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 Talogyسیاسة الخصوصیة الخاصة بشركة 

 .یُرجى قراءة سیاسة الخصوصیة الماثلة.  Talogyأھالً بك في سیاسة الخصوصیة الخاصة بشركة 

، وھي شركة ذات مسؤولیة محدودة تقع في دیالویر في الوالیات المتحدة األمریكیة، .Talogy, Incتوفر شركة  

حلول التقییم وإدارة ") لنا"و" نحن"و" نا"و" Talogy"یُشار إلیھا جمیعًا باسم ( Talogyوشركات مجموعة 

لمجموعة من مؤسسات القطاعین ") المنتجات"یُشار إلیھا باسم (والمنتجات ") الخدمات"یُشار إلیھا باسم (المواھب 

على شركات رائدة في مجال اختبار التكنولوجیا وتقییم القوى العاملة  Talogyوقد استحوذت شركة . العام والخاص

 .التجاریة Talogyتعمل اآلن تحت عالمة  في جمیع أنحاء العالم وھي

وتتوفر معظم الخدمات .  التزامھا بحمایة خصوصیتك ومعلوماتك الشخصیة على محمل الجد Talogyتأخذ شركة  

بموجب عقد ملِزم قانونًا وتستخدم ھذه المؤسسات ") العمالء"یُشار إلیھا باسم (للمؤسسات  Talogyالتي تقدمھا 

وتھدف سیاسة الخصوصیة .  ألغراضھا التجاریة الخاصة) وموظفیھا في حاالٍت كثیرة(خدماتنا لتقییم المرشحین 

إلى تعریف المرشحین، فضالً عن عمالئنا، ومقاولینا، وشركائنا، ومستخدمي ") السیاسة"یُشار إلیھا باسم (الماثلة 

للمعلومات من  Talogyبشأن كیفیة جمع ") الخاص بك"و" أنت"یُشار إلیھم جمیعًا بضمیر المخاطب (موقعنا 

وكیفیة استخدامھا ") الموقع"یُشار إلیھ باسم (اإللكتروني  Talogyعمالئنا وشركائنا ومرشحینا ومستخدمي موقع 

ت أخرى یمكننا من خاللھا التعّرف ومشاركتھا فضالً عن معالجتھا، بما في ذلك أي معلومات شخصیة أو معلوما

وتنطبق ھذه السیاسة في . عند زیارة موقعنا أو منصات التقییم") البیانات الشخصیة"یُشار إلیھا باسم (على ھویتك 

وتغطي البیانات الشخصیة للمرشحین والعمالء والمقاولین  Talogyجمیع المناطق حول العالم التي تعمل فیھا 

 .عناوالشركاء ومستخدمي موق

من خالل زیارة موقعنا أو استخدام أيٍ من خدماتنا، فإنّك توافق على أن بیاناتك الشخصیة سیتم التعامل معھا على النحو الموضح في ھذه 

السیاسة، وإذا لم توافق على الشروط الواردة في ھذه . Talogyالسیاسة ما لم یتم االتفاق على خالف ذلك في العقد المبرم بینك وبین 

ویخضع استخدامك لموقعنا أو خدماتنا وأي نزاع على الخصوصیة لھذه السیاسة وشروط الخدمة . فیجب علیك عدم استخدام مواقعنا

الخاصة بنا، بما في ذلك القیود المطبقة على األضرار وتسویة النزاعات أو أي شروط خاصة بالخدمة تكون متاحة لك عند التسجیل 

وإذا كانت لدیك أي أسئلة أو شكاوى .  ویتم تضمین شروط الخدمة الخاصة بنا بالرجوع إلى ھذه السیاسة. للحصول على الخدمات

 ھنا لدینا البیانات حمایة بمسؤول االتصال یمكنك،  السیاسة بھذه یتعلق فیما
 

https://privacyportal.onetrust.com/webform/aa589acb-caaa-4495-93f9-05eb2f56e50c/59e3ea0d-6043-47da-a616-7fbc3e0c87c2
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 نجمعھاالمعلومات التي 

ستنادًا إلى الخدمات المقدمة لك أو إلى عمالئنا، یجوز لنا معالجة فئات البیانات الشخصیة التالیة عنك حسب ا

ویمكنك الحصول على تفاصیل عن فئات المعلومات المحددة التي یتم جمعھا من . الضرورة لتوفیر ھذه الخدمات

 .أدناه" قانونیةحقوقك ال"یُرجى الرجوع إلى قسم .  خالل التواصل معنا

، بما في ذلك، على سبیل المثال ال الحصر، االسم األول واسم العائلة والعنوان معلومات عن الھویة •

ورقم الھاتف وتاریخ المیالد وعنوان البرید اإللكتروني والجنسیة ورقم تعریف الدولة ورقم الضمان 

 .افة إلى العرق اختیاریًااالجتماعي والصور الرقمیة والفیدیو والصوت والتوقیعات، باإلض

o  لنا أن نجمع معلومات الھویة من خالل المراقبة عن بُعد یجوز بُعد:المراقبة عن. 

ونحن نقدم خدمة یستخدم بموجبھا العمالء الذین یجرون اختبارات خارج مراكز 

وتتطلب ھذه الخدمة من   .االختبارات لدینا خدمة المراقبة عن بُعد الخاصة بنا

المستخدمین تسجیل الدخول إلى منصة المراقبة عن بُعد الخاصة بنا، فیجري المستخدم 

میرا الویب والمیكروفون ومن خالل سطح مكتب االمتحانات أثناء مراقبتھ من خالل كا

ونحن نجمع   .جھاز الكمبیوتر لدیھ، والتي یمكن للممتِحن عن بُعد الوصول إلیھا كافةً 

معلومات الھویة للتحقق من الھویة، وإلجراء االختبارات، ومنع االحتیال، وتحقیق 

 .األمن والنزاھة، وما یقضي بخالفھ القانون

بما في ذلك، على سبیل المثال ال الحصر، عنوان البرید اإللكتروني ورقم ، معلومات جھة االتصال •

 .الھاتف وعنوان الفوترة وعنوان التسلیم

بما في ذلك، على سبیل المثال ال الحصر، تفاصیل الحساب المصرفي وبطاقة  المعلومات المالیة، •

 .الدفع

 :عندما یكون ذلك مطلوبًا للضرورة القصوى ألغراض توفیر الخدمات، یجوز لنا أیًضا جمع ما یلي •

o  ،بما في ذلك العمر والعرق والدین والعقیدة والجنس والھویة الجنسیة معلومات حساسة

 .الجنسي واإلدانات والجرائم الجنائیة والتعبیر والتوجھ

o  ،بما في ذلك صور البصمات وصور الوجھمعلومات االستدالل البیولوجي. 

o بما في ذلك نتائج االختبارات أو طلبات المرشحین إلجراء المعلومات الطبیة ،

 .اختبارات للحصول على أماكن االختبار
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معلومات طلب : لى سبیل المثال ال الحصربما في ذلك عمعلومات الترخیص المھني أو الوظیفي،   •

الترخیص، أو نشاط الترخیص، أو تاریخ الترخیص، أو المعلومات المتعلقة باالئتمانیات التعلیمیة 

المستمرة، أو الشكاوى العامة، أو إجراءات مجلس اإلدارة المتخذة ضد المرّخص لھ، أو أي إجراءات 

تحدیثات المرخص "یٌشار إلیھا باسم (وكاالت تنظیمیة  عامة تُتخذ ضد المرّخص لھ من قبل مجالس أو

 ").لھ

بما في ذلك، على سبیل المثال ال الحصر، التفاصیل المتعلقة بالدفعات التي معلومات المعامالت،  •

 .دفعتھا أو دفعناھا لك وتفاصیل أخرى بشأن المنتجات والخدمات التي اشتریتھا منا

) IP(سبیل المثال ال الحصر، عناوین بروتوكول اإلنترنت بما في ذلك، على المعلومات التقنیة،  •

ومعلومات تسجیل الدخول الخاصة بك ونوع المستعرض وإصداره ومعلومات نظام التشغیل والنظام 

ویمكن العثور على معلومات عن استخدامنا لملفات تعریف االرتباط . األساسي

 policy/-https://www.talogy.com/en/legal/cookies.:ھنا

 .بما في ذلك المعلومات المتعلقة بكیفیة استخدامك لموقعنا ومنتجاتنا وخدماتنامعلومات االستخدام،  •

بما في ذلك تفضیالتك في تلقي معلومات تسویقیة منا ومن أطراف معلومات التسویق واالتصاالت،  •

 .باإلضافة إلى تفضیالتك الخاصة باالتصاالتثالثة 

، بما في ذلك سیرتك الذاتیة، والمعلومات المتعلقة بالمراجع والمعلومات األخرى بیانات التوظیف  •

التي تقدمھا لنا خالل عملیة التوظیف، ونتائج أي عملیات تحقق مرجعیة أو فحوصات الخلفیة التي 

 .یتم إجراؤھا كجزء من عملیة التوظیف

 .، بما في ذلك إجاباتك عن التقییمات والتقاریر الناتجةانات التقییمبی •

 أغراض المعالجة

 :یجوز لنا أن نستخدم بیاناتك الشخصیة لتنفیذ أحد األنشطة التالیة 

 توفیر الخدمات لك ولعمالئنا على النحو المتفق علیھ في العقد؛ •

 للحصول على وظیفة معنا؛ألغراض التوظیف في الحاالت التي تقدمت فیھا بطلب  •

 عندما تشترك، ألغراٍض تسویقیة؛ •

 للتحلیل والبحث الداخلیین لمساعدتنا في تحسین منتجاتنا وخدماتنا؛ •

 االحتفاظ بالحسابات والسجالت المالیة المتعلقة بأي نشاط تجاري أو نشاط آخر نقوم بھ؛ •

https://www.talogy.com/en/legal/cookies-policy/
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رات التي تطرأ على المنتج أو إرسال معلومات إداریة ذات صلة مثل اإلخطارات المرتبطة بالتغیی •

 .الخدمة أو السیاسة

 

 عملیات اإلفصاح لطرف ثالث

 .إنّنا ال نشارك بیاناتك الشخصیة مع أطراف ثالثة ألغراض التسویق الخاصة بھا

، وخارجیًا، مع العمیل Talogyویجوز لنا أن نفصح عن بیاناتك الشخصیة داخلیًا، ضمن كیانات مجموعة  

وعندما نفصح عن البیانات الشخصیة، یُطلب من المتلقي .  واألطراف الثالثة األخرى، على النحو الموضح أدناه

 :المحدد الذي تم إشراك المتلقي من أجلھ الحفاظ على سریة ھذه البیانات الشخصیة وأمنھا ومعالجتھا فقط للغرض

نشارك معلوماتك، بما في ذلك نتائج تقییمك، والعوامل الدیموغرافیة للوظیفة، ومعلومات  :العمالء •

 .أخرى عنك مع العمیل الذي استعان بنا لتوفیر الخدمات

ختبار إننا نفصح عن البیانات الشخصیة ومعلومات اال :وكاالت الترخیص الحكومیة والمھنیة •

وتحدیثات الترخیص والمعلومات األخرى المتعلقة بالمجالس التنظیمیة أو الحكومات المحلیة إلدراجھا 

وباإلضافة إلى ذلك، فیجوز لنا أیًضا اإلفصاح عن ھذه المعلومات لوكاالت . في ملفاتھا وسجالتھا

وفي بعض الوالیات،  .الترخیص أو االتحادات المھنیة مقابل رسٍم إلدراجھا في ملفاتھا وسجالتھا

تعتبر البیانات الشخصیة ومعلومات االختبارات وتحدیثات الترخیص الخاصة بالجھات المرّخص لھا 

 .معلومات متاحة للجمھور العام

إنّنا نشارك المعلومات مع المعالجین الفرعیین لدینا، بما في  :مقدمو الخدمات/المعالجون الفرعیون •

. ا من مقدمي األطراف الثالثة الذین یقدمون لنا الخدماتوغیرھ Talogyذلك شركات مجموعة 

ویمكن العثور على قائمة بالمعالجین الفرعیین لدینا 

 /processors/-subhttps://www.talogy.com/en/legal.:ھنا

قد یُطلب منا اإلفصاح عن المعلومات إلى السلطات العامة أو الھیئات  :السلطات العامة/إنفاذ القانون •

التنظیمیة أو الجھات الحكومیة، على النحو المطلوب بموجب القانون أو اللوائح المعمول بھا، بموجب 

، عند الضرورة، لتسھیل أي تحقیق، أو حیثما نعتقد أن اإلفصاح مناسب مدونة ممارسات أو سلوك

 .لحمایة حقوقنا ومصالحنا أو حقوق األطراف الثالثة ومصالحھا

https://www.talogy.com/en/legal/sub-processors/
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إذا تم الحصول على أيٍ من أصولنا أو دمجھا مع شركة أخرى، أو تم تحویلھا إلى  :معامالت الشركة •

ز لنا أن ننقل المعلومات التي جمعناھا منك إلى شركة أخرى، أو استتبع ذلك إجراءات اإلفالس، فیجو

 .الطرف اآلخر

 اإلجراءات األمنیة

لقد وضعنا العدید من الضمانات اإللكترونیة والعملیات اإلداریة المناسبة المصّممة لمنع الوصول أو اإلفصاح غیر 

ونحن نستخدم أفضل . للبیانات الشخصیةالمصرح بھ، والحفاظ على سالمة البیانات، وضمان االستخدام المناسب 

، وصناعة ("NIST("الممارسات واإلرشادات في ھذا المجال من مصادر مثل المعھد الوطني للمعاییر والتقنیة 

، والمنظمة الدولیة للمعاییر ("CIS("، والمعاییر التي أصدرھا مركز أمن اإلنترنت ("PCI("بطاقات الدفع 

")ISO")المتطلبات --أنظمة إدارة أمن المعلومات  --تقنیات األمان ( 27001:2013آي إي سي /، وشھادة آیزو (

ونحتفظ بالبیانات الشخصیة وبیانات االختبارات وتحدیثات  .لتصمیم برنامج أمن المعلومات الخاص بنا وصیانتھ

منة، وتتم حمایة كل حسابات العمالء والمرشحین لالختبارات وصاحب العمل المرخص لھ على أجھزة كمبیوتر آ

، ولكننا سنبذل جھودًا معقولة تجاریًا الستخدام %100وال تكون فعالیة ھذا األمن أو الضمانات بنسبة .  بكلمة مرور

لٍم ألطراٍف ثالثة باستثناء وال یتم اإلفصاح عن أي بیانات شخصیة عن ع. التدابیر األمنیة المصممة لحمایة المعلومات

ولسوء الحظ، فبما أن نقل البیانات عبر اإلنترنت ال یمكن أن . ما یكون على النحو الموضح بموجب ھذه السیاسة

 .یكون آمنًا تماًما، فال یمكننا ضمان أمن أي معلومات یتم إرسالھا إلینا

لمتعاقدین والمعالجین الفرعیین واألطراف الثالثة إنّنا نقیّد الوصول إلى بیاناتك الشخصیة للموظفین والوكالء وا

فلن یعالجوا بیاناتك الشخصیة إال وفق تعلیماتنا، . األخرى ممن یحتاجون إلى معرفتھا ألغراض احتیاجات العمل

 .وھم یخضعون لواجب السریة

جھة تنظیمیة معمول بھا لدینا إجراءات مطبقة للتعامل مع أي انتھاك مشتبھ بھ للبیانات الشخصیة وسنبلغك أنت وأي 

 .في حال حصول أي انتھاك، إذ إننا ملزمون قانونیًا بالقیام بذلك

 الموقع واالحتفاظ 
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سیعتمد موقع الخوادم الذي یتم تخزین بیاناتك الشخصیة فیھ على الخدمات المحددة التي نوفرھا للعمیل والتي تخضع 

الرجوع إلى قائمة المعالجین الفرعیین لدینا للحصول على مزید من المعلومات یُرجى .  للعقد المبرم بیننا وبین العمیل

 .عن المواقع التي قد تتم فیھا معالجة بیاناتك الشخصیة بواسطة المعالجین الفرعیین لدینا

سنحتفظ فقط ببیاناتك الشخصیة طالما كان ذلك ضروریًا بشكل معقول لتحقیق األغراض التي جمعناھا من أجلھا، 

ویجوز لنا . ا في ذلك ألغراض تلبیة أي متطلبات قانونیة أو تنظیمیة أو ضریبیة أو محاسبیة أو خاصة باإلبالغبم

أن نحتفظ ببیاناتك الشخصیة لفترة أطول في حال وجود شكوى أو إذا كنا نعتقد بشكل معقول أن ھناك احتماالً لرفع 

 .دعوى قضائیة فیما یتعلق بعالقتنا معك أو مع عمیلنا

تحدید فترة االحتفاظ المناسبة بالبیانات الشخصیة، فإنّنا نضع في االعتبار كم البیانات الشخصیة وطبیعتھا ل

وحساسیتھا، والمخاطر المحتملة للضرر الناجم عن االستخدام أو اإلفصاح غیر المصرح بھ عن بیاناتك الشخصیة، 

ن بإمكاننا تحقیق ھذه األغراض من خالل وسائل واألغراض التي نعالج بیاناتك الشخصیة من أجلھا، وما إذا كا

 .أخرى، ومتطلبات االحتفاظ القانونیة أو التنظیمیة أو الضریبیة أو المحاسبیة أو غیرھا من المتطلبات المطبقة

 .أدناه للحصول على مزید من المعلومات" حقوقك القانونیة"یُرجى مراجعة . یحق لك طلب حذف معلوماتك

بحیث ال یمكن التعرف (على خالف ذلك، یجوز لنا استخدام بیاناتك الشخصیة بعد إخفاء الھویة ما لم یتم االتفاق 

ألغراض بحثیة أو إحصائیة، وفي ھذه الحالة، یجوز لنا استخدام ھذه المعلومات ) علیھا بعد اآلن على أنّھا معلوماتك

ناتك الشخصیة كجزء من البیانات اإلحصائیة ویجوز لنا أیًضا استخدام بیا. لفترة زمنیة معقولة من دون إخطار آخر

 .والمجمعة ألغراض البحث في شكٍل مستعار، إذا وافق علیھ العمیل

 

 عملیات النقل الدولیة 

وقد یتضمن ذلك نقل . لألغراض المذكورة أعاله Talogyیمكننا مشاركة بیاناتك الشخصیة ضمن مجموعة  

وكلما نقلنا بیاناتك الشخصیة خارج المنطقة االقتصادیة "). EEA("معلوماتك خارج المنطقة االقتصادیة األوروبیة 

 :، نضمن توفیر درجة مماثلة من الحمایة لھا من خالل تطبیق الضمانات التالیة("EEA("األوروبیة 

 Talogy البنود التعاقدیة العادیة. نعمل على المستوى العالمي، ویجوز أن ننقل معلوماتك الشخصیة إلى شركات 

 أو أطراف ثالثة في مواقع حول العالم لألغراض الموضحة في سیاسة الخصوصیة ھذه. بالتالي، یجوز أن تتم

 معالجة بیاناتك الشخصیة خارج والیتك القضائیة، بما یشمل بلدانًا ووالیات قضائیة ال تخضع لقرارات اللجنة
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 األوروبیة بشأن كفایة حمایة البیانات الشخصیة أو للتشریعات المحلیة أو للھیئة التنظیمیة المحلیة، ویجوز أال

 توفر المستوى نفسھ من حمایة البیانات مقارنة بما یتم تأمینھ في والیتك القضائیة. حیثما تم نقل بیاناتك الشخصیة

 أو تخزینھا أو معالجتھا من قِبلنا، سوف نتخذ خطوات معقولة لحمایة خصوصیة بیاناتك الشخصیة. وقد تشمل

 ھذه الخطوات تطبیق بنود تعاقدیة عادیة أو آلیة بدیلة لنقل البیانات على النحو المعتمد من اللجنة األوروبیة أو

 أي ھیئة رقابیة أو تشریعیة منطبقة أخرى. وحیثما یكون ذلك مطلوبًا بموجب القانون المنطبق، لن نعمد إلى

 مشاركة بیاناتك الشخصیة أو نقلھا أو تخزینھا خارج والیتك القضائیة إال بموافقة مسبقة منك أو بأي وسائل

 ،قانونیة أخرى للنقل. للحصول على مزید من المعلومات حول الطریقة التي قد نعتمدھا لنقل البیانات الشخصیة

 :الخاص بنا ھنا Schrems II یرجى االطالع على إشعار حكم

.en/legal/notices/schrems/talogy.com/https://www. 

ذات الصلة في جمیع أنحاء العالم اتفاقیة نقل داخل  Talogy، فقد أبرمت كل شركات  اتفاقیة النقل داخل المجموعة

الشروط التعاقدیة على النحو المحدد في  2016/679لالئحة العامة لحمایة البیانات رقم المجموعة تلتزم باالمتثال 

   .القیاسیة للمفوضیة األوروبیة لنقل البیانات

. سلطتك القضائیة بواسطة معالجینا الفرعیینیجوز معالجة البیانات الشخصیة خارج . عملیات نقل دولیة أخرى

یُرجى الرجوع إلى قائمة معالجینا الفرعیین والمواقع التي قد تتم فیھا معالجة البیانات الشخصیة بواسطة المعالجین 

ونحن نضمن أن یوفر معالجونا الفرعیون مستوًى مناسبًا من الحمایة للبیانات الشخصیة من خالل إبرام . الفرعیین

 .باالمتثال لالئحة العامة لحمایة البیانات وغیرھا من القوانین المعمول بھاقیات مناسبة یلتزمون فیھا اتفا

 األُسس القانونیة للمعالجة

إنّنا نعالج بیاناتك الشخصیة وفقًا للعقد المبرم مع عمیلنا، والالئحة العامة لحمایة البیانات، وقانون خصوصیة  

 :واستنادًا إلى الظروف الخاصة، فإن األساس القانوني للمعالجة لدینا یكون واحدًا مما یلي. المستھلك في كالیفورنیا

 .ونعالجھا ألغراض تنفیذ عقد مبرم معك أو مع عمیلناإنّنا نجمع البیانات الشخصیة . تنفیذ العقد •

في بعض الحاالت التي یكون فیھا ذلك مطلوبًا بموجب القانون، نعالج بیاناتك الشخصیة  .الموافقة  •

على سبیل المثال، عندما تختار تلقي معلومات التسویق . استنادًا إلى موافقتك المحددة والمستنیرة

تخدم معلوماتك إلرسال األخبار والرسائل اإلخباریة والعروض الخاصة الخاصة بنا، یجوز لنا أن نس

والعروض الترویجیة إلیك، أو للتواصل معك بشأن المنتجات أو الخدمات أو المعلومات التي نعتقد 

 .أنھا قد تھمك

https://www.talogy.com/en/legal/notices/schrems/
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إنّنا نعالج البیانات الشخصیة عندما یكون ذلك ضروریًا لمصالحنا المشروعة  .المصلحة المشروعة  •

، ویشمل ذلك األنشطة المتعلقة بالعملیات التجاریة الیومیة، مثل معالجة )و مصالح طرف ثالثأ(

الفواتیر، وتخطیط األعمال، ومعالجة االستعالمات والشكاوى المتعلقة بخدمة العمالء، واألنشطة 

 .األخرى مثل التوظیف

إنّنا نعالج بیاناتك الشخصیة عندما نحتاج إلى االمتثال اللتزام قانوني، وتلبیة  .االلتزام القانوني  •

التزاماتنا التنظیمیة واالمتثالیة المستمرة، بما في ذلك ما یتعلق بتسجیل االتصاالت ومراقبتھا، 

ة واإلفصاح عن البیانات للسلطات الضریبیة ومنظمي الخدمات المالیة والھیئات التنظیمیة والحكومی

 .األخرى، والتحقیق في الحوادث األمنیة ومنع الجرائم

یجوز لنا أن نعتمد على أُسس قانونیة أخرى للمعالجة على النحو المحدد في العقد مع  .أُسس أخرى •

 .العمیل

 حقوقك القانونیة 

 حقوق الخصوصیة ألصحاب البیانات في االتحاد األوروبي

باالمتثال  Talogyوتلتزم شركة .  بعض الحقوق للمقیمین في االتحاد األوروبيالالئحة العامة لحمایة البیانات تحدد 

 .الكامل لھذه الالئحة

فیما یتعلق بمعظم الخدمات  كمعالج بیانات للبیانات الشخصیة الخاصة بالمرشحإنّنا نعمل بموجب ھذه الالئحة 

ویحدد العمیل أو المؤسسة ذات الصلة في سلسلة اإلمداد أغراض ووسائل المعالجة ویكون ھو . المقدمة لعمالئنا

ویجوز .  كما یحدد العقد المبرم مع العمیل تفویضنا بمعالجة بیاناتك الشخصیة في مثل ھذه الحاالت. مراقب للبیانات

انات في الحاالت التي نقدم فیھا الخدمات إلیك مباشرةً وحیث نحدد أغراض معالجة بیاناتك أن نعمل أیًضا مراقبي بی

 .  الشخصیة ووسائلھا

 .إذا كنت صاحب بیانات بموجب ھذه الالئحة، فإنّك تتمتّع بالحقوق التالیة فیما یتعلق ببیاناتك الشخصیة

 طلب الوصول إلى بیاناتك الشخصیة  •

 ةطلب تصحیح بیاناتك الشخصی •

 طلب محو بیاناتك الشخصیة •

 االعتراض على معالجة بیاناتك الشخصیة •
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 طلب تقیید معالجة بیاناتك الشخصیة •

 طلب نقل بیاناتك الشخصیة •

 الحق في سحب الموافقة •

لممارسة أيٍ من ھذه الحقوق، یُرجى إرسال طلب إلینا عبر إرسال برید إلكتروني إلى مسؤول حمایة البیانات لدینا 

وفي الحاالت التي نكون فیھا بمثابة معالج للبیانات، یمكننا فقط إعادة توجیھ طلبك إلى  .بوابة الخصوصیةمن خالل 

ونحن نشجعك على التواصل مع مراقب . العمیل لدینا للحصول على إرشادات بشأن أفضل طریقة لالستجابة لطلبك

 .البیانات مباشرةً لممارسة حقوقك

 حقوق الخصوصیة للمواطنین في والیة كالیفورنیا

وأي مصطلحات محددة في ھذا . باالمتثال الكامل لقانون خصوصیة المستھلك في كالیفورنیا Talogyتلتزم شركة 

 .القانون تحمل نفس المعنى عند استخدامھا في ھذا القسم

فیما یتعلق بممارساتنا في إدارة  على النحو المحدد بموجب ھذا القانون" موفر خدمة"نعمل بوجٍھ عام بصفة  

، )حسب تعریفھا بموجب ھذا القانون" (الشركة"والمؤسسة التي استعانت بنا لتوفیر الخدمات ھي . الشخصیة بیاناتك

على سبیل المثال، إذا كنت . كما أن تفویضنا بمعالجة بیاناتك الشخصیة یستند إلى العقد المبرم بیننا وبین الشركة

، أي موفر الخدمة، لتقدیم Talogyتجري اختبار ترخیص، فإن وكالة الترخیص ھي الشركة التي تعاقدت مع 

ونحن نشجعك في مثل ھذه الحاالت على االتصال بالشركة لممارسة حقوقك فیما یتعلق بھذه البیانات . اختبارك

 .الشخصیة

 :لیفورنیا حقوقًا محددة فیما یتعلق ببیاناتھم الشخصیةیوفر ھذا القانون للمقیمین في كا

 .طلب الوصول إلى بیاناتك الشخصیة وإمكانیة نقل البیانات •

 .طلب حذف بیاناتك الشخصیة  •

 .الحق في االنسحاب من المشاركة في بیع البیانات الشخصیة  •

 :لممارسة أيٍ من ھذه الحقوق، یُرجى تقدیم طلب مستھلك یمكن التحقق منھ إما عن طریق 

 أو 9267-733-800-1: االتصال بنا على •

 بوابة الخصوصیةإرسال برید إلكتروني إلى مسؤول حمایة البیانات لدینا عبر  •

https://privacyportal.onetrust.com/webform/aa589acb-caaa-4495-93f9-05eb2f56e50c/59e3ea0d-6043-47da-a616-7fbc3e0c87c2
https://privacyportal.onetrust.com/webform/aa589acb-caaa-4495-93f9-05eb2f56e50c/59e3ea0d-6043-47da-a616-7fbc3e0c87c2
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ولن تضطر إلى دفع رسوم . لن نمارس التمییز ضدك بسبب ممارستك أیًا من الحقوق السابقة بموجب ھذا القانون

خٍص ویحق لك فقط، أو لش. للوصول إلى بیاناتك الشخصیة أو لممارسة أيٍ من الحقوق األخرى بموجب ھذا القانون

وال یجوز لك تقدیم مثل ھذا الطلب إال . مخول قانونًا للتصرف بالنیابة عنك، تقدیم طلب مستھلك یمكن التحقق منھ

ویجب أن یوفر طلبك معلومات كافیة تسمح لنا بالتحقق بشكل معقول من أنك الشخص . شھًرا 12مرتین خالل فترة 

د نحتاج إلى طلب معلومات محددة منك لمساعدتنا في تأكید وكإجراٍء أمني، ق. الذي جمعنا البیانات الشخصیة عنھ

 .ھویتك

نحاول االستجابة لكل الطلبات المشروعة بموجب ھذا القانون في غضون شھٍر واحٍد، فقد یستغرق األمر أكثر من 

، سنعلمك وفي ھذه الحالة. شھٍر في بعض األحیان إذا كان طلبك معقدًا بشكٍل خاص أو إذا كنت قد تقدمت بعدة طلبات

 .بذلك

 االشتراك وإلغاء االشتراك في مبیعات البیانات الشخصیة 

یجوز لنا أن نشارك في حمالت تسویقیة بھدف تقدیم منتجات أو خدمات جدیدة قد تكون ذات أھمیة لعمالئنا الحالیین 

االتصاالت التسویقیة إال إذا اختار وعندما یتطلب القانون المعمول بھ ذلك، لن نشارك في مثل ھذه . أو المحتملین

ویجوز لألفراد اختیار عدم المشاركة في معالجة بیاناتھم الشخصیة بممارسة .  الفرد المشاركة في ھذه االتصاالت

وإللغاء االشتراك في رسائل البرید . حقھم في سحب الموافقة والحق في االعتراض على معالجة معلوماتھم

في أسفل أي برید إلكتروني ُمرَسل " إلغاء االشتراك"لیك سوى النقر فوق الرابط المسمى اإللكتروني التجاریة، ما ع

یُرجى مالحظة أنھ حتى إذا اخترَت إلغاء االشتراك في رسائل البرید اإللكتروني التجاریة، فقد نحتاج إلى . من قبلنا

اختبار مجدول من أجل الوفاء بالتزام االتصال بك للحصول على معلومات مھمة متعلقة بالمعامالت بشأن حسابك أو 

على سبیل المثال، سوف نظل نرسل تأكیدات وتذكیرات بالتقییم ومعلومات عن التغییرات التي تطرأ على . تعاقدي

المركز وعملیات اإلغالق ومعلومات عن نتائج التقییم حتى لو تم إلغاء االشتراك في رسائل البرید اإللكتروني 

 ).االشتراك فیھاأو لم یتم (التجاریة 

 روابط األطراف الثالثة

وال یمكننا السیطرة على األطراف الثالثة وال . قد یوفر موقعنا روابط إلى المواقع اإللكترونیة التابعة ألطراٍف ثالثة

نتحمل أي مسؤولیة عن توفر مواقع إلكترونیة أو خدمات أو سلع أخرى أو عن محتواھا أو دقتھا أو ممارسات 

الخصوصیة الخاصة بھا والتي قد تكون مرتبطة بالمواقع اإللكترونیة الخاصة باألطراف الثالثة أو التي یتم اإلعالن 
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ونحن نقترح علیك مراجعة سیاسات الخصوصیة وأحكام وشروط المواقع اإللكترونیة التابعة ألطراف  .عنھا علیھا

 .ثالثة للتوصل إلى فھٍم أفضل لماھیة وسبب وكیفیة جمعھم واستخدامھم ألي معلومات تحدد الھویة الشخصیة

 األطفال

عاًما بالوصول إلى موقعنا  16عاًما وال یُسمح لألطفال دون سن  16لم یتم تصمیم موقعنا لجذب أي شخص دون سن 

وفي ظروٍف محدودة وفي أسواٍق محددة، یجوز للعمیل التعاقد معنا لتقدیم اختبارات للمرشحین الذین . أو استخدامھ

في وقت  وسیتم توفیر معلومات إضافیة ذات صلة لھؤالء المرشحین من خالل العمیل أو. عاًما 16تقل أعمارھم عن 

 .تقدیم الخدمات أو قبلھ

 تحدیثات سیاسة الخصوصیة

ونشجعك على االطالع على ھذه السیاسة ومراجعتھا  .نحتفظ بالحق في تعدیل ھذه السیاسة أو تغییرھا من وقٍت آلخر

اریخ وسننشر سیاستنا المنقّحة على موقعنا اإللكتروني ونحدّث تاریخ المراجعة الوارد أدناه لیعكس ت. بشكل دوري

ومن خالل االستمرار في استخدام موقعنا اإللكتروني بعد نشرنا ألي تغییرات أو تحدیثات من ھذا القبیل، . التغییرات

 .فإنك توافق على السیاسة حسبما یتم تعدیلھا

 

 

 .2022، 16آذار تم آخر تحدیث لھذا المستند في 

 

 

 .جمیع الحقوق محفوظة. .Talogy, Incمحفوظة لصالح شركة  2019لعام © حقوق التألیف والنشر 

، ال یجوز ترجمة أي جزء من ھذا المنشور أو إعادة إصداره كلیًا أو جزئیًا، Talogyبخالف أغراض استخدام خدمة التقییم اإللكتروني لشركة 
من دون إذن كتابي مسبق من ) أو نسخھ أو تسجیلھ أو غیر ذلك إلكترونیة أو میكانیكیة(وتخزینھ في نظام استرجاع، أو نقلھ بأي شكل أو بأي وسیلة 

وال . وال یجوز إعادة بیع ھذا المنشور أو استئجاره أو إقراضھ أو تأجیره أو استبدالھ أو إعطاؤه أو التخلص منھ إلى أطراٍف ثالثة. مالك حقوق النشر
 .قد معھ بطریقة أخرى أن یعمل كوكیل أو قناة توزیع أو مورد لھذا المنشوریجوز للمشتري وال ألي مستخدم اختبار فردي یوّظفھ المشتري أو یتعا

 ..Talogy, Incھما عالمتان تجاریتان مسّجلتان لشركة  Talogyوشعار  Talogyإّن 
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