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 سياسة الخصوصية وملفات تعريف االرتباط
 

 ملحة عن سياسية الخصوصية الخاصة بنا

 

, ونقوم بمعالجة بي. في ميركيناي تي اكس ، و ،مجموعة دبي القابضة ش.ذ.م.منحن من نحن.  .1
. وهذا يعني أننا مسؤولون بالتضامن عن آلية معالجة وحماية "املراقب املشترك"بياناتكم الشخصية 

 نظر املزيد.الخاصة بكم. البيانات ا

سيكون غرضنا من استخدام البيانات الخاصة بكم,  غرضنا من استخدام البيانات الخاصة بكم. .2
 إلدارة عمليات شرائكمكمستخدم, إدارة عملية التسجيل الخاصة بكم من جملة أغراض أخرى، 

إجراء مراسالت واتصاالت وإذا كان لديكم رغبة، ، للمنتجات والخدمات, والرد على استفساراتكم

  انظر املزيد.مخصصة معكم. 

لدينا األهلية القانونية ملعالجة البيانات الخاصة بكم ألسباب ملاذا نستخدم البيانات الخاصة بكم.  .3

العقود التي  تنفيذل الخاصة بكم من أج البياناتعدة. السبب الرئيس ي هو أننا بحاجة إلى معالجة 
معنا عندما تقومون بالتسجيل وعند قيامكم بأي عملية شراء أو التمتع بأي من خدماتنا أو  تقبلونها

الخاصة بكم ألسباب أخرى، على سبيل املثال، للرد على  البياناتنستخدم  اوظائفنا. كما أنن

انظر . مسبقة منكم باستالمهابناء على موافقة استفساراتكم أو إلرسال نشرات إخبارية من طرفنا 

 املزيد.

نحن نشارك البيانات الخاصة بكم مع مزودي خدمة يقدمون لنا  كيف نشارك البيانات الخاصة. .4
املساعدة أو الدعم، باعتبارهم شركات في مجموعة  انديتكس أو مزودين من طرف ثالث، داخل 

 انظر املزيد.سواء. على حد ال األوروبيوخارج االتحاد 

حذفها. في  أولديكم الحق في الوصول إلى البيانات الشخصية الخاصة بكم أو تصحيحها حقوقكم.  .5
 في حقوق أخرى، على سبيل املثال، االعتراض على استخدامنا حاالت معينة، ي

ً
كون لكم الحق أيضا

انظر .  ة بكم، كما هو موضح بتفصيل أعمق أدناهللبيانات الخاصة بكم أو نقل البيانات الخاص

 املزيد.

للحصول على فهم  بالكاملالخاصة بنا  وملفات تعريف االرتباط الخصوصية  سياسةنحن نشجعكم على قراء 

 أعمق حول كيفية استخدامنا للبيانات الشخصية الخاصة بكم وحقوقكم بشان البيانات الخاصة بكم.

 

******* 

 قبل البدء ...
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  في سياسة الخصوصية وملفات تعريف االرتباط هذه، سوف تجدون جميع املعلومات األساسية التي تنظم
 وتحكم استخدامنا  للمعلومات الشخصية ملستخدمينا وعمالئنا، بصرف النظر عن قنوات أو وسائل زارا

(ZARA) فاعل معنا.التي تستخدمونها في اإلمارات العربية املتحدة للت  

  نحن واضحون 
ً
فيما نقوم به بشأن البيانات الخاصة بكم ملساعدتكم في فهم اآلثار املترتبة على تماما

 الطريقة التي نستخدم بها البيانات الخاصة بكم وحقوقكم فيما يتعلق البيانات الخاصة بكم.

o  
ً
وصية وملفات تعريف دائما إلى جميع املعلومات املشمولة في سياسة الخص نحن نوفر لكم وصوال

 االرتباط هذه، بحيث يتسنى لكم التحقق منها عندما ترون ذلك مناسبا، وعالوة على ذلك،

o  أثناء تفاعلكم حول كيفية استخدام البيانات الخاصة بكما  معلومات أوفىسوف تجدون أيضا

 .معنا

  ملفات تعريف فيما يلي بعض من املصطلحات التي نستخدمها بصورة منظمة في سياسة الخصوصية و

 االرتباط:

o  التي الوسائل  ، فإننا نقصد، بوجه عام، أي من القنوات أو بناالخاصة  املنصةعندما نتحدث عن

 :أبرزها ربما تستخدمها للتفاعل معنا.

 موقعنا اإللكتروني www.zara.com 

 الذي تثبته على الهاتف املحمول زارا الخاص بنا، وهذا يشمل تطبيق الهاتف  تطبيق

 الخاص بك وتطبيقات أخرى قد نستخدمها في املتاجر الخاصة بنا على حد السواء.

 

 من هو مراقب البيانات الخاصة بنا. .1

 مراقبو البيانات الخاصة بكم هم:

 ن"(:يوهي شركة تابعة ملجموعة انديتيكس، )"اي تي اكس ميرك . في.،ن بيياي تي اكس ميرك 

o ار ام امستردام، هولندا 1012، 307نيويزيجز فوربورغوال  البريدي: العنوان 

o :عنوان البريد اإللكتروني ملسؤول حماية البيانات dataprotection@zara.com 

 

 

 البائع"( مجموعة دبي القابضة ش.ذ.م.م"(  

o :دبي، اإلمارات العربية املتحدة.42020ص.ب:   العنوان البريدي ، 

 
 املراقبون "( هم املراقب املشتركي اكس ميركين والبائع )يشار إليهم مجتمعين "نحن"، "هم" أو "، اي تأخرى بعبارات 

ومسؤولون بالتضامن عن معالجة وحماية البيانات الشخصية  نخضع ألنظمةوهذا يعني بأننا  بيانات الخاصة بكم.لل
 الخاصة بكم.

http://www.zara.com/
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 ملاذا نقوم بمعالجة البيانات الشخصية الخاصة بكم .2

إلى الغرض الذي نقوم بمعالجة البيانات الخاصة بكم من أجله من حين آلخر، كما هو موضح أعاله، نحتاج استنادا 

  ، على النحو اآلتي: بناء على كل حالةإلى معالجة بيانات معينة أو بيانات أخرى، وهذا بوجه عام، سيكون 

 اللغة والبلد التي تتفاعل منها الخاصة بك )على سبيل املثال، اسمك، اسم العائلة البيانات التعريفية ،

 معنا، وبيانات االتصال وما إلى ذلك(.

 على سبيل املثال، الدفعة الخاصة بكم أو بيانات البطاقة،  املعلومات االقتصادية والخاصة بالتعامالت(

 معلومات حول مشترياتك، الطلبات، املسترجعات وما إلى ذلك(.

  التصفح االتصال، املوقع الجغرافي و/ أو بيانات .)
ً
 )إذا كنت تتفاعل معنا من هاتفك املحمول مثال

  املثال، إذا قمت باالشتراك في نشرتنا اإلخبارية(، ل)على سبي تجاريةمعلومات 

 معلومات حول رغباتك وتفضيالتك  

أو  بأننا عندما نطلب منكم إدخال البيانات الشخصية الخاصة بكم ملنحكم إمكانية الوصول إلى أي وظيفة كما ننوه
، من منطلق أن هذه املعلومات نحتاج إليها لكي إلزاميةخدمة على املنصة، سنقوم بتحديد حقول معينة على أنها 

يرجى األخذ بعين االعتبار  نكون قادرين على تقدم الخدمة لكم أو منحكم إمكانية الوصول إلى الوظيفة التي تطلبونها.

ا، ربما لن نكون قادرين على إتمام عملية تسجيل املستخدم الخاص أنه في حال قررتم عدم تقديم تلك املعلومات لن

 كم التمتع بهذه الخدمات والوظائف.يبكم أو ربما يتعذر عل

بناء على طريقة تفاعلكم مع املنصة، على سبيل املثال، بناء على الخدمات أو املنتجات أو الوظائف التي ترغبون 

 خصية الخاصة بكم لألغراض التالية:بالتمتع بهاـ سنقوم بمعالجة البيانات الش

 

 +معلومات الغرض

عملية تسجيلكم كمستخدم إلدارة . 1

 بنا ةللمنصة الخاص

إذا قررت االشتراك في منصتنا كمستخدم مسجل، سوف تحتاج اي تي اكس 
ن إلى معالجة بياناتكم لتحديد هويتكم كمستخدم للمنصة ومنحكم إمكانية يميرك

 تجاتها وخدماتها املتعددة املتاحة لكم كمستخدم مسجل.الوصول إلى وظائفها  ومن

كم إلغاء حساب املستخدم املسجل الخاص بكم باالتصال بنا من خالل دعم نيمك

 العمالء.

تطوير أداء وتنفيذ عقود من أجل . 2

التي تبرمونها معنا  الشراء والخدمات

 على املنصة

 املقام األول: هذا الغرض معالجتنا للبيانات الخاصة بكم، فييشمل 

 فيما فيما يخص أي تحديثات أو إشعارات معلومات مفيدة  لالتصال بكم

، يشمل ذلك يتعلق بأي وظائف أو منتجات أو خدمات متعاقد عليها

ل ينكون قادرين على تحديد مستوى رضا العم يولك استبيانات الجودة

 عن الخدمة املقدمة.

 بصرف النظر عن إجراء الدفع  مقابل املنتجات التي تشترونها إلدارة الدفع

 على سبيل املثال: املستخدم.
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  إذا كنت 
ً
من منتجاتنا من خالل املوقع اإللكتروني أو  تشتري أيا

التطبيق، فإنك تختار تفعيل وظيفة حفظ بيانات البطاقة الخاصة 

بك لعمليات الشراء املستقبلية، سوف نحتاج إلى معالجة البيانات 
باملوافقة على تفعيل هذه  ير تلك الوظيفة.املشار إليها لتفعيل وتطو 

الوظيفة يمكنك االستفادة من وظيفة اإلكمال التلقائي لبيانات الدفع 

في عمليات الشراء الالحقة وبالتالي لن تحتاج إلى إدخالها في كل مرة 
تقوم فيها بعملية شراء، وسوف تعتبر هذه البيانات صالحة ونافذة 

نك تغيير أو إلغاء البطاقات الخاصة بك يمك لعمليات الشراء الالحقة.

من خالل قسم معلومات الدفع، سواء لحساب املستخدم   في أي وقت
املسجل الخاص بكم على املوقع اإللكتروني، أو وظيفة حسابي على 

 تطبيق زارا.

  مراقبة أي احتيال محتمل ضدنا أو تفعيل الترتيبات الالزمة من أجل

إذا رأينا بأن الصفقة يمكن أن  الشراء. خالل عملية والوقاية منه كمضد

 تكون احتيالية، ربما تؤدي هذه املعالجة إلى حظر الصفقة.

  وإدارة الطلبات املحتملة بعد قيامك بعملية الشراء  املرتجعاتإلدارة

 ، بناء على توافر تلك الخيارات من حين آلخر.حول توفر املعلومات للمواد

 اقات وفواتير الشراء لكم عن املشتريات ألغراض إعداد الفواتير وتوفير بط

 التي قمتم بها من خالل املنصة.

  لضمان قدرتكم على استخدام الوظائف والخدمات املتاحة األخرى مثل

الشراء وإدارة واستخدام قسائم الهدايا، ولكي نوفر لكم إمكانية الوصول 

 املتاجر.إلى نظام الواي فاي واستخدامه الذي نوفره إلى عمالئنا في مباني 

لتلبية وإنجاز الطلبات التي  . 3

خدمات تقدمونها من خالل قنوات 

 .العمالء

نحن نقوم بمعالجة البيانات الشخصية التي تكون ضرورية فحسب إلدارة أو تسوية 

 أي طلب من طرفكم.

 أجل: ن بمعالجة بياناتكم الشخصية، في املقام األول منيستقوم اي تي اكس ميرك ألغراض تسويقية. . 4

  في حال اشتراكم وعند اشتراككم في النشرة اإلخبارية الخاصة بنا، ستقوم

إلدارة اي تي اكس ميركين بمعالجة البيانات الشخصية الخاصة بكم 

حول  إرسال معلومات مخصصةيشمل ذلك ، ماالشتراك الخاص بك
منتجاتنا أو خدماتنا من خالل وسائل متعددة )مثل، البريد اإللكتروني أو 

 بإتاحة هذه  (.SMSرسائل القصيرة ال
ً
ربما تقوم اي تي اكس ميركين أيضا

املعلومات لكم من خالل إشعارات منبثقة في حال قمتم بتفعيلها في 

  هاتفكم املحمول.

  لذلك، يرجي األخذ بعين االعتبار بأن عملية معالجة هذه 
ً
طبقا

البيانات تتضمن تحليل امللف الشخص ي للمستخدم أو العميل 

التي  اص بك لتحديد تفضيالتك وبالتالي املنتجات والخدماتالخ
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ذوقك ورغبتك على نحو أفضل عند إرسال املعلومات  تناسب
على سبيل املثال، بناء على سجل املشتريات والتصفح  لك.

، بناء على املواد التي قمت بالنقر عليها(، سوف أيالخاص بك )

جات ترى اي تي تقدم لك اي تي اكس ميركين اقتراحات حول منت
اكس ميركين بأنها ربما تكون محل اهتماماك، وإذا كنت 

 مسجال، سوف نوفر لك وظيفة "عربة االستعادة".
ً
  مستخدما

  أنه بإمكانك إلغاء االشتراك في النشرة اإلخبارية في أي ننوه إلى

دون أي تكلفة من خالل قسم "النشرة اإلخبارية" على وقت 

 من خالل ال
ً
تعليمات التي نقدمها لك في كل املنصة، وأيضا

 كإذا كنت ال ترغب في استالم إشعارات منبثقة، يمكن إشعار.

  تعطيل هذا الخيار في الجهاز املحمول الخاص بك.

  على سبيل املثال، لتنظيم املسابقات أو إرسال  أنشطة ترويجيةلتنفيذ(

   (.املحفوظة إلى عنوان البريد اإللكتروني الذي تعينه باملوادقائمة 

  اتنا في منصتنا أو من خالل قنو  علىلنشر صور عادية وفوتوغرافية

اي تي اكس  منحكمتشاركونها علنا، شريطة  شبكات التواصل االجتماعي

 ميركين موافقة صريحة بهذا الغرض.

 تحليل قابلية االستخدام والجودة. 5

 لتحسين خدماتنا

تي اكس ميركين بإبالغك بأنها مت بالدخول إلى املنصة الخاصة بنا، تقوم اي إذا ق

سوف تعالج بيانات التصفح الخاصة بك ألغراض تحليلية وإحصائية، على سبيل 

املنصة وبالتالي تمكيننا من  معاملثال، لفهم الطريقة التي يتفاعل بها املستخدمون 

 إدخال تحسينات على املنصة.

اء استبيانات عالوة على ذلك، تقوم اي تي اكس ميركين في بعض األحيان بإجر 

وأنشطة للجودة للتعرف على مستوى رضا عمالئنا ومستخدمينا وتحديد املجاالت 

 التي يمكننا تحسينها.

 

 كيف يسمح لنا بمعالجة بياناتكم من الناحية القانونية؟ .3

يعة تعتمد الشروط واألحكام القانونية التي يسمح لنا على أساسها بمعالجة البيانات الشخصية الخاصة بك على طب

 الغرض الذي نقوم بمعالجتها من أجله كما هو موضح في الجدول التالي:

 األهلية القانونية الغرض

تعالج اي تي اكس ميركين البيانات الخاصة بكم بسبب  إلدارة عملية تسجيل املستخدم الخاص بك في منصتنا.. 1

 للشروط واألحكام التي تنظم استخدام 
ً
ضرورة ذلك وفقا

ت أخرى، لكي تتمكنوا من التسجيل بعبارا املنصة.
كمستخدم على املنصة، تحتاج اي تي اكس ميركين إلى 

، وإال فإنها لن تكون ممعالجة البيانات الشخصية الخاصة بك



 

 
6 

 قادرة على إتمام وإدارة عملية التسجيل الخاصة بكم.

معالجتها أمر بكم ألن  معالجة البيانات الخاصةنقوم ب تطوير وأداء وتنفيذ عقود الشراء أو الخدمات. 2
لتنفيذ عقود الشراء والخدمات  ضروري بالنسبة لنا 

 معكم.

هناك معالجة معينة لبيانات متعلقة بعملية الشراء يتم 

تفعيلها فقط بناء على طلب أو إذن منكم، حسب حالة 

بيانات الدفع )البطاقة( املحفوظة لعمليات الشراء 
.بأي وظائف قري كماملستقبلية أو لتزويد

ً
/ تعود قريبا

ً
في  با

هذه الحاالت، تكون معالجتنا للبيانات الخاصة بكم بدعم 

  موافقتكم الخاصة.

في إجراء التحققات مصلحة مشروعة نحن نرى بان لنا 

الالزمة لكشف أي عمليات احتيال محتملة والوقاية منها 

نحن ندرك بأن معالجة هذه  عندما تقوم بأي عملية شراء.
ويصب في مصلحة جميع األطراف املشاركة البيانات إيجابي 

عند الدفع مقابل أي عملية شراء وخاصة بالنسبة لكم، ألن 
ذلك يسمح لكم بوضع معايير لحمايتكم من أي محاوالت 

  احتيال من أطراف ثالثة.

طلبات أو الفي الرد على  مصلحة مشروعةنحن نرى بأن لنا  خدمة العمالء. 3
لكم من خالل قنوات االتصال االستفسارات املطروحة من قب

نحن ندرك بان معالجة هذه البيانات  املختلفة املوجودة.

يصب أيضا في مصلحتكم حيث أنها تمكننا من مساعدتكم 
على نحو كاٍف والرد على أي استشارات أو استفسارات 

  مطروحة.

عندما تتواصلون معنا، على نحو الخصوص، إلدارة الحوادث 
تج/ خدمة تم الحصول عليها من خالل املتعلقة بطلبكم أو من

املنصة، تكون عملية معالجة البيانات الخاصة بكم ضرورية 

 .من أجل تنفيذ عقد الشراء

 بممارسة حقوقكم التي نبينها 
ً
عندما يكون استعالمكم متعلقا

بخصوص منتجاتنا أو خدماتنا،  شكاوي لكم أدناه، أو أي 
بيانات الخاصة بكم لدينا اإلذن القانوني والشرعي بمعالجة ال

 لاللتزامات القانونية الخاصة بنا.
ً
 امتثاال

 التسويق. 4
 

 

 لشركة اي تي اكس ميركين بمعالجة البيانات 
ً
ُيسمح قانونيا

مقدمة من  موافقةالخاصة بكم ألغراض تسويقية  بناء على 

طرفكم، على سبيل املثال، عندما توافقون على استالم 

ت متعددة، وعندما معلومات مخصصة من خالل قنوا
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توافقون على إرسال إشعارات منبثقة في الجهاز املحمول 
الخاص بكم أو نشر صوركم على املنصة أو على قنوات 

  شبكات التواصل االجتماعي.

ترى اي  من أجل عرض املعلومات املخصصة الخاصة بكم.
مصلحة مشروعة في عمل ملف  اتي اكس ميركين بأن له

)مثل سجل التصفح  مود لديها عنكشخص ي باملعلومات املوج

 موالتفضيالت والشراء(، والبيانات الشخصية التي قمت
بتزويدها لها، مثل نطاق العمر أو اللغة، من منطلق أن اي 

تي اكس ميركين تدرك بأن املعالجة لهذه البيانات تصب 

 في مصلحتكم ألنها تسمح لكم بتحسين تجربة 
ً
أيضا

 املستخدم الخاصة بكم والوصول 
ً
إلى املعلومات طبقا

  لتفضيالتكم ورغباتكم.

نحن نرى بأن اي تي اكس ميركين لها مصلحة مشروعة في  تحليل قابلية االستخدام والجودة.. 5
تحليل قابلية استخدام املنصة ومستوى رضا العمالء، من 

 
ً
منطلق فهمنا وإدراكنا بأن معالجة هذه البيانات يصب أيضا

تجربة  تحسينذلك هو  في مصلحتكم ألن الغرض من

  م خدمة على مستوى أعلى من الجودة.ياملستخدم وتقد

 

 إلى متى تحتفظ بالبيانات الخاصة بكم؟ .4

سوف تعتمد الفترة الزمنية التي نحتفظ فيها بالبيانات الخاصة بكم على األغراض التي نعالج هذه البيانات من أجلها 

 على النحو املوضح أدناه:

 ة لالحتفاظ البياناتالفترة الزمني الغرض

ستقوم اي تي اكس ميركين بمعالجة البيانات الخاصة بكم  إلدارة عملية تسجيل املستخدم الخاص بك في منصتنا.. 1

طيلة الفترة الزمنية التي تستمرون فيها كمستخدم مسجل 

 )بما معناه، حتى تقرروا إلغاء االشتراك(.

 

سنقوم بمعالجة البيانات الخاصة بكم طيلة الفترة الزمنية  دماتتطوير وأداء وتنفيذ عقود الشراء أو الخ. 2

الالزمة إلدارة عملية شراء املنتجات أو الخدمات التي 
تشترونها، يشمل ذلك املرتجعات املحتملة أو الشكاوى أو 

 املطالبات املتعلقة بشراء املنتج أو الخدمة املعنية.

يلة الفترة في بعض األحيان سنقوم فقط بمعالجة البيانات ط

الزمنية التي تقررها أنه، كما هو الحال في بيانات الدفع 

  )البطاقة( التي طلبت منا حفظها للمشتريات املستقبلية.
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سنقوم بمعالجة البيانات الخاصة بكم طيلة الفترة الزمنية  دعم العمالء. 3

 الالزمة لتلبية أي طلبات أو التماسات من طرفكم.

ي اكس ميركين بمعالجة البيانات الخاصة بكم ستقوم اي ت التسويق. 4

حتى إلغاء االشتراك الخاص بكم أو إلغاء اشتراككم في 

 النشرة اإلخبارية.

ستقوم اي تي اكس ميركين بمعالجة البيانات الخاصة بكم  تحليل قابلية االستخدام والجودة.. 5

في بعض األحيان للفترة الزمنية التي نباشر فيها بعمل نشاط 

محدد أو استبيان أو حتى يتم إخفاء بيانات التصفح  جودة

 .مالخاصة بك

 

الفترة الزمنية الالزمة فحسب  ضمنبصرف النظر عن حقيقة أننا سنقوم بمعالجة البيانات الخاصة بكم فقط 
 بحفظها وحمايتها حسب األصول 

ً
ية الفترة الزمنية التي ربما تطرأ مسؤول ضمنلحقيق الغرض املعني، سنقوم الحقا

عندما تكون أي إجراءات  خاللها عن معالجة تلك البيانات امتثاال للتشريعات والقوانين السارية من حين آلخر.

 لة.هبمهلة زمنية محددة، سنقوم بحذف البيانات الشخصية فور انتهاء امل مشروطةمحتلمة 

 هل نقوم بمشاركة البيانات الخاصة بكم مع أطراف ثالثة؟ .5

أن تمنح  ميركينفي سياسة الخصوصية وملفات تعريف االرتباط هذه، على اي تي اكس  لتحقيق الغرض املذكور 
ألطراف ثالثة تقدم الدعم لنا في الخدمات و مجموعة انديتكساناتكم الشخصية لكيانات يإذن الوصول إلى ب

 التي نقدمها لكم، أي:

  املاليةاملؤسسات 

  كشف ومكافحة االحتيالكيانات 

  لوجيةالتكنو مزودي الخدمات 

 .الشركاء اللوجستيين وشركاء النقل والتسليم ومزودو الخدمات 

  بدعم العمالءمزودي الخدمات املتعلقة. 

  ومزودي الخدمة. الدعاية واإلعالن والتسويقشركاء 

 من هؤالء املزودين في أقاليم ومناطق خارج املنطقة االقتصادية األوروبية ضألغراض كفاءة الخدمة، يتواجد بع

في تلك  ال توفر مستوى حماية بيانات معقول مقارنة بمناطق االتحاد األوروبي، مثل الواليات املتحدة األمريكية.
بضمانات كافية لحمايتها والحفاظ على الحاالت، سنقوم بإعالمكم بأننا سنقوم بنقل البيانات الخاصة بكم 

 . أمنها دائما

  ويمكنكم االستفسار عن هذه الشهادة من خالل  ،درع الخصوصيةبعض املزودين معتمدون بشهادة

  .يالرابط التال

 https://www.privacyshield.gov/welcome 

https://www.privacyshield.gov/welcome
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  معتمدة من املفوضية األوروبية،  شروط تعاقدية معياريةمع املزودين اآلخرين، قمنا باالتفاق على

 على محتوياتها من خالل الرابط التالي.ويمكنكم االطالع 

-eu/model-outside-sferstran-protection/data-topic/data-https://ec.europa.eu/info/law/law

 countries_en-third-data-personal-transfer-contracts 

عالوة على ذلك، تعلمكم اي تي اكس ميركين بأنها تحتاج إلى مشاركة البيانات الخاصة بكم مع شركتها األم، اندستريا 

، ومقرها في إسبانيا، امتثاال دي ديسينو تيكستيل اس. أيه )انديتكس اس. أيه(، شركة مجموعة انديتكس القابضة

  اللتزامات الشركة األم.

عالوة على ذلك، من أجل تحقيق األغراض املتعلقة بتطوير وأداء وتنفيذ عقود الشراء أو الخدمات وخدمات 
العمالء، ربما يحتاج البائع على الكشف عن املعلومات التي قمتم بتزويدها لنا أو نقلها إلى كيانات أخرى معينة 

 من مجموعة دبي القابضة. تكون 
ً
 جزءا

 الحقوق املمنوحة لكم عند إتاحتكم للبيانات الخاصة بكم لنا .6

راعاة م .ممارستكم للحقوق الخاصة بكمنحن نتعهد بالحفاظ على سرية البيانات الشخصية الخاصة بكم وضمان 

فة بكتابة رسالة بريد إلكتروني على أنه يجوز لكم ممارسة حقوقكم دون أي تكل املشترك لذلك، اتفقنا نحن املراقب
تبلغوننا فيه ببساطة بسبب الطلب الخاص بكم  (ـdataprotection@zara.comنا إلى عنوان بريد إلكتروني واحد )ل

بت هويتكم إذا رأينا بأن ذلك ربما نطلب منكم تزويدنا بصورة عن الوثيقة التي تث والحق الذي ترغبون بممارسته.

  ضروري لتمكيننا من التحقق من هويتكم.

بمعالجة البيانات الخاصة بكم بناء  نقوم الذي القانونيعلى وجه الخصوص، وبصرف النظر عن الغرض أو األساس 

 عليه، يكون لكم الحقوق التالية:

  نذ إلى البيانات الشخصية الخاصة بكم التي نحتفظ بها. الوصول طلب 
ً
كرك بأنه عندما تكون مستخدما مسجال

  في املنصة يمكن لكن االطالع على هذه املعلومات في القسم املعني في الحساب اإللكتروني الخاص بك.

  على املنصة، فيمكنك  البيانات الشخصية التي نحتفظ بها. تصحيحلطلب 
ً
يرجى مراعاة أنه إذا كنت مستخدما

شخصية املعني في حسابك عبر اإلنترنت لتعديل بياناتك الشخصية أو أيًضا الوصول إلى قسم البيانات ال

في جميع الحاالت، يرجى األخذ بعين االعتبار أنه وعند إتاحة البيانات الشخصية الخاصة بكم لنا من  تحديثها.

ت خالل أي إجراء، فإنك تضمن بأنها صحيحة ودقيقة وتتعهد بإشعارنا بأي تغييرات أو تعديالت على البيانا

 عن أي خسارة أو ضرر يلحق باملنصة أو بالشخص املسؤول عن املنصة أو ألي  الخاصة بك.
ً
ستكون مسؤوال

يرجى العلم  جهة خارجية ينجم عن اإلبالغ عن معلومات خاطئة أو غير دقيقة أو غير كاملة في نماذج التسجيل.

لك الخاصة بأطراف ثالثة، فيما عدا بأنه وكقاعدة عامة، عليك تزويدنا فقط بالبيانات الخاصة بك وليست ت

   الحد املسموح به خالف ذلك في سياسة الخصوصية وملفات تعريف االرتباط هذه.

  بياناتك الشخصية باعتبار أنها لم تعد ضرورية للغرض الذي نحتاج إلى مواصلة معالجتها من  حذفلطلب

  معالجتها.أجله، كما أوضحنا أعاله، أو إذا لم يعد مسموًحا لنا قانوًنا ب

  بياناتك الشخصية، والتي تستلزم في بعض الحاالت حقك في أن تطلب منا  إلغاء أو الحد من معالجةلطلب

  تعليق معالجة البيانات مؤقًتا أو إبقائها ملدة أطول من الالزم.

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en
mailto:dataprotection@zara.com)ـ
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املوافقة سحب تلك في أيضا على معالجة البيانات الخاصة بكم ألي غرض، يكون لك الحق  موافقتكإذا قدمت لنا 
نشرح فيها والتي  ،بالتفصيل بعض األمثلة التي يمكنكم يها سحب موافقتكم 2تجدون في القسم  .في أي وقت

  األغراض التي نقوم بمعالجة بياناتكم من أجلها.

منكم أو ألغراض  موافقةعندما يكون مسموحا لنا من الناحية القانونية معالجة البيانات الخاصة بكم بناء على 
 في طلب 3عقد، كما هو موضح في القسم تنفيذ

ً
إمكانية نقل البيانات الشخصية الخاصة ، سيكون لكم الحق أيضا

وهذا يعني بأنه سيكون لكم الحق في استالم املعلومات الشخصية التي قمتم بإتاحتها لنا في صيغة منظمة  .بكم

 دون  أي موانع من طرفنا. ةن آخر مباشر إلى كيا نقلهاوشائعة االستخدام وقابلة للقراءة باآللة، للتمكن من 

 في 
ً
عالوة على ذلك، وبما أن معالجة البيانات الخاصة بكم قائمة على مصلحتنا املشروعة، سيكون لكم الحق أيضا

 االعتراض على معالجة البيانات الخاصة بكم.

، نعلمكم بأن لكم الحق في تقديم شكوى لدى الهيئة التنظيمية املسؤولة عن ح
ً
ماية البيانات، وعلى وجه أخيرا

( Autoriteit Persoonsgegevensالخصوص، هيئة حماية البيانات الهولندية )
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl. 

 ماذا يحدث عندما تزودنا ببيانات خاصة بأطراف ثالثة؟ .7

خدمات تتطلب منا معالجة البيانات الشخصية لطرف ثالث تستلزم تزويدها بواسطتكم، في نحن نقدم وظائف و 

  هذه الحاالت، فإنك تؤكد على إبالغك لهم باألغراض والطريقة التي نحتاجها ملعالجة بياناتهم الشخصية.

 التغييرات على سياسة الخصوصية وملفات تعريف االرتباط .8

في  ناسًبا.ة في سياسة الخصوصية وملفات تعريف االرتباط هذه عندما نعتبر ذلك ميجوز لنا تعديل املعلومات الوارد
حال قيامنا بذلك، سنقوم بإشعاركم بواسطة إجراءات متعددة من خالل املنصة )على سبيل املثال، من خالل بانر، 

لخاص بكم عندما يكون هناك نافذة منبثقة، إشعار منبثق(، أو يجوز لنا إرسال إشعار إلى عنوان البريد اإللكتروني ا

تغيير معني في الخصوصية الخاصة بكم، لكي تتمكنوا من مراجعة التغييرات وتقييمها، وحسب مقتض ى الحالة، 
في أي حالة من الحاالت، نحن نقترح عليكم مراجعة سياسة  االعتراض عليها أو إلغاء االشتراك في أي خدمة أو وظيفة.

ط هذه من حين آلخر في حال إجراء تعديالت طفيفة عليها أو إجراء أي تحسينات الخصوصية وملفات تعريف االرتبا

 تفاعلية عليها، واغتنام الفرصة التي سوف تجدونها كنقطة معلومات دائمة على موقعنا اإللكتروني أو تطبيقنا.

 معلومات حول ملفات تعريف االرتباط .9

تصفحكم في املنصة، وفهم كيفية تفاعلكم معنا، وفي نحن نستخدم ملفات تعريف االرتباط وأجهزة أخرى لتسهيل 
 لسلوكيات التصفح الخاصة بكم.

ً
يرجى قراءة املعلومات  حاالت معينة، لكي نتمكن من عرض اإلعالنات لكم وفقا

الخاصة بنا حول ملفات تعريف االرتباط للحصول على فهم مفصل أكثر خول ملفات تعريف االرتباط واألجهزة 

 ستخدمها والغرض منها ومعلومات أخرى  ذات أهمية. املماثلة التي ن

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl
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 معلومات عن ملفات تعريف االرتباط
 ما هو ملف تعريف االرتباط؟

ملف تعريف االرتباط هو ملف نص ي صغير يخزنه املوقع اإللكتروني على جهازك الشخص ي أو هاتفك أو أّي جهاز 

ت تعريف االرتباط ضرورية لتيسير التصفح آخر، بحيث يتضمن معلومات عن تصفحك على هذا املوقع. ملفا

 بالنسبة إلى املستخدم، من دون اإلضرار بجهاز الحاسب اآللي الخاص بك.

 

في حين تستخدم هذه السياسة املصطلح العام "مللفات تعريف االرتباط" باعتبارها الطريقة الرئيسية لتخزين 

 
ُ
ستخدم مساحة "التخزين املحلي" للمتصفح أيًضا لألغراض املعلومات املستخدمة عبر هذا املوقع اإللكتروني. كما ت

 ذاتها شأنها شأن ملفات تعريف االرتباط. حيث تسري كل املعلومات املدرجة في هذا القسم على "التخزين املحلي".

 

 ما هي استخدامات ملفات تعريف االرتباط عبر هذا املوقع اإللكتروني؟

كيفية عمل املوقع. ويتمثل الغرض الرئيس ي من ملفات تعريف االرتباط  ملفات تعريف االرتباط هي جزء أساس ي حول 

ستخدم هذه امللفات الستذكار أولوياتك وما تفضله 
ُ
في تحسين تجربة التصفح الخاصة بك. فعلى سبيل املثال، ت

ا ملفات تعريف )اللغة والبلد... إلخ( أثناء التصفح وخالل الزيارات املستقبلية. كما تمكّنا املعلومات التي تجمعه

االرتباط أيًضا من تحسين املوقع بناًء على تقديرات أعداد املستخدمين وأنماط االستخدام ومالئمة املوقع ملصالح كل 

 مستخدم على حدة والبحث السريع... إلخ.

 

ملماثلة فإذا حصلنا على موافقتك املستنيرة مسبًقا، قد نستخدم ملفات تعريف االرتباط أو العالمات أو األجهزة ا

األخرى للحصول على معلومات تمكننا من إظهارك إما من موقعنا أو من مواقع أخرى أو عبر أية وسائل أخرى وكذلك 

 اإلعالنات استناًدا إلى تحليل عادات التصفح لديك.

 

 ما هي ملفات تعريف االرتباط غير املستخدمة على هذا املوقع اإللكتروني؟

مثل: عنوانك أو كلمة املرور أو بيانات بطاقة االئتمان أو بطاقة الخصم... إلخ ال نخزن معلومات شخصية حساسة، 

 في ملفات تعريف االرتباط التي نستخدمها.

 

 من يستخدم املعلومات املخزنة في ملفات تعريف االرتباط؟

ستخدم املعلومات املخزنة في ملفات تعريف االرتباط من موقعنا لدينا نحن حصًرا، باستثناء ما 
ُ
ُيشار إليه على أنه ت

ملفات تعريف ارتباط خارجية، تستخدمها وتديرها جهات خارجية لتقديم الخدمات التي نطلبها لتحسين خدماتنا 

ستخدم الخدمات الرئيسية ذات الصلة "بملفات تعريف االرتباط 
ُ
وتجارب املستخدمين عند التصفح عبر موقعنا. وت

جريت.الخارجية" للوصول إلى اإلحصاءات وضمان مع
ُ
 امالت الدفع التي أ

 

 كيف يمكنني تجنب استخدام ملفات تعريف االرتباط على هذا املوقع اإللكتروني؟

إذا فضلت تجنب استخدام ملفات تعريف االرتباط على هذه الصفحة مع الوضع في االعتبار الحدود والقيود سالفة 

 استخدام ملفات تعريف االرتباط في 
ً
املتصفح الخاص بك ثم حذف ملفات تعريف البيان، يجب أن تعطل أوال
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االرتباط املحفوظة في متصفحك فيما يتعلق بهذا املوقع اإللكتروني. يجوز أن تستخدم هذا الخيار ملنع استخدام 

 ملفات تعريف االرتباط في أّي وقت.

 

 كيف يمكنني تعطيل ملفات تعريف االرتباط ومنع استخدامها؟

تباط أو حظرها أو حذفها من هذا املوقع اإللكتروني في أّي وقت من خالل تغيير يجوز لك تقييد ملفات تعريف االر 

تكوينات املتصفح الخاص بك من خالل اتباع الخطوات املبينة أدناه. في حين تختلف اإلعدادات في كل متصفح، 

 ما تتم تهيئة ملفات تعريف االرتباط في قائمة "التفضيالت" أو "األدوات". لالطالع عل
ً
ى مزيٍد من التفاصيل بشأن عادة

 تهيئة ملفات تعريف االرتباط في املتصفح الخاص بك، انظْر قائمة "املساعدة" في املتصفح نفسه.

 

 ما هي ملفات تعريف االرتباط التي يستخدمها هذا املوقع على وجه التحديد وألّي غرض؟

ثلة األخرى التي يستخدمها هذا املوقع اإللكتروني يظهر املخطط أدناه ملفات تعريف االرتباط والعالمات واألجهزة املما

 جنًبا إلى جنب مع بعض املعلومات عن غرض ومدة وإدارة كل منها )لهذا املوقع وغيره(.
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 ملفات تعريف االرتباط الفنية والشخصية: لتحديد الهوية والتصديق والتصفح وتخصيص الواجهات والتفضيالت...

ستخدم ملفات تعريف االرتباط
ُ
لتحديد هوية املستخدم خالل الجلسة ومنع املستخدم من تكرار تسجيل الدخول على املوقع  ت

اإللكتروني وتعجيل إجراءات معينة واستذكار االختيارات التي تمت خالل الجلسة أو في الزيارات الالحقة واستذكار الصفحات التي 

 تمت زيارتها بالفعل... إلخ

 اإلدارة دةامل الغرض ملفات تعريف االرتباط

ستخدم ملفات تعريف االرتباط لتحديد هوية املستخدم والتحقق منها. كما تضم  تحديد هوية املستخدم
ُ
ت

: مدة االنتظار لحين االتصال وُمعِرف 
ً
بيانات فنية من جلسة املستخدم، مثال

 الجلسة... إلخ.

ملفات تعريف االرتباط  جلسة

 لهذا املوقع

ستخدم لتعري ُمعِرف الجلسة
ُ
 ف جلسة بروتوكولنقاللنصالتشعبيت

للمستخدم. فهي مشتركة في كل تطبيقات الويب لتحديد طلبات املستخدم خالل 

 الجلسة.

ملفات تعريف االرتباط  جلسة

 لهذا املوقع

تسمح بتحديد وضعية التصفح للمستخدم )بداية الجلسة والصفحة األولى  وضعية التصفح

 وحالة التصويت... إلخ(.والوصول األول ووضعية تمرير القائمة 

ملفات تعريف االرتباط  جلسة

 لهذا املوقع

: التخزين واللغة والعملة  اختيارات املستخدم
ً
تخزن قيم الجلسات بناًء على اختيارات املستخدم، مثال

 واملنتجات والحجم... إلخ.

ملفات تعريف االرتباط  جلسة

 لهذا املوقع

التفضيالت واالختيارات 

 األخيرة

( وكذلك تسمح ب
ً
استذكار االختيارات املفضلة لدى املستخدم )املتاجر مثال

االختيارات األخيرة )املتاجر واملنتجات واملوافقة على تحميل ملفات تعريف 

 االرتباط... إلخ( في جلسات الويب األخيرة.

ملفات تعريف االرتباط  باستمرار

 لهذا املوقع

: تفاصيل تحديد هوية املستخدم تخزن معلومات عن سلة التسوق امل سلة التسوق 
ً
صغرة، مثال

 فيما يتعلق بالسلة السابقة.

ملفات تعريف االرتباط  جلسة

 لهذا املوقع

ملفات تعريف االرتباط  جلسة تسمح بمعالجة التغييرات بين نطاقاتبروتوكولنقاللنصالتشعبي اآلمنة وغير اآلمنة.  البروتوكول 

 لهذا املوقع
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 ط لتحليالت التصفحملفات تعريف االرتبا

تحصل ملفات تعريف االرتباط على معلومات عامة عن وصول املستخدم إلى املوقع اإللكتروني )وليس إلى محتواه( لتزويدنا الحًقا 

 بمعلومات مجمعة عن حاالت الوصول ألغراض إحصائية.

 اإلدارة املدة الغرض ملفات تعريف االرتباط

ستخدم ملف (WC_GASourceاألصل )
ُ
ات تعريف االرتباط لتحديد أصل املستخدم عند الوصول إلى ت

: إذا وصل املستخدم إلى الصفحة الخاصة 
ً
إحدى صفحات هذا املوقع، مثال

 بتفاصيل املنتجات من شبكتها أو من متصفح البحث أو من موقع خارجي.

ملفات تعريف االرتباط  باستمرار

 لهذا املوقع

رتباط بمراقبة املوقع اإللكتروني عبر أداة تحليالت تسمح ملفات تعريف اال  تحليالت جوجل

جوجل وهي خدمة تقدمها جوجل للحصول على معلومات الدخول الخاصة 

باملستخدم على املوقع. بعض البيانات املحفوظة هي: عدد املرات التي زار 

فيها املستخدم املوقع وتواريخ أول وأخر زيارة ومدة الزيارات والصفحة التي 

ا ومحرك البحث الذي استخدمته للوصول إلى املوقع أو الرابط دخلت منه

وموقعك في العالم حيث دخلت إلى املوقع وغير ذلك. تهيئة ملفات تعريف 

حدد مسبًقا من خالل الخدمة التي تقدمها جوجل واملعلومات التي 
ُ
االرتباط ت

خزن 
ُ
نقل وت

ُ
تنتجها ملفات تعريف االرتباط عن استخدام موقعك بحيث ت

ر جوجل )وهي شركة مؤسسة في الواليات املتحدة األمريكية(. ومن ثم، عب

نقترح االعتماد على صفحة الخصوصية لتحليالت جوجل 

ides/collection/analhttps://developers.google.com/analytics/devgu

usage-yticsjs/cookie للحصول على مزيٍد من املعلومات عن ملفات تعريف

االرتباط املستخدمة وكيفية تعطيلها. ُيرجى تذكر أننا غير مسؤولين عن 

 محتويات املواقع األخرى أو دقتها.

ملفات تعريف االرتباط  باستمرار

 ملوقع آخر

التحسين )تحسين الشرائح 

دم النهائي وتسجيل واملستخ

ق 
َ
عل

ُ
الدخول امل

واألقواس)

optimizelySegments; 

optimizelyEndUserIdoptim

izelyPendingLogEvents; 

optimizelyBuckets)… 

أو  optimizely.comملفات تعريف االرتباط املحددة في النطاقات: 

www.optimizely.com  لنا بتحسين املظهر والحساسيات والرسائل تسمح

وغيرها بنية ضمان حصول املستخدم على تجربة تصفح متسقة على 

موقعنا اعتماًدا على تجارب املستخدمين السابقة. بعض البيانات املحفوظة 

للتحليل الحًقا: عدد التحديثات التي وجدها املستخدم ومعلومات شرائح 

: املتصفح وا
ً
لحملة ونوع املصادر املتنقلة وكافة الشرائح املستخدمين، مثال

املخصصة... إلخ. تهيئة ملفات تعريف االرتباط ُيحدد مسبًقا بناًء على 

)وهي مؤسسة في الواليات  Optimizely,Incالخدمة التي يقدمها مزودنا 

املتحدة األمريكية( وبالتالي نقترح الرجوع إلى موقعها 

(200040335us/articles/-https://help.optimizely.com/hc/en )

للحصول على مزيٍد من املعلومات بخصوص ملفات تعريف االرتباط 

املستخدمة وكيفية تعطيلها من خالل الرابط التالي 

s://www.optimizely.com/opt_outhttp ُيرجى تذكر أننا غير مسؤولين عن .

 محتوى املواقع األخرى أو دقتها.

ملفات تعريف االرتباط  باستمرار

 ملوقع آخر

 

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
http://www.optimizely.com/
https://help.optimizely.com/hc/en-us/articles/200040335
https://www.optimizely.com/opt_out
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 ملفات تعريف االرتباط لتحليالت املشتريات

ملوقع اإللكتروني، للتحقق أن املعامالت توفر تتيح ملفات تعريف االرتباط هذه جمع معلومات بخصوص املشتريات التي تمت عبر هذا ا

 ضمانات كافية للعمالء. ال تشمل ملفات تعريف االرتباط أية معلومات حساسة، مثل: تفاصيل البطاقات.

ملفات تعريف 

 االرتباط

 اإلدارة املدة الغرض

جهاز الشراء 

(thx_guid) 

، الهاتف... إلخ( حيث تسمح ملفات تعريف االرتباط بتحديد الجهاز )الحاسوب الشخص ي

جريت معاملة الشراء عبر هذا املوقع ألغراض التحليالت الالحقة بغرض التمكن من 
ُ
أ

تزويد العمالء بضمانات كافية في عمليات الشراء. املعلومات التي ُجمعت في ملفات 

 ( إلجراء التحليالت.Cybersourceتعريف االرتباط هذه جمعتها شركة خارجية )

ت تعريف االرتباط ملفا باستمرار

 ملوقع آخر

 
ُيحدث مخطط املعلومات هذا في أسرع وقت ممكن بتغير الخدمات التي يعرضها هذا املوقع. ومع ذلك، قد يخفق مخطط املعلومات 

ا أغراض مؤقًتا في إدراج ملف من ملفات تعريف االرتباط أو إحدى العالمات أو جهاز آخر كنتيجة للتحديث، لكنها ستظل دائًما أجهزة له

 مماثلة لتلك الواردة في هذا املخطط.

 

 

 


