سياسة الخصوصية
تاريخ السريان : 1مايو2021

مقدمة
إن خصوصيتك أمر مهم ﺑالﻧسﺑﺔ لﻧا ﻓﻲ شركﺔ  Datacubed Health.تشرح سياسﺔ الخصوصيﺔ هذه
)السياسﺔ( طريقتﻧا لﺟمﻊ المعلومات الشخصيﺔ واستخدامها ومشاركتها .وهﻲ تﻧطﺑق ﻋلﻰ موقعﻧا اﻹلكتروﻧﻲ،
والخدمات ،والمعلومات ،واﻷدوات ،والوظائف ،والتحديثات ،والمواد المماثلﺔ( يشار إليها ﺟمي ًعا ﺑاسم
"الخدمات ").إذا كاﻧت لديك أسئلﺔ ﺑخصوص هذه السياسﺔ ،ﻓﻼ تتردد ﻓﻲ التواصل معﻧا
ﻋلﻰ  .legal@datacubed.comأﻧت تتمتﻊ ﺑحقوق ﻋديدة ﻓيما يتعلق ﺑمعلوماتك .يرﺟﻰ قراءة السياسﺔ
ﺑعﻧايﺔ لفهم ما ﻧقوم ﺑه ولمعرﻓﺔ حقوقك .
الشروط المدمجة
صا ﻋليها ﺑشكل تام ﻓﻲ هذه الوثيقﺔ:
يتم دمج الشروط اﻹضاﻓيﺔ التاليﺔ ﻓﻲ هذه السياسﺔ كما لو كاﻧت مﻧصو ً


شروط خدمﺔ المستخدم الﻧهائﻲ



سياسﺔ خصوصيﺔ اﻷطفال



سياسﺔ ملفات تعريف اﻻرتﺑاط

نبذة ﻋنا
ﻧحن شركﺔ  ،Data Cubedذ.م.م .واسمها التﺟاري  Datacubed Health.ويمكن التواصل معﻧا
ﻋلﻰ .legal@datacubed.com
 Datacubed Healthهﻲ شركﺔ رائدة ﻓﻲ مﺟال التكﻧولوﺟيا تعمل ﻋلﻰ تحويل تحسين اﻻستفادة من العلوم
وتحسين صحﺔ المﺟتمعات إلﻰ أمر واقﻊ .وﻧحن ﻧطﺑق الحلول الفرديﺔ ﻋلﻰ ﻋمليﺔ ﺟمﻊ الﺑياﻧات ،ويشمل ذلك
تطﺑيقات الهواتف الذكيﺔ واﻷﺟهزة التﻲ يتم ارتداؤها وأﺟهزة اﻻستشعار المﻧزليﺔ والﺑيئيﺔ ،للتفاﻋل مﻊ المرضﻰ
ﻋن ﺑعد وﻷﺟل إﺟراء الدراسات السريريﺔ اﻻﻓتراضيﺔ .
تعﻧﻲ اﻹشارة إليﻧا ﺑالضمائر" ﻧحن "و"إياﻧا "و"لﻧا "شركﺔ  Datacubed Health.كما أن اﻹشارة إلﻰ" الﺟهﺔ
صا ما خﻼﻓك وخﻼﻓﻧا.
الخارﺟيﺔ "تعﻧﻲ شخ ً
ﻧحن شركﺔ تقوم ﺑمعالﺟﺔ المعلومات الشخصيﺔ التﻲ يوﻓرها المشاركون التاﺑعون للعميل إليﻧا .وﻧحن ﻧتحكم ﻓﻲ
المعلومات الشخصيﺔ التﻲ يقدمها المشاركون ﻓﻲ دراسﺔ  Datacubed Healthإليﻧا .

نبذة ﻋنك
ﻓﻲ السياسﺔ ،تشير كلمﺔ" أﻧت "إليك ﺑصفتك:


العميل – موظف أو ممثل لشركﺔ ما يستخدم Datacubed Health



المشارك التاﺑﻊ للعميل – شخص مدﻋو من قِﺑل شركﺔ ما ويشارك ﻓﻲ دراسﺔ تﺟريها
 Datacubed Healthﻧياﺑﺔً ﻋن الشركﺔ



المشارك ﻓﻲ دراسﺔ –  Datacubed Healthهو شخص يشارك ﻓﻲ دراسﺔ تﺟريها
شركﺔ  Datacubed Healthﺑاﻷصالﺔ ﻋن ﻧفسها

وﺑصفتك العميل ،ﻓأﻧت من يتحكم ﺑالمعلومات الشخصيﺔ للمشارك التاﺑﻊ للعميل لتوﻓيرها إليﻧا.
اﻷساس القانوني الذي نطبقه لمﻌالجة المﻌلومات الشخصية
ﻧحن ﻧعالج معلوماتك الشخصيﺔ استﻧادًا إلﻰ:


مواﻓقتك .ويحق لك إلغاء مواﻓقتك ﻓﻲ أي وقت.



تﻧفيذ واﺟﺑات ﻋقدك معﻧا ،أو إﺑرام ﻋقد معك ،أو التصرف ﻋﻧدما تطلب مﻧا ذلك.



القدر الذي ﻻ يتﺟاوز حقوقﻧا ﺑموﺟب القاﻧون المعمول ﺑه ،ومصالحﻧا التﺟاريﺔ المشروﻋﺔ.

المﻌلومات الشخصية التي نجمﻌها
ﺑصفتك مشار ًكا تاﺑ ًعا للعميل أو مشار ًكا ﻓﻲ دراسﺔ  ،Datacubed Healthيﺟوز لﻧا ﺟمﻊ المعلومات التاليﺔ:


اﻻسم



العﻧوان



تاريخ الميﻼد



مكان الميﻼد



ﻋﻧوان الﺑريد اﻹلكتروﻧﻲ



اسم المستخدم



المعلومات من أﻧشطتك ﻋلﻰ الخدمات



الموقﻊ



ﺑياﻧات المقاييس الحيويﺔ )مثل تسﺟيﻼت الصوت/الفيديو(



معلومات ﺟهاز الهاتف



معلومات ﺟهاز Bluetooth



ﺟهات اتصال الهاتف



ﺑياﻧات تعريف الهاتف الخلوي



ﺑياﻧات تعريف الرسائل القصيرة



ﻋﻧاوين IP



ﺑياﻧات تعريف مواقﻊ التواصل اﻻﺟتماﻋﻲ

ﻧحن شركﺔ تتحكم ﺑالمعلومات الشخصيﺔ ﻋن المشاركين ﻓﻲ دراسﺔ  ،Datacubed Healthوالعميل هو من
يتحكم ﺑالمعلومات الشخصيﺔ الخاصﺔ ﺑالمشارك التاﺑﻊ له.
وﺑصفتك العميل ،يمكن أن ﻧﺟمﻊ المعلومات التاليﺔ:


اﻻسم



ﻋﻧوان الشركﺔ



رقم هاتف الشركﺔ



ﻋﻧوان الﺑريد اﻹلكتروﻧﻲ للشركﺔ



أي رسائل ترسلها إليﻧا



معلومات الفوترة



التفاصيل اﻷخرى الضروريﺔ لتوﻓير خدماتﻧا إليك

ﺑصفتك العميل ،أﻧت من يتحكم ﺑتلك المعلومات ،وﻧحن من يعالج تلك المعلومات.
كيفية استخدامنا للمﻌلومات الشخصية
ﻧحن ﻧستخدم المعلومات الشخصيﺔ التﻲ ﻧﺟمعها مﻧك كمشارك تاﺑﻊ للعميل أو مشارك ﻓﻲ دراسﺔ Datacubed
ضا لمساﻋدتﻧا ﻓﻲ تطوير خدماتﻧا
 Healthلتوﻓير الخدمات إليك .كما يمكن أن ﻧستخدم تلك المعلومات أي ً
وتحسيﻧها ،وتلﺑيﺔ طلﺑاتك ،وإرسال المواد إليك ،وإﺑﻼغك ﺑعروضﻧا وﻋروض اﻵخرين ،ومواءمﺔ خدماتﻧا لتﻧاسب
اهتماماتك ،ولﻸغراض اﻷخرى التﻲ يسمح ﺑها القاﻧون.
إذا كﻧت مشار ًكا تاﺑعًا للعميل ،ﻓإن معالﺟتﻧا لمعلوماتك مقتصرة ﻋلﻰ ما تم اﻻتفاق ﻋليه ﻓﻲ العقد مﻊ العميل.
ﻧحن ﻧستخدم تلك المعلومات التﻲ ﻧﺟمعها من العمﻼء لﻺﺟاﺑﺔ ﻋن استفساراتك ولتوﻓير الخدمات إليك.

كيفية مشاركة المﻌلومات الشخصية
يمكن أن ﻧشارك معلوماتك الشخصيﺔ مﻊ شركاء العمل والمستشارين وموﻓري الخدمات والشركات الفرﻋيﺔ ﺑشكل
سري من أﺟل تمكيﻧهم من توﻓير الخدمات إليﻧا وإليك ولتمكيﻧﻧا من توﻓير الخدمات .ﻋلﻰ سﺑيل المثال ،يمكن
للمضيف وموﻓر خدمﺔ اﻹﻧترﻧت الخاصين ﺑﻧا الوصول إلﻰ تلك المعلومات.
يمكن أن ﻧقدم المعلومات الشخصيﺔ إلﻰ الﺟهات الحكوميﺔ و/أو ﺟهات إﻧفاذ القاﻧون ﺑالقدر الذي ﻧراه ضروريًا
لﻼمتثال للقاﻧون ،مثل تقديم المعلومات استﺟاﺑﺔ مﻧا لمذكرة استدﻋاء للمحكمﺔ أو ﻷمر محكمﺔ ،أو للدﻓاع ﻓﻲ دﻋوى
ضا
قاﻧوﻧيﺔ ،أو لتحديد حقوقﻧا القاﻧوﻧيﺔ أو حمايتها أو ﻷي سﺑب آخر يسمح ﺑه القاﻧون المعمول ﺑه .ويﺟوز لﻧا أي ً
اﻹﻓصاح ﻋن المعلومات الشخصيﺔ ﺑحوزتﻧا إذا تﺑين لﻧا أﻧا هذا اﻷمر ضروري أو مﻼئم لمﻧﻊ حدوث ﻧشاط
إﺟرامﻲ ،أو إصاﺑﺔ ﺟسديﺔ ،أو تلف الممتلكات ،أو لمﻧﻊ حدوث إيذاء ﺑدﻧﻲ.
يﺟوز لﻧا ﻧقل ملكيﺔ معلوماتك إلﻰ من يخلفوﻧﻧا ﻓﻲ المصلحﺔ ،ويشمل ذلك ﻋلﻰ سﺑيل المثال ﻻ الحصر ﻧقل الملكيﺔ
إلﻰ ﺟهﺔ خارﺟيﺔ ﻓﻲ حالﺔ حدوث شراء أو ﺑيﻊ أو ﻋمليﺔ ﺑيﻊ لﻸصول أو دمج أو إﻓﻼس .وﺑالتالﻲ يمكن تقرير
محظورا ﺑموﺟب القاﻧون.
السياسات المﻧطﺑقﺔ ﻋلﻰ معلوماتك ﺑواسطﺔ المﻧقول إليه ،ما لم يكن ذلك
ً
مكان تخزيننا للبيانات الشخصية ومﻌالجتها
ﻧحن ﻧخزن المعلومات التﻲ ﻧﺟمعها مﻧك ﻋلﻰ خوادم متوﻓرة ﺑواسطﺔ شركﺔ  Amazon Web Servicesﻓﻲ
ضا ﻋلﻰ أﺟهزة
الوﻻيات المتحدة وأوروﺑا .وﻷغراض اﻻختﺑار ،يمكن تخزين المعلومات التﻲ ﻧﺟمعها مﻧك أي ً
الكمﺑيوتر المكتﺑيﺔ والمحمولﺔ المستخدمﺔ ﺑواسطﺔ موظفيﻧا ﻓﻲ الوﻻيات المتحدة .يمكن ﻧقل المعلومات التﻲ
ضا ﻓﻲ المﻧطقﺔ اﻻقتصاديﺔ اﻷوروﺑيﺔ وسويسرا من تلك المﻧاطق واﻻحتفاظ ﺑها خارج المﻧطقﺔ
ﻧﺟمعها مﻧك أي ً
اﻻقتصاديﺔ اﻷوروﺑيﺔ وسويسرا ﺑسﺑب وﺟود ﻋملياتﻧا وﺑعض خوادمﻧا ﻓﻲ الوﻻيات المتحدة .ﻧحن ﻧوقﻊ ﻋلﻰ
ﻋقود ﺑشروط قياسيﺔ من أﺟل ﻧقل معلوماتك خارج المﻧطقﺔ اﻻقتصاديﺔ اﻷوروﺑيﺔ وسويسرا .وقد اﻧسحﺑﻧا من
إطار ﻋمل حمايﺔ الخصوصيﺔ ﻓﻲ اﻻتحاد اﻷوروﺑﻲ  -الوﻻيات المتحدة وكذلك إطار ﻋمل حمايﺔ الخصوصيﺔ
ﻓﻲ سويسرا  -الوﻻيات المتحدة كما هو موضح ﺑواسطﺔ وزارة التﺟارة اﻷمريكيﺔ ﻓيما يتعلق ﺑﺟمﻊ المعلومات
الشخصيﺔ التﻲ تم ﻧقلها من المﻧطقﺔ اﻻقتصاديﺔ اﻷوروﺑيﺔ وسويسرا إلﻰ الوﻻيات المتحدة واستخدام تلك
ضا ﻋلﻰ المعلومات الشخصيﺔ
المعلومات واﻻحتفاظ ﺑها ،وسوف ﻧواصل تطﺑيق مﺑادئ حمايﺔ الخصوصيﺔ أي ً
التﻲ حصلﻧا ﻋليها أثﻧاء المشاركﺔ ﻓﻲ أطر ﻋمل حمايﺔ الخصوصيﺔ .ولمعرﻓﺔ المزيد حول ﺑرﻧامج حمايﺔ
الخصوصيﺔ ،يرﺟﻰ زيارة .https:// www.privacyshield.gov/
طول مدة احتفاظنا ببياناتك الشخصية
يمكن أن ﻧحتفظ ﺑمعلوماتك طوال المدة التﻲ يقتضيها القاﻧون .وإذا كان هﻧاك شرط قاﻧوﻧﻲ متعارض ،ﻓسوف
ضا اﻻحتفاظ ﺑمعلوماتك لفترة زمﻧيﺔ
ﻧحتفظ ﺑها ﻓقط طوال المدة التﻲ ﻧحتاﺟها خﻼلها لتﻧفيذ الخدمات .ويمكن لﻧا أي ً
معيﻧﺔ .كما ﻧحتفظ ﺑالمعلومات الصحيﺔ المحميﺔ ﺑضمان لمدة  7.5سﻧوات أو ﻷي مدة تكون ﻻزمﺔ أو مسموحﺔ
ﺑموﺟب القاﻧون ﻋﻧد تطﺑيق القاﻧون اﻷمريكﻲ ،وﻋﻧدما يُلزم القاﻧون اﻷمريكﻲ ﺑذلك.
تواجدنا ﻋلﻰ وسائل التواصل اﻻجتماﻋي ،وملفات تﻌريف اﻻرتباط
يمكﻧك العثور ﻋليﻧا ﻋلﻰ مواقﻊ ﻓيسﺑوك وتويتر وليﻧكد إن .وﻋﻧد زيارة صفحاتﻧا ﻋلﻰ وسائل التواصل
اﻻﺟتماﻋﻲ ،يمكﻧك التحكم ﻓﻲ إﻋدادات ملفات تعريف اﻻرتﺑاط غير اﻷساسيﺔ لتوﻓير الخدمات التﻲ تطلﺑها .ملف

تعريف اﻻرتﺑاط ﻋﺑارة ﻋن ملف صغير موضوع ﻋلﻰ ﺟهاز يم ّكن الميزات والوظائف اﻷساسيﺔ لموقﻊ ويب
 .www.datacubed.comتشرح سياسﺔ خصوصيﺔ ملفات تعريف ارتﺑاط Datacubed Health
طﺑيعﺔ ملفات تعريف اﻻرتﺑاط ،واستخدامﻧا لها ،وكيفيﺔ إدارتﻧا لها .وﺑاستثﻧاء ملفات تعريف اﻻرتﺑاط التﻲ تعد
ضروريﺔً للخدمات التﻲ طلﺑتها ،لن يظل أي ملف تعريف ارتﺑاط ﻋلﻰ ﺟهازك ،ولن ﻧحتفظ ﺑأي معلومات تم
ﺟمعها من ملفات تعريف اﻻرتﺑاط لفترة أطول من المسموحﺔ ﺑموﺟب القاﻧون.
حقوقك بخصوص مﻌلوماتك
أﻧت تتمتﻊ ﺑالحقوق التاليﺔ:


معرﻓﺔ ما إذا كﻧا ﻧﺟمﻊ معلوماتك الشخصيﺔ أو ﻧستخدمها أو ﻧشاركها ،وطلب الوصول إلﻰ
تلك المعلومات



طلب تصحيح معلوماتك إذا كاﻧت غير دقيقﺔ أو غير مكتملﺔ



أن تطلب مﻧّا حذف معلوماتك ﻓﻲ الحاﻻت التاليﺔ



 إذا لم تعد معلوماتك ضروريﺔً لﻸغراض التﻲ تم ﺟمعها أو استخدامها أو
مشاركتها ﻷﺟلها
 إذا ألغيت مواﻓقتك التﻲ يستﻧد ﺟمﻊ الﺑياﻧات أو استخدامها أو مشاركتها إليها
رﻓضت ﺟمﻊ المعلومات أو استخدامها أو مشاركتها ولم تكن هﻧاك
 إذا
َ
مصلحﺔ مشروﻋﺔ رئيسيﺔ لمواصلﺔ ﺟمعها أو استخدامها أو مشاركتها
رﻓضت ﺟمﻊ معلوماتك أو استخدامها أو مشاركتها ﻷغراض التسويق
 إذا
َ
المﺑاشر
 إذا تم ﺟمﻊ معلوماتك أو استخدامها أو مشاركتها ﺑصورة غير قاﻧوﻧيﺔ
 إذا لزم حذف معلوماتك لﻼمتثال ﻻلتزام قاﻧوﻧﻲ
 إذا تم ﺟمﻊ معلوماتك لتقديم خدمات ﻋﺑر اﻹﻧترﻧت لﻸطفال
الحصول ﻋلﻰ قيود مﻧا ﻋلﻰ ﻋمليات ﺟمﻊ معلوماتك أو استخدامها أو مشاركتها ﻓﻲ
الحاﻻت التاليﺔ






إقرارك ﺑدقﺔ معلوماتك
رﻓضك لﺟمﻊ معلوماتك أو استخدامها أو مشاركتها استﻧادًا إلﻰ مصلحﺔ
مشروﻋﺔ وتقديرﻧا ما إذا كاﻧت المصلحﺔ المشروﻋﺔ لﺟهﺔ خارﺟيﺔ ما تفوق
مصلحتك
ﻓﻲ حالﺔ كان ﺟمﻊ المعلومات أو استخدامها أو مشاركتها غير قاﻧوﻧﻲ ،مﻊ
رﻓضك لحذﻓها وطلب تقييد هذا اﻻستخدام ﻓﻲ المقاﺑل
ﻓﻲ حالﺔ لم ﻧعد ﺑحاﺟﺔ لمعلوماتك ،لكﻧك تطلب معلوماتك ﻹثﺑات حق قاﻧوﻧﻲ
أو ممارسته أو الدﻓاع ﻋﻧه



القدرة ﻋلﻰ أخذ المعلومات التﻲ وﻓرتها إليﻧا وﻧقلها إلﻰ مؤسسﺔ أخرى حيث يتم تﻧفيذ
ﺟمعﻧا لتلك المعلومات أو استخدامها أو مشاركتها ﺑواسطﺔ وسائل آليﺔ ويستﻧد إلﻰ مواﻓقتك
أو إلﻰ أداء التزامات العقد



رﻓض ﺟمﻊ المعلومات أو استخدامها أو مشاركتها وﻓقًا ﻷغراض المصلحﺔ المشروﻋﺔ أو
أداء مهمﺔ قاﻧوﻧيﺔ ما ،والتسويق المﺑاشر ،واﻷﺑحاث العلميﺔ/التاريخيﺔ واﻹحصاءات



ﻋدم الخضوع لقرار مستﻧد ﺑشكل حصري إلﻰ معالﺟﺔ آليﺔ )شاملﺔ ﻋمليﺔ تحليل السمات(

والتﻲ تكون لها آثار قاﻧوﻧيﺔ ﺑخصوصك أو لها تأثيرات كﺑيرة ﻋليك ﺑصورة مماثلﺔ


تقديم شكوى إلﻰ ﺟهﺔ إشراﻓيﺔ

كيفية ممارسة حقوقك
يمكﻧك الوصول إلﻰ معلومات حساﺑك أو تصحيحها أو حذﻓها أو إلغاء حساﺑك ﻓﻲ أي وقت من خﻼل مراسلتﻧا
ﺑالﺑريد اﻹلكتروﻧﻲ ﻋلﻰ  .legal@datacubed.comيرﺟﻰ مﻼحظﺔ أﻧﻧا يمكن أن ﻧحتفظ ﻓﻲ ﺑعض الحاﻻت
ﺑمعلومات ﻋﻧك ﻋلﻰ الﻧحو الذي يقتضيه القاﻧون .

شروط خدمة المستخدم النهائي
تاريخ السريان : 21ﻧوﻓمﺑر2019

يتم تقديم تطﺑيق الحوسﺑﺔ هذا ،والﺑياﻧات ،والخدمات ،واﻷدوات ،والوظائف ،والتحديثات ،والمواد المماثلﺔ
)يشار إليها م ًعا ﺑاسم" الخدمات"( أو توﻓيرها ﺑواسطﺔ شركﺔ  Data Cubedذ.م.م "Data Cubed") .أو" إياﻧا "
أو" لﻧا"( ﺑموﺟب اﻻتفاقيﺔ وﺑموﺟب اﻻمتثال للشروط الموضحﺔ ﻓﻲ شروط الخدمﺔ )"اﻻتفاقيﺔ"( .من خﻼل إﻧشاء
حساب ﻻستخدام الخدمﺔ ،أو من خﻼل استخدام الخدمﺔ ،أو من خﻼل إﺑرام هذه اﻻتفاقيﺔ ،ﻓأﻧت تؤسس ﻋقدًا
ملز ًما معﻧا.
يمكﻧﻧا مراﺟعﺔ هذه اﻻتفاقيﺔ أو تحديثها من خﻼل ﻧشر ﻧسخﺔ معدّلﺔ ﻋﺑر الخدمﺔ وإﺑﻼغك ﺑالمراﺟعات .يعتﺑر
استخدامك للخدمﺔ ﺑعد تحديث هذه اﻻتفاقيﺔ )أو ﺑطريقﺔ مقﺑولﺔ أخرى( مواﻓقﺔً مﻧك ﻋلﻰ اﻻتفاقيﺔ المحدثﺔ .إذا كﻧت
ﻻ تواﻓق ﻋلﻰ التغييرات ،ﻓيﺟب ﻋليك التوقف ﻋن استخدام الخدمﺔ.
الترخيص
صا
طالما أﻧك تمتثل لشروط هذه اﻻتفاقيﺔ وﺟميﻊ المستﻧدات المدمﺟﺔ ،ﻓﻧحن ﻧمﻧحك ﺑموﺟب هذه الوثيقﺔ ترخي ً
محدودًا وقاﺑﻼً لﻺلغاء وغير قاﺑل للتﻧازل وغير قاﺑل لﻧقل الملكيﺔ وغير قاﺑل للترخيص من الﺑاطن وغير تﺟاري
وغير حصري ﻻستخدام الخدمﺔ والوصول إليها ﻓقط ﻋلﻰ ﺟهاز الحوسﺑﺔ لديك .وﻻ يتم مﻧح أي حقوق غير
مذكورة ﺑشكل صريح.

الشروط المدمجة
صا ﻋليها ﺑشكل تام ﻓﻲ هذه الوثيقﺔ:
يتم تضمين الشروط اﻹضاﻓيﺔ التاليﺔ ﻓﻲ هذه اﻻتفاقيﺔ كما لو كاﻧت مﻧصو ً
 .1سياسﺔ الخصوصيﺔ
 .2سياسﺔ خصوصيﺔ اﻷطفال
إخﻼء المسؤولية
يمكن أن تسمح هذه الخدمﺔ للمستخدمين ﺑﻧشر المحتوى والمواد دون مراﺟعﺔ مﻧا لها أو تحكم ﺑها أو مواﻓقﺔ ﻋليها .
أﻧت تواﻓق أﻧﻧا غير مسؤولين ﻋن أي محتوى أو ﻧصائح أو مواد أخرى تظهر ﻓﻲ الخدمﺔ أو من خﻼلها.
الخدمة ليست منت ًجا طبيًا وليست ﻋﻼ ًجا طبيًا ،وﻻ توفر خدمات طبية من أي نوع .أنت تفهم وتوافق ﻋلﻰ أننا
لسنا موفر الرﻋاية الطبية الخاص بك ،وأننا ﻻ يجب ﻋلينا أداء أي واجب رﻋاية لك فيما يتﻌلق بصحتك أو
سﻼمتك أو رفاهيتك .يجب ﻋليك دائ ًما استشارة اﻷخصائي الطبي الخاص بك مباشرةً فيما يتﻌلق بحاﻻت طبية
مﻌينة أو مشكﻼت مﻌينة .
إذا كنت تﻌتقد أن لديك حالة طبية طارئة ،فاتصل بطبيبك أو بالرقم  911في الوﻻيات المتحدة أو بالرقم 112
في اﻻتحاد اﻷوروبي ﻋلﻰ الفور .
وﺑيﻧما ﻧﺑذل الﺟهود المعقولﺔ لضمان توﻓر الخدمﺔ ﺑشكل ﻋام ﺑاستمرار ،ﻓﻧحن ﻻ ﻧقر وﻻ ﻧتعهد ﺑأن يكون الوصول
إلﻰ الخدمﺔ ﺑدون أخطاء أو ﺑدون اﻧقطاع ،أو ﺑدون ﻋيوب ،وﻻ ﻧضمن قدرة المستخدمين ﻋلﻰ الوصول إلﻰ الخدمﺔ
أو استخدامها ،أو الوصول إلﻰ ميزاتها ،ﻓﻲ ﺟميﻊ اﻷوقات.
ﻧحن ﻧحتفظ ﺑالحق ﻓﻲ أي وقت ومن وقت ﻵخر ﻓﻲ تعديل الخدمﺔ أو أي ﺟزء مﻧها أو إيقاﻓها ﺑشكل مؤقت أو دائم
مﻊ تقديم إشعار أو ﺑدون إشعار.
قد تحتوي الخدمﺔ ﻋلﻰ أخطاء طﺑاﻋيﺔ أو حاﻻت من ﻋدم الدقﺔ ،وقد ﻻ تكون مكتملﺔ أو محدثﺔ .ﻧحن ﻧحتفظ ﺑالحق
ﻓﻲ تصحيح أي أخطاء أو حاﻻت ﻋدم دقﺔ أو إغفال ،وتغيير المعلومات أو تحديثها ﻓﻲ أي وقت ﺑدون إشعار مسﺑق.
قد يتطلب استخدام الخدمﺔ دﻓﻊ رسوم ﺑياﻧات يفرضها الموﻓر الخاص ﺑك.
اﻷهلية
قد ﻻ تتوﻓر ﺑعض أﺟزاء الخدمﺔ أو ﺟميعها للعامﺔ ،وقد ﻧفرض قواﻋد لﻸهليﺔ من وقت ﻵخر .ﻧحن ﻧحتفظ ﺑالحق
ﻓﻲ تعديل شروط اﻷهليﺔ واستﺑعادها ﻓﻲ أي وقت.
قواﻋد السلوك
إن استخدامك للخدمﺔ مشروط ﺑاﻻمتثال لشروط هذه اﻻتفاقيﺔ ،ويشمل ذلك ﻋلﻰ سﺑيل المثال ﻻ الحصر قواﻋد
السلوك تلك.
أﻧت تواﻓق ﻋلﻰ ﻋدم اﻧتهاك أي قاﻧون أو ﻻئحﺔ معمول ﺑها ﻓيما يتعلق ﺑاستخدامك للخدمﺔ.

أﻧت تواﻓق ﻋلﻰ ﻋدم التوزيﻊ أو التحميل أو التوﻓير أو الﻧشر ﻋﺑر الخدمﺔ ﻷي اقتراحات أو معلومات أو أﻓكار أو
تعليقات أو أسئلﺔ أو مﻼحظات أو خطط أو مقترحات أو مواد مماثلﺔ أو رسومات أو تخطيطات أو تصميمات أو
ﻧصوص أو معلومات أو صوت أو صور أو ﺑرامج أو موسيقﻰ أو ﻓيديو أو تعليقات أو رسائل أو مواد مماثلﺔ
)"المحتوى"( تعتﺑر:
 .1غير قاﻧوﻧيﺔ أو تشﺟﻊ اﻵخرين ﻋلﻰ المشاركﺔ ﻓﻲ أي ﻧشاط غير قاﻧوﻧﻲ؛
أضرارا ﺑتشغيل أﺟهزة
 .2محتويﺔ ﻋلﻰ ﻓيروسات أو أي ﺑرامج مماثلﺔ أخرى يمكن أن تسﺑب
ً
الكمﺑيوتر لديﻧا أو لدى شخص آخر.
سرا تﺟاريًا أو حق
 .3مﻧتهكﺔ ﻷي حقوق ﻷي طرف أو تﻧتهك ﺑراءة اختراع أو ﻋﻼمﺔ تﺟاريﺔ أو ً
ﻧشر أو أي حق ملكيﺔ ﻓكريﺔ آخر ﻷي طرف ،أو،
 .4تتسم ﺑالتشهير ،أو التشويه ،أو ذات طﺑيعﺔ إﺑاحيﺔ ،أو ﻓاحشﺔ ،أو ﺑذيئﺔ ،أو غير ﻻئقﺔ ،أو غير
مﻼئمﺔ ،أو تﻧتهك حقوق الخصوصيﺔ أو الدﻋايﺔ ،أو مضايقﺔ ،أو تهديديﺔ ،أو تتسم ﺑالتﻧمر ،أو
غير مقﺑولﺔ ﺑصورة أخرى.
يﺟب ﻋليك الحفاظ ﻋلﻰ سريﺔ اسم المستخدم وكلمﺔ المرور وأي معلومات أخرى ﻻزمﺔ لتسﺟيل الدخول إلﻰ
الخدمﺔ ،وكذلك الحفاظ ﻋلﻰ تأميﻧها حيثما أمكن ذلك .ﻧحن ﻻ ﻧتحمل المسؤوليﺔ ﻋن أي وصول غير مسموح إلﻰ
حساﺑك أو ملف تعريفك ﺑواسطﺔ اﻵخرين.
ضا ﻋلﻰ ﻋدم القيام ﺑأي مما يلﻲ:
أﻧت تواﻓق أي ً
 .1التعديل أو التغيير أو الترﺟمﺔ أو الﻧسخ أو إﺟراء الهﻧدسﺔ العكسيﺔ أو التحويل الﺑرمﺟﻲ أو
التفكيك ﻷي ﺟزء من أﺟزاء الخدمﺔ؛
 .2التدخل ﻓﻲ ﻋمل الخدمﺔ أو تعطيل ﻋملها ،ويشمل ذلك تقييد استخدام أي شخص آخر للخدمﺔ أو
مﻧﻊ استخدامه لها ﺑواسطﺔ اﻻختراق أو التشويه،
 .3ﻧقل أي هﺟوم لمﻧﻊ استخدام الخدمﺔ أو ﻓيروس أو ﻓيروس متﻧقل أو حصان طروادة أو تعليمﺔ
ﺑرمﺟيﺔ ضارة أو غيرها من اﻷﻧشطﺔ إلﻰ الخدمﺔ أو توﻓيرها ﻓيما يتعلق ﺑها؛
 .4محاولﺔ ﻓحص أي ﻧظام أو شﺑكﺔ ،أو اختﺑار وﺟود ثغرات ﺑهما ،أو القيام ﺑاﻧتهاك أمﻧﻲ أو
ﺑالمصادقﺔ ﺑدون إذن صحيح ﺑذلك؛
 .5اتخاذ أي إﺟراء يعوق ،أو قد يعوق ،ﺑﻧيتﻧا اﻷساسيﺔ ،وﻓق تقديرﻧا الخاص ،أو تحميل مواد ﺑحﺟم
كﺑير ﺑشكل غير معقول أو غير مﻼئم ﻋليها؛
 .6الحصول ﻋلﻰ ﻋﻧوان الﺑريد اﻹلكتروﻧﻲ أو المعلومات اﻷخرى للمستخدمين اﻵخرين للخدمﺔ أو
ﺟمﻊ تلك المعلومات؛
 .7استخراج المحتوى أو ﺟمعه من الخدمﺔ ﻋﺑر وسيلﺔ آليﺔ؛
 .8إرسال أو ﻧشر أو توﻓير معلومات خاطئﺔ أو غير مكتملﺔ أو مضللﺔ إلﻰ الخدمﺔ ،أو توﻓير تلك
المعلومات إليﻧا ﺑطريقﺔ أخرى؛
 .9التسﺟيل ﻓﻲ أكثر من حساب مستخدم واحد ،أو،
.10اﻧتحال شخصيﺔ أي شخص أو شركﺔ أخرى.
أﻧت ليس لديك ترخيص للوصول إلﻰ أي ﺟزء من الخدمﺔ غير ﻋام ،وﻻ يﺟوز لك محاولﺔ تﺟاوز أي تداﺑير أمﻧيﺔ
مطﺑقﺔ ﻋلﻰ الخدمﺔ.
مﻊ ﻋدم اﻹخﻼل ﺑقواﻋد السلوك المذكورة ساﺑقًا ،لن يقتصر حقﻧا غير المحدود ﻓﻲ إﻧهاء وصولك إلﻰ الخدمﺔ ﻋلﻰ
اﻻﻧتهاكات لقواﻋد السلوك تلك.

المحتوى المرسل إلينا أو الذي يتم توفيره إلينا
أﻧت لست ملز ًما ﺑإرسال أي شﻲء إليﻧا أو توﻓير أي محتوى إليﻧا ﻋﺑر الخدمﺔ .لكن إذا اخترت إرسال أي محتوى
إلﻰ الخدمﺔ ،أو توﻓيره ﺑطريقﺔ أخرى إلﻰ الخدمﺔ ،ﻓسوف ﻧستخدم هذا المحتوى وﻓقًا لسياسﺔ خصوصيتﻧا.
وللسماح لﻧا ﺑصورة تامﺔ ﺑالقيام ﺑذلك ،ﺑموﺟب قيود سياسﺔ الخصوصيﺔ ،ﻓأﻧت تمﻧحﻧا ﺑموﺟب هذه الوثيقﺔ ح ًقا
صا دائ ًما ،وغير قاﺑل لﻺلغاء ،وغير قاﺑل لﻧقل الملكيﺔ ،وغير قاﺑل للترخيص من الﺑاطن ،وغير حصري،
وترخي ً
ﻋا ﺑالكامل ،وﺑدون حقوق ملكيﺔ ﻓﻲ إﻋادة إﻧتاج هذا المحتوى واستخدامه وتعديله وﻋرضه وتﻧفيذه
وﻋالميًا ،ومدﻓو ً
وتوزيعه وترﺟمته وإﻧشاء أﻋمال مشتقﺔ مﻧه من خﻼل الخدمﺔ وﻋﺑرها.
من خﻼل إرسال أي محتوى أو ﺑياﻧات إليﻧا ،ﻓأﻧت تقر وتتعهد ﺑموﺟب هذه الوثيقﺔ ﺑاﻵتﻲ ):أ( أﻧك مسموح لك
ﺑإرسال المحتوى أو المادة المقدمﺔ إليﻧا؛ )ب( أن توﻓير المحتوى والمواد المقدمﺔ ﻻ يمثل اﻧتها ًكا لحقوق أي ﺟهﺔ
خارﺟيﺔ ولن يﻧتهك أي حقوق )ج( ﺟميﻊ المواد المقدمﺔ والمحتوى دقيقﺔ وصحيحﺔ؛ )د( أﻧك غير مستحق للحصول
ﻋلﻰ تعويض ﻓﻲ مقاﺑل المواد المقدمﺔ أو المحتوى ،و)هـ( أﻧت غير مخول للتحكيم ﻓيما يتعلق ﺑالمواد المقدمﺔ أو
المحتوى.
يرﺟﻰ مراﺟعﺔ سياسﺔ الخصوصيﺔ لمزيد من المعلومات حول كيفيﺔ استخدامﻧا للمواد والمعلومات التﻲ ﻧتلقاها مﻧك
وكيفيﺔ اﻹﻓصاح ﻋﻧها.
أﻧت تقر أﻧﻧا لسﻧا ملزمين ﺑاﻻحتفاظ ﺑالخدمﺔ أو أي معلومات أو مواد أو مواد مقدمﺔ أو محتوى أو أي موضوع آخر
ترسله ،أو تﻧشره أو توﻓره إلﻰ الخدمﺔ أو ﻋليها .وﻧحن ﻧحتفظ ﺑالحق ﻓﻲ حﺟب تلك المادة أو إزالتها أو التخلص
مﻧها.
المحتوى الذي تتم مشاركته ﻋبر الخدمة
قد تتيح الخدمﺔ لك اختيار مشاركﺔ معلومات معيﻧﺔ مﻊ العامﺔ .وهﻧاك ﻋدد من الطرق التﻲ يمكﻧك من خﻼلها التحكم
ﺑمقدار المعلومات التﻲ تتم مشاركتها مﻊ العامﺔ ،وسوف ﻧﺑذل ﺟهودﻧا لﻼمتثال للتعليمات المذكورة ﻓﻲ الخيارات
المتوﻓرة لك .أﻧت تدرك أﻧه من خﻼل تخصيص المعلومات لمشاركتها ﻋﺑر الخدمﺔ ،ﻓرﺑما تكشف ﻋن معلومات
تختار مشاركتها .أﻧت تفهم وتقر أﻧك ﻋلﻰ وﻋﻲ تام وتتحمل المسؤوليﺔ ﻋن تأثير مشاركﺔ تلك المواد ،وتواﻓق ﻋلﻰ
ﻋدم تحملﻧا للمسؤوليﺔ وإﺑراء ذمتﻧا وحمايتﻧا من الضرر ﺑسﺑب أي مسؤوليﺔ أو خسائر تﻧشأ ﻋن هذا السلوك.
حقوق الملكية الفكرية الخاصة بنا
ﻧحن ﻧمتلك الرسومات والشعارات واﻷسماء والتصميمات وﻋﻧاوين الصفحات وأيقوﻧات اﻷزرار والﺑرامج الﻧصيﺔ
وأسماء الخدمﺔ ،وهﻲ ﻋﻼماتﻧا التﺟاريﺔ و/أو أسماؤﻧا التﺟاريﺔ و/أو مظهرﻧا التﺟاري .تتم حمايﺔ" شكل وأسلوب
ﻋرض "الخدمﺔ )شامﻼً مﺟموﻋات اﻷلوان وأشكال اﻷزرار والتخطيط والتصميم وﺟميﻊ العﻧاصر الرسوميﺔ
اﻷخرى( ﺑموﺟب القاﻧون اﻷمريكﻲ لحقوق الﻧشر والعﻼمات التﺟاريﺔ .ﺟميﻊ أسماء المﻧتﺟات وأسماء الخدمات
والعﻼمات التﺟاريﺔ وﻋﻼمات الخدمﺔ )"العﻼمات"( مملوكﺔ لﻧا أو مملوكﺔ ﻷصحاﺑها المعﻧيين ،ﻋلﻰ الﻧحو
الموضح .ﻻ يﺟوز لك استخدام العﻼمات أو حقوق الﻧشر ﻷي غرض كان خﻼف ما هو مسموح ﺑه ﺑموﺟب هذه
اﻻتفاقيﺔ.
أﻧت تقر أن الﺑرامج المستخدمﺔ لتوﻓير الخدمﺔ ،وﺟميﻊ التحسيﻧات والتحديثات والترقيات والتصحيحات
والتعديﻼت للخدمﺔ ،وﺟميﻊ حقوق الﻧشر وﺑراءات اﻻختراع أو اﻷسرار التﺟاريﺔ أو العﻼمات التﺟاريﺔ أو حقوق

الملكيﺔ الفكريﺔ اﻷخرى التﻲ تحمﻲ أي ﺟاﻧب من الﺑرﻧامج أو تختص ﺑه )أو أي تحسيﻧات أو تصحيحات( وﺟميﻊ
صا ،حسب ما تقتضيه الحالﺔ .ﻻ
الوثائق اﻷخرى تظل مملوكﺔ ﺑشكل حصري ووحيد لﻧا و/أو من ﻧمﻧحهم ترخي ً
تﻧقل هذه اﻻتفاقيﺔ الملكيﺔ أو الحيازة إليك ،لكﻧها ﻓﻲ المقاﺑل تمﻧحك ﻓقط الحقوق المحدودة الموضحﺔ ﻓﻲ هذه الوثيقﺔ.
اﻹنفاذ وإنهاء الخدمات
ﻧحن ﻧحتفظ ﺑالحق ﻓﻲ مﻧﻊ أي مستخدم من اﻻستفادة من ﺟميﻊ الخدمﺔ أو ﺑعض أﺟزائها ،وﻓق تقديرﻧا الخاص ،ﻓﻲ
أي وقت.
وﺑدون تقييد ما سﺑق أو اﻓتراض التزامات قاﻧوﻧيﺔ إضاﻓيﺔ ،لديﻧا سياسﺔ ﻹﻧهاء وصول المﻧتهكين ﺑشكل متكرر
لقاﻧون حقوق الﻧشر ،ﺑموﺟب القاﻧون المعمول ﺑه .تظل أي حقوق تمﻧحﻧا إياها مرتﺑطﺔ ﺑالمحتوى أو المواد المقدمﺔ
أو المواد اﻷخرى ،والتﻲ تشمل ﻋلﻰ سﺑيل المثال ﻻ الحصر تراخيص حقوق الﻧشر ،ساريﺔ ﺑعد اﻧتهاء هذه
اﻻتفاقيﺔ .ﻋﻼوة ً ﻋلﻰ ما سﺑق ،تظل واﺟﺑات تمثيلﻧا والدﻓاع ﻋﻧا وتعويضﻧا ساريﺔ ﺑعد اﻧتهاء هذه اﻻتفاقيﺔ.
الروابط ومحتوى الجهات الخارجية
ﻧقر ﺑصحﺔ أي موقﻊ ويب أو
قد تحتوي الخدمﺔ ﻋلﻰ رواﺑط .ويتم توﻓير تلك الرواﺑط ﻷغراض معلوماتيﺔ ﻓقط ،وﻻ ّ
خدمات تتوﻓر من خﻼل هذا الراﺑط.
قد تحتوي الخدمﺔ ﻋلﻰ مقاﻻت وﻧص وصور ومقاطﻊ ﻓيديو وصوت وﺑياﻧات ومعلومات ومواد مماثلﺔ أخرى
ﻧقر ﺑصحﺔ أي محتوى خاص ﺑﺟهﺔ خارﺟيﺔ قد يظهر ﻋلﻰ الخدمﺔ أو يمكن
أﻧشأتها ﺟهات خارﺟيﺔ .كما أﻧﻧا ﻻ ّ
اشتقاقه من المحتوى الذي يظهر ﻋلﻰ الخدمﺔ ،حتﻰ إذا كان هذا المحتوى قد تم تلخيصه أو ﺟمعه أو إﻋادة تﻧسيقه
أو تحريره ﺑطريقﺔ ما ﺑواسطتﻧا.
إخﻼء المسؤولية وتقييد المسؤولية
ﺑاستثﻧاء ما هو غير مسموح ﺑموﺟب القاﻧون ،أﻧت تقر وتواﻓق ﻋلﻰ توﻓير الخدمﺔ" ﺑحالتها الحاليﺔ "و"حسب
توﻓرها "ﺑدون أي ضمان أو شرط صريح أو ضمﻧﻲ أو تشريعﻲ .إﻧﻧا وشركاؤﻧا وشركاتﻧا الفرﻋيﺔ وشركاتﻧا
التاﺑعﺔ ومكاتﺑﻧا وأﻋضاء مﺟلس إدارتﻧا وأصحاب المصلحﺔ لديﻧا وأﻋضاؤﻧا والمديرون لديﻧا والموظفون
والموﻓرون ﻧخلﻲ مسؤوليتﻧا ﻋلﻰ وﺟه الخصوص ﻋن أي ضماﻧات ضمﻧيﺔ ﺑخصوص الملكيﺔ أو الدقﺔ أو
اﻻستدامﺔ أو قاﺑليﺔ التطﺑيق أو قاﺑليﺔ التسويق أو اﻷداء أو المﻼءمﺔ لغرض معين أو ﻋدم اﻧتهاك القواﻧين أو أي
ضماﻧات أخرى من أي ﻧوع .وﻻ تمثل أي ﻧصائح أو معلومات )شفهيﺔ أو خطيﺔ( تحصل ﻋليها مﻧّا أي ضمان.
يكون استخدامك للخدمة ﻋلﻰ مسؤوليتك الشخصية .ﻧحن ﻻ نضمن تمكّنك من استخدام الخدمة في اﻷوقات أو
اﻷماكن التي تختارها ،أو ﻋدم توقف الخدمة أو خلوها من اﻷخطاء ،أو أن يتم تصحيح اﻷخطاء ،أو أمان ﻋملية
نقل البيانات أو تخزينها ،أو خلو الخدمة من اﻷخطاء أو من المﻌلومات المضللة أو الفيروسات أو المﻌلومات أو
المكونات الضارة اﻷخرى.
ﻷقصﻰ قدر يسمح ﺑه القاﻧون ،وﺑاستثﻧاء ما يحظره القاﻧون ،ﻻ ﻧتحمل ﻧحن وشركاؤﻧا وشركاتﻧا الفرﻋيﺔ وشركاتﻧا
التاﺑعﺔ ومكاتﺑﻧا وأﻋضاء مﺟلس إدارتﻧا وأصحاب المصلحﺔ لديﻧا وأﻋضاؤﻧا والمديرون لديﻧا والموظفون
والموردون )المشار إليهم ﺟميعًا ﺑاسم" اﻷطراف ذات الصلﺔ"( المسؤوليﺔ ﺑأي حال من اﻷحوال تﺟاهك ﻓيما يتعلق
ﺑالخدمﺔ أو استﻧادًا إليها ،سواء كان ذلك استﻧادًا إلﻰ العقد أو المسؤوليﺔ التقصيريﺔ )شاملﺔ اﻹهمال( أو المسؤوليﺔ
الصارمﺔ أو غير ذلك ،وﻻ ﻧتحمل المسؤوليﺔ ﻋن أي خسائر أو أضرار ،والتﻲ تشمل ﻋلﻰ سﺑيل المثال ﻻ الحصر

الخسائر المﺑاشرة أو غير المﺑاشرة أو التﺑعيﺔ أو التاﺑعﺔ أو الخاصﺔ التﻲ تﻧشأ ﻋن أو ترتﺑط ﺑالوصول إلﻰ الخدمﺔ أو
استخدامها ،حتﻰ إذا تم إﺑﻼغﻧا و/أو اﻷطراف ذات الصلﺔ ﺑإمكاﻧيﺔ حدوث تلك الخسائر.
ومﻊ ﻋدم اﻹخﻼل ﺑما سﺑق ،ﻓفﻲ حالﺔ ثﺑت لمحكمﺔ ما أن ﻋمليات إخﻼء المسؤوليﺔ الساﺑقﺔ غير قاﺑلﺔ لﻺﻧفاذ،
ﻓأﻧت تواﻓق ﻋلﻰ ﻋدم تحملﻧا أو أي أطراف ذات صلﺔ للمسؤوليﺔ ﻋن ) (1أي خسائر تزيد قيمتها ﻋن 500.00
دوﻻر أو ) (2أي خسائر أو أضرار غير مﺑاشرة أو ﻋرضيﺔ أو ﻋقاﺑيﺔ أو خاصﺔ أو ﻻحقﺔ أو ﻓقد لﻼستخدام أو
خسارة العائدات أو خسارة اﻷرﺑاح أو ﻓقدان الﺑياﻧات ﻧتيﺟﺔ ﻻستخدامك أو أي ﺟهﺔ خارﺟيﺔ للخدمﺔ .يﻧطﺑق هذا
التقييد ﺑغض الﻧظر ﻋن أساس دﻋواك ،أو ﺑغض الﻧظر ﻋما إذا كاﻧت التعويضات المحدودة المذكورة ﻓﻲ هذه
الوثيقﺔ تلﺑﻲ الغرض اﻷساسﻲ مﻧها أم ﻻ.
ﻻ يﻧطﺑق هذا التقييد ﻋلﻰ أي خسائر ﻧتسﺑب ﻓﻲ وقوﻋها لك ﺑشكل مقصود أو معلوم من خﻼل اﻧتهاك هذه اﻻتفاقيﺔ
أو القاﻧون المعمول ﺑه الذي ﻻ يمكن التخلﻲ ﻋن المسؤوليﺔ ﻋﻧه ﻓﻲ هذه اﻻتفاقيﺔ.
ﺑعض الوﻻيات ،ومﻧها ﻧيو ﺟيرسﻲ ،قد ﻻ تسمح ﺑعمليات تﻧازل ﻋن المسؤوليﺔ وقيود معيﻧﺔ ،وتكون ﻋمليات
التﻧازل ﻋن المسؤوليﺔ أو القيود هذه ﻻغيﺔ ﻋﻧدما تكون محظورة.
التﻌويض
أﻧت تواﻓق ﻋلﻰ الدﻓاع ﻋﻧا وتعويضﻧا وإخﻼء مسؤوليتﻧا ومورديﻧا وشركاتﻧا الفرﻋيﺔ وشركاتﻧا التاﺑعﺔ
ِّ
والمرخصين والمرخص لهم وكل مكاتﺑهم وأﻋضاء مﺟلس إدارتهم وأصحاب المصلحﺔ لديهم واﻷﻋضاء
والموظفين والوكﻼء ﻋن ﺟميﻊ الدﻋاوى واﻷحكام القضائيﺔ وقرارات التحكيم والخسائر والمسؤوليات والتكاليف
والﻧفقات ،والتﻲ تشمل ﻋلﻰ سﺑيل المثال ﻻ الحصر أتعاب المحاماة المعقولﺔ ،ورسوم شهادة الخﺑراء ،وتكاليف
التقاضﻲ التﻲ تﻧشأ من أو تستﻧد إلﻰ )أ( المواد المقدمﺔ أو المحتوى الذي ترسله أو تﻧشره أو تﻧقله ﻋﺑر الخدمﺔ
)ب( استخدام الخدمﺔ) ،ج( اﻧتهاك اﻻتفاقيﺔ أو ادﻋاء اﻧتهاكك لها ،و)د( أي سلوك أو ﻧشاط أو إﺟراء يعتﺑر غير
قاﻧوﻧﻲ أو غير مشروع ﺑموﺟب أي قاﻧون وﻻيﺔ أو اتحادي أو قاﻧون ﻋام ،أو يعتﺑر اﻧتها ًكا لحقوق أي شخص أو
كيان شارك ﻓﻲ اﻻﻧتهاك أو تسﺑب ﺑه أو س ّهل حدوثه ﺑطريقﺔ ما من خﻼل استخدام الخدمﺔ.
النزاﻋات والقانون الحاكم واﻻختصاص
ﺑاستثﻧاء ما يقيده القاﻧون المعمول ﺑه ،أﻧت تواﻓق ﻋلﻰ تسويﺔ أي دﻋوى أو ﻧزاع يﻧشأ ﺑسﺑب الخدمﺔ التﻲ ﻧوﻓرها أو
يكون مرتﺑ ً
طا ﺑتوﻓيرها ﺑشكل وحيد وحصري من خﻼل اللﺟوء إلﻰ التحكيم ال ُملزم ،ﺑدﻻً من اللﺟوء إلﻰ المحكمﺔ،
ﺑاستثﻧاء أﻧه يﺟوز لك تقديم المطالﺑات لدى محكمﺔ المطالﺑات الصغيرة إذا كاﻧت مطالﺑاتك مؤهلﺔ لذلك .يﻧطﺑق
قرار التحكيم اﻻتحادي وقاﻧون التحكيم اﻻتحادي ﻋلﻰ هذه اﻻتفاقيﺔ .تحكم قواﻧين وﻻيﺔ ﻧيويورك هذه اﻻتفاقيﺔ ،ويتم
استخدامها ﻓﻲ أي إﺟراءات تحكيم.
ﻻ يوﺟد قاض أو هيئﺔ محلفين ﻓﻲ ﻋمليﺔ التحكيم ،ويتم تقييد ﻧظر المحكمﺔ ﻓﻲ قرار التحكيم .وﺑالرغم من ذلك،
يمكن لل ُمح ﱠكم التوصل إلﻰ ﻧفس قرار المحكمﺔ الخاص ﺑالتعويضات واﻻﻧتصاف( ويشمل ذلك اﻻﻧتصاف
التمهيدي أو اﻹيضاحﻲ أو التعويضات القاﻧوﻧيﺔ )ويﺟب اتﺑاع شروط هذه اﻻتفاقيﺔ كما يتم ﻓﻲ المحكمﺔ.
لﺑدء إﺟراءات التحكيم ،يﺟب ﻋليك إرسال خطاب تطلب ﻓيه التحكيم مﻊ ذكر مطالﺑك إلﻰ العﻧوان التالﻲ : 30
.John Street; Brooklyn, NY 11201

سيتم إﺟراء التحكيم ﺑموﺟب هذه اﻻتفاقيﺔ ﺑواسطﺔ راﺑطﺔ التحكيم اﻷمريكيﺔ ،ﺑموﺟب قواﻋدها الساريﺔ حيﻧئذ ،ويتم
التحكيم ﻓﻲ مديﻧﺔ ﻧيويورك ﺑوﻻيﺔ ﻧيويورك .يخضﻊ دﻓﻊ ﺟميﻊ رسوم المح ﱠكم والرسوم اﻹداريﺔ ورسوم التسﺟيل
لقواﻧين راﺑطﺔ التحكيم اﻷمريكيﺔ.
تواﻓق أﻧت وﻧحن ﻋلﻰ إﺟراء تسويﺔ أي ﻧزاع ﻓقط ﺑشكل ﻓردي وليس من خﻼل إﺟراء ﺟماﻋﻲ أو موحد أو تمثيلﻲ .
إذا تم ﻷي سﺑب من اﻷسﺑاب رﻓﻊ دﻋوى ﻓﻲ محكمﺔ ﺑدﻻً من التحكيم ،ﻓﻧحن وأﻧت ﻧواﻓق ﻋلﻰ تﻧازل كل طرف ﻋن
أي حق ﻓﻲ المحاكمﺔ أمام هيئﺔ محلفين.
ومﻊ ﻋدم اﻹخﻼل ﺑما سﺑق ،أﻧت تواﻓق ﻋلﻰ أﻧه يﺟوز لﻧا رﻓﻊ دﻋوى ﻓﻲ المحكمﺔ ﺑسﺑب حدوث اﻧتهاك أو إساءة
استخدام لحقوق الملكيﺔ الفكريﺔ أو حقوق الملكيﺔ اﻷخرى.
وﺑالقدر الذي ﻻ يﻧطﺑق ﻋﻧده التحكيم ،أﻧت تواﻓق ﻋلﻰ أﻧه يﺟوز لك ﻓقط رﻓﻊ دﻋوى أمام محكمﺔ ﻓﻲ الوﻻيﺔ أو
محكمﺔ اتحاديﺔ موﺟودة ﻓﻲ ﻧيويورك ﺑوﻻيﺔ ﻧيويورك ﺑسﺑب أي ﻧزاع معﻧا يﻧشأ أو يرتﺑط ﺑالخدمات أو ﺑسﺑﺑﻧا .أﻧت
تتﻧازل ﺑموﺟب هذه الوثيقﺔ ﻋن أي اﻋتراض ﻋلﻰ هذا المكان ﻷﻧه غير مريح أو غير مﻧاسب وتواﻓق ﻋلﻰ أن تكون
الوﻻيﺔ القضائيﺔ والمكان الحصري ﻓﻲ ﻧيويورك.
صﻼحية باقي شروط الﻌقد رغم وجود بﻌض الشروط غير القابلة للتطبيق
ﺑشكل ﻋام .إذا ظهر أن أي شرط ﻓﻲ هذه اﻻتفاقيﺔ ﻷي سﺑب هو شرط غير قاﻧوﻧﻲ أو ﺑاطل أو غير قاﺑل لﻺﻧفاذ،
ﻓسيكون هذا الشرط واﺟب الﻧفاذ ﺑأقصﻰ قدر ممكن أو يتم ﻓصله ﻋن ﺑاقﻲ شروط هذه اﻻتفاقيﺔ ولن يؤثر ﻋلﻰ
صحﺔ الشروط المتﺑقيﺔ وﻧفاذها.
ﻋدم الشراكﺔ .أﻧت تواﻓق ﻋلﻰ ﻋدم وﺟود مشروع مشترك أو شراكﺔ أو توظيف أو ﻋﻼقﺔ وكالﺔ ﺑوكالﺔ ﺑيﻧك وﺑيﻧﻧا
ﻧتيﺟﺔ لهذه اﻻتفاقيﺔ أو استخدام الخدمﺔ.
التﻧازل ﻋن الحقوق .يﺟوز لﻧا التﻧازل ﻋن حقوقﻧا ﺑموﺟب هذه اﻻتفاقيﺔ ،ﺑشكل كلﻲ أو ﺟزئﻲ ،ﻷي شخص أو كيان
ﻓﻲ أي وقت ﺑدون مواﻓقتك .وﻻ يﺟوز لك التﻧازل ﻋن اﻻتفاقيﺔ ﺑدون مواﻓقﺔ خطيﺔ مسﺑقﺔ مﻧّا ،ويكون أي تﻧازل
غير مسموح ﺑواسطتك ﻻغيًا وﺑاطﻼً.
أتعاب المحاماة .ﻓﻲ حالﺔ التقاضﻲ ﻓيما يتعلق ﺑهذه اﻻتفاقيﺔ ،يحق للطرف المحكوم له ﻓﻲ ﻋمليﺔ التقاضﻲ هذه
استرداد ﺟميﻊ التكاليف وأتعاب المحاماة المعقولﺔ وغيرها من التكاليف التﻲ تكﺑدها الطرف المحكوم له ﻓﻲ ﻋمليﺔ
التقاضﻲ من الطرف اﻵخر.
ﻋدم التﻧازل ﻋن الشروط .لن يتم تفسير ﻓشلﻧا ﻓﻲ إﻧفاذ أي شرط من شروط هذه اﻻتفاقيﺔ ﺑأي حال من اﻷحوال ﻋلﻰ
أﻧه تﻧازل حالﻲ أو مستقﺑلﻲ ﻋن هذا الشرط ،وﻻ يؤثر ﺑأي حال من اﻷحوال ﻋلﻰ أي طرف ﻹﻧفاذ كل شرط من
الشروط ﻓيما ﺑعد .ﻻ يمثل أي تﻧازل صريح مﻧّا ﻋن أي من شروط هذه اﻻتفاقيﺔ أو أحكامها أو متطلﺑاتها تﻧازﻻً ﻋن
أي التزام مستقﺑلﻲ لﻼمتثال لهذا الشرط أو الحكم أو المتطلب.
اﻹشعارات .يﺟب أن تكون ﺟميﻊ اﻹشعارات التﻲ ترسلها أو الﻼزمﺔ ﺑموﺟب هذه اﻻتفاقيﺔ ﻓﻲ صورة كتاﺑيﺔ وأن
يتم إرسالها إلﻰ العﻧوان التالﻲ.legal@datacubed.com :
سﺑل اﻻﻧتصاف العادلﺔ .أﻧت تواﻓق ﺑموﺟب هذه الوثيقﺔ ﻋلﻰ أﻧﻧا سﻧتعرض لخسائر غير قاﺑلﺔ للتعويض إذا لم يتم
إﻧفاذ شروط هذه اﻻتفاقيﺔ ﻋلﻰ وﺟه الخصوص ،وﺑالتالﻲ تواﻓق ﻋلﻰ أﻧﻧا يحق لﻧا ،ﺑدون ضماﻧات ،أو إﺟراءات

أمﻧيﺔ أخرى ،أو إثﺑات ﺑالخسائر ،اللﺟوء لسﺑل اﻧتصاف ﻋادلﺔ ﻓيما يتعلق ﺑاﻧتهاكات هذه اﻻتفاقيﺔ ،ﺑاﻹضاﻓﺔ إلﻰ
سﺑل اﻻﻧتصاف اﻷخرى التﻲ قد تتوﻓر لﻧا ﺑموﺟب القاﻧون المعمول ﺑه.
اﻻتفاقيﺔ الكاملﺔ .تشكل هذه اﻻتفاقيﺔ ،شاملﺔً المستﻧدات المدمﺟﺔ ﺑاﻹشارة إليها ﺑشكل صريح ،اﻻتفاق الكامل ﺑيﻧك
وﺑيﻧﻧا ﻓيما يتعلق ﺑالخدمﺔ ،وهﻲ تلغﻲ ﺟميﻊ المراسﻼت الساﺑقﺔ أو المتزامﻧﺔ ،سواء كاﻧت إلكتروﻧيﺔ أو شفهيﺔ أو
خطيﺔ ﺑيﻧك وﺑيﻧﻧا.
الشروط اﻹضافية المنطبقة ﻋلﻰ البرامج المشغلة بواسطة نظام iOS
ﻓﻲ حالﺔ استخدام الخدمﺔ من خﻼل ﺑرﻧامج يعمل ﺑﻧظام  ،iOSتﻧطﺑق الشروط اﻹضاﻓيﺔ التاليﺔ:
.1
.2
.3
.4
.5

.6
.7
.8

أﻧت تقر أﻧه تم إﺑرام هذه الشروط الخاصﺔ ﺑاﻻستخدام ﺑيﻧك وﺑيﻧﻧا ﻓقط ،وليس مﻊ شركﺔ
 ("Apple"). Apple, Inc.ﻧحن ،وليس شركﺔ  ،Appleمسؤولون ﺑشكل حصري ﻋن
تطﺑيق  iOSالخاص ﺑﻧا وﻋن الخدمات والمواد المتوﻓرة ﻋليه.
يخضﻊ استخدامك لتطﺑيق  iOSلقواﻋد اﻻستخدام المﺑيﻧﺔ ﻓﻲ شروط خدمﺔ متﺟر تطﺑيقات
 Appleحيﻧئذ.
أﻧت تواﻓق ﻋلﻰ أن شركﺔ  Appleليست ملزمﺔ وﻻ يﺟب ﻋليها توﻓير الدﻋم أو خدمات
الصياﻧﺔ ﻓيما يتعلق ﺑتطﺑيق  iOSالخاص ﺑﻧا.
وﺑأقصﻰ قدر يسح ﺑه القاﻧون المعمول ﺑه ،ﻓإن شركﺔ  Appleليست ملزمﺔ ﺑتقديم ضمان ﻓيما
يتعلق ﺑتطﺑيق  iOSالخاص ﺑﻧا.
أﻧت تواﻓق ﻋلﻰ أﻧﻧا ،وليس  ،Appleمسؤولون ﻋن التعامل مﻊ أي دﻋاوى خاصﺔ ﺑك أو ﺑأي
ﺟهﺔ خارﺟيﺔ ﻓيما يتعلق ﺑتطﺑيق  iOSالخاص ﺑﻧا أو ﺑحوزة تطﺑيق  iOSالخاص ﺑﻧا و/أو
استخدامه ،ويشمل ذلك ﻋلﻰ سﺑيل المثال ﻻ الحصر ): (1دﻋاوى المسؤوليﺔ ﻋن المﻧتﺟات؛ )(2
أي دﻋوى ﺑأن التطﺑيق ﻓشل ﻓﻲ تلﺑيﺔ أي متطلب قاﻧوﻧﻲ أو تﻧظيمﻲ ،و) (3الدﻋاوى التﻲ تﻧشأ
ﺑموﺟب تشريﻊ حمايﺔ المستهلك أو تشريﻊ مماثل.
أﻧت تواﻓق ﻋلﻰ أن  Appleليست مسؤولﺔ ﻋن التحقيق والدﻓاع والتسويﺔ وإﺑراز الذمﺔ من أي
دﻋوى اﻧتهاك لحقوق الملكيﺔ الفكريﺔ ﻷي ﺟهﺔ خارﺟيﺔ مرتﺑطﺔ ﺑتطﺑيق  iOSالخاص ﺑﻧا أو
ﺑحوزة تطﺑيق  iOSالخاص ﺑﻧا و/أو استخدامه.
أﻧت تواﻓق ﻋلﻰ اﻻمتثال لﺟميﻊ شروط اتفاقيﺔ الطرف اﻵخر المعمول ﺑها ﻋﻧد استخدام تطﺑيق
 iOSالخاص ﺑﻧا ،مثل شروط شركﺔ اﻻتصاﻻت الﻼسلكيﺔ ،حيثما يﻧطﺑق ذلك.
يتفق الطرﻓان ﻋلﻰ أن شركﺔ  Appleوشركات  Appleالتاﺑعﺔ هﻲ أطراف ثالثﺔ مستفيدة من
شروط استخدام تطﺑيق  iOSالخاص ﺑﻧا .وﺑعد قﺑول شروط الخدمﺔ ،ستتمتﻊ  Appleﺑالحق
)وتعتﺑر مواﻓقﺔ ﻋلﻰ الحق( ﻓﻲ إﻧفاذ اﻻتفاقيﺔ معك ﺑصفتها طرﻓًا ثالثًا مستفيدًا.

سياسة خصوصية اﻷطفال
تاريخ السريان : 27يوليو2020

نبذة ﻋنا
ﻧحن شركﺔ  ،Data Cubedذ.م.م .واسمها التﺟاري  .Datacubed Healthويمكن التواصل معﻧا
ﻋلﻰ  legal@datacubed.comوﻋلﻰ:
Datacubed Health
15 Metrotech Center
7th Floor
Brooklyn, NY 11201
 Datacubed Healthهﻲ شركﺔ رائدة ﻓﻲ مﺟال التكﻧولوﺟيا تعمل ﻋلﻰ تحويل تحسين اﻻستفادة من العلوم
وتحسين صحﺔ المﺟتمعات إلﻰ أمر واقﻊ .وﻧحن ﻧطﺑق الحلول الفرديﺔ ﻋلﻰ ﻋمليﺔ ﺟمﻊ الﺑياﻧات ،ويشمل ذلك
تطﺑيقات الهواتف الذكيﺔ واﻷﺟهزة التﻲ يتم ارتداؤها وأﺟهزة اﻻستشعار المﻧزليﺔ والﺑيئيﺔ ،للتفاﻋل مﻊ المرضﻰ
ﻋن ﺑعد وﻷﺟل إﺟراء الدراسات السريريﺔ اﻻﻓتراضيﺔ .وﻓيما يتعلق ﺑاﻷﺑحاث أو التﺟارب أو الدراسات أو
مﺑادرات مشاركﺔ المرضﻰ أو المشروﻋات التﻲ ﻧﺟريها ﻧياﺑﺔ ﻋن الشركات ومؤسسات الرﻋايﺔ الصحيﺔ
والمؤسسات التعليميﺔ )"الدراسات"( ،ﻓﻧحن ﻧﺟمﻊ معلومات ﻓﻲ ﺑعض اﻷحيان من اﻷطفال اﻷقل من  13ﻋا ًما أو
من أولياء اﻷمور أو اﻷوصياء القاﻧوﻧيين )"مقدمو الرﻋايﺔ"( ﺑخصوص أطفالهم و/أو المرضﻰ الذين تقل
أﻋمارهم ﻋن  13ﻋا ًما .تعﻧﻲ اﻹشارة إليﻧا ﺑالضمائر "ﻧحن "و"إياﻧا "و"لﻧا "شركﺔ  .Datacubed Healthكما
صا ما خﻼﻓك وخﻼﻓﻧا.
أن اﻹشارة إلﻰ "الﺟهﺔ الخارﺟيﺔ "تعﻧﻲ شخ ً
نبذة ﻋنك
ﻓﻲ السياسﺔ ،تشير كلمﺔ" أﻧت "إليك ﺑصفتك:


العميل – موظف أو ممثل لشركﺔ ما يستخدم Datacubed Health



المشارك التاﺑﻊ للعميل – شخص مدﻋو من قِﺑل شركﺔ ما ويشارك ﻓﻲ دراسﺔ تﺟريها
 Datacubed Healthﻧياﺑﺔً ﻋن الشركﺔ ،والذي يمكن أن يكون طفﻼً يقل ﻋمره ﻋن
 13ﻋا ًما



المشارك التاﺑﻊ لشركﺔ –  Datacubed Healthشخص يشارك ﻓﻲ دراسﺔ تﺟريها
 Datacubed Healthﺑاﻷصالﺔ ﻋن ﻧفسها ،والذي يمكن أن يكون طفﻼً يقل ﻋمره
ﻋن  13ﻋا ًما

اﻷساس القانوني لجمﻊ مﻌلومات اﻷطفال


ﻧحن ﻻ ﻧﺟمﻊ المعلومات الشخصيﺔ من اﻷطفال الذين تقل أﻋمارهم ﻋن  13ﻋا ًما ﺑدون
مواﻓقﺔ مقدم الرﻋايﺔ ،ﺑاستثﻧاء حاﻻت خاصﺔ ومحدودة

ما المﻌلومات التي نجمﻌها ﻋن طفلك ،ولماذا؟
لتقديم الخدمات ،يمكن أن ﻧﺟمﻊ معلومات ﻋن طفلك من مقدمﻲ الرﻋايﺔ ،أو يمكﻧﻧا ﺟمﻊ المعلومات الشخصيﺔ
مﺑاشرة من اﻷطفال .ﻧياﺑﺔ ﻋن ﻋمﻼئﻧا ،ﻹﺟراء الدراسات ،ﻧحن ﻧﺟمﻊ المعلومات التاليﺔ ﻋن الطفل:


اﻻسم وتاريخ الميﻼد



المعلومات الديموغراﻓيﺔ )اﻷصل العرقﻲ والﻧوع والطول والوزن(



الحالﺔ الطﺑيﺔ



ﺟرﻋﺔ الدواء و/أو تفاصيل تغيير الﺟرﻋﺔ



موضﻊ حقن الدواء وتفاصيل تاريخ الحقن



معلومات اﻻستطﻼع لدراسﺔ أﺑحاث الصحﺔ واﻻقتصادات والﻧتائج

يمكن لمقدمﻲ الرﻋايﺔ أن يطلﺑوا مﻧا التوقف ﻋن ﺟمﻊ المعلومات الشخصيﺔ من الطفل من خﻼل مراسلتﻧا ﺑالﺑريد
اﻹلكتروﻧﻲ ﻋلﻰ  ،legal@datacubed.comوﺑالرغم من ذلك ،ﻓفﻲ تلك الحاﻻت ،لن يتمكن المشارك التاﺑﻊ
للعميل والمشارك ﻓﻲ دراسﺔ  Datacubed Healthمن مواصلﺔ المشاركﺔ ﻓﻲ أي دراسﺔ ﻧﺟريها ﻧياﺑﺔ ﻋن
العميل أو ﺑاﻷصالﺔ ﻋن أﻧفسﻧا .وإذا طلب مﻧا مقدمو الرﻋايﺔ التوقف ﻋن ﺟمﻊ المعلومات الشخصيﺔ ﻷطفالهم
واستخدامها ،ﻓيﺟب ﻋليﻧا تعطيل استخدام المشارك التاﺑﻊ للعميل والمشارك ﻓﻲ دراسﺔ Datacubed Health
ﻷﺟهزتﻧا طالما أﻧه ﻻ يتم ﺟمﻊ معلومات.
كيفية استخدام مﻌلومات اﻷطفال
ﻧحن ﻧستخدم المعلومات الشخصيﺔ التﻲ يتم ﺟمعها من اﻷطفال أو من مقدمﻲ الرﻋايﺔ لﻸطفال لﻸغراض التاليﺔ:


إﺟراء الدراسات ﻧياﺑﺔ ﻋن ﻋمﻼئﻧا ،أو ﺑاﻷصالﺔ ﻋن ﻧفسﻧا؛



توﻓير الخدمات؛



اﻻستﺟاﺑﺔ لخدمﺔ العمﻼء ولمشكﻼت الدﻋم الفﻧﻲ والطلﺑات.

يﺟوز لﻧا استخدام المعلومات المﺟمعﺔ أو التﻲ تم إخفاء هويﺔ أصحاﺑها ﻋن اﻷطفال لﻸﺑحاث والتحليل ولﻸغراض
المماثلﺔ لتحسين الخدمات .وﻋﻧدما ﻧقوم ﺑذلك ،ﻓﻧحن ﻧحذف اﻷسماء وﻋﻧاوين الﺑريد اﻹلكتروﻧﻲ ومعلومات
اﻻتصال وغيرها من ﺑياﻧات التعريف الشخصيﺔ .ويﺟوز لﻧا استخدام المعلومات المﺟمعﺔ أو التﻲ تم إخفاء هويﺔ
أصحاﺑها لﻸغراض التاليﺔ:


ﻹﺟراء اﻷﺑحاث أو التحليل الذي يشمل اﻷﺑحاث والتحليل ﺑواسطﺔ العميل؛



لتحسين ﻓهم طريقﺔ الوصول إلﻰ أﺟهزتﻧا واستخدامها ،و



لتحسين أﺟهزتﻧا واﻻستﺟاﺑﺔ لتفضيﻼت المستخدمين.

كيفية مشاركة مﻌلومات اﻷطفال
ﻧحن ﻻ ﻧﺑيﻊ معلومات اﻷطفال ،وﻻ يمكن لﻸطفال إتاحﺔ معلوماتهم للعامﺔ ﻋﺑر الخدمﺔ .ﻧحن ﻓقط ﻧشارك
المعلومات الشخصيﺔ للمشارك التاﺑﻊ للعميل مﻊ العميل أو مﻊ من ﻧﺟمﻊ المعلومات الشخصيﺔ ﻧياﺑﺔ ﻋﻧه ،لتوﻓير
الخدمات وﻹﺟراء الدراسات ولﻼمتثال للقاﻧون ولحمايﺔ أﻧفسﻧا والمستخدمين اﻵخرين للخدمات .ﻋلﻰ سﺑيل المثال،
يﺟوز لﻧا مشاركﺔ المعلومات الشخصيﺔ كما يلﻲ:


موﻓرو الخدمﺔ .يﺟوز أن ﻧشارك المعلومات الشخصيﺔ التﻲ ﻧﺟمعها من اﻷطفال مﻊ
شركاء العمل أو المستشارين أو موﻓري الخدمات أو الشركات الفرﻋيﺔ أو المقاولين أو
الوكﻼء ﺑشكل سري من أﺟل تمكيﻧهم من توﻓير الخدمات إليﻧا وإليك ولتمكيﻧﻧا من توﻓير
الخدمات وإﺟراء الدراسات .ﻋلﻰ سﺑيل المثال ،يمكن للمضيف وموﻓر خدمﺔ اﻹﻧترﻧت
الخاصين ﺑﻧا الوصول إلﻰ ﺑعض تلك المعلومات.



ﻋمليات الﻧقل من شركﺔ ﻷخرى .يﺟوز لﻧا ﻧقل ملكيﺔ معلوماتك إلﻰ من يخلفوﻧﻧا ﻓﻲ
المصلحﺔ ،ويشمل ذلك ﻋلﻰ سﺑيل المثال ﻻ الحصر ﻧقل الملكيﺔ إلﻰ ﺟهﺔ خارﺟيﺔ ﻓﻲ حالﺔ
حدوث شراء أو ﺑيﻊ أو ﻋمليﺔ ﺑيﻊ لﻸصول أو دمج أو إﻓﻼس .وﺑالتالﻲ يمكن تقرير
محظورا ﺑموﺟب
السياسات المﻧطﺑقﺔ ﻋلﻰ معلوماتك ﺑواسطﺔ المﻧقول إليه ،ما لم يكن ذلك
ً
القاﻧون.



ضا مشاركﺔ المعلومات مﻊ الﺟهات الحكوميﺔ و/أو
اﻻستﺟاﺑﺔ لعمليﺔ قاﻧوﻧيﺔ .يﺟوز لﻧا أي ً
ﺟهات إﻧفاذ القاﻧون ﺑالقدر الذي ﻧراه ضروريًا لﻼمتثال للقاﻧون ،مثل تقديم المعلومات
استﺟاﺑﺔً مﻧّا لمذكرة استدﻋاء للمحكمﺔ أو ﻷمر محكمﺔ ،أو للدﻓاع ﻓﻲ دﻋوى قاﻧوﻧيﺔ ،أو
لتحديد حقوقﻧا القاﻧوﻧيﺔ أو حمايتها أو ﻷي سﺑب آخر يسمح ﺑه القاﻧون المعمول ﺑه.



ضا اﻹﻓصاح ﻋن المعلومات الشخصيﺔ ﺑحوزتﻧا إذا
لحمايﺔ أﻧفسﻧا واﻵخرين .يﺟوز لﻧا أي ً
تﺑين لﻧا أﻧا هذا اﻷمر ضروري أو مﻼئم لمﻧﻊ حدوث ﻧشاط إﺟرامﻲ ،أو إصاﺑﺔ ﺟسديﺔ ،أو
تلف الممتلكات ،أو لمﻧﻊ حدوث إيذاء ﺑدﻧﻲ.



مﻊ مقدمﻲ الرﻋايﺔ .يمكن لمقدمﻲ الرﻋايﺔ طلب الحصول ﻋلﻰ معلومات ﻋن المعلومات
التﻲ ﻧﺟمعها من أطفالهم من خﻼل التواصل معﻧا ﻋلﻰ .legal@datacubed.com



ضا استخدام المعلومات
المعلومات المﺟمعﺔ والتﻲ تم إخفاء هويﺔ أصحاﺑها .يﺟوز لﻧا أي ً
المﺟمعﺔ أو التﻲ تم إخفاء هويﺔ أصحاﺑها مﻊ ﺟهات خارﺟيﺔ

حق مقدمي الرﻋاية في مراجﻌة مﻌلومات اﻷطفال وحذفها والتحكم باستخدامنا لها
يمكن لمقدمﻲ الرﻋايﺔ مراﺟعﺔ معلومات اﻷطفال التﻲ ﻧﺟمعها ﻋن أطفالهم وحذف المعلومات الشخصيﺔ ﻋن
أطفالهم ،ويمكﻧهم رﻓض السماح ﺑإﺟراء المزيد من ﻋمليات ﺟمﻊ الﺑياﻧات ﻋن أطفالهم أو استخدامها .ولممارسﺔ
تلك الحقوق ،يمكن التواصل معﻧا ﻋلﻰ  .legal@datacubed.comسيلزم ﻋليك تأكيد أﻧك مقدم الرﻋايﺔ للطفل

للحصول ﻋلﻰ معلومات ﻋن الطفل .يمكن أن تظل ﻧسخ المعلومات مخزﻧﺔ مؤقتًا أو محفوظﺔ ﻓﻲ أﻧظمتﻧا ﺑعد طلب
حذﻓها.
كيفية حماية خصوصية اﻷطفال
ﻋﻧدما ﻧستهدف ﺟمﻊ معلومات شخصيﺔ ﻋن اﻷطفال ،ﻓﻧحن ﻧقوم ﺑالخطوات التاليﺔ لحمايﺔ خصوصيﺔ اﻷطفال،
والتﻲ تشمل:


طلب ﻋﻧوان الﺑريد اﻹلكتروﻧﻲ لمقدم الرﻋايﺔ ﻓﻲ أي حالﺔ ﻧطلب ﻓيها معرﻓﺔ السن
وتحديد أن المستخدم أقل من  13ﻋا ًما قﺑل ﺟمﻊ أي معلومات شخصيﺔ من الطفل ﻋلﻰ أي
ﺟهاز أو تطﺑيق مخصص للطفل.



إذا أردﻧا ﺟمﻊ المعلومات الشخصيﺔ من طفل ،ﻓسﻧطلب مواﻓقﺔ مقدم الرﻋايﺔ من خﻼل
الﺑريد اﻹلكتروﻧﻲ ،مﻊ شرح المعلومات التﻲ ﻧﺟمعها ،وكيفيﺔ تخطيطﻧا ﻻستخدامها،
وكيفيﺔ توﻓير مقدم الرﻋايﺔ للمواﻓقﺔ ،وكيفيﺔ إلغاء مقدم الرﻋايﺔ لمواﻓقته.



ﻓيما يتعلق ﺑالخدمات أو الدراسات ،ﺟمﻊ معلومات التواصل مﻊ الطفل ﻋﺑر اﻹﻧترﻧت
)مثل ﻋﻧوان الﺑريد اﻹلكتروﻧﻲ( من أﺟل التواصل مﻊ الطفل وطلب ﻋﻧوان الﺑريد
اﻹلكتروﻧﻲ لمقدم الرﻋايﺔ ﻓﻲ الوقت ﻧفسه من أﺟل إﺑﻼغ مقدم الرﻋايﺔ ﺑخصوص ﺟمﻊ
معلومات الطفل واستخدامها ولتوﻓير الفرصﺔ لمقدم الرﻋايﺔ لمﻧﻊ المزيد من ﻋمليات
التواصل مﻊ الطفل؛



ﻓيما يتعلق ﺑإرسال اﻹشعارات )اﻹشعارات ﻋلﻰ اﻷﺟهزة الﺟوالﺔ وغيرها من اﻷﺟهزة(،
الحصول ﻋلﻰ ﻋﻧوان الﺑريد اﻹلكتروﻧﻲ لمقدم الرﻋايﺔ وتوﻓير إشعار لمقدم الرﻋايﺔ
ﺑاهتمامﻧا ﺑالتواصل مﻊ الطفل وتوﻓير الفرصﺔ لمقدم الرﻋايﺔ لمﻧﻊ التواصل مﻊ الطفل قﺑل
وصول إشعارات ﺑذلك إلﻰ الطفل؛



إذا كان الﺟهاز يﺟمﻊ معلومات الموقﻊ الﺟغراﻓﻲ المحددة ﺑدرﺟﺔ كاﻓيﺔ ،مثل ﺟمﻊ
معلومات ﻋن ﻋﻧوان الشارع أو ﻓﻲ حالﺔ استخدام المعرﻓات الدائمﺔ للخدمات
)مثل ملفات تعريف اﻻرتﺑاط( ،يﺟمﻊ المعلومات لﺟعل الخدمات أكثر ﻧفعًا )مثل ﻧوع ﻧظام
تشغيل الكمﺑيوتر ،وﻋﻧوان  IPومعرف الﺟهاز الﺟوال ومستعرض الويب( ،وﻹشعار
مقدمﻲ الرﻋايﺔ ،وللحصول ﻋلﻰ مواﻓقﺔ مقدم الرﻋايﺔ قﺑل ﺟمﻊ تلك المعلومات.



إشعار مقدمﻲ الرﻋايﺔ ﺑخصوص ممارساتﻧا ﻓيما يتعلق ﺑاﻷطفال ،والتﻲ تشمل أﻧواع
المعلومات التﻲ يمكن أن ﻧﺟمعها من اﻷطفال ،واﻻستخدامات التﻲ من أﺟلها ﻧﺟمﻊ تلك
المعلومات ،وما إذا كاﻧت تتم مشاركﺔ تلك المعلومات مﻊ الغير أم ﻻ ،ومﻊ من تتم
مشاركتها.



الحصول ﻋلﻰ مواﻓقﺔ مقدمﻲ الرﻋايﺔ ﻋن ﺟمﻊ المعلومات الشخصيﺔ من أطفالهم أو ﻋلﻰ
توﻓير المعلومات ﻋن الخدمات والدراسات مﺑاشرة إلﻰ أطفالهم؛



تقييد ﺟمعﻧا للمعلومات الشخصيﺔ من اﻷطفال للقدر الذي ﻻ يزيد ﻋن الضرورة المعقولﺔ
للمشاركﺔ ﻓﻲ الخدمات والدراسات؛



توﻓير وصول مقدمﻲ الرﻋايﺔ إلﻰ المعلومات الشخصيﺔ أو توﻓير القدرة ﻋلﻰ طلب
الوصول إلﻰ المعلومات الشخصيﺔ التﻲ ﺟمعﻧاها من أطفالهم والقدرة ﻋلﻰ طلب تغيير تلك
المعلومات الشخصيﺔ أو حذﻓها.

التغييرات ﻋلﻰ هذه السياسة
هذه السياسﺔ محدثﺔ ﻓﻲ تاريخ السريان المﺑين أﻋﻼه .ويﺟوز لﻧا تغيير تلك السياسﺔ من وقت ﻵخر ،يرﺟﻰ
اﻻطﻼع ﻋليها من وقت ﻵخر للتأكد من أﻧها محدثﺔ .وسوف ﻧﻧشر أي تغييرات ﻋلﻰ هذه السياسﺔ ﻋلﻰ موقعﻧا
ﻋلﻰ العﻧوان التالﻲ .www.datacubed.com

سياسة ملفات تﻌريف اﻻرتباط
سياسة ملفات تﻌريف ارتباط شركة  ،Data Cubedذ.م.م .واسمها التجاري Datacubed Health
تاريخ السريان : 2إﺑريل2021

سبب توفيرنا لهذه السياسة
تشرح سياسﺔ ملفات تعريف اﻻرتﺑاط هذه معلومات ﻋن ملفات تعريف اﻻرتﺑاط ،واستخدامﻧا لها ،وكيف يمكﻧك
التعامل معها.
الشروط المدمجة
صا ﻋليها ﺑشكل تام ﻓﻲ هذه الوثيقﺔ.
يتم دمج الشروط اﻹضاﻓيﺔ التاليﺔ ﻓﻲ هذه السياسﺔ كما لو كاﻧت مﻧصو ً


سياسﺔ الخصوصيﺔ



شروط خدمﺔ المستخدم الﻧهائﻲ

نبذة ﻋنا
ﻓﻲ سياسﺔ ملفات تعريف اﻻرتﺑاط هذه:


تعﻧﻲ اﻹشارة ﺑالضمائر" ﻧحن "و"إياﻧا "و"لﻧا "شركﺔ .Datacubed Health



صا خﻼﻓك وخﻼﻓﻧا.
تعﻧﻲ" الﺟهﺔ الخارﺟيﺔ "شخ ً

نبذة ﻋنك
ﻓﻲ سياسﺔ ملفات تعريف اﻻرتﺑاط هذه ،تشير كلمﺔ" أﻧت "إليك ﺑصفتك


العميل – موظف أو ممثل لشركﺔ ما يستخدم Datacubed Health



المشارك التاﺑﻊ للعميل – شخص مدﻋو من قِﺑل شركﺔ ما ويشارك ﻓﻲ دراسﺔ تﺟريها
 Datacubed Healthﻧياﺑﺔً ﻋن الشركﺔ



المشارك ﻓﻲ دراسﺔ –  Datacubed Healthهو شخص يشارك ﻓﻲ دراسﺔ تﺟريها
شركﺔ  Datacubed Healthﺑاﻷصالﺔ ﻋن ﻧفسها

مﻌلومات ﻋن ملفات تﻌريف اﻻرتباط
ملف تعريف اﻻرتﺑاط ﻋﺑارة ﻋن ملف صغير يحتوي ﻋلﻰ سلسلﺔ من اﻷحرف يتم إرسالها إلﻰ ﺟهاز أحد
العمﻼء أو لمشارك تاﺑﻊ ﻷحد العمﻼء أو لمشارك ﻓﻲ دراسﺔ  Datacubed Healthﻋﻧد زيارة أحد مواقﻊ
الويب .يتيح ملف تعريف اﻻرتﺑاط ميزات ووظائف موقﻊ ويب  .www.datacubed.comتشرح سياسﺔ
ملفات تعريف اﻻرتﺑاط هذه معلومات ﻋن ملفات تعريف اﻻرتﺑاط ،واستخدامﻧا لها ،وكيف يمكﻧك التعامل معها.
سبب استخدامنا لملفات تﻌريف اﻻرتباط
تصنيفات ملفات تﻌريف اﻻرتباط
يمكن تقسيم ملفات تعريف اﻻرتﺑاط إلﻰ تصﻧيفات وﻓقًا لفترة ﻋملها ،والمﺟاﻻت الخاصﺔ ﺑها ،وأﻧواﻋها.
ملفات تعريف اﻻرتﺑاط حسب ﻓترة ﻋملها


ملفات تعريف ارتﺑاط ﺟلسات العمل هﻲ تلك الملفات التﻲ يتم حذﻓها ﻋﻧدما يغلق
المستخدمون المستعرضات.



ملفات تعريف اﻻرتﺑاط الدائمﺔ هﻲ تلك التﻲ تظل ﻋلﻰ كمﺑيوتر المستخدم لفترة زمﻧيﺔ
محددة مسﺑقًا.

ﻧحن ﻧستخدم ملفات تعريف اﻻرتﺑاط الدائمﺔ ﻓﻲ ﺑعض اﻷحيان ﻋﻼوة ً ﻋلﻰ ملفات تعريف ارتﺑاط ﺟلسات العمل.
ملفات تعريف اﻻرتﺑاط حسب المﺟال


ملفات تعريف ارتﺑاط اﻷطراف اﻷصليﺔ هﻲ تلك التﻲ تأتﻲ من خادم ويب للصفحﺔ التﻲ
زارها المستخدم



ملفات تعريف ارتﺑاط اﻷطراف الخارﺟيﺔ هﻲ تلك المخزﻧﺔ ﺑواسطﺔ مﺟال مختلف ﻋن
المﺟال الخاص ﺑالصفحﺔ التﻲ زارها المستخدم.

ملفات تعريف اﻻرتﺑاط حسب الﻧوع


ملفات تعريف اﻻرتﺑاط الضروريﺔ هﻲ تلك الملفات الضروريﺔ لتوﻓير الخدمات المتوﻓرة
ﻋﺑر موقﻊ الويب إليك .



ملفات تعريف ارتﺑاط التحليﻼت هﻲ تلك التﻲ تﺟمﻊ المعلومات ﺑصورة مﺟمعﺔ لمساﻋدتﻧا
ﻓﻲ ﻓهم طريقﺔ استخدام موقﻊ الويب الخاص ﺑﻧا ولمساﻋدتﻧا ﻓﻲ تخصيص موقﻊ الويب
الخاص ﺑﻧا ليﻧاسب استخدامك له.



ملفات تعريف اﻻرتﺑاط الوظيفيﺔ هﻲ التﻲ تسمح لموقﻊ الويب ﺑتذكر المعلومات التﻲ تُغيّر
من طريقﺔ ﻋمل موقﻊ الويب أو شكله ،مثل اللغﺔ المفضلﺔ .قد يﺟعل ﻓقد المعلومات ﻓﻲ
ملف تعريف ارتﺑاط وظيفﻲ التﺟرﺑﺔ ﻋلﻰ موقﻊ الويب أقل استفادة ،لكﻧه ﻻ يمﻧﻊ ﻋمل
موقﻊ الويب.

التﻌامل مﻊ ملفات تﻌريف اﻻرتباط
يمكﻧك تعيين تفضيﻼت ملفات تعريف اﻻرتﺑاط لديك ﻓﻲ أي وقت من خﻼل[ اﻻﻧتقال إلﻰ صفحﺔ التفضيﻼت
والﻧقر ﻓوق أيقوﻧﺔ  "C".يمكﻧك ﺑعد ذلك ضﺑط شريط التمرير المتوﻓر ﻋﻧد" تشغيل "أو" إيقاف" ،ثم الﻧقر ﻓوق
"حفظ وإغﻼق".
وﺑد ً
ﻻ من ذلك ،تتيح معظم المستعرضات لك تمكين ملفات تعريف اﻻرتﺑاط أو تعطيلها .إذا كﻧت تريد تقييد
ملفات تعريف اﻻرتﺑاط المعيﻧﺔ ﺑواسطﺔ أي موقﻊ ويب أو حظرها ،ﻓيمكﻧك القيام ﺑذلك من خﻼل إﻋدادات
مستعرض الويب لكل مستعرض ويب ﻋلﻰ كل ﺟهاز تستخدمه للوصول إلﻰ اﻹﻧترﻧت .تختلف طرق القيام ﺑذلك
من مستعرض إلﻰ آخر ومن إصدار إلﻰ آخر .ويمكن الحصول ﻋلﻰ معلومات ﻋن تقييد ملفات تعريف اﻻرتﺑاط
أو حظرها ،ويشمل ذلك مﺟموﻋﺔ كﺑيرة من المستعرضات ،ﻋلﻰ .www.allaboutcookies.org
ملفات تﻌريف اﻻرتباط التي نستخدمها
يشرح الﺟدول أدﻧاه ملفات تعريف اﻻرتﺑاط التﻲ ﻧستخدمها وسﺑب استخدامها.
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سياسة ﻋدم التﻌقب الخاصة بنا
تتضمن ﺑعض المستعرضات ميزات" ﻋدم التعقب "التﻲ تتيح لك إﺑﻼغ موقﻊ ويب ما ﺑعدم تعقﺑك .ﻻ يتعقﺑك موقﻊ
الويب الخاص ﺑﻧا ﻋﻧدما ﻻ يتم قﺑول ملفات تعريف اﻻرتﺑاط.
اﻻتصال بنا
إذا كاﻧت لديك أي أسئلﺔ حول سياسﺔ ملفات تعريف اﻻرتﺑاط هذه ،ﻓيرﺟﻰ التواصل معﻧا ﺑالﺑريد اﻹلكتروﻧﻲ
ﻋلﻰ .legal@datacubed.com

