
ــا«(  ــك«، »نحــن«، »ن ــة المتحــدة )»بن ــارات العربي ــات اإلم ــورخ ، عملي ــه جــي زي ــك إي ــب بن حبي
ــف نجمــع  ــات هــذا مــن نحــن وكي ــة البيان ــة. يوضــح إشــعار خصوصي ــي الخصوصي ــك ف ــرم حق نحت
ــة  ــوق الخصوصي ــة حق ــك ممارس ــف يمكن ــتخدمها وكي ــاركها ونس ــك ونش ــخصية عن ــات الش المعلوم
الخاصــة بــك. ينطبــق إشــعار خصوصيــة البيانــات هــذا فقــط علــى المعلومــات الشــخصية التــي 
يتــم اســتخدان خدماتنــا مــن قبلــك أو تتفاعــل معهــا ومــن خــال موقعنــا علــى   نجمعهــا عندمــا 

.www.habibbank.com

فيرجــى  الشــخصية،  لمعلوماتــك  اســتخدامنا  بشــأن  مخــاوف  أو  أســئلة  أي  لديــك  كانــت  إذا 
ــة  ــي الجــزء الســفلي مــن إشــعار خصوصي ــواردة ف ــل االتصــال ال ــا باســتخدام تفاصي التواصــل معن

البيانــات هــذا.

نوصــي بقــراءة إشــعار خصوصيــة البيانــات هــذا بالكامــل لضمــان إطاعك بشــكل كامل.

ماذا نفعل؟ (  
ــك  ــل البن ــن قب ــي م ــك أجنب ــص كبن ــدة مرخ ــة المتح ــارات العربي ــورخ، اإلم ــي زي ــه ج ــك إي ــب بن حبي
ــدة  ــة المتح ــارات العربي ــي اإلم ــا ف ــم عمائن ــن ندع ــدة. نح ــة المتح ــارات العربي ــة اإلم ــزي لدول المرك
منــذ عــام 1974 ونفخــر بعاقاتنــا الطويلــة األمــد مــع عمائنــا مــن مجتمــع األعمــال متعــدد الثقافــات.

لمزيــد مــن المعلومــات عنا ، يرجى زيــارة موقعنا على;
 https://habibbank.com/uae/home/hbzUAE.html

ما هي المعلومات الشخصية التي نجمعها ولماذا؟ (  
ــل  ــة العم ــا كجــزء مــن عاق ــي ينتجه ــه والت ــا مــن عمائ ــي يتلقاه ــات الت ــك بمعالجــة البيان ــوم البن يق
مــع عمائــه. مــن أجــل تســهيل و / أو تمكيــن و / أو الحفــاظ علــى عاقــة العمــل بيننــا، يقــوم 
البنــك بجمــع ومعالجــة البيانــات الشــخصية المتعلقــة بالعمــاء وأي شــخص )أشــخاص( آخريــن 
الشــخص  المخوليــن(،  )الممثليــن  الممثــل  مثــل  الحالــة،  حســب  العمــل،  عاقــة  فــي  مشــاركين 
ــل  ــن العمي ــا ع ــتفيدين، إذا كان مختلفً ــن المس ــمي والمالكي ــل رس ــى توكي ــل عل ــخاص( الحاص )األش

ــه«(. ل ــول  ــخص المخ بـــ »الش ــن  ــم مجتمعي إليه ــار  )يُش

وبيانــات  لــه  المخــول  الشــخص  أو  للعميــل  الشــخصية  المعلومــات  هــي  الشــخصية  البيانــات 
بيانــات طلــب  أيًضــا  التعريــف وبيانــات المصادقــة. عــاوة علــى ذلــك، يمكــن أن يكــون هــذا 
ــل أو الشــخص  ــي للعمي ــول الوضــع المال ــات ح ــة ومعلوم ــا التعاقدي ــاء بالتزاماتن ــن الوف ــات م وبيان

التوثيــق. بيانــات  أو   / و  المبيعــات  بيانــات  أو   / و  لــه  المخــول 

باإلضافــة إلــى البيانــات التــي يتلقاهــا البنــك مباشــرة مــن عمائــه، فإنــه يحصــل أيًضــا علــى 
بيانــات عــن عمائــه ويعالجهــا المتوفــرة فــي المجــال العــام أو مــن الكيانــات األخــرى ضمــن 

بنــك«(. حبيــب  )»مجموعــة  بنــك  حبيــب  مجموعــة شــركات 

باختصــار، قــد تتضمــن البيانــات الشــخصية التــي يعالجهــا البنــك مــا يلي:

التفاصيــل الشــخصية )مثــل االســم والعنــوان وبيانــات االتصــال األخــرى وتاريــخ ومــكان  	
الجنســية( وكذلــك  الميــاد 

بيانــات التعريــف )مثــل بيانــات توثيــق الهوية( 	
بيانــات المصادقــة )مثــل نمــوذج التوقيع( 	
بيانــات الطلــب )مثــل أوامر الدفع( 	
البيانــات الناشــئة عــن الوفــاء بااللتزامــات )مثــل البيانــات المطلوبــة لمعامــات الدفع( 	
التســجيل  	 وبيانــات   ، االئتمــان  تقاريــر  )مثــل  للعميــل  المالــي  بالوضــع  المتعلقــة  المعلومــات 

/ التصنيــف، معامــات الدفــع(
بيانــات حفــظ الســجات )مثــل محاضر االستشــارة( 	
ــة  	 ــي وأدل ــل االجتماع ــائل التواص ــت ووس ــل اإلنترن ــام )مث ــال الع ــن المج ــة م ــات المتاح البيان

ــك( ــى ذل ــا إل ــام وم ــائل اإلع ــة ووس ــات التجاري ــجات النقاب ــاري وس ــجل العق ــن والس المديني
بيانــات أخــرى قابلــة للمقارنــة تتماشــى مــع المعاييــر الموضحــة أعاه. 	

ــدك  ــة ولتزوي ــة والتعاقدي ــا القانوني ــاء بالتزاماتن ــا للوف ــخصية ومعالجته ــك الش ــع معلومات ــوم بجم نق
بمنتجاتنــا وخدماتنــا.

ــي  ــات الت ــات والخدم ــى المنتج ــاًدا عل ــخصية اعتم ــات الش ــن المعلوم ــة م ــة متنوع ــتخدم مجموع نس
ــك. ــا ل نقدمه

لماذا نجمعهاانواع المعلومات الشخصية
1( إدارة المنتجات والخدمات

تفاصيــل االتصــال الخاصة بك 	
لمنــع  	 بــك  الخاصــة  الموقــع  بيانــات 

عليهــا،  وافقــت  قــد  كنــت  وإذا  االحتيــال، 
و المحمــول،  الهاتــف  موقــع  خدمــات  فــإن 

عليــك  	 للتعــرف  بــك  الخــاص   PI عنــوان 
أمنيــة ألســباب 

فــي  بمــا  وخدماتنــا،  منتجاتنــا  وإدارة  لتشــغيل 
بــك  الخاصــة  الشــكاوى  مــع  التعامــل  ذلــك 

أخطــاء. أي  وتصحيــح 

تســاعدنا  ثالثــة  أطــراف  مــع  الغــرض  لهــذا  نســتخدمها  التــي  المعلومــات  جميــع  نشــارك  قــد 
فــي التحقــق مــن تفاصيــل االتصــال الخاصــة بــك وتقديــم منتجاتنــا وخدماتنــا، مثــل المقاوليــن 
ــي وإدارة  ــات ومقدمــي خدمــات أجهــزة الصــراف اآلل ــن ومقدمــي خدمــات معالجــة البطاق الفرعيي
ــه  ــة ألن ــذه الطريق ــك به ــتخدم معلومات ــن. نس ــة والمنظمي ــع وشــركات المجموع ــة الدف ــد ومعالج النق

مــن الضــروري تنفيــذ عقدنــا معــك والوفــاء بالتزاماتنــا القانونيــة.

اشعار خصوصية البيانات
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Habib Bank AG Zurich

Data Privacy Notice

Habib Bank AG Zurich, UAE Operations (“Bank”, “we”, “us”) respects your right 
to privacy. This Data Privacy Notice explains who we are, how we collect, share 
and use personal information about you and how you can exercise your privacy 
rights. This Data Privacy Notice only applies to personal information that we 
collect when you use or interact with our services and through our website at 
www.habibbank.com.

If you have any questions or concerns about our use of your personal information, 
then please contact us using the contact details provided at the bottom of this 
Data Privacy Notice.

We recommend that you read this Data Privacy Notice in full in order to ensure 
that you are fully informed.

 ) What do we do?
Habib Bank AG Zurich, UAE is licensed as a foreign bank by the Central Bank of the UAE. We 
have been supporting our customers in the United Arab Emirates since 1974 and take pride 
in our long-standing relationships with our multi-cultural business community clientele. 

For more information about us, please visit our website at;

https://habibbank.com/uae/home/hbzUAE.html

 ) What personal information do we collect and why?
The Bank processes data that it receives from its clients and that it generates as part of the 
business relationship with its clients. In order to facilitate, enable and / or maintain our 
business relationship, the Bank collects and otherwise processes personal data relating to 
clients and any other person(s) involved in the business relationship, as the case may be, 
such as authorized representative(s), person(s) holding a power of attorney and beneficial 
owners, if different from the client (collectively, an ‘Authorized Person’).

Personal data is the personal information of a client or an Authorized Person, identification 
data and authentication data. Furthermore, this can also be order data, data from the ful-
filment of our contractual obligations, information about a client’s or Authorized Person’s 
financial situation, sales data and / or documentation data.

In addition to data that the Bank receives directly from its clients, it also obtains and pro-
cesses data on its clients that is available in the public domain or from other entities within 
the Habib Bank Group of companies (the ‘Habib Bank Group’). 

In summary, personal data processed by the Bank may include the following:

 » personal details (e.g. name, address and other contact data, date and place of birth, 
as well as nationality)

 » identification data (e.g. identification documentation data) 

 » authentication data (e.g. specimen signature)

 » order data (e.g. payment orders)

 » data arising from the fulfilment of obligations (e.g. data required for payment trans-
actions)

 » information regarding a client’s financial situation (e.g. credit reports, scoring / rating 
data, origin of assets)

 » record-keeping data (e.g. minutes of consultation)

 » data available from the public domain (e.g. internet, social media, debtor directories, 
land register, trade association registers, media, etc.)

 » other comparable data in line with the criteria outlined above.

We collect and process your personal information to meet our legal, statutory and contrac-
tual obligations and to provide you with our products and services. 

We use a variety of personal information depending on the products and services we 
deliver to you.

TYPE OF PERSONAL INFORMATION WHY WE COLLECT IT

 ) Administration of products and services

 » your contact details

 » your location data for fraud prevention and, if you 
have consented to it, mobile location services, 
and

 » your IP address to identify you for security reasons

To operate and administer our 
products and services, including 
dealing with your complaints and 
correcting any errors.

We might share all of the information we use for this purpose with third parties who 
help us to verify your contact details and deliver our products and services, such as 
our subcontractors, card processing service providers, service providers for ATMs and 
cash management, payment processing, Group companies and regulators. We use your 
information in this way because it is necessary to perform our contract with you and to 
meet our legal obligations.



2( إدارة المدفوعات
بــك وتفاصيــل  	 الخاصــة  تفاصيــل االتصــال 

الدفــع التــي قدمتهــا لنــا
مــن  	 التحقــق  مــن  لنتمكــن  موقعــك  بيانــات 

المواقــع التــي تتــم فيهــا المدفوعــات ألغــراض 
منــع االحتيــال

عليــك  	 للتعــرف  بــك  الخــاص   PI عنــوان 
أمنيــة ألســباب 

إلدارة المدفوعات منك وإليك.

لمعالجــة  لنــا  التابعيــن  الثالثــة  األطــراف  مــن  الدفــع  لمقدمــي  المعلومــات  هــذه  نعطــي  قــد 
لــك. المدفوعــات 

3( القرارات الخاصة بموافقات ائتمان العمالء
وكاالت  مــن  نتلقاهــا  لتــي  ا لمعلومــات  ا
خارجيــة لجهــات  بعــة  تا نيــة  ئتما ا مرجعيــة 

وقــرارات  نيــة  ئتما ا قــرارات  ذ  التخــا
لطلبــات  ا ذلــك  فــي  )بمــا  بحســابك  متعلقــة 
حــدود  زيــادة  طلبــات  أو  لائتمــان  لجديــدة  ا

. ) ن ئتمــا ال ا
لهــذا الغــرض، نحــن نشــارك المعلومــات مــع المرجــع االئتمانــي ووكاالت منــع االحتيــال. 

لــي: لتا ا يمكــن بعــد ذلــك اســتخدام المعلومــات علــى النحــو 

تفاصيــل بحثنــا وطلــب االئتمــان  	 لــة منــع االحتيــال  لــة االئتمــان أو وكا قــد تضيــف وكا
لتــي تحتفــظ بهــا عنــك، ســواء أكان طلبــك مســتمر أم ال. لــى الســجات ا الخــاص بــك إ

تفاصيــل حــول  	  ، االحتيــال  منــع  لــة  وكا أو ســجات  االئتمــان  لــى مرجــع  إ قــد نضيــف 
فــي  فشــل  أو  تقصيــر  أي  ذلــك  فــي  بمــا   ، معنــا  حســاباتك  أو  تفاقياتــك  ا عمــل  كيفيــة 
الســداد  عندمــا  العنــوان  بتغييــر  إباغنــا  فــي  إخفــاق  وأي  االتفاقيــة  بشــروط  االلتــزام 

. خــر متأ
لــى  	 إ المعلومــات  تلــك  مــن  أي  نقــل  االحتيــال  منــع  لــة  وكا أو  االئتمــان  لــة  لوكا يمكــن 

االحتيــال  ومنــع  االئتمــان  مــن  التحقــق  ألغــراض  بنــا  مرتبطــة  غيــر  أخــرى  شــركات 
آخــر. إحصائــي  تحليــل  ألي  أو  أعــاه  المذكــورة 

مــن  ألنــه  الطريقــة  بهــذه  معلوماتــك  نســتخدم 
لتقديــم  عقدنــا  تنفيــذ  لنــا  بالنســبة  الضــروري 
لــك  باالئتمــان  المتعلقــة  والخدمــات  المنتجــات 

القانونيــة. بالتزاماتنــا  وللوفــاء 

ــا منــا ،  عندمــا تتلقــى وكاالت مراجــع االئتمــان بحثً
فإنهــا تضــع بصمــة بحــث فــي ملفــك االئتمانــي قــد 
ــر  ــا مقرضــون آخــرون وشــركات أخــرى غي يراه
مرتبطــة بنــا )علــى ســبيل المثــال ، البنــوك األخــرى 

ومقدمــي االئتمــان(.

الجرائــم  لمنــع   ، القانونيــة  اللتزاماتنــا  لامتثــال 
ــوال. ــيل األم ــال وغس ــك االحتي ــي ذل ــا ف ــة بم المالي

4( االلتزامات القانونية
ــا عليهــا  	 ــا ، أو حصلن أي معلومــات قدمتهــا إلين

مــن طــرف ثالــث ، أو حصلنــا عليهــا مــن 
خــال النظــر فــي كيفيــة اســتخدامك لخدماتنــا ، 
حيــث يكــون مــن الضــروري لنــا اســتخدام هــذه 

ــي. ــزام قانون ــال اللت ــات لامتث المعلوم

لمنــع   ، القانونيــة  اللتزاماتنــا  لامتثــال 
االحتيــال  ذلــك  فــي  بمــا  الماليــة  الجرائــم 

األمــوال. وغســيل 

ــا  ــك ضروريً ــون ذل ــا يك ــا عندم ــات منه ــى معلوم ــة ونتلق لث ثا ــراف  ــى أط ل إ ــات  ــنقدم معلوم س
ووكاالت  لائتمــان  لمرجعيــة  ا لــوكاالت  ا ذلــك  فــي  بمــا   ، نونيــة  لقا ا تنــا  ما لتزا با للوفــاء 
الحكوميــة  لــوكاالت  وا نــون  لقا ا ذ  نفــا إ وكاالت  مــن  وغيرهــا  لشــرطة  وا االحتيــال  منــع 
فــي  لمبيــن  ا لنحــو  ا علــى  تــك  معلوما االحتيــال  منــع  وكاالت  تســتخدم  قــد  لمنظميــن.  وا

أعــاه.  3 لقســم  ا
5( اإلدارة الماليــة واســترداد الديــون

تفاصيــل االتصــال الخاصــة بك

خــال  مــن  عليهــا  نحصــل  التــي  المعلومــات 
لخدماتنــا،  اســتخدامك  كيفيــة  فــي  النظــر 
بموقعــك  المتعلقــة  المعلومــات  ذلــك  فــي  بمــا 
مراجعــة  خــال  مــن  نجدهــا  قــد  والتــي 

تك با حســا

ألغــراض اإلدارة الماليــة واســترداد الديون

ســنقدم معلومــات إلــى أطــراف ثالثــة ونتلقــى معلومــات منهــا عندمــا يكــون ذلــك ضروريًــا 
الســترداد الديــون المســتحقة علينــا، وقــد يشــمل ذلــك تمريــر معلومــات شــخصية عنــك إلــى 
طــرف ثالــث قمنــا بتحويــل ديونــك إليــه، والــذي ســيتصل بــك بعــد ذلــك مباشــرة لتحصيــل 
معــك،  عقدنــا  تنفيــذ  الضــروري  مــن  ألنــه  الطريقــة  بهــذه  معلوماتــك  نســتخدم  الديــن.  هــذا 

بذلــك. القيــام  لنــا  بالنســبة  العــدل والمعقــول  القانونيــة وألنــه مــن  وممارســة حقوقنــا 
6( عمــالء األعمــال - متطلبــات المعلومــات الشــخصية

الرئيســيين  األفــراد  الشــخصية حــول  المعلومــات  نســتخدم  لعمــاء األعمــال، ســوف  بالنســبة 
نقدمهــا لألعمــال  التــي  والخدمــات  المنتجــات  وإدارة  تشــغيل  مــن  نتمكــن  العمــل، حتــى  فــي 

سنســتخدم:  ، بذلــك  للقيــام   - التجاريــة 

أو  	 للشــركة  وحيــد  تاجــر  إمــا  هــم  لذيــن  ا الرئيســيين  األفــراد  عــن  شــخصية  معلومــات 
فــي  عضــو  أو  عضــو  أو  شــريك  أو  مســاهم  أو  الشــركة  ســكرتير  أو  مديــر  أو  لــك  ما
حســاب  علــى  بالتوقيــع  مفــوض  أو  مســتفيد  لــك  ما أو  مراقــب  أو  وصــي  أو  للجنــة  ا

كة لشــر ا
ــح  	 ــو موض ــا ه ــي كم ــيين ه ــراد الرئيس ــول األف ــتخدمها ح ــي نس لت ــخصية ا ــات الش المعلوم

ــام 5-1.  ــي األقس ــة ف ــراض الموضح ــن األغ ــتخدمها ألي م ــد نس ــام 1-5 ، وق ــي األقس ف
وإدارة  تشــغيل  ألغــراض  الرئيســيين  األفــراد  عــن  شــخصية  بمعلومــات  نحتفــظ  قــد 
االحتيــال  ألغــراض  وكذلــك   ، التجاريــة  لألعمــال  نقدمهــا  لتــي  ا والخدمــات  المنتجــات 
بشــأن  ئتمانيــة  ا قــرارات  لديــون ، والتخــاذ  ا اســترداد  األمــوال ، وألغــراض  وغســيل 

األعمــال.
مــن  مباشــرة  الرئيســيين  باألفــراد  الخاصــة  الشــخصية  المعلومــات  علــى  الحصــول  يتــم 
تعامــات  ومــن  الرئيســي،  الشــخص  بهــا  يرتبــط  التــي  الشــركة  ومــن   ، الرئيســي  الشــخص 
والمراجــع  االحتيــال  منــع  وكاالت  ومــن  مجموعتنــا،  فــي  عضــو  أي  مــع  الرئيســي  الفــرد 
مثــل  الشــخصية،  المعلومــات  مــن  خاصــة  فئــات  المعلومــات  هــذه  تتضمــن  قــد  االئتمانيــة. 

الجنائيــة. اإلدانــات  أو  بالصحــة  المتعلقــة  المعلومــات 
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 ) Administration of payments

 » your contact details and payment details that you 
have provided to us

 » your location data to enable us to verify locations 
at which payments are made for fraud prevention 
purposes

 » your IP address to identify you for security rea-
sons 

To administer payments to and 
from you.

We may give this information to our third-party payment providers to process payments 
to you.

3) Credit and client on-boarding decisions

 » information we receive from third party credit ref-
erence agencies

To make credit decisions and ac-
count on-boarding decisions about 
you (including new applications 
for credit or requests to increase 
credit limits).

For this purpose, we share information with credit reference and fraud prevention agen-
cies. The information could then be used as follows:

 » the credit reference or fraud prevention agency might add details of our search and 
your credit application to the records they hold about you, whether or not your appli-
cation proceeds

 » we might add to the credit reference or fraud prevention agency’s records, details of 
how your agreements or accounts operate with us, including any default or failure 
to keep to the terms of your agreement and any failure to advise us of a change of 
address when a payment is overdue

 » the credit reference or fraud prevention agency could pass on any of that information 
to other companies unrelated to us for the credit checking and fraud prevention pur-
poses mentioned above or for any other statistical analysis.

We use your information in this manner because it is necessary for us to perform our 
contract to deliver credit related products and services to you and to satisfy our legal 
obligations.

When credit reference agencies receive a search from us, they will place a search foot-
print on your credit file that may be seen by other lenders and other companies unrelat-
ed to us (for example, other banks and credit providers).

4) Legal obligations

 » any information you have given us, that we have 
obtained from a third party, or that we have ob-
tained by looking at how you use our services, 
where it is necessary for us to use that informa-
tion to comply with a legal obligation

To comply with our legal obliga-
tions, to prevent financial crime 
including fraud and money laun-
dering.

We will give information to and receive information from third parties where that 
is necessary to meet our legal obligations, including credit reference agencies, 
fraud prevention agencies, the police and other law enforcement and government 
agencies and regulators. Fraud prevention agencies may use your information as 
set out in section 3 above.

5) Financial management and debt recovery

 » your contact details

 » information we obtain from looking at how you 
have used our services, including information 
about your location that we may find from re-
viewing your accounts 

For financial management and 
debt recovery purposes.

We will give information to and receive information from third parties where that is nec-
essary to recover debts due by you to us. This might include passing personal information 
about you to a third party who we have transferred your debt to, and who will then 
contact you directly to collect that debt. We use your information in this way because it 
is necessary to perform our contract with you, to exercise our legal rights and because it 
is fair and reasonable for us to do so.

6) Business customers – personal information requirements

For business customers, we will use personal information about key individuals in 
the business, so we can operate and administer the products and services which 
we provide to the business – to do this we will use:

 » personal information about key individuals who are either a sole trader of the 
business or are a proprietor, director, company secretary, shareholder, partner, 
member, committee member, trustee, controller, beneficial owner or authorized 
signatory to the account of the business

 » the personal information we use about key individuals is as set out in sections 
1-5, and we may use it for any of the purposes described in sections 1-5. We may 
hold personal information on key individuals for the purposes of operating and 
administering products and services which we provide to the business, as well as 
for the purposes of fraud and money laundering, for debt recovery purposes, and 
to make credit decisions about the business

Personal information on key individuals is obtained directly from the key in-
dividual, from the business to which the key individual is linked with, from 
the key individual’s dealings with any member of our Group, and from fraud 
prevention and credit reference agencies. Such information may include special 
categories of personal information, such as information relating to health or 
criminal convictions.



3- نقوم بجمع المعلومات الشخصية بالطرق التالية ( 3
البيانــات التــي تقدمهــا لنــا:

عندمــا تتقــدم بطلــب للحصــول علــى منتجاتنــا وخدماتنــا 	
خــال  	 مــن  معلومــات  تقــدم  أو  الويــب  موقــع  وعلــى  الــورق  علــى  طلًبــا  تمــأل  عندمــا 

ت ا لمســتند ا
عنــد التحــدث إلينــا عبــر الهاتــف أو زيارتنــا في أحــد الفروع 	
عنــد اســتخدامك لموقعنــا اإللكترونــي وتطبيقــات األجهــزة المحمولــة 	
فــي رســائل البريــد اإللكتروني والرســائل 	
فــي المراجعــات الماليــة والمقابــات 	
فــي اســتبيانات العمــاء 	

باألعضــاء  الخاصــة  تلــك  أو  وخدماتنــا  منتجاتنــا  تســتخدم  عندمــا  نجمعهــا  التــي  البيانــات 
يشــمل:  هــذا  مجموعتنــا.  فــي  اآلخريــن 

الكميــة والتكــرار والنــوع والموقــع واألصــل والمســتلمين  	
بيانــات الدفــع والمعامــات  	
الملــف الشــخصي الــذي تقــوم بإنشــائه لتعريــف نفســك عنــد االتصــال بخدمــات اإلنترنــت  	

بنــا. والهاتــف المحمــول الخاصــة 

البيانــات مــن جهــات خارجيــة نعمــل معها:

وكاالت المراجــع االئتمانيــة 	
وكاالت منــع االحتيــال 	
الحــرة  	 المنطقــة  ســجل   / الوطنــي  االقتصــادي  الســجل  مثــل  العامــة  المعلومــات  مصــادر 

عبــر اإلنترنــت ومحــركات البحــث ومــا إلــى ذلــك.
الحكومــة ووكاالت تطبيــق القانــون. 	

المشــتركة واألشــخاص  الحســابات  ذلــك أصحــاب  فــي  بمــا  يعرفونــك،  آخريــن  أشــخاص  مــن 
الذيــن ترتبــط بهــم ماليًــا.

المكالمــات  تســجيل  أو  مراقبــة  مــن  الشــخصية  المعلومــات  بعــض  علــى  أيًضــا  نحصــل  قــد 
المكالمــات  مراقبــة  أو  بتســجيل  ســنقوم  فروعنــا.  فــي  المراقبــة  كاميــرات  نســتخدم  وعندمــا 
الخدمــة،  تقديــم  جــودة  وتحســين  ولضمــان  وللتدريــب،  التنظيــم،  ألغــراض  معــك  الهاتفيــة 
ــرات  ــتخدم كامي ــا نس ــاكل. كم ــارات أو المش ــل االستفس ــا ولح ــا وعمائن ــامة موظفين ــان س ولضم

وعمائنــا. موظفينــا  وأمــن  ســامة  لضمــان  منشــآتنا  فــي  المراقبــة 

مع من نشارك المعلومات الشخصية؟( 4
قــد نكشــف عــن معلوماتــك الشــخصية للفئــات التاليــة مــن المســتلمين:

مجموعــة حبيــب بنك(  (4

للوفــاء  االقتضــاء  عنــد  بنــك  حبيــب  مجموعــة  فــي  أخــرى  جهــات  مــع  بياناتــك  نشــارك  قــد 
آخريــن  أعضــاء  إلــى  الشــخصية  بياناتــك  نقــل  لنــا  يجــوز  والقانونيــة.  التعاقديــة  بالتزاماتنــا 
 / القانونيــة  بااللتزامــات  يتعلــق  فيمــا  المخاطــر  مراقبــة  ألغــراض  بنــك  حبيــب  مجموعــة  فــي 
ــك  ــب بن ــي مجموعــة حبي ــن ف ــع أعضــاء آخري ــات م ــاركة المعلوم ــا مش ــا أيًض ــة. يجــوز لن التنظيمي

تهمــك. قــد  أنهــا  نعتقــد  التــي  بالخدمــات  يتعلــق  فيمــا 

المتلقــون الخارجيــون للبيانــات الشــخصية(  (4

كانــت  إذا  أو  المعتــادة  أعمالنــا  إجــراء  ســياق  فــي  بــك  الخاصــة  الشــخصية  البيانــات  ســننقل 
المســتلمين  إلــى  ذلــك،  تتطلــب  الســوق  ممارســات  أو  التنظيميــة  أو  القانونيــة  المتطلبــات 
الخارجييــن التالييــن، أو إذا كنــت قــد أعطيــت الموافقــة )علــى ســبيل المثــال، لمعالجــة معاملــة 

التاليــة: لألغــراض  لتحقيــق(  إلينــا  طلبتهــا  ماليــة 

لدولــة  	 المركــزي  والمصــرف  الماليــة  الســلطات  )مثــل  العامــة  والمؤسســات  للهيئــات 
القانــون( إنفــاذ  وســلطات  المتحــدة  العربيــة  اإلمــارات 

إلــى مؤسســات ائتمانيــة وخدمــات ماليــة أخــرى أو مؤسســات مماثلــة يقــوم البنــك بتحويــل  	
البيانــات الشــخصية إليهــا فــي ســياق عاقتــه التجاريــة معــك )علــى ســبيل المثــال، البنــوك 

المعلومــات( ووكاالت  والبورصــات،  والوســطاء،  الوديعــة،  والبنــوك  المراســلة، 
والبورصــات  	 والوســطاء  المراســلة  البنــوك  المثــال  ســبيل  )علــى  ثالثــة  ألطــراف 

الثالــث  الطــرف  أمنــاء  إصــدار  وجهــات  المعالجــة  ووحــدات  التجاريــة  والمســتودعات 
ووكاالت  التدقيــق  وشــركات  والمحاميــن  الممتلــكات  مســح  وخبــراء  وممثليهــم  والســلطات 
ــة متطلبــات  ــه يمكننــا تلبي ــرض ضمــان أن ــة( لغ ــون ووكاالت االئتمــان المرجعي ــل الدي تحصي
ــق  ــا يتعل ــال فيم ــر االمتث ــة وممارســات الســوق ومعايي ــه واألحــكام التعاقدي ــول ب ــون المعم القان

أو  ، لــك  نقدمهــا  التــي  والخدمــات  فيهــا  تدخــل  التــي  بالمعامــات 
إلــى شــخص طبيعــي أو قانونــي أو ســلطة عامــة أو وكالــة أو هيئــة منحتنــا موافقتــك علــى  	

نقــل البيانــات الشــخصية إليهــا أو التــي أخرجتنــا عنهــا مــن الســرية المصرفيــة.

مــزودي الخدمــة والوكالء( 3(4

لألغــراض  قبلنــا  مــن  المعينيــن  والــوكاء  الخدمــة  مــزودي  إلــى  الشــخصية  بياناتــك  ســننقل 
فئــات  فــي  شــركات  وهــي  المصرفيــة.  الســرية  علــى  الحفــاظ  مراعــاة  مــع  أعــاه،  المذكــورة 
وخدمــات  اللوجســتية،  والخدمــات  المعلومــات،  تكنولوجيــا  وخدمــات  المصرفيــة،  الخدمــات 

واالستشــارات. واالستشــارة  والتحصيــل  واالتصــاالت،  الطباعــة، 

التــي  الشــخصية  بياناتــك  لحمايــة  المناســبة  والفنيــة  التنظيميــة  الضمانــات  بتنفيــذ  البنــك  ســيقوم 
يعمــل مــن أجلهــا كمراقــب للبيانــات فــي جميــع األوقــات.

كيف نحافظ على أمان المعلومات الشخصية؟( 5
التــي  الشــخصية  المعلومــات  لحمايــة  المناســبة  والتنظيميــة  الفنيــة  التدابيــر  نســتخدم  نحــن 
نجمعهــا ونعالجهــا عنــك. تــم تصميــم التدابيــر التــي نســتخدمها لتوفيــر مســتوى أمــان مناســب 
ضوابــط  نســتخدمها  التــي  المحــددة  التدابيــر  تشــمل  الشــخصية.  معلوماتــك  معالجــة  لخطــر 

ذلــك. إلــى  النقــل، ومــا  أثنــاء  البيانــات  وصــول قويــة، وتشــفير 
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3) We collect personal information in following ways
Data you give to us:

 » when you apply for our products and services.

 » when you fill out an application on paper and on Website or provide informatio 
through documents.

 » when you talk to us on the phone or visit us in a branch

 » when you use our website and mobile device apps

 » in emails and letters

 » in financials reviews and interviews

 » in customers surveys.

Data we collect when you use our products and services or those of other members of our 
Group. This includes:

 » the amount, frequency, type, location, origin and recipients

 » payment and transaction data

 » profile you create to identify yourself when you connect to our internet, mobile and 
telephone services.

Data from third parties we work with:

 » credit reference agencies

 » fraud prevention agencies

 » public information sources such as National Economic Register / online Free zone reg-
istry, search engines, etc.

 » Government and law enforcement agencies.

From other people who know you, including joint account holders and people you are 
linked to financially.

We also may obtain some personal information from monitoring or recording calls and 
when we use CCTV at our branches. We will record or monitor phone calls with you for 
regulatory purposes, for training, to ensure and improve the quality of service delivery, to 
ensure safety of our staff and customers and to resolve queries or issues. We also use CCTV 
on our premises to ensure the safety and security of our staff and customers.

4) Who do we share personal information with?
We may disclose your personal information to the following categories of recipients:

4) ) Habib Bank Group

We may share your data with other entities in the Habib Bank Group where required to 
fulfil our contractual and legal obligations. We may transfer your personal data to other 
members of the Habib Bank Group for risk control purposes in connection with statutory / 
regulatory obligations. We may also share information with other members of the Habib 
Bank Group in connection with services that we believe may be of interest to you.

4) ) External recipients of personal data

We will transfer personal data about you in the course of conducting our usual business or 
if legal, regulatory or market practice requirements demand it, to the following external 
recipients, or if you have given consent (e.g. to process a financial transaction you have 
ordered us to fulfil) for the following purposes:

 » to public entities and institutions (e.g. financial authorities, Central Bank of the UAE, 
law enforcement authorities)

 » to other credit and financial services institutions or similar institutions to which the 
Bank transfers personal data within the context of its business relationship with you 
(e.g. correspondent banks, custodian banks, brokers, stock exchanges, information 
agencies)

 » to third parties (for example correspondent banks, brokers, exchanges, trade reposi-
tories, processing units and third party custodians issuers, authorities and their repre-
sentatives, property surveyors, lawyers, audit firms, debt collection agencies and credit 
reference agencies) for the purpose of ensuring that we can meet the requirements 
of applicable law, contractual provisions, market practices and compliance standards 
in connection with transactions you enter into and the services that we provide you 
with, or

 » to a natural or legal person, public authority, agency or body for which you have given 
us your consent to transfer personal data to or for which you have released us from 
banking confidentiality.

4)3) Service providers and agents

We will transfer your personal data to service providers and agents appointed by us for the 
purposes stated above, subject to maintaining banking confidentiality. These are compa-
nies in the categories of banking services, IT services, logistics, printing services, telecom-
munications, collection and advice and consulting. 

The Bank will implement appropriate organizational and technical safeguards to protect 
your personal data for which it acts as data controller at all times.

5) How do we keep personal information secure? 
We use appropriate technical and organizational measures to protect the personal informa-
tion that we collect and process about you. The measures we use are designed to provide 
a level of security appropriate to the risk of processing your personal information. Specific 
measures we use include strong access controls, encryption of data in transit, etc.



نقل البيانات الدولية( 6
البلــد الــذي تقيــم فيــه.  قــد يتــم نقــل معلوماتــك الشــخصية ومعالجتهــا فــي بلــدان أخــرى غيــر 
ــض  ــي بع ــدك )وف ــن بل ــن قواني ــف ع ــي تختل ــات الت ــة البيان ــن حماي ــدان قواني ــذه البل ــون له ــد يك ق

الحــاالت ، قــد ال تكــون وقائيــة(.

يتــم نقــل البيانــات إلــى هيئــات قانونيــة فــي دول خارج دولة اإلمــارات العربيــة المتحــدة طالما:

مــن الضــروري إدارة عاقــة العمل معك 	
لدينــا مصلحــة مشــروعة فــي القيــام بذلك 	
مطلــوب بموجــب القانــون )مثــل التزامــات اإلبــاغ بموجــب اللوائــح المالية( ، أو 	
لقــد أعطيــت موافقتك. 	

يتــم تأميــن عمليــات نقــل البيانــات مــن خــال الضمانــات المقابلــة للمســتفيدين لضمــان مســتوى 
ــات. ــة البيان ــن حماي ــب م مناس

ــك  ــب بن ــة حبي ــي مجموع ــرى ف ــات األخ ــع الكيان ــخصية م ــك الش ــاركة معلومات ــا بمش ــنقوم أيًض س
ــادة  ــياق إع ــي س ــوك، ف ــن أداء البن ــر ع ــداد التقاري ــة إلع ــادة والمنتظم ــطتنا المعت ــن أنش ــزء م كج
ــتضافة  ــام و ألغــراض اس ــة النظ ــم صيان ــة، لدع ــة المجموع ــادة هيكل ــة إع ــال لممارس ــم األعم تنظي

البيانــات.

ومــع ذلــك، فقــد اتخذنــا الضمانــات المناســبة للمطالبــة بــأن تظــل معلوماتــك الشــخصية محميــة 
ــذا. ــات ه ــة البيان ــعار خصوصي ــا إلش وفقً

االحتفاظ بالبيانات(  
نحتفــظ بالمعلومــات الشــخصية التــي نجمعهــا منــك عندمــا يكــون لدينــا حاجــة عمــل مشــروعة 
للمتطلبــات  لامتثــال  أو  طلبتهــا  بخدمــة  لتزويــدك  المثــال،  ســبيل  )علــى  بذلــك  للقيــام  مســتمرة 
تجاريــة  حاجــة  لدينــا  تكــون  ال  عندمــا  بهــا(.  المعمــول  المحاســبية  أو  الضريبيــة  أو  القانونيــة 

إخفاءهــا.  أو  بحذفهــا  إمــا  فســنقوم  الشــخصية،  معلوماتــك  لمعالجــة  مســتمرة  شــرعية 

ــك،  ــخ إنهــاء عاقت ــا مــن تاري ــل عــن خمســة عشــر )15( عاًم ســنحتفظ عــادةً بســجاتك لمــدة ال تق
ــجات  ــاظ بالس ــن لاحتف ــبب معي ــاك س ــن هن ــم يك ــا ل ــة، م ــة والتعاقدي ــات التنظيمي ــال للمتطلب لامتث
االحتفــاظ  منــا  يتطلــب  )والتــي  القانونيــة  االحتفــاظ  متطلبــات  ذلــك  فــي  بمــا  أطــول،  لفتــرة 

ــت(. ــن الوق ــول م ــرة أط ــجات لفت بالس

حقوق حماية البيانات الخاصة بك(  
تشمل حقوق حماية البيانات الخاصة بك ما يلي )*(:

حــق الوصــول: طلــب مشــاركة المعلومــات الخاصــة ببياناتــك الشــخصية التــي يحتفــظ بهــا  	
ــك. ــك مع البن

الحــق فــي التصحيــح: المطالبــة بتصحيــح المعلومــات إذا كانــت غيــر صحيحــة. 	
الحــق فــي الحــذف: طلــب حــذف بياناتــك إذا كان البنــك غيــر مصــرح بــه أو غيــر ملــزم  	

ببياناتــك. باالحتفــاظ  قانوًنــا 
الحــق فــي تقييــد المعالجــة: المطالبــة بتقييــد معالجــة بياناتــك إذا:  	

قــد اعترضــت علــى دقــة بياناتــك المخزنــة مــن قبــل البنــك ولــم يُســتكمل تقييمهــا بعــد 	
اعتراضــك علــى حــذف بياناتــك بالرغــم مــن التــزام البنــك بحذفها، أو 	
يفــوق  	 ذلــك  كان  إذا  مــا  إثبــات  يتــم  لــم  ولكــن  بياناتــك  معالجــة  علــى  اعترضــت  لقــد 

بياناتــك. لمعالجــة  البنــك  أســباب 
لبياناتــك إذا كان يعالــج بياناتــك علــى  	 البنــك  حــق االعتــراض: االعتــراض علــى معالجــة 

ــة  ــباب مقنع ــا أس ــى عليه ــم تطغ ــا ل ــة م ــذه المعالج ــتتوقف ه ــروعة )س ــه المش ــاس مصلحت أس
وشــرعية(.

بتنســيق  	 للبنــك  قدمتهــا  التــي  الشــخصية  بياناتــك  بنقــل  للمطالبــة  البيانــات:  نقــل  فــي  الحــق 
ا. ــًد ــا وموح لًي ــراءة آ ــل للق ــام وقاب ــكل ع ــتخدام بش ــل لاس قاب

ــم جمــع المعلومــات  	 ــو ت ــى ل الحــق فــي االنســحاب: يمكنــك ســحب موافقتــك فــي أي وقــت، حت
معالجــة  أي  قانونيــة  علــى  موافقتــك  ســحب  يؤثــر  لــن  بموافقتــك.  ومعالجتهــا  الشــخصية 
أجريناهــا قبــل انســحابك، ولــن يؤثــر علــى معالجــة معلوماتــك الشــخصية التــي تتــم بنــاًء 
ــب أن  ــك، يج ــاف ذل ــى خ ــص عل ــم ين ــا ل ــة. م ــاف الموافق ــة بخ ــة قانوني ــس معالج ــى أس عل

ــب. ــخ الطل ــن تاري ــا م ــا تقويمًي 30 يوًم ــون  ــي غض ــحاب ف ــم االنس يت

لديــك أيًضــا الحــق فــي االســتئناف )بقــدر مــا يؤثر ذلــك عليــك( أمــام الســلطة المختصة.

هل سيتم جمع ملفات تعريف االرتباط؟(  
نعــم. يقــوم البنــك بجمــع ملفــات تعريــف االرتباط.

مــا هــي ملفــات تعريــف االرتباط؟(  ( 

ملفــات تعريــف االرتبــاط هــي حــزم معلومــات يرســلها خــادم الويــب )فــي هــذه الحالــة هــذا 
الموقــع( إلــى متصفــح اإلنترنــت الخــاص بــك، ويتــم حفظهــا علــى جهــاز الكمبيوتــر الخــاص 
ــذا  ــن ه ــة م ــتفادة الكامل ــع. لاس ــة للموق ــارة الحق ــي كل زي ــادم ف ــطة الخ ــا بواس ــم فحصه ــك ويت ب

لقبــول ملفــات تعريــف االرتبــاط. بــك  الخاصــة  المســتعرضات  بتهيئــة  الموقــع، نوصيــك 

لمــاذا نســتخدمهم؟(  ( 

 تُســتخدم ملفــات تعريــف االرتبــاط لتســهيل التنقــل داخــل الموقــع واالســتخدام الصحيــح. كمــا 
تمــت  التــي  الموقــع  مناطــق  تحديــد  الممكــن  مــن  يجعــل  ممــا  إحصائيًــا،  غرًضــا  تخــدم  أنهــا 

وتحديثهــا. المســتخدم  إجــراءات  وتحســين  زيارتهــا، 

انــوع ملفــات تعريــف االرتبــاط المســتخدمة( 3( 

الرجــوع  المســتخدمة، يرجــى  أنــواع ملفــات تعريــف االرتبــاط  المعلومــات حــول  لمزيــد مــن 
إلــى »إشــعار ملفــات تعريــف االرتبــاط« علــى موقعنــا.
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6) International data transfers 
Your personal information may be transferred to, and processed in, countries other than 
the country in which you are resident. These countries may have data protection laws that 
are different to the laws of your country (and, in some cases, may not be as protective).

Data transfer to legal entities in countries outside of the UAE takes place so long as:

 » it is necessary to administer our working relationship with you

 » we have a legitimate interest in doing so

 » it is required by law (e.g. reporting obligations under financial regulation), or

 » you have given your consent.

These data transfers are secured through corresponding guarantees of the recipients to 
ensure an appropriate level of data protection.

We will also share your personal information with other entities in the Habib Bank Group 
as part of our regular activities as part of our regular reporting activities on the Banks per-
formance, in the context of a business reorganization of Group restructuring exercise, for 
system maintenance support and for data hosting purposes.

However, we have taken appropriate safeguards to require that your personal information 
will remain protected in accordance with this Data Privacy Notice.

 ) Data retention 
We retain personal information we collect from you where we have an ongoing legitimate 
business need to do so (for example, to provide you with a service you have requested 
or to comply with applicable legal, tax or accounting requirements). When we have no 
ongoing legitimate business need to process your personal information, we will either 
delete or anonymize it.

We will normally retain your records for a minimum of fifteen (15) years from the date of 
termination of your relationship, to comply with regulatory and contractual requirements, 
unless there is a particular reason to hold records for longer, including legal retention re-
quirements (which would require us to keep records for a longer period of time).

 ) Your data protection rights 
Your data protection rights include the following (*):

 » Right of access: requesting that information on your personal data that the Bank holds 
on record be shared with you.

 » Right to rectification: demanding that the information be rectified should it be incor-
rect. 

 » Right to erasure: asking that your data be deleted if the Bank is not permitted or is not 
legally obliged to retain your data. 

 » Right to restrict processing: demanding that the processing of your data be restricted if:

 » you have disputed the accuracy of your data stored by the Bank and it has not yet 
completed its assessment

 » you object to the deletion of your data although the Bank is obligated to delete it, or

 » you have objected to the processing of your data but it has not yet been established 
whether this outweighs the Bank’s reasons for processing your data.

 » Right to object: objecting to the processing of your data by the Bank if it processes 
your data on the basis of its legitimate interest (it will cease this processing unless it is 
outweighed by compelling and legitimate grounds).

 » Right to data portability: demanding that your personal data that you have provided 
to the Bank be transferred in a generally useable, machine-readable and standardized 
format.

 » Right to withdraw: you can withdraw your consent at any time, even if personal in-
formation has been collected and processed with your consent. Withdrawing your 
consent will not affect the lawfulness of any processing we conducted prior to your 
withdrawal, nor will it affect processing of your personal information conducted in reli-
ance on lawful processing grounds other than consent. Unless specified otherwise, the 
withdrawal to be effected within 30 calendar days from the date of request.

You also have the right of appeal (as far as this affects you) to your respective Authority.

(*) Certain rights are applicable only under GDPR (for EU residents)

 ) Will cookies be collected?
Yes. the Bank does collect cookies.

 ) ) What are cookies?

Cookies are information packages sent by a web server (in this case this website) to your 
internet browser, saved on your computer and checked by the server on each subsequent 
visit to the site. To gain full benefit from this website, we recommend that you configure 
your browsers to accept cookies.

 ) ) Why do we use them?

Cookies are used to facilitate navigation within the website and correct use. They also 
serve a statistical purpose, making it possible to establish which areas of the site have 
been visited, and to improve and update user procedures.

 )3) Type of cookies used

For further information about the types of cookies used please refer to our “Cookies No-
tice” on our website.



كيــف يمكننــي إدارة إعداداتــي فيمــا يتعلــق بملفــات تعريــف االرتبــاط؟( 4( 

معظــم  االرتبــاط.  تعريــف  ملفــات  بقبــول  نوصيــك  الويــب،  علــى  لموقعنــا  اســتخدامك  لتحســين 
ــط  ــت ضب ــي أي وق ــك ف ــاط. يمكن ــف االرتب ــات تعري ــول ملف ــا لقب ــدة مبدئيً ــت مع متصفحــات اإلنترن
تعريــف  ملفــات  بعــض  فقــط  االرتبــاط،  تعريــف  ملفــات  جميــع  لقبــول  بــك  الخــاص  المتصفــح 
ــل اســتخدام  ــك تعطي ــرة، يمكن ــة األخي ــي الحال ــاط. ف ــف االرتب ــات تعري ــول ملف ــاط أو عــدم قب االرتب
جــزء مــن المواقــع. باإلضافــة إلــى ذلــك، يمكنــك ضبــط تفضياتــك فــي المتصفــح بحيــث يتــم 
إعامــك متــى تــم حفــظ ملــف تعريــف ارتبــاط علــى جهــازك. يرجــى ماحظــة أنــه إذا قمــت 

بتعطيــل ملفــات تعريــف االرتبــاط، فقــد ال يكــون لديــك االســتخدام األمثــل للموقــع.

هل اتخاذ القرار مؤتمت؟(   
ال، ال يستخدم البنك آلية اتخاذ القرار.

هل ستتم معالجة بياناتك تلقائيًا؟(   
ــى  ــط(. عل ــة )التنمي ــخصية معين ــب ش ــم جوان ــدف تقيي ــا ، به ــك تلقائيً ــض بيانات ــة بع ــوم بمعالج نق

ــة: ــرق التالي ــط بالط ــتخدم التنمي ــد نس ــال ، ق ــبيل المث س

مــن أجــل مكافحــة غســيل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب واألعمــال اإلجراميــة ، يقــوم البنــك أيًضــا بإجــراء  	
ــع(. الهــدف مــن هــذه اإلجــراءات هــو  ــي معامــات الدف ــن أمــور أخــرى ف ــات )مــن بي ــات للبيان تقييم

حمايتــك.
يســتخدم البنــك أدوات التقييــم لتزويــد العمــاء بالمعلومــات ذات الصلــة والمناســبة عــن منتجاتــه  	

وخدماتــه. تســمح لاتصــاالت بتصميمهــا حســب الحاجــة، بمــا فــي ذلــك أبحــاث الســوق والــرأي.
يســتخدم البنــك أدوات التقييــم ليتمكــن مــن إخطــارك علــى وجــه التحديــد وتقديــم المشــورة لــك فيمــا يتعلــق  	

بالمنتجــات. تســمح لاتصــاالت بتصميمهــا حســب الحاجــة، بمــا فــي ذلــك أبحــاث الســوق والــرأي.

تحديثــات علــى إشــعار خصوصيــة البيانــات هــذا(   
للتطــورات  اســتجابة  آلخــر  وقــت  مــن  هــذا  البيانــات  خصوصيــة  إشــعار  بتحديــث  نقــوم  قــد 
القانونيــة أو التقنيــة أو التجاريــة المتغيــرة. عندمــا نقــوم بتحديــث إشــعار خصوصيــة البيانــات 
التغييــرات  أهميــة  مــع  يتوافــق  بمــا   ، إلباغــك  المناســبة  اإلجــراءات  ســنتخذ   ، بنــا  الخــاص 

نجريهــا. التــي 

ــن  ــق م ــق التحق ــذا عــن طري ــات ه ــة البيان ــث إلشــعار خصوصي ــخ آخــر تحدي ــة تاري ــك معرف يمكن
ــذا. ــات ه ــة البيان ــى إشــعار خصوصي ــث« المعــروض أعل ــخ »آخــر تحدي تاري

كيــف تتصــل بنا( 3 
فيرجــى  الشــخصية،  لمعلوماتــك  اســتخدامنا  حــول  استفســارات  أو  أســئلة  أي  لديــك  كانــت  إذا 

التالــي: اإللكترونــي  البريــد  عنــوان  باســتخدام  بنــا  االتصــال 

dataprotection.ae@habibbank.com
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 )4) How should I manage my settings with respect to cookies?

To optimise your use of our website, we recommend that you accept the cookies. 
Most internet browsers are initially set to accept cookies. You can at any time set 
your browser to accept all cookies, just some cookies or no cookies. In the latter 
case, you would disable use of part of the sites. Additionally, you can set your 
preferences in the browser so that you will be notified whenever a cookie is saved 
on your device. Please note that if you disable the cookies, you may not have 
optimum use of the site.

  ) Is the decision-making automated?
No. the Bank does not use automated decision-making. 

  ) Will your data be automatically processed?
We process some of your data automatically, with the goal of assessing certain personal 
aspects (profiling). For example we may use profiling in the following ways:

 » In order to combat money laundering, the financing of terrorism, and criminal acts, 
the Bank also conducts data assessments (among others in payment transactions). The 
aim of these measures is to protect you.

 » The Bank uses assessment tools to provide clients with relevant and appropriate in-
formation on its products and services. These allow communications to be tailored, as 
needed, including market and opinion research.

 » The Bank uses assessment tools in order to be able to specifically notify you and advise 
you regarding products. These allow communications to be tailored as needed, includ-
ing market and opinion research.

  ) Updates to this Data Privacy Notice 
We may update this Data Privacy Notice from time to time in response to changing legal, 
technical or business developments. When we update our Data Privacy Notice, we will 
take appropriate measures to inform you, consistent with the significance of the changes 
we make.

You can see when this Data Privacy Notice was last updated by checking the “last updated” 
date displayed at the top of this Data Privacy Notice.

 3) How to contact us 
If you have any questions or concerns about our use of your personal information, please 
contact us using the following email address:

dataprotection.ae@habibbank.com


