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 سیاسة الخصوصیة 
 

 

 

 لمحة عن سیاسة الخصوصیة الخاصة بنا
 

نحن؟م .1  GROUP SEVEN FOR GENERAL TRADING ANDنحن    . ن 
CONTRACTING WLL    وITX MERKEN, B.V.  بك الخاصة  الشخصیة  البیانات  نعالج  ونحن   ،

 . شاھد/ي المزید. ھذا یعني أننا مسؤولون بشكل مشترك عن كیفیة معالجة وحمایة بیاناتك. كمسؤولین مشتركین

كمستخدم/ة،  إلدارة تسجیلك  سنستخدم بیاناتك، من بین أغراض أخرى،    ما الذي نستخدم بیاناتك ألجلھ؟. .2
من المنتجات أو الخدمات، للرد على استفساراتك، وإلرسال رسائلنا المخصصة لك في حال رغبت    إلدارة مشتریاتك

 . شاھد/ي المزیدبذلك. 

نتمتع بوضع قانوني یسمح بمعالجة بیاناتك ألسباب مختلفة. السبب الرئیسي ھو    لماذا نستخدم بیاناتك؟.  .3
الذي تقبلھ/تقبلینھ معنا عند التسجیل وعند إجراءك ألي عملیة شراء    تنفیذ العقدل  أننا بحاجة لمعالجة بیاناتك من أج

أو تمتعك بأي من خدماتنا أو وظائفنا. نستخدم بیاناتك أیًضا ألسباب أخرى، على سبیل المثال، للرد على استفساراتك  
 . ي المزید/شاھدأو إلرسال رسائل إخباریة لك بناء على طلبك. 

إننا نشارك بیاناتك مع مزودي الخدمة الذین یقدمون لنا المساعدة أو الدعم، سواء    مع من نشارك بیاناتك؟. .4
 .شاھد/ي المزیدأو مزودین من أطراف ثالثة.  Inditexكانت شركات في مجموعة 

الحاالت، تكون/ین    .حقوقك .5 الشخصیة أو تصحیحھا أو حذفھا. في بعض  بیاناتك  إلى  لدیك الحق في الوصول 
مخول/ة أیًضا للحصول على حقوق أخرى، على سبیل المثال، االعتراض على استخدامنا لبیاناتك، أو نقل بیاناتك،  

 . شاھد/ي المزیدكما ھو موضح بشكل أوسع أدناه. 

قراءة   على  الخصوصیة نحثك  وحقوقك    سیاسة  الشخصیة  بیاناتك  بھا  سنستخدم  التي  للطریقة  أعمق  لفھم  أدناه  الكاملة 
 بخصوص بیاناتك. 
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 قبل أن تبدأ/ي… 
بغض النظر عن المطبقة على استخدامنا للبیانات الشخصیة للمستخدمین والعمالء،    المعلومات ذات الصلةھذه ستجد/ین جمیع    سیاسة الخصوصیةفي   •

 التي تستخدمھا/تستخدمینھا للتفاعل معنا. القناة أو الوسیلة 

استخدام   • كیفیة  معلومات حول  على  الحصول  كنت ترغب/ترغبین في  في    ITX MERKENإذا  المثبتة  المماثلة  االرتباط واألجھزة  تعریف  لملفات 
 جھزة الطرفیة لعمالئنا ومستخدمینا، فإننا نوصیك بالرجوع إلى سیاسة ملفات تعریف االرتباط. األ

بخصوص ما نفعلھ ببیاناتك الشخصیة، لمساعدتك في فھم اآلثار المترتبة على الطریقة التي نستخدم بھا بیاناتك، والحقوق التي یحق لك  نحن شفافون   
 ببیاناتك: الحصول علیھا فیما یتعلق  

o  والتي یمكنك التحقق منھا عندما تود ذلك، وباإلضافة إلى  بشكل دائم  نعمل على إتاحة جمیع المعلومات المضمنة في سیاسة الخصوصیة ھذه ،
 ذلك،

o  كلما تفاعلت معناحول كیفیة استخدامنا لبیاناتك  المزید من المعلوماتستجد/ین أیضا . 

 نستخدمھا بانتظام في سیاسة الخصوصیة ھذه: إلیك بعض المصطلحات التي   •

o  نقصد، بشكل عام، أي من القنوات أو الوسائل التي قد تكون/ین قد استخدمتھا للتفاعل معنا. أھمھا ھي: منصتنا عندما نتحدث عن ، 

  موقعنا اإللكتروني 

   قد نستخدمھا على منصتنا.  ، ھذا یشمل تطبیق الھاتف المحمول الذي ثبتھ على جھازك المحمول وتطبیقات أخرىتطبیقنا 

 

 من ھو المسؤول عن بیاناتك؟ .1
 المسؤول عن بیاناتك ھو: 

 ITX MERKEN, B.V وھي شركة تابعة لمجموعة ،.Inditex، (“ITX MERKEN”). 

o   :العنوان البریديNieuwezijds Voorburgwal 307، 1012 RM  .أمستردام، ھولندا 
o  البیانات:عنوان البرید اإللكتروني لمسؤول حمایة dataprotection@bershka.com 

 GROUP SEVEN FOR GENERAL TRADING AND CONTRACTING WLL  :("البائع") 

o   البحر سنتر الدور األول  61العنوان البریدي: حولي شارع تونس بلوك 
o  الخصوصیة الحاضرة:البرید االلكتروني الخاص بسیاسة privacy@azadea.com 

كل   آخر،  ھم    والبائع  ITX MERKENمن  بمعنى  المشتركون")،  "المسؤولون  أو  "نحن"،  المشتركون(معاً  البیانات.  المسؤولون  منظمون   عن  أننا  یعني  ھذا 
 الشخصیة.  ومسؤولون بشكل مشترك عن معالجة وحمایة بیاناتك
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 لماذا نعالج بیاناتك الشخصیة.  .2

، على النحو  بحسب كل حالةبحسب الغرض من معالجة بیاناتك من حین آلخر، كما ھو موضح أدناه، نحتاج لمعالجة بیان ما أو آخر، والذي سیكون بشكل عام،  
 التالي: 

  إلى ذلك)؛خاصتك (على سبیل المثال، اسمك ولقبك وصورتك ولغتك وبلدك الذي تتفاعل منھ معنا وبیانات التواصل، وما  بیانات الھویة 

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

   خ)؛(على سبیل المثال، بیانات الموقع أو أرقام تعریف الجھاز أو معّرف اإلعالنات، إل االتصال، تحدید الموقع الجغرافي و/ أو التصفحبیانات 

 (على سبیل المثال، إذا كنت قد اشتركت في نشرتنا اإلخباریة)، التجاریة  المعلومات 

  الخاصة بك. األذواق و التفضیالت  معلومات عن 

، نظًرا  إلزامیة نھا  تذكر/ي أنھ عندما نطلب منك ملء بیاناتك الشخصیة لتمنحك حق الوصول إلى أي وظیفة أو خدمة في المنصة، سنقوم بتمییز بعض الخانات على أ 
إذا قررت عدم إتاحة ھذه البیانات لنا، فقد  ألن ھذه ھي المعلومات التي نحتاجھا لنتمكن من تقدیم الخدمة أو منحك الوصول إلى الوظیفة المعنیة. یرجى مراعاة أنھ  

 ال تتمكن/ي من إكمال تسجیلك كمستخدم/ة أو قد ال تتمكن/ي من التمتع بھذه الخدمات أو الوظائف. 

رسالك بطاقة  إفي بعض الحاالت، طرف ثالث قد یزودنا بمعلومات عنك وذلك باستخدام میزات أو خدمات وفي الموقع اإللكتروني، وعلى سبیل المثال عن طریق  
كما ھو الخدمة،  أو  المیزة  بھذه  ذات صلة  تكون  بیاناتك عندما  فقط  نعالج  الحاالت،  الخاص. في ھذه  للعنوان  لطلبك  إرسالیة شحنة  موضح في سیاسة    إھداء أو 

 الخصوصیة ھذه. 

باط المتصفح وغیرھا من التقنیات المماثلة على منصتنا  في حاالت أخرى، قد نجمع المعلومات بشكل سلبي، حیث قد نستخدم أدوات التتبع مثل ملفات تعریف ارت
   وفي الرسائل التي نرسلھا إلیك.

بھا، سنقوم بمعا التي ترغب/ین في االستمتاع  الوظائف  المنتجات أو  أو  الخدمات  الشخصیة  اعتماًدا على كیفیة تفاعلك مع منصتنا، أي اعتماًدا على  بیاناتك  لجة 
 لألغراض التالیة: 

 من المعلومات  المزید الغرض 

تسجیلك كمستخدم/ة  إلدارة  .1
 للمنصة 

لمعالجة    ITX MERKENإذا قررت أن تصبح/ي مستخدًما/مستخدمة مسجالً/ مسجلة في منصتنا، فسوف تحتاج   
كمستخدم/ةبیاناتك   علیك  و  للتعرف  الوصولللمنصة  حق  لك   منحك  المتاحة  وخدماتھا  ومنتجاتھا  وظائفھا  لمختلف 

 كمستخدم/ة مسجل/ة. یمكنك إلغاء حساب المستخدم المسجل الخاص بك عن طریق التواصل معنا في قسم خدمة الزبائن.

والتي نبلغك بموجب ھذا أن البیانات التي نجمعھا بخصوص نشاطك، والتي تم جمعھا من خالل القنوات المختلفة للمنصة  
 تشمل مشتریاتك، ستظل مرتبطة بحسابك حتى یمكن الوصول إلى جمیع المعلومات معًا. 

لدیك إمكانیة استخدام تسجیل الدخول من خالل شبكة اجتماعیة أو موقع آخر متحالف یتیح ھذه الخدمة (تسجیل الدخول 
اصة بنا، إما لربط تسجیل الدخول عبر شبكة التواصل االجتماعي) عندما تكون متاحة على شاشة تسجیل الدخول الخ

عبر شبكة التواصل االجتماعي بحسابك أو عن طریق تسجیل حساب جدید. في ھذه الحالة، تنقل بیانات تسجیل الدخول،  
واسمك والبرید اإللكتروني الخاص بك/ رقم ھاتفك (قد تحتاج إلى السماح بذلك)، وتحّول من حسابك الخاص على شبكة 

أو الموقع المتحالف معھ. عند اللجوء إلى ھذا الخیار لتسجیل الدخول، قد ترسل ھذه األطراف الثالثة  التواصل االجتماعي  
إلینا بعض المعلومات اإلضافیة المتعلقة بملفك الشخصي العام، مثل: االسم، والجنس، والعمر التقریبي، أو صورة ملفك 

واصل االجتماعي/ الموقع المتحالف معھ، والتي نوصیك الشخصي، مع التقیّد دائماً بأحكام وشروط استعمال شبكة الت
بقراءتھا بعنایة. لن نحتفظ بھذه البیانات اإلضافیة إالّ بموافقتك. وبالمثل، قد یعني استخدام ھذه الوظیفة أنك تقدم معلومات  

عة إعدادات  معینة حول نشاطك إلى شبكة التواصل االجتماعي أو الموقع المتحالف معھ. على أي حال، نوصي بمراج
الخصوصیة الخاصة بك وسیاسات الخصوصیة الخاصة بالموقع المتحالف معھ أو شبكة التواصل االجتماعي لمعرفة  

 كیفیة معالجة ھذه األطراف الثالثة لبیاناتك. 

. لتطویر وأداء وتنفیذ عقد الشراء  2
الموقع معنا على   أو الخدمات

 منصتنا. 

 یشمل ھذا الغرض معالجة بیاناتك، بشكل رئیسي:  

 بالمعلومات    للتواصل معك المنتجات أو الخدمات  بخصوص التحدیثات أو إشعارات  المتعلقة بالوظائف أو 
علیھا  ذلك  المتعاقد  بما في  الجودة،  العمالء عن    استطالعات  تحدید درجة رضا  قادرین على  نكون  ولكي 

 الخدمة المقدمة؛
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 من المعلومات  المزید الغرض 

  ن المنتجات المشتراة، بغض النظر عن إجراء الدفع المستخدم. مثال:عإلدارة الدفع 

   لعملیات الشراء المستقبلیة، عند شراء أیًا من منتجاتنا   حفظ بیانات الدفع وعنوان الشحنإذا اخترت تفعیل وظیفة
الوظیفة لتفعیل تلك  المشار إلیھا  البیانات  لمعالجة  التطبیق، سنحتاج  أو  الموقع اإللكتروني  وتطویرھا. تتیح    عبر 

الموافقة على تفعیل ھذه الوظیفة إظھار بیانات الدفع المكتملة تلقائیًا في عملیات الشراء الالحقة بحیث ال تحتاج إلى  
تقدیمھا في كل عملیة جدیدة، وستعتبر ھذه البیانات صالحة وفعالة لعملیات الشراء الالحقة. یمكنك تغییر أو إلغاء  

في أي وقت من خالل القسم الخاص بمعلومات الدفع، إما في حساب المستخدم المسجل  بیانات الدفع الخاصة بك  
 التطبیق.  في الموقع اإللكتروني، أو من خالل قسم حسابي على

 عملیات االحتیال المحتملة ضدك وضدنا من خالل الموقع    منع أو كشف  تفعیل الترتیبات الالزمة من أجل
اإللكتروني( فعلى سبیل المثال، أثناء عملیة الشراء أو اإلرجاع وكذلك أیضا عملیات اإلحتیال والتي تكون  

أثناء عملیة الشراء. و إذا اعتبرنا أو اكتشفنا أن المعاملة قد تكون احتیالیة أو غیر اعتیادیة  ضدك أو ضدنا  
ة ربما االحتیال وذلك باستخدام المیزات أو الخدمات المتاحة؛ فقد یتسبب ذلك الكشف على العملیات  لمحاول

 في حظر المعاملة أو حذف معلومات الحساب. 

   أو التبدیل  وإدارة    اإلرجاعاتإلدارة  بشراء  قیامك  بعد  السلع  المحتملة  توافر  حول  المعلومات  طلبات 
 عتمادا على توافر ھذه الخیارات من حین آلخر. ، اوحجوزات المنتجات من خالل المنصة 

 .ألغراض الفوترة ولتوفیر تذاكر وفواتیر المشتریات التي أجریتھا عبر المنصة 

   مثل شراء واستالم وإدارة واستخدام  الوظائف أو الخدمات األخرى المتاحة للتأكد من أنك قادرعلى استخدام ،
التي نوفرھا لعمالئنا في المتاجر    واي فايواستخدام شبكة    ولتزویدك بوصول   قسیمة الھدیةأو    بطاقة الھدیة

 الفعلیة التقلیدیة. 

 ) مثل أداة البحث عن العناصر، وحجز غرفة القیاس،لتتمكن من تقدیم خدمات محددة لك من خالل التطبیق  
وما إلى ذلك) المتوفرة في بعض المتاجر الفعلیة التقلیدیة، قد نقوم بمعالجة بیانات موقعك وبیانات التواصل  

 الخاصة بك. 

لتلبیة الطلبات المقدمة عبر قنوات   .3
 خدمة الزبائن

 إلدارة أو حل طلبك.  الضروریة للغایة نعالج فقط البیانات الشخصیة  

الزبائن من خالل خدمة الدردشة بشبكة التواصل االجتماعي أو موقع آخر متحالف  إذا اخترت التواصل مع قسم خدمة  
معھ، وكان ذلك متوفًرا، فسیتم نقل بعض بیاناتك الشخصیة، مثل اسمك أو اسم المستخدم، من شبكة التواصل االجتماعي 

ھذه الخدمة ستكون متاحة لموقع  أو حساب الموقع المتحالف معھ. أیًضا، ضع في اعتبارك أن البیانات التي ترسلھا على 
بمراجعة  لذلك نوصیك  بھم،  الخاصة  الخصوصیة  لسیاسات  معھ وستخضع  المتحالف  الموقع  أو  االجتماعي  التواصل 
إعدادات الخصوصیة الخاصة بك وقراءة سیاسات الخصوصیة الخاصة بموقع التواصل االجتماعي أو الموقع المتحالف  

 مات التفصیلیة حول استخدامھم لبیاناتك الشخصیة عند استخدام خدماتھم. معھ للحصول علیھا مزید من المعلو

 بمعالجة بیاناتك، بشكل أساسي في الحاالت التالیة:   ITX MERKENستقوم  ألغراض التسویق.  .4

   تقدیمITX MERKEN  النصائح والتي   المقاربة لشخصیتك والتمكن من تقدیم للخدمات من خالل الصفات
قد تتناسب مع تفاعلك معنا على المنصة وتحلیل ملفك الشخصي (على سبیل المثال، بناء على مشتریاتك أو  

 زیاراتك السابقة). 

   تقوم فسوف  اإلخباریة،  اشتركت في نشرتنا  ما  الشخصیة    ITX MERKENإذا  بیاناتك  إلدارة  بمعالجة 
عن منتجاتنا أو خدماتنا من خالل وسائل مختلفة (مثل    ةإرسال المعلومات المخصص، بما في ذلك  اشتراكك

ھذه المعلومات لك أیًضا من خالل    ITX MERKENقد توفر    ).البرید اإللكتروني أو الرسائل القصیرة 
 اإلشعارات المنبثقة في حال تفعیلھا في جھازك.

   تحلیل ملف المستخدم/ة أو الزبون/ة الخاص  وفقًا لذلك، یرجى مراعاة أن معالجة البیانات ھذه تعني
  . لتحدید تفضیالتك وبالتالي المنتجات والخدمات التي تناسب أسلوبك عند إرسال المعلومات إلیك  بك

على سبیل المثال، بناًء على مشتریاتك وسجل التصفح (مثالً، بحسب السلع التي نقرت علیھا)، ستقترح  
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 من المعلومات  المزید الغرض 

ITX MERKEN    تراھا منتجات  كنت    ITX MERKENعلیك  وإذا  تھمك،  قد 
 مستخدًما/مستخدمةً مسجالً/مسجلةً، فسنوفر لك وظیفة "استعادة السلة". 

    أنھ التذكر/ي  في  االشتراك  إلغاء  أي وقتیمكنك  اإلخباریة في  قسم    نشرة  تكلفة من خالل  بدون 
"النشرة اإلخباریة" في المنصة، باإلضافة إلى اإلرشادات المقدمة في كل إشعار. إذا كنت ال ترغب/ین  

 في تلقي اإلشعارات المنبثقة، فیمكنك إلغاء تفعیل ھذا الخیار في جھازك المحمول.

  تطبیقات،  أو  إلكترونیة  مواقع  تزور   حینما  لك  تظھر  ربما  والیت  نیةاإللكترو  المواقع  على  لك  إعالنات  إلظھار  
  في   ولكن  عشوائیة،   تكون  ربما  تراھا  التي  اإلعالنات  اإلجتماعي.  التواصل   مواقع   في  المثال  سبیل   وعلى
  المواقع   لبعض  األخیرة  زیاراتك  أو   المواقع  بعض  من  شرائیة   بعملیات  متعلقة  اإلعالنات  تلك   الحاالت  بعض
 رونیة. اإللكت

    في حال استخدامك لمواقع التواصل اإلجتماعي، فقد تزّودITX MERKEN   الشركات التي تكون متحالفة
معھا ببعض المعلومات والتي قد تظھر لك إعالنات عالمتنا التجاریة، والتي بشكل عام تعرض علیك وعلى 

التواصل االجتماعي المذكورة. إذا كنت  مستخدمین مثلك إعالنات تأخذ في االعتبار ملفك الشخصي على مواقع 
ترید المعلومات حول استخدام البیانات الخاصة بك أو كیفیة عمل اإلعالنات في مواقع التواصل اإلجتماعي،  

 فنرجو التكرم بمراجعة سیاسة الخصوصیة في مواقع التواصل اإلجتماعي والتي لدیك فیھا حسابات شخصیة.

    تستخدمITX MERKEN  بیانات التي أیضا  اإلعالنات  لغرض  وتقسیمھا  المعلومات  وتحلیل  لتقییم  وذلك  ك 
تتعاون   بذلك  وللقیام  معھا.  المتحالف  المواقع  منصات  على  للمستخدمین  ھذه    ITX MERKENتظھر  مع 

االرتباط،   ملفات  مواقع  المثال،  سبیل  (فعلى  الالزمة  التكنولوجیا  لھا  تقدم  التي  الثالثة   ،pixelsاألطراف 
SDK(الستخدام ھذه الخدمات. ضع في اعتبارك أنھ قد یكون من الضروري تزویدھم بمعلومات معینة   وغیرھا

أو شكل من أشكال المعرف في كل مرة (على سبیل المثال، معّرف اإلعالنات المرتبط بالجھاز، أو المعرف  
معلومات في في  المرتبط بملف تعریف االرتباط، وما إلى ذلك) إذا كنت ترغب في الحصول على مزید من ال

تعیین معرف   إعادة  یمكنك  بنا. وبالمثل،  الخاصة  االرتباط  الصدد، یرجى مراجعة سیاسة ملفات تعریف  ھذا 
اإلعدادات   قسم  في  تفضیالتك  وضبط  جھازك،  على  المخصصة  اإلعالنات  تعطیل  أو  بك  الخاص  اإلعالن 

   بجھازك.

   تطویر البیانات: في حال جمعتITX MERKEN  ة من مجموعة متنوعة من المصادر،  بیاناتك الشخصی
بالمنتجات   المتعلقة  الحالة لھدف تحسین فھم الحتیاجاتك وتفضیالتك  تلك  المعلومات في  فھي العتبار ھذه 
والخدمات (بما في ذلك ألغراض التحلیل والحصول على الملف الشخصي ودراسة الدعایات واستطالعات  

. یعود ھذا، على سبیل المثال، إلى الطریقة التي قد تجمع بھا  الجودة وتحسین التفاعل والتواصل مع العمالء)
ITX MERKEN    المرتبط اإللكتروني  البرید  نفس  وباستخدام  مسجل،  حساب  لدیك  كان  إذا  معلوماتك 

و    IPبحسابك، یمكنك إجراء عملیة شراء كضیف، أو إلى المعلومات التي یتم تجمیعھا تلقائیًا (مثل عناوین  
MAC    أو البیانات الوصفیة) التي قد ترتبط بالمعلومات التي قدمتھا لنا مباشرة من خالل نشاطك على المنصة

أو في أي من متاجرنا (على سبیل المثال، المعلومات المتعلقة بمشتریاتك، سواء في المتاجر الفعلیة أو عبر  
 اإلنترنت، تفضیالتك، وما إلى ذلك). 

    على سبیل المثال، لتنظیم المسابقات أو إلرسال قائمة السلع المخزنة إلى البرید    اإلجراءات الترویجیةإلتمام)
   اإللكتروني الذي تحدده/تحددینھ).

   لنشر الصور التي شاركتھا بشكل عام على المنصة أو عبر قنواتنا في صفحات التواصل االجتماعي، شریطة
 صراحة موافقتك على ھذا الغرض.  ITX MERKENأن تمنح/ي 

تحلیل قابلیة االستخدام والجودة  . 5
 لتحسین خدماتنا 

ألغراض تحلیلیة أنھا ستعالج بیانات التصفح الخاصة بك    ITX MERKENعندما تقوم بالوصول إلى منصتنا، تعلمك  
معھا،  ، أي لفھم الطریقة التي یتفاعل بھا المستخدمون مع المنصة أو المواقع والتطبیقات األخرى التي نعمل  وإحصائیة 

 وذلك لھدف تحسین الخدمات. 

تجري   ذلك،  إلى  آلخر    ITX MERKENباإلضافة  حین  للجودةمن  ومسوحات  رضا   استطالعات  درجة  لمعرفة 
 عمالئنا/عمیالتنا ومستخدمینا/مستخدماتنا واكتشاف تلك المجاالت التي یمكننا تحسینھا. 
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 كیف یُسمح لنا قانونًا بمعالجة بیاناتك؟  .3

 نونیة التي یُسمح لنا بھا بمعالجة بیاناتك الشخصیة أیًضا على الغرض من معالجتھا، كما ھو موضح في الجدول التالي: تعتمد الشروط القا 

 الوضع القانوني  الغرض 

في  1 كمستخدم/ة  تسجیلك  إلدارة   .
 المنصة 

. بمعنى آخر، لكي تتمكن/ي ضروري بمقتضى شروط تنظیم استخدام المنصةبیاناتك ألن ھذا    ITX MERKENتعالج  
لمعالجة بیاناتك الشخصیة، ألنھ بخالف ذلك لن تكون   ITX MERKENمن التسجیل كمستخدم/ة على المنصة، تحتاج  

 قادرة على إدارة تسجیلك. 

لدینا   للمنصة حول   مصلحة مشروعةنعتبر أن  تم جمعھا من خالل قنوات مختلفة  التي  في ربط مشتریاتك والبیانات 
 ابك. نشاطك بحس

 ITX MERKENإذا اخترت استخدام الوصول أو تسجیل الدخول من خالل شبكة تواصل اجتماعي، فیُسمح قانونًا لـ  
 التي تمنحھا عند الترخیص بتخصیص بیاناتك من الشبكة االجتماعیة.  الموافقةبمعالجة بیاناتك بناًء على  

عقود  2 وإجراء  وتنفیذ  تطویر   .
 الشراء أو الخدمات 

 معك.  إلجراء عملیات الشراء أو عقود الخدماتنعالج بیاناتك ألن معالجتھا ضروریة لنا 

یتم تفعیل معالجات معینة للبیانات المتعلقة بعملیة الشراء فقط عندما تطلبھا/تطلبینھا أو ترخص/ین بھا، كما ھو الحال 
ت الالزمة لمسح إیصاالت االستالم من خالل قسم  في تخزین بیانات الدفع لعملیات الشراء المستقبلیة أو معالجة البیانا 

المحفظة في التطبیق أو لتزویدك بالوظائف القادمة قریباً/العائدة قریباً، متى ما كانت متاحة. في ھذه الحاالت، فإن معالجة 
تقدیم خدمات  . باإلضافة إلى ذلك، نعالج بیانات موقعك عندما تزودنا بموافقتك من أجل  بموافقتك بیاناتك تكون مدعومة  

 محددة لك من خالل التطبیق عند زیارة بعض متاجرنا الفعلیة. 

لتنفیذ عملیات التحقق الالزمة الكتشاف االحتیال المحتمل ومنعھ عند إجراء عملیة شراء    مصلحة مشروعةنعتبر أن لدینا  
لجة ھذه البیانات أمر إیجابي لجمیع  ما أو استخدام المنصة؛ على سبیل المثال: عندما تقوم بالشراء أو إرجاع. نفھم أن معا

األطراف المشاركة: عند سداد أیة عملیة شراء وخاصة لك، ألن ھذا یتیح لنا وضع تدابیر لحمایتك من محاوالت االحتیال 
التي تقوم بھا أطراف ثالثة، وھي مھمة لنا كذلك لتجنب االستخدامات غیر المصرح بھا للمنصة، ومھمة للعمالء أیضا  

 فائدة والمصلحة لھم بالتأكد من عدم وجود أي نشاط تضلیلي أو احتیال یتم اكتشافھ أو یتم حدوثھ. لحمایة ال

في الرد على الطلبات أو األسئلة المطروحة من خالل قنوات التواصل المتاحة المختلفة.    مصلحة مشروعةنعتبر أن لدینا   . خدمة العمالء 3
 نفھم أن معالجة ھذه البیانات مفیدة لك أیًضا بقدر ما تمكننا من مساعدتك بشكل مناسب واإلجابة على األسئلة المطروحة.

طلبیتك أو المنتج/ الخدمة المشتراة من خالل عندما تتواصل/ین معنا، على وجھ الخصوص، إلدارة الحوادث المتعلقة ب  
 . لتنفیذ عقد الشراءالمنصة، فإن معالجة بیاناتك ضروریة 

عندما یرتبط طلبك بممارسة حقوقك التي نبلغك بھا أدناه، أو بالشكاوى المتعلقة بمنتجاتنا أو خدماتنا، یُسمح لنا قانونًا 
 . لالمتثال اللتزاماتنا القانونیةبمعالجة بیاناتك 

 . التسویق 4
 
 

قدمتھا، على سبیل المثال   التي  للموافقةقانونًا بمعالجة بیاناتك ألغراض تسویقیة كنتیجة    ITX MERKENیُسمح لـ   
عندما تقبل/ین تلقي معلومات مخصصة من خالل قنوات متعددة، أو عند السماح بإرسال اإلشعارات المنبثقة في جھازك 
عندما تضبطھا من إعدادات الخصوصیة في جھازك، عندما توافق علیھا من خالل إعدادات ملفات تعریف االرتباط أو 

لقانونیة للمشاركة في إجراء ترویجي أو لنشر صورك على المنصة أو على قنوات شبكات عند قبول الشروط واألحكام ا
 التواصل االجتماعیة. 

لكي تعرض لك الخدمات الشخصیة أو التي تظھر لك المعلومات المخصصة، سواء على المنصة أو المواقع اإللكترونیة  
فإن   تطویرھا،  یتم  التي  البیانات  في  دخولك  لیتم  الثالث؛  للطرف  لھا مصلحة   ITX MERKENاألخرى  أن  تعتبر 

التصفح أو التفضیالت أو سجل الشراء) والبیانات مشروعة في إجراء ملف تعریف بالمعلومات التي لدیھا عنك (مثل  
تدرك أن معالجة ھذه البیانات مفیدة لك أیًضا   ITX MERKENالشخصیة التي قدمتھا، مثل الفئة العمریة أو اللغة، فإن  

 ألنھا تتیح لك تحسین تجربتك كمستخدم والوصول إلى المعلومات وفقًا لتفضیالتك. 
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 الوضع القانوني  الغرض 

في تحلیل قابلیة استخدام المنصة ودرجة رضا المستخدم/ة، نظًرا   مصلحة مشروعةلدیھا    ITX MERKENنعتبر أن   والجودة . تحلیل القابلیة لالستخدام 5 
ألننا ندرك أن معالجة ھذه البیانات مفیدة أیًضا لك ألن الغرض منھا ھو تحسین تجربتك كمستخدم/ة وتقدیم خدمة ذات  

 جودة أعلى. 

 

 إلى متى سنحتفظ ببیاناتك؟   .4

 فیھ ببیاناتك یعتمد على األغراض التي نعالجھا من أجلھا، كما ھو موضح أدناه:  الوقت الذي سنحتفظ

 الوقت الذي یتم فیھ حفظ البیانات  الغرض 

في  1 كمستخدم/ة  تسجیلك  إلدارة   .
 المنصة 

التي تظل/ین خاللھا مستخدًما/مستخدمةً مسجالً/مسجلةً (أي،    ITX MERKENستقوم   المدة  بیاناتك خالل  بمعالجة 
 حتى تقرر/ي إلغاء االشتراك). 

عقود  2 وتنفیذ  وإجراء  تطویر   .
 الشراء أو الخدمات 

اإلرجاعات المحتملة سنقوم بمعالجة بیاناتك خالل المدة الالزمة إلدارة شراء المنتجات أو الخدمات المشتراة، بما في ذلك  
 أو الشكاوى أو المطالبات المتعلقة بشراء المنتج أو الخدمة المعنیة. 

في بعض األحیان، سنقوم بمعالجة البیانات فقط حتى الوقت الذي تقرره/ تقررینھ، كما ھو الحال في بیانات الدفع التي 
 ومات متاحة).طلبت منا تخزینھا لعملیات الشراء المستقبلیة.(أینما كانت ھذه المعل

 سنقوم بمعالجة بیاناتك خالل المدة الالزمة لتلبیة طلبك.   . قسم خدمة الزبائن 3 

 بمعالجة بیاناتك حتى تقوم/ي بإلغاء االشتراك أو إلغاء اشتراكك في النشرة اإلخباریة.   ITX MERKENستقوم   . التسویق 4

جھازك أو المتصفح و/أو ملفات تعریف االرتباط  أیضا؛ نحن سوف نقوم بعرض إعالنات شخصیة حتى تغیر إعدادات  
 بحیث یتم إلغاء اإلذن للقیام بذلك. 

 ) أشھر من نھایة اإلجراء. 6إذا شاركت في إجراءات ترویجیة، فسنحتفظ بالبیانات خالل فترة ستة ( 

بمعالجة بیاناتك أحیاناً للمدة التي تقوم خاللھا بتنفیذ إجراء أو مسح جودة معین أو حتى یتم   ITX MERKENستقوم   . تحلیل القابلیة لالستخدام والجودة 5
 إخفاء بیانات التصفح الخاصة بك. 

 

النحو    محمیة علىبصرف النظر عن حقیقة أننا سنقوم بمعالجة بیاناتك خالل المدة الالزمة حصراً لتحقیق الغرض المذكور، فسوف نحتفظ بھا فیما بعد مخزنة و
اءات المحتملة، سنشرع في الواجب خالل المدة التي قد تنشأ فیھا المسؤولیة عن معالجتھا، وفقًا للتشریعات النافذة من حین آلخر. بمجرد أن تنقضي مدة جمیع اإلجر

 حذف البیانات الشخصیة. 

 

 ھل نشارك بیاناتك مع أطراف ثالثة؟  .5

التي توفر    لألطراف الثالثةو Inditex Groupلكیانات  الخصوصیة، یجب علینا منح حق الوصول إلى بیاناتك الشخصیة لتحقیق األغراض المذكورة في سیاسة  
 لنا الدعم في الخدمات التي نقدمھا لك، أي:

  المالیةالمؤسسات، 

   كشف ومكافحة الغش والوقایة منھجھات، 

  مزودي الخدمات التكنولوجیة والتحلیلیة 

   وشركائھم في ھذا المجال. التسلیم و  الشحن و لوجستیةالمزودي و الخدمات ، 
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  خدمة الزبائنمزودي الخدمات ذات الصلة ب، 

  والشركات المتحالفة معھم، مثل وكاالت اإلعالن أو شركاء اإلعالن أو وسائل التواصل االجتماعي التي قد   اإلعالنیة والتسویقیة مزودي الخدمات
 نتعمل في بعض الحاالت كمسؤولین مشتركی

ة البیانات قابل  ألغراض كفاءة الخدمة، یتواجد بعض مقدمي ھذه الخدمات في مناطق واقعة خارج المنطقة االقتصادیة األوروبیة التي ال توفر مستوى من حمای
باستخدام أدوات نقل البیانات  ،  ك بشكل آمنبضمانات كافیة ونحتفظ دائًما ببیاناتللمقارنة بمستوى االتحاد األوروبي. في مثل ھذه الحاالت، نعلمك أننا ننقل بیاناتك  

یمكنك االطالع على محتوى البنود التعاقدیة القیاسیة من خالل الرابط    .الدولیة األكثر مالءمة، على سبیل المثال البنود التعاقدیة القیاسیة وأي تدابیر تكمیلیة ذات صلة
/transfer-contracts-eu/model-outside-transfers-protection/data-topic/data-law/lawhttps://ec.europa.eu/info-  التالي:

countries_en-third-data-personal 

 ،Industria de Diseño Textil, S.A.  (Inditex, S.A.)أننا نحتاج إلى مشاركة بیاناتك مع الشركة األم،    ITX MERKENباإلضافة إلى ذلك، تعلمك  
Inditex Group holding company .الموجودة في إسبانیا، من أجل االمتثال اللتزامات الشركة األم ، 

أو خارجھا، أو في حالة تنفیذ أي عملیة   Inditexببیع أو نقل كل أو جزء من أعمالنا أو أصولنا إلى شركة أخرى داخل مجموعة    ITX MERKENفي حال قیام   
بیاناتك الشخصیة إلى الشركة المرتقبة المستقبلة لھذه األعمال أو األصول. في حالة    ITX MERKEN، فقد تكشف  تجاریة أخرى كنتیجة إلعادة تنظیم الشركة

جھوًدا معقولة لتوجیھ المنقول إلیھ الستخدام المعلومات الشخصیة التي قدمتھا إلینا بطریقة تتفق مع سیاسة    ITX MERKENحدوث مثل ھذا البیع أو النقل، ستبذل  
 أن لدیھا مصلحة مشروعة تتمثل في إعادة تنظیم ھیكل شركتنا.  ITX MERKENالخصوصیة الخاصة بنا. في ھذه الحالة، تعتبر 

اق مختلفة (أي عن طریق إنشاء حسابات مستخدمین مسجلة في أسواق مختلفة بنفس عنوان البرید اإللكتروني)،  عالوة على ذلك، إذا اخترت استخدام المنصة في أسو
إلى الكشف عن المعلومات المرتبطة بحسابك أو نشاطك أو نقلھا إلى شركات العالمة التجاریة العاملة في تلك األسواق، إلى الحد    ITX MERKENفقد تحتاج  

 ھذا ضروریًا وفقًا لمصالحنا وتفضیالتنا المشتركة.   ITX MERKEN. تعتبر 2مباشر في تحقیق أي من األغراض الموضحة في القسم  الذي یشاركون فیھ بشكل

ن  بائع إلى الكشف ععالوة على ذلك، من أجل تحقیق األغراض المتعلقة بتطویر وأداء وتنفیذ عقود الشراء أو الخدمات والخدمات الموجھة للزبائن، قد یحتاج ال
 . Azadeaالمعلومات التي قدمتھا لنا أو نقلھا إلى كیانات أخرى معینة تشكل جزًءا من مجموعة 

 
 ما ھي حقوقك عندما تتیح/ین بیاناتك لنا .6

عن طریق التواصل معنا عبر البرید اإللكتروني    بدون أي تكلفة   . یمكنك ممارسة حقوقك بممارسة حقوقكبالحفاظ على سریة بیاناتك الشخصیة وضمان قیامك  نتعھد   
، فقط من خالل إخبارنا عن سبب طلبك والحق الذي ترغب في ممارستھ. إذا اعتبرنا  @combershkadataprotection.(( عنوان برید إلكتروني موحدعلى 

 ، فقد نطلب منك تقدیم نسخة من مستند یثبت ھویتك. ذلك ضروریًا لنتمكن من تحدید ھویتك 

قنوات محددة    باإلضافة إلى ذلك، قد نوفر لك إمكانیة ممارسة حقوقك وتعیین تفضیالت الخصوصیة الخاصة بك عند استخدام بعض خدماتنا، أو عن طریق إتاحة 
 داخل منصتنا. 

 ق التالیة: على وجھ الخصوص، بغض النظر عن الغرض أو األساس القانوني الذي نستخدمھ لمعالجة بیاناتك، فإنك تتمتع/ین بالحقو

لبیاناتك الشخصیة التي نحتفظ بھا. نذكرك بأنھ طالما كنت مستخدًما/مستخدمةً مسجالً/مسجلةً في المنصة، یمكنك أیًضا معاینة ھذه    الوصولطلب   •
 المعلومات في القسم المخصص لھا من حسابك على اإلنترنت. 

البیانات الشخصیة التي نحتفظ بھا. یرجى مراعاة أنھ إذا كنت مستخدًما/مستخدمةً مسجالً/مسجلةً على المنصة، فیمكنك أیًضا الوصول    تصحیحطلب    •
إلى قسم البیانات الشخصیة المخصص لذلك من حسابك على اإلنترنت لتعدیل بیاناتك الشخصیة أو تحدیثھا. في أي حال، یرجى مراعاة أنھ عند  

وتتعھد/ین بإخطارنا بأي تغییر أو تعدیل یطرأ    صحیحة ودقیقةناتك الشخصیة لنا بشكل فعال من خالل أي إجراء، فإنك تضمن/ین أنھا  إتاحة بیا
على بیاناتك. ستكون/ین مسؤوالً/مسؤولةً عن أي خسارة أو ضرر یلحق بالمنصة أو بالشخص المسؤول عن المنصة أو بأي جھة خارجیة ینجم  

لومات خاطئة أو غیر دقیقة أو غیر كاملة في نماذج التسجیل. برجاء تذكر أنھ، كقاعدة عامة، یجب علیك تزویدنا فقط ببیاناتك  عن اإلبالغ عن مع
   الخاصة، ولیس ببیانات أي طرف ثالث، بخالف ما ھو مسموح بھ في سیاسة الخصوصیة ھذه.

نحتاج إلى مواصلة معالجتھا، كما أوضحنا أعاله، أو إذا لم یعد مسموًحا    بیاناتك الشخصیة باعتبار أنھا لم تعد ضروریة للغرض الذي   محولطلب   •
 لنا قانونًا بمعالجتھا. 

بیاناتك الشخصیة، والتي تستلزم في بعض الحاالت، إمكانیة طلب تعلیق معالجة البیانات مؤقتًا أو إبقائھا لمدة    لغاء أو الحد من معالجةلطلب اإل  •
 أطول مما ھو ضروري. 

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://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
mailto:dataprotection@oysho.com
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. یتم توضیح بعض الظروف التي قد  أیًضا الحق في سحب ھذه الموافقة في أي وقت لمعالجة البیانات الخاصة بك ألي غرض، فلك    موافقةقدمت لنا    إذا كنت قد 
 ، حیث نوضح األغراض التي نعالج ألجلھا بیاناتك. 2تسحب فیھا موافقتك مفصلة في القسم  

معلومات إلى أطراف ثالثة لعرض اإلعالنات لك، یمكنك القیام بذلك من خالل عدة وسائل مثل تغییر تفضیالتك    ITX MERKENفي حالة عدم رغبتك في إرسال   
ال  مواقع  وإعدادات  الخصوصیة  سیاسات  ومراجعة  االرتباط،  تعریف  ملفات  و/أو  المتصفح  و/أو  جھازك  إعدادات  على  تفضیالتك  وتغییر  جھازك  تواصل  على 

 شخصیة بھا أو إرسال برید إلكتروني إلینا على عنوان البرید اإللكتروني المذكور أعاله إلبالغنا بطلبك االجتماعي التي لدیك ملفات 

. ھذا  نقل بیاناتك الشخصیة، سیكون لك أیًضا الحق في طلب 3، كما ھو موضح في القسم عقد ما أو ألغراض لموافقتكعندما یُسمح لنا قانونًا بمعالجة بیاناتك نتیجة 
مباشرة دون أیة   كون لدیك الحق في تلقي البیانات الشخصیة التي أتاحتھا لنا بتنسیق منظم وشائع االستخدام ومقروء آلیا، لتتمكن من نقلھا إلى كیان آخر یعني أنھ سی

 عوائق من جانبنا. 

 على معالجة بیاناتك.  راض االعت، سیكون لدیك أیًضا الحق في مصلحتنا المشروعة باإلضافة إلى ذلك، بما أن معالجة بیاناتك مبنیة على 

 المسؤولة عن حمایة البیانات، على وجھ الخصوص، أمام: الھیئة التنظیمیة أخیًرا، نعلمك أن لدیك الحق في رفع دعوى أمام 

 الھیئة الھولندیة لحمایة البیانات Authority (Autoriteit Persoonsgegevens)  
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl 

 

 ما الذي یحدث عندما تزودنا ببیانات األطراف الثالثة أو زّودنا الطرف الثالث ببیانات متعلقة بك؟   .7

حالة تفعیل بطاقة الھدیة    نقدم وظائف أو خدمات تتطلب منا معالجة البیانات الشخصیة لطرف ثالث یتعین علیك تقدیمھا، بصفتك مستخدًما أو زبونًا، كما ھو الحال في 
من المحل  نظیم العمل بالتطبیق المتعلق بالھدایا (متى ماكانت ھذه الوظائف متاحة) وكذلك حینما تقوم بتفویض الطرف الثالث باستالم طلبیتك سواء  وإرسالھا أو ت 

اسمك ، فأنت تؤكد أنك  التجاري أو منشآت شریكة. إذا زودتنا ببیانات شخصیة ألطراف ثالثة أو إذا كان من الضروري أن استالمھا من جھة خارجیة لجمع طلبیة ب
 أبلغتھم باألغراض والطریقة التي نحتاج إلیھا لمعالجتھا بیاناتھم الشخصیة. 

أو خدمة طلبھا أحد مستخدمینا، فسنستخدمھا إلدارة المیزة أو الخدمة المعنیة في كل حالة، ضمن   إذا زودنا طرف ثالث ببیاناتك أو قدمتھا بنفسك نتیجة لخاصیة 
 الحدود من األغراض المدرجة في سیاسة الخصوصیة ھذه، حیث یتم تضمین ارتباط لھا دائًما في تعامالتنا. 

 
 التغییرات في سیاسة الخصوصیة  .8

لخصوصیة ھذه عندما نعتبر ذلك مناسبًا. في حال قیامنا بذلك، سنقوم بإخطارك بوسائل مختلفة عبر المنصة (على یجوز لنا تعدیل المعلومات الواردة في سیاسة ا
التغییر متعلقاً بخصوصیتك،    سبیل المثال، من خالل الفتة أو نافذة منبثقة أو إشعار منبثق)، أو قد نرسل إلیك إشعاًرا إلى عنوان بریدك اإللكتروني عندما یكون ھذا

جعة ھذه السیاسة  تتمكن/ي من مراجعة التغییرات وتقییمھا، بحسب الحالة، أو االعتراض أو إلغاء االشتراك في خدمة أو وظیفة ما. بأي حال، نقترح علیك مرا حتى
 ات على موقعنا اإللكتروني وتطبیقنا. من حین آلخر في حال تم إجراء تغییرات طفیفة أو إجراء أي تحسین تفاعلي، مغتنماً الفرصة كونھا دائماً متوفرة كنقطة معلوم

 

 معلومات عن ملفات تعریف االرتباط .9
عرض إعالناتك  نحن نستخدم ملفات تعریف االرتباط واألدوات المشابھة لتسھیل تصفحك للمنصة، وفھم كیفیة تفاعلك معنا، وفي بعض الحاالت، لكي نتمكن من  

فات تعریف االرتباط الخاصة بنا لفھم ملفات تعریف االرتباط واألدوات المماثلة التي نستخدمھا والغرض وفقًا لعادات التصفح الخاصة بك. یرجى قراءة سیاسة مل
 منھا وكیفیة إدارة تفضیالتك وغیرھا من المعلومات المھمة بتفاصیل أكبر. 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl

	قبل أن تبدأ/ي…
	1. من هو المسؤول عن بياناتك؟
	2. لماذا نعالج بياناتك الشخصية.
	3. كيف يُسمح لنا قانونًا بمعالجة بياناتك؟
	4.  إلى متى سنحتفظ ببياناتك؟
	5. هل نشارك بياناتك مع أطراف ثالثة؟
	6. ما هي حقوقك عندما تتيح/ين بياناتك لنا
	7.  ما الذي يحدث عندما تزودنا ببيانات الأطراف الثالثة أو زوّدنا الطرف الثالث ببيانات متعلقة بك؟
	8. التغييرات في سياسة الخصوصية
	9. معلومات عن ملفات تعريف الارتباط

