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الخصوصية سياسة

www.swiss-redsa.ch

)2016/679 الوروبي( )التحاد ولئحة 03/196 التشريعي المرسوم )بموجب

جمع أجلها من يتم التي االغراض جمعها تم التي الشخصية بياناتك حول معلومات على للحصول
الموقع. صاحبة بالشركة اتصل معها، البيانات مشاركة تتم التي االجهات المعلومات

إيه إس إنفستمينتس ميركانت سويس شركة تتعلم ،2003/196 رقم التشريعي للمرسوم افقا
يقوم من اخصوصية سرية لحماية اهتمام كل إيلء يتم بأنه "Swiss Research & Development SA"

بها. الخاص الويب موقع بزيارة

بذلك الخطار يتم لم ما الموقع، زاار عن تلقائييا شخصية معلومات أي جمع يتم ل عامة، كسياسة
صراحة.

بذلك. سماحه عن نفسه الزائر صرح إذا احصرييا فقط الشخصية البيانات جمع سيتم

المعلومات بمعالجة المكلف والمسؤول الحق"، "صاحب

يترتب ل المستخدم قبل من الموقع هذا إلى الدخول أا التصفح فإن الخصوصية، بموضوع يتعلق فيما
الشخصية. البيانات تخص معلومات جمع عليه

هي تقدمها التي الشخصية البيانات معالجة في الحق صاحب فإن معلومات جمع تم إذا ما حالة في
كائنة اهي "Swiss Research & Development SA"، إيه إس إنفستمينتس ميركانت سويس شركة
ممثلها شخص في Vicolo Concordia 1, 6932 Breganzona, Svizzeraبالعنوان سويسرا في

ماركيزي. يميليانو ماسس السيد الحالي القانوني

بصفة يعملون موظفين قبل من نفسها الشركة داخل تجميعها جرى الذي البيانات هذه معالجة يتم
لهم. الموجه الرشادات امراعاة بذلك الخاصة المحددة التعليمات باتباع ملتزمون اهم "مكلفين"،

: info@swiss-redsa.chالموقع بصاحب الخاص الليكتراني البريد عنوان

المجمعة البيانات معالجة امكان طريقة

غير الدخول أا الوصول لمنع المناسبة المنية الجراءات البيانات معالجته عند الموقع صاحب يتبنى
إتلفها. أا تعديلها أا عنها الكشف أا البيانات إلى به المصرح

www.swiss-redsa.ch لموقع الويب بخدمات المتصلة البيانات معالجة تتم

Vicolo Concordia 1, Breganzona, بالعنوان سويسرا في االكائن الموقع صاحب عمل مقر في
.Svizzera

التنظيمية بالطرق بعد، عن التصال أداات ا/أا المعلومات تكنولوجيا باستخدام البيانات معالجة تتم
في فإنه الموقع، صاحب إلى بالضافة لذلك. المحددة بالغراض فقط المرتبطة المنطقية االوسائل
يعملون الذين الفراد اهم البيانات هذه إلى الوصول أا الدخول الشخاص لبعض يمكن الحالت، بعض
من أفراد أا معلوماتيين( قانونيين، تسويقيين، تجاريين، إداريين، )أشخاص الويب موقع تنظيم في
باستضافة يقوم امن البريدية، النقل شركات أخرى، أطراف من الفنية الخدمات مقدمي )مثل الخارج
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بتعيينهم يقوم من كذلك ذلك( إلى اما التصالت، اشركات المعلومات، تكنولوجيا اشركات البيانات،
المسؤالين قائمة طلب دائميا يمكن المر. لزم إذا مسؤالين من البيانات بمعالجة للقيام الموقع صاحب

البيانات. معالجة عن المسؤال الموقع صاحب من المحدثة

العام الارابي النظام من 90 )المادة الويب خدمة من مستمدة بيانات أي نشر أا عن البلغ يتم ل
عبر طلبات، يرسلون الذين المستخدمون يقدمها التي الشخصية البيانات .)GDPR المعلومات لحماية
نوع، أي من معلومات أا إعلمية مواد إرسال لطلب الموقع، في إليه المشار اللكتراني البريد عنوان
ضراريا ذلك كان إذا فقط ثالثة أطراف إلى إبلغها ايتم المطلوب أداء أا الخدمة لتنفيذ فقط تتستخدم

.)GDPR المعلومات لحماية العام الوروبي النظام من 3 )المادة الغرض لهذا

المعلومات حفظ فيها يتم حيث تسجيل ملفات أيضيا الموقع هذا يستخدم الويب، مواقع جميع مثل
كما جمعها تم التي المعلومات تكون أن يمكن المستخدمين. زيارات أثناء آلية بطريقة جمعها يتم التي

يلي:

)IP( للتصال المستخدم النترنت براتكول عنوان –

بالموقع للتصال المستخدم الجهاز امعايير المتصفح نوع –

)ISP( النترنت خدمة مزاد اسم –

الزيارة اساعة تاريخ –

)ISP( النترنت خدمة مزاد اسم –

االخراج )الحالة( الزائر منها القادم الويب صفحة –

تمت التي النقرات عدد –

التحقق أجل من فقط منظم شكل في جمعها ايتم آلي بشكل أعله المذكورة المعلومات معالجة تتم
هذه مع التعامل سيتم الموقع. عمل اأمان بسلمة متعلقة السباب للموقع الصحيح الداء من

الموقع. لصاحب المشراعة المصالح أساس على المعلومات

قد الفيراسات(، ااكتشاف النارية، االجدران العشوائي، البريد )مرشحات الموقع اأمن سلمة لغراض
افقيا استخدامه، يمكن االذي IP، عنوان مثل شخصية بيانات ا أيضي تلقائييا المسجلة البيانات تتضمن
ضرر في التسبب أا نفسه بالموقع الضرر إلحاق محاالت منع أجل من بها، المعمول للقوانين
تتستخدم ل جريمة. يشكل قد ما أا ضارة أنشطة أي منع الحوال كافة في أا آخرين، لمستخدمين
الموقع حماية لغرض فقط الكن له، برافيل عمل أا المستخدم هوية لتحديد ا أبدي البيانات هذه

الموقع. لصاحب المشراعة المصالح أساس على المعلومات هذه مع التعامل سيتم امستخدميه،

الموقع لزوار الخصوصية سياسة

البيانات معالجة إلى الشارة مع الموقع، هذا إدارة كيفية اصف إلى هذه الخصوصية سياسة تهدف
13 المادة بموجب ا أيضي توفيرها يتم معلومات اهذه يتصفحونه. الذين للمستخدمين/الزاار الشخصية
بموقع يتصلون الذين لالئك - الشخصية البيانات حماية قانون - 03/196 التشريعي المرسوم من
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العنوان. من ا بدءي به الخاصة الويب خدمات ايستخدمون "Swiss Research & Development SA"
)www.swiss-redsa.ch)(

المتثال تضمن االتي "Swiss Research & Development SA"شركة اإدارة ملكية تحت الموقع يقع
.)03/196 التشريعي )المرسوم الشخصية البيانات بحماية الخاصة للتشريعات

طريق عن ايتم اطوعي، اصريح اختياري أمر شخصية بيانات أي إرسال فإن أعله، موضح هو كما
للستحواذ ا لحقي ذلك ايؤدي الموقع هذا في إليه المشار العنوان إلى إلكتراني بريد رسائل إرسال
شخصية بيانات أي على الستحواذ اأيضاا الطلبات، على للرد ضراري أمر اهو المرسل، عنوان على

الرسالة. في مدرجة آخرى

الشخصية البيانات ومعالجة الشخصية بالبيانات يقصد ماذا

مساعدة بدان حتى تتم العمليات، من مجموعة أا عملية أي عن عبارة الشخصية البيانات معالجة
امداالتها احفظها اتنظيمها اتسجيلها الشخصية البيانات بجمع اتتعلق اللكترانية، الداات
انشرها بها االبلغ احجبها اربطها ااستعمالها امقارناتها ااستخراجها ااختيارها اتعديلها امعالجاتها

بيانات. قاعدة في مسجلة تكن لم الو حتى البيانات هذه اإتلف اإلغائها

المجمعة البيانات أنواع

جمع يتم ل لنه اذلك جمعها، يتم التي الشخصية البيانات بأنواع قائمة الموقع صاحب يقدم ل
خلل من إرادته بمحض المستخدم يوفرها التي تلك إل نفسه، الموقع على الشخصية البيانات

إليه. المشار اللكتراني البريد طريق عن يرسلها التي الطلبات

لسياسة المخصصة الفصول في جمعها تم التي البيانات من نوع كل عن كاملة تفاصيل توفير يتم
ذاتها. البيانات جمع قبل للعرض طرحها يتم محددة معلوماتية نصوص خلل من أا هذه الخصوصية

الستخدام، بيانات تقديم حالة في أا المستخدم قبل من حر بشكل الشخصية البيانات تقديم يتم قد
الموقع. تصفح أثناء تلقائييا جمعها يتم التي

فقد بها، التبليغ المستخدم رفض إذا إلزامية. المطلوبة البيانات جميع فإن ذلك، خلف تحديد يتم لم ما
إلى الموقع هذا فيها يشير التي الحالت في الخدمة. تقديم الموقع هذا على المستحيل من يكون
على يترتب أن دان البيانات، بهذه البلغ عن المتناع للمستخدمين يحق اختيارية، البيانات بعض أن

تشغيلها. على أا الخدمة بإتاحة خاصة عواقب ذلك

الموقع. بصاحب التصال على اللزامية البيانات حول شكوك لديهم الذين المستخدمين تشجيع يتم

أا الموقع هذا بواسطة - الخرى التتبع أداات أا - )الكوكيز( الرتباط تعريف لملفات استخدام أي
خلف تحديد يتم لم ما التطبيق، هذا استخدمها ايتم الثالثة الطراف خدمات مواقع أصحاب بواسطة
الخرى الغراض إلى بالضافة المستخدم، يطلبها التي الخدمة توفير هو منه الغرض يكون ذلك،

اجدت. إن )الكوكيز(، الرتباط تعريف ملفات سياسة افي المستند هذا في الموضحة

أا قدمها قد يكون االتي أخرى بأطراف الخاصة الشخصية البيانات عن المسؤالية المستخدم يتحمل
صاحب إبراء مع نشرها، أا بها البلغ في الحق له بأن ايتعهد الموقع هذا خلل من شاركها أا نشرها

الخرى. الطراف تجاه مسؤالية أي من الموقع
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المقدمة البيانات

تلقائي. بشكل تقدم التي البيانات بمعالجة ا أيضي نقوم تلقائييا، جمعها يتم التي البيانات إلى بالضافة

ا، تمامي ثابت ايب موقع هو "Swiss Research & Development SA" لشركة المملوك النترنت موقع
المستخدمين. قبل من تلقائييا منحها يتم لم ما شخصية، بيانات بجمع يقوم ل ابالتالي

الحصر: ل المثال سبيل على البيانات بتلك قائمة يلي فيما

للشخاص المضافة القيمة ضريبة ارقم الشركة اسم ذلك في بما بك، الخاصة التصال بيانات تفاصيل
اللكتراني البريد اعنوان االعنوان الضريبي االرمز االلقب الطبيعيين الشخاص اسم أا العتباريين
حالة في اتستخدم المحمول، الهاتف رقم أا هاتفك ارقم الميلد اتاريخ اللكتراني االموقع االفاكس

معلومات؛ على بالحصول خاصة طلبات لي أا عليك أسئلة لطرح حاجة هناك كانت

المعلومات هذه استخدام اسيتم طرفك، من تقديمها تم قد أنها في البيانات هذه جميع تشترك
أا اقت أي في الشخصية بياناتك تعديل لك يحق هذه. الخصوصية سياسة في الموضحة للغراض

معالجتها. منع

للمعالجة القانوني الساس

التالية: الشراط أحد توفر حالة في بالمستخدم المتعلقة الشخصية البيانات الموقع صاحب يعالج

اللوائح بعض بموجب ملحظة: أكثر؛ أا محدد لغرض موافقته بإعطاء المستخدم يقوم أن – 1
بموجب أا المستخدم موافقة دان الشخصية البيانات بمعالجة الموقع لصاحب يتصرح قد التنظيمية،
هذه مثل على )"النسحاب"( ايختار يعترض لم المستخدم أن طالما أدناه، المحددة القانونية السس
الارابية التشريعات تحكمها الشخصية البيانات معالجة كانت إذا هذا ينطبق ل ذلك، امع المعاملة.

الشخصية؛ البيانات حماية بشأن

التعاقد؛ قبل ما إجراءات لتنفيذ ا/أا المستخدم مع عقد لتنفيذ ضرارية المعالجة تكون عندما - 2

الموقع؛ صاحب له يخضع الذي القانوني باللتزام للوفاء ضرارية المعالجة تكون عندما - 3

قبل من إلتزامات اجود أا العامة بالمصلحة علقة له ااجب لتنفيذ ضرارية المعالجة تكون عندما - 4
العامة؛ السلطات تجاه الموقع صاحب

الثالثة. الطراف أا الموقع لصاحب المشراعة المصلحة لتحقيق ضرارية المعالجة تكون عندما - 5

معاملة لكل الواقعي القانوني الساس بتوضيح الموقع صاحب مطالبة ا دائمي الممكن من ذلك، امع - 6
أا العقد في عليه المنصوص القانون إلى تستند المعالجة كانت إذا ما تحديد الخصوص اجه اعلى

عقد. لبرام ضرارية كونها

البيانات نقل إمكانية

الطراف تتواجد حيث آخر مكان أي افي الموقع بصاحب الخاصة العمل مكاتب في البيانات معالجة تتم
الموقع. بصاحب اتصل المعلومات، من لمزيد المعالجة. في المشاركة

للحصول المستخدم. بها يوجد التي تلك غير دالة إلى للمستخدم الشخصية البيانات نقل يتم قد
المتعلق الفصل إلى الرجوع للمستخدم يمكن المعالجة، مكان حول المعلومات من مزيد على

الشخصية. البيانات بمعالجة الخاصة بالتفاصيل



5

التحاد خارج البيانات لنقل القانوني بالساس تتعلق معلومات على الحصول للمستخدم يحق
المم مثل أكثر، أا دالتين من تتكون أا العام الدالي القانون يحكمها دالية منظمة إلى أا الارابي
التي االمان السلمة بإجراءات تتعلق معلومات على الحصول للمستخدم يحق اكذلك ، المتحدة

البيانات. لحماية الموقع صاحب يتبناها

طريق عن حدثت قد أعله الموضحة النقل عمليات إحدى كانت إذا مما التحقق للمستخدم يمكن
طلب أا الشخصية البيانات بمعالجة الخاصة بالتفاصيل المتعلق الفصل في المستند هذا فحص

الموقع. إفتتاحية في الواردة البيانات خلل من به التصال طريق عن الموقع صاحب من معلومات

والحفظ المعالجة طرق

تليماتي بشكل أا المعلومات، تكنولوجيا باستخدام أا الورق، على الشخصية البيانات معالجة تتم قد
لحماية العام الارابي النظام من 22 )المادة برافيلت عمل تشمل آلية بطرق أا بتعد، عن
البيانات )مثل تعريف بيانات أا فردية بيانات باستخدام البرافيلت عمل يتم أن يمكن المعلومات(؛
السرية لضمانات ا افقي ذلك كل الفردية. الشخصية البيانات من مستمدة مجمعة بيانات أا الشخصية(،
منطقية طرق استخدام مع الحالية، التشريعات في عليها المنصوص االمان السلمة اإجراءات

المعالجة. بأغراض اثيق بشكل مرتبطة

الصحيح غير أا المشراع غير االستخدام البيانات فقدان لمنع محددة أمان إجراءات مراعاة يتم
به. المصرح غير االوصول

بالمعلومات الموقع صاحب يحتفظ لن الجارية. المعالجة من بالغرض مرتبطة بالبيانات الحتفاظ فترة
أجلها، من المعلومات هذه معالجة تمت التي الغراض لتحقيق ضراري هو مما أطول لفترة الشخصية
التنظيمية لللتزامات ا افقي بنا الخاصة المعالجة إجراءات اأمان سلمة العتبار في الخذ يتم أن على
التي البلدان تلك في القانونية الحقوق عن الدفاع أا المعاملة طريقة لتحديد النزاعات اإدارة االقانونية

أعمالنا. فيها نمارس

الذلك:

صاحب بين العقد بتنفيذ المتعلقة للغراض جمعها يتم التي الشخصية بالبيانات الحتفاظ سيتم - 1
العقد. هذا تنفيذ اكتمال حتى االمستخدم الموقع

المشراعة بالمصلحة المتعلقة للغراض جمعها تم التي الشخصية بالبيانات الحتفاظ سيتم - 2
من مزيد على الحصول للمستخدم يمكن المصلحة. هذه استيفاء يتم حتى الموقع لصاحب
بهذا الصلة ذات الفصول في الموقع صاحب إليها يرتجع التي المشراعة المصلحة بشأن المعلومات

الموقع. بصاحب التصال طريق عن أا المستند

بالبيانات الحتفاظ الموقع لصاحب يجوز المستخدم، موافقة على المعالجة تتوقف عندما - 3
ملزم الموقع صاحب يكون قد ذلك، على علاة الموافقة. هذه إلغاء يتم حتى أطول لفترة الشخصية

ما. سلطة من بأمر أا قانوني للتزام ا افقي أطول لفترة الشخصية بالبيانات بالحتفاظ

من يكون لن الجل، هذا نهاية في لذلك، الشخصية. البيانات حذف سيتم الحتفاظ، فترة نهاية في
البيانات. هذه نقل قابلية في الحق ايسقط االتعديل االلغاء الوصول حق ممارسة الممكن

المستخدم حقوق

قانون من 7 للمادة ا افقي بأنه المعني الطرف "Swiss Research & Development SA" تذكسر
اقت، أي في الممكن، من بأنه ،2016/679 االلئحة 03/196 التشريعي االمرسوم الخصوصية،
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بنيت الذي المنطق اكذلك اأصلها محتواها امعرفة اجودها عدم أا البيانات بوجود إقرار على الحصول
تعديله. حتى أ تحديثه أا تكامله طلب أا ذلك دقة من االتحقق المعالجة، أساسه على

البيانات حظر أا مجهولة صيغة إلى التحويل أا اللغاء طلب المعني للطرف يحق نفسها، للمادة ا افقي
مشراعة. لسباب حال أي في معالجتها معارضة اكذلك للقانون، بالمخالفة المعالجة

بصاحب الخاص اللكتراني البريد صنداق إلى طلب إرسال يجب الحقوق، هذه ممارسة أجل من
الموقع.

بشكل ذلك فسيكون أخرى، قنوات أا اللكترانية مواقعنا عبر الشخصية ببياناتك بتزايدنا قمت إذا
ا. تمامي طوعي

صاحب قبل من معالجتها تمت التي البيانات إلى بالرجوع معينة حقوق ممارسة للمستخدمين يمكن
الموقع.

المستخدم: حق من يكون الخصوص، اجه على ا

التي الشخصية بياناته معالجة على الموافقة إلغاء للمستخدم يمكن اقت. أي في الموافقة إلغاء - 1
ا. مسبقي بها السماح تم

تتم عندم بياناته معالجة على العتراض للمستخدم يمكن حيث بياناته، معالجة تتم أن معارضة - 2
العتراض في الحق حول التفاصيل من مزيد الموافقة. في جاء لم مخالف قانوني أساس على

أدناه. الفصل في موضحة

يقوم التي البيانات عن معلومات على الحصول للمستخدم يحق حيث بياناته، إلى الوصول - 3
البيانات من نسخة على االحصول المعالجة، من معينة جوانب عن االتعرف الموقع، صاحب بمعالجتها

المعالجة.

تعديلها. أا تحديثها اطلب بياناته صحة من التحقق للمستخدم يمكن التعديل. اطلب التحقق - 4

معالجة تقييد طلب للمستخدم يمكن معينة، شراط استيفاء عند البيانات. معالجة تقييد طلب - 5
حفظها. غير آخر غرض لي البيانات معالجة الموقع صاحب بإمكان يكون لن الحالة، هذه في بياناته.

إلغاء طلب للمستخدم يمكن معينة، شراط استيفاء عند الشخصية. بياناته حذف أا إلغاء طلب - 6
الموقع. صاحب قبل من بياناته

بياناته تلقي للمستخدم يحق آخر. موقع صاحب إلى نقلها أا بالمستخدم الخاصة البيانات تلقي - 7
يمكنه كذلك آلي، جهاز بواسطة قراءتها يمكن االتي العام للستعمال معينة، فورمات شكل على
آخر. موقع صاحب إلى عوائق دان الفنية الناحية من ممكناا ذلك كان متى البيانات هذه نقل طلب
على المعالجة اتعتمد مؤتمتة أداات باستخدام البيانات معالجة تتم عندما الشرط هذا تطبيق يمكن
به. مرتبطة تعاقدية اجراءات على بناءي أا فيه طرفيا المستخدم يكون عقد على أا المستخدم موافقة

بحماية المختصة الرقابية السلطة إلى بشكوى يتقدم أن للمستخدم يمكن شكوى. تقديم – 8
القضائية. الجهات أمام قانوني إجراء اتخاذ أا الشخصية البيانات

العتراض بخصوصحق تفاصيل
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العامة السلطة ممارسة إطار في أا العام، الصالح لغرض الشخصية البيانات معالجة تتم عندما
العتراض للمستخدمين يحق الموقع، لصاحب مشراعة مصلحة لتنفيذ أا الموقع لصاحب المخولة

الخاص. بوضعهم تتعلق لسباب المعالجة على

معارضة فيمكنهم المباشر، التسويق لغراض بياناتهم معالجة تمت إذا بأنه المستخدمين تذكير يتم
التسويق لغراض البيانات يعالج الموقع صاحب كانت إذا ما لمعرفة أسباب. أي إبداء دان المعالجة

المستند. هذا في المسئلة بتلك الخاصة الفصول إلى الرجوع للمستخدمين يمكن المباشر،

الحقوق ممارسة كيفية

الخاص التصال عنوان إلى طلب ارسال للمستخدمين يمكن لحقوقه، المستخدم ممارسة أجل من
صاحب قبل من معالجتها اتتم مجانيا الطلبات تقديم يتم المستند. هذا في المحددة الموقع بصاحب

ااحد. شهر غضون في الحوال كل افي ممكن، اقت أقرب في الموقع

الشخصية البيانات معالجة

تكون أن يجب الطراف هذه المعنية، الطراف بموافقة فقط الشخصية البيانات بمعالجة يتسمح ما عادةي
في حراا المعني الطرف ايكون كتابييا. اموثق محدد بشكل ذلك عن تعبر اأن علم اعلى حر اضع في
بشكل توفره أا الشرط، هذا غياب يؤدي قد لخر؛ اقت من تطلب قد التي الشخصية البيانات تقديم
العام الارابي النظام من 7 )المادة المطلوبة الخدمات تقديم استحالة إلى صحيح، غير أا جزئي

المعلومات(. لحماية

أعله المذكورة المعالجات لجميع ضرارييا أمريا الشخصية البيانات بمعالجة الموافقة على الحصول يعد
الارابي. المجتمع اتشريعات القانونية لللتزامات للمتثال الضرارية ا/أا المرتبطة

قبل من سواء ا، مسبقي إصدارها تم تجارية اتصالت أي تلقى على الموافقة إلغاء اقت أي في يمكن
بصاحب التصال طريق عن عن اذلك الخرى، الطراف بواسطة أا للبيانات المعالج الموقع صاحب

اللكتراني. البريد طريق عن الموقع

المعلومات عن الفصاح

إلى ا أبدي بياناتك ببيع نقوم لن اسرية. بحذر بياناتك مع بالتعامل التزامنا هو الساسية مبادئنا أحد
أن ابشرط ذلك القانون تطلب حالة في فقط ثالثة لطراف بياناتك عن الكشف يتم قد ثالثة. أطراف

بها. المعمول القوانين بذلك تسمح

الخاصبك التسجيل وإلغاء العتراض في الحق

تمت التي البيانات حظر أا مجهول شكل إلى التحول أا اللغاء طلب للفرد يحق نفسها، للمادة ا افقي
21 )المادة مشراعة أسباب اجود حالة معالجتها معارضة اكذلك للقانون، مخالفة بطريقة معالجتها

المعلومات(. لحماية العام الارابي النظام

البيانات وتكامل المعلومات أمن
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غير أا العرضية الحوادث من الشخصية البيانات لحماية مناسبة اتنظيمية فنية اجراءات تبنينا لقد
الوصول أا عنها الكشف أا الستخدام امن تغييرها أا فقدها أا تدميرها في تتسبب التي القانونية
اضد ما شبكة عبر البيانات نقل المعالجة تتضمن عندما خاص ابشكل به، مسموح غير بشكل إليها

الستعمال. اساءة أا المشراعة غير المعاملة أشكال من آخر شكل أي

البيانات معالجة عن المعلومات من مزيد

القضايا في الدفاع

المراحل في أا القضايا في الموقع صاحب قبل من للمستخدم الشخصية البيانات استخدام يتم قد
استعمال خلل من أا الموقع هذا استخدام إساءة ضد الدفاع أجل من القضايا في للدخول التحضيرية

المستخدم. قبل من الصلة ذات الخدمات

من بأمر البيانات عن بالكشف ا ملزمي يكون قد الموقع صاحب بأن علم على بأنه المستخدم يقر
العامة. السلطات

خاصة معلومات

يزاد قد هذه، الخصوصية سياسة في الواردة المعلومات إلى ابالضافة المستخدم، طلب على بناءي
امعالجة بجمع متعلقة أا معينة، خدمات بخصوص انصية إضافية بمعلومات المستخدم الموقع هذا

الشخصية. البيانات

والصيانة النظام سجل

تستخدمه ثالث طرف خدمات اأي هذا الويب موقع يقوم قد االصيانة، بالتشغيل المتعلقة للحتياجات
شخصية، بيانات على أيضيا تحتوي قد االتي التفاعلت تسجل ملفات اهي النظام، سجلت بجمع

بالمستخدم. الخاص IP عنوان مثل

السياسة هذه في الواردة غير المعلومات

من اقت أي في الشخصية البيانات بمعالجة يتعلق فيما المعلومات من مزيد طلب يتم أن يمكن
التصال. بيانات باستخدام البيانات معالجة في الحق صاحب

التعقب" "عدم طلبات على الرد

التعقب". "عدم طلبات التطبيق هذا يدعم ل

المستخدم ندعو فإننا ذلك، تدعم ثالثة لطراف تابعة مستعملة خدمات أي كانت إذا ما لمعرفة
بهذا. المعنية الخصوصية سياسات إلى للرجوع

للقصر الشخصية البيانات حماية
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"Swiss Research & Development SA" تدرك قصوى. أهمية لها للقصر الشخصية البيانات حماية
أعمارهم تقل الذين القاصرين عن البيانات جمع اترفض القاصرين، خصوصية بحماية التزامها بوجوب
مع اللكتراني البريد رسائل اإرسال النترنت تصفح على الخرين االاصياء الباء نشجع ا. عامي 16 عن

مسؤال. بشكل النترنت ااستخدام أطفالهم

موافقة طلب عليه فيجب ببياناته، تتعلق معلومات تقديم ا عامي 16 عن عمره يقل الذي القاصر حاال إذا
)على زيارته أثناء ظهرت االتي تخصه، التي تلك حال كل في أا القاصر، أرسلها التي البيانات الوالد.

أعله. موضح هو كما تستخدم أن يمكن الرتباط( تعريف ملفات عبر المثال سبيل

بأن البلغ مع ذلك، رفض فسيتم نموذج، بطاقة/ عبر بياناته إرسال ا عامي 16 سن دان قاصر حاال إذا
الباء من نطلب السبب، لهذا قبولها. يتم لن ا عامي 16 من أقل القاصرين من الطلبات هذه مثل
8 )المادة سلمتهم أجل من امراقبتهم للنترنت القاصرين استخدام من التحقق الخرين االاصياء

المعلومات( لحماية العام الارابي النظام من

هذه الخصوصية سياسة على تحدث قد التي التغييرات

في هذه الخصوصية سياسة على تغييرات إجراء في بالحق البيانات معالجة في الحق صاحب يحتفظ
الموقع هذا على أمكن، اإذا الصفحة، هذه على المستخدمين إبلغ طريق عن اذلك اقت أي
إلى إشعار إرسال طريق عن االقانونية، الفنية الناحية من ممكنيا ذلك كان إذا اكذلك، اللكتراني،
هذه إلى الرجوع يرجى لذلك الموقع. صاحب بها يحتفظ التي التصال بيانات خلل من المستخدمين

السفل. في إليه مشار تعديل آخر تاريخ امراجعة بانتظام، الصفحة

اتعتبر البيانات لحماية الساسية بالمبادئ "Swiss Research & Development SA" شركة تلتزم
بشكل بنا الخاصة الخصوصية سياسات نراجع انحن لذلك، طبيعييا. ااجبيا الشخصية البيانات حماية
جميع متضمنة اللكتراني موقعنا على بوضوح تظهر كونها امن الخطاء، من خلوها من للتأكد متكرر
بهذا المتعلقة التشريعات لمبادئ اامتثالها بها، الصارم اللتزام من االتحقق الضرارية، المعلومات

المر.

مواكبة أجل من الوقت بمرار لتغييرات الشخصية البيانات بحماية المتعلقة المعلومات هذه تخضع قد
لن الصريحة، موافقتك بدان الحالية. للتشريعات امتثالها الضمان للنترنت الجديدة االمجالت التطور
عن العلن سيتم هذه. الخصوصية سياسة في لك بها المعترف الحقوق تقيد ا أحكامي ا أبدي نطبق
من المتحدث الصدار نشر اقت نفس في اللكتراني موقعنا على المعلومات بهذه المتعلقة التغييرات

الشخصية. البيانات بحماية المتعلقة المعلومات

الموافقة، هو القانوني أساسها يكون أن يتطلب التي البيانات معالجة على التغييرات أثرت إذا
ذلك. المر لزم حالة إفي أخرى، مرة المستخدم موافقة اجمع بطلب الموقع صاحب فسيقوم

القانونية والمراجع التعاريف

البيانات( (أو الشخصية البيانات

رقم ذلك في بما أخرى معلومات بأي متعلقة كانت الو حتى مباشرة، غير أا مباشرة معلومات، أي
شخصية. بيانات بمثابة تعتبر عليه التعرف يمكن أا معرفاا الطبيعي الشخص تجعل الشخصي، التعريف

الستخدام بيانات
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الطرف تطبيقات ذلك في )بما الموقع هذا خلل من تلقائييا جمعها يتم التي المعلومات هي هذه
بأجهزة الخاصة الدامين أسماء أا IP عنااين ذلك: في بما الموقع(، هذا خلل من تتم التي الثالث
URI الموقع رابط أا النترنت اعنااين الموقع، بهذا يتصل الذي المستخدم يستخدمها التي الكمبيوتر
احجم الخادم، إلى الطلب توجيه لعادة المستخدمة االطريقة الطلب، ااقت الموحد(، الموارد )معرف
الخادم من الستجابة حالة إلى يشير الذي الرقمي االرمز كاستجابة، عليه الحصول تم الذي الملف
يستخدمه الذي التشغيل انظام المتصفح اخصائص التصال، منها القادم البلد إلخ.( خطأ، )ناجح،
لتصفح البقاء في المستغرق الوقت المثال، سبيل )على للزيارة المختلفة الزمنية االمدلولت الزائر،
تم التي الصفحات تسلسل خاص ابوجه الموقع، داخل المتبع التصفح مسار اتفاصيل صفحة( كل
المعلومات تكنولوجيا انوع ابيئة التشغيل بنظام المتعلقة المعايير إلى الوصول حتى إليها، الرجوع

المستخدم. من المستعملة

المستخدم

يتطابق ما اهو ذلك، خلف على ينص لم ما ايستشيره، الموقع هذا على يدخل الذي الشخص
بالخدمة. المعني على اصفه

بالخدمة المعنى

الشخصية. البيانات اليه تشير الذي الطبيعي الشخص

المسؤول( (أو البيانات معالجة مسؤول

الشخصية البيانات تعالج أخرى هيئة أي أا العامة الدارة أا العتباري الشخص أا الطبيعي الشخص
هذه. الخصوصية سياسة في عليه المنصوص النحو على الموقع، صاحب عن نيابة

الموقع( (صاحب المعالجة في الحق صاحب

بشكل تحدد، أخرى هيئة أي أا الخدمة قطاع أا العامة السلطة أا العتباري أا الطبيعي الشخص
بما لذلك، تبنيها يتم التي االداات الشخصية البيانات معالجة ااسائل أغراض آخرين، مع أا فردي
لم ما المعالجة، في الحق صاحب الموقع. هذا ااستخدام بتشغيل المتعلقة المان اجراءات ذلك في

الموقع. هذا صاحب هو ذلك، خلف على ينص

)www.swiss-redsa.ch) هذا النترنت موقع

المستخدمين بيانات امعالجة تجميع تم خللها من التي اير السوفت أا الهارداير أداة عن عبارة
الشخصية.

الخدمة.

اجدت( )إن بذلك الخاصة المصطلحات في المحدد النحو على الموقع هذا من المقدمة الخدمة هي
اللكترانية/التطبيق. الموقع/البوابة هذا على

http://www.swiss-merchant.ch/
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)UE (أو الوروبي التحاد

منها يتقصد الوثيقة هذه في ااردة الارابي التحاد إلى إشارة أي فإن ذلك، خلف على يتنص لم ما
الارابية. القتصادية االمنطقة الارابي التحاد في الحالية العضاء الدال جميع لتشمل ممتدة أنها

القانونية المراجع

14 ا 13 المواد ذلك في بما متعددة، تشريعية أنظمة أساس على هذه الخصوصية سياسة تحرير تم
.2016/679 الارابي( )التحاد اللئحة من

هذا. النترنت بموقع فقط تتعلق هذه الخصوصية سياسة فإن ذلك، خلف على ينص لم ما


