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 2020 أكتوبر 30 :تعديل آخر

 

 
 

 اإلشعار هذا عليك يسري وكيف نحن من
        :عنك Pentair شركة تجمعها قد التي الشخصية المعلومات اإلشعار هذا يحدد   ولذلك، .خصوصيتك Pentair شركة تقدر

 إليها يشار) هذا” الخصوصية إشعار“ إلى الوصول خاللها من يمكنك والتي بواسطتنا، تشغيلها يتم التي الويب مواقع خالل من 

 ،(”الويب مواقع“ باسم

 باسم إليها يشار) خاللها من أو المحمولة واألجهزة الكمبيوتر أجهزة على لالستخدام نوفرها التي البرامج تطبيقات خالل من 

 ،(”التطبيقات“

 لدينا لالتصال قابلة أو” األشياء انترنت“ بنظام متصلة أجهزة أي خالل من (أجهزة“ باسم إليها يشار IoT”)، منتجات وتشمل 

  لدينا، اإلنترنت بشبكة المتصلة المائية الحلول

 إشعار“ إلى الوصول خاللها من يمكنك والتي نديرها التي وتطبيقاتها االجتماعي التواصل وسائل صفحات خالل من 

 ،(بنا الخاصة” االجتماعي التواصل صفحات“ باسم جماعية بصورة إليها يشار) هذا” الخصوصية

 بتنسيق اإللكتروني البريد رسائل خالل من HTML هذا،” الخصوصية بإشعار“ ترتبط والتي إليك نرسلها التي 

 أو الويب إلى المستندة التدريبات مثل معنا، تجريها التي باإلنترنت االتصال ودون اإلنترنت عبر األخرى التفاعالت خالل من 

  .لوجه وجًها الشخصية األحداث

 غير واألنشطة اإللكتروني البريد ورسائل” االجتماعي التواصل صفحات”و” IoT أجهزة”و” التطبيقات”و” الويب مواقع“ إلى نشير

  .”الخدمات“ باسم مجتمعة باإلنترنت المتصلة

 بإشعار ترتبط التي لها التابعة الشركات من وأي Pentair plc شركة إلى” Pentair“ مصطلح يشير اإلشعار، هذا ألغراض

 منفصلة خصوصية إشعارات تنشر قد لنا التابعة الشركات بعض أن مالحظة يرجى .أخرى طريقة بأي به تزودك أو هذا الخصوصية

 .هذا الخصوصية إشعار من بدالً  بها الخاصة المنشورة الخصوصية إلشعارات وتخضع الويب، على مواقعها على

 
 بها واالحتفاظ الشخصية معلوماتك جمع كيفية

 فإننا الشخصية، معلوماتك Pentair تجمع عندما .محدد بفرد ترتبط أو كفرد هويتك تحدد التي المعلومات هي” الشخصية المعلومات“

 .مفرطة بصورة عنه تزيد وال أجله من جمعها يتم الذي بالغرض تفي والتي الصلة ذات المعلومات جمع إلى نسعى
 

 اإلشعار هذا عليك يسري وكيف نحن من
 قد التي الشخصية المعلومات اإلشعار هذا يصف  .العالقات جميع عليه تقوم الذي األساس هي الثقة أن نؤمن Pentair في نحن

 وطريقة المعلومات لهذه استخدامنا وكيفية الوسائل، من غيرها أو التطبيقات أو الويب مواقع خالل من عنك Pentair شركة تجمعها

 .معرفتها يهمك التي الصلة ذات األخرى والمعلومات عنها، الكشف

  .أدناه الموجودة األقسام عناوين جميع فوق انقر المزيد، على للتعرف

 بها واالحتفاظ الشخصية معلوماتك جمع كيفية

 من جمعها يتم الذي بالغرض تفي والتي الصلة ذات المعلومات جمع إلى نسعى فإننا الشخصية، معلوماتك Pentair تجمع عندما

 في بما متنوعة، مصادر خالل من ومراقبتها وإنشاؤها عنك شخصية معلومات جمع لنا ويجوز .مفرطة بصورة عنه تزيد وال أجله

 وقد .أخرى أطراف ومن االرتباط تعريف ملفات مثل التكنولوجية المصادر خالل ومن مباشرة بصورة منك عليها الحصول ذلك

 وسنحتفظ .التسويق بيانات أو والمراسالت، الدفع بيانات أو االتصال، معلومات المثال، سبيل على البيانات، من األنواع هذه تتضمن

 أطول لمدة بها االحتفاظ كان إذا إال هذا،” الخصوصية إشعار“ في الموضحة األغراض لتحقيق الالزمة للفترة الشخصية بمعلوماتك

 .القانون بموجب به مسموًحا
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 :يلي ما عنك معلومات بها نجمع قد التي الطرق تتضمن ●
o عبر المكالمات أو مواقعنا، أو الهاتف، مثل المصادر، من متنوعة مجموعة من شخصية معلومات نجمع قد 

 أو بنا، الخاص النقل وكيل أو المحمولة، لألجهزة المخصصة أو اإلنترنت عبر خدماتنا أو تطبيقاتنا أو اإلنترنت،

 .اإلنترنت عبر إعالناتنا

 بدء أثناء في شخصية معلومات نجمع قد المثال، سبيل على :”الخدمات“ خالل من :الخدمات خالل من ▪

 عند أو التجارية، المعارض أو التدريب عمليات أو الفعاليات أثناء في أو تنفيذها، أو التجارية العالقات

 أو منتج، تبديل أو رد عند أو حساب، إنشاء عند أو للمنشورات، طلبك أو اإلخبارية النشرات في اشتراكك

 عبر خدماتها أو Pentair فعاليات في التسجيل عند أو االستبيانات، إكمال عند أو هدايا، بطاقة تنشيط عند

 تطبيقات أو أجهزة تثبيت عند أو المعلومات، من مزيد على للحصول معنا التواصل عند أو اإلنترنت،

IoT ،قبل أو االجتماعي التواصل منصة إلى الدخول تسجيل أثناء في مواقعنا زيارة عند أو واستخدامهما 

  .ذلك

 موفري من أو عامة مصادر من شخصية معلومات أيًضا نجمع قد :أخرى مصادر من :أخرى مصادر من ▪

 موقع لدينا البشرية الموارد فريق يستخدم قد المثال، سبيل فعلى .األخرى األطراف من البيانات

LinkedIn منصة لكل .للتوظيف المرشحين هوية على للتعرف االجتماعي التواصل منصات من غيره أو 

 الشخصية معلوماتك بها تعالج التي الطريقة بشأن بها الخاصة سياستها االجتماعي التواصل منصات من

 الشخصية، لمعلوماتك استخدامها حول أسئلة أو مخاوف أي لديك كانت فإذا .مواقعها إلى وصولك عند

 شركاء مع أيًضا نعمل وقد .استخدامها قبل بعناية بها الخاصة الخصوصية سياسات قراءة عليك يجب

 أو مساهمينا، مع التفاعل طريقة لتنسيق النقل وكالء مع أو المحتملين، العمالء لتحديد المشتركين التسويق

  .Pentair موظفي إلى الخدمات لتقديم األخرى األطراف مع

 

 :يلي ما عنك نجمعها قد التي الشخصية المعلومات أنواع تتضمن ●
o اإللكتروني؛ البريد وعنوان البريدي والعنوان الهاتف ورقم واللقب االسم مثل االتصال، معلومات 
o والمالحظات؛ الفيديو، مقاطع / والصور واألسئلة، الطلبات مثل ترسلها، التي المراسالت معلومات 

o الجنساني؛ والنوع والعمر اللغة مثل الديموغرافية، المعلومات 
o الرسائل؛ إرسال تكرار وتفضيالت اإللكتروني البريد اشتراك مثل التسويقية، التفضيالت 
o الحساب؛ ومعلومات االئتمان بطاقة تفاصيل مثل الدفع، بيانات 
o “تتولى عندما لدينا، المحمولة الهواتف تطبيقات في الواردة” الخدمة شروط“ في محددة هي كما” ،الجهاز بيانات 

 واستخدامهما؛ التطبيقات أو IoT أجهزة تثبيت

 الموقع في الموجودة بالكاميرات التطبيق بتوصيل لك تسمح ميزات تطبيقاتنا تتضمن قد المثال، سبيل على ▪
 محتوى أو الصور عرض من لتمكينك بك، الخاص السباحة حمام إنشاء موقع في بتثبيتها قمت والتي
 من (الزمنية الفواصل عبر الفيديو دفق أو المباشر البث مثل) الكاميرات تلك خالل من تلتقطه الذي الفيديو
 .التطبيق خالل

o الخدمات“ الستخدام بالتسجيل تبادر عندما تستخدمها التي المستخدم، اعتماد بيانات”. 
 

 من نتمكن ال فقد المطلوبة، المعلومات تقدم لم وإذا .المطلوبة” بالخدمات“ تزويدك أجل من الشخصية المعلومات جمع إلى نحتاج

 يتعلق فيما آخرين بأشخاص تتعلق شخصية معلومات بأي لنا التابعين الخدمة موفري تزويد أو تزويدنا حالة وفي .”الخدمات“ تقديم

 .هذا” الخصوصية إلشعار“ وفًقا المعلومات باستخدام لنا وتسمح بذلك للقيام الصالحية لديك بأن تقر فأنت ،”بالخدمات“
 

 وسنحتفظ .أجله من عليها الحصول تم الذي والغرض المعلومات طبيعة على الشخصية بمعلوماتك لالحتفاظ الزمنية المدة تعتمد ●

 لمدة بها االحتفاظ كان إذا إال هذا،” الخصوصية إشعار“ في الموضحة األغراض لتحقيق الالزمة للفترة الشخصية بمعلوماتك

 ما بالمعلومات احتفاظنا فترات لتحديد نستخدمها التي األساسية المعايير وتتضمن .القانون بموجب مطلوًبا أو به مسموًحا أطول

 :يلي
o مع عالقة أو نشط حساب فيها لديك يكون التي الزمنية المدة طول Pentair؛ 

o محتمل؛ أعمال شريك أو كعميل عليك نتعرف عندما 
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o قانوني؛ إجراء أو قانون أو محكمة ألمر االمتثال علينا يتعين عندما 

o الضرائب أغراض مثل - المهنية التوجيهية والمبادئ القانونية المتطلبات بموجب مطلوًبا األمر يكون عندما 

 الدعاوى أو بها المعمول التقادم بقوانين يتعلق فيما أو والسالمة، الصحة جوانب بشأن والمعلومات والتدقيق،

  .التنظيمية التحقيقات أو القضائية

 

 

 

 الشخصية لمعلوماتك استخدامنا كيفية
 أجله، من الشخصية معلوماتك منحتنا الذي الغرض ولتحقيق خدماتنا، ولتحسين لخدمتك، الشخصية معلوماتك Pentair شركة تستخدم قد

  :ذلك في بما األخرى، المشروعة التجارية ولألغراض

 .بطلباتك والوفاء” الخدمات“ وظائف توفير ●
o الضمان، مطالبات مع والتعامل المشتراة، المنتجات وتسجيل المعالجة، طلبات مثل طلبتها، التي المعامالت إجراء 

 الصلة؛ ذات العمالء خدمة وتقديم
o بطلباتك؛ والوفاء استفساراتك على والرد المنتجات من ومشترياتك حسابك بشأن معك التواصل 
o لدينا؛ والسياسات واألحكام الشروط على تطرأ التي التغييرات مثل إليك، اإلدارية المعلومات إرسال 
o لديك المنتجات وظائف بشأن تطلبها التي المعلومات وإرسال المنتجات من مشترياتك صيانة. 
 

 .القانونية االلتزامات ألحد لالمتثال أو/و معك التعاقدية عالقتنا إلدارة األنشطة هذه في سنشارك

 

  .األخرى التسويقية المواد أو/و بالمعلومات تزويدك ●

o من المتوفرة الخدمات أو بالمنتجات إعالمك Pentair بها؛ مهتًما تكون قد والتي  

o لمنتجات استخدامك بشأن استبيانات إرسال Pentair وخدماتها؛ 

o الوسائط ميزات على خدماتنا تشتمل المثال، سبيل على .استخدامها تختار التي االجتماعية المشاركة وظيفة تسهيل 

 مشاركة“ مستخدم واجهة عنصر أو به، مستخدم واجهة وعناصر Facebook على” أعجبني“ زر مثل االجتماعية،

 .خدماتنا على تعمل التي التفاعلية المصغرة البرامج أو ،”هذه
 

 .مشروعة مصلحة لدينا يكون عندما أو بموافقتك األنشطة هذه في سنشارك
 

 .المخصصة الخدمات وتوفير األعمال تقارير إلعداد الشخصية المعلومات تحليل ●
o المحتوى استخدام كيفية حول المجمعة االتجاهات تقارير إعداد أجل من بها التنبؤ أو المستخدمين تفضيالت تحليل 

  ؛”خدماتنا“ تحسين من نتمكن حتى لنا، التابع الرقمي

o أو/و بالمعلومات وتزويدك معك تفاعالتنا تخصيص من نتمكن حتى أفضل، بصورة وتفضيالتك اهتماماتك فهم 

 الهتماماتك؛ وفًقا خصيًصا المصممة العروض
o عبر اهتمامك ويثير بك صلة ذو أنه نعتقد الذي المحتوى تقديم من نتمكن حتى أفضل، بصورة تفضيالتك فهم 

 .”خدماتنا“
 

 القانون بموجب المطلوب الحد إلى موافقتك على الحصول وبعد المشروعة مصالحنا حسب مخصصة خدمات سنقدم

  .به المعمول
 

 الشخصية لمعلوماتك استخدامنا كيفية
 الشخصية معلوماتك منحتنا الذي الغرض لتحقيق أو خدماتنا، لتحسين أو لخدمتك، الشخصية معلوماتك Pentair شركة تستخدم قد

 أو موافقتك مثل قانونية، قواعد عدة على Pentair وتعتمد .التجارية عملياتنا وإدارة معك والتواصل ما معاملة إجراء مثل أجله، من

  .للظروف وفًقا الشخصية معلوماتك الستخدام ،Pentair لشركة المشروعة المصالح
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 .التجارية أغراضنا تحقيق ●
o حقوق حماية ذلك في بما المخاطر، وإدارة التجارية عملياتنا إدارة Pentair وممتلكاتهم؛ واآلخرين  

o واألمن؛ التدقيق سياسات مثل الداخلية، والسياسات القانونية للمتطلبات االمتثال 
o الجديدة؛ الخدمات أو المنتجات تطوير 
o لدينا؛ التدريبية والدورات األحداث ذلك في بما وخدماتنا، منتجاتنا تعديل أو تعزيز أو تحسين 
o خدماتنا؛ في المستخدمين تهم التي الجوانب أكثر فهم المثال، سبيل على االستخدام، اتجاهات تحديد 
o واهتماماتهم مستخدمينا احتياجات نحو حمالتنا توجيه من نتمكن حتى الترويجية، حمالتنا فعالية مدى تحديد. 

 

 نحو لسعينا أو/و القانونية، لاللتزامات االمتثال أجل من أو/و معك، التعاقدية عالقتنا إلدارة األنشطة هذه في ننخرط إننا

 .مشروعة مصالح تحقيق
 

 الترويجية العروض من غيرها أو التنافسية المسابقات أو اليانصيب مسابقات في المشاركة من التمكن. 
o الترويجية العروض من غيرها أو التنافسية والمسابقات اليانصيب مسابقات في المشاركة فرصة لك نوفر قد. 
o لمعلوماتك استخدامنا كيفية حول معلومات تشمل إضافية قواعد على الترويجية العروض هذه بعض تحتوي 

 .عنها الكشف وشروط الشخصية

 

  .معك التعاقدية عالقتنا إدارة من للتمكن المعلومات هذه نستخدم نحن
 

 تجهيلها أو/و الشخصية المعلومات تجميع. 

o من بذلك نقوم إننا .ذلك بعد شخصية معلومات اعتبارها يتم ال حتى تجهيلها أو/و الشخصية المعلومات بجمع نقوم قد 

 تعد لم ألنها نظًرا غرض، ألي عنها والكشف استخدامها يتم قد حيث الستخدامها، أخرى بيانات استخالص أجل

 .آخر فرد أي هوية أو هويتك تحدد
 

 

 

 الشخصية معلوماتك مشاركة كيفية
 لتوفير لها التابعة األخرى والشركات واألقسام التجارية وعالماتها األخرى Pentair كيانات مع الشخصية معلوماتك Pentair تشارك قد

 األخرى األطراف مع الشخصية معلوماتك أيًضا نشارك وقد هذا، الخصوصية إشعار في المدرجة األنشطة ذلك في بما لك، الخدمات

  .أدناه موضح هو كما المحددة

  :الشخصية المعلومات نشارك نحن

 وموقعها لنا التابعة الكيانات قائمة مراجعة يمكنك .هذا الخصوصية إشعار في الموضحة األغراض وفق لنا التابعة الكيانات مع 

 .مشتركة بصورة المستخدمة الشخصية المعلومات إدارة عن المسؤول الطرف Pentair plc شركة ُتعد .هنا

 من أًيا األنشطة هذه تشمل قد .توجيهاتنا وفق أنشطة بإجراء ويقومون موثوقة، أخرى ألطراف تابعين خدمات موفري مع 

 سبيل على .”الشخصية لمعلوماتك استخدامنا كيفية“ أعاله، القسم في موضح هو كما Pentair شركة تتناولها التي األنشطة

 وتوفير الطلبات، وإتمام الدفع، عملية ومعالجة البيانات، وتحليل ويب، مواقع استضافة األنشطة هذه تتضمن أن يمكن المثال،

 الشخصية معلوماتك مشاركة كيفية
 لشركة يحق .لها تابعة أخرى فرعية وشركات وأقسام تجارية وعالمات كيانات مع الشخصية معلوماتك Pentair شركة تشارك قد

Pentair كان إذا أو جانبك، من موافقة على الحصول بعد عنها نيابةً  معالجتها لتتم أخرى أطراف مع الشخصية المعلومات مشاركة 

 جمع فيه تم الذي البلد خارج من الشخصية المعلومات مستلمو يكون قد .القانون بموجب مطلوًبا أو به مسموًحا األمر هذا

 شركة تتخذ الحاالت، هذه مثل وفي .(EEA) األوروبية االقتصادية المنطقة خارج تقع التي البلدان في ذلك في بما المعلومات،

Pentair البيانات خصوصية حماية من مناسب مستوى تحقيق لضمان إجراءات.  

C:\Users\e1203755\Desktop\Pentair Global Privacy Program\Pentair Entities.xlsx
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 من وغيرها والتدقيق، اإللكتروني، البريد عبر والتسليم العمالء، وخدمة بها، المتعلقة األساسية والبنية المعلومات تكنولوجيا

 .الخدمات

 اختياراتك يالئم بما التسويقية، الرسائل بإرسال لهم للسماح األخرى، األطراف مع. 

 خدماتنا؛ خالل من توفيره يتم والذي المحدد التجاري الشريك هذا من عرًضا قبلت إذا أخرى جهة من تجاري شريك مع 

 بجهاز المرتبطة المعلومات لمشاركة” التطبيق“ تهيئة تتولى عندما موثوقين، موزعين مع IoT بيانات“ ذلك في بما) لك التابع 

 ذات وخدمات منتجات تقديم مع وصيانته IoT جهاز لمراقبة المعلومات هذه الموزع يستخدم قد .معين موزع مع (”الجهاز

 ولن .”التطبيق“ إعدادات خالل من فصاعًدا وقت أي في الموزع مع المعلومات هذه مشاركة إيقاف تختار أن ويمكنك .صلة

 .متواصل بشكل واستخدامها مشاركتها، توقف أن قبل تلقاها التي بالمعلومات الموزع احتفاظ إمكانية على األمر ذلك يؤثر

 لجهاز مشتركين كمستخدمين” تطبيق“ أي عبر جانبك من تعيينهم تم آخرين أفراد مع IoTالمستخدمين لهؤالء سيحق حيث ؛ 

  .”التطبيق“ عبر به والتحكم IoT جهاز مراقبة من سيتمكنون كما ،”التطبيق“ على المخّزنة المعلومات إلى الوصول المشتركين

 الرسائل لوحات على والمحتوى المعلومات نشر عند الشخصية المعلومات عن الكشف تختار قد الخدمات، استخدام خالل من 

 االجتماعية الوسائط صفحات الحصر، ال المثال سبيل على ذلك، في بما) والمدونات الشخصي الملف وصفحات والدردشة

 أو بنشرها تقوم معلومات أي أن مالحظة يرجى .األحداث من وغيرها العمل وورش التدريبات في تشارك وعندما (بنا الخاصة

  .األشخاص وعامة اآلخرين للمستخدمين متاحة تكون وقد عامة ستصبح الخدمات هذه خالل من عنها الكشف

 أصدقائك مع المعلومات مشاركة من ستتمكن االجتماعي، التواصل شبكات على بحسابك لديك” الخدمات“ حساب ربط عند 

 التواصل وسائل حساب موفر ومع آخرين، مستخدمين ومع االجتماعي، التواصل وسائل على حسابك على الموجودين

 المشتركة المعلومات استخدام أن وتدرك هذه، المعلومات مشاركة عملية تسهيل لنا تخّول فأنت بذلك، و .لديك االجتماعي

 .االجتماعي التواصل خدمة موفر لدى الخصوصية لسياسة سيخضع

 العروض من وغيرها التنافسية والمسابقات اليانصيب مسابقات عن المسئولة األخرى األطراف من الراعية الجهات مع 

 .الُمماثلة الترويجية
 

 

 مصلحة أو قانونية التزامات وجود عند خاصةً  الحاجة، أو الضرورة عند عنها والكشف الشخصية معلوماتك باستخدام أيًضا نقوم نحن

 :بذلك للقيام مشروعة

 إقامتك بلد خارج عليها المنصوص القوانين تشمل قد والتي بها، المعمول واللوائح للقوانين االمتثال.  

 جهات الجهات هذه تشمل وقد .مهمة أنها نعتقد معلومات تقديم أو ما طلب على الرد مثل والحكومية، العامة الجهات مع التعاون 

 .إقامتك بلد خارج موجودة

 بمعلومات اإلدالء أو القانون إلنفاذ وأوامر طلبات على الرد عند المثال، سبيل على القانون، بإنفاذ الُمكلفة الهيئات مع التعاون 

 .مهمة أنها نعتقد

 أو/و ممتلكاتنا، أو سالمتنا أو خصوصيتنا أو حقوقنا وحماية لدينا واألحكام الشروط تنفيذ ذلك في بما أخرى، قانونية ألسباب 

  .اآلخرين حقوق أو حقوقك أو لنا التابعة الشركات حقوق

 أو التنظيم إعادة حاالت في آخر طرف إلى نقلها أو الشخصية معلوماتك عن الكشف في مشروعة مصلحة وجود حال في 

 أو أعمالنا من جزء أي أو كل في آخر نحو على التصرف أو النقل أو التكليف أو مشترك مشروع في الدخول أو البيع أو الدمج

 األخرى، األطراف هذه تشمل وقد (.المماثلة اإلجراءات أو اإلفالس بحاالت المتعلقة األمور ذلك في بما) مخزوناتنا أو أصولنا

 .له التابعين والمستشارين مستحوًذا كياًنا المثال، سبيل على

 الشخصية معلوماتك عن والكشف األخرى االستخدامات
 أو قانونية التزامات وجود عند خاصةً  الحاجة، أو الضرورة عند عنها والكشف الشخصية معلوماتك باستخدام أيًضا نقوم نحن

 .بذلك للقيام مشروعة مصلحة
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 :مثل محدد، بفرد مباشر بشكل ترتبط ال أو المحددة هويتك عن تكشف ال معلومات أي هي” األخرى المعلومات“

 والجهاز المتصفح معلومات 
 التطبيق استخدام بيانات 
 أجهزة خالل من جمعها يتم التي المعلومات IoT، واإلعدادات المنتج تهيئة وعملية التثبيت بعملية المتعلقة البيانات مثل 

  التشغيلية والبيانات الجغرافي والموقع واالستخدام
 التقنيات من وغيرها البكسل وعالمات االرتباط تعريف ملفات خالل من جمعها يتم التي المعلومات 
 المحددة هويتك عن تكشف ال والتي قدمتها، التي األخرى والمعلومات الديموغرافية المعلومات  
 المحددة هويتك عن يكشف ال نحو على جمعها تم التي المعلومات 

 التي لألغراض عنها ونكشف نستخدمها فقد به، المعمول القانون بموجب شخصية كمعلومات” أخرى معلومات“ مع التعامل منا ُطلب إذا
 .”اإلشعار“ هذا في المفصل النحو على الشخصية المعلومات عن ألجلها ونكشف نستخدم

 أخرى معلومات جمع

  :ذلك في بما متنوعة، بطرق” أخرى معلومات“ بجمع نقوم قد

 جهازك أو المتصفح خالل من:  
o وصول تحكم وحدة عنوان مثل جهازك، عبر تلقائي بشكل أو المتصفحات معظم بواسطة معينة معلومات جمع يتم 

 والشركة وإصداره التشغيل نظام واسم الشاشة ودقة (Mac أو Windows) الكمبيوتر ونوع (MAC) الوسائط

 (”التطبيق“ مثل) وإصداراتها” الخدمات“ واسم وإصداره اإلنترنت متصفح ونوع ولغته وطرازه للجهاز المصنعة
  .صحيح بشكل” الخدمات“ عمل لضمان المعلومات هذه نستخدم نحن .تستخدمها التي

 

 للتطبيق“ استخدامك خالل من”:  
o مثل وجمعها،” التطبيقات“ استخدام بيانات تتبع خدماتنا ولمقدمي لنا يجوز واستخدامه،” تطبيق“ بتنزيل قيامك عند 

 إلى تنزيلها تم التي والملفات والمعلومات خوادمنا إلى جهازك على الموجود” التطبيق“ وصول ووقت تاريخ
 .جهازك رقم على بناءً ” التطبيق“

 

 االرتباط التعريف ملفات استخدام:  
o لنا تتيح .تستخدمه الذي الكمبيوتر جهاز على مباشرة المخزنة المعلومات من أجزاء االرتباط تعريف ملفات ُتعد 

 تمت التي والصفحات” الخدمات“ في المستغرق والوقت المتصفح نوع مثل معلومات جمع االرتباط تعريف ملفات
 ألغراض المعلومات نستخدم لدينا الخدمات ومقدمو فنحن .األخرى المنقولة والبيانات اللغة وتفضيالت زيارتها
 نجمع كما .تجربتك على شخصي طابع وإلضفاء فعالية، أكثر بشكل المعلومات ولعرض التصفح، ولتيسير أمنية،
 كيفية وفهم ووظائفها، لتصميمها المستمر التحسين أجل من” الخدمات“ استخدام حول إحصائية معلومات أيًضا

 أو اإلعالنات بتحديد االرتباط تعريف ملفات لنا تسمح كما .بها المتعلقة المسائل حل في ومساعدتنا استخدامها
 تعريف ملفات أيًضا نستخدم قد .”للخدمات“ استخدامك أثناء وعرضها األرجح على ظهورها يتم التي العروض
  .إعالناتنا على الردود لتتبع اإلنترنت عبر اإلعالن في أخرى تقنيات أو االرتباط

o ملفات باستخدام المعلومات جمع تريد ال كنت إذا .بالمتصفح الموجودة التتبع عدم إلشارات حالًيا نستجيب ال نحن 
 لرفض خياًرا ستمنحك أو تلقائًيا االرتباط تعريف ملفات برفض لك تسمح المتصفحات معظم فإن االرتباط، تعريف

 الرجوع أيًضا تود قد .محدد ويب موقع من قبوله أو (محددة ارتباط تعريف ملفات أو) محدد ارتباط تعريف ملف
 عدم حالة في ولكن .html.cookies/index-org/manage.allaboutcookies.//www:http الموقع إلى

 من أيًضا تتمكن ال وقد .”للخدمات“ استخدامك عند المشكالت بعض تواجهك فقد االرتباط، تعريف لملفات قبولك
  .واحتياجاتك باهتماماتك تتعلق والتي نقدمها التي األخرى العروض أو اإلعالنات تلقي

 

 

 األخرى المعلومات
 مباشر بشكل ترتبط ال أو المحددة هويتك عن تكشف ال التي” األخرى المعلومات“ عن والكشف واستخدام بتجميع نقوم أن يمكن

 تعريف ملفات خالل من جمعها يتم التي والمعلومات التطبيق استخدام وبيانات والجهاز المتصفح معلومات :ذلك في بما محدد، بفرد

 .التقنيات من وغيرها البكسل وعالمات االرتباط

http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index.html
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 المماثلة التقنيات من وغيرها البكسل عالمات استخدام:  

o البكسل عالمات استخدام يمكن .البكسل عالمات (وصور الويب إشارات أيًضا تسمى التي GIF الواضحة) لتتبع 

 حمالتنا نجاح مدى وقياس (اإللكتروني البريد رسائل مستلمو فيهم بما)” الخدمات“ مستخدمو يتخذها التي اإلجراءات

  .أخرى أمور جملة في االستجابة، ومعدالت” الخدمات“ استخدام حول إحصائيات وتجميع التسويقية
o خدمتي نستخدم نحن .التحليالت Google Analytics وAdobe Analytics تعريف ملفات تستخدمان اللتين 

 األنشطة عن تقارير إعداد مع وتحليلها،” الخدمات“ استخدام حول معلومات لجمع مماثلة وتقنيات االرتباط

 أخرى وموارد أخرى وتطبيقات ويب مواقع استخدام بشأن معلومات أيًضا الخدمتان هاتان تجمع وقد .واالتجاهات

 الموقع زيارة خالل من Google ممارسات على التعرف يمكنك .اإلنترنت عبر

com/policies/privacy/partners/.google.www، من المقدم االشتراك إلغاء خيار تطبيق وبإمكانك 

Google خدمة في االشتراك إلغاء على يعمل الذي المتصفح في اإلضافي المكون تنزيل طريق عن Google 

Analytics، الموقع على يتوفر حيث https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. ممارسة يمكنك 

  .html.out-com/privacy/opt.adobe.//www:https :زيارة خالل من Adobe من المقدم االشتراك إلغاء

 

 تقنية استخدام Adobe Flash (من المحلية المشتركة الكائنات ذلك في بما  Flash (يسمى ما أو “Flash LSOs ”)) من وغيرها 

  :المماثلة التقنيات
o كائنات استخدام لنا يتسنى قد Flash LSOs وتخزينها،” للخدمات“ استخدامك حول معلومات لجمع أخرى وتقنيات 

 اإلعدادات ضبط يمكنك لديك، الكمبيوتر جهاز على Flash LSOs كائنات تخزين تود لم إذا .أخرى أمور جملة في

 إعدادات لوحة“ في المتضَمنة األدوات باستخدام Flash LSO كائن تخزين يحظر بحيث لديك Flash مشغل في

 قد التي) اإلرشادات واتباع” العمومي التخزين إعدادات لوحة“ إلى االنتقال أيًضا ويمكنك .”الويب بموقع التخزين

 منع وكيفية ،(”المعلومات“ باسم إليها يشار) الحالية Flash LSOs كائنات حذف كيفية المثال، سبيل على لك، توضح

 ال التي Flash LSOs كائنات حظر وكيفية سؤالك، دون لديك الكمبيوتر جهاز على Flash LSOs كائنات وضع

 بحيث Flash Player برنامج تعيين أن مالحظة يرجى (.األثناء تلك في تزورها التي الصفحة مشغل يوفرها

 تطبيقات بعض في تعطيلها أو الوظائف تقليل إلى يؤدي قد Flash LSOs كائنات قبول على حدوًدا أو قيوًدا يفرض

Flash.  

 

 عنوان IP:  

o عنوان تعيين لديك” اإلنترنت خدمة موفر“ يتولى IP عنوان تحديد ويمكن .تلقائًيا الكمبيوتر لجهاز IP تلقائًيا وتسجيله 

 الزيارة وقت إلى باإلضافة ،”الخدمات“ إلى المستخدمين أحد يصل عندما لدينا الخادم سجل ملفات في

 الويب مواقع من العديد وتتولى قياسًيا إجراءً  يمثل IP عناوين جمع إن .زيارتها تمت التي الصفحات/والصفحة

 مستويات حساب مثل أغراض لعدة IP عناوين نستخدم ونحن .تلقائًيا إجراءه األخرى والخدمات والتطبيقات

 IP عنوان من التقريبي موقعك استنتاج أيًضا ويمكننا .”الخدمات“ وإدارة الخادم، مشكالت وتشخيص االستخدام،

  .لديك

 الفعلي الموقع:  
o لجهاز الفعلي الموقع حول معلومات بجمع نقوم قد IoT أحد يستخدمه الذي المحمول الهاتف موقع خالل من لديك 

 توافق كنت إذا أو التطبيق، في يدوًيا للجهاز الفعلي الموقع بإدخال قمت إذا أو المنتج، لتثبيت بهم الموثوق الموزعين

  .بالتطبيق الموجودة الخريطة على الموقع تحديد ميزات استخدام على
o الخلوي الهاتف برج أو الصناعي القمر استخدام المثال، سبيل على عبر، الفعلي موقعك حول معلومات بجمع نقوم قد 

 مخصصة الموقع على قائمة بخدمات تزويدك أجل من لجهازك الفعلي الموقع نستخدم قد .WiFi شبكة إشارات أو

 مع جنب إلى جنًبا لجهازك، الفعلي الموقع استخدام أيًضا لدينا الخدمة ولمقدمي لنا يجوز .لديك IoT ألجهزة

 تخصيًصا أكثر بمحتوى لتزويدك نجمعها، التي األخرى والمعلومات شاهدتها التي اإلعالنات حول معلومات

 أو /و االستخدامات هذه لمثل الرفض أو بالسماح لك ُيسمح قد الحاالت، بعض في .اإلعالنية حمالتنا فعالية ودراسة

 تزويدك من لدينا والتسويق األعمال شركاء أو /و نحن نتمكن ال فقد بذلك، قمت إذا ولكن جهازك، موقع مشاركة

 .بها المعمول المخصصة والخدمات بالمحتويات
 

http://www.google.com/policies/privacy/partners/
http://www.google.com/policies/privacy/partners/
https://www.adobe.com/privacy/opt-out.html
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  عنها والكشف األخرى المعلومات استخدامات

 القانون بموجب ذلك، خالف علينا يتعين التي الحاالت في إال كان، غرض ألي عنها والكشف” أخرى معلومات“ استخدام لنا يجوز

 مع فسنتعامل ذلك، حدث وإذا .الشخصية بالمعلومات” األخرى المعلومات“ دمج لنا يتسنى قد الحاالت، بعض وفي .به المعمول

 .مدمجة أنها طالما شخصية كمعلومات المدمجة المعلومات

 
 الشخصية معلوماتك أمان

 الشخصية معلوماتك سرية لحماية وتنظيمية تقنية وقائية تدابير Pentair شركة اتخذت وقد .لنا بالنسبة مهًما أمًرا يمثل معلوماتك أمان إن

 يدفعك سبب لديك كان إذا .%100 بنسبة آمًنا يعد تخزينها أو البيانات لنقل نظام من ما أن المؤسف من لكن .توافرها ومدى وسالمتها

 .أدناه الوارد” بنا االتصال“ لقسم وفًقا فوًرا بذلك إخطارنا يرجى اآلن، بعد آمًنا يعد لم معنا تفاعلك أن لالعتقاد

 
 بشأنها اختيارات واتخاذ الشخصية معلوماتك إلى الوصول

 التغييرات وإدارة ومراجعتها المسجل حسابك في الموجودة الشخصية المعلومات إلى الوصول يمكنك مسجل، حساب لديك كان إذا

  .بك الخاصة الشخصية المعلومات لوحة عبر بها المتعلقة

 أو حذفها، أو إليها الوصول تقييد أو إزالتها أو تحديثها أو تصحيحها أو سابًقا إلينا قدمتها التي الشخصية المعلومات مراجعة طلب لك يحق

 القانون فيه يمنحك الذي الحد إلى) أخرى شركة إلى بإرسالها تتعلق ألغراض الشخصية معلوماتك من إلكترونية نسخة تلقي طلب

 يتفق بما لطلبك، وسنستجيب .أدناه الوارد” بنا االتصال“ لقسم وفًقا بنا االتصال طريق عن وذلك ،(البيانات نقل في الحق هذا به المعمول

 .به المعمول القانون مع

 معلوماتك إزالة في ترغب كنت إذا ما توضيح أو تغييرها، في ترغب التي الشخصية المعلومات نوع توضيح يرجى طلبك، تقديم عند

 لمعلوماتك استخدامنا مدى على وضعها في ترغب التي القيود بنوع لذلك، خالًفا إعالمنا، أو لدينا، البيانات قاعدة من الشخصية

  .الشخصية

 الوصول حق منحك قبل هويتك من للتحقق خطوات اتخاذ لنا ويحق .المعقولة الحدود ضمن ممكن وقت أقرب في لطلبك االمتثال سنحاول

 البريد بعنوان المرتبطة الشخصية بالمعلومات يتعلق فيما إال الطلبات تنفيذ نتولى ال قد حمايتك، أجل ومن .الشخصية معلوماتك إلى

 الحال هو مثلما المطلوبة، اختياراتك تنفيذ من نتمكن ال قد الحاالت، بعض وفي .إلينا طلبك إلرسال استخدمته الذي المحدد اإللكتروني

 إجراء طلب قبل بدأتها قد معامالت أية إكمال أو/و التعاقدية بااللتزامات للوفاء بك الخاصة االتصال بمعلومات االحتفاظ إلى نحتاج عندما

  .األخرى الشخصية معلوماتك أو بك االتصال لمعلومات يحدث تغيير بأي إخطارنا يرجى .حذف أو تغيير أي

 في الموجودة االشتراك إلغاء تعليمات استخدام خالل من لدينا الترويجية اإللكتروني البريد رسائل تلقي خدمة في االشتراك إلغاء يمكنك

 مثل بحسابك، المتعلقة اإلدارية الرسائل تلقي خدمة في اشتراكك اإلجراء هذا يلغي ال قد .بنا االتصال عبر أو الرسالة من السفلي الجزء

 .الطلبات تلبية ورسائل األمنية الحمالت

 أو/و لنا التابعة الشركات مع نتشاركها التي الشخصية المعلومات لفئات تحديًدا يتضمن مّنا إخطار طلب كاليفورنيا بوالية للمقيمين يحق

 إذا .األخرى األطراف أو/و التابعة الشركات بهذه الخاصة االتصال معلومات وتقديم الشخصية، التسويقية ألغراضهم األخرى األطراف

 :العنوان إلى كتابي طلب إرسال يرجى اإلخطار، هذا من نسخة على الحصول في وترغب كاليفورنيا بوالية المقيمين أحد كنت

com.privacy@pentair. 

 الشخصية معلوماتك أمان
 سرية لحماية وتنظيمية تقنية وقائية تدابير Pentair شركة اتخذت وقد .لنا بالنسبة مهًما أمًرا يمثل الشخصية معلوماتك أمان إن

 .توافرها ومدى وسالمتها الشخصية معلوماتك

 بشأنها اختيارات واتخاذ الشخصية معلوماتك إلى الوصول
 المعلومات باستخدام معنا التواصل طريق عن االقتضاء، عند حذفها، أو تصحيحها وطلب الشخصية معلوماتك مراجعة لك يحق

 في االشتراك إلغاء يمكنك .األخرى الشخصية معلوماتك أو بك االتصال لمعلومات يحدث تغيير بأي إخطارنا يرجى .أدناه الواردة

 من السفلي الجزء في الموجودة االشتراك إلغاء تعليمات استخدام خالل من لدينا الترويجية اإللكتروني البريد رسائل تلقي خدمة

 .بنا االتصال عبر أو الرسالة

mailto:privacy@pentair.com
mailto:privacy@pentair.com
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 األطفال معلومات
 أفراد من شخصية معلومات قصد عن نجمع ال أننا كما عاًما، (16) عشر ستة عن أعمارهم تقل الذين لألفراد موجهة غير” خدماتنا“ إن

 .عاًما 16 سن دون

 الحساسة المعلومات
 المرتبطة المعلومات أو االجتماعي، التأمين أرقام مثل) عنها الكشف وعدم إلينا حساسة شخصية معلومات أي إرسال عدم منك نطلب

 أو الحيوية، القياسات أو الصحية، الحالة أو األخرى، المعتقدات أو الدينية المعتقدات أو السياسية، اآلراء أو الطائفي، أو العرقي باألصل

 .لنا ذلك، بخالف عنها، الكشف أو خاللها من أو” الخدمات“ في (التجارية النقابات عضوية أو اإلجرامية، السوابق أو الجينية، الخصائص

 األخرى األطراف خدمات

 آخر طرف أي ذلك في بما آخر، طرف ألي األخرى الممارسات أو المعلومات أو الخصوصية يتناول ال هذا” الخصوصية إشعار“ إن

 وال .الممارسات أو المعلومات أو الخصوصية تلك عن مسؤولية أي نتحمل ال ونحن بها،” الخدمات“ ترتبط خدمة أو ويب موقع أي يدير

 .لنا التابعة الشركات قِبل من أو قِبلنا من معتمد المرتبط الموقع أو الخدمة أن” الخدمات“ على رابط أي تضمين يعني

 أو عنها الكشف أو استخدامها أو المعلومات بتجميع المتعلقة السياسات أو الممارسات عن مسؤولية أي نتحمل ال نحن ذلك، إلى باإلضافة

 تطوير مؤسسات من غيرها أو RIM أو Microsoft أو Google أو Apple أو Facebook مثل األخرى المؤسسات لدى أمنها

 تصنيع أو الالسلكية الخدمات توفير أو التشغيل أنظمة توفير أو االجتماعي التواصل منصات توفير أو التطبيقات توفير أو التطبيقات

 التواصل صفحات“ أو” التطبيقات“ خالل من األخرى للمؤسسات عنها تكشف شخصية معلومات بأي يتعلق ما ذلك في بما األجهزة،

  .بها يتعلق فيما أو لنا التابعة” االجتماعي

 

  األخرى األطراف إعالنات

 تصل عندما لك بالنسبة أهمية ذات تكون قد التي والخدمات السلع عن إعالنات لتقديم األخرى األطراف من دعائية شركات نوّظف نحن

 .وتستخدمها األخرى الويب مواقع أو اإلنترنت على الموجودة الخدمات أو” الخدمات“ إلى

 األخرى الويب مواقع أو اإلنترنت على الموجودة الخدمات أو” الخدمات“ إلى بوصولك المرتبطة المعلومات على قائمة إعالنات تتلقى قد

 تضع الشركات وهذه .األخرى األطراف من الواردة المعلومات على القائمة اإلعالنات إلى باإلضافة لديك، جهاز أي على لها واستخدامك

 هذه وتستخدم (.البكسل عالمات استخدام خالل من ذلك في بما) بوجوده تقر أو لديك الموجود المتصفح على مميًزا ارتباط تعريف ملف

 األجهزة عبر عليك التعّرف أجل من اإلنترنت، على استخدامك بشأن تجمعها التي المعلومات جانب إلى التقنيات، هذه أيًضا الشركات

  .المحمولة الكمبيوتر وأجهزة المحمولة الهواتف مثل تستخدمها، التي

 سطح متصفحات في فيها االشتراك إلغاء كيفية ومعرفة الممارسة، هذه عن المعلومات من المزيد على الحصول في ترغب كنت إذا

 الموقع زيارة فالرجاء هذا،” الخصوصية إشعار“ إلى خالله من تصل الذي المحدد الجهاز على الموجودة المحمولة والمتصفحات المكتب

 :التالي

 استراليا من: au/.com.youronlinechoices.//www:http  

 كندا من: ca/.//youradchoices:https  

 أوروبا من: eu/.edaa.//www:http  

 المتحدة الواليات من: info/#/.aboutads.//optout:http وorg/#/.networkadvertising.//optout:http  
 

 األخرى األطراف إعالنات
 لك بالنسبة أهمية ذات تكون قد التي والخدمات السلع عن إعالنات لتقديم األخرى األطراف من دعائية شركات نوّظف نحن

 .وتستخدمها األخرى الويب مواقع أو اإلنترنت على الموجودة الخدمات أو” الخدمات“ إلى تصل عندما

http://www.youronlinechoices.com.au/
https://youradchoices.ca/
http://www.edaa.eu/
http://optout.aboutads.info/#/
http://optout.networkadvertising.org/#/
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 الحدود عبر المعلومات نقل

 وباستخدام فيها، الخدمة موفري نوّظف دولة أي أو فيها منشآت لدينا دولة أي في ومعالجتها الشخصية معلوماتك تخزين يتم قد

 قواعد لديها يكون قد والتي المتحدة، الواليات ذلك في بما إقامتك، دولة خارج دول إلى نقلها سيتم معلوماتك أن تدرك فأنت ،”الخدمات“

 أو التنظيمية الهيئات أو القانون إنفاذ هيئات أو للمحاكم يحق قد الحاالت، بعض وفي .دولتك في نظيرتها عن تختلف البيانات لحماية

  .الشخصية معلوماتك إلى الوصول الدول تلك في األمنية الهيئات

 للمنطقة التابعة غير الدول بعض أن األوروبية المفوضية ُتقر :المتحدة المملكة أو األوروبية االقتصادية المنطقة في مقيًما كنت إذا

 الدول لهذه الكاملة القائمة تتوفر) األوروبية االقتصادية المنطقة لمعايير وفًقا البيانات حماية من مالئًما مستوى توفر األوروبية االقتصادية

 كافية، مستويات توفر أنها األوروبية المفوضية تعتبر ال التي البلدان إلى األوروبية االقتصادية المنطقة من النقل لعمليات بالنسبة (.هنا

 توفر أنها هذه النقل عمليات على قضائي اختصاص ذات مختصة سلطة تعتبرها ال دول إلى المتحدة المملكة من النقل لعمليات وكذلك

 .الشخصية معلوماتك لحماية األوروبية المفوضية قبل من المعتمدة القياسية التعاقد فقرات مثل مناسبة، تدابير وضعنا فقد كافية، مستويا

 .Pentair لشركة التابع العالمي الصعيد على الخصوصية شؤون مكتب مع بالتواصل التدابير هذه من نسخة على الحصول يمكنك

 
 بنا االتصال

  

 العنوان على معنا التواصل فالرجاء الشخصية، لمعلوماتك استخدامنا بشأن أو هذا” الخصوصية إشعار“ بشأن أسئلة أي لديك كانت إذا

com.privacy@pentair أدناه الواردة المعلومات باستخدام أو: 

 :هو البيانات مراقب فإن المتحدة، المملكة أو األوروبية االقتصادية المنطقة خارج موجوًدا كنت إذا

Pentair Management Company 

Attn: Global Privacy Office  

5500 Wayzata Blvd., Ste. 900 

Minneapolis, MN 55416 

 :هو البيانات مراقب فإن المتحدة، المملكة أو األوروبية االقتصادية المنطقة داخل موجوًدا كنت إذا

Pentair plc 
 :في الرئيسي عملها مقر يقع أيرلندية شركة

Regal House 
70 London Road 

Twickenham, London, TW13QS 
United Kingdom 

 
 

 الحدود عبر المعلومات نقل
 فيها، الخدمة موفري نوّظف دولة أي أو فيها منشآت لدينا دولة أي في ومعالجتها الشخصية معلوماتك تخزين يتم قد

 المعلومات نقل لعمليات وبالنسبة  .إقامتك دولة خارج دول إلى نقلها سيتم معلوماتك أن تدرك فأنت ،”الخدمات“ وباستخدام

 أجل من مالئمة تدابير اتخذنا فقد األوروبية، المفوضية قِبل من مالئمة ُتعد ال دول إلى األوروبية االقتصادية المنطقة من

 .الشخصية معلوماتك حماية

 بنا االتصال
 على معنا التواصل فالرجاء الشخصية، لمعلوماتك استخدامنا بشأن أو هذا” الخصوصية إشعار“ بشأن أسئلة أي لديك كانت إذا

 :أدناه الواردة المعلومات باستخدام أو privacy@pentair.com العنوان

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en
mailto:privacy@pentair.com
mailto:privacy@pentair.com
mailto:privacy@pentair.com
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 األلمانية للكيانات البيانات حماية موظف مع التواصل يمكنك .ذلك القانون فيها يتطلب التي للحاالت البيانات لحماية موظف بتعيين قمنا لقد

 :التالي العنوان على لنا التابعة

TÜV NORD Group 
IT Security, Business Security & Privacy  

Langemarckstraße 20  
45141 Essen 

Germany  
 899-8999-201(0) 49+ :الهاتف
  de.privacyguard@tuvit :اإللكتروني البريد عنوان

 
 

 .به المعمول البيانات حماية لقانون مزعوم انتهاك أي يقع عندما أو دولتك أو لمنطقتك التابعة البيانات حماية هيئة إلى شكوى تقديم يمكنك

 تتعلق مشاكل أي حل أجل من مباشرة معك نتعامل لكي الفرصة تمنحنا لكي مباشرة معنا التواصل على بذلك، القيام قبل نحّثك، ولكننا

  .بخصوصيتك

 وتحديثه هذا الخصوصية إشعار تغيير كيفية

 الموجود اإلصدار تاريخ وسنعّدل الموقع، هذا على الحالي اإلصدار فسننشر بذلك، نقوم ومتى .هذا” الخصوصية إشعار“ تحديث لنا يجوز

  .”الخدمات“ على المعّدل الخصوصية إشعار ننشر عندما سارية تغييرات أي وستصبح .الصفحة هذه أعلى

 

mailto:privacyguard@tuvit.de

