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

 قر�ر رقم )4٥( ل�سنة 2022

بتحديد قو�عد و�إجر�ء�ت معاجلة �لبيانات �ل�سخ�سية �حل�ّسا�سة

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 املادة )5( 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، 

2022 ب�شاأن قواعد واإجراءات تقدمي الإخطار لهيئة حماية  وعلى القرار رقم )44( ل�شنة 

البيانات ال�شخ�شية وطلب الت�شريح امل�شبق للمعاجلة والبت فيه،

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 

قانون حماية البيانات ال�شخ�شية ال�شادر بالقانون رقم )30( ل�شنة 2018، ما مل يقت�س �شياق 

الن�س خالف ذلك.

مادة )2(

 معاجلة �لبيانات �ل�سخ�سية �حل�سا�سة

مع عدم الإخالل باأحكام املادتني )3( و)4( من القرار رقم )44( ل�شنة 2022 ب�شاأن قواعد 

واإجراءات تقدمي الإخطار لهيئة حماية البيانات ال�شخ�شية وطلب الت�شريح امل�شبق للمعاجلة 

والبت فيه، حُتظر معاجلة البيانات ال�شخ�شية احل�شا�شة دون موافقة �شاحبها.

ومع ذلك، يجوز ملدير البيانات معاجلة البيانات ال�شخ�شية احل�شا�شة دون موافقة �شاحبها 

يف حال توافرت اإحدى احلالت املُبينة يف املادة )5( من القانون.

مادة )3(

�حل�سول على ت�سريح م�سبق من �لهيئة

 يف احلالة املبينة يف البند )2( من املادة )5( من القانون، اإذا مل يتمكن مدير البيانات من 
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احل�شول على موافقة �شاحب البيانات طبقًا ملتطلبات املادة )24( من ذات القانون، يجب عليه 

احل�شول على ت�شريح ُم�شبق من الهيئة م�شفوعًا بذات البيانات التي يجب اأن يت�شمنها الإخطار 

الذي يتعني تقدميه وفقًا للبند )2( من املادة )14( من القانون على الأمنوذج املُعد لذلك يف 

املن�شو�س  لالإجراءات  امل�شبق طبقًا  الت�شريح  الهيئة يف طلب  وتبت  للهيئة،  الإلكرتوين  املوقع 

عليها املادة )15( من القانون.

مادة )4(

�لقو�عد �لتنظيمية للمعاجلة

يجب على مدير البيانات اأثناء ُمعاجلة اأٍي من البيانات ال�شخ�شية احل�ّشا�شة، اتباع القواعد 

التنظيمية الآتية:

اأن ُتجــرى المعالجــة فــي الإطــار الم�شــموح بــه و�شمن نطــاق موافقــة �شاحب البيانــات، اأو   -1

�شمــن نطــاق الت�شريح ال�شادر من الهيئة، ول يجوز باأي حال من الأحوال معالجة البيانات 

ال�شخ�شية الح�شا�شة لغر�س اآخر بخالف الذي منحت من اأجله الموافقة اأو الت�شريح.

ا�شتخدام تدابير تقنية للمعالجة بم�شتوى عاٍل من الأمان تكفل درجة حماية عالية من انتهاك   -2

ال�شـــرية والمعالجــة غير القانونيــة، وتوفر اأكبر قدر من تجنب التلــف اأو الفقد اأو ال�شياع اأو 

الت�شــريب اأو الن�شــخ، وذلك مع مراعاة ال�شــتراطات التي يتعين توافرها في التدابير الفنية 

والتنظيميــة الكفيلــة بحمايــة البيانات ال�شــخ�شية المن�شو�س عليها في القــرار رقم )43( 

ل�شنة 2022.

عــدم الحتفــاظ بالبيانــات لمدة تجاوز المــدة المحددة في الموافقة ال�شــادرة من �شاحب   -3

البيانــات، اأو المــدة المحددة في الت�شريح ال�شادر من الهيئــة، اأو المدد المن�شو�س عليها 

في الأنظمة واللوائح التي يخ�شع لها ن�شاط مدير البيانات، بح�شب الأحوال.

مادة )٥(

�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


