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سياسة الخصوصية

(الطرف األول) :مؤسسة روائع االبتكار
(الطرف الثاني) :العميل_______________________________
خدمتنا الرئيسية وجدت لتساعد الشركات/األشخاص ،الدارة بعض اعمالهم من عمليات بيع وشراء وغيرها ،وبيع على االنترنت ،بحيث يمكن للمستخدم البحث في التطبيق
الذي يتصل بـ متجر/قاعدة بيانات/ملفات على شبكة اإلنترنت ،لمنتجات محددة ،ثم يضيفهم إلى العربة ،ويدفع لهم ويطلب شحنها إذا أراد.

تصف سياسة الخصوصية هذه ،كيفية ومتى نجمع معلوماتك ونستخدمها ونشاركها عبر برامجنا/مواقعنا اإللكترونية والرسائل القصيرة وواجهات برمجة التطبيقات وإشعارات
البريد اإللكتروني والتطبيقات والبرامج واألزرار واإلعالنات وخدمات التجارة والخدمات األخرى التي يتم تغطيتها والتي ترتبط بهذه السياسة ( وبشكل عام نسميها،
"الخدمات") ،ومن شركائنا وأطراف أخرى .على سبيل المثال ،ترسل إلينا معلومات عند استخدام خدماتنا على الويب أو عبر الرسائل القصيرة أو من برنامج/تطبيق أنشأناه
على األجهزة .عند استخدام أي من خدماتنا ،فإنك توافق على جمع معلوماتك ونقلها وتخزينها واإلفصاح عنها واستخدامها كما هو موضح في سياسة الخصوصية هذه .ويشمل
ذلك أي معلومات تختار تقديمها تعتبر حساسة بموجب القانون المعمول به.

عندما تشير هذه السياسة "نحن" أو "لنا" ،فإنه يشير إلى وحدة تحكم المعلومات الخاصة بك بموجب هذه السياسة .يتم التحكم في المعلومات الخاصة بك من قبل (الطرف
األول) .وعلى الرغم من ذلك ،فإنك وحدك تتحكم في نشر المحتوى الذي تقدمه من خالل الخدمات ،كما هو منصوص عليه في بنود الخدمة وقواعد (الطرف األول).

وبغض النظر عن البلد الذي تعيش فيه ،فإنك تفوضنا بنقل وتخزين واستخدام المعلومات الخاصة بك في أي بلد نعمل فيه .وفي بعض هذه البلدان ،قد تختلف قوانين وقواعد
حماية الخصوصية والبيانات المتعلقة بوقت وصول السلطات الحكومية إلى البيانات عن تلك الموجودة في البلد الذي تعيش فيه.

إذا كان لديك أي أسئلة أو تعليقات حول سياسة الخصوصية هذه ،يرجى تقديم طلب من خالل نموذج لدينا ،وهي متاحة في مواقع/برامج (الطرف األول).

جمع المعلومات واستخدامها
نجمع معلوماتك ونستخدمها لتقديم خدماتنا وفهمها وتحسينها.
معلومات الحساب األساسية :إذا اخترت إنشاء حساب عند (الطرف األول) ،يجب أن تقدم لنا بعض المعلومات الشخصية ،مثل اسمك أو اسم المستخدم أو كلمة المرور أو
عنوان البريد اإللكتروني أو رقم الهاتف .على تطبيق/برنامج (الطرف األول) ،يتم سرد اسمك واسم المستخدم علنا ،بما في ذلك على صفحة ملفك الشخصي وفي نتائج البحث،
ويمكنك استخدام إما اسمك الحقيقي أو اسم مستعار .يمكنك إنشاء وإدارة حسابات متعددة عند (الطرف األول) .إذا كنت تستخدم تطبيقات (الطرف األول) ،فمعلومات االتصال
بك والتي تقدمها لتسجيل الدخول ليست عامة للناس .بعض من ميزات منتجاتنا ،مثل البحث وعرض مالمح المستخدمين العامة أو مشاهدة البث على خدمات (الطرف األول)،
والتي ال تتطلب منك إنشاء حساب.

معلومات االتصال :يمكنك استخدام معلومات االتصال الخاصة بك ،مثل عنوان البريد اإللكتروني أو رقم الهاتف وغيرها ،لتخصيص حسابك أو تمكين ميزات حساب معينة،
على سبيل المثال ،للتحقق من تسجيل الدخول أو تطبيقات (الطرف األول) عبر الرسائل القصيرة او ما سواها .إذا قمت بتزويدنا برقم هاتفك ،فإنك توافق على تلقي رسائل
نصية إلى هذا الرقم منا .يجوز لنا استخدام معلومات االتصال الخاصة بك إلرسال معلومات عن خدماتنا أو تسويقها أو المساعدة على منع الرسائل غير المرغوب فيها أو
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االحتيال أو إساءة االستخدام ومساعدة اآلخرين في العثور على حسابك ،بما في ذلك من خالل خدمات الجهات الخارجية وتطبيقات العميل .يمكنك استخدام اإلعدادات المتوفرة
للتحكم في اإلشعارات التي تتلقاها من تطبيقات (الطرف األول) .إعدادات الخصوصية الخاصة بك تتحكم ما إذا كان اآلخرون يمكن أن يجدوك على تطبيقات (الطرف األول)
عن طريق عنوان البريد اإللكتروني الخاص بك أو رقم الهاتف أو غيرها.

معلومات إضافية :يمكنك اختيار تزويدنا بمعلومات إضافية للمساعدة في تحسين وتخصيص تجربتك عبر خدماتنا .على سبيل المثال ،يمكنك اختيار تحميل دفتر العناوين
ومزامنته حتى نتمكن من مساعدتك في العثور على المستخدمين الذين تعرفهم أو التواصل معهم أو مساعدة المستخدمين اآلخرين في العثور عليك والتواصل معك .قد نقوم
الحقا بتكييف المحتوى ،مثل تقديم اقتراحات أو عرض حسابات المستخدمين والرسائل لك وللمستخدمين اآلخرين ،استنادا إلى جهات اتصال دفتر العناوين المستوردة .إذا
راسلتنا عبر البريد اإللكتروني ،قد نحتفظ برسالتك وعنوان البريد اإللكتروني ومعلومات االتصال للرد على طلبك .إذا ربطت حسابك على خدماتنا إلى حسابك على خدمة
أخرى من أجل ال مشاركة بين خدماتنا وهذه الخدمة ،قد ترسل خدمة أخرى لنا تسجيل أو تعريف المعلومات الخاصة بك على هذه الخدمة وغيرها من المعلومات التي لديك
صرحت لها .وتمكن هذه المعلومات من النشر بينها ،وتساعدنا في تحسين الخدمات ،وقد نحتفظ بها.

الرسائل ،المتابعات ،القوائم ،الملف الشخصي ،وغيرها من المعلومات العامة :تم تصميم تطبيقات (الطرف األول) في المقام األول لمساعدتك على تبادل المعلومات مع العالم،
وأتمتتة العمليات وتسريع األعمال بشكل الكتروني .معظم المعلومات التي تقدمها لنا من خالل خدمات (الطرف األول) هي المعلومات التي تطلب منا أن تكون معلونة
للجمهور .يمكنك تزويدنا بالمعلومات الشخصية لجعل الجمهور على خدمات (الطرف األول) ،مثل سيرة قصيرة ،موقعك ،موقع الويب الخاص بك ،وتاريخ الميالد ،أو صورة.
باإلضافة إلى ذلك ،تتضمن معلوماتك العامة الرسائل التي ترسلها؛ البيانات الوصفية المقدمة معهم ،مثل عند إرسال وتطبيق العميل الذي اعتدت إرساله؛ معلومات عن
حسابك ،مثل وقت اإلنشاء واللغة والبلد والمنطقة الزمنية؛ والقوائم التي تنشئها ،واألشخاص الذين تتابعهم .يقوم (الطرف األول) على نطاق واسع وعلى الفور نشر المعلومات
العامة لمجموعة واسعة من المستخدمين والعمالء ،والخدمات ،بما في ذلك محركات البحث والمطورين والناشرين التي تعمل على دمج محتوى (الطرف األول) إلى خدماتهم،
ومنظمات مثل الجامعات ،ووكاالت الصحة العامة ،وشركات أبحاث السوق التي تحلل المعلومات عن االتجاهات والرؤى .عند مشاركة معلومات أو محتوى مثل الصور
ومقاطع الفيديو والروابط عبر الخدمات ،يجب أن تفكر مليا في ما تعلنه بشكل عام .قد نستخدم هذه المعلومات إلجراء استدالالت ،مثل الموضوعات التي قد تكون مهتم بها.
االفتراضي لدينا هو دائما تقريبا أن نجعل المعلومات التي تقدمها من خالل الخدمات واضحة للجمهورما لم تحذفها .بالنسبة إلى بعض حقول معلومات الملف الشخصي ،نوفر
لك إعدادات مستوى الرؤية لتحديد من يمكنه االطالع على هذه المعلومات في ملفك الشخصي .إذا قدمت لنا معلومات الملف الشخصي ولم تشاهد إعداد مستوى الرؤية ،فهذه
المعلومات عامة.

الرسائل المباشرة واالتصاالت غير العامة :نقدم بعض الميزات التي تتيح لك التواصل بشكل أكثر خصوصية .على سبيل المثال ،يمكنك استخدام الرسائل المباشرة إلجراء
محادثات خاصة مع مستخدمي برامج (الطرف األول) اآلخرين .عند التواصل بشكل خاص مع اآلخرين من خالل خدماتنا ،مثل إرسال الرسائل المباشرة واستالمها ،سنقوم
بتخزين ومعالجة اتصاالتك والمعلومات المتعلقة بها .يرجى مالحظة أنه إذا كنت تتفاعل مع محتوى (الطرف األول) العامة المشتركة معك عبر رسالة مباشرة ،على سبيل
المثال عند عمل اليك على رسالة مشتركة عبر رسالة مباشرة ،تلك التفاعالت قد تكون عامة .في حين أن ميزات مثل الرسائل المباشرة يقصد بها أن تكون خاصة ،يرجى
تذكر أن المستلمين قد ينسخ ويخزن ويعيد مشاركة محتويات االتصاالت الخاصة بك.

معلومات الموقع :قد نتلقى معلومات حول موقعك .على سبيل المثال ،يمكنك اختيار نشر موقعك في رسائلك وفي ملفك الشخصي (الطرف األول) .قد تخبرنا أيضا موقعك عند
تعيين موقع االتجاه الخاص بك على برامج (الطرف األول) .وقد نحدد أيضا الموقع باستخدام بيانات أخرى من جهازك ،مثل معلومات الموقع الدقيقة من نظام تحديد المواقع
العالمي ( ،)GPSومعلومات عن الشبكات الالسلكية أو أبراج الجوال بالقرب من جهازك الجوال ،أو عنوان الشبكة الخاص بك .يجوز لنا استخدام معلومات حول موقعك
وتخزينها لتوفير ميزات خاصة في خدماتنا ،مثل المراسلة مع موقعك ،وتحسين الخدمات وتخصيصها ،على سبيل المثال ،بمحتوى أكثر مالءمة مثل االتجاهات والقصص
واإلعالنات واالقتراحات المحلية لألشخاص.

الروابط :يجوز لنا تتبع كيفية تفاعلك مع الروابط عبر خدماتنا ،بما في ذلك إشعارات البريد اإللكتروني وخدمات الجهات الخارجية وتطبيقات العميل ،وذلك عن طريق إعادة
توجيه النقرات أو من خالل وسائل أخرى .ونحن نفعل ذلك للمساعدة في تحسين خدماتنا ،وتقديم إعالنات أكثر مالءمة ،ولنتمكن من مشاركة إحصاءات النقرات المجمعة مثل
عدد المرات التي تم فيها النقر على رابط معين .ستتم معالجة الروابط والرسائل واالتصاالت غير العامة مثل الرسائل المباشرة المشتركة على الخدمات وتقصير الروابط إلى
عنوان قصير عن طريق خدمة تقصير الروابط.
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ملفات تعريف االرتباط  :Cookiesتستخدم العديد من مواقع الويب والبرامج ملفات تعريف االرتباط والتقنيات المشابهة لجمع بيانات إضافية عن استخدام مواقع الويب
وتحسين خدماتنا .ملف تعريف االرتباط هو ملف بيانات صغير يتم نقله إلى جهازك .يجوز لنا استخدام ملفات تعريف االرتباط للجلسات وملفات تعريف االرتباط الدائمة لفهم
كيفية تفاعلك مع خدماتنا بشكل أف ضل ،ومراقبة االستخدام اإلجمالي من قبل المستخدمين وتوجيه حركة المرور على الويب على خدماتنا ،ولتخصيص خدماتنا وتحسينها .على
الرغم من أن معظم متصفحات الويب تقبل ملفات تعريف االرتباط تلقائيا ،يمكن تعديل بعض إعدادات المتصفحات لرفض ملفات تعريف االرتباط أو تنبيهك عندما يحاول
موقع ويب وضع ملف تعريف ارتباط على جهاز الكمبيوتر الخاص بك .ومع ذلك ،قد ال تعمل بعض الخدمات بشكل صحيح إذا قمت بتعطيل ملفات تعريف االرتباط.

استخدام خدماتنا :نتلقى معلومات منك/عنك عند التفاعل مع خدماتنا ،حتى إذا لم تكن قد أنشأت حسابا ("بيانات السجل") .على سبيل المثال ،عند زيارة مواقعنا اإللكترونية أو
تسجيل الدخول إلى خدماتنا أو التفاعل مع إشعارات البريد اإللكتروني أو استخدام حسابك للمصادقة على موقع ويب أو تطبيق أو خدمة تابعة لجهة خارجية أو زيارة موقع
ويب أو تطبيق أو خدمة تابعة لجهة خارجية يتضمن تطبيقات (الطرف األول) زر أو أمر ،فقد تتلقى معلومات عنك .قد تتضمن بيانات السجل هذه عنوان الشبكة أو نوع
المتصفح أو نظام التشغيل أو صفحة الويب المحالة أو الصفحات التي تمت زيارتها أو الموقع أو مشغل شبكة الجوال أو معلومات الجهاز (بما في ذلك أرقام تعريف الجهاز
والتطبيق) أو عبارات البحث أو معلومات ملفات تعريف االرتباط .كما نتلقى بيانات السجل عند النقر على عرض شيء أو التفاعل مع الروابط على خدماتنا ،بما في ذلك
وصالت إلى تطبيقات الطرف الثالث ،مثل عند اختيار تثبيت تطبيق آخر من خالل تطبيقات (الطرف األول)  /الشبكات .نستخدم بيانات السجل إلجراء استدالالت ،مثل
الموضوعات التي قد تكون مهتما بها ،وتخصيص المحتوى الذي نعرضه لك ،بما في ذلك اإلعالنات .نحن نحافظ على بيانات السجل حسب الحاجة لألغراض الموضحة في
سياسة الخصوصية هذه.

بيانات القطعة  :Widgetيمكننا تخصيص الخدمات لك استنادا إلى زياراتك إلى مواقع ويب تابعة لجهات خارجية والتي تدمج أزرار برامج (الطرف األول) أو األدوات.
عندما تقوم هذه المواقع أوال بتحميل أزرارنا أو أدواتنا للعرض ،نتلقى بيانات السجل التي تتضمن صفحة الويب التي زرتها وملف تعريف االرتباط الذي يعرف متصفحك
("بيانات القطعة").

خدمات التجارة :يمكنك تقديم معلومات الدفع ،بما في ذلك رقم بطاقة االئتمان أو الخصم ،وتاريخ انتهاء صالحية البطاقة ،ورمز السري ،وأنواع الدفع األخرى ،وعنوان
إرسال الفواتير (يشار إليه معا باسم "معلومات الدفع") ،إلى جانب عنوان الشحن ،إلكمالها من خالل خدماتنا .لتسهيل عمليات الشراء المستقبلية ،نخزن معلومات الدفع
(باستثناء رمز السري للبطاقة) وعنوان الشحن .نحن نعتبر معلومات الدفع وعنوان الشحن خاصة وال نجعل هذه المعلومات عامة .لتسهيل تنفيذ الطلب ،نقوم بجمع وتخزين
المعلومات التي تم إنشاؤها بواسطة عمليات الشراء التي تتم من خالل خدماتنا ("بيانات المعاملة") .قد تتضمن بيانات المعاملة اسم التاجر وتاريخ ووقت وقيمة المعاملة.

اإلعالن :خدماتنا مدعومة باإلعالنات .يجوز لنا استخدام المعلومات الموضحة في سياسة الخصوصية هذه للمساعدة في جعل إعالناتنا أكثر مالءمة لك ولقياس فعاليتها
وللمساعدة في التعرف على أجهزتك لعرض إعالناتك على برامج (الطرف األول) وإيقافها .على سبيل المثال ،عند التفاعل مع المحتوى في تطبيق (الطرف األول) ألجهزة ما،
قد نعرض محتوى (بما في ذلك اإلعالنات) حول تلك المواضيع نفسها عند استخدام (الطرف األول) على الويب .نحن ال نستخدم المحتوى الذي تشاركه بشكل خاص في
الرسائل المباشرة لعرض إعالناتك .كما تحظر سياسة إعالنات (الطرف األول) على المعلنين استهداف اإلعالنات استنادا إلى فئات نعتبرها حساسة ،مثل العرق أو الدين أو
السياسة أو الحياة الجنسية أو الصحة.

األطراف الثالثة والشركات التابعة :قد نتلقى معلومات عنك من جهات خارجية ،مثل مستخدمي (الطرف األول) اآلخرين ،والشركاء (بما في ذلك الشركاء في اإلعالنات) ،أو
الشركات التابعة لنا .على سبيل المثال ،قد يشارك المستخدمون اآلخرون معلومات عنك أو يكشفونها ،مثل عندما يشاركونك أو يشاركون صورة لك أو يضعون عالمة باسمك
في صورة .تتحكم إعدادات الخصوصية في تحديد األشخاص الذين يمكنهم وضع عالمة باسمك في إحدى الصور .يمكن لشركاء اإلعالنات والشركات التابعة لنا مشاركة
المعلومات معنا مثل معرف ملف تعريف ارتباط المتصفح أو معرف جهاز الجوال أو تجزئة التشفير لمعرف حساب مشترك (مثل عنوان البريد اإللكتروني) ،فضال عن
البيانات السكانية أو االهتمامات والمحتوى المعروض أو اإلجراءات المتخذة على موقع ويب أو تطبيق .قد يسمح لنا شركاؤنا في اإلعالنات ،وال سيما معلنينا ،بجمع معلومات
مماثلة مباشرة من موقعهم اإللكتروني أو تطبيقهم من خالل دمج تقنية اإلعالنات.
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تبادل المعلومات واإلفصاح عنها
نحن ال تكشف عن المعلومات الشخصية الخاصة بك إال في ظروف محدودة وصفها هنا.

موافقة المستخدم أو توجيهه :يجوز لنا مشاركة معلوماتك أو اإلفصاح عنها في اتجاهك ،مثل عند تفويض عميل ويب أو تطبيق ويب تابع لجهة خارجية للدخول إلى حسابك
أو عند توجيهنا لمشاركة تعليقاتك مع نشاط تجاري .عند استخدام تطبيقات (الطرف األول) للتسجيل أو تسجيل الدخول إلى تطبيق طرف ثالث ،كتبادل معلومات االتصال
الخاصة بك ،مثل رقم الهاتف الخاص بك ،مع هذا التطبيق .إذا كنت قد شاركت المعلومات ،مثل الرسائل المباشرة أو الرسائل المحمية ،مع مستخدم آخر يقوم بالوصول إلى
برامج (الطرف األول) من خالل خدمة من جهة خارجية ،ضع في اعتبارك أنه يمكن مشاركة المعلومات مع خدمة الجهات الخارجية.

مقدمي الخدمات :نشرك مقدمي الخدمات ألداء وظائف وتقديم الخدمات لنا في عدة بلدان .على سبيل المثال ،نستخدم مجموعة متنوعة من خدمات الجهات الخارجية للمساعدة
في توفير خدماتنا ،مثل استضافة مدوناتنا المختلفة وصفحات ويكي ،ومساعدتنا على فهم استخدام خدماتنا وتحسينها ،مثل غوغل أناليتيكش .يجوز لنا مشاركة معلوماتك
الشخصية الخاصة مع مقدمي الخدمات الخاضعين اللتزامات تتفق مع سياسة الخصوصية هذه وأي تدابير سرية وأمنية أخرى مناسبة .نحن نشارك معلومات الدفع الخاصة بك
مع مقدمي خدمات الدفع لمعالجة المدفوعات ؛ منع وكشف والتحقيق في حاالت الغش أو غيرها من األنشطة المحظورة؛ تسهيل تسوية المنازعات مثل عمليات رد المبالغ
المدفوعة أو رد األموال؛ وألغراض أخرى مرتبطة بقبول بطاقات االئتمان أو بطاقات السحب اآللي.

المعامالت التجارية :إذا قمت بإجراء الدفع كجزء من معاملة تج ارية من خالل خدماتنا ،فقد نوفر للبائع أو مزود التجارة أو السوق أو المؤسسة الخيرية اسمك وعنوان البريد
اإللكتروني وعنوان الشحن ومعلومات الدفع وبيانات المعامالت لتسهيل معالجة الدفع  ،وتعبئة بيانات الطلب ،وتسوية المنازعات (بما في ذلك المنازعات المتعلقة بالدفع
والشحن) والمساعدة في منع الغش أو غيره من األنشطة المحظورة والكشف عنها والتحقيق فيها .يرجى الرجوع إلى سياسات خصوصية هذه الجهات الخارجية للحصول على
معلومات حول ممارسات الخصوصية.

القانون والضرر :بغض النظر عن أي شيء يتعارض مع سياسة الخصوصية هذه ،يجوز لنا الحفاظ على معلوماتك أو اإلفصاح عنها إذا رأينا أن من الضروري بشكل معقول
االمتثال لقانون أو الئحة أو إجراءات قانونية أو طلب حكومي؛ لحماية سالمة أي شخص؛ لمعالجة قضايا االحتيال أو األمن أو المسائل التقنية؛ أو لحماية حقوقنا أو حقوق
مستخدمينا أو ممتلكاتنا .ومع ذلك ،ال يوجد شيء في سياسة الخصوصية هذه يهدف إلى الحد من أي دفاعات قانونية أو اعتراضات قد تكون لديك لطرف ثالث ،بما في ذلك
الحكومة ،وطلب الكشف عن المعلومات الخاصة بك.

تحويالت األعمال والشركات التابعة :في حال وقوعنا في حالة إفالس أو اندماج أو اقتناء أو إعادة تنظيم أو بيع أصول ،قد يتم بيع معلوماتك أو نقلها كجزء من تلك المعاملة.
وستسري سياسة الخصوصية هذه على معلوماتك على أنها نقلت إلى الكيان الجديد .وقد نكشف أيضا معلومات عنك إلى الشركات التابعة لنا للمساعدة في توفير الخدمات
وفهمها وخدماتنا التابعة لنا وفهمها وتحسينها ،بما في ذلك تقديم اإلعالنات.

المعلومات العامة أو غير الشخصية :يجوز لنا مشاركة معلوماتك العامة أو المجمعة أو غير الشخصية أو الكشف عنها ،مثل معلومات الملف الشخصي للمستخدم العام،
والرسائل العامة ،واألشخاص الذين تتابعهم أو الذين يتبعونك ،وعدد مرات تفاعل األشخاص مع رسالة (على سبيل المثال ،عدد المستخدمين الذين نقروا على رابط معين أو
صوتوا على استطالع للرأي في إحدى الرسائل ،حتى لو لم يفعلوا ذلك سوى)  ،أو عرض تقارير على المعلنين حول المستخدمين الفريدين الذين شاهدوا إعالناتهم أو نقروا
عليها بعد إزالتها وأي معلومات شخصية خاصة (مثل اسمك أو معلومات االتصال) .معلومات أخرى ،مثل اسمك واسم المستخدم ،هو دائما عام على خدمات (الطرف األول).

الوصول إلى معلوماتك الشخصية وتعديلها
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إذا كنت مستخدما مسجال لخدماتنا ،فإننا نوفر لك األدوات وإعدادات الحساب للدخول إلى المعلومات الشخصية التي قدمتها إلينا والمرتبطة بحسابك أو تصحيحها أو حذفها أو
تعديلها .يمكنك تنزيل معلومات حساب معينة ،بما في ذلك رسائلك.

ضع في اعتبارك أن محركات البحث واألطراف الثالثة األخرى قد تحتفظ بنسخ من معلوماتك العامة ،مثل معلومات الملف الشخصي للمستخدم والرسائل العامة.

عملياتنا العالمية
وكما هو موضح في سياسة الخصوصية هذه ،يجوز لنا مشاركة المعلومات مع الشركات التابعة لنا والجهات الخارجية ،وقد يطلب منك الكشف عن المعلومات استجابة لطلبات
حكومية مقبولة ،بما في ذلك بموجب متطلبات إنفاذ القانون أو متطلبات األمن القومي المعمول بها.

تغييرات على هذه السياسة
يجوز لنا مراجعة سياسة الخصوصية هذه من وقت آلخر .أحدث إصدار من السياسة تحكم استخدامنا للمعلومات الخاصة بك ستكون دائما في موقع (الطرف األول) تحت
عنوان الخصوصية/سياسة الخصوصية .من خالل االستمرار في الوصول إلى الخدمات أو استخدامها بعد أن تصبح هذه التغييرات فعالة ،فإنك توافق على االلتزام بسياسة
الخصوصية المنقحة.

المصطلحات
برنامج/البرنامج/تطبيق :يستخدم مصطلح "البرنامج" الوارد في هذه الوثيقة لإلشارة إلى البرنامج األصلي والنسخ الكاملة أو الجزئية من البرنامج/التطبيق/الموقع
االلكتروني/الخدمة االلكترونية .ويتكون البرنامج من تعليمات مقروءة للحاسب ومكونات البرنامج والبيانات والمحتوى السمعي-البصري (مثل الصور والنصوص
والتسجيالت) وكل ما يتعلق بالبرنامج من المواد المرخصة.
جهاز/حاسب :جهاز الكتروني ،مثل حاسب آلي/جوال/تابلت/خادم/حاسب افتراضي/جهاز تخزين.

تاريخ الترخيص:

\

\

الطرف الثاني

الطرف األول
مؤسسة روائع االبتكار
__________________________

__________________________
https://www.appyinnovate.com/about/privacy-policy
2018 AppyInnovate.
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