بيان الخصوصية لشركة إنجرام مايكرو

التنقيح األخير 15 :مايو2018 ،
الغرض والنطاق
يوضّح بيان خصوصية إنجرام مايكرو ("بيان الخصوصية") كيفية قيام شركة إنجرام مايكرو ( ،).Ingram Micro Incإحدى شركات ديالوير
ً
مجتمعة باسم "إنجرام مايكرو" ،أو "نحن" ،أو "نا") بجمع،
( ،)Delawareوالشركات التي نملكها أو نتحكم فيها ("الشركات التابعة") (ويُشار إليها
واستخدام ،وتخزين ،ومعالجة ،واإلفصاح عن ،وحذف البيانات الشخصية (كما يتم تعريفها في بيان الخصوصية هذا) التي تقدمها إلينا مباشرة أو التي نتلقاها
من أطراف خارجية معتمدة بما في ذلك ،دون حصر ،التي تقدمها لنا عبر موقعنا على الويب ،الواقع في مجال  ،ingrammicro.comأو أي موقع ويب
ألي واحدة من الشركات التابعة لنا يقوم بنشر أو عمل ارتباط لبيان الخصوصية هذا (ويشار إليها بشكل فردي وجماعي باسم "موقع الويب") ،ويتم الدخول
ً
مجتمعة باسم "الجهاز") .كما يُحدد بيان
إليه من خالل أي وسيط ،بما في ذلك عبر جهاز الكمبيوتر ،أو الجهاز المحمول ،أو جهاز آخر (ويشار إليها
الخصوصية حقوقك فيما يتعلق بالبيانات الشخصية الخاصة بك.
تعتبر إنجرام مايكرو بمثابة مو ّزع وبائع تجزئة لمنتجات وخدمات تقنية المعلومات ،ويقع مقرها الرئيسي في الواليات المتحدة لكن مع وجود شركات تابعة
لها في جميع أنحاء العالم (تتوفر قائمة بهذه الشركات التابعة عند الطلب) .تقدّم إنجرام مايكرو التقنية الشاملة وخدمات سلسلة اإلمداد وذلك لدعم تجميع
الخدمات السحابية ،وإدارة مراكز البيانات ،واللوجستيات ،وتوزيع التقنية ،ودورة حياة أجهزة التنقل ،والتدريب.
لمزيد من المعلومات حول إنجرام مايكرو ،يرجى مراجعة قسم "نبذة ع ّنا" في موقعنا اإللكتروني.
توفر لك إنجرام مايكرو القدرة على شراء أو الدخول إلى مجموعة متنوعة من عروض المنتجات والخدمات المتاحة من خالل إنجرام مايكرو ومزوّ دين
خارجيين متنوعين ("العروض") سوا ًء مباشرة من إنجرام مايكرو ومن خالل بائعي التجزئة والموزعين .قد يخضع كل عرض لسياسات الخصوصية
المحددة للعرض ،التي قد تؤدي إلى نسخ أو تكملة شروط بيان الخصوصية هذاّ .
تحثك إنجرام مايكرو على قراءة سياسة الخصوصية ألي عرض بعناية
قبل الدخول إلى ذلك العرض أو استخدامه.
رغم أننا ّ
نحثك على قراءة بيان الخصوصية هذا بالكامل ،فهذا ملخص لبعض الجوانب األكثر أهمية في بيان الخصوصية:
•
•

•
•
•

قد يشتمل كل عرض على سياسة الخصوصية الخاصة به .يجب عليك قراءة سياسة الخصوصية الخاصة بأي عرض بعناية قبل الدخول إلى ذلك
العرض أو استخدامه.
قد نقوم بجمع كل من البيانات الشخصية والمعلومات األخرى منك من خالل مجموعة متنوعة من المصادر ،بما في ذلك البيانات الشخصية التي
قمنا بجمعها منك ،سوا ًء عبر اإلنترنت أو دون اتصال باإلنترنت .قد نقوم أيضًا بدمجها مع المعلومات التي نتلقاها عنك من مصادر أخرى ،مثل
الشركات التابعة ،ومصادر المعلومات المتاحة للعامة (بما في ذلك المعلومات الواردة من ملفات تعريفك على وسائل التواصل االجتماعي المتاحة
للعامة) ،واألطراف الخارجية األخرى.
لن نقوم باستخدام البيانات الشخصية الخاصة بك أو مشاركتها إال كما هو موضح في بيان الخصوصية هذا.
حيثما ينطبق ذلك ،نحن نحترم تعليمات إلغاء االشتراك من قبَلك الخاصة باستخدامات معينة لبياناتك الشخصية بموجب بيان الخصوصية هذا،
مثل ،على سبيل المثال ،عند إلغاء اشتراكك في تلقي اتصاالت البريد اإللكتروني التسويقية منا أو مطالبتك لنا بحذف بياناتك الشخصية.
نحن نستخدم ضوابط تقنية ومؤسسية مناسبة لتأمين وحماية البيانات الشخصية الخاصة بك ،ولكن ال يمكننا التأكيد على أو ضمان أن بياناتك
الشخصية ستكون آمنة تمامًا من االختالس من قبل المتسللين أو من األنشطة الشائنة أو اإلجرامية األخرى.

 .1المبادئ العامة لمعالجة البيانات الشخصية
سيتم جمع البيانات الشخصية وتخزينها ومعالجتها وإرسالها وف ًقا لسياسات إنجرام مايكرو المقررة والقوانين والقواعد واللوائح التنظيمية الفيدرالية والمحلية
والدولية والخاصة بالوالية المعمول بها.
تكون مبادئ إنجرام مايكرو فيما يتعلق بمعالجة البيانات الشخصية على النحو التالي )1( :ستتم معالجة البيانات الشخصية بشكل عادل وقانوني ،و ()2
سيتم جمع البيانات الشخصية ألغراض محددة ،وصريحة ،وشرعية ولن تتم معالجتها بشكل آخر ألغراض غير متوافقة ،و ( )3ستكون البيانات الشخصية
التي جمعتها إنجرام مايكرو مناسبة ،وذات صلة ،وغير مفرطة بالنسبة لألغراض التي يتم جمعها من أجلها ،و ( )4ستكون البيانات الشخصية التي تم
تعتبر هذه الوثيقة صالحة اعتبارً ا من تاريخ طباعتها .May 4, 2018 :حقوق الطبع والنشر عام  2017لشركة إنجرام مايكرو.
جميع المعلومات سرية وتعتبر بمثابة معلومات ملكية خاصة بشركة إنجرام مايكرو.
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جمعها من قبل إنجرام مايكرو دقيقة و ،عند الضرورة ،مواكبة ألفضل ما لدينا من قدرات ،و ( )5ستكون البيانات الشخصية محمية من الوصول والمعالجة
غير المصرح بهما باستخدام تدابير وضوابط أمنية تقنية وتنظيمية مناسبة؛ و ( )6سيتم االحتفاظ بالبيانات الشخصية التي تجمعها إنجرام مايكرو كبيانات
قابلة للتعريف لوقت ال يزيد عن الالزم لخدمة األغراض التي ُجمِعت من أجلها البيانات الشخصية.
إذا شاركت إنجرام مايكرو في معالجة البيانات الشخصية ألغراض أخرى بخالف تلك المحددة في بيان الخصوصية هذا ،فسوف تقدم إنجرام مايكرو إشعارًا
بهذه التغييرات ،وباألغراض التي سيتم استخدام البيانات الشخصية ألجلها ،وبمستلِمي البيانات الشخصية.
 .2جمع المعلومات
يجوز إلنجرام مايكرو جمع بيانات شخصية عنك من مجموعة متنوعة من المصادر ،بما في ذلك ،منك مباشر ًة ،ومن المستخدمين اآلخرين ،ومن بائعي
التجزئة والموزعين ،ومن المورّدين لدينا ،ومن مقدّمي الخدمة لدينا ،ومن مقدّمي المعلومات الخارجيين ،ومن الشركات التابعة لنا ،ومن خالل تشغيل موقع
الويب.
وتتضمن "المعلومات الشخصية" التي يتم جمعها بواسطة إنجرام مايكرو:
• اسمك األول واألخير؛
• عنوان الفوترة أو الشحن؛
• معلومات السداد أو بطاقة االئتمان؛
• رقم الهوية الصادرة عن الحكومة؛
• عنوان البريد اإللكتروني؛
• رقم الهاتف؛
• معلومات وسجل الشراء؛
• رقم حسابك؛
• المعلومات المهنية ومعلومات السيرة الذاتية؛
• مجموعة اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصيْن بك والمستخدميْن للوصول إلى موقع الويب.
تقوم إنجرام مايكرو بجمع بياناتك الشخصية على النحو التالي:
ً
طواعية .على سبيل المثال ،عند تواصلك معنا عبر الهاتف أو
المعلومات التي تقدّمها طوعًا .قد نقوم بجمع البيانات الشخصية منك مباشرة عندما تقدّمها لنا
من خالل موقع الويب عن طريق البريد اإللكتروني ،أو الدردشة عبر اإلنترنت ،أو نموذج الويب ،أو تسجيل حساب عبر اإلنترنت للحصول على إمكانية
الدخول إ لى العروض ،أو تسجيلك في حدث أو تدريب ،أو شرائك ألحد العروض ،أو طرحك ألسئلة ،أو محاولتك حل أي مسائل تتعلق بموقع الويب أو
العروض ،أو تقديمك لطلب وظيفة ،أو تقديمك لمالحظات وتعليقات.
سنوضّح لك البيانات الشخصية التي يُطلَب منك تقديمها ،واألسباب التي من أجلها يُطلَب منك تقديمها ،وذلك عند لحظة مطالبتنا لك بتقديم بياناتك الشخصية.
المعلومات التي نقوم بجمعها تلقائيًا .عند زيارتك لموقعنا علي الويب يجوز لنا جمع معلومات معينة بشكل تلقائي من الجهاز الخاص بك .في بعض البلدان،
بما في ذلك بلدان في المنطقة االقتصادية األوروبية ،قد يتم اعتبار هذه المعلومات بيانات شخصية وفق قوانين حماية البيانات السارية.
وعلى وجه الخصوص ،يمكن أن تتضمن المعلومات التي نجمعها معلومات مثل عنوان بروتوكول اإلنترنت ( )IPونوع الجهاز وأرقام تعريف الجهاز
الموحّد ونوع المتصفّح وعنوان التحكم في الوصول للوسائط ( )MACلديك والموقع الجغرافي واسع النطاق (على سبيل المثال ،الموقع على مستوى البلد
أو المدينة) والمعلومات التقنية األخرى .كما يجوز لنا جمع معلومات حول مدى تفاعل جهازك مع موقعنا علي الويب ،بما في ذلك الصفحات التي يتم
الوصول إليها واالرتباطات التي يتم النقر عليها.
ويتيح لنا جمع هذه المعلومات فهمًا أفضل للزائرين الذين يأتون إلى موقعنا علي الويب ،والجهة التي جاؤوا منها ،والمحتوى الموجود على موقعنا اإللكتروني
المثير الهتمامهم .نستخدم هذه المعلومات لألغراض التحليلية الداخلية لدينا ولتحسين جودة موقعنا علي الويب وصِ لَته بزائرينا.
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قد يتم جمع بعض من هذه المعلومات باستخدام ملفات تعريف االرتباط وتقنية التتبّع المشابهة ،كما يتم توضيحه بشكل أكبر تحت العنوان "ملفات تعريف
االرتباط ومعلومات استخدام موقع الويب األخرى" الموجود أدناه.
من مستخدمين آخرين .قد نتلقى بيانات شخصية عنك من مستخدمين آخرين لموقع الويب عند تقديمهم لمعلومات إلينا .على سبيل المثال ،قد نتلقى المعلومات
عندما يتواصلون معك أو معنا من خالل موقع الويب.
من بائعي التجزئة والموزعين .قد نحصل على بيانات شخصية عنك من بائعي التجزئة والموزعين الذين يشترون العروض المتوفرة م ّنا ويزوّ دونك بهذه
العروض.
من الموردين لدينا .قد نحصل على بيانات شخصية عنك من البائعين الخارجيين الذين يقومون بتوفير العروض من خاللنا.
من مقدّمي المعلومات الخارجيين .قد تحصل إنجرام ميكرو أيضًا على بيانات شخصية من أطراف خارجية حصلت على معلومات عنك أو جمعتها ولديها
الحق في تقديم تلك البيانات الشخصية إلينا .لن تحصل إنجرام مايكرو على هذه البيانات الشخصية إال عندما نكون قد قمنا بالتحقق من قيام هذه األطراف
الخارجية إما بالحصول على موافقتك أو خال ًفا لذلك كان مسموحً ا لهم باإلفصاح عن بياناتك الشخصية لنا أو تمت مطالبتهم بذلك بشكل قانوني .على سبيل
المثال ،إذا قمتَ بالتسجيل في موقع الويب باستخدام خدمة خارجية أو من خالل موقع ويب أو خدمة خاصة بطرف خارجي ،فسيتم تزويدنا بالمعلومات التي
تقدمها لذلك الطرف الخارجي لتأسيس حسابك على موقع الويب .وقد نتعاقد أيضًا مع أطراف خارجية تعمل في مجال تقديم المعلومات لشركات مثل شركاتنا
للتحقق من صحة معلومات معينة عنك أو للحصول على معلومات .قد نقوم باستخدام البيانات الشخصية عنك والتي نتلقاها من طرف خارجي خارج موقع
الويب وف ًقا للشروط التي نقررها مع ذلك الطرف الخارجي .وقد نحصل أيضًا على بيانات شخصية من مصادر متاحة للعامة مثل قواعد البيانات الحكومية
المفتوحة أو البيانات األخرى الموجودة في المجال العام.

 .3ملفات تعريف االرتباط ومعلومات استخدام موقع الويب األخرى.
قد يقوم موقع الويب بشكل تلقائي أيضًا بمراقبة وجمع معلومات حول كيفية دخولك إلى موقع الويب ،واستخدامك له ،وتفاعلك معه من خالل "ملفات تعريف
االرتباط" ،و"ملفات تعريف االرتباط فالش" ،و"إشارات الويب "،وغير ذلك من تكنولوجيا التتبع تلقائية التشغيل.
"ملف تعريف االرتباط" هو ملف نصي صغير يتم تخزينه على جهاز خاص بالمستخدم .تسمح لنا ملفات تعريف االرتباط بجمع معلومات مثل نوع المتصفح،
والوقت المستغرَ ق على موقع الويب ،والصفحات التي تمت زيارتها ،وتفضيالت اللغة .نستخدم نحن ومقدّمو الخدمات لدينا المعلومات ألغراض األمان،
ولتسهيل التنقّل ،ولعرض المعلومات على نحو أكثر فعالية ،وإلضفاء الطابع الشخصي على تجربتك أثناء استخدام موقع الويب.
وبصفة عامة ،يمكن تقسيم ملفات تعريف االرتباط المستخدمة على موقع الويب إلى الفئات التالية:
•

ملفات تعريف االرتباط ذات الضرورة القصوى .هذه الملفات هي ملفات تعريف االرتباط المطلوبة لتشغيل موقع الويب الخاص بنا .وتشمل،
على سبيل المثال ،ملفات تعريف االرتباط التي تم ّكنك من تسجيل الدخول إلى مناطق آمنة في موقع الويب الخاص بنا أو استخدام عربة تسوق.

•

ملفات تعريف االرتباط التحليلية/الخاصة باألداء .يتم استخدام ملفات تعريف االرتباط هذه لتحليل كيفية استخدام موقع الويب ولمراقبة أدائه ،وهو
ما يسمح لنا بتحسين تجربتك في استخدام موقع الويب .وتساعدنا ملفات تعريف االرتباط هذه في تصميم محتوى موقع الويب ليعكس ما يجده
المستخدمون أكثر إثارة لالهتمام ولتحديد الوقت الذي تنشأ فيه المشكالت التقنية بموقع الويب .وقد نستخدم أيضًا هذه البيانات لتجميع التقارير
لمساعدتنا في تحليل كيفية استخدام موقع الويب والمشكالت األكثر شيوعًا وكيفية تحسيننا لموقع الويب.

•

ملفات تعريف االرتباط الوظيفية/التتبعية .تم ّكننا ملفات تعريف االرتباط هذه من التعرف على الزوار المتكررين لمواقعنا على الويب .من خالل
مطابقة مع ّرف مجهول االسم تم إنشاؤه بشكل عشوائي ،فإن ملف تعريف االرتباط التتبعي يتعقب المكان الذي جاء منه المستخدم إلى المواقع
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الخاصة بنا على الويب ومحرك البحث الذي ربما يكون قد استخدمه والرابط الذي نقر عليه والكلمة الرئيسية التي استخدمها وفي أي مكان في
العالم كان متواج ًدا عندما قام بالدخول إلى موقع الويب .من خالل مراقبة هذه البيانات ،يمكننا إجراء تحسينات على موقع الويب الخاص بنا.
•

ملفات تعريف االرتباط االستهدافية .تقوم ملفات تعريف االرتباط هذه بتسجيل زيارتك لموقع الويب الخاص بنا والصفحات التي قمتَ بزيارتها
والروابط التي ا ّتبع َتها .سوف نستخدم هذه المعلومات لنجعل موقع الويب الخاص بنا واإلعالنات المعروضة عليه ذات صلة أكبر باهتماماتك .قد
نقوم أيضًا بمشاركة هذه المعلومات مع أطراف خارجية لهذا الغرض.

•

ملفات تعريف االرتباط الخاصة بجلسة العمل .يتم استخدام ملفات تعريف االرتباط هذه "أثناء جلسة العمل" في كل مرة تقوم فيها بزيارة موقع
ويب ثم تنتهي صالحيتها عند مغادرتك له أو بعد ذلك بقليل :وهي ال يتم تخزينها على جهازك بشكل دائم وال تحتوي على أي بيانات شخصية
وتساعد على تقليل الحاجة إلى نقل البيانات الشخصية عبر اإلنترنت .يمكن حذف ملفات تعريف االرتباط هذه أو يمكنك رفض السماح باستخدامها،
ولكن هذا سيُعيق األداء وتجربتك في استخدام موقع الويب .تأخذ ملفات تعريف االرتباط هذه أيضًا الطوابع الزمنية التي تسجل وقت دخولك إلى
موقع الويب ووقت مغادرتك لموقع الويب.

•

ملفات تعريف االرتباط الدائمة .يتم حفظ هذا النوع من ملفات تعريف االرتباط على جهازك لفترة ثابتة (أحيا ًنا لبضع ساعات ،وأحيا ًنا لمدة سنة
أو أكثر) وال يتم حذفه عند إغالق المتصفح .ويتم استخدام ملفات تعريف االرتباط الدائمة حيثما نحتاج لتذكر من أنت ألكثر من جلسة تصفح.
على سبيل المثال ،يمكن استخدام هذا النوع من ملفات تعريف االرتباط لتخزين تفضيالت اللغة لديك ،بحيث يتم تذكرها للزيارة التالية لموقع
الويب.

يمكنك اختيار قبول أو رفض ملفات تعريف االرتباط .تقبل معظم متصفحات الويب ملفات تعريف االرتباط تلقائيًا ،ولكن يمكنك عاد ًة تعديل إعداد المتصفح
لديك لرفض ملفات تعريف االرتباط إذا كنتَ تفضل ذلك .إذا كنت تفضل عدم قبول ملفات تعريف االرتباط ،فستسمح لك معظم المتصفحات بما يلي( :أ)
تغيير إعدادات المتصفح إلعالمك عندما تتلقى ملف تعريف ارتباط ،وهو ما يتيح لك اختيار قبوله أو عدم قبوله؛ أو (ب) تعطيل ملفات تعريف االرتباط
الموجودة؛ أو (جـ) تعيين متصفحك لرفض أي ملفات تعريف ارتباط تلقائيًا .ومع ذلك ،يرجى أن تكون على علم بأنه في حال تعطيلك أو رفضك لملفات
تعريف االرتباط ،فقد ال تعمل بعض الميزات والخدمات على مواقعنا على الويب بشكل صحيح ألننا قد ال نتمكن من التعرف على حسابك (حساباتك)
وربطك بها .باإلضافة إلى ذلك ،فإن العروض التي نقدمها عند زيارتك لنا قد ال تكون ذات صلة بك وال مصممة خصيصًا الهتماماتك.
"ملف تعريف االرتباط فالش" هو ملف مشابه لملف تعريف االرتباط ،إال أنه يمكنه تخزين بيانات أكثر تعقي ًدا .إن استخدامنا لتقنية ( Adobe Flashبما
في ذلك الكائنات المخزنة المحلية فالش (" ،))"Flash LSOsيسمح لنا ،من بين أمور أخرى ،بتقديم معلومات أكثر تفصيالً ،وتسهيل دخولك المتواصل
إلى موقع الويب واستخدامك له ،وجمع وتخزين المعلومات حول استخدامك لموقع الويب .إذا كنت ال تريد الكائنات المخزنة المحلية فالش ( Flash
 )LSOsالمخزنة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك ،فيمكنك ضبط إعدادات مش ّغل فالش ( )Flash Playerلمنع تخزين الكائن المخزن المحلي فالش
( )Flash LSOباستخدام األدوات الواردة في لوحة إعدادات تخزين موقع  Adobe Flashعلى الويب المتاحة على اإلنترنت .يمكنك أيضًا التحكم في
الكائنات المخزنة المحلية فالش ( )Flash LSOsعن طريق االنتقال إلى لوحة إعدادات التخزين العالمية من  Adobe Flashالمتاحة على شبكة
اإلنترنت واتباع التعليمات (التي قد تتضمن تعليمات توضح ،على سبيل المثال ،كيفية حذف الكائنات المخزنة المحلية فالش ( )Flash LSOsالموجودة
(والتي يُشار إليها باسم "المعلومات" على موقع  ،)Adobeوكيفية الحيلولة دون وضع الكائنات المخزنة المحلية فالش ( )Flash LSOsعلى جهاز
الكمبيوتر الخاص بك دون أن يُطلب منك ،و(بالنسبة إلى  Flash Player 8واإلصدارات الالحقة) كيفية حظر الكائنات المخزنة المحلية فالش ( Flash
 )LSOsالتي ال يتم تسليمها من قبل مشغل الصفحة التي كنت متواج ًدا عليها في ذلك الوقت) .يرجى مالحظة أن تعيين مشغل فالش ()Flash Player
لتقييد أو الح ّد من قبول الكائنات المخزنة المحلية فالش ( )Flash LSOsقد يقلل من أو يعوق وظيفة بعض تطبيقات  ،Flashبما في ذلك ،بشكل محتمَل،
تطبيقات  Flashالمستخدَمة فيما يخص موقع الويب هذا أو المحتوى الخاص بنا عبر اإلنترنت.
تتضمن "إشارة الويب" (المعروفة أيضًا باسم بكسل نقية أو عالمة بكسل) صورة إلكترونية مضمنة في واجهة موقع الويب تسمح لنا بمعرفة وقت زيارتك
لتلك المنطقة من موقع الويب .ويمكن أيضًا استخدام هذه اإلشارات باالتصال ببعض صفحات موقع الويب ورسائل البريد اإللكتروني بتنسيق HTML
ألجل ،من بين أمور أخرى ،تتبع إجراءات مستخدمي موقع الويب ومستلِمي البريد اإللكتروني ،وقياس نجاح حمالتنا التسويقية ،وتجميع إحصاءات عن
موقع الويب ومعدالت االستخدام واالستجابة.
يرجى مالحظة أن بيان الخصوصية هذا ال يغطي استخدام ملفات تعريف االرتباط أو تقنيات التتبع األخرى هذه من قبل مقدمي الخدمة الخارجيين لشركة
إنجرام مايكرو .ال تملك إنجرام مايكرو إمكانية الوصول إلى ملفات تعريف االرتباط الخاصة باألطراف الخارجية أو التحكم فيها .قد يستخدم مقدّمو الخدمة
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لشركة إنجرام مايكرو ملفات تعريف االرتباط الدائمة ألغراض اإلعالن وإعادة االستهداف .قد نربط المعلومات التي تم جمعها من ملفات تعريف االرتباط
الخاصة باألطراف الخارجية إلى البيانات الشخصية الخاصة بمستخدمي إنجرام مايكرو ،وسنستخدم المعلومات المجمَّعة وف ًقا لبيان الخصوصية هذا.
 .4استخدام المعلومات
تست خدم إنجرام مايكرو البيانات الشخصية التي نجمعها لتشغيل أعمالنا وتزويدك بالعروض ،التي تتضمن استخدام هذه البيانات لتحسين العروض الخاصة
بنا وإضفاء الطابع الشخصي لتجاربك .كما قد نستخدم البيانات للتواصل معك ،على سبيل المثال ،إلخطارك بشأن حسابك ومعلومات المنتج الخاص بك.
قد تستخدم إنجرام مايكرو بياناتك الشخصية لمجموعة متنوعة من األغراض ("األغراض") ،بما في ذلك:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

تقديم ،وصيانة ،وتحسين موقع الويب والعروض الخاصة بنا ،بما في ذلك تشغيل األداء الوظيفي وميزات معينة في موقع الويب؛ و
فهم تفضيالت المستخدم لتحسين تجربة المستخدمين مع إنجرام مايكرو والشركات التابعة لها والمتعهدين وشركاء األعمال لديها؛ و
بحث وتحليل فعالية موقع الويب والجهود التسويقية واإلعالنية وجهود المبيعات من إنجرام مايكرو ،والشركات التابعة لها ،والمتعهدين ،وشركاء
األعمال لديها؛ و
جمع المبالغ المستحقة التي يدين بها عمالء إنجرام مايكرو؛ و
معالجة الطلبات والمدفوعات التي تتم من خالل موقع الويب؛ و
تطوير عروض إضافية؛ و
معالجة طلبات التقدم للوظائف؛ و
االمتثال ألي التزام قانوني أو االستجابة للطلبات القانونية من قِبَل السلطات العامة (بما في ذلك األمن القومي أو مقتضيات إنفاذ القانون)؛ و
إدارة احتياجات األعمال اليومية لدينا؛ و
فرض االمتثال لشروط االستخدام لدينا والقانون الساري؛ و
تقديم دعوى و/أو الدفاع أمام محكمة أو هيئة تحكيم أو اإلجراءات القضائية المماثلة؛ و
التواصل مباشر ًة معك عن طريق إرسال نشرات إخبارية وعروض ترويجية وعروض خاصة أو معلومات حول المنتجات والخدمات الجديدة
على نحو متواصل إليك وف ًقا لتفضيالت التسويق الخاصة بك .يمكنك إلغاء االشتراك من اتصاالت التسويق الخاصة بنا بالنقر فوق "إلغاء
االشتراك" في أسفل الرسالة اإللكترونية أو باالتصال بنا باستخدام تفاصيل "األسئلة ومعلومات االتصال" الموجودة أدناه.
التواصل مباشر ًة معك عبر الهاتف لالستجابة الستعالمات أو تعليقات خدمة العمالء من خالل موقع الويب أو وسائل التواصل االجتماعي أو
غير ذلك ،ولمناقشة المشكالت المتعلقة بحسابك أو موقع الويب ،ولتوفير دعم العمالء.
تقديم اإلعالنات إليك ،بما في ذلك مساعدة المعلِنين والناشرين على تقديم وإدارة اإلعالنات على موقع الويب أو مواقع خارجية ،ولتصميم
اإلعالنات بشكل مفصل بنا ًء على اهتماماتك وسجالت التصفح لديك .يرجى مراجعة قسم ملفات تعريف االرتباط ومعلومات استخدام موقع
الويب األخرى للحصول على معلومات إضافية تتعلق بتلك اإلعالنات وعناصر التحكم المرتبطة بها لديك؛ و
تجميع اإلحصائيات المجمّعة حول تشغيل واستخدام موقعنا على الويب ولفهم أفضل لمفضالت زائري موقعنا على الويب؛ و
األغراض األخرى :تنفيذ أغراض األعمال المشروعة األخرى ،باإلضافة إلى األغراض القانونية األخرى التي سنقوم بإخطارك بشأنها.

قد نقوم بدمج وتحسين البيانات الشخصية التي نجمعها عنك باستخدام المعلومات األخرى التي نتلقاها من األطراف الخارجية.
وقد نستخدم أيضًا البيانات الشخصية التي نجمعها عنك من خالل موقع الويب إلنشاء بيانات مجمّعة ،مجهولة االسم .عندما نفعل ذلك ،سنضمن أن البيانات
المجمّعة ،مجهولة االسم لم تعد قابلة للتعريف شخصيًا وأنه ال يجوز استخدامها الح ًقا لتعريفك .وسيشمل ذلك ،على سبيل المثال ،تخزين البيانات المجمّعة،
مجهولة االسم بشكل منفصل عن أي بيانات شخصية.

 .5مشاركة المعلومات
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نقوم بمشاركة البيانات الشخصية الخاصة بك بموافقتك أو عند الضرورة الستكمال أي معاملة أو لتقديم أي عرض قمتَ بطلبه أو الموافقة عليه .كما نشارك
أيضًا البيانات الشخصية مع المورّدين وبائعي التجزئة والموزعين الخارجيين ومقدّمي الخدمة الخارجيين والشركات التابعة ووحدات األعمال ،عند طلبها
قانو ًنا أو لالستجابة إلى إجراء قانوني ،وذلك لحماية عمالئنا ،ولحماية أرواحهم ،وللحفاظ على أمان العروض الخاصة بنا ،ولحماية حقوق وملكية إنجرام
مايكرو.
يجوز لنا اإلفصاح عن بياناتك الشخصية على النحو التالي:
للموردين .قد تشارك إنجرام مايكرو بيانات شخصية عنك مع الموردين من األطراف الخارجية الذين يوفرون العروض من خاللنا .على سبيل المثال ،قد
نقوم بمشاركة بياناتك الشخصية مع مورد تابع لطرف خارجي في حال شرائك لعرض أو وصولك إليه من خاللنا ،أو من بائع تجزئة أو موزع تابع لشركة
إنجرام مايكرو ،وطلب هذا المورد التحقق من صحة عملية شراء عرض ما ألجل تسجيل ذلك العرض.
لبائعي التجزئة والموزعين .قد تشارك إنجرام مايكرو بياناتك الشخصية مع بائعي التجزئة والموزعين الذين يشترون العروض المتاحة من خالل موقع
الويب .على سبيل المثال ،قد نقوم بمشاركة بياناتك الشخصية في حال شرائك لعرض أو وصولك إليه من خالل بائع تجزئة أو موزع ،وقد استغل بائع
التجزئة أو الموزع هذا أدوات وخدمات بائع التجزئة الخاصة بنا.
لمقدّمي الخدمات الخارجيين .قد تقدم إنجرام مايكرو بياناتك الشخصية إلى أطراف خارجية تقدم خدمات لمساعدتنا في موقع الويب وفي تحقيق األغراض.
على سبيل المثال ،قد تشمل هذه الجهات الخارجية مقدّمي خدمة العمالء ،أو معالجة الدفع ،أو دعم البريد اإللكتروني والمراسلة ،أو االستضافة ،أو اإلدارة،
أو الصيانة ،أو تحليل المعلومات ،أو استيفاء العروض أو تسليمها ،أو الخدمات األخرى التي قد نتلقاها على أساس االستعانة بمصادر خارجية .وسوف
نسعى لمطالبة هذه األطراف الخارجية باستخدام بياناتك الشخصية فقط عند الضرورة لتلك األسباب وحماية بياناتك الشخصية بما يتفق مع بيان الخصوصية
هذا والقانون الساري .تتوفر قائمة بمقدّمي الخدمات الخارجيين عند الطلب.
للشركات التابعة ووحدات األعمال .قد تقوم إنجرام مايكرو بمشاركة بياناتك الشخصية مع الشركات التابعة لنا ،بغض النظر عما إذا كانت هذه الكيانات
تشارك العالمة التجارية لشركة إنجرام مايكرو .قد نقوم أيضًا بمشاركة بياناتك الشخصية مع وحدات األعمال األخرى التي تقدم أيضًا منتجات أو خدمات
تحت عالمة إنجرام مايكرو التجارية أو تحت واحدة من عالماتنا التجارية األخرى .وستستخدم الشركات التابعة لنا ووحدات األعمال لدينا بياناتك الشخصية
التي نشاركها معها بأسلوب تتفق مع بيان الخصوصية هذا.
لمستخدمين آخرين .قد تقوم إنجرام مايكرو بمشاركة بياناتك الشخصية مع مستخدمين آخرين عند اختيارك التفاعل مع أولئك المستخدمين (أو طلبك تواصلنا
معهم بالنيابة عنك) من خالل موقع الويب .وقد يشمل هذا تسهيل االتصاالت مع المستخدمين اآلخرين أو تمكين نشر البيانات الشخصية إلى مناطق بموقع
الويب يمكن للمستخدمين اآلخرين الوصول إليها .يجب أن تكون على علم بأن أي بيانات شخصية (أو معلومات أخرى) تقدمها في هذه المناطق قد تتم
قراءتها ،وجمعها ،واستخدامها من قبل اآلخرين الذين يمكنهم الوصول إليها.
تنفيذ القانون واألمان .يجوز إلنجرام مايكرو مشاركة بياناتك الشخصية مع أي جهة إنفاذ قانون مختصة ،أو جهة تنظيمية ،أو وكالة حكومية ،أو محكمة،
أو مسؤولين حكوميين آخرين ،أو طرف خارجي آخر حيثما نعتقد أنّ اإلفصاح ضروري (أ) كمسألة خاصة بالقانون الساري أو الالئحة التنظيمية السارية،
أو (ب) لممارسة حقوقنا القانونية أو إرسائها أو الدفاع عنها ،أو (ج) لحماية مصالحك الحيوية أو تلك الخاصة بأي شخص آخر.
لمشتر فعلي أو محتمل ،سوا ًء في
بيع أو اقتناء األصول .إذا قامت إنجرام مايكرو بنقل الملكية أو التحكم في أي جزء من إنجرام مايكرو أو موقع الويب
ٍ
سياق عملية استحواذ ،أو دمج ،أو إع ادة تنظيم ،أو أي تحويل ملكية آخر لكل أو أي جزء من األعمال ،أو األصول ،أو األسهم الخاصة بنا (بما في ذلك ما
يتعلق بأي إشهار إفالس أو إجراءات مماثلة) ،فقد نقوم بنقل بياناتك الشخصية إلى ذلك المشتري الفعلي أو المحتمل ،شريطة أن يظل استخدام بياناتك
الشخصية من قبل ذلك الطرف الخارجي خاضعًا للقانون الساري.
آلخرين .قد نشارك بياناتك الشخصية مع أي شخص آخر مع الحصول على موافقتك على اإلفصاح.
قد نقوم أيضًا بمشاركة البيانات المجمّعة ،مجهولة االسم مع أطراف خارجية ألغراض أخرى .وال تؤدي تلك المعلومات إلى تعريفك بشكل فردي ،لكنها قد
تتضمن معلومات االستخدام والمشاهدة والمعلومات التقنية التي جمعناها من خالل استخدامك لموقعنا على الويب .في حال مطالبتنا وفق القانون الساري
لمعاملة تلك المعلومات كبيانات شخصية ،فمن ث ّم سنقوم فقط باإلفصاح عنها على النحو الموضّح أعاله.
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 .6معلومات الخصوصية الهامة األخرى
ستجد أدناه معلومات خصوصية إضافية قد تراها هامة.
أمان البيانات الشخصية .تستخدم إنجرام مايكرو ضوابط وتدابير تقنية وتنظيمية مناسبة لتأمين بياناتك الشخصية وحمايتها من حاالت الفقد ،وسوء االستخدام،
واإلفصاح غير المعتمدة ،مثل عوامل التحكم القوية في وصول المستخدم ،وبنية الشبكة المج ّزأة ،وتدريب وسياسات الموظفين الشاملة .لسوء الحظ ،ال
ً
ونتيجة لذلك ،بينما تحاول إنجرام مايكرو حماية
يمكن ضمان أن تكون أي بيانات يتم إرسالها عبر اإلنترنت أو يمكن الوصول إليها آمنة بنسبة .%100
جميع البيانات الشخصية ،ال يمكن أن تضمن إنجرام مايكرو أو تؤكد على أنّ البيانات الشخصية ستكون آمنة تمامًا من االختالس من قبل المتسللين أو من
األنشطة الشائنة أو الجنائية األخرى ،أو في حدوث تعطل لألجهزة أو البرامج أو شبكة اتصاالت سلكية والسلكية بجهاز الكمبيوتر .سوف تخطرك إنجرام
مايكرو في حال أصبحنا على علم بوجود خرق أمني يتعلق بمعلوماتك القابلة للتعريف بشكل شخصي (كما هي معرَّ فة حسب القوانين السارية األجنبية،
والفيدرالية ،والمحلية ،والخاصة بالوالية) والتي يتم تخزينها من قبلنا أو ألجلنا ،وف ًقا للقوانين السارية.
األساس القانوني الخاص بمعالجة البيانات الشخصية (للزائرين في المنطقة االقتصادية األوروبية ( )EEAفقط) .إذا كنت زائرً ا من المنطقة االقتصادية
األوروبية ،فسيعتمد األساس القانوني الخاص بجمع واستخدام معلومات البيانات الشخصية الموضّح أعاله على البيانات الشخصية المعنية والسياق الخاص
الذي نقوم بجمعها في إطاره.
مع ذلك ،سنقوم عاد ًة بجمع البيانات الشخصية منك فقط (أ) حيثما نحتاج للبيانات الشخصية لتنفيذ تعاقد معك (مثل استيفاء شرائك لعرض ما) ،أو (ب)
حيثما تكون المعالجة ضمن مصالحنا المشروعة وال تتجاهلها حقوقك ،أو (ج) حيثما نحصل على موافقتك بالقيام بذلك .في بعض الحاالت ،قد يكون لدينا
التزام قانوني بجمع البيانات الشخصية منك أو قد نحتاج خال ًفا لذلك البيانات الشخصية لحماية مصالحك الحيوية أو تلك الخاصة بشخص آخر.
إذا طلبنا منك تقديم البيانات الشخصية لالمتثال ألحد المتطلبات القانونية أو لتنفيذ تعاقد معك ،فسنقوم بتوضيح هذا الطلب في الوقت المناسب ذي الصلة
وسننصحك بما إذا كان تقديم البيانات الشخصية الخاصة بك إلزاميًا أم ال (وكذلك بالعواقب المحتملة إذا لم تقدّم بياناتك الشخصية).
إذا قمنا بجمع بياناتك الشخصية واستخدامها اعتما ًدا على مصالحنا المشروعة (أو تلك الخاصة بأي طرف خارجي) ،فستكون هذه المصلحة عاد ًة لتشغيل
منصتنا والتواصل م عك عند الضرورة لتقديم خدماتنا وعروضنا إليك ،ولمصلحتنا التجارية المشروعة ،على سبيل المثال ،عند الرد على استفساراتك ،أو
تحسين منصتنا ،أو إجراء أعمال التسويق ،أو ألغراض اكتشاف األنشطة غير القانونية أو الحيلولة دونها .قد تكون لدينا مصالح مشروعة أخرى ،وإذا
كان مناسبًا ،سنوضّح لك في الوقت المناسب ذي الصلة ما هي تلك المصالح المشروعة.
إذا كانت لديك أسئلة حول أو إذا كنت تحتاج لمزيد من المعلومات المتعلقة باألساس القانوني الذي نجمع ونستخدم على أساسه بياناتك الشخصية ،فيرجى
االتصال بنا باستخدام تفاصيل االتصال المقدَّمة تحت عنوان "األسئلة ومعلومات االتصال" الموجود أدناه.
الدقة  .يعتبر تزويد إنجرام مايكرو ببيانات شخصية دقيقة مسؤوليتك أنت .ما لم ينص على خالف ذلك في بيان الخصوصية هذا ،يجب أن تستخدم إنجرام
مايكرو البيانات الشخصية فقط بطرق تتفق مع األغراض التي تم جمع البيانات ألجلها أو التي تم تخويلها الح ًقا من قبلك .يجب أن تتخذ إنجرام مايكرو،
إلى الحد الضروري لهذه األغراض ،خطوات معقولة للتأكد من أن البيانات الشخصية دقيقة ومكتملة وحالية وذات صلة باالستخدام المقصود بها.
عمليات نقل البيانات الدولية .قد يتم نقل بياناتك الشخصية إلى ،أو معالجتها في ،بلدان أخرى بخالف البلد التي تقيم فيها .قد تكون لدى تلك البلدان قوانين
لحماية البيانات تختلف عن قوانين بلدك.
على وجه الخصوص ،توجد خوادم موقع الويب األساسي لدينا في الواليات المتحدة ،فيما تعمل الشركات التابعة لنا والشركاء ومقدّمو الخدمات الخارجيون
في جميع أنحاء العالم .وهذا يعني أننا عندما نقوم بجمع بياناتك الشخصية فقد نقوم بمعالجتها في أي من هذه البلدان .مع ذلك ،فقد اتخذنا ضمانات مناسبة
للمطالبة ببقاء بياناتك الشخصية محمي ًّة وف ًقا لبيان الخصوصية هذا .وتتضمن هذه الضمانات تنفيذ البنود التعاقدية القياسية لدى المفوضية األوروبية الخاصة
بعمليات نقل البيانات الشخصية بين الشركات التابعة ،والتي تتطلب منا حماية البيانات الشخصية التي يقومون بمعالجتها من المنطقة االقتصادية األوروبية
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( )EEAوف ًقا لقانون حماية البيانات لدى االتحاد األوروبي .وقد قمنا بتنفيذ ضمانات مناسبة مماثلة مع الشركاء ومقدّمي الخدمات الخارجيين ويمكن تقديم
تفاصيل إضافية عند الطلب.
فترة االحتفاظ .نحتفظ بالبيانات الشخصية التي نجمعها منك حيثما تكون لدينا في العمل حاجة مشروعة مستمرة للقيام بذلك (على سبيل المثال ،لتزويدك
بعرض قمتَ بطلبه أو لالمتثال للمتطلبات القانونية أو متطلبات الضرائب أو الحسابات السارية).
حيثما ال تصبح لدينا في العمل حاجة مشروعة مستمرة لمعالجة بياناتك الشخصية ،فإما أننا سنقوم بإلغائها أو جعلها مجهولة االسم أو ،إذا لم يكن ممك ًنا
(على سبيل المثال ،نظرً ا ألنه قد تم تخزين بياناتك الشخصية في أرشيفات النسخ االحتياطي) ،فمن ث ّم سنقوم بتخزين بياناتك الشخصية بشكل مُحكم ونعزلها
عن أي معالجة إضافية إلى أن يكون الحذف ممك ًنا.
إذا كنتَ مقيمًا في االتحاد األوروبي ،فسيتم مسح جميع البيانات الشخصية المتعلقة بك والمستلمة والمخزنة من قبل إنجرام مايكرو بعد  5سنوات ،باستثناء
أي بيانات شخصية في المستندات والملفات التي يجب االحتفاظ بها لفترة أطول بموجب القوانين السارية .على سبيل المثال ،ال يمكننا مسح البيانات الشخصية
التي تظهر على فواتير ضريبة القيمة المضافة قبل أن نتمكن من حذف الفواتير من أنظمتنا.
حقوق حماية البيانات الخاصة بك .لديك حقوق حماية البيانات التالية:
•

إذا كنتَ ترغب في الوصول إلى بياناتك الشخصية أو تصحيحها أو تحديثها أو طلب حذفها ،فيمكنك القيام بذلك في أي وقت عن طريق التواصل
معنا باستخدام تفاصيل االتصال المقدَّمة أسفل عنوان "األسئلة ومعلومات االتصال" الموجود أدناه.

•

إضافةً إلى ذلك ،إذا كنتَ مقي ًما في االتحاد األوروبي ،فيمكنك االعتراض على معالجة بياناتك الشخصية أو مطالبتنا بتقييد معالجة بياناتك الشخصية
أو طلب قابلية التنقل لبياناتك الشخصية .ونكرر مرةً أخرى ،يمكنك ممارسة هذه الحقوق عن طريق التواصل معنا باستخدام تفاصيل االتصال
المق َّدمة أسفل عنوان "األسئلة ومعلومات االتصال" الموجود أدناه.

•

لك الحق في إلغاء االشتراك في اتصاالت التسويق التي نرسلها إليك في أي وقت .يمكنك ممارسة هذا الحق عن طريق النقر فوق ارتباط "إلغاء
االشتراك" في الرسائل اإللكترونية التسويقية التي نرسلها إليك .إللغاء االشتراك في األشكال التسويقية األخرى (مثل التسويق البريدي أو
التسويق عبر الهاتف) ،يرجى التواصل معنا باستخدام تفاصيل االتصال المقدَّمة أسفل عنوان "األسئلة ومعلومات االتصال" الموجود أدناه أو
الوصول إلى مركز المفضالت لدينا.

•

وبالمثل ،إذا قمنا بجمع ومعالجة بياناتك الشخصية بموافقتك ،فيمكنك بالتالي سحب موافقتك في أي وقت .لن يؤثر سحب موافقتك في مشروعية
أي معالجة قمنا بتنفيذها قبل سحب موافقتك ،ولن يؤثر كذلك في معالجة بياناتك الشخصية التي تم تنفيذها باالعتماد على أسباب المعالجة المشروعة
بخالف الموافقة.

•

لك الحق في التقدّم بشكوى إلحدى سلطات حماية البيانات بشأن جمعنا واستخدامنا لبياناتك الشخصية .لمزيد من المعلومات ،يرجى التواصل مع
سلطة حماية البيانات المحلية لديك( .تتوفر تفاصيل االتصال الخاصة بسلطات حماية البيانات في المنطقة االقتصادية األوروبية هنا).

نحن نستجيب لجميع الطلبات التي نتلقاها من األفراد الذين يرغبون في ممارسة حقوق حماية البيانات الخاصة بهم وف ًقا لقوانين حماية البيانات السارية.
األطفال .موقع الويب هذا مصمم فقط لالستخدام من قبل األفراد الذي يبلغون من العمر  18سنة وما فوق ولذلك فهو ليس موجهًا لألطفال دون سن 18
سنة .ال تطلب إنجرام مايكرو أو تجمع عن علم البيانات الشخصية من األطفال دون سن  18سنة.
عدم التتبع .قد تسمح لك متصفحات ويب معينة وأجهزة أخرى ربما تستخدمها للوصول إلى موقع الويب لإلشارة إلى تفضيلك بعدم رغبتك في أن يتم
"تتبعك" عبر اإلنترنت .في الوقت الحالي ،ال يستجيب موقع الويب إلشارات "عدم التتبع" .نحن ال نقوم بتعديل تجربتك على موقع الويب ،أو تعديل البيانات
الشخصية التي نجمعها منك عبر موقع الويب ،بنا ًء على ما إذا تتم اإلشارة إلى تفضيل كهذا.
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حقوق الخصوصية الخاصة بك في كاليفورنيا .ينص قانون والية كاليفورنيا على أن المقيمين في كاليفورنيا لهم حق في مطالبة الشركات بإخبارهم بكيفية
مشاركة معلوماتهم الشخصية مع األطراف الخارجية ألغراض التسويق المباشر لديهم .بموجب قانون والية كاليفورنيا ،تتضمن "المعلومات الشخصية"
اسمك ،أو توقيعك ،أو رقم الضمان االجتماعي ،أو الوصف المادي ،أو العنوان ،أو رقم الهاتف ،أو رقم جواز السفر ،أو رقم رخصة القيادة أو بطاقة الهوية
الصادرة من الوالية ،أو رقم وثيقة التأمين ،أو التعليم ،أو التوظيف ،أو التاريخ الوظيفي ،أو رقم الحساب المصرفي ،أو رقم بطاقة االئتمان ،أو رقم بطاقة
الخصم ،أو أيًا من المعلومات المالية أو المعلومات الطبية أو معلومات التأمين الصحي األخرى الخاصة بك .هناك استثناء لهذا الشرط المطلوب بالنسبة
للشركات التي قد قامت ،في سياسة الخصوصية لديها ،بتب ّني أو اإلفصاح عن سياسة لعدم اإلفصاح عن المعلومات الشخصية لشخص إلى أطراف خارجية
ألغراض التسويق المباشر إذا كان ذلك الشخص قد مارس خيارً ا إللغاء االشتراك في اإلفصاح عن بياناته الشخصية إلى أطراف خارجية لتلك األغراض.
لقد قمنا بتبني سياسة تسمح لك بإلغاء االشتراك في اإلفصاح عن معلوماتك الشخصية إلى أطراف خارجية ألغراض التسويق المباشر وبهذا فهي تقع ضمن
هذا االستثناء .إللغاء االشتراك في مشاركة معلوماتك الشخصية مع أطراف خارجية ألغراض التسويق المباشر ،يرجى التواصل معنا باستخدام تفاصيل
االتصال المقدَّمة أسفل عنوان "األسئلة ومعلومات االتصال" الموجود أدناه.
حقوق الخصوصية الخاصة بك في االتحاد األوروبي .تعتبر الشركة التابعة إلنجرام مايكرو في بلد المنطقة االقتصادية األوروبية أو سويسرا والتي تجمع
البيانات الشخصية هي المتحكمة فيما يخص أي بيانات شخصية تتم معالجتها من قبلنا .إذا كانت لديك أي أسئلة حول البيانات الشخصية التي أرسلتها إلى
الشركة التابعة المعنية ،فيُرجى االتصال بالشركة التابعة ذات الصلة.
المعلومات الحساسة .ما لم نطالب بذلك أو ندعو إليه على وجه التحديد ،نطلب منك عدم إرسال أي بيانات شخصية حساسة (على سبيل المثال ،المعلومات
المتعلقة باألصل العرقي أو العنصري أو اآلراء السياسية أو المعتقدات الدينية أو المعتقدات األخرى أو الصحة أو الخلفية الجنائية أو عضوية االتحاد
التجاري) إلينا ،أو اإلفصاح عنها على أو من خالل موقع الويب هذا أو بطريقة خالف ذلك إلينا .في تلك الحاالت التي قد نطالبك أو ندعوك فيها لتقديم
بيانات شخصية حساسة ،سنفعل ذلك بموافقة صريحة منك.
مواقع األطراف الخارجية على الويب .باإلضافة إلى توفير الوصول إلى العروض ،قد يتضمن موقع الويب روابط إلى مواقع ويب وخدمات ويب أخرى.
ال يسري بيان الخصوصية على تلك المواقع والخدمات ،وقد تختلف ممارسات الخصوصية الخاصة بتلك المواقع والخدمات عن تلك الموضحة في بيان
الخصوصية هذا .إذا قمت بإرسال بيانات شخصية إلى أي من تلك المواقع أو الخدمات األخرى ،فإن بياناتك الشخصية تخضع لسياسات الخصوصية السارية
على تلك المواقع والخدماتّ .
تحثك إنجرام مايكرو على قراءة سياسة الخصوصية بعناية ألي موقع ويب أو خدمة ويب تزورها.
االمتثال .سوف تستخدم إنجرام مايكرو نهج تقييم ذاتي للتحقق من االمتثال لبيان الخصوصية هذا وللتحقق دوريًا من أن بيان الخصوصية دقيق ،وشامل
للمعلومات التي يُقصَد تغطيتها ،ويتم عرضه بشكل بارز ،ويتم تنفيذه ،وقابل للوصول إليه.
إذا كنت تعتقد أنه قد تمت معالجة بياناتك الشخصية أو اإلفصاح عنها بطريقة تنتهك بيان الخصوصية هذا ،فإن إنجرام مايكرو ّ
تحثك على إثارة أي مخاوف
باستخدام معلومات االتصال الواردة في بيان الخصوصية هذا تفاصيل االتصال المقدَّمة أسفل عنوان "األسئلة ومعلومات االتصال" الموجود أدناه .ستقوم
إنجرام مايكرو بالتحقيق في ومحاولة حل أي شكاوى ونزاعات تتعلق باستخدام البيانات الشخصية واإلفصاح عنها.
المراجعات .قد تقوم إنجرام مايكرو من وقت آلخر بمراجعة بيان الخصوصية هذا وفقًا لتقديرها المطلق وحدها لتعكس التغييرات في ممارساتنا التجارية .إذا
قمنا بمراجعة بيان الخصوصية هذا ،فسنقوم بإعالمك عن طريق نشر بيان الخصوصية المح َّدث على موقع الويب هذا أو بإرسال إخطار إليك بالبريد
اإللكتروني .وستصبح التغييرات المدخلة على بيان الخصوصية سارية المفعول وستطبق على المعلومات التي يتم جمعها بد ًءا من تاريخ نشر إنجرام مايكرو
لبيان الخصوصية المنقَّح على موقع الويب .في حال مطالبتنا حسب قوانين حماية البيانات السارية بالسعي للحصول على موافقتك على أي تغييرات تطرأ
على استخدام بياناتك الشخصية الموضَّح في بيان الخصوصية الموضَّح لدينا ،فمن ث ّم سنقوم بذلك.
 .7اللغات اإلضافية
يتوفر بيان الخصوصية هذا بلُغات إضافية .لالطالع على اللغات اإلضافية ،يرجى مراجعة القائمة الكاملة المتاحة على موقع الويب على
.https://corp.ingrammicro.com/privacy-statement.aspx
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بيان الخصوصية لشركة إنجرام مايكرو

إذا كانت لديك أي أسئلة أو مخاوف بشأن بيان الخصوصية هذا ،أو ممارسات الخصوصية الخاصة بشركة إنجرام مايكرو ،أو جمعنا أو استخدامنا لبياناتك
الشخصية ،أو إذا كنت ترغب في الوصول إلى بياناتك الشخصية ،فيرجى االتصال بنا على https://corp.ingrammicro.com :أو استخدام تفاصيل
االتصال المقدّمة على .https://corp.ingrammicro.com/Contact-Us.aspx
يمكن االتصال بمسؤول حماية البيانات لدينا على .Aaron.Mendelsohn@ingrammicro.com
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