
 

 

 إشعار الخصوصية الشاملة 
 

 مقدمة

و  Paysafeومجموعة شركاتها التي تستخدم في بعض األحيان أسماء تجارية تشمل  Paysafe Group plcيسري هذا اإلشعار على 
paysafecard  وPayolution  وFans وSkrill وNETELLER بوسعك االطالع هنا على قائمة بالفروع الرئيسية لشركة  .Paysafe  .

"( يشمل الشركات المذكورة أعاله وجميع فروع المجموعة ذات الصلة، والتي يمكن الحصول على قائمة بها من نحن)أو " Paysafeاإلشارة إلى 
بحماية خصوصيتك، ويتم اتخاذ جميع التدابير المعقولة لضمان التعامل مع بياناتك الشخصية بشكل آمن  Paysafeخالل قسم "اتصل بنا". تلتزم 

بكلمة "أنت" في هذا اإلشعار الفرد الذي يستخدم أو يتقدم بطلب  يقصدا والكشف عنها وفقًا لهذا اإلشعار.  وأن يتم جمعها واستخدامها وتخزينه
يشمل ذلك فيما يتعلق بعمالء   )على النحو المحدد أدناه( إما نيابة عن نفسه/نفسها أو بالنيابة عن النشاط التجاري. Paysafeالستخدام "خدمات" 

Paysafe ملين، أي تاجر وحيد وأي مدير مسؤول، بما في ذلك مديري اإلدارة والمالية، وأي مسؤولين آخرين والمساهمين أو عمالئها المحت
نيابة عن  Paysafeوالشركاء والمالكين المنتفعين من العمالء فضالً عن أي فرد من الموظفين يستخدم أو لديه إمكانية  الوصول إلى "خدمات"  

 العمالء.
  

 )بجانب شروطنا الخاصة باالستخدام والسارية على أي من الخدمات المحددة التي يمكنك شراؤها أو استخدامها( على:يسري هذا اإلشعار 

 ونية أو منصات مزايا الموقع اإللكتروني/البوابة اإللكترونية والخدمات التي نوفرها لك عندما تقوم بزيارة مواقعنا اإللكترونية أو البوابات اإللكتر
 بنا التي قد يستخدمها عمالؤنا على مواقعهم اإللكترونية؛الدفع الخاصة 

  عندما تتقدم بطلب الستخدام و/أو االنتفاع بخدمات ومنتجاتPaysafe  بما في ذلك أية برامج والء أو إثابة العميل سواء كانت على أساس النقاط(

  ؛)) الترويج أو العمالءأو بخالف ذلك والء 

   استخدامك للبرامج بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر والتطبيقات النقالة والمكتبية المقدمة منPaysafe ؛ و 

 ابة البريد اإللكتروني والرسائل اإللكترونية األخرى بما في ذلك الرسائل القصيرة، والهاتف والدردشة على الويب، والموقع اإللكتروني/البو
 . Paysafeاإللكترونية وسبل التواصل األخرى بينك وبين 

 

  ".Paysafeويشار إليها جميعًا في هذا اإلشعار باسم "خدمات 

 Paysafeشعار بعناية لفهم سياساتنا وممارساتنا فيما يتعلق بمعلوماتك وكيف سنتعامل معها. يعتبر دخولك إلى خدمات يرجى قراءة هذا اإل
"نهج طبقي" في  Paysafeواستخدامها بمثابة موافقة منك على جمع واستخدام ونقل معلوماتك على النحو المبين في إشعار الخصوصية.  تعتمد 

ية التي تتبناها على النحو الموصى به من قبل الجهات التنظيمية. ويعني ذلك أننا نسعى لتزويدك بالمعلومات تفسيرها لممارسات الخصوص
التي ينتفع بها وسوف نستخدم في الغالب سياسات خصوصية ذات "صيغة موجزة" من أجل القيام  Paysafeالخصوصية ذات الصلة فقط بخدمة 

شاملة الخاص بنا.  تفاصيل االتصال بنا منصوص عليها في نهاية اإلشعار حتى يتسنى لك طرح أي بذلك. بيد أن ذلك هو إشعار الخصوصية ال
 استفسار أو إفادة تتعلق بالخصوصية.

 المعلومات التي نتلقاها من جهتك

 من الوارد أن نتلقى ونتعامل مع المعلومات الشخصية وغير الشخصية التي يتم استالمها من جهتك. 

 المعلومات الشخصية وغير الشخصية 

المعلومات غير الشخصية أيًضا أو  Paysafeالمعلومات الشخصية هي المعلومات التي تستخدم لتعريف شخص واحد بصورة منفردة.  كما تتلقى 
تسمح بتحديد هوية فرد ما,  قد تقوم بإخفاء المعلومات الشخصية من أجل جعلها غير شخصية.  المعلومات غير الشخصية هي المعلومات التي ال 

يجوز لها  جمع وتخزين واستخدام ونقل واإلفصاح عن المعلومات غير الشخصية ألي أغراض تجارية معقولة؛  Paysafeأنت توافق على أن 
ات من أجل التعرف على سبيل المثال، استخدام معلومات المعامالت المجمعة لألغراض التجارية مثل تحليل االتجاهات واستخدام تحليالت البيان

باستخدام و/أو الكشف عن معلومات سرية أو معلومات بشأن المعامالت إلعداد  Paysafeواإللمام  بأنماط معامالت الدفع واالستخدام. عندما تقوم 
دابير معقولة لتجنب تحديد وتقديم المصنفات وتحليل تقارير أخرى بشأن المعلومات المجمعة والمعلومات المخفية فإنها تفعل ذلك شريطة اتخذاها لت

بإعداد المصنف أو التحليل أو التقرير له أو ثانيًا( المعامالت المتضمنة  Paysafeبخالف العميل الذي تقوم  Paysafeعمالء  أوالً(هوية أي من 
ق ملفات تعريف االرتباط والتقنيات بموجب هذا اإلشعار يتم التعامل مع المعلومات المجمعة عن طري  .في  إعداد أي مصنف أو تحليل أو تقرير آخر

رنت المشابهة باعتبارها معلومات غير شخصية، لدرجة أننا ال نخلط هذه المعلومات مع المعلومات الشخصية.   لدرجة أن عناوين بروتوكول اإلنت
(IP محددة بوضوح لتكون معلومات شخصية بمقتضى أي قانون محلي وحيثما انطبق ذلك القانون المحلي على "خدمات )أو معرفات مماثلة( )

Paysafe .كما أننا ندير هذه المعرفات كمعلومات شخصية " 

سري إشعار الخصوصية الحالي على كالهما توفر الخدمات لكل من المستهلكين األفراد والشركات على حد سواء، وي Paysafeيرجى العلم بأن 
  وينبغي قراءته وتفسيره تبعًا لذلك.

 تلقي المعلومات 

https://www.paysafe.com/regulatory-disclosure/


 

 

 نقوم بتلقي المعلومات التالية: 

نقوم بتلقي وتخزين أية معلومات بما في ذلك المعلومات المالية والشخصية التي تزودنا بها بما في ذلك عندما تقوم المعلومات التي تقدمها إلينا  
"؛ بالتسجيل بغرض استخدام و/أو االنتفاع بأي من  Paysafeباالستفسار عن أو تقديم طلب للحصول على "خدمات   ت )أو نشاطك التجاري(: أن

"؛ عندما تتواصل معنا عن طريق البريد اإللكتروني  Paysafe"؛ بتحميل و/أو تخزين المعلومات لدينا باستخدام "خدمات Paysafe"خدمات 
 القصيرة أو الموقع اإللكتروني أو البوابة اإللكتروني أو الهاتف أو الوسائل اإللكترونية األخرى. قد تحتوي هذه المعلومات فيما يتعلقأو الرسائل 

 بك أو بعميلك:

 دم أو كلمة المرور و/أو االسم بما في ذلك االسم األول واسم العائلة أو تاريخ الميالد أو عنوان البريد اإللكتروني أو عنوان الفوترة أو اسم المستخ
 صورة فوتوغرافية أو العنوان أو الجنسية أو بلد اإلقامة؛

 يل رقم حساب البطاقة األساسي أو تاريخ انتهاء صالحية البطاقة أو تفاصيل رمز التحقق من البطاقة )رمز أمان البطاقة( أو البنك و/أو تفاص
 المصدر؛

 اؤها، بما في ذلك موقع الشراء، والقيمة والتوقيت وأية إفادة تُعطى فيما يتعلق بهذا الشراء بما في ذلك المعلومات المتعلقة بأي من البنود التي تم شر
 المعلومات الشخصية المتعلقة بالسفر عندما تقوم أنت أو عميلك بحجز تذاكر الطيران أو إتمام الخدمات األخرى المتعلقة بالسفر؛

 نامج والء النقاط أو المكافآت المكتسبة بمقتضى أي بر 

 :أية معلومات أخرى يتم تزويدنا بها من قبلك أو من قبل عميلك 
 

؛ على سبيل المثال عن طريق "ملفات Paysafeوتخزن معلومات معينة كلما تواصلت مع  Paysafeتتلقى المعلومات التي نتلقاها بشأنك:  
أو  Paysafeتعريف االرتباط" أو التقنيات المماثلة. كما نحصل أيًضا على معلومات معينة عندما يتصفح متصفح الويب الخاص بك خدمات 

قر على رسائل البريد اإللكتروني على المواقع اإللكترونية األخرى أو بالن Paysafeاإلعالنات أو المحتويات األخرى المقدمة من أو بالنيابة عن 
  بما في ذلك:

 ( المعلومات التقنية، بما في ذلك عنوان بروتوكول اإلنترنتIP ،المستخدم لتوصيل جهاز حاسوبك أو جهازك باإلنترنت، ومعلومات تسجيل الدخول )
 وإصدارات المتصفح ومنصة نظام التشغيل؛ " plug-inونوع المتصفح واإلصدار، وإعدادات المنطقة الزمنية، وأنواع البرامج الملحقة "

 

 ( معلومات حول زيارتك أو إذا قمت بفتح رسالة بريد إلكتروني بما في ذلك مسار النقر الكامل على معرف الموارد المنتظمURL إلى المنتجات )
زمنة استجابة الصفحة وأخطاء التحميل طوال أو الخدمات أو البحث عنها عبر أو من خالل موقعنا اإللكتروني )بما في ذلك التاريخ والوقت(؛ وأ

زيارة بعض الصفحات ومعلومات تفاعل الصفحة )مثل التمرير والنقرات وحركات الماوس( واألساليب المستخدمة في التصفح بعيًدا عن صفحة 
 الموقع واستخدام أي رقم هاتف لالتصال برقم خدمة العمالء

مقطع ملفات تعريف  على إلق نظرةلفات تعريف االرتباط" أدناه، للحصول على مزيد من المعلومات ويرجى أيًضا الرجوع إلى "سياستنا الخاصة بم
اط الفردية االرتباط المنفصلة الخاص بهذا اإلشعار والوارد أيًضا أدناه. عندما يتم تعيين ملفات تعريف االرتباط فإن معلومات ملفات تعريف االرتب

اإللكتروني/الموقع اإللكتروني ويمكن الحصول عليها مباشرة من الروابط الموجودة في رسائل البريد اإللكتروني/المواقع تكون قاصرة على البريد 
 وفيما عدا ذلك يرجى استخدام رابط االتصال بنا. اإللكترونية.

فإننا قد نتلقى معلومات حول  Paysafeمن إذا قمت بتحميل أو استخدام تطبيقات خاصة بالهاتف النقال أو بسطح المكتب المقدمة  التطبيقات:
 موقعك وجهازك أو الخدمة التي تستخدمها )بما في ذلك عندما تتم عملية دفع(. بعض األجهزة تسمح للتطبيقات بالوصول إلى الموقع في الوقت

تطبيقاتنا الخاصة بالهاتف النقال وسطح (. قد تجمع GPSالحقيقي القائم على أساس المعلومات )على سبيل المثال نظام تحديد المواقع العالمي 
دائًما  المكتب مثل هذه المعلومات من هاتفك النقال أو حاسوبك في أي وقت أثناء قيامك بتنزيل أو استخدام تطبيقاتنا. حينما يقتضي األمر سنسعى

للحصول على موافقتك ما لم ينص القانون على جمع معلومات الموقع في الوقت الحقيقي، وحينما يقتضي األمر أيًضا سنسعى نوينا إلعالمك إذا 
أفضل أنماط المعامالت ولحصولك على خالف ذلك. قد نستخدم هذه المعلومات لألغراض التنظيمية ونقوم بعمليات تدقيق العناية الواجبة بغية فهم 

  استفادة مثلى.

" عندما نتواصل مع بعضنا البعض، بما في  Paysafe"خدمات  قد نتلقى معلومات عنك وعن استخدامك البريد اإللكتروني واإلخطارات األخرى 
اوين ذلك عندما تقوم بفتح رسائل مرسلة من جهتنا ومن استخدام معرفات إلكترونية )تعرف أحيانًا باسم "بصمات الجهاز"(، على سبيل المثال: عن

 بروتوكول اإلنترنت أو أرقام هاتف

فإنك   Paysafe. بتسجيل أي حدث Paysafe" عند تسجيل حدث  Paysafeمك "لخدمات األحداث: قد نتلقى معلومات عنك وعن استخدا
صور وأشرطة الفيديو الخاصة بالحدث الذي قد يشملك لتوزيعها على المشاركين في الحدث وكمواد ترويجية  Paysafeتوافق على:  قد تستخدم 

لألحداث في المستقبل؛  وقد نستخدم أيًضا أية خبرات مكتسبة من الدورات التي تشارك وتساهم فيها )على أساس مجهول المصدر( ألي غرض من 
بتضمين تفاصل اسمك واللقب والشركة في أي تطبيق على الهاتف النقال أو الحاسب الشخصي فيما   Paysafeاألغراض وبدون قيود؛ وقد تقوم

 يتعلق بالحدث 

قد نشارك أو نتلقى معلومات بشأنك أو من مصادر أخرى وإضافتها إلى معلومات حسابنا، بما في ذلك عندما  المعلومات الواردة من مصادر أخرى
ترونية األخرى التي نديرها أو الخدمات األخرى التي نقدمها.  كما نعمل أيًضا عن كثب مع  الغير  )بما في ذلك وعلى تستخدم أيًّا من المواقع اإللك

التسليم سبيل المثال، الشركاء التجاريين والمؤسسات المالية والتجار والمقاولين من الباطن العاملين في مجال الخدمات التقنية وخدمات الدفع و
( وقد نتلقى تزويرالومقدمي تحليالت، ومزودي خدمات البحث عن المعلومات ومرجع االئتمان والجهات المكافحة للغش و وشبكات اإلعالن،



 

 

بمزيد من االستفاضة على  التزويرمعلومات بشأنك منهم أو نقدم هذه المعلومات إليهم. وقد تم شرح االستعانة بجهات مرجعية االئتمان ومنع الغش و
 ه. النحو الوارد أدنا

 استخدامات المعلومات 

لومات تشمل معلوماتك )كما ورد أعاله( معلومات عنك )و/أو عن نشاطك التجاري(، والمعامالت التي تجريها.  إذا زودتنا بمعلومات بما في ذلك مع
وافق( على أن نستخدم هذه شخصية حساسة، بشأنك أو بشأن أشخاص آخرين، فإنك توافق )وتؤكد أن الشخص الذي وردت المعلومات بشأنه قد 

     المعلومات بالطريقة المنصوص عليها في هذا اإلشعار.

ومديريها وموظفيها ومستشاريها المهنيين والمقاولين   Paysafeقد نستخدم ونشارك المعلومات الواردة بشأنك مع شركات أخرى فيما بين مجموعة 
 ا. من الباطن ومزودي الخدمات في إطار التعاون فيما بينن

 تقديم "خدماتPaysafe  الخاصة بنا إليك ولنشاطك التجاري بما في ذلك الوفاء بااللتزامات "Paysafe  تجاهك أو تجاه المؤسسات المالية أو
 " التي نقدمها لك )و/أو لنشاطك التجاري(؛ Paysafeغيرها فيما يتعلق "بخدمات

 

  المثال ال الحصر موقعنا اإللكتروني/بوابتنا اإللكترونية ومنتجاتنا وخدماتنا.  وقد يشمل في إطار تحسين وتطوير أعمالنا، بما في ذلك وعلى سبيل
حسين ذلك استخدام المعلومات التي قمت بإدراجها في النماذج ولكن لم يتم تسليمها إلينا على سبيل المثال عن طريق استخدام تلك المعلومات لت

 التصال بك ألغراض خدمات العمالء فيما يتعلق بهذا النموذج؛موقعنا اإللكتروني )مواقعنا اإللكترونية( وا
 

 لتزويدك بالمعلومات والمنتجات والخدمات التي قمت بطلبها أو التي نعتقد أنها ذات فائدة لك؛ 
 

  إلدارة وإنفاذ حقوقنا وشروط االستخدام أو أية عقود أخرى تبرم معك )و/أو عملك( لتوفير خدماتPaysafe يلي:. بما في ذلك ما 
  

o  تقييم المخاطر المالية والتأمينية بما في ذلك مركزك المالي )و/أو نشاطك التجاري( وأية أطراف مرتبطة مثل المديرين والمساهمين
 والمسؤولين؛

 
o  للتحري عنك )و/أو نشاطك التجاري(  التزويرو ووكاالت منع الغشالمرجعية االئتمانية  من الوكاالتالحصول على معلومات بشأنك

والحالة االئتمانية/وملفك الشخصي وهويتك على أساس دوري.  تقوم تلك الوكاالت بتسجيل استعالمنا الذي قد يتم االطالع عليه من قبل 
م ال.  عندما نزودك شركات أخرى تجري استعالمات ائتمانية خاصة بها وقد توضع "بصمة" على ملفك االئتماني بما يفيد قبولك كعميل أ

بالخدمات فيما يتعلق بنشاطك التجاري، إذا كنت مديًرا، فسوف نسعى للحصول على تأكيد من وكاالت المرجعية االئتمانية، بأن عنوان 
مالء السكن الذي قدمته هو نفسه المدون في سجالت الشركات ذات الصلة )حيثما يقتضي األمر(. بالنسبة للخدمات التي نقدمها لجميع الع

فقد نستخدم سجل االئتمان. سيجري تقييم طلبك باستخدام سجالت وكاالت مرجعية االئتمان المتعلقة بأي شخص لديك معه حساب مشترك 
أو شراكة مالية مماثلة. إذا كان طلبًا مشترًكا وال يوجد ذلك الرابط مسبقًا فسوف يتم إنشاء واحٍد.  سوف تبقى هذه الروابط حتى تودع 

بعدم االقتران" في وكاالت المرجعية االئتمانية. عندما نزودك بخدماتنا فسوف نعطي تفاصيل حساباتك إلى وكاالت مرجعية "إشعاًرا 
يون االئتمان  وكيفية إدارتك لها.  إذا كان ال يمكنك سداد أي مبالغ بالكامل وفي الوقت المحدد، تقوم وكاالت مرجعية االئتمان بتسجيل الد

تم تزويد منظمات أخرى بالمعلومات المتعلقة بكيفية إدارتك لحسابك و/أو ألي دين من قبل وكاالت مرجعية االئتمان غير المسددة. قد ي
إلجراء تحريات مماثلة وتتبع مكان تواجد واسترداد أية ديون تدين بها. ويتم االحتفاظ بتلك السجالت في  التزويرووكاالت منع الغش و

إقفالها، سواء تم تسويته من قبلك أو تعثره.  إذا كنت تريد االطالع على مزيد من المعلومات بشأن  سنوات بعد 6هذه الوكاالت لمدة 
 استخدامنا لوكاالت مرجعية االئتمان يرجى االتصال بنا

 
o  تسجيل وتتبع تفاصيل معامالتك )و/أو عمالئك( التي تضطلع بها فيما يتعلق "بخدماتPaysafe ؛" 

 

o  استخدامك )و/أو عمالئك( أي خدمة الوالء؛تحليل وإصدار تقرير بشأن 
 

o تيسير تحصيل أو استهالك أية نقاط أو عملة مكافآت أخرى فيما يتعلق بأي برنامج الوالء  
 

o  إدارة أية ظروف يتم التنازع فيها حول المعامالت أو المكافآت أو النقاط 
 

o  إدارة واستجالء وتسوية الشكاوى؛ أو 
 



 

 

o ق بتعثرك بما في ذلك تتبع مكان التواجد؛استرداد الديون أو فيما يتعل 
  

 منع وكشف ومالحقة االحتيال أو الجريمة أو مساعدة اآلخرين على القيام بذلك؛ 
 

 من داخل المملكة المتحدة  التزويرلتحديد ورصد االحتيال قد نطلع بجانب المنظمات األخرى ونستعين بالمعلومات التي سجلتها وكاالت منع الغش و
من إثبات أو االشتباه بحالة غش فإن المعلومات المتوفرة Paysafeأخرى، إذا تم تقديم معلومات خاطئة أو غير دقيقة و/أو تمكنت   أو من بلدان

أو أي طرف ثالث آخر من الذين نتشارك معهم مثل هذه المعلومات.  التزويرلدينا بشأنك )و/أو نشاطك التجاري( قد يتم تمريرها لوكاالت منع الغش و
أو الخدمات على أساس دوري، سواء أكان يشتبه في االحتيال أم ال.   التزويرعلى معلومات بشأنك من وكاالت منع الغش و  Paysafeحصلقد ت

 وقد يشمل ذلك تسجيل معلومات شخصية حساسة مثل الجرائم الجنائية التي اتهمت فيها؛
 

 تشاركPaysafe   أيًضا في مبادرات مكافحة الغش، والتي قد تتضمن تقييمك )و/أو عمالءك(، بما في ذلك المعامالت و/أو المواقع وقد ينطوي
ن ذلك على استخدام المنتجات والخدمات من أطراف ثالثة )بما في ذلك مشاركة المعلومات مع هذه األطراف الثالثة( لرصد المعامالت والكشف ع

 لب االستجالء أو بخالف ذلك تقييم احتمالية حدوث الغش.األنماط التي تتط
 

  لتقديم المساعدة أثناء سير أي تحقيق يجرى من قبلPaysafe  أو منظمات مالية أخرى أو أطراف ثالثة أخرى فيما يتعلق بأي نشاط إجرامي مشتبه
 فيه؛

 

  للتخفيف من مخاطر أمن المعلومات أو مخاطر قطاعية أو مخاطر االئتمان 
 

 نا في الغش إذا ارتأينا أن لديك مخاطر ائتمان أو أية مخاطر أخرى على أعمالنا فقد نقرر عدم التعامل معك و/أو وقف أية تعامالت قائمة. إذا اشتبه
آلخرين على أو غيره من الجرائم، فقد نخطر وكاالت االئتمان أو وكاالت منع الغش و/أو نتخذ اإلجراءات القانونية تجاهك مباشرة و/أو مساعدة ا

 القيام بذلك؛
 

 للحصول على رأيك بشأن السلع والخدمات وموقعنا اإللكتروني )مواقعنا اإللكترونية(؛ 
 

 إلعالمك بالتغييرات الهامة أو التطورات التي تجرى على موقعنا اإللكتروني أو السلع والخدمات؛ 
 

 ات الشخصية وخلق فرص التسويق )بما في ذلك كيفية استخدامك و/أو عمالئك لفهم احتياجات عمالئنا وإجراء التحليالت والمقارنات وإنشاء الملف
شخصية لخدماتنا من أجل تحسين خدماتنا وعروضنا التسويقية حتى تتواءم مع اهتماماتك المنشودة(؛ وقد يشمل ذلك تجميع وتبادل المعلومات غير ال

 ء؛لتسهيل التحليل عبر الصناعة ونظرة على مستوى واستخدام العمال
 

  الهاتف، أو إلرسال المعلومات التي نعتقد أنها تحظى باهتمامك بما في ذلك المواد التسويقية والترويجية؛ سواء بالبريد أو البريد اإللكتروني، أو
النحو الموضح الرسائل النصية القصيرة أو الوسائل األخرى، بما في ذلك الوسائل اإللكترونية. بوسعك االعتراض على التسويق في وقت على 

 أدناه؛
 

  تطوير واختبار المنتجات والخدمات؛ 
 

 من أجل االمتثال للقوانين المحلية والوطنية، بما في ذلك قواعد برنامج البطاقة وطلبات إنفاذ القوانين والسلطات التنظيمية؛ و 
 

 لك األغراض سواء قبلت أو لم تقبل من أجل الحصول أو فيما يتعلق بالتسويق وبحوث السوق واألنشطة المماثلة، قد نستخدم معلوماتك الشخصية لت
، يرجى إعالمنا عن طريق  Paysafe". إذا لم تعد ترغب في استالم معلومات تسويقية أو ترويجية من  Paysafeاالستمرار في تلقي "خدمات 

 قسم "اتصل بنا".
 

على الموقع اإللكتروني/البوابة اإللكترونية أو إرسالها إلى مستخدمين آخرين إذا قمت بتوفير المعلومات المراد نشرها أو عرضها في األماكن العامة 
طالع على الموقع اإللكتروني/البوابة اإللكترونية أو أطراف ثالثة، فأنت تدرك أن مثل هذه المعلومات يمكن أن تستخدم من قبل أي أطراف ثالثة واال

لك على مسؤوليتك الخاصة، وأنك توافق على االمتثال لشروط االستخدام الخاصة بذلك يتم نشر هذه المعلومات من قب  المعلومات ألي أغراض.
 الموقع.

 اإلفصاح عن معلوماتك 

 إننا ال نفصح عن المعلومات التي قد تكشف عن هويتك ألي شخص عدا ما تم إيضاحه في هذا اإلشعار، بما في ذلك:

  داخل مجموعةPaysafe; 
 



 

 

  يسمح بذلك بمقتضى أي "شروط استخدام" أو عقد آخر( كما هو مبين أعاله. إذا كنت ترغب في الحصول على  )حيثماوكاالت مرجعية االئتماني
 مزيد من المعلومات حول كيفية استخدامنا لوكاالت مرجعية االئتمان يرجى االتصال بنا

 

 حتيال المالي ومكتب االحتيال المالي(؛)على النحو المبين أعاله وبما في ذلك إجراءات الغش وإجراءات اال وكاالت منع الغش 
 

 يسمح بذلك بمقتضى أي شرط استخدام أو عقد آخر(؛  بما في ذلك المؤسسة االئتمانية التي تحتفظ  ائتمان الطرف الثالث والمؤسسات المالية )حيثما
ئتمان، والخصم، والتكاليف، أو بطاقات الدفع أنت )أو نشاطك التجاري( بحساب مصرفي لديها وبرامج البطاقة التي تحكم المسألة واستخدام اال

  Paysafeاألخرى، وبرامج الدفع البديلة وأي من المؤسسات المالية األخرى التي تتم عملية المدفوعات من خاللها والتي ال تعمل تحت سيطرة 
 أية مسؤولية عن أفعالها أو تقصيرها.  Paysafeوال تلك المؤسسات التي ال تتحمل 

 

  الموردون الذين يساعدونا في توفير "خدمات  مزودو خدمة الطرف الثالثPaysafe   بما في ذلك تجهيز الطلبيات، واستيفاء الطلبيات، وتجهيز ،"
 المدفوعات، وإدارة االئتمان، والضمان، ومخاطر االحتيال والمخاطر القطاعية، وبحوث التسويق، والسوق ودراسة األنشطة المضطلع بها باسم

Paysafe . 
 

 .قد يطلب منا بموجب القانون نقل معلومات عنك إلى الجهات القانونية وهيئات إنفاذ  عندما يشترط علينا أو يسمح لنا بالقيام بذلك بموجب القانون
ات الحكومية أو العامة، القانون في جميع أنحاء العالم أو قد نقرر نحن مالءمة وضرورة القيام بذلك. قد يشمل ذلك اإلفصاح أيًضا طلبات من السلط

ونية أو من المنظمات التجارية التي قمت بعقد صفقات معها  والذين يسعون للتخفيف من مخاطر االحتيال أو ألغراض التقاضي أو اإلجراءات القان
     واألمن القومي أو حيثما نرى أن ذلك يخدم المصلحة الوطنية أو العامة أو قانونية القيام بذلك؛

 
 

 يجوز لـ  مالنقل األعPaysafe  .في مثل هذه الظروف يحق لنا نقل معلومات العمالء   شراء أو بيع وحدات األعمال أو الشركات التابعة لها
بدون تحديد ما سبق، إذا قامت شركتنا بإبرام مشروع مشترك أو جرى بيعها أو دمجها مع كيان تجاري آخر، فقد يتم   كأصل من أصول الشركة.

 لومات الخاصة بك للشركاء أو المالكين الجدد للشركةالكشف عن المع
 

 يجوز أيًضا استخدام المعلومات الخاصة بكم ألغراض أخرى والتي يتم التصريح بها بشكل محدد من جانبك أو بمقتضي القانون  بعد أخذ اإلذن منكم
ببيع أو تأجير أو المشاركة  Paysafeكما هو مذكور ال تقوم  أو حيثما تسمح به التشريعات ذات الصلة بحماية البيانات. باستثناء ما هو مصرح به

 أو الكشف عن المعلومات الشخصية الخاصة بعمالئها ألطراف ثالثة ألغراض تجارية
 

أو األطراف الثالثة األخرى من مزودي الخدمة بمعالجة المعلومات أو المدفوعات من خالل المؤسسات المالية و المؤسسات  Paysafeقد تقوم 
ألخرى يحق لتلك المنظمات الخارجية معالجة وتخزين المعلومات الشخصية الخاصة بك في الخارج، وقد يضطر كالنا إلى الكشف عن المعلومات ا

الخاصة بك إلى السلطات األجنبية لمساعدتهم في حربهم ضد الجريمة واإلرهاب. أينما تكون هذه المنظمات مؤسسة خارج المنطقة االقتصادية 
  ية، أو المنطقة التي جرى جمعهم بها، ال يجوز حماية المعلومات الشخصية الخاصة بك لنفس المعايير.األوروب

 المراقبة

م معك يجوز لنا مراقبة أو تسجيل المكالمات الهاتفية ورسائل البريد اإللكتروني والدردشة على شبكة اإلنترنت أو غيرها من االتصاالت التي تت
نية وخدمات العمالء أو ألغراض التدريب  عند زيارة مكاتبنا فقد تكون الدوائر التلفزيونية المغلقة وأنظمة التحكم  و/أو لألغراض القانونية واألم

 أنظمة المراقبة األخرى قيد التشغيل

 شبكات التواصل االجتماعي ووسائل اإلعالم

كات التواصل االجتماعي )مثل فيسبوك وتويتر( حتى يتسنى لنا فهم يحق لنا مراجعة واستخدام التعليقات العامة واآلراء المذكورة  في مواقع شب
   . Paysafeعمالئنا بشكل أفضل وتوفير وتطوير خدمات 

 حيثما نقوم بتخزين بياناتك الشخصية وتأمين المعلومات

الذي تم جمع المعلومات داخله  اإلقليمفإنه قد يجري نقل وتخزين المعلومات التي جمعناها منك إلى وجهة خارج المنطقة االقتصادية األوروبية أو 
ذين يعملون لدينا ويمكن أيًضا معالجتها من قبل الموظفين العاملين خارج المنطقة االقتصادية األوروبية أو اإلقليم الذي تم جمع المعلومات داخله و ال

اصيل أو لدى أحد من الموردين التابعين لنا.. يجوز أن يشارك هؤالء الموظفون في إتمام الطلبيات من بين جملة أمور أخرى، فضالً عن تجهيز تف
لتخزين والمعالجة. إننا .  ومن خالل تقديم البيانات شخصية، فإنك بذلك توافق على ذلك النقل وا Paysafeالدفع وخدمات الدعم عند تقديم خدمات 

ونتخذ جميع الخطوات الالزمة بشكل معقول لضمان التعامل مع المعلومات الشخصية الخاصة بك بشكل آمن ووفقًا إلشعار  Paysafeننوب عن 
بشكل عام "الشروط    Paysafeالخصوصية الحالي بما في ذلك استخدام أية آليات كافية يتطلبها القانون لضمان قانونية نقل المعلومات. تستخدم    

بية الذين النموذجية" المعتمدة من المفوضية األوروبية عند التعاقد مع األطراف الثالثة المستفيدة من البيانات خارج المنطقة االقتصادية األورو
  منطقة االقتصادية األوروبيةيستلمون البيانات من داخل المنطقة االقتصادية األوروبية لغرض معالجة البيانات الشخصية المنقولة خارج ال



 

 

 عندما ال تصبح عميالً لدينا فسوف نحتفظ بمعلومات الشخصية لفترة معقولة أو حسبما يسمح به أو يقتضيه القانون.
 سوف يتم توفير مزيد من التفاصيل عند الطلب.   

صاح غير قمنا بتنفيذ التدابير الرامية إلى تأمين المعلومات الشخصية الخاصة بك من الفقدان العرضي ومن الوصول أو االستخدام أو التعديل واإلف
 .المصرح به 

لكم )أو إذا كنت قد اخترت( كلمة مرور أو رمز الدخول إلى أقسام معينة من موقعنا تعتمد سالمة وأمن معلوماتك عليك أنت أيًضا.  إذا كنا قد قدمنا 
و/أو رمز  اإللكتروني/البوابة اإللكترونية أو تطبيقات الهاتف النقال وما شابه ذلك، فأنت بذلك تكون مسؤوالً عن الحفاظ على سرية   كلمة المرور

الدخول الخاص بك مع أي شخص. عليك أن تضمن عدم وجود أي استخدام غير مصرح به  الدخول. يحظر عليك مشاركة كلمة المرور و/أو رمز
في التصرف بناء على التعليمات والمعلومات الواردة من أي شخص يُدخل اسم   Paysafeلكلمة المرور الخاصة بكم ورمز الدخول.. تفوض 

ة عن كل استخدام وأية إجراءات قد تحدث أثناء استخدام حسابك. توافق المستخدم وكلمة السر الخاصة بك وتوافق على تحملك المسؤولية الكامل
  على الفور بأي تغيير يطرأ علي المعلومات التي قدمتها لنا من جانبك. Paysafeأيًضا علي إخطار 

ات الشخصية الخاصة بكم، إال نقل المعلومات عبر شبكة اإلنترنت ليس آمنًا بشكل كامل. على الرغم من أننا نبذل قصارى جهدنا لحماية المعلوم
جراءات أننا ال نضمن أمن معلوماتك المرسلة إلى موقعنا ويكون أي نقل لتلك المعلومات على مسؤوليتك الخاصة. فور تلقينا معلوماتك فسوف نتخذ إ

 صارمة وضوابط أمنية سعيًا  لمنع الوصول غير المصرح به.

 الحقوق الخاصة بك 

ب تشريعات حماية البيانات بما في ذلك الحق في االطالع على المعلومات الشخصية التي نحتفظ بها بشأنك ويحق لك قد تمتلك حقوقًا معينة بموج
مطالبتنا بإجراء أية تغييرات ضرورية لضمان دقة وتحديث البيانات. إذا كنت ترغب في الحصول على نسخة من معلوماتك الشخصية التي نحتفظ 

في المملكة المتحدة ورسوم الدوائر القضائية األخرى )إن وجد( تكون  جنيهات استرليني 10ل بنا. هناك رسم بها ، يرجى مراجعة قسم االتصا
كن أيًضا متوفرة عند الطلب. حيثما يقتضي األمر يمكن أن تقدم تشريعات حماية البيانات الحقوق التالية فيما يتعلق بالمعلومات الشخصية والتي يم

 مناقشتها معنا عن طريق استخدام قسم االتصال بنا أدناه:أن يتم تسهيلها أو 

 .يحظر معالجة البيانات عندما قد يتسبب ذلك في تلف أو خلل بالبيانات 

 يحق لك تقديم شكوى إلى هيئة حماية البيانات ذات الصلة؛ 

 امتثالنا لتشريعات حماية البيانات؛ يحق لك الشروع في إجراءات التقاضي للمطالبة بالتعويض عن الضرر أو المشاكل الناجمة عن عدم 

 .يحق لك طلب دليل إعادة تقييم بعض عمليات صنع القرار اآللي 

 .يمكنكم االعتراض على المعالجة التلقائية 

 تحتفظ بالحق في منع التسويق المباشر؛ 

 يحق لك سحب الموافقة على جوانب معينة من معالجتنا، وال سيما الخاصة بالتسويق المباشر؛ 

 ك مطالبتنا بتصحيح معلوماتك الشخصية غير الدقيقة أو غير المكتملة.يحق ل   
 

والحقوق األخرى تكون قابلة للتطبيق في جميع أنحاء  1998بالنسبة للمملكة المتحدة، فإن الحقوق المشار إليها أعاله في قانون حماية البيانات لعام 
ذات الصلة )والتي قد   Paysafeالدول األعضاء في االتحاد األوروبي بشكل عام. بيد أن قوانين األقاليم األخرى التي تنطبق على تعامالتك مع 

 قتضاء عن طريق قسم االتصال بنا الوارد أدناه.تؤثر أيًضا على الحقوق أعاله( بأية حقوق أخرى والتي يمكن االستعالم عنها عند اال

 األساس القانوني لمعالجة البيانات

بمعالجة معلوماتك الشخصية حيثما نمتلك الصالحية القانونية للقيام بذلك. تختلف تلك القوانين عبر المناطق المختلفة  Paysafeسوف تقوم 
 البيانات أيًضا : Paysafeشكل عام، سوف تعالج وسوف يتم توفير مزيد من المعلومات المحددة عند الطلب. ب

  استناًدا إلى موافقتك بما في ذلك حيثما تكون الموافقة مطلوبة "كشرط لألعمال" )على سبيل المثال، حيثما يكون من الضروري إجراء
 بحث االئتمان قبل فتح الحساب(؛

 .وحيثما يكون ذلك ضروريًّا لتنفيذ أي عقد مبرم من جانبنا معك 

  وحيثما يكون لـPaysafe  مصلحة مشروعة في معالجة البيانات، رهنًا بعدم انتهاك مثل هذه المعالجة الحقوق والحريات الخاصة
 بك في االعتراض على مثل هذه المعالجة.

 مكافحة الجريمة  وحيثما يقتضي القانون أو اللوائح المماثلة )على سبيل المثال، تحقيقات مكافحة غسل األموال أو غيرها من تفتيشات
 المالية(. 

 ملفات تعريف االرتباط

لومات تستخدم مواقعنا )وبعض رسائل البريد اإللكتروني( "ملفات تعريف االرتباط" وغيرها من التقنيات، التي تقوم بتخزين كميات صغيرة من المع
على حاسوبك الشخصي أو أي جهاز آخر للسماح بالحصول علي بعض المعلومات من متصفح الويب الخاص بك. تستخدم ملفات تعريف االرتباط 



 

 

 نيات المشابهة( على نطاق واسع على شبكة اإلنترنت ويسمح للموقع اإللكتروني/البوابة اإللكترونية بالتحقق من جهاز المستخدم دون تحديد)والتق
ات إلفادبشكل مميز شخصية الفرد الذي يستخدم  الحاسب اآللي. تساعد تلك التقنيات في تسهيل قيامك بتسجيل الدخول واستخدام الموقع، وتزويدنا با

الموقع أو فيما يتعلق بأقسام الموقع التي قمت بزيارتها )أو إذا كان تم قراءة رسائل معينة من البريد اإللكتروني(، حتى نتمكن من تقييم فعالية 
 االتصاالت وتوفير تجربة أفضل للمستخدم.

معيار للصناعة معمول به حاليًا فيما يتعلق بما يتعين  . ولكن ال يوجد"قد ترسل بعض متصفحات الويب إشارات "ال تتبع  -"إشارات عدم التتبع"  
  Paysafeعلى تلك المواقع وغيرها من الخدمات عبر اإلنترنت القيام به عند تلقي هذه اإلشارات. وفي حال تم وضع هذا المعيار،سوف تعيد 

   ات.إرسال إشعارها، ولكنها في الوقت الحالي ال تتخذ أي إجراء بشأن تلقي مثل تلك االشار

إدارتها لمزيد من المعلومات حول "ملفات تعريف االرتباط" )والتقنيات المشابهة(، بما في ذلك معرفة كيفية تثبيت ملفات تعريف االرتباط وكيفية 
 وسياسة ملفات تعريف االرتباط الخاصة بنا. www.allaboutcookies.org على إلق نظرةوحجبها وحذفها 

 الخصوصيةالتغييرات في إشعار 

 يحق لنا من حين آلخر، تغيير إشعار الخصوصية. إذا أردنا إجراء تغييرات جوهرية حول كيفية تعاملنا مع المعلومات الخاصة بك، فسوف نقوم
سفلي من بإبالغك عن طريق إشعار على هذا الموقع اإللكتروني/ البوابة اإللكترونية . تاريخ آخر إشعار خصوصية تم تعديله موجود في الجزء ال

تبر الصفحة. تتحمل مسؤولية  قيامك بزيارة موقعنا اإللكترني/البوابة اإللكترونية بشكل دوري وإشعار الخصوصية للوقوف علي أية تغييرات. يع
 بمثابة موافقة من جانبك على التغييرات التي جري إدخالها علي إشعار الخصوصية. Paysafeاستمرارك في استخدام خدمات 

قعنا، من حين آلخر، روابط من وإلى مواقع شبكات الشركاء والمعلنين والفروع التابعة لنا. إذا كنت تتبع هذا الرابط، فيرجى العلم أن قد يتضمن مو
أية مسؤولية أو تبعة عن مواقع    Paysafeهذه المواقع اإللكترونية لها سياسات الخصوصية وملفات تعريف االرتباط الخاصة بها وال تتحمل 

 الغير 

ت. وفي هذا اإلشعار عالمي النطاق، بيد أنه ال يستهدف تجاوز أية حقوق قانونية أو المحظورات في أي إقليم تسود داخله هذه الحقوق أو المحظورا
  هذه الحالة تسري الحقوق والواجبات المذكورة في هذا اإلشعار  وتخضع للتعديل فقط بموجب أي قانون محلي مطبق له األسبقية .

 بنا لالتصال

وق أو نستقبل جميع التعليقات واالستفسارات والطلبات المتعلقة باستخدامنا لمعلوماتك على الرحب والسعة. إذا كنت ترغب في ممارسة أي من الحق
، المميز التي يسري عليها هذا اإلشعار فيتعين عليك مراسلة العنوان أدناه  Paysafeالحصول على مزيد من المعلومات المطبقة لشركات مجموعة 

FAO  بنابقسم الخصوصية أو االتصال. 

 هو على النحو الوارد أدناه، ويمكنك التواصل معنا أو مراسلتنا على العنوان التالي: Paysafeالموظف المسؤول عن الخصوصية في مجموعة 

 السيد ديريك واين

Paysafe كندا سكوير، لندن،  25، 27، الطابقE17 4AU 

 م 2017يناير  31تاريخ آخر تعديل لهذا اإلشعار هو 
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