
 

 

 

 

 الشخصية البيانات بحماية تتعلق  قانونية تنبيهات .1

 من قبيل، شخصية بمعطياتمنه تزويد الصندوق الوطني للضمان االجتماعي يطلب أن مستخدم لهذا الموقع  يمكن لكل

 عنوان البريد اإللكتروني.للتعريف، بطاقة الوطنية العائلي، االسم الشخصي،  سماال

الذاتيين تجاه معالجة  األشخاصحماية المتعلق ب 2009فبراير  18في المؤرخ  09-08وفقًا للقانون  تجميع هذه المعطياتيتم 

من أجل تمكينكم من االستفادة من التغطية االجتماعية و  م، وهي ضرورية لتحديد هويتكالمعطيات ذات الطابع الشخصي

 .العمال غير األجراء للضمان االجتماعي لفائدةفي إطار تعميم هذه التغطية من قبل الصندوق الوطني الصحية  

تحت أي ظرف من الظروف ألغراض أخرى  هالن يتم استخدامو، آلية ةمعطياتكم موضوع معالج كونتمن المحتمل أن 

 عها من أجلها.يجمتغير تلك التي تم 

معطيات ذات الطابع اللجنة الوطنية لمراقبة حماية ال قبلمؤقت من  ترخيصكانت موضوع طلب معالجة معطياتكم 

 .A-PO-ECO-199/2021: مالشخصي تحت رق

وفقا لطلب  التي تنتمون إليها وإلى اإلدارات  والشركاءإلى هيئة االتصال  ،عهايجمتالتي تم الشخصية معطياتكم  إحالةيمكن 

 .سالف الذكر الترخيص

، الحق في الحصول على المعلومات م، والذي يمنحكوجب أحكام القانون المذكور أعالهالشخصية محمية بم طياتكممع

 الشخصية ، والحق في التصحيح وأخيراً الحق في االعتراض. موالحق في الوصول إلى بياناتك

توجيه طلبكم إلى البريد يمكنكم ، 09-08لمقتضيات القانون  وفقا ،لممارسة حقوقكم في الولوج والتصحيح والتعرض

أو ربط االتصال بمركز االتصال "ألو ضمان" التابع للصندوق الوطني  .cnss.mapdcpreclamation@االلكتروني 

 .0802007200أو  0802033333 على األرقام التالية: للضمان االجتماعي

العملي لممارسة  للتعرف على حقوقكم في مجال حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، يمكنكم  االطالع على الدليل

الحقوق فيما يتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، الذي تم نشره من قبل الصندوق الوطني للضمان االجتماعي  

 . www.macnss.maعلى مستوى الموقع االلكتروني 

 

 الشخصية البيانات جمع استمارة مستوى على الشخصية البيانات بحماية تتعلق  قانونية تنبيهات .2

 

 

 تمكينكم من االستفادةجل أمن  معطياتكم الشخصية بتجميع ،بواسطة هذه االستمارة ،الصندوق الوطني للضمان االجتماعيقوم ي

غير العمال  لفائدةمن قبل الصندوق الوطني للضمان االجتماعي هذه التغطية  تعميمفي إطار  من التغطية االجتماعية و الصحية 

 .األجراء

اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي  من قبلمؤقت  ترخيصكانت موضوع معالجة معطياتكم 

 .A-PO-ECO-199/2021 م تحت رق

          إلى هيئة االتصال التي تنتمون إليها وإلى اإلدارات من قبل الصندوق، الشخصية المجمعة  كميمكن أن ترسل معطيات

 سالف الذكر. الترخيصوفقا لطلب  و الشركاء

توجيه طلبكم إلى البريد يمكنكم ، 09-08لمقتضيات القانون  وفقا ،لممارسة حقوقكم في الولوج والتصحيح والتعرض

أو ربط االتصال بمركز االتصال "ألو ضمان" التابع للصندوق الوطني  .cnss.mapdcpreclamation@االلكتروني 

 .       0802007200أو  0802033333 على األرقام التالية: للضمان االجتماعي

للتعرف على حقوقكم في مجال حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، يمكنكم  االطالع على الدليل العملي لممارسة 

ماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، الذي تم نشره من قبل الصندوق الوطني للضمان االجتماعي  الحقوق فيما يتعلق بح

 . www.macnss.maعلى مستوى الموقع االلكتروني 
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