
     

 

     
مسؤوليةالإخالء /سياسة الخصوصية                     

2017من إبريل  يتم النشر في الثان  

شوشي للمحاماة -مكتب فوكاساوا جيوسيه  

   

 
يحترم و يحمي سرية جميع المعلومات الشخصية التي يأتمنها العميل معنا "( نحن"بـ من هنا و صاعدا سيذكر)شوشي للمحاماة -مكتب فوكاساوا جيوسيه

و القوانين و التنظيمات المتعلقة , بما يتوافق مع تشريع حماية المعلومات الشخصية في اليابان"( المعلومات الشخصية" من هنا و صاعدا ستذكر بـ)

 .بالتعامل مع المعلومات الشخصية في اليابان
 :نلتزم بسياسة الخصوصية التاليةسوف 

 
 حيازة المعلومات الشخصية .1

 .سنقوم بحيازة المعلومات الشخصية بالطرق المشروعة فقط
 
 الغاية من استعمال المعلومات الشخصية .2

 لن نستعمل . -أو بموافقة مسبقة من العميل, عدا ما يسمح به أو يطالب به القانون-سنقوم باستعمال المعلومات الشخصية للغايات التالية
 .المعلومات الشخصية لغايات عدا ما هو مذكور أدناه

 إجراء خدماتنا -
 الرد على اإلستفسارات -
 األعمال أو أي نوع من تقديم النصتقديم نصيحة متعلقة بدعم , تقديم نصيحة متعلقة بالهجرة -
 أخرى اإلبالغ عن ورشات عمل أو ندوات أو فعاليات  -
البريد اإللكتروني أو وسائل أو  الفاكس أو بريدسواءا عبر ال. معلومات قانونية أخرى أو بطاقات تحيةمطبوعات أو مقاالت أو إرسال  -

 أخرى
 أية غاية أخرى مطابقة للغايات المذكورة أعاله  -

 

 الكشف عن المعلومات الشخصية لطرف ثالث .3
 :في الحاالت التالية إاللن نقوم بالكشف عن المعلومات الشخصية لطرف ثالث 

 يسمح به أو يطالب به القانون عندما -
 من العميلعند نيل موافقة مسبقة  -
 عندما يكون الكشف عن المعلومات الشخصية مطلوبا إلجراء خدماتنا بحيث يتم الحصول على موافقة من العميل -

 

 الكشف عن المعلومات الشخصية لشريكنا الموثوق .4
 .واللذين يعملون بالنيابة عنا أو معنا بشكل كلي أو جزئي بمدى متناسب بالمعلومات الشخصية –بتزويد شركائنا " نحن"قد نقوم 

 .في هذه الحالة سنبرم اتفاقية لحماية الخصوصية و سنقوم بدور رقابي على الطرف الثالث
 

 الطلبات المتعلقة بالمعلومات الشخصية .5
 أو طلب العميل التوقف ، توفير أو حذف لمعلومات شخصية نمتلكها لهذا العميل أو تعديل أو بكشف" نحن"في حال طلب العميل أن نقوم 

 سنقوم " نحن"فإننا  ،أو طلب العميل معلومات توضح الغاية من استعمال المعلومات الشخصية ،عن استعمال هذه المعلومات الشخصية 
 بعد التأكد أن الطلب صادر عن صاحب . وصية في اليابانبالرد على هذه الطلبات بالسرعة القصوى بما يتوافق مع تشريع حماية الخص

 .هذه المعلومات الشخصية
 أو في حال كان . يرجى العلم أننا قد ال نتمكن من الرد على طلبك إذا كان ال يتماشى مع متطلبات تشريع حماية الخصوصية في اليابان

 . أو غير ذلكلنا الحق القانوني أو تشريعات أخرى ذات صلة من رفض طلبك للكشف 
 

 لالستفسار والتواصل .6
 يتم إدخالها عبر النموذد الشخصية يجب أن لمعلومات امع الشكاوى و أي استفسارات متعلقة بكيفية تعاملنا , األسئلة, اآلراء, جميع الطلبات

 (http://visa-fukasawa.com/contact-us?lng=ar)الخاص بنا 
 
 

 إخالء مسؤولية .7
 إن المحتوى و المعلومات المتوفرة على هذا الموقع هي لغايات التبيين و التوضيح فقط وال تعتبر نصيحة قانونية أو أي نوع من النصائح 

 .المهنية أو اإلحترافية
 ومات الواردة في و المعل محتوىالماد على تاإلعمن لكننا ال نتحمل المسؤولية عن أي خسائر ناجمة , إن الهدف هو تحسين جودة المعلومات

    .هذا الموقع


