
من الذي يمكنك االتصال به بشأن معلوماتك الشخصية؟

المعلومات الشخصية التي نقوم بجمعها

كيف نستخدم المعلومات الشخصية؟

سياسة الخصوصية العالمية

تلتزم شركة تشارتس بحماية خصوصية األفراد الذين نالقيهم في أثناء قيامنا بأعمالنا."المعلومات الشخصية" هي المعلومات التي تعرف بهويتك٬ وترتبط بك أو بأفراد آخرين (مثل األشخاص الذين تعولهم). تصف سياسة
الخصوصية هذه كيفية تعاملنا مع المعلومات الشخصية التي نجمعها سواء من خالل موقعنا (ويشار إليه فيما يلي باسم "الموقع") أو من خالل أية وسائل أخرى (على سبيل المثال٬ من خالل استمارة الطلب الخاصة بك٬
ونماذج المطالبات٬ والمكالمات الهاتفية٬ و رسائل البريد اإللكتروني٬ والمراسالت األخرى التي تتم فيما بيننا٬ وكذلك من خالل المحققين في المطالبات٬ أو االختصاصيين الطبيين٬ أو الشهود٬ أو أي أطراف ثالثة ذات صلة
.(بأعمالنا المرتبطة بك
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إذا كانت لديك أية أسئلة بشأن استخدامنا لمعلوماتك الشخصية٬ يمكنك مراسلتنا على عنوان البريد اإللكتروني التالي: dataprivacy.ChartisAHAC@chartisinsurance.comأو قم بمراسلة المدير العام على العنوان
التالي: American Home Assurance Company (Dubai Branch), The H Hotel - Complex, Trade Center First, 27th Floor, P.O. Box 40569, Dubai, UAE؛ رقم الفاكس:5096111 4 971

 

بناًء على عالقتك معنا (على سبيل المثال٬ كحامل بوليصة مستهلك أو مؤمن عليه٬ أو مطالب غير حامل لبوليصة؛ أو شاهد أو وسيط تجاري٬ أو ممثل معين أو أي شخص آخر ذي صلة بأعمالنا)٬ قد تشتمل المعلومات الشخصية
التي يتم جمعها بشأنك وبشأن من تعول على ما يلي: 

• معلومات التعريف العام واالتصال 
كل من اسمك وعنوانك وبيانات بريدك اإللكتروني٬ ورقم هاتفك٬ ونوعك٬ وحالتك االجتماعية٬ وحالتك العائلية٬ وتاريخ ميالدك٬ وكلمات المرور الخاصة بك٬ وخلفيتك التعليمية٬ وسماتك البدنية٬ وسجالت أنشطتك٬ مثل سجالت

القيادة٬ وصورك وتاريخك الوظيفي٬ ومهاراتك وخبراتك٬ ورخصك المهنية٬ والجهات التي تنتسب لها بالعضوية٬ وعالقتك بحامل البوليصة٬ سواء كنت مؤمًنا عليه أو مطالًبا٬ وتاريخ وسبب الوفاة أو اإلصابة أو اإلعاقة. 
• أرقام التعريف الصادرة عن الهيئات أو الوكاالت الحكومية 

رقم الضمان االجتماعي أو التأمين القومي؛ أو رقم جواز السفر؛ أو رقم التعريف الضريبي؛ أو رقم التعريف العسكري؛ أو رقم رخصة القيادة أو أي تراخيص أخرى. 
• المعلومات المالية وتفاصيل الحساب 

رقم بطاقة التسديد٬ ورقم الحساب البنكي٬ وتفاصيل الحساب التاريخ االئتماني ومستوى االئتمان واألصول٬ والدخل والمعلومات المالية األخرى. 
• الحالة الطبية والحالة الصحية 

ومعلومات الكحوليات)؛  شرب  أو  التدخين  المثال٬  سبيل  الشخصية (على  والعادات  لك؛  إجراؤها  تم  التي  الطبية  والعمليات  اإلعاقة؛  أو  اإلصابة  ومعلومات  الصحية؛  والحالة  السابقة؛  أو  الحالية  الطبية  أو  الذهنية٬  أو  البدنية  الحالة 
الوصفات الطبية والتاريخ الطبي. 

• معلومات حساسة أخرى 
في بعض الحاالت الخاصة٬ قد نتلقى معلومات حساسة حول عضويتك في االتحادات التجارية٬ أو معتقداتك الدينية أو آرائك السياسية٬ أو التاريخ الطبي لعائلتك أو معلومات وراثية (على سبيل المثال٬ إذا تقدمت بطلب للحصول على
بوليصة تأمين من شريك تسويقي خارجي يعد منظمة تجارية أو دينية أو سياسية). عالوة على ذلك٬ قد نحصل على معلومات حول سجلك الجنائي أو تاريخك القضائي المدني في إطار عملية منع واكتشاف وتحري أعمال االحتيال.

قد نحصل كذلك على معلومات حساسة إذا تطوعت بتقديمها لنا (على سبيل المثال٬ إذا عبرت عن تفضيالتك حيال العالج الطبي بناًء على معتقداتك الدينية). 
• التسجيالت الهاتفية 

تسجيالت المكالمات الهاتفية بممثلينا ومراكز االتصال. 
• معلومات تمكننا من تقديم منتجاتنا وخدماتنا 

موقع وتعريف الممتلكات الخاضعة للتأمين (على سبيل المثال٬ عنوان الممتلكات٬ أو صحيفة ترخيص السيارة٬ أو رقم تعريفها)؛ وخطط االنتقال؛ والفئات العمرية لألفراد الذين ترغب في تأمينهم؛ وأرقام البوليصة والمطالبات؛
وتفاصيل التغطية/األخطار المؤمن ضدها؛ وسبب الخسارة؛ وحادث سابق أو حاالت الخسارة السابقة؛ وحالتك كمدير أو شريك أو أي حصة ملكية أو إدارية أخرى في منظمة ما؛ وبوالص التأمين األخرى التي تمتلكها. 

• التفضيالت التسويقية وتعقيب العمالء 
يمكنك أن تطلعنا على تفضيالتك التسويقية٬ أو المشاركة في مسابقة أو السحب على جائزة٬ أو أي عروض ترويجية أخرى٬ أو االستجابة لمسح تطوعي حول رضا العمالء.

 

نحن نستخدم تلك المعلومات الشخصية لألغراض التالية:
• التواصل معك ومع اآلخرين في إطار عملنا. 

• تزويدك بمعلومات هامة حول التغيرات التي تطرأ على سياساتنا٬ والشروط واألحكام األخرى٬ والموقع ومعلومات إدارية أخرى. 
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نقل المعلومات الشخصية عبر الدول

مشاركة المعلومات الشخصية

األمن

االحتفاظ بالمعلومات الشخصية

• اتخاذ القرارات المعنية بتقديم التأمين وخدمات المساعدة٬ بما يشمل تقييم المطالبات ومعالجتها وتسويتها؛ وكذلك٬ إن كان ذلك مناسًبا٬ إدارة المنازعات التي تنشأ حول المطالبات. 
• تقييم مدى أهليتك لخطط السداد٬ ومعالجة أقساطك التأمينية والمدفوعات األخرى. 

• تقديم مستوى أفضل من الجودة والتدريب واألمن (على سبيل المثال٬ فيما يتعلق بالمكالمات الهاتفية ألرقام هواتف االتصال الخاصة بنا والتي يتم إما تسجيلها أو مراقبتها). 
• منع واكتشاف وتحري الجرائم٬ بما يشمل جرائم االحتيال٬ وغسيل األموال٬ وتحليل وإدارة المخاطر التجارية األخرى. 

• إجراء أبحاث وتحاليل سوقية٬ بما في ذلك استطالعات رضا العمالء. 
• تزويدك بالمعلومات التسويقية (بما يشمل معلومات حول منتجات وخدمات أخرى مقدمة من قبل مجموعة منتقاة من شركائنا الخارجيين) بما يتفق مع التفضيالت التي سبق لك إبداؤها. 

• إضفاء الطابع الشخصي على تجربتك على موقعنا من خالل تقديم معلومات وإعالنات مصممة خصيصاً لتتناسب مع احتياجاتك. 
• تعريفك إلى أي شخص تقوم بإرسال رسائل إليه عبر موقعنا. 

• إتاحة الفرصة لك للمشاركة في المسابقات وأنشطة السحب على الجوائز٬ والعروض الترويجية المشابهة٬ وإدارة مثل تلك األنشطة. توجد شروط وأحكام خاصة ببعض تلك األنشطة٬ والتي قد تنطوي على معلومات إضافية حول
كيفية استخدامنا وإفصاحنا عن معلوماتك الشخصية؛ لذا ننصحك بقراءة تلك الشروط واألحكام بعناية. 

• إدارة البنية التحتية وعمليات األعمال الخاصة بنا٬ واالمتثال للسياسات واإلجراءات الداخلية٬ بما يتضمن تلك المتعلقة بالتدقيق والتمويل والمحاسبة٬ وتحرير الفواتير وتحصيل المستحقات٬ ونظم تكنولوجيا المعلومات والبيانات٬
واستضافة الموقع ومواصلة العمل٬ والسجالت وإدارة المستندات والطباعة. 

• حل الشكاوى المقدمة إلينا والتعامل مع طلبات الوصول إلى البيانات أو تصحيحها. 
• االمتثال للقوانين وااللتزامات التنظيمية (بما في ذلك القوانين السارية خارج البلد الذي تقيم به)٬ مثل تلك المتعلقة بمكافحة غسيل األموال واإلرهاب؛ وكذلك االلتزام بمتطلبات العملية القانونية٬ واالستجابة للطلبات المقدمة من

السلطات العامة والحكومية (بما يشمل تلك الكائنة خارج البلد الذي تقيم به). 
• إثبات الحقوق القانونية والدفاع عنها؛ حماية عملياتنا أو عمليات شركات المجموعة التي ننتمي إليها٬ أو شركائنا في صناعة التأمين٬ وحماية حقوقنا وخصوصيتنا وسالمتنا وممتلكاتنا٬ و/أو تلك الخاصة بشركات مجموعتنا أو

بك أو باآلخرين؛ عالوة على مالحقة التعويضات المتاحة٬ أو الحد من األضرار الواقعة علينا.
 

نظًرا للطبيعة الدولية ألعمالنا٬ قد نقوم لألغراض سالفة الذكر بنقل المعلومات الشخصية إلى أطراف تعمل في بلدان أخرى (بما في ذلك الواليات المتحدة والبلدان األخرى التي تتبنى نظاًما مختلًفا لحماية البيانات عن ذلك الساري في
الدولة التي تقيم فيها). على سبيل المثال٬ قد نقوم بنقل معلوماتك الشخصية بغرض معالجة مطالبات التأمين على السفر الدولي٬ وتقديم خدمات اإلعانة الطبية الطارئة عند وجودك خارج البالد. قد نقوم بنقل المعلومات على الصعيد

الدولي إلى شركات مجموعتنا٬ ومزودي الخدمات التابعين لنا٬ وشركائنا في العمل٬ والسلطات الحكومية أو العامة.
 

قد تقوم تشارتس بإتاحة حق الوصول لمعلوماتك الشخصية إلى:
• شركات مجموعتنا 

http://www.aigcorporate.com/AIG_All_Entities.pdf :لالطالع على قائمة بشركات مجموعة تشارتس التي يمكنها الوصول لمعلوماتك الشخصية واستخدامها٬ الرجاء مراجعة الرابط ادناه
مالحظة: تتحمل شركة أميريكان هوم إنشورانس كومباني (فرع دبي) المسؤولية عن إدارة وأمن المعلومات الشخصية المستخدمة على نحو مشترك. يقتصر الوصول للمعلومات الشخصية داخل تشارتس على هؤالء األفراد الذين

يحتاجون للوصول إلى المعلومات ألغراض أعمالنا. 
• أطراف التأمين والتوزيع اآلخرون 

في إطار التسويق وتقديم حلول التأمين٬ ومعالجة المطالبات٬ قد تقدم تشارتس معلوماتك الشخصية إلى أطراف ثالثة مثل: الُمَؤمَِّنين اآلخرين٬ وشركات إعادة التأمين٬ وسماسرة إعادة التأمين وغيرهم من الوسطاء الوكالء؛ والممثلين
المعينين٬ والموزعين وشركاء التسويق٬ والمؤسسات المالية٬ وشركات االوراق المالية وغيرهم من شركاء العمل. 

• مزودو خدماتنا
مزودو الخدمات الخارجيون٬ مثل: االختصاصيين الطبيين والمحاسبين٬ وخبراء شؤون التأمين٬ والمدققين والخبراء والمحامين والمستشارين االختصاصيين الخارجيين٬ ومزودي خدمات االنتقاالت والمساعدة الطبية؛ ومزودي
خدمات مراكز االتصال٬ ومزودي خدمات نظم تكنولوجيا المعلومات والدعم واالستضافة٬ ومزودي خدمات الطباعة والدعاية والتسويق واألبحاث السوقية والتحليالت؛ والبنوك والمؤسسات المالية التي تخدم حساباتنا؛ ومديري
مطالبات األطراف الثالثة٬ ومزودي خدمات إدارة المستندات والسجالت؛ ومحققي ومعدلي المطالبات٬ ومستشاري اإلنشاء والمهندسين والفاحصين٬ والمستشاريين القضائيين والمترجمين٬ ومن يماثلهم من متخصصين خارجيين٬

ومزودي خدمات خارجيين ممن يقدمون لنا المساعدة في مزاولة أنشطة أعمالنا. 
• السلطات الحكومية واألطراف الثالثة المشاركة في دعاوى قضائية

قد تقوم تشارتس كذلك بمشاركة المعلومات الشخصية مع السلطات الحكومية أو العامة (وهذا يشمل٬ على سبيل المثال ال الحصر٬ لجان تعويضات العمال٬ والمحاكم٬ وجهات إنفاذ القانون٬ وهيئات الضرائب٬ ووكاالت التحقيقات
الجنائية)؛ والمشاركين في العملية القانونية المدنية ومحاسبيهم ومدققيهم ومحاميهم ومستشاريهم وممثليهم٬ وذلك وفًقا لما نراه ضرورًيا أو مالئًما: (أ) لاللتزام بالقوانين السارية٬ بما في ذلك القوانين السارية خارج الدولة التي تقيم
بها؛ و(ب) لاللتزام باإلجراءات المعتمدة للعملية القانونية؛ و(ج) لالستجابة للطلبات المقدمة من السلطات العامة والحكومية٬ بما يشمل السلطات العامة والحكومية خارج الدولة التي تقيم بها؛ و(د) لفرض تنفيذ شروطنا وأحكامنا؛
و(هـ) لحماية عملياتنا أو عمليات أي من شركات مجموعتنا؛ (و) لحماية حقوقنا أو خصوصيتنا أو سالمتنا أو ممتلكاتنا٬ و/أو تلك الخاصة بشركات مجموعتنا٬ أو بك أو بآخرين و(ز) للسماح لنا بمالحقة التعويضات المتاحة٬ والحد

من األضرار الواقعة علينا. 
• األطراف الثالثة اآلخرون

قد نقوم بمشاركة المعلومات الشخصية مع المستفيدين٬ ومزودي خدمات الطوارئ (اإلطفائيون٬ والشرطة٬ وخدمات الطوارئ الطبية)؛ وتجار التجزئة٬ والشبكات الطبية والمنظمات٬ ومزودي الخدمات ومكاتب السفر٬ ومكاتب
االئتمان٬ ووكاالت اإلبالغ عن االئتمان٬ واألشخاص اآلخرين المتورطين في حادث يكون موضوع إحدى المطالبات٬ وكذلك المشترين٬ والمشترين المرتقبين٬ أو أي أطراف أخرى في أي عملية إعادة تنظيم أو دمج أو بيع أو

مشروع مشترك٬ أو مهمة أو تحويل أو أي صفقة أخرى٬ سواء فعلية أو محتملة٬ ذات صلة بكل أو جزء من أعمالنا أو أصولنا أو أسهمنا. 
قد تتم كذلك مشاركة المعلومات الشخصية من قبلك٬ على لوحات الرسائل أو غرف الدردشة٬ أو صفحات المعلومات العامة والمدونات والخدمات األخرى المتوفرة على الموقع٬ الذي يمكنك نشر المعلومات والمواد عليه. الرجاء
االنتباه إلى أن أي معلومات تقوم بنشرها أو اإلفصاح عنها من خالل تلك الخدمات سوف تصبح مشاًعا للعام٬ وقد تصبح متاحة لزوار موقعنا وللجمهور العام. ولذا٬ نحن نحثك على إبداء غاية الحرص عند تقرير اإلفصاح عن

معلوماتك الشخصية أو أي معلومات أخرى من خالل الموقع.
 

سوف تتخذ شركة تشارتس كافة التدابير التقنية والمادية والقانونية والتنظيمية المالئمة٬ والتي تتفق مع قوانين الخصوصية وأمن البيانات السارية. ولسوء الحظ٬ ال يمكن ضمان أمن أية بيانات يتم نقلها عبر اإلنترنت٬ أو نظام تخزين
بيانات بنسبة 100%. إذا كانت لديك أسباب تدعوك لالعتقاد بأن تفاعلك معنا لم يعد آمًنا (على سبيل المثال٬ إذا كنت تشعر بأنه قد تم االستهانة بأمن أي من معلوماتك الشخصية التي قد تكون بحوزتنا)٬ نرجو منك سرعة إخطارنا.
(راجع قسم "من الذي يمكنك االتصال به بشأن معلوماتك الشخصية" أعاله). حينما تقوم شركة تشارتس بتقديم المعلومات الشخصية إلى مزود خدمات٬ يتم انتقاء مزود الخدمات بعناية فائقة٬ وتتم مطالبته باستخدام التدابير المناسبة

لحماية سرية وأمن المعلومات الشخصية.
 

تتخذ شركة تشارتس كافة الخطوات المعقولة لضمان أن جميع المعلومات الشخصية التي بحوزتنا يمكن االعتماد عليها للغرض المقصود منها٬ وأنها دقيقة وكاملة حسبما يلزم لتنفيذ األغراض المقررة في سياسة الخصوصية. سوف
تحتفظ تشارتس بالمعلومات الشخصية للفترة الالزمة لإليفاء باألغراض الموضحة في سياسة الخصوصية٬ إال في حالة ضرورة االحتفاظ بها لفترة أطول٬ أو إن كان ذلك مسموًحا به من قبل القانون.

 

http://www.aigcorporate.com/AIG_All_Entities.pdf


المعلومات الشخصية الخاصة بأفراد آخرين

الطلبات واألسئلة والمخاوف الخاصة بالوصول للمعلومات وتصحيحها

المعلومات األخرى التي نقوم بجمعها من خالل الموقع

المواقع اإللكترونية الخاصة باألطراف الثالثة

استخدام الموقع من قبل القّصر

التغييرات التي تطرأ على سياسة الخصوصية هذه

إذا قمت بتزويد تشارتس بمعلومات شخصية خاصة بأشخاص آخرين٬ فإنك توافق على ما يلي: (أ) إبالغ الشخص المعني بمحتوى سياسة الخصوصية هذه؛ و(ب) الحصول على أي موافقات ينص عليها القانون لجمع واستخدام
واإلفصاح عن ونقل (بما يشمل النقل عبر الدول) المعلومات الشخصية المتعلقة بذلك الشخص بما يتفق مع سياسة الخصوصية هذه.

 

في بعض الدول٬ قد يتمتع الشخص بالحق في الوصول للمعلومات الشخصية٬ أو تصحيحها٬ أو االعتراض على استخدامها٬ أو طلب حذفها أو طمسها بناًء على دوافع معينة. الرجاء االتصال بنا حسبما هو موضح في قسم "من الذي
بعض أن  إلى  االنتباه  الرجاء  الشخصية.  للمعلومات  معالجتنا  كيفية  من  مخاوف  أو  أسئلة  أية  لديك  كان  حال  في  المخاوف  إلبداء  أو  الشأن٬  بهذا  الخاصة  األسئلة  كافة  لتوجيه  الشخصية"أعاله  معلوماتك  بشأن  به  االتصال  عليك 

المعلومات الشخصية قد يتم استثناؤها من حق الوصول أو التصحيح أو االعتراض على االستخدام أو الحذف أو الطمس استنادًا لقوانين الخصوصية وحماية البيانات المحلية.
 

"المعلومات األخرى" هي أية معلومات ال تكشف عن هويتك الخاصة٬ مثل: 

• معلومات برنامج التصفح؛ 
• المعلومات التي يتم جمعها من خالل ملفات تعريف االرتباط (كوكيز)٬ وعالمات البكسل٬ والتقنيات األخرى؛ 

• المعلومات الديموغرافية والمعلومات األخرى التي تقدمها إلينا؛ و 
• المعلومات المجمعة 

المعلومات األخرى التي نقوم بجمعها 

قد نقوم نحن ومزودو خدماتنا من األطراف الثالثة بجمع معلومات أخرى بعدة طرق مختلفة٬ والتي تتضمن المعلومات المجمعة من خالل المصادر التالية: 

التشغيل نظام  ونوع  شاشتك٬  عرض  ودقة  اإلنترنت)٬  على  بك  الخاص  الكمبيوتر  جهاز  عنوان  (أي   IP عنوان  مثل  اإللكترونية٬  المواقع  أغلب  قبل  من  معينة  معلومات  جمع  يتم  بك:  الخاص  اإلنترنت  متصفح  خالل  من   •
(Windows أو Mac) واإلصدار٬ ونوع متصفح اإلنترنت وإصداره٬ ووقت زيارة الموقع والصفحة (الصفحات) التي قمت بزيارتها. نحن نستخدم تلك المعلومات ألغراض مثل: تقدير مستويات استخدام الموقع٬ والمساعدة على

تشخيص مشكالت الملقم٬ وإدارة الموقع. 
• استخدام ملفات تعريف االرتباط (كوكيز): تعد ملفات تعريف االرتباط بمثابة أجزاء من معلومات يتم تخزينها مباشرة على الكمبيوتر الذي تستخدمه. تتيح لنا ملفات تعريف االرتباط التعرف إلى الكمبيوتر٬ وجمع معلومات حول
نوع متصفح اإلنترنت٬ والفترة الزمنية التي قضيتها على الموقع٬ والصفحات التي قمت بزيارتها٬ وتفضيالت اللغة وما إلى ذلك من معلومات. وقد نستخدم تلك المعلومات ألغراض أمنية٬ أو لتسهيل عملية تصفح الموقع٬ أو لعرض
المعلومات على نحو أكثر فاعلية٬ أو إضفاء طابع شخصي على تجربتك أثناء زيارة الموقع٬ أو لجمع معلومات إحصائية حول استخدام الموقع. كما تتيح لنا ملفات تعريف االرتباط أن نقدم لك اإلعالنات أو العروض التي من األرجح

أن تنال إعجابك. كما قد نستخدم ملفات تعريف االرتباط لتعقب ردودك على إعالناتنا٬ كما قد نستخدمها أو نستخدم ملفات أخرى لتعقب استخدامك لمواقع إلكترونية أخرى. 

زيارة: الرجاء   ٬DoubleClick الدعائي  االرتباط  تعريف  ملف  في  تسجيلك  إللغاء   DoubleClick باعتبارها  تتعامل  التي  جوجل  شركة  هناك  بها  نستعين  التي  الدعاية  شركات  بين  من 
تعريف ملفات  تقبل  لم  إذا  ولكن  بك.  الخاص  اإلنترنت  متصفح  إعداد  تعديل  طريق  عن  نستخدمها  التي  االرتباط  تعريف  ملفات  من  المزيد  تلقي  رفض  يمكنك   www.doubleclick.com/privacy/index.aspx

االرتباط تلك٬ فقد تواجه بعض المصاعب في استخدامك لموقعنا ولبعض المنتجات المتوفرة عبر اإلنترنت. 

HTML الواضحة أو التقنيات األخرى المماثلة: يمكن استخدام مثل تلك التقنيات فيما يتعلق ببعض صفحات الموقع ورسائل البريد اإللكتروني ذات تنسيق GIF أو اإلنترنت  إرشادات  أو  البكسل٬  عالمات  استخدام  خالل  من   •
للقيام٬ من بين أشياء أخرى٬ بتعقب أفعال مستخدمي الموقع ومتلقي الرسائل اإللكترونية٬ وتقييم نجاح حمالتنا التسويقية٬ وجمع اإلحصاءات المتعلقة باستخدام الموقع ومعدالت االستجابة. 

نحن نستعين بخدمة التحليالت Omniture من ٬Adobe والتي تستخدم ملفات تعريف االرتباط وإرشادات اإلنترنت لمساعدتنا على فهم المزيد عن كيفية استخدام موقعنا من قبل المستهلكين والعمالء حتى يتسنى لنا مواصلة العمل
على تحسينه. ال يحق لشركة Adobe استخدام المعلومات التي نقدمها لهم على أي نحو يتجاوز ما هو ضروري فحسب لمساعدتنا. للحصول على مزيد من المعلومات حول خدمة Omniture من ٬Adobe والتعرف على األمور

 .http://www.omniture.com/privacy/policy#optout :ذات الصلة بما في ذلك كيفية إلغاء تسجيلك٬ قم بزيارة الرابط أدناه

• من خاللك أنت: يتم جمع بعض المعلومات (على سبيل المثال٬ موقعك أو وسائل االتصال المفضلة لك) عند قيامك بتقديمها لنا طواعية. باستثناء احتواء تلك المعلومات على معلومات شخصية٬ فإنها ال تؤدي إلى تعريفك على
نحو شخصي. 

• من خالل تجميع المعلومات: قد نقوم بتجميع واستخدام بعض المعلومات المحددة (على سبيل المثال٬ قد نقوم بتجميع معلومات الحتساب نسبة مستخدمينا الذين لديهم رمز منطقة هاتفي معين). 

الرجاء االنتباه إلى أنه يمكننا استخدام المعلومات األخرى واإلفصاح عنها ألي غرض٬ إال في حالة التزامنا بخالف ذلك بموجب القانون المعمول به. إذا كان لزاًما علينا التعامل مع المعلومات األخرى باعتبارها معلومات شخصية
بموجب القانون الساري٬ ففي تلك الحالة٬ عالوة على االستخدامات الواردة تحت قسم "المعلومات األخرى التي نقوم بجمعها" أعاله٬ فقد نقوم باستخدام المعلومات األخرى واإلفصاح عنها لكافة األغراض التي نستخدم المعلومات

الشخصية ونفصح عنها من أجلها.
 

ال تتناول سياسة الخصوصية هذه٬ كما أننا ال نعد مسؤولين عن٬ الخصوصية أو المعلومات أو الممارسات األخرى الخاصة بأي أطراف ثالثة٬ بما في ذلك أي طرف ثالث يتولى تشغيل أي موقع يحتوي موقعنا هذا على رابط له. إن
إدراج أي رابط على الموقع ال يعني التصديق على الموقع المرتبط من قبلنا أو من قبل شركات مجموعتنا.

 

هذا الموقع غير موّجه لألشخاص دون سن الثامنة عشرة (18)٬ ونحن نطالب مثل هؤالء األشخاص بعدم تقديم أية معلومات شخصية عبر الموقع.
 

نحن نقوم بمراجعة سياسة الخصوصية هذه على نحو منتظم٬ ونحتفظ بالحق في إجراء أية تغييرات عليها في أي وقت بما يتفق مع التغييرات التي طرأت على أعمالنا وعلى المتطلبات القانونية. وسوف نقوم بنشر التحديثات على
الموقع. 

الرجاء االطالع على تاريخ "آخر تحديث" الموجود أعلى سياسة الخصوصية؛ لمعرفة تاريخ آخر مراجعة لها.
 

http://www.doubleclick.com/privacy/index.aspx
http://www.omniture.com/privacy/policy#optout

