سياسة الخصوصية
سياسة ملفّات تعريف اإلرتباط
ي معلومات
نستخدم سياسة ملفّات تعريف اإلرتباط على هذا الموقع بغية توفير تجربة أكثر شخصيّة وتفاعليّة .ال نقوم بتخزين أ ّ
تحدّد الهويّة الشخصيّة في ملفّات تعريف اإلرتباط وال نربط المعلومات الموجودة في ملفّات تعريف اإلرتباط بمعلومات أخرى
تحدّد الهويّة ال ّ
صة بالمستخدمين.
شخصيّة والخا ّ
الخاص لتشفير المعلومات
سبل بجمع معلومات معيّنة على غرار عناوين بروتوكول اإلنترنت ( ،)IPومفتاح المستخدم
ّ
قد تقوم ُ
ّ
ّ
المخزنة ( ،)Internal Session IDونطاق المستخدم ،ونوع المتصفح ،وصفحات اإلحالة/أو الخروج وعناوين  ،URLوعدد
صفحات التي ت ّمت مشاهدتها ،ومعلومات أخرى من هذا القبيل .عنوان
صفحات المقصودة ،وال ّ
النّقرات ،وأسماء النّطاقات ،وال ّ
بروتوكول اإلنترنت أو "عنوان  "IPهو رقم يت ّم تعيينه تلقائيًا لجهاز الكمبيوتر الخاص بك عند استخدام اإلنترنت .ال تكشف هذه
ي تفاصيل شخصيّة على اإلطالق .يت ّم استخدامها فقط لتقديم معلومات إحصائيّة بشأن إستخدام موقعنا على
البيانات اإلحصائيّة أ ّ
ّ
ّ
شبكة اإلنترنت .جميع أجهزة الكمبيوتر لديها القدرة على رفض ملفات تعريف االرتباط ،أي أنه بإمكانك تفعيل اإلعداد في
ّ
الخاص برفض ملفّات تعريف االرتباط .إلستخدام خدماتنا المتوفّرة على الموقع ،يجب أن يقبل متصفّح الويب ملفات
متصفّحك
ّ
ي معلومات تحدّد هويّتك الشخصيّة لآلخرين.
تعريف االرتباط .تتع ّهد ُ
سبل بعدم تأجير أو بيع أ ّ

صة
الكشف عن معلوماتك الخا ّ

نقوم بإشراك "مزودي الخدمات من ال ّ
طرف الثاّلث" للقيام بوظائف معيّنة تتعلق بتقديم الخدمة ،مثل إرسال وتوزيع رسائل
مزودي الخدمة إلرسال مشاركات والتّواصل عبر البريد
ترويجيّة وإداريّة عبر البريد اإللكتروني .قد نشارك معلوماتك مع ّ
مزودي
اإللكتروني ،لقوائم العمالء ،وتحليل البيانات ،وتقديم المساعدة في مجال التّسويق ،وتقديم خدمة العمالء .نطلب من ّ
سبل.
الخدمات لدينا اإلمتناع عن إستخدام هذه المعلومات ،بإستثناء ما يلزم لتوفير الخدمات األساسيّة ل ُ

حدود المسؤولية
سبل غير مسؤولة عن:
ُ
أ) وقوع أي خسائر مباشرة تلحق بمستخدمي الحساب المجاني على الموقع.
ي خسائر غير مباشرة أو خسائر تبعيّة.
ب) عن أ ّ
ّ
ّ
ي خسائر تجاريّة ،أو خسائر في اإليرادات ،أو الدّخل ،أو األرباح أو المدخرات المتوقعة ،أو إلغاء العقود أو خسارة
ج) عن أ ّ
ّ
ّ
العالقات التجارية ،أو فقدان السّمعة أو الشهرة ،أو فقدان أو تلف المعلومات أو البيانات.

التو ّجه المنطقي
لدى إستخدامك لهذا الموقع فهذا يعني أنّك توافق على ّ
أن حدود المسؤوليّة المنصوص عليها في رفع المسؤولية عن هذا الموقع
معقولة ومنظقيّة جدًّا .وفي حال عدم موافقتك ،يتوجّب عليك اإلمتناع عن إستخدام هذا الموقع.

تعديالت السيّاسة العا ّمة
سبل بجميع الحقوق لتعديل وتحديث سياسة الخصوصيّة من وقت إلى آخر ونشر نسخة جديدة لها على الموقع .عليك
تحتفظ ُ
مرة
صفحة بإنتظام لإلضطالع على أي تعديالت قد تؤثّرعليك .ولن يستخدم المعلومات الشخصيّة الّتي يت ّم جمعها ّ
مراجعة هذه ال ّ
ي
واحدة ألغراض مختلفة ،ومن دون إبالغك بحسب األصول من خالل نشر تنبيه خاص على هذه ال ّ
صفحة في حال إجراء أ ّ
ي إعتراضات بالنّسبة إلى هذه
تّعديالت على السّياسة العا ّمة .عليك التوقّف عن إستخدام موقع ُ
سبل في حال كان لديك أ ّ
سبل بعد إرسال إشعار عن هذه التّعديالت ،يد ّل على أنّك توافق على ال ّ
شروط
التّعديالت .أ ّما اإلستمرار في إستخدام موقع ُ
واألحكام المعدّلة وتتع ّهد باإللتزام بها.

مراحل إنتقاليّة
سبل إلى مرحلة إنتقاليّة ،مثل إندماجها أو حيازتها من قبل شركة أخرى أو بيع جزء من أصولهاّ ،
فإن معلومات
في حال خضوع ُ
ّ
ّ
المستخدمين ال ّ
تقر ّ
بأن هذه التحويالت قد يت ّم
شخصيّة ستكون في معظم الحاالت جز ًءا من األصول التي ت ّم تحويلها .فأنت ّ
أمر مسموح به بموجب هذه السّياسةّ ،
يستمر في معالجة معلوماتك
ي طرف يستحوذ على أصولنا قد
ّ
تنفيذها وهذا ٌ
وأن أ ّ
ّ
الشخصيّة على النحو المنصوص عليه في سياسة الخصوصيّة هذه.

