
 

 

 

 سياسة الخصوصية
 العربية

 
 معلومات حول جمع البيانات الشخصية  1§ 
جمع المعلومات الشخصية أثناء استخدامك لموقعنا اإللكتروني. ) توضّح سياسة الخصوصية عملية 1(

المعلومات الشخصية هي كل المعلومات التي تحّدد هويتك بشكل فردي أو تسمح بتحديدها بهذا 
 الشكل، مثل االسم والعنوان وعنوان البريد اإللكتروني واستخدام الخدمات.

  
) هي GDPRمن الالئحة العامة لحماية البيانات ( 4من المادة  7) الجهة المسؤولة وفًقا للفقرة 2(

BÖWE SYSTEC GmbH يمكنك التواصل مع مسؤول حماية بيانات شركتنا، ُيرجى االطّالع أيًضا على .
أو من خالل البريد العادي بإرساله إلى  comedatenschutz@bow.البيانات على عنوان البريد اإللكتروني 

 "مسؤول حماية البيانات" على عنوان الشركة البريدي.
  
وذج االتصال، نخزّن المعلومات التي تشاركها معنا ) عند التواصل معنا من خالل البريد اإللكتروني أو نم3(

(عنوان البريد اإللكتروني، وإن انطبق، اسمك ورقم هاتفك) لمعالجة طلبك والرد عليه. تُحذف البيانات 
التي يتم جمعها في هذا السياق بعد انتهاء الحاجة إلى تخزينها، أو في حالة وجود التزام بتخزينها، 

 ستصبح معالجتها مقيّدة.
  
) إذا استعانت الشركة بمقّدمي خدمات للميزات الفردية التي نقّدمها أو إذا كنا نرغب في استخدام 4(

بياناتك ألغراض تسويقية، سيتم إعالمك بكل عملية فردية بالتفصيل أدناه. وسنوضّح هناك أيًضا المعايير 
 المحّددة لمدة التخزين.

 
 حقوقك  2§ 
 ) في ما يلي الحقوق التي تتمتع بها في ما يخص بياناتك الشخصية:1(

 حق الحصول على المعلومات 
 حق تصحيح المعلومات أو محوها 
 حق تقييد عملية المعالجة 
 حق االعتراض على المعالجة 
 حق قابلية نقل البيانات 

  
تمتلك أيًضا حق تقديم شكوى إلى إحدى هيئات اإلشراف على حماية البيانات بشأن معالجتنا ) 2(

 لبياناتك. ألغراض أنشطتنا، مسّجل حماية البيانات المعني هو:
 

Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht (BayLDA) 
Promenade 18 

91522 Ansbach | Germany 
  0-180093 981 49+الهاتف 

 800-180093 981 49+الفاكس 
 

 يمكنك أيًضا التواصل مع الهيئات المحلية لمزيد من المعلومات.
 
  



 

 

 

 جمع البيانات الشخصية  3§ 
فقط (بمعنى الدخول إلى موقعنا اإللكتروني بدون  ) عند زيارتك لموقعنا اإللكتروني ألغراض إعالمية1(

تسجيل الدخول أو االشتراك أو إرسال معلومات إلينا)، ال تجمع الشركة أي بيانات شخصية باستثناء 
البيانات التي يشاركها متصفحك. عند زيارتك لموقعنا اإللكتروني، نجمع البيانات التالية التي نحتاج إليها 

كّن من عرض موقعنا اإللكتروني ونضمن ثباته وأمانه (األساس القانوني: الفقرة ألسباب تقنية حتى نتم
 ))، وهي تحديًدا:GDPR) من الالئحة العامة لحماية البيانات (fفي المستند ( 1في ص.  6من المادة  1

  عنوانIP 
 تاريخ الطلب ووقته 
 المنطقة الزمنية المحلية، الفرق عن توقيت غرينتش 
  المعيّنةطلب الصفحة 
  حالة الدخول/رمز حالةHTTP 
 البيانات المنقولة لكل جلسة 
 المتصفح 
 نظام التشغيل وواجهة المستخدم 
 لغة برنامج المتصفح وإصداره 

  
) إضافًة إلى هذه البيانات، يشمل استخدام موقعنا اإللكتروني تخزين ملفات تعريف االرتباط على 2(

نصية صغيرة يخزّنها متصفحك على القرص الصلب في جهازك جهازك. ملفات تعريف االرتباط هي ملفات 
لتوفير معلومات معيّنة مرتبطة بالموقع للموقع اإللكتروني الذي يستخدم ملف تعريف االرتباط (في هذه 

الحالة، موقعنا اإللكتروني). ملفات تعريف االرتباط ال يمكنها تشغيل أي تطبيقات أو نقل أي فيروسات 
 ر الذي تستخدمه. والغرض منها هو تيسير استخدام شبكة اإلنترنت وزيادة فاعليتها.إلى جهاز الكمبيوت

  
 ) استخدام ملفات تعريف االرتباط:3(

 أ) يستخدم هذا الموقع اإللكتروني األنواع التالية من ملفات تعريف االرتباط، ونطاقها ووظائفها كما يلي:
 ((ب) انظر) ملفات تعريف االرتباط المؤقتة 
  تعريف االرتباط الدائمة (انظر (ج))ملفات 

ب) يتم حذف ملفات تعريف االرتباط المؤقتة تلقائيًا عند إغالق متصفحك. وهي تشمل ملفات تعريف 
االرتباط للجلسة تحديًدا. تُخزّن ملفات تعريف االرتباط المذكورة ما ُيطلق عليه "معرّف الجلسة" لدمج 

حدة مشتركة. يساعد ذلك في التعرّف على جهاز الطلبات المنفصلة من المتصفح في جلسة وا
الكمبيوتر الذي تستخدمه عند العودة إلى الموقع اإللكتروني للشركة. ويتم حذف ملفات تعريف االرتباط 

 للجلسة عند تسجيل الخروج أو إغالق المتصفح.
اط. لكل ملف تعريف ارتب ج) يتم حذف ملفات تعريف االرتباط الدائمة تلقائيًا بعد فترة معيّنة، كما هو محّدد

يمكنك حذف أي ملف تعريف ارتباط كما هو موضّح في إعدادات األمان المفضّلة في متصفحك في أي 
 وقت.

د) يمكنك تهيئة إعدادات المتصفح حسب الحاجة ورفض قبول ملفات تعريف ارتباط الجهات الخارجية أو 
ن من االستمتاع بكل الخدمات التي يقدمها موقعنا كل ملفات تعريف االرتباط. ونود إعالمك أنه قد ال تتمكّ 

 اإللكتروني إذا لم تسمح بملفات تعريف االرتباط.
هـ) يتم تخزين ملفات تعريف االرتباط، وهي ضرورية إلجراء االتصاالت اإللكترونية أو لتوفير ميزات معينة، 

تخزين  ).GDPRانات () من الالئحة العامة لحماية البيfبالمستند ( 1في ص.  6وفًقا للمادة 
ملفات تعريف االرتباط هو مصلحة مشروعة من أجل تحسين خدماتنا وتقديمها خالية من األخطاء الفنية. 

بقدر ما نقوم بتخزين ملفات تعريف االرتباط األخرى (مثل ملفات تعريف االرتباط المستخدمة لتحليل 
ه التحديد في سياسة الخصوصية الخاصة عادات التصفح الخاصة بك)، فهذه يتم االشارة إليها على وج

 بنا.
 

  



 

 

 

 §4 COOKIEBOT 
 Cybot A/S, Havnegade 39, 1058) يستخدم موقعنا اإللكتروني خدمة تقّدمها شركة 1(

Copenhagen, Denmark  :ُيشار إليها في هذا المستند باسم)cookiebot.com.( 
 

ضرورية من الناحية الفنية ألنها تُستخَدم  cookiebot.com) ملفات تعريف االرتباط التي تضعها خدمة 2(
فقط ألغراض الحصول على الموافقة الالزمة الستخدام ملفات تعريف االرتباط التي تم وضعها على هذا 

الموقع اإللكتروني. ونحن نستخدم هذه البيانات لضمان عمل كل وظائف موقعنا اإللكتروني بشكل كامل. 
إذا لزم األمر.  cookiebot.comيتم نقل البيانات الشخصية المرتبطة بمتصفحك إلى  لهذا الغرض، يجوز أن

) من fفي المستند ( 6من المادة  1األساس القانوني لذلك هو مصلحتنا المشروعة بموجب الفقرة 
 ).GDPRالالئحة العامة لحماية البيانات (

 
أجله. ويمكنك العثور على مزيد من  ) سيتم حذف البيانات فور تحقيق الغرض الذي تم جمعها من3(

: cookiebot.comالمعلومات حول معالجة البيانات المنقولة في بيان حماية البيانات من 
https://www.cookiebot.com/en/privacy-policy-generator-gdpr/ 

 
من جمع بياناتك ومعالجتها عن طريق إيقاف تنفيذ رمز النص البرمجي  cookiebot.com) يمكنك منع 4(

 في متصفحك أو تثبيت أداة لحظر النصوص البرمجية في متصفحك.  
 

 افية من موقعنا اإللكتروني ميزات وعروض إض 5§ 
)إضافًة إلى استخدام موقعنا اإللكتروني ألغراض إعالمية بحتة، نقّدم أيًضا مجموعة واسعة ومتنوعة 1(

من الخدمات المتاحة لالستخدام من قِبَل األشخاص المهتمين. عادًة ما تتطلب هذه الخدمات إدخال 
 ت الصلة ولمعالجة البيانات كما ذكر سابًقا. معلومات شخصية إضافية نستخدمها لتقديم الخدمة ذا

     
) نستعين من حين إلى آخر بمقّدمي خدمة من جهة خارجية لمعالجة بياناتك. ونختار مقّدمي الخدمة 2(

 ونتعاقد معهم بعناية بالغة وهم ملتزمون بتوجيهاتنا وتتم مراجعة عملهم بصفة منتظمة.
     
)، EEAشركاء في بلد خارج المنطقة االقتصادية األوروبية ( ) في حال وجود مقّدمي الخدمة أو3(

  سُنعلمك باآلثار المترتبة على ذلك في وصف العرض.
 

  معالجة بيانات التواصل 6§ 
عند التواصل معنا، على سبيل المثال عن طريق الهاتف أو البريد اإللكتروني أو إكمال نموذج التواصل 

تعليقات أو الرسائل على حساباتنا على وسائل التواصل االجتماعي، المتاح على موقعنا اإللكتروني أو ال
نعالج البيانات الشخصية التي تقّدمها، وتحديًدا، اسمك وعنوانك وعنوان بريدك اإللكتروني ورقم هاتفك 
ألغراض معالجة استفسار جهة االتصال والرد عليها. ويتم تنفيذ ذلك في سياق العالقات التعاقدية وما 

) من الالئحة العامة لحماية bفي المستند ( 6من المادة  1عاقدية على األساس القانوني للفقرة قبل الت
من  1) أو لحماية مصالحنا المشروعة في حالة االستفسارات األخرى بموجب الفقرة GDPRالبيانات (

نات التي تقّدمها ). سيتم حذف البياGDPR) من الالئحة العامة لحماية البيانات (fفي المستند ( 6المادة 
مع االستفسار فور تحقيق الغرض منها وعدم وجود ضرورة لتخزينها بعد ذلك. وتسري أيًضا المتطلبات 

 القانونية لألرشفة.
 

 ال الموافقة عليها االعتراض على معالجة بياناتك أو إبط 7§ 
) إذا كنت قد منحتنا موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية، يحق لك سحب هذه الموافقة في أي 1(

ولن تتأثر بذلك مشروعية وقت. يؤثّر هذا اإلبطال على الموافقة على معالجة بياناتك بعد إعالمنا بذلك. 
 المعالجة التي تمت على أساس الموافقة السابقة لإلبطال.

  
) في حال استناد معالجة البيانات الشخصية إلى توازن المصالح، يجوز لك االعتراض على المعالجة. 2(

ينطبق ذلك تحديًدا إذا لم تكن المعالجة الزمة لتنفيذ أحد العقود معك، وهذا ما سنوضّحه في كل حالة 
لالعتراض توضّح  في وصف الوظائف كما يلي. عند استخدام حق االعتراض، نطلب منك تقديم أسباب

لماذا ال ينبغي أن نعالج بياناتك الشخصية. في حال كان االعتراض ُمبرًّرا، سندرس الموقف وسيتم إيقاف 
 معالجة البيانات أو تعديلها أو سيتم إعالمك باألسباب المشروعة التي سنتابع على أساسها المعالجة.

  



 

 

 

ياناتك ألغراض إعالنية ولتحليل البيانات في أي ) بطبيعة الحال، لك الحق في االعتراض على معالجة ب3(
وقت. يمكنك تقديم طلب اعتراض على عرض اإلعالنات باستخدام بيانات االتصال التالية: 

.comwedatenschutz@bo. 
 

  MATOMOاستخدام  8§ 
من أجل تحليل زيارات  Matomo) يستخِدم موقعنا اإللكتروني النظام األساسي لتحليل بيانات الويب 1(

المستخدمين على موقعنا اإللكتروني. تسمح لنا اإلحصاءات التي تم جمعها بهذه الطريقة بتحسين 
عرضنا وجعله أكثر إثارة لالهتمام بالنسبة إليك. واألساس القانوني الستخدامها هو مصلحتنا المشروعة 

 ).GDPRئحة العامة لحماية البيانات () من الالfبالمستند ( 1في ص.  6من المادة  1بموجب الفقرة 
  
لمزيد من المعلومات) على  5) ألغراض هذا التحليل، يتم تخزين ملفات تعريف االرتباط (انظر البند 2(

جهاز الكمبيوتر الذي تستخدمه. ويتم تخزين جميع المعلومات التي يتم جمعها بهذه الطريقة على 
خدام ملفات تعريف االرتباط، نود إعالمك بأنه قد ال يمكنك خادمنا في ألمانيا فقط. إذا لم تسمح باست

االستمتاع بجميع الخدمات التي يقدمها موقعنا اإللكتروني. يحق لك منع استخدام ملفات تعريف االرتباط 
 من خالل اإلعدادات المفضّلة في متصفحك.

وذلك بالنقر على مربّع  Matomoويحق لك أيًضا تعطيل التحليل لزيارتك إلى موقعنا اإللكتروني من خالل 
 االختيار التالي (التعطيل).

  
من  IP" الختصار عناوين AnonymizeIPبالوظيفة اإلضافية " Matomo) يستخدم موقعنا اإللكتروني 3(

الذي  IPأجل إجراء المزيد من المعالجة. يمنع هذا ربط المعلومات بالهوية الشخصية. وُيذكر أن عنوان 
 غير مرتبط بأي بيانات أخرى نجمعها. Matomoيشاركه متصفحك من خالل 

  
)4 (Matomo  مشروع مفتوح المصدر. تتوفّر معلومات حول سياسة الخصوصية لمقّدم الخدمة من جهة

 ./https://matomo.org/privacy-policyخارجية هذا على 
عند اكتمال إجراءات التعطيل، لن تسّجل أداة تحليل بيانات الويب زياراتك إلى هذا الموقع اإللكتروني. 

تجدر اإلشارة إلى أنك في حال محوت ملفات تعريف االرتباط أو حذفت ملف تعريف ارتباط التعطيل أو في 
 لتعطيل مرة أخرى. حال غيرت أجهزة الكمبيوتر أو متصفحات الويب، سيكون عليك تنفيذ إجراء ا

 
 

 Googleإحصاءات  9§ 
 Googleإحصاءات ) 1(

"، إذا كنت قد وافقت على ذلك، وهي خدمة لتحليل Googleيستخِدم هذا الموقع اإللكتروني "إحصاءات 
 Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow. وشركة Google LLCبيانات الويب من شركة 

Street, Dublin 4, Ireland ")Google.هي مقّدم الخدمة المسؤول في االتحاد األوروبي ("  
 

 ) نطاق المعالجة2(
" ما تُسمى بملفات تعريف االرتباط، وهي ملفات نصية يتم تخزينها Googleتستخِدم خدمة "إحصاءات 

سمح بتحليل استخدامك للموقع اإللكتروني. وعادًة ما يتم نقل المعلومات التي أنشأها على جهازك وت
في الواليات المتحدة  Googleملف تعريف االرتباط عن استخدامك لهذا الموقع اإللكتروني إلى خادم 

 األمريكية، ويتم تخزينها هناك.
 

"، وهذا ما يسمح بإنشاء تقارير Googleنحن نستخدم وظيفة "الخصائص الديمغرافية" في "إحصاءات 
تتضمّن معلومات عن عمر زوّار الموقع اإللكتروني وجنسهم واهتماماتهم. تنشأ هذه البيانات من إعالنات 

Google  المستندة إلى االهتمامات فضالً عن بيانات الزوّار من الجهات الخارجية. وال يمكن تعيين هذه
 البيانات ألي شخص محّدد. 

  



 

 

 

 
"). وُيذكر أن تفعيل وظيفة إخفاء IP" (التي تُسمى "إخفاء عناوين anonymizeIPنستخِدم الوظيفة "نحن 

الذي تستخدمه  IPفي البداية لعنوان  Googleعلى هذا الموقع اإللكتروني يعني اختصار  IPهوية عنوان 
االتفاقية من خالل  داخل الدول األعضاء في االتحاد األوروبي أو في غيرها من الدول الموقِّعة على

في الواليات  Googleبالكامل إلى أحد خوادم  IPالمنطقة االقتصادية األوروبية. وال يتم نقل عنوان 
الذي ينقله متصّفحك  IPوال يتم دمج عنوان  المتحدة األمريكية واختصاره هناك إال في ظروف استثنائية.

 .Googleمن " مع البيانات األخرى Googleفي سياق خدمات "إحصاءات 
 

 يتم جمع المعلومات التالية، إلى جانب بيانات أخرى، خالل زيارتك إلى الموقع اإللكتروني:
 الصفحات التي تستدعيها، بمعنى "مسار النقر" الخاص بك •
"أهداف الموقع اإللكتروني" التي يتم تحقيقها (اإلحاالت الناجحة، مثالً، اشتراكات النشرات  •

 التنزيل والمبيعات)اإلخبارية وعمليات 
سلوكك كمستخِدم (مثالً، النقرات والوقت المستغَرق على الموقع اإللكتروني ومعدل  •

 االرتداد)
 موقعك الجغرافي التقريبي (المنطقة) •
 الخاص بك (في شكله المختصر) IPعنوان  •
 المعلومات الفنية عن متصّفحك والجهاز الذي تستخدمه (مثالً، إعداد اللغة ودقة الشاشة) •
 مقّدم خدمة اإلنترنت الذي تستعين به •
الُمحيل (الموقع اإللكتروني أو وسيط اإلعالنات الذي وصلت عن طريقه إلى هذا  URLعنوان  •

 الموقع اإللكتروني)
 

 ) الغرض من معالجة البيانات3(
 ءهذه المعلومات نيابًة عنا لتقييم استخدام المستخدمين لموقعنا اإللكتروني وإنشا Googleتستخدم 

تقارير عن األنشطة التي تتم في هذا الموقع اإللكتروني وتزويدنا بخدمات أخرى ذات صلة باستخدام 
 هذا الموقع اإللكتروني واستخدام اإلنترنت. 

 
 ) مستلم البيانات4(

 ,Google Ireland Limited, Gordon Houseالجهة التي تتسلم البيانات وتتولّى معالجة الطلب هي 
Barrow Street, Dublin 4, Ireland وقد وقّعنا اتفاقية لمعالجة الطلبات مع .Google  لهذا الغرض. ويجوز

، ومقرها في والية كاليفورنيا في Google LLCكٌل من شركة  Googleأن يصل إلى البيانات التي تخزّنها 
 الواليات المتحدة األمريكية، وعند االقتضاء، السلطات في الواليات المتحدة.

 
 نقل البيانات إلى بلدان أخرى) 5(
 ال يمكن استبعاد نقل البيانات داخل الواليات المتحدة األمريكية. 

 
 ) فترة التخزين6(

شهًرا. ويتم تلقائيًا  14سيتم تلقائيًا حذف البيانات التي أرسلناها والمرتبطة بملفات تعريف االرتباط بعد 
 التخزين مرة كل شهر.  حذف البيانات التي بلغت نهاية الحد األقصى لفترة

من جمع ومعالجة البيانات الناشئة عن ملف تعريف االرتباط والمرتبطة  Googleكذلك، يمكنك منع 
 الخاص بك) من خالل: IPباستخدامك للموقع اإللكتروني (بما في ذلك عنوان 
 (أ). عدم الموافقة على إعداد ملف تعريف االرتباط أو

المكوّن اإلضافي للمتصّفح المتوفّر  توتثبي(ب). تنزيل 
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=ar  إليقاف خدمة "إحصاءاتGoogle." 

ن ا األساس، لكويمكنك أيًضا منع تخزين ملفات تعريف االرتباط عن طريق إعداد برنامج المتصّفح على هذ
في حال ضبط المتصّفح لرفض كل ملفات تعريف االرتباط، قد يؤدي ذلك إلى الحد من الوظائف المتاحة 

 على هذا الموقع اإللكتروني وغيره.
 

 ) األساس القانوني وحق إبطال الموافقة7(
 1في ص.  6من المادة  1موافقتك بموجب الفقرة األساس القانوني لعملية معالجة البيانات هذه هو 

). ويحق لك إبطال هذه الموافقة في أي GDPR) من الالئحة العامة لحماية البيانات (aفي المستند (
 وقت ويسري ذلك مستقبالً بالوصول إلى إعدادات ملفات تعريف االرتباط 

 https://bowe.com/en/cookies/ خيارك. وتغيير 



 

 

 

 
يمكنك أيًضا منع تخزين ملفات تعريف االرتباط برفضها بصفة عامة في بانر ملفات تعريف االرتباط على 
موقعنا اإللكتروني أو من خالل تحديد اإلعداد المناسب في برنامج المتصّفح الذي تستخدمه. ويمكن 

االرتباط والمرتبطة من جمع ومعالجة البيانات الناشئة عن ملف تعريف  Googleأيًضا للمستخدمين منع 
باستخدامهم للموقع اإللكتروني من خالل تنزيل وتثبيت المكوّن اإلضافي للمتصّفح المتوفّر في: 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=ar . 
 

" وحماية Googleات عن بنود استخدام خدمة "إحصاءات ) يمكنك الحصول على مزيد من المعلوم8(
وفي  /https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/usهنا:  Googleالبيانات في 

https://policies.google.com/?hl=ar. 
 

 GOOGLEخطوط الويب من  10§ 
 ,Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow St" من Googleنحن نستخدم "خطوط الويب من 

Dublin 4, Ireland  على موقعنا اإللكتروني. يسمح لنا ذلك باستخدام خطوط خارجية. واستخدامها في
 كمورّد من جهة خارجية.   Googleوضع عدم االتصال باإلنترنت يعني عدم نقل أي بيانات إلى 

 
  الروابط إلى صفحات الويب األخرى 11§ 

ط. ويجوز أن تتضّمن صفحات الويب يسري بيان حماية البيانات هذا على تواجدنا الخاص على اإلنترنت فق
التي تشكّل هذا التواجد روابط إلى صفحات ويب تابعة لجهات خارجية (مثل وسائل التواصل 

االجتماعي). ولن يشمل بيان حماية البيانات الخاص بنا صفحات الويب هذه. ننصحك عند مغادرة أماكن 
 نات لكل صفحة ويب تجمع بيانات شخصية.تواجدنا على الويب، أن تقرأ بعناية إرشادات حماية البيا

 
  التواجد على اإلنترنت في وسائل التواصل االجتماعي 12§ 

نحن نتواجد على وسائل التواصل االجتماعي على اإلنترنت للتواصل مع العمالء واألطراف المعنية 
تجاري والمستخدمين النشطين هناك ولكي نتمكّن من إعالمهم بخدماتنا. وتسري شروط النشاط ال

وإرشادات حماية البيانات للمشغل المعني على التفاعالت التي تتم من خالل هذه الشبكات أو 
 المنصات.

 
وما لم يتم ذكر خالف ذلك في بيان حماية البيانات، نعالج البيانات التي يقّدمها المستخدمون أثناء 

أماكن تواجدنا على اإلنترنت أو التواصل معنا عبر وسائل التواصل االجتماعي، مثل نشر مشاركة على 
 إرسال رسائل إلينا.

، Twitter ،Xing ،LinkedInيسري بيان حماية البيانات هذا على أماكن تواجدنا على اإلنترنت في  
،youtube.com ،Google MyBusiness. 

 
  YOUTUBEدمج فيديوهات  13§ 
تم دمجها من مورّد الجهة الخارجية  YouTube) يشمل ما نعرضه على اإلنترنت أيًضا فيديوهات 1(

Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland ويتم تخزينها في .
http://www.youtube.com  ويمكن الوصول إليها من موقعنا اإللكتروني مباشرًة. يضعYouTube  ملفات

تعريف ارتباط عند تشغيل فيديوهات لجمع معلومات عن زوّار موقعه اإللكتروني. كل هذه الفيديوهات 
يانات الموّسع"، والذي يعني عدم نقل أي معلومات عنك بصفتك مشمولة في "وضع حماية الب

في حال عدم تشغيل الفيديوهات أو عدم موافقتك على ذلك سابًقا. وعند  YouTubeالمستخدم إلى 
موافقتك فقط، سيتم نقل البيانات المحّددة في ما يلي. ُيذكر أنه ليس لدينا أي تحكّم في عمليات نقل 

 البيانات الناتجة.  
  
بمعلومات تشير إلى أنك دخلت إلى الصفحة المعنية  YouTubeتزوّد زيارة الموقع اإللكتروني موقع ) 2(

من هذه السياسة.  3على موقعنا اإللكتروني. إضافًة إلى ذلك، تتوفّر لهم البيانات الموضّحة في البند 
ستخدم سّجلت الدخول يوفّر حساب م YouTubeتتم مشاركة هذه المعلومات بصرف النظر عما إذا كان 

، يتم ربط بياناتك بحسابك Googleإليه أو لم تسّجل الدخول إليه. إذا كنت قد سّجلت الدخول إلى 
بهذه الطريقة، يجب  YouTubeبشكل مباشر. إذا لم تكن ترغب في ربط ملف التعريف الخاص بك على 

 تسجيل الخروج أوالً قبل تنشيط الزر. 
أيًضا. وإذا بدأت تشغيل الفيديو، قد يؤدي ذلك إلى  Google DoubleClickيؤدي ذلك إلى االتصال بشبكة 

 المزيد من إجراءات معالجة البيانات. 



 

 

 

  
بياناتك كملف تعريف للمستخدم ويستخدمه ألغراض اإلعالنات و/أو أبحاث السوق  YouTube) يخزّن 3(

و/أو اإلدارة المخصّصة لموقعه اإللكتروني. ويتم تنفيذ هذه التحليالت (حتى للمستخدمين الذين لم 
يسجلوا الدخول) لعرض إعالنات مستهدفة وإعالم المستخدمين اآلخرين على موقع التواصل االجتماعي 

أنشطتك على موقعنا اإللكتروني. يحق لك االعتراض على إنشاء ملفات تعريف المستخدم من  بشأن
 .YouTubeخالل التواصل مع 

  
في  6من المادة  1هو منح موافقتك بموجب الفقرة  YouTube) األساس القانوني لتشغيل فيديوهات 4(

 ).GDPR) من الالئحة العامة لحماية البيانات (aالمستند (
والغرض من ذلك ضمن  YouTubeوفر معلومات إضافية حول نطاق جمع البيانات ومعالجتها بواسطة ) تت5(

سياسة الخصوصية. ُيرجى الرجوع إلى هذه السياسة لمزيد من التفاصيل حول حقوقك وخياراتك لحماية 
  . https://policies.google.com/privacy?hl=enخصوصيتك: 

  
§ 14 LinkedIn Sales Navigator 

 LinkedIn Ireland Unlimited Companyالتابع لشركة  LinkedIn Sales Navigatorنحن نستخدم 
بهدف مخاطبة جهات االتصال مباشرًة والتواصل معها بشكل نشط. ومن خالل هذه األداة، يتم إنشاء 

قوائم جهات اتصال محتملة في الشركات المعنية، بما في ذلك تفاصيل جهات االتصال ومعلومات 
LinkedIn  .المرتبطة 

رة لبياناتك، ُيرجى زيا LinkedInلمزيد من المعلومات عن كيفية معالجة 
https://ae.linkedin.com/legal/privacy-policy 

نحن نعالج بياناتك الشخصية بهدف إجراء عمليات اتصال أو تواصل أو بدء عالقات عمل معك استناًدا إلى 
  األسس القانونية التالية:

  
ـــــك •  ضــمن 6 المــادة فــي 1 الفقــــرة من (a 1 الفـــرعي القســـم بموجــب موافقت

ــــة ــة الالئح ـــة العام ـــتي ،اتالبيـــــان لحماي ـــدم منحتهـــا ال  عند الخدمة لمق
ــاعي التواصـــــل منصّة فــي التســــــجيل ـــــة االجتم ـــون أن بشـــرط ،المعني ـــــة تك  متعلق

ـــــــــك ـــتخدم ببيانات ــم) للمنصّة كمس  وســلوك والمنصــــب العمــل وصاحب االس
 ؛(ذلــك إلى وما المنصّة على االســــتخدام

ــــــــذ • ــــابقة إجراءات اتخــاذ أو عقــد لتنفي  (b 1 الفـــرعي القســـم بموجــب للتعاقــــــد س
ــــة ضــمن 6 المــادة فــي 1 الفقــــرة من ــة الالئح ـــة العام  وجود بشـــرط ،البيانـــــــات لحماي

ـــــا قائمــــة عمل عالقـــة ــك تربطن ــــابقة إجراءات اتخــاذ أو ب  خالل من للتعاقــــــد س
ـــك على بناءً  المنصّة ـــال ســـــبيل على) طلب  تواصــــل عمليـــات أو اتصـــــاالت إجراء ،المث

ـــــافية  ؛(إض
ـــة • ــــالحنا لحماي ـــر القســـم بموجــب المشــروعة مص  فــي 1 الفقــــرة من (f 1 عيالف

ــــة ضــمن 6 المــادة ــة الالئح ـــة العام ــــالحنا تتمثّل البيانـــــــات؛ لحماي  فــي المشــروعة مص
ــدء أو التواصـــــل أو االتصـــــال إجراء  عمل عالقــة إقامــة بغـــرض معك العمــل عالقـــات ب

ـــا المحافظــة أو تنفيــــــذها أو معك ـــا أو عليه  .إنهائه
 

ـــــــك تخــــزين ســـــيتم ــــــترة بيانات ــــــــذ الالزمــة للف ــر لتنفي ـــــب كما أو هنا الموضّح ضالغ  يتطل
ــــك .القــــانون ـــــك سحب ويمكن   .وقــت أي فــي موافقت

 
 

 
 


