Datacubed Health
سياسة الخصوصية
تاريخ السريان 1 :إبريل 2022
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 اإللكتروني ،والخدمات ،والمعلومات ،واألدوات،
والوظائف ،والتحديثات ،والمواد المماثلة (يشار إليها جمي ًعا باسم "الخدمات") .أنت 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 اإلضافية التالية في هذه السياسة كما لو كانت منصو ً
•
•
•

شروط خدمة المستخدم النهائي
سياسة خصوصية األطفال
سياسة ملفات تعريف االرتباط

نبذة عنا
نحن شركة  ،Data Cubedذ.م.م .واسمها التجاري  Datacubed Health.ويمكن التواصل معنا على
 legal@datacubed.comوعلى:
Datacubed Health
384 Bridge Street
4th Floor
Brooklyn, NY 11201
 Datacubed Healthهي شركة رائدة في مجال التكنولوجيا تعمل على تحويل تحسين االستفادة من العلوم وتحسين صحة
المجتمعات إلى أمر واقع .ونحن نطبق الحلول الفردية على عملية جمع البيانات ،ويشمل ذلك تطبيقات الهواتف الذكية
واألجهزة التي يتم ارتداؤها وأجهزة االستشعار المنزلية والبيئية ،للتفاعل مع المرضى عن بعد وألجل إجراء الدراسات
السريرية االفتراضية .وفيما يتعلق باألبحاث أو التجارب أو الدراسات أو مبادرات مشاركة المرضى أو المشروعات التي
نجريها نيابة عن الشركات ومؤسسات الرعاية الصحية ("الدراسات البحثية السريرية") والمؤسسات التعليمية ("الدراسات
األكاديمية") (يشار إليها م ًعا باسم "الدراسات") ،فنحن نجمع معلومات منك في بعض األحيان.
صا
تعني اإلشارة بالضمائر "نحن" و"إيانا" و"لنا" شركة  Datacubed Health.تعني اإلشارة بكلمة "الجهة الخارجية" شخ ً
خالفك وخالفنا.
نحن شركة تقوم بمعالجة المعلومات الشخصية التي يوفرها المشاركون التابعون للعميل إلينا .ونحن نتحكم في المعلومات
الشخصية التي يقدمها المشاركون في دراسة  Datacubed Healthإلينا.
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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 Health
باألصالة عن نفسها

وبصفتك العميل ،فأنت من يتحكم بالمعلومات الشخصية للمشارك التابع للعميل لتوفيرها إلينا.

األساس القانوني الذي نطبقه لمعالجة المعلومات الشخصية
نحن نعالج معلوماتك الشخصية استنادًا إلى:
•

•

موافقتك على تقديمها إلينا أو إلى العميل فيما يتعلق بالدراسات التي نجريها .ويحق لك إلغاء موافقتك في أي وقت.
يمكنك إلغاء موافقتك على معالجتنا لمعلوماتك الشخصية من خالل التواصل معنا عبر
 legal@datacubed.comأو من خالل التواصل مع عملينا ،راعي الدراسة ،عبر الموقع السريري الذي يتم
إجراء الدراسة عليه .المعالجة التي يتم إجراؤها فيما يتعلق بالدراسات بموجب األساس القانوني لـ "موافقتك" هي:
 oجمع المعلومات الشخصية من المشاركين التابعين للعميل والمشاركين التابعين لشركة Datacubed
 ،Healthو
 oجمع المعلومات الشخصية واستخدامها لتقديم الخدمات.
القدر الذي ال يتجاوز حقوقنا بموجب القانون المعمول به ،ومصالحنا التجارية المشروعة .المعالجة التي يتم
إجراؤها فيما يتعلق بالدراسات بموجب األساس القانوني لـ "مصالحنا التجارية المشروعة" هي:
 oاالستجابة لخدمة العمالء ولمشكالت الدعم الفني والطلبات،
 oتلبية طلباتك المرسلة إلى موقعنا اإللكتروني ومكتب المساعدة أو المرسلة إلى
legal@datacubed.com
 oتطوير الخدمات وتحسينها

المعلومات الشخصية التي نجمعها

بصفتك مشار ًكا تابعًا للعميل أو مشار ًكا تابعًا لشركة  Datacubed Healthفي دراسة أكاديمية ،يجوز لنا جمع المعلومات
التالية عند قيامك بالتسجيل للمشاركة في دراسة أكاديمية ،والمشاركة فيها:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

االسم
العنوان
تاريخ الميالد
مكان الميالد
عنوان البريد اإللكتروني
اسم المستخدم
المعلومات من أنشطتك وأجهزتك المستخدمة على الخدمات
موقع االستخدام مع ميزات السياج الجغرافي ،إن أمكن
معلومات جهاز الهاتف
معلومات جهاز Bluetooth
جهات اتصال الهاتف
بيانات تعريف الهاتف الخلوي
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•
•
•
•
•
•
•
•

بيانات تعريف الرسائل القصيرة
عناوين IP
بيانات تعريف مواقع التواصل االجتماعي
المعلومات الديموغرافية (األصل العرقي والنوع والطول والوزن)
الحالة الطبية
الجرعة الطبية و/أو تفاصيل تغيير الجرعة
موضع الحقن الطبي وتفاصيل تاريخ الحقن
معلومات االستطالع لبيانات أبحاث الصحة واالقتصادات والنتائج )(HEOR

بصفتك مشار ًكا تاب ًعا للعميل أو مشار ًكا تاب ًعا لشركة  Datacubed Healthفي دراسة بحثية سريرية ،يجوز لنا جمع
المعلومات التالية عند قيامك بالتسجيل للمشاركة في دراسة بحثية سريرية ،والمشاركة فيها:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

االسم األول ،واالسم األخير بشكل اختياري
عنوان البريد اإللكتروني
المعلومات من أنشطتك وأجهزتك المستخدمة على الخدمات
موقع االستخدام مع ميزات السياج الجغرافي ،إن أمكن
عناوين IP
الحالة الطبية
الجرعة الطبية و/أو تفاصيل تغيير الجرعة
موضع الحقن الطبي وتفاصيل تاريخ الحقن
معلومات االستطالع لبيانات أبحاث الصحة واالقتصادات والنتائج )(HEOR

وبصفتك العميل ،يمكن أن نجمع المعلومات التالية:
•
•
•
•
•
•
•

االسم
عنوان الشركة
رقم هاتف الشركة
عنوان البريد اإللكتروني للشركة
أي رسائل ترسلها إلينا
معلومات الفوترة
التفاصيل األخرى 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 Health
لتوفير الخدمات إليك .كما يجوز لنا أيضًا استخدم تلك المعلومات لمساعدتنا في تحسين خدماتنا ،وتلبية طلباتك ،ولألغراض
األخرى التي يسمح بها القانون.
إذا كنت مشار ًكا تابعًا للعميل ،فإن معالجتنا لمعلوماتك مقتصرة على ما تم االتفاق عليه في العقد مع العميل .نحن فقط نشارك
المعلومات مجهولة الهوية مع العميل ،الذي هو راعي الدراسة.
نحن نستخدم تلك المعلومات التي نجمعها من العمالء لإلجابة عن استفساراتك ولتوفير الخدمات إليك.
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كيفية مشاركة المعلومات الشخصية
نحن نشارك معلوماتك الشخصية مع موفري الخدمات لدينا بشكل سري من أجل تمكينهم من توفير الخدمات إلينا وإليك
ولتمكيننا من توفير الخدمات:
•
•
•
•
•

توفر شركة ) Amazon Web Services, Inc. (AWSالخدمات في الواليات المتحدة وألمانيا وتقوم بتخزين جميع
المعلومات الشخصية التي نجمعها منك
تساعد شركة  Rocket Science Groupذ.م.م .واسمها التجاري  ،Mailchimpالموجودة في الواليات المتحدة،
في إدارة المراسالت عبر البريد اإللكتروني
تساعد شركة  ،Stefanini Groupالموجودة في الواليات المتحدة وبلجيكا ورومانيا والفلبين في إدارة تذاكر الدعم
تساعدنا شركة  ،Twilio, Inc.الموجودة في ألمانيا والواليات المتحدة ،في إرسال الرسائل النصية واستالمها ،وتوفر
مؤتمرات الفيديو
تساعدنا شركة  ،Splunk, Inc.الموجودة في ألمانيا والواليات المتحدة ،وشركة  ،Sisense, Ltd.الموجودة في
ألمانيا والواليات المتحدة في التحليل وتوفير تقارير األداء حول المعلومات الشخصية

وبتوجيه من عمالئنا ،نحن نشارك المعلومات الشخصية مع المستشفيات والعيادات التي تقدم الخدمات نيابة عن عمالئنا.
يجوز لنا مشاركة المعلومات مع الجهات الحكومية و/أو جهات إنفاذ القانون بالقدر الذي نراه ضروريًا لالمتثال للقانون ،مثل
تقديم المعلومات استجابةً منّا لمذكرة استدعاء للمحكمة أو ألمر محكمة ،أو للدفاع في دعوى قانونية ،أو لتحديد حقوقنا القانونية
أو حمايتها أو ألي سبب آخر يسمح به القانون المعمول به .نحن ملتزمون بمراجعة قانونية أي أمر استدعاء أو أمر محكمة
لإلفصاح عن البيانات ،أو للطعن في أمر االستدعاء أو أمر المحكمة إذا تبين لنا ،بعد إجراء تقييم دقيق ،أنه توجد أسباب للقيام
بذلك ،ولطلب اتخاذ تدابير مؤقتة لتعليق آثار أمر االستدعاء أو أمر المحكمة حتى تقرر المحكمة في األسس الموضوعية،
ولعدم اإلفصاح عن البيانات الشخصية المطلوبة حتى يُطلب منها القيام بذلك بموجب القواعد اإلجرائية المعمول بها ،ولتوفير
الحد األدنى من المعلومات المسموح بها عند الرد على أمر االستدعاء أو أمر المحكمة ،على أساس وجود تفسير معقول ألمر
االستدعاء أو أمر المحكمة .تعتمد المعلومات التي تتم مشاركتها على ما هو مطلوب في أمر االستدعاء أو أمر المحكمة.
يجوز لنا أيضًا اإلفصاح عن المعلومات الشخصية بحوزتنا إذا تبين لنا أنا هذا األمر ضروري أو مالئم لمنع حدوث نشاط
إجرامي ،أو إصابة جسدية ،أو تلف الممتلكات ،أو لمنع حدوث إيذاء بدني .تعتمد المعلومات الشخصية التي تم اإلفصاح عنها
على الظروف وقتئذ.
يجوز لنا نقل ملكية معلوماتك إلى من يخلفوننا في المصلحة ،ويشمل ذلك على سبيل المثال ال الحصر نقل الملكية إلى جهة
خارجية في حالة حدوث شراء أو بيع أو عملية بيع لألصول أو دمج أو إفالس .وبالتالي يمكن تقرير السياسات المنطبقة على
محظورا بموجب القانون .تتكون المعلومات الشخصية التي تم نقلها من
معلوماتك بواسطة المنقول إليه ،ما لم يكن ذلك
ً
المعلومات الشخصية التي تم جمعها كما هو موضح أعاله.
يجب على أي جهة خارجية نشارك معها معلوماتك نفس الحماية أو درجة متساوية من الحماية لمعلوماتك كما هو منصوص
عليه في السياسة ،وكما هو مطلوب في إرشادات تطبيقات .Apple

مكان تخزيننا للبيانات الشخصية ومعالجتها

نحن ّ
نخزن المعلومات التي نجمعها منك على خوادمنا التي توفرها شركة  AWSفي الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي.
وألغراض االختبار ،يمكن تخزين المعلومات التي نجمعها منك أيضًا على أجهزة الكمبيوتر المكتبية والمحمولة المستخدمة
بواسطة موظفينا في الواليات المتحدة .يمكن نقل المعلومات التي نجمعها منك أيضًا في المنطقة االقتصادية األوروبية
وسويسرا من تلك المناطق واالحتفاظ بها خارج المنطقة االقتصادية األوروبية وسويسرا بسبب وجود عملياتنا وبعض خوادمنا
في الواليات المتحدة .نحن نوقع على عقود بشروط قياسية من أجل نقل معلوماتك خارج المنطقة االقتصادية األوروبية
وسويسرا .وقد انسحبنا من إطار عمل حماية الخصوصية في االتحاد األوروبي  -الواليات المتحدة وكذلك إطار عمل حماية
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الخصوصية في سويسرا  -الواليات المتحدة كما هو موضح بواسطة وزارة التجارة األمريكية فيما يتعلق بجمع المعلومات
الشخصية التي تم نقلها من المنطقة االقتصادية األوروبية وسويسرا إلى الواليات المتحدة واستخدام تلك المعلومات واالحتفاظ
بها ،وسوف نواصل تطبيق مبادئ حماية الخصوصية أيضًا على المعلومات الشخصية 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 نحتفظ بها فقط
طوال المدة التي نحتاجها خاللها لتنفيذ الخدمات .ويمكن لنا أيضًا االحتفاظ بمعلوماتك لفترة زمنية معينة .على سبيل المثال،
عندما ينطبق القانون األمريكي وعندما يكون ذلك الز ًما بموجب القانون األمريكي ،يمكننا أن نحتفظ بالمعلومات الصحية
المحمية بضمان لمدة  7.5سنوات أو ألي مدة تكون الزمة أو مسموحة بموجب القانون ،وعندما ينطبق المؤتمر الدولي
لمواءمة اللوائح الخاصة بهيكل الصناعة ومحتوى تقارير الدراسات السريرية ،يتم االحتفاظ ببيانات الدراسات البحثية
السريرية لفترة  25عا ًما من تاريخ إكمال الخدمات أو لفترة أطول على النحو الالزم بموجب القانون المحلي.

تواجدنا على وسائل التواصل االجتماعي ،وملفات تعريف االرتباط
يمكنك العثور علينا على مواقع فيسبوك وتويتر ولينكد إن .وعند زيارة صفحاتنا على وسائل التواصل االجتماعي ،يمكنك
التحكم في إعدادات ملفات تعريف االرتباط غير األساسية لتوفير الخدمات التي تطلبها .ملف تعريف االرتباط عبارة عن ملف
صغير موضوع على جهاز يم ّكن الميزات والوظائف األساسية لموقع ويب  .www.datacubed.comتشرح سياسة ملفات
تعريف ارتباط  Datacubed Healthطبيعة ملفات تعريف االرتباط ،واستخدامنا لها ،وكيف يمكنك التعامل معها .وباستثناء
ملفات تعريف االرتباط التي تعد ضروريةً للخدمات التي طلبتها ،لن يظل أي ملف تعريف ارتباط على جهازك ،ولن نحتفظ
بأي معلومات تم جمعها من ملفات تعريف االرتباط 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 الحاالت التالية:
 oإذا لم تعد معلوماتك ضروريةً لألغراض التي تم جمعها أو استخدامها أو مشاركتها ألجلها
 oإذا ألغيت موافقتك التي يستند جمع البيانات أو استخدامها أو مشاركتها إليها
 oإذا رفضتَ جمع المعلومات أو استخدامها أو مشاركتها ولم تكن هناك مصلحة مشروعة رئيسية لمواصلة
جمعها أو استخدامها أو مشاركتها
 oإذا رفضتَ جمع معلوماتك أو استخدامها أو مشاركتها ألغراض التسويق المباشر
 oإذا تم جمع معلوماتك أو استخدامها أو مشاركتها بصورة غير قانونية
 oإذا لزم حذف معلوماتك لالمتثال اللتزام قانوني
 oإذا تم جمع معلوماتك لتقديم خدمات عبر اإلنترنت لألطفال
الحصول على قيود منا على عمليات جمع معلوماتك أو استخدامها أو مشاركتها في الحاالت التالية:
 oإقرارك بدقة معلوماتك
 oرفضك لجمع معلوماتك أو استخدامها أو مشاركتها استنادًا إلى مصلحة مشروعة وتقديرنا ما إذا كانت
المصلحة المشروعة لجهة خارجية ما تفوق مصلحتك
 oفي حالة كان جمع المعلومات أو استخدامها أو مشاركتها غير قانوني ،مع رفضك لحذفها وطلب تقييد هذا
االستخدام في المقابل
 oفي حالة لم نعد بحاجة لمعلوماتك ،لكنك تطلب معلوماتك إلثبات حق قانوني أو ممارسته أو الدفاع عنه
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•
•
•
•

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 ألغراض المصلحة المشروعة أو أداء مهمة قانونية ما،
والتسويق المباشر ،واألبحاث العلمية/التاريخية واإلحصاءات
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 خالل مراسلتنا بالبريد
اإللكتروني على  .legal@datacubed.comيرجى مالحظة أننا يمكن أن نحتفظ في بعض الحاالت بمعلومات عنك على
النحو الذي يقتضيه القانون.

القانون الحاكم
تحكم قوانين االتحاد األوروبي السياسة.

التغييرات على السياسة
السياسة محدثة في تاريخ السريان المبين أعاله .ويجوز لنا تغيير تلك السياسة من وقت آلخر ،يرجى االطالع عليها من وقت
آلخر للتأكد من أنها محدثة .وسوف ننشر أي تغييرات على السياسة على موقعنا على العنوان التالي
.www.datacubed.com
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Datacubed Health
شروط خدمة المستخدم النهائي
تاريخ السريان 1 :إبريل 2022
يتم تقديم تطبيق الحوسبة هذا ،والبيانات ،والخدمات ،واألدوات ،والوظائف ،والتحديثات ،والمواد المماثلة (يشار إليها معًا باسم
"الخدمات") أو توفيرها بواسطتنا بموجب االتفاقية وبموجب االمتثال للشروط الموضحة في شروط الخدمة ("االتفاقية") .من
خالل إنشاء حساب الستخدام الخدمة ،أو من خالل استخدام الخدمة ،أو من خالل إبرام هذه االتفاقية ،فأنت تؤسس عقدًا ملز ًما
معنا.
يمكننا مراجعة هذه االتفاقية أو تحديثها من خالل نشر نسخة معدّلة عبر الخدمة وإبالغك بالمراجعات .يعتبر استخدامك للخدمة
بعد تحديث هذه االتفاقية (أو بطريقة مقبولة أخرى) موافقةً منك على االتفاقية المحدثة .إذا كنت ال توافق على التغييرات،
فيجب عليك التوقف عن استخدام الخدمة.

الشروط المدمجة
صا عليها بشكل تام في هذه الوثيقة:
يتم تضمين الشروط اإلضافية التالية في هذه االتفاقية كما لو كانت منصو ً
 .1سياسة الخصوصية
 .2سياسة خصوصية األطفال
 .3سياسة ملفات تعريف االرتباط

نبذة عنا
نحن شركة  ،Data Cubedذ.م.م .واسمها التجاري  Datacubed Health.ويمكن التواصل معنا على
.legal@datacubed.com
صا
تعني اإلشارة بالضمائر "نحن" و"إيانا" و"لنا" شركة  Datacubed Health.تعني اإلشارة بكلمة "الجهة الخارجية" شخ ً
خالفك وخالفنا.

نبذة عنك
في االتفاقية ،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 Health
باألصالة عن نفسها
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جمع المعلومات واستخدامها
فيما يتعلق باألبحاث أو التجارب أو الدراسات أو مبادرات مشاركة المرضى أو المشروعات التي نجريها نيابة عن الشركات
ومؤسسات الرعاية الصحية والمؤسسات التعليمية ("الدراسات") ،فنحن نجمع معلومات من المشاركين التابعين للعميل
ولشركة  Datacubed Health.كما نجمع المعلومات أيضًا لتوفير الخدمات ولالستجابة لمشكالت خدمة العمالء والدعم
الفني والطلبات.

الترخيص
صا محدودًا وقابالً
طالما أنك تمتثل لشروط هذه االتفاقية وجميع المستندات المدمجة ،فنحن نمنحك بموجب هذه الوثيقة ترخي ً
لإللغاء وغير قابل للتنازل وغير قابل لنقل الملكية وغير قابل للترخيص من الباطن وغير تجاري وغير حصري الستخدام
الخدمة والوصول إليها فقط على جهاز الحوسبة لديك .وال يتم منح أي حقوق غير مذكورة بشكل صريح.

إخالء 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 خاللها.
الخدمة ليست منت ًجا طبيًا وليست عال ًجا طبيًا ،وال توفر خدمات طبية من أي نوع .أنت تفهم وتوافق على أننا لسنا موفر
الرعاية الطبية الخاص بك ،وأننا ال يجب علينا أداء أي واجب رعاية لك فيما يتعلق بصحتك أو سالمتك أو رفاهيتك .يجب
عليك دائ ًما استشارة األخصائي الطبي الخاص بك مباشرة ً فيما يتعلق بحاالت طبية معينة أو مشكالت معينة.
إذا كنت تعتقد أن لديك حالة طبية طارئة ،فاتصل بطبيبك أو بالرقم  911في الواليات المتحدة أو بالرقم  112في االتحاد
األوروبي على الفور.
وبينما نبذل الجهود المعقولة لضمان توفر الخدمة بشكل عام باستمرار ،فنحن ال نقر وال نتعهد بأن يكون الوصول إلى الخدمة
بدون أخطاء أو بدون انقطاع ،أو بدون عيوب ،وال نضمن قدرة المستخدمين على الوصول إلى الخدمة أو استخدامها ،أو
الوصول إلى ميزاتها ،في جميع األوقات.
نحن نحتفظ بالحق في أي وقت ومن وقت آلخر 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 حاالت من عدم الدقة ،وقد ال تكون مكتملة أو محدثة .نحن نحتفظ بالحق في تصحيح
أي أخطاء أو حاالت 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.

األهلية
قد ال تتوفر بعض أجزاء الخدمة أو جميعها للعامة ،وقد نفرض قواعد لألهلية من وقت آلخر .نحن نحتفظ بالحق في تعديل
شروط األهلية واستبعادها في أي وقت.

قواعد السلوك
إن استخدامك للخدمة مشروط باالمتثال لشروط هذه االتفاقية ،ويشمل ذلك على سبيل المثال ال الحصر قواعد السلوك تلك.
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أنت توافق على عدم انتهاك أي قانون أو الئحة معمول بها فيما يتعلق باستخدامك للخدمة.
أنت توافق على عدم التوزيع أو التحميل أو التوفير أو النشر عبر الخدمة ألي اقتراحات أو معلومات أو أفكار أو تعليقات أو
أسئلة أو مالحظات 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:
.1
.2
.3
.4

غير قانونية أو تشجع اآلخرين على المشاركة في أي نشاط غير قانوني؛
أضرارا بتشغيل أجهزة الكمبيوتر لدينا
محتوية على فيروسات أو أي برامج مماثلة أخرى يمكن أن تسبب
ً
أو لدى شخص آخر.
سرا تجاريًا أو حق نشر أو أي
منتهكة ألي حقوق ألي طرف أو تنتهك براءة اختراع أو عالمة تجارية أو ً
حق ملكية فكرية آخر ألي طرف ،أو،
تتسم بالتشهير ،أو التشويه ،أو ذات طبيعة إباحية ،أو فاحشة ،أو بذيئة ،أو غير الئقة ،أو غير مالئمة ،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 الزمة لتسجيل الدخول إلى الخدمة ،وكذلك
الحفاظ على تأمينها حيثما أمكن ذلك .نحن ال نتحمل المسؤولية عن أي وصول غير مسموح إلى حسابك أو ملف تعريفك
بواسطة اآلخرين.
أنت توافق أيضًا على عدم القيام بأي مما يلي:
 .1التعديل أو التغيير أو الترجمة أو النسخ أو إجراء الهندسة العكسية أو التحويل البرمجي أو التفكيك ألي
جزء من أجزاء الخدمة؛
 .2التدخل في عمل الخدمة أو تعطيل عملها ،ويشمل ذلك تقييد استخدام أي شخص آخر للخدمة أو منع
استخدامه لها بواسطة االختراق أو التشويه،
 .3نقل أي هجوم لمنع استخدام الخدمة أو فيروس ،أو فيروس متنقل أو حصان طروادة أو تعليمة برمجية
ضارة أو غيرها من األنشطة 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 األساسية ،وفق تقديرنا الخاص ،أو تحميل مواد بحجم كبير
بشكل غير معقول أو غير مالئم عليها؛
 .6الحصول على عنوان البريد اإللكتروني أو المعلومات األخرى للمستخدمين اآلخرين 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 ،وال يجوز لك محاولة تجاوز أي تدابير أمنية مطبقة على
الخدمة.
مع عدم اإلخالل بقواعد السلوك المذكورة سابقًا ،لن يقتصر حقنا غير المحدود في إنهاء وصولك إلى الخدمة على االنتهاكات
لقواعد السلوك تلك.
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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.
صا دائ ًما،
وللسماح لنا بصورة تامة بالقيام بذلك ،بموجب قيود سياسة الخصوصية ،فأنت تمنحنا بموجب هذه الوثيقة حقًا وترخي ً
وغير قابل لإللغاء ،وغير قابل لنقل الملكية ،وغير قابل للترخيص من الباطن ،وغير حصري ،وعالميًا ،ومدفوعًا بالكامل،
وبدون حقوق ملكية في إعادة إنتاج هذا المحتوى واستخدامه وتعديله وعرضه وتنفيذه وتوزيعه وترجمته وإنشاء أعمال مشتقة
منه من خالل الخدمة وعبرها.
من خالل إرسال أي محتوى أو بيانات إلينا ،فأنت تقر وتتعهد بموجب هذه الوثيقة باآلتي( :أ) أنك مسموح لك بإرسال
المحتوى أو المادة المقدمة إلينا؛ (ب) أن توفير المحتوى والمواد المقدمة ال 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
اإلفصاح عنها.
أنت تقر أننا لسنا ملزمين باالحتفاظ 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 خاللها التحكم بمقدار
المعلومات التي تتم مشاركتها مع العامة ،وسوف نبذل جهودنا لالمتثال للتعليمات المذكورة في الخيارات المتوفرة لك .أنت
تدرك أنه من خالل تخصيص المعلومات لمشاركتها عبر الخدمة ،فربما تكشف عن معلومات تختار مشاركتها .أنت تفهم وتقر
أنك على وعي تام وتتحمل المسؤولية تما ًما 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 واألسماء والتصميمات وعناوين الصفحات وأيقونات األزرار والبرامج النصية وأسماء
الخدمة ،وهي عالماتنا التجارية و/أو أسماؤنا التجارية و/أو مظهرنا التجاري .تتم حماية "شكل وأسلوب عرض" الخدمة
(شامالً مجموعات األلوان وأشكال األزرار والتخطيط والتصميم وجميع العناصر الرسومية األخرى) بموجب القانون
األمريكي لحقوق النشر والعالمات التجارية .جميع أسماء المنتجات وأسماء الخدمات والعالمات التجارية وعالمات الخدمة
("العالمات") مملوكة لنا أو مملوكة ألصحابها المعنيين ،على النحو الموضح .ال يجوز لك استخدام العالمات أو حقوق النشر
ألي غرض كان خالف ما هو مسموح به بموجب هذه االتفاقية.
أنت تقر أن البرامج المستخدمة لتوفير الخدمة ،وجميع التحسينات والتحديثات والترقيات والتصحيحات والتعديالت للخدمة،
وجميع حقوق النشر وبراءات االختراع أو األسرار التجارية أو العالمات التجارية أو حقوق الملكية الفكرية األخرى التي
تحمي أي جانب من البرنامج أو تختص به (أو أي تحسينات أو تصحيحات) وجميع الوثائق األخرى تظل مملوكة بشكل
صا ،حسب ما تقتضيه الحالة .ال تنقل هذه االتفاقية الملكية أو الحيازة إليك ،لكنها في
حصري ووحيد لنا و/أو من نمنحهم ترخي ً
المقابل تمنحك فقط الحقوق المحدودة الموضحة في هذه الوثيقة.
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اإلنفاذ وإنهاء الخدمات
نحن نحتفظ بالحق في منع أي مستخدم من االستفادة من جميع الخدمة أو بعض أجزائها ،وفق تقديرنا الخاص ،في أي وقت.
وبدون تقييد ما سبق أو افتراض التزامات قانونية إضافية ،لدينا سياسة إلنهاء وصول المنتهكين بشكل متكرر لقانون حقوق
النشر ،بموجب القانون المعمول به .تظل أي حقوق تمنحنا إياها مرتبطة بالمحتوى أو المواد المقدمة أو المواد األخرى ،والتي
تشمل على سبيل المثال ال الحصر تراخيص حقوق النشر ،سارية بعد انتهاء هذه االتفاقية .عالوةً على ما سبق ،تظل واجبات
تمثيلنا والدفاع عنا وتعويضنا سارية بعد انتهاء هذه االتفاقية.

الروابط ومحتوى الجهات الخارجية
نقر بصحة أي موقع ويب أو خدمات
قد تحتوي الخدمة على روابط .ويتم توفير تلك الروابط ألغراض معلوماتية فقط ،وال ّ
تتوفر من خالل هذا الرابط.
قد تحتوي الخدمة على مقاالت ونص وصور ومقاطع فيديو وصوت وبيانات ومعلومات ومواد مماثلة أخرى أنشأتها جهات
نقر بصحة أي محتوى خاص بجهة خارجية قد يظهر على الخدمة أو يمكن اشتقاقه من المحتوى الذي
خارجية .كما أننا ال ّ
يظهر على الخدمة ،حتى إذا كان هذا المحتوى قد تم تلخيصه أو جمعه أو إعادة تنسيقه أو تحريره بطريقة ما بواسطتنا.

إخالء 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 االستدامة أو قابلية التطبيق أو قابلية التسويق أو األداء أو المالءمة لغرض
معين أو عدم انتهاك القوانين أو أي ضمانات أخرى من أي نوع .وال تمثل أي نصائح أو معلومات (شفهية أو خطية) تحصل
عليها منّا أي ضمان.
يكون استخدامك للخدمة على مسؤوليتك الشخصية .نحن ال نضمن تمكّنك من استخدام الخدمة في األوقات أو األماكن التي
تختارها ،أو عدم توقف الخدمة أو خلوها من األخطاء ،أو أن يتم تصحيح األخطاء ،أو أمان عملية نقل البيانات أو تخزينها،
أو خلو الخدمة من األخطاء أو من المعلومات المضللة أو الفيروسات أو المعلومات أو المكونات الضارة األخرى.
ألقصى قدر يسمح به القانون ،وباستثناء ما يحظره القانون ،ال نتحمل نحن وشركاؤنا وشركاتنا الفرعية وشركاتنا التابعة
ومكاتبنا وأعضاء مجلس إدارتنا وأصحاب المصلحة لدينا وأعضاؤنا والمديرون لدينا والموظفون والموردون (المشار إليهم
جمي ًعا باسم "األطراف ذات الصلة") المسؤولية بأي حال من األحوال تجاهك فيما يتعلق بالخدمة أو استنادًا إليها ،سواء كان
ذلك استنادًا إلى العقد أو المسؤولية التقصيرية (شاملة اإلهمال) أو المسؤولية الصارمة أو غير ذلك ،وال نتحمل المسؤولية عن
أي خسائر أو أضرار ،والتي تشمل على سبيل المثال ال 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 إبالغنا و/أو األطراف ذات الصلة بإمكانية
حدوث تلك الخسائر.
تكون سبل االنتصاف الحصرية الخاصة بالمشاركين التابعين للعميل ضد الجهات الراعية للدراسات  -العمالء  -ويتحمل
العمالء المسؤولية عن أي مسؤولية تنشأ عن استخدام الخدمة خالل إجراء الدراسات .وحيث يحصل العميل على موافقة
المشاركين التابعين للعميل المستنيرة على المشاركة في الدراسة ،يجب على المشاركين في الدراسة الرجوع إلى الموافقة
المستنيرة لمعرفة الشروط الخاصة بضمانات العميل والتعويضات.
ومع عدم اإلخالل بما سبق ،ففي حالة ثبت لمحكمة ما أن عمليات إخالء المسؤولية السابقة غير قابلة لإلنفاذ ،فأنت توافق على
عدم تحملنا أو أي أطراف ذات صلة للمسؤولية عن ) (1أي خسائر تزيد قيمتها عن  500.00دوالر أو ) (2أي خسائر أو
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أضرار غير مباشرة أو عرضية أو عقابية أو خاصة أو الحقة أو فقد لالستخدام أو خسارة العائدات أو خسارة األرباح أو
فقدان البيانات نتيجة الستخدامك 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 األساسي منها أم ال.
ال ينطبق هذا التقييد على أي خسائر نتسبب في وقوعها لك بشكل مقصود أو معلوم من خالل انتهاك هذه االتفاقية أو القانون
المعمول به الذي ال يمكن التخلي عن المسؤولية عنه في هذه االتفاقية.
بعض الواليات ،ومنها نيو جيرسي ،قد ال تسمح بعمليات تنازل عن المسؤولية وقيود معينة ،وتكون عمليات التنازل عن
المسؤولية أو القيود هذه الغية عندما تكون محظورة.

التعويض
ِّ
والمرخصين والمرخص
أنت توافق على الدفاع عنا وتعويضنا وإخالء مسؤوليتنا وموردينا وشركاتنا الفرعية وشركاتنا التابعة
لهم وكل مكاتبهم وأعضاء مجلس إدارتهم وأصحاب المصلحة لديهم واألعضاء والموظفين والوكالء عن جميع الدعاوى
واألحكام القضائية وقرارات التحكيم والخسائر والمسؤوليات والتكاليف والنفقات ،والتي تشمل على سبيل المثال ال 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 االتفاقية أو ادعاء انتهاكك لها ،و(د) أي سلوك أو
نشاط أو إجراء يعتبر غير قانوني أو غير مشروع بموجب أي قانون والية أو اتحادي أو قانون عام ،أو يعتبر انتها ًكا لحقوق
أي شخص أو كيان شارك في االنتهاك أو تسبب به أو س ّهل حدوثه بطريقة ما من خالل استخدام الخدمة.

النزاعات والقانون الحاكم واالختصاص
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 خالل اللجوء إلى التحكيم ال ُملزم ،بدالً من اللجوء إلى المحكمة ،باستثناء أنه يجوز
لك تقديم المطالبات لدى محكمة المطالبات الصغيرة إذا كانت مطالباتك مؤهلة لذلك .ينطبق قرار التحكيم االتحادي وقانون
التحكيم االتحادي على هذه االتفاقية .تحكم قوانين والية نيويورك هذه االتفاقية ،ويتم استخدامها في أي إجراءات تحكيم.
ال يوجد قاض أو هيئة محلفين في عملية التحكيم ،ويتم تقييد نظر المحكمة في قرار التحكيم .وبالرغم من ذلك ،يمكن لل ُمح َّكم
التوصل إلى نفس قرار المحكمة الخاص بالتعويضات واالنتصاف (ويشمل ذلك االنتصاف التمهيدي أو اإليضاحي أو
التعويضات القانونية) ويجب اتباع شروط هذه االتفاقية كما يتم في المحكمة.
لبدء إجراءات التحكيم ،يجب عليك إرسال خطاب تطلب فيه التحكيم مع ذكر مطالبك إلى العنوان التالي:
384 Bridge Street; 4th floor, Brooklyn, NY 11201 USA.
سيتم إجراء التحكيم بموجب هذه االتفاقية بواسطة رابطة التحكيم األمريكية ،بموجب قواعدها السارية حينئذ ،ويتم التحكيم في
مدينة نيويورك بوالية نيويورك .يخضع دفع جميع رسوم المح َّكم والرسوم اإلدارية ورسوم التسجيل لقوانين رابطة التحكيم
األمريكية.
توافق أنت ونحن على إجراء تسوية أي نزاع فقط بشكل فردي وليس من خالل إجراء جماعي أو موحد أو تمثيلي .إذا تم ألي
سبب من األسباب رفع دعوى في محكمة بدالً من التحكيم ،فنحن وأنت نوافق على تنازل كل طرف عن أي حق في المحاكمة
أمام هيئة محلفين.
ومع عدم اإلخالل بما سبق ،أنت توافق على أنه يجوز لنا رفع دعوى في المحكمة بسبب حدوث انتهاك أو إساءة استخدام
لحقوق الملكية الفكرية أو حقوق الملكية األخرى.
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وبالقدر الذي ال ينطبق عنده التحكيم ،أنت توافق على أنه يجوز لك فقط رفع دعوى أمام محكمة في الوالية أو محكمة اتحادية
موجودة في نيويورك بوالية نيويورك بسبب أي نزاع معنا ينشأ أو يرتبط بالخدمات أو بسببنا .أنت تتنازل بموجب هذه الوثيقة
عن أي اعتراض على هذا المكان ألنه غير مريح أو غير مناسب وتوافق على أن تكون الوالية القضائية والمكان الحصري
في نيويورك.

بنود عامة
صالحية باقي شروط العقد رغم وجود بعض الشروط غير القابلة للتطبيق بشكل عام .إذا ظهر أن أي شرط في هذه االتفاقية
ألي سبب هو شرط غي ر قانوني أو باطل أو غير قابل لإلنفاذ ،فسيكون هذا الشرط واجب النفاذ بأقصى قدر ممكن أو يتم فصله
عن باقي شروط هذه االتفاقية ولن يؤثر على صحة الشروط المتبقية ونفاذها.
عدم الشراكة .أنت توافق على عدم وجود مشروع مشترك أو شراكة أو توظيف أو عالقة وكالة بوكالة بينك وبيننا نتيجة لهذه
االتفاقية أو استخدام الخدمة.
التنازل عن الحقوق .يجوز لنا التنازل عن حقوقنا بموجب هذه االتفاقية ،بشكل كلي أو جزئي ،ألي شخص أو كيان في أي
وقت بدون موافقتك .وال يجوز لك التنازل عن االتفاقية بدون موافقة خطية مسبقة منّا ،ويكون أي تنازل غير مسموح
بواسطتك الغيًا وباطالً.
أتعاب المحاماة .في حالة التقاضي فيما يتعلق بهذه االتفاقية ،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
اآلخر.
عدم التنازل عن الشروط .لن يتم تفسير فشلنا في إنفاذ أي شرط من شروط هذه االتفاقية بأي حال من األحوال على أنه تنازل
حالي أو مستقبلي عن هذا الشرط ،وال يؤثر بأي حال من األحوال على أي طرف إلنفاذ كل شرط من الشروط فيما بعد .ال
يمثل أي تنازل صريح منّا عن أي من شروط هذه االتفاقية أو أحكامها أو متطلباتها تنازالً عن أي التزام مستقبلي لالمتثال لهذا
الشرط أو الحكم أو المتطلب.
اإلشعارات .يجب أن تكون جميع اإلشعارات التي ترسلها أو الالزمة بموجب هذه االتفاقية في صورة كتابية وأن يتم إرسالها
إلى العنوان التالي.legal@datacubed.com :
سبل االنتصاف العادلة .أنت توافق بموجب هذه الوثيقة على أننا سنتعرض لخسائر غير قابلة للتعويض إذا لم يتم إنفاذ شروط
هذه االتفاقية 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 االتفاقية ،باإلضافة إلى سبل االنتصاف األخرى التي قد
تتوفر لنا بموجب القانون المعمول به.
االتفاقية الكاملة .تشكل هذه االتفاقية ،شاملةً المستندات المدمجة باإلشارة إليها بشكل صريح ،االتفاق الكامل بينك وبيننا فيما
يتعلق بالخدمة ،وهي تلغي جميع المراسالت السابقة أو المتزامنة ،سواء كانت إلكترونية أو شفهية أو خطية بينك وبيننا.

الشروط اإلضافية المنطبقة على البرامج المشغلة بواسطة نظام iOS
في حالة استخدام الخدمة من خالل برنامج يعمل بنظام  ،iOSتنطبق الشروط اإلضافية التالية:
 .1أنت تقر أنه تم إبرام هذه الشروط الخاصة باالستخدام بينك وبيننا فقط ،وليس مع شركة Apple, Inc.
 (“Apple”).نحن ،وليس شركة  ،Appleمسؤولون بشكل حصري عن تطبيق  iOSالخاص بنا وعن
الخدمات والمواد المتوفرة عليه.
 .2يخضع استخدامك لتطبيق  iOSلقواعد االستخدام المبينة في شروط خدمة متجر تطبيقات  Appleحينئذ.
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.3
.4
.5

.6

.7
.8

أنت توافق على أن شركة  Appleليست ملزمة وال 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 ال الحصر (1) :دعاوى المسؤولية عن المنتجات؛ ) (2أي 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 ألي جهة خارجية مرتبطة بتطبيق  iOSالخاص بنا أو بحوزة تطبيق iOS
الخاص بنا و/أو استخدامه.
أنت توافق على االمتثال لجميع شروط اتفاقية الطرف اآلخر المعمول بها عند استخدام تطبيق  iOSالخاص
بنا ،مثل شروط شركة االتصاالت الالسلكية ،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 االتفاقية معك بصفتها طرفًا ثالثًا مستفيدًا.
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Datacubed Health
سياسة خصوصية األطفال
تاريخ السريان 1 :إبريل 2022
مقدمة
إن خصوصية األطفال أمر مهم بالنسبة لنا في شركة  .Datacubed Healthتشرح سياسة خصوصية األطفال هذه (السياسة)
طريقتنا لجمع المعلومات الشخصية عن األطفال واستخدامها ومشاركتها .وهي تنطبق على موقعنا اإللكتروني ،والخدمات،
والمعلومات ،واألدوات ،والوظائف ،والتحديثات ،والمواد المماثلة (يشار إليها جمي ًعا باسم "الخدمات") .إذا كانت لديك أي
أسئلة حول هذه السياسة ،فيرجى عدم التردد في التواصل معنا بالبريد اإللكتروني على
.legal@datacubed.com

الشروط المدمجة
صا عليها بشكل تام في هذه الوثيقة.
يتم دمج الشروط اإلضافية التالية في السياسة كما لو كانت منصو ً
•
•
•

شروط خدمة المستخدم النهائي
سياسة الخصوصية
سياسة ملفات تعريف االرتباط

نبذة عنا
نحن شركة  ،Data Cubedذ.م.م .واسمها التجاري  Datacubed Health.ويمكن التواصل معنا على
 legal@datacubed.comوعلى:
Datacubed Health
384 Bridge Street
4th Floor
Brooklyn, NY 11201
 Datacubed Healthهي شركة رائدة في مجال التكنولوجيا تعمل على تحويل تحسين االستفادة من العلوم وتحسين صحة
المجتمعات إلى أمر واقع .ونحن نطبق الحلول الفردية على عملية جمع البيانات ،ويشمل ذلك تطبيقات الهواتف الذكية
واألجهزة التي يتم ارتداؤها وأجهزة االستشعار المنزلية والبيئية ،للتفاعل مع المرضى عن بعد وألجل إجراء الدراسات
السريرية االفتراضية .وفيما يتعلق باألبحاث أو التجارب أو الدراسات أو مبادرات مشاركة المرضى أو المشروعات التي
نجريها نيابة عن الشركات ومؤسسات الرعاية الصحية ("الدراسات البحثية السريرية") والمؤسسات التعليمية ("الدراسات
األكاديمية") (يشار إليها معًا باسم "الدراسات") ،فنحن نجمع معلومات في بعض األحيان من األطفال في أعمل أقل من 18
عا ًما أو من أولياء األمور أو من األوصياء القانونيين ("مقدمي الرعاية") بشأن أطفالهم و/أو المرضى أقل من  18عا ًما.
صا
تعني اإلشارة بالضمائر "نحن" و"إيانا" و"لنا" شركة  Datacubed Health.تعني اإلشارة بكلمة "الجهة الخارجية" شخ ً
خالفك وخالفنا.
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:
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•
•
•

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 طفالً يقل عمره عن  18عا ًما
المشارك التابع لشركة  – Datacubed Healthشخص يشارك في دراسة تجريها Datacubed Health
باألصالة عن نفسها ،والذي يمكن أن يكون طفالً يقل عمره عن  18عا ًما

األساس القانوني لجمع معلومات األطفال
•
•
•

يحصل العميل على موافقة مقدم الرعاية على مشاركة الطفل في الدراسة البحثية السريرية.
ال يتم جمع المعلومات الشخصية من األطفال الذين تقل أعمارهم عن  18عا ًما بدون موافقة مقدم الرعاية ،باستثناء
حاالت خاصة ومحدودة
المعالجة التي يتم إجراؤها فيما يتعلق بالدراسات بموجب األساس القانوني لـ "موافقتك" هي:
 oجمع المعلومات الشخصية من المشاركين التابعين للعميل والمشاركين التابعين لشركة
 ،Datacubed Healthو
 oجمع المعلومات الشخصية واستخدامها لتقديم الخدمات.

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
األطفال .نيابة عن عمالئنا ،إلجراء الدراسات األكاديمية ،نحن نجمع المعلومات التالية عن الطفل:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

االسم
العنوان
تاريخ الميالد
مكان الميالد
عنوان البريد اإللكتروني
اسم المستخدم
المعلومات من أنشطتك وأجهزتك المستخدمة على الخدمات
موقع االستخدام مع ميزات السياج الجغرافي ،إن أمكن
معلومات جهاز الهاتف
معلومات جهاز Bluetooth
جهات اتصال الهاتف
بيانات تعريف الهاتف الخلوي
بيانات تعريف الرسائل القصيرة
عناوين IP
بيانات تعريف مواقع التواصل االجتماعي
المعلومات الديموغرافية (األصل العرقي والنوع والطول والوزن)
الحالة الطبية
جرعة الدواء و/أو تفاصيل تغيير الجرعة
موضع حقن الدواء وتفاصيل تاريخ الحقن
معلومات االستطالع لدراسة أبحاث الصحة واالقتصادات والنتائج

نيابة عن عمالئنا ،إلجراء الدراسات البحثية السريرية ،نحن نجمع المعلومات التالية عن الطفل:
•
•

االسم األول
عنوان البريد اإللكتروني
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•
•
•
•
•
•

المعلومات من أنشطتك وأجهزتك المستخدمة على الخدمات
موقع االستخدام مع ميزات السياج الجغرافي ،إن أمكن عنوان  IPالخاص بالطفل أو مقدم الرعاية
الحالة الطبية
الجرعة الطبية و/أو تفاصيل تغيير الجرعة
موضع الحقن الطبي وتفاصيل تاريخ الحقن
معلومات االستطالع لبيانات أبحاث الصحة واالقتصادات والنتائج )(HEOR

يمكن لمقدمي الرعاية أن يطلبوا منا التوقف عن جمع المعلومات الشخصية من الطفل من خالل مراسلتنا بالبريد اإللكتروني
على legal@datacubed.com؛ وبالرغم من ذلك ،ففي تلك الحاالت ،لن يتمكن المشارك التابع للعميل والمشارك في
دراسة  Datacubed Healthمن مواصلة المشاركة في أي دراسة نجريها نيابة عن العميل أو باألصالة عن أنفسنا .وإذا
طلب منا مقدمو الرعاية التوقف عن جمع المعلومات الشخصية ألطفالهم واستخدامها ،فيجب علينا تعطيل استخدام المشارك
التابع للعميل والمشارك التابع لشركة  Datacubed Healthألجهزتنا طالما أنه ال يتم جمع معلومات.
نحن شركة تتحكم بالمعلومات الشخصية عن المشاركين في دراسة  ،Datacubed Healthوالعميل هو من يتحكم
بالمعلومات الشخصية الخاصة بالمشارك التابع له .لن تتم مشاركة معلومات تمييز الهوية (مثل االسم والبريد اإللكتروني واسم
المستخدم ومعلومات جهاز الهاتف وعناوين  )IPمع العميل ،راعي الدراسة ،وتتم معالجتها فقط بواسطتنا لتمكين الخدمات من
الناحية التقنية.

كيفية استخدام معلومات األطفال
نحن نستخدم المعلومات الشخصية التي يتم جمعها من األطفال أو من مقدمي الرعاية لألطفال لألغراض التالية:
•
•
•

إجراء الدراسات نيابة عن عمالئنا ،أو باألصالة عن نفسنا؛
توفير الخدمات؛
االستجابة لخدمة العمالء ولمشكالت الدعم الفني والطلبات.

بالنسبة للدراسات األكاديمية ،يجوز لنا استخدام المعلومات المجمعة أو التي تم إخفاء هوية أصحابها عن األطفال لألبحاث
والتحليل ولألغراض المماثلة لتحسين الخدمات .وعندما نقوم بذلك ،فنحن نحذف األسماء وعناوين البريد اإللكتروني
ومعلومات االتصال وغيرها من بيانات التعريف الشخصية .ويجوز لنا استخدام المعلومات المجمعة أو التي تم إخفاء هوية
أصحابها لألغراض التالية للدراسات األكاديمية:
•
•
•

إلجراء األبحاث أو التحليل الذي يشمل األبحاث والتحليل بواسطة العميل؛
لتحسين فهم طريقة الوصول إلى أجهزتنا واستخدامها ،و
لتحسين أجهزتنا واالستجابة لتفضيالت المستخدمين.

إذا كنت مشار ًكا تابعًا للعميل ،فإن معالجتنا لمعلوماتك مقتصرة على ما تم االتفاق عليه في العقد مع العميل .نحن فقط نشارك
المعلومات مجهولة الهوية مع العميل ،الذي هو راعي الدراسة.
نحن نستخدم تلك المعلومات التي نجمعها من العمالء لإلجابة عن استفساراتك ولتوفير الخدمات إليك.
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كيفية مشاركة معلومات األطفال
نحن ال نبيع معلومات األطفال ،وال يمكن لألطفال 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 وإلجراء الدراسات
ولالمتثال للقانون ولحماية أنفسنا والمستخدمين اآلخرين للخدمات .على سبيل المثال ،يجوز لنا مشاركة المعلومات الشخصية
كما يلي:
•

•

•
•

•
•

موفرو الخدمة .يجوز أن نشارك المعلومات التي نجمعها من األطفال مع موفري الخدمات لدينا بشكل سري من
أجل تمكينهم من توفير الخدمات إلينا وإليك ولتمكيننا من توفير الخدمات وإجراء الدراسات.
 oتوفر شركة ) Amazon Web Services, Inc. (AWSالخدمات في الواليات المتحدة وألمانيا وتقوم
بتخزين جميع المعلومات الشخصية التي نجمعها منك
 oتساعد شركة  Rocket Science Groupذ.م.م .واسمها التجاري  ،Mailchimpالموجودة في الواليات
المتحدة ،في إدارة المراسالت عبر البريد اإللكتروني
 oتساعد شركة  ،Stefanini Groupالموجودة في الواليات المتحدة وبلجيكا ورومانيا والفلبين في إدارة
تذاكر الدعم
 oتساعدنا شركة  ،Twilio, Inc.الموجودة في ألمانيا والواليات المتحدة ،في إرسال الرسائل النصية
واستالمها ،وتوفر مؤتمرات الفيديو
 oتساعدنا شركة  ،Splunk, Inc.الموجودة في ألمانيا والواليات المتحدة ،وشركة ،Sisense, Ltd.
الموجودة في ألمانيا والواليات المتحدة في التحليل وتوفير تقارير األداء حول المعلومات الشخصية
العملية القانونية .يجوز لنا أيضًا مشاركة المعلومات مع الجهات الحكومية و/أو جهات إنفاذ القانون بالقدر الذي
نراه ضروريًا لالمتثال للقانون ،مثل تقديم المعلومات استجابةً منّا لمذكرة استدعاء للمحكمة أو ألمر محكمة ،أو
للدفاع في دعوى قانونية ،أو لتحديد حقوقنا القانونية أو حمايتها أو ألي سبب آخر يسمح به القانون المعمول به.
نحن ملتزمون بمراجعة قانونية أي أمر استدعاء أو أمر محكمة لإلفصاح عن البيانات ،أو للطعن في أمر
االستدعاء أو أمر المحكمة إذا تبين لنا ،بعد إجراء تقييم دقيق ،أنه توجد أسباب للقيام بذلك ،ولطلب اتخاذ تدابير
مؤقتة لتعليق آثار أمر االستدعاء أو أمر المحكمة حتى تقرر المحكمة في األسس الموضوعية ،ولعدم اإلفصاح عن
البيانات الشخصية المطلوبة حتى يُطلب منها القيام بذلك بموجب القواعد اإلجرائية المعمول بها ،ولتوفير الحد
األدنى من المعلومات المسموح بها عند الرد على أمر االستدعاء أو أمر المحكمة ،على أساس وجود تفسير معقول
ألمر االستدعاء أو أمر المحكمة .تعتمد المعلومات التي تتم مشاركتها على ما هو مطلوب في أمر االستدعاء أو
أمر المحكمة.
لحماية أنفسنا واآلخرين .يجوز لنا أيضًا اإلفصاح عن المعلومات الشخصية بحوزتنا إذا تبين لنا أنا هذا األمر
ضروري أو مالئم لمنع حدوث نشاط إجرامي ،أو إصابة جسدية ،أو تلف الممتلكات ،أو لمنع حدوث إيذاء بدني.
تعتمد المعلومات الشخصية التي تم اإلفصاح عنها على الظروف وقتئذ.
عمليات النقل من شركة ألخرى .يجوز لنا نقل ملكية معلوماتك إلى من يخلفوننا في المصلحة ،ويشمل ذلك على
سبيل المثال ال الحصر نقل الملكية إلى جهة خارجية في حالة حدوث شراء أو بيع أو عملية بيع لألصول أو دمج
محظورا
أو إفالس .وبالتالي يمكن تقرير السياسات المنطبقة على معلوماتك بواسطة المنقول إليه ،ما لم يكن ذلك
ً
بموجب القانون .تتكون المعلومات الشخصية التي تم نقلها من المعلومات الشخصية التي تم جمعها كما هو موضح
أعاله.
مع مقدمي الرعاية .يمكن لمقدمي الرعاية طلب الحصول على معلومات عن المعلومات التي نجمعها من أطفالهم
من خالل التواصل معنا على .legal@datacubed.com
المعلومات المجمعة والتي تم إخفاء هوية أصحابها .بالنسبة للدراسات األكاديمية ،يجوز لنا أيضًا استخدام
المعلومات المجمعة أو التي تم إخفاء هوية أصحابها مع جهات خارجية .بالنسبة للدراسات األكاديمية ،يجوز
للعمالء توفير المعلومات التي تم إخفاء هوية أصحابها بشكل عام.
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مكان تخزيننا للبيانات الشخصية ومعالجتها

نحن ّ
نخزن المعلومات التي نجمعها منك على خوادمنا التي توفرها شركة  AWSفي الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي.
وألغراض االختبار ،يمكن تخزين المعلومات التي نجمعها منك أيضًا على أجهزة الكمبيوتر المكتبية والمحمولة المستخدمة
بواسطة موظفينا في الواليات المتحدة .يمكن نقل المعلومات التي نجمعها منك أيضًا في المنطقة االقتصادية األوروبية
وسويسرا من تلك المناطق واالحتفاظ بها خارج المنطقة االقتصادية األوروبية وسويسرا بسبب وجود عملياتنا وبعض خوادمنا
في الواليات المتحدة .نحن نوقع على عقود بشروط قياسية من أجل نقل معلوماتك خارج المنطقة االقتصادية األوروبية
وسويسرا .وقد انسحبنا من إطار عمل حماية الخصوصية في االتحاد األوروبي  -الواليات المتحدة وكذلك إطار عمل حماية
الخصوصية في سويسرا  -الواليات المتحدة كما هو موضح بواسطة وزارة التجارة األمريكية فيما يتعلق بجمع المعلومات
الشخصية التي تم نقلها من المنطقة االقتصادية األوروبية وسويسرا إلى الواليات المتحدة واستخدام تلك المعلومات واالحتفاظ
بها ،وسوف نواصل تطبيق مبادئ حماية الخصوصية أيضًا على المعلومات الشخصية التي حصلنا عليها أثناء المشاركة في
أطر عمل حماية الخصوصية .ولمعرفة المزيد حول برنامج حماية الخصوصية ،يرجى زيارة
.https:// www.privacyshield.gov/

حق مقدمي الرعاية في مراجعة معلومات األطفال وحذفها والتحكم باستخدامنا لها
يمكن لمقدمي الرعاية مراجعة معلومات األطفال 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.

طول مدة االحتفاظ بمعلومات األطفال
يمكن أن نحتفظ بمعلومات األطفال طوال المدة التي يقتضيها القانون .وإذا كان هناك شرط قانوني متعارض ،فسوف نحتفظ
بها فقط طوال المدة التي نحتاجها خاللها لتنفيذ الخدمات .ويمكن لنا أيضًا االحتفاظ بمعلوماتك لفترة زمنية معينة .على سبيل
المثال ،عندما ينطبق القانون األمريكي وعندما يكون ذلك الز ًما بموجب القانون األمريكي ،يمكننا أن نحتفظ بالمعلومات
الصحية المحمية بضمان لمدة  7.5سنوات أو ألي مدة تكون الزمة أو مسموحة بموجب القانون ،وعندما ينطبق المؤتمر
الدولي لمواءمة اللوائح الخاصة بهيكل الصناعة ومحتوى تقارير الدراسات السريرية ،يتم االحتفاظ ببيانات الدراسات البحثية
السريرية لفترة  25عا ًما من تاريخ إكمال الخدمات أو لفترة أطول على النحو الالزم بموجب القانون المحلي.

كيفية حماية خصوصية األطفال
عندما نستهدف جمع معلومات شخصية عن األطفال ،فنحن نقوم بالخطوات التالية لحماية خصوصية األطفال ،والتي تشمل:
•
•
•

•

طلب عنوان البريد اإللكتروني لمقدم الرعاية في أي حالة نطلب فيها معرفة السن وتحديد أن المستخدم أقل من 18
عا ً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 خالل البريد اإللكتروني ،مع شرح
المعلومات التي نجمعها ،وكيفية تخطيطنا الستخدامها ،وكيفية توفير مقدم الرعاية للموافقة ،وكيفية إلغاء مقدم
الرعاية لموافقته.
فيما يتعلق بالخدمات أو الدراسات ،جمع معلومات التواصل مع الطفل عبر اإلنترنت (مثل عنوان البريد
اإللكتروني) من أجل التواصل مع الطفل وطلب عنوان البريد اإللكتروني لمقدم الرعاية في الوقت نفسه من أجل
إبالغ مقدم الرعاية بخصوص جمع معلومات الطفل واستخدامها ولتوفير الفرصة لمقدم الرعاية لمنع المزيد من
عمليات التواصل مع الطفل؛
فيما يتعلق بإرسال اإلشعارات (اإلشعارات على األجهزة الجوالة وغيرها من األجهزة) ،الحصول على عنوان
البريد اإل لكتروني لمقدم الرعاية وتوفير إشعار لمقدم الرعاية باهتمامنا بالتواصل مع الطفل وتوفير الفرصة لمقدم
الرعاية لمنع التواصل مع الطفل قبل وصول إشعارات بذلك إلى الطفل؛
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•

•
•
•
•

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 االرتباط) ،يجمع المعلومات لجعل الخدمات أكثر
نف ًعا (مثل نوع نظام تشغيل الكمبيوتر ،وعنوان  IPومعرف الجهاز الجوال ومستعرض الويب) ،وإلشعار مقدمي
الرعاية ،وللحصول على موافقة مقدم الرعاية قبل جمع تلك المعلومات.
إشعار مقدمي الرعاية بخصوص ممارساتنا فيما يتعلق باألطفال ،والتي تشمل أنواع المعلومات التي يمكن أن
نجمعها من األطفال ،واالستخدامات التي من أجلها نجمع تلك المعلومات ،وما إذا كانت تتم مشاركة تلك المعلومات
مع الغير أم ال ،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 األطفال للقدر الذي ال 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.

الحقوق اإلضافية لألطفال بخصوص معلوماتهم
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 الحاالت التالية
 oإذا لم تعد معلوماتك ضروريةً لألغراض التي تم جمعها أو استخدامها أو مشاركتها ألجلها
 oإذا ألغيت موافقتك التي يستند جمع البيانات أو استخدامها أو مشاركتها إليها
 oإذا رفضتَ جمع المعلومات أو استخدامها أو مشاركتها ولم تكن هناك مصلحة مشروعة رئيسية لمواصلة
جمعها أو استخدامها أو مشاركتها
 oإذا رفضتَ جمع معلوماتك أو استخدامها أو مشاركتها ألغراض التسويق المباشر
 oإذا تم جمع معلوماتك أو استخدامها أو مشاركتها بصورة غير قانونية
 oإذا لزم حذف معلوماتك لالمتثال اللتزام قانوني
 oإذا تم جمع معلوماتك لتقديم خدمات عبر اإلنترنت لألطفال
الحصول على قيود منا على عمليات جمع معلوماتك أو استخدامها أو مشاركتها في الحاالت التالية
 oإقرارك بدقة معلوماتك
 oرفضك لجمع معلوماتك أو استخدامها أو مشاركتها استنادًا إلى مصلحة مشروعة وتقديرنا ما إذا كانت
المصلحة المشروعة لجهة خارجية ما تفوق مصلحتك
 oفي حالة كان جمع المعلومات أو استخدامها أو مشاركتها غير قانوني ،مع رفضك لحذفها وطلب تقييد هذا
االستخدام في المقابل
 oفي حالة لم نعد بحاجة لمعلوماتك ،لكنك تطلب معلوماتك إلثبات 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 ألغراض المصلحة المشروعة أو أداء مهمة قانونية ما،
والتسويق المباشر ،واألبحاث العلمية/التاريخية واإلحصاءات
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
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كيفية ممارسة حقوقك
يمكنك الوصول إلى معلومات حسابك أو تصحيحها أو حذفها أو إلغاء حسابك في أي وقت من خالل مراسلتنا بالبريد
اإللكتروني على  .legal@datacubed.comيرجى مالحظة أننا يمكن أن نحتفظ في بعض الحاالت بمعلومات عنك على
النحو الذي يقتضيه القانون.

تواجدنا على وسائل التواصل االجتماعي ،وملفات تعريف االرتباط
يمكنك العثور علينا على مواقع فيسبوك وتويتر ولينكد إن .وعند زيارة صفحاتنا على وسائل التواصل االجتماعي ،يمكنك
التحكم في إعدادات ملفات تعريف االرتباط غير األساسية لتوفير الخدمات التي تطلبها .ملف تعريف االرتباط عبارة عن ملف
صغير موضوع على جهاز يم ّكن الميزات والوظائف األساسية لموقع ويب  .www.datacubed.comتشرح سياسة ملفات
تعريف ارتباط  Datacubed Healthطبيعة ملفات تعريف االرتباط ،واستخدامنا لها ،وكيف يمكنك التعامل معها .وباستثناء
ملفات تعريف االرتباط التي تعد ضروريةً للخدمات التي طلبتها ،لن يظل أي ملف تعريف ارتباط على جهازك ،ولن نحتفظ
بأي معلومات تم جمعها من ملفات تعريف االرتباط لفترة أطول من المسموحة بموجب القانون.

القانون الحاكم
تحكم قوانين االتحاد األوروبي السياسة.

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