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وزارة العدل وال�شئون الإ�سالمية والأوقاف
قرار رقم ( )44ل�سنة 2022
ب�ش�أن قواعد و�إجراءات تقدمي الإخطار لهيئة حماية البيانات ال�شخ�صية
وطلب الت�صريح امل�سبق لل ُمعاجلة والبت فيه
وزير العدل وال�شئون الإ�سالمية والأوقاف:
بعد االطالع على قانون حماية البيانات ال�شخ�صية ال�صادر بالقانون رقم ( )30ل�سنة
 ،2018وعلى الأخ�ص املادتني ( )14و( )15منه،
وعلى املر�سوم رقم ( )78ل�سنة  2019بتحديد اجلهة الإدارية التي تتوىل املهام وال�صالحيات
املقررة لهيئة حماية البيانات ال�شخ�صية،
وعلى القرار رقم ( )43ل�سنة  2022بتحديد اال�شرتاطات التي يتعني توافرها يف التدابري
الفنية والتنظيمية الكفيلة بحماية البيانات ال�شخ�صية،
وبنا ًء على عر�ض وكيل الوزارة للعدل وال�شئون الإ�سالمية،

قرر الآتي:
مادة ()1
التعريفات

يف تطبيق �أحكام هذا القرار ،تكون للكلمات والعبارات الواردة فيه ذات املعا َ
ين املب ّين َة يف
قانون حماية البيانات ال�شخ�صية ال�صادر بالقانون رقم ( )30ل�سنة  ،2018وتكون للكلمات
والعبارات التالية املعا َ
ين املب ّين َة قرينَ ُك ٍ ّل منها ،ما مل يقت�ض ُ
�سياق الن�ص خالف ذلك:
القانون :قانون حماية البيانات ال�شخ�صية ال�صادر بالقانون رقم ( )30ل�سنة .2018
ال�سجل� :سجل الإخطارات والت�صاريح المن�صو�ص عليه في المادة ( )16من القانون.
تقيي��م لأث��ر حماي��ة البيان��ات ( :)data protection impact assessmentتقيي��م لأث��ر حماي��ة
البيانات الم�شار �إليه في القرار رقم ( )43ل�سنة  2022بتحديد اال�شتراطات التي يتعين توافرها
في التدابير الفنية والتنظيمية الكفيلة بحماية البيانات ال�شخ�صية.

مادة ()2
�إخطار الهيئة

مع عدم الإخالل بالإعفاءات املن�صو�ص عليها يف البند ( )1من املادة ( )14من القانون،
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يجب على مدير البيانات �إخطار الهيئة قبل البدء بعملية َ
املعالة التي تتم �آلي ًا كلي ًا �أو جزئي ًا� ،أو
بق�صد حتقيق غر�ض واحد �أو عدة �أغرا�ض ذات �صلة ببع�ضها.
ملجموعة عمليات من ذلك ْ
ويتم تقدمي الإخطار على الأمنوذج املُعد لذلك من خالل املوقع الإلكرتوين للهيئة ،مت�ضمن ًا
املعلومات املبينة يف الفقرة ( )2من املادة ( )14من القانون.
ت�سلُّم الإخطار �أنْ تط ُلب من مدير البيانات ا�ستيفاء
وللهيئة خالل ع�شرة �أيام عمل من تاريخ َ
� ِّأي نق�ص يف بيانات الإخطار يف غ�ضون مدة ال جتاوز خم�سة ع�شر يوم ًا من تاريخ الطلب ،وعلى
مقدِّ م الطلب التو ُّقف عن َ
املعالة حلني ا�ستيفاء النق�ص بالإخطار.
وال ُيغني الإخطار عن التزام مدير البيانات باحل�صول على موافقة �صاحب البيانات ح�سب
الأحوال املُقررة يف القانون.

مادة ()3
طلب الت�صريح امل�سبق

ُي َ
حظر �إجراء � ٍّأي من عمليات َ
املعالة املن�صو�ص عليها يف البند ( )1من املادة ( )15من
القانون دون احل�صول على ت�صريح كتابي م�سبق من الهيئة.
ويق َّدم مدير البيانات طلب الت�صريح امل�سبق على الأمنوذج املُعد لذلك من خالل املوقع
الإلكرتوين للهيئة ،مت�ضمن ًا املعلومات املبينة يف الفقرة ( )2من املادة ( )14من القانون.
ت�سلُّم الطلب �أنْ تطلب من مدير البيانات ا�ستيفاء
وللهيئة خالل خم�سة �أيام عمل من تاريخ َ
� ِّأي نق�ص يف بيانات الطلب ،وعلى مدير البيانات ا�ستيفاء النق�ص خالل �أيام العمل اخلم�سة
البت يف الطلب بنا ًء على ما ت�ض َّمنه من معلومات.
التالية ،و�إال ت َع َّي على الهيئة ُّ

مادة ()4
البت يف طلب الت�صريح امل�سبق

متنح الهيئة الت�صريح امل�سبق للمعاجلة يف حالة ا�ستيفاء الطلب لال�شرتاطات املقررة ،وعلى
البت يف طلب الت�صريح و�إخطار مدير البيانات بالنتيجة خالل ثالثني يوم ًا من تاريخ
الهيئة ُّ
تقدميه ،و�إذا مل يت�س َّلم مدير البيانات رد ًا من الهيئة خالل الفرتة امل�شار �إليها ُع َّد ذلك رف�ض ًا
�ضمني ًا للطلب.
وال ُيغني احل�صول على الت�صـريح امل�سبق عن التزام مدير البيانات باحل�صول على موافقة
�صاحب البيانات ح�سب الأحوال املُقررة يف القانون.
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مادة ()5
التزامات امل�صرح له باملعاجلة

يلتزم امل�صرح له باملعاجلة مبراعاة ما ي�أتي:
 -1ال�شفافية �أثناء المعالجة وي�شمل ذلك �إعالم �أ�صحاب البيانات بكيفية ُمعالجة البيانات.
 -2ب�أن تكون المعالجة بالقدر الكافي للغر�ض من جمعها ومعالجتها وال تتعداه.
 	-3ق�صر عمليات ال ُمعالجة على الأ�شخا�ص الم�صرح لهم فقط.
 -4تمكي��ن �أ�صح��اب البيان��ات من الو�صول �إلى بياناتهم التي تم��ت معالجتها ،بنا ًء على طلبهم،
وبح�سب الأحوال ال ُمقررة في القانون.

مادة ()6
ُمتطلبات �إ�ضافية للت�صريح امل�سبق لبع�ض �أنواع املعاجلات

يتعني عند تقدمي طلب للح�صول على ت�صـريح كتابي م�سبق من الهيئة ملعاجلة البيانات
التي جترى بوا�سطة ت�سجيل ب�صري �أو ملعاجلة �آلية لبيانات القيا�سات احليوية� ،أن يلتزم ب�إجراء
تقييم لأثر حماية البيانات (.)data protection impact assessment
كما يجب �أن يت�ضمن طلب الت�صريح بيان بكيفية تنفيذ الأمور الآتية:
 -1ال�ش��فافية �أثناء المعالجة وي�ش��مل ذلك �إعالم �أ�صحاب البيانات بمعالجة البيانات بوا�س��طة
الت�سجيل الب�صري.
�	-2أن تكون المعالجة بالقدر الكافي للغر�ض من جمعها ومعالجتها وال تتعداه.
�	-3آليات ق�صـر الو�صول �إلى �صور ومقاطع الت�سجيل الب�صـري �أو بيانات القيا�سات الحيوية على
الأ�شخا�ص الم�صرح لهم فقط.
 -4و�س��ائل تمكي��ن �أ�صح��اب البيانات م��ن الو�صول �إل��ى بياناتهم الت��ي تمت معالجتها بوا�س��طة
الت�سجيل الب�صري بنا ًء على طلبهم.

مادة ()7
الإخطار بالتغيريات التي تطر�أ على البيانات

على مدير البيانات �إخطار الهيئة ب�أي تغيري يطر�أ على البيانات الواردة يف الإخطار �أو طلب
الت�صـريح امل�سبق املقيدة يف ال�سجل ،وذلك خالل ثالثني يوم ًا من تاريخ حدوث التغيري.
ويق َّدم الإخطار بالتغيريات التي تطر�أ على البيانات على الأمنوذج املُعد لذلك من خالل
املوقع الإلكرتوين للهيئة ،مت�ضمن ًا بيان �أوجه التغيري بو�ضوح.
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مادة ()8
النفاذ

على وكيل الوزارة للعدل وال�شئون الإ�سالمية تنفيذ �أحكام هذا القرار ،و ُيعمل به من اليوم
التايل لتاريخ ْ
ن�ش ِره يف اجلريدة الر�سمية.

وزير العدل
وال�شئون الإ�سالمية والأوقاف
خالد بن علي بن عبداهلل �آل خليفة
�صدر بتاريخ� 14 :شعبــان 1443ه ـ
الم ـ ــوافـ ـ ــق 17 :مـ ــار�س 2022م
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