
 

 

      

 الدليل العملي لممارسة الحقوق فيما يتعلق 

 بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي

 

حماية المتعلق ب 09-08ألحكام القانون رقم الصندوق الوطني للضمان االجتماعي امتثال  في إطار  تهييء هذا الدليل تم

 األشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
 

، ل الرقمية أو المرئية أو الورقيةمعلومات بأي شكل من األشكاكل البهذا القانون هي المعنية الشخصية إن المعطيات 

 بطاقة تعريفه الوطنية. يمكن التعرف عليه بشكل مباشر باالسم أو بشكل غير مباشر من خالل رقم ذاتيبشخص  ةتعلقالم

 

العمليات التي يقوم بها المسؤول عن المعالجة، مثل جمع  أو مجموعة من ، أي عمليةالمعطيات الشخصيةمعالجة بالمقصود 

 يرها.دمتأو  هاو محو، عن طريق اإلرسالنقلها ، والبيانات، وتسجيلها، وحفظها، وتعديلها، واالطالع عليها، واستخدامها

 

، على المستويين لمرتفقيهالمعطيات الشخصية بصفته مسؤوالً عن معالجة الصندوق الوطني للضمان االجتماعي يلتزم 

 ، وفقًا للقواعد التالية:كتمان واألمان في معالجة هذه البياناتالسرية المهنية والب، اإلقليميالمركزي و

 

 التدابير ،الصندوق الوطني للضمان االجتماعيبمرتفقي الشخصية المتعلقة المعطيات نقل  يراعى أثناءيجب أن  -

 ية المعمول بها ؛المنصوص عليها في اإلجراءات الداخل

 

الصندوق الوطني للضمان لكل فرد الحق في الوصول إلى المعلومات المتعلقة به والتي تخضع للمعالجة من قبل  -

 ؛االجتماعي

 

يح البيانات الشخصية المتعلقة ، تحديث أو تصحالصندوق الوطني للضمان االجتماعييمكن ألي شخص أن يطلب من  -

 ؛أو غير كاملة أو ملتبسة أو قديمة، عندما تبدو هذه األخيرة غير دقيقة به

 

وفي غضون فترة أقصاها عشرة  التصحيحات المطلوبة مجانًاالقيام ب الصندوق الوطني للضمان االجتماعي يتعين على -

 ؛موضوع التصحيحقد أرسل لها البيانات يكون الخارجية التي األطراف لدى ومن قبل مصالحه الداخلية ، أيام

 

 الشخصية.معطياته معالجة ، على مجانيةبطريقة ألسباب مشروعة و، في أي وقت التعرضيمكن ألي شخص  -

 

 مدعوون إلى:فإن األشخاص المعنيين   ،رة أعالهحقوق المذكواللممارسة 

 

 ؛ reclamation.pdcp@cnss.ma :للوصول أو التصحيح أو االعتراض إلى صندوق البريد همإرسال طلبات -

 

 ؛0803002300أو  0803000000 :على األرقام التالية"ألو ضمان"  تواصل مع مستشاري مركز اتصالال -

 

 خانة)ال الصندوق الوطني للضمان االجتماعياالستقبال على مستوى وكاالت بأعوان ، األمر ، إذا لزماإلتصال -

 التابعةوكاالت ال للرواد بتحديد مواقع شبكةسمح ت ،www.cnss.ma"اكتشف وكاالتنا" على مستوى البوابة  ةالمعنون

 .(على المستوى الوطني لصندوق الوطني للضمان االجتماعيل

 


