
 اإلمارات العربية المتحدة  -تعريف االرتباط  اتة و بيان ملفيخصوصالسياسات 
 

بيان سياسة   لـ  الهذا هو  االرتباط  لها جزء من   vidaXL DWC-LLCخصوصية وملفات تعريف  التابعة  الكيانات  وأي من 
يلي: »  vidaXLمجموعة   فيما  إليها  تعامل  vidaXL)يشار  باختصار كيفية  البيان نشرح  في هذا   .)»vidaXL    وحدة تحكم(

 البيانات( مع البيانات الشخصية. 

 . . الوصف الطويل "3أدناه تحت العنوان " مفصل،يمكن العثور على تفسير 
 
 

 التعاريف  .1
 نشرح هنا ما نعنيه بالكلمات واألسماء المحددة التي نستخدمها في هذه السياسة. 

 
التابع ل المتجر االلكتروني:    آخر محدد بواسطة أو  إلكتروني  وكل متجر  vidaxl.ae    المتجر االلكتروني 

 أو تطبيق.  URL عنوان

في   التفاعل:  الوظائف  االلكتروني  استخدام  النشرة المتجر  تسجيل  الدفع،  الرغبات،  قائمة  مثل 
 اإلخبارية، حسابي، المزادات والدردشة. 

 .االلكتروني المتجرألول مرة وال يتفاعل مع  المتجر االلكترونيزبون يزور    :ونيالمتجر االلكتر زائر 

 .المتجر االلكترونيعميل يتفاعل مع   :المتجر االلكترونيعميل 

 وضعليتمكن من  المتجر االلكتروني  الحساب الذي يتعين على العميل إنشاؤه من خالل   الحساب: 
 طلب.

 . vidaXL الخاصة ب بيان سياسة الخصوصية وملفات تعريف االرتباط وملفات تعريف االرتباط: بيان سياسة الخصوصية
 

 وصف قصير  .2
 

 كيف نحصل على البيانات الشخصية ؟ 

 نحصل على بيانات شخصية من المصادر التالية: 



 «(االلكتروني المتجر الخاص بنا )يشار إليه فيما يلي بـ »االلكتروني  المتجر vidaXL.aeمن خالل  -

 )يشار إليه فيما يلي: موقع الشركة(.  corporate.vidaxl.comمن خالل موقع الشركة  -

 من خالل قنوات البيع األخرى حيث نبيع منتجاتنا  -

 من خالل جهات االتصال غير المتصلة باإلنترنت، على سبيل المثال مكالمة إلى خدمة العمالء لدينا -
 

 ية ؟ كيف نستخدم البيانات الشخص

 نستخدم البيانات الشخصية لألغراض التالية: 

 لتحسين مواقعنا اإللكترونية -

 لتحسين التسويق لدينا -

 طلبيات لتسليم ال -

 لإلجابة على األسئلة  -

 

 كيف نحمي البيانات الشخصية ؟

 نتأكد من أن البيانات الشخصية آمنة بالطرق التالية:

 حسابات العمالء محمية بكلمة مرور -

  vidaXLال يمكن الوصول إلى البيانات الشخصية الضرورية للغاية إال من قبل الموظفين المعتمدين في   -

عندما نحتاج إلى مشاركة البيانات الشخصية مع األطراف الثالثة، فإننا نتأكد من أن هذه األطراف تحمي البيانات    -
 أيًضا

 
 كيف يمكنك ممارسة حقوقك ؟ 

( والحق vidaXLبموجب الالئحة العامة لحماية البيانات، لديك حقوق معينة، مثل حق الوصول )لمعرفة البيانات التي تحتفظ بها  
 في حذفهم )حذف بياناتهم(. 

هذه الطلبات، إال في الحاالت التي يتعذر فيها ذلك بسبب تضاربالحق أو االلتزام القانوني )مثل حق شخص    vidaXLستتابع  
 الوصول أو االحتفاظ ببيانات معينة إلدارة الضرائب(. آخر في



 يمكنك تقديم طلبك من خالل االتصال بخدمة العمالء باستخدام عنوان البريد اإللكتروني الذي قدمته لنا. 

 

 . وصف طويل3
 

 جمع البيانات الشخصية من خالل المتجر االلكتروني 3.1
 ملفات تعريف االرتباط وتقنيات التتبع أخرى. في المتجر االلكتروني الخاص بنا، نستخدم 

البيانات التي نجمعها، وأين وكيف، وما الذي نستخدمه من أجله وما هو األساس  في هذا الجزء، سنشرح لكم بالتفصيل نوع 
القانون المعمول به.   لنا بذلك بموجب  بموجب القانوني الستخدام هذه البيانات. سنستخدم بياناتك الشخصية فقط حيث ُيسمح 

«(، هناك  PDPLبشأن حماية البيانات الشخصية )يشار إليه فيما يلي باسم »  2021لعام    45  رقم  المرسوم بقانون االتحادي
 العديد من األسباب التي تبرر استخدام معلوماتك الشخصية. وفيما يتعلق بالمعلومات التي نجمعها، تنطبق األسس التالية:

 اتك ضرورية إلبرام عقد أو تنفيذه معك ؛عندما تكون معلوم  العقد: تنفيذ • 

 عندما نحتاج إلى استخدام معلوماتك لالمتثال اللتزاماتنا القانونية ؛ االلتزام القانوني: • 

عندما نستخدم معلوماتك لتحقيق مصلحة مشروعة وتفوق أسبابنا الستخدامها أي مساس بحقوق    المصالح المشروعة:  • 
 حماية البيانات الخاصة بك ؛ 

عندما تكون معلوماتك ضرورية لنا للدفاع أو المقاضاة أو رفع دعوى ضدك أو ضدنا أو ضد    المطالبات القانونية:  • 
 طرف ثالث ؛

استمارة موافقة أو مرفق فيما   بعد تقديمنا لكعندما تكون قد وافقت على استخدامنا لمعلوماتك الشخصية )  الموافقة:  • 
 نك سحب موافقتك في أي وقت( ؛ يتعلق بأي استخدام من هذا القبيل ويمك

 ال تنطبق ؛  المصلحة العامة: • 

 حيث يكون استخدام معلوماتك الشخصية ضرورًيا لحماية مصالحك.  حمايتك: • 

 يمكننا جمع المعلومات التالية اعتماًدا على إعدادات ملفات تعريف االرتباط الخاصة بك: ،المتجر االلكترونيزوار من 
 

 النوع  الغرض األساس القانوني



 المصلحة المشروعة 
 الموافقة 

بشكل   االلكتروني  المتجر  زوار  لفهم 
 أفضل، 

 لتحميل المتجر االلكتروني الصحيح
 .لعرض اإلعالنات ذات الصلة

 

 البلد 
 مشاهدتها   تالمنتجات التي تم •
 IPال   عنوان •
دخلت   • االلكتروني كيف   المتجر 

 الخاص بنا
المتجر   أين • من  الخروج  تسجل 

 الخاص بناااللكتروني 
زيارة  • عند  المستخم  الجهاز  نوع 

 المتجر االلكتروني الخاص بنا
 

 ، نجمع المعلومات التالية:المتجر االلكترونيمن عميل 
 

، مع استكمالها بمعلومات يشاركها المتجر االلكتروني، نجمع نفس المعلومات الخاصة بزوار  المتجر االلكتروني بالنسبة لعمالء
 العمالء معنا، على سبيل المثال: 

 النوع  الغرض األساس القانوني
 المصلحة المشروعة 

 تنفيذ العقد
 الموافقة 

ذات  منتجات  باقتراحات  تزويدك 
 الصلة 

 الرغباتاألفضليات في قائمة   •
 المنتجات المطلوبة •
 معلومات الالزمة للتواصل  •

 
 ، نجمع المعلومات التالية:حساب العمالءمن خالل 

 

 النوع  الغرض األساس القانوني
 المصلحة المشروعة 

 الموافقة 
  تنفيذ العقود

 إلنشاء حسابك وإدارته •
و/أو   • االستخدام  إساءة  أو  االحتيال  لمواجهة 

 لحسابكاالستخدام غير السليم 
 إلظهار المنتجات التي طلبتها في حسابك •
وتتبع سجل االتصال فيما المطالبات  لتحسين   •

بطلبات   االلكتروني  يتعلق  والمنتجات  المتجر 
 المقدمة من أطراف ثالثة 

 

 والشهرةالسم ا •
البريد  • عنوان 

 اإللكتروني 
 كلمة السر  •



 
 .vidaXLيتم حفظ البيانات على األقل طالما لديك حساب مع 

 
 ، نجمع المعلومات التالية: تضع طلًباعندما 

 النوع  الغرض األساس القانوني
 المصلحة المشروعة 

 تنفيذ العقد
 الموافقة 

 االلتزام القانوني

 إلبقائك على اطالع بحالة طلباتك
أخرى،   أمور  بين  الطلب/االتفاق، من  التسليم إلكمال 

 .وما يسمى بالتزامات ما بعد البيع
 الفواتير

 لتحسين خدمتنا 
 معالجة األسئلة والشكاوى 

 لتخصيص األنشطة التسويقية
 تقديم الطلبات نيابة عن شركة 

 

 االسم
 عنوان البريد اإللكتروني

 عنوان التسليم 
 رقم الهاتف 

 اسم الشركة )إذا وجد( 
رقم ضريبة القيمة المضافة )إذا  

 وجد(
 غرفة التجارة )إذا وجد(  رقم

 المصلحة المشروعة 
 تنفيذ العقد

 الموافقة 
 االلتزام القانوني •

 ستظهر في الفاتورة 
لالتصال بك بشأن االنتهاء من الطلب أو الفواتير أو  

 التسليم
 لتكون قادًرا على تلقي الدفع وتحسين عملية الخروج

 لمنع االحتيال والقرصنة 
الخاص   IP المختارة للدفع وعنوانيتم إرسال الطريقة  

بعد ذلك يتعاملون  الذين  بك إلى شريك الدفع المختار، و 
 الدفع  عملية مع

 اسم الشركة )إذا وجد( 
 االسم

  الذي ُترسل اليه الفاتورة عنوانال
 رقم الهاتف 
 طريقة الدفع 

 

 مشاركتها أيًضا مع شركاء الدفع لدينا ، فإننا نجمع البيانات التالية، والتي تتم تدفع مقابل طلبكعندما 

 : .aevidaXLقائمة شركائنا في الدفع المتاحة على 

 فيزا -

 ماستركارد -

 أديان  -

 النوع  الغرض األساس القانوني



 المصلحة المشروعة 
 تنفيذ العقد

 الموافقة 
 االلتزام القانوني

 تقاسمها مع شريك الدفع المختار ؛
 البريد اإللكتروني ؛ إرسال إشعار الدفع عبر 

 تقييم مخاطر الغش ؛
حالة   في  اإللكتروني  البريد  عبر  الطلب  رقم  إرسال 

 الدفع أو إلغاء الطلب ؛ 
إحالة قيمة الطلب وطريقة الدفع بحيث يمكن التحقق 
الدفع   طريقة  خالل  من  المدفوع  المبلغ  استالم  من 

 المختارة ؛
بالدفع  المتعلقة  األسئلة  حالة  في  خدماتنا    تحسين 

 واإللغاء والمبالغ المستردة ؛
لتقليل األخطاء أثناء عملية الدفع، مما يجعل تجربة 

 .الطلب أكثر متعة
 

 عنوان البريد اإللكتروني
 ( إذا وجداسم الشركة )

 االسم
 العنوان الذي ُترسل اليه الفاتورة 

 عنوان التسليم 
 رقم الهاتف 
 قيمة الطلب 

 IP ن العنوا
 رقم الطلب 

 جهازال
 طريقة الدفع 

عرض«، باإلضافة إلى المعلومات الالزمة إلنشاء  مقدم الستحتاج أيًضا إلى إنشاء ما يسمى بـ »لقب    تشارك في مزاد،عندما  
 الخاص بك.مقدم العرض حساب. يمكن للعمالء اآلخرين أيًضا رؤية لقب 

 لألغراض التالية: سيتم استخدام لقب مقدم العرض هذا مع معلومات الحساب والطلب 

 • إدارة وتنظيم المزادات 

 و/أو االستخدام غير المقصود والتحقق منه. وإساءة اإلستعمال• مكافحة الغش 

 عندالخاص بنا وإضافة منتجات إلى قائمة الرغبات الخاصة بك    المتجر االلكترونيفي    قائمة الرغبات الخاصة بك  إنشاءعند  
 يوًما. 30دة ، ستبقى في القائمة لمتسجيل الخروج

عدادات  وفقًا إلمن بين أمور أخرى، يمكن جمع المعلومات التالية بغض النظر عما إذا كنت قد تم تسجيل دخولك أو خروجك  
 ملفات تعريف االرتباط الخاصة بك:

 IP• عنوان ال 

 المتجر االلكتروني• سلوك تصفح 

دخول، يمكنك دائًما العثور عليها ضمن قائمة الرغبات في  أثناء تسجيل ال  أضفت منتجات إلى قائمة الرغبات الخاصة بكإذا  
 حسابي.

 المتجر االلكتروني.تذكر قائمة أمنياتك عند عودتك إلى  vidaXLيتم جمع هذه البيانات ألغراض التسويق بحيث يمكن لـ 

 



 العمالءرضا المتعلقة بوالدراسات االستقصائية  التقييم جمع البيانات الشخصية من خالل  3.2
 

 المنتج إال إذا قمت بشرائه. تقييم. ال يمكنك حسابي عبرالمتجر االلكتروني من  المنتجات تقييميمكنك 

 صحيح بعنوان البريد اإللكتروني الصحيح.  والتقييم بشكل، يتم جمع البيانات التالية بحيث يمكن ربط الطلب تكتب تقييماً عندما 

 النوع  الغرض األساس القانوني
 المصلحة المشروعة 

 الموافقة 
 
 

إلى   المنتج  تقييم  المتجر  إلضافة 
 االلكتروني 

الشكاوى   حالة  في  بالعميل  االتصال 
 المحتملة

 االسم
 عنوان البريد اإللكتروني

 المنتج
 رقم الطلب 

 
أواًل  وضعت. هنا أيًضا، يجب أن تكون قد vidaXLالمتجر االلكتروني و )خدمة( تقييم  ،االلكترونييمكنك من خالل المتجر 

 : يتم جمع البيانات التالية vidaXL. لتقييم خدمة كتب تقييماً لتتمكن من  طلباً 

 النوع  الغرض األساس القانوني
 المصلحة المشروعة 

  الموافقة 

 بالعميل االتصال
 الشكاوى معالجة 

 االسم
 اإلقامة

 
عبر المتجر االلكتروني ، يمكنك كتابة تقييم عبر الضغط على  »كتابة التقييم« أو رابط مماثل. بعد ذلك يتم إرسالك إلى المتجر  

، المتخصص في تقييمات العمالء. من خالل هذا الموقع، يمكنك إجراء vidaXLااللكتروني تابع لجهة ثالثة، أحد شركاء عقد  
 ط وأحكام الطرف الثالث. هذا الطرف الثالث مسؤول عن معالجة بياناتك الشخصية. في هذه الحالة، التقييم بعد الموافقة على شرو 

. لكتابة تقييم، يتم جمع البيانات vidaXLالتي تعرض منتجات وأسعار    عبر مواقع المقارنة   vidaXLكتابة التقييم حول  يمكنك  
 التالية: 

 النوع  الغرض األساس القانوني
 المشروعة المصلحة 

 الموافقة 
 االتصال بالعمالء 
 معالجة الشكاوى 

 االسم
 عنوان البريد اإللكتروني

 
 لمزيد من المعلومات حول البيانات التي تم جمعها، تمت إحالتك إلى سياسة الخصوصية للقناة األخرى ذات الصلة. 

باستخدام    وضعبعد   بـ    vidaXLطلب  االتصال  بعد  أن  ،  vidaXLأو  الممكن  استطالع  يتممن  في  للمشاركة  بك   االتصال 
من قبل طرف خارجي. إذا شاركت في مثل هذا االستطالع    دراساتال  ه. يتم تنفيذ هذالدراسات االستقصائية المتعلقة برضا العمالء

 لرضا العمالء، فسيتم معالجة البيانات )الشخصية( التالية: 



 النوع  الغرض األساس القانوني
 المصلحة المشروعة 

 الموافقة 
 vidaXL البحث في رضا العمالء عن )أقسام(

 و/أو الشركات التابعة لها
 تحسين الخدمات والعمليات

 معالجة األسئلة و/أو الشكاوى 
التقييم/التجارب  )مثل  المعاملة  سوء  من  التحقق 

 المتعددة من قبل شخص واحد( 
 

 معلومات للتواصل 
رقم   و/أو  اإللكتروني  البريد  عنوان 

 الهاتف
و/أو  vidaXL الخبرات مع )إدارات(
 الشركات التابعة لها

معلومات عن الطلب عند وضعه أو  
 تسليمه 

  IP عنوان ال
 

 جمع البيانات الشخصية من خالل قسم خدمة العمالء لدينا 3.3
 

 االتصال بخدمة العمالء 

، يمكنك االتصال بنا أو vidaXLأو حول خدمة  المتجر االلكتروني  إذا كانت لديك أسئلة أو شكاوى حول منتج اشتريته منا عبر  
. من الممكن أيًضا  المتجر االلكترونيإرسال بريد إلكتروني إلينا أو الدردشة معنا. يمكنك العثور على معلومات االتصال في  

. إذا كنت تستخدم النموذج عبر اإلنترنت، فسنطلب )على األقل(  المتجر االلكترونياستخدام نموذج الشكاوى عبر اإلنترنت على  
 ومات )الشخصية( التالية: المعل

 النوع  الغرض األساس القانوني
 المصلحة المشروعة 

 الموافقة 
 تنفيذ العقد

 االلتزام القانوني

  معالجة الشكاوى 
 تقديم المعلومات 

 والشهرةاالسم 
 عنوان البريد اإللكتروني

 قم الهاتف ر 
 ( وجدرقم الطلب )اختياري/إذا 

 الشكوى وصف طبيعة 
 

 :ميزة الدردشة
والشهرة   اإللكتروني  االسم  البريد  عنوان  فقط، 
 وموضوع الدردشة 

•  
 

 



 تسجيل التفاعالت 

يمكن تسجيل التفاعالت مع خدمة العمالء الخاصة بنا ألغراض التدريب أو التقييم أو الجودة. في حالة تسجيل محادثة هاتفية، 
الهاتف وستكون قادًرا على رفض تسجيل محادثتك. لن سيتم إبالغك بذلك في اللحظة التي تتصل فيها بخدمة عمالئنا عبر  

 تستخدم البيانات )الشخصية( المسجلة إال لألغراض المذكورة أعاله.

تجعلها غير متاحة لألشخاص غير المصرح لهم وال يتم االحتفاظ بها أبًدا   آمنة  يتم تخزين المحادثات الهاتفية المسجلة بطريقة
 لفترة أطول من الالزم للغرض المحدد. 

 
 خدمة الغير

 أطراًفا خارجية لجزء من تفاعالت خدمة العمالء. vidaXLتستخدم 
 

 الرسائل اإلخبارية

يتم إرسال النشرات اإلخبارية الشخصية بناًء على،    يمكنك التقدم بطلب للحصول على رسائل إخبارية مختلفة، عامة وشخصية.
على سبيل المثال، تفاصيلك الشخصية وسجل الطلب، حتى نتمكن من إرسال المزيد من النشرات اإلخبارية ذات الصلة. إذا كنت 

ور أخرى، المعلومات والشركاء، فإننا نطلب، من بين أم  vidaXLترغب في تلقي النشرات اإلخبارية الرقمية المجانية المرسلة من  
 )الشخصية( التالية. 

 العنوان  • 

 والشهرةاالسم  • 

 عنوان البريد اإللكتروني • 

 

يمكنك إلغاء االشتراك من النشرات اإلخبارية في أي وقت عن طريق تسجيل الدخول إلى حسابك وإلغاء االشتراك. يمكنك دائًما  
 اإلخبارية.استخدام رابط إلغاء االشتراك في النشرات 

 
 ما هي حقوقك ؟ 3.4

 بموجب تشريع حماية البيانات، لديك حقوق تشمل: 

 لديك الحق في أن تطلب منا نسخة من معلوماتك الشخصية. - حقك في الوصول • 



لديك الحق في أن تطلب منا تصحيح المعلومات الشخصية التي تعتقد أنها غير دقيقة. لديك    -  حقك في التصحيح  • 
 أيًضا الحق في أن تطلب منا إكمال المعلومات التي تعتقد أنها غير مكتملة.

 معينة. لديك الحق في أن تطلب منا محو معلوماتك الشخصية في ظروف  - حقك في المحو • 

 لديك الحق في أن تطلب منا تقييد معالجة معلوماتك الشخصية في ظروف معينة.  - حقك في تقييد المعالجة • 

  لديك الحق في االعتراض على المعالجة   -على الموافقة(  عندما تكون مبنية   )فقط  حقك في االعتراض على المعالجة  • 
 في ظل ظروف معينة.  vidaXL الصادرة عن

لديك الحق في أن تطلب منا نقل المعلومات الشخصية التي قدمتها لنا إلى منظمة أخرى،    -  حقك في نقل البيانات  • 
 أو إليك، في ظروف معينة.

لديك الحق في االعتراض على القرارات الصادرة    :صنيفحقك في عدم الخضوع التخاذ القرار اآللي، بما في ذلك الت  • 
 ونية أو تؤثر عليك بشكل خطير. فيما يتعلق بالمعالجة اآللية التي لها عواقب قان

 لممارسة حقوقك. إذا قدمت طلًبا، فلدينا شهر واحد للرد عليك.  مبلغلست مطالًبا بدفع أي 

،  المدينة اللوجستية مركز األعمال  أو   9718000321197  على   أو  webservice.ar@vidaxl.aeيرجى االتصال بنا على  
 اإلمارات العربية المتحدة إذا كنت ترغب في تقديم طلب. ، دبي، 390667مدينة دبي للطيران، 

 
 vidaXLمعالجة البيانات داخل  3.5

 

على نحو وثيق. ال يستطيع الموظفون في   العديد من المكاتب في جميع أنحاء العالم. وتعمل هذه المكاتب معاً   vidaXLلدى  
 مكاتبنا الوصول إلى البيانات الشخصية إال بقدر ما هو مطلوب منهم للقيام بعملهم. 

بياناتك الشخصية بشكل كاٍف. لتحقيق ذلك، نستخدم وسائل تناسب أنشطتنا وطبيعة وحجم شركتنا    لحمايةتدابير    vidaXLتخذ  ت
نفعل ذلك لمنع الوصول غير المصرح به إلى البيانات الشخصية أو تعديلها أو الكشف عنها   ونوع البيانات التي نعالجها. نحن

 أو فقدانها.

على سرية تفاصيل تسجيل الدخول )عنوان البريد اإللكتروني    ةظاف حمنتوقع أن تساهم أيًضا في حفظ بياناتك الشخصية من خالل ال
 . مع هذه البيانات بعناية ول الخاصة بك مع أي شخص وتعاملوكلمة المرور(. ال تشارك أبًدا تفاصيل تسجيل الدخ

معلوماتك لفترة أطول من الالزم لتحقيق األغراض التي تم من أجلها جمع واستخدام معلوماتك، ما لم يكن   vidaXL  تخزن ال  
االحتفاظ(. تعتمد مدة تخزين بعض  بلتزام  االيتعين تخزين البيانات لفترة أطول بسبب المتطلبات القانونية )مثل فرض ضريبة على  

 البيانات على طبيعة البيانات واألغراض التي يتم معالجتها من أجلها. لذلك يمكن أن تختلف فترة التخزين لكل غرض. 



من    vidaXLأكد  تت، يمكن أن يحدث أن تتم معالجة بياناتك خارج اإلمارات العربية المتحدة.  vidaXLبسبب الوجود العالمي لـ  
 ناتك محمية جيًدا في إطار االهتمام الكامل بتنفيذ التدابير التعاقدية والتقنية المناسبة.أن بيا

 لألسباب التالية:  ألطراف ثالثةبياناتك الشخصية  vidaXL زّوديمكن أن ت

 لقد أعطيت موافقتك الصريحة على ذلك ؛ أو  • 

 يجب تنفيذ االتفاق الذي أبرمته معنا ؛ أو • 

 لديها تعاون مع طرف آخر في سياق تحسين منتجاتنا وخدماتنا ؛ أو  vidaXLألن  • 

 التزام بموجب القانون ؛ أو • 

 منع أو مكافحة الغش أو االحتيال المحتمل/المشتبه فيه ؛  • 

 .vidaXLإذا لزم األمر إلدارة أعمال  • 
 

الشخصية في قطاعات مهمة   بياناتك  قد نشارك معها  التي  الثالثة  النقلتعمل األطراف  مزودو  ،  لتوفير خدماتنا مثل شركات 
 ، إلخ. خدمات الدفع وشركات حلول خدمة العمالء 

 
بعض الشركات الخارجية التي نعمل معها مقرها خارج اإلمارات العربية المتحدة. على سبيل المثال، نعمل مع أطراف ثالثة مثل  

. هذا يعني أنه يمكن تخزين البيانات على خواديم خارج اإلمارات العربية المتحدة إلى أوروبا أو الواليات المتحدة وكبفيسو    غوغل
لحماية  القضائية مع تشريعات مختلفة  الوالية  في  بياناتك ومعالجتها  نقل  احتمال  النحو،  المثال. هناك، على هذا  على سبيل 

تنفيذ وفرض التزامات على هذه األطراف لحماية بياناتك    vidaXLراف ثالثة، تضمن  البيانات. عند نقل هذه البيانات إلى أط
 الشخصية. 

 
والمرتبطة التابعة لجهات خارجية    االلكترونيةمتاجر  العلى  بيان سياسة الخصوصية وملفات تعريف االرتباط هذا    ال ينطبق

يف االرتباط ال ينطبق أيًضا على البيانات التي تجمعها . إلى جانب أن سياسة الخصوصية وبيان ملفات تعر بالمتجر االلكتروني
بهم    سياسة الخصوصية الخاصة الخاص بك. استشر    غوغل . يمكنك ضبط تفضيالتك بنفسك في حساب  غوغل شركات مثل  
 لهذا الغرض. 

 

عن الطريقة التي تتعامل بها األطراف والشركات الثالثة    مساءلتهمالمسؤولية أو    vidaXLال يمكن بأي حال من األحوال تحميل  
تنصح   )الشخصية(.  بياناتك  على    vidaXLمع  االرتباط  تعريف  وملفات  الخصوصية  سياسة  بيانات  بقراءة   متاجرالدائًما 

 ة ومن الشركات ذات الصلة. ذات الصل  االلكترونية

https://policies.google.com/privacy?hl=ar


 

 . استخدام ملفات تعريف االرتباط 4
 

 ما هي ملفات تعريف االرتباط ؟ 4.1
ملفات تعريف االرتباط والملفات المشابهة لملفات تعريف    vidaXL، تستخدم  لكترونيةمتاجر االالكما هو الحال مع العديد من  

 الويب« )يشار إليها فيما بعد بـ »ملفات تعريف االرتباط«(.  إشاراتاالرتباط والتقنيات مثل »

عبر المتصفح الخاص بك، ثم يتم حفظه   المتجر االلكترونيملف تعريف االرتباط هو ملف نصي صغير يتم إرساله مع صفحة  
 اللوحي.  الجهازب لجهاز الكمبيوتر أو الهاتف أو  على قرص صل

ُتستخدم ملفات تعريف االرتباط على سبيل المثال لحفظ كلمات المرور واإلعدادات الشخصية، بحيث ال تضطر إلى ملئها في  
 .لكترونيمتجر االالالمرة القادمة التي تزور فيها 

استخدام    أدناه  سيتم شرح االلكترونيكيفية  يتم   المتجر  االرتباط ولماذا  ملفات تعريف  تأتي  أين  االرتباط، من  لملفات تعريف 
 استخدامها. لتحسين إعالناتنا وإعالنات األطراف الثالثة، يتم جمع البيانات التالية، من بين أمور أخرى:

 المنتجات المشتراة  • 

 تها مشاهد التي تمت منتجات • 

 قيمة الطلب • 

 لكترونيالمتجر االكيف وصل العميل إلى  • 

 كيف يمكن رفض ملفات تعريف االرتباط وإزالتها. شرح، سن4.2في الجزء 
 

 ملفات تعريف االرتباط الوظيفية 4.1.1
ملفات تعريف االرتباط، مثل تحليالت جوجل لتذكر اإلعدادات التي اخترتها وإدخال البيانات أثناء زيارتك إلى  vidaXLتستخدم 

المتجر االلكتروني الخاص بنا. تجعل ملفات تعريف االرتباط هذه تصفح المتجر االلكتروني أسهل ألن بعض البيانات ال يجب  
 إعادة إدخالها في كل مرة.

استخدام ملفات تعريف االرتباط الضرورية لجعل المتجر االلكتروني يعمل بشكل جيد،    vidaXLيمكن لـ  باإلضافة إلى ذلك،  
 حتى عند زيارة المتجر االلكتروني على هاتفك المحمول أو جهازك اللوحي. 

 



 اختبار أ/ب لملفات تعريف االرتباط   4.1.2
لتتمكن  vidaXLتختبر   بها  الخاص  االلكتروني  المتجر  تستخدم   باستمرار  ذلك،  وبسبب  للمستخدم.  تجربة  أفضل  توفير  من 

vidaXL  هناك نوعان مختلفان من  أ/بملفات تعريف االرتباط من قبل أطراف ثالثة. مع اختبارات  ل  ما يسمى باختبار أ/ب ،
معروضة للزوار لتحديد أيهما يعمل بشكل أفضل. على هذا النحو، يحدد  المتجر االلكتروني  ، أو أجزاء من  المتجر االلكتروني

 الذي تراه. المتجر االلكتروني ملف تعريف االرتباط هذا أي إصدار من 
 

 ملفات تعريف االرتباط  ل المتجر االلكترونيتحليل  4.1.3
. يتم جمع هذه المعلومات، من بين  المتجر االلكتروني، على  يتم استخدام ملفات تعريف االرتباط التي تتبع الصفحات التي زرتها

 ,Aol(Adserver), Alexa, Crazy Egg, Google Analytics, Pimgdom:  أمور أخرى، من خالل خدمات تحليل الويب  
Hotjar, Piwik, Google Tag Manager, TvSquared and Clarity. 

 ))نغضم، هوتجر، بيويك، غوغل تاغ مندجر، تيفي سكويرد و كالريتي.أول)أد سورفر(، أليكسا، كريزي أغ، غوغل أنالستك، ب((
 

. ُتستخدم ملفات تعريف  للمتجر االلكترونيتستخدم خدمات تحليل الويب هذه ملفات تعريف االرتباط لتحليل كيفية استخدام الزوار  
 ،من قبل  المتجر االلكتروني، أو ما إذا كان الزائر قد زار  المتجر االلكترونياالرتباط لحفظ معلومات الزائر، مثل وقت زيارة  

 انتهى الزائر على صفحة الويب. متجر االلكتروني أي  على و 
 

لتحليل الويب. يمكن لـ   Hotjarخدمة  vidaXLتستخدم لتحسين تجربة المستخدم والعمالء في المتجر االلكتروني الخاص بنا، 
Hotjar    تسجيل نقرات الماوس وحركات الماوس وأنشطة التمرير. يجمعHotjar   أيًضا معلومات حول صفحات الويب التي تمت

أي    Hotjar. ال يجمع  عليهزيارتها، واإلجراءات المتخذة، والبلد الذي تعيش فيه، والجهاز الذي تستخدمه والمتصفح الذي تعمل  
( تدخلها  PIIمعلومات شخصية  االلكترونيعلى    طوعا ( ال  يتبع  المتجر  لالنترنتأيًضا    Hotjar. ال  إستخدامك  على    طريقة 

 Hotjarعلى شرح مفصل حول كيفية استخدام    Hotjarالتي ال تستخدم خدماتها. يحتوي بيان خصوصية    االلكترونيةمتاجر  ال
https://www.hotjar.com/privacy. 

الخاص بنا، واالنتقال إلى صفحة »إلغاء المتجر االلكتروني  عند زيارة    Hotjarيمكنك دائًما اختيار عدم جمع معلوماتك بواسطة   
 . «Hotjar تعطيل فوق » والضغطااللكتروني   Hotjar متجر االشتراك« على

 

الخاص بك، في معظم الحاالت، إلى خوادم خدمات    المتجر االلكترونييتم إرسال المعلومات التي تم إنشاؤها حول استخدام  
، وإنشاء تقارير للمتجر االلكترونيتحليل الويب ذات الصلة. تستخدم خدمات تحليل الويب هذه المعلومات لتقييم كيفية استخدامك  

البيانات   vidaXLستخدم  تواإلنترنت.  المتجر االلكتروني  وتقديم خدمات أخرى لك تتعلق باستخدام  المتجر االلكتروني  ول أنشطة  ح
 .المتجر االلكترونيالمجمعة من التقارير لزيادة تحسين 

https://www.hotjar.com/privacy


 
Pingdom  يساعدنا في تحديد األخطاء ومشاكل األداء األخرى. ال تجمع    ،هي أداة لرصد أداء الموقعPingdom    أي بيانات

 أوقات تحميل مواقع الويب وأوامر التحميل.  عنجمع بيانات مجهولة المصدر ت ،محددة شخصًيا
 

Google Analytics    .إخفاء   . يتمجمع معلومات يمكن التعرف عليها شخصياً يتم  ال    وهي أداة تحليل سلوك موقع الويب
سلوك التصفح وتعالجه، مما يسمح لنا بتحديد   Google Analytics. تجمع  جوجلقبل أن يتم تخزينها بواسطة    IP  ال   عناوين

االختناقات على موقعنا على الويب، واستكشاف أي مشكالت محتملة قد يواجهها عمالؤنا. بشكل عام، يساعدنا في الحصول  
الخاص بنا، ويمكننا استخدام هذه المعلومات وفًقا لذلك لتحسين نظامنا  لكتروني  موقع االلاعلى صورة لكيفية تفاعل عمالئنا مع  

 األساسي.

 Google Tag Manager أداة تدير وضع ملفات تعريف االرتباط لدينا. يسمح لنا بإجراء تغييرات سريعة على طريقة   هو
سنمنع ملفات  بذلك  مع الطرف الثالث من خالل هذه األداة، و   عالقتناإرسال المعلومات واستالمها. )على سبيل المثال، نبني  

 تعريف االرتباط غير ذات الصلة(.

TVSquared  جمع مجموعة محدودة من بيانات  ت  ااس جهود العالمة التجارية غير المتصلة باإلنترنت. إنههي أداة نستخدمها لقي
سلوك التصفح، ويجمع ذلك مع بيانات العالمة التجارية غير المتصلة باإلنترنت، لقياس أداء وفعالية جهود العالمة التجارية 

 لدينا.

 

 Clarity  مماثلة لـ    أداةHotjar  لها استخدام مماثل لـ .Hotjar    المذكور أعاله( من حيث أنها متخصصة في سلوك المستخدم(
المستخدم ) المختلفة على صفحاتنا، ويجمع تسجيالت جلسات  العناصر  النقرات على  تم اختيارها يعلى مستوى أعمق. يقيس 

إن  . الموقع االلكترونيت المحتملة على موقعنا على عشوائًيا ومجهولة الهوية(. يتيح لنا هذا السيطرة بشكل أفضل على المشكال
العثور على العيوب والمجاالت المحتملة التي تحتاج إلى التحسين، ويسمح لنا باختبار التحسينات    ، يتيح لنااستخدام هذه األداة 

 بعد ذلك.

عاملها مع بياناتك )الشخصية(  إلى سياسة الخصوصية لخدمات تحليل الويب ذات الصلة والتي يتم وصف كيفية ت  vidaXLيشير  
 عند استخدام منتجاتها وخدماتها، من بينها تحليل الويب. 

 
 ملفات تعريف االرتباط التابعة  4.1.4

على مواقع    vidaXLعلى موقع الويب، يتم استخدام ملفات تعريف االرتباط التابعة لقياس فعالية اإلعالنات الموضوعة نيابة عن  
. من خالل  vidaXLعلى إعالناتهم عبر اإلنترنت لـ    vidaXLالطرف الثالث. بهذه الطريقة يمكن مكافأة الشريك التابع من قبل 

الخاص بنا، وما إذا كانت اإلعالنات    المتجر االلكتروني كن التحقق من أي شريك تابع وصلت إلىملفات تعريف االرتباط هذه، يم
 كل هذا دون تبادل البيانات الشخصية.  يتمالخاص بنا. المتجر االلكتروني فعالة وما إذا كانت قد أدت بالفعل إلى بيع في 



 تحدة.ليس لدينا حالًيا أي شركاء منتسبين في اإلمارات العربية الم
 

 إعادة توجيه ملفات تعريف االرتباط 4.1.5
. العائدين  المتجر االلكترونيإعادة توجيه ملفات تعريف االرتباط لعرض اإلعالنات ذات الصلة لزوار  المتجر االلكتروني  يستخدم  

لسلوك   تعريف  إنشاء ملف  يمكن  هذه،  االرتباط  تعريف  ملفات  االنترنتباستخدام  إستخدام  تتوافق   طريقة  بحيث  بك  الخاص 
التواصل االجتماعي. المتجر االلكتروني    اإلعالنات مع اهتماماتك. يتم عرض اإلعالنات على شركاء إعالنات وعلى وسائل 

 . Google Ads, Bing Ads, Criteo and IntelliAdات ملفات تعريف االرتباط في هذه الفئة هي إعالن

 

4.1.5.1 Criteo 
. لمزيد من المعلومات حول البيانات التي  Criteoمن بين أشياء أخرى، يتم استخدام ملفات تعريف االرتباط المعاد استهدافها من  

 . Criteoسياسة خصوصية إلى  سوف نوجهك، Criteoيجمعها 
 

 قوائم تجديد النشاط التسويقي جوجل و إعالنات 4.1.5.2
التابعة    االلكترونيالمتجر  لعرض اإلعالنات على    قوائم تجديد النشاط التسويقيجوجل و     إعالناتخدمات    vidaXLيستخدم  

. قد يعني هذا أننا، على سبيل المثال، نعرض إعالنات على  vidaXL( للزوار السابقين لـ  جوجللجهات خارجية )بما في ذلك  
زائر لم يكمل طلبه، أو أكمل طلبه للتو. يمكن أن تكون اإلعالنات عبارة عن إعالنات نصية أو إعالنات عرض داخل شبكة  

 . جوجلعرض 

االر  تعريف  ملفات  وبيان  الخصوصية  لسياسة  وفًقا  جمعها  تم  التي  البيانات  جميع  استخدام  من  يتم  وسياسة   vidaXLتباط 
 . جوجلتفضيل إعالن . يمكنك ضبط تفضيالت إعالناتك عبر صفحة جوجلالخصوصية من 

 
 إعادة توجيه متاجر الويب الخارجية لملفات تعريف االرتباط  4.1.5.3

  استخدام   يتم.  أيًضا  توجيهها  إعادة  يحدث  أن  يمكن  ،(اإلنترنت  عبر   األسواق  مثل)  خارجية  لجهات  التابعة  اللكترونية متاجرال  في
 .األخرى االلكترونية للمتاجر السابقين للزوار الصلة ذات اإلعالنات  لعرض ،ذلك بعد vidaXL االرتباط تعريف ملفات

 

 وبنترست  وإنستجرام فيسبوك  وتحليالت إعالنات 1.5.4.4
 إعالنات بنترست وخدمات تسويق إعالنات فيسبوك لعرض اإلعالنات على منصات الجهات الخارجية  )بما vidaXL تستخدم
 يمكن أن يعني ذلك أننا ـ على سبيل المثال ـ نعرض .vidaXL في ذلك بنترست وفيسبوك وإنستجرام (للزوار السابقين لـ

  .إعالنات لزائر لم  يكمل طلبه، أو  أكمل للتو طلبه

https://www.criteo.com/privacy/
https://adssettings.google.com/


 ،نشارك المعلومات مع بنترست وفيسبوك وإنستجرام  من ملفات تعريف االرتباط المحددة )الكوكيز (في  نطاقات مواقع الويب
 سواء كان لديك حساب فيسبوك أم ال أو كنت قد سجلت الدخول .والغرض منها هو تخصيص المحتوى )بما  في ذلك
 اإلعالنات(، وقياس اإلعالنات، وإنتاج التحليالت، وتقديم تجربة أكثر أمانًا، كما هو موضح في سياسة ملفات تعريف االرتباط 
 ،الخاصة بـ فيسبوك .يتم استخدام جميع البيانات التي تم جمعها )عنوان البريد اإللكتروني، والجنس، والموقع، واالسم األول
 ،vidaXL وفقًا لسياسة الخصوصية، وبيان ملفات تعريف االرتباط من (IP واللقب، ورقم الهاتف، وتاريخ الميالد، وعنوان
 وسياسة خصوصية فيسبوك .يمكنك ضبط تفضيالت إعالناتك عبر تفضيالت إعالنات فيسبوك أو تفضيالت إعالنات إنستجرام

 

 ملفات تعريف االرتباط على وسائل التواصل االجتماعي  4.1.6
فيسبوك، يوتيوب، تويتر، بينترست  ، يمكنك استخدام )على سبيل المثال( أزرار الوسائط االجتماعية من  المتجر االلكترونيعلى  

 وغوغل. 

على   زيارة صفحة  االلكترونيبمجرد  بمزود    يرتبطاجتماعية،    وسائلأزرار    عليها  المتجر  ذي    الوسائل متصفحك  االجتماعية 
التي زرتها باستخدام    المتجر االلكترونيالصفحات الموجودة على  الصلة. من خالل ذلك، يحصل المزود على معلومات حول  

 الخاص بك. IP ال  عنوان

إلى تم تسجيل دخولك  بينترست وغوغل  إذا  تويتر،  االلكتروني  أثناء زيارتك    فيسبوك، يوتيوب،  فيمكن ربط زيارتك  المتجر   ،
على سبيل المثال، يتم إرسال المعلومات ذات  فيسبوك  بالضغط على زر "االعجاب" فيبحسابك. إذا كنت تستخدم األزرار،  

 الصلة إلى المزود المعني وحفظها عبر المتصفح الخاص بك. 

باإلضافة إلى    تحديد حصرية،   هو  ،إن الغرض من البيانات التي يتم جمعها ونطاقها من خالل أزرار وسائل التواصل االجتماعي
المزيد من المعالجة والمزيد من االستخدام ومدة التخزين. يمكنك قراءة المزيد عن هذا في سياسات الخصوصية لمقدمي الخدمة  

 المعنيين. 
 

 األسعار بملفات تعريف االرتباط مقارنة  4.1.7
عمالؤنا    يرغببصرف النظر عن الشركات التابعة، هناك قناة شائعة أخرى    ، طرًقا مختلفة لإلعالنالمتجر االلكتروني  يستخدم  

تجمع هذه المواقع قوائم المنتجات من مواقع ويب مختلفة، وتعرضها بطريقة   المواقع االلكترونية لمقارنة االسعار.استخدامها وهي  
 يمكن للعميل بسهولة مقارنة المتاجر واألسعار ومستويات الخدمة.

د أداء مواقع مقارنة األسعار هذه، نرسل تأكيًدا للشراء )إذا تم من خالل قناتهم( ومعلومات شراء محدودة )كمية من أجل تحدي
معلومات  تم جمع  المنتجات، إجمالي مبلغ المعاملة( إلى هؤالء الشركاء. يسمح لنا ذلك بمراقبة أدائهم والتعديل وفًقا لذلك. ال ي

 شخصية يمكن التعرف عليها.

 عمل مع أي ملفات تعريف ارتباط لمقارنة األسعار في اإلمارات العربية المتحدة في الوقت الحالي. ال نلكن 
 

https://www.facebook.com/policies/cookies/
https://www.facebook.com/policies/cookies/
https://www.facebook.com/help/instagram/2885653514995517?locale=en_US&draft=2885653514995517&helpref=faq_content
https://www.facebook.com/help/568137493302217


 بيانات  التوصية  وتحسي    تجربة  العمالء  4.1.8
 .  نستخدم سلوك العمالء العام واإلحصاءات العامة ، vidaXl.aeعلى لتزويدك بتجربة شخصية ومحّسنة  

ً "ستشاهد أيضاً منتجات مماثلة أو ذات صلة مدرجة تحت العنوان ، vidaXl.aeعندما تشاهد منتج على  مجموعات  "أو " قد تحب أيضا

إضافة إلى ذلك، قد ترى توصيات مبنية على بيانات . هذه التوصيات تتعلق بالمنتجات التي تشاهدها حاليًا أو التي شاهدتها مؤخًرا ". مقترحة

هذه التوصيات ليست ذات طابع شخصي ويتم اإلعالن عنها لجميع العمالء  . عمالء الذين اشتروا نفس العنصر الذي تشاهدهإحصائية من ال

 .  الذين يشاهدون نفس المنتج

 
 قبول ملفات تعريف االرتباط ورفضها  4.2

يمكنك إما قبول جميع ملفات تعريف ، تظهر الفتة ملفات تعريف االرتباط في أسفل موقعنا.  vidaXL.ae  الى  لو دخالعندما  
اختيار  أو  التسويقية(  االرتباط  تعريف  وملفات  التحليلية  االرتباط  تعريف  وملفات  األساسية  االرتباط  تعريف  )ملفات  االرتباط 

 تخصيص اإلعدادات. 

 ضغطتسويقية. إذا  إذا اخترت تخصيص اإلعدادات، فستتمكن من اختيار االشتراك في ملفات تعريف االرتباط التحليلية والت
على »حفظ اإلعدادات« دون االشتراك في ملفات تعريف االرتباط التحليلية أو التسويقية، فسيتم استخدام ملفات تعريف االرتباط 

 األساسية فقط.

ال: ووظيفته )على سبيل المث  االلكترونيموقع  ظهار الال يمكن رفض ملفات تعريف االرتباط األساسية ألنها ضرورية للغاية إل
 ، للحفاظ على تفضيالتك اللغوية(.عربة التسويقللسماح لنا بحمل العناصر في  

يحولك   لذا  مختلف،  كل متصفح  المتصفح.  إعدادات  عن طريق ضبط  االرتباط  تعريف  ملفات  رفض  أو  قبول  أيًضا  يمكنك 
vidaXL  لفات تعريف االرتباط الخاصة  إلى صفحة المعلومات الخاصة بمتصفحك أو دليل المستخدم لهاتفك إلعداد تفضيالت م

 بك.

. إذا  المتجر االلكترونيإذا تم إيقاف تشغيل ملفات تعريف االرتباط تماًما، فمن المحتمل أنه ال يمكنك استخدام جميع وظائف  
 كنت تستخدم أجهزة كمبيوتر مختلفة في مواقع مختلفة، فعليك التأكد من ضبط كل متصفح على تفضيالت ملفات تعريف االرتباط

 الخاصة بك.

اللوحي. راجع صفحة    الجهازيمكنك دائًما إزالة ملفات تعريف االرتباط من القرص الصلب في جهاز الكمبيوتر أو الهاتف أو  
المعلومات الخاصة بمتصفحك أو دليل المستخدم لهاتفك أو جهازك اللوحي لمعرفة كيفية القيام بذلك. يرجى مالحظة: عندما تقوم 

 .المتجر االلكترونيبتعطيل ملفات تعريف االرتباط الخاصة بك تماًما، فمن غير الممكن استخدام جميع الوظائف الموجودة في 
 

 ييرات في سياسة الخصوصيةالتغ  .5
ى  يمكن تعديل محتويات سياسة الخصوصية وبيان ملفات تعريف االرتباط. يمكن دائًما العثور على اإلصدار األكثر حداثة عل 

نتظام من بيان سياسة الخصوصية وملفات تعريف االرتباط، على األقل  إبالتحقق ب  vidaXL. ينصح  االلكتروني  vidaXL  متجر
 بالبيانات الشخصية.  vidaXLقبل تزويد 



 

 طريقة تقديم شكوى  .6
شكوى   تقديم  فيمكنك  الشخصية،  لمعلوماتك  استخدامنا  حول  أسئلة  أو  مخاوف  أي  لديك  كانت  الموقع    لناإذا  على 

webservice.ar@vidaxl.ae 

 


