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

 قر�ر رقم )48( ل�سنة 2022

ب�ساأن حقوق �ساحب �لبيانات �ل�سخ�سية

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 الف�شل اخلام�س منه،

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

املقررة لهيئة حماية 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 ُكلٍّ منها، ما مل يقت�س �شياق الن�س خالف ذلك:

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

جدر�ن ملفات تعريف �لرتباط »cookies wall«: الُممار�شــة في �شــياق �شبكة المعلومات والتي 

تتطلب قبل الولوج اإلى الموقع الإلكتروني من قبل الم�شــتخدم، موافقته على اإن�شــاء ملف لتحليل 

وتخزين معلوماته عن كيفية ا�شتخدام الموقع.

مادة )2(

نطاق �ل�سريان

ت�شري اأحكام هذا القرار على البيانات املن�شو�س عليها يف املادة )1( من القانون.
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مادة )3(

�للتز�مات �ملتعلقة بالقر�ر�ت �ملتخذة بناًء على �ملعاجلة �لآلية

يف احلالت امل�شار اإليها يف املادة )22( من القانون، على مدير البيانات القيام مبا ياأتي:

1- اإطالع �شاحب البيانات على قرار الُمعالجة الآلية للبيانات ال�شخ�شية.

2- و�شع قواعد وا�شحة ب�شورة اإلكترونية اأو غيرها، ت�شــتمل على بيان اإجراءات تمكين �شاحب 

البيانات من تقديم طلب العترا�س وتحديد الآلية المتبعة فيه، وتبيان اإجراءات البت فيه، 

واإعالمه بنتيجة القرار المتخذ فيه خالل مدة معقولة.

مادة )4(

�ملُو�فقة على �ملعاجلة ونطاق �لتطبيق 

القانون،  من  و)5(   )4( املادتني  يف  عليها  املن�شو�س  املعاجلة  بحالت  الإخالل  عدم  مع 

اإلكرتونية على موافقة �شريحة من �شاحب  بو�شائل  اأو  كتابيًا  البيانات باحل�شول  يلتزم مدير 

البيانات وفقًا للمادة )24( من القانون قبل البدء يف معاجلة البيانات، وذلك يف احلالت التي 

يتم فيه احل�شول على البيانات من �شاحبها مبا�شرة.

مادة )٥(

�ملو�فقة �لتي ل ُيعتد بها

تعريف  ملفات  جدران  كانت  اإذا  وذلك  البيانات،  �شاحب  من  ال�شادرة  باملوافقة  يعتد  ل 

الرتباط »cookies  wall« تلزم �شاحب البيانات باملوافقة امل�شبقة قبل ت�شفح املواقع الإلكرتونية. 

مادة )٦(

طلب �سحب �ملو�فقة

يف الأحوال التي جترى فيها املعاجلة ا�شتنادًا اإىل املوافقة امل�شبقة فقط من �شاحب البيانات، 

يحق ل�شاحب البيانات يف اأي وقت ومن غري اأي مقابل ودون اأي م�شوؤولية عليه �شحب موافقته 

باإجراءات ُمي�شـرة بعد اإثبات هويته، ويف هذه احلالة يجب على مدير البيانات و�شع اإجراءات 

وا�شحة �شواء كانت اإلكرتونية اأو غريها لإجابة الطلب يف مدة معقولة.

ُيوؤثر �شحب �شاحب البيانات موافقته على م�شـروعية املعاجلة التي جرت ا�شتنادًا اإىل  ول 

املوافقة قبل �شحبها.

مراعاة  مع  قانونًا  املحددة  للمدة  بالبيانات  الحتفاظ  البيانات  ملدير  يجوز  ذلك،  ومع 
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وتخزينها  حفظها  واخل�شو�شية، ُبغية  احلماية  من  كاٍف  م�شتوى  تكفل  التي  املنا�شبة  التدابري 

بطريقة تكفل �شمان �شريتها.

مادة )7(

�إجر�ء�ت تقدمي �لعرت��ض

يلتزم مدير البيانات ببيان اإجراءات متكني �شاحب البيانات من تقدمي اأي اعرتا�س يرغب 

بتقدميه وفقًا لإجراءات وا�شحة وُمعلن عنها، ويجب عليه ن�شر هذه الإجراءات واآلية التقدمي يف 

و�شائل التوا�شل اخلا�شة به.

مادة )8(

�لنفاذ

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

التايل لتاريخ ن�شره 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


