
سیاسة الخصوصیة

18/01/2021فيالتحدیثتم

جمعیتموكیفھذهالخصوصیةسیاسةوتوضیحخصوصیتكبحمایةنلتزملنا)أوایانا(نحن،)REMOJO(ریموجو

علىھذهالخصوصیةسیاسةوتنطبق)REMOJO(ریموجوقبلمنعنھاوالكشفاستخدامھاوكیفیةالشخصیةبیاناتك

أوإلیناوبالوصول).REMOJO(ریموجوتطبیقنا،مع’خدمتنا’)(جماعیا،بھالمرتبطةالفرعیةوالمجاالتموقعنا

واردةھيكماالشخصیةمعلوماتكوكشفواستخداموحفظجمععلىووافقتوفھمتقرأتقدبأنكتقرخدماتنااستخدام

في سیاسة الخصوصیة ھذه وعلى شروط استخدم الخدمة.

التعریفات والمصطلحات الرئیسیة

المصطلحاتھذهالىفیھایشارمرةكلففيھذهالخصوصیةسیاسةفيالوضوحمنیمكنمابأكثراألشیاءولشرح

تعني بالتحدید ما یلي:

متصفحفيوتحفظالموقعفيانشاؤھایتمالتيالبیاناتمنصغیرةكمیة):Cookie(االرتباطتعریفملف●

لغتكمثلبكالخاصةالمعلوماتوتذكرالتحلیالتوتقدیممتصفحكلتعریفویستخدمبكالخاصالویب

المفضلة أو معلومات تسجیل الدخول.

)REMOJO(ریموجوالىتشیرفھيلنا"أوایانا،"نحن،الشركة،السیاسةھذهتذكرعندماالشركة:●

وویر.تاینشیلدز،شمالتراس،كلیفلند16فيالمحدودة

●NE29ONNھذه.الخصوصیةسیاسةبموجبالشخصیةمعلوماتكعنالمسئولةھي

المملكةفھيالحالةھذهوفيلریموجوالمؤسسینأوالمالكینأو)REMOJO(ریموجومقرھيالبلد:●

المتحدة.

)REMOJO(ریموجوخدمةاستخدامعلىیوقعالذيالشخصأوالمؤسسةأوالشركةإلىیشیرالعمیل:●

إلدارة العالقات مع مستھلكین ومستخدمي الخدمة.

استخدامھیمكنكآخرجھازأيأواللوحيوالحاسوبالھاتفمثلاالنترنتبخدمةمتصلجھازأيالجھاز:●

الخدمات.استخدامأو)REMOJO(ریموجولزیارة

بروتوكولعنوانباسمیعرفرقملھیخصصباإلنترنتمتصلجھازكلاالنترنت:بروتوكولعنوان●

IP(االنترنت Address.(االنترنتبروتوكولعنوانویستخدمجغرافیةلمناطقعادةتخصصاألرقاموھذه

غالبا لتحدید الموقع الذي یتصل بھ الجھاز باإلنترنت.

عننیابةخدمةألداءالمتعاقدینأو)REMOJO(ریموجوتوظفھمالذیناألفرادأولئكالىتشیرالموظفون:●

أحد األطراف.
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ذلكفيبماأخرىبمعلوماتمتصلةأومباشرةغیرأومباشرةكانتسواءمعلوماتأیةالشخصیة:البیانات●

أو إمكانیة التعرف علیھ.رقم الھویة الشخصیة والتي تسمح بتحدید ھویة الشخص الطبیعي

وجدت)(انالصلةذاتالشروطفيوالواردة)REMOJO(ریموجوتقدمھاالتيالخدمةالىتشیرالخدمة:●

أو على ھذه المنصة.

الذینواآلخرینوالتسویقالترویجوشركاءالمسابقاتورعاةالمعلنینالىتشیرالثالث:الطرفخدمة●

تھمك.یزودوننا بالمحتوى أو الذین نعتقد أن منتجاتھم وخدماتھم

URLعنوانطریقعنالیھالوصولیمكنوالذین)REMOJO(ریموجوموقعالموقع:●

الخدمات.منلالستفادة)REMOJO(ریموجولدىمسجلكیانأوشخصأنت:●

ما ھي المعلومات التي نجمعھا؟

اإلخباریةالنشرةفيتشتركأوطلباتقدمأوموقعنافيتسجلأوتطبیقنابزیارةتقومعندمامنكالبیاناتنجمع●

أو تستجیب الى استطالع أو تمأل نموذجا.

عناوین البرید االلكتروني •  كلمة المرور●

كیف نستخدم المعلومات التي نجمعھا؟

من الحاالت التالیة:یمكن استخدام أي من المعلومات التي نجمعھا منك في أي

الحتیاجاتك الفردیة).لتخصیص تجربتك (تساعدنا معلوماتك في تحسین االستجابة●

نتلقاھاالتيالراجعةوالتغذیةالمعلوماتعلىبناءتطبیقنا)یعرضھمالتحسینباستمرار(نسعىتطبیقنالتحسین●

منك.

بفاعلیة أكثر لطلبات خدمة العمالء ودعم احتیاجاتھم)تحسین خدمة العمالء (تساعدنا معلوماتك على االستجابة●

لمعالجة العملیات●

أخرى.إدارة المنافسات والترویج لھا وأعمال المسح أو أیة میزة●

إرسال الرسائل االلكترونیة الدوریة.●

األطرافمنالنھائيالمستخدممعلومات)REMOJO(ریموجوتستخدممتى

الثالثة

لعمالئنا.)REMOJO(ریموجوخدماتلتقدیمالالزمةالنھائيالمستخدمبیاناتریموجوتجمع
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بتزویدناقمتواذااالجتماعي.التواصلمواقععلىوفروھاالتيبالمعلوماتبتزویدناطواعیةالنھائيالمستخدمیقوموقد

یمكنكالیھا.اشرتالتياالجتماعيالتواصلمواقعمنعامةالمنشورةالمعلوماتبجمعنقومفقدالمعلوماتھذهمنبأي

اعداداتوتغییرالمواقعھذهبزیارةاالجتماعيالتواصلمواقعتنشرھاالتيبكالخاصةالمعلوماتمقدارفيالتحكم

الخصوصیة الخاصة بك.

الثالثةاألطرافمنالعمالءمعلومات)REMOJO(ریموجوتستخدممتى
بریدكعنوانلناتقدمعندماالمثال،سبیلوعلىبنا.تتصلعندماالثالثةاألطرافمنالمعلوماتبعضنتلقى

الذيالثالثالطرفمنمعلوماتنتلقى)REMOJO(لریموجوعمیالًتصبحأنتریدبأنكاھتمامكلتظھرااللكتروني

مواقععلىعلناًالمتاحةالمعلوماتأحیاناًنجمعكذلك).REMOJO(ریموجوالىاالحتیالعنللكشفخدماتیوفر

بزیارةاالجتماعيالتواصلمواقععلىالمنشورةبكالخاصةالمعلوماتمقدارفيالتحكمیمكنكاالجتماعي.التواصل

ھذه المواقع وتغییر اعدادات الخصوصیة الخاصة بك.

لماذا نشارك المعلومات التي نجمعھا مع أطراف ثالثة؟
ورعاةالمعلنینمثلالثالثةاألطرافمعشخصیةغیرأوشخصیةكانتسواءنجمعھاالتيالمعلوماتنشاركقد

تھمك.قدوخدماتھممنتجاتھمأننعتقدالذینأوبالمحتوىیزودونناالذینواآلخرینوالتسویقالترویجوشركاءالمنافسات

أو في المستقبل وشركاء العمل.كذلك یمكن أن نشاركھا مع الشركات التابعة لنا حالیاً

الشخصیةمعلوماتكفينشاركأنیمكنأیضاًكذلكاألعمالتنظیمإعادةأواألصولأوبیعالدمجعملیاتفيدخلناوإذا

بعضألداءبھمالموثوقالثالثالطرفخدمةمزودينشاركقدكذلكالمصلحة.فيورثتناالىنقلھاأوالشخصیةوغیر

االلكترونيالبریدوإدارةالبیاناتقاعدةوإدارةوحفظوتطبیقاتناخوادمناوصیانةاستضافةمثلبالخدماتوتزویدناالمھام

تقومأنیمكنالتيوالخدماتالمنتجاتعلىالطلباتوتنفیذالعمالءوخدماتاالئتمانبطاقةومعالجةالتخزینوتسویق

أیضاًالشخصیةغیرالمعلوماتوبعضالشخصیةمعلوماتكنشاركأنالمحتملمنكذلكالتطبیق.طریقعنبشرائھا

التسجیلملفبیاناتمنأجزاءنشاركأنیمكنكذلكولك.لناالخدماتھذهتقدیممنلتمكینھمالثالثةاألطرافھذهمع

التطبیقومطورىالویبتحلیلشركاءمثلثالثةأطرافمعالتحلیلألغراضاالنترنتتعریفعناوینذلكفيبما

وشبكات اإلعالنات.

سرعةمثلاألخرىوالتقنیاتالعامالموقعلتحدیدیستخدمفقدبكالخاصاالنترنتتعریفعنوانمشاركةتمتواذا

یقومواأنویمكنالتطبیق.لزیارةالمستخدمالجھازونوعمشاركموقعفيالتطبیقزرتقدكنتاذاوعمااالتصال

والىالیناالتقاریروكتابةوالبحثبالتدقیقیقومونثمومنالتطبیقعلىترىوماذامعلنیناعنالمعلوماتبتجمیع

أوالقانونتنفیذعنالمسئولیناوالحكومةالىعنكالشخصیةوغیرالشخصیةالمعلوماتنكشفقدكذلكمعلنینا.

الدعاوىالىلالستجابةذلكفعلالمناسبمنأوالضروريمنأنوحدناتقدیرناوحسبنرىالذینالخاصیناألشخاص
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جمھورنالسالمةأوالثالثةاألطرافأوومصالحناحقوقنالحمایةاالستدعاء)مذكراتذلكفي(بماالقانونیةواإلجراءات

والقوانینواألوامرالمحاكمبقراراتلاللتزاماوأخالقيوغیرقانونيغیرنشاطأيإیقافاوولمنعشخصأيأو

والقواعد واألنظمة المعمول بھا.

النھائیین؟أین ومتى یتم جمع ھذه المعلومات من العمالء والمستخدمین

منعنكشخصیةمعلوماتنتلقىقدكذلكلنا.تقدمھاالتيالشخصیةالمعلوماتبجمع)REMOJO(ریموجوتقوم

أطراف ثالثة كما ھو موضح أعاله.

كیف نستخدم عنوان بریدك االلكتروني؟
وتستطیعمنا.االلكترونیةالرسائلتلقيعلىبموافقتكتقرفانكالتطبیقھذاعلىااللكترونيبریدكعنوانتقدیمعند

خیاراتمنأيأواالنسحابرابطعلىبالنقروقتأيفيااللكترونیةالرسائلھذهقوائممنأيفيمشاركتكالغاء

فوضوناالذینلألشخاصفقطااللكترونیةالرسائلونرسلالمعینة.االلكترونیةالرسالةفيالواردةاالشتراكالغاء

غیرتجاریةالكترونیةرسائلبارسالنقوموالثالث.طرفطریقعنأومباشرةبطریقةذلككانسواءبھمباالتصال

أیضاتوافقااللكترونيبریدكعنوانتقدیمعندأنت.تكرھھاكماالمزعجةااللكترونیةالرسائلنكرهألننافیھامرغوب

بوكفیسمثلمواقعیستھدفونالذینالعمالءلجمھورااللكترونيبریدكعنوانباستخداملناالسماحعلى

)Facebook(منا.االتصاالتتلقيفيیرغبونالذینمنمعینینألشخاصمخصصةإعالناتبعرضنقومحیث

ارسالوھووحیدلغرضتستخدمسوفالطلباتمعالجةصفحةخاللمنفقطالمقدمةااللكترونيالبریدعناوین

فقدأخرىطریقةخاللمنلناااللكترونيالبریدنفسبتقدیمقمتإذابطلبك.الخاصةوالتحدیثاتلكالمعلومات

نستخدمھ ألي من األغراض المحددة في ھذه السیاسة.

فيبالتفصیلاالشتراكالغاءتعلیماتتجدالمستقبلفيالكترونیةرسائلأیةلتلقياالشتراكالغاءأردتاذامالحظة:

أسفل كل رسالة الكترونیة.

ما طول المدة التي نحتفظ بھا بمعلوماتك؟

ھذهفيالواردةاألغراضوتلبیةلك)REMOJO(ریموجولتقدیمالیھابحاجةنكونطالمافقطبمعلوماتكنحتفظ

الىحاجتناانتھاءوعندعنا.نیابةالخدماتینفذمنمعأومعلوماتكفينشاركھشخصأليالحالنفسوكذلكالسیاسة

أوأنظمتنامنبازالتھانقومالنظامیةأوالقانونیةبالتزاماتناللوفاءبھالالحتفاظحاجتناتنقضيأومعلوماتكاستخدام

طمسھا حتى ال نتمكن من تحدید ھویتك.
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كیف نحمى معلوماتك ؟

تصلتقدمأوتدخلأوطلباتقدمعندماالشخصیةمعلوماتكأمنعلىللحفاظاألمنیةاإلجراءاتمنمختلفةسلسلةنطبق

نقلھایتمبھاوالموثوقالحساسةالمقدمةالمعلوماتجمیعإنآمن.خادماستخدامعلیكونعرضالشخصیةمعلوماتكالى

أولئكلتمكینفقطالدفعبوابةمزوديبیاناتقاعدةفيتشفرثمومن)SSL(اآلمنالمقبسطبقةتقنیةطریقعن

ھذهسریةعلىالحفاظمنھمیطلبوالذیناألنظمةھذهإلىالوصولمنالخاصةالوصولبحقوقالمفوضین

واألموراالجتماعيالضمانوأرقاماالئتمان(بطاقاتالشخصیةبمعلوماتكاالحتفاظیتملنالعملیةوبعدالمعلومات.

ریموجوالىننقلھاالتيالمعلوماتمنأليالكاملاألمننضمنأننستطیعالھذاومعالملف.علىإلخ..)المالیة

)REMOJO(طریقعناتالفھاأوتغییرھاأوكشفھاأوبالخدمةالمتعلقةالمعلوماتالىالوصولیتملنأنھنضمنأو

اختراق ضماناتنا الطبیعة أو الفنیة أو اإلداریة.

ھل یمكن نقل معلوماتي الى أقطار أخرى؟

التفاعلخاللمنأو،موقعناعبرجمعھایتمالتيوالمعلوماتالمتحدة.المملكةفي)REMOJO(ریموجوتأسیستم

أوموظفیناأومكاتبناالىآلخروقتمننقلھایمكنبناالخاصةالمساعدةخدماتاستخدامطریقعنأومعكالمباشر

الالتياألقطارذلكفيبماالعالمفيمكانأيفيواستضافتھاعلیھااالطالعویمكنالعالمفيالمنتشرةالثالثةاألطراف

فانكبھالمعمولالقانونبھیسمحالذيالنھائيالحدوإلىالبیانات.ھذهمثلونقلباستخدامتسمحعامةقوانینبھایوجد

نقل واستضافة مثل ھذه البیانات عبر الحدود.باستخدام أي مما تم ذكره أعاله فانك توافق طواعیة على

آمنة؟)REMOJO(ریموجوخدمةخاللمنتجمعالتيالمعلوماتھل

علىللحفاظواإلداریةوااللكترونیةالطبیعیةاإلجراءاتولدینامعلوماتكأمنلحمایةاالحترازیةاإلجراءاتاتخذنالقد

الصحیحةبطریقةمعلوماتكواستخدامالبیاناتأمنعلىوالحفاظإلیھابھالمصرحغیرالوصولومنعبیاناتكأمن

ُآمنةتكونأنیمكناألمنیةاألنظمةوالأشخاصالفإنحالأيوعلى الىباإلضافةالتشفیر.أنظمةذلكفيبماتماما

یفشلوا في اتباع السیاسات.أن الناس یمكن أن یرتكبوا جرائم دولیة أو أخطاء أو قد

كانتواذاالمطلق.أمنھاضماننستطیعالالشخصیةمعلوماتكلحمایةمعقولةجھوداًفیھنبذلالذيالوقتفيلذلك،

توافقفإنكالشخصیةمعلوماتكلحمایةبشأنھاالدعاوىإقامةیمكنالالتيالواجباتمنأيتفرضبھاالمعمولالقوانین

لقیاس التزامنا بذلك الواجب.على أن سوء التصرف المتعمد سوف یكون المعیار المستخدم
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ھل أستطیع تحدیث أوتصحیح معلوماتي؟

بریموجوعالقتكعلى)REMOJO(ریموجوتجمعھاالتيالمعلوماتتصحیحأوتحدیثلطلبحقوقكتتوقف

)REMOJO(ویحقلشركتناالداخلیةالتوظیفسیاساتفيالواردةمعلوماتھمتصحیحوتحدیثالموظفونویستطیع

تستطیعالتالیة:بالطرقشخصیاًعلیھاالتعرفیمكنالتيالمعلوماتوكشفمعینةاستخداماتتقییدطلبللعمالء

االتصال بنا لكي:

علیھا.التعرفیمكنالتيالشخصیةمعلوماتكتصححأوتحدث-1

منا.تتلقاھاالتياألخرىالمعلوماتأوباالتصاالتیتعلقفیماأفضلیاتكتغییر-2

حسابك.بإلغاءالتالیة)الفقرةمراعاة(معأنظمتنافيعنكبھانحتفظالتيالشخصیةالمعلوماتحذف-3

المعلوماتأوبھانحتفظالتياألخرىالمعلوماتعلىتؤثرلنوالحذفوالتغییراتوالتصحیحاتالتحدیثاتھذهومثل

الحذف.أوالتغییرأواإلصالحأوالتحدیثھذاقبلھذهالخصوصیةلسیاسةوفقاًالثالثةاألطرافبھاتزودناالتي

اتاحةقبلشخصیتكمنللتحققفریدة)مروركلمةطلب(مثلالمناسبةالخطواتاتخذنافقدوأمنكخصوصیتكولحمایة

ومعلوماتالفریدةالمروركلمةسریةعلىالحفاظعنالمسئولأنتوتكونالتصحیحاتاجراءاوملفكإلىالوصول

الحساب في جمیع األوقات.

إلىوالحاجةنظامنا.منبھازودتناللمعلوماتسجلكلإزالةتكنولوجیاًالممكنمنلیسأنھعلمعلىتكونأنویجب

والذيازالتھیمكنالشكلفيمعلوماتكمننسخةوجودیعنيالمتعمدةغیرالخسارةمنالمعلوماتلحمایةأنظمتنادعم

فيالمحفوظةالشخصیةالمعلوماتجمیعفانمباشرةطلبكتلقینابعدتحدیده.علیناالمستحیلأوالصعبمنیكون

حسبحذفھاأووتغییرھاوتصمیمھاتحدیثھاسیتماألخرىالجاھزةالبحثووسائلفعلیاًنستخدمھاالتيالبیاناتقواعد

األصول بمجرد ما یمكن تطبیق ذلك فنیا وبشكل معقول.

بذلكالقیامیمكنكعنكلدینامحفوظةمعلوماتأیةتلقيأوالحذفأوالتحدیثفيوترغبنھائیامستخدماكنتواذا

باالتصال بالجھة التي تتعامل معھا.

الموظفون:

ونستخدمطواعیة.بھاتزودناالتيالمعلوماتنجمععملطالبأو)REMOJO(ریموجولدىعامالكنتاذا

المنافع للعاملین وتصفیة المتقدمین للعمل.المعلومات التي یتم جمعھا ألغراض الموارد البشریة إلدارة
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وقد تتصل بنا لكي :

تحدث أو تصحح معلوماتك-1

التي تتلقاھا منا أوتغیر افضلیاتك فیما یتعلق باالتصاالت والمعلومات األخرى-2

تلقي سجل المعلومات التي لدینا المتعلقة بك.-3

المعلوماتأوبھانحتفظالتياألخرىالمعلوماتعلىتؤثرلنوالحذفوالتغییراتوالتصحیحاتالتحدیثاتھذهمثل

ھذا التحدیث أوالتصحیح أو التغییر أو الحذف.التي قدمناھا لطرف ثالث وفقاً لسیاسة الخصوصیة ھذه قبل

بیع األعمال:

أصولكلتقریباأولكلتحویلأيأوالدمجأوالبیعحالةفيثالثطرفإلىالمعلوماتنقلفيبحقنانحتفظ

ریموجومنجزءأيأوالسیاسة)ھذهفيموضحھو(كمالھاتابعةشركةأيأو)REMOJOریموجو(

)REMOJO(إقامةأوالدعاوىتقدیمأوأعمالنافصلحالةفيأوبالخدمةالمتعلقةلھاالتابعةالشركاتمنأيأو

بشروطااللتزامعلىالثالثالطرفموافقةبشرطمشابھةإجراءاتأیةأوالتنظیمإعادةاواإلفالسبسببضدناالدعاوى

سیاسة الخصوصیة ھذه.

الشركات التابعة

الخصوصیةسیاسةألغراضلناالتابعةالشركاتالىعنكالشخصیة)المعلوماتذلكفي(بماالمعلوماتبكشفنقومقد

العامةالسیطرةتحتأومباشرةغیرأومباشرةبطریقةیسیطرأوكیانشخصأيتعنيالتابعةوالشركاتھذه.

الشركاتالىنقدمھابكتتعلقمعلوماتوأیةأخرىطریقةبأيأوبالملكیةذلككانسواء)REMOJO(لریموجو

سیاسة الخصوصیة ھذه.التابعة لنا سوف تعامل من قبل تلك الشركات وفقا لشروط

القانون الحاكم:

تقربھذاوأنتواألحكام.البنودفيالتضاربعنالنظربغضالمتحدةالمملكةلقوانینھذهالخصوصیةسیاسةتخضع

بسیاسةیتعلقفیماأوبموجباألطرافبینینشأنزاعأوقانونياجراءبأيیتعلقفیماالمطلقةالمحاكمبوالیة

السویسريالعملاطارأوالخصوصیة""درعبموجبالدعاوىإقامةلھمیحقالذیناألفرادباستثناءھذهالخصوصیة

األمریكي.

یمكنللتطبیقاستخدامكإناالتفاقیة.ھذهتحكمسوفالقانونیةقواعدھافيالتضاربباستثناءالمتحدةالمملكةوقوانین

القوانین الدولیة أو الوطنیة.أن یخضع أیضاً إلى القوانین المحلیة أوقوانین الوالیة
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واذاھذه.الخصوصیةسیاسةقبولعلىبموافقتكتقرفأنتمباشرةبنااالتصالأو)REMOJO(ریموجووباستخدام

استمراركإنخدماتنا.استخدامأوموقعنامعالتعاملعنتتوقفأنیجبھذهالخصوصیةسیاسةعلىتوافقالكنت

بدرجةتؤثرالالتيوھذهالخصوصیةلسیاسةالتغییراتنشرمتابعةأومعناالمباشرالتعاملأوالموقعاستخدامفي

أنك تقبل تلك التغییرات.كبیرة على استخدام أو كشف المعلومات الشخصیة سوف یعني

:موافقتك

كاملة ما الذي یحدث عندما تزور موقعنا وكیفیة استخدامھ.قمنا بتحدیث سیاسة الخصوصیة الخاصة بنا لنقدم لك بشفافیة

وتوافقبناالخاصةالخصوصیةسیاسةعلىتوافقبذلكفإنكبالشراءقیامكأوحسابوتسجیلللتطبیقوباستخدامك

على شروطھا.

الروابط للمواقع األخرى:

تسیطرأوتشغلھاالتياألخرىللمواقعروابطالخدماتتشملوقدفقط.الخدماتعلىھذهالخصوصیةسیاسةتنطبق

ھذهفيعنھاالتعبیریتمالتياآلراءأوالدقةأوالمحتوىعنمسئولینلسنافنحنلذلك)REMOJO(ریموجوعلیھا

تستخدمعندمابأنكتذكرلذلكجانبنا.منواكتمالھادقتھافحصأوومراقبتھاالمواقعھذهفيالتحقیقیتمالحیثالمواقع

أيمعتفاعلكأوتصفحكإنفعالة.بناالخاصةالخصوصیةسیاسةتكونفلنآخرموقعإلىالخدماتمنللذھابرابطاً

الثالثةاألطرافوھذهالمواقع.تلكوسیاساتلقواعدیخضعمنصتناعلىروابطلھاالتيتلكذلكفيبماآخرىمواقع

عنك.المعلوماتلجمعأخرىوسائلأو)Cookies(بھاالخاصةاالرتباطتعریفملفاتتستخدمأنیمكن

):Cookies(االرتباطتعریفملفات

تعریفوملفبزیارتھاقمتالتيموقعنامجاالتلتحدیداالرتباطتعریفملفات)REMOJO(ریموجوتستخدم

ونستخدمالویب.متصفحبواسطةالنقالالھاتفأوجھازحاسوبكعلىالمحفوظةالبیاناتمنصغیرةقطعةھواالرتباط

ملفاتاستخدامفبدونھذاومعالستخدامھا.ضروریةلیستولكنھاتطبیقناوفاعلیةأداءلتعزیزاالرتباطتعریفملفات

الدخولتفاصیلادخالمنكیطلبقدأومتاحةغیرتصبحقدالفیدیوھاتمثلالوظائفبعضفإنھذهاالرتباطتعریف

معظماعدادویمكنسابقا.سجلتقدأنكنتذكرأنبإمكاننایكونلنحیثالتطبیقبزیارةفیھاتقوممرةكلفي

یكونالقداالرتباطتعریفملفاتتعطیلعلىأقدمتإذاھذاومعاالرتباط.تعریفملفاتاستخداملتعطیلالمتصفحات

یمكنالتيالمعلوماتنضعوالاالطالق.علىأوصحیحةبطریقةموقعناعلىالموجودةالوظائفإلىالوصولبإمكانك

التعرف علیھا أبداً في ملفات تعریف االرتباط.
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حظر وتعطیل ملفات تعریف االرتباط أو التقنیات المماثلة:

أنیمكناالجراءھذاولكنالمماثلةوالتقنیاتاالرتباطتعریفملفاتلحظرمتصفحكاعدادأیضاًیمكنكتكونأینما

بإمكانكیكونالوقدمناسبةبطریقةالعملمنموقعناویمنعلدینا،األساسیةاالرتباطتعریفملفاتأیضایحظر

(علىالمحفوظةالمعلوماتبعضتفقدقدبأنكعلمعلىتكونأنیمكنكذلكوخدماتنا.مزایانالكافةالكاملاالستخدام

الخاصالمتصفحعلىاالرتباطتعریفملفاتبحظرقمتإذاالموقع)وأفضلیاتالمحفوظةالتسجیلتفاصیلالمثالسبیل

بك. إن المتصفحات المختلفة توفر لك عناصر تحكم مختلفة.

إلىبحاجةوستكونمتصفحكمنالملفیحذفالاالرتباطتعریفملفاتمنفئةأواالرتباطتعریفملفاتأحدوتعطیل

المساعدة للحصول على مزید من المعلومات.أن تفعل ھذا بنفسك من متصفحك ویجب علیك زیارة قائمة

تفاصیل الدفعات:

السریةالمعلوماتھذهتكونبأننلتزمفإننابھازودتناأخرىدفعاتمعالجةتفاصیلأوائتمانبطاقةبأیةیتعلقفیما

محفوظة بأفضل طریقة أمنیة ممكنة.

خصوصیة األطفال:

شخصأيمنعلیھاالتعرفیمكنالتيالشخصیةالمعلوماتبجمعبعلمنقوموال13سنتحتشخصأيمعنتعاملال

علمناوإذابنا.االتصالیرجىشخصیةببیاناتزودناقدطفلكأنتعلموأنتوصیاًأوأباًكنتوإذاسنة.13سنتحت

باتخاذفورانقومالوالدینموافقةمنالتأكدبدونسنة13سنتحتشخصأيمنشخصیةمعلوماتجمعناقدأننا

الخطوات الالزمة إلزالة تلك المعلومات من خوادمنا.

التغییرات على سیاسة الخصوصیة الخاصة بنا:

خدماتناعلىبدقةتنعكسحتىھذهالخصوصیةسیاسةعلىتغییراتاجراءإلىنحتاجوقدوسیاساتناخدمتنانغیرقد

ادخالقبلخدمتنا)خاللمنالمثالسبیل(وعلىبذلكنشعركفسوفذلكغیرالقانونمناتطلبإذاوإالوسیاستنا

استمریتإذاذلكوبعدالتنفیذ.حیزتدخلأنقبللمراجعتھاالفرصةوسنعطیكھذهالخصوصیةسیاسةعلىالتغییرات

أیةأوھذهعلىالموافقةتریدالكنتوإذاالمحدثة.الخصوصیةبسیاسیةالتزامكاستمراریعنيفھذاالخدمةاستخدامفي

سیاسة خصوصیة محدثة یمكنك حذف حسابك.
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خدمات الطرف الثالث:

والخدماتوالمنتجاتوالتطبیقاتوالمعلوماتالبیاناتذلكفي(بماثالثطرفمحتوىنتیحأوندخلأونعرضقد

ریموجوأنعلىوتوافقتقرأنتالثالث"الطرف"خدماتثالثةأطرافخدماتأومواقعإلىروابطإعطاءأواألخرى)

)REMOJO(والصالحیةبالوقتوااللتزامواالكتمالالدقةذلكفيبماثالثطرفخدماتأيعنمسئولةتكونلن

ریموجوتتحملولنالجوانب.ھذهمنجانبوأيوالجودةالعامةواآلداببالقانونوااللتزامالنشربحقوقوااللتزام

)REMOJO(ثالث.طرفخدماتأوكیانأوآخرشخصأيتجاهأوتجاھكمسئولیةأي

أوالیھاالوصولوإنلراحتكفقطھذهالخصوصیةسیاسةفيعلیھاالمنصوصالروابطأوالثالثالطرفخدماتوتقدم

ھذه األطراف الثالثة.استخدامھا سیكون على مسئولیتك الخاصة ویخضع لشروط وبنود

تقنیات التتبع:

الحفظ المحلي:●

بیاناتلحفظوبروتوكوالتبطرقویبتطبیقاتویوفر)Dom(حفظباسمأحیاناالمحليالحفظیعرف

كثیرامعززةبقدرةولكناالرتباطتعریفملفاتیشبھالذيالمستمرالبیاناتتخزینالویبحفظویدعمالعمیل

HTTPفيمحفوظةمعلوماتوجودعدممعولكن

الجلسات:●

منصغیرةمجموعةھيوالجلسةبزیارتھاقمتالتيموقعنامجاالتلتحدیدالجلساتselnombreیستخدم

متصفح الویب الخاص بك.البیانات محفوظة على حاسوبك أو جھاز ھاتفك النقال بواسطة

)GDPR(العامةالمعلوماتحمایةقانونعنمعلومات
سیاسةمنالقسمھذاوفياألوروبياالتحادمنطقةمنكنتإذامنكالمعلوماتواستخدامبجمعنقومقد

النسخمنمحمیةالبیاناتھذهنحفظوكیفالبیاناتھذهجمعیتمولماذاكیفبالضبطنشرحسوفالخصوصیة

أو االستخدام بطریقة خاطئة.

ما ھو قانون حمایة البیانات العامة؟
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أجمعاألوروبياالتحادفيیطبقوالبیاناتالخصوصیةلحمایةقانونھوالعامةالمعلوماتحمایةقانونان

االتحادسكانسیطرةویعززالشركاتقبلمناألوروبياالتحادسكانبیاناتحمایةیتمكیفیوضحوھو

األوروبي على بیاناتھم الشخصیة.

وسكاناألوروبياالتحادفيالقائمةاألعمالفقطولیسعالمیةشركةأليمناسبالعامةالبیاناتحمایةونظام

المعلوماتحمایةقانونطبقناالسببولھذاموقعھا.علىالنظربغضمھمةعمالئناوبیاناتاألوروبي.االتحاد

العالم.العامة واعتبرناه المعیار األساس لجمیع عملیاتنا عبر

ما ھي البیانات الشخصیة؟

العامةالمعلوماتحمایةقانونویغطيعلیھمالتعرفیمكنالذینأواألفرادبتعریفتتعلقمعلوماتأیةھي

للتعرفالمعلوماتمنأخرىقطعمعباالشتراكأوبمفردھااستخدامھایمكنالتيالمعلوماتمنواسعاًطیفا

بعضوتشملااللكتروني.البریدعنوانأوالشخصاسمبعدمالتشملالشخصیةالبیاناتوتمتدالشخصعلى

االنترنتتعریفوعناوینالبیومتریةوالبیاناتالوراثیةوالبیاناتالسیاسیةواآلراءالمالیةالمعلوماتاألمثلة

والعنوان الطبیعي والتوجھ الجنسي والعرق.

وتشمل مبادئ حمایة البیانات العامة متطلبات مثل:

بالطریقةفقطاستخدامھاویجبوشفافةوقانونیةمنصفةبطریقةجمعھایتمالتيالشخصیةالبیاناتمعالجةیجب●

التي یتوقعھا الشخص الى حد معقول.

فیجب ان تستخدم لھذا الغرض فقط.یجب أن یتم جمع البیانات الشخصیة فقط لتلبیة أغراض محددة●

عندما تقوم بجمعھا.یجب أن تحدد المؤسسات أسباب الحاجة الى البیانات الشخصیة●

لتلبیة ھذه األغراض.یجب حفظ البیانات الشخصیة لمدة ال تزید عما ھو الزم●

یستطیعونكذلكالشخصیة.بیاناتھماليالوصولالعامةالبیاناتحمایةقانونیشملھمالذینلألشخاصویحق●

حذفھا أوتقییدھا أو نقلھا الى مؤسسة أخرى.طلب نسخة من ھذه البیانات أو طلب تحدیث بیاناتھم أو

لماذا یعتبر قانون حمایة البیانات العامة ھاماً؟

تمالتيالشخصیةاألفرادلبیاناتالشركاتحمایةبكیفیةالمتعلقةالمتطلباتبعضالعامةالبیاناتحمایةقانونیضیف

علىوعالوةاالختراق.عملیاتعلىغراماتوفرضالتنفیذبزیادةااللتزاممستویاتترفعكذلكومعالجتھا.جمعھا

خصوصیةبأنتمامانعتقد)REMOJO(ریموجوفيونحنعملھ.یجبالذيالصحیحالشيءفھيالحقائقھذه

ھذامتطلباتتتجاوزوالتيجداھامةبالخصوصیةمتعلقةوممارساتمشددةأمنیةإجراءاتولدیناجداًمھمةبیاناتك

القانون الجدید.

والحذف:حقوق بیانات الفرد والوصول الى البیانات وقابلیتھا للنقل
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كافةوحفظبمعالجة)REMOJO(ریموجووتقومالعامة.البیاناتحمایةقانونمتطلباتلتلبیةعمالئنابمساعدةنلتزم

ستالىتصللمدةالشخصیةوالبیاناتالمحادثاتكافةبحفظنقومالموردین.التزاممدىلفحصالشخصیةالبیانات

وسیاسةالخدمةلشروطوفقاالبیاناتكافةمنبالتخلصنقومالحالةھذهوفيحسابكبحذفقمتاذااالسنوات

یوماً.60منأكثرنحجزھالنولكنناالخصوصیة

علىبالقدرةتزویدھمعلىقادراًتكونأنیجباألوروبياالتحادمنعمالءمعتعملكنتاذاأنھعلمعلىنحنوكذلك

منمكناكولطالماالبدایةمنانفسنالخدمةأنفسناأعددنالقدالشخصیة.البیاناتوإزالةواسترجاعوتحدیثالىالوصول

حولتوجھھاأنیمكنأسئلةأیةعلىوللرداجلكمنلدیناالدعمفریقوجدولقدعمالئك.وبیاناتبیاناتكالىالوصول

(APIالطلبات)برمجةواجھةمعالعمل

المقیمون في كالیفورنیا

نستخدمھاوكیفنجمعھاالتيالشخصیةالمعلوماتفئاتكشفمنایتطلبكالیفورنیافيللعمالءالخصوصیةقانون

والتيالشخصیةالمعلوماتنشاركھاالتيالثالثةواألطرافالشخصیةالمعلوماتبھانجمعالتيالمصادرفئاتوكذلك

سبق شرحھا أعاله.

بموجب قانون كالیفورنیا.كذلك یطب منا توصیل المعلومات عن حقوق المقیمین في كالیفورنیا

بإمكانك ممارسة الحقوق التالیة:

على المعلومات المتعلقة بما یلي:لك الحق في المعرفة والوصول قد تقدم طلبا مؤكدا للحصول●

فئات المعلومات الشخصیة التي نجمعھا ونستخدمھا ونشاركھا.-1

من قبلنااألغراض التي یتم جمع المعلومات الشخصیة من أجلھا واستخدامھا-2

فئات المصادر التي نجمع منھا المعلومات الشخصیة-3

قطع محددة من المعلومات الشخصیة التي جمعناھا عنك.-4

كنت تمارس حقوقك المتعلقة بالخصوصیة.الحق في الخدمة المتساویة:  فلن نقوم بالتمییز ضدك اذا●

التيالشخصیةالبیاناتنحذفوسوفحسابكإلغالقمؤكدةطلباتلناتقدمأنیمكنكالحذف:فيالحق●

جمعناھا عنك

عدم بیع بیانات المستھلك الشخصیة.الطلب من األعمال التي تبیع البیانات الشخصیة للمستھلك●

اردت أن تمارس أي من ھذه الحقوق الرجاء االتصال بنا.ذا قدمت طلبا فلدینا شھر واحد لالستجابة لطلبك. واذا

ال نبیع المعلومات الشخصیة لمستخدمینا.

االتصال بنا.وللحصول على المزید من المعلومات حول ھذه الحقوق یرجى
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قانون حمایة الخصوصیة عبر االنترنت في كالیفورنیا

المصادروفئاتقبلنامناستخدامھاوكیفیةنجمعھاالتيالشخصیةالمعلوماتفئاتعنالكشفمنایتطلبالقانونھذاان

التي نشاركھا في المعلومات كما شرحنا أعاله.التي نجمع منھا المعلومات الشخصیة واألطراف الثالثة

التالیة:یحق لمستخدمي حمایة الخصوصیة في كالیفورنیا التمتع بالحقوق

على المعلومات فیما یتعلق بما یلي:الحق في المعرفة والوصول: بإمكانك تقدیم طلب مؤكد للحصول●

فئات المعلومات الشخصیة التي نجمعھا ونستخدمھا ونشاركھا.-1

نستخدمھا.األغراض التي تجمع ھذه المعلومات الشخصیة من أجلھا أو-2

فئات المصادر التي نجمع منھا المعلومات الشخصیة و-3

قطع محددة من البیانات الشخصیة التي جمعناھا عنك.-4

ضدك اذا مارست حقوق الخصوصیة الخاصة بك.الحق في الحصول على الخدمة المتساویة.  فسوف لن نمیز●

الشخصیةالمعلوماتبحذفنقوموسوفحسابكإلغالقمؤكدطلببتقدیمتقومأنبإمكانكالحذف:فيالحق●

التي جمعناھا والمتعلقة بك.

المستھلكبیاناتبیععنتتوقفأنالشخصیةالمستھلكبیاناتتبیعالتياألعمالمنتطلبأنفيالحق●

االتصالیرجىالحقوقھذهمنأيممارسةأردتواذاعلیكللردواحدشھرفلدیناطلباقدمتواذاالشخصیة.

بنا.

ال نقوم ببیع المعلومات الشخصیة لمستخدمینا.

االتصال بنا.للحصول على المزید من المعلومات عن ھذه الحقوق یرجى

اتصل بنا

support@remojo.appالتاليااللكترونيالعنوانطریقعنأسئلةأیةلدیككاناذابنااالتصالفيتترددال
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