
  االمعلوماتت االتي يیتم جمعهھا منك ووكيیفيیة ااستخداامهھا.

تخداامم االمعلوماتت االخاصة بككيیفيیة ااس  ما االبيیاناتت االتي نقومم بجمعهھا منك؟  االمجموعة   
Careers 
(االوظظائف) (تقديیم 
ااسمك ووتفاصيیل تشمل االمعلوماتت االتي تقدمهھا عند تقديیم سيیرتك االذااتيیة االمسمى االوظظيیفي لك وو  االسيیرةة االذااتيیة)

برتك ااالتصالل بك ووتارريیخ ميیالددكك وواالوظظائف االتي ترغب شغلهھا وونوعع عملك وومهھاررااتك ووخ
االعمل بهھا ووموعد تواافركك وومن أأيین سمعت عنّا.ووجنسيیتك ووااألقسامم االتي تفضل    

لوماتت ووفيیما يیتعلق بالمعلوماتت االتي قدمتهھا للحصولل على فرصص توظظيیف وومعالجة االمع
®االخاصة بك للحصولل على ووظظيیفة شاغرةة بالنسبة للعالماتت االتجارريیة في   Chic  Outlet  

Shopping وو  Fidenza  Village ®وواالقرىى ااألخرىى ااألعضاء في   Chic  Outlet  
Shopping غرااضض ؛ ووسوفف تُستخدمم االمعلوماتت االتي قدمتهھا عند تقديیم سيیرتك االذااتيیة أل
  االتوظظيیف فقط.

قدمتهھا. إإذذاا قمت باالتصالل بنا٬، فسوفف نحتفظ بسجل تلك االمرااسالتت ووبالمعلوماتت االتي  ااالتصالل بنا ة بأيي ووفي حالة ااالتصالل بنا٬، فإننا سوفف نستخدمم فقط االمعلوماتت االخاصة بك االمتعلق  
  مرااسالتت أأخرىى معك.

Gift  Cards 
  (بطاقاتت االهھداايیا)

مى إإنن االمعلوماتت االتي تقدمهھا عند االتقدمم بطلب للحصولل على بطاقة هھھھداايیا تشمل االمس
عنا لتلقي االوظظيیفي لك ووااسمك وومعلوماتت ااالتصالل بك. ووإإذذاا كنت ترغب أأيیًضا في االتسجيیل م

®ددااخل قُرىى  االتحديیثاتت االمتعلقة بالعرووضض وواالعرووضض االتروويیجيیة ووااألحدااثث Chic  
Outlet  Shopping ٬، فيیجب أأنن تمنحنا مواافقتك على االتوااصل معك عبر االبريید
  ااإللكترووني ووعن ططريیق االبريید وومن خاللل أأيي ووسيیلة ااتصالل أأخرىى تحدددهھھھا لنا.

Gift  Cardمن خاللل تزوويیدكك بخدماتت  (بطاقة االهھداايیا)٬، ووباإلضافة إإلى ذذلك٬، إإذذاا كنت  
اقة هھھھداايیا لفهھم بالفعل معنا٬، فسوفف نالحظ أأنك قمت بشرااء بطتُسجل أأيیًضا أأوو قمت بالتسجيیل 

 االخدماتت االتي يیمكننا تقديیمهھا لك بشكل أأفضل.
 
  ووبمواافقتك على:

  فهھم ااحتيیاجاتك ووتزوويیدكك بالخدماتت االتي ططلبتهھا٬،  •
لتزوويیدكك بمعلوماتت حولل ااألحدااثث وواالعرووضض االخاصة وواالعرووضض االتروويیجيیة   •

  Fidenzaوو Chic  Outlet  Shopping®ووغيیرهھھھا من االمسائل ذذااتت االصلة بـ 
Village  وواالقرىى ااألخرىى ااألعضاء في®Chic  Outlet  Shopping ٬، أأوو

منافذ االبيیع بالتجزئة االتي تطلبهھا منّا أأوو االتي نعتبر أأنهھا قد تحوزز على ااهھھھتمامك 
  (ووتشمل االمرااسالتت االبريیديیة عبر االمضيیف)؛

هھھھم بعنايیة ألغرااضض وولمشارركة االمعلوماتت مع شركاء االتسويیق لديینا االذيین تم تحديید  •
إإبالغك بالسلع وواالخدماتت وواالعرووضض االتروويیجيیة وواالعرووضض ووااألحدااثث االقاددمة االتي 

  نعتبر أأنهھا قد تحوزز على ااهھھھتمامك؛
ووللبحث وواالتحليیل٬، وولكي يیمكننا ااالتصالل بك من ووقت آلخر لهھذاا االغرضض أأوو   •

  لغرضض إإجرااء ااستبيیاناتت أأوو مجموعاتت تركيیز؛

  ددخلت على خدماتنا؛ووإلخطارركك بشأنن االتغيیيیرااتت االتي أأُ   •

 براامج االوالء وومكافآتت
  االشركاء

تهھا إإنن االمعلوماتت االتي تقدمهھا إإلى جهھة أأخرىى ذذااتت صلة عند ااالشترااكك للحصولل على خدما
ا في تشمل االمسمى االوظظيیفي لك ووااسمك ووتفاصيیل ااالتصالل بك. ووإإذذاا كنت ترغب أأيیضً 

جيیة ووااألحدااثث ووضض االتروويیاالتسجيیل معنا لتلقي االتحديیثاتت االمتعلقة بالعرووضض االخاصة وواالعر
ر االبريید ددااخل االقرىى لديینا٬، فعندئٍذ يیجب أأنن تمنحنا أأيیًضا مواافقتك على االتوااصل معك عب

  ااإللكترووني ووعن ططريیق االبريید وومن خاللل أأيي ووسيیلة ااتصالل أأخرىى تحدددهھھھا لنا.

Loyalty  or  Partner  Reward  Programمن خاللل تزوويیدكك بـ  (برنامج االوالء أأوو  
الفعل معنا٬، مكافأةة االشركاء)٬، ووباإلضافة إإلى ذذلك٬، إإذذاا كنت تُسجل أأيیًضا أأوو قمت بالتسجيیل ب

 Loyalty  or  Partner  Reward  Programفسوفف نالحظ أأنك قمت باستخداامم 
لخدماتت االتي (برنامج االوالء أأوو مكافأةة االشركاء) ووتفاصيیل تتعلق بصفقة محدددةة٬، ووذذلك لفهھم اا

تقديیمهھا لك بشكل أأفضل. يیمكننا  
 



تخداامم االمعلوماتت االخاصة بككيیفيیة ااس  ما االبيیاناتت االتي نقومم بجمعهھا منك؟  االمجموعة   
  ووبمواافقتك على:

  فهھم ااحتيیاجاتك ووتزوويیدكك بالخدماتت االتي ططلبتهھا٬،  •
لتزوويیدكك بمعلوماتت حولل ااألحدااثث وواالعرووضض االخاصة وواالعرووضض االتروويیجيیة   •

  Fidenzaوو Chic  Outlet  Shopping®ووغيیرهھھھا من االمسائل ذذااتت االصلة بـ 
Village  وواالقرىى ااألخرىى ااألعضاء في®Chic  Outlet  Shopping ٬، أأوو

منافذ االبيیع بالتجزئة االتي تطلبهھا منّا أأوو االتي نعتبر أأنهھا قد تحوزز على ااهھھھتمامك 
  (ووتشمل االمرااسالتت االبريیديیة عبر االمضيیف)؛

وولمشارركة االمعلوماتت مع شركاء االتسويیق لديینا االذيین تم تحديیدهھھھم بعنايیة ألغرااضض   •
االقاددمة االتي  إإبالغك بالسلع وواالخدماتت وواالعرووضض االتروويیجيیة وواالعرووضض ووااألحدااثث

  نعتبر أأنهھا قد تحوزز على ااهھھھتمامك؛
ووللبحث وواالتحليیل٬، وولكي يیمكننا ااالتصالل بك من ووقت آلخر لهھذاا االغرضض أأوو   •

  لغرضض إإجرااء ااستبيیاناتت أأوو مجموعاتت تركيیز؛

  ووإلخطارركك بشأنن االتغيیيیرااتت االتي أأدُدخلت على خدماتنا؛  •

  ااستخداامم االمعلوماتت االخاصة بككيیفيیة   •  ما االبيیاناتت االتي نقومم بجمعهھا منك؟  االمجموعة

رنتاالتسجيیل عبر ااإلنت شمل االمسمى إإنن االمعلوماتت االتي تقدمهھا من خاللل االتسجيیل باستخداامم برنامج االعضويیة لديینا ت  
ة. ووالستكمالل االوظظيیفي لك ووااسمك ووتفاصيیل ااالتصالل بك٬، ووفي بعض االحاالتت لغتك االمفضل

ر االبريید فقتك على االتوااصل معك عبااستماررةة االتسجيیل بنجاحح٬، يیجب أأيیًضا أأنن تمنحنا مواا
نا نقومم ااإللكترووني ووعن ططريیق االبريید وومن خاللل أأيي ووسيیلة ااتصالل أأخرىى تحدددهھھھا لنا. كما أأن

ة.بجمع معلوماتت ذذااتت صلة بخدمة محدددةة ااستخدمتهھا٬، ووتشمل إإددخاالتت االمنافسة وواالترقيی   

  فهھم ااحتيیاجاتك ووتزوويیدكك بالخدماتت االتي ططلبتهھا٬،  •
ااألحدااثث وواالعرووضض االخاصة وواالعرووضض االتروويیجيیة لتزوويیدكك بمعلوماتت حولل   •

  Fidenzaوو Chic  Outlet  Shopping®ووغيیرهھھھا من االمسائل ذذااتت االصلة بـ 
Village  وواالقرىى ااألخرىى ااألعضاء في®Chic  Outlet  Shopping ٬، أأوو

منافذ االبيیع بالتجزئة االتي تطلبهھا منّا أأوو االتي نعتبر أأنهھا قد تحوزز على ااهھھھتمامك 
  االبريیديیة عبر االمضيیف)؛(ووتشمل االمرااسالتت 

وولمشارركة االمعلوماتت مع شركاء االتسويیق لديینا االذيین تم تحديیدهھھھم بعنايیة ألغرااضض   •
إإبالغك بالسلع وواالخدماتت وواالعرووضض االتروويیجيیة وواالعرووضض ووااألحدااثث االقاددمة االتي 

  نعتبر أأنهھا قد تحوزز على ااهھھھتمامك؛
لغرضض أأوو ووللبحث وواالتحليیل٬، وولكي يیمكننا ااالتصالل بك من ووقت آلخر لهھذاا اا  •

  لغرضض إإجرااء ااستبيیاناتت أأوو مجموعاتت تركيیز؛
  ووإلخطارركك بشأنن االتغيیيیرااتت االتي أأدُدخلت على خدماتنا؛  •

وومن حيین آلخر٬، قد نقومم بمشارركة معلوماتت مع جهھاتت أأخرىى محدددةة بعنايیة في   •
  شكل مجمع وومجهھولل االمصدرر.

التسجيیل من خاللل تزوويیدكك بخدمة االنقل٬، ووباإلضافة إإلى ذذلك٬، إإذذاا كنت تُسجل أأيیًضا أأوو قمت باتت تشمل االمسمى االوظظيیفي لك ووااسمك إإنن االمعلوماتت االتي تقدمهھا عند شرااء هھھھذهه االخدمخدماتت االنقل عبر 



تخداامم االمعلوماتت االخاصة بككيیفيیة ااس  ما االبيیاناتت االتي نقومم بجمعهھا منك؟  االمجموعة   
االتسجيیل معنا  ووتفاصيیل ااالتصالل بك ووتفاصيیل االخدمة االتي سنقدمهھا لك. ووإإذذاا كنت ترغب في  ااإلنترنت

® لتلقي االتحديیثاتت االمتعلقة بالعرووضض وواالعرووضض االتروويیجيیة ووااألحدااثث ددااخل قُرىى Chic  
Outlet  Shopping ٬، فيیجب أأنن تمنحنا مواافقتك على االتوااصل معك عبر االبريید
  ااإللكترووني ووعن ططريیق االبريید وومن خاللل أأيي ووسيیلة ااتصالل أأخرىى تحدددهھھھا لنا.

رحلة محدددةة٬، بالفعل معنا٬، فسوفف نالحظ أأنك قمت باستخداامم خدمة االنقل ووتفاصيیل تتعلق ب
ننا تقديیمهھا لك بشكل أأفضل.ووذذلك لفهھم االخدماتت االتي يیمك  

 
  ووبمواافقتك على:

  فهھم ااحتيیاجاتك ووتزوويیدكك بالخدماتت االتي ططلبتهھا٬،  •
لتزوويیدكك بمعلوماتت حولل ااألحدااثث وواالعرووضض االخاصة وواالعرووضض االتروويیجيیة   •

  Fidenzaوو Chic  Outlet  Shopping®ووغيیرهھھھا من االمسائل ذذااتت االصلة بـ 
Village  وواالقرىى ااألخرىى ااألعضاء في®Chic  Outlet  Shopping ٬، أأوو

منافذ االبيیع بالتجزئة االتي تطلبهھا منّا أأوو االتي نعتبر أأنهھا قد تحوزز على ااهھھھتمامك 
  (ووتشمل االمرااسالتت االبريیديیة عبر االمضيیف)؛

وولمشارركة االمعلوماتت مع شركاء االتسويیق لديینا االذيین تم تحديیدهھھھم بعنايیة ألغرااضض   •
دااثث االقاددمة االتي إإبالغك بالسلع وواالخدماتت وواالعرووضض االتروويیجيیة وواالعرووضض ووااألح

  نعتبر أأنهھا قد تحوزز على ااهھھھتمامك؛
ووللبحث وواالتحليیل٬، وولكي يیمكننا ااالتصالل بك من ووقت آلخر لهھذاا االغرضض أأوو   •

  لغرضض إإجرااء ااستبيیاناتت أأوو مجموعاتت تركيیز؛

  ووإلخطارركك بشأنن االتغيیيیرااتت االتي أأدُدخلت على خدماتنا؛  •

/ مشارركة صورر/فيیديیو
منتديیاتت/ مدووناتت/ 
موااقع االتوااصل 

جتماعيااال   

لفة من إإنن االمعلوماتت أأوو االصورر االتي تقدمهھا عند نشر محتوىى أأوو تعليیقاتت على مساحاتت مخت
دوونتنا موقعنا أأوو تقديیم ماددةة للنشر فيیهھا٬، تشمل منتدىى االدررددشة وولوحة ااإلعالناتت لديینا ووم
رىى.وومدوونتنا االمصغرةة وومنتداانا وومعاررضض االصورر وواالفيیديیو لديینا وومساحاتت تفاعليیة أأخ   

قع ى مع شرووطط االمنافسة االمحدددةة٬، أأوو شرووطط ااستخداامم جهھاتت توفيیر خدماتت موااووبما يیتماش
رهھھھا لك ووقت االتوااصل ااالجتماعي االخاررجيیة٬، االتي يیتم نشرهھھھا من حيین آلخر٬، فسوفف يیتم توفيی

 إإددخالهھا أأوو نشرهھھھا؛
وفرةة ووفي حالة نشرهھھھا على موقعنا مباشرةة (أأوو نشرهھھھا إإلى االحد االذيي تسمح لنا بهھ االجهھة االم

شائهھا فيیما وااقع االتوااصل ااالجتماعي)٬، قد نعيید نشر أأيي ررسائل أأوو توصيیاتت تقومم بإنلخدماتت م
 يیتعلق بنا.
  ووبمواافقتك على:

  فهھم ااحتيیاجاتك ووتزوويیدكك بالخدماتت االتي ططلبتهھا٬،  •
لتزوويیدكك بمعلوماتت حولل ااألحدااثث وواالعرووضض االخاصة وواالعرووضض االتروويیجيیة   •

  Fidenzaوو Chic  Outlet  Shopping®ووغيیرهھھھا من االمسائل ذذااتت االصلة بـ 
Village  وواالقرىى ااألخرىى ااألعضاء في®Chic  Outlet  Shopping ٬، أأوو

منافذ االبيیع بالتجزئة االتي تطلبهھا منّا أأوو االتي نعتبر أأنهھا قد تحوزز على ااهھھھتمامك 
  (ووتشمل االمرااسالتت االبريیديیة عبر االمضيیف)؛

يیة ألغرااضض وولمشارركة االمعلوماتت مع شركاء االتسويیق لديینا االذيین تم تحديیدهھھھم بعنا  •
إإبالغك بالسلع وواالخدماتت وواالعرووضض االتروويیجيیة وواالعرووضض ووااألحدااثث االقاددمة االتي 



تخداامم االمعلوماتت االخاصة بككيیفيیة ااس  ما االبيیاناتت االتي نقومم بجمعهھا منك؟  االمجموعة   
  نعتبر أأنهھا قد تحوزز على ااهھھھتمامك؛

ووللبحث وواالتحليیل٬، وولكي يیمكننا ااالتصالل بك من ووقت آلخر لهھذاا االغرضض أأوو   •
  لغرضض إإجرااء ااستبيیاناتت أأوو مجموعاتت تركيیز؛

  ى خدماتنا؛ووإلخطارركك بشأنن االتغيیيیرااتت االتي أأدُدخلت عل  •

  كيیفيیة ااستخداامم االمعلوماتت االخاصة بك  ما االبيیاناتت االتي نقومم بجمعهھا منك؟  االمجموعة
ي االتسجيیل شخصيیًا ف
  مراافق االقريیة

شمل االمسمى إإنن االمعلوماتت االتي تقدمهھا من خاللل االتسجيیل باستخداامم برنامج االعضويیة لديینا ت
ة. ووالستكمالل لغتك االمفضل االوظظيیفي لك ووااسمك ووتفاصيیل ااالتصالل بك٬، ووفي بعض االحاالتت

ر االبريید ااستماررةة االتسجيیل بنجاحح٬، يیجب أأيیًضا أأنن تمنحنا مواافقتك على االتوااصل معك عب
  ااإللكترووني ووعن ططريیق االبريید وومن خاللل أأيي ووسيیلة ااتصالل أأخرىى تحدددهھھھا لنا.

  فهھم ااحتيیاجاتك ووتزوويیدكك بالخدماتت االتي ططلبتهھا٬،  •
االخاصة وواالعرووضض االتروويیجيیة لتزوويیدكك بمعلوماتت حولل ااألحدااثث وواالعرووضض   •

  Fidenzaوو Chic  Outlet  Shopping®ووغيیرهھھھا من االمسائل ذذااتت االصلة بـ 
Village  وواالقرىى ااألخرىى ااألعضاء في®Chic  Outlet  Shopping ٬، أأوو

منافذ االبيیع بالتجزئة االتي تطلبهھا منّا أأوو االتي نعتبر أأنهھا قد تحوزز على ااهھھھتمامك 
  ضيیف)؛(ووتشمل االمرااسالتت االبريیديیة عبر االم

وولمشارركة االمعلوماتت مع شركاء االتسويیق لديینا االذيین تم تحديیدهھھھم بعنايیة ألغرااضض   •
إإبالغك بالسلع وواالخدماتت وواالعرووضض االتروويیجيیة وواالعرووضض ووااألحدااثث االقاددمة االتي 

  نعتبر أأنهھا قد تحوزز على ااهھھھتمامك؛
ووللبحث وواالتحليیل٬، وولكي يیمكننا ااالتصالل بك من ووقت آلخر لهھذاا االغرضض أأوو   •

  ااء ااستبيیاناتت أأوو مجموعاتت تركيیز؛لغرضض إإجر

  ووإلخطارركك بشأنن االتغيیيیرااتت االتي أأدُدخلت على خدماتنا؛
االردد على ررسائلنا 
  ااإللكتروونيیة

وظظيیفي لك إإنن أأيي معلوماتت ُمعدلة تقدمهھا أأثناء االردد على ررسائلنا ااإللكتروونيیة تشمل االمسمى اال
لمفضلة لديیك٬، تصالل ااووااسمك ووتفاصيیل ااالتصالل بك وواالتغيیيیرااتت االتي أأُجريیت على ووسائل ااال

  ووفي بعض االحاالتت لغتك االمفضلة.

  وونضمن االحفاظظ على ددقة ووتحديیث االمعلوماتت االتي نحتفظ بهھا عنك.  •

ثااالستبيیاناتت / االبح /مجموعاتت كما قد نطلب منك (في حالة مواافقتك) ااستكمالل ااستبيیاناتت أأوو ااالنضمامم إإلى بحث  
لوماتت االتفضيیالتت االخاصة بك وومعتركيیز٬، ووتشمل االمعلوماتت االتي تقدمهھا من خاللل ذذلك 

  ملفك االشخصي.

اعدتنا على ووبمواافقتك٬، سيیتم ااستخداامم هھھھذهه االبيیاناتت لتقيیيیم منتجاتنا ووخدماتنا٬، ووذذلك لمس
تحديیدهھھھم بعنايیة  موااصلة تحسيینهھا. ووقد تتم مشارركة االبيیاناتت مع شركاء االتسويیق لديینا االذيین تم

ووضنا ا ووعرووضنا االتروويیجيیة ووعرألغرااضض تحليیل االبيیاناتت ووتحسيین منتجاتنا ووخدماتن
  ووااألحدااثث االقاددمة االتي نعتبر أأنهھا قد تحوزز على ااهھھھتمامك.
  
  


