إشعار قانوني
تقديم
يوفر موقع أمنية بنك عددًا من المعلومات المالية والبنكية لعمالء البنك والعمالء المحتملين.
الغرض من المنتجات والخدمات التي يقدمها أمنية بنك هو التسويق وفقًا للشروط التعاقدية
والتسعيرة المعمول بها في وقت االشتراك.

حماية البيانات الشخصية
أمنية بنك هو الجهة المسؤولة عن معالجة المعطيات الشخصية التي يقوم بجمعها .أمنية بنك ،شركة
مساهمة ذات مجلس رقابة وإدارة جماعية ،برأس مال قدره  600.000.000درهم .الكائن مقرها
الرئيسي بالدار البيضاء 397 ،طريق الجامعة (طريق الجديدة سابقا) ،مرخص لها من طرف بنك
المغرب كبنك تشاركي تحت عدد  58بتاريخ  7جمادى الثانية  6 / 1438مارس  ،2017مسجلة
بالسجل التجاري للدار البيضاء تحت عدد  ،347111ص.و.ض.إ عدد  ،4835396ت.ج عدد
 ،18756770الضريبة المهنية عدد . ،37991108م.ش  ،001529642000035هاتف
رقم www.umniabank.ma ،0522646264
تخضع المعطيات ذات الطابع الشخصي التي يتم جمعها من خالل موقعنا اعتمادا على االستمارات
المتاحة ،لمعالجة محددة ،وفقا لطبيعتها المتعددة الغايات ،مثل إدارة عمليات التحقيق والتنشيط ،إدارة
ملفات التمويل أو اإليداع ،إدارة التوظيف ،معالجة طلبات الحصول على المعلومات والشكايات...
يتم تزويد المعطيات ذات الطابع الشخصي فقط للخدمات الداخلية ألمنية بنك ،وكذلك المتعاقدين من
الباطن.
وفقًا للقانون رقم  09-08الصادر عن الظهير  15-9-1بتاريخ  18فبراير  ،2009والمتعلق
بحماية األشخاص الذاتيين فيما يتعلق بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي ،يحق لك الولوج
إلى المعطيات الخاصة بك وتصحيحها ،عن طريق مراسلة إدارة المطابقة الخاصة بأمنية بنك ،على
العنوان التالي 397 :طريق الجامعة (طريق الجديدة سابقا) ،الدار البيضاء.
ضا التعرض ألسباب مشروعة على البيانات الخاصة بك موضوع المعالجة.
يمكنك أي ً
تظل معطياتك الشخصية سرية ومحمية تماما .ولتحقيق هاته الغاية قمنا بوضع الترتيبات التقنية
والتنظيمية الالزمة ،أيضا ،نستخدم داخليا قواعد تقييدية تقنية ومادية للحد من الوصول إلى بياناتك
الشخصية واستعمالها .يُسمح فقط لألفراد المصرح لهم بالوصول إلى معلوماتك الشخصية ألداء
واجباتهم كجزء من خدماتنا.

باستمرارك بتصفح موقعنا على اإلنترنيت ،فإنك توافق على نقل ملفات تعريف االرتباط إلى جهازك.
يتم استخدام هاته الملفات من قبل أمنية بنك لتسهيل عملية التصفح الخاصة بك ،بحيث تعمل على
تقديم عروض مالئمة لك ،وتسمح بتطوير اإلحصائيات.
تم إخطار اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بهذه المعالجة بموجب
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السرية
المعلومات التي يقدمها المستخدمون ألمنية بنك ،خالل الطلبات عبر االستمارة على االنترنيت،
مخصصة ألمنية بنك ،لشركائه أو مقدمي الخدمات المشاركين في إدارة المنتجات والخدمات.

تقييد المسؤولية
ال تتحمل أمنية بنك مسؤولية الروابط الموصلة الموضوعة في إطار الشراكة ،تحت إدارة موارد
أخرى موجودة على شبكة اإلنترنت ،وال سيما فيما يتعلق بالمحتوى الكامل للموارد األخرى المباشرة
أو غير المباشرة.

الدراسات االقتصادية والتحليل
تعكس المنشورات والتحليالت رأي أمنية بنك ،في تاريخ نشرها ،ما لم ينص على خالف ذلك
(المساهمون الخارجيون) .والمنفذة لغرض إعالمي محض .هذا الرأي قابل للتغيير في أي وقت
دون إخطار مسبق.
ضا للبيع أو طلبًا
ال تشكل المعلومات الواردة أو التحليالت الموضحة بأي شكل من األشكال عر ً
تجاريًا وال يتم إشراك مسؤولية أمنية بنك.
ال يضمن أمنية بنك دقة أو اكتمال هذه اآلراء كمصادر للمعلومات التي تم الحصول عليها منها،
على الرغم من أن مصادر المعلومات هذه موثوقة.
أمنية بنك ال يتحمل مسؤولية اإلفصاح أو استخدام المعلومات الواردة في هذه المنشورات.

حق الملكية الفكرية
الهيكل العام ،والنصوص والصور والرسوم المتحركة لهذا الموقع ،هي ملك ألمنية بنك ،أي نسخ
كلي أو جزئي لهذا الموقع أو أي من هذه العناصر دون إذن مسبق صريح من بنك أمنية هو ممنوع.

