
اتت لووم االمع تي   ل اا مم   ت يی ا   عهھ نكك  جم م يیة   ف يی ك هھا  وو م اا   .ااستخدد

  كيیفيیة  ااستخدداامم  االمعلووماتت  االخاصة  بكك  ما  االبيیاناتت  االتي  نقوومم  بجمعهھا  منكك؟  االمجمووعة
Careers  
تقدديیمم  )  (االووظظائفف)
  (االسيیررةة  االذذااتيیة

  تشملل  االمعلووماتت  االتي  تقددمهھا  عندد  تقدديیمم  سيیررتكك  االذذااتيیة  االمسمى  االووظظيیفي  لكك  ووااسمكك  ووتفاصيیلل
ااالتصالل  بكك  ووتارريیخ  ميیالددكك  وواالووظظائفف  االتي  تررغبب  في  شغلهھا  وونووعع  عملكك  وومهھاررااتكك  
  .ووخبررتكك  ووجنسيیتكك  ووااألقسامم  االتي  تفضلل  االعملل  بهھا  وومووعدد  توواافرركك  وومنن  أأيینن  سمعتت  عنّا

ووفيیما  يیتعلقق  بالمعلووماتت  االتي  قددمتهھا  للحصوولل  على  فررصص  تووظظيیفف  وومعالجة  االمعلووماتت  
  Chic®    النسبة  للعالماتت  االتجارريیة  فياالخاصة  بكك  للحصوولل  على  ووظظيیفة  شاغررةة  ب
Outlet  Shopping  ووLa  Vallee  Village  وواالقررىى  ااألخررىى  ااألعضاء  في  ®Chic  
Outlet  Shopping  ؛  ووسووفف  تُستخددمم  االمعلووماتت  االتي  قددمتهھا  عندد  تقدديیمم  سيیررتكك  االذذااتيیة
  .ألغررااضض  االتووظظيیفف  فقطط

ووفي  حالة  ااالتصالل  بنا٬،  فإننا  سووفف  نستخددمم  فقطط  االمعلووماتت  االخاصة  بكك  االمتعلقة  بأيي    .االمررااسالتت  ووبالمعلووماتت  االتي  قددمتهھا  إإذذاا  قمتت  باالتصالل  بنا٬،  فسووفف  نحتفظظ  بسجلل  تلكك  ااالتصالل  بنا
  .مررااسالتت  أأخررىى  معكك

Gift  Cards  
  (بططاقاتت  االهھدداايیا)

إإنن  االمعلووماتت  االتي  تقددمهھا  عندد  االتقددمم  بططلبب  للحصوولل  على  بططاقة  هھھھدداايیا  تشملل  االمسمى  
ووإإذذاا  كنتت  تررغبب  أأيیًضا  في  االتسجيیلل  معنا  لتلقي    .ماتت  ااالتصالل  بككاالووظظيیفي  لكك  ووااسمكك  وومعلوو
  Chic  Outlet®  االتحدديیثاتت  االمتعلقة  بالعررووضض  وواالعررووضض  االترروويیجيیة  ووااألحددااثث  ددااخلل  قرُرىى
Shopping،يیجبب  أأنن  تمنحنا  موواافقتكك  على  االتووااصلل  معكك  عبرر  االبرريیدد  ااإللكتررووني  ووعنن    ٬
  .لنا  ططرريیقق  االبرريیدد  وومنن  خاللل  أأيي  ووسيیلة  ااتصالل  أأخررىى  تحددددهھھھا

اا  ووباإلضافة  إإلى  ذذلكك٬،  إإذذ  ٬،(بططاقة  االهھدداايیا)  Gift  Card  منن  خاللل  تززوويیددكك  بخددماتت  •
متت  بشررااء  كنتت  تُسجلل  أأيیًضا  أأوو  قمتت  بالتسجيیلل  بالفعلل  معنا٬،  فسووفف  نالحظظ  أأنكك  ق

	.بططاقة  هھھھدداايیا  لفهھمم  االخددماتت  االتي  يیمكننا  تقدديیمهھا  لكك  بشكلل  أأفضلل  
	  

	:ووبموواافقتكك  على  
	  ٬،لفهھمم  ااحتيیاجاتكك  ووتززوويیددكك  بالخددماتت  االتي  ططلبتهھا  •  

يیة  وولتززوويیددكك  بمعلووماتت  حوولل  ااألحددااثث  وواالعررووضض  االخاصة  وواالعررووضض  االترروويیج  •
  Laوو  Chic  Outlet  Shopping®  ووغيیررهھھھا  منن  االمسائلل  ذذااتت  االصلة  بـ

Vallee  Village  وواالقررىى  ااألخررىى  ااألعضاء  في  ®Chic  Outlet  
Shopping،رر  أأنهھا  قدد  لتي  تططلبهھا  منّا  أأوو  االتي  نعتبأأوو  منافذذ  االبيیع  بالتجززئة  اا  ٬

	  ؛(ووتشملل  االمررااسالتت  االبرريیدديیة  عبرر  االمضيیفف)  تحووزز  على  ااهھھھتمامكك  
يیة  وولمشارركة  االمعلووماتت  مع  شرركاء  االتسوويیقق  لدديینا  االذذيینن  تمم  تحدديیددهھھھمم  بعنا  •

ااثث  ألغررااضض  إإبالغكك  بالسلع  وواالخددماتت  وواالعررووضض  االترروويیجيیة  وواالعررووضض  ووااألحدد
	  االقاددمة  االتي  نعتبرر  أأنهھا  قدد  تحووزز  على  ااهھھھتمامكك؛  

ضض  أأوو  ووللبحثث  وواالتحليیلل٬،  وولكي  يیمكننا  ااالتصالل  بكك  منن  ووقتت  آلخرر  لهھذذاا  االغرر  •
	ااستبيیاناتت  أأوو  مجمووعاتت  ترركيیزز؛  لغررضض  إإجررااء  

  ووإلخططارركك  بشأنن  االتغيیيیررااتت  االتي  أأدُدخلتت  على  خددماتنا؛  •

برراامج  االووالء  
  وومكافآتت  االشرركاء

إإنن  االمعلووماتت  االتي  تقددمهھا  إإلى  جهھة  أأخررىى  ذذااتت  صلة  عندد  ااالشتررااكك  للحصوولل  على  خددماتهھا  
في    ووإإذذاا  كنتت  تررغبب  أأيیًضا  .تشملل  االمسمى  االووظظيیفي  لكك  ووااسمكك  ووتفاصيیلل  ااالتصالل  بكك
االتسجيیلل  معنا  لتلقي  االتحدديیثاتت  االمتعلقة  بالعررووضض  وواالعررووضض  االترروويیجيیة  ووااألحددااثث  ددااخلل  
االقررىى  لدديینا٬،  فعنددئذذ  يیجبب  أأنن  تمنحنا  أأيیًضا  موواافقتكك  على  االتووااصلل  معكك  عبرر  االبرريیدد  
  .ااإللكتررووني  ووعنن  ططرريیقق  االبرريیدد  وومنن  خاللل  أأيي  ووسيیلة  ااتصالل  أأخررىى  تحددددهھھھا  لنا

  منن  خاللل  تززوويیددكك  بـ Loyalty  or  Partner  Reward  Program بررنامج  االووالء  أأوو  )  
ووباإلضافة  إإلى  ذذلكك٬،  إإذذاا  كنتت  تُسجلل  أأيیًضا  أأوو  قمتت  بالتسجيیلل  بالفعلل  معنا٬،    ٬،(مكافأةة  االشرركاء

  Loyalty  or  Partner  Reward  Program  فسووفف  نالحظظ  أأنكك  قمتت  باستخدداامم
االخددماتت    ووتفاصيیلل  تتعلقق  بصفقة  محددددةة٬،  ووذذلكك  لفهھمم  (بررنامج  االووالء  أأوو  مكافأةة  االشرركاء)

	.االتي  يیمكننا  تقدديیمهھا  لكك  بشكلل  أأفضلل  
	  

	:ووبموواافقتكك  على  
	  ٬،لفهھمم  ااحتيیاجاتكك  ووتززوويیددكك  بالخددماتت  االتي  ططلبتهھا  •  



  كيیفيیة  ااستخدداامم  االمعلووماتت  االخاصة  بكك  ما  االبيیاناتت  االتي  نقوومم  بجمعهھا  منكك؟  االمجمووعة
وولتززوويیددكك  بمعلووماتت  حوولل  ااألحددااثث  وواالعررووضض  االخاصة  وواالعررووضض  االترروويیجيیة  ووغيیررهھھھا    •
  La  Vallee  Villageوو  Chic  Outlet  Shopping®  منن  االمسائلل  ذذااتت  االصلة  بـ
أأوو  منافذذ  االبيیع  بالتجززئة    ٬،Chic  Outlet  Shopping®  ااألعضاء  في  وواالقررىى  ااألخررىى
ووتشملل  االمررااسالتت  االبرريیدديیة  )  االتي  تططلبهھا  منّا  أأوو  االتي  نعتبرر  أأنهھا  قدد  تحووزز  على  ااهھھھتمامكك

	  ؛(عبرر  االمضيیفف  
وولمشارركة  االمعلووماتت  مع  شرركاء  االتسوويیقق  لدديینا  االذذيینن  تمم  تحدديیددهھھھمم  بعنايیة  ألغررااضض  إإبالغكك    •
عررووضض  االترروويیجيیة  وواالعررووضض  ووااألحددااثث  االقاددمة  االتي  نعتبرر  أأنهھا  قدد  بالسلع  وواالخددماتت  وواال

	  تحووزز  على  ااهھھھتمامكك؛  
ووللبحثث  وواالتحليیلل٬،  وولكي  يیمكننا  ااالتصالل  بكك  منن  ووقتت  آلخرر  لهھذذاا  االغررضض  أأوو  لغررضض    •

	إإجررااء  ااستبيیاناتت  أأوو  مجمووعاتت  ترركيیزز؛  
	ووإلخططارركك  بشأنن  االتغيیيیررااتت  االتي  أأدُدخلتت  على  خددماتنا؛  •  

	  
	  
	  
	  

•    

  كيیفيیة  ااستخدداامم  االمعلووماتت  االخاصة  بكك  •  االبيیاناتت  االتي  نقوومم  بجمعهھا  منكك؟  ما  االمجمووعة

االتسجيیلل  عبرر  
  ااإلنتررنتت

إإنن  االمعلووماتت  االتي  تقددمهھا  منن  خاللل  االتسجيیلل  باستخدداامم  بررنامج  االعضوويیة  لدديینا  تشملل  االمسمى  
ووالستكمالل    .االووظظيیفي  لكك  ووااسمكك  ووتفاصيیلل  ااالتصالل  بكك٬،  ووفي  بعضض  االحاالتت  لغتكك  االمفضلة
االتسجيیلل  بنجاحح٬،  يیجبب  أأيیًضا  أأنن  تمنحنا  موواافقتكك  على  االتووااصلل  معكك  عبرر  االبرريیدد    ااستماررةة
كما  أأننا  نقوومم    .ااإللكتررووني  ووعنن  ططرريیقق  االبرريیدد  وومنن  خاللل  أأيي  ووسيیلة  ااتصالل  أأخررىى  تحددددهھھھا  لنا
  .بجمع  معلووماتت  ذذااتت  صلة  بخددمة  محددددةة  ااستخددمتهھا٬،  ووتشملل  إإددخاالتت  االمنافسة  وواالتررقيیة

	  ٬،لخددماتت  االتي  ططلبتهھالفهھمم  ااحتيیاجاتكك  ووتززوويیددكك  با  •  •  
يیة  وولتززوويیددكك  بمعلووماتت  حوولل  ااألحددااثث  وواالعررووضض  االخاصة  وواالعررووضض  االترروويیج    •

  Laوو  Chic  Outlet  Shopping®  ووغيیررهھھھا  منن  االمسائلل  ذذااتت  االصلة  بـ
Vallee  Village  وواالقررىى  ااألخررىى  ااألعضاء  في  ®Chic  Outlet  

Shopping،رر  أأنهھا  قدد  نعتب  أأوو  منافذذ  االبيیع  بالتجززئة  االتي  تططلبهھا  منّا  أأوو  االتي  ٬
	  ؛(ووتشملل  االمررااسالتت  االبرريیدديیة  عبرر  االمضيیفف)  تحووزز  على  ااهھھھتمامكك  

يیة  وولمشارركة  االمعلووماتت  مع  شرركاء  االتسوويیقق  لدديینا  االذذيینن  تمم  تحدديیددهھھھمم  بعنا  •
ااثث  ألغررااضض  إإبالغكك  بالسلع  وواالخددماتت  وواالعررووضض  االترروويیجيیة  وواالعررووضض  ووااألحدد

	  االقاددمة  االتي  نعتبرر  أأنهھا  قدد  تحووزز  على  ااهھھھتمامكك؛  
ضض  أأوو  ووللبحثث  وواالتحليیلل٬،  وولكي  يیمكننا  ااالتصالل  بكك  منن  ووقتت  آلخرر  لهھذذاا  االغرر  •

	  لغررضض  إإجررااء  ااستبيیاناتت  أأوو  مجمووعاتت  ترركيیزز؛  
	  ووإلخططارركك  بشأنن  االتغيیيیررااتت  االتي  أأدُدخلتت  على  خددماتنا؛  •  

ي  وومنن  حيینن  آلخرر٬،  قدد  نقوومم  بمشارركة  معلووماتت  مع  جهھاتت  أأخررىى  محددددةة  بعنايیة  ف  •
  شكلل  مجمع  وومجهھوولل  االمصددرر



  كيیفيیة  ااستخدداامم  االمعلووماتت  االخاصة  بكك  ما  االبيیاناتت  االتي  نقوومم  بجمعهھا  منكك؟  االمجمووعة
االنقلل  عبرر    خددماتت
  ااإلنتررنتت

إإنن  االمعلووماتت  االتي  تقددمهھا  عندد  شررااء  هھھھذذهه  االخددماتت  تشملل  االمسمى  االووظظيیفي  لكك  ووااسمكك  
ووإإذذاا  كنتت  تررغبب  في  االتسجيیلل  معنا    .ووتفاصيیلل  ااالتصالل  بكك  ووتفاصيیلل  االخددمة  االتي  سنقددمهھا  لكك
  Chic®  لتلقي  االتحدديیثاتت  االمتعلقة  بالعررووضض  وواالعررووضض  االترروويیجيیة  ووااألحددااثث  ددااخلل  قرُرىى

Outlet  Shopping يیجبب  أأنن  تمنحنا  موواافقتكك  على  االتووااصلل  معكك  عبرر  االبرريیدد    ٬،
  .ااإللكتررووني  ووعنن  ططرريیقق  االبرريیدد  وومنن  خاللل  أأيي  ووسيیلة  ااتصالل  أأخررىى  تحددددهھھھا  لنا

ا  أأوو  منن  خاللل  تززوويیددكك  بخددمة  االنقلل٬،  ووباإلضافة  إإلى  ذذلكك٬،  إإذذاا  كنتت  تُسجلل  أأيیض ً   •
نقلل  مة  االقمتت  بالتسجيیلل  بالفعلل  معنا٬،  فسووفف  نالحظظ  أأنكك  قمتت  باستخدداامم  خدد

مهھا  لكك  بشكلل  ووتفاصيیلل  تتعلقق  بررحلة  محددددةة٬،  ووذذلكك  لفهھمم  االخددماتت  االتي  يیمكننا  تقدديی
	.أأفضلل  

	  
	:ووبموواافقتكك  على  

	  ٬،لفهھمم  ااحتيیاجاتكك  ووتززوويیددكك  بالخددماتت  االتي  ططلبتهھا  •  
يیة  وولتززوويیددكك  بمعلووماتت  حوولل  ااألحددااثث  وواالعررووضض  االخاصة  وواالعررووضض  االترروويیج  •

  Laوو  Chic  Outlet  Shopping®  ووغيیررهھھھا  منن  االمسائلل  ذذااتت  االصلة  بـ
Vallee  Village  وواالقررىى  ااألخررىى  ااألعضاء  في  ®Chic  Outlet  

Shopping،رر  أأنهھا  قدد  أأوو  منافذذ  االبيیع  بالتجززئة  االتي  تططلبهھا  منّا  أأوو  االتي  نعتب  ٬
	  ؛(ووتشملل  االمررااسالتت  االبرريیدديیة  عبرر  االمضيیفف)  تحووزز  على  ااهھھھتمامكك  

يیة  دديیددهھھھمم  بعناوولمشارركة  االمعلووماتت  مع  شرركاء  االتسوويیقق  لدديینا  االذذيینن  تمم  تح  •
ااثث  ألغررااضض  إإبالغكك  بالسلع  وواالخددماتت  وواالعررووضض  االترروويیجيیة  وواالعررووضض  ووااألحدد

	  االقاددمة  االتي  نعتبرر  أأنهھا  قدد  تحووزز  على  ااهھھھتمامكك؛  
ضض  أأوو  ووللبحثث  وواالتحليیلل٬،  وولكي  يیمكننا  ااالتصالل  بكك  منن  ووقتت  آلخرر  لهھذذاا  االغرر  •

	لغررضض  إإجررااء  ااستبيیاناتت  أأوو  مجمووعاتت  ترركيیزز؛  
  االتي  أأدُدخلتت  على  خددماتنا؛  ووإلخططارركك  بشأنن  االتغيیيیررااتت  •

  /فيیدديیوو/مشارركة  صوورر
  /مددووناتت  /منتدديیاتت
مووااقع  االتووااصلل  
  ااالجتماعي

إإنن  االمعلووماتت  أأوو  االصوورر  االتي  تقددمهھا  عندد  نشرر  محتووىى  أأوو  تعليیقاتت  على  مساحاتت  مختلفة  منن  
  مووقعنا  أأوو  تقدديیمم  ماددةة  للنشرر  فيیهھا٬،  تشملل  منتددىى  االددررددشة  وولووحة  ااإلعالناتت  لدديینا  وومددوونتنا
  .وومددوونتنا  االمصغررةة  وومنتدداانا  وومعاررضض  االصوورر  وواالفيیدديیوو  لدديینا  وومساحاتت  تفاعليیة  أأخررىى

ووبما  يیتماشى  مع  شررووطط  االمنافسة  االمحددددةة٬،  أأوو  شررووطط  ااستخدداامم  جهھاتت  تووفيیرر  خددماتت  مووااقع  
االتووااصلل  ااالجتماعي  االخاررجيیة٬،  االتي  يیتمم  نشررهھھھا  منن  حيینن  آلخرر٬،  فسووفف  يیتمم  توواافررهھھھا  لكك  

	ووقتت  إإددخالهھا  أأوو  نشررهھھھا؛  
أأوو  نشررهھھھا  إإلى  االحدد  االذذيي  تسمح  لنا  بهھ  االجهھة  االمووفررةة  )  الة  نشررهھھھا  على  مووقعنا  مباشررةةووفي  ح
فقدد  نعيیدد  نشرر  أأيي  ررسائلل  أأوو  تووصيیاتت  تقوومم  بإنشائهھا    ٬،(لخددماتت  مووااقع  االتووااصلل  ااالجتماعي

	.فيیما  يیتعلقق  بنا  
	:ووبموواافقتكك  على  

	  ٬،لفهھمم  ااحتيیاجاتكك  ووتززوويیددكك  بالخددماتت  االتي  ططلبتهھا  •  
حوولل  ااألحددااثث  وواالعررووضض  االخاصة  وواالعررووضض  االترروويیجيیة  ووغيیررهھھھا    وولتززوويیددكك  بمعلووماتت  •
  La  Vallee  Villageوو  Chic  Outlet  Shopping®  منن  االمسائلل  ذذااتت  االصلة  بـ
أأوو  منافذذ  االبيیع  بالتجززئة    ٬،Chic  Outlet  Shopping®  وواالقررىى  ااألخررىى  ااألعضاء  في
ااسالتت  االبرريیدديیة  ووتشملل  االمرر)  االتي  تططلبهھا  منّا  أأوو  االتي  نعتبرر  أأنهھا  قدد  تحووزز  على  ااهھھھتمامكك

	  ؛(عبرر  االمضيیفف  
وولمشارركة  االمعلووماتت  مع  شرركاء  االتسوويیقق  لدديینا  االذذيینن  تمم  تحدديیددهھھھمم  بعنايیة  ألغررااضض  إإبالغكك    •
بالسلع  وواالخددماتت  وواالعررووضض  االترروويیجيیة  وواالعررووضض  ووااألحددااثث  االقاددمة  االتي  نعتبرر  أأنهھا  قدد  

	  تحووزز  على  ااهھھھتمامكك؛  



  كيیفيیة  ااستخدداامم  االمعلووماتت  االخاصة  بكك  ما  االبيیاناتت  االتي  نقوومم  بجمعهھا  منكك؟  االمجمووعة
آلخرر  لهھذذاا  االغررضض  أأوو  لغررضض    ووللبحثث  وواالتحليیلل٬،  وولكي  يیمكننا  ااالتصالل  بكك  منن  ووقتت  •

	إإجررااء  ااستبيیاناتت  أأوو  مجمووعاتت  ترركيیزز؛  
	ووإلخططارركك  بشأنن  االتغيیيیررااتت  االتي  أأدُدخلتت  على  خددماتنا؛  •  

•    

  كيیفيیة  ااستخدداامم  االمعلووماتت  االخاصة  بكك  ما  االبيیاناتت  االتي  نقوومم  بجمعهھا  منكك؟  االمجمووعة
االتسجيیلل  شخصيیًا  في  
  مرراافقق  االقرريیة

االتسجيیلل  باستخدداامم  بررنامج  االعضوويیة  لدديینا  تشملل  االمسمى    إإنن  االمعلووماتت  االتي  تقددمهھا  منن  خاللل
ووالستكمالل    .االووظظيیفي  لكك  ووااسمكك  ووتفاصيیلل  ااالتصالل  بكك٬،  ووفي  بعضض  االحاالتت  لغتكك  االمفضلة
ااستماررةة  االتسجيیلل  بنجاحح٬،  يیجبب  أأيیًضا  أأنن  تمنحنا  موواافقتكك  على  االتووااصلل  معكك  عبرر  االبرريیدد  
  .أأخررىى  تحددددهھھھا  لنا  ااإللكتررووني  ووعنن  ططرريیقق  االبرريیدد  وومنن  خاللل  أأيي  ووسيیلة  ااتصالل

	  ٬،لفهھمم  ااحتيیاجاتكك  ووتززوويیددكك  بالخددماتت  االتي  ططلبتهھا  •  
وولتززوويیددكك  بمعلووماتت  حوولل  ااألحددااثث  وواالعررووضض  االخاصة  وواالعررووضض  االترروويیجيیة  ووغيیررهھھھا    •
  La  Vallee  Villageوو  Chic  Outlet  Shopping®  منن  االمسائلل  ذذااتت  االصلة  بـ
فذذ  االبيیع  بالتجززئة  أأوو  منا  ٬،Chic  Outlet  Shopping®  وواالقررىى  ااألخررىى  ااألعضاء  في
ووتشملل  االمررااسالتت  االبرريیدديیة  )  االتي  تططلبهھا  منّا  أأوو  االتي  نعتبرر  أأنهھا  قدد  تحووزز  على  ااهھھھتمامكك
	  ؛(عبرر  االمضيیفف  
وولمشارركة  االمعلووماتت  مع  شرركاء  االتسوويیقق  لدديینا  االذذيینن  تمم  تحدديیددهھھھمم  بعنايیة  ألغررااضض  إإبالغكك    •
لتي  نعتبرر  أأنهھا  قدد  بالسلع  وواالخددماتت  وواالعررووضض  االترروويیجيیة  وواالعررووضض  ووااألحددااثث  االقاددمة  اا
	  تحووزز  على  ااهھھھتمامكك؛  
ووللبحثث  وواالتحليیلل٬،  وولكي  يیمكننا  ااالتصالل  بكك  منن  ووقتت  آلخرر  لهھذذاا  االغررضض  أأوو  لغررضض    •
	  إإجررااء  ااستبيیاناتت  أأوو  مجمووعاتت  ترركيیزز؛  
  ووإلخططارركك  بشأنن  االتغيیيیررااتت  االتي  أأدُدخلتت  على  خددماتنا؛  •

االرردد  على  ررسائلنا  
  ااإللكترروونيیة

أأثناء  االرردد  على  ررسائلنا  ااإللكترروونيیة  تشملل  االمسمى  االووظظيیفي  لكك    إإنن  أأيي  معلووماتت  ُمعددلة  تقددمهھا
ووااسمكك  ووتفاصيیلل  ااالتصالل  بكك  وواالتغيیيیررااتت  االتي  أأُجرريیتت  على  ووسائلل  ااالتصالل  االمفضلة  لدديیكك٬،  
  .ووفي  بعضض  االحاالتت  لغتكك  االمفضلة

  .وونضمنن  االحفاظظ  على  ددقة  ووتحدديیثث  االمعلووماتت  االتي  نحتفظظ  بهھا  عنكك  •

مجمووعاتت  ترركيیزز٬،  ووتشملل  /منكك  ااستكمالل  ااستبيیاناتت  أأوو  ااالنضمامم  إإلى  بحثث  قدد  نططلبب  االبحثث  /  ااالستبيیاناتت
  .االمعلووماتت  االتي  تقددمهھا  منن  خاللل  ذذلكك  االتفضيیالتت  االخاصة  بكك  وومعلووماتت  ملفكك  االشخصي

ووبموواافقتكك٬،  سيیتمم  ااستخدداامم  هھھھذذهه  االبيیاناتت  لتقيیيیمم  منتجاتنا  ووخددماتنا٬،  ووذذلكك  لمساعددتنا  على  
اناتت  مع  شرركاء  االتسوويیقق  لدديینا  االذذيینن  تمم  تحدديیددهھھھمم  ووقدد  تتمم  مشارركة  االبيی  .مووااصلة  تحسيینهھا
بعنايیة  ألغررااضض  تحليیلل  االبيیاناتت  ووتحسيینن  منتجاتنا  ووخددماتنا  ووعررووضنا  االترروويیجيیة  
  .ووعررووضنا  ووااألحددااثث  االقاددمة  االتي  نعتبرر  أأنهھا  قدد  تحووزز  على  ااهھھھتمامكك
  
  


