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ة اسة الخصوص  س

ة هذه عن ممارسات اسة الخصوص ة لـ  تكشف س .  )www.nss.gov.om(نظام الدعم الوط  تطبيق  الخصوص
ام ونزاهة  نظام الدعم الوط درك  اح ة المقدمة  ة التعامل مع المعلومات الشخص ف تك وك ة خصوص  .أهم

اق  ه االخ ب  ت

انات ات تدقيق منتظمة وننفذها لضمان أمان الب ة، فنحن نحافظ ع عمل  .أنظمتنا آمنة للغا

م  ة التصم  خصوص

ة  ة مناس م ة وتنظ ة  لدينا تداب تقن دمج حما ة. و لقد قمنا  ة الحقوق الفرد انات وحما ة الب ادئ حما ذ م لتنف
شطة المعالجة وممارسات العمل انات  أ  ع جميع المراحل.  الب

 
استخدام   الدعم الوط  تطبيق نظامالتجميع 

ة ال تقدمها لنا  ن،  تطبيق نظام الدعم الوط ستخدم  ا عند جمع المعلومات الرسم ة  قوم  ف والمعلومات حول ك
ل  موقعنا. تتضمن هذه المعلومات  تطبيق نظام الدعم الوط استخدامك ل سج ل المثال من خالل ال ، ع س

، إلخ و د اإلل  .االسم، ورقم الهاتف، وعنوان ال

ة  اسة الخصوص ة  س نت الح   ع اإلن

ة   اسة الخصوص نت  تنطبق س انات ال يتم جمعها من خالل  ع اإلن فقط وال    تطبيق نظام الدعم الوط ع الب
كة  .تنطبق ع تلك ال تم جمعها خارج نطاق الش

  

ة    الحما

لتطبيق   اتخذنا خطوات  لقد  ة معلوماتك.  ة  حما معني  ة  نحن  والماد ة  ة والتقن اإلدار ة  الوقائ اإلجراءات 
ه للمعلومات ال تعهدت بها   ح  شف أو التدم غ الم ل أو ال ة لمنع الوصول أو االستخدام أو التعد المناس

تطبيق  إلينا.  الوط   ستخدم  الدعم  اآلمنة  نظام  قة  الط ذو  وال  Secure Sockets Layer (SSL)بروتوكول   ،
ن معلوماتك الخاصة ع خوادمنا.  512شف ستخدم    ت. لن يتم تخ

ط الطرف الثالث    روا

ط  تطبيق نظام الدعم حتوي  قد   قات  ع روا مجرد استخدامك ل  لتطب ط لمغادرة  أخرى. ومع ذلك،  هذه الروا
ال   الوط   ملك موقعنا،  الدعم  طرة    نظام  س ال  أي  لذلك،  ة.  الخارج المواقع  الوط تحمل  يع  الدعم    نظام 

ة   ان الخصوص ارة هذه المواقع وال تخضع هذه المواقع لب ة أي معلومات تقدمها أثناء ز ة وخصوص ة حما مسؤول
لقاء نظرة ع ك تو الحذر و جب عل ة المطبق ع الموقع المع هذا.  ان الخصوص  . ب
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ات ال   تغي

ة هذه  أي وقت. سن  اسة الخصوص ث س ة هذا ح تكون  قد يتم تحد ان الخصوص ات ع ب  هذه التغي
ستخدمها. ننصحك   ف  المعلومات ال نجمعها وك ة  عةع درا ة هذه    متا اسة الخصوص أي     حال حدوثس

ات.    تغي

 

  التواصل 

تطبيق   استخدام  أثناء  ة  الخصوص خصوص  أسئلة  أي  ك  لد ان  الوط إذا  الدعم  أسئلة حول  نظام  ك  لد أو   ،
و ع   التواصل معنا ، ير ممارساتنا  د اإلل  .  privacy@nss.gov.om ع ال

ة   اسة الخصوص ث لس   . 2020يوليو   18تم آخر تحد

  

PRIVACY POLICY 
This privacy policy discloses the privacy practices for the NSS application 
(www.nss.gov.om). NSS recognizes the importance of your privacy and treats personal 
information provided to us with respect and integrity. 

Breach Notification 
Our systems are highly secure, and we maintain & perform regular audits to ensure 
Data Security. 

Privacy by Design 
We have in place appropriate technical and organizational measures to implement 
data protection principles and safeguard individual rights. We have integrated data 
protection into our processing activities and business practices, from the design stage 
right through the lifecycle. 

Collection using this NSS application  
When you use this NSS application, we collect information which you provide to us 
and information about how you use our NSS application, for example by registering 
to our site. This information includes your name, phone number, email address etc. 
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Exclusive Online Privacy Policy  
This online privacy policy applies only to data collected through our NSS application 
and not to information collected offline. 

Security 
We are concerned about safeguarding the confidentiality of your information. We have 
taken steps to implement appropriate administrative, technical & physical safeguards 
to prevent unauthorized access, use, modification, disclosure or destruction of the 
information you entrust to us. Our NSS application uses Secure Sockets Layer (SSL) 
technology, which uses 512-bit encryption. Your private information will not be stored 
on our servers. 

Third-Party Links 
Our application may contain links to other NSS applications. However, once you have 
used these links to leave our site, NSS does not have any control over external NSS 
applications. Therefore, NSS cannot be responsible for the protection and privacy of 
any information, which you provide whilst visiting such sites, especially sites that are 
not governed by this privacy statement. You should exercise caution and look at the 
privacy statement applicable to the NSS application in question. 

Changes 
This Privacy Policy may be updated at any time. We will post those changes to this 
privacy statement so that you are aware of what information we collect and how we 
use it. You are advised to consult this Privacy Policy regularly for any changes. 

Contact 
If you have any questions regarding privacy while using the NSS application, or have 
questions about our practices, please contact us via email at privacy@nss.gov.om. 

This Privacy Policy was last updated on 18 July 2020. 


