
 سياسة الخصوصية 
 

 إليه باسم ريشا  ، engineer.net-https://your ملوقع استخدامك على  هذه  الخصوصية سياسة تنطبق

 املعلومات  جمع  بكيفية  دراية  على  كونواي  أن  ويريد  والزوار  نستخدميامل  خصوصية  مهندسكموقع    يقّدر"(.    مهندسك  وقعم)" 

 .بنا الخاصة الخصوصية سياسة اإلشعار هذا يصف. عنها  والكشف واستخدامها  الشخصية

 تقبل فإنك ،  مهندسك وقع م خدمات استخدام أو  حسابك إعداد أو engineer.net-https://your زيارة  خالل من

 .القانون  به  يسمح الذي بالقدر ،ههذ  الخصوصية سياسة في املوضحة املمارسات

 ؟ الشخصية املعلومات موقع مهندسك يجمع كيف  .1

 إلى نحتاج أننا  مالحظة يرجى. مهندسك خدمات نقدم عندما  أدناه املوضحة الوسائل خالل من عنك معلومات على نحصل

 وهذه املعلومات هي: .موقع مهندسك خدمات تقديم من نتمكن حتى املعلومات من معينة أنواع

 عند إنشاء حسابالشركات الهندسية واملهندسين وهي املعلومات التي تقدمها : واالشتراكعلومات التسجيل م .1.1

عدد سنوات الخبرة، نبذة تعريفية، السيرة الذاتية،   ،فئة التخصص، سمال مثل )ا واالشتراك في باقات مهندسك

 (. ، اسم املستخدم، وكلمة املرورالبريد االلكتروني والواتس، م الهاتفا رقأ

 ونخزنها في ملفات السجلنحن نجمع معلومات املعلومات التقنية:  .1.2
ً
عنوان  هذه املعلومات تشمل ، و معينة تلقائيا

مزود خدمة  املستخدم لربط جهازك الكمبيوتر بشبكة االنترنت، ونوع املتصفح، و ( IPبروتوكول شبكة اإلنترنت )

اإلضافية، وصفحات اإلحالة/الخروج، ومعرف الجهاز، ومعرف اإلعالن، ونظام التشغيل، وأنواع الوظائف  ،  اإلنترنت

ومعلومات عن استخدامك لخدماتنا، والبيانات املتعلقة باألجهزة املتصلة والتاريخ والوقت، وعدد النقرات، 

 بالشبكة )على سبيل املثال، الكمبيوتر أو الجهاز املحمول(.

 بشأن أي استفسار أو مشكلة قد نقوم بجمع معلوماتك عندما تتواصل مع خدمة عمالئنا معلومات التواصل:  .1.3

والتي تشمل إرسال الرسائل لنا وهذا يتطلب )االسم الكامل، رقم الهاتف، البريد   للموقعتواجهك أثناء استخدامك 

 اإللكتروني، عنوان الرسالة وموضوعها(.

  هذه املعلومات تشمل ، خدماتنا  في االشتراكعند إتمام عملية  يمكنك تزويدنا بمعلومات الدفع معلومات الدفع: .1.4

 البنكي. تفاصيل حسابك أو البياناتوغيرها من  CVV ورمزتها وتاريخ انتهاء صالحيرقم بطاقة االئتمان 

نحن ومزودي الخدمات لدينا قد نستخدم ملفات تعريف : Cookiesاملعلومات التي يتم جمعها بواسطة ملفات  .1.5

  صغيرة  نصية ملفات هي االرتباط تعريف ملفات االرتباط لجمع وتخزين املعلومات حول تفاعالتك مع خدماتنا.

 متصفحك. إلى إرسالها  يتم  التي الرقمية األبجدية األحرف  من سلسلة على تحتوي 

 معلومات إضافية عن نفسك ال تحدد هويتك الشخصية، بما  : املعلومات األخرى التي تزودنا بها  .1.6
ً
قد تقدم لنا طوعا

وتفضيالت الخدمة، ونوع الهاتف الذكي ومعلومات تقنية ، املدينة،  البلدعلى سبيل املثال ال الحصر االسم،  في ذلك،  

رة 
ّ
عن أساليب اتصال املستخدم باملوقع، وغيرها من املعلومات املشابهة التي زودتنا بها من خالل ملء النماذج املتوف

 .أخرى  على منصتنا أو من خالل التواصل معنا عبر الهاتف، أو البريد اإللكتروني، أو أّي وسيلة



 جهات  من  واإلحصائية  الديموغرافية  املعلومات  مثل  إضافية  معلومات  على  نحصل  قد   :أخرى   مصادر   من   معلومات  .1.7

فيسبوك وتويتر  مثل) االجتماعي التواصل شبكات أو املعلنين مثل ، مهندسك وقعم  خدمات غير  ومصادر خارجية

 .إليها وصولنا  على وافقت التي( وانستغرام

 موقع مهندسكالتي جمعها  املعلومات استخدام كيفية .2

 املعلومات التي جمعناها من املستخدمين لألغراض التالية: نستخدم نحن

  الحساباتللتحقق من صحة  ( أ)

 .مهندسك موقع وتطبيقات وخدمات وتطوير نوتحسي ةوحماي لصيانة (ب)

 .زيارتك أثناء إدخالها   إعادة  إلى تضطر ال حتى معلوماتك تذكر (ت)

  .ومعلومات ومحتوى  مخصصة إعالنات تقديم (ث)

  .التسويقية الحمالت فعالية مراقبة (ج)

  إليها. الوصول  تم التي والصفحات الزوار  عدد  إجمالي مثل اإلجمالية املوقع استخدام مقاييس وتخزين رصد (ح)

 .ألغراض ترويجية وإعالمية، وإجراء أبحاث السوق والدراسات االستقصائية (خ)

 خدماتنا وتحسينها لك.لتقديم الخدمات والدعم، وقياس مستوى  (د)

 علومات املمشاركة  .3

 سرية وخصوصية معلوماتك الشخصية، ومع ذلك الحفاظ على ب مهندسك وتطبيقات موقع يلتزم
 
معلوماتك  شاركقد ن

 لألغراض التالية:-حسب الضرورة - الشخصية

االمتثال ألمر من  أو القانونية أو الحكوميةواملطالبات لالمتثال واالستجابة للقوانين أو للوائح السارية أو لإلجراءات  ( أ)

لحماية حقوقنا أو أو مذكرة تفتيش أو طلب إنفاذ القانون أو إجراءات قانونية مماثلة  االستدعاءاملحكمة أو أمر 

 .القانونية

أو االشتباه   وسياسات سارية أخرى، بما في ذلك ألغراض التحقيقات في املخالفات املحتملةلتنفيذ شروطنا وأي شروط  (ب)

حدوث انتهاك لشروط الخدمة أو احتيال أو تعدي على امللكية الفكرية أو أي نشاط آخر قد يكون غير قانوني أو في 

 .يعرضنا للمسؤولية القانونية

ومنع حاالت التزوير واملسائل  عن  لكشفول ،مهندسكأو ملكية أو أمان مستخدمينا أو لحماية حقوقنا وخصوصيتنا  (ت)

 .األمنية والقانونية واألعطال التقنية والتعامل معها والتحقيق فيها 

 علوماتاملأمن وحماية  .4

  موقع مهندسكفي  يعد أمن بياناتك ( أ)
ً
 مهما

ً
بالنسبة لنا، لذا نحن نسعى للحفاظ على وذو أولوية قصوى أمرا

نتخذ كافة التدابير األمنية واإلجراءات السليمة ومعايير األمان الالزمة  ، و معلوماتك في سرية وأمانجميع 

التعديل أو التغيير أو اإلفصاح أو الوصول غير سوء االستخدام أو واملناسبة لحمايتها من الفقد أو التلف أو 

مثل جدران الحماية)الحوسبة(، الشبكات الخاصة   االستخدام غير املقصود وغير القانونياملصرح به أو 

 .التشفير  (VPNs) االفتراضية

 على تحديث ممارسات األمان الخاصة بنا واتباع أفضل اإلجراءات املتعارف عليها لحماية  (ب)
ً
نحن نعمل دائما

 .نايةمعلوماتك الشخصية، ومراجعة إجراءات األمان الخاصة بنا بع



% إال إذا كنت تتبع سياسات أمنية خاصة بك. يجب عليك 100من املمكن أال يكون هذا املستوى من الحماية فعال بنسبة 

أال تشارك بيانات حسابك مع أي شخص. وإذا كنت تشعر بالقلق بأن أي من بياناتك الشخصية قد تم اإلفصاح عنها، يجب 

 أنها قادمة من تشير تلقيت رسالة بريد إلكتروني  وفي حال .على حسابك عليك تغييرها على الفور بعد تسجيل الدخول 

 إلى: ،شخصية عنك عبر البريد االلكتروني معلوماتمنك وتطلب  مهندسك
ً
  يرجى توجيهها وإعادة إرسالها فورا

engineer.net-support@your 

  معالجة البيانات .5

الصحيحة واملحدثة فقط، لذا يحق لك الحصول على تصحيح بمعالجة البيانات الشخصية  مهندسك وقعم يلتزم .5.1

 .لبياناتك الشخصية غير الدقيقة واملتعلقة بك

بحذف البيانات الشخصية غير الضرورية فيما يتعلق باألغراض التي تم تجميعها أو معالجتها  مهندسك وقعم يلتزم .5.2

  .بطريقة أخرى 

ة لتنفيذ التدابير الفنية والتنظيمية املناسبة بطريقة نحن نستخدم فقط معالجات البيانات التي توفر ضمانات كافي .5.3

 .تجعل املعالجة تلبي وتكفل حماية حقوق جميع موضوعات البيانات املعنية

 إدارة خصوصيتك؟ كيفية .6

 :لديك دور كبير في حماية معلوماتك وبياناتك الشخصية ويمكنك البدء اآلن عن طريق القيام بما يلي .6.1

 .مهندسك وقعم االطالع والتحكم أو تعديل املعلومات التي تحدد هويتك من خالل حسابك في  .6.1.1

 .اختر كيفية التعامل مع ملفات تعريف االرتباط "كوكيز" وتقنيات التتبع األخرى  .6.1.2

 .عدم الكشف عن كلمة املرور الخاصة بك أو معلومات الحساب الخاصة بك لشخص آخر .6.1.3

 إذا كنت تستخدم جهاز الكمبيوتر الخاص  يجب عليك تسجيل الخروج  .6.1.4
ً
 في نهاية جلستك خاصة

ً
دائما

 .بشخص آخر أو في أماكن اإلنترنت العامة

عن أي تصرفات ناجمة عن وصول جهات خارجية إلى معلوماتك بسبب إخفاقك   أي مسؤولية  مهندسك   وقعمال يتحمل   .6.2

 .في الحفاظ على سرية معلوماتك الشخصية

 روابط األطراف الثالثة .7

على روابط ملواقع إلكترونية ليست مملوكة لنا أو تحت إدارتنا، أو إعالنات من مواقع  مهندسك وتطبيقات حتوي موقعي قد

أخرى. لذا نوصيك بقراءة وفهم سياسات الخصوصية لهذه املواقع قبل استخدامها، لذلك فإننا ال نتحمل أي مسؤولية عن 

 .تصل إليها الروابطمحتوى ونشاطات وممارسات هذه املواقع التي 

 رسائل البريد اإللكتروني .8

بإرسال رسائل الكترونية إلى بريدك املسجل لدينا، وإليقاف تلقي هذه الرسائل اتبع رابط إلغاء  مهندسك موقع قد يقوم 

 االشتراك في الجزء السفلي من البريد اإللكتروني وحدد الخيار املناسب لك.

 التغييرات في سياسة الخصوصية .9

رجى م  .راجعة هذه السياسة بشكل منتظم لالطالع على أحدث نسخة من سياسة الخصوصية هذهي 



 لتقديره الخاص  مهندسك وتطبيقات وقعمحتفظ ي
ً
بالحق في إجراء تغييرات أو تحديثات على سياسة من وقت آلخر وفقا

علمك   أي إجراءوعند الخصوصية في أي وقت. 
 
تغييرات جوهرية للطريقة التي نتعامل بها مع معلوماتك الشخصية، فسوف ن

ها،  تسري جميع التغييرات في سياسة الخصوصية فور نشر  .املحدد لحسابكبهذا من خالل خدماتنا أو عبر البريد اإللكتروني 

 .واستخدامك لخدماتنا بعد إشعار تغيير املواد أو نشر البيان املحدث يعني موافقتك على جميع هذه التغييرات

 

 التواصل معنا .10

بجمع أو استخدام أو كشف املعلومات الشخصية الخاصة   مهندسك وقعملديك أسئلة أو استفسارات حول قيام  كانتذا إ

 support@your-engineer.netعبر البريد االلكتروني يرجى التواصل معنا على  بك،

 . 

استخدام أنت ٌتقر بأنك قرأت وفهمت سياسة الخصوصية هذه وتوافق على االلتزام بجميع بنودها وشروطها. وأن استمرارك في  

 .على االلتزام بهذه السياسةوموافقة صريحة منك هو تأكيد  مهندسك وتطبيقات وخدمات موقع

   2019حقوق الطبع والنشر © 

 مهندسكجميع الحقوق محفوظة ملوقع 

 


