سياسة الخصوصية
نحن نحمي خصوصية وسرية المعلومات الشخصية لعمﻼئنا ،ولهذا قمنا بتأسيس سياسة الخصوصية هذه والتي تشرح
جميع المعلومات الشخصية التي نجمعها ،وهدف ومعاملة هذه المعلومات .نوصي بشدة بقراءة سياسة الخصوصية هذه
قبل الدخول إلى موقعنا اﻹلكتروني واستخدام خدماتنا.
يوضح هذا المستند ممارسات الخصوصية التي تنطبق على الخدمات التي نقدمها عند زيارتك لنا
على . www.alhussainitrading.com
تشكل سياسة الخصوصية هذه اتفاقية تعاقدية بينك وبين ﺷرﻛة الحصيني التجارية.
من خﻼل الوصول إلى و/أو التصفح و/أو إنشاء حساب عميل و/أو استخدام موقعنا اﻹلكتروني وخدماتنا ،ﻓﺈنك تعبر
عن تفهمك وقبولك لنقل معلوماتك ومعالجتها واستخدامها وﻓقًا لسياسة الخصوصية هذه .جميع عمﻼئنا يخضعون
ﻷحكام سياسة الخصوصية هذه.

التعاريف مثل أي أحكام أخرى منصوص عليها ﻓي "الشروط واﻷحكام" الخاصة بنا ،سوف تطبق على سياسة
الخصوصية هذه.
ﻓي سياسة الخصوصية هذه ،ﻓي ﻛل مرة نذﻛر ﻓيها "أنت" أو "لك" أو "عميل" أو "عمﻼء"  ،ستشير إلى أي زائر
يمكنه الوصول وتصفح واستخدام موقعنا اﻹلكتروني وخدماتنا.
إن موقعنا اﻹلكتروني )  ( https://www.alhussainitrading.comالمشار إليه ﻓيما بعد باسم "الموقع
اﻻلكتروني"  ،ينتمي إلى و يديرها ﺷرﻛة الحصيني التجارية ،والتي تم تأسيسها قانونيا ً ومقرها ﻓي المملكة العربية
السعودية )يشار إليها مجتمعة باسم "نحن" و/أو " الحصيني للتجارة"(  ،واﻻستضاﻓة من _____  ،المملكة العربية
السعودية .
حول الحصيني للتجارة:
❖

رقم السجل التجاري4030053541 :

❖

رقم التسجيل الضريبي300154966900003 :

❖

الرقم المجاني.800 244 2444 :

❖

الرقم الموحد 9200 29295

❖

عنوان البريد اﻹلكترونيCS@alhussainitrading.com :

❖

المكاتب الرئيسية:

جدة
العنوان 7859 :طريق المدينة المنورة ،الشرﻓية  ،جدة  ،22234الطابق العاﺷر،
ﺷرﻛة الحصيني التجارية

رقم الهاتف+966 12 6526000 :
الفاﻛس+966 12 6526606 :
مكتب ﻓرع الرياض
العنوان :حي العليا ،ﺷارع موسى بن نصير ،العقارية مول .الرياض 12244
الهاتف+966 11 2151000 :
الفاﻛس+966 11 2150516 :
مكتب ﻓرع الخبر
العنوان :طريق الملك سلمان بن عبدالعزيز  ،اليرموك  ،الخبر 34423
الهاتف+966 13 8972006 :
الفاﻛس+966 13 8978334 :

من خﻼل زيارة موقعنا اﻹلكتروني على  https://www.alhussainitrading.comسنقدم لك خدمات التسوق عبر
اﻹنترنت على المنتجات التجارية المتاحة ،بما ﻓي ذلك الشحن ﻓيما بعد "الخدمة" أو "الخدمات" ،وﻓقًا لسياسة
الخصوصية التالية والشروط واﻷحكام الخاصة بنا.
الوصول و/أو تصفح و/أو استخدام الموقع والخدمات يخضع ﻷحكام سياسة الخصوصية هذه.
نحن نضمن أن أي معلومات ﺷخصية تزودنا بها ستتم معالجتها وﻓقًا لمبادئ حماية البيانات وقوانين حماية المعلومات
الشخصية ذات الصلة.
يتضمن التزام الخصوصية لدينا ضمان دقة وسرية وأمان معلوماتك الشخصية والسماح لعمﻼئنا بطلب الوصول إلى
معلوماتهم الشخصية وتصحيحها.
نحن ملتزمون بحماية خصوصية عمﻼئنا .ستنطبق سياسة الخصوصية هذه ﻓيما يتعلق بجمع أو استخدام أو اﻓشاء عن
أي من معلوماتك الشخصية .توضح سياسة الخصوصية التالية ﻛيفية تعاملنا مع جميع المعلومات التي تم جمعها منك،
بما ﻓي ذلك معلوماتك الشخصية ،والخيارات المتاحة لك ﻓيما يتعلق بالسياسات التي نتبعها.

 .1جمع المعلومات الشخصية الخاصة بك.
سيتم استخدام المعلومات الشخصية التي يتم جمعها من قبلنا ﻓقط ﻓي اﻹﺷارة إلى الخدمات التي يقدمها موقعنا .لن
نشارك أو نبيع أو نتاجر بهذه المعلومات مع أي أطراف ﺛالثة .وهذا ﻻ ينطبق على المعلومات المتاحة للجمهور ،والتي
قد نقوم بجمعها وعرضها على موقعنا اﻹلكتروني.
ﻓي سياسة الخصوصية هذه ،ﻓي ﻛل مرة نذﻛر ﻓيها "المعلومات الشخصية" و/أو "المعلومات" و/أو "بيانات العميل"،
سنشير إلى أي معلومات عنك نجمعها عند دخولك إلى موقعنا اﻹلكتروني و/أو استخدام خدماتنا.

❖ المعلومات التي تقدمها.
سنقوم بجمع المعلومات التي يقدمها عمﻼئنا مباﺷرة والمشار إليها ﻓيما بعد باسم "المعلومات الشخصية" و/أو
"المعلومات"  ،عندما يقومون بﺈنشاء حساب يشار إليه ﻓيما بعد باسم "حساب العميل" ،على النحو التالي:
❖

اﻻسم اﻻول.

❖

اسم العائلة.

❖

عنوان البريد اﻻلكتروني.

❖

رقم الهاتف.

❖

اسم المستخدم.

❖

ﻛلمه السر

❖

أي تفاصيل أخرى قد تكون مطلوبة أﺛناء عملية التسجيل ،ﻛما هو محدد من قبلنا ﻓقط ،من وقت ﻵخر.
نحن ﻻ نحتفظ بمعلومات منك ﻓيما يتعلق بالحسابات المصرﻓية أو بطاقات اﻻئتمان أو طرق الدﻓع اﻷخرى.
من خﻼل تقديم معلوماتك الشخصية ،ﻓﺈنك تمنحنا المواﻓقة على جمعها واستخدامها وﻓقًا لسياسة الخصوصية هذه
والشروط واﻷحكام الخاصة بنا.
نحن نحتفظ بالحق ﻓي تأﻛيد والتحقق من صحة المعلومات الشخصية وأي معلومات أخرى تقدمها أنت ﻓي أي
وقت .إذا حددنا أن المعلومات الشخصية التي قدمتها غير قانونية أو خاطئة أو غير صحيحة )ﻛليًا أو جزئيًا( ،ﻓيجوز
لنا تعليق أو إلغاء حسابك ومشترياتك.
يحق لنا تقديم أي مطالبة أو إجراء ساري المفعول إذا قدمت معلومات ﺷخصية غير قانونية أو خاطئة أو غير
صحيحة ،باﻹضاﻓة إلى استخدام أي وسيلة قانونية أخرى متاحة وﻓقًا للقوانين المعمول بها.

❖

المعلومات التي نجمعها تلقائيا.
نقوم تلقائيًا بجمع معلومات عنك ﻓقط لتسجيل ﻛيفية استخدامك لموقعنا وخدماتنا ،وتتبع تفاعلك معنا لغرض أمني ،بما
ﻓي ذلك معلومات حول:

❖

استخدام موقعنا وخدماتنا ،و :

عنوان ) IPبروتوﻛول اﻻنترنت(.
الجلسات الخاصة بالمشاهدات على صفحات المنتجات الخاصة بك.
الجلسات الخاصة بعمليات "إضاﻓة إلى السلة".
الجلسة الخاصة بتسجيل المعامﻼت.
❖ الجهاز الذي تستخدمه للوصول إلى موقعنا اﻹلكتروني ،بما ﻓي ذلك طراز الجهاز ونظام التشغيل واصداره
ومعرﻓات اﻷجهزة الخاصة ومعلومات الشبكة.
ّ
❖

أي معلومات أخرى نجمعها منك أﺛناء استخدامك لموقعنا اﻻلكتروني وخدماتنا.

 .2الموافقة.
بقبولك لسياسة الخصوصية هذه ﻓﺈنك تواﻓق على منحنا حقًا غير حصري ،عالمي ،دائم ،ﻻ رجعة ﻓيه ،خالي من
اﻹتاوات  ،ترخيص ﻓرعي )من خﻼل طبقات متعددة( إلى الحق ﻓي ممارسة حقوق النشر ،والدعاية ،وحقوق قاعدة
البيانات )ولكن دون حقوق أخرى( ﻓي معلوماتك الشخصية ،ﻓي أي اعﻼم معروف اﻵن أو قد تكون معروﻓة ﻓي
المستقبل ،ﻓيما يتعلق بمعلوماتك الشخصية ،ﻓقط لغرض تمكيننا من استخدام المعلومات الشخصية التي تزودنا بها
ﻻستخدام خدماتنا ولتجنب انتهاك أي حقوق على تلك المعلومات الشخصية.
بقبولك لسياسة الخصوصية هذه ﻓﺈنك تواﻓق على أننا نتحكم ببيانات معلوماتك الشخصية .سنستخدم معلوماتك
الشخصية ﻓقط وﻓقًا لسياسة الخصوصية هذه.

 .3متﻰ تنطبق سياسة الخصوصية الخاصة بنا .
يجب أن تعرف أن سياسة الخصوصية الخاصة بنا تنطبق على الحاﻻت واﻷنشطة التالية:
❖ اﻷنشطة عبر اﻹنترنت :أي معلومات ﺷخصية يتم جمعها منك عند دخولك إلى موقعنا اﻹلكتروني و/أو
استخدام خدماتنا.
❖ جهات اتصال الهاتف :أي معلومات ﺷخصية يتم جمعها منك عند اﻻتصال بنا بخصوص أي معلومات حول
خدماتنا.
❖ غير ذلك :أي معلومات ﺷخصية يتم جمعها منك عند اﻻتصال بنا عن طريق البريد اﻹلكتروني أو من خﻼل
رسالة مباﺷرة عبر موقعنا اﻹلكتروني.

 .4متﻰ ﻻ تنطبق سياسة الخصوصية الخاصة بنا .
ﻻ تسري سياسة الخصوصية الخاصة بنا على أي معلومات ﺷخصية مقدمة من أطراف ﺛالثة و/أو متوﻓرة بشكل عام
و/أو ﻻ تخضع ﻷي قيود .نحن لسنا مسؤولين عن ممارسات الخصوصية ﻷطراف ﺛالثة.

.5

ماذا نفعل مع المعلومات الخاصة بك.

نقوم بتجميع معلوماتك الشخصية وتخزينها واستخدامها وﻓقًا لسياسة الخصوصية هذه وبشروطنا وأحكامنا لـ :التحقق
من هويتك; تزويدك بخدماتنا; معالجة مدﻓوعاتك; تحديد تفضيﻼتك وتلبية المتطلبات التنظيمية.

 .6المعلومات المشتركة مع أطراف ثالثة.
من خﻼل قبول سياسة الخصوصية هذه ﻓأنت تعطينا مواﻓقتك لنتمكن من تبادل المعلومات الشخصية الخاصة
بك مع مقدمي الخدمات الواردة أسماؤهم أدناه )يشار إليهم ﻓيما بعد بشكل جماعي ب "مقدمي الخدمات"(،
وﻓقا لسياسات الخصوصية ذات الصلة لدينا و/أو لديهم:
❖ بيفورت :عندما نعالﺞ مدﻓوعاتك من خﻼل موقعنا اﻹلكتروني .لمزيد من المعلومات ،يرجى
زيارة. https://www.payfort.com :
❖ بنك الراجحي :عندما نعالﺞ مدﻓوعاتك إلى حسابنا المصرﻓي .لمزيد من المعلومات ،يرجى
زيارة . http://www.alrajhibank.com.sa/ar :
❖ أرامكس :عندما نعالﺞ عنوانك و معلومات اﻻتصال الخاصة بك لشحن منتجاتك .لمزيد من المعلومات ،يرجى
زيارة https://www.aramex.com :
❖ ﻓال :عندما نعالﺞ عنوانك و معلومات اﻻتصال الخاصة بك لشحن منتجاتك .لمزيد من المعلومات ،يرجى
زيارة https://www.vaal.me :
❖ _________  :عندما نقوم بتخزين معلوماتك ﻓي خدمة اﻻستضاﻓة السحابية الخاصة بنا .لمزيد من
المعلومات  ،يرجى زيارة.com. ________ // :https :
من خﻼل قبول سياسة الخصوصية هذه ﻓﺈنك تواﻓق على مقدمي الخدمات لدينا لمعالجة بيانات معلوماتك الشخصية.

 .7اﻻحتفاظ بالمعلومات الخاصة بك.
يجوز لنا اﻻحتفاظ بالمعلومات الشخصية الخاصة بك حتى الضرورة ولكن لفترة محدودة والتي ﻻ تتجاوز سنة
واحدة منذ إلغاء حسابك.

 .8الوصول إلﻰ المعلومات الخاصة بك.
تستطيع ﻓي أي وقت اﻻستفسار أو طرح أسئلة حول المعلومات الشخصية الخاصة بك ،عن طريق البريد اﻹلكتروني
أو أي طريقة أخرى حسب اﻻقتضاء ،وسوف نقدم لكم المعلومات المذﻛورة.

 .9تصحيح المعلومات الخاصة بك.
يمكنك أن تطلب ،ﻓي أي وقت ،تصحيح معلوماتك الشخصية إذا ﻛنت تعتبر أن معلوماتك الشخصية غير دقيقة أو غير
صحيحة ،أو عندما ترغب ﻓي تحديث معلوماتك الشخصية.

 .10اﻻعتراض أو حذف معلوماتك.
يجوز لك ،ﻓي أي وقت ،اﻻعتراض على استخدام معلوماتك الشخصية أو طلب إزالتها ،بمجرد انتهاء الفترة المحددة
ﻓي القسم  7من سياسة الخصوصية هذه .قد نقوم بحذف معلوماتك الشخصية قبل انتهاء تلك الفترة عندما ﻻ تكون هذه
المعلومات ضرورية ،حسب تقديرنا الخاص.

 .11كيف يمكنك اﻻتصال بنا بخصوص معلوماتك
الشخصية .
من أجل الحصول على استجابة مناسبة ،يجب إرسال جميع الطلبات المشار إليها ﻓي اﻷقسام  8و  9و  10أعﻼه من
قبل ﻛل عميل إلى عنوان البريد اﻹلكتروني التالي ،CS@alhussainitrading.com :أو عن طريق التواصل معنا
على الرقم المجاني. 800 244 2444 :

 .12حماية البيانات.
حماية معلوماتك الشخصية هي أولويتنا .ﻓي هذا القسم سنشرح ﻛيف نتعامل مع الحماية والسرية واﻷمن لجميع المعلومات التي
نجمعها من عمﻼئنا.

❖

كيف نحمي معلوماتك.
ضا أننا قمنا بتطبيق إجراءات أمنية مادية وإلكترونية،
نحن نضمن خصوصية وسرية معلوماتك الشخصية ونضمن أي ً
باﻹضاﻓة إلى اﻹجراءات اﻹدارية المناسبة اﻷخرى لمنع الوصول غير المصرح به أو غير القانوني من قِبل أطراف
ﺛالثة لمعلوماتك الشخصية.
سنقوم باستمرار بمراجعة وتحديث سياساتنا اﻷمنية وضوابطها ،حيث تتغير التكنولوجيا لضمان استمرار أمن
المعلومات.
نحن ننفذ ونحاﻓظ على إجراءات أمنية تقنية وتنظيمية معقولة ومناسبة لحماية البيانات الشخصية التي نقوم بمعالجتها،
من الوصول غير المصرح به أو التعديﻼت أو اﻹﻓشاء أو الفقدان أو التدمير.
تتم معالجة جميع المدﻓوعات الخاصة بك بشكل آمن على موقعنا من خﻼل بيفورت .
على الرغم من اﻻجراءات اﻻمنية لدينا ،ﻓي حالة حدوث خرق أمني مرجح أن يؤدي إلى خطر على المعلومات
الشخصية الخاصة بك ،ﻓﺈننا سوف نبلغك مثل اﻷطراف المتضررة اﻷخرى ،حول اﻻختراق اﻷمني ﻓي أقرب وقت
ممكن.
نحن نحمي معلوماتك بأمان ﻓي مرﻛز بيانات عالي اﻷمان ،ونلتزم بضوابط اﻷمان الصارمة واﻻجراءات
والبروتوﻛوﻻت لحماية خصوصية معلوماتك .ﻓي حين أننا سنبذل قصارى جهدنا لضمان الحفاظ على
خصوصية جميع المعلومات بشكل آمن ،يرجى مﻼحظة أنه من الحقائق المقبولة أنه ﻻ يمكن ضمان نقل البيانات عبر
اﻹنترنت و/أو من خﻼل القنوات اﻹلكترونية اﻷخرى بشكل آمن بالكامل .ﻛما يرجى التأﻛد من أن معلوماتك ﻻ يمكن
الوصول إليها أو اﻻﻓشاء عنها ﻷي ﺷخص .باﻹضاﻓة إلى ذلك ،لن نتحمل المسؤولية عن أي أضرار أو خسائر قد
تتعرض لها ،سواء بشكل مباﺷر أو غير مباﺷر ،نتيجة سرقة المعلومات المذﻛورة أو العبث بها أو نسخها أو إساءة
استخدامها أو انتهاﻛها بأي ﺷكل آخر.
سيبقى التزامنا بالحفاظ على خصوصية وسرية معلوماتك الشخصية قائما ً على الشرط المنصوص عليه ﻓي القسم 7
من سياسة الخصوصية هذه.

❖

أمن حﺴابك.
للتحكم ﻓي الوصول إلى حسابك على موقعنا اﻹلكتروني ،يُطلب من ﻛل عميل تقديم اسم المستخدم وﻛلمة المرور .اسم
المستخدم وﻛلمة المرور هما مفتاح الوصول إلى حسابك .لضمان سﻼمة ﻛلمة المرور الخاصة بك  ،ننصحك بالقيام
بما يلي:

-

عند اختيار ﻛلمة مرور ،ﻻ تختار واحدة يمكن تخمينها بسهولة من قبل اﻷﺷخاص اﻵخرين.
تجنب استخدام المعلومات الشخصية مثل اسمك أو تاريخ ميﻼدك أو رقم هاتفك أو الكلمات المدرجة ﻓي
القاموس العادي.

-

احفظ ﻛلمة المرور وﻻ تكتبها ﻓي أي مادة يمكن اﻛتشاﻓها بواسطة أطراف ﺛالثة.

-

ﻛلمة المرور ﻻ ينبغي أبدا ﻛشفها وﻻ جعلها متاحة ﻷي ﺷخص.

-

لمزيد من الحماية ،نحثك على تغيير ﻛلمة المرور الخاصة بك من وقت ﻵخر.

-

إذا نسيت ﻛلمة المرور الخاصة بك  ،يمكنك إعادة تعيينها عن طريق إرسال بريد إلكتروني لنا على العنوان
التالي. CS@alhussainitrading.com :

 .13سياسة ملفات اﻻرتباط.
نحن نستخدم ملفات تعريف اﻻرتباط لتقديم خدمة أﻓضل لعمﻼئنا .يحتوي المستعرض الخاص بك على وظيفة مضمنة
لتخزين ملفات نصية صغيرة تسمى "ملفات تعريف اﻻرتباط" .تحتوي هذه الملفات على معلومات تسمح لموقعنا
بالتعرف على ﻛل عميل ﻓي ﻛل مرة يستخدم ﻓيها خدماتنا .يستخدم موقعنا اﻹلكتروني ملفات تعريف اﻻرتباط لتخزين
تفضيﻼتك ،باﻹضاﻓة إلى أي معلومات أخرى متعلقة باستخدام موقعنا ،لتزويدك بميزات مخصصة.
عن طريق الوصول إلى موقعنا وخدماتنا واستخدامه ،ﻓﺈنك تواﻓق صراحة على أننا قد نستخدم ملفات تعريف اﻻرتباط
لﻸغراض الموضحة ﻓي هذا القسم .إذا ﻛنت ﻻ تواﻓق على استخدامنا لملفات تعريف اﻻرتباط ،يرجى عدم الوصول
إلى أو استخدام موقعنا اﻹلكتروني أو أي من خدماتنا.
نحن نستخدم ملفات تعريف اﻻرتباط من أجل:
❖

تحديد هويتك عند استخدامك لموقعنا وخدماتنا.

❖

مساعدتنا ﻓي تحديد ما إذا ﻛنت قد سجلت الدخول.

❖

تخزين المعلومات حول تفضيﻼتك وتخصيص خدماتنا.

❖ تنفيذ إجراءات اﻷمان لحماية حساب العميل الخاص بك ،بما ﻓي ذلك منع اﻻحتيال ﻻستخدام بيانات اعتماد
تسجيل الدخول ولحماية موقعنا وخدماتنا.
❖

عرض اﻹعﻼنات التي ستكون ذات صلة بك.

❖

تحليل استخدام وأداء موقعنا وخدماتنا.

 .14استخدام وإفشاء معلوماتك.
نستخدم معلوماتك الشخصية لمساعدتنا ﻓي تزويدك بأية خدمات تطلبها .قد نستخدم معلوماتك الشخصية الموجودة ﻓي
سجﻼتنا ،وغيرها من المعلومات التي قد نحصل عليها من أنشطتك الحالية والسابقة عند استخدام موقعنا اﻹلكتروني،
من أجل :حل النزاعات؛ استكشاف المشاﻛل؛ قياس اهتمام وخدمة العمﻼء ،ﻹعﻼمك بالعروض والخدمات والتحديثات
الجديدة؛ تخصيص تجربتك؛ الكشف وحمايتنا من الخطأ واﻻحتيال واﻷنشطة اﻹجرامية اﻷخرى؛ ﻓرض سياسة
الخصوصية وﺷروطنا وأحكامنا؛ وﻛما هو موضح لك ﻓي وقت جمع معلوماتك .ﻓي بعﺾ اﻷحيان ،قد ننظر عبر
عمﻼء متعددين لتحديد المشاﻛل أو حل النزاعات ،وعلى وجه الخصوص قد نفحص معلوماتك الشخصية لتحديد
العمﻼء الذين يستخدمون العديد من حسابات تعريف العميل أو اﻷسماء المستعارة .قد نقوم بمقارنة ومراجعة معلوماتك
الشخصية من أجل اﻷخطاء ،والحذف ،وللتحقق من دقتها.
أنت تواﻓق على أننا قد نستخدم معلوماتك الشخصية لتحسين خدماتنا وتخصيص المحتوى )المحتويات( والتخطيط
والخدمات الخاصة بنا .تعمل هذه اﻻستخدامات على تحسين موقعنا اﻻلكتروني وتخصيصه بشكل أﻓضل لتلبية
احتياجاتك ،وذلك لتزويدك بتجربة سلسة وﻓعالة وآمنة ومخصصة أﺛناء استخدام خدماتنا.
أنت تواﻓق على أننا قد نستخدم معلوماتك الشخصية لﻼتصال بك وتقديم معلومات إليك ،والتي ﻓي بعﺾ الحاﻻت،
تستهدف اهتماماتك ،مثل إعﻼنات البانر المستهدف واﻹﺷعارات اﻹدارية وعروض المنتجات ،واﻻتصاﻻت ذات
الصلة ﻻستخدامك لموقعنا اﻹلكتروني وخدماته .بقبول سياسة الخصوصية هذه والشروط واﻷحكام الخاصة بنا ،ﻓﺈنك
تواﻓق صراحةً على تلقي هذه المعلومات ،وتقبل صراحةً تلقيك لﻺعﻼنات.
أنت تواﻓق على أننا قد نشارك و/أو نفشي عن معلوماتك الشخصية وﻓقا للقانون المعمول به .تشمل بعﺾ اﻷمثلة ،على
سبيل المثال ﻻ الحصر ،ما يلي :عندما يسمح أو يطلب القانون بجمع أو استخدام أو الكشف عن المعلومات
الشخصية؛ ﻓي حالة أن حالة الطوارئ تهدد حياة الفرد أو صحته أو أمنه الشخصي؛ إذا ﻛانت هذه المعلومات
الشخصية متاحة من مصدر عام؛ استجابةً للطلبات القانونية من قِبل وﻛاﻻت تطبيق القانون المحلية أو الهيئات
التنظيمية ،أو الوﻛاﻻت المسؤولة عن اﻹﺷراف على اﻷمن القومي وتنفيذه؛ إذا ﻛنا نعتقد بشكل معقول أن القانون
يتطلب مشارﻛة أو اﻻﻓشاء عن معلوماتك لمنع أو التحقيق أو اتخاذ إجراء بشأن اﻷنشطة غير القانونية .باﻹضاﻓة إلى
ً
معقوﻻ أن تبادل
ذلك ،ﻹنشاء أو ممارسة حقوقنا القانونية أو الدﻓاع ضد المطالبات القانونية؛ ﻓي أية حالة نعتقد اعتقادًا
المعلومات ضروري لمنع حدوث ضرر جسيم لشخصك أو ممتلكاتك أو لشخص أو ممتلكات ﻷي طرف ﺛالث؛ يجوز
لنا مشارﻛة معلومات التعريف الشخصية و المعلومات المتعلقة باستخدامك للموقع اﻹلكتروني ،مع الشرﻛات أو
المؤسسات التابعة أو المتصلة بنا ،مثل الشرﻛات الفرعية والشرﻛات الشقيقة والشرﻛات اﻷم ومقدمي الخدمات مثل

مزود خدمة البريد اﻹلكتروني ﻹرسال رسائل البريد اﻹلكتروني إليك نيابة عنا ،مع الشرط الصريح على أن
استخدامهم ل هذه المعلومات يجب أن يتواﻓق مع هذه السياسة .

 .15النقل الدولي للمعلومات الخاصة بك.
نحن مقيمون ﻓي المملكة العربية السعودية ،ونقوم بمعالجة وتخزين معلوماتك الشخصية ﻓي المملكة العربية السعودية،
ومع ذلك ،قد يقوم مزودو الخدمة بمعالجتها وتخزينها ﻓي مكان آخر.
إذا ﻛنت متواجدًا خارج المملكة العربية السعودية واخترت تزويدنا بالمعلومات الشخصية ،ﻓسنقوم بنقل معلوماتك
الشخصية إلى المملكة العربية السعودية للمعالجة  ،وقد يقوم مزودو الخدمة لدينا بمعالجة المعلومات الشخصية
ﻓي المملكة العربية السعودية و ﻓي أي مكان آخر .قد ﻻ يكون لدى هذه البلدان نفس قوانين حماية البيانات مثل البلد
الذي قدمت ﻓيه المعلومات ﻓي البداية .عندما نقوم بنقل معلوماتك الشخصية إلى المملكة العربية السعودية ،سنحميها
ﻛما هو موضح ﻓي سياسة الخصوصية هذه.

 .16اﻷنشطة المحظورة.
ﻻ يجوز أن تكون معلوماتك الشخصية ونشاطك مع موقعنا اﻹلكتروني) :أ( غير دقيقة أو غير صحيحة أو مضللة
؛ )ب( تكون احتيالية؛ )ج( تنتهك حقوق الطبع والنشر أو البراءة أو العﻼمة التجارية أو اﻷسرار التجارية أو حقوق
الملكية اﻷخرى أو حقوق النشر أو الخصوصية ﻷي طرف ﺛالث؛ )د( تنتهك أي قانون أو نظام أو مرسوم أو ﻻئحة
)بما ﻓي ذلك ،على سبيل المثال ﻻ الحصر  ،تلك التي تحكم الرقابة على الصادرات أو حماية المستهلك أو المناﻓسة
تشهيرا تجارياً ،أو تهديد غير قانوني أو
غير المشروعة أو مكاﻓحة التمييز أو اﻹعﻼن الكاذب(؛ )هـ( تشهيرية ،أو
ً
مضايقة بصورة غير مشروعة ؛ )و( أن تكون ﻓاضحة أو تحتوي على مواد إباحية عن اﻷطفال أو الكبار؛ )ز(
تحتوي على أي ﻓيروسات ،أو حصان طروادة ،أو ديدان الحاسوب ،أو قنابل موقوتة ،أو أي إجراءات أخرى ﻓي
برمجة الكمبيوتر قد تتلف ،أو تتدخل بشكل ضار ،أو تعترض أو تصادر أي نظام أو بيانات أو أي معلومات بشكل
سري.

 .17التصيد.
مواقع التصيد اﻻلكترونية تقلد الموقع الشرعي من أجل الحصول على معلومات ﺷخصية أو مالية .تمثل سرقة الهوية
والممارسات المعروﻓة حاليًا باسم "التصيّد اﻻحتيالي" مصدر قلق ﻛبير لنا .لمزيد من المعلومات حول التصيد
اﻻحتيالي ،يمكنك زيارةhttps://mci.gov.sa/en/ServicesDirectory/Pages/17-1.aspx:
باﻹضاﻓة إلى ذلك ،إذا ﻛنت تعتقد أنك تلقيت بريدًا إلكترونيًا أو ﻛان لديك تفاعل مشابه مع طرف ﺛالث يتظاهر بأنه
نحن و/أو موقعنا اﻹلكتروني ،ﻓيرجى اﻹبﻼغ عن ذلك على . CS@alhussainitrading.com

 .18تغييرات علﻰ سياسة الخصوصية هذه.
نحن نحتفظ بالحق ﻓي تعديل ﻛل أو جزء من سياسة الخصوصية هذه ﻓي أي وقت .ستنشر سياسة الخصوصية المعدلة
على الموقع اﻹلكتروني وستدخل حيز التنفيذ بعد خمسة ) (5أيام من نشرها على الموقع .ﻓي حالة عدم مواﻓقتك على
هذه التغييرات ،يجب عليك التعبير عن ذلك من خﻼل اﻻتصال بنا على ،CS@alhussainitrading.com :وﻓي
غضون خمسة ) (5أيام بعد هذا النشر ،وﻓي هذه الحالة سيتم إلغاء حساب العميل الخاص بك .أما عند انتهاء مدة
الخمسة ) (5أيام ،ﻓسيتم اعتبارك مواﻓقًا لهذه التعديﻼت ﻓي سياسة الخصوصية الخاصة بنا.
نحن نحثك على مراجعة موقعنا بشكل دوري للحصول على أحدث المعلومات حول ممارسات الخصوصية الخاصة
بنا.

آخر تحديث2018 ، ________ :

