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 2018 سبتمبر  5بتاريخ  3قــــرار عـــدد 

 يتعلق بتحديد الدول التي توفر حماية كافية ومالئمة للمعطيات الشخصية 

 

 الوطنية لحماية املعطيات الشخصيةإن الهيئة 

 منه، 24على الدستور وخاصة الفصل  بعد اإلطالع

املتعلق باملوافقة على انضمام  2017ماي  30املؤرخ في  2017لسنة 42و على القانون األساس ي عدد 

 ،181و بروتوكولها اإلضافي رقم  108الجمهورية التونسية الى االتفاقية رقم 

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

 منه، 52و 51وخاصة الفصلين 

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

 والترخيص ملعالجة املعطيات الشخصية،

 

 وبعد املداولة قررت ما يلي

معالجتها أو املخصصة للمعالجة إلى  الشخصية الواقع ال يمكن نقل املعطيات الفصل األول.

 املتعلقة الخصائصالحماية يقدر اعتمادا على  بالد أخرى إال إذا وفرت مستوى مالئما من

ها إليوالغرض من معالجتها ومدة املعالجة والبالد التي ستحال  بطبيعة املعطيات املطلوب نقلها

 ملعطياتا امنللمحافظة على  الالزمةلهيكلية والتقنية ا توفره من االحتياطات املعطيات وماتلك 

  .وسالمتها

األساس ي  القانون لشخصية وفقا للشروط الواردة بيجب أن يتم نقل املعطيات ا وفي كل الحاالت

 .املذكور أعاله 2004لسنة  63عدد 

 صية :الشخالدول التي توفر حماية كافية ومالئمة للمعطيات تحدد فيما يلي قائمة  .2الفصل 

 

 رلندايإ .1

 إسبانيا .2

 إستونيا .3

 سلندايإ .4

 أملانيا .5

 أندور  .6

 إيطاليا .7

 البرتغال .8

 بلجيكيا .9
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 بلغاريا .10

 بولونيا .11

 تركيا .12

 جزر فارو  .13

 جزيرة مان .14

 جمهورية التشيك .15

 جيرس ي .16

 الدنمارك .17

 رومانيا .18

 روسيا .19

 سلوفاكيا .20

 سلوفينيا .21

 السويد .22

 سويسرا .23

 غيرنزي  .24

 فرنسا .25

 فنلندا .26

 قبرص .27

 التفيا .28

 لكسمبورغ .29

 ليتوانيا .30

 ليشتنشتاين .31

 مالطا .32

 املجر .33

 اململكة املتحدة .34

 النمسا .35

 النورويج .36

 هوالندا .37

 اليونان .38

 الجزائر .39

 جزر موريس  .40

 السنغال .41

 املغرب  .42

 موريتانيا .43

 األرجنتين .44

 األرغواي .45

 البرازيل .46

 كندا .47

 أستراليا .48

زيالندا الجديدة .49

 

 ال من هذا القرار، 2بالفصل  املذكورة الدول  نحو الشخصية للمعطيات نقل كل .3الفصل 

من  سبقم ترخيص الحصول على وجوب من يعفي أن ذلك ال إال قانوني، إشكالأي  مبدئيايثير 

 املذكور أعاله. 2004لسنة  63األساس ي عدد  من القانون  52عليه بالفصل  الهيئة املنصوص

 السابقة املخالفة وخاصةتلغى جميع األحكام  النفاذابتداء من دخول هذا القرار حيز . 4الفصل 

 .2016ماي  13الصادر عن الهيئة الوطنية لحماية املعطيات الشخصية بتاريخ  1عدد  القرار

 

سبتمبر  5وصدر هذا القرار عن الهيئة الوطنية لحماية املعطيات الشخصية املجتمعة يوم 

محمد الهادي  ةداالسو برئاسة السيد شوقي ڤّداس وعضوية السيدة ملياء الزرڤوني  2018

 وخالد السالمي ومراد أحمد السالمي ومقررة الجلسة السيدة نسيمة عبد العالي.وسالتي ال


