
الخصوصیةسیاسة

آخر تحدیث: ستة أكتوبر ألفین وإثنان وعشرون

تصف سیاسة الخصوصیة ھذه سیاساتنا وإجراءاتنا المتعلقة بجمع معلوماتك واستخدامھا والكشف عنھا عند استخدامك للخدمة وتخبرك بحقوق الخصوصیة الخاصة بك وكیف یحمیك القانون.

.مولد سیاسة الخصوصیة المجانينستخدم بیاناتك الشخصیة لتوفیر الخدمة وتحسینھا. باستخدام الخدمة ، فإنك توافق على جمع واستخدام المعلومات وفًقا لسیاسة الخصوصیة ھذه. تم إنشاء سیاسة الخصوصیة ھذه بمساعدة

التفسیر والتعریفات

التفسیر
الكلمات التي یتم كتابة الحرف األول بھا معاني محددة وفًقا للشروط التالیة. یجب أن یكون للتعریفات التالیة نفس المعنى بغض النظر عما إذا كانت تظھر بصیغة المفرد أو الجمع.

تعریفات
ألغراض سیاسة الخصوصیة ھذه:

الحساب یعني حساًبا فریًدا تم إنشاؤه لك للوصول إلى خدمتنا أو أجزاء من خدمتنا.

مجلسأعضاءالنتخابالتصویتلھایحقالتياألخرىالمالیةاألوراقأوالملكیةحقوقأواألسھممنأكثرأو٪50ملكیة"السیطرة"تعنيحیث،األطرافأحدمعمشتركةلسیطرةیخضعأوفیھیتحكمأویتحكمالذيالكیانتعنيالتابعة
اإلدارة أو أي سلطة إداریة أخرى .

Evreka360المسمى،إلكترونيجھازأيعلىبواسطتكتنزیلھتمالذيالشركةتوفرهالذيالبرنامجیعنيالتطبیق

Companyإلىیشیراالتفاقیة)ھذهفي"لدینا"أو"نحن"أو"نحن"أو"الشركة"باسمإماإلیھا(یشارEvreka ، Üniversiteler Mahallesi İhsan Doğramacı Bulvarı، Halıcı Yazılımevi No: 33، 06800
Çankaya / Ankara.

الدولة تركیا

جھاز یعني أي جھاز یمكنھ الوصول إلى الخدمة مثل جھاز كمبیوتر أو ھاتف محمول أو جھاز لوحي رقمي.

البیانات الشخصیة ھي أي معلومات تتعلق بفرد محدد أو یمكن التعرف علیھ.

الخدمة إلى التطبیق.

مزود الخدمة یعني أي شخص طبیعي أو اعتباري یقوم بمعالجة البیانات نیابة عن الشركة. یشیر إلى شركات أو أفراد تابعین لجھات خارجیة توظفھم الشركة لتسھیل الخدمة ، لتقدیم الخدمة نیابة عن الشركة ، ألداء الخدمات المتعلقة بالخدمة
أو لمساعدة الشركة في تحلیل كیفیة استخدام الخدمة.

بیانات االستخدام إلى البیانات التي یتم جمعھا تلقائًیا ، إما الناتجة عن استخدام الخدمة أو من البنیة التحتیة للخدمة نفسھا (على سبیل المثال ، مدة زیارة الصفحة).

أنت تعني الفرد الذي یصل إلى الخدمة أو یستخدمھا ، أو الشركة ، أو الكیان القانوني اآلخر الذي یقوم ھذا الفرد بالوصول إلى الخدمة أو استخدامھا نیابة عنھ ، حسب االقتضاء.

جمع واستخدام

أنواع

الشخصیة
أثناء استخدام خدمتنا ، قد نطلب منك تزویدنا بمعلومات تعریف شخصیة معینة یمكن استخدامھا لالتصال بك أو التعرف علیك. قد تتضمن معلومات التعریف الشخصیة ، على سبیل المثال ال الحصر:

عنوان البرید اإللكتروني

، االسم األول واسم العائلة ،

رقم الھاتف

https://www.freeprivacypolicy.com/free-privacy-policy-generator/


، العنوان ، الوالیة ، المقاطعة ، الرمز البریدي / الرمز البریدي ، بیانات استخدام بیانات استخدام بیانات المدینة

یتم

جمعھا
تلقائًیا عند استخدام الخدمة.

،الصفحاتتلكعلىتقضیھالذيوالوقت،زیارتكوتاریخووقت،تزورھاالتيالخدمةوصفحات،المتصفحوإصدار،المتصفحونوع،)IPعنوان(مثلبجھازكالخاصاإلنترنتبروتوكولعنوانمثلمعلوماتاالستخدامبیاناتتتضمنقد
والجھاز الفرید المعرفات والبیانات التشخیصیة األخرى.

لجھازكIPوعنوان،المحموللجھازكالفریدوالمعرف،تستخدمھالذيالمحمولالجھازنوع،الحصرالالمثالسبیلعلى،ذلكفيبما،تلقائًیامعینةمعلوماتجمعلنایجوز،محمولجھازخاللمنأوطریقعنالخدمةإلىتصلعندما
المحمول ، وھاتفك المحمول نظام التشغیل ، ونوع متصفح اإلنترنت على الھاتف المحمول الذي تستخدمھ ، ومعرفات الجھاز الفریدة وبیانات التشخیص األخرى.

قد نقوم أیًضا بجمع المعلومات التي یرسلھا متصفحك عندما تزور خدمتنا أو عندما تصل إلى الخدمة عن طریق أو من خالل جھاز محمول.

المعلومات التي تم جمعھا أثناء استخدام التطبیق
أثناء استخدام تطبیقنا ، من أجل توفیر میزات تطبیقنا ، قد نجمع ، بعد الحصول على إذن مسبق منك:

معلومات تتعلق بموقعك

، صور ومعلومات أخرى من كامیرا جھازك ومكتبة الصور.

نستخدم ھذه المعلومات لتوفیر میزات خدمتنا ، لتحسین وتخصیص خدمتنا. قد یتم تحمیل المعلومات على خوادم الشركة و / أو خادم مزود الخدمة أو قد یتم تخزینھا ببساطة على جھازك.

یمكنك تمكین أو تعطیل الوصول إلى ھذه المعلومات في أي وقت ، من خالل إعدادات جھازك.

استخدام بیاناتك الشخصیة

یجوز للشركة استخدام البیانات الشخصیة لألغراض التالیة:

لتوفیر وصیانة خدمتنا، بما في ذلك مراقبة استخدام خدمتنا.

إلدارة حسابك: إلدارة تسجیلك كمستخدم للخدمة. یمكن أن تمنحك البیانات الشخصیة التي تقدمھا إمكانیة الوصول إلى الوظائف المختلفة للخدمة المتاحة لك كمستخدم مسجل.

العقد: التطویر واالمتثال والتعھد بعقد الشراء للمنتجات أو األصناف أو الخدمات التي اشتریتھا أو أي عقد آخر معنا من خالل الخدمة.

لالتصال بك: لالتصال بك عن طریق البرید اإللكتروني أو المكالمات الھاتفیة أو الرسائل النصیة القصیرة أو غیرھا من أشكال االتصاالت اإللكترونیة المماثلة ، مثل اإلخطارات الفوریة لتطبیقات الھاتف المحمول فیما یتعلق بالتحدیثات أو
االتصاالت اإلعالمیة المتعلقة بالوظائف أو المنتجات أو الخدمات المتعاقد علیھا ، بما في ذلك التحدیثات األمنیة ، عند الضرورة أو المعقول لتنفیذھا.

لتزویدك باألخبار والعروض الخاصة والمعلومات العامة حول السلع والخدمات واألحداث األخرى التي نقدمھا والتي تشبھ تلك التي اشتریتھا بالفعل أو استفسرت عنھا ما لم تكن قد اخترت عدم تلقي ھذه المعلومات.

إلدارة طلباتك: لحضور وإدارة طلباتك إلینا.

بالنسبة لعملیات نقل األعمال: قد نستخدم معلوماتك لتقییم أو إجراء عملیة اندماج أو تصفیة أو إعادة ھیكلة أو إعادة تنظیم أو حل أو بیع أو نقل آخر لبعض أو كل أصولنا ، سواء كان ذلك كمنشأة مستمرة أو كجزء من اإلفالس أو التصفیة ، أو
إجراء مشابھ ، حیث تكون البیانات الشخصیة التي نحتفظ بھا حول مستخدمي خدمتنا من بین األصول المنقولة.

ألغراض أخرى: قد نستخدم معلوماتك ألغراض أخرى ، مثل تحلیل البیانات ، وتحدید اتجاھات االستخدام ، وتحدید فعالیة حمالتنا الترویجیة ولتقییم وتحسین خدماتنا ومنتجاتنا وخدماتنا وتسویقنا وتجربتك.

قد نشارك معلوماتك الشخصیة في المواقف التالیة:

مع مزودي الخدمة: قد نشارك معلوماتك الشخصیة مع مزودي الخدمة لمراقبة وتحلیل استخدام خدمتنا ، لالتصال بك.●
لنقل األعمال: یجوز لنا مشاركة معلوماتك الشخصیة أو نقلھا فیما یتعلق أو أثناء المفاوضات بشأن أي اندماج أو بیع أصول الشركة أو تمویل أو االستحواذ على كل أو جزء من أعمالنا إلى شركة أخرى.●
مع الشركات التابعة: قد نشارك معلوماتك مع الشركات التابعة لنا ، وفي ھذه الحالة سنطلب من تلك الشركات التابعة احترام سیاسة الخصوصیة ھذه. تشمل الشركات التابعة شركتنا األم وأي شركات فرعیة أخرى أو شركاء في المشاریع●

المشتركة أو شركات أخرى نسیطر علیھا أو تخضع لسیطرة مشتركة معنا.
مع شركاء األعمال: قد نشارك معلوماتك مع شركائنا في العمل لنقدم لك منتجات أو خدمات أو عروض ترویجیة معینة.●
مع مستخدمین آخرین: عندما تشارك معلومات شخصیة أو تتفاعل بطریقة أخرى في المناطق العامة مع مستخدمین آخرین ، فقد یتم عرض ھذه المعلومات من قبل جمیع المستخدمین ویمكن توزیعھا علًنا في الخارج.●
بموافقتك: یجوز لنا الكشف عن معلوماتك الشخصیة ألي غرض آخر بموافقتك.●

االحتفاظ ببیاناتك الشخصیة

ستحتفظ الشركة ببیاناتك الشخصیة فقط طالما كان ذلك ضرورًیا لألغراض المنصوص علیھا في سیاسة الخصوصیة ھذه. سنحتفظ ببیاناتك الشخصیة ونستخدمھا بالقدر الالزم لالمتثال اللتزاماتنا القانونیة (على سبیل المثال ، إذا كنا مطالبین باالحتفاظ
ببیاناتك لالمتثال للقوانین المعمول بھا) ، وحل النزاعات ، وفرض اتفاقیاتنا وسیاساتنا القانونیة.



ستحتفظ الشركة أیًضا ببیانات االستخدام ألغراض التحلیل الداخلي. یتم االحتفاظ ببیانات االستخدام عموًما لفترة زمنیة أقصر ، إال في حالة استخدام ھذه البیانات لتعزیز األمن أو لتحسین وظائف خدمتنا ، أو نحن ملزمون قانوًنا باالحتفاظ بھذه البیانات
لفترات زمنیة أطول.

نقل بیاناتك الشخصیة

تتم معالجة معلوماتك ، بما في ذلك البیانات الشخصیة ، في مكاتب تشغیل الشركة وفي أي أماكن أخرى حیث توجد األطراف المشاركة في المعالجة. وھذا یعني أنھ قد یتم نقل ھذه المعلومات إلى - واالحتفاظ بھا - على أجھزة الكمبیوتر الموجودة
خارج والیتك أو مقاطعتك أو بلدك أو أي والیة قضائیة حكومیة أخرى حیث قد تختلف قوانین حمایة البیانات عن تلك الموجودة في والیتك القضائیة.

موافقتك على سیاسة الخصوصیة ھذه متبوعة بتقدیمك لھذه المعلومات یمثل موافقتك على ھذا النقل.

ستتخذ الشركة جمیع الخطوات الالزمة بشكل معقول لضمان التعامل مع بیاناتك بشكل آمن ووفًقا لسیاسة الخصوصیة ھذه ولن یتم نقل بیاناتك الشخصیة إلى منظمة أو دولة ما لم تكن ھناك ضوابط كافیة في مكانھا بما في ذلك أمن بیاناتك ومعلوماتك
الشخصیة األخرى.

حذف بیاناتك الشخصیة

یحق لك حذف أو طلب مساعدتنا في حذف البیانات الشخصیة التي جمعناھا عنك.

قد تمنحك خدمتنا القدرة على حذف معلومات معینة عنك من داخل الخدمة.

یمكنك تحدیث معلوماتك أو تعدیلھا أو حذفھا في أي وقت عن طریق تسجیل الدخول إلى حسابك ، إذا كان لدیك حساب ، وزیارة قسم إعدادات الحساب الذي یسمح لك بإدارة معلوماتك الشخصیة. یمكنك أیًضا االتصال بنا لطلب الوصول إلى أي
معلومات شخصیة قدمتھا لنا أو تصحیحھا أو حذفھا.

یرجى مالحظة ، مع ذلك ، أننا قد نحتاج إلى االحتفاظ بمعلومات معینة عندما یكون لدینا التزام قانوني أو أساس قانوني للقیام بذلك.

اإلفصاح عن

المعامالت التجاریة
إذا كانت الشركة متورطة في عملیة دمج أو استحواذ أو بیع أصول ، فقد یتم نقل بیاناتك الشخصیة. سنقدم إشعاًرا قبل نقل بیاناتك الشخصیة وإخضاعھا لسیاسة خصوصیة مختلفة.

إنفاذ القانون
في ظل ظروف معینة ، قد ُیطلب من الشركة الكشف عن بیاناتك الشخصیة إذا ُطلب منھا ذلك بموجب القانون أو استجابة لطلبات صحیحة من قبل السلطات العامة (مثل محكمة أو وكالة حكومیة).

المتطلبات القانونیة األخرى
یجوز للشركة اإلفصاح عن بیاناتك الشخصیة بحسن نیة أن مثل ھذا اإلجراء ضروري من أجل:

االمتثال اللتزام قانوني●
حمایة حقوق أو ممتلكات الشركة والدفاع عنھا.●
منع أو التحقیق في أي مخالفات محتملة فیما یتعلق بالخدمة●
حمایة الشخصیة سالمة مستخدمي الخدمة أو الجمھور●
الحمایة ضد المسؤولیة القانونیة●

أمن بیاناتك الشخصیة

أمنھاضمانیمكنناال،الشخصیةبیاناتكلحمایةتجارًیامقبولةوسائلالستخدامجاھدیننسعىبینما٪.100بنسبةآمنةإلكترونيتخزینطریقةأواإلنترنتعبرنقلطریقةتوجدالأنھتذكرولكن،لنابالنسبةمھًماأمًراالشخصیةبیاناتكأمانیعتبر
المطلق.

معلومات مفصلة حول معالجة بیاناتك الشخصیة

قد یتمكن مقدمو الخدمة الذین نستخدمھم من الوصول إلى بیاناتك الشخصیة. یقوم بائعو الجھات الخارجیة بجمع وتخزین واستخدام ومعالجة ونقل المعلومات حول نشاطك على خدمتنا وفًقا لسیاسات الخصوصیة الخاصة بھم.

االستخدام واألداء والمتنوعة
قد نستخدم مزودي خدمات من جھات خارجیة لتقدیم تحسین أفضل لخدمتنا.

أماكن

GoogleأماكنGoogleطلباتباستخداماألماكنحولمعلوماتتعرضخدمةھيHTTP.بواسطةتشغیلھیتم

أمنیة.ألغراضجھازكومنمنكمعلوماتتجمعوقدGoogleأماكنخدمة

:GoogleبـالخاصةالخصوصیةلسیاسةوفًقاGoogleأماكنبواسطةجمعھاتمالتيبالمعلوماتاالحتفاظیتم https://www.google.com/intl/ar/policies/privacy/

خصوصیة األطفال

https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/
https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/


علمناإذابنا.االتصالیرجى،شخصیةببیاناتزودناقدطفلكأنوتدركالوصيأوالوالدینأحدأنتعاًما.13عنعمرهیقلشخصأيمنشخصیةتعریفمعلوماتقصدعننجمعالنحنعاًما.13عنعمرهیقلشخصأيخدمتناتخاطبال
خوادمنا.منالمعلوماتھذهإلزالةخطواتنتخذفإننا،الوالدینموافقةمنالتحققدونعاًما13عنعمرهیقلشخصأيمنشخصیةبیاناتجمعناأننا

إذا احتجنا إلى االعتماد على الموافقة كأساس قانوني لمعالجة معلوماتك وطلب بلدك موافقة أحد الوالدین ، فقد نطلب موافقة والدیك قبل أن نجمع ھذه المعلومات ونستخدمھا.

روابط لمواقع إلكترونیة أخرى

قد تحتوي خدمتنا على روابط لمواقع أخرى ال نقوم بتشغیلھا. إذا قمت بالنقر فوق ارتباط جھة خارجیة ، فسیتم توجیھك إلى موقع الطرف الثالث. ننصحك بشدة بمراجعة سیاسة الخصوصیة لكل موقع تزوره.

لیس لدینا أي سیطرة وال نتحمل أي مسؤولیة عن المحتوى أو سیاسات الخصوصیة أو ممارسات أي مواقع أو خدمات خاصة بطرف ثالث.

التغییرات على سیاسة الخصوصیة ھذه

قد نقوم بتحدیث سیاسة الخصوصیة الخاصة بنا من وقت آلخر. سنخطرك بأي تغییرات عن طریق نشر سیاسة الخصوصیة الجدیدة على ھذه الصفحة.

سنخبرك عبر البرید اإللكتروني و / أو إشعاًرا بارًزا على "خدمتنا" ، قبل أن یصبح التغییر سارًیا وتحدیث تاریخ "آخر تحدیث" في الجزء العلوي من سیاسة الخصوصیة ھذه.

ُینصح بمراجعة سیاسة الخصوصیة ھذه بشكل دوري لمعرفة أي تغییرات. تسري التغییرات التي تطرأ على سیاسة الخصوصیة ھذه عند نشرھا على ھذه الصفحة.

اتصل بنا

إذا كان لدیك أي أسئلة حول سیاسة الخصوصیة ھذه ، یمكنك االتصال بنا:

info@evreka.coاإللكتروني:البریدعبر●


