت يمكنكم  القيام  بحذف 
معطياتكم الشخصية.

نكون مخولين  باالحتفاظ ببعض معطياتكم الشخصية 
إلغراض قانونية ومالية وتجارية ومن أجل التدقيق في 

الحسابات.
من أجل الممارسة الفعلية لحقوقكم، يمكنك االتصال 

بمحوركم لدى شركة كولورادو.

12- تعديل الميثاق

يكون هذا الميثاق قابل للتعديل في أي وقت. ندعوكم 
لزيارة مواقعنا على  اإلنترانت و على شبكة اإلنترنت 

بانتظام من أجل أن معرفة التعديالت التي من الممكن أن 
تحدث.

كل تعديل يدخل حيز التطبيق فور نشره على على 
اإلنترانت و على موقع اإلنترنت الخاص بشركة 

كولورادو.

التوقيع:
عابد شكار
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1- موضوع هذا الميثاق

تم إعداد هذا الميثاق المتعلق بحماية المعطيات ذات 
الطابع الشخصي لشركة كولورادو لنحيطكم علما بكيفية 

جمع ومعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.

2- التزام شركة كولورادو بمبدأ السرية تجاه الجهات 
الفاعلة (الموظفين، الزبناء، الموردين، المساهمين، 

الزوار ...)

تقوم شركة كولورادو بمعالجة معطياتكم الشخصية وفقًا 
لقانون رقم 08-09 الخاص بحماية األشخاص الذاتيين 

فيما يتعلق بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي. يتم 
تطبيق ميثاق حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي هذا 

بالشكل المحدد في هذا القانون وفي أي نوع آخر من 
المعلومات التي تقدمها إلٮكم شركة كولورادو.

إذا كنتم شركة، فإن المعلومات المتعلقة بشركتكم ال تعتبر 
معطيات ذات الطابع الشخصي.

 تلتزم شركة كولورادو باالحترام الصارم للتشريعات 
المعمول بها لحماية خصوصيتكم.

وفي هذا الصدد قامت شركة كولورادو بإصدار 
التصاريح والتراخيص المتعلقة بجمع ومعالجة معطياتكم 

الشخصية لدى اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات 
ذات الطابع الشخصي (CNDP) المسجلة تحت األرقام:

• إذن رقم A-329/2014 تدبير الموارد البشرية
• إذن رقم A-358/2014 تدبير التكوين والندوات لفائدة 

حرف الصباغة
• إذن رقم A-348/2014 تدبير خدمة الزبناء

• تصريح رقم D-265/2014 تدبير خدمة الموردين
• تصريح رقم D-247/2014 تدبير خدمة االتصال 

والنشرة اإلخبارية لمواقع كولورادو
• تصريح رقم D-266/2014 تدبير خدمة الولوج إلى 

مواقع كولورادو
• تصريح رقم D-182/2014 CCTV خدمة المراقبة 

بواسطة الكاميرات
• إذن رقم ACA340 / 2016: تدبير خدمة الولوج إلى 

قاعة المعلوميات
• إذن رقم DC-285Bis / 2017 إنشاء شريط تأسيسي

• وصل بإيداع تصريح رقم DGR169 / 2015  خاص 
بتحديد الموقع الجغرافي.

3- طبيعة المعطيات التي يتم جمعها

يقصد بمصطلح "معطيات ذات الطابع الشخصي" جميع 
المعلومات الشخصية التي تتعلق بكم كشخص ذاتي والتي 

تقدمها لنا بصفة طوعية والتي تتغير وفقًا لعالقتكم مع 
شركة كولورادو أدناه، ومن بين المعطيات ذات الطابع 

الشخصي التي نقوم بجمعها ومعالجتها :

• اإلسم العائلي والشخصي
• تاريخ اإلزدياد

• رقم الهاتف النقال
• عنوان البريد اإللكتروني

• العنوان الشخصي والمهني
• رقم البطاقة الوطنية للتعريف، رقم الضمان االجتماعي ، ...

• معلومات االتصال بالشركة
• المعلومات البنكية أو أي معلومات ضرورية لمعالجة 

األداء الخاص بكم أو في اسمكم
• المعطيات المهنية كالتي تتعلق بمزاولة النشط المهني 

والتكوين والخبرات...
• معلومات التعريف األخرى

4- موافقتكم على استخدام معطياتكم الشخصية

تستخدم شركة كولورادو معطياتكم الشخصية فقط 
بموافقتكم. يمكنكم العدول على هذه الموافقة الخاصة 

بمعالجة معطياتكم الشخصية.
تكون بعض المعطيات الشخصية ضرورية لتمكيننا من 

تزويدكم بالخدمات والمنتجات أو الوفاء بالتزاماتنا 
القانونية، حيث قد يؤدي أي رفض أو العدول على 

موافقتكم من أجل استخدام هذه المعطيات الشخصية إلى 
عرقلة توفير المنتجات والخدمات التي طلبتموها من 

طرف شركة كولورادو. 

5- طريقة جمع المعطيات الشخصية الخاصة بكم

تقوم شركة كولورادو بجمع المعطيات ذات الطابع 
الشخصي وغيرها من المعلومات التي تخصكم  بواسطة 

طرق متعددة، وعلى الخصوص:
• عند إرسال معطياتكم الشخصية إلى مواقع شركة 

كولورادو
• عند فتح حساب خاص بالزبناء

• عند تقديم عرض من المورد أو مزود الخدمات
• خالل دورات التكوين والندوات لفائدة حرفي الصباغة

• عند تقديم طلب للحصول على منصب شغل لدى شركة 
كولورادو

• عند توقيع عقد الشغل أو عقد تدريب أو عقد عمل 
مؤقت

• عندما نتواصل معكم عبر البريد اإللكتروني أو الهاتف 
أو الفاكس أو أي وسيلة أخرى

• بواسطة توفير معطياتكم الشخصية لشركة كولورادو 
من طرف شريك تجاري لها

• أثناء زياراتكم و أثناء الولوج إلى مواقعنا المجهزة 
بكاميرات الفيديو

 
6- الغاية من جمع المعطيات الشخصية الخاصة بكم

• تدبير ملفات الزبناء
• تدبير ملفات الموردين

• تدبير شؤون المستخدمين
• تدبير ملفات الموقع

• اإلجراءات األمنية ومراقبة الولوج
• التسويق المباشر

7- مدة االحتفاظ بالمعطيات الشخصية الخاصة بكم

تحتفظ شركة كولورادو بمعطياتكم الشخصية طالما كان 
ذلك ضروريًا لألغراض التي كانت أوجبت جمعها في 

األصل.
وفي بعض الحاالت، قد يكون إلزاميا علينا االحتفاظ 

بمعطياتكم الشخصية لفترة زمنية محددة لالمتثال 

للمقتضيات القانونية الواجب احترمها.
ال يمكن االحتفاظ  بمعطياتكم الشخصية لفترة أطول مما 

يسمح به القانون.

8- االحتفاظ والسالمة المرتبطتين بمعطياتكم الشخصية

اتخذت شركة كولورادو تدابير تقنية وتنظيمية لحماية 
معطياتكم الشخصية ومنع الوصول إليها بدون موافقة أو 

بطريقة غير قانونية أثناء عملية جمعها أو خالل المدة 
التي نتكلف باالحتفاظ بها.

يتم تخزين معطياتكم الشخصية من طرف شركة 
كولورادو على خوادم آمنة موجودة في مرافق تابعة لنا 

على شكل أوراق يحتفظ بها في خزائن مغلقة.

9- الكشف عن المعطيات الشخصية الخاصة بكم

تتعهد شركة كولورادو بعدم الكشف عن معطياتكم 
الشخصية ألي طرف ثالث بأي شكل من األشكال، ما لم 

ينص القانون أو أي  إجراء قانوني على عكس ذلك.

10- نقل المعطيات الشخصية الخاصة بكم إلى بلد أجنبي

ال تقوم شركة كولورادو بنقل معطياتكم الشخصية إلى 
دول أجنبية

11- الحقوق المتعلقة بالمعطيات الشخصية الخاصة بكم

لديكم الحق في الولوج إلى معطياتكم والحق بالتعرض 
عليها وتصحيحها إذا كانت المعلومات التي بحوزتنا غير 

صحيحة وفي بعض الحاالت يمكنكم  القيام  بحذف 
معطياتكم الشخصية.

نكون مخولين  باالحتفاظ ببعض معطياتكم الشخصية 
إلغراض قانونية ومالية وتجارية ومن أجل التدقيق في 

الحسابات.
من أجل الممارسة الفعلية لحقوقكم، يمكنك االتصال 

بمحوركم لدى شركة كولورادو.

12- تعديل الميثاق

يكون هذا الميثاق قابل للتعديل في أي وقت. ندعوكم 
لزيارة مواقعنا على  اإلنترانت و على شبكة اإلنترنت 

بانتظام من أجل أن معرفة التعديالت التي من الممكن أن 
تحدث.

كل تعديل يدخل حيز التطبيق فور نشره على على 
اإلنترانت و على موقع اإلنترنت الخاص بشركة 

كولورادو.

التوقيع:
عابد شكار
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ميثاق حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي


