
هھا. م ستخداا يیة اا يیف ك هھا منك وو يیتم جمع لتي  لمعلوماتت اا  اا

  كيیفيیة ااستخداامم االمعلوماتت االخاصة بك  ?Purpose  What  data  االمجموعة
بل أأيي يیمكن ااستخداامم ملفاتت تعريیف ااالررتباطط٬، ق  االتصفح

شيء٬، لضبط موقعنا حسب ااحتيیاجاتك 
غرااضض وولتزوويیدكك بتجربة تصفح أأكثر إإمتاًعا أل

 إإحصائيیة؛ ووللحفاظظ على االموقع ووتحسيینهھ
 ووصفهھ ألغرااضض ددعائيیة٬، ووكل هھھھذاا ووفقًا لما تم
ة بنا.في سيیاسة ملفاتت تعريیف ااالررتباطط االخاص   

 عند تصفح االموقع بدوونن إإددخالل أأيي من االمعلوماتت االشخصيیة
داامم االخاصة بك على موقعنا٬، فإننا نقومم بجمع وومعالجة ووااستخ
لفاتت االمعلوماتت االتاليیة االخاصة بك كما تم ووصفهھ في سيیاسة م

  تعريیف ااالررتباطط االخاصة بنا.

اطط بجمع ع٬، فسوفف تقومم ملفاتت تعريیف ااالررتبإإذذاا قمت بزيیاررةة االموق
للحصولل على مزيید من االمعلوماتت٬، يیُرجى معلوماتت منك. 

 ااالططالعع على سيیاسة ملفاتت تعريیف ااالررتباطط االخاصة بنا.

يیل االمثالل:إإننا نستخدمم ملفاتت تعريیف ااالررتباطط على موقعنا على سب   

إلددااررةة االموقع؛ حيیث إإنن بعض االخدماتت ال يیمكن توفيیرهھھھا   •
  ملفاتت تعريیف ااالررتباطط؛ بدوونن

وولتزوويیدكك بإمكانيیة االوصولل االمخصصة ووتعزيیز   •
  خدماتنا؛

  ووألغرااضض إإحصائيیة٬، مثل معرفة عددد االزيیاررااتت؛  •
  ووللصيیانة ووتحسيین االموقع؛  •
  وولتخصيیص ااإلعالناتت لديینا.  •

لحصولل يیُرجى ااالططالعع على سيیاسة ملفاتت تعريیف ااالررتباطط لديینا ل
فيیة تعريیف ااالررتباطط" ووكيیعلى مزيید من االمعلوماتت حولل "ملفاتت 

   ااستخداامنا لهھا.
Careers (االوظظائف)
ة)(تقديیم االسيیرةة االذااتيی   

تي نحن نقومم بمعالجة االمعلوماتت االخاصة بك اال
تقدمهھ  تتوفر في ططلب االوظظيیفة االخاصص بك االذيي

للعمل لدىى إإحدىى االعالماتت االتجارريیة أأوو في 
  االقريیة.

االمعلوماتت االتي تزووددنا بهھا عند تقديیم سيیرتك االذااتيیة٬،   •
ووتشمل االمسمى االوظظيیفي لك ووااسمك ووتفاصيیل ااالتصالل 

بك ووتارريیخ ميیالددكك وواالوظظائف االتي ترغب في شغلهھا 
وونوعع عملك وومهھاررااتك ووخبرااتك ووجنسيیتك ووااألقسامم 
االتي تفضل االعمل بهھا وواالوقت االذيي ستكونن متاًحا فيیهھ 

فة االشاغرةة ووأأيي معلوماتت وومن أأيین سمعت عن االوظظيی
  أأخرىى تقدمهھا في سيیرتك االذااتيیة؛ 

وواالمعلوماتت االتي تقدمهھا عند االتسجيیل في بواابة   •
االوظظائف٬، ووتشمل االلقب ووعنواانن االبريید ااإللكترووني 

وواالمسمى االوظظيیفي ووااللغة ووأأيي معلوماتت أأخرىى تزووددنا 
  بهھا؛

وومعلوماتت حولل االوظظائف االتي تهھمك وواالمناصب   •
غلهھا٬، في حالة االسماحح لنا االوظظيیفيیة االتي تفضل ش

  بالحصولل على هھھھذهه االمعلوماتت؛
  وومعلوماتت حولل االمقابلة االوظظيیفيیة؛ وو  •

  نحن نستضيیف وونُديیر نافذةة االوظظائف؛   •
وونقومم بنقل االمعلوماتت االخاصة بك إإلى االعالمة االتجارريیة   •

ة االتي تتقدمم للعمل لديیهھا٬، ووذذلك بعد االحصولل على مواافق
  مسبقة من جانبك؛ 

نحن لسنا مسؤووليین عن معالجة االمعلوماتت االخاصة بك   •
بوااسطة االعالماتت االتجارريیة؛ ووقد تحصل على مزيید من 

االمعلوماتت حولل معالجة االمعلوماتت االخاصة بوااسطة 
عالماتت تجارريیة محدددةة في االعرضض االوظظيیفي أأوو في 

  االمستوددعع ذذيي االصلة.
بلك إإال في حالة نحن ال نستخدمم االمعلوماتت االمقدمة من قِ   •

تقدمك بطلب للحصولل على ووظظيیفة شاغرةة في 
Ingolstadt  Village  أأوو في االقرىى ااألخرىى ااألعضاء

  ؛ Chic  Outlet  Shopping®في 
وولن تُستخدمم االمعلوماتت االتي تزووددنا بهھا عند تقديیم سيیرتك   •



	  

	  

  كيیفيیة ااستخداامم االمعلوماتت االخاصة بك  ?Purpose  What  data  االمجموعة
  االذااتيیة إإال ألغرااضض االتوظظيیف وواالتعيیيین فقط.  االمعلوماتت االمطلوبة في حالة تعيیيینك.  •

  
  االتوااصل معنا
  
  
  
  

  
ة االمعلوماتت االخاصة بك لإلجابنحن نستخدمم 

  على أأسئلتك أأوو ااستفساررااتك.

  
لك إإذذاا توااصلت معنا عبر "االموقع"٬، فسوفف نحتفظ بسجل ت

االمرااسالتت وواالمعلوماتت االتي تقدمهھا٬، ووتشمل عنواانن بريیدكك 
  ااإللكترووني ووااسمك في حالة تزوويیدنا بهھ.

  
لوماتت إإذذاا توااصلت معنا عبر "االموقع"٬، فسوفف نستخدمم فقط االمع

ة بك االمتعلقة بأيي مرااسالتت أأخرىى أأُجريیت معك.االخاص   

Gift  Cards (بطاقاتت  
  االهھداايیا)

Gift  Cardsيیتم تزوويیدكك بخدماتت  (بطاقاتت  
Gift  Cardاالهھداايیا).   (بطاقة االهھداايیا) هھھھي بطاقة 
اقة تسوقق مدفوعة مسبقًا يیمكن ااستخداامهھا كبط

Ingolstadt  Villageددفع في  أأوو في االقرىى  
®ااألخرىى ااألعضاء في  Chic  Outlet  

Shopping؛  

تشمل االمعلوماتت االتي تقدمهھا عند االتقدمم بطلب للحصولل   •
(بطاقة هھھھداايیا) االمسمى االوظظيیفي لك  Gift  Cardعلى 

ووااسمك وومعلوماتت ااالتصالل بك وونوعع االدفع ووررصيید 
Gift  Card .(بطاقة االهھداايیا)  

(بطاقة  Gift  Cardوواالمعلوماتت االمتعلقة باستخداامك لـ   •
االهھداايیا) كما تم ذذكرهھھھا بمزيید من االتفصيیل من قبل جهھة 

  (بطاقة االهھداايیا). Gift  Cardإإصداارر 

Value  Retailلن يیكونن لدىى   االحق في االوصولل إإلى االمعلوماتت 
ما هھھھو وولن تقومم بمعالجة هھھھذهه االمعلوماتت إإال بمنح مواافقة منك ووفقًا ل

 موضح أأددناهه؛
ة ستخداامهھا بوااسطة جهھووستتم معالجة االمعلوماتت االخاصة بك وواا

Gift  Cardإإصداارر  (بطاقة االهھداايیا).   
د يیتم تزوويیدكك بالمزيید من االمعلوماتت حولل معالجة االبيیاناتت عن

Gift  Cardشراائك  (بطاقة هھھھداايیا) أأوو من خاللل جهھة إإصداارر   Gift  
Card :(بطاقة االهھداايیا) على االموقع ااإللكترووني 
www.bpscards.com 
  
  ووبمواافقتك على:

  لفهھم ااحتيیاجاتك  •
ووتزوويیدكك بمعلوماتت حولل ااألحدااثث وواالعرووضض االخاصة   •

وواالعرووضض االتروويیجيیة ووغيیرهھھھا من االمسائل ذذااتت االصلة بـ 
®Chic  Outlet  Shopping وو  Ingolstadt  

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)؛ 

لديینا االذيین تم  شركاء االتسويیقوولمشارركة االمعلوماتت مع   •
يیدهھھھم بعنايیة ألغرااضض إإبالغك بالسلع وواالخدماتت تحد

وواالعرووضض االتروويیجيیة وواالعرووضض ووااألحدااثث االقاددمة االتي 
  نعتبر أأنهھا قد تحوزز على ااهھھھتمامك؛

وواالبحث وواالتحليیل٬، وولكي يیمكننا ااالتصالل بك من ووقت   •

https://www.ingolstadtvillage.com/en/footer/legal/marketing-partners
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آلخر لهھذاا االغرضض أأوو لغرضض إإجرااء ااستبيیاناتت أأوو 

  مجموعاتت تركيیز؛ وو
  تُجرىى على خدماتنا؛إإخطارركك بشأنن االتغيیيیرااتت االتي   •

  
Loyalty  and  
Partner  Reward  
Programs (براامج  
)االوالء وومكافأةة االشركاء   

  
  Loyalty  and  Partnerيیتم تزوويیدكك بـ 
Reward  Programs براامج االوالء (
ع وومكافأةة االشركاء)٬، مثل برنامج أأميیالل االتاب
انيیة للخطوطط االجويیة. ووتتيیح لك هھھھذهه االبراامج إإمك

 جمع نقاطط أأوو أأميیالل أأوو مكافآتت أأخرىى باستخداامم
وقق أأحد براامج االوالء وومكافأةة االشركاء عند االتس

  Ingolstadt  Villageفي 

  
اتت أأخرىى لومكما يیتم تزوويیدكك بالمعلوماتت االمتعلقة بالتسوقق أأوو مع

شركاء ذذااتت صلة بجمع مكافآتت باستخداامم برنامج االوالء وومكافأةة اال
  االمشتِركك فيیهھ.

  
يیر إإننا ال نستخدمم االمعلوماتت االخاصة بك إإال في شكل مجمع / غ
االقريیة  محددد للهھويیة٬، ووذذلك لنتمكن من تحديید ااالتجاهھھھاتت االسائدةة في

  وومن ثم تحسيین عرووضنا ووخدماتنا في االقرىى؛

  معلوماتك االشخصيیة بالنيیابة عن شركائنا. وونقومم بمعالجة  •
يیتم تزوويیدكك بمزيید من االتفاصيیل حولل معالجة   •

"االمعلوماتت االشخصيیة" االخاصة بك عند ااالشترااكك 
  Loyalty  and  Partner  Rewardللحصولل على 
Program  (برنامج االوالء وومكافأةة االشركاء) من االجهھة

  االمسؤوولة عن إإددااررتهھ.

نت االتسجيیل عبر ااإلنتر
  VIPلالشترااكك في 
Program (برنامج  
VIP(  

من خاللل ااستخداامم هھھھذهه االمعلوماتت٬، يیمكننا 
٬، VIPتزوويیدكك بالخدماتت االتي يیتضمنهھا برنامج 
 كما يیمكننا تعديیل هھھھذهه االخدماتت لتتناسب مع
  ررغباتك ووااحتيیاجاتك.

 إإنن االمعلوماتت االتي تقدمهھا عند االتسجيیل باستخداامم برنامج
ااالسم لديینا تشمل االمسمى االوظظيیفي لك ووااالسم ااألوولل وو االعضويیة

يید عن ااألخيیر ووعنواانن االبريید ااإللكترووني ووما يیثُبت أأنن عمركك يیز
عاًما ووتفاصيیل أأخرىى حولل عنواانن االبريید االخاصص بك إإذذاا  18

تت قمت بتقديیمهھ٬، وواالوسائل االمفضلة لديیك إلررسالل االمرااسال
لوماتت" جمع "معاالبريیديیة االتجارريیة وولغاتك االمفضلة. كما نقومم ب

VIPحولل ااستخداامك لبرنامج  ة ٬، باإلضافة إإلى ااستخداامك لمساح
VIPعضويیة  للحصولل  االمتاحة عبر ااإلنترنت ووتفاصيیل االتسجيیل 
رووطط على هھھھذهه االمساحة. ووللتسجيیل بنجاحح٬، يیجب أأنن تواافق على ش

  .VIPعضويیة 

  فهھم ااحتيیاجاتك ووتزوويیدكك بالخدماتت االتي ططلبتهھا٬،   •
ة أأيیًضا) حولل ااألحدااثث ووتزوويیدكك بمعلوماتت (مخصص  •

وواالعرووضض االخاصة وواالعرووضض االتروويیجيیة ووغيیرهھھھا من 
 Chic  Outlet  Shopping®االمسائل ذذااتت االصلة بـ 

وواالقرىى ااألخرىى ااألعضاء في  Ingolstadt  Villageوو
®Chic  Outlet  Shopping ٬، أأوو منافذ االبيیع

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

وومشارركة االمعلوماتت مع شركاء االتسويیق لديینا االذيین تم   •
تحديیدهھھھم بعنايیة ألغرااضض إإبالغك بالسلع وواالخدماتت 

وواالعرووضض االتروويیجيیة وواالعرووضض االخاصة ووااألحدااثث 
االقاددمة االتي نعتبر أأنهھا قد تحوزز على ااهھھھتمامك٬، ووال يیتم 

  مواافقة مسبقة منك؛ذذلك إإال بعد االحصولل على 
وواالبحث وواالتحليیل٬، وولكي يیمكننا ااالتصالل بك من ووقت   •

آلخر لهھذاا االغرضض أأوو لغرضض إإجرااء ااستبيیاناتت أأوو 
مجموعاتت تركيیز٬، ووال يیتم ذذلك إإال بعد االحصولل على 

  مواافقة مسبقة منك؛



	  

	  

  كيیفيیة ااستخداامم االمعلوماتت االخاصة بك  ?Purpose  What  data  االمجموعة
ووإإددااررةة عضويیتك ووإإخطارركك بشأنن االتغيیيیرااتت االتي يیتم   •

نقومم بمشارركة إإددخالهھا على خدماتنا؛ وومن حيین آلخر٬، قد 
معلوماتت مع جهھاتت أأخرىى محدددةة بعنايیة في شكل مجمع 

وومجهھولل االمصدرر٬، ووذذلك لتمكننا من تقيیيیم مدىى نجاحح 
  االبرنامج ووتشغيیلهھ.

  
نت االتسجيیل عبر ااإلنتر

  Chicللحصولل على 
Club  Programme 
  )Chic  Club(برنامج 

  
من خاللل ااستخداامم هھھھذهه االمعلوماتت٬، يیمكننا 

يیتضمنهھا تزوويیدكك بالخدماتت االتي  Chic  Club  
Programme (برنامج   Chic  Club) ٬، كما
باتك يیمكننا تعديیل هھھھذهه االخدماتت لتتناسب مع ررغ

  ووااحتيیاجاتك.

	  
	Chicللحصولل على تفاصيیل٬، يیُرجى ااالططالعع على "ااتفاقيیة   
Club."  

	  
	Chicللحصولل على تفاصيیل٬، يیُرجى ااالططالعع على "ااتفاقيیة   
Club."  

خدماتت االنقل عبر 
  ااإلنترنت

تزوويیدكك بخدمة االنقل.يیتم  تشمل "االمعلوماتت" االتي تقدمهھا عند شرااء هھھھذهه   •  
االخدماتت االمسمى االوظظيیفي لك ووااسمك ووتفاصيیل 

ااالتصالل بك ووتفاصيیل حولل بطاقة االدفع ووااالئتمانن 
  ووتفاصيیل االخدمة االتي سنقدمهھا لك.

وويیتم تزوويیدكك بمعلوماتت حولل ووسيیلة االنقل االخاصة بك   •
من قبل شريیكنا في كما تم ذذكرهھھھا بمزيید من االتفصيیل 

  خدمة االنقل االمكوكي.

يیتم تزوويیدكك بمزيید من االتفاصيیل حولل معالجة "معلوماتك 
  Ingolstadtاالشخصيیة" عندما تقومم بحجز خدمة ااالنتقالل إإلى 
Village ق من االجهھة االمزووددةة لخدماتت االنقل. وولن يیكونن لديینا االح 
ح في االوصولل إإلى "االمعلوماتت االشخصيیة" االخاصة بك إإال بمن

فقة منك ووفقًا لما هھھھو موضح أأددناهه.مواا  
  
  ووبمواافقتك االمسبقة على:

  فهھم ااحتيیاجاتك  •
ووتزوويیدكك بمعلوماتت حولل ااألحدااثث وواالعرووضض االخاصة   •

وواالعرووضض االتروويیجيیة ووغيیرهھھھا من االمسائل ذذااتت االصلة بـ 
®Chic  Outlet  Shopping وو  Ingolstadt  

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)؛

وومشارركة االمعلوماتت مع شركاء االتسويیق لديینا االذيین تم   •
تحديیدهھھھم بعنايیة ألغرااضض إإبالغك بالسلع وواالخدماتت 

وواالعرووضض االتروويیجيیة وواالعرووضض االخاصة ووااألحدااثث 
  االقاددمة االتي نعتبر أأنهھا قد تحوزز على ااهھھھتمامك؛

وواالبحث وواالتحليیل٬، وولكي يیمكننا ااالتصالل بك من ووقت   •



	  

	  

  كيیفيیة ااستخداامم االمعلوماتت االخاصة بك  ?Purpose  What  data  االمجموعة
آلخر لهھذاا االغرضض أأوو لغرضض إإجرااء ااستبيیاناتت أأوو 

  مجموعاتت تركيیز؛ وو
  ووإإخطارركك بشأنن االتغيیيیرااتت االتي يیتم إإددخالهھا على خدماتنا.  •

مشارركة صورر/فيیديیو/ 
 منتديیاتت/ مدووناتت/ موااقع

ااالجتماعياالتوااصل    

لمزيید االتفاعل وواالتوااصل معك؛ سيیتم توضيیح اا
  من ااألغرااضض في االموضوعع ذذيي االصلة.

االمعلوماتت أأوو االصورر االتي تقدمهھا عند نشر محتوىى أأوو   •
تعليیقاتت على مساحاتت مختلفة من موقعنا أأوو تقديیم ماددةة 
للنشر فيیهھا٬، ووتشمل منتدىى االدررددشة وولوحة ااإلعالناتت 

غرةة وومنتداانا وومعاررضض لديینا وومدوونتنا وومدوونتنا االمص
  االصورر وواالفيیديیو لديینا وومساحاتت تفاعليیة أأخرىى.

ووإإذذاا قمت بتفعيیل أأحد مكوناتت شبكاتت االتوااصل   •
ااالجتماعي االمدمج في موقعنا٬، لتمكيین ووظظائف هھھھذاا 

االمكونن ذذيي االصلة ووللتوااصل مع منصة شبكاتت 
االتوااصل ااالجتماعي ذذااتت االصلة كما تم توضيیحهھ بمزيید 

االخصوصيیة أأوو في ووصف من االتفصيیل في سيیاسة 
االوظظائف االمتاحة على منصة شبكاتت االتوااصل 

  ااالجتماعي ذذااتت االصلة.

يیرجى االحصولل على مزيید من االمعلوماتت حولل سيیاسة ملفاتت 
ا٬، أأوو تعريیف ااالررتباطط لديینا وواالموقع ااإللكترووني ذذيي االصلة بهھ
على  االتوااجد على منصاتت شبكاتت االتوااصل ااالجتماعي للحصولل
طة مزيید من االتفاصيیل حولل معالجة االمعلوماتت االخاصة بك بوااس

Ingolstadt	  Village  

 االتسجيیل في االمعاررضض
ة االتجارريیة ووااألحدااثث االعام

للحصولل على برنامج 
VIP  

من خاللل ااستخداامم هھھھذهه االمعلوماتت٬، يیمكننا 
٬، VIPتزوويیدكك بالخدماتت االتي يیتضمنهھا برنامج 
 كما يیمكننا تعديیل هھھھذهه االخدماتت لتتناسب مع
  ررغباتك ووااحتيیاجاتك.

 إإنن االمعلوماتت االتي تقدمهھا عند االتسجيیل باستخداامم برنامج
ااالسم االعضويیة لديینا تشمل االمسمى االوظظيیفي لك ووااالسم ااألوولل وو
يید عن ااألخيیر ووعنواانن االبريید ااإللكترووني ووما يیثُبت أأنن عمركك يیز

عاًما ووتفاصيیل أأخرىى حولل عنواانن االبريید االخاصص بك إإذذاا  18
تت قمت بتقديیمهھ٬، وواالوسائل االمفضلة لديیك إلررسالل االمرااسال

وماتت حولل ا نقومم بجمع معلاالبريیديیة االتجارريیة وولغاتك االمفضلة. كم
٬، باإلضافة إإلى ااستخداامك لمساحة VIPااستخداامك لبرنامج 
VIPعضويیة  للحصولل  االمتاحة عبر ااإلنترنت ووتفاصيیل االتسجيیل 

ب أأنن على هھھھذهه االمساحة. ووالستكمالل ااستماررةة االتسجيیل بنجاحح٬، يیج
  .VIPتواافق على شرووطط عضويیة 

  فهھم ااحتيیاجاتك ووتزوويیدكك بالخدماتت االتي ططلبتهھا٬،  •
ووتزوويیدكك بمعلوماتت (مخصصة أأيیًضا) حولل ااألحدااثث   •

وواالعرووضض االخاصة وواالعرووضض االتروويیجيیة ووغيیرهھھھا من 
 Chic  Outlet  Shopping®االمسائل ذذااتت االصلة بـ 

وواالقرىى ااألخرىى ااألعضاء في  Ingolstadt  Villageوو
®Chic  Outlet  Shopping ٬، أأوو منافذ االبيیع

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

وومشارركة االمعلوماتت مع شركاء االتسويیق لديینا االذيین تم   •
تحديیدهھھھم بعنايیة ألغرااضض إإبالغك بالسلع وواالخدماتت 

وواالعرووضض االتروويیجيیة وواالعرووضض االخاصة ووااألحدااثث 
االقاددمة االتي نعتبر أأنهھا قد تحوزز على ااهھھھتمامك٬، ووال يیتم 

   بعد االحصولل على مواافقة مسبقة منك؛ذذلك إإال
وواالبحث وواالتحليیل٬، وولكي يیمكننا ااالتصالل بك من ووقت   •

آلخر لهھذاا االغرضض أأوو لغرضض إإجرااء ااستبيیاناتت أأوو 
مجموعاتت تركيیز٬، ووال يیتم ذذلك إإال بعد االحصولل على 



	  

	  

  كيیفيیة ااستخداامم االمعلوماتت االخاصة بك  ?Purpose  What  data  االمجموعة
  مواافقة مسبقة منك؛

ووإإددااررةة عضويیتك ووإإخطارركك بشأنن االتغيیيیرااتت االتي يیتم   •
  إإددخالهھا على خدماتنا.

 االتسجيیل شخصيیًا في
 خدماتت االقريیة للحصولل
  VIPعلى برنامج 

من خاللل ااستخداامم هھھھذهه االمعلوماتت٬، يیمكننا 
٬، VIPتزوويیدكك بالخدماتت االتي يیتضمنهھا برنامج 
 كما يیمكننا تعديیل هھھھذهه االخدماتت لتتناسب مع
  ررغباتك ووااحتيیاجاتك.

 إإنن االمعلوماتت االتي تقدمهھا عند االتسجيیل باستخداامم برنامج
ب ووعنواانن نا تشمل االمسمى االوظظيیفي لك ووااالسم ووااللقاالعضويیة لديی

عاًما  18االبريید ااإللكترووني ووما يیثُبت أأنن عمركك يیزيید عن 
قديیمهھ٬، ووتفاصيیل أأخرىى حولل عنواانن االبريید االخاصص بك إإذذاا قمت بت
جارريیة وواالوسائل االمفضلة لديیك إلررسالل االمرااسالتت االبريیديیة االت
ستخداامك وولغاتك االمفضلة. كما نقومم بجمع معلوماتت حولل اا

 ٬VIP، باإلضافة إإلى ااستخداامك لمساحة عضويیة VIPلبرنامج 
ى هھھھذهه االمتاحة عبر ااإلنترنت ووتفاصيیل االتسجيیل للحصولل عل
ضويیة االمساحة. ووللتسجيیل بنجاحح٬، يیجب أأنن تواافق على شرووطط ع

VIP.  

  فهھم ااحتيیاجاتك ووتزوويیدكك بالخدماتت االتي ططلبتهھا٬،  •
 ووتزوويیدكك بمعلوماتت (مخصصة أأيیًضا) حولل ااألحدااثث  •

وواالعرووضض االخاصة وواالعرووضض االتروويیجيیة ووغيیرهھھھا من 
 Chic  Outlet  Shopping®االمسائل ذذااتت االصلة بـ 

وواالقرىى ااألخرىى ااألعضاء في  Ingolstadt  Villageوو
®Chic  Outlet  Shopping ٬، أأوو منافذ االبيیع

بالتجزئة االتي تطلبهھا منّا أأوو االتي نعتبر أأنهھا قد تحوزز على 
  يیديیة عبر االمضيیف)؛ااهھھھتمامك (ووتشمل االمرااسالتت االبر

وومشارركة االمعلوماتت مع شركاء االتسويیق لديینا االذيین تم   •
تحديیدهھھھم بعنايیة ألغرااضض إإبالغك بالسلع وواالخدماتت 

وواالعرووضض االتروويیجيیة وواالعرووضض االخاصة ووااألحدااثث 
االقاددمة االتي نعتبر أأنهھا قد تحوزز على ااهھھھتمامك٬، ووال يیتم 

  ذذلك إإال بعد االحصولل على مواافقة مسبقة منك؛
وواالتحليیل٬، وولكي يیمكننا ااالتصالل بك من ووقت وواالبحث   •

آلخر لهھذاا االغرضض أأوو لغرضض إإجرااء ااستبيیاناتت أأوو 
مجموعاتت تركيیز٬، ووال يیتم ذذلك إإال بعد االحصولل على 

  مواافقة مسبقة منك؛
ووإإددااررةة عضويیتك ووإإخطارركك بشأنن االتغيیيیرااتت االتي يیتم   •

  إإددخالهھا على خدماتنا.

االردد على ررسائلنا 
  ااإللكتروونيیة

نستخدمم االمعلوماتت االخاصة بك إإال إإننا ال 
  لإلجابة على ااستفساررااتك.

يیة إإنن أأيي "معلوماتت" تقدمهھا أأثناء االردد على ررسائلنا ااإللكتروون
ك تشمل االمسمى االوظظيیفي لك ووااسمك ووتفاصيیل ااالتصالل ب
لديیك٬،  وواالتغيیيیرااتت االتي أأُجريیت على ووسائل ااالتصالل االمفضلة

  ووفي بعض االحاالتت لغتك االمفضلة.

وفف لتوااصل معنا عبر االبريید ااإللكترووني٬، فإننا سووفي حالة اا
أأخرىى  نستخدمم فقط االمعلوماتت االخاصة بك االمتعلقة بأيي مرااسالتت

  معك.

كن من إإننا نقومم بإجرااء ااستبيیاناتت ووأأبحاثث لنتم  ااالستبيیاناتت/االبحث
  تحسيین خدماتنا باستمراارر.

قد نطلب منك ااستكمالل ااستبيیاناتت أأوو ااالنضمامم إإلى 
اللل تركيیز٬، ووتشمل االمعلوماتت االتي تقدمهھا من خبحث/مجموعاتت 

  ذذلك االتفضيیالتت االخاصة بك وومعلوماتت ملفك االشخصي.

نا ووخدماتنا٬، ووبمواافقتك٬، سيیتم ااستخداامم هھھھذهه االبيیاناتت لتقيیيیم منتجات
بيیاناتت ووذذلك لمساعدتنا على موااصلة تحسيینهھا. ووقد تتم مشارركة اال

تحليیل  ة ألغرااضضمع شركاء االتسويیق لديینا االذيین تم تحديیدهھھھم بعنايی
ة االبيیاناتت ووتحسيین منتجاتنا ووخدماتنا ووعرووضنا االتروويیجيی

ووعرووضنا ووااألحدااثث االقاددمة االتي نعتبر أأنهھا قد تحوزز على 



	  

	  

  كيیفيیة ااستخداامم االمعلوماتت االخاصة بك  ?Purpose  What  data  االمجموعة
  ااهھھھتمامك.

ااستخداامم خدماتت شبكة 
WiFi االعامة    

WiFiيیتم تزوويیدكك بخدمة  االعامة.   WiFiوويیتم تزوويیدكك بالمعلوماتت االناتجة عن ااتصالك بخدماتت   
IPلديینا٬، مثل عناوويین  أأوو االموااقع ااإللكتروونيیة االتي تزووررهھھھا.    

صولل يیرجى ااالططالعع على ااألحكامم وواالشرووطط االخاصة بشركائنا للح
ك على مزيید من االمعلوماتت حولل االمعلوماتت االشخصيیة االخاصة ب
وماتت ووكيیفيیة ااستخداامهھا. ووليیس لديینا أأيي إإمكانيیة ووصولل إإلى االمعل

  االشخصيیة االخاصة بك.
Prize  Draws 
  (جواائز االتعاددالتت)

نحن ال نستخدمم االمعلوماتت االخاصة بك إإال 
  إلددااررةة جائزةة االتعاددلل.

يیالدد ووتتضمن االمعلوماتت ااالسم ااألوولل ووااالسم ااألخيیر ووتارريیخ االم
ترووني٬، وواالعنواانن ووررمز االبريید وواالمكانن وواالبلد ووعنواانن االبريید ااإللك

لتك حاباإلضافة إإلى "معلوماتت" يیتم إإددخالهھا عند اانضمامك٬، مثل 
  باعتبارركك مشارركا أأوو فائزاا٬، في حالة اانطباقق ذذلك عليیك.

ة االتي إإننا نقومم بجمع وومعالجة ووااستخداامم جميیع االمعلوماتت االشخصيی
ما يیتماشى يیتم االكشف لنا عنهھا فيیما يیتعلق بجائزةة االتعاددلل ووذذلك ب

ايیة فقط مع االقواانيین ووااللواائح االمعمولل بهھا االتي تشيیر إإلى حم
أليي  االمعلوماتت االشخصيیة االخاصة بك االبيیاناتت. وولن نكشف عن

  Chicجهھة أأخرىى. ووال يینطبق ذذلك على االقرىى ااألعضاء في 
Outlet  Shopping ووعلى االجهھاتت االموفرةة للخدماتت االتي  
الجة تساعدنا في تنفيیذ برنامج جائزةة االتعاددلل. سيیتم جمع وومع
غرضض ووااستخداامم االمعلوماتت االشخصيیة االخاصة بك بشكل حصريي ل

وماتت٬، للحصولل على مزيید من االمعلزةة االتعاددلل. تنفيیذ برنامج جائ
يیُرجى ااالططالعع على ااألحكامم وواالشرووطط االعامة االخاصة بالبيیع 
  باليیانصيیب.
	  


