
الخطوط التوجیھیة املتعلقة مبالءمة املواقع اإللكرتونیة 

ملقتضیات القانون09-08 



تقدیم

هذا اإلصدار هو مبثابة أداة عملیة لفائدة األشخاص واملقاوالت واملؤسسات 

التي تستعمل املعطیات الشخصیة عىل مواقعھا  اإللكرتونیة.   التوصیات 

املعروضة يف ھذا النص –والذي ال یعترب شامال – هي مستمدة من مقتضیات 

املتعلق بحامیة األشخاص الذاتیین تجاه معالجة املعطیات  القانون 09-08

ذات الطابع الشخيص ونصوصه التطبیقیة.
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املواقع اإللكرتونیة املعنیة1

یستھدف ھذا الدلیل األشخاص الذاتیین واملعنویین الذین یستغلون املواقع اإللكرتونیة  

ویستعملون املعطیات الشخصیة (أمثلة: االسم العائيل، االسم الشخيص، العنوان، الربید  

اإللكرتوين، رقم الھاتف، رقم البطاقة الوطنية، رقم البطاقة البنكیة، الصور، الفیدیو ...)ـ

وجوب اإلشعار باملعالجة لدى اللجنة الوطنية2

 كل مسؤول عن موقع إلكرتوين یقوم بتجمیع ومعالجة املعطیات الشخصیة ملزم حسب 

القانون 08-09 بإشعار اللجنة االوطنية باملعالجات املنجزة عىل هذا املوقع اإللكرتوين.ـ

إجراءات اإلشعار3

 یجب إشعار اللجنة الوطنیة قبل تنفیذ أیة معالجة للمعطیات الشخصیة عىل املوقع اإللكرتوين،

وذلك بواسطة :ـ

         طلب إذن إذا كانت املعطيات املعالجة تتعلق برقم البطاقة الوطنية أو معطيات حساسة
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 (األصل العرقي أو االثني، اآلراء السياسية، القناعات الدينية أو الفلسفية، االنتماء 

النقابي، معطيات جينية أو تلك املتعلقة بالصحة).ـ

ترصيح قبيل يف الحاالت األخرى.

طلب نقل نحو الخارج يف حالة استضافة أو تسجيل املعطيات الشخصية يف خوادم 

تتواجد بالخارج.ـ

ملحوظة هامة:

 ال تتم دراسة طلب النقل نحو الخارج إال بعد الرتخيص للمعالجة األساسية (أي

بعد حصول املسؤول عن املعالجة عىل وصل الترصيح أو اإلذن).ـ

تجمیع املعطیات4

 أثناء تجمیع املعطیات الشخصیة عىل موقع إلكرتوين ( باالعتامد مثال عىل استامرة ) عند 

التسجیل أو فتح حساب أو رشاء عرب اإلنرتنت أو حجز أو أي عملیة أخرى، البد من:ـ

 إخبار متصفحي املوقع بخصائص املعالجة: هویة املسؤول عن املعالجة الذي یستغل  

املوقع، غایات املعالجة، املرسل إلیھم، الطابع اإللزامي واالختیاري للجواب عىل األسئلة، 

وجود حق الولوج وحق التصحیح والحق يف التعرض ألسباب مرشوعة وكذا املصلحة  

التي من خاللھا یمكن مامرسة هذه الحقوق، باإلضافة إىل رقم وصل الترصیح أو اإلذن 

املسلم من لدن اللجنة الوطنية.ـ

ـ طلب الرضا املسبق ملتصفحي املوقع اإللكرتوني مبعالجة معطیاتھم الشخصیة.

اإلجراءات واستمارات الترصيح القبيل وطلب اإلذن وطلب النقل متوفرة عىل 

.( www.cndp.ma ) موقع اللجنة الوطنية
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مالحظات:ـ

خانة املوافقة، وذلك لیتمكن متصفح املوقع          ال یجب أن توضع مسبقا أیة عالمة عىل 

        من قراءة وفھم اإلشارات القانونیة املتعلقة مبعالجة معطیاته الشخصیة باملوقع اإللكرتوين.ـ

ـ

 یجب أن تتضمن «الرشوط العامة لالستعمال» (أو أي رابط مماثل: إشارات قانونیة،

میثاق استعمال، رشوط عامة للبیع، إلخ.) إشارة متعلقة بحمایة املعطیات الشخصیة.

منوذج استامرة تجمیع املعطیات الشخصیة
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مناذج بنود وإشارات متعلقة بحامیة املعطیات الشخصیة .5

 ـ1.5 نموذج البند (یجب إدراجھ ب «الشروط العامة لالستعمال»أو «اإلشارات
القانونیة» أو ما یماثلھما)ـ

ـ............................................(حدد املسؤول عن املعالجة الذي یستغل املوقعـ)

  تستعمل املعلومات التي یتم تجمیعھا عرب املوقع ......................................... 

ـ من أجل : ............................................................. (حدد الغایة من املعالجة)

ـ ویتم إرسال ھذه املعطیات إىل: ...... (حدد األطراف التي ترسل إلیھا املعطیات)

یمكنكم مامرسة حق الولوج وتصحیح املعلومات الخاصة بكم وفقا للقانون 

08-09 املصادق عليه بالظھیر الرشیف 1-09-15 الصادر يف 18  فربایر 2009  

واملتعلق بحامية األشخاص الذاتیین تجاه معالجة املعطیات ذات الطابع    

الشخيص، وذلك عرب االتصال ب: ................................................................. 

( حدد العنوان أو عنوان الربید اإللكرتوين أو املصلحة....)
ـ

 كام یمكنكم التعرض، ألسباب مرشوعة، عىل القیام مبعالجة املعطیات التي تخصكم.ـ

 تم اإلشعار بهذه املعالجة والرتخیص لھا من طرف اللجنةالوطنية ملراقبة حامية 

املعطیات ذات الطابع الشخيص تحت رقم الوصل / اإلذن : ........................... 

بتاریخ .............................ـ

 ـ2.5 نموذج اإلشارة (یجب إدراجھا مثال باالستمارة اإللكترونیة الخاصة بتجمیع
المعطیات)ـ

08-09. تم الرتخیص لھذه املعالجة من طرف اللجنة الوطنية - CNDP - تحت رقم :...........ـ

 لدیكم حق الولوج والتصحیح والتعرض عىل معالجة معطیاتكم الشخصیة وفقا للقانون  
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تناسبیة المعطیات المجمعة6

وفقا ملبدأ التناسبية، يجب أن يقترص التجميع واملعالجة عىل املعطيات الرضورية فقط 

لتحقيق الغايات من املعالجة التي يتوخاها املسؤول عن املوقع اإللكرتوين.

إجراءات السالمة والسریة7

 يجب اتخاذ كافة اإلجراءات الرضورية من أجل ضامن رسية وسالمة املعطيات الشخصية 

املسجلة من أجل تجنب إتالفها أو تحريفها أو الولوج إليها من طرف أغيار غري مرخص لهم؛ 

السيام عرب تحسيس كافة الفاعلني بواجباتهم وحرص الولوج للمعطيات حسب املهام 

ء واملسؤوليات املوكلة لكل فاعل واستعامل األنظمة املعلوماتية اآلمنة وميكن عند االقتضا

اللجوء إىل تشفري بعض املعطيات عند تخزينها أو نقلها أو هام معا.

ويتعني عىل املسؤول عن املوقع، يف حالة لجوئه إىل معالج من الباطن (مناول) من أجل 

معالجة املعطيات الشخصية، أن يختار من يوفر ضامنات كافية من حيث إجراءات األمن 

التقنية والتنظيمية. كام أن إنجاز املعالجات عن طريق املعالجة من الباطن (املناولة) يجب 

أن يحكمه عقد أو وثيقة قانونية تربط املعالج من الباطن (املناول) باملسؤول عن املعالجة.
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مدة االحتفاظ بالمعطیات8

يف حالة معالجة موقع إلكرتوين ملعطيات شخصية، يجب أال يتجاوز االحتفاظ بهذه املعطيات 

املدة الرضورية إلنجاز الغاية من املعالجة.

االستقراء المباشر9

ال ميكن استعامل املعطيات الشخصية، املعالجة من طرف موقع إلكرتوين، من أجل االستقراء 

املبارش ملنتج أو خدمة معينة إال إذا :

ت أو أبدى متصفح املوقع الرضا املسبق أثناء تجميع املعطيا

سبق أن استفاد متصفح املوقع من منتوج او خدمة مشابهة من تزويد نفس 

املسؤول عن املوقع.

يف جميع الحاالت، ميلك متصفح املوقع الحق يف التعرض، بدون مصاريف، عىل رسائل 

االستقراء التي يتوصل بها. ولهذه الغاية، يتعني عىل املسؤول عن املعالجة أن يوفر، عند 

كل إرسال لرسائل االستقراء، رقام هاتفيا أو بريدا إلكرتونيا أو أي وسيلة أخرى متكن من 

إلغاء التسجيل يف الئحة املستقرئني.
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يتعني عىل املوقع اإللكرتوين، الذي يستعمل ملفات الربط تتعلق مبعطيات شخصية، أن 

يحصل عىل رضا املتصفحني قبل القيام بوضعها. كام يتعني عليه كذلك أن يحدد الغاية 

من استعامل هذه امللفات وأن يوضح للمتصفح الوسائل الكفيلة بالتعرض عليها.

(cookies) ملفات الربط للمتصفح10



شارع النخیل، عمارة لیباسیو، الطابق الثالث حي الریاض – الرباط – المغرب
الھاتف : 24 11 57 537 (212)  الفاكس : 41 21 57 537 (212)ـ

contact@cndp.ma
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