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  بالقواعد السلوكية الخاصةيتعلق  2017أكتوبر  6بتاريخ  2قــــرار عـــدد 

 ت الشخصية في نطاق العمل السياس يمعالجة املعطياب

 إن الهيئة الوطنية لحماية املعطيات الشخصية،

 منه، 35و 24 ينوخاصة الفصل 2014جانفي  27بعد اإلطالع على الدستور التونس ي الصادر في 

 املتعلق بحماية املعطيات الشخصية 2004جويلية  27املؤرخ في  2004لسنة  63األساس ي عدد وعلى القانون 

 منه، 76و 15و 14و 11و 10و 7وخاصة الفصول 

املستقلة بالهيئة العليا املتعلق  2012ديسمبر  20املؤرخ في  2012سنة ل 23وعلى القانون األساس ي عدد 

 ،2013 منه 3ل الفصالنقطة األولى من وخاصة  لسنة 52بالقانون األساس ي عدد نقح لإلنتخابات كما 

كما واالستفتاء  باالنتخاباتاملتعلق  2014ماي  26املؤرخ في  2014لسنة  16وعلى القانون األساس ي عدد 

 ،2017فيفري  14املؤرخ في  2017لسنة  7األساس ي عدد  بالقانون تمم ونقح 

واملتعلق باإلمتيازات الجبائية املخولة لفائدة  1988ماي  3املؤرخ في  1988لسنة  33وعلى القانون عدد 

  األحزاب السياسية،

  املتعلق بتنظيم األحزاب السياسية، 2011سبتمبر  24املؤرخ في  2011لسنة  87املرسوم عدد وعلى 

املتعلق بضبط شروط وإجراءات التصريح  2007نوفمبر  27املؤرخ في  2007لسنة  3004وعلى األمر عدد 

 .لترخيص ملعالجة املعطيات الشخصيةوا

 

 وبعد املداولة قررت ما يلي
 

لسنة  63يهدف هذا القرار إلى توضيح كيفية تطبيق أحكام القانون األساس ي عدد   .1الفصل 

عمل ال في نطاقاملتعلق بحماية املعطيات الشخصية على عمليات املعالجة املنجزة  2004

 .الواجب احترامها، وبيان القواعد السلوكية املحمولة السياس ي

نها هيئة أو لترخيص ملدى التصريح مسبق إلى  ةشخصيمعالجة ملعطيات  وتخضع كل عملية

لسنة  63من القانون األساس ي عدد  8و 7بالفصلين  املنصوص عليهاوفق الشروط واإلجراءات 

 الشخصية.املتعلق بحماية املعطيات  2004

 يقصد في مفهوم هذا القرار بـ : .2الفصل 
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: هو املمثل القانوني للحزب السياس ي أو اإلئتالف أو التحالف  املسؤول عن املعالجة

السياس ي أو املستقل وفق التشريع الجاري به العمل، والذي يتم التنصيص عليه باإلستمارة 

 املخصصة للغرض.

قوم بمعالجة املعطيات الشخصية لحساب املسؤول كل شخص طبيعي أو معنوي ي املناول :

 عن املعالجة.

: هم األشخاص الطبيعيون من ذوي الجنسية التونسية  األشخاص املعنيون باملعالجة

سواء كانوا مقيمين بالتراب التونس ي أو خارجه في عالقتهم مع املسؤول عن املعالجة سواء 

 لداعمين أو الناخبين.كانوا من املنخرطين أو املسيرين والنشطاء أو ا

: كل شخص طبيعي أو معنوي، باستثناء الشخص املعني باملعالجة واملسؤول عن  الغير

 املعالجة واملناول واألشخاص الخاضعين لسلطتهما املباشرة.

 : النشاط والتأطير السياس ي لألشخاص الطبيعيين. الغاية من املعالجة

هو التأطير السياس ي للمواطنين وترسيخ قيم املواطنة لديهم بهدف  العمل السياس ي :

املشاركة في اإلستفتاءات أو في االنتخابات قصد ممارسة السلطة في املستوى الوطني أو 

 الجهوي أو املحلي. 

 بالناخبين املتعلقة ةالشخصيمعالجة املعطيات بيقوم املسؤول عن املعالجة  .3الفصل 

لعادي ا وبمسيريه سواء في إطار نشاطه التراب التونس يداخل وخارج حدود  املنخرطينبو  عموما،

ات عالق إقامة أو بمناسبة، أو استفتاءات نتخابيةاستحقاقات افي ركته مشا أو بمناسبة

 .انتخابية أو ائتالفات أو تكوين تحالفاتو أجنبية وطنية أ سياسية

لسنة  63لتلك املعطيات، احترام أحكام القانون األساس ي عدد  عند معالجته هتعين عليوي 

املتعلق بحماية املعطيات الشخصية، بما يضمن عدم املساس بالحياة الخاصة  2004

لألشخاص وبالحريات الفردية والجماعية من جهة، وتكريس حرية التنظيم والنشاط السياس ي 

  .من جهة أخرى  إطار العمل السياس ي ودعم التعددية السياسية وترسيخ مبدأ الشفافية في

شخصية معطيات  بمعالجة نشاطهطبيعة بحكم يقوم املسؤول عن املعالجة  .4الفصل 

املشرع ر ، وهي معطيات حج  عالقة بانتماءات الشخص وأفكاره ومعتقداتهحساسة ذات 

 .   من الهيئةبمقتض ى ترخيص بصفة استثنائية و إال معالجتها 
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 ترخيص إلى الهيئة طبق أحكام الفقرةملزم بتقديم مطلب  عن املعالجةمسؤول كل  ولذلك فإن

سالف الذكر بغاية معالجة تلك املعطيات  2004لسنة  63من القانون عدد  14من الفصل  2

 وفق الشروط التي تقررها الهيئة عند اإلقتضاء بهدف حماية املعطيات موضوع املعالجة.

الية طبقا للقواعد الت معالجة املعطيات الشخصيةالجة يتعين على املسؤول عن املع  .5الفصل 

: 

 املعنيين باملعالجة. من  مباشرةالحصول على تلك املعطيات أن يتم  .1

 املوافقة إال بشرط ناول املمن  والالغير من  على تلك املعطيات الحصول أن ال يتم  .2

 باملعالجة على أن معطياتهمألشخاص املعنيين ل وبطريقة تترك أثرا كتابيا الصريحة

ستوظف في إطار العمل السياس ي وستعالج طبقا للقانون املتعلق بحماية الشخصية 

املضمنة  تلك " على سبيل الذكرمعطيات شخصية لدى الغير"وتعتبر  الشخصية.املعطيات 

 الحرفاء. أو األعوانبملفات 

 التالية :الشخصية يسمح للمسؤول عن املعالجة بجمع املعطيات  .6الفصل 

 ــ اإلسم واللقب،

 ،ــ تاريخ الوالدة )للتأكد من أن الشخص مؤهل لإلنتخاب(

 ــ الجنس،

 ــ العنوان،

 ــ رقم الهاتف،

 ــ البريد اإللكتروني،

 .املهنةــ 

 لعملاموافقة الشخص املعني باألمر ملعالجة معطياته الشخصية لغرض شترط ت .7الفصل 

 بيا. تاالسياس ي ويجب أن تكون تلك املوافقة صريحة وبطريقة تترك أثرا ك
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يين باملعناملعطيات الشخصية املتعلقة  إحالة مسؤول عن املعالجةيمنع على كل . 8الفصل 

راغب في استعمال تلك املعطيات ألغراض النشاط  عن املعالجةآخر  مسؤولإلى  باملعالجة

 ن.شخاص املعنييلألوالكتابية  الصريحة الحصول على املوافقة املسبقة السياس ي، دون 

بالنسبة إلى  السياس ي العملاملعطيات الشخصية ألغراض  معالجة قتصرت  .9الفصل 

 .حكام الواردة بالقانون اإلنتخابيطبقا لأل اإلنتخابية فترة العلى  ،الناخبين

 ،باملعالجة الشخص املعنياممارسة  ضمان، املسؤول عن املعالجةعلى  يتعين .10الفصل 

 : التاليةللحقوق 

ضرورة إعالم املعني باملعالجة بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا ويتمثل في  : الحق في اإلعالم (أ

 :التالية بالبيانات

 ،، أو املناول ــ هوية املسؤول عن املعالجة وعند اإلقتضاء هوية ممثله

 ــ الغاية من املعالجة،

 سئلة املستعملة من أجل تجميع املعطياتلإلجابة على األ ـ الطابع اإلجباري أو اإلختياري 

 الشخصية،

 ،الفئات املرسل إليهااملرسل إليهم، أو ــ ـ

يص واإلعتراض عليها مع التنصأ حيينهاتإلى معطياته الشخصية بغاية  النفاذحقه في ــ 

 ممارسة ذلك الحق.على الشخص أو املصلحة املختصة التي تمكنه من 

 الحديثة. التواصل في وسائل ه الشخصيةــ إمكانية استعمال معطيات

ر صدمعلى املراسلة اإللكترونية،  التنصيص صلب ويتعين على املسؤول عن املعالجة

 موضوع املعالجة.الشخصية املعطيات 

 جراء اإلتصال،فاء هوية الشخص الذي يتم لصالحه إال يجوز إخو 

 . بالعمل السياس يى أي موضوع ال عالقة له اإلشارة إل كما ال يجوز 

وفي حالة استعمال وسيلة اتصال مثل الهاتف، أو الفاكس، أو الرسالة النصية القصيرة، أو 

 الرسالة اإلكترونية، فإنه يتوجب إعالم املرسل إليه بشكل صريح ومبسط بما يلي :
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 ــ هوية املسؤول عن املعالجة،

 ،املراسلةــ موضوع 

 .إمكانية ممارسة الحق في اإلعتراضــ 

أن يتحصل من بمراسلة توصل  معني باملعالجة : يحق لكل شخص النفاذالحق في  (ب

در ومصويته، على املعلومات التي تتعلق محتوى ، بعد اإلدالء بما يثبت هاملرسل

لك ت ملعالجة، واألشخاص املرسل إليهماملحفوظة بشأنه، وغايات االشخصية املعطيات 

 .املعطيات

طلب ي، بعد اإلدالء بما يثبت هويته، أن باملعالجة : يحق للشخص املعني حيينالحق في الت (ج

 البعضأو حجب  تشطيبمن تحيين أو تصحيح أو تمكينه املسؤول عن املعالجة،  من

ون أو يحجر القان كلما كانت تلك املعطيات منقوصة أو مغلوطةمعطياته الشخصية من 

 تحيين في أجل شهر من تاريخ تقديمقيام بالالسؤول عن املعالجة امل وعلى. معالجتها

 .مع التنصيص حينيا بقاعدة البيانات على أن تلك املعطيات موضوع طلب تحيين الطلب

، بعد اإلدالء بما يثبت هويته، الحق في باملعالجة : للشخص املعني اإلعتراضالحق في ( د

وقت لدى املسؤول عن املعالجة، شريطة أن يكون ذلك  في كل تلك املعالجةاإلعتراض على 

  .ويوقف اإلعتراض املعالجة فورا.  ألسباب مشروعة وجدية

مدة اإلحتفاظ التنصيص على  ،مطلب التصريح أو الترخيص يجب أن يتضمن .11الفصل 

لى ئة عتحت مراقبة الهي تحدد وفي جميع الحاالت فإن تلك املدة املعالجةالشخصية باملعطيات 

 . املعطيات وطبق ما ينص عليه القانون  يمليه الغرض الذي جمعت من أجلهقدر ما 

شخصية التي تم جمعها لغرض حملة الإتالف املعطيات  يتعين على املسؤول عن املعالجة

 45انتخابية معينة، عند انتهاء الفترة االنتخابية وذلك طبقا لإلجراءات املنصوص عليها بالفصل 

 املتعلق بحماية املعطيات الشخصية. 2004لسنة  63ساس ي عدد من القانون األ 

ية الشخصاملسؤول عن املعالجة الحفاظ على سالمة وسرية املعطيات  يجب على . 12الفصل 

أو  ،لتفادي إتالفها على وجه الخطأ أو بصفة عرضية أو بطريقة غير مشروعة وذلكاملعالجة 

 إليها من طرف الغير دون ترخيص في ذلك. لنفاذتحريفها أو اإلضرار بها أو ا



7                                7201بر كتو أ 6                             السياس ي العمل نطاق في الشخصية املعطيات بمعالجةلق عتيقرار  

نص عقد مع املناول ي املناولة، إبرام، في صورة اإللتجاء إلى على املسؤول عن املعالجة يجبكما 

  ،على تعهد هذا األخير باتخاذ تدابير السالمة التقنية والتنظيمية املالئمة
 
عمل املعطيات يست وأال

 ئلاسترجاع الوسامان سريتها والعمل على إتالف او إال للغايات املعلن عنها مع ضالشخصية 

  .تحقق الغاية من املعالجةبعد ملعطيات لتلك اأو اآللية  الورقية

ص حصول على ترخيإلى ال خارج التراب التونس ي شخصية يخضع كل نقل معطيات  .13الفصل 

ال سيما في حالة توطين أو  2004لسنة  63القانون األساس ي عدد  مسبق من الهيئة طبقا ألحكام

 .بالخارجاملعطيات في قواعد بيانات رئيسية توجد تلك تخزين 

شخصية معالجة في إطار العمل السياس ي مع  عطياتمليخضع الربط البيني  .14الفصل 

طبق أحكام القانون من الهيئة إلى ترخيص مسبق  ،معطيات شخصية معالجة لغايات أخرى 

 .2004لسنة  63األساس ي عدد 

 

ة عقدناملبجلسته  الهيئة الوطنية لحماية املعطيات الشخصيةمجلس  وصدر هذا القرار عن

  .2017أكتوبر  6الجمعة يوم 


