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 2020أغسطس ، 2اإلصدار  

 سیاسة الخصوصیة 
 

KEY WAY MARKETS LTD  " التجاري باالسم  تعمل  ) ADGMالعالمي (  أبوظبي"، ومسجلة في سوق  CAPEX("الشركة") 
سوق   لدى  ومنظمة  (  أبوظبيومرخصة  المسجلADGMالعالمي  مكتبھا  ولھا  المتحدة،  العربیة  اإلمارات  في  ، 132مكتب    في  ) 

 .، برج الختم، ُمربعة سوق أبو ظبي العالمي، جزیرة الماریة، أبو ظبي، اإلمارات العربیة المتحدة15الطابق 

KEY WAY MARKETS LTD  .ملتزمة بحمایة البیانات الشخصیة الخاصة باألفراد بما یتماشى مع متطلبات القانون المعمول بھ 

الشخصیة. تعني "البیانات   KEY WAY MARKETS LTDینطبق قرار   بیاناتھم  للشركة معالجة  الذین یجوز  على جمیع األفراد 
الطبیع الشخصیة  تعریف  عدم  أو  بتعریف  تتعلق  معلومات  أي  البیانات الشخصیة"  بتلك  یتعلق  فیما  كمراقب  الشركة  تعمل  یة. 

 الشخصیة. 

وكیف  خدماتنا،  استخدام  تختار  عندما  عنك  نجمعھا  التي  الشخصیة  البیانات  أنواع  ھذا  اإلشعار  أو  الخصوصیة  سیاسة  تصف 
حقوقك في ما یتعلق سنستخدم بیاناتك الشخصیة، ومتى ونشاركھا مع من ونشاركھا، وكیف سنحافظ علیھا بأمان. كما یوضح لك  

 وفھم ھذه السیاسة. ة بمعالجة معلوماتك الشخصیة وكیفیة ممارستھا. یرجى أخذ الوقت الكافي لقراء

قد نقوم بإجراء تغییرات على ھذا اإلشعار من وقت آلخر، ومن المھم التحقق من ھذا اإلشعار للحصول على أي تحدیثات. تخضع 
الخ إلشعار  بھا  نحتفظ  شخصیة  معلومات  مھمةأي  نعتبرھا  تغییرات  بإجراء  قمنا  حال  في  سنبلغك  الحالي.  طریق   صوصیة  عن 

 . أثناء جمع البیانات قدمتھبریدك اإللكتروني المسجل لدینا الذي 

 یرجى مالحظة أن ھذا اإلشعار موجھ إلى العمالء والعمالء المحتملین.

 : نجمعھا قد التي الشخصیة البیانات .1
  

بما في ذلك عند تقدیمك أو تسجیلك أو دفع ثمن خدماتنا أو إنشاء   طرق، یجوز للشركة جمع البیانات الشخصیة منك مباشرةً بعدة  
حساب عبر اإلنترنت أو تعدیلھ أو ملء نموذج أو استطالع أو التفاعل مع ممثلینا أو اإلرسال المعلومات من خالل خدماتنا. قد تشمل 

 البیانات الشخصیة التي نجمعھا منك مباشرة: 

 

وعنوان إقامتك ورقم ھاتفك وتاریخ میالدك ونسخة من    IPبریدك اإللكتروني وعناوین    مثل اسمك وعنوان  الحساب،معلومات  •  
ونسخة من فاتورة مرافق / كشف حساب بنكي حدیث (أو ما شابھ) كدلیل    القیادة،بطاقة الھویة الوطنیة أو جواز السفر أو رخصة  

 توقیعك؛ على عنوان إقامتك أو 

مثل بطاقة االئتمان أو تفاصیل البطاقة المصرفیة أو اإلقامة الضریبیة ورقم التعریف الضریبي أو معلومات مالیة   الدفع،معلومات  •  
 و  أخرى؛



 

 

وملف   المخاطر، وتحمل    التداول،والمعرفة والخبرة في   المالي، وتفاصیل الوضع    والوظیفة،مثل تفاصیل المھنة    أخرى، معلومات  •  
التي قد نعتبرھا ضروریة للسماح بوظائفنا وأنشطتنا بأن تكون في موضع مناسب ویُسمح   أو أي معلومات أخرى  المخاطر،تعریف  

 لھا بتقدیم خدماتنا لك. 

 

نحن نستخدم ملفات تعریف االرتباط لتخزین وجمع المعلومات حول استخدامك لموقعنا. ملفات تعریف االرتباط ھي ملفات نصیة 
ى القرص الصلب لجھازك. یرسلون المعلومات المخزنة علیھم مرة أخرى إلى خادم الویب الخاص بنا صغیرة یخزنھا المتصفح عل

عند الوصول إلى موقعنا. تمكننا ملفات تعریف االرتباط ھذه من وضع اإلعدادات الشخصیة وتحمیل تفضیالتك الشخصیة لتحسین 
بنا على "سیاسة ملفات تعریف االرتباط" المتوفرة على موقعنا تجربتك. یمكنك معرفة المزید عن ملفات تعریف االرتباط الخاصة  

 اإللكتروني. 

البیانات الشخصیة مع أي معلومات أخرى تجمعھا الشركة من مصادر خارجیة. قد تشارك الشركة معلومات غیر   لنا دمج  یجوز 
زك وفھم كیفیة استخدامك لموقعنا شخصیة أو بیانات مجھولة المصدر مع مزودي الطرف الثالث لمساعدتنا في التعرف على جھا 

إعالنات حول الخدمات التي من المحتمل أن تكون ذات أھمیة   تقدیملو(مواقعنا) حتى نتمكن من تحسین خدماتنا لتعكس اھتماماتك  
 أكبر لك. الغرض من جمع المعلومات غیر الشخصیة یشمل:

 ونشاط التصفح على موقعنا.  عبر اإلنترنت•قیاس وتحلیل حركة مرور 

 • عرض إعالنات خدماتنا لك على مواقع الطرف الثالث. 

 • لقیاس وتحلیل أداء حمالتنا التسویقیة واإلعالنیة.

اإلنترنت  األخرى عبر  فات  المعِرّ أو  اإللكتروني  البرید  المستمد من  أ  الُمجزَّ اإللكتروني  البرید  بیانات مثل  للشركة مشاركة  یجوز 
مع   (مواقعنا)  موقعنا  على  عة  األجھزة الُمجمَّ عبر  لك  اإلعالنات  وتقدیم  علیك  التعرف  لشركائنا  ذلك  یتیح  اإلعالنیین.  شركائنا 

األجھزة عبر  وإمكانیاتھا  یستخدمھا شریكنا  التي  التقنیات  المزید حول  لقراءة  إشعار    المختلفة،  والمتصفحات.  إلى  الرجوع  یرجى 
 .NextRollالخصوصیة في 

یمكنك دائًما التحكم في جمع بیاناتك الشخصیة عن طریق رفض جمع البیانات الشخصیة عبر تقنیات التتبع الخاصة بطرف ثالث 
بسھولة عن طریق االنتقال إلى میزة اإلعدادات في متصفحك ورفض جمیع ملفات تعریف ارتباط الطرف الثالث أو ملفات تعریف 

یمكنك تقیید تتبع اإلعالنات أو یمكنك إعادة تعیین معرف   المحمول،بالنسبة ألجھزة الھاتف    ارتباط الطرف الثالث من مواقع محددة.
 المعلن عبر إعدادات الخصوصیة لجھازك المحمول.

ولتوفیر میزات وسائل التواصل االجتماعي ولتحلیل حركة   واإلعالنات،نحن نستخدم ملفات تعریف االرتباط لتخصیص المحتوى  
أنت توافق على ملفات تعریف االرتباط الخاصة بنا إذا واصلت استخدام موقعنا. یمكنك دائًما إلغاء االشتراك من   للموقع.الزوار  

 بعض ملفات تعریف االرتباط المستخدمة عن طریق إلغاء تحدید أي من الخیارات التالیة: 

 . التفضیالت1

 . اإلحصاء2

 . التسویق3

 



 

 

 

 

یمكنك الوصول إلى    یتم تتبعھا) ،  التي(  المختلفة  اك من تلقي إعالنات الموقع عبر األجھزةمن أجل إلغاء االشتر  ذلك،عالوة على  
 NAI.إعداد جھازك أو زیارة واستخدام عناصر التحكم الموضحة في صفحة "خیارات الجوال" الخاصة بـ 

في   الشركة  تكون  ال  فقد  ذلك،  تفعل  ولم  الشخصیة  بالبیانات  تزویدھا  الشركة  منك  طلبت  و/أو إذا  خدمة  تقدیم  من  یمكنھا  وضع 
 الدخول في اتفاقیة معك، وفي ھذه الحالة سوف تخبرك بذلك.

یتم جمع البیانات المذكورة أعاله من قبل الشركة عندما تفتح حساباً تجاریاً مع الشركة. یتطلب كتاب قواعد مكافحة غسیل األموال 
) األوراق  AMLوالعقوبات  تنظیم  الخاص بسلطة  ملف )  للتحقق من ھویتك، وبناء  الالزمة  البیانات  الشركة بجمع  تقوم  أن  المالیة 

تعریفك االقتصادي، ومراقبة حسابك، والتحقق من مصدر األموال (عندما یكون ذلك ضروریًا). باإلضافة إلى ذلك، نستخدم ھذه 
 العمالء.البیانات إلعداد حساب التداول الخاص بك وإدارتھ، ولتقدیم الدعم الفني ودعم 

أحد   كنت  الشركاتإذا  من  المؤسسیة العمالء  المستندات  (مثل  القانوني  بالكیان  المتعلقة  المعلومات  بجمع  مطالبون  فنحن   ،
نكون  لكي  نعتبرھا ضروریة  الذین  الموظفین  من  وغیرھم  والمدیرین  المساھمین  عن  إضافیة  ومعلومات شخصیة  والدستوریة)، 

 القانونیة والتنظیمیة. ممتثلین للمتطلبات 

نسجل أي اتصاالت الكترونیة نجریھا معك، عبر الھاتف، سواء شخصیة أو غیر ذلك، فیما یتعلق بالخدمات التي نقدمھا لك وعالقتنا  
 معك. ستكون ھذه التسجیالت ملكنا الوحید وستشكل دلیال على االتصاالت بیننا. یمكن تسجیل ھذه المحادثات الھاتفیة دون استخدام 

 نغمة تحذیریة أو أي إشعار آخر. 

المالیة على مخاطر العقوبات، كما تم    أننا ملزمون بقواعد السلوك المھني التي وضعتھا سلطة تنظیم األوراق  تجدر اإلشارة إلى 
ي یتم إبرامھا تعدیلھا من وقت آلخر، االحتفاظ بسجالت لجمیع المحادثات الھاتفیة واالتصاالت اإللكترونیة المتعلقة بالمعامالت الت

 أو المقصود منھا أن تؤدي إلى معامالت عند التعامل لحسابھا الخاص وتوفیر خدمات طلبات العمالء ذات الصلة. 

 

 . األساس القانوني لمعالجة بیاناتك الشخصیة 2
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اعتمادًا    القانوني")  ("األساس  القانونیة  المعالجة  قواعد  أكثر من  أو  لواحد  الشخصیة  بیاناتك  نعالج  الذي  قد  المحدد  الغرض  على 
 نستخدم بیاناتك من أجلھ. 

 األساس القانوني ھو ما یلي:

 ألداء التزاماتنا التعاقدیة تجاھك   •
 لتكون متوافقة مع المتطلبات القانونیة والتنظیمیة المعمول بھا  •
 السعي نحو تحقیق الوسائل المشروعة  •

األسس القانونیة المذكورة أعاله، سنطلب منك تقدیم موافقتك. تُمنح ھذه عندما ال یندرج استخدامنا لمعلوماتك الشخصیة ضمن أحد  
الموافقة بحریة من قِبَلك، كما یحق لك سحب موافقتك في أي وقت من خالل االتصال بنا باستخدام تفاصیل االتصال المذكورة في 

 إشعار الخصوصیة ھذا أو إلغاء االشتراك من قوائم البرید اإللكتروني.

 : الشخصیة بیاناتك نستخدم كیف.3
وإدارتھا   الخدمات  توفیر  غیر  آخر  غرض  ألي  تُستخدم  ولن  سریة  أنھا  على  بھا  تحتفظ  التي  العمیل  معلومات  الشركة  تعامل 

وتحسینھا وعملیات التحقق من إجراءات مكافحة غسیل األموال والعنایة الواجبة، ألغراض البحث واإلحصاء وألغراض التسویق. 
 لمعلومات الموجودة بالفعل سریة سواء في المجال العام أو التي تملكھا الشركة بالفعل دون واجب السریة. لن تُعتبر ا

) في الحساب الماليیحق للشركة الكشف عن معلومات العمیل (بما في ذلك التسجیالت والمستندات ذات الطبیعة السریة وتفاصیل  
 الحاالت التالیة: 

 المحكمة المختصة.  حسبما یقتضي القانون أو أمر من .أ
حیثما یطلب منك المنظم أو أي سلطة تنظیمیة أخرى لھا سیطرة أو اختصاص قضائي على الشركة أو العمیل أو شركائھ أو في  .ب

 المنطقة التي تملك الشركة عمالء فیھا. 
 قانونیة وتنظیمیة أخرى؛إلى الھیئات الحكومیة ووكاالت تطبیق القانون حیثما یقتضي القانون ذلك واستجابة لطلبات  .ج
 إلى السلطات المختصة للتحقیق في االحتیال أو غسل األموال أو أي نشاط غیر قانوني آخر أو منعھ؛   .د
أن تدافع الشركة عن حقوقھا القانونیة أو تمارس ھذه الحقوق، عند الضرورة، أمام أي محكمة أو محّكم أو أمین مظالم أو سلطة  .ه

 حكومیة؛ 
 مطلوبا بصورة معقولة لتنفیذ األوامر، وألغراض إضافیة لتوفیر الخدمات؛إلى الحد الذي یكون  .و
 إلى مقدمي خدمات الدفع والبنوك التي تعالج معامالتك؛ .ز
بأي من    ینصحونإلى مراجعي الحسابات أو المتعاقدین أو المستشارین اآلخرین الذین یدققون الحسابات، أو یساعدون في أو   .ح

الغ المھنیین المعنیین في كل حالة عن الطبیعة السریة لھذه المعلومات وأن یلتزموا بالسریة  أغراض عملنا؛ شریطة أن یتم إب
 في ما یتعلق بااللتزامات الواردة في ھذه الوثیقة؛

إلى الحد المطلوب فقط، وإلى الحد الذي یتم بھ توفیر تفاصیل االتصال لموفري الخدمات اآلخرین الذین یقومون بإنشاء قواعد  .ط
أ البرید بیانات  إرسال  خدمات  أو  السجالت  حفظ  خدمات  یقدمون  ال)،  أم  إلكترونیة  كانت  (سواء  معالجتھا  أو  صیانتھا  و 

العمیل   معلومات  معالجة  وتخزین  جمع  على  الشركة  مساعدة  إلى  تھدف  مماثلة  خدمات  أو  المراسلة  خدمات  أو  اإللكتروني 
 واستخدامھا أو االتصال بھا؛ 

البیانات في   .ي الخدمات اآلخرین ألغراض إحصائیة من أجل  ولن یتم توفیر  لمقدمي  بالنسبة  المطلوب،  بالقدر  إال  ھیئة إجمالیة 
 تحسین تسویق الشركة.

بالبرید اإللكتروني بھدف تحسین   .ك أو  استبیانات ھاتفیة  التي توفر  البحثیة  إلى مراكز االتصاالت  المطلوب فقط،  القدر  وحسب 
 دیم سوى تفاصیل االتصال.خدمات الشركة، وفي ھذه الحالة لن یتم تق

أو   .ل أمین مظالم  أو  أو محّكم  أمام أي محكمة  الحقوق، عند الضرورة،  أو تمارس ھذه  القانونیة  الشركة عن حقوقھا  لكي تدافع 
 سلطة حكومیة؛



 

 

 ألي شخص مخول من طرفك.  .م
 إلى شركة تابعة أو إلى وسیط ُمعّرف الشركة أو أي شركة أخرى في المجموعة نفسھا من الشركة. .ن

 ألي طرف ثالث حیث یكون ھذا اإلفصاح مطلوبًا لتنفیذ أو تطبیق البنود والشروط أو االتفاقیات األخرى ذات الصلة.  .س
إلى الخلف العام أو الخاص أو المنقول إلیھم أو المشترین، مع إشعار كتابي مسبق بعشر أیام عمل إلى العمیل؛ سیحدث ھذا في   .ع

تخصیص أو تجدید أي من حقوقھا أو فوائدھا أو التزاماتھا بموجب االتفاقیة أو مع تنفیذ    حالة اتخاذ الشركة قرار بیع أو نقل أو
االتفاقیة بالكامل الخاضع لھا أو مع أي طرف ثالث أو جمیع ھذه الحقوق أو المزایا أو االلتزامات لتقدیم إشعار كتابي مسبق  

الشركة أو االستحواذ علیھا مع طرف ثالث، أو إعادة تنظیم یوًما عمل للعمیل. وقد یتم ذلك دون قیود في حالة دمج    15لمدة  
 الشركة، أو تصفیة الشركة أو بیع أو تحویل كل أو جزء من الشركة أو أصول الشركة إلى طرف ثالث.

ھذه  .ف عن  باإلبالغ  بدورھم  سیقومون  والذین  المتحدة  الوالیات  في  الضرائب  بدافعي  یتعلق  فیما  العمیل  معلومات  تُكشف 
األجنبیة(المعلوما للحسابات  الضریبي  االمتثال  لقانون  وفقًا  األمریكیة  الضرائب  مصلحة  إلى  المتحدة FATCAت  للوالیات   (

")، وھو معیار عالمي معیار للتبادل التلقائي  CRSاألمریكیة ومعیار اإلبالغ المشترك لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمیة ("
 لمعلومات الحساب المالي.

 

 بیاناتك الشخصیةحمایة . 4
KEY WAY MARKETS LTD   تتخذ التدابیر المناسبة لضمان مستوى من األمان المعزز لحمایة أي بیانات شخصیة یتم توفیرھا

أو   المرسلة  الشخصیة  البیانات  عن  بھ  المصرح  غیر  الكشف  أو  التغییر  أو  الفقدان  أو  القانوني  غیر  أو  العرضي  التدمیر  من  لنا 
بطریقة أخرى أو الوصول إلیھا. تنفذ الشركة التدابیر الفنیة والتنظیمیة المناسبة مثل تشفیر البیانات، وإجراءات  المخزنة أو المعالجة

تكنولوجیا   أنظمة  مخاطر  وتقییم  الكوارث،  بعد  البیانات  واسترداد  األعمال  استمراریة  النظیف،  المكتب  سیاسة  الوصول،  إدارة 
في والمنطقي  الفعلي  والفصل  ذلك.   المعلومات،  إلى  وما  الشخصیة،  البیانات  انتھاك  سیاسة  اتباع  حالة  في  والعملیة  الوصول، 

من  وغیرھم  والمقاولین  والوكالء  للموظفین  الشخصیة  العمیل  بیانات  إلى  الوصول  إمكانیة  من  الشركة  تحد  ذلك،  إلى  وباإلضافة 
لبیانات الشخصیة للعمیل فقط بناًء على تعلیمات الشركة األطراف الثالثة التي تحتاج الشركة إلى معرفتھا. سوف یقومون بمعالجة ا

 ویخضعون لواجب السریة.

 قد یتم تخزین بیاناتك الشخصیة إلكترونیًا أو في شكل ورقي.

 والتوصیف  الصنع - اآللي القرار .5
 االستثماریة.إلجراء االتصال بیننا، یُطلب تقدیم خدمات االستثمار لك وتقییم معرفتك وخبراتك ووضعك المالي وأھدافك 

 سنلبي المتطلبات المذكورة أعاله من خالل األدوات التالیة: 

یحدث ذلك عندما تطلب التسجیل كعمیل للشركة. وعلیھ، نحتاج إلى التحقق والتأكد من أنك مناسب لتوفیر خدمات   اختبار المالئمة:
ومنتجات الشركة من خالل إجراء اختبار المالءمة فیما یتعلق بمعرفتك وخلفیتك المالیة وخبرتك فیما یتعلق بالخدمات المالیة. یرجع 

ھو التصرف في مصلحة العمیل الفضلى، وفي حال لم یكن العمیل مناسبًا لمنتجات الشركة، السبب إلى تقییم مدى مالءمة العمیل  
 فإن الشركة ستحذر العمیل تلقائیًا وإذا كان العمیل ال یزال یرغب في االستمرار فسیتعین علیھ / علیھا تزوید الشركة بإقراره.

كة. خالل ھذه المعالجات، تتخذ الشركة جمیع التدابیر الفنیة والتشغیلیة النقاط الموضحة أعاله ُمراقبة من قِبل قسم االمتثال في الشر 
 لتصحیح الحاالت التي تفتقر إلى الدقة وتقلیل مخاطر األخطاء، لمنع أي تمییز ولتأمین البیانات الشخصیة للعمیل

  األنشطة   ذهھ  لمثل  یُستخدم  التوصیف  كان  إذا  وعما التسویقیة  لألنشطة  الشخصیة  بیاناتك  مع  نتعامل  كیف  .6
 االشتراك؟ إلغاء یمكنك كیف -



 

 

 قد نعالج بیاناتك الشخصیة إلخبارك بالمنتجات والخدمات والعروض التي قد تھمك أو تھم عملك. 

عند  نستنتجھا  و/أو  نجمعھا  التي  والبیانات  لنا  تقدمھا  التي  المعلومات  من  الغرض  لھذا  نعالجھا  التي  الشخصیة  البیانات  تتضمن 
لخدمات عمالئھا استخدامك  إبالغ  من  وتمّكنھا  التصفح  تجربة  وتخصیص  خدماتھا  تحسین  على  الشركة  المعلومات  ھذه  تساعد  نا. 

الحاالت، على سبیل  في بعض  التوصیف  بالعمالء. یستخدم  الصلة  ذات  الترویجیة اإلضافیة  العروض  أو  الخدمات  أو  بالمنتجات 
بعض تقییم  بھدف  تلقائیاً  بیاناتك  بمعالجة  نقوم  عن    المثال  المستھدفة  التسویقیة  بالمعلومات  تزویدك  بغرض  الشخصیة  الجوانب 

 المنتجات. 

یمكننا استخدام بیاناتك الشخصیة للترویج لمنتجاتنا وخدماتنا لك في حال حصلنا على موافقتك الصریحة على القیام بذلك أو، في  
 حاالت معینة، إذا اعتبرنا أن من مصلحتنا المشروعة القیام بذلك. 

 

 
 یة تسویقال الموادتلقي  إلغاء  .7
 

 في أي وقت: اإللغاءلدیك الحق في 
 .support@ae.capex.comمن خالل االتصال بفریق دعم العمالء بالشركة إذا كانت ھناك حاجة إلى أي مساعدة على 

 
تحظر ملفات تعریف االرتباط. قد قد یستخدم شركاؤنا تقنیات غیر ملفات تعریف االرتباط التي قد ال تتأثر بإعدادات المتصفح التي  

المعلومات واستخدامھا  لرفض جمع  أخرى  أدوات  استخدام  یمكنك   ، السبب  لھذا  التقنیات.  لك متصفحك بحظر مثل ھذه  ال یسمح 
 لغرض تقدیم اإلعالنات القائمة على االھتمامات. 

 
 http://www.networkadvertising.org/choicesإللغاء االشتراك:  NAI• منصة 
 //:www.youronlinechoices.comhttp: إلغاء االشتراك EDAA • منصة
 http://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN  :إلغاء االشتراك DAA • منصة

 
 ثالثة  دول إلى الشخصیة البیانات نقل .8

قد تُنقل أو تُخزن نسخ من اتفاقیتك معنا في المؤسسات البنكیة. قد تُعامل من قبل الموظفین العاملین الذین یعملون لدى أحد موردینا 
إخضاعھا  فسیتم  ھذه  التحویالت  إجراء  عند  أنھ  تضمن  التي  المعقولة  الضروریة  الخطوات  كافة  سنتخذ  لنا.  التابعة  الشركات  أو 
للقوانین المعمول بھا ویخضع ذلك للضمانات المناسبة. قد تتواصل معك الشركة بغرض إعالمك بالضمانات المالئمة أو المناسبة 

 (حسبما یقتضیھ الحال).

ویل بیاناتك إلى أطراف ثالثة فإن عملیات التحویل ھذه سوف تمتثل لدلیل حمایة البیانات الصادرة عن مكتب حمایة تحعندما نقوم ب
 البیانات. 

 

 

 

 بیانات  كصاحب حقوقك  .9

http://optout.networkadvertising.org/?c=1
https://www.youronlinechoices.com/
http://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN


 

 

الحصول على معلومات فإنھ یجب علیھا تزویدك بغرض ھذا     –الحق في  الشخصیة منك  المعلومات  الشركة بتجمیع  عندما تقوم 
 التجمیع. 

 لدیك الحق في أن تطلب منا تزویدك بنسخة من البیانات الشخصیة التي نحتفظ بھا عنك.  – الحق في الوصول 

لدیك الحق في أن تطلب منا تصحیح المعلومات الشخصیة التي نحتفظ بھا عنك التي تكون غیر دقیقة أو غیر   –  الحق في التصحیح
 كاملة.

أن تُنسى انطبقت ھذه    –  الحق في  الشخصیة من سجالتنا. في حال  بیاناتك  الحق في أن تطلب منا في ظروف معینة بمسح  لدیك 
ء لھذا االلتزام (على سبیل المثال عندما نكون ملزمین بتخزین بیاناتك الشخصیة الظروف على حالتك وبشرط عدم تقدیم أي استثنا

 بما یتفق مع االلتزام القانوني)، فإن الشركة بصفتھا مراقب بالنیابة ستمسح بیاناتك الشخصیة من سجالتھا. 

 معالجة بیاناتك الشخصیة. لدیك الحق في أن تطلب منا عند تطبیق شروط معینة بتقیید عملیة – الحق في تقیید المعالجة

لدیك الحق في االعتراض ألسباب تتعلق بوضعك الخاص، ألنواع معینة من المعالجة مثل التسویق المباشر   –  الحق في االعتراض
أو اعتماداً على مصلحة مشروعة (أو تلك الخاصة بطرف ثالث) وھناك شيء یتعلق بوضعك الخاص یجعلك ترغب في االعتراض 

لھذا السبب حیث یجعلك تشعر بأنھ یؤثر على حقوقك وحریاتك األساسیة. في بعض الحاالت ، قد نثبت أن لدینا أسبابًا على المعالجة 
 مشروعة مقنعة لمعالجة معلوماتك والتي تنتھك حقوقك وحریاتك. 

لى قانونیة أي معالجة یتم نعتمد على الموافقة لمعالجة بیاناتك الشخصیة. ومع ھذا، لن یؤثر ھذا ع  الحق في سحب الموافقة عندما
إجراؤھا قبل سحب موافقتك. في حال سحبت موافقتك، قد نكون غیر قادرین على توفیر منتجات أو خدمات معینة لك. سنوصیك إذا 

 كانت ھذه ھي الحالة في الوقت الذي تسحب فیھ موافقتك. 

من قانون   18من العنوان    17014كما ھو محدد في القسم  بالنسبة للزوار والمستخدمین وغیرھم من المقیمین في والیة كالیفورنیا ،  
في  المستھلك  خصوصیة  قانون  مع  تتوافق  والتي  بشریكنا  الخاصة  الخصوصیة  سیاسة  إلى  الرجوع  یرجى   ، كالیفورنیا  لوائح 

 .(" CCPA("  2018كالیفورنیا لعام 

البیانات الشخصیة و، عند االقتضاء، سنقوم بتصحیح، تعدیل أو حذف إننا سنقوم بالرد على  فسابقاً  المذكورة    بالحقوق،فیما یتعلق  
  support@ae.capex.comبیاناتك الشخصیة. یمكنك إرسال الطلب ذو الصلة إلى عنوان البرید التالي

و مبالغ فیھ أو متكرر، أو نتلقى طلبًا لتقدیم نسخ إضافیة من قد نفرض علیك رسوًما معقولة عندما یكون الطلب بال أساس واضح أ
نفس البیانات. في ھذه الحالة، سنرسل طلب رسوم علیك قبولھ قبل معالجة طلبك. بدالً من ذلك، قد نرفض االمتثال لطلبك في ھذه 

 الظروف.

 شكوى  تقدیم أو السیاسة ھذه حول معنا تواصل .10
استفسارات بخصوص محتویات ھذه السیاسة، أو ترغب بإعالمنا في تغییر أو تصحیح في بیاناتك الشخصیة، أو إذا كانت لدیك أیة  

ترغب في الحصول على نسخة من بیاناتك التي قمنا بتجمیعھا عنك أو ترغب في شكوى أو تعلیق، یرجى االتصال بنا باستخدام  
 التفاصیل الموضحة أدناه:

 support@ae.capex.com البرید االلكتروني:

نحاول الرد على طلبك بدون تأخیر. في حال استغرق طلبك وقتاً أكثر من شھر، سنقوم بإشعارك ونوافیك بآخر المستجدات. في ھذا 
 ً . ومع ھذا وبشكل عام عندما ال الخصوص، یجدر إعالمك بأن المعلومات التي یتعین توفیرھا كنتیجة لممارسة حقك متوفرة مجانا

 تستند الطلبات على أساس صحیح أو مبالغ فیھ بسبب الطابع المتكرر، یجوز للشركة: 

 فرض رسوم معقولة مع األخذ بعین االعتبار الرسوم اإلداریة لتوفیر المعلومات والتواصل أو اتخاذ اإلجراء المطلوب؛ .أ

mailto:support@ae.capex.com
mailto:support@ae.capex.com
mailto:support@ae.capex.com
mailto:support@ae.capex.com


 

 

 أو (ب) رفض اتخاذ إجراء بناء على الطلب
 

حال لم تكن راضیاً عن ردنا على شكواك و/أو أن طلبك لم یتناول اإلطار الزمني المحدد، فیحق لك تقدیم شكوى إلى سلطتنا  في  
 اإلشرافیة. 

 

 


