
 سياسة الخصوصية

 المقدمة 

 

على بها  نحصلتصف سياسة الخصوصية الخاصة بنا الطرق التي 

 ، ومن المهم بالنسبةاستخدامها و حمايتها  تخزينها والشخصية و بياناتك

 بياناتال. ونعني بعبارة "هذه سياسة الخصوصية اإلطالع علىلك 

ويمكن استخدامها لتحديد بشخص معين  الخاصةالشخصية" المعلومات 

 .ةتهوي

 

، حيث ال يمكن شخصية  بياناتال نعتبر المعلومات مجهولة المصدر 

بالحصول على البيانات نقوم واستخدامها لتحديد هوية شخص معين. 

أو المواقع والخدمات  souq.comمنك عندما تستخدم موقع  الشخصية

ل ال الحصر، ذلك، على سبيل المثا ويشمل)"الموقع"( ) به ذات الصلة

أو عندما تتصل بفريق دعم العمالء أو  معينة بنودعندما تشتري وتبيع 

خصية ، الش بياناتكمن خالل تزويدنا بوتراسله عبر البريد اإللكتروني(. 

ة الشخصية وفقًا لشروط سياس بياناتك ةعلى معالجلنافإنك توافق صراحةً 

 .لدينا الخصوصية

 

في أي وقت عن طريق نشر  لديناعديل سياسة الخصوصية يجوز لنا ت

ويعني  .وقت نشرها المفعولتكون سارية  ،على الموقع عدلةم نسخة

موافقتك الصريحة على استمرارنا  بعد نشرها استمرار استخدامك للموقع

عدلة الم الخصوصيةالشخصية وفقًا لشروط سياسة اتك بيان في معالجة

 .هذه

 

الموقع بانتظام لمتابعة اإلعالن عن أي تعديالت  وننصحك بالدخول إلى

 .لديناعلى سياسة الخصوصية 

 

 تغطي سياسة الخصوصية الموضوعات التالية:



 الشخصية  حصولنا على بياناتك 

  الشخصية لبياناتكاستخدامنا 

 الشخصية ومعلومات المستخدمين اآلخرين بياناتكل استخدامك 

 ومراجعتها وتعديلهاالشخصية  بياناتك إلى دخولال 

  اإللكترونية للغيرمواقع الروابط. 

 ملفات تعريف االرتباط 

 منع رسائل البريد اإللكترونية المزعجة أوالمزيفة 

 الشخصية بياناتك حماية 

 الخصوصية ب للمسائل المتعلقةالتواصل معنا  كيفية 

 كيفية حصولنا على بياناتك الشخصية

، سيُطلب منك تزويدنا بمعلومات  لهك الموقع أو استخدام فيتسجيلك عند 

وبريدك  شحن المنتجات لكوعنوان شخصية معينة ، مثل اسمك 

و / أو رقم الهاتف وغيرها من المعلومات المماثلة باإلضافة اإللكتروني 

اإلضافية عنك مثل تاريخ ميالدك أو معلومات تعريفية  بياناتالإلى بعض 

 أخرى.

 

بات ساريًا إلث دليالً هويتك ، قد نطلب منك من وللتأكد باإلضافة إلى ذلك ، 

إقامة ، أو واز سفرك ، أو تأشيرة أو تصريح من ج صورة قد يكون) ذلك

 قيادة(.و / أو رخصة  الرقم القوميبطاقة 

، مثل بطاقة معلومات مالية محددة  الحصول منك علىنحتاج أيًضا إلى و

 االئتمان و / أو تفاصيل حسابك المصرفي.

 

 My Account في قسم هذه المالية كإدخال معلومات األمرويتطلب 

في الموقع. ونستخدم هذه المعلومات المالية ألغراض إعداد "حسابي" 

 .أوامر الشراءتنفيذ و الفواتير

 

ذلك  شخصية )بما في بياناتبعد تسجيلك على الموقع ، يجب أال تنشر أي 

 Myأي معلومات مالية( في أي مكان على الموقع بخالف قسم 

Account "حسابي". 



 

 "حسابي" My Account قسم علىالشخصية  بياناتكنشر  حصرإن 

ؤدي يقد ف ،تكأو سرقة هوي عليك االحتيالك من إمكانية في الموقع يحمي

شخصية في أي مكان على الموقع بخالف قسم  بياناتقيامك بنشر أي 

 استخدامك للموقع.إلى تعليق  "حسابي"

 

بناء على أنشطتك  بمعامالتك بالحصول على البيانات الخاصةسنقوم 

 (.المنتجاتباستخدام الموقع )مثل شراء وبيع 

 

( الخاص IPيرجى مالحظة أننا قد نستخدم عنوان بروتوكول اإلنترنت )

لخادم الكمبيوتر أو مزود خدمة اإلنترنت  حديدهيتم ت وحيدرقم بك )وهو 

(ISP ) تحسين إدارة الموقع.لولتحليل اتجاهات المستخدم لديك 

 

معلومات حول جهاز الكمبيوتر الخاص بك  بالحصول علىقد نقوم أيًضا و

)على سبيل المثال ، نوع المتصفح( ومعلومات التنقل )على سبيل المثال ، 

تزورها على الموقع( جنبًا إلى جنب مع األوقات التي الصفحات التي 

 تدخل فيها إلى الموقع.

 

معلومات إضافية منك أو عنك بطرق أخرى غير  حصل علىنأخيًرا ، قد 

نحصل على بيانات مذكورة هنا على وجه التحديد. على سبيل المثال ، قد 

 نايمكنو.العمالء أو نتائج الرد على استطالعمتعلقة باتصالك بفريق دعم 

 الخاصة والتعليقات األخرى تقديرات ردود الفعل الحصول علىأيًضا 

نقوم بتجميع المعلومات الشخصية ألغراض  عندماوباستخدامك للموقع.  

مجهولة  ستكون المعلومات الشخصية المجمعةهذه  فإنإحصائية ، 

 المصدر.

 الشخصية بياناتكلاستخدامنا 

العميل فقط كما هو موضح أدناه ومع  بيانات نحن نشارك

Amazon.com  وInc  .والشركات التابعة لها . 

الشخصية لتقديم الخدمات ودعم خدمة العمالء لك ؛  بياناتك نستخدم



 مشروعةال لمنع األنشطة غيرولقياس وتحسين خدماتنا المقدمة لك ؛ و

لى ع والتعرف؛  )"اتفاقية المستخدم"(المستخدم معك وتنفيذ اتفاقية 

تزويدك برسائل البريد اإللكتروني وتحصيل الرسوم و؛ المشاكل وحلها

بيل على سف.  الغيرمع الترويجية والتحقق من المعلومات التي تقدمها لنا 

المثال ، قد نشارك بعض المعلومات الشخصية التي تقدمها لنا مع البنوك 

 الغيربطاقة االئتمان أو خدمات المعالجة والتحقق أو مع  تراخيص أو

 االحتيال.   كشف عملياتألغراض 

 

على الرغم من أننا نبذل قصارى جهدنا للحفاظ على خصوصيتك ، فقد 

إنفاذ القانون أو  لهيئاتالكشف عن معلوماتك الشخصية  يتطلب األمر

بذلك بموجب أمر إلى القيام نضطر  و أطراف أخرى الحكومية أو جهاتال

إجراء قانوني مماثل ؛ حيث يُطلب منا الكشف عن  أي محكمة أو

 إلنفاذ جارتحقيق  إذا كان هناكللقانون ؛  امتثاالً معلوماتك الشخصية 

 همم أن إفصاحنا عن معلوماتك الشخصية جازملدينا اعتقاد  كانأو القانون 

مالية ، أو لإلبالغ عن نشاط غير قانوني لمنع ضرر مادي أو خسارة 

بنا  الخاصة التفاقية المستخدمانتهاك  شبهةمشتبه به أو للتحقيق في 

أو  حماية حقوق أو ممتلكات أو سالمة لواالتفاقيات األخرى ؛ أو 

 مستخدمينا أو غيرهم.  

 

أو أي أصول التابعة لها  الفرعية أو الشركاتفي حالة بيع أي من   

الشخصية ألي مشتٍر  بياناتك ذات صلة ، فقد يتم الكشف عنتجارية 

ة لق بأي عمليذلك فيما يتع غيرالموقع أو اتاحة محتمل ألغراض استمرار 

مجموعة الشخصية مع  بياناتك كما يمكن مشاركة بيع من هذا القبيل.

   لألغراض الموضحة في سياسة الخصوصية. الشركات األخرى التابعة لنا

 

الشخصية التي قدمتها لنا عند  البياناتستكون معلومات االتصال هذه هي 

 التسجيل ، ونتيجة لذلك ، يجب تحديثها دائًما.  

 

تشتريها  التي بنودباإلضافة إلى ذلك ، سيتم عرض المعلومات المتعلقة بالو

دم تفاصيل عن هوية المستخيمكن أن تتضمن  والتي أو تبيعها على الموقع



والتعليقات المرتبطة باستخدامك  وتقدير ردود الفعل تجاهكالخاص بك ، 

ال إ لطرف ثالث الشخصية  بياناتكبخالف ذلك ، لن نكشف عن وللموقع. 

 بإذن صريح منك.

 

الشخصية ألطراف ثالثة في السياق  بياناتكنحن ال نبيع أو نؤجر أيًا من   

ع م هذه الشخصية بياناتكمال التجارية ولن نشارك العادي لممارسة األع

 .  هذه إال وفقًا لسياسة الخصوصية الغير

 

يحة صر ةفإنك تمنحنا موافقمن خالل التسجيل على الموقع أو استخدامه ، 

البريد اإللكتروني الترويجية حول خدماتنا ورسائل سائل لر كعلى تلقي

البريد اإللكتروني التي تعلن عن التغييرات والميزات الجديدة على الموقع.  

رسائل من هذه الأي إذا قررت ، في أي وقت ، أنك ال ترغب في تلقي و

 ابطعلى الرعن طريق النقر  فيها، فيمكنك إلغاء االشتراك  ةلكترونياإل

إلى قسم  الذهابأو با ةرسائل اإللكترونيال تلك أسفل أي منالموجود 

 وقع.  مالفي "حسابي" 

 

حول الموقع ألغراض  تعليقاتكباإلضافة إلى ذلك ، نحن نستخدم   

، فإنك توافق صراحة على  ك هذهتعليقات حيث أنه بوجودتسويقية ، 

 استخدامنا لهذه التعليقات ألغراض التسويق.  

 لمعلوماتك الشخصية ومعلومات المستخدمين اآلخرين.استخدامك 

الشخصية )بما في ذلك  البياناتقد يحتاج أعضاء الموقع إلى مشاركة   

بناء وعلى الموقع.   صفقاتالالمعلومات المالية( مع بعضهم البعض إلتمام 

 .في جميع األوقات خصوصية أعضاء الموقع اآلخرين  احترام يجبعليه 

 

اء مع أعض تهاعند مشاركالشخصية  بياناتكال يمكننا ضمان خصوصية 

للحصول على معلومات   دائًما آخرين في الموقع ، لذا يجب عليك السعي

حول سياسات الخصوصية واألمان ألي أعضاء آخرين بالموقع تتعامل 

 الموقع.   فيآخر  عضوالشخصية مع  بياناتكمن معهم قبل مشاركة أي 



 

خر الشخصية لعضو آ بياناتك ال تغطي سياسة الخصوصية اإلفصاح عن  

 في الموقع.  

 

من عضو آخر  مستلمةأنت توافق على استخدام أي معلومات شخصية   

وأن يكون استخدامها قاصراً على بمعاملة على الموقع يتعلق  في الموقع

آخر في وال يجوز استخدام المعلومات الواردة من عضو المعاملة  تلك

الموقع ألي أغراض أخرى )إال بموافقة صريحة من الطرف اآلخرعضو 

 موقع(.  ال

 

الواردة من لمعلومات الشخصية ل كاستخدام أنأنت تقر وتوافق على 

 القوانين المعمول بها. لكافةوفقًا  سيكون عضو آخر في الموقع

 الشخصية ومراجعتها وتعديلها بياناتكإلى  دخولال

 My Accountالشخصية ومراجعتها في قسم  بياناتكإلى  دخولاليمكنك 

أو  بأي شكل من األشكال تلك البياناتتغيرت إذا ف في الموقع.   "حسابي"

تم تقديمها بشكل غير صحيح على الموقع ، يجب عليك تحديث أو تصحيح 

 ابيحسإلى قسم  دخولال)حسب االقتضاء( عن طريق  تلك البيانات فوراً 

على الموقع أو ، بدالً من ذلك ، عن طريق االتصال بفريق دعم العمالء 

الموجود  "دعم العمالء" Customer Support يحتوي رابطولدينا.  

أعلى كل صفحة ويب على الموقع على تفاصيل الهاتف والبريد 

 .لدعم العمالءاإللكتروني 

 

الشخصية أثناء وبعد انتهاء  ببياناتك يرجى مالحظة أننا سنحتفظ  

 نيةالف األخطاء للقانون ومتطلبات استكشاف امتثاالً استخدامك للموقع 

ولمنع االحتيال والمساعدة في أي تحقيقات قانونية واتخاذ أي وإصالحها 

 أخرى مسموح بها بموجب القانون.  إجراءات 

 روابط مواقع الطرف الثالث



لسنا أننا  يرجى العلم لذا أخرى.قد يحتوي الموقع على روابط لمواقع 

لذا نطلب منك مسؤولين عن ممارسات الخصوصية لهذه المواقع األخرى. 

قراءة بيانات الخصوصية لكل موقع تزوره إذا كنت  ،الموقعمغلدرتك  عند

 يةنطبق سياسة الخصوصتوشخصية إلى ذلك الموقع.  بياناتتنوي تقديم 

 الموقع. مننحصل عليها الشخصية التي  بياناتك فقط على لدينا

 ملفات تعريف االرتباط

مثل العديد من مواقع الويب ، يستخدم الموقع تقنية "ملفات تعريف 

على القرص الصلب  جودةالمواالرتباط" )ملفات الكمبيوتر الصغيرة 

عندما تذهب إلى صفحات موقع ويب وجهاز الكمبيوتر الخاص بك(. ب

معينة على الموقع ، يحدد ملف تعريف االرتباط متصفحك برقم عشوائي 

 .وحيد

 

خصية ش بيانات ملفات تعريف االرتباط التي نستخدمها ال تكشف عن أي

فهم أي على  وتساعدنا على تحسين تجربتك في الموقع  وهي عنك.

دائًما حرية رفض ملفات تعريف لك و األجزاء أكثر شعبية من الموقع.

االرتباط الخاصة بنا إذا كان المتصفح الخاص بك يسمح بذلك ، على 

 الرغم من أن القيام بذلك قد يتعارض مع استخدامك للموقع.

  

 منع رسائل البريد اإللكترونية المزعجة أوالمزيفة

لإلبالغ عن رسائل البريد ونحن ال نتسامح مع الرسائل المزعجة. 

اإللكتروني غير المرغوب فيها أو المزيفة ذات صلة بالموقع ، يرجى 

 الو. info@zepteregypt.comإعادة توجيه البريد اإللكتروني إلى  أو 

يجوز لك استخدام أدوات االتصال الخاصة بنا إلرسال رسائل غير 

 نحنوالخاصة بنا.  مرغوب فيها أو إرسال محتوى ينتهك اتفاقية المستخدم

رسائل وقد نقوم بتصفيتها يدويا للتحقق من لل بعمل مسحنقوم تلقائيا 

الرسائل غير المرغوب فيها والفيروسات وهجمات التصيد االحتيالي 

 وغيرها من األنشطة الضارة أو المحتوى غير القانوني أو المحظور.



 الشخصية بياناتك حماية

 البيانات تلكالشخصية ، فإنك توافق على نقل  ببياناتك من خالل تزويدنا

نتخذ كل االحتياطات الالزمة ونحن  .جمهوريه مصر العربيهخارج 

إليها أو استخدامها أو الكشف الوصول الشخصية من  بياناتك لحماية جميع

 .عنها دون سند قانوني

 

يتم تشفير جميع المعلومات الشخصية. ومع ذلك ، فإن اإلنترنت ليس 

 الشخصية. بياناتك آمنة وال يمكننا ضمان خصوصيةوسيلة 

 

اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك في كل مرة تريد إدخال ينبغي 

 إلى حسابك أو إجراء معامالت على الموقع. دخولال

 

 رموزحرف وأأرقام ورور الخاصة بك بعناية باستخدام اختر كلمة الم

 .بك خاصةفريدة 

 .وكلمة المرور الخاصة بك مع أي شخص ابداً ال تشارك اسم المستخدم 

 

إذا كنت قلقا من اختراق اسم المستخدم أو كلمة المرور الخاصة بك ، 

على الفور والتأكد من تغيير كلمة  دعم العمالءفيرجى االتصال بفريق 

في  حسابيالمرور الخاصة بك عن طريق تسجيل الدخول إلى قسم 

 الموقع.

 الخصوصية  بشأن مسائلكيف يمكنك التواصل معنا 

إذا كانت لديك أسئلة أو مخاوف بشأن جمع معلوماتك الشخصية 

واستخدامها ، فيرجى االتصال بفريق دعم العمالء على رابط "دعم 

 العمالء" أعلى أي صفحة ويب للموقع.


