سياسة  EAQUALSللخصوصية

تحفظ  Eaqualsأي معلومات خاصة تشاركها معنا بأمان ،ولن تعالجها إال بما يتفق مع هذه السياسة ،ولن تستخدمها ألي غرض قد ال تتوقعه
بشكل معقول.
يقصد بالمعلومات الخاصة المعلومات التي قد تستخدم لتحديد هويتك .قد تتضمن هذه المعلومات االسم ،وتاريخ الميالد ،وعنوان البريد
اإللكتروني ،والعنوان البريدي ،ورقم الهاتف ،وتفاصيل بطاقة االئتمان أو بطاقة الخصم .المعلومات الخاصة الموجودة بحوزتنا تسمح لنا بتقديم
الخدمات والمنتجات والمعلو مات ،وتساعدنا على تكوين فهم أفضل لطريقة جذب األعضاء وغير األعضاء من المهتمين بخدماتنا وتطويرها
هي وسبل التواصل معهم .ال نهدف لطلب أو تخزين أي بيانات ال نحتاج إليها.

ما هي المعلومات التي نجمعها عنك؟
تجمع  Eaqualsمعلومات خاصة بك عند موافقتك على احتفاظنا بها من خالل انضمامك ل  Eaqualsكعضو معتمد أو عضو منتسب أو
عضو منفرد ،أو من خالل االستعانة بخدمات  Eaqualsللتدريب واالستشارات ،أو التسجيل في أحد فعاليات  ،Eaqualsأو التقدم للحصول
على تمويل أو جائزة أو منحة دراسية من  Eaqualsأو في حال تقدمك لتكون متحدثًا في أحد مؤتمرات أو فعاليات .Eaquals

كيف سنستخدم المعلومات الخاصة بك؟
بشكل رئيسي سنستخدم المعلومات الخاصة بك في:
• إدارة عضويك
• توفير معلومات ُمحدثة تتعلق بالتطورات التي تجري في Eaquals
• مراسلتك بخصوص أحد الفعاليات التي قد وافقت على المساهمة فيها أو سجلت لالشتراك بها
صا ألعضاء  Eaqualsنيابة عن مؤسسات من
• مراسلة أعضائنا من وقت آلخر لنقدم لهم تفاصيل عروض وعروض ترويجية مقدمة خصي ً
أطراف ثالثة
• االحتفاظ بتاريخ مسجل لتعامالتنا معك
• ضمان معرفتنا بأفضل طريقة تودأن نتواصل معك من خاللها
• وكذلك قد نجمع معلومات عنك أو نحتفظ بها في حال إرسالك مالحظات حول خدماتنا أو تقدمك بشكوى.
لن تشارك  Eaqualsمعلوماتك أو تمررها لطرف ثالث.

كيف سنحفظ معلوماتك بأمان؟
نضمن توافر أدوات تحكم تقنية مناسبة وفعالة لحماية معلوماتك ومنع الوصول غير المصرح به إليها.
• تهدف  Eaqualsإلى إبقاء أنظمة تكنولوجيا المعلومات مزودة بأحدث أدوات األمان ،لبناء شبكات آمنة لحماية بياناتكم على شبكة اإلنترنت
من الهجمات اإللكترونية ولضمان وجود نسخة مدعومة وآمنة من البيانات.
• تقييد ومراقبة الوصول للبيانات الحساسة .ال تتوفر معلوماتك الخاصة للعاملين لدينا سوى في إطار ’الحاجة للمعرفة‘ فقط.

Eaquals
بريد إلكترونيinfo@eaquals.org :

www.eaquals.org
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• في حال االستعانة بشركات خارجية لجمع المعلومات (بما في ذلك المعلومات الشخصية) ومعالجتها نيابة عنا ،فإننا نتحرى بدقة عن هذه
الشركات قبل التعاون معهم ،كما نحرر عقدًا يحدد توقعاتنا ومتطلباتنا؛ خاصة فيما بتعلق بكيفية إدارتهم للمعلومات الخاصة التي قد يجمعوها أو
يمكنهم الوصول إليها.
• الحالة الوحيدة التي سنشارك فيها تفاصيل عنك مع الغير دون الحصول على موافقة منك هي الظروف االستثنائية مثل حالة طبية طارئة أو
إذا ُ
طلب ذلك بصفة قانونية.
• • ندرب موظفينا على إجراءات األمان والخصوصية على شبكة اإلنترنت.
الوصول لمعلوماتك الشخصية وتعديلها
يحق لك طلب نسخة من المعلومات الخاصة بك لدينا .في حال رغبتك في نسخة من كل أو بعض المعلومات الخاصة بك يُرجى مراسلتنا بالبريد
اإللكتروني على العنوان التاليinfo@eaquals.org:
نود أن نتأكد من أن معلوماتك صحيحة ومحدثة .يمكنك أن تطلب منا تصحيح أو إزالة المعلومات التي قد تعتقد أنها غير صحيحة.

المواقع األخرى
يضم موقعنا روابط لمواقع أخرى .تقتصر سياسة الخصوصية هذه على هذا الموقع ،لذلك في حال الضغط على رابط من روابط المواقع
األخرى يجب عليك قراءة سياسة الخصوصية الخاصة بهم.

تغيير سياسة الخصوصية
نراجع سياسة الخصوصية الخاصة بنا بشكل دوري ،وسوف نضيف أي تحديثات تجرى عليها على هذه الصفحة .أُجري أخر تحديث لسياسة
الخصوصية هذه في  10يناير .2018

كيفية التواصل معنا
يرجى التواصل معنا في حال كان لديك أية أسئلة حول سياسة الخصوصية ،أو حول المعلومات الخاصة التي نحتفظ بها عنك .راسلنا على
البريد اإللكتروني info@eaquals.org
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