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 الجهة المسؤولة عن معالجة البياناتهوية  .1

 

ة تحت ، وهي شركة منطقة حرة مسجلنت ش.م.حسيسلي أوريشركة  يه جهة المسؤولة عن معالجة البياناتال

 ،أم رمول،  المنطقة الحرة بمطار دبي،  22 504 المكتب رقم ها المسجل فيقرويقع م DAFZ\1113 الرقم

رقم تسجيل ضريبة القيمة المضافة  تحملو 293652دبي، اإلمارات العربية المتحدة، 

 "(.سيسلي" اسم)يشار إليها فيما بعد ب 100238950800003

 

للغتين اإلنجليزية والعربية. في حالة وجود أي تضارب أو با سياسة ملفات تعريف االرتباط الماثلةتم إعداد 

النص العربي ويعتبر النص اإلنجليزي ذي الصلة ب عتدي  تفسير مختلف بين النص اإلنجليزي والنص العربي، 

ً ليتوافق مع النص العربي ذي الصلة. يقر كل طرف بأنه قد قرأ  هليعدقد تم ت سياسة ملفات تعريف تلقائيا

قد تم الدخول فيها بحرية ودون  سياسة ملفات تعريف االرتباط الماثلةويتفهم محتواها وأن  الماثلةاالرتباط 

 .سياسة ملفات تعريف االرتباط الماثلةتقر بأنك تفهم تماماً لغة ومحتوى وإكراه. 

 

 ما هو ملف تعريف االرتباط؟ .2

 

ما يكون ذلك غالباً وادها على متصفحك، ، قد يقوم بتخزين المعلومات أو استردموقع إلكترونيعند زيارة أي 

تفضيالتك أو بجهازك وت ستخدم في الغالب بك أو بالمعلومات  تلك تعلقارتباط. قد تفي شكل ملفات تعريف 

لجعل الموقع يعمل بالشكل الذي تتوقعه. ال تحدد المعلومات عادة هويتك بشكل مباشر، لكن يمكن أن تمنحك 

اختيار عدم السماح ببعض تستطيع . نظراً ألننا نحترم حقك في الخصوصية، خصوصيةأكثر  تصفح تجربة

 .أنواع ملفات تعريف االرتباط

 

 ما هي أنواع ملفات تعريف االرتباط المستخدمة وأغراضها؟ .3

 

 :األنواع التالية من ملفات تعريف االرتباط سيسلي ستخدمت

 

 (سيسليالمصالح المشروعة لشركة تحقيق ملفات تعريف االرتباط الضرورية للغاية )األساس القانوني:  3-1

 

في أنظمتنا.  هاوال يمكن إيقاف لكترونيموقع اإلعمل الضرورية لالمذكورة ملفات تعريف االرتباط تعد 

والتي ترقى إلى مستوى طلب إلجراءات التي تقوم بها إلى استجابةً لال حصراً ها ضبطعادةً ما يتم و

 ضبط تستطيعالنماذج.  تعبئة، مثل تعيين تفضيالت الخصوصية الخاصة بك أو تسجيل الدخول أو ةخدم

، ولكن لن تعمل بعض مناطق هاأو تنبيهك بشأن المذكورةحظر ملفات تعريف االرتباط ل متصفحك

 .ومات تعريف شخصيةأي معل المذكورةالموقع بعد ذلك. ال تخزن ملفات تعريف االرتباط 

 

 ملفات تعريف االرتباط الخاصة باألداء )األساس القانوني: الموافقة( 3-2

 

حتى نتمكن من  حركة البياناتحساب عدد الزيارات ومصادر  ملفات تعريف االرتباط المذكورةتتيح لنا 

شهرة واألكثر في معرفة الصفحات األقل كذلك تساعدنا  وهيوتحسينه. اإللكتروني قياس أداء موقعنا 

ً ومعرفة كيف  . يتم تجميع جميع المعلومات اإللكتروني الموقع مختلف أجزاءالزوار في  جولتيشيوعا

. إذا لم تسمح ال تتضمن أي تعريف بالهويةوبالتالي فهي  ملفات تعريف االرتباط المذكورةالتي تجمعها 



، ولن نتمكن من اإللكتروني موقعنا، فلن نعرف متى قمت بزيارة ملفات تعريف االرتباط المذكورةب

 .مراقبة أدائه

 

 ملفات تعريف االرتباط الوظيفية )األساس القانوني: الموافقة( 3-3

 

. قد همن تخصيصمن توفير وظائف محّسنة واإللكتروني الموقع  ملفات تعريف االرتباط المذكورةتمّكن 

أضفنا خدماتهم إلى صفحاتنا مثل  يني الخدمة من الغير الذأو بواسطة مزود عرفتنامبها ضبط جرىي

، فقد ال تعمل بعض أو ملفات تعريف االرتباط المذكورةخدمة الدردشة أو مشغل الفيديو ... إذا لم تسمح ب

 .هذه الخدمات بشكل صحيح جميع

 

 ملفات تعريف االرتباط المستهدفة )األساس القانوني: الموافقة( 3-4

 

من وكاالت بواسطة شركائنا اإللكتروني من خالل موقعنا  المذكورةملفات تعريف االرتباط  جوز ضبطي

رجى قراءة سياسات ملفات تعريف االرتباط اإلعالن بما في ذلك الشبكات االجتماعية. ي  الدعاية و

والبيانات الشخصية للشبكات االجتماعية بعناية. قد تستخدمها هذه الشركات إلنشاء ملف تعريف 

 .أخرىإلكترونية ك على مواقع بنات ذات الصلة اهتماماتك وعرض اإلعالب

 

اإلعالنات المعلومات الشخصية بشكل مباشر، بال تخزن ملفات تعريف االرتباط المستهدفة / الخاصة 

ملفات تعريف ولكنها تستند إلى تحديد متصفحك وجهاز اإلنترنت الخاص بك بشكل فريد. إذا لم تسمح ب

 .نات أقل استهدافاً إعال صادف، فسوف تاالرتباط المذكورة

 

 ما هي مدة االحتفاظ بملفات تعريف االرتباط؟ .4

 

مع مراعاة ، ( شهراً من تاريخ موافقتك13بملفات تعريف االرتباط لمدة أقصاها ثالثة عشر ) سيسلي تحتفظ

 .سيسلي نطبق علىبموجب القانون تألرشفة ل مطلوبة أي فترة أطول

 

 رفضها؟كيفية قبول ملفات تعريف االرتباط أو  .5

 

 .دارة ملفات تعريف االرتباطإل تنافي أي وقت قبول أو رفض ملفات تعريف االرتباط عبر منص تستطيع

 

ً قبول ملفات تعريف االرتباط أو رفضها عن طريق ت تستطيع في متصفحك عبر قائمة  اتاإلعداد فعيلأيضا

 .المساعدة بالمتصفح

 

وقد تعطل الوصول إلى  اإللكتروني ك في الموقعصفحديل تمن المحتمل أن تؤدي أي إعدادات تقوم بها إلى تع

رفض ملفات تعريف ت. ما لم تقم بتعديل إعدادات المتصفح بحيث اإللكتروني أجزاء معينة من الموقع

 .اإللكتروني االرتباط، فسيتم إصدارها عند دخولك إلى الموقع

 

 ما هي حقوقك؟ .6

 

لك الوصول إلى البيانات الشخصية أو تصحيحها أو محوها أو يحق قد وفقاً لالئحة حماية البيانات الشخصية، 

نقلها أو تقييدها أو االعتراض على معالجة بياناتك الشخصية، وإبالغنا بتعليماتك المتعلقة بمصير بياناتك بعد 

 :وفاتك بإرسال

 

 اإللكتروني ل بنا" في الموقعاتصاللكتروني من خالل قسم "ااإلبريد رسالة بال. 

 



ً سحب  ة قانونيالموافقة في أي وقت دون المساس ب تلكعندما تستند المعالجة إلى موافقتك، يحق لك أيضا

 .سحبهاأن يتم الموافقة قبل  تلكبناًء على المنفذة المعالجة 


