
 

 
 يه "ةيصخشلا تامولعملا".انلامعأب انمايق ءانثأ يف مهيقالن نيذلا دارفألا ةيصوصخ ةيامحب ستراشت ةكرش مزتلت

 هذه ةيصوصخلا ةسايس فصت .(مهلوعت نيذلا صاخشألا لثم) نيرخآ دارفأب وأ كب طبترتو ،كتيوهب فرعت يتلا تامولعملا
 لالخ نم وأ ("عقوملا" مساب يلي اميف هيلإ راشيو) انعقوم لالخ نم ءاوس اهعمجن يتلا ةيصخشلا تامولعملا عم انلماعت ةيفيك

 لئاسر و ،ةيفتاهلا تاملاكملاو ،تابلاطملا جذامنو ،كب ةصاخلا بلطلا ةرامتسا لالخ نم ،لاثملا ليبس ىلع) ىرخأ لئاسو ةيأ
 نييصاصتخالا وأ ،تابلاطملا يف نيققحملا لالخ نم كلذكو ،اننيب اميف متت يتلا ىرخألا تالسارملاو ،ينورتكلإلا ديربلا

  .(كب ةطبترملا انلامعأب ةلص تاذ ةثلاث فارطأ يأ وأ ،دوهشلا وأ ،نييبطلا
  ؟ةيصخشلا كتامولعم نأشب هب لاصتالا كنكمي يذلا نم •

  اهعمجب موقن يتلا ةيصخشلا تامولعملا •

  ؟ةيصخشلا تامولعملا مدختسن فيك •

  لودلا ربع ةيصخشلا تامولعملا لقن •

  ةيصخشلا تامولعملا ةكراشم •

  نمألا •

  ةيصخشلا تامولعملاب ظافتحالا •

  نيرخآ دارفأب ةصاخلا ةيصخشلا تامولعملا •

  اهحيحصتو تامولعملل لوصولاب ةصاخلا فواخملاو ةلئسألاو تابلطلا •

  عقوملا لالخ نم اهعمجب موقن يتلا ىرخألا تامولعملا •

  ةثلاثلا فارطألاب ةصاخلا ةينورتكلإلا عقاوملا •

  استخدام الموقع من قبل القّصر •

  هذه ةيصوصخلا ةسايس ىلع أرطت يتلا تارييغتلا •
  Back To Top ؟ةيصخشلا كتامولعم نأشب هب لاصتالا كنكمي يذلا نم

إذا كانت لدیك أیة أسئلة بشأن استخدامنا لمعلوماتك الشخصیة، یمكنك مراسلتنا على عنوان البرید اإللكتروني التالي: 
dataprivacy.ChartisLEB@aig.com  :أو قم بمراسلة المدیر العام على العنوان التالي 
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  Back To Top اهعمجب موقن يتلا ةيصخشلا تامولعملا

أو شاھد أو وسیط تجاري، بناًء على عالقتك معنا (على سبیل المثال، كحامل بولیصة مستھلك أو مؤمن علیھ، أو مطالب غیر حامل لبولیصة؛ 
 أو ممثل معین أو أي شخص آخر ذي صلة بأعمالنا)، قد تشتمل المعلومات الشخصیة التي یتم جمعھا بشأنك وبشأن من تعول على ما یلي: 

 معلومات التعریف العام واالتصال • 
یة، وحالتك العائلیة، وتاریخ میالدك، وكلمات كل من اسمك وعنوانك وبیانات بریدك اإللكتروني، ورقم ھاتفك، ونوعك، وحالتك االجتماع

المرور الخاصة بك، وخلفیتك التعلیمیة، وسماتك البدنیة، وسجالت أنشطتك، مثل سجالت القیادة، وصورك وتاریخك الوظیفي، ومھاراتك 
ا علیھ أو مطالبًا، وتاریخ وسبب وخبراتك، ورخصك المھنیة، والجھات التي تنتسب لھا بالعضویة، وعالقتك بحامل البولیصة، سواء كنت مؤمنً 

 الوفاة أو اإلصابة أو اإلعاقة. 
 أرقام التعریف الصادرة عن الھیئات أو الوكاالت الحكومیة • 

ة رقم الضمان االجتماعي أو التأمین القومي؛ أو رقم جواز السفر؛ أو رقم التعریف الضریبي؛ أو رقم التعریف العسكري؛ أو رقم رخصة القیاد
 خیص أخرى. أو أي ترا

 المعلومات المالیة وتفاصیل الحساب • 
رقم بطاقة التسدید، ورقم الحساب البنكي، وتفاصیل الحساب التاریخ االئتماني ومستوى االئتمان واألصول، والدخل والمعلومات المالیة 

 األخرى. 
 الحالة الطبیة والحالة الصحیة • 

أو السابقة؛ والحالة الصحیة؛ ومعلومات اإلصابة أو اإلعاقة؛ والعملیات الطبیة التي تم إجراؤھا لك؛ الحالة البدنیة أو الذھنیة، أو الطبیة الحالیة 
 والعادات الشخصیة (على سبیل المثال، التدخین أو شرب الكحولیات)؛ ومعلومات الوصفات الطبیة والتاریخ الطبي. 

 معلومات حساسة أخرى • 
ات حساسة حول عضویتك في االتحادات التجاریة، أو معتقداتك الدینیة أو آرائك السیاسیة، أو في بعض الحاالت الخاصة، قد نتلقى معلوم

التاریخ الطبي لعائلتك أو معلومات وراثیة (على سبیل المثال، إذا تقدمت بطلب للحصول على بولیصة تأمین من شریك تسویقي خارجي یعد 
قد نحصل على معلومات حول سجلك الجنائي أو تاریخك القضائي المدني في إطار منظمة تجاریة أو دینیة أو سیاسیة). عالوة على ذلك، 

عملیة منع واكتشاف وتحري أعمال االحتیال. قد نحصل كذلك على معلومات حساسة إذا تطوعت بتقدیمھا لنا (على سبیل المثال، إذا عبرت 
 عن تفضیالتك حیال العالج الطبي بناًء على معتقداتك الدینیة). 

 سجیالت الھاتفیة الت• 
 تسجیالت المكالمات الھاتفیة بممثلینا ومراكز االتصال. 
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 معلومات تمكننا من تقدیم منتجاتنا وخدماتنا • 
موقع وتعریف الممتلكات الخاضعة للتأمین (على سبیل المثال، عنوان الممتلكات، أو صحیفة ترخیص السیارة، أو رقم تعریفھا)؛ وخطط 

ریة لألفراد الذین ترغب في تأمینھم؛ وأرقام البولیصة والمطالبات؛ وتفاصیل التغطیة/األخطار المؤمن ضدھا؛ وسبب االنتقال؛ والفئات العم
الخسارة؛ وحادث سابق أو حاالت الخسارة السابقة؛ وحالتك كمدیر أو شریك أو أي حصة ملكیة أو إداریة أخرى في منظمة ما؛ وبوالص 
 التأمین األخرى التي تمتلكھا. 

 لتفضیالت التسویقیة وتعقیب العمالء ا• 
یمكنك أن تطلعنا على تفضیالتك التسویقیة، أو المشاركة في مسابقة أو السحب على جائزة، أو أي عروض ترویجیة أخرى، أو االستجابة 

 لمسح تطوعي حول رضا العمالء.

 
  Back To Top ؟ةيصخشلا تامولعملا مدختسن فيك

 نحن نستخدم تلك المعلومات الشخصیة لألغراض التالیة:

 التواصل معك ومع اآلخرین في إطار عملنا. • 
 لومات إداریة أخرى. تزویدك بمعلومات ھامة حول التغیرات التي تطرأ على سیاساتنا، والشروط واألحكام األخرى، والموقع ومع• 
، إدارة اتخاذ القرارات المعنیة بتقدیم التأمین وخدمات المساعدة، بما یشمل تقییم المطالبات ومعالجتھا وتسویتھا؛ وكذلك، إن كان ذلك مناسبًا• 

 المنازعات التي تنشأ حول المطالبات. 
 ات األخرى. تقییم مدى أھلیتك لخطط السداد، ومعالجة أقساطك التأمینیة والمدفوع• 

التي تقدیم مستوى أفضل من الجودة والتدریب واألمن (على سبیل المثال، فیما یتعلق بالمكالمات الھاتفیة ألرقام ھواتف االتصال الخاصة بنا و• 
 یتم إما تسجیلھا أو مراقبتھا). 

 ة المخاطر التجاریة األخرى. منع واكتشاف وتحري الجرائم، بما یشمل جرائم االحتیال، وغسیل األموال، وتحلیل وإدار• 
 إجراء أبحاث وتحالیل سوقیة، بما في ذلك استطالعات رضا العمالء. • 

تزویدك بالمعلومات التسویقیة (بما یشمل معلومات حول منتجات وخدمات أخرى مقدمة من قبل مجموعة منتقاة من شركائنا الخارجیین) بما • 
 یتفق مع التفضیالت التي سبق لك إبداؤھا. 

 إضفاء الطابع الشخصي على تجربتك على موقعنا من خالل تقدیم معلومات وإعالنات مصممة خصیصاً لتتناسب مع احتیاجاتك. • 
 تعریفك إلى أي شخص تقوم بإرسال رسائل إلیھ عبر موقعنا. • 

بھة، وإدارة مثل تلك األنشطة. توجد إتاحة الفرصة لك للمشاركة في المسابقات وأنشطة السحب على الجوائز، والعروض الترویجیة المشا• 
شروط وأحكام خاصة ببعض تلك األنشطة، والتي قد تنطوي على معلومات إضافیة حول كیفیة استخدامنا وإفصاحنا عن معلوماتك الشخصیة؛ 
 لذا ننصحك بقراءة تلك الشروط واألحكام بعنایة. 

ثال للسیاسات واإلجراءات الداخلیة، بما یتضمن تلك المتعلقة بالتدقیق والتمویل إدارة البنیة التحتیة وعملیات األعمال الخاصة بنا، واالمت• 
والمحاسبة، وتحریر الفواتیر وتحصیل المستحقات، ونظم تكنولوجیا المعلومات والبیانات، واستضافة الموقع ومواصلة العمل، والسجالت 
 وإدارة المستندات والطباعة. 

 امل مع طلبات الوصول إلى البیانات أو تصحیحھا. حل الشكاوى المقدمة إلینا والتع• 
األموال االمتثال للقوانین وااللتزامات التنظیمیة (بما في ذلك القوانین الساریة خارج البلد الذي تقیم بھ)، مثل تلك المتعلقة بمكافحة غسیل • 

قدمة من السلطات العامة والحكومیة (بما یشمل تلك الكائنة واإلرھاب؛ وكذلك االلتزام بمتطلبات العملیة القانونیة، واالستجابة للطلبات الم
 خارج البلد الذي تقیم بھ). 

حمایة إثبات الحقوق القانونیة والدفاع عنھا؛ حمایة عملیاتنا أو عملیات شركات المجموعة التي ننتمي إلیھا، أو شركائنا في صناعة التأمین، و• 
و تلك الخاصة بشركات مجموعتنا أو بك أو باآلخرین؛ عالوة على مالحقة التعویضات المتاحة، حقوقنا وخصوصیتنا وسالمتنا وممتلكاتنا، و/أ

 أو الحد من األضرار الواقعة علینا.

 
  Back To Top لودلا ربع ةيصخشلا تامولعملا لقن

نظًرا للطبیعة الدولیة ألعمالنا، قد نقوم لألغراض سالفة الذكر بنقل المعلومات الشخصیة إلى أطراف تعمل في بلدان أخرى (بما في ذلك 
مثال، قد الالوالیات المتحدة والبلدان األخرى التي تتبنى نظاًما مختلفًا لحمایة البیانات عن ذلك الساري في الدولة التي تقیم فیھا). على سبیل 

نقوم بنقل معلوماتك الشخصیة بغرض معالجة مطالبات التأمین على السفر الدولي، وتقدیم خدمات اإلعانة الطبیة الطارئة عند وجودك خارج 
ات البالد. قد نقوم بنقل المعلومات على الصعید الدولي إلى شركات مجموعتنا، ومزودي الخدمات التابعین لنا، وشركائنا في العمل، والسلط

 الحكومیة أو العامة.

 
  Back To Top ةيصخشلا تامولعملا ةكراشم

 قد تقوم تشارتس بإتاحة حق الوصول لمعلوماتك الشخصیة إلى:

 شركات مجموعتنا • 
مجموعة تشارتس التي یمكنھا الوصول لمعلوماتك الشخصیة واستخدامھا، الرجاء مراجعة الرابط ادناه: الطالع على قائمة بشركات 
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ارة وأمن المعلومات الشخصیة المستخدمة على نحو مشترك. یقتصر الوصول مالحظة: شركة تشارتس لبنان ش.م.ل ، تعد مسؤولة عن إد

 للمعلومات الشخصیة داخل تشارتس على ھؤالء األفراد الذین یحتاجون للوصول إلى المعلومات ألغراض أعمالنا. 
 أطراف التأمین والتوزیع اآلخرون  •

نِین اآلخرین، في إطار التسویق وتقدیم حلول التأمین،  ومعالجة المطالبات، قد تقدم تشارتس معلوماتك الشخصیة إلى أطراف ثالثة مثل: الُمَؤمَّ
ت وشركات إعادة التأمین، وسماسرة إعادة التأمین وغیرھم من الوسطاء الوكالء؛ والممثلین المعینین، والموزعین وشركاء التسویق، والمؤسسا

 یرھم من شركاء العمل. المالیة، وشركات االوراق المالیة وغ
 مزودو خدماتنا• 

مزودو الخدمات الخارجیون، مثل: االختصاصیین الطبیین والمحاسبین، وخبراء شؤون التأمین، والمدققین والخبراء والمحامین والمستشارین 
مزودي خدمات نظم تكنولوجیا االختصاصیین الخارجیین، ومزودي خدمات االنتقاالت والمساعدة الطبیة؛ ومزودي خدمات مراكز االتصال، و

تي المعلومات والدعم واالستضافة، ومزودي خدمات الطباعة والدعایة والتسویق واألبحاث السوقیة والتحلیالت؛ والبنوك والمؤسسات المالیة ال
مطالبات، ومستشاري تخدم حساباتنا؛ ومدیري مطالبات األطراف الثالثة، ومزودي خدمات إدارة المستندات والسجالت؛ ومحققي ومعدلي ال

اإلنشاء والمھندسین والفاحصین، والمستشاریین القضائیین والمترجمین، ومن یماثلھم من متخصصین خارجیین، ومزودي خدمات خارجیین 
 ممن یقدمون لنا المساعدة في مزاولة أنشطة أعمالنا. 

 السلطات الحكومیة واألطراف الثالثة المشاركة في دعاوى قضائیة• 
شارتس كذلك بمشاركة المعلومات الشخصیة مع السلطات الحكومیة أو العامة (وھذا یشمل، على سبیل المثال ال الحصر، لجان قد تقوم ت

لمدنیة تعویضات العمال، والمحاكم، وجھات إنفاذ القانون، وھیئات الضرائب، ووكاالت التحقیقات الجنائیة)؛ والمشاركین في العملیة القانونیة ا
قیھم ومحامیھم ومستشاریھم وممثلیھم، وذلك وفقًا لما نراه ضروریًا أو مالئًما: (أ) لاللتزام بالقوانین الساریة، بما في ذلك ومحاسبیھم ومدق

مة من القوانین الساریة خارج الدولة التي تقیم بھا؛ و(ب) لاللتزام باإلجراءات المعتمدة للعملیة القانونیة؛ و(ج) لالستجابة للطلبات المقد
العامة والحكومیة، بما یشمل السلطات العامة والحكومیة خارج الدولة التي تقیم بھا؛ و(د) لفرض تنفیذ شروطنا وأحكامنا؛ و(ھـ)  السلطات

 لحمایة عملیاتنا أو عملیات أي من شركات مجموعتنا؛ (و) لحمایة حقوقنا أو خصوصیتنا أو سالمتنا أو ممتلكاتنا، و/أو تلك الخاصة بشركات
 و بك أو بآخرین و(ز) للسماح لنا بمالحقة التعویضات المتاحة، والحد من األضرار الواقعة علینا. مجموعتنا، أ

 األطراف الثالثة اآلخرون• 
قد نقوم بمشاركة المعلومات الشخصیة مع المستفیدین، ومزودي خدمات الطوارئ (اإلطفائیون، والشرطة، وخدمات الطوارئ الطبیة)؛ وتجار 

الطبیة والمنظمات، ومزودي الخدمات ومكاتب السفر، ومكاتب االئتمان، ووكاالت اإلبالغ عن االئتمان، واألشخاص  التجزئة، والشبكات
اآلخرین المتورطین في حادث یكون موضوع إحدى المطالبات، وكذلك المشترین، والمشترین المرتقبین، أو أي أطراف أخرى في أي عملیة 

مشترك، أو مھمة أو تحویل أو أي صفقة أخرى، سواء فعلیة أو محتملة، ذات صلة بكل أو جزء من  إعادة تنظیم أو دمج أو بیع أو مشروع
 أعمالنا أو أصولنا أو أسھمنا. 
قد تتم كذلك مشاركة المعلومات الشخصیة من قبلك، على لوحات الرسائل أو غرف الدردشة، أو صفحات المعلومات العامة والمدونات 

على الموقع، الذي یمكنك نشر المعلومات والمواد علیھ. الرجاء االنتباه إلى أن أي معلومات تقوم بنشرھا أو  والخدمات األخرى المتوفرة
اإلفصاح عنھا من خالل تلك الخدمات سوف تصبح مشاًعا للعام، وقد تصبح متاحة لزوار موقعنا وللجمھور العام. ولذا، نحن نحثك على إبداء 

 ن معلوماتك الشخصیة أو أي معلومات أخرى من خالل الموقع.غایة الحرص عند تقریر اإلفصاح ع

 
  Back To Top نمألا

التي تتفق مع قوانین الخصوصیة وأمن البیانات سوف تتخذ شركة تشارتس كافة التدابیر التقنیة والمادیة والقانونیة والتنظیمیة المالئمة، و
%. إذا كانت لدیك أسباب 100الساریة. ولسوء الحظ، ال یمكن ضمان أمن أیة بیانات یتم نقلھا عبر اإلنترنت، أو نظام تخزین بیانات بنسبة 

الستھانة بأمن أي من معلوماتك الشخصیة التي قد تدعوك لالعتقاد بأن تفاعلك معنا لم یعد آمنًا (على سبیل المثال، إذا كنت تشعر بأنھ قد تم ا
تكون بحوزتنا)، نرجو منك سرعة إخطارنا. (راجع قسم "من الذي یمكنك االتصال بھ بشأن معلوماتك الشخصیة" أعاله). حینما تقوم شركة 

مطالبتھ باستخدام التدابیر المناسبة لحمایة  تشارتس بتقدیم المعلومات الشخصیة إلى مزود خدمات، یتم انتقاء مزود الخدمات بعنایة فائقة، وتتم
 سریة وأمن المعلومات الشخصیة. 

 
  Back To Top ةيصخشلا تامولعملاب ظافتحالا

أن جمیع المعلومات الشخصیة التي بحوزتنا یمكن االعتماد علیھا للغرض المقصود منھا،  تتخذ شركة تشارتس كافة الخطوات المعقولة لضمان
وأنھا دقیقة وكاملة حسبما یلزم لتنفیذ األغراض المقررة في سیاسة الخصوصیة. سوف تحتفظ تشارتس بالمعلومات الشخصیة للفترة الالزمة 

لة ضرورة االحتفاظ بھا لفترة أطول، أو إن كان ذلك مسموًحا بھ من قبل لإلیفاء باألغراض الموضحة في سیاسة الخصوصیة، إال في حا
 القانون.

 
  Back To Top نيرخآ دارفأب ةصاخلا ةيصخشلا تامولعملا

خصیة خاصة بأشخاص آخرین، فإنك توافق على ما یلي: (أ) إبالغ الشخص المعني بمحتوى سیاسة إذا قمت بتزوید تشارتس بمعلومات ش
الخصوصیة ھذه؛ و(ب) الحصول على أي موافقات ینص علیھا القانون لجمع واستخدام واإلفصاح عن ونقل (بما یشمل النقل عبر الدول) 

 الخصوصیة ھذه.المعلومات الشخصیة المتعلقة بذلك الشخص بما یتفق مع سیاسة 
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  Back To Top اهحيحصتو تامولعملل لوصولاب ةصاخلا فواخملاو ةلئسألاو تابلطلا

حھا، أو االعتراض على استخدامھا، أو طلب حذفھا أو في بعض الدول، قد یتمتع الشخص بالحق في الوصول للمعلومات الشخصیة، أو تصحی
طمسھا بناًء على دوافع معینة. الرجاء االتصال بنا حسبما ھو موضح في قسم "من الذي علیك االتصال بھ بشأن معلوماتك الشخصیة"أعاله 

مخاوف من كیفیة معالجتنا للمعلومات الشخصیة. لتوجیھ كافة األسئلة الخاصة بھذا الشأن، أو إلبداء المخاوف في حال كان لدیك أیة أسئلة أو 
الرجاء االنتباه إلى أن بعض المعلومات الشخصیة قد یتم استثناؤھا من حق الوصول أو التصحیح أو االعتراض على االستخدام أو الحذف أو 

 الطمس استناداً لقوانین الخصوصیة وحمایة البیانات المحلیة.

 
  Back To Top عقوملا لالخ نم اهعمجب موقن يتلا ىرخألا تامولعملا

 "المعلومات األخرى" ھي أیة معلومات ال تكشف عن ھویتك الخاصة، مثل: 
 

 معلومات برنامج التصفح؛ • 
 یتم جمعھا من خالل ملفات تعریف االرتباط (كوكیز)، وعالمات البكسل، والتقنیات األخرى؛  المعلومات التي• 

 المعلومات الدیموغرافیة والمعلومات األخرى التي تقدمھا إلینا؛ و • 
 المعلومات المجمعة • 

 
 المعلومات األخرى التي نقوم بجمعھا 

 
ع معلومات أخرى بعدة طرق مختلفة، والتي تتضمن المعلومات المجمعة من خالل قد نقوم نحن ومزودو خدماتنا من األطراف الثالثة بجم

 المصادر التالیة: 
 
(أي عنوان جھاز  IPیتم جمع معلومات معینة من قبل أغلب المواقع اإللكترونیة، مثل عنوان من خالل متصفح اإلنترنت الخاص بك:  •

) واإلصدار، ونوع متصفح اإلنترنت Macأو  Windowsونوع نظام التشغیل ( الكمبیوتر الخاص بك على اإلنترنت)، ودقة عرض شاشتك،
وإصداره، ووقت زیارة الموقع والصفحة (الصفحات) التي قمت بزیارتھا. نحن نستخدم تلك المعلومات ألغراض مثل: تقدیر مستویات 
 استخدام الموقع، والمساعدة على تشخیص مشكالت الملقم، وإدارة الموقع. 

تعد ملفات تعریف االرتباط بمثابة أجزاء من معلومات یتم تخزینھا مباشرة على الكمبیوتر الذي  م ملفات تعریف االرتباط (كوكیز):استخدا• 
 تستخدمھ. تتیح لنا ملفات تعریف االرتباط التعرف إلى الكمبیوتر، وجمع معلومات حول نوع متصفح اإلنترنت، والفترة الزمنیة التي قضیتھا

والصفحات التي قمت بزیارتھا، وتفضیالت اللغة وما إلى ذلك من معلومات. وقد نستخدم تلك المعلومات ألغراض أمنیة، أو  على الموقع،
لتسھیل عملیة تصفح الموقع، أو لعرض المعلومات على نحو أكثر فاعلیة، أو إضفاء طابع شخصي على تجربتك أثناء زیارة الموقع، أو لجمع 

خدام الموقع. كما تتیح لنا ملفات تعریف االرتباط أن نقدم لك اإلعالنات أو العروض التي من األرجح أن تنال معلومات إحصائیة حول است
إعجابك. كما قد نستخدم ملفات تعریف االرتباط لتعقب ردودك على إعالناتنا، كما قد نستخدمھا أو نستخدم ملفات أخرى لتعقب استخدامك 
 لمواقع إلكترونیة أخرى. 

 
إللغاء تسجیلك في ملف تعریف االرتباط  DoubleClickركات الدعایة التي نستعین بھا ھناك شركة جوجل التي تتعامل باعتبارھا من بین ش
یمكنك رفض تلقي المزید من ملفات تعریف  www.doubleclick.com/privacy/index.aspx، الرجاء زیارة: DoubleClickالدعائي 

االرتباط التي نستخدمھا عن طریق تعدیل إعداد متصفح اإلنترنت الخاص بك. ولكن إذا لم تقبل ملفات تعریف االرتباط تلك، فقد تواجھ بعض 
 المصاعب في استخدامك لموقعنا ولبعض المنتجات المتوفرة عبر اإلنترنت. 

 
یمكن استخدام مثل تلك التقنیات  الواضحة أو التقنیات األخرى المماثلة: GIFلبكسل، أو إرشادات اإلنترنت أو من خالل استخدام عالمات ا •

للقیام، من بین أشیاء أخرى، بتعقب أفعال مستخدمي الموقع  HTMLفیما یتعلق ببعض صفحات الموقع ورسائل البرید اإللكتروني ذات تنسیق 
 یم نجاح حمالتنا التسویقیة، وجمع اإلحصاءات المتعلقة باستخدام الموقع ومعدالت االستجابة. ومتلقي الرسائل اإللكترونیة، وتقی

 
، والتي تستخدم ملفات تعریف االرتباط وإرشادات اإلنترنت لمساعدتنا على فھم Adobeمن  Omnitureنحن نستعین بخدمة التحلیالت 

استخدام  Adobeعمالء حتى یتسنى لنا مواصلة العمل على تحسینھ. ال یحق لشركة المزید عن كیفیة استخدام موقعنا من قبل المستھلكین وال
المعلومات التي نقدمھا لھم على أي نحو یتجاوز ما ھو ضروري فحسب لمساعدتنا. للحصول على مزید من المعلومات حول خدمة 

Omniture  منAdobeیلك، قم بزیارة الرابط أدناه: ، والتعرف على األمور ذات الصلة بما في ذلك كیفیة إلغاء تسج
http://www.omniture.com/privacy/policy#optout . 

 
نا طواعیة. یتم جمع بعض المعلومات (على سبیل المثال، موقعك أو وسائل االتصال المفضلة لك) عند قیامك بتقدیمھا لمن خاللك أنت:  •

 باستثناء احتواء تلك المعلومات على معلومات شخصیة، فإنھا ال تؤدي إلى تعریفك على نحو شخصي. 
 

قد نقوم بتجمیع واستخدام بعض المعلومات المحددة (على سبیل المثال، قد نقوم بتجمیع معلومات الحتساب نسبة  من خالل تجمیع المعلومات:• 
 طقة ھاتفي معین). مستخدمینا الذین لدیھم رمز من
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الرجاء االنتباه إلى أنھ یمكننا استخدام المعلومات األخرى واإلفصاح عنھا ألي غرض، إال في حالة التزامنا بخالف ذلك بموجب القانون 

ك الحالة، عالوة المعمول بھ. إذا كان لزاًما علینا التعامل مع المعلومات األخرى باعتبارھا معلومات شخصیة بموجب القانون الساري، ففي تل
على االستخدامات الواردة تحت قسم "المعلومات األخرى التي نقوم بجمعھا" أعاله، فقد نقوم باستخدام المعلومات األخرى واإلفصاح عنھا 

 لكافة األغراض التي نستخدم المعلومات الشخصیة ونفصح عنھا من أجلھا.

 
  Back To Top ةثلاثلا فارطألاب ةصاخلا ةينورتكلإلا عقاوملا

ال تتناول سیاسة الخصوصیة ھذه، كما أننا ال نعد مسؤولین عن، الخصوصیة أو المعلومات أو الممارسات األخرى الخاصة بأي أطراف ثالثة، 
تشغیل أي موقع یحتوي موقعنا ھذا على رابط لھ. إن إدراج أي رابط على الموقع ال یعني التصدیق على  بما في ذلك أي طرف ثالث یتولى

 الموقع المرتبط من قبلنا أو من قبل شركات مجموعتنا.

 
  Back To Top استخدام الموقع من قبل القّصر

)، ونحن نطالب مثل ھؤالء األشخاص بعدم تقدیم أیة معلومات شخصیة عبر 18ھذا الموقع غیر موّجھ لألشخاص دون سن الثامنة عشرة (
 الموقع.

 
  Back To Top هذه ةيصوصخلا ةسايس ىلع أرطت يتلا تارييغتلا

نحن نقوم بمراجعة سیاسة الخصوصیة ھذه على نحو منتظم، ونحتفظ بالحق في إجراء أیة تغییرات علیھا في أي وقت بما یتفق مع التغییرات 
 . التي طرأت على أعمالنا وعلى المتطلبات القانونیة. وسوف نقوم بنشر التحدیثات على الموقع

 الرجاء االطالع على تاریخ "آخر تحدیث" الموجود أعلى سیاسة الخصوصیة؛ لمعرفة تاریخ آخر مراجعة لھا.
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