
 سیاسة الخصوصیة
 سیاسة خصوصیة الموقع

ملتزمة ، ("إسناد") السعودیة العربیة المملكة ، 13521 الریاض 8292 رقم برید صندوق ، إكسبریس إسناد                  شركة
من هذه الخصوصیة سیاسة كتابة تمت ، ذلك اجل من اإللكتروني. الموقع لمستخدمي اإلنترنت على الخصوصیة                  بحمایة
استخدام عند الشخصیة المعلومات معالجة كیفیة وكذلك ، بالخصوصیة یتعلق فیما إسناد سیاسة بفهم لكم السماح                  أجل
بطریقة الشخصیة بیاناتك معالجة على الموافقة من تتمكن حتى معلومات أیًضا هذه الخصوصیة سیاسة لك تقدم                  الموقع.

 واضحة ومستنیرة.

عن أخرى بطریقة جمعها یتم التي أو ، الویب موقع عبر إسناد إلى تقدمها وبیانات معلومات أي معالجة تتم ،                      عموما
موضح هو وكما ، الغایة لهذه تحقیًقا وشفافة. وعادلة قانونیة بطریقة إسناد خدمات استخدام سیاق في أو ، إسناد                     طریق
حدود مثل ، الشخصیة البیانات معالجة تحكم والتي دولًیا بها المعترف المبادئ االعتبار عین في إسناد تأخذ ، أدناه                     أیًضا

 الغرض وحدود التخزین وتقلیل البیانات وجودة البیانات والسریة.
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  1. وحدة تحكم البیانات وموظف حمایة البیانات

 إسناد و كما هو محدد في الجزء العلوي من سیاسة الخصوصیة هي وحدة تحكم البیانات فیما یتعلق بجمیع البیانات
 الشخصیة التي تتم من خالل الموقع.

 للتواصل مع موظف حمایة البیانات في إسناد ، یرجى التواصل مع:

data-and-policies@esnadexpress.com. 

 2. معالجة البیانات الشخصیة

 عندما تستخدم موقع الویب ، فستقوم إسناد بجمع ومعالجة المعلومات المتعلقة بك (كفرد) والتي تتیح التعرف علیك إما
 بمفردها أو مع معلومات أخرى تم جمعها. قد تتمكن إسناد أیًضا من جمع ومعالجة المعلومات المتعلقة باألشخاص

 اآلخرین بنفس الطریقة ، إذا اخترت تقدیمها إلى إسناد.

 یمكن تصنیف هذه المعلومات على أنها "بیانات شخصیة" ، ویمكن جمعها بواسطة إسناد عندما تختار تقدیمها (على سبیل
 المثال ، عند التسجیل للحصول على حساب ، من أجل الحصول على خدمات إسناد) أو ببساطة عن طریق تحلیل سلوكك

 على الموقع.

 البیانات الشخصیة التي یمكن معالجتها بواسطة إسناد من خالل موقع الویب هي كما یلي:

 أ. االسم وتفاصیل االتصال والبیانات الشخصیة األخرى

 في أقسام مختلفة من الموقع - بما في ذلك على وجه الخصوص ، إذا قررت إنشاء حساب على الموقع - سُیطلب منك
 تقدیم معلومات مثل اسمك وأرقام هاتفك / هاتفك المحمول وعنوان بریدك اإللكتروني والجنس وتاریخ میالدك وبلدك

 اإلقامة والعنوان ، وكذلك ، في بعض الحاالت ، المعلومات المتعلقة بالشركة التي تعمل بها حالًیا وموقعك في تلك
 الشركة. عند االشتراك أو التسجیل لتلقي الخدمات ، ستحتاج إلى تقدیم معلومات عن طریقة الدفع المفضلة لدیك -

 PayPal أو بطاقة االئتمان - والتي یمكن تعیینها كخیار دفع افتراضي (عند توفرها).

 باإلضافة إلى ذلك ، كلما شاركت في االستطالعات والعروض الترویجیة أو المسابقات األخرى التي قد تكون متاحة على
 الموقع اإللكتروني ، وكذلك كلما قمت باالتصال بـ إسناد من خالل تفاصیل االتصال المقدمة في الموقع اإللكتروني أو
 عبر الهاتف مع خدمة العمالء ، یجوز لـ إسناد جمع معلومات إضافیة والتي اخترت تقدیمها. هذا هو الحال أیًضا فیما

 یتعلق بأي معلومات تختار الكشف عنها في أقسام معینة من الموقع والتي تتیح لك المشاركة في منتدى عام أو االتصال بـ
 إسناد مباشرة.

    ب. طلبات التقدیم للوظائف

 عند التسجیل للتقدم لشغل وظیفة في إسناد ، في قسم "الوظائف" في موقع الویب (إن وجد) ، سُیطلب منك أیًضا تقدیم
 أنواع مختلفة من البیانات الشخصیة ، بما في ذلك تفاصیل المهنة / التوظیف (على سبیل المثال ، السیرة الذاتیة ، خطاب

 التغطیة ، المؤهالت المهنیة ، تاریخ البدء ، عناوین مواقع التواصل االجتماعي المهنیة ، إلخ.).
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 ُیطلب منك أیًضا تقدیم معلومات أخرى خاصة بالوظیفة ، بما في ذلك الحالة االجتماعیة والجنس وتاریخ المیالد ، والتي
 قد تساعد في إعطاء نظرة ثاقبة عنك كمرشح - ومع ذلك ، فإن هذا اختیاري تماًما ولیس إلزامًیا (ما لم یتم النص على

 خالف ذلك بموجب القانون المعمول به).

 ج. فئات خاصة من البیانات الشخصیة

 تشتمل بعض مناطق الموقع على حقول نصیة مجانیة حیث یمكنك كتابة رسائل إلى إسناد ، أو السماح لك بنشر أنواع
 مختلفة من المحتوى على موقع الویب ، والتي قد تحتوي على بیانات شخصیة.

 إذا كانت هذه الحقول خالیة تماًما ، فربما تقوم باستخدامها لإلفصاح عن محتوى أو نشر محتوى (عن غیر قصد أو ال)
 یتضمن فئات أكثر حساسیة من البیانات الشخصیة ، مثل البیانات التي تكشف عن أصلك العرقي أو اإلثني أو اآلراء

 السیاسیة أو المعتقدات الدینیة أو الفلسفیة ، أو عضویة النقابة. قد یشتمل المحتوى الذي تحّمله في هذه الحقول أیًضا (عن
 غیر قصد أو ال) على أنواع أخرى من المعلومات الحساسة المتعلقة بك ، مثل البیانات الوراثیة أو البیانات الحیویة أو

 البیانات المتعلقة بصحتك أو الحیاة الجنسیة أو المیل الجنسي.

 یطلب إسناد منك ان ال تفصح عن أي بیانات شخصیة حساسة في هذه الحقول النصیة الخالیة أو في مشاركاتك على
 الموقع ، إال إذا كنت ترى أن هذا ضروري للغایة. إذا قمت بذلك ، فسیتم اعتبارك موافًقا على معالجة إسناد هذه البیانات

 الشخصیة ، والتي ستعتبر قانونیة أیًضا نظًرا لحقیقة أنك قمت بكشفها علًنا على موقع الویب.

 في أي حال ، ستؤكد إسناد على أهمیة تقدیم موافقتك الصریحة على معالجة هذا النوع من البیانات الشخصیة (على سبیل
 المثال ، بإعالن أنك توافق على المعالجة في الرسالة التي تكتبها في حقول النص أو المنشورات الخالیة) ، إذا قررت ،

 مع ذلك، لمشاركتها.

 عند التسجیل للتقدم لشغل وظیفة في إسناد ، في قسم "الوظائف" في موقع الویب (إن وجد) ، ُیطلب منك أیًضا تقدیم
 (اختیاري) بیانات شخصیة إضافیة ، تم تحدیدها على أنها "معلومات خاصة بالوظیفة". هنا ، یمكنك اختیار مشاركة

 المعلومات ، على سبیل المثال ، فیما یتعلق بأي إعاقات قد تكون لدیك. نظًرا ألنه من االختیاري تماًما تقدیم هذه
 المعلومات ، إذا قمت بذلك ، فسیتم اعتبارك موافًقا على معالجة إسناد لهذه البیانات الشخصیة ، والتي ستعتبر قانونیة

 أیًضا نظًرا لحقیقة أنك قمت باإلفصاح علًنا على موقع الكتروني.

 د. بیانات شخصیة ألشخاص آخرین

 كما هو مذكور في القسم السابق ، تشتمل بعض مناطق الموقع على حقول نصیة فارغة حیث یمكنك كتابة رسائل إلى
 إسناد ، أو السماح لك بنشر أنواع مختلفة من المحتوى على الموقع. قد تتضمن هذه الرسائل والمحتوى (عن غیر قصد أو

 ال) بیانات شخصیة متعلقة بأشخاص آخرین.

 في األقسام األخرى من الموقع ، ُیطلب منك تقدیم بیانات شخصیة متعلقة بأطراف ثالثة ، مثل جهات االتصال األخرى في
 شركتك أو أقاربك الذین یعملون في إسناد.

 في أي موقف تقرر فیه مشاركة البیانات الشخصیة المتعلقة بأشخاص آخرین ، سیتم اعتبارك وحدة تحكم بیانات مستقلة
 فیما یتعلق بتلك البیانات الشخصیة ، ویجب أن تتحمل جمیع االلتزامات والمسؤولیات القانونیة المتأصلة. هذا یعني ، من
 بین أمور أخرى ، أنه یجب علیك تعویض إسناد بالكامل ضد أي شكاوى أو مطالبات أو مطالب بالتعویض عن األضرار

 التي قد تنشأ عن معالجة هذه البیانات الشخصیة ، والتي تقدمها أطراف ثالثة قدمت معلوماتها عبر الموقع اإللكتروني.

 نظًرا ألن إسناد ال تجمع هذه المعلومات مباشرًة من هذه األطراف الثالثة (ولكنه تجمعها ، بطریقة غیر مباشرة ، منك) ،
 یجب علیك التأكد من حصولك على موافقة هذه األطراف الثالثة قبل تقدیم أي معلومات تتعلق بها إلى إسناد ؛ إذا لم یكن



 األمر كذلك ، فیجب علیك التأكد من وجود بعض األسس المناسبة األخرى التي یمكنك االعتماد علیها إلعطاء إسناد هذه
 المعلومات بشكل قانوني.

 

 ه. تصفح البیانات

 یتضمن تشغیل موقع الویب ، كما هو معتاد في أي مواقع ویب على اإلنترنت ، استخدام أنظمة الكمبیوتر وإجراءات
 برامجیة ، التي تجمع معلومات حول مستخدمي الموقع كجزء من عملیاتها الروتینیة. بینما ال تقوم إسناد بجمع هذه

 المعلومات من أجل ربطها بمستخدمین محددین ، ال یزال من الممكن تحدید هؤالء المستخدمین إما مباشرة عبر تلك
 المعلومات ، أو باستخدام معلومات أخرى تم جمعها - على هذا النحو ، یجب اعتبار هذه المعلومات أیًضا بیانات

 شخصیة.

 تتضمن هذه المعلومات العدید من معلمات الشبكة المتعلقة بنظام التشغیل وبیئة تكنولوجیا المعلومات ، بما في ذلك عنوان
 IP الخاص بك ، والموقع (البلد) ، وأسماء النطاقات لجهاز الكمبیوتر الخاص بك ، وعناوین URI (معرف الموارد
 الموحدة) للموارد التي تطلبها على موقع الویب ، ووقت الطلبات المقدمة ، الطریقة المستخدمة إلرسال الطلبات إلى

 الخادم ، وأبعاد الملف التي تم الحصول علیها استجابًة لطلب ، والرمز الرقمي الذي یشیر إلى حالة االستجابة المرسلة من
 قبل الخادم (ناجح ، خطأ ، إلخ) ، وهكذا. .

 یتم استخدام هذه البیانات لتجمیع المعلومات اإلحصائیة عن استخدام الموقع ، وكذلك لضمان تشغیله الصحیح وتحدید أي
 أخطاء و / أو إساءة استخدام للموقع.

 و. ملفات تعریف االرتباط (كوكیز)

 - تعریفات وخصائص وتطبیق المعاییر - ملفات تعریف االرتباط هي ملفات نصیة صغیرة یمكن إرسالها وتسجیلها على
 جهاز الكمبیوتر الخاص بك بواسطة مواقع الویب التي تزورها ، ثم إعادة إرسالها إلى تلك المواقع نفسها عند زیارتها

 مرة أخرى. بفضل ملفات تعریف االرتباط هذه ، یمكن لهذه المواقع "تذكر" أفعالك وتفضیالتك (على سبیل المثال ،
 بیانات تسجیل الدخول ، واللغة ، وحجم الخط ، وإعدادات العرض األخرى ، وما إلى ذلك) ، بحیث ال تحتاج إلى تكوینها

 مرة أخرى عند زیارتك القادمة موقع الویب ، أو عند تغییر الصفحات داخل موقع الویب.

 ُتستخدم ملفات تعریف االرتباط للمصادقة اإللكترونیة ومراقبة الجلسات وتخزین المعلومات المتعلقة بأنشطتك عند
 الوصول إلى موقع ویب. قد تحتوي أیًضا على رمز معّرف فرید یتیح تتبع أنشطة االستعراض الخاصة بك داخل موقع

 ویب ، ألغراض إحصائیة أو إعالنیة. قد یتعذر تنفیذ بعض العملیات داخل موقع الویب دون استخدام ملفات تعریف
 االرتباط التي تكون ضروریة تقنًیا في بعض الحاالت لتشغیل موقع الویب.

 عند تصفح موقع ویب ، قد تتلقى أیًضا ملفات تعریف االرتباط من مواقع الویب أو خوادم الویب بخالف موقع الویب
 الذي تتم زیارته (مثل ،  "ملفات تعریف ارتباط الطرف الثالث" ). هناك أنواع مختلفة من ملفات تعریف االرتباط ، اعتماًدا
 على خصائصها ووظائفها ، والتي یمكن تخزینها على جهاز الكمبیوتر الخاص بك لفترات زمنیة مختلفة: " ملفات تعریف
 االرتباط للجلسة " التي یتم حذفها تلقائًیا عند إغالق المستعرض الخاص بك ، و  "ملفات تعریف االرتباط الدائمة " ، والتي

 ستبقى على جهازك حتى تمر فترة انتهاء الصالحیة المحددة مسبًقا.

 وفًقا للقانون الذي قد یكون سارًیا علیك ، قد ال تكون موافقتك ضروریة دائًما الستخدام ملفات تعریف االرتباط على موقع
 الویب. على وجه الخصوص ، " ملفات تعریف االرتباط التقنیة " - أي ملفات تعریف االرتباط التي ُتستخدم فقط إلرسال
 الرسائل عبر شبكة اتصاالت إلكترونیة ، أو التي تكون ضروریة لتوفیر الخدمات التي تطلبها - ال تتطلب هذه الموافقة

 عادًة. یتضمن ذلك ملفات تعریف ارتباط التصفح أو الجلسة (ُتستخدم للسماح للمستخدمین بتسجیل الدخول) وملفات



 تعریف االرتباط الخاصة بالوظائف (ُتستخدم لتذكر الخیارات التي اتخذها المستخدم عند الوصول إلى موقع الویب ، مثل
 اللغة أو المنتجات المحددة للشراء).

 من ناحیة أخرى ، تتطلب  "ملفات تعریف االرتباط النمطیة"  - أي ملفات تعریف االرتباط المستخدمة إلنشاء ملفات
 تعریف على المستخدمین وإرسال رسائل إعالنیة بما یتماشى مع التفضیالت التي كشف عنها المستخدمون أثناء تصفح

 مواقع الویب - موافقة خاصة من المستخدمین ، على الرغم من أن ذلك قد یختلف وفًقا لـ القانون المطبق.

 - أنواع ملفات تعریف االرتباط المستخدمة من قبل الموقع

 یستخدم موقع الویب األنواع التالیة من ملفات تعریف االرتباط:

ملفات تعریف االرتباط للتصفح او للجلسة  ، وهي ضروریة للغایة لتشغیل موقع الویب ، و / أو للسماح لك     أ . 
 باستخدام محتوى الموقع وخدماته.

  ب. ملفات تعریف االرتباط التحلیلیة  ، والتي تسمح لـ إسناد بفهم كیفیة استخدام المستخدمین للموقع ، وتتبع حركة
 المستخدمین من وإلى الموقع.

 ج. ملفات تعریف االرتباط الوظیفیة  ، والتي ُتستخدم لتنشیط وظائف محددة على موقع الویب ولتكوین موقع الویب وفًقا
 الختیاراتك (مثل اللغة) ، من أجل تحسین تجربتك.

 د. ملفات تعریف االرتباط النمطیة  ، والتي ُتستخدم لمراقبة التفضیالت التي تكشفها من خالل استخدامك للموقع
 اإللكتروني وإرسال رسائل إعالنیة إلیك بما یتماشى مع تلك التفضیالت.

 تستخدم إسناد أیًضا  ملفات تعریف ارتباط الطرف الثالث  - أي ملفات تعریف االرتباط من مواقع الویب / خوادم الویب
 بخالف الموقع اإللكتروني ، المملوكة ألطراف ثالثة. ستعمل هذه الجهات الخارجیة إما كوحدات تحكم بیانات مستقلة من

 إسناد فیما یتعلق بملفات تعریف االرتباط الخاصة بهم (باستخدام البیانات التي یجمعونها ألغراضهم الخاصة وتحت
 الشروط المحددة من ِقبلهم) أو كمعالجات بیانات لـ إسناد (معالجة البیانات الشخصیة نیابة عن إسناد) .لمزید من

 المعلومات حول كیفیة استخدام هذه األطراف الثالثة لمعلوماتك ، یرجى الرجوع إلى سیاسات الخصوصیة الخاصة بها:
 

 
   a. 
AppNexus: https://www.appnexus.com/en/company/platform-privacy-policy#choices
; 
   b. CloudFlare: https://www.cloudflare.com/cookie-policy/; 
   c. Crimtan: https://crimtan.com/privacy/; 
   d. Facebook: https://www.facebook.com/policies/cookies/; 
   e. Google: https://www.google.com/policies/privacy/partners; 
   f. Insider: http://useinsider.com/privacy-policy/ 
   g. LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy; 
   h. Sitefinity / Progress: https://www.progress.com/legal/privacy-policy; 
   i Social Plus: https://usa.visa.com/legal/privacy-policy.html. 

 ملفات تعریف االرتباط الموجودة على الموقع

 بالتفصیل ، ملفات تعریف ارتباط الطرف األول الموجودة على الموقع هي كما یلي:

https://www.appnexus.com/en/company/platform-privacy-policy#choices
https://www.cloudflare.com/cookie-policy/
https://crimtan.com/privacy/
https://www.facebook.com/policies/cookies/
https://www.google.com/policies/privacy/partners
http://useinsider.com/privacy-policy/
https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy
https://www.progress.com/legal/privacy-policy
https://usa.visa.com/legal/privacy-policy.html


 نوع ملف تعریف االرتباط ، الوظیفة والغرض متحكم البیانات االسم التقني

scs ملف تعریف االرتباط للتصفح. إسناد 

 یحفظ تفاصیل تسجیل دخول المستخدم

ASPXAUTH ملف تعریف االرتباط للتصفح. إسناد 

 تستخدم للسماح للمستخدمین بتسجیل الدخول إلى الموقع.

_ga ملف تعریف االرتباط الوظیفیة إسناد 

 یستخدم لحفظ آخر لغة مستخدمة على الموقع.

__RequestVerificationToken ملف تعریف االرتباط التحلیلي إسناد 

 یمنع األطراف الثالثة من تقدیم الطلبات إلى الموقع
 اإللكتروني الناتجة عن البرامج النصیة الضارة ، بدالً

 من المستخدمین.

country ملف تعریف ارتباط وظیفي. إسناد 

 یستخدم لحفظ آخر بلد تم اختیاره على الموقع.

culture ملف تعریف ارتباط وظیفي. إسناد 

 یستخدم لحفظ آخر لغة مستخدمة على الموقع.

 ملف تعریف ارتباط وظیفي. إسناد Auth إسناد

 یحفظ تذاكر المستخدم

 

 - إعدادات ملفات تعریف االرتباط

 یمكنك حظر أو حذف ملفات تعریف االرتباط المستخدمة على الموقع عبر خیارات المتصفح. سیتم إعادة تعیین تفضیالت
 ملفات تعریف االرتباط إذا تم استخدام متصفحات مختلفة للوصول إلى موقع الویب. لمزید من المعلومات حول كیفیة

 تعیین تفضیالت ملفات تعریف االرتباط عبر متصفحك ، یرجى الرجوع إلى التعلیمات التالیة:

Internet Explorer 
Firefox 
Chrome 
Safari 

 تحذیر:  إذا قمت بحظر أو حذف  ملفات تعریف االرتباط التقنیة و / أو الوظیفیة  التي یستخدمها الموقع ، فقد یصبح تصفح
 موقع الویب مستحیًال ، وقد تصبح بعض الخدمات أو وظائف الموقع غیر متاحة أو قد تحدث أعطال أخرى. في هذه

 الحالة ، قد تضطر إلى تعدیل أو إدخال بعض المعلومات أو التفضیالت یدوًیا في كل مرة تزور فیها موقع الویب.



 یستخدم إسناد Google Analytics على الموقع اإللكتروني. هذه أداة تم تطویرها بواسطة Google وتستخدم لجمع
 المعلومات ، مما یسمح بتقییم استخدام موقع الویب ، وتحلیل سلوكك وتحسین تجربتك مع موقع الویب. یمكنك الحصول

 على مزید من المعلومات حول كیفیة إلغاء االشتراك في Google Analytics على:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout 

 

 3. أغراض المعالجة

 تعتزم إسناد استخدام بیاناتك الشخصیة ، التي یتم جمعها من خالل موقع الویب ، لألغراض التالیة:

 أ. للتحقق من هویتك ومساعدتك ، في حالة فقدان أو نسیان تفاصیل تسجیل الدخول / كلمة المرور الخاصة بك ألي من
 خدمات تسجیل إسناد ، للسماح لك بالمشاركة في منتدیات ومناقشات الموقع ، من خالل الحفاظ على ملف تعریف مستخدم

 مسجل ، وكذلك إدارة وتسجیل مشاركتك ، وتقدیم أي خدمات أخرى قد تطلبها  ("توفیر الخدمة") ؛

 ب. فحص سیر ذاتیة مقدمي طلبات الوظائف / والتواصل مع المتقدمین الذین قدموا طلبهم عبر الموقع اإللكتروني
 ("التوظیف") ؛

 ج. ألغراض التسویق والترویج والدعایة في المستقبل ، بما في ذلك السماح بالمشاركة في المسابقات والعروض
 الترویجیة المتاحة عبر الموقع اإللكتروني ، وكذلك إلجراء التسویق المباشر وبحوث السوق والدراسات االستقصائیة ،
 عبر البرید اإللكتروني والرسائل القصیرة وإشعارات الدفع عبر الهاتف ، من خالل مشغل ، من خالل صفحات وسائل

 التواصل االجتماعي الرسمیة في "إسناد"  ("التسویق")  ؛

 د. إلنشاء ملف تعریف خاص بك كمستخدم لموقع على شبكة اإلنترنت ، من خالل استخدام ملفات تعریف االرتباط من
 خالل جمع وتحلیل المعلومات عن التفضیالت التي تختارها والخیارات التي تحددها في موقع الویب ، وكذلك أنشطتك

 العامة على الموقع.

 سیتم استخدام ملف التعریف هذا لتزویدك بمعلومات حول مواقع / خدمات أخرى تعتقد إسناد أنك قد تكون مهتًما بها ،
 ولتظهر لك معلومات وإعالنات قد تكون ذات صلة بك وباهتماماتك. یتم اختبار جمیع الخوارزمیات المشاركة في هذه

 المعالجة بانتظام ، لضمان نزاهة المعالجة والتحكم في التحیز  ("التنمیط") ؛

 ه. لالمتثال للقوانین التي تفرض على إسناد جمع و / أو مزید من المعالجة ألنواع معینة من البیانات الشخصیة
 ("االمتثال")  ؛

 و. لتطویر وإدارة موقع الویب ، ال سیما عن طریق استخدام تحلیالت البیانات المتعلقة بكیفیة استخدامك أنت
 والمستخدمین اآلخرین للموقع ، وكذلك المعلومات والتعلیقات التي تقدمها ، لتحسین عروضنا  ("التحلیالت") ؛

 ز. لمنع واكتشاف أي سوء استخدام للموقع ، أو أي أنشطة احتیالیة تنفذ من خالل الموقع اإللكتروني  ("سوء االستخدام /
 االحتیال").

 أسباب المعالجة والطبیعة اإللزامیة / التقدیریة لمعالجة األسس القانونیة  إلسناد لمعالجة بیاناتك الشخصیة ، وفًقا
 لألغراض المحددة في القسم 3 ، هي كما یلي:

 أ . تقدیم الخدمة:  تعتبر المعالجة لهذه األغراض ضروریة لتوفیر الخدمات ، وبالتالي فهي ضروریة لتنفیذ العقد معك.
 لیس إلزامیا أن تقدم إسناد بیاناتك الشخصیة لهذه األغراض ؛ ومع ذلك ، إذا لم تقم بذلك ، فلن تتمكن إسناد من تقدیم أي

 خدمات لك ..

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout


 التوظیف:  هناك حاجة للمعالجة لهذا الغرض لكي یتمكن إسناد من التفكیر في تقدیم وظیفة لك ، وبالتالي ، من الضروري
 اتخاذ خطوات بناًء على طلبك قبل (المحتمل) إبرام عقد عمل. لیس إلزامیا أن تقدم إسناد بیاناتك الشخصیة لهذه األغراض

 ؛ ومع ذلك ، إذا لم تفعل ، فلن تتمكن إسناد من النظر في ترشیحاتك ..

 التسویق:  تعتمد المعالجة لهذه األغراض على موافقتك. لیس إلزامًیا بالنسبة لك الموافقة على إسناد الستخدام بیاناتك
 الشخصیة لهذه األغراض ، ولن تعاني من أي نتیجة إذا اخترت عدم (باستثناء عدم القدرة على تلقي مزید من االتصاالت

 التسویقیة من إسناد). یمكن أیًضا سحب أي موافقة مقدمة في مرحلة الحقة (یرجى الرجوع إلى القسم 8 لمزید من
 المعلومات) ..

 التنمیط:  تعتمد المعالجة لهذا الغرض على موافقتك ، ویتم ذلك عن طریق قبول استخدام ملفات تعریف االرتباط. لیس
 إلزامًیا بالنسبة لك الموافقة على إسناد الستخدام بیاناتك الشخصیة لهذا الغرض ، ولن تعاني من أي نتیجة إذا اخترت عدم

 (باستثناء عدم القدرة على االستفادة من تخصیص أكبر لتجربة المستخدم الخاصة بك فیما یتعلق بالموقع اإللكتروني) ).
 یمكن أیًضا سحب أي موافقة مقدمة في مرحلة الحقة (یرجى الرجوع إلى القسم 8 للحصول على مزید من المعلومات) ..

 االمتثال:  المعالجة لهذا الغرض ضروریة إلسناد لالمتثال اللتزاماتها القانونیة. عندما تقدم أي بیانات شخصیة إلى إسناد ،
 یجب على إسناد معالجتها وفًقا للقوانین المعمول بها ، والتي قد تتضمن االحتفاظ ببیاناتك الشخصیة واإلبالغ عنها إلى

 السلطات الرسمیة لالمتثال للضریبة أو الجمارك أو االلتزامات القانونیة األخرى ..

 التحلیالت : ُتستخدم المعلومات التي یتم جمعها لهذا الغرض للسماح لـ إسناد بفهم كیفیة تفاعل المستخدمین مع الموقع
 اإللكتروني وتحسین الموقع وفًقا لذلك ، بهدف توفیر تجربة مستخدم أفضل.

 سوء االستخدام / االحتیال : یتم استخدام المعلومات التي یتم جمعها لهذا الغرض بشكل حصري لمنع وكشف األنشطة
 االحتیالیة أو إساءة استخدام الموقع (ألغراض إجرامیة محتملة).

 5. متلقي البیانات الشخصیة

 یمكن مشاركة بیاناتك الشخصیة مع القائمة التالیة من األشخاص / الكیانات  ("المتلقین") :

 أ. األشخاص أو الشركات أو الشركات المهنیة التي تقدم إلسناد المشورة واالستشارات فیما یتعلق بمسائل المحاسبة
 واإلداریة والقانونیة والضریبیة والمالیة وتحصیل الدیون المتعلقة بتقدیم الخدمات ؛

 ب. الكیانات والجهات التي تقدم الخدمات (مثل مزودي االستضافة أو مزودي أنظمة البرید اإللكتروني) ؛

 ج-الكیانات التي تعمل كمعالجات للبیانات ، للقیام بأنشطة المعالجة المتعلقة بالتسویق نیابة عن إسناد ، حیث وافقت على
 معالجة بیاناتك الشخصیة لهذه األغراض (مثل محركات الرسائل القصیرة) ؛

 د. األشخاص المخولون بإجراء الصیانة الفنیة (بما في ذلك صیانة معدات الشبكات وشبكات االتصاالت اإللكترونیة) ؛

 ه. األشخاص المرخص لهم من قبل إسناد بمعالجة البیانات الشخصیة الالزمة للقیام بأنشطة مرتبطة ارتباًطا وثیًقا بتوفیر
 الخدمات ، والذین تعهدوا بالسریة أو یخضعون اللتزام قانوني مناسب بالسریة (على سبیل المثال ، موظفو إسناد) ؛ 

 و. شركات أخرى ضمن مجموعة إسناد ؛ و

 ز. الكیانات أو الهیئات أو السلطات العامة التي یجوز الكشف عن بیاناتك الشخصیة ، وفًقا للقانون المعمول به أو األوامر
 الملزمة لتلك الكیانات أو الهیئات أو السلطات ؛

 6. نقل البیانات الشخصیة



 نظًرا لوجود عمل إسناد العالمي وعملیاته التجاریة في جمیع أنحاء العالم ، قد یتم نقل بیاناتك الشخصیة إلى مستلمین
 موجودین في عدة بلدان مختلفة. یقوم إسناد بتنفیذ الضمانات المناسبة لضمان قانونیة وأمن عملیات نقل البیانات الشخصیة
 ، مثل االعتماد على قرارات المالءمة من المفوضیة األوروبیة ، أو بنود حمایة البیانات القیاسیة التي تعتمدها المفوضیة

 األوروبیة ، أو غیرها من الضمانات أو الشروط التي تعتبر مناسبة للنقل في متناول الید .

 7. االحتفاظ بالبیانات الشخصیة

 سیتم االحتفاظ بالبیانات الشخصیة التي تتم معالجتها لتوفیر الخدمة من خالل إسناد للفترة التي تعتبر ضروریة للغایة
 لتحقیق هذه األغراض - على أي حال ، حیث تتم معالجة هذه البیانات الشخصیة لتوفیر الخدمات ، فقد تستمر إسناد في
 تخزین هذه البیانات الشخصیة لفترة أطول  حسب الضرورة لحمایة مصالح إسناد المتعلقة بالمسؤولیة المحتملة المتعلقة

 بتوفیر الخدمات.

 سیتم االحتفاظ بالبیانات الشخصیة التي تمت معالجتها من أجل التوظیف من قبل إسناد طالما أن الوظیفة الشاغرة التي تم
 تقدیم السیرة الذاتیة الخاصة بها ال تزال متاحة ، أو في حالة الشواغر المفتوحة لمدة عام واحد. یجوز لـ إسناد االتصال

 بالمتقدمین قبل انتهاء هذه الفترة لطلب تمدید فترة االحتفاظ. سیتم االحتفاظ بالبیانات الشخصیة التي تتم معالجتها  للتسویق
 والتنمیط  بواسطة إسناد من اللحظة التي تمنح فیها الموافقة حتى اللحظة التي تسحب فیها الموافقة. بمجرد سحب الموافقة
 ، لن یتم استخدام البیانات الشخصیة لهذه األغراض ، على الرغم من أنه قد ال یزال یتم االحتفاظ بها من قبل إسناد ، ال

 سیما عند الضرورة لحمایة مصالح إسناد المتعلقة بالمسؤولیة المحتملة المتعلقة بهذه المعالجة.

 سیتم االحتفاظ بالبیانات الشخصیة التي تمت معالجتها من أجل  االمتثال  بواسطة إسناد للفترة المطلوبة بموجب االلتزام
 القانوني المحدد أو بموجب القانون المعمول به.

 سیتم االحتفاظ بالبیانات الشخصیة التي تمت معالجتها من أجل التحلیالت وإساءة االستخدام / االحتیال من ِقبل إسناد طالما
 كانت ضروریة للغایة لتحقیق األغراض التي تم جمعها من أجلها ، ما لم تعترض بشكل صحیح على معالجة بیاناتك

 الشخصیة لهذه األغراض (یرجى مراجعة القسم 8 لمزید من المعلومات).

 حقوق االشخاص المسجلة بیاناتهم

 بموجب الالئحة ، یحق لك ، كصاحب بیانات ، ممارسة الحقوق التالیة قبل إسناد ، في أي وقت:

 أ.الوصول إلى البیانات الشخصیة الخاصة بك التي تتم معالجتها بواسطة إسناد (و / أو نسخة من تلك البیانات الشخصیة)
 ، وكذلك المعلومات حول معالجة بیاناتك الشخصیة ؛

  ب. تصحیح أو تحّدیث بیاناتك الشخصیة التي تمت معالجتها بواسطة إسناد ، حیث قد تكون غیر دقیقة أو غیر كاملة

  ج. طلب محو بیاناتك الشخصیة التي تتم معالجتها بواسطة إسناد ، حیث تشعر أن المعالجة غیر ضروریة أو غیر قانونیة

 د. طلب تقیید معالجة بیاناتك الشخصیة ، حیث تشعر أن البیانات الشخصیة التي تمت معالجتها غیر دقیقة أو غیر
 ضروریة أو تمت معالجتها بشكل غیر قانوني أو حیث اعترضت على المعالجة ؛

 ه. ممارسة حقك في النقل: الحق في الحصول على نسخة من بیاناتك الشخصیة المقدمة إلى إسناد ، بتنسیق منظم وشائع
 االستخدام وقابل للقراءة آلیا ، وكذلك نقل تلك البیانات الشخصیة إلى وحدة تحكم بیانات أخرى ؛

 و.االعتراض على معالجة بیاناتك الشخصیة ، بناًء على األسباب ذات الصلة المتعلقة بموقفك الخاص ، والتي تعتقد أنه
 یجب منع إسناد من معالجة بیاناتك الشخصیة ؛ أو

 ز. سحب موافقتك على المعالجة (للتسویق والتنمیط).



 یرجى مالحظة أن معظم المعلومات الشخصیة التي تقدمها إلى إسناد یمكن تغییرها في أي وقت ، بما في ذلك تفضیالت
 البرید اإللكتروني ، من خالل الوصول إلى ملف تعریف المستخدم الذي یمكنك إنشاؤه على الموقع. یمكنك سحب الموافقة

 فیما یتعلق بالتجهیز للتسویق عن طریق تحدید الرابط المناسب المضّمن في أسفل كل تسویق.

 تلقى رسالة البرید اإللكتروني

 بصرف النظر عن الوسائل المذكورة أعاله ، یمكنك أیًضا ممارسة حقوقك الموضحة أعاله عن طریق إرسال طلب دعم
  إلینا عبر الموقع اإللكتروني ، أو عن طریق إرسال طلب مكتوب إلى إسناد على العنوان التالي:

data-and-policies@esnadexpress.com. 

 

 في أي حال ، یرجى مالحظة أنه كموضوع بیانات ، یحق لك تقدیم شكوى إلى السلطات اإلشرافیة المختصة لحمایة
 البیانات الشخصیة  إذا كنت تعتقد أن معالجة بیاناتك الشخصیة التي تتم من خالل الموقع اإللكتروني غیر قانونیة.

 9. التعدیالت

 دخلت سیاسة الخصوصیة هذه حیز التنفیذ في 12 ینایر 2020. یحتفظ إسناد بالحق في تعدیل سیاسة الخصوصیة هذه
 جزئًیا أو كلًیا ، أو لمجرد تحدیث محتواها ، على سبیل المثال ، نتیجة للتغییرات في القانون المعمول به. سوف تبلغكم

 إسناد بهذه التغییرات بمجرد تقدیمها وستكون ملزمة بمجرد نشرها على الموقع. لذا تدعوك إسناد إلى زیارة سیاسة
 الخصوصیة هذه بانتظام من أجل تعریف نفسك بأحدث نسخة محدثة من سیاسة الخصوصیة ، بحیث تبقى على اطالع

 دائم على كیفیة جمع إسناد للبیانات الشخصیة واستخدامها.
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