
 :سياسة الخصوصية /جلوب ميد مصر

"، "لنا"، "نحن"، أو "لدينا"( المتعلقة جلوب ميد)" جلوب ميد مصر سياسات الى اطالعكم حولسياسة الخصوصية هذه  تهدف

أو  األمنأو  اإلستفادةبالوصول أو جمع أو نقل أو استخدام أو تخزين أو معالجة أو صيانة أو تحميل أو مزامنة أو مشاركة أو 

معلومات وبيانات  وأي للتعريفقابلة غير  الشخصية والطبية معلوماتلل واالستخدام"( الجمع" ـإفشاء )يشار إليها مجتمعة ب

كما هي واردة هنا، "أنت"  .لكتروني العائد لجلوب ميد مصر( والتي يمكن ان يتم تحميلها على الموقع اإلالبيانات"متعلقة بك )"

للموقع . أنت والمستخدمون اآلخرون لكترونيهذا الموقع االو "الخاص بك" تعني الشخص الطبيعي الذي يرغب في استخدام 

أن يكون  لكترونيالموقع اإليشار إليهم بشكل مشترك باسم "المستخدمين". يجوز للشخص الطبيعي الذي يستخدم هذا  لكترونياإل

الشخص للبيانات الشخصية أو أن يكون مصرحا له من قبل الشخص الطبيعي الذي تعود إليه البيانات الشخصية )"المالك نفسه 

 .البيانات"(ب المعني

 طرف آخر تعينهأي و جلوب ميد من قبل، فإنك توافق على جمع واستخدام البيانات الخاصة بك لكترونيالموقع اإلباستخدام 

 .وفقا لسياسة الخصوصية

لذا ننصح التحقق من عند نشرها.  وتصبح قابلة للتطبيق ،تعديل سياسة الخصوصية هذه في أي وقت جلوب ميديجوز لشركة 

موقع . يشكل استمرار استخدامك للللصفحة في الجزء العلوي كما هو مدرجالى تاريخ آخر تعديل  مع التنبه، مرارا  الصفحة  هذه

 .تعديالت عليهاوأي  قبولك لسياسة الخصوصية هذه لكترونياإل

على  وفهمت وتوافققرأت،  كلدينا، تقر بأن لكترونيالموقع اإلاستخدام ية بعناية. عن طريق يرجى قراءة سياسة الخصوص

الموقع  الىالدخول تحاول لتزام بجميع شروط سياسة الخصوصية هذه. إذا كنت ال توافق على الشروط الواردة هنا، ال اإل

 .لكترونياإل

 تم جمعهايأنواع البيانات التي  .1

 البيانات الشخصية  -أ

 والجنس وتاريخ الميالد وعنوان البريد اإللكتروني وأسم العائلةالبيانات الشخصية تعني أي معلومات تتعلق بك، مثل: االسم األول 

الدم والجنسية  فصيلةوعناوين )معرف الموارد الموحد( و نترنتبروتوكول اإلوالعنوان البريدي وعنوان  و رقم الهاتف المحمول

رقم والجسم و الفهارس  مقاساتوو أي سمة شخصية أخرى و بيانات النشاط العام و نشاط اللياقة البدنية  ̛اللغةو والموقع 

 وما إلى ذلكلك لعائدة املفك الشخصي والحالة الطبية ب خاصة العوامل الورقم بطاقة التأمين ورقم بوليصة التأمين والتعريف 

 .المرجوةالعمل أو تقديم الخدمات  لكترونيالموقع اإلعدم تقديم بيانات شخصية معينة قد يجعل من المستحيل على هذا إن .

 .لكترونيالموقع اإلعند استخدام هذا  جمعها تلقائيا  قد يتم ، أو فرديةكمبادرة  قدم مباشرة من قبلكيمكن ان ت  ان البيانات 

 القابلة للتحديدغير المعلومات  -ب

، مثل الرقم التسلسلي للمساعد الرقمي لكترونيالموقع اإلهي المعلومات المتعلقة بمستخدمي القابلة للتحديد المعلومات غير 

لتزام بالدواء ووقت الطلب أو أندرويد( والموقع الجغرافي وبيانات تتبع النشاط وبيانات اإل أي. أو.أسالشخصي )أي جهاز 

على ذلك والرمز العددي  وحجم الملف الذي تم تلقيه ردا  تكنولوجيا المعلومات والطريقة المستخدمة في تقديم الطلب إلى خادم 

)النتيجة الناجحة والخطأ وما إلى ذلك( وبلد المنشأ وميزات المتصفح تكنولوجيا المعلومات الذي يشير إلى حالة إجابة خادم 

كل صفحة  ستخدم فيالم   وتفاصيل الوقت المختلفة لكل زيارة )على سبيل المثال، الوقت الذي يقضيه ستخدمالم  ظام التشغيل نو

مع إشارة خاصة إلى تسلسل الصفحات التي  لكترونيالموقع اإلبع في ( وتفاصيل عن المسار الذي يت  كترونيلالموقع اإلداخل 

نظام تشغيل الجهاز و / أو بيئة تقنية المعلومات الخاصة بك، وغيرها من المعلومات  حول التفاصيلتمت زيارتها وغيرها من 

 .غير الشخصية



 جمع واستخدام البياناتالغرض من  .2

الموقع أثناء استخدام ها منك ، فيما يتعلق بسرية البيانات، استخدام أو االستفادة من أية بيانات قد تجمعجلوب ميديجوز ل

، المرجوةلميزاته وتقديم الخدمات  بالعمل وفقا  لكتروني اإلموقع نات واستخدامها هو السماح للجمع البيا. الغرض من لكترونياإل

 هذه البيانات بوك وغيرها(. قد نستخدمسيفنشاط والوصول إلى حسابات الجهات الخارجية )مثل البيانات  التعامل مع فضال عن

 .خدماتناجراء تحليل البيانات واإلحصاءات لتحسين إلا أيض  

وفي  هذا المستندالغرض من جمع البيانات واستخدامها في األقسام األخرى من  معرفة المزيد من التفاصيل عنويمكن أيضا 

لة على  والشروطاألحكام   .لكترونياإلالموقع المحم 

 جالت النظام والصيانةس .3

وأي من خدمات الطرف الثالث بجمع الملفات التي تسجل التفاعل لكتروني اإلالموقع ألغراض التشغيل والصيانة، قد يقوم هذا 

 نترنت(.بروتوكول اإل)مثل عنوان  لهذا الغرض بيانات شخصية أخرى إستخدام)سجالت النظام( أو لكتروني اإلالموقع مع هذا 

 األمن .4

بمعالجة بياناتك بطريقة سليمة ويتخذ إجراءات أمنية معقولة لمنع الوصول غير المصرح به أو اإلفصاح لكتروني اإلالموقع يقوم 

على  اكلي  اإلنترنت واإلنترنت، ال يمكن القضاء  قنياتغير المصرح به لبياناتك. ومع ذلك، نظرا لطبيعة ت العبثأو التعديل أو 

لن يتم الوصول إليها بطرق غير  بياناتكأن  أن تضمن تماما   جلوب ميدلال يمكن ، ووالخصوصية المتعل قة باألمن المخاطر 

 .المنصوص عليها في هذه السياسة

 المعالجة وقعطرق وم .5

 طرقال -أ

اإلجراءات التنظيمية وأساليب ترتبط بإعتماد أو أدوات تكنولوجيا المعلومات، انات باستخدام أجهزة الكمبيوتر و/تتم معالجة البي

 األشخاص بعض أيدي ، في بعض الحاالت، قد تكون البيانات في متناولجلوب ميدغراض المشار إليها. باإلضافة إلى باألبدقة 

إدارة النظام( أو أطراف خارجية قسم و القانوني،والقسم تشغيل الموقع )اإلدارة والمبيعات والتسويق  المعنيين فيوالمسؤولين، 

تكنولوجيا ، وشركات لكتروني اإلالموقع إستضافة  خدمات ات البريد، ومقدميطرف ثالث ، شرك -مقدم خدمات تقنية )مثل

معنوي شخص طبيعي أو شخص معالج البيانات تصاالت(، إذا لزم األمر )"معالج البيانات"(. وقد يكون المعلومات، ووكاالت اإل

 .البيانات وفقا لسياسة الخصوصية هذهلمعالجة  جلوب ميدمن قبل  موافق عليهاأو جمعية أو منظمة أو أي هيئة أخرى 

 وقعمال -ب

أو حتفاظ بالبيانات و/حيث يتم اإل جلوب ميدحددها توفي أي أماكن أخرى  ،التشغيلية جلوب ميدتتم معالجة البيانات في مكاتب 

 .معالجتها

 أطراف ثالثة أخرى  .6

والشركات الشقيقة واألطراف الثالثة المحددة من د يم جلوبلمجموعة تدرك أن األطراف الثالثة، بما في ذلك الشركات التابعة 

 .لكترونياإلالموقع أو الكشف عن البيانات أثناء استخدام يمكنها جمع واستخدام و/ جلوب ميدقبل 

جلوب ، يجوز لشركة المعامالتبيع أو نقل بعض أو كل أصولها أو غيرها من المعامالت. وكجزء من هذه ب جلوب ميدتقوم قد 

، إلى الحد الذي يسمح به القانون، ولكنها تتطلب العمليةهذه  أو المؤسسة األخرى المشاركة فيللشركة اإلفصاح عن بياناتك  ميد

 .مع هذه السياسة والقانون المطبقمتناسبة المؤسسة الموافقة على حماية خصوصية بياناتك بطريقة الشركة/ من هذه 



 وقت اإلحتفاظ بالبيانات .7

 للوقت الكافي لتقديم الخدمة المطلوبة منك أو المحددة باألهداف المبنية في هذه السياسة.يحتفظ بالبيانات 

 

 معلومات إضافية حول جمع البيانات ومعالجتها .8

 :جراءات القانونيةاإل  -أ

، في المحكمة أو في المراحل التي تؤدي إلى اإلجراءات جلوب ميدقد تستخدم بياناتك الشخصية ألغراض قانونية من قبل 

 .أو الخدمات ذات الصلةلكتروني اإلالموقع ستخدام غير السليم لهذا لقانونية المحتملة الناجمة عن اإلا

 .قد تطلب منك الكشف عن بياناتك بناء على طلب السلطات العامة جلوب ميدتقر بأنك على علم بأن 

 معلومات إضافية حول بياناتك -ب

معلومات إضافية وسياقية تتعلق لكتروني اإلالموقع باإلضافة إلى المعلومات الواردة في سياسة الخصوصية هذه، قد يوفر لك 

 .بخدمات معينة أو جمع ومعالجة بياناتك عند الطلب

 المناسبالعمر   .9

في حذف أي  الحق جلوب ميدتملك . عاما   18غير مناسب لألطفال دون سن هو و العاملإلستخدام مصمم لكتروني اإلالموقع إن 

 .إذا تم إجراء هذا التخزين دون موافقة الوالدين 18 الـ سن دونمعلومات مخزنة من قبل طفل 

 اتصل بنا   .10

بمالحظاتك بشأن سياسة الخصوصية هذه. إذا كان لديك أسئلة أو تعليقات أو استفسارات حول هذه السياسة،  جلوب ميدترحب 

 info@globemedegypt.comالتالي: يرجى االتصال بنا عن طريق البريد اإللكتروني 

يعتمد النص  بين اللغة األصلية والترجمة الى العربية، في حال وجود أي تضارب ليزية،جلقد تم تحديد هذه الشروط باللغة اإلن

 .ليزيجاإلن
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