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 (eCopon – كوبون إي)موقع ل ةخصوصيسياسة ال

 :البند األول

 :مقدمة
  المعلوماا  الخصياية للمساتصدميوه وباا ط اياة  ورريقاة مماياةلادينا طرريقاة عمعناا للطياناا  ( سرية المعلوماا  اتفاقية)تعنى

 .االتفاقية بذه ومراععة تفاييل لالرالعاألبمية 

  إيموقاع  طاساتصدامعمع المعلوما  الخصيية مو الارابطيو  وإنما يتم طعينههنمو ال يعنينا أي معلوما  خصيية لخصص ممدد 

او مايو تتيال ه منتعاا لطما فاا ذلاو وبيار مقتيار بلاى طيعاو وخارا و ) المرتطرة االنترن او يفما  ( eCopon) كوطوو

لناا طمعلوماتاو الخصياية تكاوو قاد  وطمعارد تزويادو(. باتفيا او طواسرة الطريد االلكترونا طفريق مركز دبم المستصدميو لادينا

 .(سرية المعلوما  اتفاقية)فوضتنا طمعالعة بذه المعلوما  وفق طنود وخرور 

  طعاد اعباالو باو باذا التعاديل طنخار النساصة المعدلاة بلاى  وذلاو وقا هفا اي ( سرية المعلوما  اتفاقية)قد نلعأ الى تعديل فا

فا ابقاب النخر يعتطر . سارية المفعول ابتطارا مو تاريخ نخربا( سرية المعلوما  اتفاقية)وتكوو النسصة المعدلة مو . الموقع

معالعتنا وتعاملنا مع معلوماتاو  منو طالخرور والطنود الواردة فا النسصة المعدلة لرريقة التزاما  استمرارو فا استصدام الموقع 

 .الخصيية التا كن  قد زودتنا طها

  كوطوو إيمو ميو ألصر بلى إبالنا  إدارة  االرالعنأمل منكم (eCopon) اتفاقياة) االتفاقياةيكوو لها بالقة طهاذا  والتا قد 

 .(سرية المعلوما 

 

 :ثانيالبند ال

 :دناهال لها فا الطنود ياألنخرة التالية والتا يرد تفي( سرية المعلوما  اتفاقية)ي را 
  طمعلوماتو الخصيية التا تعامل  طها أو زودتنا طها أو قم  طعرضها أو تعديلها وامتفاظناعمعنا. 

 لمعلوماتو الخصيية ومراععتها وتعديلها مسب الماعة استصدامنا. 

   المستصدميو االصريواستصدامو لمعلوماتو الخصيية ومعلوما. 

 ه دصوله تيفحه وتعديل معلوماتو الخصييةاستصدام. 

  ثالثة بطر االنترن  أررافادوا  االتيال مع. 

 طرمعيا  التيفح المستصدمة بلى عهازو الخصيا. 

 ال لرسا ل الكترونية مضللة او مصادبة. 

 مماية معلوماتو الخصيية. 

  (سرية المعلوما  اتفاقية)كيف لو االتيال طنا لالستفسار بو. 

 

 :ثالثالبند ال

 :طمعلوماتو الخصيية التا تعامل  طها أو زودتنا طها أو قم  طعرضها أو تعديلها وامتفاظناعمعنا 
أو رقام /طريادو االلكتروناا و اساموه مماددةه مثالكعزء مو التسعيل بلى الموقع سوف يرب منو تزويدنا طمعلوماا  خصياية  (1

إضافة إلى . وطعض المعلوما  االضافية بنو مثل تاريخ ميالدو أو اي معلوما  ممددة لهويتو اصرىه مخاطهة ومعلوما باتفو 

 تأخايرة سافروهمثال نسصة بو عواز )ذلو وطهدف توثيقنا لهويتو قد نمتاج منو او تقدم لنا اثطا  ساري المفعول يثط  بويتو 

 .(لتعاريه السعل اأو رصية القيادة/ الهوية الورنية و االقامةهاو تيريح 

أو تفايايل مسااطو الميارفا متاى ياتم إضاافتها إلاى /و اال تمانياةمثال طراقتو  منوهقد نمتاج ايضا عمع معلوما  مالية ممددة  (2

 .الموقعالفوترة وعتمام بملياتو فا  ألبدافالمعلوما  المالية  وستستصدم بذهمعلوما  مساطو فا الموقعه 

 الموقعهبلى اي عزء مو ( طما فا ذلو اي معلوما  مالية)بليو بدم نخر اي معلوما  خصيية  ينط ا الموقعهطعد تسعيلو فا  (3

كماا او نخارو . ممايتو مو امكانية تعرضو لالمتياال او سارقة معلوماا  بويتاو خأنه مووبذا " إدارة المساب" طاستثناء عزء

قد يتسطب طأصذ إعاراء  االتفاقيةيعتطر مصالفة لهذه  قد" مساطا"طاستثناء ألي مو معلوماتو الخصيية بلى اي عزء مو الموقع 

 .طالموقعطمق بضويتو 

الموقع سواء كان  بملياة خاراء أو طياع أو بارض سالعه أو سامب مطاال  أو  وأنخرتو فاسوف يتم تسعيل معلوما  بملياتو  (4

 .إيداع مطال  أو بيربا مو األنخرة الصاية طعملياتو فا الموقع

مقادم صدماة ماو قطال وباو بطاارة باو رقام ممياز يعراى ( IP) تصدم بنواو طرتوكول االنترن  صايتوالرعاء مالمظة اننا قد نس (5

وقد نعمع . وطالتالا تمسيو ادارتو بلى الموقع هالتا تمارسها بلى الموقع نخاراتو انمارطهدف تمليل  (ISP) االنترن  لو او

 .ايضا معلوماتو بو تفاييل بمليا  التيفح
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مثل تسعيل المكالما  الهاتفية مع موظفا مركاز  تفاييلهاهقد نعمع معلوما  اضافية منو او بنو طررق اصرى لم يتم بنا ذكر  (6

امياا ية مينهاا تطقاى اساماء اياماب  ألبادافنعماع معلوماا   وقاد. اساتطياناتناالعناية طالمستصدميو او مو صالل اعاطاتو بلى 

 .المعلوما  معهولة

 

 :رابعالبند ال
 :استصدامنا لمعلوماتو الخصيية

 لاوهويهادف قياام مساتوى صادماتنا وتمساينها  صدمة العماالءهنستصدم معلوماتو الخصيية فقر لتقديم صدما  ودبم مو فريق  (1

وتزويدو طرسا ل الكترونية  الرسومهوعمع  العوا قهوتنفيذ طنود اتفاقيتنا معوه اضافة الى تذليل  القانونيةهومنع النخارا  بير 

مثال قد نلعأ الى االختراو فا طعض مو معلوماتو  ثالثةه أررافوكذلو مو اعل توثيق المعلوما  التا زودتنا طها مع  ترويعيةه

تتعلاق طزياادة مساتوى  ألبادافثالثاة  أرارافصادما  ماع  لمعالعاة وتوثياقالخصيية مع الطنوو او التفاويض لطراقاا  اال تمااو 

 .األمو

الهي اا   القاانووهتنفياذ  ألعهازةاننا قاد نمتااج الاى االفياا  باو معلوماتاو الخصياية  يتوه االسر  طربم مرينا للممافظة بلى  (2

لنكاوو ملتازميو ططناود  القانونياةهوبيرباا ماو الادوا ر أماو الممكماة  طاأوامرثالثة نكوو ملزميو طفعل ذلاو  أررافالمكومية او 

باو نخاار  لإلصطااراو  مالياةهيقاا ماو أذى عسادي او صساارة  بند ابتقادنا او االفيا  بو معلوماتو الخصيية رطماا القانووه

 .مخطوه او للتمقيق فا امكانية انتهاو لطنود وخرور اتفاقية المستصدم

او اي مو مؤسساته الفربية او ايوله التعارية قاد نفياح باو معلوماتاو الخصياية  ه(eCopon) كوطوو إيفا مال تم طيع  (3

 .وذلو طهدف استمرار نخار الموقع الممتملهللمختري 

باذه المعلوماا  قاد تتضامو تفايايل طصياوص  طيعهااهالتاا تقاوم طخارا ها او  سالعاضافة الاى ذلاو فااو المعلوماا  المتعلقاة طال (4

سااوف نكخااف بااو معلوماتااو  فإننااابياار ذلااو . الت ذيااة المسااترععة والمالمظااا  المتعلقااة طاسااتصدامو للموقااع المسااتصدمه بويااة

 .الخصيية لررف ثالث طعد أصذ اذو واضح منو

وساوف نخارو اصاريو فاا  العااديهنمو ال نطيع وال نؤعر لررف ثالث اي مو معلوماتو الخصيية ضمو نرااق بملناا التعااري  (5

 .هبذ( سرية المعلوما  اتفاقية) فامعلوماتو الخصيية فقر وفق ما عاء 

إضاافة الاى  صادماتناهتطار أناو أبريتناا تفويضاا واضاما لتساليمو رساا ل إلكترونياة ترويعياة ماول طمعرد تسعيلو فا الموقع تع (6

فا اي وق  قرر  طعدم ربطتو فا تلقا مثل بذه  أنوفلو  الموقعهالعديدة بلى  الت يرا ه والمالمحرسا ل إلكترونية طصيوص 

اي ماو باذه  أسافلسا ل إلى بنوانو الطريدي والمتوفر فا الراطر الصاص طإيقاف إرسال بذه الر اصتيارسوى  ما بليو الرسا له

 .بلى الموقع" مساطا"او الذباب الى عزء  اعلكترونيةالرسا ل 

 

 :خامسالبند ال

 :استصدامو لمعلوماتو الخصيية ومعلوما  المستصدميو االصريو
 الاطعضه طهادفماع طعضاهم ( طماا فاا ذلاو المعلوماا  المالياة)قد يكوو االبضاء فا ماعة للمخاركة فاا المعلوماا  الخصياية  (1

 .االوقا  سرية االبضاء االصريو فا الموقع عميع فابليو او تمترم . استكمال بمليا  بلى الموقع

لذا بليو رلب معلوما  مول مستوى السرية وبقود األماو مو  اصريوهنمو ال نضمو سرية معلوماتو ميو تخارو طها ابضاء  (2

طيانا  أو معلوما  مالياة أو خصيايةه وطإمكاناو الرعاوع لماوظفا  وتزويدبم طأياي ابضاء اصريو بلى الموقع قطل مطاخرتو 

 .وأمانهمركز صدمة العمالء للتأكد مو يالمية المرلوب 

انا  موافاق بلاى اساتصدام اي معلوماا  خصياية . ية لعضاو فاا موقاع اصاربقد السرية بذا ال ي را كخفو لمعلوماتو الخصيا (3

ماو  هلاو تساتصدم المعلوماا  المتلقاا وأناو العملياةهفقار لهاذه  موقعناهتتلقابا مو بضو فا موقع اصر ط رض اتمام بملية بلى 

 .(طاستثناء تفويض واضح مو العضو فا الموقع االصر)اصرى ابداف  أليبضو فا موقع اصر 

سوف لو تستصدم المعلوما  الخصيية التا وردتو مو الموقع بو أي بضو فا موقع اصر وفق القوانيو  أنولم وموافق ان  تع (4

 .المعمول طها فا بذه الوثيقة

 .االتفاقيةالمعلوما  الخصيية التا وردتو مو المستصدميو ضمو بذا  استصدامبليو  وموافق طأنهن  بلى بلم ا (5

 

 :سادسالبند ال
 :دصوله تيفحه وتعديل معلوماتو الخصييةه استصدام

فااذا ماا ت يار  معلوماتاو  الموقاعه بلاى" مسااطا"طاسترابتو الويول ومراععة معلوماتو الخصياية ماو صاالل يافمة إدارة  (1

اماا ماو صاالل  مااالهبلياو تماديثها او تياميمها  الموقاعهياميمة بلاى  بيار معلوماا ابريا   أناواو  رريقاةهالخصيية طاي 

 .او مو صالل االتيال طفريق صدمة العمالء" مساطا"برضها بلى 
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وذلاو  قانونااهيرعى العلم أننا سوف نمتفظ طمعلوماتو الخصيية صالل وطعد انتها و مو استصدام الموقع طمسب ماا باو مرلاوب  (2

اصارى يانص بليهاا وللمسابدة فا اي تمقيق قانونا والتصااذ اي اعاراءا   االمتيالهولمنع  التقنيةهطهدف الت لب بلى العوا ق 

 .القانوو

 

 :سابعالبند ال
 :ثالثة ألررافالرواطر مع مواقع الكترونية 

الرعاء العلم اننا بير مسؤوليو بو مستوى األماو أو الررق المتطعة  اصرىهقد يمتوي الموقع بلى رواطر مع مواقع الكترونية  (1

 .فا المواقع االصرى

الصاياة طهام إذا كااو ( سارية المعلوماا  اتفاقية)أصر طاو تطادر طقراءة طيانا  نمو نخععو ميو تنتقل مو موقعنا الى أي موقع  (2

 .الخصييةفا نيتو ابرا هم معلوماتو 

 .تا عمعنابا بلى موقعنالبندنا يرطق فقر بلى معلوماتو الخصيية ا( سرية المعلوما  اتفاقية)او  (3

 

 :ثامنالبند ال

 :طرمعيا  التيفح المستصدمة بلى عهازو الخصيا
فمايو  ماساوطوهلعازء اليالب ماو امثل العديد مو مواقع االنترن  فاو موقعنا يستصدم ملفا  طرمعية يا يرة ياتم تثطيتهاا بلاى  (1

 .مو صالل رقم فريد وبخوا ا( Browser) تتعرف السعل بلى المتيفح المواقعهتذبب لزيارة يفما  انترن  معينة بلى 

السعال  تسابدنا فا تمسيو ادا و بلى  بذه. الخصييةالتا نستصدمها ال تكخف اي مو معلوماتو " الكوكيز" كما او السعال  (2

أتايح لاو  إذاان  لو مرلق المرية فا ال ااء باذه الساعال   استصداماهبا االكثر  الموقع موالموقع وتعيننا بلى تفهم اي اعزاء 

 .ضا الى وقفو مو استصدام الموقعمع او ذلو قد يف المتيفحهذلو مو 

 

 :تاسعالبند ال

 :ال للرسا ل االلكترونية التدميرية أو المصادبة
الرعااء ارساال  مصادباةهماو اعال اصطاار الموقاع باو اي رساا ل الكترونياة تدميرياة او  التدميرياةهنمو ال نتسامح ماع الرساا ل 

رسا ل الكترونية تلمق الضرر طنا او اي ممتويا  سيؤدي  عرسالاالتيال  فاو( info@e-copon.com) رسالة الكترونية الى

بنااو رساا ل  إذاوقد نلعاأ الاى الفلتارة اليدوياة لهاا لمعرفاة ماا  اوتوماتيكياهفنمو نفمص الرسا ل . الى نقض طنود اتفاقية المستصدم

 .تدميرية او فيروسا  او بعما  ضارة واي نخارا  ماكرة اصرى او بير قانونية

 

 :عاشرالالبند 

 :مماية معلوماتو الخصيية
فاناا  مايو تزودنااا طمعلوماتااو  المتمادةهفاا ملفااا  الكترونيااة فاا الواليااا  ( سارية المعلومااا  اتفاقيااة)نماو نمااتفظ طمعلوماتاو  (1

ونمو نتصذ كل االمتيارا  للممافظة بلى  المتمدةهلالمتفاظ طهذه المعلوما  فا الواليا   المسؤولية منمتناتكوو قد  الخصييةه

 .استصدامها او الكخف بنها مسؤولةه اوبير  أررافوذلو طعدم الويول اليها مو  ه(سرية المعلوما  اتفاقية)معلوماتو 

او تادصل اسام المساتصدم وكلماة  الخصييةه وبليوبلى اي مال فاو االنترن  وسيلة بير امنة ونمو ال نضمو سرية معلوماتو  (2

ارقام مميزة  طاستصداماصتر كلمة الدصول طدقه  الموقعهصول فا كل مرة تربب فيها طالدصول الى مساطو او اتمام يفقا  بلى الد

فااذا ماا ابتقاد  او اسام المساتصدم او كلماة  أماده أليال تفيح بو اسم المساتصدم وكلماة الادصول . ومروف طموايفا  صاية

 ".مساطا"ه أو قم أن  طت يربا مو طفريق الدبم فا الموقع لت ييربا طادر طاالتيال فورا كخفهاهالدصول قد تم 

 

 :حادي عشرالبند ال
 (سرية المعلوما  اتفاقية)كيف تتيل طنا لالستفسار طصيوص 

 عمالءلى فريق مركز العناية طالاالتيال ب الخصييةه الرعاءكاو لديو اس لة او ابتماما  مول عمعنا واستصدامنا لمعلوماتو  إذا

 .أو مراسلتنا بلى العنواو الطريدي الصاص طمركز صدمة العمالء
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