
 .استخدامها وكيفية منك جمعها يتم التي المعلومات

 بك الخاصة المعلومات استخدام كيفية منك؟ بجمعها نقوم التي البيانات ما المجموعة

Careers 
 تقديم) (الوظائف)
 (الذاتية السيرة

 واسمك لك الوظيفي المسمى الذاتية سيرتك تقديم عند تقدمها التي المعلومات تشمل
 عملك ونوع شغلها ترغب التي والوظائف ميالدك وتاريخ بك االتصال وتفاصيل
 أين ومن توافرك وموعد بها العمل تفضل التي واألقسام وجنسيتك وخبرتك ومهاراتك
 .عنّا سمعت

 المعلومات ومعالجة توظيف فرص على للحصول قدمتها التي بالمعلومات يتعلق وفيما
سبةبالن شاغرة وظيفة على للحصول بك الخاصة  Chic Outlet®  في التجارية للعالمات 
Shopping وBicester Village في األعضاء األخرى والقرى ®Chic Outlet 
Shoppingألغراض الذاتية سيرتك تقديم عند قدمتها التي المعلومات تُستخدم وسوف ؛ 
 .فقط التوظيف

 بأي المتعلقة بك الخاصة المعلومات فقط نستخدم سوف فإننا بنا، االتصال حالة وفي .قدمتها التي وبالمعلومات المراسالت تلك بسجل نحتفظ فسوف بنا، باالتصال قمت إذا بنا االتصال
 .معك أخرى مراسالت

Gift Cards 
 (الهدايا بطاقات)

 المسمى تشمل هدايا بطاقة على للحصول بطلب التقدم عند تقدمها التي المعلومات إن
 معنا التسجيل في أيًضا ترغب كنت وإذا .بك االتصال ومعلومات واسمك لك الوظيفي
 Chic® ُقرى داخل واألحداث الترويجية والعروض بالعروض المتعلقة التحديثات لتلقي
Outlet Shopping، البريد عبر معك التواصل على موافقتك تمنحنا أن فيجب 
 .لنا تحددها أخرى اتصال وسيلة أي خالل ومن البريد طريق وعن اإللكتروني

 كنت إذا ذلك، إلى وباإلضافة ،(الهدايا بطاقة) Gift Card بخدمات تزويدك خالل من
 لفهم هدايا بطاقة بشراء قمت أنك نالحظ فسوف معنا، بالفعل بالتسجيل قمت أو أيًضا تُسجل
  .أفضل بشكل لك تقديمها يمكننا التي الخدمات
 

 :على وبموافقتك

 طلبتها، التي دماتبالخ وتزويدك احتياجاتك فهم 
 الترويجية والعروض الخاصة والعروض األحداث حول بمعلومات لتزويدك 

 Bicesterو Chic Outlet Shopping® بـ الصلة ذات المسائل من وغيرها
Village في األعضاء األخرى والقرى ®Chic Outlet Shopping، أو 

 تحوز قد أنها نعتبر التي وأ منّا تطلبها قرية أي في الموجودة بالتجزئة البيع منافذ
 ؛(المضيف عبر البريدية المراسالت وتشمل) اهتمامك على

 ألغراض بعناية تحديدهم تم الذين لدينا التسويق شركاء مع المعلومات ولمشاركة 
 التي القادمة واألحداث والعروض الترويجية والعروض والخدمات بالسلع إبالغك
 اهتمامك؛ على تحوز قد أنها نعتبر

 لغرض أو الغرض لهذا آلخر وقت من بك االتصال يمكننا ولكي والتحليل، وللبحث 
 تركيز؛ مجموعات أو استبيانات إجراء

 خدماتنا؛ على أُدخلت التي التغييرات شأنب وإلخطارك  

 ومكافآت الوالء برامج
 الشركاء

 على للحصول االشتراك عند صلة ذات أخرى جهة إلى تقدمها التي المعلومات إن
 أيًضا ترغب كنت وإذا .بك االتصال وتفاصيل واسمك لك الوظيفي المسمى تشمل خدماتها
 الترويجية والعروض الخاصة بالعروض المتعلقة التحديثات لتلقي معنا التسجيل في
 معك التواصل على موافقتك أيًضا تمنحنا أن يجب فعندئذٍ  لدينا، القرى داخل واألحداث
 .لنا تحددها أخرى اتصال وسيلة أي خالل ومن البريد طريق وعن اإللكتروني البريد عبر

) Loyalty or Partner Reward Program بـ تزويدك خالل من امجبرن  أو الوالء 
 معنا، بالفعل بالتسجيل قمت أو أيًضا تُسجل كنت إذا ذلك، إلى وباإلضافة ،(الشركاء مكافأة
 Loyalty or Partner Reward Program باستخدام قمت أنك نالحظ فسوف
 التي الخدمات لفهم وذلك محددة، بصفقة تتعلق وتفاصيل (الشركاء مكافأة أو الوالء برنامج)
مهاتقدي يمكننا   .أفضل بشكل لك 
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 :على وبموافقتك

 طلبتها، التي بالخدمات وتزويدك احتياجاتك فهم 
 الترويجية والعروض الخاصة والعروض األحداث حول بمعلومات لتزويدك 

 Bicesterو Chic Outlet Shopping® بـ الصلة ذات المسائل من وغيرها
Village في األعضاء األخرى والقرى ®Chic Outlet Shopping، أو 

 تحوز قد أنها نعتبر التي أو منّا تطلبها قرية أي في الموجودة بالتجزئة البيع منافذ
 ؛(المضيف عبر البريدية المراسالت وتشمل) اهتمامك على

 ألغراض بعناية تحديدهم تم الذين نالدي التسويق شركاء مع المعلومات ولمشاركة 
 التي القادمة واألحداث والعروض الترويجية والعروض والخدمات بالسلع إبالغك
 اهتمامك؛ على تحوز قد أنها نعتبر

 لغرض أو الغرض لهذا آلخر وقت من بك االتصال يمكننا ولكي والتحليل، وللبحث 
 تركيز؛ مجموعات أو استبيانات إجراء

 خدماتنا؛ على أُدخلت التي التغييرات بشأن وإلخطارك 

 عبر التسجيل
 اإلنترنت

 تشمل لدينا العضوية برنامج باستخدام التسجيل خالل من تقدمها التي المعلومات إن
 .المفضلة لغتك الحاالت بعض وفي بك، االتصال وتفاصيل واسمك لك الوظيفي المسمى
حناتمن أن أيًضا يجب بنجاح، التسجيل استمارة والستكمال  معك التواصل على موافقتك 
 .لنا تحددها أخرى اتصال وسيلة أي خالل ومن البريد طريق وعن اإللكتروني البريد عبر
 إدخاالت وتشمل استخدمتها، محددة بخدمة صلة ذات معلومات بجمع نقوم أننا كما
 .والترقية المنافسة

 طلبتها، التي بالخدمات وتزويدك احتياجاتك فهم 
 الترويجية والعروض الخاصة والعروض األحداث حول اتبمعلوم لتزويدك 

 Bicesterو Chic Outlet Shopping® بـ الصلة ذات المسائل من وغيرها
Village في األعضاء األخرى والقرى ®Chic Outlet Shopping، أو 

 تحوز قد أنها نعتبر التي أو منّا تطلبها قرية أي في الموجودة بالتجزئة البيع منافذ
  ؛(المضيف عبر البريدية المراسالت وتشمل) تمامكاه على

 ألغراض بعناية تحديدهم تم الذين لدينا التسويق شركاء مع المعلومات ولمشاركة 
 التي القادمة واألحداث والعروض الترويجية والعروض والخدمات بالسلع إبالغك
  اهتمامك؛ على تحوز قد أنها نعتبر

 لغرض أو الغرض لهذا آلخر وقت من بك االتصال يمكننا ولكي والتحليل، وللبحث 
 تركيز؛ مجموعات أو استبيانات إجراء

 خدماتنا؛ على أُدخلت التي التغييرات بشأن وإلخطارك 

 في بعناية محددة أخرى جهات مع معلومات بمشاركة نقوم قد آلخر، حين ومن 
 .المصدر ومجهول مجمع شكل

 عبر النقل خدمات
 اإلنترنت

 واسمك لك الوظيفي المسمى تشمل الخدمات هذه شراء عند تقدمها التي المعلومات إن
 التسجيل في ترغب كنت وإذا .لك سنقدمها التي الخدمة وتفاصيل بك االتصال وتفاصيل
ضوالعرو بالعروض المتعلقة التحديثات لتلقي معنا  قُرى داخل واألحداث الترويجية 

 بالتسجيل قمت أو أيًضا تُسجل كنت إذا ذلك، إلى وباإلضافة النقل، بخدمة تزويدك خالل من
الفعلب  محددة، برحلة تتعلق وتفاصيل النقل خدمة باستخدام قمت أنك نالحظ فسوف معنا، 

  .أفضل بشكل لك تقديمها يمكننا التي الخدمات لفهم وذلك
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®Chic Outlet Shopping، عبر معك التواصل على موافقتك تمنحنا أن فيجب 
 .لنا تحددها أخرى اتصال وسيلة أي خالل ومن البريد طريق وعن اإللكتروني البريد

 

 :على وبموافقتك

 طلبتها، التي بالخدمات وتزويدك احتياجاتك فهم  
 الترويجية والعروض الخاصة والعروض األحداث حول بمعلومات لتزويدك 

 Bicesterو Chic Outlet Shopping® بـ الصلة ذات المسائل من يرهاوغ
Village في األعضاء األخرى والقرى ®Chic Outlet Shopping، أو 

 تحوز قد أنها نعتبر التي أو منّا تطلبها قرية أي في الموجودة بالتجزئة البيع منافذ
  ؛(المضيف عبر البريدية المراسالت وتشمل) اهتمامك على

 ألغراض بعناية تحديدهم تم الذين لدينا التسويق شركاء مع المعلومات ولمشاركة 
 التي القادمة واألحداث والعروض الترويجية والعروض والخدمات بالسلع إبالغك
  اهتمامك؛ على تحوز قد أنها نعتبر

 لغرض أو الغرض لهذا آلخر وقت من بك االتصال يمكننا ولكي والتحليل، وللبحث 
  تركيز؛ مجموعات أو استبيانات إجراء

 خدماتنا؛ على أُدخلت التي التغييرات بشأن وإلخطارك 

 /فيديو/صور مشاركة
 /مدونات /منتديات
 التواصل مواقع
 االجتماعي

 مختلفة مساحات على تعليقات أو محتوى نشر عند تقدمها التي الصور أو المعلومات إن
 لدينا اإلعالنات ولوحة الدردشة منتدى تشمل فيها، للنشر مادة تقديم أو موقعنا من
 تفاعلية ومساحات لدينا والفيديو الصور ومعارض ومنتدانا المصغرة ومدونتنا ومدونتنا
 .أخرى

 مواقع خدمات توفير جهات استخدام شروط أو المحددة، المنافسة شروط مع يتماشى وبما
 وقت لك توفيرها يتم فسوف آلخر، حين من نشرها يتم التي الخارجية، االجتماعي التواصل
 نشرها؛ أو إدخالها
 الموفرة الجهة به لنا تسمح الذي الحد إلى نشرها أو) مباشرة موقعنا على نشرها حالة وفي
 فيما بإنشائها تقوم توصيات أو رسائل أي نشر نعيد قد ،(االجتماعي التواصل مواقع لخدمات
 .بنا يتعلق
 :على وبموافقتك

 طلبتها، التي بالخدمات وتزويدك احتياجاتك فهم 
 الترويجية والعروض الخاصة والعروض األحداث حول بمعلومات ولتزويدك 

 Bicesterو Chic Outlet Shopping® بـ الصلة ذات المسائل من وغيرها
Village في األعضاء األخرى والقرى ®Chic Outlet Shopping، أو 

 تحوز قد أنها نعتبر التي أو منّا تطلبها قرية أي في الموجودة بالتجزئة البيع منافذ
  ؛(المضيف عبر البريدية المراسالت وتشمل) اهتمامك على

 ألغراض بعناية تحديدهم تم الذين لدينا التسويق شركاء مع المعلومات ولمشاركة 
 التي القادمة واألحداث لعروضوا الترويجية والعروض والخدمات بالسلع إبالغك
  اهتمامك؛ على تحوز قد أنها نعتبر

 لغرض أو الغرض لهذا آلخر وقت من بك االتصال يمكننا ولكي والتحليل، وللبحث 
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  تركيز؛ مجموعات أو استبيانات إجراء

 خدماتنا؛ على أُدخلت التي التغييرات بشأن وإلخطارك 

 في شخصيًا التسجيل
 القرية مرافق

وماتالمعل إن  تشمل لدينا العضوية برنامج باستخدام التسجيل خالل من تقدمها التي 
 .المفضلة لغتك الحاالت بعض وفي بك، االتصال وتفاصيل واسمك لك الوظيفي المسمى
 معك التواصل على موافقتك تمنحنا أن أيًضا يجب بنجاح، التسجيل استمارة والستكمال
 .لنا تحددها أخرى اتصال وسيلة أي خالل ومن البريد طريق وعن اإللكتروني البريد عبر

 طلبتها، التي بالخدمات وتزويدك احتياجاتك فهم  
 الترويجية والعروض الخاصة والعروض األحداث حول بمعلومات ولتزويدك 

 Bicesterو Chic Outlet Shopping® بـ الصلة ذات المسائل من وغيرها
Village في األعضاء األخرى والقرى ®Chic Outlet Shopping، أو 

 تحوز قد أنها نعتبر التي أو منّا تطلبها قرية أي في الموجودة بالتجزئة البيع منافذ
  ؛(المضيف عبر البريدية المراسالت وتشمل) اهتمامك على

 ألغراض بعناية تحديدهم تم الذين لدينا التسويق شركاء مع المعلومات ولمشاركة 
 التي القادمة واألحداث لعروضوا الترويجية والعروض والخدمات بالسلع إبالغك
  اهتمامك؛ على تحوز قد أنها نعتبر

 لغرض أو الغرض لهذا آلخر وقت من بك االتصال يمكننا ولكي والتحليل، وللبحث 
  تركيز؛ مجموعات أو استبيانات إجراء

 خدماتنا؛ على أُدخلت التي التغييرات بشأن وإلخطارك 

 رسائلنا على الرد
 اإللكترونية

ماتمعلو أي إن  الوظيفي المسمى تشمل اإللكترونية رسائلنا على الرد أثناء تقدمها ُمعدلة 
 المفضلة االتصال وسائل على أُجريت التي والتغييرات بك االتصال وتفاصيل واسمك لك
 .المفضلة لغتك الحاالت بعض وفي لديك،

 .عنك بها نحتفظ التي المعلومات وتحديث دقة على الحفاظ ونضمن

 وتشمل تركيز، مجموعات/بحث إلى االنضمام أو استبيانات استكمال منك نطلب قد البحث / االستبيانات
 .الشخصي ملفك ومعلومات بك الخاصة التفضيالت ذلك خالل من تقدمها التي المعلومات

 على لمساعدتنا وذلك وخدماتنا، منتجاتنا لتقييم البيانات هذه استخدام سيتم وبموافقتك،
 بعناية تحديدهم تم الذين لدينا التسويق شركاء مع البيانات مشاركة تتم وقد .تحسينها مواصلة
 وعروضنا الترويجية وعروضنا وخدماتنا منتجاتنا وتحسين البيانات تحليل ألغراض
 .اهتمامك على تحوز قد أنها نعتبر التي القادمة واألحداث

 شبكة خدمات استخدام
WiFi العامة 

 لك الوظيفي المسمى تشمل الخدمة هذه الستخدام التسجيل عند تقدمها التي المعلومات إن
 التحديثات لتلقي معنا التسجيل في ترغب كنت وإذا .بك االتصال وتفاصيل واسمك
 Chic Outlet® قُرى داخل واألحداث الترويجية والعروض بالعروض المتعلقة
Shopping، وعن اإللكتروني البريد عبر معك التواصل على موافقتك تمنحنا أن يجب 
سيلةو أي خالل ومن البريد طريق  .لنا تحددها أخرى اتصال 

 أو أيًضا تُسجل كنت إذا ذلك، إلى وباإلضافة العامة، WiFi شبكة بخدمة تزويدك خالل من
 لفهم العامة WiFi خدمة باستخدام قمت أنك نالحظ فسوف معنا، بالفعل بالتسجيل قمت
  .أفضل بشكل لك تقديمها يمكننا التي الخدمات
 

 :على وبموافقتك

 طلبتها، التي بالخدمات وتزويدك كاحتياجات فهم  
 الترويجية والعروض الخاصة والعروض األحداث حول بمعلومات لتزويدك 

 Bicesterو Chic Outlet Shopping® بـ الصلة ذات المسائل من وغيرها
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Village في األعضاء األخرى والقرى ®Chic Outlet Shopping، أو 
 تحوز قد أنها نعتبر التي أو منّا تطلبها ةقري أي في الموجودة بالتجزئة البيع منافذ
  ؛(المضيف عبر البريدية المراسالت وتشمل) اهتمامك على

 ألغراض بعناية تحديدهم تم الذين لدينا التسويق شركاء مع المعلومات ولمشاركة 
 التي القادمة واألحداث والعروض الترويجية والعروض والخدمات لعبالس إبالغك
  اهتمامك؛ على تحوز قد أنها نعتبر

 لغرض أو الغرض لهذا آلخر وقت من بك االتصال يمكننا ولكي والتحليل، وللبحث 
  تركيز؛ مجموعات أو استبيانات إجراء

 خدماتنا؛ على أُدخلت التي التغييرات بشأن وإلخطارك 

 لموقعنا زياراتك
 اإللكتروني

 وسجالت الزيارات عدد بيانات اإللكتروني لموقعنا بزياراتك المتعلقة التفاصيل تشمل
 .إليها الوصول يمكنك ومصادر أخرى اتصال وبيانات الويب

 موقعنا بزيارة قمت أنك نالحظ فسوف معنا، بالفعل بالتسجيل قمت أو أيًضا تُسجل كنت إذا
دةمحد بزيارة تتعلق وتفاصيل  .أفضل بشكل لك تقديمها يمكننا التي الخدمات لفهم 
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