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Data Privacy  خصوصیة البیانات 

An individual's privacy is important to us  تھمنا خصوصیة الفرد 

Everyone has rights with regard to the way in which 
their personal information is handled. During the 
course of our business activities, we will collect, store 
and process personal information. This notice explains 
how Zurich Workplace Solutions ("ZWS"), as data 
controller, collects and deals with personal information. 

مع معلوماتھ بھا  لدى كل شخص حقوق فیما یتعلق بالطریقة التي یتم التعامل 
الشخصیة. خالل أنشطة أعمالنا، سنقوم بجمع وتخزین ومعالجة المعلومات  

تقوم كیف  اإلشعار  ھذا  یشرح  سولوشنز   الشخصیة.  وركبلیس  ، زیوریخ 
 المعلومات الشخصیة.  والتعامل مع بصفتھا مراقب بیانات، بجمع

Using this website استخدام ھذا الموقع اإللكتروني 

We collect the information you provide to us on this 
website. This may include your name, address, e-mail 
address, and other details. 

الموقع اإللكتروني، وقد یشمل ذلك نجمع المعلومات التي تقدمھا لنا في ھذا  
 االسم والعنوان وعنوان البرید اإللكتروني والتفاصیل األخرى الخاصة بك. 

Data Protection Statement  بیان حمایة البیانات 

1. What personal information will we collect?  ما ھي المعلومات الشخصیة التي سنجمعھا؟ .1

We will collect and process personal information
given to us by phone, e-mail, filling in forms,
including on our website, and if a problem is
reported through our website. We may also collect
information from appointed third party vendors in
order to provide your service and any related
services that has been requested. We may collect
personal information for verification purposes,
from other sources such as public registrars, the
DIFC and other applicable sources. We will also
collect information which individuals volunteered
to be in the public domain and other industry-wide
sources.

سنقوم بجمع ومعالجة المعلومات الشخصیة المقدمة إلینا عبر الھاتف  
والبرید اإللكتروني وتعبئة النماذج، بما في ذلك الموجودة على موقعنا 

قد نقوم أیضا  اإللكتروني، وإذا تم اإلبالغ عن مشكلة من خالل موقعنا.  
تقدیم   أجل  من  المعینین  الخارجیین  الموردین  من  معلومات  بجمع 
الخدمة لك وأي خدمات ذات صلة تم طلبھا. قد نقوم بجمع المعلومات  
المسجلین  مثل  أخرى  مصادر  من  التحقق،  ألغراض  الشخصیة 
العمومیون ومركز دبي المالي العالمي وغیره من المصادر المعمول  

أیضا سنجمع  النطاق    بھا.  في  لتكون  األفراد  تطوع  التي  المعلومات 
 ى الصناعة.lالعام ومصادر أخرى على مستو

We may also collect personal information from:
employers; or the Employee Workplace Saving
Scheme plan holder (if different to an individual’s
employer); their appointed agent such as their legal
representative, appointed representative, financial
adviser, or plan administrator. This information is
required to enable us to set up and administer
these contracts and provide our agreed upon
services.

؛ أو صاحب  جھات العمل جمع معلومات شخصیة من:  قد نقوم أیضا ب
جھة خطة نظام االدخار للموظفین في مكان العمل (إذا كان مختلفا عن  

ممثلھ   مثل  المعین  وكیلھم  أو  الفرد)؛  أو    القانوني، عمل  المعین  أو 
أو   المالي  لتمكیننا    مشرفالمستشار  المعلومات مطلوبة  الخطة. ھذه 

 تقدیم خدماتنا المتفق علیھا. من إعداد وإدارة ھذه العقود و

The type of personal information we will collect
includes basic personal information (i.e. name,
address, email address, telephone number, date
and place of birth, gender, marital status, nationality, 
country of residence, and photographic
identification); employment and financial details;
and where we receive a request that other
individuals be included in the arrangement,

ومات الشخصیة التي سنجمعھا؛ المعلومات الشخصیة  تشمل نوع المعل
األساسیة (مثل االسم والعنوان وعنوان البرید اإللكتروني ورقم الھاتف  
وبلد   والجنسیة  االجتماعیة  والحالة  والجنس  المیالد  ومكان  وتاریخ 

وإذا  )؛ العمل والتفاصیل المالیة؛  بھا صورة فوتوغرافیةاإلقامة وھویة  
بإدراج  تلقینا أفراد آخرین في الترتیب، معلومات شخصیة عن    طلبا 

الھاتفیة   المكالمات  محتوى  تسجیل  أیضا  لنا  یجوز  األفراد.  ھؤالء 
معلومات   كذلكألغراض الجودة والتدریب. عند االقتضاء، قد نجمع  
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personal information about those individuals. We 
may also record the content of telephone calls for 
quality and training purposes. Where required, we 
may also collect sensitive information such as 
medical and health details to allow us to provide the 
full extent of our agreed upon service and process 
beneficiary related activities giving rise to a claim, 
as well as financial, medical and health information 
relevant to the claim. 

حساسة مثل التفاصیل الطبیة والصحیة للسماح لنا بتقدیم النطاق الكامل  
المتعلقة بالمستفیدین والتي تؤدي إلى  للخدمة المتفق علیھا واألنشطة  

ذات   والصحیة  والطبیة  المالیة  المعلومات  إلى  باإلضافة  المطالبة، 
 المطالبة. بالصلة 

   
If we are provided with personal information on 
other individuals in order to provide our services it 
is understood that in doing so all necessary 
permissions and consents have been received, 
and, where necessary, all affected persons have 
been informed about the content of our Privacy 
Policy. 

تقدیم   أجل  من  آخرین  أفراد  عن  شخصیة  بمعلومات  تزویدنا  تم  إذا 
القیام   عند  أنھ  المفھوم  من  جمیع  خدماتنا،  على  الحصول  تم  بذلك، 

جمیع   إبالغ  تم  الضرورة،  وعند  الالزمة،  والموافقات  األذونات 
 األشخاص المتأثرین بمحتوى سیاسة الخصوصیة الخاصة بنا. 

   
ZWS protects each individual’s privacy by:   :تحمي زیوریخ وركبلیس سولوشنز خصوصیة كل فرد من خالل 
   

• collecting information fairly and only collecting 
information that we need to provide our 
agreed upon services  

نحتاجھا  •  التي  المعلومات  وجمع  عادل  بشكل  المعلومات  جمع 
 لتقدیم خدماتنا المتفق علیھا فقط 

   
• explaining why we are collecting personal 

information and how we will be using it  
وكیف   •  الشخصیة  المعلومات  بجمع  قیامنا  سبب  سیتم  شرح 

 استخدامھا 
   

• using personal information only for our 
business operations and to comply  with the 
law  

واالمتثال استخدام   •  التجاریة  لعملیاتنا  فقط  الشخصیة  المعلومات 
 للقانون 

   
• ensuring the personal information, we collect, 

and hold is accurate  
 التأكد من دقة المعلومات الشخصیة التي نجمعھا ونحتفظ بھا  • 

   
• holding personal information only for so long 

as necessary and keeping it secure  
ضروریا  •  ذلك  كان  طالما  فقط  الشخصیة  بالمعلومات  االحتفاظ 

 والحفاظ علیھا آمنة 
   

• sharing personal information only with 
companies and organizations that will keep it 
secure  

والمؤسسات   •  الشركات  مع  فقط  الشخصیة  المعلومات  مشاركة 
 التي ستبقیھا آمنة. 

   
• not sending personal information abroad 

without ensuring its security  
 عدم إرسال معلومات شخصیة إلى الخارج دون ضمان أمنھا • 

   
• ensuring that all individual rights can be 

exercised under applicable Data Protection 
legislation  

ضمان إمكانیة ممارسة جمیع الحقوق الفردیة بموجب تشریعات   • 
 حمایة البیانات المعمول بھا 

   
2. How do we use personal information?  2.  الشخصیة؟كیف نستخدم المعلومات 
   

We will collect and use personal information in the 
following manner: 

 سنقوم بجمع واستخدام المعلومات الشخصیة بالطریقة التالیة:  

   
• The Data Subject gives his written consent to 

the Processing of Personal Data.  
البیانات    البیانات  صاحبیقوم   •  لمعالجة  الكتابیة  موافقتھ  بمنح 

 الشخصیة. 
   

• Processing Data is necessary for the 
performance of a contract that the Data 
Subject is party to;  

معالجة البیانات ضروریة لتنفیذ عقد یكون صاحب البیانات طرفا  • 
 فیھ؛
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• Processing is necessary for compliance with 
any legal obligation to which ZWS is subject;  

لھا  ال •  تخضع  قانونیة  التزامات  ألي  لالمتثال  ضروریة  معالجة 
 زیوریخ وركبلیس سولوشنز

   
where the processing is necessary in connection 
with providing a quotation and /or provision of an 
agreed upon services that have been requested; 
and (ii) to meet our legal or regulatory obligations. 

عندما تكون المعالجة ضروریة فیما یتعلق بتقدیم عرض أسعار و/أو   
بالتزاماتنا القانونیة أو  ) للوفاء  2توفیر خدمات متفق علیھا تم طلبھا؛ و (

 التنظیمیة. 

   
A non-exhaustive list of examples of our 
contractual and legal purposes for which we will 
collect and use personal information are: 

فیما یلي قائمة غیر حصریة باألمثلة على األغراض التعاقدیة والقانونیة   
 سنقوم من أجلھا بجمع واستخدام المعلومات الشخصیة:   الخاصة بنا التي

   
• to provide a quotation and/or service agreed 

upon with the Data Subject  
 تقدیم عرض أسعار و/أو خدمة متفق علیھا مع صاحب البیانات.  • 

   
• to identify individuals that contact us   •  تحدید األفراد الذین یتصلون بنا 

   
• to arrange and maintain business 

relationships with service providers and 
representatives.  

الخدمات   •  مقدمي  مع  التجاریة  العالقات  على  والحفاظ  لترتیب 
 والممثلین. 

   
• to administer and renew schemes   •  النظم إلدارة وتجدید 

   
• to communicate with Scheme members or 

their appointed in respect of the agreed upon 
services  

یتعلق   •  فیما  قبلھم  من  المعینین  أو  النظام  أعضاء  مع  للتواصل 
 بالخدمات المتفق علیھا 

   
• to make and receive payments   •  إلجراء واستالم الدفعات 

   
• to assess, process and settle payment 

instructions  
 لتقییم ومعالجة وتسویة تعلیمات الدفع  • 

   
• for fraud prevention and detection purposes  •  ألغراض منع واكتشاف االحتیال 

   
• to comply with tax reporting obligations such 

as Common Reporting Standards (CRS) 
/Foreign Account Tax Compliance Act 
(FATCA)  

لالمتثال اللتزامات إعداد التقاریر الضریبیة مثل معاییر اإلبالغ   • 
 المشتركة/قانون االمتثال الضریبي للحسابات الخارجیة 

   
• to comply with regulatory requirements and 

international/economic or financial sanctions 
laws  

العقوبات   •  وقوانین  التنظیمیة  للمتطلبات  االمتثال 
 الدولیة/االقتصادیة أو المالیة 

   
• to comply with applicable regulatory 

requirements relating to Anti-Money 
Laundering and Combatting Terrorist 
financing.  

بمكافحة   •  یتعلق  فیما  بھا  المعمول  التنظیمیة  للمتطلبات  االمتثال 
 غسل األموال ومكافحة تمویل اإلرھاب. 

   
• To communicate with, promote and market 

services to the Data Subject if applicable  
البیانات   •  إلى صاحب  الخدمات  وتسویق  وتعزیز  مع،  للتواصل 

 حسب االقتضاء. 
   

We also collect and process information for more 
general legitimate interests, such as enabling us to 
continually review and improve our services. 
Examples of where we do this are: 

المصالح    من  المزید  لتحقیق  ومعالجتھا  المعلومات  بجمع  كذلك  نقوم 
وتحسینھا   خدماتنا  مراجعة  من  تمكیننا  مثل  العامة،  المشروعة 

 باستمرار. أمثلة على سبب قیامنا بذلك: 

   
• to obtain feedback on our services   •  للحصول على مالحظات على خدماتنا 

   
• to administer our website and for internal 

operations including trouble shooting, data 
إلدارة الموقع اإللكتروني الخاص بنا وللعملیات الداخلیة بما في   • 

حث ولألغراض  ذلك حل المشاكل وتحلیل البیانات واالختبار والب
 اإلحصائیة واالستطالعیة. 
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analysis, testing, research, statistical and 
survey purposes  

   
We will always ensure that we keep the amount of 
information collected for legitimate interest 
purposes and the extent of any use to the absolute 
minimum. 

جمعھا    تم  التي  المعلومات  بكمیة  نحتفظ  أننا  دائما  ألغراض سنضمن 
 المصلحة المشروعة ومدى أي استخدام إلى الحد األدنى المطلق. 

   
As a data controller we continually assess the 
personal information we collect and ensure that if 
we seek to use personal information that is not 
completely in keeping with the original purpose, 
prior to using personal information in such a way, 
we will provide additional information on the 
proposed use and obtain consent where required. 

بصفتنا مراقب بیانات، نقوم باستمرار بتقییم المعلومات الشخصیة التي   
نجمعھا ونضمن أنھ إذا سعینا إلى استخدام المعلومات الشخصیة التي ال  

المعلومات الشخصیة    تتماشى تماما مع الغرض األصلي، قبل استخدام
المقترح   االستخدام  عن  إضافیة  معلومات  سنقدم  الطریقة،  بھذه 

 والحصول على الموافقة عند االقتضاء. 

   
3. Who do we share personal information with?  3.  مع من نتشارك المعلومات الشخصیة؟ 
   

Where necessary, we will share the personal 
information provided to us for the purposes of 
providing our services requested with the types of 
organizations (“Recipients”) described below: 

عند الضرورة، سنشارك المعلومات الشخصیة المقدمة إلینا ألغراض   
) الموضحة "المتلقینتقدیم خدماتنا المطلوبة مع أنواع المؤسسات ("

 أدناه: 

   
• Zurich Insurance Group Ltd. or any of its 

affiliated companies;  
 زیوریخ انشورانس جروب أو أي من الشركات التابعة لھا.  • 

   
• The Dubai International Financial Centre and 

relevant authorities within;  
 مركز دبي المالي العالمي والسلطات ذات الصلة فیھ. • 

   
• The Equiom Group;   •  أكیوم جروب 

   
• the employer; the appointed employer’s 

representative, the Employee Workplace 
Saving Scheme administrator, or their 
appointed agent, such as a Trustee  

ادخار    جھة العمل، أو ممثل  جھة العمل •  المعین، أو إدارة نظام 
 مین الموظفین في مكان العمل أو وكیلھم المعین مثل األ

   
• auditors, suppliers and service providers   •  المدققین والموردین ومقدمي الخدمة 

   
• survey and research organizations   •  یةوالبحث الدراسات االستقصائیةمنظمات 

   
• other financial services companies in line with 

industry regulatory standards  
شركات الخدمات المالیة األخرى بما یتماشى مع معاییر الجھة   • 

 التنظیمیة للصناعة. 
   

Or, in order to meet our legal or regulatory 
requirements, with the types of organizations 
described below: 

أو، من أجل الوفاء بمتطلباتنا القانونیة أو التنظیمیة، مع أنواع المؤسسات   
 المبینة أدناه: 

   
• regulatory and legal bodies   •  الھیئات التنظیمیة والقانونیة 

   
• government or tax authorities   •  السلطات الحكومیة أو الضریبیة 

   
• law enforcement bodies, including 

investigators 
 ھیئات إنفاذ القانون بما في ذلك المحققون • 

   
The personal information provided will only be 
available to those people with a legitimate need to see 
it. For example, only those people involved in the 
management of claims will be able to see the sensitive 
information gathered and only for that purpose. 

لن تكون المعلومات الشخصیة المقدمة متاحة إال لمن لدیھم حاجة مشروعة   
لالطالع علیھا. على سبیل المثال، سیتمكن األشخاص المشاركون في إدارة 

طالع على المعلومات الحساسة التي تم جمعھا ولھذا  المطالبات فقط من اال
 الغرض فقط. 

   
4. How do we transfer personal information to other 

countries? 
 كیف نقوم بنقل المعلومات الشخصیة إلى دول أخرى؟  .4 
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Given the global nature of our business, we may 
transfer personal information to other countries. 
Where we transfer personal information to 
countries that are outside of the Dubai 
International Financial Centre we will ensure that it 
is protected and that the transfer is lawful. We will 
do this by ensuring that there is either an 
adequacy decision relating to the safeguards for 
personal information, or that the personal 
information is given adequate safeguards by 
using 'standard contractual clauses, or other 
solutions that are in line with the requirements of 
Dubai Financial Centre data protection laws. 

نظرا للطبیعة العالمیة ألعمالنا، قد ننقل المعلومات الشخصیة إلى بلدان   
أخرى. عندما ننقل المعلومات الشخصیة إلى دول خارج مركز دبي 
المالي العالمي، فإننا نضمن أنھا محمیة وأن النقل قانوني. سنفعل ذلك  

یتعلق بضمانات المعلومات    قرار كفایةمن خالل التأكد من أن ھناك  
كافیة الشخ ضمانات  منحھا  یتم  الشخصیة  المعلومات  أن  أو  صیة، 

، أو الحلول األخرى التي تتماشى  "البنود التعاقدیة القیاسیة"باستخدام  
 قوانین حمایة البیانات في مركز دبي المالي.مع متطلبات 

   
Requests for a copy of the template used for the 
‘standard contractual clauses’ can be made by 
contacting ZWS (see details below). 

للبنود    المستخدم  النموذج  من  تقدیم طلب للحصول على نسخة  یمكن 
التعاقدیة القیاسیة عبر االتصال بزیوریخ وركبلیس سولوشنز (أنظر  

 للتفاصیل أدناه). 
   
5. For how long do we keep personal data?  5.  التي نحتفظ بھا بالبیانات الشخصیة؟ ما ھو طول المدة 
   

We will retain and process personal information for 
as long as necessary to meet the purposes for 
which it was originally collected. These periods of 
time are subject to legal, tax and regulatory 
requirements or to enable us to manage our 
business. 

لتلبیة   ضروریا  ذلك  كان  طالما  ونعالجھا  الشخصیة  بالمعلومات  سنحتفظ 
األغراض التي تم جمعھا من أجلھا في األصل. تخضع ھذه الفترات الزمنیة  

 للمتطلبات القانونیة والضریبیة والتنظیمیة أو لتمكیننا من إدارة أعمالنا. 

   
6. What happens if you fail to provide personal 

information to us? 
 ماذا یحدث إذا فشلت في تزویدنا بالمعلومات الشخصیة؟  .6 

   
If we are not provided with required personal 
information, we will not be able to provide the 
agreed upon service and could restrict us from 
providing any addition services that have been 
requested. 

قادرین على   فلن نكون  المطلوبة،  الشخصیة  بالمعلومات  یتم تزویدنا  لم  إذا 
تم   تقدیم أي خدمات إضافیة  یمنعنا ذلك من  المتفق علیھا وقد  الخدمة  تقدیم 

 طلبھا. 

   
7. What data protection rights do individuals have?  7.  ما ھي حقوق حمایة البیانات التي یتمتع بھا األفراد؟ 
   

All individuals have the following rights under data 
protection laws, namely: 

البیانات،    حمایة  قوانین  بموجب  التالیة  بالحقوق  األفراد  جمیع  یتمتع 
 وتحدیدا: 

   
• to access their personal data (by way of a 

subject access request)  
من  •  (عن طریق طلب وصول  الشخصیة  بیاناتھم  إلى  الوصول 

 صاحب البیانات) 
   

• to have personal data rectified if it is 
inaccurate or incomplete  

 تصحیح البیانات الشخصیة إذا كانت غیر دقیقة أو غیر كاملة • 

   
• in certain circumstances, to have personal 

data deleted or removed  
 في ظروف معینة، لشطب أو حذف البیانات الشخصیة  • 

   
• in certain circumstances, to restrict the 

processing of personal data  
 في ظروف معینة، منع معالجة البیانات الشخصیة  • 

   
• a right of data portability, namely to obtain and 

reuse personal data for related purposes 
across different services  

الشخصیة  •  البیانات  على  الحصول  أي  البیانات،  نقل  في  الحق 
 وإعادة استخدامھا لألغراض ذات الصلة عبر مختلف الخدمات 

   
• in certain circumstances, to object to the 

processing of personal data  
 في ظروف معینة، االعتراض على معالجة البیانات الشخصیة  • 

   



 

INTERNAL USE ONLY 

• to claim compensation for damages caused 
by a breach of data protection legislation  

األضرار   •  عن  بتعویض  تشریعات المطالبة  انتھاك  عن  الناتجة 
   حمایة البیانات

   
if we are processing personal information with 
consent, consent may be withdrawn at any time 
(the withdrawal of consent shall not affect the 
lawfulness of processing based on consent 
before its withdrawal) 

إذا كنا نعالج المعلومات الشخصیة بموافقة، یمكن سحب الموافقة في  
على   بناًء  المعالجة  قانونیة  على  الموافقة  سحب  یؤثر  (ال  وقت  أي 

 الموافقة قبل سحبھا) 

   
These rights may be exercised by contacting ZWS 
as per the below contact details. In order to protect 
privacy individuals will be asked to provide 
suitable proof of identification before we can 
process rights related requests. 

الحقوق    ممارسة ھذه  بزیوریخ وركبلیس  یمكن  االتصال  عن طریق 
سولوشنز وفقا لتفاصیل االتصال أدناه. سیُطلب من األفراد من أجل  
حمایة الخصوصیة، تقدیم إثبات مناسب لتحدید الھویة قبل أن نتمكن 

 من معالجة الطلبات المتعلقة بالحقوق. 

   
8. Data Protection and Privacy  Contact  8.  البیانات والخصوصیة االتصال بخصوص حمایة 
   
Any questions about the use of personal information 
should be made to our Data Protection Officer, using 
the contact details below. 

یجب توجیھ أي أسئلة حول استخدام المعلومات الشخصیة إلى مسؤول حمایة   
 تفاصیل االتصال أدناه. البیانات لدینا، باستخدام  

   
dews.support@zurich.com  dews.support@zurich.com 
   
Concerns regarding the processing of personal 
information or dissatisfaction with our handling of any 
request in relation to any data protection rights can be 
escalated by making a complaint to the DIFC’s 
Commissioner of Data Protection. 

یمكن تصعید المخاوف المتعلقة بمعالجة المعلومات الشخصیة أو عدم الرضا   
عن تعاملنا مع أي طلب فیما یتعلق بأي حقوق لحمایة البیانات من خالل تقدیم  

 شكوى إلى مفوض حمایة البیانات في مركز دبي المالي العالمي. 

   
This privacy notice is dated September 2020.   2020إشعار الخصوصیة ھذا مؤرخ في سبتمبر. 
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