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 2004خالصة عن حقوقك بموجب قانون السریة في تقاریر االئتمان لعام 
االئتمانیة. یعمل ناشروا  التقاریر تطبیقإلى النزاھة والدقة والسریة في  2004یدعو قانون السریة في التقاریر االئتمانیة لعام 

إفالسك. إشھار عدم سدادك لفواتیرك، أو  ةحال على سبیل المثال فيالتقاریر االئتمانیة على جمع المعلومات التي تخصك وبیعھا، 
 . ویمكنكفي ھذا المنشورمنھا  البعض تم تلخیص  محددة، حقوقا 1993یعطیك ھذا القانون، جنبا إلى جنب مع قانون السریة لعام 
 .www.privacy.org.nzالموقع  على االطالع على كامل النص للقانون والرابط لقانون السریة

 
 أي فارق بین الملخص وبین نصوص القانون، فإن نصوص القانون تعتبر ھي األصل. الحظتملخص. فإن  ھو اھذتحذیر: 

 بعض المعلومات یمكن أن تنشر عنك
القانون  حدد عض أنواع المعلومات عنك ویضعوھا في قاعدة بیانات تقاریر االئتمان. وقدیمكن لناشري تقاریر االئتمان أن یجمعوا ب

 أنواع المعلومات التي یمكن أن یجمعوھا. وبعض ھذه المعلومات تدور حول:
 حسابات االئتمان التي باسمك، بما فیھا حدود االئتمان وتاریخ السداد •
 حینما یتحول العجز عن السداد إلى جھة تحصیل الدیون)المرات التي لم تستطع فیھا االلتزام بالسداد ( •
 أي قرارات محكمة تم إصدارھا ضدك •
 إفالسك أو دخلت في ترتیب اإلعسار.تم فیھا إشھار أي مرة  •

 ھناك حدود زمنیة لحفظ ونشر المعلومات
 یمكن لناشري تقاریر االئتمان: 

 ، واالحتفاظ بھا لسنة أخرى إضافیةسنوات 5إلى  4بشكل عام أن ینشروا ھذه المعلومات فقط لمدة  •
 اإلفصاح بالمعلومات حول حساباتك الحالیة لمدة سنتین بعد إغالق ھذه الحسابات •
 االحتفاظ بالمعلومات التعریفیة عنك إلى أجل غیر محدد •
 .االفالسات المتعددة ألجل غیر محدد االحتفاظ بالمعلومات حول •

 اریر الخاصة بك وألھداف محددةھناك أشخاص معینیین یمكنھم الوصول إلى التق
القانون عدد األشخاص الذین یمكنھم الوصول للمعلومات االئتمانیة الخاصة بك. وھؤالء عادة ھم مزودي االئتمان، الذین  دیحد

 ینظرون بطلبك لالئتمان. وفي بعض الحاالت الخاصة جدا، یمكن أن تعطى ھذه المعلومات إلى:
 ستأجر منھمأصحاب العقارات الذین یمكن أن ت •
 مرتفعة یحمل خطورة مالیة بشرط ان یكون ھذا العمل أصحاب العمل الذین قدموا لك عرضا للعمل •
 رھوناتك شركات التأمین الذین یمكن أن یؤمنوا على •
 دینك ضدك ینفذون محصلي الدیون الذین •
 ةاألمنی للموافقاتتقوم بإجراء تقییم  وكالة استخبارات وأمن •
 في المرافعات القضائیةاألشخاص الذین یعملون  •
 .وكاالت معینة من القطاع العام تعمل بموجب قانون آخر •
 

 وال یجوز اإلفصاح عن المعلومات االئتمانیة الخاصة بك من قبل ناشري التقاریر االئتمانیة ألي أغراض تسویقیة مباشرة.

 ال بد من موافقتك في معظم الحاالت

وقد ال تك. وھذا یشمل مقدمي االئتمان، وأصحاب العقارات، وأصحاب العمل المحتملین. بموافق فقط معظم التحریات االئتمانیة تتم
یكون ھناك حاجة ألخذ موافقتك للوصول إلى معلوماتك من قبل بعض وكاالت القطاع العام، أو األشخاص الذین یعملون في 

انات كل مرة دخلوا فیھا إلى المعلومات الخاصة المرافعات القضائیة، أو محصلي الدیون. ویتوجب على ناشري االئتمان تسجیل بی
 بك، وسوف یطلعونك على ھذه التفاصیل حینما تطلب ذلك.
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یمكنك أن تطلب من ناشر تقاریر االئتمان أن یكتم معلومات االئتمان الخاصة بك إذا كنت تعتقد أنك 
 ضحیة لعملیة احتیال

نتحال الشخصیة، فیمكنك أن تطلب من ناشر تقاریر االئتمان أن یكتم أنك ضحیة ألي عملیة احتیال، بما یشمل اإذا كنت تعتقد 
أیام عمل. وفي ھذه االثناء ال یمكن لناشر التقاریر أن یفصح عن ھذه المعلومات بالطریقة  10المعلومات االئتمانیة عنك لمدة 

 االعتیادیة.
 

لناشر تقاریر االئتمان أن یخبر مقدم االئتمان بأنھ تم  ولو طلب مقدم االئتمان من ناشري تقاریر االئتمان معلومات عنك، فیمكن
التحفظ على المعلومات االئتمانیة. وسوف یعلم مقدم االئتمان أنك قد تكون ضحیة الحتیال وأنھ ربما ھناك شخص آخر یتقدم بطلب 

 ائتمان باسمك.
 

ت، فیمكنك أن تطلب من ناشر تقاریر االئتمان أن یفصح فإن أردت أن تتقدم بطلب ائتمان في الفترة التي یتم التكتم فیھا عن المعلوما
بالمعلومات لمقدم ائتمان معین. ویتوجب على ناشر تقاریر االئتمان أن یتخذ االحتیاطات الالزمة في تأكید شخصیتك قبل الموافقة 

 على القیام بذلك.
 

أیام عمل  10ئتمان أن یمددوا فترة التكتم إلى فإن كنت تعتقد أن االحتیال سوف یستمر، یمكنك أن تطلب من ناشري تقاریر اال
ویمكنھم أن یرفضوا طلب التكتم إذا أخرى. ویتوجب على ناشر تقاریر االئتمان أن یعطیك الفرصة ألن تثبت بأنك ضحیة احتیال. 

 كانوا یعتقدون أنك ضحیة لعملیة احتیال.

 یمكنك معرفة ما یحویھ التقریر عنك

 ماذا یمكنك أن تطلب
أن تطلب فقط ن تطلب من ناشري تقاریر االئتمان الحصول على نسخة من البیانات االئتمانیة الخاصة بك. یمكنك یحق لك أ

المعلومات التي یحویھا تقریر االئتمان عنك، أو تطلب جمیع المعلومات التي یحتفظون بھا عنك. أما المعلومات األخرى التي ال 
یحویھا التقریر فقد تشمل الئحة بأسماء األشخاص الذین طلبوا المعلومات عنك. وإذا كان ناشر التقاریر قد صنفك بعالمة ائتمانیة 

 ق لك الحصول على شرح لھذه العالمة.معینة فیح

 الحصول على المعلومات
أیام  ثالثةیتوجب على ناشر تقاریر االئتمان أن یقدم لك المعلومات بدون تأخیر كبیر. فإن أردت المعلومات بشكل سریع (خالل 

للحصول على  فع أي رسوم، وما عدا ذلك فال یتوجب علیك ددوالرات 10ال تتعدى  عمل)، فقد یتطلب ذلك دفع رسوما معقولة
. وھنا قد یتعین یطلب الدخول على معلوماتك الخاصةویتوجب على ناشر تقاریر االئتمان أن یتحقق من ھویة أي شخص  .المعلومات

طلب تفاصیل معینة عن الھویة منك، رغم حقیقة أن ھذه المعلومات ال یمكن إضافتھا إلى قاعدة بیانات االئتمان بدون إذن شخصي 
 منك.

 یمكنك االعتراض على المعلومات غیر الصحیحة عند ناشر تقاریر االئتمان
 مباشرة یتوجب على ناشري تقاریر االئتمان أن یتخذوا اإلجراءات الالزمة للتأكد من أن المعلومات التي عندھم صحیحة، وعلیھم

معلومات غیر صحیحیة، فیتوجب على الناشر، . فإن أخبرت ناشر تقاریر االئتمان بان التقریر یحوي على أي خطأ یكتشفونھ تصحیح
إن أمكن، أن یتخذ الخطوات الالزمة للتصحیح. وعادة ما یتفحصون المعلومات التي تعطیھم إیاھا ویقارنوھا بمصدر المعلومات، 

على التقریر مثل مقدم االئتمان الذي أبلغ عن حالة عدم السداد. وأثناء عملیة التفحص ھذه، یتوجب على الناشر أن یضع عالمة 
 على ھذه المعلومات. كالخاص بك تشیر إلى اعتراض

 متى یتوجب على ناشر تقاریر االئتمان أن یتخذ قرارا حول المعلومات الخاطئة
یتوجب على الناشر أن یتخذ قراره بأسرع ما یمكن حول التصحیح الذي طلبتھ منھم، أو التأكید على صحة المعلومات. فإن احتاج 

 یوم عمل التخاذ قراره، فیتوجب علیھم إبالغك بذلك وبیان األسباب. 20ر من الناشر إلى أكث

 ماذا یحدث لو أن التصحیح الذي طلبتھ لم یتم
ویمكنك أیضا أن تطلب إضافة مالحظة عن طلبك  إذا لم یتم اتخاذ إجراء بعمل التصحیح الذي طلبتھ، فیتعین علیھم إبالغك بالسبب.

 مالحظة یتم ضمھا إلى التقاریر المستقبلیة.إلى الملف الخاص بك. وھذه ال
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 ماذا یحدث إذاتم التصحیح
عندما یتم التصحیح، یتوجب على الناشر أن یخبر بذلك كل شخص قد تلقى نسخة حدیثة عن تقریرك. ویتوجب على الناشر أن 

 یخبرك بما قاموا بھ وأن یعطیك نسخة معدلة من التقریر.

 اسبةبعض األحیان ال تكون التعدیالت من
یعمل تقریر االئتمان على وصف تاریخ االئتمان الخاص بك، ولیس فقط الدیون الحالیة. وھناك بعض المعلومات التي تبقى في 

التقریر طالما تم تحدیثھا وذلك بما یعكس التطورات األخیرة. وھذا یشمل أمورا مثل اإلفالسات الماضیة، أو حالة عجز عن السداد قد 
 ھا كامال. وفي ھذه الحالة یبقى التقریر عبارة صحیحة عن األحداث الماضیة. تم االنتھاء من سداد

 لك الحق بالشكوى إن كنت تعتقد أنھ قد تم مخالفة القانون
 ةخاص آلیة إن كنت تعتقد أن ناشر تقاریر االئتمان قد خالف القانون، یتوجب علیك أوال أن تصارح الناشر مباشرة بذلك. ولكل ناشر

 ولدیھ شخص متخصص في المساعدة على حل المشاكل بطریقة نزیھة وبسیطة، وفعالة.بھ للشكاوى، 
 

والذي یتمتع بالصالحیات في  Privacy Commissionerالخصوصیة، مفوض فإن لم یتم حل المشكلة، یمكنك أن تتقدم إلى
 اإلنسانویمكن تحویل الحاالت التي ال یمكن تسویتھا إلى محكمة مراجعة حقوق تحري ھذه القضایا.

Human Rights Review Tribunal. 
 

وباإلضافة إلى حقوقك بموجب القانون، یمكنك أن تحول ناشر تقاریر االئتمان إلى المحكمة. یمكنك أن تفعل ذلك بدعوى التشھیر أو 
 . community law centreمركز القانون االجتماعي  اإلھمال. ولمزید من المعلومات، اتصل بالمحامي أو

 االتصال بیانات
 ناشر تقاریر االئتمان

 
Credit reporter:  
[Insert details about where to go to exercise access and complaint rights, including: 
Freephone line (if appropriate) 
Email address 
Web address 
Postal address] 

 
 Privacy Commissioner :الخصوصیة مفوض مكتب
 0800 803 909االستفسار: ھاتف 

 enquiries@privacy.org.nzالبرید اإللكتروین: 
 www.privacy.org.nzموقع اإلنترنیت: 
 PO Box 10094, Wellington 6143العنوان البریدي: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Note: This is an official translation released by the Privacy Commissioner pursuant to clause 8(3A) of 
the Credit Reporting Privacy Code 2004.  In the event of a discrepancy between this translation and 
the English language version set out in schedule 4 of the Code, the English language version should 
be preferred.  

 


	متى يتوجب على ناشر تقارير الائتمان أن يتخذ قرارا حول المعلومات الخاطئة
	ماذا يحدث لو أن التصحيح الذي طلبته لم يتم
	ماذا يحدث إذاتم التصحيح
	بعض الأحيان لا تكون التعديلات مناسبة

