
 سياسة الخصوصية
  

 . الغرض من سياسة الخصوصية هذه1

 

متي رادصإ ةسايس ةيصوصخلا هذه ")ةسايس ةيصوصخلا ("ةطساوب Electrolux Appliances Middle East تاكرشلاو تاذ  1.1

ةلصلا )راشي اهيلإ لكشب يدرف وأ يعامج مساب "Electrolux "وأ "نحن "وأ "انيدل "وأ "نحن .("قبطنت ةسايس ةيصوصخلا هذه ىلع 

.Electrolux تاجتنملا و  /وأ تامدخلا و  /وأ عقاوم بيولا يتلا اهمدقت 
 

تلتزم شركة إلكترولوكس بحماية خصوصيتك وبياناتك الشخصية )على النحو الذي يحدده قانون حماية البيانات الشخصية  2.1

[(. وتوضح سياسة الخصوصية هذه كيفية قيامنا بجمع بياناتك الشخصية و/أو استخدامها PDPA] المملكة العربية السعوديةفي 

 .إلكترولوكس وأحكام شروطو/أو اإلفصاح عنها و/أو معالجتها. ويجب االطالع على سياسة الخصوصية هذه إلى جانب 

 

ن حين إلى آخر. وسنخبرك بأي تغييرات نجريها في تحتفظ شركة إلكترولوكس بحق تعديل سياسة الخصوصية هذه م 3.1

سياسة الخصوصية عن طريق نشر سياسة الخصوصية بعد التعديل على موقعنا اإللكتروني عبر الرابط 

policy-protection-://www.electrolux.sa/datahttps/ يُرجى زيارة الموقع اإللكتروني أو إرسال طلبك عبر البريد

إذا كنت ترغب في االطالع على أحدث نسخة من سياسة  electrolux.arabia@electrolux.comاإللكتروني على العنوان 

 كترونية( إلى مواقع الويب الخاصة بنا وتطبيقاتنا عبر اإلنترنت.الخصوصية. ويشير مصطلح "موقعنا اإللكتروني )مواقعنا اإلل

 

 

 . المعلومات التي نقوم بجمعها2

 

تشمل البيانات الشخصية التي نقوم بجمعها و/أو استخدامها و/أو اإلفصاح عنها و/أو معالجتها و/أو تخزينها بصفة عامة  1.2

اسمك وعنوانك )وكذلك عنوان البريد اإللكتروني( وتفاصيل االتصال )التي قد تتضمن أرقام هاتف المنزل وهاتف العمل 

 كلت وأ جتنملا كلذب ةلص تاذجات أو الخدمات، قد نجمع بيانات شخصية منك والهاتف المحمول(. وفيما يتعلق بأحد المنت

 اهنع حاصفإلا وأ/و اهمادختسا وأ/و اهعمجب موقن دق يتلا ةيصخشلا تانايبلا عاونأ لمشتو .نامضلا ةرتف يف ةنايصلا وأ ةمدخلا

 ينعملا درفلا عم لصاوتلا ةعيبط ىلع اًدامتعاو انلامعأل يدايتعالا راسملا نمض وأ ةيمويلا انتايلمع راطإ يف اهتجلاعم وأ/و

 :ةينعملا فورظلاو

  االسم بالكامل و/أو رقم التعريف الشخصي للفرد و/أو رقم الهاتف المحمول/رقم هاتف المنزل و/أو عنوان البريد

 اإللكتروني الشخصي و/أو عنوان المنزل؛

  البطاقة االئتمانية؛البيانات المالية مثل أرقام الحسابات البنكية و/أو تفاصيل 

 صورة أو مقطع فيديو أو تسجيالت صوتية؛ 

 العمر أو تاريخ الميالد؛ 

 التفضيالت الشخصية للمنتج؛ 

  المنتجات والخدمات التي ربما قد اشتراها/استعلم عنها الفرد باإلضافة إلى أي بيانات الزمة لتقديم وإصالح وصيانة

 سارات؛تلك المنتجات أو الخدمات أو للرد على االستف

  البيانات الخاصة باألفراد التي يتم إرسالها إلى شركة إلكترولوكس بشكل مباشر عبر مواقعها اإللكترونية أو بشكل

غير مباشر عبر استخدام المواقع اإللكترونية لشركة إلكترولوكس من خالل األطراف الخارجية التابعة لشركة 

 إلكترولوكس أو غيرها؛

 ة إلكترولوكس عبر قنوات خدمة العمالء التابعة لها واستطالعات الرأي والزيارات التي تتم البيانات الُمرسلة إلى شرك

 من وإلى ممثلي شركة إلكترولوكس من حين إلى آخر؛

 البيانات التي تحصل عليها الشركة عند استخدام أو الدخول إلى مباني إلكترولوكس و/أو منشآتها و/أو مواردها؛ 

 مات بكسل والبرامج الملحقة بمواقع الويب للتتبع وعناوين ملفات تعريف االرتباط وعالIP .وبيانات التنقل 

 

تعتمد المعلومات التي نجمعها منك عند تواصلك معنا عبر اإلنترنت على المهام التي تقوم بإتمامها على الموقع اإللكتروني  2.2

https://www.electrolux.sa/terms--conditions/
https://www.electrolux.sa/data-protection-policy/


وربما تتمكن من حين إلى آخر من التواصل معنا دون  و/أو المنتجات أو الخدمات التي تتلقاها من طرفنا و/أو تواصلك معنا.

 اإلفصاح عن هويتك أو باسم مستعار.

 

ليس هناك ما يلزمك بتقديم أي بيانات شخصية نطلبها منك. ولكن إذا قررت أال تقدم لنا بيانات شخصية معينة، فربما لن  3.2

 اهمادختسا وأ ةيصخشلا كتانايب عمج ىلع انتردق ىلع دمتعت يتلا تامدخلانتمكن من التعامل مع طلبك و/أو تقديم المنتجات أو 

 وأ كراسفتسا ىلع درلا نم اًضيأ نكمتن نل امبرو .ةيصخش تانايب ميدقت بلطتت يتلا وأ اهتجلاعم وأ اهنع حاصفإلا وأ

 .ةيصخشلا كتانايب ىلع عالطالا نودب كتاحارتقا

 

( تصفح المواقع اإللكترونية واستخدام منتجاتنا  )أوالا

عند قيامك بزيارة مواقعنا اإللكترونية أو استخدام منتجاتنا، نجمع البيانات ألغراض اإلحصاءات والصيانة، وهذا يتيح لنا  4.2

 تقييم أداء موقعنا اإللكتروني أو منتجاتنا. وتتضمن هذه المعلومات العامة:

 ا وعدد الصفحات التي تتم زيارتها؛عدد المستخدمين الذين يزورون موقعنا اإللكتروني أو يستخدمون منتجاتن• 

 تاريخ الزيارات وتوقيتها ومدتها؛• 

 المسار الذي يتم اتخاذه عبر موقعنا اإللكتروني.• 

 

 لن تكشف هذه المعلومات عن هويتك ولن نقوم بدمجها مع أي معلومات بأي شكل قد يتيح لنا التعرف على هويتك.

 

 المعلومات عبر اإلنترنت أو استخدام وظيفة "اتصل بنا")ثانياا( طلب المنتجات أو الخدمات أو طلب 

عندما تتواصل معنا بشأن أمور تدفعنا بشكل منطقي إلى طلب بياناتك الشخصية من أجل التعامل مع تواصلك أو طلبك أو  5.2

إلنترنت فيما يتعلق نشاطك، فإننا نحتاج إلى الحصول على بياناتك الشخصية من أجل إتمام هذا التواصل، مثل طلب تقدمه عبر ا

بمعلومات منتجاتنا أو خدماتنا و/أو تسجيلك لمنتجاتنا أو خدماتنا التي تلقيتها أو تتلقاها من طرفنا )"تسجيل المنتج"(. وعند إتمام 

عبر  بنا اتصلعملية تسجيل المنتج أو طلب معلومات أخرى بشأن أحد المنتجات أو إحدى الخدمات أو عند استخدام وظيفة 

موقعنا اإللكتروني، ربما نطلب منك ملء نموذج عبر اإلنترنت على موقعنا اإللكتروني. ستطلب منك نماذجنا اإللكترونية ذكر 

بيانات شخصية وسوف/ربما نقوم بجمع هذه البيانات الشخصية و/أو استخدامها و/أو اإلفصاح عنها و/أو معالجتها لغرض أو 

و/أو أي أغراض أخرى تُذَكر في ذلك النموذج. وستتمتع بحق اختيار ذكر بياناتك الشخصية أو أكثر )على النحو المبين أدناه( 

 .ةبولطملا ةيصخشلا تانايبلا انل مدقت مل ام ةينعملا كتلماعم وأ ينعملا كبلطعدمه، ومع ذلك ربما لن نتمكن من التعامل مع 

 

 )ثالثاا( رسائل البريد اإللكتروني

عبر البريد اإللكتروني باستخدام الرابط الموجود على هذا الموقع اإللكتروني. وفي هذه الحالة، يمكنك  بنا االتصاليمكنك  6.2

 اختيار ذكر أو عدم ذكر بيانات شخصية بخالف اسمك وعنوان بريدك اإللكتروني.

 

 )رابعاا( خصوصية األطفال

ا. فإننا ال نقوم  18ال يجوز استخدام الموقع اإللكتروني بواسطة أي شخص يقل عمره عن  7.2 بإجراء  -وال ننوي القيام-عاما

معامالت عبر الموقع اإللكتروني بشكل مباشر أو بيع أو شحن أي منتجات يتم طلبها بشكل مباشر عبر الموقع اإللكتروني ألي 

ا على حد عل 18شخص يقل عمره عن  ا، ال يمكنك استخدام الموقع اإللكتروني إال تحت  18منا. فإذا كان عمرك أقل من عاما عاما

إشراف ومن خالل والديك أو الوصي عليك وال يمكنك إرسال أي بيانات شخصية إلينا. وعند إرسال أي بيانات شخصية إلينا، 

ا أو أكثر وتوافق على الشروط الوار 18فإنك تؤكد أنك تبلغ من العمر   دة في سياسة الخصوصية هذه.عاما

 

 

 . كيفية قيامنا بجمع البيانات الشخصية3

 

 تقوم شركة إلكترولوكس بجمع بياناتك الشخصية بعدة طرق تشمل ما يلي على سبيل المثال ال الحصر: 1.3

 حدى عند قيامك بطلب معلومات تتعلق بمنتج يهمك أو االستفسار عن أي شيء آخر أو طلب شراء أحد منتجاتنا أو إ

 خدماتنا؛

  عند تواصلك معنا، على سبيل المثال عبر مراكز اتصاالت العمالء التابعة إلينا، أو مع فنيينا أثناء زيارات الموقع أو

 من خالل دخولك إلى موقعنا اإللكتروني واستخدامه أو خدماتنا اإللكترونية والهاتفية؛

https://www.electrolux.sa/support/contact-us/
https://www.electrolux.sa/support/contact-us/


 كترولوكس؛عند قيامك بشراء أو تسجيل ضمانات لمنتجات و/أو خدمات إل 

 الخاضعة لتنظيمنا  ةيجيورتلا ضورعلا دحأ وأ تاقباسملا ىدحإ يف ةكراشملا وأ تايلاعفلا ىدحإ روضحب كمايق دنع

 أو إدارتنا؛

  عند قيامك بتسجيل عملية )عمليات( الشراء التي تجريها حتى تتمكن من تلقي جميع المزايا التي يحق لك الحصول

 اء التي تجريها؛عليها بموجب عملية )عمليات( الشر

  عند قيامك بإدخال بياناتك الشخصية على مواقعنا اإللكترونية )على سبيل المثال عند تسجيل االشتراك لتلقي رسائلنا

 اإلخبارية(، وعندما تقدم معلومات عبر الفاكس أو الهاتف أو في الوثائق مثل نماذج تسجيل الضمان؛

 ا في أحد أ  ندية الوالء أو برامج العضوية التابعة لنا؛عند قيامك بالتسجيل باعتبارك عضوا

  عند قيامك بإرسال مالحظات أو تعليقات حول منتجاتنا أو خدماتنا أو عند ملء أي نماذج تقديم طلبات أو أوامر شراء

 أو استطالعات رأي أو استبيانات أو المشاركة في مسابقاتنا؛

 نشر على صفحتنا على موقع فيسبوك؛عند التفاعل معنا عبر قنوات التواصل االجتماعي، مثل ال 

 من األطراف الخارجية، مثل الشركات وجهات التعاقد والوكاالت ذات الصلة بنا؛ 

 من مصادر المعلومات المتاحة للجمهور؛ 

 من السجالت المرتبطة باستخدام منتجات إلكترولوكس الخاصة بك وصيانتها وإصالحها؛ 

 عند قيامك بإرسال بياناتك الشخصية إلينا؛ 

 .من مواقعنا اإللكترونية األخرى 

 

يتم جمع أي معلومات ال يمكنها الكشف عن هويتك، مثل عدد المستخدمين الذين يزورون هذا الموقع اإللكتروني، باستخدام  2.3

ن في صفحات هذا الموقع اإللكتروني. وال يمكنك تعطيل الرمز الموجود في هذه الصفحات.  رمز متضمَّ

 

نة في أحد "ملفات تعريف االرتباط". وتُعَرف ملفات تعريف االرتباط توجد معلومات أخر 3.3 ى، مثل نوع المتصفح، متضمَّ

بأنها بعض المعلومات التي يمكن أن تنقلها المواقع اإللكترونية إلى محرك األقراص الثابتة لجهاز الكمبيوتر الخاص بالفرد من 

سير استخدام موقعنا اإللكتروني عن طريق تخزين معلومات عن أجل حفظ السجالت. وتعمل ملفات تعريف االرتباط على تي

خياراتك على موقع ويب معين. وهذا سيتيح لك تحقيق أقصى استفادة من الخدمات المقدمة إليك. ويشكل استخدام ملفات تعريف 

عريف االرتباط بشكل تستخدمه أغلبية مواقع الويب. وتقبل أغلبية متصفحات اإلنترنت ملفات ت اًيعانص اًرايعماالرتباط 

ل تلقي ملفات تعريف االرتباط، فيمكنك تحديد ميزة تعطيل ملفات تعريف االرتباط على متصفح  افتراضي. فإذا لم تكن تفض ِّ

 اإلنترنت الخاص بك أو تلقي تنبيهات عند استخدام ملفات تعريف االرتباط.

 

المستخدمين اآلخرين الذين يزورون الموقع اإللكتروني.  ربما نستخدم ملفات تعريف االرتباط لتمييز هويتك عن هويات 4.3

ا مؤلفاا من أحرف وأرقام نقوم بتخزينه على متصفحك أو محرك  وكما هو مذكور أعاله، يُعد ملف تعريف االرتباط ملفاا صغيرا

يف االرتباط من األقراص الثابتة لجهاز الكمبيوتر الخاص بك أو أي جهاز آخر. ويمكنك حظر أو إلغاء تفعيل ملفات تعر

إعدادات متصفحك. ونستخدم ملفات تعريف االرتباط لتسجيل الدخول لنتذكرك عند قيامك بتسجيل الدخول لتتمتع بتجربة سلسة. 

ونستخدم ملفات تعريف االرتباط لجلسات العمل لتتبع انتقاالتك بين الصفحات وتخزين المدخالت التي تحددها حتى ال تُطلب 

الذي يُعد واحداا من حلول التحليالت  Google Analyticsبشكل متكرر. ويستخدم موقعنا اإللكتروني  منك المعلومات نفسها

ا وموثوقية على الويب لمساعدتنا على فهم كيفية استخدامك للموقع اإللكتروني والتوصل إلى طرق تمكننا من  األكثر انتشارا

تبع بعض األمور مثل المدة التي تقضيها على الموقع اإللكتروني تحسين تجربتك. وقد تعمل ملفات تعريف االرتباط هذه على ت

والصفحات التي تزورها حتى نتمكن من مواصلة إنشاء محتوى جذاب. وتُعد مواصلة استخدامك موقعنا اإللكتروني بمثابة 

لك، يُرجى العلم أن موافقة على استخدام ملفات تعريف االرتباط على الموقع اإللكتروني على النحو الموضح أعاله. ومع ذ

ملفات تعريف االرتباط المستخدمة بواسطة األطراف الخارجية ال تخضع لسيطرتنا. ولالطالع على المزيد من المعلومات حول 

 .www.allaboutcookies.orgأنواع ملفات تعريف االرتباط وآلية عملها، يُرجى زيارة 

 

ا الكائنات المشتركة المحلية أو  5.3 ربما نستخدم ملفات تعريف االرتباط الخاصة بملفات الفالش، )التي يُطلَق عليها أيضا

"LSOs وهي ملفات بيانات تشبه ملفات تعريف االرتباط ولكنها تعمل على تخزين بيانات أكثر تعقيداا. فإن ملفات تعريف ،)"

 ُ ستخدَم لتذكُّر اإلعدادات والتفضيالت واالستخدام، وال سيما للفيديو واأللعاب التفاعلية وغيرها االرتباط الخاصة بملفات الفالش ت

ا البرامج الملحقة بمواقع الويب للتتبع، وهي عبارة عن صور رسومية صغيرة توجد  من الخدمات المماثلة. وربما نستخدم أيضا

استخدامها في بعض األمور مثل تسجيل الصفحات واإلعالنات على إحدى صفحات الويب أو رسائل البريد اإللكتروني يمكن 

https://www.allaboutcookies.org/


التي ينقر المستخدمون فوقها أو تتبع أداء حمالت التسويق عبر البريد اإللكتروني. وربما نستخدم عالمات التحليالت. وفي هذه 

 اًضيأ اهنكمي امك .تانالعإوالحالة، نستخدم عالمات التحليالت لتحليل تفضيالت عمالئنا ومدى كفاءة ما نقدمه من مزايا 

 طباورلا وأ تاليلحتلا تامالع ربع اهعمجن يتلا تامولعملا مدختسن امبرو .قوستلاو حفصتلل كتبرجت صيصخت ىلع انتدعاسم

 عم انيلإ اهمدقت يتلا ةيصخشلا تانايبلا جمدب اًضيأ موقن امبرو .ضارغألا كلت لجأ نم ةيصخشلا كتانايب بناج ىلإ ةعَّبتتملا

 .ضارغألا كلت لجأ نم (ةيفارغوميدلا تامولعملاو ءارشلا لجس لثم) ةيصخشلا كتانايب نم اهريغ

 

ربما يحتوي هذا الموقع اإللكتروني على ارتباطات تشعبية تتيح لك الدخول إلى العديد من المواقع اإللكترونية األخرى  6.3

ت التابعة لنا. وتطبق هذه المواقع اإللكترونية األخرى والتطبيقات اإللكترونية الخاضعة إلدارة شركة إلكترولوكس أو الشركا

والتطبيقات اإللكترونية التابعة لشركة إلكترولوكس سياسات خصوصية خاصة بها، ولكنها تطبق سياسة الخصوصية هذه ما لم 

اقع إلكترونية يكن لديها سياسات خصوصية خاصة بها. وفي حالة احتواء هذا الموقع اإللكتروني على ارتباطات تشعبية لمو

خاصة بأطراف خارجية غير خاضعة إلدارة شركة إلكترولوكس، فإننا نوصي باالطالع على أحكام الخصوصية واألمان ذات 

الصلة بتلك المواقع لهم كيفية تعامل تلك المؤسسات مع بياناتك الشخصية. ولن نتحمل أي مسؤولية عن محتوى مواقع األطراف 

 خصوصية الخاصة بها.الخارجية تلك أو ممارسات ال

 

 

 . الغرض من جمع بياناتك الشخصية واستخدامها واإلفصاح عنها ومعالجتها4

 

سوف/ربما تقوم شركة إلكترولوكس بجمع بياناتك الشخصية و/أو استخدامها و/أو اإلفصاح عنها و/أو معالجتها لواحد أو  1.4

 أكثر من األغراض التالية:

لمعالجة و/أو التعامل في أي شؤون متعلقة باستخدامك للموقع اإللكتروني أو دخولك إليه، )أ( اإلدارة و/أو التسهيل و/أو ا

وذلك يشمل التعرف على هويتك لتسجيل الدخول إلى الموقع اإللكتروني وبواباتنا والخدمات اإللكترونية األخرى التي 

 عاله في الحاالت التالية:تقدَّم بواسطتنا أو نيابةا عنا. ويتم ذلك دون الحد من عمومية المذكور أ

( إذا تمكنت من الدخول إلى الموقع اإللكتروني أو تسجيل الدخول إليه باستخدام بيانات تسجيل الدخول الخاصة  )أوالا

 بأحد مواقع التواصل االجتماعي، أو

 

والمكونات )ثانياا( إذا استخدمت أي من مزايا أحد مواقع التواصل االجتماعي، مثل عناصر واجهة المستخدم 

 اإلضافية واإلشعارات المنبثقة بالمتصفحات، التي نتيحها لك على موقعنا اإللكتروني،

 

وقد يؤدي هذا إلى جمع معلوماتك أو بياناتك الشخصية أو مشاركتها بيننا وبين الطرف الخارجي. فعلى سبيل 

قع فيسبوك بتسجيل "إعجابك" ألحد المثال، إذا استخدمت ميزة "اإلعجاب" الخاصة بموقع فيسبوك، فربما يقوم مو

المنتجات وقد يقوم بنشر تلك المعلومة على منصة فيسبوك. )يشير مصطلح "موقع التواصل االجتماعي" إلى إحدى 

المنصات اإللكترونية أو الرقمية الخاضعة لملكية أو إدارة طرف خارجي والتي يستخدمها األفراد إلقامة شبكات أو 

واصل مع أفراد آخرين، وتتضمن على سبيل المثال ال الحصر فيسبوك وإنستاغرام عالقات اجتماعية أو للت

( و)ثانياا( السابق ذكرهما بمثابة موافقة منك على جمع بياناتك الشخصية  وتويتر(. وتُعد متابعتك وفقاا ألي من )أوالا

 أو استخدامها أو اإلفصاح عنها؛

 

عالجته و/أو تتبعه لنقدم لك تجربة سلسة و/أو لنسهل أو ندير استخدامك )ب( مراقبة استخدامك للموقع اإللكتروني و/أو م

 للموقع اإللكتروني و/أو لمساعدتنا على تحسين تجربتك من حيث استخدام الموقع اإللكتروني؛

 

 )ج( تقييم ومعالجة طلبك لشراء و/أو االشتراك في خدماتنا و/أو منتجاتنا؛

 

كترولوكس و/أو للتعامل مع الحساب الذي قد تفتحه لدينا و/أو معالجته و/أو إدارته، )د( تسجيلك باعتبارك عميالا لشركة إل

سواء كان حساب عضوية أو غير ذلك، وذلك يشمل تيسير المعامالت أو األنشطة التي تجريها على الموقع اإللكتروني أو 

مة )خدمات( إلكترولوكس التي تحصل المعامالت أو األنشطة التي تجريها معنا أو تسجيلك للضمان لمنتج )منتجات(/خد

 عليها أو تشتريها أو تستخدمها؛

 



)ه( معالجة عمليات الدفع المتعلقة بشرائك منتجاتنا و/أو خدماتنا )بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر مدفوعات 

 أعمال اإلصالح والصيانة التي يتم إجراؤها للمنتجات(؛

 

 ينورتكلإلا انعقوم ىلع اهيرجت ةطشنأ وأ تالماعم يأ وأ انبأو التعامل مع عالقتك /)و( إدارة و/أو تيسير و/أو معالجة و

 ريفوتو تالماعملا ذيفنتو ؛كب ةصاخلا عفدلا تالماعمو ءارشلا تابلطو تابلطلا ميدقت ةجلاعم لمشي اذهو .انرجاتم يف وأ

 متي ثيحب ءارش ةيلمع ءارجإب تمق اذإ ،هالعأ روكذملا ةيمومع نم دحلا نودو .اهبلطت يتلا تامدخلا وأ/و تاجتنملا

طرف خارجي، فإنك توافق على قيامنا باإلفصاح عن البيانات الشخصية التي تكشف عن هويتك  ىلإ بلطلا ليصوت

للطرف الخارجي المعني )مثل اسمك على سبيل المثال ال الحصر(. كما أنك تقر وتوافق على أن توصيل المنتج الذي 

على اإلفصاح عن بعض بياناتك الشخصية من أجل التوصيل مثل اسمك وبيانات االتصال  تشتريه يمكن أن ينطوي

حسب ما -الخاصة بك، فقد يتم تدوين تلك البيانات على غالف الطرد أو على مظروف أو في وثيقة ذات صلة بالتوصيل 

ذلك الطرد أو المظروف أو  وهكذا يمكن االطالع عليها بواسطة أطراف خارجية يمكنها الوصول إلى -تقتضيه الظروف

 تلك الوثيقة المعنية؛

 

)ز( تنفيذ تعليماتك أو الرد على أي استفسار نتلقاه )أو يُزَعم أن نتلقاه( من طرفك أو نيابةا عنك، بما في ذلك الرد على 

 استفسارات وشكاوى خدمة العمالء الخاصة بك أو الرد على اتصاالتك بنا أو التعامل معها؛

 

بك أو التواصل معك عبر الهاتف/المكالمات الصوتية و/أو الرسائل النصية و/أو رسائل الفاكس و/أو البريد )ح( االتصال 

اإللكتروني و/أو البريد العادي ألغراض إدارة و/أو تدبير استخدامك للموقع اإللكتروني و/أو عضويتك و/أو حسابك لدينا 

ر وتوافق على أن تواصلنا معك يمكن أن يمثل وسيلة إلرسال أو عالقتك بنا أو أي معامالت تجريها لدينا. وإنك تق

الرسائل أو الوثائق أو اإلخطارات إليك، مما يمكن أن ينطوي على اإلفصاح عن بعض بياناتك الشخصية من أجل 

 التوصيل وكذلك تدوينها على الغالف الخارجي للمظاريف/للطرود البريدية؛

 

حساب لدينا أو عميالا لدينا أو أحد أعضاء برنامج الوالء الخاص بنا أو غيره  )ط( تقديم الخدمات إليك باعتبارك صاحب

 ةيعامتجالا تايلاعفلا وأ ةطشنألا وأ تاقباسملا يف كتاكراشم عم لماعتلا وأ ةرادإ وأمن البرامج أو عند مطالبتك بذلك، 

 ؛اهمظنن يتلا

 

اتك أو مالحظاتك أو محتوياتك )بما في ذلك مقاطع )ي( مشاركة أو اإلفصاح عن )حسب تقديرنا( اقتراحاتك أو تعليق

التي تقدمها عبر مواقع التواصل  -التي يُشار إليها جميعاا بالمصطلح "المالحظات"-الصوت والفيديو وما إلى ذلك( 

وقع االجتماعي أو عبر الموقع اإللكتروني أو إلينا )بما في ذلك في متاجر البيع بالتجزئة( أو مع مستخدمين آخرين للم

اإللكتروني أو مع الجمهور ألغراض الدعاية و/أو الترويج بهدف التسويق أو عرض أعمال أو منتجات أو خدمات 

إلكترولوكس، و/أو لكسب العمالء، و/أو لغرض إطالع الجمهور على مالحظاتك التي قد تفيد الجمهور في اتخاذ قرارات 

إلفصاح عن اسمك ومالحظاتك. وبدون الحد من عمومية المذكور الشراء أو إلعالم الجمهور أو غير ذلك. وذلك يتضمن ا

أعاله، فيما سبق ذكره، ربما/سوف نقوم بنشر أو مشاركة مالحظاتك واسمك على منصات الوسائط اإلعالمية العامة مثل 

( وما إلى الصحف وشبكة اإلنترنت وفي التقارير السنوية )إن وجدت( الخاصة بنا )وتلك الخاصة بالشركات التابعة لنا

ذلك، و/أو دمجهما ضمن المواد/الضمانات التسويقية الخاصة بشركة إلكترولوكس أو فيديو الشركة الذي سيتم نشره 

للجمهور، وأنت توافق على ذلك بموجب سياسة الخصوصية هذه. فال تقدم إلينا أية مالحظات ما لم تكن ترغب في 

مالحظاتك إلينا بدون اإلفصاح عنها للجمهور، فيُرجى إرسالها في اإلفصاح عنها للجمهور. وإذا كنت ترغب في إرسال 

وإدخال كلمة  electrolux.arabia@electrolux.comرسالة إلكترونية منفصلة إلى قسم العمالء على العنوان 

 "سري" في حقل الموضوع؛

 

 )ك( التعرف على اهتماماتك ومخاوفك وتفضيالتك؛

 

وأحكام أي عقود أو اتفاقيات تُبَرم بواسطة شركة إلكترولوكس )و/أو الكيانات المرتبطة )ل( إلنفاذ أو االمتثال لشروط 

 بها( أو نيابةا عنها والتي تلتزم بها شركة إلكترولوكس )و/أو الكيانات المرتبطة بها(؛

 

 ؛انب صاخلا بيولا عقوم تامدخو انتامدخو انتاجتنم مادختسا ىلع كتدعاسمو كتيوه ىلع فرعتلا (م)



 

( لغرض التسويق، وفي هذا الصدد سنقدم لك المعلومات التسويقية واإلعالنية والترويجية و/أو المواد و/أو الوثائق )ن

ذات الصلة بالمنتجات و/أو المسابقات و/أو الخدمات و/أو الفعاليات )بما في ذلك تلك الخاصة باألطراف الخارجية من 

ا( التي قد تقوم شركة إلكترولوكس )وكذلك الشركات التابعة المؤسسات التي قد تتعاون شركة إلكترولوكس معه

لها/المؤسسات المرتبطة بها( أو مثل تلك األطراف الخارجية من المؤسسات ببيعها أو تسويقها أو تقديمها أو تنظيمها أو 

:المشاركة فيها أو الترويج لها، سواء كانت هذه المنتجات و/أو الخدمات و/أو الفعاليات متاحة حاليا   ا أو ستتاح مستقبالا

( عن طريق البريد العادي أو اإلرسال اإللكتروني إلى عنوان )عناوين( البريد اإللكتروني أو اإلشعارات  )أوالا

المنبثقة أو أشكال أخرى من اإلشعارات داخل التطبيقات أو استخدام تقنيات أخرى )مثل تقنية تحديد الموقع 

جهزة المحمولة )"التطبيق"( على جهازك المحمول )أجهزتك المحمولة( أو الجغرافي( لتطبيقنا )لتطبيقاتنا( لأل

تقنيات أخرى على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، و/أو عبر طرق أخرى للتواصل بخالف وسائل االتصال الثالث 

(3 DNC Modes (، بما يتوافق مع قانون حماية البيانات المحلي المعمول به )وهو قانون حماية البيانات

"(. ويمكنك إلغاء ذلك أو التراجع عنه في أي وقت عن طريق PDPA" المملكة العربية السعوديةشخصية في ال

إرسال رسالة إلكترونية إلى مسؤول حماية البيانات لدينا. ولمزيد من التوضيح، يعتبر تطبيق لسياسة الخصوصية 

(؛ هذه أو قبولك لها أو موافقتك عليها بمثابة موافقة منك على النقطة  الفرعية )أوالا

 

 DNC 3)ثانياا( في حال موافقتك صراحةا بشكل منفصل على واحدة أو أكثر من وسائل االتصال الثالث )

Modes عن طريق وسائل االتصال الثالث المتمثلة في المكالمات الصوتية أو الرسائل النصية أو رسائل الفاكس ،)

، بما يتوافق مع المملكة العربية السعوديةم هاتفك في ["( على رقDNC Modes 3)"وسائل االتصال الثالث ]

المملكة العربية متطلبات قانون حماية البيانات المحلي المعمول به )وهو قانون حماية البيانات الشخصية في 

 "(؛ و/أوPDPA" السعودية

 

يح وبشكل منفصل على )ثالثاا( بصرف النظر عن النقطة السابقة )ثانياا(، وعلى الرغم من عدم موافقتك بشكل صر

 ةصصخم سكاف ةلاسر لاسرإ يف اهقحبالنحو السابق ذكره في النقطة السابقة )ثانياا(، تحتفظ شركة إلكترولوكس 

)قسم  2013 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف ةيصخشلا تانايبلا ةيامح نوناق رمأ يف هيلع صوصنملا وحنلا ىلع)

(( )"أمر اإلعفاء"( و/أو رسالة نصية مخصصة )على النحو المنصوص عليه في أمر اإلعفاء( )أي 43اإلعفاء 

، في الحاالت المملكة العربية السعوديةرسالة تسويقية عبر الفاكس أو رسالة نصية تسويقية( على رقم هاتفك في 

 التالية:

 

ض من الرسالة بموضوع العالقة الجارية، ( وجود عالقة مستمرة بينك وبين شركة إلكترولوكس ويتعلق الغر1)

 وفقاا لمتطلبات وشروط أمر اإلعفاء؛ أو

 

 ( السماح بذلك بموجب القانون.2)

 

لمزيد من التوضيح، ال تخل هذه النقطة الفرعية بالنقطة ])ص([ المذكورة أدناه التي تشير إلى موافقتك على 

تراجع عن الموافقة عليها عن طريق إرسال إخطار إلى اتصالنا بك للمشاركة في االستبيانات، والتي يمكنك ال

 مسؤول حماية البيانات لدينا؛

 

)س( تطبيق العناية الواجبة أو أنشطة الفحص األخرى )بما في ذلك عمليات التحقق من الخلفية( وفقاا لاللتزامات القانونية 

المعمول بها لدينا أو لدى الشركات التابعة أو في دولة أجنبية(  المملكة العربية السعوديةأو التنظيمية )سواء في 

أو في دولة أجنبية(  المملكة العربية السعوديةلنا/المرتبطة بنا و/أو متطلبات أو إرشادات السلطات الحكومية )سواء في 

يقتضيها  التي نحدد سريانها لدينا أو لدى الشركات التابعة لنا/المرتبطة بنا و/أو إجراءات إدارة المخاطر لدينا التي قد

أو في دولة أجنبية( أو التي قد تكون خاضعة لإلنفاذ بواسطتنا أو بواسطة  المملكة العربية السعوديةالقانون )سواء في 

 الشركات التابعة لنا/المرتبطة بنا؛

 

تباه )ع( لمنع أو التحقيق في أي عمليات احتيال أو أنشطة غير قانونية أو إهمال أو سوء سلوك، سواء كان هناك أي اش

 ؛اهيف قيقحتلافيما سبق ذكره أم ال أو التعامل مع تضارب المصالح أو التعامل مع الشكاوى و/أو 



 

أو أمر محكمة أو أمر صادر عن إحدى الهيئات التنظيمية أو  -أو حسب ما يقتضيه-)ف( االمتثال ألي قانون معمول به 

ينا أو على الشركات التابعة لنا/المرتبطة بنا، بما في المتطلبات الحكومية أو التنظيمية ألي اختصاص قضائي يسري عل

ذلك استيفاء متطلبات اإلفصاح بموجب متطلبات أي قانون ملزم لنا أو للشركات التابعة لنا/المرتبطة بنا و/أو ألغراض 

ن ملزمة لنا أو أو في أي دولة( يُتوقع أن تكو المملكة العربية السعوديةمتعلقة بأي سلطات تنظيمية أو غيرها )سواء في 

 للشركات التابعة لنا/المرتبطة بنا؛

 

أو في دولة أجنبية(  المملكة العربية السعودية)ص( االمتثال ألي طلب أو توجيه صادر عن أي سلطة حكومية )سواء في 

ا لنا أو الرد على طلبات المعلومات المقدمة من الهيئات العامة أ -أو حسب ما يقتضيه- و الوزارات أو يُتوقع أن يكون ملزما

أو في دولة أجنبية(. ولمزيد من التوضيح،  المملكة العربية السعوديةالمجالس التشريعية أو أي سلطات مماثلة )سواء في 

 هذا يعني أننا ربما/سوف نفصح عن بياناتك الشخصية لمثل تلك األطراف بناءا على طلب أو توجيه منها؛

 

عمالء( و/أو االستبيانات و/أو استطالعات السوق و/أو التحليالت و/أو أنشطة )ق( إجراء األبحاث )بما في ذلك أبحاث ال

التطوير )بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر تحليالت البيانات و/أو االستبيانات و/أو عمليات التصنيف( لتحسين 

ي تعامل مستمر بينك وبيننا فيما خدماتنا وتسهيالتنا أو لتحسين فهمنا الهتماماتك ومخاوفك وتفضيالتك من أجل تعزيز أ

يتعلق أو يرتبط بالموقع اإللكتروني أو لتحسين أي من منتجاتنا أو خدماتنا. ودون الحد من عمومية المذكور أعاله، 

ربما/سوف نرسل إليك في هذا الخصوص استبيانات أو نطلب منك المشاركة في استبيان تجريه معنا شخصياا أو عبر 

 ق البريد اإللكتروني أو البريد العادي؛الهاتف، وذلك عن طري

 

)ر( تخزين بياناتك الشخصية أو استضافتها أو إجراء نسخ احتياطي لها )سواء بهدف التعافي من الكوارث أو غيره من 

 أو خارجها؛ المملكة العربية السعوديةاألهداف(، سواء داخل 

 

ارجية أو الداخلية ألعمال شركة إلكترولوكس أو الشركات )ش( تيسير و/أو التعامل مع و/أو إدارة عمليات التدقيق الخ

 التابعة لها/المرتبطة بها؛

 

)ت( إلعداد التقارير فيما يتعلق بالمعامالت التي نجريها معك و/أو إنشاء اإلحصاءات واألبحاث المرتبطة بهذه 

 سجالت؛المعامالت من أجل إعداد التقارير الداخلية و/أو القانونية و/أو متطلبات حفظ ال

 

 )ث( الحفاظ على أنظمة األعمال والبنية التحتية الخاصة بنا وتطويرها، بما في ذلك اختبار هذه األنظمة وتحديثها؛

 

)خ( التعامل مع و/أو تيسير معامالت األصول التجارية أو معامالت األصول التجارية المحتملة، حيث تنطوي هذه 

تنطوي على مشاركة إحدى الشركات المرتبطة بها أو التابعة لها فقط أو المعامالت على مشاركة شركة إلكترولوكس أو 

تنطوي على مشاركة شركة إلكترولوكس و/أو شركة أو أكثر من الشركات المرتبطة بإلكترولوكس أو التابعة لها، وربما 

صول التجارية" توجد أطراف خارجية من المؤسسات التي تشارك في مثل هذه المعامالت. ويعني مصطلح "معامالت األ

عمليات الشراء أو البيع أو اإليجار أو التوحيد أو الدمج أو أي عمليات تملك أخرى أو تمويل أو التصرف في إحدى 

 المؤسسات أو جزء من إحدى المؤسسات أو من أي أعمال أو أصول خاصة بإحدى المؤسسات؛

 

نات الشخصية التي تم إخفاء هويتها لن تعود بيانات )ذ( إخفاء هوية بياناتك الشخصية. وتقر في هذا الصدد بأن البيا

المملكة العربية شخصية وأن متطلبات قانون حماية البيانات المحلي المعمول به )وهو قانون حماية البيانات الشخصية في 

 "( لن تعود تنطبق على مثل هذه البيانات مجهولة الهوية؛PDPA" السعودية

 

لوكس أو شركات مجموعة إلكترولوكس أو الشركة األم إللكترولوكس التي تشمل )ض( ألغراض إعداد تقارير إلكترو

على سبيل المثال ال الحصر إعداد التقارير التي تتناول أداء أعمال إلكترولوكس )يعني مصطلح "شركات مجموعة 

 ؛(يملاعلا ىوتسملا ىلع اهب ةطبترملا تاكرشلاو اهب ةطبترملاو اهل ةعباتلا تاكرشلاو سكولورتكلإ ةكرشإلكترولوكس" 

 تالجسلا ظفح تابلطتم وأ/و ةينوناقلا وأ/و ةيلخادلا ريراقتلا دادعإل ةمزاللا ثاحبألاو تاءاصحإلا ءاشنإ لمشي كلذو

 وأ/و ؛اهب ةطبترملا/اهل ةعباتلا تاكرشلا وأ سكولورتكلإ ةكرشل



 

 )يُشار إلى األغراض السابقة جميعها بالمصطلح "األغراض"(.

 

( أعاله، يمكنك إخطارنا في أي وقت بأنك لم تعد ترغب في  1.4لق بغرض التسويق المذكور في النقطة فيما يتع 2.4 )ن( )أوالا

تلقي أي من هذه الرسائل التسويقية وإلغاء اشتراكك في تلقي رسائل معينة عن طريق الرد عبر القناة التي تلقيت الرسائل 

العنوان المذكور أدناه. وإذا قمت بتثبيت تطبيق األجهزة المحمولة وترغب  التسويقية عليها، أو عن طريق التواصل معنا على

 في إيقاف تلقي اإلشعارات المنبثقة، فيمكنك القيام بذلك عن طريق تغيير اإلعدادات على هاتفك المحمول أو من التطبيق نفسه.

 

للتوضيح، تقر وتوافق على مشاركة إلكترولوكس المعلومات مجهولة الهوية مع األطراف الخارجية. ولمزيد من التوضيح،  3.4

 المملكة العربية السعوديةال ينطبق قانون حماية البيانات المحلي المعمول به )وهو قانون حماية البيانات الشخصية في 

"PDPAتكشف عن هوية الفرد وال يتيح لك قانون حماية البيانات المحلي المعمول به  "( على البيانات مجهولة الهوية التي

"( حق االعتراض على إدارة أو معالجة البيانات PDPA" المملكة العربية السعودية)وهو قانون حماية البيانات الشخصية في 

 مجهولة الهوية بواسطة إحدى المؤسسات.

 

 

 جتها وإدارتها. كيفية تخزين بياناتك الشخصية ومعال5

 

تولي شركة إلكترولوكس عناية فائقة لحماية خصوصيتك. وفي هذا الصدد، سنتخذ الخطوات المناسبة لضمان الحفاظ على  1.5

سرية وأمن بياناتك الشخصية، وسنتخذ التدابير الفنية والتنظيمية المناسبة لحماية بياناتك الشخصية من التلف غير القانوني أو 

 فلتلا وأ بيرستلا وأالعرضي أو الجمع أو االستخدام أو اإلفصاح عنها أو الوصول إليها أو النسخ أو التعديل  العرضي أو الفقد

 .ةينوناقلا ريغ ةجلاعملا لاكشأ نم لكش يأ وأ حيرصت نودب رييغتلا وأ

 

 مآخذ التوصيل اآلمنة.تخضع أي معلومات تقدَّم إلينا على الموقع اإللكتروني للحماية باستخدام بروتوكوالت طبقة  2.5

 

في حالة قيامنا بنقل المعلومات من خوادمنا إلى أجهزة الكمبيوتر المركزية الخاصة بنا، نستخدم جميع السبل المناسبة  3.5

لضمان القيام بذلك بشكل آمن. ونحمي الوصول إلى أجهزة الكمبيوتر المركزية الخاصة بنا باستخدام أنظمة أمان جدار الحماية 

ا لتعقب اإلنترنت لمراقبة عند اال ا نظاما قتضاء، فيما يتعلق بمخاطر تخزين المعلومات. كما يتضمن الموقع اإللكتروني أيضا

 التهديدات المحتملة التي تستهدف الخصوصية واألمن.

 

عن  تخضع أي معلومات يتم تخزينها في مستندات أو على أنظمة إلكترولوكس للحماية من الوصول إليها بدون تصريح 4.5

 طريق استخدام عدد من األجراءات األمنية، مثل كلمات مرور المستخدمين.

 

يُرجى العلم أن نقل البيانات عبر اإلنترنت ال يكون آمناا بالكامل، وبينما نسعى إلى بذل قصارى جهدنا لتأمين وحماية  5.5

 تزويدنا بالمعلومات على مسؤوليتك الخاصة. المعلومات ال يمكننا أن نضمن أمن أي معلومات تقدمها أو تنقلها إلينا. ويتم

 

6.5  ) ا تدابير مثل إتالف و/أو إخفاء هوية بياناتك الشخصية لدينا بمجرد أن يصبح من المعقول افتراض أن )أوالا سنطبق أيضا

الشخصية لم يعد  تلك البيانات الشخصية لم تعد تخدم الغرض من جمع هذه البيانات الشخصية؛ و)ثانياا( االحتفاظ بتلك البيانات

 ضرورياا لتحقيق أي أغراض قانونية أو تجارية.

 

 

 . عند قيامنا باإلفصاح عن بياناتك الشخصية6

 

خارج نطاق  تاسسؤملاربما/سوف تحتاج إلكترولوكس إلى اإلفصاح عن بياناتك الشخصية إلى أطراف خارجية من  1.6

وربما تقع هذه المؤسسات )حيث ربما يتم اإلفصاح عن بياناتك إلكترولوكس، بما في ذلك الشركات التابعة إللكترولوكس، 

من أجل واحد أو أكثر من األغراض المذكورة أعاله، حيث أن تلك  المملكة العربية السعوديةالشخصية( في بلدان أخرى خارج 



ي هذا الصدد، تقر األطراف الخارجية ستعالج بياناتك الشخصية من أجل واحد أو أكثر من األغراض المذكورة أعاله. وف

وتوافق بموجب هذا على السماح لنا باإلفصاح عن بياناتك الشخصية لتلك األطراف الخارجية )سواء كانت تقع داخل أو خارج 

( من أجل واحد أو أكثر من األغراض المذكورة أعاله وحتى يتسنى لتلك األطراف الخارجية جمع المملكة العربية السعودية

استخدامها و/أو اإلفصاح عنها و/أو معالجتها الحقاا من أجل واحد أو أكثر من األغراض المذكورة  بياناتك الشخصية و/أو

أعاله. وتخضع عمليات اإلفصاح هذه لتطبيق الحماية المناسبة للخصوصية والسرية. وتشمل األطراف الخارجية من المؤسسات 

 التي نقوم عادةا باإلفصاح عن معلوماتك لها:

 ة من المؤسسات التي تكلفها إلكترولوكس بمساعدتنا في تقديم الخدمات إليك، بما في ذلك التوصيل األطراف الخارجي

 والتركيب والصيانة واإلصالح؛

  الموردين والوكالء وغيرهم من األطراف الخارجية الذين تربطنا بهم عالقات تجارية ألغراض تجارية وتسويقية

على سبيل المثال ال الحصر تلك المؤسسات التي تقدم لنا الخدمات وغيرها من األغراض ذات الصلة، بما في ذلك 

اإلدارية وغيرها من الخدمات مثل مكاتب البريد ومراكز االتصاالت وشركات االتصاالت وشركات الخدمات 

 اللوجستية وشركات تكنولوجيا المعلومات ومراكز البيانات؛

 عبر الهاتف؛ مقدمي خدمات أبحاث السوق و/أو التسويق و/أو التسويق 

 مستشارينا المتخصصين، مثل المدققين والمحامين، وكذلك مسؤولي التأمين؛ 

 الهيئات الحكومية أو التنظيمية أو غيرها من الهيئات التي يقتضي القانون أن نفصح لها عن بياناتك الشخصية؛ 

 ل ال الحصر حيث نتلقى شكوى أو الشركات المرتبطة بنا والتابعة لنا وشركاء اإلنتاج، بما في ذلك على سبيل المثا

دعوى متعلقة بأحد المنتجات موجهة إلى الشركات المصنعة المتعاقدة معنا أو مقدمي الخدمات اللوجستية أو 

غيرهم من األطراف الخارجية المتضمنة في سلسلة التوريد والتي قد تقع في الخارج، وذلك يعتمد على موقع 

 ج؛تصنيع ذلك المنتج أو الجزء من المنت

 كلذ ةماقإل سكولورتكلإ جمد ةلاح يف جمدم نايك وأ ،سكولورتكلإ لامعأ اهيلإ لَقُنت وأ لاُحت ةحرتقم وأ ةيلعف ةهج يأ 

 ؛جمدملا نايكلا

  األطراف الخارجية التي يتم اإلفصاح لها بواسطة إلكترولوكس من أجل واحد أو أكثر من األغراض، وتقوم تلك

 اناتك الشخصية من أجل واحد أو أكثر من األغراض.األطراف بدورها بجمع ومعالجة بي

 

ربما نفصح عن بياناتك الشخصية ألي أفرع لمجموعة شركات إلكترولوكس )والشركات الشريكة لها( التي تقع في  2.6

الخارج، وربما تتواصل تلك الشركات معك بشأن بعض المنتجات أو العروض الخاصة، من أجل واحد أو أكثر من األغراض 

 ذكورة أعاله.الم

 

ربما نفصح عن معلوماتك ألحد المشترين أو الكيانات الالحقة فيما يتعلق ببيع إلكترولوكس أو إحدى المؤسسات المرتبطة  3.6

بها، أو إحدى الوحدات التجارية المملوكة لشركة إلكترولوكس أو إحدى المؤسسات المرتبطة بها، أو بيع جميع أصول 

 ات المرتبطة بها.إلكترولوكس أو إحدى المؤسس

 

، سنمتثل لمتطلبات قانون حماية البيانات المملكة العربية السعوديةفي حالة الحاجة إلى نقل بياناتك الشخصية إلى خارج  4.6

"( عند القيام بذلك. وفي هذا PDPA" المملكة العربية السعوديةالمحلي المعمول به )وهو قانون حماية البيانات الشخصية في 

ل ذلك اتخاذ الخطوات المالئمة للتأكد من التزام المؤسسة األجنبية المستفيدة من البيانات الشخصية بااللتزامات التي الصدد، يشم

يوجب القانون تنفيذها لتوفير معيار حماية للبيانات الشخصية المنقولة يضاهي من حيث الحماية قانون حماية البيانات الشخصية 

 على األقل. المملكة العربية السعوديةفي 

 

 

 . تقديم بيانات شخصية ألطراف خارجية بواسطتك7

 

في حالة قيامك بتقديم بيانات شخصية تخص فرد آخر )أفراد آخرين( بخالفك لشركة إلكترولوكس، فإنك تمثل وتضمن  1.7

 لشركة إلكترولوكس وتؤكد بموجب هذا ما يلي:

 حصفت نيذلا دارفألا ةقفاوم ىلع تلصح دق نوكت نأو لصحت نأ كيلع ،انيلإ ةيصخشلا تانايبلا هذه نع حاصفإلا لبق (أ)

 :يلي ام لجأ نم ةيصخشلا مهتانايب نع انل



( السماح لك باإلفصاح عن البيانات الشخصية الخاصة باألفراد لشركة إلكترولوكس من أجل تحقيق  )أوالا

 األغراض؛ و

 

خصية و/أو استخدامها و/أو اإلفصاح عنها و/أو )ثانياا( السماح لشركة إلكترولوكس بجمع بيانات األفراد الش

 [ أعاله؛4معالجتها من أجل تحقيق األغراض، على النحو الموضح في الفقرة ]

 )ب( أن تكون أي بيانات شخصية خاصة باألفراد تقوم باإلفصاح عنها دقيقة وسليمة؛

 

األفراد بتقديم بياناتهم الشخصية لشركة  )ج( أنك تتصرف بشكل قانوني نيابةا عن أولئك األفراد وأنك مخول من أولئك

إلكترولوكس لتقوم بدورها بجمع تلك البيانات الشخصية واستخدامها واإلفصاح عنها ومعالجتها من أجل تحقيق 

 األغراض؛ و

 

 )د( أن أولئك األفراد قد اطلعوا على شروط سياسة الخصوصية هذه ووافقوا عليها.

 

 صحيحها أو سحب موافقتك. الوصول إلى بياناتك الشخصية وت8

 

تتخذ شركة إلكترولوكس الخطوات المناسبة لضمان صحة واكتمال أي بيانات شخصية نقوم بجمعها واإلفصاح عنها  1.8

واستخدامها، وذلك في حالة احتمالية استخدامنا بياناتك الشخصية التخاذ قرار يؤثر عليك أو اإلفصاح عنها ألي مؤسسة أخرى. 

ارنا بأي تغييرات تطرأ على بياناتك الشخصية أو في حالة وجود أي أخطاء في بياناتك الشخصية التي ولكن ينبغي لك إخب

نحتفظ بها. ولن نتحمل مسؤولية االعتماد على عدم صحة أو اكتمال بياناتك الشخصية نتيجة لعدم قيامك بإخطارنا بأي تغييرات 

 ية.تطرأ على بياناتك الشخصية التي قدمتها إلينا في البدا

 

باستثناء بعض الحاالت التي يسمح بها القانون، يحق ألي شخص يقدم بيانات شخصية الوصول إلى تلك البيانات أو  2.8

تصحيحها. وسيُطلَب منك ألسباب أمنية تقديم طلب كتابي من أجل الوصول إلى بياناتك الشخصية أو تصحيحها. ويمكنك 

طريق االتصال بمسؤول حماية البيانات لدينا عبر العنوان المذكور أدناه. الوصول إلى معلوماتك الشخصية أو تصحيحها عن 

 وسنحتاج إلى تلقي معلومات كافية منك لتأكيد هويتك وطبيعة طلبك من أجل التعامل مع طلبك.

 

ا عليك للتعامل مع طلبك للوصول إلى بياناتك الشخصية من أجل تغطية تكاليف اإلدا 3.8 رة قد تفرض إلكترولوكس رسوما

ا في مثل هذه الحالة.  المناسبة التي نجريها وسنرسل إليك إخطارا

 

عند تقديم طلب للوصول إلى البيانات الشخصية، بمجرد أن نتلقى ما يكفي من المعلومات للتعامل مع الطلب، سنسعى إلى  4.8

ا  30نات المحلي المعمول به )تزويدك بالبيانات الشخصية المشار إليها خالل الفترة المحددة بموجب قانون حماية البيا يوما

(. وفي حالة عدم قدرتنا على الرد على طلبك خالل المملكة العربية السعوديةبالنسبة إلى قانون حماية البيانات الشخصية في 

انات الفترة المحددة، سنقوم بإخطارك بأقرب موعد ممكن حيث يمكننا موافاتك بالمعلومات المطلوبة. ويستثني قانون حماية البي

 بعض أنواع البيانات الشخصية من إمكانية وصولك إليها بموجب طلبك. المملكة العربية السعوديةالشخصية في 

 

عند تقديم طلب لتصحيح البيانات الشخصية، بمجرد أن نتلقى ما يكفي من المعلومات للتعامل مع طلبك، سنتعامل مع طلبك  5.8

(، وذلك يشمل المملكة العربية السعوديةول به )أي قانون حماية البيانات الشخصية في وفقاا لقانون حماية البيانات المحلي المعم

ا بالنسبة  30تصحيح البيانات الشخصية المشار إليها خالل الفترة المحددة بموجب قانون حماية البيانات المحلي المعمول به ) يوما

(. وفي حالة عدم قدرتنا على القيام بذلك خالل الفترة المحددة، يةالمملكة العربية السعودإلى قانون حماية البيانات الشخصية في 

سنقوم بإخطارك بأقرب موعد ممكن عملياا حيث يمكننا إجراء التصحيح. ويُرجى العلم أن قانون حماية البيانات الشخصية في 

طلبك، كما يتضمن حاالت ال  يستثني بعض أنواع البيانات الشخصية من إمكانية التصحيح بموجب المملكة العربية السعودية

 تتطلب منا إجراء التصحيح على الرغم من تلقي طلبك.

 

 انتباقرل ةعضاخلا وأ انيدل ةظوفحملا ةيصخشلا كتانايبيمكنك سحب موافقتك على جمع و/أو استخدام و/أو اإلفصاح عن  6.8

 بلط ميدقت نم ةلوقعم ةرتف لالخ كبلط ةجلاعمب موقنسو .هاندأ روكذملا ينورتكلإلا ديربلا ناونع ىلع كبلط ميدقت قيرط نع



 انل حمسي مل ام كبلط يف حضوملا وحنلا ىلع ةيصخشلا كتانايب نع حاصفإلا وأ/و عمجب موقن نل هيلع ًءانبو ،ةقفاوملا بحس

"(. PDPA" ةالمملكة العربية السعوديوهو قانون حماية البيانات الشخصية في ) هب لومعملا يلحملا تانايبلا ةيامح نوناق كلذب

ومع ذلك، يمكن أن يؤدي سحب موافقتك إلى بعض التبعات القانونية نتيجة لسحب موافقتك. وفي هذا الصدد، اعتماداا على مدى 

تأثير سحب موافقتك على قيامنا بمعالجة بياناتك الشخصية، ربما يعني ذلك أننا قد ال نتمكن من إتمام المعاملة التي تجريها معنا 

 قتك بنا، أو إرسال المعلومات التي تطلبها إليك، وذلك على سبيل المثال حسب الظروف.أو مواصلة عال

 

 

 . كيفية تقديم شكوى ذات صلة بالخصوصية9

 

َكت،  1.9 إذا كانت لديك أية مخاوف حيال تعاملنا مع بياناتك الشخصية أو معالجتنا لها أو إذا كنت تعتقد أن خصوصيتك قد انتُهِّ

 فيُرجى االتصال كتابةا بمسؤول حماية البيانات لدينا على العنوان المذكور أدناه مع تحديد طبيعة شكواك.

 

 ل فترة معقولة من تلقي الشكوى.سنحقق في شكواك وسنسعى إلى الرد عليك خال 2.9

 

 

 . كيفية االتصال بنا بشأن سياسة الخصوصية هذه10

 

إذا كانت لديك أية استفسارات متعلقة بسياسة الخصوصية الخاصة بنا، أو إذا كنت ترغب في طلب الوصول إلى بياناتك  1.10

 إرسال طلبك إلينا على البيانات التالية: الشخصية أو تصحيحها أو حذفها أو سحب موافقتك، فيُرجى التواصل معنا أو
 

 مسؤول حماية البيانات
Electrolux Appliances Middle East 

تامولعم نع ةكرشلا :ةزهجأ سكولورتكلإ قرشلا طسوألا زكرمب يبد علسلل ةددعتملا )DMCC(، قباطلا نيعبرألا، قيرط زكرم 

 336148Box  جاربأ ةريحب اريمج، ص.ب ،BB1 ايازم يراجتلا 

 336148 يبد، تارامإلا ةيبرعلا ةدحتملا،
 electrolux.arabia@electrolux.com البريد اإللكتروني:

 

 . بند عام11

 

ل موافقتك المقدمة وفقاا لسياسة الخصوصية هذه أي موافقات أخرى تقدمها إلى إلكترولوكس فيما يتعلق بمعالجة  1.11 تكم ِّ

 بياناتك الشخصية وال تحل محل أي منها.

 

ناتك لمزيد من التوضيح، في حالة سماح قانون حماية البيانات المحلي المعمول به إلحدى المؤسسات المماثلة لنا بجمع بيا 2.11

 الشخصية أو استخدامها أو اإلفصاح عنها بدون موافقتك، وسيستمر سريان ذلك التصريح الممنوح بموجب القانون.

 

 2022مايو  5تم آخر تحديث بتاريخ: 
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