شكرا لكم لزيارة موقع مركز شارم الطبي .نحن قلقون جدًا بشأن خصوصيتك أثناء زيارة موقعنا على الويب ونريدك أن
تشعر بالراحة حيال أي معلومات شخصية قد تقدمها أثناء الوصول إلى هذا الموقع .تنطبق هذه السياسة على المعلومات
التي يتم جمعها أو عرضها على موقعنا .من خﻼل الوصول إلى بوابة الدفع عبر اﻹنترنت وتصفحها و  /أو استخدامها
) ، (https://charmemedical.comفإنك توافق على الشروط التالية .تحتوي هذه الصفحة على الشروط واﻷحكام
المتعلقة باستخدامك لموقع مركز تشارم الطبي.

تنطبق هذه السياسة فقط على اﻷنشطة ) (https://charmemedical.comالمشاركة في موقعها على الويب وﻻ تنطبق
على أنشطة  Charme Medical Centerالتي تكون "غير متصلة باﻹنترنت" أو غير مرتبطة بالموقع.
) (https://charmemedical.comيجمع بيانات مجهولة المصدر بخصوص استخدام الموقع .المعلومات ﻻ تحدد
هوية المستخدمين بشكل ش خصي  ،بمفردها أو باﻻشتراك مع معلومات أخرى  ،ويتم جمعها لتحسين أداء الموقع .يمكن أن
تتضمن البيانات المجهولة التي يجمعها موقع ) (https://charmemedical.comمعلومات مثل نوع المتصفح الذي
تستخدمه ووقت ومدة الزيارة إلى الموقع.

ضا تقديم معلومات تعريف شخصية على موقع الويب ) ، (https://charmemedical.comبما في
قد يُطلب منك أي ً
ذلك اسمك وعنوانك ورقم هاتفك وعنوان بريدك اﻹلكتروني  ،إلخ .يُستخدم هذا النوع من المعلومات عندما يكون هناك يتم
إرسال رسائل البريد اﻹلكتروني الخاصة بالرد أو المﻼحظات إلى ) ، (info@charmemedical.comأو عند التسجيل
للحصول على خدماتنا .في جميع هذه الحاﻻت  ،لديك خيار تزويدنا بمعلومات التعريف الشخصية.

استخدام المعلومات والكشف عنها.

باستثناء ما هو مذكور أدناه  ،فإننا ﻻ نبيع أو نتاجر أو نؤجر معلومات التعريف الشخصية الخاصة بك التي تم جمعها على
الموقع لﻶخرين .تُستخدم المعلومات التي يجمعها موقعنا لمعالجة الطلبات  ،ﻹبقائك على اطﻼع بحالة طلبك  ،وﻹخطارك
بالمنتجات أو أي عروض خاصة قد تهمك  ،وﻷغراض إحصائية لتحسين موقعنا .سنقوم باﻹفصاح عن معلومات التسليم
الخاصة بك إلى جهات خارجية  ،والتي ستعالج قاعدة البيانات الشخصية الخاصة بك بنا ًء على تعليماتنا ﻷغراض تتبع
الطلبات أو لمعالجة الشيك أو الحوالة البريدية  ،حسب اﻻقتضاء .على سبيل المثال  ،يجب أن نصدر معلومات عنوانك
البريدي إلى خدمة التوصيل لتوصيل المنتجات الطبية التي طلبتها )إن وجدت( .يمكن استخدام البيانات لتحسين وظائف
موقعنا  ،وإجراء التحليل اﻹحصائي والبيانات  ،وتسليم طلبك  ،وتسليم رسائل البريد اﻹلكتروني الترويجية إليكم منا.

ملفات تعريف اﻻرتباط هي أجزاء صغيرة من البيانات المخزنة مؤقتًا في متصفح المستخدم.
) (https://charmemedical.comيستخدم ملفات تعريف اﻻرتباط لتحديد ما إذا كنت قد زرت الصفحة الرئيسية من
قبل أم ﻻ .يتم استخدام ملف تعريف اﻻرتباط لتتبع المعلومات مثل عدد المستخدمين وتكرار اﻻستخدام والمواقع المفضلة
اﻷخرى .ومع ذلك  ،ﻻ يتم جمع معلومات مستخدم أخرى (https://charmemedical.com) .قد تستخدم "بيانات
مجمعة" غير شخصية لتعزيز تشغيل موقعنا على الويب  ،أو لتحليل اهتمامك بالمناطق اﻷخرى من موقعنا.

باﻹضافة إلى ذلك  ،إذا قمت بتزويد ) (https://charmemedical.comبمحتوى للنشر أو التعليق  ،فقد ننشر اسمك
ضا عن معلومات التعريف
أو بيانات تعريفية أخرى بإذن منك (https://charmemedical.com) .قد يكشف أي ً
الشخصية من أجل الرد على أمر استدعاء أو أمر محكمة أو طلبات أخرى من هذا القبيل.
ضا معلومات التعريف الشخصية هذه استجابةً لطلب إحدى هيئات تطبيق
) (https://charmemedical.comقد تقدم أي ً
القانون أو وفقًا لما يقتضيه القانون .قد يتم تقديم بياناتك الشخصية إلى كيان إذا كان )(https://charmemedical.com

ملفات لﻺفﻼس  ،كان هناك نقل ﻷصول أو ملكية ) (https://charmemedical.comفيما يتعلق بإعادة تنظيم الشركات
المقترحة أو المكتملة  ،مثل عمليات الدمج أو اﻻستحواذ.

) (https://charmemedical.comيتخذ الخطوات المناسبة لضمان خصوصية البيانات وأمانها من خﻼل منهجيات
اﻷجهزة والبرامج المناسبة .ومع ذلك  ،ﻻ يمكن لـ ) (https://charmemedical.comضمان أمان أي معلومات يتم
الكشف عنها عبر اﻹنترنت.

مواقع أخرى.

) (https://charmemedical.comغير مسؤول عن سياسات الخصوصية الخاصة بالمواقع التي يرتبط بها .إذا قدمت
أي معلومات إلى هذه اﻷطراف الثالثة  ،فقد يتم تطبيق قواعد مختلفة تتعلق بجمع واستخدام معلوماتك الشخصية وفقًا لذلك.
نوصي بشدة بمراجعة سياسات الخصوصية الخاصة بهذه الجهة الخارجية قبل تقديم أي بيانات لهم .نحن لسنا مسؤولين عن
سياسات أو ممارسات اﻷطراف الثالثة .يرجى العلم أن مواقعنا قد تحتوي على روابط لمواقع أخرى على اﻹنترنت تملكها
وتشغلها أطراف ثالثة.

ﻻ تغطي هذه السياسة ممارسات المعلومات الخاصة بتلك المواقع المرتبطة بموقعنا .قد ترسل هذه المواقع اﻷخرى ملفات
تعريف اﻻرتباط الخاصة بها أو تمسح ملفات  GIFللمستخدمين أو تجمع البيانات أو تطلب معلومات التعريف الشخصية.
ﻻ يمكننا التحكم بهذه المجموعة من المعلومات .يجب عليك اﻻتصال بهذه الكيانات مباشرة إذا كان لديك أي أسئلة حول
استخدامهم للمعلومات التي يجمعونها.

يتم تحديد بعض اﻹعﻼنات التي تراها على الموقع وتسليمها بواسطة جهات خارجية  ،مثل شبكات اﻹعﻼنات ووكاﻻت
اﻹعﻼن والمعلنين وموفري شرائح الجمهور .قد تجمع هذه اﻷطراف الثالثة معلومات عنك وعن أنشطتك عبر اﻹنترنت ،
سواء على الموقع أو على مواقع الويب اﻷخرى  ،من خﻼل ملفات تعريف اﻻرتباط وإشارات الويب والتقنيات اﻷخرى في
محاولة لفهم اهتماماتك وتقديم إعﻼنات مخصصة لك .يرجى تذكر أنه ليس لدينا إمكانية الوصول إلى المعلومات التي قد
تجمعها هذه اﻷطراف الثالثة أو التحكم فيها .ﻻ تغطي سياسة الخصوصية هذه ممارسات المعلومات الخاصة بهذه اﻷطراف
الثالثة.

إذا كان يجب عليك طلب إرسال هذه المعلومات إليك أو طلب موعد  ،فمن الطبيعي أن تقدم اسمك أو عنوان بريدك
اﻹلكتروني أو عنوان إقامتك.
يحتوي هذا الموقع على استمارة )نماذج( التسجيل .نشجعك على عدم تقديم أي معلومات سرية أو خاصة عنك أو عن حالتك
نظرا لطبيعة هذا اﻻتصال اﻹلكتروني  ،فإننا غير قادرين على حماية المعلومات تما ًما من الكشف
الصحية في هذه النماذجً .
المتعمد أو العرضي ويتم توفير الموقع دون ضمان صريح أو ضمني.

صا لﻸطفال دون سن الثامنة عشرة ) (18عا ًما .ﻻ
) (https://charmemedical.comالموقع اﻹلكتروني ليس مخص ً
تقوم عن عمد بجمع أو توزيع معلومات شخصية من أو فيما يتعلق بالقصر الذين تقل أعمارهم عن  18عا ًما .ﻻ يُسمح
للقصر باستخدام موقع ) (https://charmemedical.comأو الخدمات  ،و )(https://charmemedical.com
يطلب ذلك القاصرون الذين تقل أعمارهم عن  18عا ًما عدم تقديم أي معلومات شخصية إلى الموقع.

تعديﻼت على سياسة الخصوصية(https://charmemedical.com) .

نحتفظ بالحق في تعديل سياسة الخصوصية  /اﻷمان والشروط واﻷحكام الخاصة بنا  ،وجعل اﻷحكام الجديدة فعالة لجميع
المعلومات التي نحتفظ بها من وقت ﻵخر لتلبية المتطلبات والمعايير .ستكون التعديﻼت سارية المفعول في يوم نشرها .يجب
أن يشتمل استخدام موقعنا على الويب على قبول أي تغييرات في سياسة الخصوصية واﻷمان هذه  ،وبالتالي يتم تشجيع
العمﻼء على زيارة هذه اﻷقسام.

اتصل بنا

إذا كان لديك أي أسئلة أو اقتراحات حول سياسة الخصوصية الخاصة بنا  ،فﻼ تتردد في اﻻتصال بنا.

