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وز�رة �لعدل و�ل�سئون �لإ�سالمية و�لأوقاف

 قر�ر رقم )44( ل�سنة 2022

 ب�ساأن قو�عد و�إجر�ء�ت تقدمي �لإخطار لهيئة حماية �لبيانات �ل�سخ�سية

وطلب �لت�سريح �مل�سبق للُمعاجلة و�لبت فيه

 

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف: 

ل�شنة   )30( رقم  بالقانون  ال�شادر  ال�شخ�شية  البيانات  حماية  قانون  على  الطالع  بعد 

2018، وعلى الأخ�س املادتني )14( و)15( منه،

وعلى املر�شوم رقم )78( ل�شنة 2019 بتحديد اجلهة الإدارية التي تتوىل املهام وال�شالحيات 

املقررة لهيئة حماية البيانات ال�شخ�شية،

وعلى القرار رقم )43( ل�شنة 2022 بتحديد ال�شرتاطات التي يتعني توافرها يف التدابري 

الفنية والتنظيمية الكفيلة بحماية البيانات ال�شخ�شية،

وبناًء على عر�س وكيل الوزارة للعدل وال�شئون الإ�شالمية، 

قرر �لآتي:

مادة )1(

�لتعريفات

يف تطبيق اأحكام هذا القرار، تكون للكلمات والعبارات الواردة فيه ذات املعايَن املبّينَة يف 

للكلمات  وتكون   ،2018 ل�شنة   )30( رقم  بالقانون  ال�شادر  ال�شخ�شية  البيانات  حماية  قانون 

والعبارات التالية املعايَن املبّينَة قريَن ُكٍلّ منها، ما مل يقت�س �شياُق الن�س خالف ذلك:

�لقانون: قانون حماية البيانات ال�شخ�شية ال�شادر بالقانون رقم )30( ل�شنة 2018.

�ل�سجل: �شجل الإخطارات والت�شاريح المن�شو�س عليه في المادة )16( من القانون. 

تقييــم لأثــر حمايــة �لبيانــات )data protection impact assessment(: تقييــم لأثــر حمايــة 

البيانات الم�شار اإليه في القرار رقم )43( ل�شنة 2022 بتحديد ال�شتراطات التي يتعين توافرها 

في التدابير الفنية والتنظيمية الكفيلة بحماية البيانات ال�شخ�شية.

مادة )2(

�إخطار �لهيئة

مع عدم الإخالل بالإعفاءات املن�شو�س عليها يف البند )1( من املادة )14( من القانون، 
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يجب على مدير البيانات اإخطار الهيئة قبل البدء بعملية املعاجَلة التي تتم اآليًا كليًا اأو جزئيًا، اأو 

د حتقيق غر�س واحد اأو عدة اأغرا�س ذات �شلة ببع�شها.  ملجموعة عمليات من ذلك بق�شْ

ويتم تقدمي الإخطار على الأمنوذج املُعد لذلك من خالل املوقع الإلكرتوين للهيئة، مت�شمنًا 

املعلومات املبينة يف الفقرة )2( من املادة )14( من القانون.

وللهيئة خالل ع�شرة اأيام عمل من تاريخ ت�َشلُّم الإخطار اأْن تطُلب من مدير البيانات ا�شتيفاء 

اأيِّ نق�س يف بيانات الإخطار يف غ�شون مدة ل جتاوز خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ الطلب، وعلى 

م الطلب التوقُّف عن املعاجَلة حلني ا�شتيفاء النق�س بالإخطار. مقدِّ

ول ُيغني الإخطار عن التزام مدير البيانات باحل�شول على موافقة �شاحب البيانات ح�شب 

الأحوال املُقررة يف القانون.  

مادة )3(

طلب �لت�سريح �مل�سبق

ُيحَظر اإجراء اأيٍّ من عمليات املعاجَلة املن�شو�س عليها يف البند )1( من املادة )15( من 

القانون دون احل�شول على ت�شريح كتابي م�شبق من الهيئة. 

املوقع  خالل  من  لذلك  املُعد  الأمنوذج  على  امل�شبق  الت�شريح  طلب  البيانات  مدير  م  ويقدَّ

الإلكرتوين للهيئة، مت�شمنًا املعلومات املبينة يف الفقرة )2( من املادة )14( من القانون. 

وللهيئة خالل خم�شة اأيام عمل من تاريخ ت�َشلُّم الطلب اأْن تطلب من مدير البيانات ا�شتيفاء 

العمل اخلم�شة  اأيام  النق�س خالل  ا�شتيفاء  البيانات  بيانات الطلب، وعلى مدير  اأيِّ نق�س يف 

نه من معلومات. التالية، واإل تَعنيَّ على الهيئة البتُّ يف الطلب بناًء على ما ت�شمَّ

مادة )4(

�لبت يف طلب �لت�سريح �مل�سبق 

متنح الهيئة الت�شريح امل�شبق للمعاجلة يف حالة ا�شتيفاء الطلب لال�شرتاطات املقررة، وعلى 

تاريخ  يومًا من  بالنتيجة خالل ثالثني  البيانات  واإخطار مدير  الت�شريح  البتُّ يف طلب  الهيئة 

تقدميه، واإذا مل يت�شلَّم مدير البيانات ردًا من الهيئة خالل الفرتة امل�شار اإليها ُعدَّ ذلك رف�شًا 

�شمنيًا للطلب.

ول ُيغني احل�شول على الت�شـريح امل�شبق عن التزام مدير البيانات باحل�شول على موافقة 

�شاحب البيانات ح�شب الأحوال املُقررة يف القانون.
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مادة )٥(

�لتز�مات �مل�سرح له باملعاجلة

يلتزم امل�شرح له باملعاجلة مبراعاة ما ياأتي: 

ال�شفافية اأثناء المعالجة وي�شمل ذلك اإعالم اأ�شحاب البيانات بكيفية ُمعالجة البيانات.  -1

باأن تكون المعالجة بالقدر الكافي للغر�س من جمعها ومعالجتها ول تتعداه.  -2

3-  ق�شر عمليات الُمعالجة على الأ�شخا�س الم�شرح لهم فقط. 

تمكيــن اأ�شحــاب البيانــات من الو�شول اإلى بياناتهم التي تمــت معالجتها، بناًء على طلبهم،   -4

وبح�شب الأحوال الُمقررة في القانون. 

مادة )٦(

ُمتطلبات �إ�سافية للت�سريح �مل�سبق لبع�ض �أنو�ع �ملعاجلات

البيانات  ملعاجلة  الهيئة  من  م�شبق  كتابي  ت�شـريح  على  للح�شول  طلب  تقدمي  عند  يتعني 

التي جترى بوا�شطة ت�شجيل ب�شري اأو ملعاجلة اآلية لبيانات القيا�شات احليوية، اأن يلتزم باإجراء 

.)data protection impact assessment( تقييم لأثر حماية البيانات

كما يجب اأن يت�شمن طلب الت�شريح بيان بكيفية تنفيذ الأمور الآتية: 

ال�شــفافية اأثناء المعالجة وي�شــمل ذلك اإعالم اأ�شحاب البيانات بمعالجة البيانات بوا�شــطة   -1

الت�شجيل الب�شري.

اأن تكون المعالجة بالقدر الكافي للغر�س من جمعها ومعالجتها ول تتعداه.  -2

اآليات ق�شـر الو�شول اإلى �شور ومقاطع الت�شجيل الب�شـري اأو بيانات القيا�شات الحيوية على   -3

الأ�شخا�س الم�شرح لهم فقط. 

و�شــائل تمكيــن اأ�شحــاب البيانات مــن الو�شول اإلــى بياناتهم التــي تمت معالجتها بوا�شــطة   -4

الت�شجيل الب�شري بناًء على طلبهم.

مادة )7(

�لإخطار بالتغيري�ت �لتي تطر�أ على �لبيانات 

على مدير البيانات اإخطار الهيئة باأي تغيري يطراأ على البيانات الواردة يف الإخطار اأو طلب 

الت�شـريح امل�شبق املقيدة يف ال�شجل، وذلك خالل ثالثني يومًا من تاريخ حدوث التغيري. 

املُعد لذلك من خالل  البيانات على الأمنوذج  التي تطراأ على  بالتغيريات  م الإخطار  ويقدَّ

املوقع الإلكرتوين للهيئة، مت�شمنًا بيان اأوجه التغيري بو�شوح.
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 مادة )8(

�لنفاذ

على وكيل الوزارة للعدل وال�شئون الإ�شالمية تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيعمل به من اليوم 

التايل لتاريخ ن�ْشِره يف اجلريدة الر�شمية.

وزير �لعدل 

و�ل�سئون �لإ�سالمية و�لأوقاف

خالد بن علي بن عبد�هلل �آل خليفة

�شدر بتاريخ: 14 �شعبــان 1443هــ

المـــــوافــــــق: 17 مــــار�س 2022م


