
 (2022) الخصوصية سياسة

 تم التحديث في 20 يناير 2022

 وكيفية نجمعها، التي البيانات ماهية الخصوصية إشعار يُحدد . الجد َمحمل  على الخصوصية موضوعات ShareThis تأخذ
 إلى باإلضافة شخصية، بيانات نجمعها التي البيانات تُعد ومتى معهم، نشاركها  قد  الذين واألطراف  معالجتها، وسبب  جمعها،

 هذه تحديث خالل من آلخر حين   من  اإلشعار هذا تغيير  ShareThis لـ  يجوز . الشخصية البيانات بتلك يتعلق فيما حقوقك

        .تغييرات أي على اطالعك من  للتأكد آلخر حين   من الصفحة هذه مراجعة لك ينبغي. الصفحة

 االتحاد  في  البيانات لحماية العامة الالئحة  ذلك في بما) بها المعمول للقوانين وفقًا المعلومات بمعالجة ShareThis تلتزم

. هذا الخصوصية إشعار  في  ُمبين هو وكما ،"(CCPA)" كاليفورنيا في المستهلك خصوصية وقانون"( GDPR)" األوروبي

 المنطقة في بيانات كموضوع وحقوقك البيانات لحماية العامة بالالئحة ShareThis التزام مدى  حول محددة معلومات لمعرفة

 المستهلك خصوصية حماية بقانون ShareThis التزام مدى حول  معلومات لمعرفة .هنا النقر  يرجى األوروبية، االقتصادية

 .هناالنقر  يُرجى  كاليفورنيا، في

 يُرجى الناشر، استخدام  أحكام إلى للوصول. هناالناشر  معلومات  صفحة زيارة يُرجى الناشرين،  حول معلومات إلى للوصول

 .هناالنقر 

 ومشاركتها  البيانات جمع من االنسحاب
 

 

 وأدواتها  ShareThis عن نبذة

 مشاركة  يجعل مما  للتخصيص، قابلة اجتماعية مشاركة أدوات"( الناشرون)" اإللكترونية المواقع لمشغلي ShareThis توفر 

 بسهولة العنكبوتية الشبكة على  شيء أي مشاركة محّدد  إلكتروني لموقع مستخدم  ألي يُمكن. بسيًطا أمًرا  اإلنترنت عبر  المحتوى
 خالل  من  ذلك،  وغير  ريديت  و ديج  و اإللكتروني والبريد وتويتر  يسبوكف مثل  االجتماعي، التواصل مواقع على األصدقاء مع

 "(.ShareThis Icon)" اإللكتروني الموقع هذا على المتوفرة أدواتنا إحدى استخدام

 واإلعالنات اإللكترونية والمواقع المحتوى مع تفاعلهم وكيفية اإلنترنت بمستخدمي تتعلق بيانات أيًضا ShareThis تجمع

 ذات المستهدفة اإلعالنات توصيل تسهيل  من لدينا البيانات وشركاء والعمالء والمعلنين والناشرين ShareThis مكنتُ  التي

 وتحسين  اإلنترنت مستخدمي  سلوك لفهم رؤى وتقديم التحليالت إجراء أيًضا نتولى. المجموعات تلك إلى  اإلنترنت عبر  الصلة

    . المجموعة لتلك شخصيًا ملفًا يُعد وما والمشاركة التصفح على اعتماًدا لكوذ اإلنترنت،  عبر  واإلعالن المحتوى فعالية

 االرتباط تعريف وملفات البكسل وحدات  ذلك  في بما ) البكسل ووحدات  االرتباط تعريف ملفات مثل تقنيات باستخدام ذلك نطبق

 مستخدمي  بها يقوم التي والمشاركة صفحالت بأنشطة المتعلقة المعلومات لجمع"( ShareThis ناشر  تطبيقات( )"لعمالئنا

 اإللكترونية المواقع من وغيرها بنا الخاص ShareThis أيقونة تستخدم  التي اإللكترونية المواقع على سواء اإلنترنت،

https://sharethis.com/privacy/#gdpr-and-eu-rights
https://sharethis.com/privacy/#gdpr-and-eu-rights
https://sharethis.com/privacy/#gdpr-and-eu-rights
https://sharethis.com/privacy/#ccpa
https://www.sharethis.com/publisher/
https://sharethis.com/publisher-terms-of-use/
https://sharethis.com/opt-out-of-data-collection/


 تحليل أيًضا نتولى كّما. واإلعالن البيانات تحليل  مجالي في تعمل أخرى أطراف من بيانات أيًضا نتلقى. تقنيتنا عليها الُمثبت

 فعلى  .محددة معايير على بناءً ( الجمهور  فئات عليها يُطلق) البيانات من  مجموعات إنشاء بهدف نحّصلها التي البيانات وتجميع
 أو احتياجات  أو اهتمامات أو خصائص بوجود نؤمن الذين اإلنترنت مستخدمي من مجموعات إلى  بالتقسيم نقوم المثال، سبيل

 المنزل أو للمستخدم هي  األجهزة أو المتصفحات من  أكثر  أو اثنين أن استنتاج من نتمكن عندما. همبين متشابهة سلوكية أنماط

 .لدينا الجمهور شرائح لتعزيز المعلومات تلك نستخدم فقد ذاته،

 شطة أن تحليالت على بناءً  وذلك اإلنترنت، لمستخدمي  فائدة ذات تكون قد التي  اإلعالنات عرض إلى  المستهدف اإلعالن يرنو

 على  القائمة باإلعالنات أحيانًا إليه يُشار كّما. واإلعالنات اإللكترونية الموقع مع والتفاعالت األخيرة والمشاركة التصفح

 .هنا انقر اإلعالنات، من  النوع هذا حول المعلومات من  مزيد لمعرفة. اإلنترنت عبر السلوكية اإلعالنات أو االهتمامات

 

 

 واستخدامها البيانات جمع

 عرض أجل  من  واستخدامها تزورها التي بالمواقع المتعلقة البيانات جمع على  نعمل  وخدماتنا، منتجاتنا تقديم سبيل في
 أو خاللنا من  وذلك االجتماعية، المشاركة أساس  على  البيانات نمذجة إلى باإلضافة التحليالت، وتقديم الُمخصصة، اإلعالنات

 لتحديد  مباشرةً  استخدامها من ShareThis تتمكن لن أنه بحيث مستعاًرا،  اسًما اتالبيان تلك تحمل . أخرى أطراف خالل  من

 .الوقت بمرور  المتصفح أو/و الجهاز  أو/و الحاسوب على  التعرف من أنظمتنا البيانات تلك تُمكن. الحقيقي الشخص

 .عليه التعرف يمكن  أو ُمحدد عيطبي بشخص تتعلق ألنها  وذلك األماكن،  من  العديد في شخصية بيانات البيانات تلك تعتبر 

 بطاقة معلومات أو اإللكتروني  البريد عنوان أو الهاتف رقم أو البريدي العنوان أو االسم  مثل  عمًدا، االتصال معلومات نجمع ال

 تلك جمع لنا يجوز. وخدماتنا منتجاتنا من كجزء  مباشرةً  معك بالتواصل لعمالئنا أو لنا يسمح  قد  آخر  أمر  أي أو االئتمان

 . ShareThis مع عمل  عالقة  لديك كانت إذا  أو لدينا الناشرين  أحد  كنت إذا المعلومات

 إضافية معلومات

 .البيانات فئات من  فئة كل معالجة  وسبب نعالجها التي البيانات فئات يلي فيما نعرض

 الشخصي  الملف ومعلومات  االستخدام بيانات.1

 االستخدام  بيانات 1.1

 خالل  من  اإلنترنت عبر واإلعالنات المحتوى مع وتفاعلهم لإلنترنت اإلنترنت مستخدمي  تصفح كيفية حول معلومات نجمع

 ذلك على نطلق. اإلنترنت على اإلعالنات  مع المستخدم وتفاعالت ShareThis ناشر  وتطبيقات ShareThis أيقونة

 ".االستخدام بيانات"

  :االستخدام بيانات تتضمن

http://www.networkadvertising.org/understanding-online-advertising


: مثال) بك الخاص العنكبوتية الشبكة متصفح على الموجودة االرتباط تعريف لملفات الفريدة اتالمعرف •

37d387ca-f68a-11e5-b87d-0e58954c72b1 )بريد  عنوان من  مجزأة نسخة  أو/و 

 .الوقت بمرور  جهازك  أو متصفحك على  التعرف في  تساعدنا إلكتروني
 وجهازه المستخدم متصفح معلومات •
 لمستخدم ا وكيل سلسلة •

 البحث،  ومعلمات الصفحات لهذه URL عناوين ذلك في  بما) عرضها تم التي العنكبوتية الشبكة صفحات •

 إلى المستخدم  حّولت التي السابقة الويب وصفحات( الرئيسية والكلمات البحث  مصطلحات تتضمن قد والتي

  المذكورة الويب صفحة
 الويب  صفحات استعراض زمن •

 .خاللها من ويب  صفحة إلى المستخدمين  توجيه يتم التي  البحث استعالمات •
 أخرى إلى صفحة من التنقل •
 ويب صفحة كل  على المستخدم يمضيه الذي الوقت •
 نسخه  أو المحتوى وتمييز  تحديدها أو فوقها النقر تم التي العناصر  ذلك  في بما الويب، صفحة مع التفاعالت •
 معها المستخدم  وتفاعالت للمستخدم، تظهر أو تُعرض التي اإلعالنات •

 التواصل موقع ،  المثا سبيل على -ومكانه مشاركته يتم الذي المحتوى تحديد ذلك في بما المحتوى مشاركات  •

 (وفيسبوك تويتر  مثل ) الصلة ذي االجتماعي

 .البريدي الرمز أو  الوالية أو المدينة أو الدولة مثل الجغرافية المعلومات •
 االنترنت بروتوكول عناوين •
 الجهاز رفاتمع •

 تعتبر  أنها إال  مباشر، بشكل  فعلي  شخص تعريف أجل من  الذكر  سالفة االستخدام لبيانات ShareThis استخدام  عدم  رغم

 .األماكن من العديد  في شخصية بيانات

 الشخصي الملف  معلومات  1.2

 استنتاج من  نتمكن كي المواقع تلك جمهور  حول معلومات وكذلك تزورها التي الويب مواقع بمحتوى تتعلق معلومات نتلقى

 بيانات ندمج  أننا كّما. متشابهة سلوكية أنماط أو اهتمامات أو خصائص لديهم  الذين المستخدمين  من  مجموعات وإنشاء
 البيانات من فئات إلنشاء  البيانات وشركاء التحليالت وموردي الخارجيين المعلنين من نتلقاها التي  البيانات تلك مع االستخدام

 محتوى يشاهد المستخدم  كان  إذا المثال، سبيل على. تخصيًصا أكثر  إعالنية تجربة تقديم إلى يسعون الذين للمعلنين الفائدة تحقق

 هذه إلى  يُشار   .سيارة بشراء مهتًما يكون قد المستخدم  هذا أن أنظمتنا تستنتج فقد بانتظام، يشاركه أو سيارة لشراء التسوق حول

" بالسيارات مهتم" عنوان تحمل  التي  الشريحة إلى أحيانًا يُشار  كّما االهتمامات،  على القائمة اإلعالنات باسم أحيانًا الممارسة

 معلومات “ باسم إليها نشير  تعريف،  ملفات في البيانات تلك تجميع حال في ". شخصي ملف" أو  جمهور  شريحة  أنها على

 ”.الشخصي الملف 

 المعلومات باستخدام( الفعلية األسماء وليس المتصفح، معّرفات  إلى بالرجوع ) هذه الشخصي الملف معلومات استنتاج يمكننا
 يزورها التي الويب مواقع وجماهير  المستخدمين وخصائص المحتمل المحتوى بشأن  خارجية أطراف من  عليها نحصل التي

. ُمحدد دخل  أو  عمر  نطاق ضمن ةً عاد ويكونون بالسيارات الويب مواقع أحد مستخدمو يهتم قد المثال،  سبيل على . المستخدمين
 تلك نستخدم فقد ذاته، المنزل  أو للمستخدم  هي األجهزة أو المتصفحات من  أكثر  أو اثنين أن استنتاج من نتمكن عندما

 .الشخصي الملف معلومات لتعزيز  المعلومات



 وتكوين والعرق والجنس عليموالت الدخل  ونطاقات العمرية بالفئات المستخدمين أساسها على نجمع التي الخصائص ترتبط

 .مشاهدته يتم الذي والمحتوى يزورونها التي الويب لمواقع المعتاد للجمهور  وفقًا وذلك  األسرة،

 Google Analytics By" اإلضافي الُمكون معهم نعمل الذين  الناشرون فيها يستخدم التي الحاالت  بعض في

ShareThis WordPress "خدمتست لديهم، الويب مواقع على ShareThis ميزة Google Analytics المعروفة 

 فهًما الناشرين مواقع لجمهور السكانية التركيبة فهم  أجل من ،"Google Analytics Demographics"  باسم حاليًا

 ميزة تمكين عند. يديرونها أو المواقع تلك يمتلكون الذين  للناشرين السكانية التركيبة خصائص حول رؤى وتقديم أفضل،

"Google Analytics Demographics"، مع الشخصي  الملف ومعلومات معينة استخدام  بيانات مشاركة ستتم 

Google،  حول  المعلومات من  مزيد لمعرفة. الناشرين لهؤالء السكانية التركيبة تقارير  إعداد  ميزات  توفير  من نتمكن لكي 

 خالل  من  Google Analytics في االشتراك إللغاء. هناالنقر  يُرجى  ، Google Analytics في الخصوصية ممارسات 

 معرف  زيارة أيًضا كنكيم أو ،هناالنقر  يُرجى  ،Google Analytics في  االشتراك إلغاء لمتصفح اإلضافية الوظيفة تثبيت

 .المستهلك اختيار صفحة "NAI" الشبكة إلى الوصول

 معلومات أي ذلك في بما ،ShareThis تستخدمها  التي الشخصي الملف معلومات بأنواع قائمة على االطالع تّود كنت إذا

 معلومات ShareThis تُنشئ ال .هنا النقر  يُرجى ،( فقط المتحدة الواليات في ) سياسية أو صحية طبيعة ذات الشخصي للملف

 .للبالغين الترفيهية المواقع زيارات على  بناءً  الشخصي الملف

 الشخصي الملف ومعلومات  االستخدام بيانات على الحصول كيفية 1.3

 مشاركة  ذلك في  بما) معها يتفاعل أو خدماتنا يستخدم أو ، بنا الخاص الويب موقع جهازك يزور عندما االستخدام  بيانات نجمع

 ناشر  تطبيقات تستخدم  التي  الناشرين ويب مواقع جهازك  يزور عندما وكذلك ،(ShareThis رمز  مع المحتوى

ShareThis، من ذلك يتم  .عنا باإلنابة نقدمها أو نعرضها التي اإلعالنات على ينقر  أو اإلعالنات جهازك  يعرض وعندما 

 بروتوكوالت أو) HTTP وعناوين البكسل وعالمات المتصفح على  وعةالموض االرتباط تعريف ملفات  استخدام خالل

 ... المجزأ اإللكتروني البريد عنوان  استخدام إلى  باإلضافة( األخرى االتصال

 التتبع  تقنيات من وغيرها االرتباط تعريف لملفات استخدامنا

 (الذكية والهواتف اللوحي والجهاز المكتب  سطح متصفحات) :الويب بيئة

 تطبيقات تستخدم  التي الويب مواقع زوار على " عالمة" لوضع المتصفح في االرتباط تعريف ملفات ShareThis متستخد

 مثل تقنيًا، معّرفًا المستخدمين هؤالء يُمنح كّما. ShareThis ناشر 

C62414AY9324FB5671069928026P0067 . 

 بيانات لنقل ذلك بعد  البكسل عالمات  تُستخدم  كّما . تخدمالمس  تصفح بيانات تتبع على المتصفح في  االرتباط تعريف ملف يعمل

 .البيانات وشركاء وعمالئنا ShareThis إلى التصفح

. فريًدا تعريفًا المتصفح وتُعّرف  األحرف، من  سلسلة على تحتوي صغيرة نصية ملفات عن عبارة :االرتباط تعريف  ملفات

 البكسل  عالمات أو/و JavaScript توجد ولكن الموقع بتشغيل قومت ال التي  الخارجية واألطراف الويب موقع ناشر  يتولى

 تعريف ملفات تُثبَّت كما. المتصفح على  االرتباط تعريف ملفات تثبيت الويب، موقع على ( أدناه الموضحة) بهم الخاصة

https://support.google.com/analytics/answer/6004245
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://optout.networkadvertising.org/?c=1
https://optout.networkadvertising.org/?c=1
https://sharethis.com/privacy-audiences/
https://sharethis.com/privacy-audiences/


 ShareThis ناشر تطبيقات باستخدام المستخدم متصفحات في بعمالئنا الخاصة وتلك ShareThisبـ الخاصة االرتباط

 ورغم. االرتباط تعريف ملفات على  توافق كي البداية في المتصفحات من  العديد إعداد  تم . الناشرين ويب مواقع على الموجودة

 في" المساعدة" ملفات من تحقق. تقييدها أو االرتباط تعريف ملفات لرفض بك الخاص المتصفح إعدادات تغيير  يُمكنك ذلك

  .متصفحك على  االرتباط تعريف ملفات مع التعامل حول  علوماتالم من  مزيد لمعرفة متصفحك

 الغرض  المدة  ملفات تعريف االرتباط 

_stid 
عام  
 واحد

 ShareThisمعرف ملف تعريف ارتباط 

_stidv 
عام  
 واحد

 ShareThisإصدار معرف ملف تعريف ارتباط 

wordpress_test_cookie  ملف تعريف ارتباط  جلسةShareThis ،يختبر وصولنا إلى ملفات تعريف االرتباط 

pubconsent 
13  

 شهًرا 

هذا لإلشارة إلى أن المستخدم قد أصدر   ShareTتم تعيين ملف تعريف االرتباط 

 IAB TCF( بتنسيق GDPRإعالنًا حول جمع بيانات الالئحة العامة لحماية البيانات )
v1 

st_optout 
10  

 أعوام
لإلشارة إلى أن المستخدم فضل عدم   ShareThis تم تعيين ملف تعريف االرتباط

 المشاركة في جمع البيانات

_ga عامان 
لتمييز  ShareThisالذي تستخدمه   Google Analyticsملف تعريف ارتباط 

 المستخدمين

_gat 
يوم 
 واحد

لخفض معدل   ShareThisالذي تستخدمه   Google Analyticsملف تعريف ارتباط 

 الطلب

_gid 
يوم 
 واحد

لتمييز  ShareThisالذي تستخدمه   Google Analyticsملف تعريف ارتباط 

 المستخدمين



visopt_s 
3  

 أشهر
 لمعرفة عدد مرات إغالق المتصفح وإعادة فتحه VWOملف تعريف االرتباط 

_vis_opt_test_cookie  جلسة 
لمعرفة تمكين ملفات تعريف االرتباط على   VWOملف تعريف ارتباط جلسة  

 متصفح المستخدم من عدمه. يساعد في تتبع عدد جلسات المتصفح لكل زائر. 

_vwo_uuid_v2 
عام  
 واحد

 نسبة االستخدام الفريدة على موقع الويب  VWOيحسب ملف تعريف االرتباط 

intercom-id-fe2c9dmj 
10  

 أشهر
Intercom ملف تعريف االرتباط لُمعّرف زائر مجهول لزوار الموقع : 

intercom-session-
fe2c9dmj 

 أيام  7

Intercom  معرف لكل جلسة متصفح فريدة. يُحدث ملف تعريف ارتباط الجلسة في :

ناجح، مما يمدده حتى أسبوع من تلك اللحظة. يمكن   pingكل تسجيل دخول 

للمستخدم الوصول إلى محادثاتهم، وكذلك توصيل البيانات على الصفحات التي تم  
تسجيل الخروج منها لمدة أسبوع واحد، طالما لم يتم إنهاء الجلسة عمًدا باستخدام  

"Intercom .اإلغالق"(، والذي يحدث عادةً عند تسجيل الخروج"( " 

pxcelBcnLcy  جلسة 
لتتبع زمن االنتقال على إشارة   ShareThisملف تعريف ارتباط نظام إدارة وسم 

 اإلبالغ.

pxcelAcc3PC 
يوم 
 واحد

للتحقق من قبول المتصفح لملفات   ShareThisملف تعريف ارتباط نظام إدارة وسم 

تعريف ارتباط الطرف الخارجي. ال يتم تعيين ذلك إال في حال عدم وجود ملف 
 تعريف ارتباط واردة في الطلب. 

pxcelPage_c010 
 و/أو

pxcelPage_c010_B 
 و/أو

pxcelPage_c010_C 
 و/أو

pxcelPage_c010_D 

عام  
 واحد

لتتبع حالة تحميل دوران البكسل.   ShareThisملف تعريف ارتباط نظام إدارة وسم 

ملف تعريف ارتباط مختلفًا لمجموعات مختلفة من المواقع  ShareThisيستخدم 

 . ShareThisداخل شبكة 



usprivacy 
غير  
 متوفر 

ما إذا كان ملف تعريف ارتباط الخصوصية الخاص بنا موجوًدا  ShareThisيقرأ 

 في مجال الناشر أم ال 

fpestid 
13  

 شهًرا 
Fpestid  عبارة عن معرف ملف تعريف ارتباطShareThis   تم تعيينه في مجال

 مشغل موقع الويب

 

 تعريف ملفات قراءة على  تعمل حيث  ويب  صفحة على البرمجية التعليمات من صغيرة مجموعات عن عبارة :البكسل عالمات

 على يحتوي متصفحك كان  إذا ما على ShareThis بكسل يطلع ويب، صفحة  زيارة حال  في. مكانها في ووضعها االرتباط

 في. االرتباط تعريف ملف تثبيت على  البكسل  يعمل ذلك، حدوث  عدم  حال  في. عليه مثبتًا ShareThis ارتباط تعريف ملف

 ونوع الويب صفحة مشاهدة زمن مثل معلومات لنا  ويرسل االرتباط تعريف ملف" قراءة" على البكسل يعمل ذلك، حدوث حال

 عمالئنا وتمكين اهتماماتك على  بها نتعرف التي الطريقة هي هذه. بك الخاص  اإلنترنت بروتوكول وعنوان الُمستخدم تصفحالم

 .لك ُمستهدفة  إعالنات تقديم من

 متصفحك لتوصيل مطلوبة تقنية معلومات على وتحتوي ويب، صفحة تُعرض كلّما العناوين هذه تُرسل :HTTP عناوين

 تلك ShareThis تجمع. المطلوبة الويب وصفحة المتصفح حول معلومات المعلومات تلك تتضمن قد. الويب بصفحة

 .المعلومات

 من جزء  لتشفير الُسبل إحدى التجزئة  تُعد. تشفير  وظيفة اإللكتروني البريد  تجزئة تُعد :المجزأة اإللكتروني البريد  رسائل

 إلكتروني بريد عنوان كل يصبح ذلك، تطبيق خالل  من. عشرية سداسية سلسلة  في اإللكتروني،  البريد عنوان مثل البيانات،

. هويتك تحديد  أو إليك ونيإلكتر  بريد  رسالة إرسال التقنية هذه لنا تتيح ال . عليه التعرف يمكن وال  والحروف األرقام  من  مزيًجا
 على  التعرف في  االرتباط تعريف ملفات  بها تساعدنا التي الطريقة بنفس جهازك أو متصفحك على  بالتعرف لنا  تسمح أنها إال

 في المساعدة أجل  من  اإلعالنيين شركائنا من مجزأة إلكتروني  بريد رسائل ShareThis تتلقى قد. جهازك أو متصفحك

  .لنا التابعين الناشرين  إلى أنت تقدمها مجزأة إلكتروني بريد  رسائل أيًضا نتلقى قد. اتناوخدم منتجاتنا عرض

 (الجوال تطبيقات) :أخرى بيئات

 وذلك ، Apple IDFA أو Google Advertising معرفات  تستخدم  قد الجوال،  تطبيقات معرفات في  اإلعالنات لعرض

. جانبك من تعيينه إعادة ويمكن مباشرةً،  شخصك وليس جهازك، الُمعلّن معّرف  يحدد . الجوال جهازك تشغيل نظام  على اعتماًدا

 على  NAI Mobile في  االشتراك إلغاء صفحة بزيارة تفضل أو المعلومات من  مزيد لمعرفة لجهازك  الُمصنعة الشركة راجع

choice-https://www.networkadvertising.org/mobile/ . 

 (المستخدمة  الجوال وتطبيقات المتصفحات: )الربط بيئات

https://www.networkadvertising.org/mobile-choice
https://www.networkadvertising.org/mobile-choice
https://www.networkadvertising.org/mobile-choice


 الخارجية األطراف  من البيانات شركاء  يقوم قد  اإلنترنت، عبر سلسة  تجربة وتوفير  لك ُمخصصة إعالنات  تقديم سبيل في

 بيانات ربط بتمكين نقوم قد أننا كّما . تستخدمها التي المختلفة البيئات في بك الخاصة المعرفات بربط  عهمم نعمل الذين

 ShareThis تستخدمها  قد التي العادي النص معلومات نستخدم  ال . االرتباط تعريف ملفات مزامنة خالل من لدينا االستخدام

 االستفادة خالل  من دقيقة ربط وسائل  البيانات في شركاؤنا يستخدم  قد. اطاالرتب لتشغيل عنوانك أو  اسمك مثل هويتك تحديد في

 .اإلعالن شركاء معرفات  مثل تقنيتنا خالل من جمعها يتم مستعارة أسماءً  تحمل  التي البيانات من

 اآلليات م باستخدا الُمخصصة اإلعالنات في االشتراك إلغاء أو الموافقات تغيير  أو االرتباط تعريف ملفات إدارة يمكنك

 ."المستخدم خيارات" في الموضحة

 الشخصي  الملف  ومعلومات االستخدام  بيانات  استخدام  كيفية 1.4

 ونمذجة لتحليالت،ا وتقديم المستهدفة،  اإلعالنات تسليم تمكين أجل من الشخصي  الملف ومعلومات االستخدام  بيانات نستخدم

 ShareThis تُنشئ المتحدة، الواليات في .أعاله الُموضحة المماثلة التتبع تقنيات أو االرتباط تعريف ملفات باستخدام البيانات

 األهمية من أنه ShareThis تعتقد. الحساسة الصحية الحاالت لبعض الديموغرافية السمات إلى تستند نموذجية مجموعات
 من مزيد  معرفة إلى يتطلعون الذين ألولئك الحلول توفير  في  للمساعدة األدوية عن اإلعالن في األدوية كات شر  مساعدة بمكان

 عبر  بحثًا  يجرون الذين الطبيين المهنيين أو األسرة أفراد أو  ِعلة من  يعاني الذي الفرد  ذلك يشمل  قد. معينة حالة  عن المعلومات

  .الحالة عن اإلنترنت

 والتحليالت المستهدفة اإلعالنات  في  الستخدامها لشركائنا البيانات تلك من  أجزاء ترخيص لنا يجوز سبق،  ما إلى إضافة

 فهم  أو األمنية جهودهم تعزيز أو االحتيال معالجة مثل أخرى استخدامات في البيانات تلك استخدام  لعمالئنا يجوز . والنمذجة

 .القانون بها يسمح متى الكلي، االستثمار  اتجاهات

 قد  أنهم كّما. بهم الخاصة التعريف ملف معلومات إلنشاء المعلومات تلك معهم بياناتك نشارك الذين عمالؤنا يستخدم  قد
 ودمجها بهم  الخاصة الويب إشارات  أو االرتباط تعريف ملفات خالل من عنك  أخرى جغرافية معلومات  مستقل بشكل يكتسبون

 والناشرين المعلنين بهؤالء الخاصة البكسل وعالمات االرتباط تعريف لفات م استخدام يخضع. لهم نقدمها التي البيانات مع

 Recipients"  قسم إلى الرجوع  يُرجى  . بهم الخاصة الخصوصية لسياسات  خارجية لجهات  التابعة اإلعالنات وشبكات

of Your Data "بياناتك عن  م له نفصح الذين حول المعلومات من مزيد على للحصول الماثل الخصوصية إشعار  في. 

 األطفال . 2

 من أقل  األطفال استهداف لتمكين الشخصي للملف معلومات أي تصمم وال  عمًدا، األطفال عن البيانات ShareThis تجمع ال

 االطالع  فيرجى عنهم، مسؤوالً  تكون الذين  األطفال بيانات نعالج قد أننا وتعتقد األوصياء أو الوالدين أحد  كنت  إذا. عاًما 16

 .مباشرةً  بنا اتصل أو وحقوقه، المستخدم  خيارات  يتضمن الذي لقسم ا على

 ShareThis بأيقونة ُمحددين  المستخدمين من اإللكتروني البريد رسائل. 3

 سنعلم. جهازك من  اإللكتروني بالبريد االتصال كيفية تختار  فإنك ،ShareThis أيقونة باستخدام  إلكترونيًا بريًدا تشارك  عندما

 نفسه، اإللكتروني بالبريد تتعلق معلومات أي نتلقى ال. اإللكتروني البريد باستخدام  ذلك  فعلت وأنك فقط، شاركته يالذ المحتوى

https://sharethis.com/privacy/#user-choices


 كّما. اإللكتروني بريدك محتوى أو بالمستلم الخاص اإللكتروني البريد عنوان أو اإللكتروني بريدك عنوان  المثال، سبيل  على

 . ShareThis ناشر  تطبيقات عبر  المستخدمون يشاركها التي تالمعلوما عن  المسؤولية نتحمل ال أننا

 الحساب  معلومات. 4

 وعند لدينا حساب إلنشاء  التسجيل عند لهم الممثلينو الناشرون يوفرها التي المعلومات بها يُقصد” الحساب معلومات“

 .لحسابهم استخدامهم

 ميزاتنا بعض استخدام في  وترغب ناشًرا تمثل أو ناشًرا كنت إذا أنه  إال. معنا التسجيل دون خدماتنا من  العديد استخدام يمكنك

 .معنا التسجيل  فينبغي الُمحسنة،

 التسجيل معلومات نبيع ال .ذلك من أكبر  أو عاًما  16 العمر  من تبلغ أنك وتؤكد كذلك تكون  أن فيجب  معنا، التسجيل  اخترت  إذا

 .اشرالمب التسويق  ألغراض خارجية  أطراف  مع نشاركها وال

 التجارية االتصال جهات بيانات . 5

 سبيل على ) محتمالً  مورًدا أو عميالً  تكون قد. معنا عمل عالقة العمل  صاحب أو أنت لديك كان  إذا الشخصية بياناتك نعالج قد

 نحتفظ التي الشخصية البيانات تشير (. ذلك إلى وما معلنًا أو وكالة أو اجتماعي  تواصل منصة أو بيانات مقدم أو ناشر المثال،

 الهواتف وأرقام  المكتب وعنوان الفواتير  إرسال وعنوان  اإللكتروني البريد  وعنوان االسم) المهنية حياتك إلى عنك بها

 بطاقات أو المتبادلة اإللكتروني  البريد رسائل  خالل من المعلومات تلك سنجمع كنّا(. بها تعمل  التي والشركة الوظيفي والمسمى

 التجارية األغراض من لعدد   البيانات تلك نعالج قد. ذلك  إلى  وما العمالء جلسات أو الصناعة اعاتاجتم حضور  أو العمل

 الفواتير  ألغراض ( ج خدماتنا؛ أو منتجاتنا لتقديم( ب التجارية؛  عالقتنا سياق في معك للتواصل( أ : ذلك في بما  المشروعة،

 على  اإللكتروني البريد  رسائل تحميل  المثال، سبيل  على) منتجاتلل والترويج والتسويق المبيعات ألغراض ( د و، وإصدارها؛

 (.والمحتملين الحاليين للعمالء جديدة خدمات عن  لإلعالن المماثلة األساسية  واألنظمة إن لينكد

 .'البيانات جميع على  تنطبق التي العامة األغراض' قسم  في عليها المنصوص لألغراض البيانات تلك معالجة أيًضا يمكن

 للوظائف  والمتقدمين  الموظفين بيانات . 6

 في  أو المتحدة الواليات في ،ShareThis لدى وظيفة على  للحصول بطلب تقدمت أو ،ShareThis موظفي أحد  كنت إذا

 يمكن. لبياناتك معالجتنا كيفية حول  معلومات لمعرفة بنا الخاصة البشرية الموارد  سياسة على  االطالع فيُرجى  أوروبا،

  . HR@ShareThis.com على  البشرية  الموارد  قسم من عليها الحصول

 ShareThis.com على تُجمع التي البيانات. 7

 بيانات'  إلى النظر  دون ،(ShareThis.com) الويب  على الشركة  موقع زوار بيانات معالجة كيفية القسم هذا يُوضح

 .معنا يسجلون الذين بالناشرين فقط تتعلق التي 'الحساب معلومات'  و 'الشخصي الملف ومعلومات االستخدام

https://sharethis.com/privacy/#general-purposes
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 معينة، بطرق ShareThis.com مع تفاعلت إذا طواعية لنا معلومات  تقديم اختيار  يمكنك الويب، على  موقعنا زيارة عند

 التي لألسباب إال المعلومات تلك تُستخدم  ال. بنا الخاصة االتصال نماذج  أحد استخدام أو ،ShareThis مع للعمل التقدم مثل
 الذين بهم الموثوق الخدمة مقدمي باستثناء خارجية أطراف مع مشاركتها تتم وال اتصاالتك، على  الرد مثل أجلها،  من  ُجمعت

 .أجله من ُجمعت الذي الغرض يقلتحق فقط البيانات تلك استخدام  تعاقديًا منهم يُطلب

 ،ShareThis.com موقع زيارة عند تلقائيًا البيانات جمع أجل من المماثلة التتبع وتقنيات االرتباط تعريف ملفات نستخدم
 الويب موقع تحليالت وإجراء تفضيالتك وتذكر  الويب موقع إدارة في للمساعدة المعلومات تلك استخدام  إلى باإلضافة

   .االحتيال ومنع ماناأل وألغراض

 تجمع التي  الخارجية األطراف أو األخرى الويب لمواقع الخصوصية ممارسات على الماثل الخصوصية إشعار  ينطبق ال

 الخارجية، األطراف تلك لدى بها المعمول السياسات على االطالع على نحثك أننا كّما. ShareThis.com على المعلومات

 على  واالطالع االهتمامات على القائمة اإلعالنات  حول المعلومات من مزيد  لمعرفة www.aboutads.info زيارة أو

 .وتستخدمها ShareThis.com على البيانات تجمع قد التي األخرى  المشاركة  الشركات من  االشتراك إلغاء خيارات

 البيانات  جميع على تنطبق  التي العامة  األغراض .8

 للقانون وفقًا واجبًا منها الكثير  ويُعد. أنظمتنا على الموجودة للبيانات ShareThis لجةمعا إلى تؤدي قد" عامة" أسباب توجد

 في الرغبة  عند. وتنميتها ألعمالنا الترويج من بعضها تمكننا. آمنًا مكانًا اإلنترنت بقاء ضمان في لمساعدتنا أو/و به المعمول

  .privacy@sharethis.com إلى  إلكتروني بريد إرسال يُرجى  إضافية، معلومات على الحصول

 القانونية السلطات مع التعاون( ب به؛ المعمول القانون يقتضيه لما وفقًا( أ: التالية األغراض أجل من البيانات أيًضا نعالج قد

 في  بما بنا، الخاصة واألحكام الشروط تطبيق( ج الفيدرالي؛  التحقيقات ومكتب والشرطة  البيانات حماية منظمي مثل المختصة

 الخاصة وتلك ومصالحنا وممتلكاتنا عملياتنا حماية( د القانونية؛ اإلجراءات  واتخاذ المشورة على الحصول طريق عن ذلك

 .لبيعها والترويج أصولنا أو/و أعمالنا بيع( هـ الخارجية؛ باألطراف

 أو األصول بيع أو توحيدها أو كة الشر  بدمج يتعلق فيما الحق  كيان إلى المعلومات ShareThis تنقل قد المطاف، نهاية في

 من جزء  أو كل بيع أو استحواذ أو دمج  عملية في ShareThis مشاركة حال  في . للشركة آخر  تغيير  أي أو اإلفالس

 ملكية على يطرأ تغيير  بأي اإللكتروني موقعنا على واضح إخطار  أو/و اإللكتروني  البريد عبر إخطارك فسيتم األصول،

 .بمعلوماتك يتعلق  فيما لديكم تكون قد  خيارات أي وكذلك ها،استخدام أو معلوماتك

 
 

 االتحاد في البيانات موضوع بصفتك وحقوقك البيانات لحماية  العام الالئحة
 المتحدة  المملكة أو األوروبي

 للبيانات معالجتنا على تنطبق( GDPR) البيانات لحماية العامة الالئحة فإن األوروبية، االقتصادية المنطقة في مقيًما كنت إذا

 للبيانات معالجتنا على ينطبق 2018 لعام البيانات حماية قانون فإن  المتحدة، المملكة في مقيًما كنت  إذا أما. الشخصية

 حقوق من  مجموعة المتحدة والمملكة األوروبية االقتصادية المنطقة في الموجودين أولئك القوانين تلك تمنح. الشخصية



 البيانات ألصحاب  الشخصية البيانات معالجة حال في ShareThis على مسؤوليات وتفرض الواضحة الخصوصية

 للبيانات ShareThis معالجة وسبب كيفية ShareThis الخصوصية سياسة توضح. األماكن تلك في الموجودين

 وقانون البيانات لحماية العامة ئحةبالال ShareThis التزام مدى حول  المعلومات من  مزيد لتوفير  القسم هذا ُوضع. الشخصية

 .األوروبية االقتصادية المنطقة أو المتحدة المملكة في وموجود بيانات صاحب بصفتك وحقوقك 2018 لعام البيانات حماية

 إضافية معلومات

 الشخصية  البيانات  تعريف

. واسع نطاق على الشخصية البيانات المتحدة ةالمملك في البيانات  حماية وقانون( GDPR) البيانات لحماية العامة  الالئحة تحدد

 المنطقة في الموجودين  األفراد بأحد الشخصي  الملف معلومات أو/و االستخدام بيانات تتعلق عندما النحو، هذا وعلى

 ياناتالب جميع فإن  ذلك، غرار وعلى. شخصية بيانات أنها على معها نتعامل فإننا المتحدة، المملكة أو األوروبية االقتصادية
 يُرجح  العادية التجارية عملياتنا سياق في المتحدة المملكة بيانات  وموضوعات األوروبية االقتصادية المنطقة من جمعها تم التي

 إلى الزيارات  خالل من ُجمعت  التي البيانات( أ : يلي ما ذلك يتضمن. شخصية بيانات أنها على إليها النظر 

ShareThis.comمن ُجمعت التي البيانات( ج األعمال؛  وشركاء والناشرين العمالء من  عتُجم التي البيانات( ب ؛ 

 .والُمحتملين الحاليين الموظفين

 الشخصية  البيانات  من  خاصة فئات

 أو المتحدة المملكة بيانات بموضوعات يتعلق فيما الشخصية البيانات من خاصة فئات أي تعالج وال ShareThis تجمع ال
 على  بناءً  المستهلكين لهؤالء الجمهور  لمجموعات تعريف ملف  معلومات إنشاء على تعمل وال وروبية،األ االقتصادية المنطقة

 المعتقدات أو  السياسية اآلراء أو اإلثني،  أو العرقي األصل عن  تكشف  التي البيانات أي) الشخصية البيانات من خاصة فئات
 بالحياة المتعلقة البيانات أو بالصحة المتعلقة البيانات أو البيومترية  البيانات أو الجينية البيانات أو النقابية أو الفلسفية أو الدينية

 (.الجنسي التوجه أو الطبيعي للشخص  الجنسية

 البيانات  لمعالجة  القانوني األساس 

 معالجة  إلى  تسعى التي الكيانات( GDPR) البيانات لحماية العامة والالئحة المتحدة المملكة في  البيانات حماية قانون يُلزم

 ما ShareThis تستخدمه الذي القانوني األساس  يتضمن. ذلك إلجراء صالًحا قانونيًا أساًسا  لها يكون أن الشخصية البيانات

 التي القيمة أو/و البيانات معالجة  إلى  حاجتنا أن نعتقد عندما  المثال، سبيل  على ) المشروعة  المصلحة ( ب الموافقة؛( أ: يلي

 عندما( د العقود؛ أحد لتنفيذ الضرورة عند ( ج ؛(البيانات صاحب  حقوق عليها تتغلب ال البيانات تلك عالجةم على بناءً  نقدمها

 التي شيوًعا األكثر  المعالجة  ألنواع القانوني أساسنا تحديد إلى نسعى. القانونية اللتزاماتنا لالمتثال ضرورية المعالجة تكون

 . ShareThis تجريها

 االرتباط تعريف ملفات لوضع موافقة على الحصول أجل من جهًدا  نبذل -المماثلة التتبع وتقنيات االرتباط تعريف ملفات
 أنحاء جميع في مطبق هو كما اإللكترونية الخصوصية توجيه  بموجب المطلوب النحو على المماثلة التتبع وتقنيات والبكسل

 الحاالت،  من كثير في اإلنترنت ومستخدمي ShareThis بين مباشرة عالقة وجود  لعدم نظًرا. األوروبية  االقتصادية المنطقة

 تعريف ملفات وضع عند  .أدناه ُموضح هو كما عنّا باإلنابة موافقة على الحصول اآلخرين  والشركاء الناشرين  من نطلب فإننا

 الذين البيانات صحاب أ من موافقة على  مباشرةً  نحصل ،(ShareThis.com عبر  المثال، سبيل على) مباشرةً  االرتباط

 .الموافقة وجود يستلزم آخر مكان أي أو األوروبية االقتصادية المنطقة من  أنهم على  حددناهم



 أعاله، ُموضح هو كّما االرتباط تعريف ملفات لوضع موافقة على  نحصل بينما -الشخصي الملف ومعلومات االستخدام بيانات

 حين  التوضيح، لغرض. المشروعة مصلحتنا بموجب الشخصي الملف ومعلومات االستخدام بيانات ShareThis تعالج
 المصلحة  خالل من أيًضا نعالجها فإننا التقارير،  إعداد أو القياس  أو المستهدفة اإلعالنات أو للتحليالت البيانات تلك تُستخدم

 عليها الحصول تم التي الموافقات في هذه االستخدام  حاالت بعض ذكر إلى  نسعى الشفافية، من مزيد توفير  أجل  من . المشروعة

 .البكسل ووحدات االرتباط تعريف لملفات

 ShareThis إلى البيانات تلك تقديم عند. ShareThis.com عبر  الشخصية البيانات جمع على نعمل - الموقع  بيانات

 وفقًا جمعها تم التي البيانات أو/و الحساب  بيانات إّما نعتبرها فإننا ،(اإلنترنت عبر  نموذج ملء  خالل من المثال، سبيل على)

 جمع عند. الموافقة نستخدم فإننا اإللكتروني، الموقع عبر االرتباط تعريف ملفات وضع عند. أدناه الموضحة العمل لعالقة

 من تالبيانا تلك نعالج فإننا ،(االنترنت بروتوكول عناوين على تحتوي التي السجل ملفات  المثال، سبيل على) تلقائيًا البيانات
 الموقع تخصيص في  يتمثل أفضل أداء تقديم في ومساعدتنا الويب موقع على  الحفاظ أجل  ومن المشروعة مصلحتنا خالل

 .الزوار  لمصالح

 نحتفظ وبالمثل،. ShareThis باستخدام  حساب  إعداد الناشرين بعض من نطلب  -التجارية والعالقات الحساب بيانات

 وشركائنا وموظفينا وعمالئنا ShareThisلـ خدمات  يقدمون الذين  الموردين معظم  مع شخصية بيانات على  تحتوي بحسابات

 بريدك أو اسمك  ذلك في بما الشخصية بياناتك ShareThis لدى يكون فقد الكيانات، تلك أحد  في موظفًا كنت  إذا. العمل في

 المتحدة، المملكة أو األوروبية االقتصادية المنطقة في الموجودة البيانات موضوعات أّما. عملك هاتف رقم  أو للعمل اإللكتروني

 االمتثال أجل من البيانات تلك معالجة  إلى نحتاج  آخر، بمعنى. التعاقدية للضرورة القانوني لألساس وفقًا لبيانات تلك نعالج فإننا

 اعتماد وبيانات بحساب االحتفاظ ذلك يتضمن. ذلك إلى وما والمورد والعميل ر والناش  ShareThis بين المبرم  العقد لشروط

 منتجات  لتسويق السعي عند. الطلبات وتلبية اآلخر، الطرف مع والتواصل والدفع، الفواتير  إصدار وأغراض الدخول، تسجيل
 استخدامنا على به المعمول قانونال ينص لم  ما المشروعة المصلحة  خالل من ذلك  سنفعل الكيانات، لتلك إضافية وخدمات

 (.اإللكتروني البريد  عبر  التسويق أجل  من المثال،  سبيل على) الموافقة

 المقدمة األوصاف عن  تختلف التي الشخصية البيانات ShareThis فيها تعالج  التي الحاالت  من  عدد يوجد -العامة األغراض

 :المثال سبيل على. أعاله

 للقانون، االمتثال مع البيانات معالجة على ShareThis تعمل الشركات، معظم غرار على -يوالتنظيم القانوني االمتثال

 النوع لهذا القانوني األساس يُعد . الضرائب ودفع الشرطة مثل المختصة القانونية السلطات من الواردة للطلبات وفقًا وتتعاون

 .والتنظيمية القانونية بالتزاماتنا الوفاء أجل من ShareThisلـ ضروريًا  المعالجة من

 تعالج الخارجية،  األطراف حقوق أو/و الفكرية ملكيتنا وحماية بنا،  الخاصة واألحكام  الشروط لفرض -القانونية االلتزامات إنفاذ

ShareThis المشورة على  الحصول على ذلك ينطوي قد . المشروعة مصلحتنا خالل من الحاالت  تلك في الشخصية البيانات 

 .القانونية اءات اإلجر  واتخاذ

 .المشروعة مصلحتنا خالل من أعمالنا لبيع الترويج أو/و تقييم أو/و إجراء ShareThis تختار  قد - لها والترويج أعمالنا بيع

 نستخدم  وُربما ،(االرتباط تعريف ملفات معرفات  مثل) الرقمية  المعرفات ومحو البيانات بتجميع نقوم حيث  -المجمعة البيانات

 .الداخلي اإلحصائي والتحليل والتسويق البحث ألغراض تالبيانا تلك



 البيانات  مراقب

 تنطبق حيثما. أعاله الُمبين النحو على للمعالجة تخضع التي بالبيانات يتعلق فيما للبيانات مراقبًا عام  بشكل ShareThis تُعد
 الشخصي  الملف ومعلومات االستخدام  بيانات على ةالمتحد المملكة في  البيانات حماية قانون أو البيانات لحماية العامة الالئحة
 على ويعملون البيانات لتلك بمعالجتهم يتعلق فيما مستقلون مراقبون هم عمالئنا فيكون عمالئنا، مع البيانات تلك ونشارك

 برع تجمعها التي للبيانات مراقبًا أيًضا ShareThis تُعد. لديهم الُمطبقة الخصوصية لسياسات وفقًا معالجتها

ShareThis.com . 

 البيانات  معالجة جهات

 عن باإلنابة للبيانات معالجة كجهات يعملون الذين  الخدمات ومقدمي الوكالء من عدد أيًضا ShareThis لدى

ShareThis .لتوجيهات وفقًا إال  البيانات الخدمة ومقدمو الوكالء هؤالء يستخدم ال ShareThis توفير  أجل ومن تحديًدا 

 .السرية التزامات  وبموجب بأمان البيانات بمعالجة تعاقديًا ملزمون أنهم كما. فقط نطلبها يالت الخدمات

 األوروبي واالتحاد  المتحدة  المملكة  في البيانات  أصحاب  حقوق

 األشخاص هؤالء فإن  المتحدة، المملكة في البيانات حماية قانون أو( GDPR) البيانات لحماية العامة الالئحة تنطبق حيثما

 واألساس للمعالجة تخضع التي البيانات أنواع حول  معلومات على الحصول  في الحق ( أ: ذلك في بما معينة، بحقوق تمتعوني

 األخطاء تدارك  حق( ج  للمعالجة؛ تخضع التي البيانات على واالطالع الوصول في الحق ( ب البيانات؛ لمعالجة القانوني

( و البيانات؛ معالجة تقييد في الحق ( هـ البيانات؛ محو في الحق ( د عالجة؛للم تخضع التي البيانات على تصحيحات وإجراء

. اآللي القرار  صنع لعملية الخضوع عدم  في  الحق( و البيانات معالجة  على االعتراض في  الحق( ز  البيانات؛ نقل في الحق

 سبيل على. البيانات معالجة  لىع القائم القانوني األساس على وتعتمد معينة ظروف في فقط الحقوق تلك من بعض تنطبق
 أسباب إثبات  من نتمكن لم  وإذا المشروعة،  لمصالحنا ضرورية ألنها تتم التي  المعالجة على  االعتراض في الحق ينطبق المثال،

 االمتثال أجل  من  لنا الضرورية المعالجة  على ذاته الحق ينطبق ال. وحرياتك ومصالحك حقوقك تفوق مقنعة مشروعة

 لحماية العامة والالئحة المتحدة المملكة في البيانات حماية قانون من  كالً  ألن  نظًرا. معك ُمبرم عقد لتنفيذ أو القانونية اللتزاماتنا
 ملفات في نضعها التي الشخصية البيانات لتشمل الحقوق هذه تمتد فقد واسع ، نطاق   على  الشخصية البيانات يعّرفان البيانات

 .المماثلة  التتبع تقنيات أو االرتباط تعريف

 حسب ) المتحدة المملكة في البيانات حماية وقانون البيانات لحماية العامة لالئحة وفقًا لموافقتك، المعالجة تخضع عندما

 أجل  من. قانونية ستظل  مسبقًا إجراؤها تم معالجة أي أن  رغم  وقت،  أي في الموافقة هذه سحب يمكنك فبالتالي ،(االقتضاء
 على  مراسلتنا يمكنك الحقوق، تلك  حول أسئلة أي لديك كان  إذا أو بياناتك، اصةالخ الحقوق ممارسة

privacy@sharethis.com .أنه رغم تقديمها، من  واحد شهر غضون في حقوقك لممارسة طلبات أي على  للرد  سنسعى 

 .شهر  فترة انقضاء قبل سنبلغك الحالة هذه وفي الحاالت، بعض في الفترة هذه تمديد يتم قد

 في الرقابية السلطات  قائمة على االطالع يمكن. القضائية واليتك في الرقابية السلطة  إلى شكاوى تقديم في الحق أيًضا لديك

  .edpb/board/members_en-https://edpb.europa.eu/about :هنا األوروبية االقتصادية المنطقة

 المملكة  في البيانات  حماية  وامتثال( GDPR) البيانات لحماية  العام القانون بشأن  ناشرينا مع ShareThis تفاعل كيفية
 المتحدة 

mailto:privacy@sharethis.com
https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en


 ملفات استخدام  على الموافقة منك تطلب التي بالوي بمواقع دراية على تكون فُربّما األوروبية، االقتصادية المنطقة في كنت إذا

 حماية بقانون تتعلق مماثلة موافقة إشعارات  ترى فقد المتحدة، المملكة في كنت إذا أّما. المماثلة والتقنيات االرتباط تعريف

 في لبياناتا موضوعات من  الشخصية البيانات لمعالجة ShareThis تطبيقات استخدام عند. المتحدة المملكة في البيانات

 ذكر  مع ،ShareThis تطبيقات باستخدام  إخطارك ناشرينا على يتعين موافقة، أو/و إشعاًرا تتطلب التي األماكن

ShareThis باإلضافة المعالجة هذه على الموافقة منك ويطلب الشخصية، بياناتك معالجة على  يعمل  خارجي طرف بصفتها 

 .االرتباط تعريف ملفات وضع إلى

 الخارج  إلى المتحدة المملكة أو األوروبي االتحاد في  الشخصية البيانات نقل عمليات

 لدينا. العالم مستوى على  للشركات البيانات نقدم فإننا البيانات، مشاركتنا عند. المتحدة الواليات  في عام  بشكل البيانات نعالج
 المعمول للقانون وفقًا البيانات مع التعامل تضمن بطريقة هذه النقل عمليات بإجراء تسمح  ِحدة على حالة لكل وقائية إجراءات

  .به

 أو المستلم توفير  اعتماد  تصدر  لم  ما المتحدة، المملكة أو األوروبية االقتصادية المنطقة خارج الشخصية البيانات نقل عند
 يتوافق بما البيانات نقل لضمان ير تداب نضع فإننا الشخصية، للبيانات الحماية  من مناسبًا مستوى إليه البيانات تُنقل الذي الموقع

 .نقلها يتم التي الشخصية البيانات لحماية مناسبًا وضمانًا به، المعمول البيانات حماية قانون مع

 نقل آليات نضع فإننا المتحدة،  الواليات إلى األوروبي  االتحاد من  شخصية بيانات نقل تتضمن تجارية  عالقات  في الدخول  عند

 نقل عمليات  حول المعلومات من مزيد  على  االطالع يمكن. المستلم مع األوروبي لالتحاد المعيارية التعاقدية البنود مثل معقولة

https://ec.europa.eu/info/law/law- على  البيانات لحماية العامة الالئحة بموجب الدولية البيانات

protection_en-data-dimension-protection/international-topic/data.   تلك من  نسخة نوفر 

 .البيانات لحماية  العامة الالئحة تتطلبه الذي النحو على  طلبها، عند الضمانات

 البيانات  حماية وممثل مسؤول

 واالستجابة  الشخصية البيانات بمعالجة المتعلقة األنشطة على  لإلشراف  البيانات حماية عن مسؤوالً  ShareThis عيّنت

 البيانات حماية مسؤول) بوتير  فنسنت : التالي النحو على البيانات حماية مسؤول مع التواصل يمكن  .االقتضاء حسب  للطلبات

  ShareThis:) o@sharethis.comdp في

 ShareThis UK Limited of 10 John Street, London: هو األوروبي االتحاد في ShareThis ممثل

WC1N 2EB ، المتحدة المملكة.       

 
 

 برازيلي  بيانات صاحب بصفتك وحقوقك البيانات لحماية  العام القانون

 للبيانات معالجتنا على ينطبق( LGPD) الشخصية البيانات لحماية العام  البرازيلي القانون فإن  البرازيل، في مقيًما كنت إذا

 الواضحة الخصوصية حقوق من  مجموعة البرازيل في الموجودين أولئك البيانات لحماية العام القانون يمنح. الشخصية

. البرازيل في  لموجودينا البيانات ألصحاب الشخصية البيانات معالجة  حال في ShareThis على مسؤوليات وتفرض

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection_en
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 لتوفير  القسم هذا ُوضع. الشخصية للبيانات ShareThis معالجة وسبب كيفية ShareThis الخصوصية سياسة توضح

 بيانات صاحب بصفتك وحقوقك الشخصية البيانات لحماية العام بالقانون ShareThis التزام كيفية حول المعلومات من مزيد

 .البرازيل في موجود

 إضافية معلومات

 الشخصية  البيانات  تعريف

 على الشخصية البيانات( LGPD) الشخصية البيانات حماية قانون يحدد  ، (GDPR) البيانات لحماية العامة الالئحة  غرار  على

 في الموجودين  األفراد بأحد الشخصي الملف معلومات أو/و االستخدام بيانات تتعلق عندما النحو، هذا وعلى. واسع نطاق

 المنطقة من جمعها تم التي البيانات جميع فإن ذلك، غرار وعلى. شخصية بيانات أنها على معها نتعامل فإننا ،البرازيل
 أنها على إليها النظر  يُرجح  العادية التجارية عملياتنا سياق في المتحدة المملكة بيانات وموضوعات األوروبية االقتصادية

 التي البيانات( ب ؛ShareThis.com إلى  الزيارات  خالل من ُجمعت  التي اتالبيان( أ: يلي ما ذلك يتضمن. شخصية بيانات

 .االقتضاء حسب والُمحتملين، القائمين الموظفين من ُجمعت التي البيانات( ج  األعمال؛ وشركاء والناشرين العمالء من  ُجمعت

 
 الشخصية  البيانات  من  خاصة فئات

 .البرازيل في البيانات بأصحاب يتعلق فيما الشخصية البيانات من خاصة فئات أي تعالج وال ShareThis تجمع ال

 
 البيانات  لمعالجة  القانوني األساس 
 قانونيًا أساًسا  لها يكون أن  الشخصية البيانات معالجة إلى تسعى  التي الكيانات الشخصية البيانات لحماية العام القانون يُلزم

 المشروعة  المصلحة( ب الموافقة؛( أ: يلي ما ShareThis تستخدمه  الذي القانوني األساس يتضمن. ذلك إلجراء  صالًحا

 تتغلب ال البيانات تلك معالجة على بناءً  نقدمها التي القيمة أو/و البيانات معالجة إلى  حاجتنا أن نعتقد عندما المثال، سبيل على)

 اللتزاماتنا لالمتثال ضرورية المعالجة  تكون عندما( د  العقود؛  أحد لتنفيذ الضرورة عند ( ج ؛ (البيانات صاحب حقوق عليها

 .القانونية

 البيانات  أصحاب وحقوق البرازيل

 في  الحق( أ: ذلك في بما معينة، بحقوق يتمتعون األشخاص هؤالء فإن  الشخصية، البيانات لحماية العام القانون ينطبق حيثما

 الوصول في  الحق( ب البيانات؛ لمعالجة  القانوني واألساس للمعالجة تخضع التي البيانات أنواع حول معلومات على الحصول

 للمعالجة؛ تخضع التي البيانات على  تصحيحات  وإجراء األخطاء تدارك حق( ج للمعالجة؛  تخضع التي البيانات على واالطالع

 معالجة  على تراضاالع في الحق( ز  البيانات؛ نقل في الحق( و البيانات؛ معالجة تقييد في الحق ( هـ البيانات؛ محو  في الحق ( د

 على  وتعتمد معينة ظروف في فقط الحقوق تلك من بعض تنطبق. اآللي القرار  صنع لعملية الخضوع عدم  في الحق( و البيانات

 لتلك ShareThis تطبيق كيفية حول  أسئلة ولديك البرازيل في مقيًما كنت  إذا. البيانات معالجة على  القائم القانوني األساس

 . privacy@sharethis.com على  اإللكتروني البريد عبر  اسلتنامر  فيُرجى  الحقوق،

 

 في بيانات صاحب بصفتك وحقوقك كاليفورنيا في المستهلك خصوصية  قانون
 كاليفورنيا 



 إضافية معلومات

 ألصحاب للخصوصية إضافية حماية( CCPA) كاليفورنيا في المستهلك خصوصية قانون  يوفر  ،2020 يناير  1 من بدايةً 

 :ذلك في بما كاليفورنيا، في والمستخدمين البيانات

 ، (المعرفة في الحق أي) بك الخاص الجهاز أو الحاسوب  جهاز أو عنك لدينا التي البيانات معرفة في الحق •

 و  ،(الحذف في الحق أي) بك الخاص الجهاز أو الحاسوب جهاز  أو عنك لدينا التي البيانات حذف في الحق •
 جهات إلى بك الخاص  الجهاز  أو الحاسوب جهاز  أو بك الخاصة البيانات بيع في  االشتراك إلغاء في الحق •

 (.معلوماتك بيع من  االنسحاب في  الحق بمعنى) معينة خارجية 

 تعتبر  النحو،  هذا وعلى . واسع نطاق على الشخصية المعلومات( CCPA) كاليفورنيا في المستهلك خصوصية قانون يُعرف

 أصحاب  يرسل  قد. كاليفورنيا في المستهلك خصوصية قانون بموجب شخصية معلومات تقريبًا نجمعها يالت المعلومات جميع

 الوصول صفحة  زيارة حقوق ممارسة  أجل من privacy@sharethis.com إلى إلكترونيًا بريًدا كاليفورنيا في البيانات

 أيًضا بنا يتصل قد. البيانات لحماية العامة والالئحة كاليفورنيا في المستهلك خصوصية قانون على  البيانات ابأصح إلى
 في المستهلك خصوصية قانون بموجب الخصوصية بشأن المجاني الساخن الخط على كاليفورنيا في البيانات أصحاب

 .1-800-272-1765 على كاليفورنيا

 بحق   االلتزام من  نتمكن ال  قد ذلك،  ورغم. مختلف بشكل الذكر  سالفة الحقوق من  أيًا يمارسون الذين المستخدمين  مع نتعامل ال

 أو اإلنترنت على  موقعنا عبر  جمعها  تم التي تالبيانا ShareThis تبيع ال. به المعمول القانون ينتهك تطبيقه كان حال  في

 ShareThis تطبيقات عبر  جمعها تم التي الشخصية المعلومات ننقل أننا إال. أعمالنا إلدارة نستخدمها التي البيانات

Publisher قانون بموجب  الماضية شهًرا عشر  االثني  مدار  على البيانات  باعت أنها نعتبر  وبالتالي خارجية،  جهات إلى 

 .الجمهور  شرائح أو/و الشخصي  الملف معلومات أو/و االستخدام  بيانات من أي ذلك في بما كاليفورنيا، والية

 كاليفورنيا في البيانات أصحاب إلى والحذف الوصول حقوق

 معرفة في الحق ذلك في  بما -كاليفورنيا والية في للمستهلكين معينة حقوقًا كاليفورنيا في المستهلك خصوصية قانون يوفر 

 يتمكن أن ونريد بالشفافية، ShareThis تلتزم كّما  .المعلومات تلك حذف  في  والحق عنك،  نعرفها التي الشخصية المعلومات

 يستخدمونها قد التي األجهزة  أو/و عنهم نعرفها  قد التي الشخصية المعلومات إلى الوصول من كاليفورنيا في المستهلكون

 أو الوصول طلب  معالجة في لمساعدتنا الالزمة المعلومات من األدنى  الحد  فقط عام لبشك نطلب  .اإلنترنت إلى للوصول

 معلومات ولديك ShareThis عمالء أحد  كونك حال  في. عامين إلى تصل لمدة بطلبك المتعلقة بالمعلومات وسنحتفظ الحذف،

 مؤسستك في  األشخاص أو الشخص لىإ طلبك توجيه أوالً  منك نطلب فإننا ،ShareThis لمنصة مرور  وكلمة دخول تسجيل

 . ShareThis مع العالقات إدارة عن المسؤولين

 بريد  إرسال فيُرجى كاليفورنيا، في المستهلك خصوصية قانون بموجب  حذف أو وصول طلب تقديم في  ترغب كنت إذا

 الساخن  الخط على كاليفورنيا في  البيانات أصحاب أيًضا  بنا تصلي قد. privacy@sharethis.com إلى إلكتروني

 .1-800-272-1765 على كاليفورنيا في المستهلك خصوصية قانون بموجب الخصوصية بشأن  المجاني

 وحذفها، عنك لدينا التي الشخصية المعلومات رؤية لك فيحق السياسة، هذه في الُمبين النحو على  وصول طلب تقديمك حال  في

. ShareThis تخزنها قد  التي الجوال  إعالنات ومعرفات االرتباط تعريف ملفات معرفات  مثل  رقمية معرفات أي ذلك في ابم

 .يوًما 45 غضون في طلبك تلبية نية بحسن  وسنحاول أيام، 10 غضون في طلبك سنؤكد

mailto:privacy@sharethis.com
https://sharethis.com/ccpa-gdpr-data-subject-access-request-page/
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: يلي ما  عنك لدينا التي الشخصية اتالمعلوم على لالطالع طلبك يتضمن قد كاليفورنيا، في المستهلك خصوصية قانون بموجب

 فئات( 3) عنك؛ جمعناها التي الشخصية المعلومات فئات( 2) عنك؛ نعرفها قد التي الشخصية المعلومات من  ُمحددة أجزاء( 1)

 لغرض عنها الكشف  أو ببيعها قمنا التي الشخصية المعلومات فئات ( 4) الشخصية؛ المعلومات منها تُجمع التي المصادر 

 قانون بموجب  تجاري لغرض  عنها الكشف  أو لها الشخصية المعلومات بيع تم  التي الخارجية األطراف  فئات( 5) عنك؛ يتجار 

 ُوصفت. بيعها أو الشخصية المعلومات لجمع التجاري أو التجاري الغرض( 6) كاليفورنيا؛ في المستهلك خصوصية حماية

 .بنا الخاصة الخصوصية سياسة  في عام  بشكل  األقل على المعلومات تلك معظم

 البيانات  أصحاب  إلى والحذف  الوصول طلبات  من  التحقق

 في تتحكم أو تمتلك بأنك خطية إفادة خالل من التصديق أو اإلثبات منك نطلب قد  كّما طلبك، صحة  من للتحقق خطوات  نتخذ قد

 تحمل  التي الشخصية المعلومات إلى لللوصو تسعى عندما  سيما ال -الطلبات تلك خالله من  تقدم الذي الجهاز أو الحاسوب

 .الرقمية المعرفات مثل  حذفها أو المستعارة األسماء

 المعلومات أن أو/و به المعمول القانون بموجب  ذلك فعل من  ممنوعين لسنا أننا طالما منها التحقق يمكننا التي الطلبات سنلبي

 في  طلبك رفض( أسباب) سبب  نشارك  سوف. أمنية ألغراض أو  االحتيال منع أو الفوترة ألغراض لنا  بالنسبة ضرورية ليست

 في  االشتراك إللغاء طلب تقديم منك نطلب  فقد بالحذف، الخاص طلبك تلبية من نتمكن لم  إذا. طلبك تلبية من تمكننا عدم حال

 .بنا الخاصة الخصوصية سياسة

 المعتمدين  الوكالء يقدمها التي والحذف الوصول طلبات

 يُرجى. أدناه العملية يتبع أن  الوكيل هذا من الطلب طريق عن  معتمد وكيل خالل  من  حذف أو صولو طلب تقديم يمكنك

 أو/و طلبك صحة  من سنتحقق كّما. عنك باإلنابة طلب لتقديم فوضته قد  أنك إثبات ُمعتمد وكيل أي من  نطلب سوف أننا مالحظة

 عنوان مثل االتصال بتفاصيل تزويدنا معتمد وكيل أي من نطلب. أعاله الُمبين النحو  على خطية  إفادة إستكمال منك نطلب

 .المستهلك على المناسب الوقت  في الرد  نضمن لكي  الهاتف ورقم اإللكتروني البريد

 2020 لعام  كاليفورنيا في المستهلك خصوصية قانون مقاييس

 :التالية بالمقاييس ShareThis تخبرك  ،(g)999.317 كاليفورنيا في المستهلك خصوصية قانون لالئحة وفقًا

 لها امتثلت أو استلمتها قد ShareThis لمعرفة،أن كاليفورنيا في المستهلك خصوصية قانون بموجب  الُمقدمة الطلبات عدد -أ

 .1و ،8و ،9 :2020 عام  في  وُرفضت جزئيًا أو كليًا

 استلمتها قد ShareThis وأن ا،كاليفورني في المستهلك خصوصية قانون بموجب  الحذف أجل من الُمقدمة الطلبات عدد -ب

 0و  ،57و ،57 :2020 عام في وُرفضت جزئيًا أو كليًا لها امتثلت أو

 البريد نموذج عبر  ShareThis تلقتها التي  االشتراك إللغاء الُمقدمة كاليفورنيا في المستهلك خصوصية قانون طلبات عدد -ج

 0و ، 1و ، 1 :2020 عام في وُرفضت  اجزئيً  أو كليًا لها تمتثل والتي بنا، الخاص اإللكتروني

 ، 10 :االنسحاب وطلبات الحذف  وطلبات المعرفة لطلبات جوهريًا ShareThis خاللها استجابت التي األيام  عدد متوسط -د

 6و ،8و

 في  االشتراك إلغاء صفحات أو ShareThis االشتراك إلغاء صفحة عبر  تلقيناها التي االشتراك  إلغاء طلبات  عدد بلغ -هـ

 إلغاء ارتباط تعريف ملف وضع إلى  جميعها أدت وقد" 18,887,357" 2020 عام  في  العالم أنحاء شتى في  المجال

 . هذه الخصوصية سياسة  في موضح هو كما ShareThis بواسطة الفعلي الوقت في  االشتراك



 
 

 بياناتك ومتستلمو عنها، اإلفصاح أو البيانات مشاركة

 إضافية معلومات

 عمالونا.1

 :مع واإلعالن التسويق ألغراض الجمهور شرائح أو/و الشخصي الملف معلومات أو/و االستخدام بيانات نشارك

 المعلنون  •
 الناشرون  •
 مواقع على  اإلعالنات لعرض ُمصممة تقنية منصات تدير  التي  التجارية الوكاالت  ومكاتب اإلعالن وكاالت •

 الرقمية؛ الوسائط أشكال من وغيرها الويب
 للوكالة؛  تجارية مكاتب •
 اإلنترنت؛  بمستخدمي الخاصة البيانات تنظيم على  والناشرين المعلنين تساعد التي البيانات إدارة منصة •
 المستهلكين استخدام لكيفية أفضل فهم  تحصيل إلى تسعى التي  المالية والمؤسسات االستثمار  شركات  •

 لإلنترنت؛
 واحد؛  بمستخدم اإلنترنت عبر  مختلفة معرفات  يربطون الذين زةلألجه البياني الرسم  خدمات مقدمو •
 أخرى وأشكال  الويب مواقع على اإلعالنات تسليم ملفات أتمتة على يعملون الذين اإلعالن تكنولوجيا مقدمو •

 الرقمية؛  الوسائط من
 المستهلك؛ لتصورات أفضل فهم  تحصيل إلى تسعى  التي  البحثية الشركات •

 .اآلخرون البيانات اءوشرك البيانات وسطاء •

 ".واستخدامها البيانات جمع"  قسم  في  المذكورة لألغراض"( عمالئنا" جميع)

 مع لبياناتا تلك ونشارك الشخصي الملف ومعلومات االستخدام  بيانات على البيانات لحماية العامة الالئحة تنطبق حيثما
 لسياسات  وفقًا معالجتها على ويعملون البيانات لتلك بمعالجتهم يتعلق فيما مستقلون مراقبون هم عمالونا فيكون عمالئنا،

 .لديهم الُمطبقة الخصوصية

 اوفقً  وذلك هذا، الخصوصية إشعار في مذكورة غير  أخرى أطراف مع بمعالجتها يقومون التي البيانات مشاركة  للعمالء يجوز 

 محتوى أو إعالنات لعرض خارجية لجهات تابعين خدمات مقدمي يستخدمون  قد فمثالً،  . بهم الخاصة الخصوصية لسياسات

  .عنهم باإلنابة آخر 

 :المعلومات من لمزيد بالعميل الخاصة الخصوصية سياسات  بعض مراجعة يُرجى

LiveRamp: ://liveramp.com/privacyhttps/ 

AppNexus: policy-privacy-https://www.appnexus.com/platform 

Eyeota : policy-https://www.eyeota.com/privacy 

Oracle: policy.html-https://www.oracle.com/legal/privacy/privacy 

Lotame: lotame/privacy-https://www.lotame.com/about/ 

https://sharethis.com/privacy/#data-collection
https://liveramp.com/privacy/
https://liveramp.com/privacy/
https://liveramp.com/privacy/
https://www.appnexus.com/platform-privacy-policy
https://www.eyeota.com/privacy-policy
https://www.oracle.com/legal/privacy/privacy-policy.html
https://www.lotame.com/about-lotame/privacy/
https://www.lotame.com/about-lotame/privacy/
https://www.lotame.com/about-lotame/privacy/


Nielsen: policy-https://www.nielsen.com/ssa/en/legal/privacy/ 

Retargetly: policy-https://retargetly.com/privacy 

1plusX: policy-https://www.1plusx.com/privacy/ 

AptivIO: cypoli-https://aptiv.io/privacy 

Dunn & Bradstreet: policy.html-pages/privacy-en/utility-https://www.dnb.com/ca 

 الخدمات  ومقدمو الخارجي الطرف  وكالء. 2

 ومعالجتها البيانات تخزين مرافق خالل من بهم الموثوق الوكالء مع الخصوصية إشعار  في وصفها ورد  التي البيانات نشارك

 منهم، ونطلب فقط المكتوبة لتعليماتنا وفقًا البيانات معالجة عقد  بموجب منهم المطلوب ،Amazon Web Services مثل

 فيما نعرض. المعلومات تلك سرية على والمحافظة األمنية الضوابط وتنفيذ لنا تالخدما  تقديم ألغراض فقط البيانات استخدام

 : ShareThis تستخدمهم الذين الخدمة مقدمي فئات يلي

 ؛Amazon Web Services مثل  السحابية البيانات تخزين مقدمو •
 العمالء؛  فوترة أنظمة مقدمو •
 عنا؛  باإلنابة اإللكتروني البريد رسائل إلرسال  أدوات  يوفرون الذين اإللكتروني  البريد خدمة مقدمو •

 ؛ Google analytics مثل الموقع تحليالت مقدمو •
 العمالء؛ عالقات  إدارة برامج مقدمو •
 قانونًا؛ المطلوبة التدقيق عمليات في  يساعدوننا الذين الباعة •
 صحيح؛  بشكل أنظمتنا عمل ضمان في خارجية  لجهات التابعون الكمبيوتر  مبرمجو يساعد •
 و األخطاء؛  وتصحيح المشكالت تسجيل  في العمل  بطاقات دعم يساعدنامقدمي كما •

 .األمن خدمات  مقدمي •

 بالبيانات  االحتفاظ . 3

 أجل ومن ضروريًا ذلك كان طالما فقط بالبيانات نحتفظ. الشخصية البيانات من  مختلفة ألنواع االحتفاظ سياسات  حددنا لقد
 القانون، بموجب  بذلك مطالبون ألننا بها االحتفاظ إلى نحتاج لم  ما صلة،  ذات بقيت اوطالم أجله،  من  نعالجها الذي الغرض

 .تنظيمية أسباب أجل من أو وممارستها،  المطالبات  عن للدفاع

 ShareThis.com عبر جمعها تم  التي والبيانات  الشخصي الملف ومعلومات  االستخدام  بيانات 3.1

 ولمدة الُمستهدفة،  لإلعالنات التجميع تاريخ  من شهًرا  13 إلى  تصل لمدة الشخصي لفالم ومعلومات االستخدام ببيانات نحتفظ

 36 إلى تصل لمدة ShareThis.com عبر ُجمعت  التي بالبيانات أيًضا نحتفظ كّما. والتحليالت للرؤى شهًرا 36 إلى تصل

 .صحيح بشكل  موقعنا عمل ولضمان للتحليالت شهًرا

 بتلك نحتفظ وقد شخصية، بيانات تعد لم  وبالتالي فرد، أو بجهاز  ربطها يمكن  ال بحيث هويتها خفاءإ مع البيانات نُجّمع قد كما

 .أطول لفترات البيانات

 الحساب  معلومات  3.2

https://www.nielsen.com/ssa/en/legal/privacy-policy/
https://www.nielsen.com/ssa/en/legal/privacy-policy/
https://www.nielsen.com/ssa/en/legal/privacy-policy/
https://retargetly.com/privacy-policy
https://www.1plusx.com/privacy-policy/
https://www.1plusx.com/privacy-policy/
https://www.1plusx.com/privacy-policy/
https://aptiv.io/privacy-policy
https://www.dnb.com/ca-en/utility-pages/privacy-policy.html


 اسم باستخدام خدماتنا من أي إلى  الدخول بتسجيل تقم لم  إذا. لدينا نشط  حساب لك كان طالما  الحساب بمعلومات نحتفظ

 يؤدي قد. حسابك معلومات ونحذف  نشًطا غير حسابك نعتبر  فقد متتاليًا، شهًرا 14 لمدة بك الخاصين رور الم  وكلمة المستخدم

 .الحذف هذا عن المسؤولية نتحمل  وال حفظتها قد  تكون ُربّما التي البيانات فقدان إلى ذلك

 العلوي الجزء في" حسابي" فوق لنقر وا الموقع إلى  الدخول تسجيل سوى عليك ما . وقت أي في حسابك إلغاء خيار دائًما لديك

 إزالة طلب أيًضا يمكنك. التعليمات اتباع مع الحساب،  تنشيط إلغاء حدد  ثم الشخصي الملف تحرير فوق انقر . الصفحة من

 . privacy@sharethis.com إلى  طلب إرسال خالل  من  حسابك معلومات

 البيانات  أمن. 4

 .الصناعة معايير  مع متوافقة أمنية تدابير  طبقنا لقد. ShareThis لدى عالية أولوية معلوماتك أمن يمثل

 الممكن من يكون قد. بياناتك لحماية جاهدين نسعى أننا إال  تماًما، آمنًا اإلنترنت  عبر  البيانات نقل يكون  أن ضمان عدم  رغم

 إليها الوصول أو الخاصة االتصاالت نقل عمليات  على االعتراض ShareThis ةلسيطر  تخضع ال  التي الخارجية لألطراف

 .إلينا بنفسك ترسلها التي المعلومات أمن تضمن أن ShareThisلـ يمكن ال. قانوني غير بشكل

 
 

 الخصوصية  بمعايير االلتزام

 ShareThis تشارك . الذاتي التنظيم برامج  مختلف في أعضاء بصفتهم للمستخدمين والرقابة الشفافية ShareThis تعزز 

 األوروبي  باالتحاد الخاص" Privacy Shield Frameworks" الخصوصية عمل إلطار  االمتثال على وتصدق أيًضا

 .وسويسرا المتحدة والواليات

 إضافية معلومات

 :التالي الذاتي التنظيم برامج في عضًوا ShareThis تُعد

 (:NAI) الشبكة على اإلعالن مبادرة

 

ShareThis السلوك قواعد بمدونة تلتزم NAI  . تقدم NAI للمستهلكين للسماح  اإلنترنت عبر االشتراك  إللغاء منصة 

 ..االهتمامات على القائمة واإلعالنات  بالخصوصية تتعلق عامة معلومات وتوفير  خياراتهم  عن بالتعبير 

 (:DAA) الرقمي اإلعالن  تحالف 

mailto:privacy@sharethis.com
http://www.networkadvertising.org/sites/default/files/nai_code2018.pdf
http://www.networkadvertising.org/choices/
http://www.networkadvertising.org/understanding-online-advertising


 

 إلغاء منصة توفر  كّما . اإلنترنت عبر  السلوكي لإلعالن الرقمي  اإلعالن لتحالف الذاتي التنظيم بمبادئ ShareThis تلتزم

 المتعلقة العامة والمعلومات اإلعالنية الخدمات إلغاء اختيار  بصفحة للمستهلك الرقمي اإلعالن  تحالف بموجب االشتراك

 .بالخصوصية

 

 :األوروبي التفاعلي  الرقمي اإلعالن  تحالف 

 

 تحالف  من االشتراك  إلغاء منصة توفر   .”(EDAA)“ األوروبي التفاعلي الرقمي  اإلعالن تحالف بمبادئ ShareThis تلتزم

 .بالخصوصية  المتعلقة العامة والمعلومات اإلعالنية، الخدمات  إلغاء الختيار صفحة  األوروبي التفاعلي الرقمي  اإلعالن

 

 :السويسري الخصوصية ودرع البيانات  لحماية  العامة  الالئحة

 فإننا لذلك،. باألعمال فيه نقوم مكان  كل في الفردية الخصوصية حقوق وتمكين البيانات بحماية. ShareThis، Inc تلتزم

 المتحدة والواليات األوروبي االتحاد بين الخصوصية درع عمل  وإطار ( GDPR) البيانات لحماية العامة بالالئحة نلتزم

 .المتحدة والواليات وسويسرا

 تتيح األوروبي، االتحاد لمواطني البيانات خصوصية حقوق وحماية لتمكين الُمصممة يانات،الب لحماية  العامة الالئحة بموجب

ShareThis المستخدم موافقة أدوات (ShareThis الموافقة إدارة منصة عن عبارة "CMP "لدى مسجلة "IAB "

 .شعار اإل  في الموضحة المستخدم بيانات حقوق تسهيل إلى باإلضافة ،(الموافقة وإطار  للشفافية

 

 

 االشتراك  إلغاء وحقوق المستخدم خيارات

 ShareThis جمعتها التي  الشخصي الملف ومعلومات االستخدام بيانات إلى  استناًدا اإلعالنات  تلقي في ترغب  ال كنت إذا
 الشخصي الملف ومعلومات االستخدام  بيانات ومعالجة بجمع يتعلق فيما تفضيالتك وإدارة تغيير  فيمكنك الحالي،  متصفحك على

 في اشتراك إلغاء عند. هذه الخصوصية بسياسة الخاص ShareThis في  االشتراك إلغاء زر فوق النقر طريق عن

http://www.aboutads.info/choices/
http://www.aboutads.info/choices/
http://www.aboutads.info/choices/
http://www.youronlinechoices.com/goodpractice
http://www.youronlinechoices.com/goodpractice
http://youronlinechoices.eu/
http://youronlinechoices.eu/
http://youronlinechoices.eu/


 ال  ولكنها خارجية، أطراف  أي إلى األجهزة أو المتصفح حول اتالبيان نقل عن ShareThis ستتوقف البيانات، موضوعات

 .مختلفة بطريقة المستخدمين هؤالء تعامل

 المتصفح أو الجهاز كان أيًا ،ShareThis جمعتها التي  االستخدام  بيانات على بناءً  اإلعالنات  تلقي في ترغب  ال كنت إذا

  .ويب متصفح وكل جهاز لكل خدماتنا من االشتراك  إلغاء لك فينبغي المستخدم، 

 ومشاركتها  البيانات جمع من االنسحاب

 :الجوالة األجهزة على" اإلعالنات تتبع تقييد" وظيفة لتحديد أدناه انقر

 Android: Google Play Help أجهزة لمعظم Google من إرشادات 

 Apple Support Center :فأحدث 6 اإلصدار  iOS تشغيل لنظام  Apple إرشادات 

 إضافية معلومات

 :سبق ما إلى إضافة

 ومعلومات جمعها تم  التي االستخدام  ببيانات تتأثر  لن تراها التي اإلعالنات ولكن اإلعالنات، ترى لن أنك العملية هذه تعني ال

  .ShareThis تستخدمها التي الشخصي الملف

 . privacy@sharethis.com على مراسلتنا يمكنك االشتراك، إلغاء حقوق حول  أسئلة أي لديك كان إذا

 (الذكية والهواتف اللوحي  والجهاز  المكتب سطح متصفحات) :المتصفح بيئة

 نحتفظ أن ينبغي. متصفحك على االشتراك إلغاء ارتباط تعريف ملف تعيين سيتم االشتراك، إلغاء أو موافقتك تغيير  حال  في

 تعريف  ملف يشبه. خدمتنا في  االشتراك ألغيت أنك على التعرف  أجل من متصفحك في  االشتراك إلغاء ارتباط تعريف بملف

 من هذا االرتباط تعريف ملف حذفت  إذا وبالتالي، آخر؛ ارتباط تعريف ملف أي ShareThis االشتراك إلغاء ارتباط
 متابعة لك فينبغي اإلنترنت،  إلى للوصول جديًدا كمبيوتر  جهاز استخدمت أو مختلفًا، إنترنت متصفح استخدمت أو متصفحك،

 .أخرى مرة العملية

 .التالية الروابط زيارة طريق عن االشتراك إلغاء أيًضا يمكنك

 "(NAI)" الشبكة على اإلعالن مبادرة في االشتراك إلغاء منصة

 "(DAA)" الرقمي اإلعالن  تحالف  في االشتراك إلغاء منصة

 "(EDAA)" األوروبي التفاعلي الرقمي اإلعالن  تحالف  في االشتراك إلغاء منصة

https://support.google.com/googleplay/answer/3405269
https://support.apple.com/en-us/HT202074
mailto:privacy@sharethis.com
http://www.networkadvertising.org/choices/
http://www.networkadvertising.org/choices/
http://www.aboutads.info/choices/
http://www.aboutads.info/choices/
http://www.youronlinechoices.com/
http://www.youronlinechoices.com/


 على  خارجية لجهات  التابعة االرتباط تعريف ملفات جميع تضم قائمة لمشاهدة جيدة أداة أيًضا Ghostery متصفح امتداد يعد

 .انتقائي بشكل االشتراك بإلغاء لك  ويسمح تزوره ويب موقع كل

 :مالحظة

 على ارتباط تعريف ملف تعيين على  تعمل أنها أي االرتباط، تعريف ملفات  على حاليًا  ذكرال سالفة االشتراك إلغاء أدوات تعتمد

 على متصفحك ضبط حال  في إال  يعمل لن االشتراك إلغاء  أن يعني مما. االشتراك بإلغاء قمت أنك يخبرنا والذي متصفحك

 قمت إذا أو تلقائيًا االرتباط تعريف تملفا رفض على متصفحك ضبط حال  في. الخارجي الطرف ارتباط تعريف ملفات قبول
 إلغاء ارتباط تعريف  ملف نرى لن  ألننا االشتراك إلغاء آلية تعمل فلن  متصفحك، من االرتباط تعريف ملفات جميع بحذف

 .متصفحك على  االشتراك

 أو التشغيل  أنظمة أو المتصفحات بتغيير  قمت إذا لذلك المتصفح، على  تعتمد االرتباط تعريف  ملفات أن مراعاة أيًضا عليك

 .أخرى مرة االشتراك  إلغاء إلى  فستحتاج الحاسوب، أجهزة

 :الجوال بيئة

 االرتباط تعريف ملفات على  تعتمد أنها إال  للجوال، الويب تصفح مع غالبًا تنجح أعاله الموضحة االشتراك إلغاء طرق  أن رغم

 على  القائمة اإلعالنات ارتباط تعريف ملفات تقبل ال قد التي لة الجوا األجهزة" تطبيقات" بيئات في موثوقية أقل فهي وبالتالي

 .االهتمامات

 ضمن" اإلعالنات تتبع تقييد" وظيفة طريق عن للجّوال األساسي النظام مستوى على  االشتراك إلغاء عادةً  يمكنك ذلك،  من بدالً 

 على  القائمة لإلعالنات المحمولة األجهزة قاتتطبي من  البيانات نجمع ال أننا رغم . أدناه الُمبين النحو  على اإلعدادات، 
 تقديم في اآلخرين  قبل من  جمعها تم التي البيانات هذه معها نعمل التي الخارجية الجهات أو نحن نستخدم قد أننا إال االهتمامات،

 .االهتمامات على قائمة إعالنات

 :Android مستخدمي معظم

 Google يقدمها التي اإلرشادات  اتبع ،"االهتمامات على  القائمة تاإلعالنا في االشتراك إلغاء" خيار الستخدام 

 . Google Play Help :هنا

 وليس  الخدمة، مقدمي جميع من  االهتمامات على القائمة اإلعالنات تعطيل إلى  وسيؤدي جهاز  إعداد  هذا أن  مالحظة  يرجى

ShareThis فحسب. 

 (فأحدث 6 اإلصدار ) :iOS مستخدمو

 . Apple Support Center :هنا Apple تقدمها التي اإلرشادات  اتبع ،"اإلعالنات تتبع تقييد" خيار الستخدام 

 وليس  الخدمة، مقدمي جميع من  االهتمامات على القائمة اإلعالنات تعطيل إلى  وسيؤدي جهاز  إعداد  هذا أن  مالحظة  يرجى

ShareThis فحسب. 

https://www.ghostery.com/products/
https://www.ghostery.com/products/
https://support.google.com/googleplay/answer/3405269
https://support.apple.com/en-us/HT202074


 :التتبع عن توقف

 على ShareThis تتعرف. متصفحك في التتبع عدم  وظيفة باستخدام بك الخاصة االستخدام  بيانات جمع إيقاف أيًضا يمكنك

 أنت،  خاللك من تنفيذها يتم اإلشارات  هذه أن نتأكد عندما أو القانون، يقتضيه لما وفقًا. متصفحك من هذه التتبع عدم  إشارات 

 .االشتراك بإلغاء قمت أنك إلى إشارة فسنعتبرها متصفحك، بواسطة افتراضيًا تعيينها يتم ولم

 :الخصوصية درع/ أخرى ألطراف البيانات  نقل

 Privacy Shield" الخصوصية درع  شبكة بشأن المتحدة والواليات األوروبي االتحاد مع ShareThis تتوافق

Framework "بجمع يتعلق فيما األمريكية التجارة وزارة في عليه المنصوص النحو على وسويسرا المتحدة الواليات في 

 المتحدة الواليات  إلى سويسرا أو/و المتحدة والمملكة األوروبي االتحاد من المنقولة الشخصية بالمعلومات واالحتفاظ واستخدام

 واستخدام  بجمع يتعلق فيما  الخصوصية درع  إدارة األمريكية التجارة وزارة تتولى". الخصوصية درع " على باالعتماد

 موقع أقر لقد. المتحدة والمملكة سويسرا وكذلك بياألورو االتحاد في األعضاء الدول  من الشخصية بالمعلومات واالحتفاظ

ShareThis البيانات وسالمة واألمان  الداخلي النقل عن والمساءلة واالختيار لإلشعار  الخصوصية درع بمبادئ بالتزامه 

 إشعار في الواردة السياسات  بين تعارض أي وجود حال في. والمسؤولية واإلنفاذ والرجوع والوصول الغرض وتحديد

 درع برنامج حول  المزيد لمعرفة. الخصوصية درع مبادئ إلى االحتكام  فسيتم الخصوصية، درع ومبادئ هذا الخصوصية

 .https://www.privacyshield.gov زيارة يرجى بنا، الخاصة الشهادات صفحة ولعرض الخصوصية،

 درع  بموجب تتلقاها التي الشخصية البيانات معالجة عن المسؤولة ShareThis تتحمل  أخرى، افألطر  البيات نقل سياق في

 درع مبادئ بموجب مسؤوالً  ShareThis تظل. عنها باإلنابة وكيالً  يعمل خارجي  طرف  إلى الحقًا وتنقلها الخصوصية

 ShareThis تثبت لم ما الخصوصية، درع ئمباد تخالف بطريقة الشخصية البيانات هذه بمعالجة وكيله قام إذا الخصوصية

 .الضرر  حدوث إلى أدى الذي  الحدث عن مسؤولة غير  أنها

 ShareThis تلتزم  المتحدة، والواليات وسويسرا  المتحدة والواليات األوروبي االتحاد بين الخصوصية درع لمبادئ امتثاالً 

 المملكة أو األوروبي االتحاد  من  لألفراد ينبغي. استخدامها أو الشخصية لمعلوماتك وجمعنا بخصوصيتك المتعلقة الشكاوى بحل

 ShareThis بـ أوالً  االتصال هذا الخصوصية إشعار  بخصوص شكاوى أو  استفسارات لديهم الذين  السويسريين أو المتحدة

 .االستالم من  يوًما 30 غضون يف  شكواك على  سنرد. privacy@sharethis.comعلى مباشرةً 

 والواليات األوروبي االتحاد بين الخصوصية حماية مبادئ بموجب حلها  يتم لم التي الخصوصية شكاوى بإحالة أيًضا نلتزم كما

 غير  بديلة شركة وهي ،"BBB EU PRIVACY SHIELD" الخصوصية درع إلى  المتحدة والواليات وسويسرا المتحدة

 عدم  حال في. Council of Better Business Bureaus ويديرها المتحدة الواليات في تقع المنازعات  لتسوية ربحية
 زيارة يرجى ُمرض،  بشكل شكواك مع التعامل يتم لم  إذا أو  المناسب، الوقت في بشكواك اإلقرار  تلقيك

www.bbb.org/EU-privacy-shield/for-eu-consumers/ولتقديم المعلومات من مزيد  على للحصول 

 .شكوى

 تحكيم خيار  يتوفر  قد محدودة، ظروف ظل  في أعاله، المذكورة بالطرق  حلها يتعذر التي األخرى بالنزاعات يتعلق فيما أما

 االطالع  يُرجى الخصوصية، درع في الملزم  التحكيم مخطط حول  المزيد لمعرفة. صيةالخصو درع لوحة أمام  ملزم

 . https://www.privacyshield.gov/article?id=ANNEX-I-introduction :على

https://www.privacyshield.gov/
mailto:privacy@sharethis.com
https://www.bbb.org/EU-privacy-shield/for-eu-consumers/
https://www.bbb.org/EU-privacy-shield/for-eu-consumers/
https://www.bbb.org/EU-privacy-shield/for-eu-consumers/
https://www.privacyshield.gov/article?id=ANNEX-I-introduction


  .الخصوصية لدرع بامتثالنا يتعلق فيما واإلنفاذ التحقيق بسلطة الفيدرالية التجارة لجنة تتمتع

 وسنبذل مباشرة بنا االتصال على  نحثك فنحن  صحيح، بشكل البيانات مع نتعامل لم  أو حقوقك نحترم لم أننا تعتقد كنت إذا

 .للمساعدة جهدنا قصارى

 .لحلها بلدك في( البيانات حماية وكالة أو) الرقابة هيئة إلى األمر رفع لك  يحق الشكوى، استمرار  حالة في أنه إال

 آخر تحديث في 20 يناير 2022  

 

ShareThis, Inc . 

3000 El Camino Real 

5 Palo Alto Square, Suite 150 

Palo Alto, CA 94306، األمريكية المتحدة الواليات 

privacy@sharethis.com 

 حسب للطلبات واالستجابة  الشخصية البيانات بمعالجة المتعلقة األنشطة  على  لإلشراف البيانات حماية عن  مسؤوالً  عينّا لقد

 في  البيانات حماية مسؤول ) بوتير  فنسنت: التالي النحو على البيانات حماية مسؤول مع التواصل يمكن .االقتضاء

ShareThis:) dpo@sharethis.com 

 

 ShareThis UK Limited of 10 John Street, London: هو األوروبي االتحاد في ShareThis ممثل

WC1N 2EB ,المتحدة  المملكة 
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