
 

 السریة سیاسة 
            

 
 لمحة ��عة حول س�اسة ال��ة الخاصة بنا  

 
كتا من نحن .1 ي المسئول�ة وهو ما  ITX MERKENو  STUDIOTEX. نحن �ش

كاء �ف المحدودتان، نعالج ب�اناتك الشخص�ة بصفتنا �ش
ي أننا نتشارك مسئول�ة معالجة ب�اناتك وحمايتها  اقرأ الم��د  .�عئف

 
�اتك  استخدامنا لب�اناتك .2 اف ع� عمل�ة �سج�لك كمستخدم وإلدارة مش�ت ف أش�اء أخرى ، لإل�ش . سنستخدم ب�اناتك ، من بني

ي ذلك  –الخدمات وللرد ع� طلباتك و للمنتجات أو 
 اقرأ الم��د .لنتوجه إل�ك برسائلنا المشخصة –إن كنت ترغب �ف

 
لمعالجة ب�اناتك ألسباب مختلفة. السبب الرئ��ي هو أنه �جب علينا معالجة ب�اناتك  نحن مؤهلون قانون�ا . لماذا �ستخدم ب�اناتك .3

م به عند �سج�لك وعن ف اء أو االستفادة من إحدى خدماتنا أو إحدى أ�شطتنا. كما من أجل تنف�ذ العقد الذي تل�ت د ق�امك بعمل�ة ال�ش
 اقرأ الم��د .�ستخدم ب�اناتك كذلك ألسباب أخرى مثل الرد ع� طلباتك أو إرسال رسائل إخبار�ة إل�ك كنت قد طلبتها منا

 
ي الخدمات الذين �قدمون لنا امن �شاركنا ب�اناتك .4 كات تابعة  . ب�اناتك نتشاركها مع مسديي لمساعدة أو الدعم، سواء كانوا �ش

 اقرأ الم��د .أو مسديو خدمات آخ��ن  Inditexلمجموعة
 

اض ع� حقوقك .5 ي بعض الحاالت، �حق لك مثال االع�ت
ي النفاذ إ� ب�اناتك الشخص�ة أو تعد�لها أو حذفها. و�ف

. لد�ك الحق �ف
 اقرأ الم��د .فل هذااستخدامنا لمعط�اتك، أو نقلها ، كما هو موضح بالتفص�ل أس 

 

ي سنستخدم بها ب�اناتك الشخص�ة وحقوقك   نحن �شجعك ع� قراءة شاملة لس�اسة ال��ة المذكورة أدناە وذلك لتفهم بعمق الط��قة الئت
 .ع� معط�اتك

  



 
 ... قبل البدء 

 
ي 

ي تنطبق ع� استخدامنا للب�انات الشخص�ة لمستخدمينا وحرفائنا ،  ذات الصلة جميع المعلوماتهذە ، ستجد س�اسة ال��ة �ف مهما  الئت
ي تعتمدها كانت قناة أو وس�لة التواصل ي �ستخدمها أنت للتفاعل معنا BERSHKA الئت  .بالبالد التو�س�ة والئت

ي نقوم بتطب�قها ع� بب�اناتك الشخص�ة وذلك لمساعدتك نحن نتح� بالشفاف�ة  ي   ح�ال المعالجة الئت  ع� فهم ما تنطوي عل�ه الط��قة الئت
 

ي تتمتع بها إزاء تلك الب�انات  : �ستخدم بها ب�اناتك والحقوق الئت
 

ي الحصول ع� معلومات حول ك�ف�ة استخدام 
ي قد يتم تثبيتها  ITX MERKENإذا كنت ترغب �ف لملفات تع��ف االرتباط واألجهزة المماثلة الئت

 ع� األجهزة الطرف�ة لعمالئنا ومستخدمينا، فإننا نوص�ك بالرج�ع إ� س�اسة ملفات تع��ف االرتباط. 
تبة ع� الط��قة النحن ن ي �ستخدم بها ب�اناتك ،  تح� بالشفاف�ة �شأن ما نفعله بب�اناتك الشخص�ة،  و لمساعدتك ع� فهم اآلثار الم�ت ئت

ي �حق لك الحصول عليها ف�ما يتعلق بب�اناتك:   والحقوق الئت
 

ي �مكنك االطالع عليها حسب مقتض�اتك.   باستمرار* نحن نضع ع� ذمتك  ي تحت��ــها " س�اسة ال��ة " هذە والئت  جميع المعلومات الئت
ي �ستخدم بها ب�اناتك حول الط��قة   معلومات أخرى* باإلضافة إ� ذلك سوف تجد           .عند تفاعلك معناالئت

 
ي "س�اسة ال��ة" هذە

ي �ستخدمها بانتظام �ف  :ف�ما ��ي بعض الصيغ الئت
ي استخدمتها أنت للتفاعل معنا ، وأهم هذە القنوات �ي  منصتناعندما نتحدث عن   - ي �شكل عام إحدى القنوات أو الوسائل الئت  :، فإننا نعئف
 

 www.bershka.com موقعنا ع� ال��ب
ي قمت بتثبيتها ع� هاتفك  BERSHKA تطب�قة  ي نفس الوقت تطب�قة المحمول الئت

ي �مكننا استخدامها ، أي �ف المحمول والتطب�قات األخرى الئت
ي م

 .نصتنا�ف
 

 ؟من هو المسئول عن معالجة ب�اناتك  .1
 المسئولون عن معالجة ب�اناتك هم :  

 
كة   كة تابعة لمجموعة  ITX MERKEN�ش    Inditexو�ي �ش

 
�دي:    RM- Nieuwezijds Voorburgwal Postbox 307 1012العنوان ال�ب
ي للمفوض له معالجة ب�اناتك  

ويف �د اإلل��ت   @combershka.dataprotectionعنوان ال�ب

 
كة    البائع")   ("  Studiotex�ش

�دي ق�ة  8603نهج   59 :العنوان ال�ب  تو�س قرطاج الجمهور�ة التو�س�ة   2035، 1المنطقة الصناع�ة ال�ش
ي للمفوض له معالجة ب�اناتك 

ويف �د اإلل��ت  donneespersonelles@indigocompany.tnعنوان ال�ب

 
 

كة   كونذات المسئول�ة المحدودة  والبائع (ُمشار إليهما معا بـ " نحن" ، أو "  ITX MERKENبمعئف آخر ، �ش ") هما اللذان المسئولون المش�ت
كة.  ي ذلك مش�ت

ت�ب  معالجة وحما�ة ب�اناتك الشخص�ة وأن مسئوليتنا �ف ي أننا قمنا ب�ت  يتشاركان مسئول�ة معالجة الب�انات. هذا �عئف
 

 ؟ نعالج ب�اناتك الشخص�ة  لماذا  .2
 

ا ع� الغرض الذي من اجله نقوم بذلك من وقت آلخر كما هو موضح أ  ە. و�صفة عامة وحسب الحالة ، فإن  دنانتو� معالجة الب�انات اعتماد�
 :المسألة تتعلق بالب�انات التال�ة 

ولغتك والبلد الذي تتفاعل معنا منه و��انات التواصل وما إ� و صورتك ب�انات المتعلقة به��تك (ع� سب�ل المثال، اسمك ولقبك ال •
 ذلك) ؛ 

�اتك وطلب�اتك   • الب�انات االقتصاد�ة والمتعلقة بالمعامالت المال�ة (ع� سب�ل المثال ، ب�انات الدفع أو البطاقة ، ب�انات حول مش�ت
جاع)  وعمل�ات  االس�ت

 )إلخالموقع أو رقم تع��ف الجهاز أو معّرف اإلعالن   ب�اناتب�انات ال��ط  وتحد�د الموقع و / أو اإلبحار ع�ب موقع ال��ب ( •
تنا اإلخبار�ة)  • ي ��ش

كا �ف  الب�انات التجار�ة (ع� سب�ل المثال، إذا كنت مش�ت
 ذوقك وميوالتك  تخصمعلومات  •

 

mailto:dataprotection@zara.com
mailto:donneespersonelles@indigocompany.tn


لء ب�اناتك الشخص�ة لمنحك إمكان�ة النفاذ إ� جميع الخاص�ات الوظ�ف�ة أو الخدمات ع� المنصة، فإننا أننا عندما نطلب منك م ال تن�
ة  سنش�ي إ� بعض الخانات ع� أنها إلزام�ة، ألن المسالة تتعلق بب�انات نحتاجها لنتمكن من تقد�م الخدمة أو لنمكنك من النفاذ إ� خاص�

قررت عدم إتاحة هذە الب�انات لنا، فقد ال تتمكن من التسج�ل كمستخدم أو قد ال تتمكن من االستفادة من   وظ�ف�ة معن�ة. ير�ب مراعاة أنه إذا 
 .هذە الخدمات أو الخاص�ات الوظ�ف�ة

ي حاالت معينة، قد يزودنا طرف ثالث بمعلومات تهمك وذلك باستخدام الخصائص الوظ�ف�ة أو الخدمات ع� المنصة، ع� سب�ل المثال عن  
�ف

ي مثل هذە الحاالت، سنقوم ب�دخال تفاص�ل المعلومات الخاصة  ط��
ق إرسال بطاقة هدا�ا أو شحنة إل�ك بناًء ع� طلبك إ� العنوان الخاص.  �ف

ي س�اسة ال��ة
ات اإلضاف�ة، كما هو موضح �ف ف  .بك المقدمة من خالل مزودي الخدمة أو الم�ي

ي  ي حاالت أخرى ، قد نقوم بجمع المعلومات �شكل سلئب
ها من �ف ، ح�ث قد �ستخدم أدوات التتبع مثل ملفات تع��ف ارتباط المتصفح وغ�ي

ي نرسلها إل�ك  من خاللع� منصتنا و المجودة  التقن�ات المماثلة   االتصاالت الئت
 

ي ت��د  ا ع� الخدمات أو المنتجات أو الخصائص الوظ�ف�ة الئت ا ع� ك�ف�ة تفاعلك مع منصتنا، أي اعتماد� استخدامها ، سنعالج ب�اناتك  اعتماد�
 الشخص�ة لألغراض التال�ة: 

 
 م��د من المعلومات  الغرض 

اف. 1 عمل�ة   ع�  لإل�ش
�سج�لك كمستخدم  

 للمنصة 
 

 
كة  ا مسجً� لمنصتنا، �جب ع� �ش معالجة ب�اناتك لتحد�د   ITX MERKENإذا قررت أن تصبح مستخدم�

ه��تك كمستخدم للمنصة وتمكنك من النفاذ إ� مختلف خاص�اتها الوظ�ف�ة و�� منتجاتها وخدماتها المتاحة  
لك كمستخدم مسجل. �مكنك إلغاء حساب المستخدم المسجل الخاص بك من خالل التواصل مع مصلحة  

 الحرفاء
ي ن ي تم جمعها من خالل القنوات المختلفة  بخصو تلقها نبلغك بموجب هذا أن الب�انات الئت ص �شاطك، والئت

ي �شمل   �اتك،كللمنصة والئت ا.   مش�ت  ستظل مرتبطة بحسابك حئت �مكن الوصول إ� جميع المعلومات مع�
 

ن 
�
ك  لد�ك إمكان�ة استخدام �سج�ل الدخول أو �سج�ل الدخول من خالل شبكة اجتماع�ة أو متعاون آخر �مك

) عندما تكون متاحة ع� شاشة �سج�ل الدخول / �سج�ل الخدمة (�سج�ل ال من هاته دخول االجتما�ي
ي هذە   بنا،الدخول الخاصة  

إما ل��ط �سج�ل الدخول االجتما�ي بحسابك أو عن ط��ق �سج�ل واحد جد�د. �ف
اد ب�انات اعتماد �سج�ل الدخول الخاصة بك ، باإلضافة إ� اسمك وعنوان ب��دك   الحالة ، سيتم است�ي

و ي / رقم هاتفك (قد تحتاج إ� اإلل��ت
من حساب متعاون  ذلك) ، من شبكتك االجتماع�ة أو ب ترخ�صك للق�اميف

معلومات إضاف�ة معينة حول ملفك   بارسال  أطرافا ثالثة تقومخ�ار �سج�ل الدخول هذا ، قد  باستخدام
ي أو صورة ملفك الشخ�ي ، وفق�  وط االستخدام  الشخ�ي العام ، مثل: اسمك أو جنسك أو عمرك التق��ئب ا ل�ش

 بعنا�ة.   ها تقرأ ان �كنوص فلذا المتعاون ،  حساباالجتماع�ة /  اتالشبكب الموجودة
 الب�انات اإلضاف�ة.  اتهبه باالحتفاظ فإننا لن نقوم منك، ترخ�صا  ع�نتحصل ما لم 

ي المقابل،
ي استخدام  �ف أنك تقدم معلومات معينة حول �شاطك إ� الشبكة   التطب�ق�ةهذە ل كقد �عئف

ي كل الحاالتالمتعاون.   ا�ي حساباالجتماع�ة أو 
بمراجعة إعدادات الخصوص�ة الخاصة بك    ك، نوص� �ف

ي تعالج بها ��ف�ة الالمتعاون أو الشبكة االجتماع�ة لمعرفة حساب الخاصة ب ال��ةوس�اسات   . ب�انتك الئت
 
 
 

 
و�سداء . إلعداد 2

اء أو   وتنف�ذ عقد ال�ش
عقد الخدمات الذي 

 أبرمته معنا ع� منصتنا 
 

 :هذا الغرض يتضمن معالجة ب�اناتك، �شكل أسا�ي لـ 
 

ف أو من أجل إشعارات  التواصل معك • متعلقة بالخاص�ات الوظ�ف�ة أو المنتجات أو  من أجل عمل�ات التحيني
ي ذلك  الخدمات المتعاقد عليها

وللتمكن من تحد�د درجة رضا الحرفاء إزاء الخدمة   استطالعات الجودةبما �ف
 المقدمة ؛ 

 
اف ع� سداد ثمن • �ــها مهما  كانت إجراءات الدفع المستخدمة. مثال اإل�ش ي �ش�ت  : المنتجات الئت

 
ت  اء إحدى منتجاتنا ع� موقع ال��ب أو ع�ب التطب�قة   -• إذا اخ�ت �سد�د  حفظ ب�انات  تفع�ل وظ�فة  -عند �ش

اء الحقة (إذا توفرت تلك الخاص�ة الوظ�ف�ة) فسيتوجب علينا معالجة   الثمن وعنوان الشحن لعمل�ات �ش
الب�انات المذكورة لتفع�ل وتطبيق تلك الخاص�ة وعند موافقتك ع� تفع�ل هذە الخاص�ة الوظ�ف�ة فإن  

ها بصفة ال� ي تم تعم�ي اءات الالحقة بح�ث لن تظطر إ� المعط�ات المتعلقة �سداد الثمن الئت ي ال�ش
ة ستظهر  �ف

�ات الالحقة، ع� أنه �مكنك تغي�ي  إدخالها مع كل معاملة جد�دة وستعت�ب هذە الب�انات صالحة وفعالة للمش�ت
ي أي وقت من خالل قسم معلومات الدفع ، سواء ع�ب حساب المستخدم المسجل من  ب�انات دفعكأو إلغاء 

�ف
ي خالل الخاص�ة الوظ�ف�ة "  ي تطب�قة   حسايب

 . BERSHKA" �ف
 

(ع� سب�ل المثال ،   منع أو ا�تشاف االستعماالت غ�ي المرخصة للمنصةتفع�ل األل�ات الالزمة من أجل  •
اء أو اإلرجاع ، وكذل  ي أثناء عمل�ات ال�ش

). و�ذا تراء لنا  حالة االحت�ال المحتمل الممارس ضدك و/ أو ضدناك �ف
أن المعاملة قد تكون احت�ال�ة أو إذا ا�تشفنا سلوكا غ�ي اعت�ادي ف�ه إشارة إ� محاولة استخدام احت�ال�ة  



سابك  لوظائفنااو منتجاتنا أو خدماتنا فإن هذە المعالجة قد تكون لها اثار مثل حجب المعاملة أو حذف ح
 .كمستخدم

 
اف ع� التبادالت أو  • اف ع�   عمل�ات اإلرجاعاإل�ش اء الذي قمت به واإل�ش مطالب  المحتملة بعد ال�ش

ا ع� توفر هذە الخ�ارات من وقت آلخر  الحصول ع� معلومات حول توافر المواد  ، اعتماد�
. 

ي قمت بها  اءات الئت  ع� المنصة. • من اجل الفوترة ومن أجل وضع تذا�ر وفوات�ي ال�ش
ي  استخدام خاص�ات وظ�ف�ة اخرى أو خدمات أخرى متاحة لنؤمن لك إمكان�ة 

اء والت�ف �ف ع� غرار ال�ش
ي ش�ك الهد�ة 

ي نضعها ع� ذمة  Wi-Fiواستخدامه ولنمكنك من استغالل شبكة الوي �ف والنفاذ إليها الئت
ي متاجرنا.  

 حرفائنا �ف
ي    (مثل أداة البحث عن العنا� ، وحجز غرفة   ةالتطب�ق ��قعن طتتمكن من تقد�م خدمات معينة لك حئت

ي بعض للمقاسات
متاجر ، قد نقوم بمعالجة ب�انات موقعك و��انات االتصال  ال، وما إ� ذلك) المتوفرة �ف

 الخاصة بك 
 
 

للرد ع� استفساراتك  . 3
ي تتوجه بها   وطلباتك الئت

 إلينا عن ط��ق قنوات
 مصلحة الحرفاء 

 

ورة القصوى نحن نعالج فقط الب�انات الشخص�ة  ي ذات ال�ض
ي مطلبك أو إلتماسك و��جاد حل له  �ف

 .الت�ف �ف
لشبكة  او  من خالل ا من خالل خدمة الدردشة  الحرفاء متاحا وذلكدعم  مصلحة اذا كان التواصل مع

ب�اناتك الشخص�ة ، مثل اسمك أو اسم المستخدم   من بعضلل اللجوء متعاون آ، فسيتم  حساب  جتماع�ة أو اال 
ي ترسلها ع� هذە  عل�ك ان تمن شبكتك االجتماع�ة أو حساب المتعاون. ،  ي اعتبارك أن الب�انات الئت

ضع �ف
الخدمة ستكون متاحة لشبكتك االجتماع�ة أو المتعاون الخاص بك وتخضع لس�اسات الخصوص�ة الخاصة 

ادات الخصوص�ة الخاصة بك وقراءة س�اسات الخصوص�ة الخاصة بالشبكة بهم ، لذلك نوص�ك بمراجعة إعد
حول استخدامهم لب�اناتك الشخص�ة عند    التفاص�لم��د من الالمتعاون للحصول ع�ي حساب االجتماع�ة أو  

 خدماتهم ل عمالكاست
 . 
 

 . ألغراض التس��ق. 4
 

 
كة  :معالجة ب�اناتك وع� وجه الخصوص  ITX MERKEN تتو� �ش

 
كة ي تعرضها عل�ك �ش ي �سمح لنا بتقد�م توص�ات إل�ك اعتمادا   ITX MERKEN �شخ�ص الخدمات الئت والئت

�اتك و    نا ع� تفاعالتك مع ع� المنصة وتحل�ل ملفك الشخ�ي كمستخدم (ع� سب�ل المثال ، بناًء ع� مش�ت
 .ز�اراتك السابقة للموقع)

 
كة  ة اإلخبار�ة الخاصة بنا وأثناءها، تتو� �ش ي الن�ش

ا�ك �ف ي حال اش�ت
معالجة ب�اناتك   ITX MERKEN�ف

اك الشخص�ة من اجل  اف ع� ذلك االش�ت حول منتجاتنا   إرسال معلومات مشخصة، وخاصة من أجل اإل�ش
ة ي أو الرسائل القص�ي

ويف �د اإلل��ت كة  ). كما  SMSأو خدماتنا بوسائل مختلفة (مثل ال�ب  ITX MERKEN�مكن ل�ش
ا وضع هذە المعلومات ع� ذمتك ع�ب رسائل التنب�ه   . كمفعلة ع� محمولإذا كانت  Notification Pushأ�ض�

 
ف االعتبار أن هذە المعالجة للب�انات تنطوي ع�  تحل�ل ملفك الشخ�ي  وتبعا لذلك ، ير�ب األخذ بعني

أفضل�اتك   و�التا�ي تحد�د المنتجات والخدمات األ���  وهذا التحل�ل يهدف إ� تحد�د  كمستخدم أو كح��ف
�اتك وسجل التصفح الخاص بك   توافقا مع أسل��ك عند إرسال معط�اتك. ع� سب�ل المثال، بناًء ع� مش�ت

كة ي نقرت عليها) ، ستقدم لك �ش ا ع� العنا� الئت ، اعتماد� ي حات حول المنتجات  ITX MERKEN (�عئف مق�ت
ي �مكن  ك –الئت أن تث�ي اهتمامك ، وما إذا كنت مستخدم مسجل ، سنوفر لك   ITX MERKEN ة حسب �ش

  ."الخاص�ة الوظ�ف�ة "استعادة سلة التسوق
 

ي المنصة ،   
ة اإلخبار�ة" �ف ا ع�ب خانة "الن�ش

�
ي أي وقت مجان

ة اإلخبار�ة �ف ي الن�ش
اك �ف تذكر أنه �مكنك إلغاء االش�ت

ي كل إشع
ي رسائل التنب�ه، �مكنك إلغاء تنش�ط  وذلك ب�تباع التعل�مات الواردة �ف

ي تل�ت
ار. إذا لم تعد لد�ك الرغبة �ف

 .هذا الخ�ار ع� جهازك المحمول 
 

ي �مكنك االطالع عليها عند ز�ارة مواقع و�ب أو تطب�قات مثل الشبكات إظهار  نت الئت اإلعالنات ع� االن�ت
ي تراها �مكن أن تكون عشوائ�ة غ�ي  ي حاالت أخرى قد تكون مرتبطة  االجتماع�ة وهذە اإلعالنات الئت

 أنها  �ف
اء الخاصة بك أو ب��اراتك السابقة لمواقع معينة.   بأفضل�اتك أو بعمل�ات ال�ش

 
كة  ي تتعاون   ITX MERKENإذا كنت من مستخد�ي وسائل التواصل االجتما�ي ، �مكن ل�ش كات الئت تزو�د ال�ش

تزو�دك وتزو�د  –�شكل عام  –و  Bershkaت معها بمعلومات معينة حئت يتسئف لها أن تعرض عل�ك إعالنا
ي الحسبان ملفك الشخ�ي ع� مواقع الشبكات االجتماع�ة هذە. إذا كنت 

ف ب�عالنات تأخذ �ف ف مماثلني مستخدمني
كة  ي معط�ات حول استخدام ب�اناتك وحول س�ي اإلعالن ع� الشبكات االجتماع�ة فإن �ش

 ITXتأمل �ف



MERKEN ي  تمتلك فيها حسابات تنصحك بالرج�ع إ� س�اسة ال ��ة لمواقع الشبكات االجتماع�ة الئت
 شخص�ة. 

 
كة  ي  ITX MERKEN�ستخدم �ش ائح المتعلقة باإلعالنات الئت ا ب�اناتك للق�ام بعمل�ات ق�س وتحل�ل ال�ش أ�ض�

ف معنا ولهذا الغرض فإن ف ع� بعض منصات المتعاونني كة   ُتظهرها للمستخدمني تتعاون مع    ITX MERKEN�ش
ور�ة (مثل ملفات تحد�د الروابط  ي تقدم لنا التكنولوج�ا ال�ف ��كسل  و  cookiesهاته األطراف األخرى الئت

pixels مج�ات  و كة  )  SDKحزمة أدوات تط��ر ال�ب الستغالل هذە الخدمات. تذكر وانه ع� الرغم من أن �ش
ITX MERKEN  ي كل مرة نوعا معينا من

ف معها إال انها توفر لهم �ف ال توفر ب�انات التع��ف الشخص�ة للمتعاونني
ي االشهاري الملحق با

ي الملحق بملفات تحد�د االرتباط  الرموز التع��ف�ة (مثل الرمز التع���ف
لجهاز والرمز التع���ف

ي  معرفة الم��د حول هذا الموض�ع، ير�ب االطالع ع� "س�استنا " المتعلقة  
وما إ� ذلك). إذا كنت تأمل �ف

ي االشهاري أو إلغاء فاعل�ة اإلعالنات 
جاع رمزك التع���ف بملفات تحد�د االرتباط. كما �مكنك كذلك اس�ت

 جهازك  المشخصة ع� 
 

كة  إثراء الب�انات بجمع معط�اتك الشخص�ة من مصادر مختلفة ، �مكنها  ITX MERKEN: عندما تقوم �ش
ي عالقة بمنتجاتنا وخدماتنا (بما  

ي حاالت معينة من اجل فهم أفضل لحاج�اتك وأفضل�اتك �ف
حينئذ تجم�عها �ف

اف عليها والق�ام بدراسات �س��ق�ة وأبحاث  ف واإل�ش ي ذلك بهدف تحل�ل الملفات الشخص�ة للمستخدمني
�ف

ف تفا  كة   حول الجودة وتحسني   ITX MERKENعالتنا مع حرفائنا). والحالة مثال هنا �ي ذاتها عندما تتو� �ش
ي الراجع بالنظر لحسابك   –دمج معط�اتك إذا كنت صاحب حساب مسجل و 

ويف �د االل��ت باستخدام نفس ال�ب
ي تم جمعها بصفة ال�ة (مث اء بصفتك ض�فا أو عندما نقوم ب��ط الب�انات الئت ل عنوان  تقوم انت بعمل�ة ال�ش

نت  ي النفاذ للوسائط   IP Adresseبروتوكول اإلن�ت
أو الب�انات الوصف�ة    Adresse MACو عنوان التحكم �ف

métadonnées  ة ع�ب �شاطك ع� المنصة أو ب�حدى متاجرنا (ع� سب�ل ي زودتنا بها مبا�ش ) مع المعط�ات الئت
�اتك سواء من متاجرنا أو ع�  . الخط وأفضل�اتك وغ�ي ذلك) الذكر الب�انات المرتبطة بمش�ت

 
(ع� سب�ل المثال ، لتنظ�م المسابقات أو إلرسال قائمة المواد المسجلة إ� عنوان   بأعمال ترو�ج�ةالق�ام 

ي الذي حددته أنت)
ويف �د اإلل��ت  .ال�ب

 
ي قمت بمشارك  ا الن�ش ع� المنصة أو ع�ب قنواتنا ع� شبكات التواصل االجتما�ي للصور أو الرسومات الئت تها علن�

كة  �طة منح �ش  موافقتك ال��حة لهذا الغرض.  ITX MERKEN�ش
 

. تحل�ل سهولة  5
 االستخدام والجودة

ف خدماتنا   لتحسني
 

كة إعالمك أنها ستعالج ب�انات إبحارك ع� موقع ال��ب    ITX MERKENعند نفاذك إ� منصتنا تتو� �ش
ي يتف ألغراض تحل�ل�ة و�حصائ�ة اعل بها المستخدمون مع المنصة ومع ما تم الق�ام به  ، أي لفهم الط��قة الئت

ف خدماتنا  ي مواقع وتطب�قات اخرى وذلك حئت نتمكن من تحسني
 .�ف

كة  لمعرفة  استب�انات وأعمال حول الجودةمن وقت آلخر  ITX MERKENباإلضافة إ� ذلك ، ُتجري �ش
ي �مكننا تحسينها.   مستوى رضا حرفائنا ومستخدمينا ولتحد�د المجاالت الئت

 
 

 ك�ف أننا مؤهلون قانون�ا لمعالجة ب�اناتك ؟  .3
 

ي 
ا ع� الغرض الذي من أجله نقوم بذلك، كما هو موضح �ف ي بموجبها نحن مؤهلون لمعالجة ب�اناتك الشخص�ة أ�ض� وط القانون�ة الئت    تعتمد ال�ش

: الجدول ال  تا�ي
 القانون�ةاألسس  الغرض 

اف ع� عمل�ة 1 . لإل�ش
�سج�لك كمستخدم  

 ع� المنصة  

 
كة  ي �خضع لها استخدام المنصة   ITX MERKENتتو� �ش وط الئت وري تبعا لل�ش معالجة ب�اناتك ألن ذلك �ف

كة   ف ع� �ش  ITXو�عبارات أخرى حئت تتمكن أنت من التسج�ل كمستخدم ع� المنصة. حينئذ يتعني
MERKEN   .اف ع� عمل�ة �سج�لك  معالجة ب�اناتك الشخص�ة و�ال فسيتعذر عليها اإل�ش

ي تم   نحن نعت�ب أن لدينا مصلحة �اتك والب�انات الئت ي ر�ط مش�ت
وعة �ف   من مختلفجمعها ع�ي حسابك م�ش

 حول �شاطك.  اتلمنصا
ت استخدام الوصول أو �سج�ل الدخول من خالل شبكة  ا لـ   اجتماع�ة،إذا اخ�ت

�
 ITX MERKENفُ�سمح قانون

ي   ب�اناتك من الشبكة االجتماع�ة.  استعمالا عند الت��ــــح بمنحتهبمعالجة ب�اناتك بناًء ع� الموافقة الئت
 
 

 
. إعداد وتنف�ذ وتطبيق  2

اء أو عقد   عقد ال�ش
 إسداء  الخدمات 

 
اء او الخدمات الذي أمضيناە معك. بعض   وري لتنف�ذ عقد ال�ش نحن نتو� معالجة ب�اناتك ألن ذلك �ف

خ�ص ف�ه عمل�ا اء ال يتم تنش�طها إال �سبب مطالبتك بذلك أو ال�ت ت المعالجة لب�اناتك المرتبطة بعمل�ة ال�ش
اءات الحقة أو من أجل تزو�دك   اء من أجل �ش مثلما �ي الحالة بالنسبة لتخ��ن المعلومات المتعلقة بال�ش

ي ق��با / �عود ق��با (عند توفر هذە الخاص�ات
ي هذە الحالة فإن معالجة ب�اناتك  بالخاص�ات الوظ�ف�ة  �أيت

) و�ف
 شخص�ا.  موافقتكستند ع� 



موافقتك من أجل تقد�م ع�ي  حصولنا موقعك عند ب المتعلقة ب�اناتالبمعالجة  نقومفإننا باإلضافة إ� ذلك، 
 بعض متاجرنا. ل تكالتطبيق عند ز�ار  عن ط��قخدمات محددة لك 

 
 
 

وعةنحن نعت�ب أنه لدينا  ي الق�ام بعمل�ات التثبت الالزمة ال�تشاف ومنع التح�ل  فائدة م�ش
 �ف

اء أو إرجاع مثال. نحن نعت�ب أن معالجة هذە الب�انات  واالستعماالت االحت�ال�ة للمنصة كعند ق�امك بعمل�ة �ش
ا لجميع األطراف المشاركة : لك أنت ألنه �سمح لنا بوض ا إ�جاب�� ع إجراءات لحمايتك من محاوالت �عد أمر�

ي تقوم بها أطراف أخرى، ألنه �سمح لنا بتفادي استخدامات غ�ي مرخصة للمنصة، ولجميع حرفائنا  التح�ل الئت
كة بصفة عامة ألنه �ح�ي مصالحها وذلك بضمان أن األ�شطة االحت�ال�ة غ�ي مشجع عليها و�تم ال�شف  وال�ش

 عنها عند حدوثها.   
 
 

 الحرفاء . مصلحة 3
 

وعةنحن نعت�ب أنه لدينا  ي وجهتها إلينا ع�ب مختلف قنوات   فائدة م�ش ي االستجابة لمطالبك واستفسارتك الئت
�ف

سمح لنا ف�ه التواصل الموجودة ونحن نعت�ب أن معالجة هذە الب�انات �عود عل�ك أ�ضا بالفائدة بالقدر الذي �
ي  تطرحها أنت. بمساعدتك �شكل مالئم واإلجابة ع� التساؤالت الئت  

 
ي تحصلت  عندما تتصل بنا ، ع� وجه الخصوص ، إلدارة الحوادث المرتبطة بطلبك أو بالمنتج / الخدمة  الئت

ور�ة  عليها  اء. ع�ب المنصة ، فإن معالجة ب�اناتك �ف لتنف�ذ عقد ال�ش  
 

ي نعلمك بها أسفل هذا أو بالشكاوى حول منتجاتنا أو خدماتنا ،  وعندما يرتبط طلبك بممارسة حقوقك الئت
اماتنا القانون�ةفنحن مؤهلون قانون�ا لمعالجة ب�اناتك  ض  . لالمتثال الل�ت

 
 . التس��ق 4
 

 
كة  ي تمنحها  عالجة ب�اناتك ألغراض التس��ق مع مراعاة المو لمذات أهل�ة قانون�ة  ITX MERKEN�ش افقة الئت

ي معلومات مشخصة ع�ب قنوات مختلفة عند 
إرسال رسائل تنب�ه ع�   كترخ�ص إ�اها وذلك مثال بقبولك تل�ت

عند موافقتك من خالل إعدادات   ،او  بجهازك�عدادات الخصوص�ة ب المتعلقة إنزال التطب�قات ع�ب   وذلكجهاز 
ي  ي إجراء ترو��ب

وط واألحكام القانون�ة للمشاركة �ف أو إلشهار صورك   ملفات تع��ف االرتباط أو عند قبول ال�ش
 ع� المنصة أو ع� قنوات التواصل االجتما�ي الخاصة بنا.  

 
كة  ي استنباط صورة عنك من الب� ITX MERKEN• تعت�ب �ش

وعة �ف ي تحت أ�دينا (مثل أن لها فائدة م�ش انات الئت
ي زودتنا بها مثل  �اتك) والب�انات الشخص�ة الئت تلك المتعلقة بتصفحك للموقع وأفضل�اتك أو تار�خ�ة مش�ت

الفئة العم��ة أو اللغة لنعرض عل�ك خدمات أو معلومات مشخصة سواء ع� منصتنا أو ع� منصات أطراف  
ام ب�ثراء المعط�ات ألن �ش  ف تعت�ب أن معالجة هذە الب�انات �عود عل�ك    ITX MERKENكة  أخرى وكذلك لإلل�ت

ف تج��تك كمستخدم و�النفاذ إ� معلومة تتما�ش مع ما تفضله.    أ�ضا بالفائدة بما انه �سمح لك بتحسني
 

. تحل�ل سهولة  5
 االستخدام والجودة

كة  وعةلها  ITX MERKENنحن نعت�ب أن �ش ي تحل�ل قابل�ة استخدام المنصة ودرجة رضا   فائدة م�ش
�ف

ف تج��تك   ا بالفائدة ألنها تهدف إ� تحسني المستخدم ألننا نتفهم أن معالجة هذە الب�انات �عود عل�ك أ�ض�
 كمستخدم وتقد�م خدمة ذات جودة أفضل. 

 
 ع� مدى كم من الوقت سنحتفظ بب�اناتك ؟  .4

ي من أجلها نقوم بمعالجتها ، مثلما هو موضح أدناە: تعتمد مدة االحتفاظ بب�اناتك ع� األغراض ال  ئت
 مدة المحافظة ع� الب�انات  الغرض 

اف ع� عمل�ة 1 . لإل�ش
�سج�لك كمستخدم  

 ع� المنصة 
 

 
كة  ا�ك).  ITX MERKENتتو� �ش  معالجة ب�اناتك ما دمت مستخدما مسجال (أي إ� أن تقرر إلغاء اش�ت

 
. إعداد وتطبيق وتنف�ذ  2

اء أو عقد   عقد ال�ش
 إسداء الخدمات 

 

ي  
اء المنتجات أو الخدمات الذي قمت به ، بما �ف ة الزمن�ة الالزمة إلدارة �ش سنقوم بمعالجة ب�اناتك خالل الف�ت

اء المنتجات أو الخدمات المعن�ة. ذلك عمل�ات اإلرجاع المحتم   لة أو الشكاوى أو المطالبات المرتبطة ��ش
ف الوقت الذي تقرر ف�ه أنت ذلك ، مثلما �ي الحالة  ي بعض الحاالت ، نقوم بمعالجة الب�انات فقط حئت �حني

�ف
اء الحقة (إذا كان هذا الخ� ي تطلب منا تخ��نها من أجل عمل�ات �ش  ار متوفرا). بالنسبة  لب�انات الدفع الئت

 . دعم مصلحة الحرفاء  3
 

ة الالزمة لالستجابة لمطلبك أو إلتماسك.   سنعالج ب�اناتك للف�ت

 . التس��ق. 4
 

كة ي الرسائل اإلخبار�ة ITX MERKEN ستقوم �ش
ا�ك �ف ا�ك أو إلغاء اش�ت ف إلغائك الش�ت  .بمعالجة ب�اناتك إ� حني

 



 
 

. تحل�ل سهولة  5
 االستخدام و الجودة 

 

كة ء ما ح�ال   ITX MERKEN  ستقوم �ش ي ي نتو� فيها الق�ام ��ش ة الئت ف آلخر بمعالجة ب�اناتك خالل الف�ت من حني
ف إخفاء ه��ة ب�انات تصفحك للموقع.   الجودة او باستطالع خاص أو إ� حني

ف ق�امك بتغي�ي خ�اراتك ع� هاتفك المحمول أو المتصف ح  و�المثل، سنعرض  عل�ك إعالنات مشخصة إ� حني
خ�ص  .بح�ث يتم إلغاء ال�ت

ي عمل�ات ترو�ج�ة، فسنحتفظ بالب�انات لمدة ستة (
 ) أشهر من تار�ــــخ نها�ة االعمل�ة. 6إذا قمت بالمشاركة �ف

 
 

ة  ا لتحقيق الغرض المذكور إال أننا سنحتفظ بها ونحميها إثر ذلك خالل الف�ت ة الالزمة ح��� ي قد تنشأ رغم كوننا سنعالج ب�اناتك للف�ت الزمن�ة الئت
ي  

ع �ف �ــــع الجاري به العمل من وقت آلخر.و�مجرد سقوط اإلجراءات المحتملة بمرور الزمن سن�ش فيها مسؤول�ة معالجتها، وذلك طبقا للت�ش
 .حذف الب�انات الشخص�ة

 
 ؟هل نتشارك ب�اناتك مع أطراف أخرى .5

 
كة  ي س�اسة ال��ة ، �جب ع� �ش

أن تمنح حق النفاذ إ� ب�اناتك الشخص�ة إ� هيئات مجموعة   ITX MERKENلتحقيق األغراض المذكورة �ف
Inditex  : ي نقدمها لك وهذە الهيئات �شمل ها ممن �دعموننا إلسداء الخدمات الئت  و�� غ�ي

 
 المؤسسات المال�ة  •
 هيئات كشف االحت�ال ومنعه   •
 مقد�ي الخدمات التكنولوج�ة والتحل�ل�ة  •
كاء الخدمات المرتبط • �كة لها  مزودو و�ش  ة باللوجست�ك والنقل والتوص�ل و/أو المؤسسات ال�ش
 مزودو الخدمات المرتبطة بمصلحة الحرفاء  •
كاء اإلشهار • ي مجال التس��ق واإلشهار مثل مواقع شبكات التواصل االجتما�ي ووكاالت اإلشهار أو �ش

 .مزودو الخدمات ومعاونيهم �ف
 

ي هذە  �سبب فاعل�ة الخدمة فإن بعض هؤالء المزودين 
ي ومستوى حما�ة المعط�ات �ف يتواجدون ببلدان خارج تراب الفضاء االقتصادي األورويب

علمك بأننا اتفقنا ع� بنود تعاقد�ة نموذج�ة مع مزودين من أجل نق
ُ
ي هذە الحاالت ن

ي و�ف ە داخل االتحاد األورويب ل البلدان ال �ضا�ي نظ�ي
�ة األ��� مالءمة، ع� سب�ل المثال البنود التعاقد�ة الق�اس�ة وأي تداب�ي تكم�ل�ة ذات استخدام أدوات نقل الب�انات الدول ب�اناتك من خالل

 صلة، 
 

:   االطالع. �مكنك   ع� البنود التعاقد�ة النموذج�ة بالنقر ع� الرابط التا�ي
 
-sfertran-contracts-eu/model-outside-transfers-protection/data-topic/data-https://ec.europa.eu/info/law/law

countries_fr-third-data-personal 
 

كة  كتنا األم  ITX MERKEN كما ُتعلمك �ش ) و�ي  Industria de Diseño Textil, S.A (Inditex, S.Aأنه �جب علينا مشاركة ب�اناتك �ش
كة القابضة لمجموعة  كة األم.  Inditexال�ش امات ال�ش ف  ومقرها كائن باسبان�ا وذلك بغرض التطابق مع ال�ت

ي 
كة أخرى داخل مجموعة  ITX MERKENحالة ق�ام  �ف ي حالة  Inditexببيع أو احالة كل أو جزء من أعمالها أو أصولها إ� �ش

أو خارجها ، أو �ف
كة ، � لمثل هذە األعمال   تحسبا ال�شف عن ب�اناتك الشخص�ة  ITX MERKENلـ  مكنتنف�ذ أي عمل�ة تجار�ة أخرى كنت�جة إلعادة تنظ�م ال�ش

ي حالة حدوث مثل هذا البيع أو مستقبال  أو األصول
ا معقولة لتوج�ه المحول إل�ه ال  ITX MERKENستبذل  اإلحالة،. �ف ستخدام جهود�

ي قدمتها إلينا بط��قة تتوافق مع س�اسة  ي هذە  ال��ةالمعلومات الشخص�ة الئت
أن لها مصلحة  ITX MERKENتعت�ب  الحالة،الخاصة بنا. �ف

وعة كتنا  للق�ام بهذا و�ي  م�ش  إعادة تنظ�م ه�كل �ش
 

ي أسواق مختلفة (أي عن ط��ق إ�شاء حسا  ذلك،عالوة ع� 
ت استخدام المنصة �ف ي أسواق مختلفة بنفس إذا اخ�ت

ف مسجلة �ف بات مستخدمني
ي 
ويف �د اإلل��ت كات العالمة  ITX MERKENفقد تحتاج  )،عنوان ال�ب إ� ال�شف عن أو نقل المعلومات المرتبطة بحسابك أو �شاطك إ� �ش

ي تلك 
ي تحقيق أي من األغراض الموض  األسواق،التجار�ة العاملة �ف

ي القسم إ� الحد الذي �شارك ف�ه �شكل مبا�ش �ف
 ITX. تعت�ب 2حة �ف

MERKEN كة ا لمصالحنا وتفض�التنا المش�ت وري وفق�  أن هذا �ف
  

اء أو الخدمات و عقد الدعم لمصلحة الحرفاء ، قد �حتاج " البا ئع "  إضافة إ� ذلك ومن أجل تحقيق األهداف المرتبطة ب�عداد وتنف�ذ عقد ال�ش
ي زودتنا بها إ� وحدات أخرى تابعة لمجموعة     INDIGOإ� كشف أو نقل الب�انات الئت

 
 ما �ي حقوقك عندما تضع ب�اناتك ع� ذمتنا ؟  .6

 
م بالحفاظ ع� ��ة ب�اناتك الشخص�ة و�السهر ع� أن تكون قادرا ع�  طبقا لل ف لذلك  تبعا . و ممارسة حقوقكقانون الجاري به العمل نحن نل�ت

ون�ة إلينا  ع�  ا عن ط��ق توج�ه رسالة ال��ت
�
ي المعالجة ع� أنه �مكنك ممارسة حقوقك مجان

كون �ف عنوان ، فقد اتفقنا بصفتنا مسئولون مش�ت

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_fr
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_fr


ي 
ويض ي   )dataprotection@bershka.com(  وح�دإل��ت

وعن ط��ق إخبارنا بكل �ساطة بالسبب ال�امن وراء طلبك و�الحق الذي تأمل �ف
وري للتمكن من معرفتك، فقد نطلب منك موافاتنا بنسخة من وث�ق  .ة تثبت ه��تكممارسته و�ذا ارتأينا إ� أن إثبات ه��تك �ف

باإلضافة إ� ذلك، قد نوفر لك إمكان�ة ممارسة حقوقك وتحد�د حاج�اتك الخاصة عند استخدام بعض خدماتنا ، أو عن ط��ق إتاحة قنوات  
 محددة داخل منصتنا. 

ي الذي �ستخدمه لمعالجة ب�اناتك ، فإنك تتمتع بالحقوق التال�ة:   
 و�شكل خاص، مهما كان الغرض أو األساس القانويف

 
ا اإلطالع   • ي ع� ذمتنا. نذكرك أنه إذا كنت مستخدما مسجال بالمنصة ، ف�مكنك أ�ض� ي طلب النفاذ إ� ب�اناتك الشخص�ة الئت

الحق �ف
 لحسابك ع� الخط.   ع� هذە الب�انات بالخانة المخصصة

ي مطالبتنا  •
ا مسجً� ع� المنصة ، ف�مكنك  بتعد�لالحق �ف ف أ�دينا. ير�ب مالحظة أنه إذا كنت مستخدم� ي بني الب�انات الشخص�ة الئت

ف   ا اإلطالع ع� هذە الب�انات بالخانة المخصصة لحسابك ع� الخط من أجل تعد�لها أو تحديثها. و�أي حال من األحوال يتعني أ�ض�
ي الحسبان أنك عندما تضع �شكل مفعل ب�اناتك الشخص�ة ع� ذمتنا بأي شكل من األشكال فإنك تضمن عل�

دقتها  ك األخذ �ف
ر �لحق بالمنصة أو بالشخص المسئول عنها أو   وصحتها ي معط�اتك. ستكون مسئوً� عن كل خسارة أو �ف

م ب�عالمنا بكل تغي�ي �ف ف وتل�ت
ي استمارات التسج�ل. تذكر أنه كقاعدة عامة ، �جب عل�ك  بأي طرف ثالث إذا قدمت معلومات خاطئة

أو غ�ي دق�قة أو غ�ي كاملة �ف
ي س�اسة ال��ة.  

ك ، باستثناء ما هو مسم�ح به �ف  فقط تزو�دنا بب�اناتك الخاصة ول�س بب�انات غ�ي
ي مطالبتنا  •

ي من أجلها �جب أن بمحوالحق �ف ور�ة لألغراض الئت ي معالجتها ، مثلما أوضحنا  ب�اناتك الشخص�ة ألنها لم تعد �ف
�ستمر �ف

ف قانون�ا لمعالجتها   .ذلك أعالە ، أو إذا لم نعد مؤهلني
ي مطالبتنا  •

ي   ب�لغاء أو تقي�د معالجةالحق �ف ي بعض الحاالت أنه �مكنك مطالبتنا بالتعليق الوقئت
ي �ف ب�اناتك الشخص�ة ، وهو ما �عئف

ة أطول من الالزم  .لمعالجة ب�اناتك أو  باالحتفاظ بها لف�ت
  

ي أي وقت كانإذا منحتنا موافقتك ع� معالجة ب�اناتك ألي غرض كان، فإن 
ي سحب هذە الموافقة �ض

ا �ض ي  . بعض الحيث�ات الك الحق أ�ض� لئت
ي القسم 

ي من أجلها نعالج ب�اناتك.   2�مكنك فيها سحب موافقتك مذكورة بالتفص�ل �ف  ح�ث نوضح األغراض الئت
 

ي أن ترسل 
، ف�مكنك الق�ام بذلك من خالل عدة وسائل  الب�انات إ� أطراف أخرى ل�عرضوا إل�ك إعالنات  ITX MERKENاذا كنت ال ترغب �ف

وتغي�ي تفض�التك ع� جهازك و / أو متصفحك و / أو إعدادات ملفات تع��ف االرتباط ، ومراجعة س�اسات  مثل تغي�ي تفض�التك ع� جهازك 
ي 

ويف �د اإلل��ت ي إلينا ع� عنوان ال�ب
ويف ي لد�ك ملفات تع��ف بها أو إرسال ب��د إل��ت المذكور الخصوص�ة و�عدادات مواقع التواصل االجتما�ي الئت

 أعالە إلبالغنا بطلبك. 
 

ف قانون�ا لمعالجة ب�اناتك بموجب  عندما ن ي   3أو من أجل ابرام عقد مثلما هو موضح بالقسم  موافقتكصبح مؤهلني
س�كون لك الحق كذلك �ف

ي ص�غة مه�كلة سهلة االستخد
ي تزودنا بها �ف ي الب�انات الشخص�ة الئت

ي تل�ت
ي أنه س�كون لك الحق �ف ام قابل�ة نقل معط�اتك الشخص�ة وهو ما �عئف

ة إ� وحدة أخرى دون عائق من جانبنا.  وقابلة للقراءة  ال�ا حئت يتسئف ارسالها مبا�ش
 

ي 
وعة فإنه س�كون لك الحق بالتوازي مع ذلك �ف اضباإلضافة إ� ذلك، إذا كانت معالجة ب�اناتك تعتمد ع� فائدتنا الم�ش ع� معالجة   االع�ت

 ب�اناتك.  
 

ي تقد�م شكوى لدى السلطة ا
ا ، نعلمك أن لد�ك الحق �ف تيب�ة المسئولة ع� حما�ة المعط�ات و�شكل خاص لدى: أخ�ي  ل�ت

 https://autoriteitpersoonsgegevens.nlالهيئة الهولند�ة لحما�ة المعط�ات  •
 .inpdp.tnhttp://wwwالهيئة التو�س�ة لحما�ة المعط�ات  •

 
 ماذا �حدث عندما تزودنا بب�انات طرف ثالث أو عندما يزودنا طرف ثالث بب�اناتك ؟  .7

 
ك سواء بصفته مستخدما او ح��فا مثلما هو الشان   نحن نعرض خاص�ات وظ�ف�ة أو خدمات �ستوجب معالجة ب�انات شخص�ة لطرف اخر غ�ي

اف ع� مطلب تذكرة هد�ة (عند توفر هذە الخ�ارات) أو عندما ترخص لطرف اخر �سحب طلب�ة    بالنسبة لتفع�ل و�رسال بطاقة هد�ة او اإل�ش
وري أن نطلبها منك حئت يتمكن هذ �كة لنا. إذا زودتنا بمعط�ات شخص�ة متعلقة بطرف اخر أو إذا كان من ال�ف ا  من متاجرنا أو المؤسسات ال�ش

ي نحتاجها لمعالجة ب�اناتهم الشخص�ةالطرف من سحب طلب�ة باسمك ، فإنك تضمن لنا أنه تم إعالم تلك ا  .ألطراف بالغا�ات والط��قة الئت
 

و�دنا بب�اناتك أو إذا زودتنا بها أنت بنفسك بناء ع� الخ�ار او الخدمة المطل��ة من طرف أحد مستخدمينا فإننا   ف إذا قام طرف اخر ب�ت
ي حدود األ 

ي كل حالة وذلك �ف
ي �كون رابطها سنستخدمها إلدارة ذلك الخ�ار أو تلك الخدمة �ف غراض المنصوص عليها �س�اسة ال��ة هذە الئت

ي شئت مراسالتنا. 
 مشار إل�ه ع� الدوام �ف

 
ي يتم إدخالها ع�  س�اسة ال��ة وملفات تحد�د االرتباط    .8

 التعد�الت الىت
 

ا. وعند ق�امنا بتلك التعد �الت فإننا نعلمك بذلك ع�ب وسائل مختلفة  �مكننا تعد�ل المعلومات الواردة �س�اسة ال��ة عندما نرى ذلك مناسب�
ي  ع� المنصة (ع� سب�ل المثال ، ع�ب الفتة أو نافذة لها عالقة بالس�اق أو رسالة تنب�ه) ، أو قد نوجه إل�ك مراسلة ع� عنوان ب��دك ا

ويف إلل��ت
ا�ك  –عند االقتضاء  –مها و إذا كان هذا التغي�ي ذو صلة بحما�ة ح�اتك الشخص�ة، بح�ث �مكنك مراجعة التعد�الت وتقي�  رفض أو إلغاء اش�ت

ح عل�ك الرج�ع إ� س�اسة ال��ة من وقت آلخر حئت تكون ع� بينة   ي شئت الحاالت نق�ت
ب�حدى الخدمات أو الخاص�ات الوظ�ف�ة. و�ف

ي كان إدخالها ع� تلك الس�اسة مستحقا. س�اسة  ف التفاعل�ة الئت ال��ة ذە متاحة كنقطة معلومات  بالتعد�الت الطف�فة أو بعمل�ات التحسني
 .دائمة ع� موقعنا والتطب�قة الخاصة بنا

mailto:dataprotection@bershka.com
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/
http://www.inpdp.tn/


 
 
 
 

 معلومات حول ملفات تحد�د االرتباط .9
 

ي بعض الحاالت  -نحن �ستخدم ملفات تحد�د االرتباط وأدوات مماثلة لتسه�ل تصفح منصتنا وفهم ك�ف�ة تفاعلك معنا و 
لنتمكن من  –�ف

" لفهمها �شكل أعمق  معلومات حول ملفات تحد�د االرتباطتصفحه. ير�ب قراءة القسم المتعلق بـ "  عرض إشهارات مالئمة لما اعتدت ع� 
ي �ستخدمها وأغراضها وغ�ي ذلك من المعلومات المف�دة.  ها من األدوات المماثلة الئت  وفهم غ�ي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


