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)679/2016األوروبي)(االتحادوالئحة196/03التشریعيالمرسوم(بموجب

جمعأجلھامنيتمالتيواألغراضجمعھاتمالتيالشخصیةبیاناتكحولمعلوماتعلىللحصول
المعلومات والجھات التي تتم مشاركة البیانات معھا، اتصل بالشركة صاحبة الموقع.

إيهإسإنفستمینتسمیركانتسويسشركةُتعلم،196/2003رقمالتشريعيللمرسوموفقا
"Swiss Merchant Investments SA"يقوممنوخصوصیةسريةلحمايةاھتمامكلإيالءيتمبأنه

بزيارة موقع الويب الخاص بھا.

بذلكاإلخطاريتملمماالموقع،زوارعنتلقائیًاشخصیةمعلوماتأيجمعيتمالعامة،كسیاسة
صراحة.

سیتم جمع البیانات الشخصیة فقط وحصريًا إذا صرح الزائر نفسه عن سماحه بذلك.

"صاحب الحق"، والمسؤول المكلف بمعالجة المعلومات

يترتبالالمستخدمقبلمنالموقعھذاإلىالدخولأوالتصفحفإنالخصوصیة،بموضوعيتعلقفیما
علیه جمع معلومات تخص البیانات الشخصیة.

ھيتقدمھاالتيالشخصیةالبیاناتمعالجةفيالحقصاحبفإنمعلوماتجمعتمإذاماحالةفي
Swiss"إيهإسإنفستمینتسمیركانتسويسشركة Merchant Investments SA،"فيكائنةوھي

Vicoloبالعنوانسويسرا Concordia 1, 6932 Breganzona, Svizzeraالقانونيممثلھاشخصفي
الحالي السید ماّسیمیلیانو ماركیزي.

بصفةيعملونموظفینقبلمننفسھاالشركةداخلتجمیعھاجرىالذيالبیاناتھذهمعالجةيتم
"مكلفین"، وھم ملتزمون باتباع التعلیمات المحددة الخاصة بذلك ومراعاة اإلرشادات الموجه لھم.

info@swiss-merchant.chالموقع:بصاحبالخاصاإللیكترونيالبريدعنوان

طريقة ومكان معالجة البیانات المجمعة

غیرالدخولأوالوصوللمنعالمناسبةاألمنیةاإلجراءاتالبیاناتمعالجتهعندالموقعصاحبيتبنى
المصرح به إلى البیانات أو الكشف عنھا أو تعديلھا أو إتالفھا.

عملمقرفيwww.swiss-merchant.chلموقعالويببخدماتالمتصلةالبیاناتمعالجةتتم
Vicoloبالعنوانسويسرافيوالكائنالموقعصاحب Concordia 1, Breganzona, Svizzera.

التنظیمیةبالطرقبعد،عناالتصالأدواتو/أوالمعلوماتتكنولوجیاباستخدامالبیاناتمعالجةتتم
فيفإنهالموقع،صاحبإلىباإلضافةلذلك.المحددةباألغراضفقطالمرتبطةالمنطقیةوالوسائل

يعملونالذيناألفرادوھمالبیاناتھذهإلىالوصولأوالدخولاألشخاصلبعضيمكنالحاالت،بعض
منأفرادأومعلوماتیین)قانونیین،تسويقیین،تجاريین،إداريین،(أشخاصالويبموقعتنظیمفي

باستضافةيقومومنالبريدية،النقلشركاتأخرى،أطرافمنالفنیةالخدماتمقدمي(مثلالخارج
بتعیینھميقوممنكذلكذلك)إلىومااالتصاالت،وشركاتالمعلومات،تكنولوجیاوشركاتالبیانات،
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المسؤولینقائمةطلبدائًمايمكناألمر.لزمإذامسؤولینمنالبیاناتبمعالجةللقیامالموقعصاحب
المحدثة من صاحب الموقع المسؤول عن معالجة البیانات.

العاماألوروبيالنظاممن90(المادةالويبخدمةمنمستمدةبیاناتأينشرأوعناإلبالغيتمال
عبرطلبات،يرسلونالذينالمستخدمونيقدمھاالتيالشخصیةالبیانات).GDPRالمعلوماتلحماية
نوع،أيمنمعلوماتأوإعالمیةموادإرساللطلبالموقع،فيإلیهالمشاراإللكترونيالبريدعنوان

ضرورياذلككانإذافقطثالثةأطرافإلىإبالغھاويتمالمطلوبأداءأوالخدمةلتنفیذفقطُتستخدم
).GDPRالمعلوماتلحمایةالعاماألوروبيالنظاممن3(المادةالغرضلھذا

المعلوماتحفظفیھايتمحیثتسجیلملفاتأيًضاالموقعھذايستخدمالويب،مواقعجمیعمثل
كماجمعھاتمالتيالمعلوماتتكونأنيمكنالمستخدمین.زياراتأثناءآلیةبطريقةجمعھايتمالتي
يلي:

)IP(لالتصالالمستخدماإلنترنتبروتكولعنوان–

– نوع المتصفح ومعايیر الجھاز المستخدم لالتصال بالموقع

)ISP(اإلنترنتخدمةمزوداسم–

– تاريخ وساعة الزيارة

)ISP(اإلنترنتخدمةمزوداسم–

– صفحة الويب القادم منھا الزائر (اإلحالة) والخروج

– عدد النقرات التي تمت

التحققأجلمنفقطمنظمشكلفيجمعھاويتمآليبشكلأعالهالمذكورةالمعلوماتمعالجةتتم
ھذهمعالتعاملسیتمالموقع.عملوأمانبسالمةمتعلقةوألسبابللموقعالصحیحاألداءمن

المعلومات على أساس المصالح المشروعة لصاحب الموقع.

الفیروسات)،واكتشافالنارية،والجدرانالعشوائي،البريد(مرشحاتالموقعوأمنسالمةألغراض
استخدامه،يمكنوالذي،IPعنوانمثلشخصیةبیاناتأيًضاتلقائیًاالمسجلةالبیاناتتتضمنقد

ضررفيالتسببأونفسهبالموقعالضررإلحاقمحاوالتمنعأجلمنبھا،المعمولللقوانینوفًقا
ُتستخدمالجريمة.يشكلقدماأوضارةأنشطةأيمنعاألحوالكافةفيأوآخرين،لمستخدمین

الموقعحمايةلغرضفقطولكنله،بروفیلعملأوالمستخدمھويةلتحديدأبًداالبیاناتھذه
ومستخدمیه، سیتم التعامل مع ھذه المعلومات على أساس المصالح المشروعة لصاحب الموقع.

سیاسة الخصوصیة لزوار الموقع

البیاناتمعالجةإلىاإلشارةمعالموقع،ھذاإدارةكیفیةوصفإلىھذهالخصوصیةسیاسةتھدف
13المادةبموجبأيًضاتوفیرھايتممعلوماتوھذهيتصفحونه.الذينللمستخدمین/الزوارالشخصیة

بموقعيتصلونالذينألولئك-الشخصیةالبیاناتحمايةقانون-196/03التشريعيالمرسوممن
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"Swiss Merchant Investments SA"العنوان.منبدًءابهالخاصةالويبخدماتويستخدمون
))www.swiss-merchant.ch(

Swiss"شركةوإدارةملكیةتحتالموقعيقع Merchant Investments SA"اإلمتثالتضمنوالتي
).196/03التشريعي(المرسومالشخصیةالبیاناتبحمايةالخاصةللتشريعات

طريقعنويتموطوعي،وصريحاختیاريأمرشخصیةبیاناتأيإرسالفإنأعاله،موضحھوكما
لالستحواذالحًقاذلكويؤديالموقعھذافيإلیهالمشارالعنوانإلىإلكترونيبريدرسائلإرسال
شخصیةبیاناتأيعلىاالستحواذوأيضاَالطلبات،علىللردضروريأمروھوالمرسل،عنوانعلى

آخرى مدرجة في الرسالة.

ماذا يقصد بالبیانات الشخصیة ومعالجة البیانات الشخصیة

مساعدةبدونحتىتتمالعملیات،منمجموعةأوعملیةأيعنعبارةالشخصیةالبیاناتمعالجة
ومداوالتھاوحفظھاوتنظیمھاوتسجیلھاالشخصیةالبیاناتبجمعوتتعلقاإللكترونیة،األدوات

ونشرھابھاواإلبالغوحجبھاوربطھاواستعمالھاومقارناتھاواستخراجھاواختیارھاوتعديلھاومعالجاتھا
وإلغائھا وإتالف ھذه البیانات حتى ولو لم تكن مسجلة في قاعدة بیانات.

أنواع البیانات المجمعة

جمعيتمالألنهوذلكجمعھا،يتمالتيالشخصیةالبیاناتبأنواعقائمةالموقعصاحبيقدمال
خاللمنإرادتهبمحضالمستخدميوفرھاالتيتلكإالنفسه،الموقععلىالشخصیةالبیانات

الطلبات التي يرسلھا عن طريق البريد اإللكتروني المشار إلیه.

لسیاسةالمخصصةالفصولفيجمعھاتمالتيالبیاناتمننوعكلعنكاملةتفاصیلتوفیريتم
الخصوصیة ھذه أو من خالل نصوص معلوماتیة محددة يتم طرحھا للعرض قبل جمع البیانات ذاتھا.

االستخدام،بیاناتتقديمحالةفيأوالمستخدمقبلمنحربشكلالشخصیةالبیاناتتقديميتمقد
التي يتم جمعھا تلقائیًا أثناء تصفح الموقع.

فقدبھا،التبلیغالمستخدمرفضإذاإلزامیة.المطلوبةالبیاناتجمیعفإنذلك،خالفتحديديتملمما
إلىالموقعھذافیھايشیرالتيالحاالتفيالخدمة.تقديمالموقعھذاعلىالمستحیلمنيكون

علىيترتبأندونالبیانات،بھذهاإلبالغعناالمتناعللمستخدمینيحقاختیارية،البیاناتبعضأن
ذلك عواقب خاصة بإتاحة الخدمة أو على تشغیلھا.

يتم تشجیع المستخدمین الذين لديھم شكوك حول البیانات اإللزامیة على االتصال بصاحب الموقع.

أوالموقعھذابواسطة-األخرىالتتبعأدواتأو-(الكوكیز)االرتباطتعريفلملفاتاستخدامأي
خالفتحديديتملمماالتطبیق،ھذااستخدمھاويتمالثالثةاألطرافخدماتمواقعأصحاببواسطة

األخرىاألغراضإلىباإلضافةالمستخدم،يطلبھاالتيالخدمةتوفیرھومنهالغرضيكونذلك،
الموضحة في ھذا المستند وفي سیاسة ملفات تعريف االرتباط (الكوكیز)، إن وجدت.

أوقدمھاقديكونوالتيأخرىبأطرافالخاصةالشخصیةالبیاناتعنالمسؤولیةالمستخدميتحمل
صاحبإبراءمعنشرھا،أوبھااإلبالغفيالحقلهبأنويتعھدالموقعھذاخاللمنشاركھاأونشرھا

الموقع من أي مسؤولیة تجاه األطراف األخرى.
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البیانات المقدمة

باإلضافة إلى البیانات التي يتم جمعھا تلقائیًا، نقوم أيًضا بمعالجة البیانات التي تقدم بشكل تلقائي.

Swiss"لشركةالمملوكاالنترنتموقع Merchant Investments SA"تماًما،ثابتويبموقعھو
وبالتالي ال يقوم بجمع بیانات شخصیة، ما لم يتم منحھا تلقائیًا من قبل المستخدمین.

فیما يلي قائمة بتلك البیانات على سبیل المثال ال الحصر:

لالشخاصالمضافةالقیمةضريبةورقمالشركةاسمذلكفيبمابك،الخاصةاالتصالبیاناتتفاصیل
اإللكترونيالبريدوعنوانوالعنوانالضريبيوالرمزواللقبالطبیعییناألشخاصاسمأواإلعتباريین

حالةفيوتستخدمالمحمول،الھاتفرقمأوھاتفكورقمالمیالدوتاريخاإللكترونيوالموقعوالفاكس
كانت ھناك حاجة لطرح أسئلة علیك أو ألي طلبات خاصة بالحصول على معلومات؛

المعلوماتھذهاستخداموسیتمطرفك،منتقديمھاتمقدأنھافيالبیاناتھذهجمیعتشترك
أووقتأيفيالشخصیةبیاناتكتعديللكيحقھذه.الخصوصیةسیاسةفيالموضحةلألغراض

منع معالجتھا.

األساس القانوني للمعالجة

يعالج صاحب الموقع البیانات الشخصیة المتعلقة بالمستخدم في حالة توفر أحد الشروط التالیة:

اللوائحبعضبموجبمالحظة:أكثر؛أومحددلغرضموافقتهبإعطاءالمستخدميقومأن–1
بموجبأوالمستخدمموافقةدونالشخصیةالبیاناتبمعالجةالموقعلصاحبُيصرحقدالتنظیمیة،

ھذهمثلعلى("االنسحاب")ويختاريعترضلمالمستخدمأنطالماأدناه،المحددةالقانونیةاألسس
األوروبیةالتشريعاتتحكمھاالشخصیةالبیاناتمعالجةكانتإذاھذاينطبقالذلك،ومعالمعاملة.

بشأن حماية البیانات الشخصیة؛

التعاقد؛قبلماإجراءاتلتنفیذو/أوالمستخدممععقدلتنفیذضروريةالمعالجةتكونعندما-2

الموقع؛صاحبلهيخضعالذيالقانونيبااللتزامللوفاءضروريةالمعالجةتكونعندما-3

قبلمنإلتزاماتوجودأوالعامةبالمصلحةعالقةلهواجبلتنفیذضروريةالمعالجةتكونعندما-4
صاحب الموقع تجاه السلطات العامة؛

الثالثة.األطرافأوالموقعلصاحبالمشروعةالمصلحةلتحقیقضروريةالمعالجةتكونعندما-5

معاملةلكلالواقعيالقانونياألساسبتوضیحالموقعصاحبمطالبةدائًماالممكنمنذلك،ومع-6
أوالعقدفيعلیهالمنصوصالقانونإلىتستندالمعالجةكانتإذاماتحديدالخصوصوجهوعلى

كونھا ضرورية إلبرام عقد.

إمكانیة نقل البیانات

األطرافتتواجدحیثآخرمكانأيوفيالموقعبصاحبالخاصةالعملمكاتبفيالبیاناتمعالجةتتم
المشاركة في المعالجة. لمزيد من المعلومات، اتصل بصاحب الموقع.

للحصولالمستخدم.بھايوجدالتيتلكغیردولةإلىللمستخدمالشخصیةالبیاناتنقليتمقد
المتعلقالفصلإلىالرجوعللمستخدميمكنالمعالجة،مكانحولالمعلوماتمنمزيدعلى

بالتفاصیل الخاصة بمعالجة البیانات الشخصیة.
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االتحادخارجالبیاناتلنقلالقانونيباألساستتعلقمعلوماتعلىالحصولللمستخدميحق
األمممثلأكثر،أودولتینمنتتكونأوالعامالدوليالقانونيحكمھادولیةمنظمةإلىأواألوروبي
التيواألمانالسالمةبإجراءاتتتعلقمعلوماتعلىالحصولللمستخدميحقوكذلك،المتحدة

يتبناھا صاحب الموقع لحماية البیانات.

طريقعنحدثتقدأعالهالموضحةالنقلعملیاتإحدىكانتإذامماالتحققللمستخدميمكن
طلبأوالشخصیةالبیاناتبمعالجةالخاصةبالتفاصیلالمتعلقالفصلفيالمستندھذافحص

معلومات من صاحب الموقع عن طريق االتصال به من خالل البیانات الواردة في إفتتاحیة الموقع.

طرق المعالجة والحفظ

تلیماتيبشكلأوالمعلومات،تكنولوجیاباستخدامأوالورق،علىالشخصیةالبیاناتمعالجةتتمقد
لحمايةالعاماألوروبيالنظاممن22(المادةبروفیالتعملتشملآلیةبطرقأوُبعد،عن

البیانات(مثلتعريفبیاناتأوفرديةبیاناتباستخدامالبروفیالتعمليتمأنيمكنالمعلومات)؛
السريةلضماناتوفًقاذلككلالفردية.الشخصیةالبیاناتمنمستمدةمجمعةبیاناتأوالشخصیة)،

منطقیةطرقاستخداممعالحالیة،التشريعاتفيعلیھاالمنصوصواألمانالسالمةوإجراءات
مرتبطة بشكل وثیق بأغراض المعالجة.

الصحیحغیرأوالمشروعغیرواالستخدامالبیاناتفقدانلمنعمحددةأمانإجراءاتمراعاةيتم
والوصول غیر المصرح به.

بالمعلوماتالموقعصاحبيحتفظلنالجارية.المعالجةمنبالغرضمرتبطةبالبیاناتاالحتفاظفترة
أجلھا،منالمعلوماتھذهمعالجةتمتالتياألغراضلتحقیقضروريھومماأطوللفترةالشخصیة

التنظیمیةلاللتزاماتوفًقابناالخاصةالمعالجةإجراءاتوأمانسالمةاإلعتبارفياألخذيتمأنعلى
التيالبلدانتلكفيالقانونیةالحقوقعنالدفاعأوالمعاملةطريقةلتحديدالنزاعاتوإدارةوالقانونیة

نمارس فیھا أعمالنا.

ولذلك:

صاحببینالعقدبتنفیذالمتعلقةلألغراضجمعھايتمالتيالشخصیةبالبیاناتاالحتفاظسیتم-1
الموقع والمستخدم حتى اكتمال تنفیذ ھذا العقد.

المشروعةبالمصلحةالمتعلقةلألغراضجمعھاتمالتيالشخصیةبالبیاناتاالحتفاظسیتم-2
منمزيدعلىالحصولللمستخدميمكنالمصلحة.ھذهاستیفاءيتمحتىالموقعلصاحب

بھذاالصلةذاتالفصولفيالموقعصاحبإلیھايرتجعالتيالمشروعةالمصلحةبشأنالمعلومات
المستند أو عن طريق االتصال بصاحب الموقع.

بالبیاناتاالحتفاظالموقعلصاحبيجوزالمستخدم،موافقةعلىالمعالجةتتوقفعندما-3
ملزمالموقعصاحبيكونقدذلك،علىعالوةالموافقة.ھذهإلغاءيتمحتىأطوللفترةالشخصیة

باالحتفاظ بالبیانات الشخصیة لفترة أطول وفًقا اللتزام قانوني أو بأمر من سلطة ما.

منيكونلناآلجل،ھذانھايةفيلذلك،الشخصیة.البیاناتحذفسیتماالحتفاظ،فترةنھايةفي
الممكن ممارسة حق الوصول واإللغاء والتعديل ويسقط الحق في قابلیة نقل ھذه البیانات.

حقوق المستخدم

Swiss"تذكّر Merchant Investments SA"الخصوصیة،قانونمن7للمادةوفًقابأنهالمعنيالطرف
علىالحصولوقت،أيفيالممكن،منبأنه،679/2016والالئحة196/03التشريعيوالمرسوم
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أساسهعلىبنیتالذيالمنطقوكذلكوأصلھامحتواھاومعرفةوجودھاعدمأوالبیاناتبوجودإقرار
المعالجة، والتحقق من دقة ذلك أو طلب تكامله أو تحديثه أ حتى تعديله.

البیاناتحظرأومجھولةصیغةإلىالتحويلأواإللغاءطلبالمعنيللطرفيحقنفسھا،للمادةوفًقا
المعالجة بالمخالفة للقانون، وكذلك معارضة معالجتھا في أي حال ألسباب مشروعة.

بصاحبالخاصاإللكترونيالبريدصندوقإلىطلبإرساليجبالحقوق،ھذهممارسةأجلمن
الموقع.

بشكلذلكفسیكونأخرى،قنواتأواإللكترونیةمواقعناعبرالشخصیةببیاناتكبتزويدناقمتإذا
طوعي تماًما.

صاحبقبلمنمعالجتھاتمتالتيالبیاناتإلىبالرجوعمعینةحقوقممارسةللمستخدمینيمكن
الموقع.

و على وجه الخصوص، يكون من حق المستخدم:

التيالشخصیةبیاناتهمعالجةعلىالموافقةإلغاءللمستخدميمكنوقت.أيفيالموافقةإلغاء-1
تم السماح بھا مسبًقا.

تتمعندمبیاناتهمعالجةعلىاالعتراضللمستخدميمكنحیثبیاناته،معالجةتتمأنمعارضة-2
االعتراضفيالحقحولالتفاصیلمنمزيدالموافقة.فيجاءلممخالفقانونيأساسعلى

موضحة في الفصل أدناه.

يقومالتيالبیاناتعنمعلوماتعلىالحصولللمستخدميحقحیثبیاناته،إلىالوصول-3
البیاناتمننسخةعلىوالحصولالمعالجة،منمعینةجوانبعنوالتعرفالموقع،صاحببمعالجتھا
المعالجة.

تعديلھا.أوتحديثھاوطلببیاناتهصحةمنالتحققللمستخدميمكنالتعديل.وطلبالتحقق-4

معالجةتقییدطلبللمستخدميمكنمعینة،شروطاستیفاءعندالبیانات.معالجةتقییدطلب-5
بیاناته. في ھذه الحالة، لن يكون بإمكان صاحب الموقع معالجة البیانات ألي غرض آخر غیر حفظھا.

إلغاءطلبللمستخدميمكنمعینة،شروطاستیفاءعندالشخصیة.بیاناتهحذفأوإلغاءطلب-6
بیاناته من قبل صاحب الموقع.

بیاناتهتلقيللمستخدميحقآخر.موقعصاحبإلىنقلھاأوبالمستخدمالخاصةالبیاناتتلقي-7
يمكنهكذلكآلي،جھازبواسطةقراءتھايمكنوالتيالعاملالستعمالمعینة،فورماتشكلعلى
آخر.موقعصاحبإلىعوائقدونالفنیةالناحیةمنممكناَذلككانمتىالبیاناتھذهنقلطلب
علىالمعالجةوتعتمدمؤتمتةأدواتباستخدامالبیاناتمعالجةتتمعندماالشرطھذاتطبیقيمكن

موافقة المستخدم أو على عقد يكون المستخدم طرًفا فیه أو بناًء على اجراءات تعاقدية مرتبطة به.

بحمايةالمختصةالرقابیةالسلطةإلىبشكوىيتقدمأنللمستخدميمكنشكوى.تقديم–8
البیانات الشخصیة أو اتخاذ إجراء قانوني أمام الجھات القضائیة.

تفاصیل بخصوص حق االعتراض
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العامةالسلطةممارسةإطارفيأوالعام،الصالحلغرضالشخصیةالبیاناتمعالجةتتمعندما
االعتراضللمستخدمینيحقالموقع،لصاحبمشروعةمصلحةلتنفیذأوالموقعلصاحبالمخولة

على المعالجة ألسباب تتعلق بوضعھم الخاص.

معارضةفیمكنھمالمباشر،التسويقألغراضبیاناتھممعالجةتمتإذابأنهالمستخدمینتذكیريتم
التسويقألغراضالبیاناتيعالجالموقعصاحبكانتإذامالمعرفةأسباب.أيإبداءدونالمعالجة

المباشر، يمكن للمستخدمین الرجوع إلى الفصول الخاصة بتلك المسئلة في ھذا المستند.

كیفیة ممارسة الحقوق

الخاصاإلتصالعنوانإلىطلبارسالللمستخدمینيمكنلحقوقه،المستخدمممارسةأجلمن
صاحبقبلمنمعالجتھاوتتممجانًاالطلباتتقديميتمالمستند.ھذافيالمحددةالموقعبصاحب

الموقع في أقرب وقت ممكن، وفي كل األحوال في غضون شھر واحد.

معالجة البیانات الشخصیة

تكونأنيجباألطرافھذهالمعنیة،األطرافبموافقةفقطالشخصیةالبیاناتبمعالجةُيسمحماعادًة
فيحراَالمعنيالطرفويكونكتابیًا.وموثقمحددبشكلذلكعنتعبروأنعلموعلىحروضعفي

بشكلتوفرهأوالشرط،ھذاغیابيؤديقدآلخر؛وقتمنتطلبقدالتيالشخصیةالبیاناتتقديم
العاماألوروبيالنظاممن7(المادةالمطلوبةالخدماتتقديماستحالةإلىصحیح،غیرأوجزئي

لحماية المعلومات).

أعالهالمذكورةالمعالجاتلجمیعضروريًاأمًراالشخصیةالبیاناتبمعالجةالموافقةعلىالحصوليعد
المرتبطة و/أو الضرورية لالمتثال لاللتزامات القانونیة وتشريعات المجتمع األوروبي.

قبلمنسواءمسبًقا،إصدارھاتمتجاريةاتصاالتأيتلقىعلىالموافقةإلغاءوقتأيفييمكن
بصاحباالتصالطريقعنعنوذلكاألخرى،األطرافبواسطةأوللبیاناتالمعالجالموقعصاحب

الموقع عن طريق البريد اإللكتروني.

اإلفصاح عن المعلومات

إلىأبًدابیاناتكببیعنقوملنوسرية.بحذربیاناتكمعبالتعاملالتزامناھواألساسیةمبادئناأحد
أنوبشرطذلكالقانونتطلبحالةفيفقطثالثةألطرافبیاناتكعنالكشفيتمقدثالثة.أطراف

تسمح بذلك القوانین المعمول بھا.

الحق في االعتراض وإلغاء التسجیل الخاص بك

تمتالتيالبیاناتحظرأومجھولشكلإلىالتحولأواإللغاءطلبللفرديحقنفسھا،للمادةوفًقا
21(المادةمشروعةأسبابوجودحالةمعالجتھامعارضةوكذلكللقانون،مخالفةبطريقةمعالجتھا

النظام األوروبي العام لحماية المعلومات).

أمن المعلومات وتكامل البیانات
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غیرأوالعرضیةالحوادثمنالشخصیةالبیاناتلحمايةمناسبةوتنظیمیةفنیةاجراءاتتبنینالقد
الوصولأوعنھاالكشفأواالستخدامومنتغییرھاأوفقدھاأوتدمیرھافيتتسببالتيالقانونیة

وضدماشبكةعبرالبیاناتنقلالمعالجةتتضمنعندماخاصوبشكلبه،مسموحغیربشكلإلیھا
أي شكل آخر من أشكال المعاملة غیر المشروعة أو اساءة اإلستعمال.

مزيد من المعلومات عن معالجة البیانات

الدفاع في القضايا

المراحلفيأوالقضايافيالموقعصاحبقبلمنللمستخدمالشخصیةالبیاناتاستخداميتمقد
استعمالخاللمنأوالموقعھذااستخدامإساءةضدالدفاعأجلمنالقضايافيللدخولالتحضیرية

الخدمات ذات الصلة من قبل المستخدم.

منبأمرالبیاناتعنبالكشفملزًمايكونقدالموقعصاحببأنعلمعلىبأنهالمستخدميقر
السلطات العامة.

معلومات خاصة

يزودقدھذه،الخصوصیةسیاسةفيالواردةالمعلوماتإلىوباإلضافةالمستخدم،طلبعلىبناًء
ومعالجةبجمعمتعلقةأومعینة،خدماتبخصوصونصیةإضافیةبمعلوماتالمستخدمالموقعھذا

البیانات الشخصیة.

سجل النظام والصیانة

تستخدمهثالثطرفخدماتوأيھذاالويبموقعيقومقدوالصیانة،بالتشغیلالمتعلقةلالحتیاجات
شخصیة،بیاناتعلىأيًضاتحتويقدوالتيالتفاعالتتسجلملفاتوھيالنظام،سجالتبجمع
بالمستخدم.الخاصIPعنوانمثل

المعلومات غیر الواردة في ھذه السیاسة

منوقتأيفيالشخصیةالبیاناتبمعالجةيتعلقفیماالمعلوماتمنمزيدطلبيتمأنيمكن
صاحب الحق في معالجة البیانات باستخدام بیانات االتصال.

الرد على طلبات "عدم التعقب"

ال يدعم ھذا التطبیق طلبات "عدم التعقب".

المستخدمندعوفإنناذلك،تدعمثالثةألطرافتابعةمستعملةخدماتأيكانتإذامالمعرفة
للرجوع إلى سیاسات الخصوصیة المعنیة بھذا.

حماية البیانات الشخصیة للقصر
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Swiss"تدركقصوى.أھمیةلھاللقصرالشخصیةالبیاناتحماية Merchant Investments SA"بوجوب
16عنأعمارھمتقلالذينالقاصرينعنالبیاناتجمعوترفضالقاصرين،خصوصیةبحمايةالتزامھا

معاإللكترونيالبريدرسائلوإرسالاإلنترنتتصفحعلىاآلخرينواألوصیاءاآلباءنشجععاًما.
أطفالھم واستخدام اإلنترنت بشكل مسؤول.

موافقةطلبعلیهفیجبببیاناته،تتعلقمعلوماتتقديمعاًما16عنعمرهيقلالذيالقاصرحاولإذا
(علىزيارتهأثناءظھرتوالتيتخصه،التيتلكحالكلفيأوالقاصر،أرسلھاالتيالبیاناتالوالد.

سبیل المثال عبر ملفات تعريف االرتباط) يمكن أن تستخدم كما ھو موضح أعاله.

بأناإلبالغمعذلك،رفضفسیتمنموذج،بطاقة/عبربیاناتهإرسالعاًما16سندونقاصرحاولإذا
اآلباءمننطلبالسبب،لھذاقبولھا.يتملنعاًما16منأقلالقاصرينمنالطلباتھذهمثل

8(المادةسالمتھمأجلمنومراقبتھملإلنترنتالقاصريناستخداممنالتحققاآلخرينواألوصیاء
من النظام األوروبي العام لحماية المعلومات)

التغییرات التي قد تحدث على سیاسة الخصوصیة ھذه

فيھذهالخصوصیةسیاسةعلىتغییراتإجراءفيبالحقالبیاناتمعالجةفيالحقصاحبيحتفظ
الموقعھذاعلىأمكن،وإذاالصفحة،ھذهعلىالمستخدمینإبالغطريقعنوذلكوقتأي

إلىإشعارإرسالطريقعنوالقانونیة،الفنیةالناحیةمنممكًناذلككانإذاوكذلك،اإللكتروني،
ھذهإلىالرجوعيرجىلذلكالموقع.صاحببھايحتفظالتياالتصالبیاناتخاللمنالمستخدمین

الصفحة بانتظام، ومراجعة تاريخ آخر تعديل مشار إلیه في األسفل.

Swiss"شركةتلتزم Merchant Investments SA"حمايةوتعتبرالبیاناتلحمايةاألساسیةبالمبادئ
متكرربشكلبناالخاصةالخصوصیةسیاساتنراجعونحنلذلك،طبیعیًا.واجبًاالشخصیةالبیانات
جمیعمتضمنةاإللكترونيموقعناعلىبوضوحتظھركونھاومناألخطاء،منخلوھامنللتأكد

بھذاالمتعلقةالتشريعاتلمبادئوامتثالھابھا،الصارمااللتزاممنوالتحققالضرورية،المعلومات
األمر.

مواكبةأجلمنالوقتبمرورلتغییراتالشخصیةالبیاناتبحمايةالمتعلقةالمعلوماتھذهتخضعقد
لنالصريحة،موافقتكبدونالحالیة.للتشريعاتامتثالھاولضمانلإلنترنتالجديدةوالمجاالتالتطور
عناإلعالنسیتمھذه.الخصوصیةسیاسةفيلكبھاالمعترفالحقوقتقیدأحكاًماأبًدانطبق

منالُمحدثاإلصدارنشروقتنفسفياإللكترونيموقعناعلىالمعلوماتبھذهالمتعلقةالتغییرات
المعلومات المتعلقة بحماية البیانات الشخصیة.

الموافقة،ھوالقانونيأساسھايكونأنيتطلبالتيالبیاناتمعالجةعلىالتغییراتأثرتإذا
فسیقوم صاحب الموقع بطلب وجمع موافقة المستخدم مرة أخرى، إفي حالة لزم األمر ذلك.

التعاريف والمراجع القانونیة

البیانات الشخصیة (أو البیانات)

رقمذلكفيبماأخرىمعلوماتبأيمتعلقةكانتولوحتىمباشرة،غیرأومباشرةمعلومات،أي
التعريف الشخصي، تجعل الشخص الطبیعي معرفاَ أو يمكن التعرف علیه تعتبر بمثابة بیانات شخصیة.

بیانات االستخدام
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الطرفتطبیقاتذلكفي(بماالموقعھذاخاللمنتلقائیًاجمعھايتمالتيالمعلوماتھيھذه
بأجھزةالخاصةالدومینأسماءأوIPعناوينذلك:فيبماالموقع)،ھذاخاللمنتتمالتيالثالث

URIالموقعرابطأواإلنترنتوعناوينالموقع،بھذايتصلالذيالمستخدميستخدمھاالتيالكمبیوتر
وحجمالخادم،إلىالطلبتوجیهإلعادةالمستخدمةوالطريقةالطلب،ووقتالموحد)،الموارد(معرف
الخادممناالستجابةحالةإلىيشیرالذيالرقميوالرمزكاستجابة،علیهالحصولتمالذيالملف
يستخدمهالذيالتشغیلونظامالمتصفحوخصائصاإلتصال،منھاالقادمالبلدإلخ.)خطأ،(ناجح،
لتصفحالبقاءفيالمستغرقالوقتالمثال،سبیل(علىللزيارةالمختلفةالزمنیةوالمدلوالتالزائر،

تمالتيالصفحاتتسلسلخاصوبوجهالموقع،داخلالمتبعالتصفحمساروتفاصیلصفحة)كل
المعلوماتتكنولوجیاونوعوبیئةالتشغیلبنظامالمتعلقةالمعايیرإلىالوصولحتىإلیھا،الرجوع

المستعملة من المستخدم.

المستخدم

يتطابقماوھوذلك،خالفعلىينصلمماويستشیره،الموقعھذاعلىيدخلالذيالشخص
وصفه على المعني بالخدمة.

المعنى بالخدمة

الشخص الطبیعي الذي تشیر الیه البیانات الشخصیة.

مسؤول معالجة البیانات (أو المسؤول)

الشخصیةالبیاناتتعالجأخرىھیئةأيأوالعامةاإلدارةأواالعتباريالشخصأوالطبیعيالشخص
نیابة عن صاحب الموقع، على النحو المنصوص علیه في سیاسة الخصوصیة ھذه.

صاحب الحق في المعالجة (صاحب الموقع)

بشكلتحدد،أخرىھیئةأيأوالخدمةقطاعأوالعامةالسلطةأواالعتباريأوالطبیعيالشخص
بمالذلك،تبنیھايتمالتيواألدواتالشخصیةالبیاناتمعالجةووسائلأغراضآخرين،معأوفردي

لمماالمعالجة،فيالحقصاحبالموقع.ھذاواستخدامبتشغیلالمتعلقةاألماناجراءاتذلكفي
ينص على خالف ذلك، ھو صاحب ھذا الموقع.

)www.swiss-merchant.ch(ھذااإلنترنتموقع

المستخدمینبیاناتومعالجةتجمیعتمخاللھامنالتيويرالسوفتأوالھاردويرأداةعنعبارة
الشخصیة.

الخدمة.

وجدت)(إنبذلكالخاصةالمصطلحاتفيالمحددالنحوعلىالموقعھذامنالمقدمةالخدمةھي
على ھذا الموقع/البوابة اإللكترونیة/التطبیق.
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)UE(أواألوروبياالتحاد

منھاُيقصدالوثیقةھذهفيواردةاألوروبياالتحادإلىإشارةأيفإنذلك،خالفعلىُينصلمما
أنھا ممتدة لتشمل جمیع الدول األعضاء الحالیة في االتحاد األوروبي والمنطقة االقتصادية األوروبیة.

المراجع القانونیة

14و13الموادذلكفيبمامتعددة،تشريعیةأنظمةأساسعلىھذهالخصوصیةسیاسةتحريرتم
.679/2016األوروبي)(االتحادالالئحةمن

ما لم ينص على خالف ذلك، فإن سیاسة الخصوصیة ھذه تتعلق فقط بموقع اإلنترنت ھذا.
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