
 سياسة الخصوصية 

 2021فبراير  3تاريخ السريان: 

 https://www.aljassrasecurity.com االلكتروني موقعال"( بتشغيل لنا " أو " إيانا"  ،)"نحن"  الجسرة للخدمات األمنيةتقوم 

 )المشار إليه فيما يلي باسم "الخدمة"(.

البيانات الشخصية عند استخدام خدمتنا والخيارات التي  واستخدام واإلفصاح عن المتعلقة بجمع توفر لكم هذه الصفحة المعلومات 

 بربطها بتلك البيانات. مقمت

 على جمع واستخدام المعلومات وفقًا لهذه السياسة. أنتم توافقوناستخدام الخدمة ، عند لتوفير الخدمة وتحسينها.  منستخدم بياناتك

 التعريفات 

 الخدمة ●

 الجسرة للخدمات األمنية ديره تالذي االلكتروني  https://www.aljassrasecurity.comلخدمة هي موقع ا ●

 الشخصيةالبيانات  ●

تلك البيانات )أو من تلك  خالل البيانات الشخصية تعني البيانات المتعلقة بفرد على قيد الحياة يمكن تحديد هويته من ●

 في حوزتنا(. تصبح المعلومات وغيرها سواء كانت بحوزتنا أو من المحتمل أن 

 بيانات االستخدام  ●

إما عن طريق استخدام الخدمة أو من البنية التحتية تنشأ والتي بيانات االستخدام هي البيانات التي يتم جمعها تلقائيًا  ●

 للخدمة نفسها )على سبيل المثال ، مدة زيارة الصفحة(. 

 )كوكيز(  ملفات تعريف االرتباط ●

 )الكمبيوتر أو الجهاز المحمول(. مملفات تعريف االرتباط هي ملفات صغيرة مخزنة على جهازك ●

 مراقب البيانات  ●

باالشتراك مع أشخاص  بالتكافل مع أو الشخص الطبيعي أو االعتباري الذي )سواء بمفرده أو مراقب البيانات هو  ●

 بها معالجة أي معلومات شخصية.أو ستتم آخرين( يحدد األغراض والطريقة التي تتم 

 الشخصية.  الخاص ببياناتكم بياناتالمراقب سنلعب دور ألغراض سياسة الخصوصية هذه ،  ●

 الخدمة(  قدمومالبيانات )أو  ومعالج ●

 الخدمة( يعني أي شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بمعالجة البيانات نيابة عن مراقب البيانات.  مقدممعالج البيانات )أو  ●

 بشكل أكثر فعالية. م من أجل معالجة بياناتكمقدمي خدمة مختلفين  قد نستخدم خدمات ●

 موضوع البيانات )أو المستخدم(  ●

 على قيد الحياة يستخدم خدمتنا ويكون موضوع البيانات الشخصية.موضوع البيانات هو أي فرد   ●

 

 

https://www.aljassrasecurity.com/
https://www.aljassrasecurity.com/


 جمع واستخدام المعلومات
 الخدمة. توفير وتحسين بهدف ألغراض مختلفة  وذلك نقوم بجمع أنواع مختلفة من المعلومات

 أنواع البيانات التي يتم جمعها

 

 البيانات الشخصية 

  مأو التعرف عليك متزويدنا بمعلومات تعريف شخصية معينة يمكن استخدامها لالتصال بك مأثناء استخدام خدمتنا ، قد نطلب منك

 )"البيانات الشخصية"(. قد تتضمن معلومات التعريف الشخصية ، على سبيل المثال ال الحصر: 

 عنوان البريد اإللكتروني •

 االسم األول واسم العائلة  •

 ملفات تعريف االرتباط وبيانات االستخدام •

النشرات اإلخبارية والمواد التسويقية أو الترويجية وغيرها من   إرسال  من خالل مالشخصية لالتصال بك مخدم بياناتكقد نست

باتباع رابط إلغاء االشتراك أو  بالضغط علىأو جميعها  الموادإلغاء االشتراك في تلقي أي من هذه  م . يمكنكمالمعلومات التي قد تهمك

 د إلكتروني نرسله.اإلرشادات الواردة في أي بري

 بيانات االستخدام 

قد نقوم أيًضا بجمع معلومات حول كيفية الوصول إلى الخدمة واستخدامها )"بيانات االستخدام"(. قد تتضمن بيانات االستخدام هذه 

المتصفح ، وصفحات الخدمة  نسخة( ، ونوع المتصفح ، وIP)عنوان الخاص بحاسوبكم معلومات مثل عنوان بروتوكول اإلنترنت 

انات ومحددات هوية الجهاز الفريدة وبيعلى تلك الصفحات ،  تضونه، والوقت الذي  م، ووقت وتاريخ زيارتك تقومون بزيارتهاالتي 

 أخرى. تشخيصية 

 بيانات التتبع وملفات تعريف االرتباط 

 ى خدمتنا ونحتفظ بمعلومات معينة. عل  األنشطةتبع مماثلة لتتبع ت نستخدم ملفات تعريف االرتباط وتقنيات 



فريًدا مجهول الهوية. يتم إرسال   محدًداملفات تعريف االرتباط هي ملفات تحتوي على كمية صغيرة من البيانات التي قد تتضمن 

جهزة أتُستخدم تقنيات تتبع أخرى مثل كما . متخزينها على جهازكيتم و الكترونيمن موقع  مملفات تعريف االرتباط إلى متصفحك

 وتحليلها.  الخدمةلجمع المعلومات وتتبعها وتحسين  والبرامج النصيةوالعالمات  تحديد الموقع، 

 لم تقبلواإذا لكن، إرسال ملف تعريف االرتباط. متى يتم  إلعالمكملرفض جميع ملفات تعريف االرتباط أو المتصفح توجيه  ميمكنك

 من استخدام أجزاء من خدمتنا.  واملفات تعريف االرتباط ، فقد ال تتمكن

 ملفات تعريف االرتباط التي نستخدمها: عن أمثلة 

 لتشغيل خدمتنا.  المؤقتةنحن نستخدم ملفات تعريف االرتباط  .)الكوكيز( المؤقتةملفات تعريف االرتباط  •

لتحديد اإلعداد المفضلة لنتذكر ما هي  ن نستخدم ملفات تعريف االرتباط نح لتحديد اإلعدادات المفضلة.ملفات تعريف االرتباط   •

 اإلعدادات المختلفة. إعداداتكم المفضلة فضاًل عن  

 نحن نستخدم ملفات تعريف االرتباط األمنية ألغراض أمنية. ملفات تعريف االرتباط األمنية. •

 استخدام البيانات
 

 البيانات التي تم جمعها ألغراض مختلفة: الجسرة للخدمات األمنيةتستخدم 

 وصيانتها  خدمتنالتقديم  •

 خدمتناالتي تطرأ على بالتغييرات  مإلعالمك •

 القيام بذلك ونالميزات التفاعلية لخدمتنا عندما تختارببالمشاركة  مللسماح لك •

 لدعم العمالء •

 تحسين خدمتنا بهدف لجمع التحليالت أو المعلومات القيمة  •

 استخدام خدمتناطريقة لمراقبة  •

 الكتشاف ومنع ومعالجة القضايا التقنية •

األخرى التي نقدمها  والفعالياتوالعروض الخاصة والمعلومات العامة حول الخدمات  والمستجدات باألخبار ملتزويدك •

 عدم تلقي هذه المعلومات مقد اخترت تكونواعنها بالفعل ما لم  موالتي تشبه تلك التي استفسرت

 العامة لحماية البيانات   التنظيمية ني لمعالجة البيانات الشخصية بموجب الالئحةاألساس القانو 
 



الموضحة في سياسة  البيانات الشخصية  لجمع واستخداماألساس القانوني إذا كنتم من المنطقة االقتصادية األوروبية فيعتمد 

 فيه. نقوم بجمعها الذي على البيانات الشخصية التي نجمعها والسياق المحدد الخصوصية هذه 

 الشخصية لألسباب التالية:  مبمعالجة بياناتك الجسرة للخدمات األمنيةقد تقوم 

 م نحن بحاجة إلى تنفيذ عقد معك •

 اإلذن للقيام بذلكمونا منحت  •

 تقوم حقوقكم بإلغائها  من مصلحتنا المشروعة وال معالجة البيانات •

 االمتثال للقانون  •

 االحتفاظ بالبيانات
 

لألغراض المنصوص عليها في سياسة  والشخصية طالما كان ذلك ضروريًا  مببياناتك الجسرة للخدمات األمنية ستحتفظ 

الشخصية ونستخدمها بالقدر الالزم لالمتثال اللتزاماتنا القانونية )على سبيل المثال ، إذا   مسنحتفظ ببياناتكوالخصوصية هذه. 

 ( ، وحل النزاعات وفرض اتفاقياتنا القانونية وسياساتنا. المرعية اإلجراءلالمتثال للقوانين  مُطلب منا االحتفاظ ببياناتك

ألغراض التحليل الداخلي. يتم االحتفاظ ببيانات االستخدام عموًما لفترة أيًضا ببيانات االستخدام  الجسرة للخدمات األمنية ستحتفظ 

ن قانونًا باالحتفاظ بهذه يملزم إذا كناأو لتحسين وظائف خدمتنا ، أو أمن زمنية أقصر ، إال في حالة استخدام هذه البيانات لتعزيز 

 .البيانات لفترات أطول

 نقل البيانات
 

إلى  أو  مأو بلدك مأو مقاطعتك مذلك البيانات الشخصية ، إلى أجهزة كمبيوتر موجودة خارج واليتك  ، بما في مقد يتم نقل معلوماتك

 القضائية. متختلف فيها قوانين حماية البيانات عن تلك الموجودة في واليتك حيث قدوالية حكومية أخرى 

مالحظة أننا نقوم بنقل البيانات ، بما في ذلك البيانات العلومات ، فيرجى تزويدنا بالم قطر واخترت   دولة إذا كنت متواجًدا خارج

 الشخصية ، إلى قطر ومعالجتها هناك.

 النقل.  عمليةعلى  ممعلومات موافقتككذا له مبتقديمك اسياسة الخصوصية هذه متبوعً ليمثل قبولكم 



بشكل آمن ووفقًا لسياسة  معالجة بياناتكم ول لضمان معقال في حدودجميع الخطوات الالزمة  الجسرة للخدمات األمنية ستتخذ

 مالشخصية إلى منظمة أو دولة ما لم تكن هناك ضوابط كافية بما في ذلك أمن بياناتك مالخصوصية هذه ولن يتم نقل بياناتك

 والمعلومات الشخصية األخرى. 

 البياناتالكشف عن 

 جهات إنفاذ القانون لاإلفصاح 
 

بموجب القانون أو  كان ذلك مطلوبًاالشخصية إذا  مالكشف عن بياناتك الجسرة للخدمات األمنيةفي ظل ظروف معينة ، قد يُطلب من 

 من قبل السلطات العامة )على سبيل المثال ، محكمة أو وكالة حكومية(. مشروعةاستجابة لطلبات 

 المتطلبات القانونية 
 

 أن مثل هذا اإلجراء ضروري من أجل:  وباعتقادها الشخصية بحسن نية معن بياناتك الجسرة للخدمات األمنيةقد تكشف 

 االمتثال اللتزام قانوني  •

 الجسرة للخدمات األمنيةحماية والدفاع عن حقوق أو ممتلكات  •

 منع أو التحقيق في أي مخالفات محتملة تتعلق بالخدمة •

 عامة الجمهورحماية السالمة الشخصية لمستخدمي الخدمة أو   •

 لحماية من المسؤولية القانونية ا •

 أمن البيانات 
 

٪.  100أنه ال توجد وسيلة نقل عبر اإلنترنت أو طريقة تخزين إلكتروني آمنة بنسبة  وامهم بالنسبة لنا ولكن تذكر مأمن بياناتك

 الشخصية ، ال يمكننا ضمان أمنها المطلق.  مبينما نسعى جاهدين الستخدام وسائل مقبولة تجاريًا لحماية بياناتكو

خصوصية البيانات  سياستنا بشأن إشارات "عدم التعقب" بموجب قانون كاليفورنيا لحماية 

 (CalOPPA)االلكترونية 
 



مواقع  الإلعالم  على جهازكمفي متصفح الويب  اختيارها ميمكنك خاصيةهو  " عدم التعقب" نحن ال ندعم خاصية "عدم التعقب". 

 .مأن يتم تعقبك ونال تريد مبأنك االلكترونية

 "عدم التعقب" من خالل زيارة صفحة "التفضيالت" أو "اإلعدادات" في متصفح الويب.  خاصية تمكين أو تعطيل ميمكنك

 العامة لحماية البيانات  التنظيمية بموجب الالئحةكم في حماية بياناتكم الشخصية حقوق 

 
 الجسرة للخدمات األمنيةتهدف وحماية البيانات. مرتبطة ب حقوق معينة منطقة االقتصادية األوروبية ، فلديكفي الم مقيمين مإذا كنت

 الشخصية.  مبتصحيح أو تعديل أو حذف أو تقييد استخدام بياناتك مإلى اتخاذ خطوات معقولة للسماح لك

من   حذفها ونتريد موإذا كنت مبالبيانات الشخصية التي نحتفظ بها عنك مفي أن يتم إعالمك ونترغب مكنتيرجى االتصال بنا، في حال 

 أنظمتنا.

   بحقوق حماية البيانات التالية: ون تتمتع أنتم في ظروف معينة ،

  ماناتكالوصول إلى بي مكلما أمكن ذلك ، يمكنكو أو تحديثها أو حذفها.نملكها عنكم الحق في الوصول إلى المعلومات التي  •

على تنفيذ هذه اإلجراءات   ينغير قادر م. إذا كنتمالشخصية أو تحديثها أو طلب حذفها مباشرةً من قسم إعدادات حسابك

 .م، يرجى االتصال بنا لمساعدتك مبنفسك

 إذا كانت هذه المعلومات غير دقيقة أو غير كاملة.  مالحق في تصحيح معلوماتك ملديك حق التصحيح. •

 الشخصية. مالحق في االعتراض على معالجتنا لبياناتك ملديك .الحق في االعتراض •

 الشخصية.  ممعالجة معلوماتك عملية الحق في طلب تقييد ملديك حق التقييد. •

منظم وقابل للقراءة   بشكل نملكها عنكم الحق في الحصول على نسخة من المعلومات التي  ملديك الحق في نقل البيانات. •

 آليًا وشائع االستخدام.

على   الجسرة للخدمات األمنيةفي أي وقت تعتمد فيه  مأيًضا الحق في سحب موافقتك ملديك الحق في سحب الموافقة. •

 الشخصية.  ممعالجة معلوماتكل مموافقتك

 قبل الرد على هذه الطلبات. ممالحظة أننا قد نطلب التحقق من هويتكاليرجى 

الشخصية. لمزيد من المعلومات ، يرجى  ملبياناتك واستخدامنا  الحق في تقديم شكوى إلى هيئة حماية البيانات بشأن جمعنا ملديك

 االتصال بهيئة حماية البيانات المحلية في المنطقة االقتصادية األوروبية.

 



 الخدمة  مزودي
 

تقديم الخدمة نيابة  لخدمتنا )"مزودي الخدمة"( ، أو  عملية تقديم  لتسهيليجوز لنا توظيف شركات وأفراد تابعين لجهات خارجية 

 مساعدتنا في تحليل كيفية استخدام خدمتنا.لخدمات متعلقة بالخدمة أو  لتوفيرعنا، أو 

ها أو  الشخصية فقط ألداء هذه المهام نيابة عنا وهي ملزمة بعدم الكشف عن ملوصول إلى بياناتكاهذه األطراف الثالثة ويحق ل

 استخدامها ألي غرض آخر. 

 التحليالت 
 

 استخدام خدمتنا. طريقة  قد نستخدم مزودي خدمة تابعين لجهات خارجية لمراقبة وتحليل

 )جوجل أناليتكس( تحليالت جوجل •

وتقوم بتعقب حركة الزوار على الموقع االلكتروني وتبلغ   Googleيقدمها جوجل  إلكترونيةتحليالت جوجل هي خدمة تحليالت  •

خدمتنا. وتتم مشاركة هذه البيانات مع خدمات  االستفادة منيستخدم جوجل البيانات التي تم جمعها لتتبع ومراقبة عملية و عنها. 

شبكته  خصي على إعالناتحديد السياق وإضفاء الطابع الشلقد يستخدم جوجل البيانات التي تم جمعها وأخرى على جوجل. 

 اإلعالنية.

وظيفة المتصفح اإلضافية لتعطيل  تنزيلعن طريق  تحليالت جوجللبرنامج  المتوفرةالخدمة  إظهار نشاطكم على إلغاء  ميمكنك •

 Google Analytics JavaScript (ga.js لجوجل أناليتكس جافاسكريبت اإلضافية الميزةتمنع و. تحليالت جوجلالتتبع في 

 .الموقع حول نشاط زيارات تحليالت جوجل( من مشاركة المعلومات مع dc.jsو  analytics.jsو 

  الخاصة بخصوصية وشروط االلكترونيةصفحة ال، يرجى زيارة  جوجللمزيد من المعلومات حول ممارسات الخصوصية في  •

  olicies.google.com/privacy?hl=enhttps://pجوجل:

 

 روابط لمواقع أخرى 
 

 مفسيتم توجيهكبالضغط على رابط خاص بطرف ثالث ،  مقد تحتوي خدمتنا على روابط لمواقع أخرى ال نقوم بتشغيلها. إذا قمت

 الكتروني الخصوصية لكل موقعبمراجعة سياسة أن تقوموا بشدة  مالطرف الثالث. ننصحكااللكتروني الخاص ب موقعالإلى 

 ه.ونتزور

https://policies.google.com/privacy?hl=en


مواقع أو خدمات ب المرتبطةأي سيطرة وال نتحمل أي مسؤولية عن المحتوى أو سياسات الخصوصية أو الممارسات نملك  ال

 خاصة بطرف ثالث. 

 خصوصية األطفال 
 

 عاًما )"األطفال"(.   18يقل عمره عن  إن خدمتنا غير موجهة ألي شخص 

على  أحد الوالدين أو وصيًا  معاًما. إذا كنت 18عمد معلومات تعريف شخصية من أي شخص يقل عمره عن نحن ال نجمع عن 

إذا علمنا أننا جمعنا بيانات شخصية وقد زودنا ببيانات شخصية ، فيرجى االتصال بنا. عاًما وعلمتم أن طفلكم  18شخص ما دون 

 إلزالة هذه المعلومات من خوادمنا. الالزمة خطوات التخذ من األطفال دون التحقق من موافقة الوالدين ، فإننا ن

 التغييرات على سياسة الخصوصية  
 

بأي تغييرات عن طريق نشر سياسة الخصوصية الجديدة وسنقوم بإعالمكم قد نقوم بتحديث سياسة الخصوصية من وقت آلخر. 

 على هذه الصفحة. 

تحديث "تاريخ السريان" سنقوم بلى خدمتنا ، قبل أن يصبح التغيير ساريًا وعبر البريد اإللكتروني و / أو إشعار بارز ع وسنعلمكم

 في الجزء العلوي من سياسة الخصوصية هذه. 

التغييرات التي تطرأ على سياسة   تصبحأي تغييرات.  لالطالع علىيُنصح بمراجعة سياسة الخصوصية هذه بشكل دوري 

 لصفحة. عند نشرها على هذه ا سارية المفعول الخصوصية هذه

 للتواصل معنا 
 

  عبر البريد االلكتروني التواصل معنا أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه ، يرجى  مإذا كانت لديك

info@aljassrasecurity.com 

 


