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 ٢٠١٨مايو  ٢٥فرونيري ايس كريم مصر سياسة الخصوصية  

 مقدمة

مرحًبا بك في إشعار الخصوصية الخاص بفرونيري ايس كريم مصر و هي جزء من مجموعة شركات فرونيري. يمكنك معرفة المزيد عن مجموعة 

 . www.froneri.comشركاتنا على 

بياناتك الشخصية عند ية سوف يجعلك على دراية بكيفية تعاملنا مع خصوصيتك وتلتزم بحماية بياناتك الشخصية. إشعار الخصوص تحترم فرونيري

 .القانون كبحقوق الخصوصية الخاصة بك وكيف يحمياإللكتروني وبما في ذلك عند زيارتك لموقعنا  التفاعل مع شركتنا

 .لفهم معنى بعض المصطلحات المستخدمة في سياسة الخصوصية هذه "قاموس المصطلحات"يرجى استخدام 

 معلومات هامة ومن نحن .1

  الغرض من إشعار الخصوصية

ية يهدف إشعار الخصوصية هذا إلى تزويدك بمعلومات حول قيام شركة فرونيري بجمع ومعالجة بياناتك الشخصية عندما تتفاعل معنا بما في ذلك أ

 نتجاً أو خدمة أو المشاركة في مسابقة.بيانات قد تقدمها من خالل هذا الموقع عند االشتراك في نشرتنا اإلخبارية أو عند شراء م

 .بجمع البيانات المتعلقة باألطفالنحن ال نقوم غير مخصص لألطفال و اإللكتروني هذا الموقع

ت من المهم أن تقرأ إشعار الخصوصية هذا باإلضافة إلى أي إشعار خصوصية آخر أو إشعار معالجة عادلة  للبيانات قد نوفره في بعض المناسبا

رات القيام بجمع أو معالجة بياناتك الشخصية لكي تكون على دراية تامة بكيفية وسبب استخدامنا لبياناتك. يكّمل إشعار الخصوصية هذا اإلشعاعند 

 األخرى وال يهدف إلى تجاوزها.

 المتحكم بالبيانات

ونيري  ايس كريم مصر أو "نحن" أو "لدينا" في سياسة فرونيري  ايس كريم مصر هو المتحكم ومسؤول عن بياناتك الشخصية )يشار إليها باسم  فر 

 االتصال بناالخصوصية هذه(. إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه ، بما في ذلك أي طلبات لممارسة حقوقك القانونية ، يرجى 

 باستخدام التفاصيل المبينة أدناه.

 بيانات االتصال

 ري  ايس كريم مصراالسم الكامل للكيان القانوني:فروني

  Privacy@froneri.comالبريد اإللكتروني: 

 . مصر -11835 -, القاهرة الجديدة401و400, شارع التسعين الشمالى, صندوق بريد رقم 250عنوان المراسالت: سوميد 

، السلطة المشرفة المصرية لقضايا حماية البيانات. ومع ذلك ، فإننا  (ICOالمعلومات )لديك الحق في تقديم شكوى في أي وقت إلى مكتب مفوضية 

 في المقام األول. االتصال بنايرجى نقدر الفرصة للتعامل مع مخاوفك قبل اللجوء لمكتب المفوضية,  ولذلك 

 على إشعار الخصوصية وواجبك في إبالغنا بالتغييراتالتغييرات التي تطرأ 

 .االتصال بناتحديث هذا اإلصدار في التاريخ المذكور أعاله ويمكن الحصول على اإلصدارات السابقة من خالل تم 

 .معنا عملك. يرجى إطالعنا على ما إذا كانت بياناتك الشخصية تتغير خالل ومحدثةدقيقة  ك الشخصية التي نحتفظ بهامن المهم أن تكون بيانات

 

 

http://www.froneri.com/
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 روابط الجهات الخارجية

على هذه الروابط أو تمكين هذه االتصاالت إلى  الضغط. قد يؤدي الجهات الحارجية وتطبيقات هذا على روابط لمواقع االلكترونيموقع القد يشتمل 

وال نتحمل  الخاصة بتلك الجهات الخارجية االلكترونية مواقعال. نحن ال نتحكم في الخاصة بك البياناتواستخدام السماح للجهات الخارجية بجمع 

 .م بزيارتهالخصوصية الخاصة بها.  نشجعك على قراءة إشعار الخصوصية لكل موقع تقو اشعاراتمسؤولية 

 البيانات التي نجمعها عنك .2

الهوية  حجبالبيانات التي تم فيها  تشمل. ال تحديد هوية الشخصمنها تعني أي معلومات يمكن أو المعلومات الشخصية والبيانات الشخصية 

 .()بيانات مجهولة المصدر

 :كما يليقد نقوم بجمع واستخدام وتخزين ونقل أنواع مختلفة من البيانات الشخصية الخاصة بك والتي قمنا بتجميعها 

 .وتشمل االسم األول واسم العائلة واسم المستخدم أو المعرف المماثل والحالة االجتماعية والعنوان وتاريخ الميالد والنوع بيانات الهوية •

 .البريد اإللكتروني وأرقام الهاتفو المراسالتتشمل عنوان و يانات االتصال •

 .وتفاصيل بطاقة الدفع المصرفيتفاصيل الحساب وتشمل  لبيانات الماليةا  •

 .غيرها من التفاصيل حول المنتجات والخدمات التي قمت بشرائها منامنك أو إليك والدفعات  عنتفاصيل وتشمل  بيانات المعامالت •

الدخول ونوع المتصفح وإصداره وضابط المنطقة الزمنية والموقع  ، وبيانات تسجيل (IP) عنوان بروتوكول اإلنترنتشمل وت البيانات الفنية •

 .كترونيلموقع االالهذا  لتصفحونظام التشغيل وغيرها من التقنيات على األجهزة التي تستخدمها  إصدارات برنامج المتصفح اإلضافيوأنواع و

واستجاباتك  ومالحظاتك واختياراتكاهتماماتك  التي قمت بها واسم المستخدم وكلمة المرور والمشتريات أو الطلبات وتشمل  بيانات الملف الشخصي •

 .االستقصائية

 .معلومات حول كيفية استخدامك لموقعنا اإللكتروني ومنتجاتنا وخدماتنا وتشمل بيانات االستخدام •

 التي تفضلها.االتصال  وطريقة من األطراف الثالثة وأ الذي تفضله من قبلنايق التسووتشمل أسلوب  التسويق واالتصاالت بيانات •

مثل اإلحصائيات أو البيانات الديموغرافية ألي غرض. قد يتم استمداد البيانات المجمعة من  البيانات المجمعةنقوم أيًضا بجمع واستخدام وتبادل 

المثال  بياناتك الشخصية وفي هذه الحالة ال تعد بيانات شخصية في نظر القانون نظراً ألنها ال تكشف هويتك بشكل مباشر أو غير مباشر. على سبيل

 . االلكترونيوقع خاصية محددة على الم يستخدمونصة بك لحساب النسبة المئوية للمستخدمين الذين ، قد نقوم بتجميع بيانات االستخدام الخا

، فإننا د هويتك بشكل مباشر أو غير مباشرتحدي طها ببياناتك الشخصية بحيث يمكن عن طريقهاومع ذلك ، إذا قمنا بدمج البيانات المجّمعة أو رب

 .ات شخصية ويتم استخدامها وفًقا إلشعار الخصوصية هذاالبيانات المدمجة كبيانتلك نتعامل مع 

عنك )تتضمن تفاصيل عن العرق أو المعتقدات الدينية أو الفلسفية أو الحياة الجنسية أو التوجه  فئات خاصة من البيانات الشخصيةنحن ال نجمع أي 

ك الجينية والبيومترية( . كما أننا ال نجمع أي معلومات عن اإلدانات الجنسي أو اآلراء السياسية أو العضوية النقابية أو معلومات عن صحتك وبيانات

 .الجنائية والمخالفات

 إذا أخفقت في تقديم البيانات الشخصية

قد ال  ك البيانات عند الطلبتلإذا أخفقت في تقديم  ،عندما نحتاج إلى جمع البيانات الشخصية بموجب القانون أو بموجب شروط العقد المبرم بيننا

وذلك  الخدمة لكمنتج أو تقديم الإلى إلغاء في تلك الحالة قد نضطر على سبيل المثال(. و بالسلع أو الخدمات إلمدادكنتمكن من تنفيذ العقد معك )

 .بعد خطارك

 كيف يتم جمع بياناتك الشخصية؟ .3

 :، بما في ذلك من خاللك وعنكمختلفة لجمع البيانات من حن نستخدم طرقن

قد تعطينا اسمك وطريقة االتصال بك وبياناتك المالية عند ملىء االستمارات أو عن طريق التواصل معنا عن طريق البريد أو  المباشرة. التفاعالت •

 الهاتف أو البريد اإللكتروني أو غير ذلك. ويتضمن ذلك البيانات الشخصية التي تقدمها عند:

 ؛لتقدم بطلب لمنتجاتنا أو خدماتناا •
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 .موقعنا على الموقع االلكتروني إنشاء حساب على •

 .أن تصبح عميالً أو مورداً أو تدخل في عالقات تجارية أخرى معنا •

 .االشتراك في خدماتنا أو المنشورات •

 .لتسويق إليك إرسال اطلب  •

 .استبياندخول المنافسة أو الترقية أو   •

 .مالحظاتأو عند إبداء بعض  •

 

. قد نقوم تلقائًيا بجمع البيانات الفنية حول جهازك وأنشطة وأسلوب التصفح عند التفاعل مع موقعنا االلكتروني. التكنولوجيا اآللية أو التفاعالت

ت فنية عنك نقوم بجمع تلك البيانات الشخصية باستخدام ملفات تعريف االرتباط ]سجالت الخادم[ وغيرها من التقنيات المماثلة. قد نتلقى أيًضا بيانا

 مواقع أخرى تستخدم ملفات تعريف االرتباط الخاصة بنا. إذا قمت بزيارة 

 . قد نتلقى بيانات شخصية عنك من جهات خارجية مختلفة ]ومصادر عامة[ كما هو موضح أدناه:األطراف الثالثة أو مصادر متاحة للجمهور •

 :البيانات الفنية من األطراف التالية •

 االتحاد األوروبي[ ؛] القائم داخل او خارج أ( مقدمو التحليالت 

 ]القائم داخل أو خارج االتحاد األوروبي[ ؛ ب( شبكات اإلعالن 

 ]القائم داخل أو خارج االتحاد األوروبي[.ج( موفري معلومات البحث 

االتحاد داخل أو خارج القائم بيانات االتصال والبيانات المالية والمعامالت من مزودي الخدمات الفنية وخدمات الدفع والتسليم ] •

 األوروبي[.

 داخل أو خارج االتحاد األوروبي[.القائم  ]االسم وبيانات االتصال من وكالء تجميع البيانات   •

 االسم وبيانات االتصال من المصادر العامة ]مثل شركة بيت الشركات والسجل االنتخابي داخل االتحاد األوروبي[. •

 

 كيف نقوم باستخدام  البيانات الشخصية؟ .4

 :باستخدام المعلومات الشخصية الخاصة بك فقط بما يسمح به القانون. وفي الغالب، سوف نستخدم معلوماتك الشخصية في الحاالت التالية سوف نقوم

 .حين نحتاج إلى تنفيذ العقد المبرم معك •

 تلك المصالحعندما يكون ذلك ضرورياً لمصالحنا المشروعة )أو مصالح طرف ثالث( ومصالحك وحقوقك األساسية ال تتجاوز  •

 حين نحتاج لالمتثال اللتزام قانوني أوتنظيمي. •

ة التي بصفة عامة ، ال نعتمد على الموافقة كأساس قانوني لمعالجة بياناتك الشخصية بخالف ما يتعلق بمراسالت التسويق المباشرة من جهات خارجي

 .بنا التصالافقة على التسويق في أي وقت عن طريق تصلك عبر البريد اإللكتروني أو الرسائل النصية. لديك الحق في سحب الموا

http://froneri.eg/index_ar/#feedback
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 أغراض استخدام بياناتك الشخصية

للقيام بذلك. كما يحدد الجدول الموضح باألسفل وصًفا لجميع الطرق التي نخطط استخدام بياناتك الشخصية بها واألساس القانوني الذي نعتمد عليه 

 .حددنا ما هي اهتماماتنا المشروعة

 

جله. يرجى جدير بالذكر أننا قد نقوم بمعالجة بياناتك الشخصية ألكثر من أساس قانوني واحد اعتماًدا على الغرض المحدد الذي نستخدم بياناتك من أ

إذا كنت بحاجة إلى تفاصيل عم األساس القانوني المحدد الذي نعتمد عليه لمعالجة بياناتك الشخصية عند تحديد أكثر من سبب في الجدول  بنا التصالا

 أدناه.

 

 ألساس القانوني للمعالجة بما في ذلك أساسا

 االهتمام المشروع

 الغرض / النشاط نوع البيانات

 الهوية (أ تنفيذ العقد المبرم معك

 بيانات االتصال (ب

 لتسجيلك كعميل جديد

 )أ( تنفيذ العقد المبرم معك

 مصالحنا المشروعةتحقيق )ب( ضروري ل

 )السترداد ديوننا المستحقة( 

 

 الهوية (أ

 بيانات االتصال (ب

 البياتات المالية (ت

 المعامالت (ث

 التسويق واالتصال (ج

 لمعالجة وتسليم طلبك بما في ذلك:

 والنفقات)أ( إدارة المدفوعات والرسوم 

 )ب( جمع واسترداد المبالغ المستحقة لنا

 )أ( تنفيذ العقد المبرم معك

 متثال اللتزام قانونيضروري لالب( ) 

 حفاظ علىلتحقيق مصالحنا المشروعة )الضروري )ج( 

 استخدام العمالءسجالتنا محدثة ودراسة  

 خدماتنا(لمنتجاتنا و 

 الهوية (أ

 بيانات االتصال (ب

 الملف الشخصي (ت

 التسويق واالتصال (ث

 

 إلدارة عالقتنا معك والتي سوف تشمل:

 )أ( إخطارك بالتغييرات التي تطرأ على شروطنا

 أو سياسة الخصوصية 

 )ب( طلب تقييم أو  إجراء استطالع رأي

 )أ( تنفيذ العقد المبرم معك

 )ب( ضرورية لتحقيق مصالحنا المشروعة

 )دراسة كيفية استخدام العمالء لمنتجاتنا 

 وخدماتنا، لتطويرها وتطوير أعمالنا( 

 الهوية (أ

 بيانات االتصال (ب

 الملف الشخصي (ت

 االستخدام (ث

 التسويق واالتصال (ج

 لكي تتمكن من المشاركة في السحب على

 الجوائز أو المنافسات أو إكمال استطالع 

 الرأي. 

http://froneri.eg/index_ar/#feedback
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 إدارة أعمالنا ،تحقيق مصالحنا المشروعة ))أ( ضرورية ل

 تكنولوجيا المعلومات، وأمندارة وخدمات وتوفير اإل 

 ، لمنع االحتيال وفي سياق إعادة تنظيم العمل الشبكات 

 المجموعة( أو إعادة هيكلة

 المتثال اللتزام قانوني)ب( ضروري ل

 الهوية (أ

 بيانات االتصال (ب

 البيانات الفنية (ت

 

)بما في ذلك االلكتروني  إلدارة وحماية أعمالنا وموقعنا

 استكشاف األخطاء وإصالحها وتحليل البيانات 

  والتقاريرواالختبار وصيانة النظام والدعم 

 واستضافة البيانات(

 ضروري لتحقيق مصالحنا المشروعة )دراسة كيفية استخدام

 العمالء لمنتجاتنا وخدماتنا، لتطويرها ولتنمية أعمالنا  

 التسويقية(وإلبالغك بخصوص إستراتيجيتنا 

 الهوية (أ

 بيانات االتصال (ب

 الملف الشخصي (ت

 االستخدام (ث

 التسويق واالتصال (ج

 البيانات الفنية (ح

 لتقديم محتوى الموقع االلكتروني واإلعالنات ذات

 الصلة لك وقياس أو فهم فعالية اإلعالن الذي يقدم لك 

 ضروري لتحقيق مصالحنا المشروعة )لتحديد أنواع العمالء 

 وخدماتنا، للحفاظ على موقعنا اإللكتروني األنسب لمنتجاتنا

 وإلبالغك بخصوصمحدًثا ومالئًما ، لتطوير أعمالنا  

 إستراتيجيتنا التسويقية( 

 )أ( البيانات الفنية

 )ب( االستخدام

 الستخدام تحليالت البيانات لتحسين موقعنا على شبكة

 اإلنترنت ، والمنتجات والخدمات، والتسويق، 

 والخبراتوعالقات العمالء  

 ضروري لتحقيق مصالحنا المشروعة )تطوير منتجاتنا 

 .وخدماتنا وتنمية أعمالنا(

 الهوية (أ

 بيانات االتصال (ب

 الفنيةالبياتات  (ت

 االستخدام (ث

 الملف الشخصي (ج

 لتقديم اقتراحات وتوصيات لك بشأن السلع أو الخدمات

 .التي قد تهمك 
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 التسويق

لعرض  االتصال بنانحن نسعى جاهدين لتزويدك بخيارات فيما يتعلق باستخدامات معينة للبيانات شخصية خاصة حول التسويق واإلعالن. يرجى 

 واتخاذ بعض القرارات حول استخدام البيانات الشخصية الخاصة بك.

 ويجية العروض التر

إليه  أو  قد نستخدم بيانات الهوية واالتصال والبيانات الفنية وبيانات االستخدام والملف الشخصي لتشكيل وجهة نظر حول ما نعتقد أنك قد ت تحتاج

 ما قد يثير اهتمامك. هذه هي الطريقة التي نحدد بها المنتجات والخدمات والعروض األنسب لك )نسمي هذا تسويق.(

 دخولك عندبك التفاصيل الخاصة ]أو إذا قدمت  بشراء سلع أو خدمات إذا قمتتتلقى مراسالت تسويقية منا إذا كنت قد طلبت معلومات منا أو وف س

 لم تختار عدم تلقي هذا التسويق.في كل حالة أحد العروض[ وللحصول على عند التسجيل في مسابقة أو 

 طرف ثالثمن قبل تسويق ال

 .ألغراض التسويق فرونيري تك الصريحة قبل مشاركة بياناتك الشخصية مع أي شركة خارج مجموعة شركاتسنحصل على موافق

 وقف الرسائل التسويقية

تروني يمكنك أن تطلب منا أو من األطراًفا الثالثة التوقف عن إرسال رسائل تسويقية إليك في أي وقت ]عن طريق تسجيل الدخول إلى الموقع االلك

في أي  بنا االتصالوضبط تفضيالتك التسويقية أو عن طريق اتباع روابط إلغاء االشتراك في أي رسالة تسويقية يتم إرسالها إليك أو )عن طريق 

 وقت(.

شراء منتج / خدمة ، أو تسجيل الضمان ت الشخصية المقدمة إلينا كنتيجة )، لن ينطبق ذلك على البياناتلك الرسائل التسويقيةعندما تختار عدم تلقي 

 .(، أو تجربة المنتج / الخدمة أو غيرها من المعامالت

  ملفات تعريف االرتباط

يمكنك ضبط المتصفح بحيث يرفض كل أو بعض ملفات تعريف االرتباط للمتصفح، أو لتنبيهك عند استخدام المواقع االلكتروني لملفات تعريف 

ليها أو قد ال تعمل االرتباط. إذا قمت بتعطيل ملفات تعريف االرتباط أو رفضها ، يرجى مالحظة أن بعض أجزاء هذا الموقع قد يتعذر الوصول إ

ة بشكل صحيح. لمزيد من المعلومات حول ملفات تعريف االرتباط التي نستخدمها ، معرفة المزيد عن ملفات تعريف االرتباط ، بما في ذلك كيفي

  www.allaboutcookies.orgمعرفة ملفات تعريف االرتباط التي تم تعيينها وكيفية إدارتها أو حذفها من جهاز الكمبيوتر الخاص بك ، زيارة 
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ملفات تعريف 
االرتباط / 
 التكنولوجيا

 معلومات الهدف

ASP.Net  ملفات تعريف

 األساسيةاالرتباط 

 بك الخاص الويب متصفح لتذكر ASP.Net في القياسية االرتباط تعريف ملفات استخدام يتم
  .واستخدامه الويب موقع إلى بالوصول لك وتسمح

Google 

Analytics 

تقنية ملفات تعريف 

االرتباط / 

التحليالت الخاصة 

 باألطراف الثالثة

 "ملفات تعريف االرتباط" ، لمساعدة موقع الويب في تحليل كيفية إجراء ذلك Google Analyticsيستخدم 

تم إنشاؤها بواسطة ملف تعريف  المستخدمون مواقع الويب أو التطبيقات أو الخدمات. المعلوماتيستخدم 

الخاص بك( سيتم نقلها  IPأو الخدمات )بما في ذلك عنوان  االرتباط حول استخدامك لمواقع الويب والتطبيقات

مات لغرض تقييم المعلو تخزين جوجل على خوادم في الواليات المتحدة. جوجل ستستخدم هذا إلى و

مشغلي الموقع وتقديم  تطبيقات أو خدمات تجمع تقارير حول نشاط موقع الويب لـ استخدامك لمواقع الويب ،

أيًضا نقل هذه  Googleالنشاط واستخدام اإلنترنت. يجوز لشركة  خدمات أخرى تتعلق بموقع الويب

األطراف بمعالجة  ن ، أو في الحاالت الثالثةإلى أطراف ثالثة إذا اقتضى األمر ذلك بموجب القانو المعلومات

الخاص بك بأي بيانات أخرى تحتفظ بها  IPربط عنوان  . جوجل لنGoogleالمعلومات نيابًة عن 

Googleقد يرفض استخدام ملفات تعريف االرتباط عن طريق تحديد اإلعدادات المناسبة على . أنت 

قمت بذلك قد ال تتمكن من استخدام  رجى مالحظة أنه إذاالمتصفح الخاص بك أو داخل التطبيق ، ومع ذلك ي

لمعالجة  موقع الكتروني. باستخدام مواقعنا أو تطبيقاتنا أو خدماتنا ، فإنك توافق على ذلك الوظائف الكاملة لهذا

األغراض المنصوص عليها أعاله. لمعرفة المزيد ، راجع  البيانات الخاصة بك عن طريق جوجل بالطريقة و

 Googleاستخدام  "كيفية

, لموجود على البيانات عند استخدامك لمواقع أو تطبيقات شركائنا

www.google.com/policies/privacy/partners/ 

 Googleمن وقت آلخر(. إللغاء االشتراك في تتبع  Googleآخر قد توفره  URLأو أي عنوان 

Analytics عبر جميع مواقع الويب ، تفضل بزيارة :

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

  

 

 تغيير الغرض

السبب سوف نستخدم بياناتك الشخصية فقط لألغراض التي جمعناها من أجلها ما لم نعتبر بشكل معقول أننا نحتاج إلى استخدامها لسبب آخر ، وهذا 

االتصال متوافق مع الغرض األصلي. إذا كنت ترغب في الحصول على شرح لكيفية توافق المعالجة للغرض الجديد مع الغرض األصلي ، يرجى 

 .بنا

 .سوف نخطرك وسنشرح األساس القانوني الذي يسمح لنا بالقيام بذلك بالغرض األصلي إذا احتجنا إلى استخدام بياناتك الشخصية لغرض غير مرتبط

، وفقا للقواعد المذكورة أعاله، حيث يكون ذلك مطلوًبا أو مسموًحا به قتكمك أو موافيرجى مالحظة أننا قد نقوم بمعالجة بياناتك الشخصية دون عل

 .بموجب القانون

 االفصاح عن بياناتك الشخصية  .5

 .أعاله 4قد نضطر إلى مشاركة بياناتك الشخصية مع األطراف المبينة أدناه لألغراض المحددة في الجدول في الفقرة 

 )قاموس المصطلحات.(األطراف الثالة الداخلية كما هو موضح في  •

 األطراف الثالة الخارجية كما هو موضح في )قاموس المصطلحات.( •

 )[ أعاله(4في الجدول في ]الفقرة  ))أطراف ثالثة محددة ترد •

http://www.google.com/policies/privacy/partners/
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout
http://froneri.eg/index_ar/#feedback
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أطراف ثالثة قد نختار بيع أو نقل أو دمج أجزاء من أعمالنا أو أصولنا معها. بدالً من ذلك، قد نسعى إلى الحصول على أعمال أخرى   •

االندماج معها. إذا حدث تغيير في أعمالنا ، فيجوز للمالكين الجدد استخدام بياناتك الشخصية بنفس الطريقة الموضحة في إشعار  أو

 .الخصوصية هذا

ية نطلب من جميع األطراف الخارجية احترام أمن بياناتك الشخصية ومعالجتها وفًقا للقانون. ال نسمح لموفري الخدمات التابعين لجهات خارج

 .باستخدام بياناتك الشخصية ألغراضهم الخاصة ويسمحون لهم فقط بمعالجة بياناتك الشخصية ألغراض محددة ووفًقا لتعليماتنا

 

 التحويالت الدولية .6
 

صادية نحن نشارك البيانات الشخصية الخاصة بك داخل مجموعة الدول التابعة لمجموعة فرونيري. سيشمل ذلك نقل بياناتك خارج المنطقة االقت

 .األوروبية

 

ضمان عندما نقوم بنقل بياناتك الشخصية خارج المنطقة االقتصادية األوروبية ، فإننا نضمن الحصول على درجة مماثلة من الحماية لها من خالل  

 :تنفيذ واحد على األقل من الضمانات التالية

مناسب من الحماية للبيانات الشخصية من قبل المفوضية  سنقوم بنقل بياناتك الشخصية فقط إلى الدول التي تعد أنها توفر مستوى •

 .األوروبية. لمزيد من التفاصيل ، انظر المفوضية األوروبية: كفاية حماية البيانات الشخصية في الدول خارج االتحاد األوروبي

والتي تعطي البيانات الشخصية حين نستخدم مزودين معينين للخدمات ، فقد نستخدم عقوًدا محددة معتمدة من المفوضية األوروبية  •

 .الحماية الموجودة في أوروبا. لمزيد من التفاصيل ، انظر المفوضية األوروبية: عقود نموذجية لنقل البيانات الشخصية إلى دول ثالثة

يتطلب منهم توفير حماية مماثلة ، قد ننقل البيانات إليهم إذا كانوا جزًءا من درع الخصوصية الذي قدمي الخدمة في الواليات المتحدةنستخدم م حين

درع الحماية  الخاص االتحاد األوروبي  للبيانات الشخصية المشتركة بين أوروبا والواليات المتحدة. لمزيد من التفاصيل ، انظر المفوضية األوروبية

 .والواليات المتحدة

إذا كنت تريد المزيد من المعلومات حول اآللية المحددة المستخدمة من قبلنا عند نقل بياناتك الشخصية خارج المنطقة االقتصادية  بنا االتصاليرجى 

 األوروبية.

 

 أمن البيانات .7

رح بها أو تغييرها أو الكشف لقد قمنا بوضع تدابير أمنية مناسبة لتجنب فقدان معلوماتك الشخصية أو استخدامها أو الوصول إليها بطريقة غير مص

عنها. باإلضافة إلى ذلك، فيقتصر استخدام معلوماتك الشخصية على هؤالء الموظفين والوكالء واألطراف الثالثة األخرى التي تحتاج إليها 

 .السريةألغراض تجارية. والذين يقوموا بالتعامل مع معلوماتك الشخصية بناء على تعليماتنا ويخضعون لواجب المحافظة على 

لقد قمنا بتطبيق إجراءات للتعامل مع أي خرق مشتبه به آلمان البيانات، وسوف نقوم بإخطارك وإخطار جهه الضبط المختصة في حاالت 

 االختراق عندما يتطلب قانوًنا

 الحتفاظ بالبيانات .8

 ؟كم من الوقت سوف تقوموا باستخدام معلوماتي

ذلك ضرورياً لتحقيق أغراض الحصول عليها بما في ذلك المتطلبات القانونية أو المحاسبية أو ألغراض نحتفظ بمعلوماتك الشخصية فقط لطالما كان 

 .التقارير

ف عن نأخذ بعين االعتبار مقدار البيانات الشخصية وطبيعتها وحساسيتها ومخاطر الضرر المحتملة الناتجة عن االستخدام غير المصرح به أو الكش

لحصول على تلك البيانات وما إذا كان يمكننا تحقيق هذه األغراض عن طريق وسائل أخرى  والمتطلبات القانونية بياناتك الشخصية وأغراض ا

 المعمول بها لتحديد فترة االحتفاظ المناسبة للبيانات الشخصية

هوية والبيانات المالية والمعامالت( لمدة بموجب القانون يتعين علينا االحتفاظ بالمعلومات األساسية عن عمالئنا )بما في ذلك بيانات االتصال وال

 ]ستة[ أعوام بعد أن التوقف عن كونك عميل وذلك ألغراض الضرائب. 

http://froneri.eg/index_ar/#feedback
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 .معلومات ي بعض الحاالت، يمكنك أن تطلب منا حذف بياناتك: انظر "حقوقك القانونية" أدناه لمزيد من المعلوماتف

بيانات الشخصية )بحيث ال يمكن أن تكون مرتبطة بك( ألغراض بحثية أو إحصائية وفي هذه الحالة ال بحجب هويتك عنفي بعض الحاالت قد نقوم 

 .آخرقد نستخدم هذه المعلومات إلى أجل غير مسمى دون إشعار 

   حقوقك القانونية .9
 

هذه الحقوق في نهاية هذا اإلشعار. إذا في ظل ظروف معينة ، لديك حقوق بموجب قوانين حماية البيانات فيما يتعلق ببياناتك الشخصية. يتم شرح 

  .بنا االتصالكنت ترغب في ممارسة أي من الحقوق المنصوص عليها في نهاية هذا اإلشعار ، يرجى 

 بدون رسوم مطلوبة

ة إذا كان ممارسة أي من الحقوق األخرى(. ومع ذلك، قد نفرض رسوًما معقوللن تضطر إلى سداد رسوم للوصول إلى معلوماتك الشخصية )أو 

 طلبك غير واضح أو مفرط. أو بدالً من ذلك، قد نرفض االمتثال للطلب في مثل هذه الظروف.

 ما قد نحتاجه منك

ومات )أو ممارسة أي من حقوقك األخرى(. قد نحتاج إلى طلب معلومات محددة منك لمساعدتنا في تأكيد هويتك وضمان حقك في الوصول إلى المعل

 .وهذا إجراء أمني آخر لضمان عدم اإلفصاح عن المعلومات الشخصية ألي شخص ال يحق له استالمها

 .عليك قد نتصل بك أيًضا لطلب المزيد من المعلومات فيما يتعلق بطلبك وذلك لإلسراع في الرد

 الحد الزمني للرد

إذا كان طلبك معقًدا بشكل وذلك أكثر من شهر في بعض األحيان شهر واحد. قد يستغرق األمر  خاللنحن نحاول الرد على جميع الطلبات المشروعة 

 وموافاتك بالمستجدات.نقوم بإعالمك وف ، سوفي هذه الحالةطلبات.  عدة قمت بتقديم إذاخاص أو 

 
 المصطلحات قاموس .10

 األساس القانوني

. نحن وأمن تجربةأفضل تقديم المنتجات ووفي إدارة أعمالنا وإدارتها لتمكيننا من تقديم أفضل الخدمات  الشركة مصالحتعني  المشروعة المصلحة •

كان إيجاًبا أو سلبًيا( وحقوقك قبل أن نقوم بمعالجة بياناتك الشخصية لمصالحنا تبار أي تأثير محتمل عليك )سواء االع نأخذ بعيننتأكد من أننا 

تجاوز مصالحنا من خالل التأثير عليك )ما لم نحصل على موافقتك أو إذا كان ذلك ت التيالمشروعة. نحن ال نستخدم بياناتك الشخصية لألنشطة 

زيد من المعلومات حول كيفية تقييمنا لمصالحنا المشروعة ضد أي تأثير محتمل عليك مطلوًبا أو مسموًحا بموجب القانون(. يمكنك الحصول على م

 بنا التصالفيما يتعلق بأنشطة محددة عن طريق ا

العقد الذي تكون طرفاً فيه أو التخاذ خطوات في طلبك قبل الدخول يعني معالجة البيانات الخاصة بك عندما يكون ذلك ضروريا لتفيذ تنفيذ العقد  •

 .في مثل هذا العقد

ويعني معالجة بياناتك الشخصية عندما يكون ذلك ضرورًيا لالمتثال اللتزام قانوني أو تنظيمي تخضع له  االمتثال اللتزام قانوني أو تنظيمي •

 الشركة.

 األطراف الثالثة

 األطراف الثالثة الداخلية

وتوفر فرونيري   تعمل كوحدات تحكم مشتركة أو معالجات ومقرها الدول التابعة لمجموعة فرونيريمجموعة  داخلأخرى  شركات •

 ت والنظام وتتولى إعداد التقاريرخدمات إدارة تكنولوجيا المعلوما

 الخارجية الثالثةاألطراف 

 الذين يقدمون خدمات تكنولوجيا المعلومات وإدارة النظام. على أساس مصر كمعالجون للبياناتمقدمو الخدمات الذين يعملون  •

http://froneri.eg/index_ar/#feedback
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لتأمين ت اكاتشرت ولحسابااجعي امرولمصرفيين والمحامين الك ذقبين بما في امرأو يعملون كمعالجون للبيانات ن مهنيورون مستشا  •

 محاسبة.وتأمين ت خدماوقانونية ومصرفية وية رستشات اخدمام لتي تقدا مصرلقائمة على ا

الذين  في المملكة المتحدةالتي تعمل كوحدات معالجة أو وحدات تحكم مشتركة  مصلحة الجمارك والمنظمون والسلطات األخرى • •

 .يحتاجون إلى اإلبالغ عن أنشطة المعالجة في ظروف معينة

 األسعارمواقع مقارنة و االحتيالباحثين السوق ، ووكاالت منع ثالث آخر ، على سبيل المثال ،  تفاصيل أي طرف •

 حقوقك القانونية

 بالقيام باآلتي:لديك الحق 

يتيح لك الحصول على نسخة لب الوصول إلى موضوع البيانات"( والذي المعروف باسم "ط) طلب الوصول إلى البيانات الشخصية الخاصة بك

 .من البيانات الشخصية التي نحتفظ بها عنك والتحقق من أننا نقوم بمعالجتها بشكل قانوني

يمّكنك هذا من الحصول على أي بيانات غير كاملة أو غير دقيقة نحتفظ بها عنك ، . تصحيح البيانات الشخصية التي نحتفظ بها عنكطلب 

 .على الرغم من أننا قد نحتاج إلى التحقق من دقة البيانات الجديدة التي تقدمها لنا

يمّكنك هذا من مطالبتنا بحذف أو إزالة البيانات الشخصية في حالة عدم وجود سبب وجيه لمواصلة معالجتها. يحق . طلب محو بياناتك الشخصية

قمنا بمعالجة معلوماتك  إذاحقك في االعتراض على المعالجة )انظر أدناه( ،  عندما تمارسلك أيًضا أن تطلب منا حذف بياناتك الشخصية أو إزالتها 

، الحظ أننا قد ال نتمكن دائًما من االلتزام بطلبك ا يطلب منا مسح بياناتك الشخصية لالمتثال للقانون المحلي. ومع ذلكبشكل غير قانوني أو عندم

 .ألسباب قانونية معينة يتم إبالغك بها ، إن وجدت ، وقت تقديم طلبكلمحو البيانات الخاص 

حيث أننا نعتمد على مصلحة مشروعة )أو تلك الخاصة بطرف ثالث( وهناك شيء يتعلق بوضعك  بياناتك الشخصيةعالجة االعتراض على م

. لديك أيًضا ك األساسيةحرياتك وحقوققد يؤثر على الخاص مما يجعلك ترغب في االعتراض على المعالجة على هذا األساس حيث تشعر أن ذلك 

 اً لحاالت ، قد نثبت أن لدينا أسبابالذي نتعامل فيه مع بياناتك الشخصية ألغراض التسويق المباشر. في بعض االحق في االعتراض على المكان 

 .مشروعة مقنعة لمعالجة معلوماتك التي تتجاوز حقوقك وحرياتك

تحديد  ترغب فيالتالية: )أ( إذا كنت  المواقف. يتيح لك هذا أن تطلب منا تعليق معالجة بياناتك الشخصية في طلب تقييد معالجة بياناتك الشخصية

أو تنفيذ  بالبيانات لتأسيسالشركة ظ احتفا كنت ترغب في؛ )ج( إذا مسحهادقة البيانات ؛ )ب( إذا كان استخدامنا للبيانات غير قانوني ولكنك ال تريد 

سباب مشروعة قد قمنا بتجاوز األحتاج إلى التحقق مما إذا كنت قد اعترضت على استخدامنا لبياناتك ولكننا نإذا دعاوى قانونية؛ أو )د(  أو الفاع عن

 .الستخدامها

بياناتك الشخصية بتنسيق منظم ، شائع االستخدام  تختارهأو لطرف ثالث  ر لكسوف نوف. طلب نقل بياناتك الشخصية إليك أو إلى طرف ثالث

المعلومات ، ويمكن قراءته آلًيا. الحظ أن هذا الحق ينطبق فقط على المعلومات التي قدمت موافقتك عليها في البداية الستخدامنا أو حيث استخدمنا 

 عقد معكاللتنفيذ 

، لن يؤثر ذلك على قانونية أي معالجة تتم قبل سحب بياناتك الشخصية. ومع ذلكمعالجة  فينعتمد على الموافقة  سحب الموافقة في أي وقت

سننصحك إذا كانت هذه هي الحالة في الوقت الذي تسحب فيه قد ال نتمكن من تقديم منتجات أو خدمات معينة لك. تك موافق بسحب قمت موافقتك. إذا

 موافقتك.


