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 سیاسة الخصوصیة  
 

 

 لمحة عن سیاسة الخصوصیة خاصتنا
 

نحن .1 د.ل.ل.نحن    .من  ث  � آرخ ب  �ك  .ITX MERKEN, B.Vو    سد� الخاصة  الشخصیة  البیانات  نعالج  ونحن  كمسؤولین  ، 
 شاهد/ي المز�د. . هذا �عني أننا مسؤولون �شكل مشترك عن �یفیة معالجة وحما�ة بیاناتك.مشتر�ین

ألجله.  .2 بیاناتك  نستخدم  الذي  أخرى،    ما  أغراض  بین  من  بیاناتك،  تسجیلك  سنستخدم  مشتر�اتك�مستخدم/ة،  إلدارة  من    إلدارة 
 شاهد/ي المز�د. المنتجات أو الخدمات، للرد على استفساراتك، وإلرسال رسائلنا المخصصة لك في حال رغبت بذلك.

بیاناتك.  .3 نستخدم  لمعالجة    لماذا  �حاجة  أننا  هو  الرئیسي  السبب  مختلفة.  ألسباب  بیاناتك  �معالجة  �سمح  قانوني  بوضع  نتمتع 
تمتعك �أي من خدماتنا أو    تنفیذ العقد   بیاناتك من أجل  التسجیل وعند إجراءك ألي عملیة شراء أو  الذي تقبله/تقبلینه معنا عند 

وظائفنا. نستخدم بیاناتك أ�ًضا ألسباب أخرى، على سبیل المثال، للرد على استفساراتك أو إلرسال رسائل إخبار�ة لك بناء على  
 لمز�د.شاهد/ي ا طلبك. 

بیاناتك. .4 نشارك  من  في    مع  شر�ات  �انت  سواء  الدعم،  أو  المساعدة  لنا  �قدمون  الذین  الخدمة  مزودي  مع  بیاناتك  نشارك  إننا 
 شاهد/ي المز�د. مزودیین من أطراف ثالثة.أو ، Inditexمجموعة 

أ�ًضا    حقوقك. .5 الحاالت، تكون/ین مخول/ة  أو حذفها. في �عض  أو تصحیحها  الشخصیة  بیاناتك  إلى  الوصول  الحق في  لد�ك 
للحصول على حقوق أخرى، على سبیل المثال، االعتراض على استخدامنا لبیاناتك، أو نقل بیاناتك، �ما هو موضح �شكل أوسع  

 شاهد/ي المز�د.  أدناه. 

بنحثك على قراءة   شن سم ب ئكج ز الكاملة أدناه لفهم أعمق للطر�قة التي سنستخدم بها بیاناتك الشخصیة وحقوقك �خصوص    زنئ
 بیاناتك.
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 قبل أن تبدأ/ي…

�غض النظر عن  ،  الز�ائن  المطبقة على استخدامنا للبیانات الشخصیة للمستخدمین و   جمیع المعلومات ذات الصلة هذه ستجد/ین  سیاسة الخصوصیة  في   •
 .الجزائرالتي تستخدمها/تستخدمینها للتفاعل معنا في القناة أو الوسیلة 

التي �مكن أن تحّمل على  لملفات تعر�ف اإلرتباط، ولألجهزة المشابهة    ، .ITX MERKEN, B.Vفي حال �نت ترغب �معلومات حول �یفیة إستخدام   •
 محطات عمالئنا ومستخدمینا، ننصحكم �مراجعة سیاسة ملفات تعر�ف اإلرتباط الخاصة بنا.

ك، والحقوق التي �حق لك  �خصوص ما نفعله ببیاناتك الشخصیة، لمساعدتك في فهم اآلثار المترتبة على الطر�قة التي نستخدم بها بیاناتنحن شفافون    •
 الحصول علیها فیما یتعلق ببیاناتك:

o   هذه الخصوصیة  سیاسة  في  المضمنة  المعلومات  جمیع  إتاحة  على  دائمنعمل  ذلك،  �شكل  تود/ین  عندما  منها  التحقق  �مكنك  والتي   ،
 و�اإلضافة إلى ذلك،

o  تفاعلت معنا �لما حول �یفیة استخدامنا لبیاناتك  المز�د من المعلوماتستجد/ین أ�ضا. 

 إلیك �عض المصطلحات التي نستخدمها �انتظام في سیاسة الخصوصیة هذه: •

o  نقصد، �شكل عام، أي من القنوات أو الوسائل التي قد تكون/ین قد استخدمتها للتفاعل معنا. أهمها هي:منصتنا عندما نتحدث عن ، 

  موقعنا اإللكتروني 

  الهاتف المحمول الذي قمت بتثبیته على جهازك المحمول وتطبیقات أخرى قد نستخدمهاهذا �شمل تطبیق  الخاص بنا      تطبیقال  
 .على تطبیقنا 

 

 من هو المسؤول عن بیاناتك؟ .1

 المسؤول عن بیاناتك هو:

 ITX MERKEN, B.V وهي شر�ة تا�عة لمجموعة ،.Inditex ، (“ITX MERKEN”). 

o  :العنوان البر�ديNieuwezijds Voorburgwal 307 ، 1012 RM .أمستردام، هولندا 
o  :عنوان البر�د اإللكتروني لمسؤول حما�ة البیانات dataprotection@bershka.com 

 

 

  .ث د.ل.ل � ب آرخ  ("البائع"):  سد�

o    :شارع التسعین، الطابق الرابع، التجمع الخامس، القاھرة الجدیدة، مصر 67عمارة  العنوان البریدي . 
o  :البرید االلكتروني الخاص بسیاسة الخصوصیة الحاضرةprivacy@azadea.com 

mailto:privacy@azadea.com
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عن البیانات. هذا �عني أننا منظمون ومسؤولون    المسؤولون المشتر�ون والبائع (معًا "نحن"، أو "المسؤولون المشتر�ون")، هم   ITX MERKEN�معنى آخر، �ل من  
 �شكل مشترك عن معالجة وحما�ة بیاناتك الشخصیة.

 

 لماذا نعالج بیاناتك الشخصیة. .2

، على  �حسب �ل حالة، نحتاج لمعالجة بیان ما أو آخر، والذي سیكون �شكل عام،  أدناه    �حسب الغرض من معالجة بیاناتك من حین آلخر، �ما هو موضح  
 النحو التالي:

  و�لدك الذي تتفاعل/ین منه معنا، و�یانات التواصل، وما إلى ذلك)؛ وصورتك  خاصتك (على سبیل المثال، اسمك ولقبك ولغتك بیانات الهو�ة 

   (على سبیل المثال، بیانات الدفع أو البطاقة، معلومات عن مشتر�اتك، طلبیاتك، مرتجعاتك، إلخ)؛المالیة والمعامالت  المعلومات 

   على سبیل المثال)؛ ومعّرف اإلعالناتبیانات الموقع، رقم تعر�ف الجهاز أو بیان (،  االتصال، تحدید الموقع الجغرافي و/ أو التصفحبیانات 

 ب  المعلومات ذ� تئ  (على سبیل المثال، إذا �نت قد اشتر�ت في نشرتنا اإلخبار�ة)، ئكئ

  الخاصة �ك.األذواق و التفضیالت   معلومات عن 

،  إلزامیة نها  تذ�ر/ي أنه عندما نطلب منك ملء بیاناتك الشخصیة لتمنحك حق الوصول إلى أي وظیفة أو خدمة في المنصة، سنقوم بتمییز �عض الخانات على أ 
ا قررت عدم إتاحة هذه البیانات لنا،  نظًرا ألن هذه هي المعلومات التي نحتاجها لنتمكن من تقد�م الخدمة أو منحك الوصول إلى الوظیفة المعنیة. یرجى مراعاة أنه إذ 

 فقد ال تتمكن/ي من إكمال تسجیلك �مستخدم/ة أو قد ال تتمكن/ي من التمتع بهذه الخدمات أو الوظائف.

�طاقة هدا�ا أو  ال  في حاالت معینة، ر�ما �قوم طرف ثالث بتزو�دنا �معلومات عنك �استخدام میزة أو خدمة متوفرة على المنصة، على سبیل المثال عن طر�ق إرس
 لخصوصیة هذه.شحن طلب إلى عنوانك. في هذه الحاالت، نحن نقوم �معالجة بیاناتك فقط عندما تكون ذات صلة بهذه المیزة أو الخدمة، �ما ورد في سیاسة ا

عر�ف اإلرتباط ووسائل تقنیة وتكنولوجیة  في حاالت أخرى، �مكن أن نقوم �جمع معلومات �طر�قة غیر مباشرة، �أن نقوم �إستعمال وسائل تعقب �متصفح ملفات ت
 مشابهة على تطبیقنا أو منصتنا ومن خالل المراسالت التي نرسلها لك 

لجة بیاناتك الشخصیة  اعتماًدا على �یفیة تفاعلك مع منصتنا، أي اعتماًدا على الخدمات أو المنتجات أو الوظائف التي ترغب/ین في االستمتاع بها، سنقوم �معا 
 لتالیة:لألغراض ا

 المز�د من المعلومات  الغرض 

تحتاج    تسجیلك �مستخدم/ة للمنصة إلدارة  . 1 فسوف  منصتنا،  في  مسجلة  مسجًال/  مستخدًما/مستخدمة  تصبح/ي  أن  قررت   ITXإذا 
MERKEN    لمختلف وظائفها    منحك حق الوصولللمنصة و   للتعرف علیك �مستخدم/ةلمعالجة بیاناتك

ومنتجاتها وخدماتها المتاحة لك �مستخدم/ة مسجل/ة. �مكنك إلغاء حساب المستخدم المسجل الخاص �ك  
 عن طر�ق التواصل معنا في قسم خدمة الز�ائن.

أو   المنصة  قنوات  مختلف  من  جمعها  والتي جرى  نشاطك،  عن  نجمعها  التي  البیانات  أن  نعلمك  نحن 
مشتر�اتك، ستبقى موصولة �حسا�ك �حیث �مكن الولوج إلى جمیع المعلومات    التطبیق والتي تحتوي على

 معا. 

لد�ك إمكانیة استخدام الولوج أو تسجیل الدخول عبر شبكة تواصل اجتماعي أو أي شبكة متعاونة أخرى  
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تمّكن هذه الخدمة (تسجیل الدخول عبر شبكة تواصل اجتماعي) عندما تكون متاحة على شاشة الولوج /  
یل الدخول ، إما لر�ط تسجیل الدخول عبر شبكة التواصل االجتماعي �حسا�ك أو عن طر�ق تسجیل  تسج

اسمك   إلى  �اإلضافة  �ك،  الخاصة  الدخول  تسجیل  اعتماد  بیانات  تنقل  الحالة،  هذه  في  جدید.  حساب 
الهاتف ( التواصل االجتماعي أو  ) من حساب شبكة  قد تحتاج إلى السماح بها    والبر�د اإللكتروني/رقم 

إلینا   الثالثة  األطراف  هذه  ترسل  قد  هذا،  الدخول  تسجیل  خیار  �استخدام  المتعاونة.  الشبكة  حساب 
معلومات إضافیة معینة حول ملفك الشخصي العام، مثل: اسمك أو جنسك أو عمرك التقر�بي أو الصورة  

�شب الخاصة  االستخدام  لشروط  وفًقا  الشخصي،  ملفك  في  الشبكة  المحفوظة   / االجتماعي  التواصل  كة 
المتعاونة، والتي نوصیك �قراءتها �عنا�ة. وما لم تمنحنا ذلك التفو�ض/الموافقة، لن نحتفظ بهذه البیانات  
�شأن   المعلومات  مشار�ة �عض  تتیح  قد  المیزة  هذه  و�استعمالك  ذلك،  إلى  �اإلضافة  �ذلك،  اإلضافیة. 

ا أو  االجتماعي  التواصل  شبكة  عبر  �مراجعة  نشاطك  نوصي  األحوال،  �افة  في  المتعاونة.  لشبكة 
الشبكات   أو  االجتماعي  التواصل  عبر شبكات  الخصوصیة  �الخصوصیة وسیاسات  المتعلقة  اإلعدادات 
المتعاونة لتكون على بّینة تامة من �یفیة استعمال بیاناتك الشخصیة عبر هذه الشبكات االجتماعیة من  

 قبل األطراف الثالثة.
  لتطو�ر وأداء وتنفیذ عقد الشراء أو الخدمات. 2

 الموقع معنا على منصتنا.
 �شمل هذا الغرض معالجة بیاناتك، �شكل رئیسي: 

  المتعلقة �الوظائف أو المنتجات  �خصوص التحدیثات أو إشعارات �المعلومات    للتواصل معك
ادر�ن على تحدید  ولكي نكون ق  استطالعات الجودة، �ما في ذلك  أو الخدمات المتعاقد علیها

 درجة رضا العمالء عن الخدمة المقدمة؛

  عن المنتجات المشتراة، �غض النظر عن إجراء الدفع المستخدم. مثال:إلدارة الدفع 

   وظیفة تفعیل  اخترت  بیانات  إذا  التوصیل    حفظ  وعنوان  الشراء  دفعتك  لعملیات 
سنحتاج   التطبیق،  أو  اإللكتروني  الموقع  عبر  منتجاتنا  من  أً�ا  شراء  عند  المستقبلیة، 
تفعیل   الموافقة على  تتیح  الوظیفة وتطو�رها.  تلك  لتفعیل  إلیها  المشار  البیانات  لمعالجة 

الالحقة �حیث   الشراء  تلقائًیا في عملیات  المكتملة  الدفع  بیانات  الوظیفة إظهار  ال  هذه 
تحتاج إلى تقد�مها في �ل عملیة جدیدة، وستعتبر هذه البیانات صالحة وفعالة لعملیات  

الخاصة �ك في أي وقت من خالل  بیانات الدفع  الشراء الالحقة. �مكنك تغییر أو إلغاء  
الموقع   في  المسجل/ة  المستخدم/ة  حساب  في  إما  الدفع،  �معلومات  الخاص  القسم 

 تطبیق  الفة حسابي في اإللكتروني، أو من خالل وظی

   تفعیل اآللیات الالزمة لمنع و�شف االستخدامات غیر المصرح �ه للمنصة (على سبیل
المثال، أثناء عملیات الشراء واإلرجاع و�ذلك االحتیال المحتمل الذي ُیرتكب ضدك و/أو  

ا غیر  ضدنا أثناء عملیة الشراء. إذا رأینا أن المعاملة قد تكون احتیالیة أو اكتشفنا سلو�ً 
طبیعي �شیر إلى محاولة استخدام احتیالي لمیزاتنا أو منتجاتنا أو خدماتنا، قد تؤدي هذه  

 المعالجة إلى عواقب مثل حظر المعاملة أو حذف حساب المستخدم الخاص �ك.

 قیامك �شراء و�دارة اإلرجاعات    التبادالت   إلدارة �عد  توافر    المحتملة  المعلومات حول  طلبات 
 على توافر هذه الخیارات من حین آلخر. ، اعتمادا السلع

 .ألغراض الفوترة ولتوفیر تذاكر وفواتیر المشتر�ات التي أجر�تها عبر المنصة 

   استخدام على  قادر/ة  أنك  من  المتاحةللتأكد  األخرى  الخدمات  أو  شراء  الوظائف  مثل   ،
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التي نوفرها    واي فاي ولتزو�دك بوصول واستخدام شبكة    قسیمة الهد�ة و�دارة واستخدام    واستالم 
 لعمالئنا في المتاجر الفعلیة التقلید�ة.

خاصة لك على التطبیق، (على سبیل المثال، البحث    تمكن من تقد�م خدمات ن من أجل أن  
نقوم �الولوج إلى   قد   ، إلخ...)، متوفرة في �عض متاجرنا  للقیاس،  عن قطعة، حجز  غرفة 

 بیانات موقعك و�یانات اإلتصال �ك.

ب  لتلبیة الطلبات المقدمة عبر قنوات   . 3 ل خت
�ئئك  ئكذ

 إلدارة أو حل طلبك.  الضرور�ة للغا�ةنعالج فقط البیانات الشخصیة  

وسیلة تواصل إجتماعي    في أي في حال إخترت التواصل مع قسم خدمة الز�ائن من خالل خدمة الرسائل  
و�سم    سمك ولقبكأو وسیلة تواصل أخرى( في حال توفرهما)، سیتم نقل �عضا من بیاناتك الشخصیة �إ

الحساب المتعاون. �ذلك،    ،ك الخاص �  اإلستعمال  أن    یرجى أخذ العلم من منصتك اإلجتماعیة أو من 
البیانات التي تقوم بتزو�دها من خالل هذه الخدمة ستكون متوفرة لشبكتك اإلجتماعیة أو حسا�ك المتعاون  
�ك   الخاصة  الخصوصیة  إحداثات  �مراجعة  ننصحك  نحن  لذلك،  لهم،  العائدة  الخصوصیة  لسیاسة  وفقا 

ءة سیاسة الخصوصیة العائدة للشبكة اإلجتماعیة وللحساب المتعاون �ي تكّون فكرة مفّصلة وأوضح  و�قرا
 عن �یفیة إستعمالهم لبیاناتك الشخصیة عند إستعمالك لخدماتهم.  

لك وتمكینها من تقد�م توصیات لك بناًء   ITX MERKEN تخصیص الخدمات التي تقدمها   ألغراض التسو�ق.   . 4
تفاعالتك   (على سبیل   معنا على  �ك  الخاص  المستخدم  تعر�ف  ملف  وتحلیل  المنصة  على 

 المثال، بناًء على تار�خ الشراء والتصفح).

   تقوم فسوف  اإلخبار�ة،  نشرتنا  في  اشتر�ت  ما  بیاناتك    ITX MERKENإذا  �معالجة 
عن منتجاتنا أو خدماتنا    إرسال المعلومات المخصصةلك  ، �ما في ذإلدارة اشتراكك الشخصیة  

القصیرة  الرسائل  أو  اإللكتروني  البر�د  (مثل  مختلفة  وسائل  خالل  توفر    ). من   ITXقد 
MERKEN    في تفعیلها  حال  في  المنبثقة  اإلشعارات  خالل  من  أ�ًضا  لك  المعلومات  هذه 

 جهازك. 

  تحلیل ملف المستخدم/ة  تعني    وفًقا لذلك، یرجى مراعاة أن معالجة البیانات هذه
�ك  الخاص  الز�ون/ة  التي    أو  والخدمات  المنتجات  و�التالي  تفضیالتك  لتحدید 

إلیك. المعلومات  إرسال  عند  أسلو�ك  على    تناسب  بناًء  المثال،  سبیل  على 

 ITXمشتر�اتك وسجل التصفح (مثًال، �حسب السلع التي نقرت علیها)، ستقترح  
MERKEN    تراها منتجات  �نت    ITX MERKENعلیك  و�ذا  تهمك،  قد 

 مستخدًما/مستخدمًة مسجًال/مسجلًة، فسنوفر لك وظیفة "استعادة السلة".

   بدون تكلفة    وقت   آ�رة اإلخبار�ة في  �مكنك إلغاء االشتراك في النشتذ�ر/ي أنه
"النشرة اإلخبار�ة" في المنصة، �اإلضافة إلى اإلرشادات المقدمة   من خالل قسم 
في �ل إشعار. إذا �نت ال ترغب/ین في تلقي اإلشعارات المنبثقة، فیمكنك إلغاء  

 تفعیل هذا الخیار في جهازك المحمول.

 تراها قد  والتي  اإلنترنت  على  اإلعالنات  الو�ب    عرض  مواقع  ز�ارة  عند 
قد   االجتماعي.  التواصل  وشبكات  وسائل  على  المثال،  سبیل  على  والتطبیقات، 
تكون اإلعالنات التي تراها عشوائیة، ولكن في مناسبات أخرى قد تكون إعالنات  
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 متعلقة بتفضیالتك أو سجل الشراء والتصفح.

 تزود فقد  االجتماعي،  التواصل  وسائل  تستخدم  �نت   ITX MERKEN إذا 

إعالنات تتمكن من عرض  تتعاون معها �معلومات معینة حتى  التي   والشر�ات 

BRAND   و�شكل عام ، تقدم لك وللمستخدمین مثلك إعالنات تأخذ في االعتبار ،
ملفك الشخصي على مواقع التواصل االجتماعي المذ�ورة. . إذا �نت ترغب في  

و  بیاناتك  استخدام  حول  معلومات  على  على الحصول  اإلعالنات  عمل  �یفیة 
وسائل التواصل االجتماعي، یرجى مراجعة سیاسات الخصوصیة لمواقع الوسائط  

 االجتماعیة التي لد�ك ملفات شخصیة لدیها.

 تستخدم ITX MERKEN   الشرائح وتقسیم  للقیاس  تحلیالت  إلجراء  بیاناتك  أ�ًضا 
عاونین لدینا.  للمستخدمین على �عض منصات المت عرضهانعلى اإلعالنات التي  

تتعاون  بذلك،  لها     ITX MERKEN للقیام  تقدم  التي  الخارجیة  الجهات  هذه  مع 
  ، �كسل   ، االرتباط  ملفات تعر�ف  المثال،  لذلك (على سبیل  الالزمة  التكنولوجیا 

  ،  �مكن أن �كون من الضروري  إلخ) الستخدام هذه الخدمات. یرجى أخذ العلم أنه 
التعر�ف في �ل مرة (على سبیل  شكالً منحهم ببعض المعلومات أو    من أشكال 

�نت   إذا  ذلك).  إلى  وما  االرتباط،  تعر�ف  �ملف  مرتبطة  تعر�ف  وسیلة  المثال، 
مراجعة   یرجى  الصدد،  هذا  في  المعلومات  من  مز�د  على  الحصول  في  ترغب 
اإلعالنات   معّرف  تعیین  إعادة  �مكنك  و�المثل،  االرتباط.  تعر�ف  ملفات  سیاسة 

تعطیل اإلعالنات المخصصة على جهازك ، ضبط تفضیالتك في  الخاص �ك أو 
 جهازك  في  اإلعدادات .  خانة  

 إثراء البیانات: عندما تقوم ITX MERKEN   جمع بیاناتك الشخصیة من مجموعة�
تحسین  �غرض  معینة  ظروف  ظل  في  بدمجها  تقوم  فقد  المصادر،  من  متنوعة 

�المنتجا المتعلقة  وتفضیالتك  الحتیاجاتك  ذلك  فهمنا  في  (�ما  والخدمات  ت 
التسو�ق   ودراسات  المستخدمین  تعر�ف  ملفات  إنشاء  التحلیالت،  ألغراض 
على  األمر،  هذا  �شیر  عمالئنا).  مع  تفاعالتنا  وتحسین  الجودة  واستطالعات 

معلوماتك إذا �ان  ITX MERKEN سبیل المثال، إلى الطر�قة التي قد تجمع بها
بر�د اإللكتروني المرتبط �حسا�ك، �مكنك  لد�ك حساب مسجل، و�استخدام نفس ال

(مثل   تلقائًیا  تجمیعها  یتم  التي  المعلومات  إلى  أو  �ضیف،  شراء  عملیة  إجراء 
أو البیانات الوصفیة) التي قد ترتبط �المعلومات التي قدمتها  MAC و IP عناو�ن

إلینا مباشرة من خالل نشاطك على المنصة أو في أي من متاجرنا (على سبیل  
ل ، المعلومات المتعلقة �مشتر�اتك ، سواء في المتاجر أو عبر اإلنترنت ،  المثا

 وتفضیالتك ، وما إلى ذلك).

   الترو�جیةإلتمام السلع    اإلجراءات  قائمة  إلرسال  أو  المسا�قات  لتنظیم  المثال،  سبیل  (على 
 المخزنة إلى البر�د اإللكتروني الذي تحدده/تحددینه).   

   التواصل قنواتنا في صفحات  عبر  أو  المنصة  على  عام  �شكل  شار�تها  التي  الصور  لنشر 
 صراحة موافقتك على هذا الغرض.  ITX MERKENاالجتماعي، شر�طة أن تمنح/ي 

أنها ستعالج بیانات التصفح الخاصة �ك   ITX MERKENعندما تقوم/ین �الوصول إلى منصتنا، تعلمك لتحسین  . تحلیل قابلیة االستخدام والجودة 5
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و�حصائیة خدماتنا  تحلیلیة  مع  ألغراض  المستخدمون/المستخدمات  بها  یتفاعل/تتفاعل  التي  الطر�قة  لفهم  أي   ،
من  المنصة   نتمكن  حتى   ، األخرى  والتطبیقات  الو�ب  مواقع  على  بتنفیذها  نقوم  التي  اإلجراءات  ومع 

 .تحسین خدماتنا 
 

لمعرفة درجة   استطالعات ومسوحات للجودة من حین آلخر  ITX MERKEN�اإلضافة إلى ذلك، تجري 
 رضا عمالئنا/عمیالتنا ومستخدمینا/مستخدماتنا واكتشاف تلك المجاالت التي �مكننا تحسینها.

 

 كیف ُ�سمح لنا قانوًنا �معالجة بیاناتك؟  .3

 التالي:تعتمد الشروط القانونیة التي ُ�سمح لنا بها �معالجة بیاناتك الشخصیة أ�ًضا على الغرض من معالجتها، �ما هو موضح في الجدول 

 الوضع القانوني  الغرض 

هذا  ITX MERKENتعالج   . إلدارة تسجیلك �مستخدم/ة في المنصة 1 ألن  تنظیم  بیاناتك  شروط  �مقتضى  ضروري 
. �معنى آخر، لكي تتمكن/ي من التسجیل �مستخدم/ة على  استخدام المنصة 
لمعالجة بیاناتك الشخصیة، ألنه �خالف    ITX MERKENالمنصة، تحتاج  

 ذلك لن تكون قادرة على إدارة تسجیلك.

مشتر�اتك   حسا�ك  على  نر�ط  �أن  مشروعة  مصلحة  لدینا  أن  نعتبر  نحن 
 ق حول نشاطاتك.والبیانات المجمعة من مختلف قنوات المنصة أو التطبی 

أو الدخول من خالل   لـ  في حال إخترت الولوج   ITXشبكة إجتماعیة، فإن 
MERKEN  الحق القانوني في معالجة بیاناتك، على إعتبار أنك عّبرت عن ،

 رضاك حین سمحت بتحو�ل بیاناتك من الشبكة اإلجتماعیة.
 

لنا   . تطو�ر وتنفیذ و�جراء عقود الشراء أو الخدمات 2 ضرور�ة  معالجتها  ألن  بیاناتك  عقود  نعالج  أو  الشراء  عملیات  إلجراء 
 معك. الخدمات 

عندما  فقط  الشراء  �عملیة  المتعلقة  للبیانات  معینة  معالجات  تفعیل  یتم 
الدفع   بیانات  تخز�ن  في  الحال  �ما هو  بها،  أو ترخص/ین  تطلبها/تطلبینها 

�الوظا  لتزو�دك  أو  المستقبلیة  الشراء  قر�باً لعملیات  قر�بًا/العائدة  القادمة  ،  ئف 
المیزات.  هذه  تتوفر  تكون    حیث  بیاناتك  معالجة  فإن  الحاالت،  هذه  في 

أضف إلى ذلك، نحن نعالج بیانات موقعك الجغرافي حین  .كت�موافق مدعومة
عند   التطبیق  خالل  من  محددة  خدمات  منحك  بهدف  وذلك  قبولك  تمنحنا 

 ز�ارتك ألحد متاجرنا.

الالزمة   التحقق  عملیات  تنفیذ  في  مشروعة  مصلحة  لدینا  أن  نعتبر  نحن 
الكتشاف ومنع االحتیال المحتمل أو االستخدامات االحتیالیة للمنصة، على  
نتفهم أن معالجة هذه   نحن  أو إرجاع.  المثال عند إجراء عملیة شراء  سبیل 

لنا  البیانات أمر إ�جابي لجمیع األطراف المعنیة: �النسبة لك ، أل  نها تسمح 
؛   ثالثة  أطراف  ترتكبها  التي  االحتیال  محاوالت  من  لحمایتك  تدابیر  بوضع 
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و�النسبة لنا ، ألنها تسمح لنا بتجنب االستخدامات غیر المصرح بها للمنصة  
؛ ولجمیع عمالئنا ومجتمعنا ، ألنه �حمي أ�ًضا مصالحهم من خالل التأكد  

 كتشافها عند حدوثها.من أن األنشطة االحتیالیة یتم تثبیطها وا
لدینا   . خدمة العمالء 3  أن  مشروعةنعتبر  االستفسارات    مصلحة  أو  الطلبات  على  الرد  في 

المطروحة من خالل قنوات التواصل المتاحة المختلفة. نفهم أن معالجة هذه  
البیانات مفیدة لك أ�ًضا �قدر ما تمكننا من مساعدتك �شكل مناسب واإلجا�ة  

 المطروحة. فسارات االستعلى 

ال  الحوادث  إلدارة  الخصوص،  وجه  على  معنا،  تتواصل/ین  متعلقة  عندما 
�طلبیتك أو المنتج/ الخدمة المشتراة من خالل المنصة، فإن معالجة بیاناتك  

 .لتنفیذ عقد الشراء ضرور�ة 

استفسارك یرتبط  أو    طلبك /عندما  أدناه،  بها  نبلغك  التي  حقوقك  �ممارسة 
بیاناتك   �معالجة  قانوًنا  لنا  ُ�سمح  خدماتنا،  أو  �منتجاتنا  المتعلقة  �الشكاوى 

 .اماتنا القانونیة لالمتثال اللتز 

 . التسو�ق 4
  

قانوًنا �معالجة بیاناتك ألغراض تسو�قیة �نتیجة    ITX MERKENُ�سمح لـ   
معلومات    للموافقة تلقي  تقبل/ین  عندما  المثال  سبیل  على  قدمتها،  التي 

�إرسال اإلشعارات المنبثقة    تسمح    مامخصصة من خالل قنوات متعددة، عند
عندما ضبطك لها في خانة اإعدادات في جهازك ، عندما تقبل  في جهازك  

والبنود   للشروط  قبولك  عند  أو  اإلرتباط  تعر�ف  ملفات  سیاسة  خالل  من 
تسو�قیة  القانون  عملیة  للمشار�ة  على    یة  أو  المنصة  على  لنشر صورك  أو 

 قنوات شبكات التواصل االجتماعیة.

أو   المنصة  على  سواء  لك،  مخصصة  معلومات  إلظهار  أو  خدمات  لتقد�م 
البیانات، ترى  الخاصة �أطراف ثالثة، و�ذلك للمشار�ة في إثراء   ITX تلك 

MERKEN  مشروعة مصلحة  لها  �المعلومات    أن  تعر�ف  ملف  إجراء  في 
والبیانات   الشراء)  سجل  أو  التفضیالت  أو  التصفح  (مثل  عنك  لدیها  التي 

فـ   اللغة،  أو  العمر�ة  الفئة  مثل  قدمتها،  التي    ITX MERKENالشخصیة 
تدرك أن معالجة هذه البیانات مفیدة لك أ�ًضا ألنها تتیح لك تحسین تجر�تك  

 ومات وفًقا لتفضیالتك.كمستخدم/ة والوصول إلى المعل
في تحلیل قابلیة استخدام   مصلحة مشروعة لدیها  ITX MERKENنعتبر أن  . تحلیل القابلیة لالستخدام والجودة 5 

البیانات   المنصة ودرجة رضا المستخدم/ة، نظًرا ألننا ندرك أن معالجة هذه 
وتقد�م   �مستخدم/ة  تجر�تك  تحسین  هو  منها  الغرض  ألن  لك  أ�ًضا  مفیدة 

 دمة ذات جودة أعلى.خ

 

 إلى متى سنحتفظ ببیاناتك؟   .4

 فیه ببیاناتك �عتمد على األغراض التي نعالجها من أجلها، �ما هو موضح أدناه: الوقت الذي سنحتفظ 
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 الوقت الذي یتم فیه حفظ البیانات  الغرض 

�معالجة بیاناتك خالل المدة التي تظل/ین خاللها    ITX MERKENستقوم   . إلدارة تسجیلك �مستخدم/ة في المنصة 1
 مستخدًما/مستخدمًة مسجًال/مسجلًة (أي، حتى تقرر/ي إلغاء االشتراك).

سنقوم �معالجة بیاناتك خالل المدة الالزمة إلدارة شراء المنتجات أو الخدمات   . تطو�ر و�جراء وتنفیذ عقود الشراء أو الخدمات 2
رجاعات المحتملة أو الشكاوى أو المطالبات المتعلقة  المشتراة، �ما في ذلك اإل 

   �شراء المنتج أو الخدمة المعنیة.

تقرره/   الذي  الوقت  حتى  فقط  البیانات  �معالجة  سنقوم  األحیان،  �عض  في 
لعملیات   تخز�نها  منا  طلبت  التي  الدفع  بیانات  في  الحال  هو  �ما  تقرر�نه، 

   . )حیث تتوفر هذه المیزة(  الشراء المستقبلیة 

 سنقوم �معالجة بیاناتك خالل المدة الالزمة لتلبیة طلبك.  . قسم خدمة الز�ائن 3 

�معالجة بیاناتك حتى تقوم/ي �إلغاء االشتراك أو    ITX MERKENستقوم    . التسو�ق 4
 إلغاء اشتراكك في النشرة اإلخبار�ة.

  
خاللها    ITX MERKENستقوم   . تحلیل القابلیة لالستخدام والجودة 5 تقوم  التي  للمدة  أحیانًا  بیاناتك  �معالجة 

بتنفیذ إجراء أو مسح جودة معین أو حتى یتم إخفاء بیانات التصفح الخاصة  
 �ك.

هاتفك   إعدادات  بتغییر  تقوم  حتى  مخصصة  إعالنات  لك  نعرض  وسوف 
 المحمول أو المتصفح �حیث یتم إلغاء هذا اإلذن للقیام بذلك.

 
)  6إذا شار�ت في اإلجراءات الترو�جیة، فسوف نحتفظ �البیانات لمدة ستة ( 

  أشهر من تار�خ نها�ة اإلجراء.
 

�معالجة بیاناتك خالل المدة الالزمة حصرًا لتحقیق الغرض المذ�ور، فسوف نحتفظ بها فیما �عد مخزنة ومحمیة على النحو  �صرف النظر عن حقیقة أننا سنقوم  
في  اءات المحتملة، سنشرع  الواجب خالل المدة التي قد تنشأ فیها المسؤولیة عن معالجتها، وفًقا للتشر�عات النافذة من حین آلخر. �مجرد أن تنقضي مدة جمیع اإلجر 

 حذف البیانات الشخصیة.

 

 هل نشارك بیاناتك مع أطراف ثالثة؟  .5

التي   لألطراف الثالثةو   Inditexلكیانات مجموعة  منح حق الوصول إلى بیاناتك الشخصیة  علینا  لتحقیق األغراض المذ�ورة في سیاسة الخصوصیة ، �جب  
 توفر لنا الدعم في الخدمات التي نقدمها لك، أي:

 ،البائع 

  المالیة المؤسسات، 
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   شف ومكافحة الغش والوقا�ة منهجهات�، 

 ،مزودي الخدمات التكنولوجیة والتحلیلیة 
 ، مزودي وشر�اء الخدمات اللوجستیة والنقل والتسلیم و/أو المؤسسات الشر�كة لهم 
  المتعلقة بدعم العمالء ،مزودي الخدمات 
 .مزودي الخدمات والمتعاونون فیما یتعلق �التسو�ق والدعا�ة، مثل مواقع التواصل االجتماعي أو و�االت اإلعالن أو شر�اء اإلعالن 

 

ة البیانات قابل ألغراض �فاءة الخدمة، یتواجد �عض مقدمي هذه الخدمات في مناطق واقعة خارج المنطقة االقتصاد�ة األورو�یة التي ال توفر مستوى من حما�
أننا ننقل بیاناتك   من خالل إستخدام    ك �شكل آمن�ضمانات �افیة وسنحتفظ دائًما ببیاناتللمقارنة �مستوى االتحاد األورو�ي،. في مثل هذه الحاالت، نعلمك 

البنود التعاقد�ة األساسیة وأي إجراءات إضافیة ذات الصلة. �مكنك اإلطالع على مضمون هذه  أكثر األدوات الدولیة  مالءمة لنقل البیانات، على سبیل المثال 
التالي:   الرا�ط  التعاقد�ة األساسیة عبر  outside-transfers-protection/data-topic/data-https://ec.europa.eu/info/law/law-  البنود 

countries_en-third-data-personal-transfer-contracts-eu/model: 

  

 Inditex و  Industria de Diseño Textil, S.A. (Inditex, S.A.)    ضافة إلى ما سبق، فإننا نبلغكم �أننا نحتاج إلى مشار�ة بیاناتكم مع شر�اتنا المالكة:إ
Group holding company  تماشیًا مع متطلبات شر�اتنا المالكة.الموجودة في إسبانیا، وذلك 

، أو أصبح لدیها أي  Inditex Groupببیع أو نقل �ل أو جزء من تجارتنا أو أصولنا إلى شر�ة أخرى داخل أو خارج مجموعة    ITX MERKENفي حال قیام  
للمستقبل القر�ب لهكذا تجارة أو أصول.في  تك الشخصیة  الحق في �شف بیانا  ITX MERKENعملیات تجار�ة أخرى معمول بها �نتیجة إلعادة هیكلة الشر�ة،لـ   

، ستبذل الجهود المعقولة لتوجیه المتنازل له إلستعمال البیانات الشخصیة التي زودتنا بها �طر�قة تتوافق وسیاسة  ITX MERKENحال حصول البیع أو النقل،  
 لمشروعة التي تتكون في إعادة تنظیم هیكلیة شر�تنا.، تعتبر أن لها المصلحة اITX MERKENالخصوصیة خاصتنا.في هذه الحالة، 

لكشف عن المعلومات  عالوة على ذلك، ومن أجل تحقیق األغراض المتعلقة بتطو�ر وأداء وتنفیذ عقد الشراء أو الخدمات وخدمات العمالء، قد �حتاج البائع إلى ا
 ازاد�ا. مجموعةالتي قدمتها لنا أو نقلها إلى �یانات أخرى معینة تشكل جزًءا من 

 ما هي حقوقك عندما تتیح/ین بیاناتك لنا  .6

بدون  . مع مراعاة ذلك، اتفقنا نحن المراقبون المشتر�ون على أنه �مكنك ممارسة حقوقك �ممارسة حقوقكنتعهد �الحفاظ على سر�ة بیاناتك الشخصیة وضمان قیامك   
ن خالل إخبارنا  فقط م  ،  ) dataprotection@bershka.com(   عنوان بر�د إلكتروني موحدعن طر�ق التواصل معنا عبر البر�د اإللكتروني على    أي تكلفة

 بت هو�تك.عن سبب طلبك والحق الذي ترغب/ین في ممارسته. إذا اعتبرنا ذلك ضرورً�ا لنتمكن من تحدید هو�تك، فقد نطلب منك تقد�م نسخة من مستند یث 

ض من خدماتنا، أو من خالل جعل  أضف إلى ذلك، أنه �مكننا أن نمنحك إمكانیة ممارسة حقوقك وضبط بیانات الخصوصیة التفضیلیة لد�ك عند إستعمالك لبع 
 قنوات خاصة داخل تطبیقنا أو منصتنا متاحة.

 على وجه الخصوص، �غض النظر عن الغرض أو األساس القانوني الذي نستخدمه لمعالجة بیاناتك، فإنك تتمتع/ین �الحقوق التالیة: 

لبیاناتك الشخصیة التي نحتفظ بها. نذ�رك �أنه طالما �نت مستخدًما/مستخدمًة مسجًال/مسجلًة في المنصة، �مكنك أ�ًضا معاینة    الوصول طلب   •
 في القسم المخصص لها من حسا�ك على اإلنترنت. هذه المعلومات

ثنجطلب   • س أ�ًضا    ة فیمكنك  المنصة،  على  مسجًال/مسجلًة  مستخدًما/مستخدمًة  �نت  إذا  أنه  مراعاة  یرجى  بها.  نحتفظ  التي  الشخصیة  البیانات 
أو تحدیثها. في أي حال، یرجى مراعاة    الوصول إلى قسم البیانات الشخصیة المخصص لذلك من حسا�ك على اإلنترنت لتعدیل بیاناتك الشخصیة

بیاناتك الشخصیة لنا �شكل فعال من خالل أي إجراء، فإنك تضمن/ین أنها   وتتعهد/ین �إخطارنا �أي تغییر أو    صحیحة ودقیقة أنه عند إتاحة 

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en
https://www.privacyshield.gov/welcome
mailto:dataprotection@bershka.com
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�المنصة أو �الشخص المس  بیاناتك. ستكون/ین مسؤوًال/مسؤولًة عن أي خسارة أو ضرر یلحق  ؤول عن المنصة أو �أي جهة  تعدیل �طرأ على 
�قاعدة عامة، �جب علیك   أنه،  تذ�ر  التسجیل. یرجى  نماذج  �املة في  أو غیر  دقیقة  أو غیر  ینجم عن اإلبالغ عن معلومات خاطئة  خارجیة 

 رتباط هذه.   تزو�دنا فقط ببیاناتك الخاصة، ولیس ببیانات أي طرف ثالث، �خالف ما هو مسموح �ه في سیاسة الخصوصیة وملفات تعر�ف اال

بیاناتك الشخصیة �اعتبار أنها لم تعد ضرور�ة للغرض الذي نحتاج إلى مواصلة معالجتها، �ما أوضحنا أعاله، أو إذا لم �عد مسموًحا    محو لطلب   •
 لنا قانوًنا �معالجتها.

بیاناتك الشخصیة، والتي تستلزم في �عض الحاالت، إمكانیة طلب تعلیق معالجة البیانات مؤقًتا أو إ�قائها لمدة    لغاء أو الحد من معالجةلطلب اإل  •
 أطول مما هوضروري.

. یتم توضیح �عض  أ�ًضا الحق في سحب هذه الموافقة في أي وقت لمعالجة البیانات الخاصة �ك ألي غرض، فلك    موافقة إذا �نت قد قدمت لنا   •
إذا �نت قد منحتنا موافقتك على    ، حیث نوضح األغراض التي نعالج ألجلها بیاناتك. 2قد تسحب فیها موافقتك مفصلة في القسم    الظروف التي 

معالجة بیاناتك ألي غرض، فیحق لك أ�ًضا سحب هذه الموافقة في أي وقت. یتم تفصیل �عض الظروف التي �مكنك فیها سحب موافقتك في  
 اض نعالج بیاناتك.  حیث نوضح ألي أغر  2القسم 

لـ    إذا �نت ال ترغب   القیام بذلك عبر طرق    في إرسال معلومات إلى جهات خارجیة لعرض إعالنات لك، فیمكنك  ITX MERKEN�السماح 
  عدادات إ   و   مراجعة سیاسة الخصوصیة  طر�ق    ، متصفحك وأو إعدادات ملفات تعر�ف اإلرتباط أو عنتغییر تفضیالتك على جهازك  مختلفة �مثل

 .مواقع التواصل اإلجتماعي التي لد�ك علیها ملف شخصي أو غرسال بر�د إلكتروني لنا على البر�د اإللكتروني المبین أعاله و�عالمنا �طلبك 

.  نقل بیاناتك الشخصیة ، سیكون لك أ�ًضا الحق في طلب  3، �ما هو موضح في القسم  عقد ما   أو ألغراض   لموافقتك عندما ُ�سمح لنا قانوًنا �معالجة بیاناتك نتیجة  
ها إلى �یان آخر مباشرة  هذا �عني أنه سیكون لد�ك الحق في تلقي البیانات الشخصیة التي أتاحتها لنا بتنسیق منظم وشائع االستخدام ومقروء آلیا، لتتمكن من نقل

 دون أ�ة عوائق من جانبنا.

 على معالجة بیاناتك. االعتراض، سیكون لد�ك أ�ًضا الحق في مصلحتنا المشروعة إلى ذلك، �ما أن معالجة بیاناتك مبنیة على �اإلضافة  

أمام   دعوى  رفع  في  الحق  لد�ك  أن  نعلمك  ب أخیًرا،  ب ئكئضطنصن البیانات    ئكهنٮ لحما�ة  الهولند�ة  الهیئة  أمام  الخصوص،  وجه  على  البیانات،  حما�ة  عن  المسؤولة 
 )https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl) Autoriteit Persoonsgegevens 

 

 ؟ أو عندما �قوم طرف ثالث بتزو�دنا ببیاناتك ما الذي �حدث عندما تزودنا ببیانات األطراف الثالثة  .7

سال �طاقة الهدا�ا أو  نحن نقدم میزات أو خدمات تتطلب منا معالجة البیانات الشخصیة لطرف ثالث، والتي یتعین علیك تقد�مها، �ما هو الحال في حالة تفعیل و�ر 
تأذن لطرف ثالث �استالم طلب في متاجرنا أو مؤسساتنا الشر�كة. إذا قمت بتزو�دنا ببیانات   إدارة التطبیق لقسیمة الهد�ة (حیث تكون هذه المیزات متوفرة)، أو عندما 

�اسمك،   �استالم طلًبا  �قوم  ثالث  إذا �ان من الضروري أن نطلبها من طرف  أو  ثالثة  التي نحتاج �موجبها  شخصیة ألطراف  أبلغتهم �األغراض  أنك  تؤ�د  فأنت 
 ة التي نتبعها لذلك.لمعالجة بیاناتهم الشخصیة والطر�ق

و الخدمة المعنیة في �ل إذا زودنا طرف ثالث ببیاناتك أو قدمتها بنفسك نتیجة لمیزة أو خدمة طلبها أحد مستخدمینا، فسوف نستخدم هذه البیانات إلدارة المیزة أ
 ائًما في مراسالتنا.  حالة، وذلك في حدود األغراض المدرجة في سیاسة الخصوصیة هذه، على أن یتم تضمین اإلشارة لها د

 

ب  التغییرات في  .8 شن سم ب ئكج ز  زنئ

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl
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فة عبر المنصة (على  �جوز لنا تعدیل المعلومات الواردة في سیاسة الخصوصیة هذه عندما نعتبر ذلك مناسًبا. في حال قیامنا بذلك، سنقوم �إخطارك بوسائل مختل
منبثق)، أو قد نرسل إلیك إشعاًرا إلى عنوان بر�دك اإللكتروني عندما �كون هذا التغییر متعلقًا �خصوصیتك،  سبیل المثال، من خالل الفتة أو نافذة منبثقة أو إشعار  

نقترح علیك ما. �أي حال،  أو وظیفة  إلغاء االشتراك في خدمة  أو  االعتراض  أو  الحالة،  وتقییمها، �حسب  التغییرات  تتمكن/ي من مراجعة  مراجعة سیاسة    حتى 
ین آلخر في حال تم إجراء تغییرات طفیفة أو إجراء أي تحسین تفاعلي، مغتنمًا/مغتنمًة الفرصة �ونها دائمًا متوفرة �نقطة معلومات على  الخصوصیة هذه من ح

 موقعنا اإللكتروني وتطبیقنا.

 معلومات عن ملفات تعر�ف االرتباط  .9
 

وفهم �یفیة تفاعلك معنا، وفي �عض الحاالت، لكي نتمكن من عرض إعالناتك    نحن نستخدم ملفات تعر�ف االرتباط واألدوات المشابهة لتسهیل تصفحك للمنصة،
  نستخدمها والغرض منها  وفًقا لعادات التصفح الخاصة �ك. یرجى قراءة معلوماتنا حول ملفات تعر�ف االرتباط لفهم ملفات تعر�ف االرتباط واألدوات المماثلة التي

 وغیرها من المعلومات المهمة بتفاصیل أكبر. وحول �یفیة إدارة أولو�اتك، �ما
 


