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 الخصوص�َّة س�اسة
 

 م.م.ذ للض�افة ماتش

 + 41) 0( 44 583 1461 :هاتف
info@match-hospitality.com 

 

 مقدمة 
 

 ». م. م.ذ للض�افة ماتش« �شر�ة الخاصة  الخصوص�ة س�اسة في �كم مرحً�ا

 �المعلومات  الماثلة   الخصوص�ة   س�اسة   ستزودك.  الشخص�ة  ب�اناتك  �حما�ة  وتلتزم  خصوصیتك»  م.م .ذ  للض�افة  ماتش«  شر�ة  تحترم
 حقوق   عن   وتخبرك)  منه  تزوره  الذي  المكان  عن   النظر  �غض  اإللكتروني  موقعنا  تزور   عندما(   الشخص�ة  بب�اناتك  اعتنائنا  ��ف�ة  حول

 .القانون  �حم�ك و��ف �ك الخاصة الخصوص�ة 
 

 عنا   ونبذة مهمة معلومات .1

  الخصوص�ة  س�اسة من الغرض

  الشخص�ة   ب�اناتك  بتجم�ع»  م.م.ذ  للض�افة  ماتش«  شر�ة  ق�ام  ��ف�ة  عن  �معلومات  تزو�دك  إلى  الماثلة  الخصوص�ة  س�اسة  تهدف
  أو   اإللكتروني الموقع  هذا   خالل من(  بها  تزودنا  قد  ب�انات  أي  ذلك  في  �ما  اإللكتروني، الموقع  لهذا  استخدامك  خالل  من  ومعالجتها

 �أحد  اهتمامك  تسجیل  أو  االتصال،  معاودة  أو  اتصال  طلب  أو  حساب،  تسجیل  أو  اإلخ�ار�ة،  نشرتنا  في   التسجیل  عند)  ذلك  غیر
   .مسا�قة في المشار�ة أو شيء أي  شراء أو خدماتنا، أو منتجاتنا

  معینة   مناس�ات  في  نوفره  قد  عادلة  معالجة  إشعار  أو  أخرى   خصوص�ةس�اسة    أي  مع  الماثلة   الخصوص�ة  س�اسة  تقرأ  أن  المهم  من
 إشعار  وُ�عد.  ذلك  وسبب  لب�اناتك  استخدامنا  �ك�ف�ة  �املة  درا�ة  على  تكون   حتى  عنك  شخص�ة  ب�انات  معالجة  أو  �جمع  نقوم  عندما

 .إلغائها إلى یهدف وال األخرى  لإلشعارات مكمالً  هذا الخصوص�ة 

 

   مراقبال

" الشر�ة"  �اسم  �عد  ف�ما  إلیها  ُ�شار(  الشخص�ة  ب�اناتك  عن  المسؤولة  هيو   الب�انات  مراقب  بدور»  م. م. ذ  للض�افة  ماتش«  شر�ة  تقوم
 ). الماثلة الخصوص�ة س�اسة في" ناـــ" أو" نحن" أو

 بنا  االتصال  فُیرجى  القانون�ة،  حقوقك  لممارسة  طل�ات  أي  ذلك  في  �ما  ، الماثلة  الخصوص�ة  س�اسة  حول  أسئلة  أي  لد�ك  �انت  إذا
 .أدناه  الموضحة الب�انات �استخدام
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 االتصال  مسؤول ب�انات

 م .م. ذ للض�افة  ماتش: �الكامل القانوني  الك�ان اسم

 المعلومات أمن مدیر: االسم

 customerservice@match-hospitality.com :اإللكتروني البر�د عنوان

 سو�سرا ز�ورخ،، 8002شارع تبدي،   17  :البر�دي العنوان

 + 41)  0(  44 5831461: الهاتف رقم

  الفرصة   نقدر  فإننا  ذلك،  ومع.  إقامتك  بلد  في  الب�انات  حما�ة  �قضا�ا  المعن�ة  الرقاب�ة  السلطة  إلى  وقت  أي  في  شكوى   تقد�م  لك  �حق
 . األول المقام في بنا االتصال ُیرجى لذا  ، الرقاب�ة السلطة  تلكب االتصال قبل مخاوفك مع للتعامل

 

 �التغییرات إبالغنا� والتزامك الخصوص�ة س�اسة  على تطرأ التي التغییرات

 .�انتظام بنا الخاصة الخصوص�ة  س�اسة نراجع نحن

 . 2021 مارس 03 بتار�خ اإلصدار لهذا تحدیث آخر تم

  سر�ان   خالل  الشخص�ة  ب�اناتك  تغیرت  إذا  إعالمنا  وُ�رجى.  وحدیثة  دق�قة  بها  نحتفظ  التي  الشخص�ة  كب�انات  تكون   أن   المهم  من
 . معنا عالقتك

 

 لغیر التشعب�ة ل روا�طال

  هذه   فوق   النقر �سمح  قد.  للغیر  تا�عة  وتطب�قات  إضاف�ة  ومكونات  إلكترون�ة  لمواقع  تشعب�ة  روا�ط  اإللكتروني الموقع  هذا   یتضمن  قد
 ولسنااإللكترون�ة للغیر    مواقعال  في  نتحكم  ال  نحن.  مشار�تها  أو  كب�انات  �جمع  للغیر  االتصاالت  هذهتفعیل    أو  التشعب�ة  الروا�ط

 موقع   لكل  الخصوص�ة  س�اسة  قراءة  على  ،اإللكتروني  موقعنا  تغادر  عندما  ونشجعك،.  مبه  الخاصة  الخصوص�ة   ب�انات  عن  مسؤولین
 . تزوره إلكتروني

 

 عنك   نجمعها التي الب�انات .2

  ُحِذَفت   التي  الب�انات  تشمل  وال  ،خاللها  من تحدید هو�ته    �مكن  التيو   الفرد   عن  معلومات  أي   الشخص�ة  المعلومات  أو  �الب�انات  ُ�قصد
 ). المصدر مجهولة ب�انات( الهو�ة منها

 وتخز�نها   واستخدامهافي مجموعة واحدة على النحو التالي   ووضعها  �ك  الخاصة   الشخص�ة  الب�انات  من   مختلفة  أنواع   �جمع  نقوم  قد
 ): معنا ترتی�ك حسب جم�عها أو عنك  الشخص�ة الب�انات من المختلفة األنواع هذه �عض �جمع نقوم قد أننا مالحظة یرجى( ونقلها

 ومحل  المیالد   وتار�خ  الوظ�في  والمسمى  المماثل  المعرف  أو  المستخدم  واسم  األخیر  واالسم  الزواج  قبل  واالسم  األول  االسم  تتضمن  الهو�ة  ب�انات □
 . والجنس واللغة اإلقامة

 .الهواتف وأرقام اإللكتروني البر�د وعنوان التسل�م وعنوان الفواتیر إرسال عنوان تتضمن االتصال ب�انات □

 ظروف   في  �ك  الخاصة  الدفع  �طاقة  ب�انات  نتلقى  قد  أننا  مالحظة  یرجى.  الدفع  و�طاقة  المصرفي  الحساب  ب�انات  تتضمن  المال�ة   الب�انات  □
 . إ�اها وتسُلمنا للمدفوعات سدادك �عد الب�انات بهذه نحتفظ ال ولكننا محدودة،

 . منا  اشتر�تها التي والخدمات المنتجات عن أخرى  وتفاصیل  و�ل�ك منك المقدمة المدفوعات حول تفاصیل تتضمن المعامالت ب�انات □
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 الزمن�ة   المنطقة  و�عداد  و�صداره،  المتصفح  ونوع  �ك،  الخاصة  الدخول  تسجیل  و��انات  ،)IP(  اإلنترنت  بروتو�ول  عنوان  تتضمن  الفن�ة الب�انات □
  تستخدمها   التي  األجهزة  على  األخرى   التقن�ات  من  وغیرها  والمنصة  التشغیل  ونظام  و�صداراتها،  للمتصفح  اإلضاف�ة  المكونات  وأنواع  والموقع،
 . اإللكتروني الموقع هذا إلى للوصول

  و�جا�اتك  وتعل�قاتك  وتفضیالتك  واهتماماتك  قدمتها  التي  الطل�ات  أو   والمشتر�ات  المرور  و�لمة   المستخدم  اسم  تتضمن  الشخصي  الملف  ب�انات □
 . االستب�ان على

 . وخدماتنا ومنتجاتنا اإللكتروني لموقعنا استخدامك ��ف�ة حول معلومات  تتضمن االستخدام ب�انات □

 .�ك الخاصة االتصال وتفضیالت الغیر ومن  منا التسو�ق تلقي في تفضیالتك تتضمن واالتصاالت التسو�ق ب�انات □

  من   غرض  ألي  الد�موغراف�ة  أو  اإلحصائ�ة  الب�انات  مثل  ونشار�ها،   ونستخدمها  المستعارة  الب�انات  أو  المجمعة   الب�انات  �جمع  أ�ًضا  نقوم
 هذه   ألن  القانون   في  شخص�ة  ب�انات  تعتبر  ال  ولكنها  الشخص�ة  ب�اناتك  من  المستعارة  الب�انات  أو   المجمعة  الب�انات  اشتقاق  یتم  وقد .  األغراض
 المئو�ة   النس�ة  لحساب  �ك  الخاصة  االستخدام  ب�انات  نجمع  قد  المثال،  سبیل   فعلى.  م�اشر  غیر  أو  م�اشر  �شكل   هو�تك  عن  تكشف  ال  الب�انات

 ر�طها   أو  المستعارة  الب�انات  أو  المجمعة  الب�انات  بدمج  قمنا  إذا  ذلك،  ومع.  اإللكتروني  الموقع  على  ةمعین   میزة  إلى  �صلون   الذین  للمستخدمین
 ُتستخدم  ولن شخص�ة ب�انات  أنها على المجمعة الب�انات مع نتعامل فسوف م�اشر، غیر  أو م�اشر �شكلهو�تك  تحدد حتى الشخص�ة بب�اناتك

 . الماثلة الخصوص�ة لس�اسة وفًقا إال

  �جمعها   نحن  وسنقوم  تقد�مها  ف�مكنك  خاصة،  غذائ�ة  متطل�ات  لد�ك  أو)  استاد(  معین  ملعب  أي  إلى  الوصول  في  ترغب   ال  أو  ترغب  �نت  إذا
 و�صرف .  منها  تعاني  قد  التي  صح�ةال  ظروفال  أو   اإلعاقات  من  أنواع  أي  شكل  في  الشخص�ة  الب�انات  من   خاصة  فئات  �اعت�ارها  وتخز�نها

 والمعتقدات   االنتماء العرقي  أو  العرق   عن   تفاصیل  �شمل  وهذا(   عنك  الشخص�ة   الب�انات  من  خاصة  فئات  أي  نجمع  ال  إننا  هذا،  عن  النظر
  الحیو�ة و   الوراث�ة  �اناتالب و   الصحة  عن  ومعلومات  العمال�ة  النقا�ات  وعضو�ة  الس�اس�ة  واآلراء  الجنسي  والتوجه  الجنس�ة  والح�اة  الفلسف�ة  أو  الدین�ة

 .الجنائ�ة والجرائم اإلدانات حول معلومات أي نجمع  وال). �ك الخاصة) البیومتر�ة(

 

 الشخص�ة  لب�اناتل كتقد�م عدم

 تلكأخفقت في تقد�م  كنكول بیننا الُمبرم العقد شروط �موجب أو القانون، �موجب الشخص�ة الب�انات جمعاقتضى األمر  إذا
 سبیل علىأننا قد ال نستط�ع،  أي( معك إبرامه نحاول الذي أو بیننا الُمبرم العقد تنفیذ من نتمكن ال فقد الطلب، عند الب�انات
 . بذلك في حینه سُنخطرك ولكننا معك، عقدنا إنهاء  إلى نضطر قد  الحالة،  هذه وفي). الخدمات أو �السلع تزو�دك المثال،

 

 الشخص�ة  ب�اناتك تجم�ع ك�ف�ة .3

 :یلي ما ذلك و�شمل وعنك، منك الب�انات لجمع مختلفة طرًقا نستخدم

 تنا مراسل  خالل  من  أو  االستمارات  ملء  طر�ق  عن   �ك  الخاصة  المال�ة  والب�انات   االتصال  وجهات  �الهو�ة  تزو�دنا   �مكنك  .الم�اشرة  التفاعالت □
 التي  الشخص�ة  الب�انات  ذلك  یتضمن.  ذلك  غیر  أو  الم�اشرة  الدردشة  خاص�ة  طر�ق  عن   الدعم   أو  اإللكتروني   البر�د   أو  الهاتف  أو  البر�د   عبر

 :عندما  تقدمها

 شراؤها؛ أو خدماتنا أو منتجاتنا على للحصول �طلب تتقدم •

 ؛ اإللكتروني موقعنا على حساب �إنشاء تقوم •

 منشوراتنا؛  أو خدماتنا في �االشتراك تقوم •

 إل�ك؛ تسو�ق�ة معلومات إرسال تطلب •

 استب�ان؛  أو مسا�قة تدخل •

 أو لدینا؛ الم�اشرة الدردشة خدمة عبر معنا تتراسل •

 .المالحظات �عض تعطینا •
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 التصفح   و�جراءات   واألجهزة  المكان  حول  الفن�ة  الب�انات  �جمع ،اإللكتروني  موقعنا  مع  تفاعلك  أثناء  تلقائً�ا،  نقوم  قد  .التفاعالت  أو   اآلل�ة  التقن�ات □
 نتلقى  قد.  األخرى   المماثلة  والتقن�ات  الخادم  وسجالت  االرت�اط  تعر�ف  ملفات  �استخدام  الشخص�ة  الب�انات  هذه  �جمع  ونقوم.  الخاصة �ك  وأنماطه

  االطالع   ُیرجى  التفاصیل،  من  للمز�د.  بنا  الخاصة  االرت�اط  تعر�ف  ملفات  تستخدم  أخرى   إلكترون�ة  مواقع  بز�ارة  قمت  إذا  عنك  فن�ة  ب�انات  أ�ًضا
 . https://hospitality.fifa.com/2022/ar على بنا الخاصة االرت�اط تعر�ف ملفات س�اسة على

 :التال�ة الجهات من الفن�ة الب�انات

 جوجل؛  مثل ال�حث ومعلومات التحلیالت مزودو )أ(

 .ما�كروسوفت مثل اإلعالنات، ش�كات )ب(

 .والتسل�م الدفع وخدمات الفن�ة الخدمات مزودي من المعامالت و��انات المال�ة والب�انات االتصال ب�انات □

 اإللكتروني  بر�دك   عنوان  تشارك  فسوف  بنا،  الخاصة  الم�اشرة  الدردشة  خدمة  عبر  معنا  �الدردشة  قمت  إذا  . الم�اشرة  الدردشة  خالل  من  الدعم □
  هذه  إلى  و�اإلضافة.  لك   خدماتنا  تقد�م  من  نتمكن   حتى  ضروري   هذا.  لدینا   الدعم  لفر�ق  نفسك  تعر�ف  و�ذلك  لك،  نسخة  إرسال  ألغراض  معنا

 مطلوب  األمر  وهذا .  المتصفح  إنهاء  حتى  س�ستمر  والذي   متصفحك  في  ارت�اط  تعر�ف  ملف  بوضع   لدینا  الم�اشرة  الدردشة  نظام  س�قوم  المعلومات،
  ملفات   س�اسة  على  االطالع  ُیرجى  التفاصیل،   من  مز�دلل.  موقعنا  إلى  الموجهة  المنفصلة  الصفحة  طل�ات  بین  الم�اشرة  الدردشة  استمرار  لضمان
  الموظفین،   لتدر�ب  الم�اشرة  الدردشة  سجالت  أ�ًضا  نستخدم  إننا.  https://hospitality.fifa.com/2022/arعلى    ا بن   الخاصة  االرت�اط  تعر�ف
 .لك ممكنة خدمة أفضل تقد�م  �مكننا أنه من للتأكد

اإللكتروني)   الموقع  بزائر  الخاصة   االتصال  و��انات  االسم   ذلك  في  �ما(   الم�اشرة  الدردشات  جم�ع  بنصوص  نحتفظ  نحن:  �الب�انات  االحتفاظ □
 .الموظفین وتدر�ب التدقیق ألغراض

 

 الشخص�ة  ب�اناتكاستخدام  �ةك�ف .4

 :التال�ة الحاالت في الشخص�ة ب�اناتك سنستخدم الغالب، وفي. القانون  ألحكام  وفقاً  الشخص�ة ب�اناتك نستخدمس

 . معك سُنبرمه الذي أو أبرمناه الذي العقد تنفیذ إلى نحتاج عندما □

 على بناءً  إجراءات اتخاذ أو ف�ه، طرًفا تكون   الذي العقد لتنفیذ  ضرورً�ا ذلك  �كون   عندما  الغیر مع ومشار�تها ب�اناتك معالجة  العقد بتنفیذ ُ�قَصد
 .عقد أي إبرام قبل طل�ك

 المشروعة   �المصلحة  ُ�قَصد.  المصالح  تلك  تتخطى  ال  األساس�ة   وحقوقك  ومصالحك،)  الغیر  مصالح  أو(  المشروعة  لمصالحنا  ضرورً�ا  ذلك�ان    إذا □
  نرصد  أننا  من  نتأكد  ونحن.  أماًنا   وأكثرها  تجر�ة  وأفضل  منتج/خدمة  أفضل  منحك  من  نتمكن  حتى   و�دارتها  أعمالنا  تنفیذ   حیث  من  شر�تنا  مصلحة
 ال  نحن.  المشروعةنحٍو �صب في مصلحتنا    على  الشخص�ة  ب�اناتك  نعالج  أن  قبل  حقوقك  وعلى)  وسلبً�ا   إ�جابً�ا(  عل�ك  محتمل  تأثیر  أي  وندرس
 اً مطلو� �كون    حس�ما  أو  موافقتك  على  نحصل  لم  ما(  عل�ك  التأثیر  خالل  من  مصالحنا  تجاوز  فیها  یتم  التي  األنشطة  في  الشخص�ة  ب�اناتك  نستخدم

  محتمل  تأثیر  أي  مقابل  المشروعة  لمصالحنا  تقی�منا  ��ف�ة  حول  المعلومات  من  مز�د  على  الحصول  �مكنك).  القانون   �سمح  حس�ما  أو�خالف ذلك  
 . hospitality.com-customerservice@match على بنا االتصال خالل من محددة �أنشطة یتعلق  ف�ما عل�ك

 ذلك   �ان  حیثما  الشخص�ة  ب�اناتك  معالجة  التنظ�مي  أو  القانوني   لاللتزام  �االمتثال  ُ�قَصد  .تنظ�مي  أو  قانوني  اللتزام  امتثالنا اقتضى األمر    إذا □
 .له نخضع تنظ�مي أو قانوني اللتزام لالمتثال ضرورً�ا

  على  االعتماد  معینة  ظروف  في  لنا  �جوز  ما  �خالف  الشخص�ة  ب�اناتك  لمعالجة  قانوني  �أساس  الموافقة  على  نعتمد   ال  نحن  عامة،  و�صفة
 على  وافقت  إذا(  اإللكتروني   البر�د  عبر  إل�ك  م�اشرة  تسو�ق�ة  مراسالت  �إرسال  یتعلق  ف�ما  الشخص�ة  ب�اناتك  لمعالجة  قانوني  �أساس  الموافقة

 :اإللكتروني البر�د عبر بنا االتصال طر�ق عن وقت أي في التسو�ق على الموافقة سحب لك �حق). بذلك ق�امال

hospitality.com-customerservice@match. 
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 أجلها من الشخص�ة ب�اناتك  سنستخدم التي  األغراض

 التي   القانون�ة  واألسس  بها،  الشخص�ة  ب�اناتك  استخدام  نخطط  التي  الطرق   �افة   ووصفنا  أدناه  الجدول  في   األغراض  هذه  حددنا  لقد
 . االقتضاء عند  المشروعة مصالحنا ماه�ة أ�ًضا وحددنا. بذلك للق�ام علیها نعتمد

. أجله   من  ب�اناتك  نستخدم  الذي  المحدد  الغرض  على   اعتماًدا  قانوني  سبب  من  ألكثر  الشخص�ة  ب�اناتك  نعالج   قد   �أننا  العلم  ُیرجى
  المحدد   القانوني  السبب  حول  تفاصیل  إلى  �حاجة  �نت  إذا  hospitality.com-customerservice@match  على  بنا  االتصال  یرجى
 . أدناه الجدول  في سبب من أكثر تحدید تم إذا  الشخص�ة  ب�اناتك  معالجةل عل�ه نعتمد الذي

  في �ما للمعالجة القانوني األساس الب�انات  نوع النشاط /الغرض
 المشروعة  المصلحة أساس ذلك

 الهو�ة  ) أ( جدید  �عمیل  الدخول تسجیل 

 االتصال  ب�انات ) ب(

 معك  عقد إبرام 

 .وتسل�مه طل�ك  معالجة

 :ذلك �شمل

 والتكال�ف  والرسوم والمدفوعات فاتورتنا إرسال  

 واستردادها لنا المستحقة  األموال تحصیل ) 

 لك  والخدمات السلع  تسل�م    

 الهو�ة  ) أ(

 االتصال  ب�انات   ) ب(

 المال�ة  الب�انات  ) ج (

 المعاملة  ب�انات )د(

 والمراسالت  التسو�ق ) ه (

 معك  عقد إبرام  ) أ(

  المشروعة  لمصالحنا ضروري  أمر ) ب(
 )لنا المستحقة  الدیون  السترداد( 

 :ستتضمن والتي  معك  عالقتنا إدارة

  على   تطرأ  التي   التغییرات )  ١(   �شأن   إخطارك  
)  ٢(   و  لدینا،  الخصوص�ة   س�اسة  أو  شروطنا
 ومشتر�اتك   حسا�ك

 استب�ان إجراء  أو  مالحظات بتقد�م  مطالبتك   

 لدینا  العامة  العمالء  خدمة  برسائل   تزو�دك   

  أحداث   أو   األخیرة   اللحظة   في  مهمة  برسائل   زو�دك   
 طارئة 

  الم�اشرة الدردشة خدمة  عبر الدعم  تقد�م) هـ ( 
 .لدینا 

 الهو�ة  ) أ(

 الشخصي  الملف  ) ب(

 والمراسالت  التسو�ق ) ج (

 المكان )د(

 الموقع  تصفح ) ه (

 معك  عقد إبرام  ) أ(

 قانوني  اللتزام لالمتثال  ضروري  أمر ) ب(

  المشروعة  لمصالحنا   ضروري   أمر ) ج (
  ��ف�ة   ودراسة  سجالتنا   تحدیث  على  للمداومة ( 

 )خدماتنا/ لمنتجاتنا  العمالء استخدام

  الجوائز  على السحب  في  المشار�ة  من تمكینك
 االستب�ان   أو المنافسة  أو

 الهو�ة  ) أ(

 االتصال  ب�انات ) ب(

 الشخصي  الملف  ) ج (

 االستخدام  )د(

 والمراسالت  التسو�ق ) ه (

 معك  عقد إبرام  ) أ(

  لدراسة (  المشروعة   لمصالحنا   ضروري   أمر ) ب(
  بهدف   خدماتنا/لمنتجاتنا  العمالء  استخدام   ك�ف�ة

 )أعمالنا   وتنم�ة تطو�رها 

  ذلك  في  �ما (   الموقع  وهذا  أعمالنا   وحما�ة   إدارة
  وتحلیل   و�صالحها،  األخطاء  عن  الكشف

  والدعم،  النظام،   وص�انة  واالخت�ار،   الب�انات، 
 )الب�انات واستضافة  التقار�ر،  و�عداد

 الهو�ة  ) أ(

 االتصال  ب�انات   ) ب(

 الفن�ة  الب�انات  ) ج (

  إلدارة (  المشروعة   لمصالحنا  ضروري   أمر ) أ(
  وتكنولوج�ا   اإلدارة   خدمات   وتوفیر   أعمالنا،

  وفي   االحت�ال،   ومنع  الش�كة،  وأمن   المعلومات، 
  ه�كلة   إعادة   أو  األعمال  تنظ�م  إعادة  س�اق

 )المجموعة

 قانوني  اللتزام لالمتثال  ضروري  أمر ) ب(
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  �الموقع   صلة   ذات   و�عالنات  محتوى �  تزو�دك 
  نقدمها  التي  اإلعالنات  عل�ةاف  وق�اس اإللكتروني  

 فهمها أو  لك

 الهو�ة  ) أ(

 االتصال  ب�انات ) ب(

 الشخصي  الملف  ) ج (

 االستخدام  )د(

 والمراسالت  التسو�ق ) ه (

 الفن�ة  الب�انات  ) و(

ضروري لمصالحنا المشروعة (لدراسة ��ف�ة    أمر
بهدف   خدماتنا  لمنتجاتنا/  العمالء  استخدام 

و�  أعمالنا  وتنم�ة  استرات�جیتنا    عالنتطو�رها 
 )التسو�ق�ة

  موقعنا  لتحسین   الب�انات  تحلیالت  استخدام
  وتجارب  والتسو�ق  خدماتنا  / ومنتجاتنا   اإللكتروني

 عالقاتهم و  العمالء

 الفن�ة  الب�انات  ) أ(

 االستخدام  ) ب(

  أنواع (لتحدید   المشروعة لمصالحنا ضروري  أمر
  موقعنا   و��قاء   وخدماتنا،  لمنتجاتنا   العمالء

  أعمالنا   وتطو�ر   ومالئًما،  محدًثا  اإللكتروني
   ) التسو�ق�ة  استرات�جیتنا عالنو� 

  أو  السلع  حول  لك  وتوص�ات  اقتراحات  تقد�م
 تهمك  قد  التي الخدمات 

 الهو�ة  ) أ(

 االتصال  ب�انات ) ب(

 الفن�ة  الب�انات  ) ج (

 االستخدام  )د(

 الشخصي  الملف  ) ه (

 والمراسالت  التسو�ق ) و(

(لتطو�ر    المشروعة   لمصالحنا   ضروري   أمر
 )أعمالنا وتنم�ة  خدماتنا /منتجاتنا

 

 التسو�ق 

 �التسو�ق   یتعلق  ف�ما  س�ما  ال  الشخص�ة،  للب�انات  المحددة  �االستخدامات  یتعلق  ف�ما  متنوعة  �خ�ارات  لتزو�دك  جاهدین  نسعى
 : الشخص�ة �الب�انات للتحكم التال�ة اآلل�ات �إعداد ُقمنا وقد. واإلعالن

 

  ترو�ج�ةال ناعروض

 قد  أنك  نعتقد  ما  حول  نظر  وجهة  لتشكیل  الشخصي  والملفالفن�ة    الجوانب و   االستخدامو   واالتصال  �الهو�ة  المتعلقة  اتكب�ان  نستخدم  قد
 وهو ( تناس�ك قد التي والعروض والخدمات المنتجات بها نحدد التي الطر�قة هي هذه. اهتمامك یثیر قد  ما أو  تحتاجه، أو ف�ه ترغب

 ). "التسو�قما نسم�ه "

 عندما   بب�اناتك  زودتنا  إذا  أو  معنا  عقًدا  أبرمت  أو  منا  معلومات  طلبت  أو  علیها  وافقت  قد   �نت  إذا  تسو�ق�ة  مراسالت  منا  تتلقى  قد
 .التسو�ق هذا لتلقي الصالح�ة منحتنا أنت  حالة، �ل  وفي الترو�ج�ة،  العروض في سجلت أو مسا�قة أي في اشتر�ت

 

 الغیر  تسو�ق

 قبل »  جي  أ�ه  للض�افة  ماتش«  شر�ات  مجموعة  خارج  شر�ة  أي  مع  الشخص�ة  ب�اناتك  مشار�ة  قبل  الصر�حة  موافقتك  على  سنحصل
 . تسو�ق�ة ألغراض استخدامها

 

 االشتراك   إلغاء

 االشتراك   إلغاء  روا�ط  في   اإلرشادات  �ات�اع  وقت  أي  في   إل�ك  تسو�ق�ة  رسائل  إرسال   عن  التوقف   الغیر  من   أو   منا  تطلب  أن  �مكنك
customerservice@match-  على   وقت  أي  في  بنا  االتصال  طر�ق  عن  أو  إل�ك  إرسالها  یتم  تسو�ق�ة  رسالة  أي  في
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hospitality.com،  لتعدیل   العالمة  تلك  إزالة  أو الصلة  ذات  المر�عات  في  عالمة  ووضع  حسا�ك  إلى  الدخول  تسجیل  طر�ق  عن  أو  
 .التسو�ق�ة تفضیالتك

 أو   �العقد  یتعلق  ف�ما  �ك  وسنتصل  الشخص�ة  ب�اناتك  ب�عض  نحتفظ  نزال  ال  فقد  التسو�ق�ة،  الرسائل  هذه  تلقي  عدم  تختار  عندما
 . معنا األخرى  المعامالت أو المشتر�ات

 

 االرت�اط  تعر�ف ملفات

 المواقع   تقوم  عندما  لتنبیهك  أو  �المتصفح،  الخاصة  االرت�اط  تعر�ف  ملفات  �عض   أو  �ل  لرفض  �ك  الخاص  المتصفح  ض�ط  �مكنك
 أنه  العلم  فُیرجى  رفضها،  أو  االرت�اط  تعر�ف  ملفات  بتعطیل  قمت إذا.  إلیها  الوصول  أو  االرت�اط  تعر�ف   ملفات  بتعیین  اإللكترون�ة

  حول   المعلومات  من  لمز�د.  صح�ح  �شكل  تشغیلها  �صعب  قد  أواإللكتروني    الموقع  أجزاء  �عض  إلى  الوصول  عل�ك  یتعّذر  قد
 على   بنا  الخاصة  االرت�اط  تعر�ف  ملفات  س�اسة  على  االطالع   یرجى  نستخدمها،  التي  االرت�اط   تعر�ف  ملفات

https://hospitality.fifa.com/2022/ar . 
 

 الغرض  تغییر

  آخر  لسبب  الستخدامها  �حاجة  أننا  معقول  �شكل  نعتبر  لم  ما  أجلها،  من  جمعناها  التي  لألغراض  فقط  الشخص�ة  ب�اناتك  سنستخدم
 . األصلي الغرض مع یتوافق

 بنا  االتصال  فُیرجى  األصلي،  الغرض  مع  الجدید  الغرض  معالجة  عمل�ة   توافق  ��ف�ة  حول  شرح  على  الحصول  في  ترغب  �نت  إذا
 .hospitality.com-customerservice@match على

 مسموًحا  أو  مطلوً�ا  ذلك  �ان  حیثما  أعاله،  المذ�ورة  للقواعد  وفًقا  موافقتك،  أو  علمك دون  الشخص�ة  ب�اناتك  نعالج   قد  أننا  العلم  یرجى
 .القانون  �موجب �ه

 

 الشخص�ة  ب�اناتك عن  اإلفصاح .5

 ). 4( الفقرة  في أعاله الجدول في المبینة ولألغراض أدناه  الموضحة  األطراف مع الشخص�ة ب�اناتك مشار�ة إلى نضطر قد

  المعلومات   تكنولوج�ا  إدارة  خدمات  تقدم  التي  لها  التا�عة  الشر�ات  أو  للض�افة  ماتش  شر�ات  مجموعة  في  أخرى   شر�ات.  من الغیر  داخل�ة  أطراف □
 . الق�ادة تقار�ر وتتولى والنظام

 :یلي ما  تتضمن. من الغیر خارج�ة أطراف □

o أجل   من   معهم  معلوماتك  مشار�ة  إلى  ونحتاج   النظام،و   المعلومات  تكنولوج�ا  و�دارة  الدفع  خدمات  �قدمون   �معالجین  �عملون   الذین  الخدمات  مقدمو 
 .طلبتها التي الخدمة أو المنتج  لتقد�م أو منك مدفوعات على الحصول

o  ومراجعي  والمصرفیین  المحامینو   التأمین  شر�ات   ذلك  و�شمل  مشتر�ین،  مراقبین  أو  �معالجین  �عملون   الذین  المهنیون   المحققون   أو  المستشارون 
 . ة� والمحاسب  والتأمین�ة والقانون�ة والمصرف�ة االستشار�ة الخدمات �قدمون  الذین الحسا�ات

o الفعال�ات وسالمة أمن ألغراض األمن�ة الخدمات أو المحل�ة السلطات أو القانون  إنفاذ جهات. 

o أنشطة   عن  اإلبالغ  �طلبون   مشتر�ین  مراقبین  أو  �معالجین  تعمل  التي  األخرى   والسلطات  التنظ�م�ة  والهیئات  الصلة  ذات  الضر�ب�ة  السلطات  
 .معینة ظروف  في المعالجة

o القدم  لكرة  الدولى  االتحاد  الحصر،  ال   المثال  سبیل  على  ذلك،  في  �ما (  ال�طوالت  أو  الفعال�ات  منظمو  FIFA،  لل�طولة  المنظمة  واللجنة  LOC ، 
 ). 1 فورموال التنس، محترفي ورا�طة
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o تشتر�ها أو المصورة اإلعالنات  أو المدفوعة ال�حث �لمات تدیر التي المنظمات ذلك في �ما  اإلنترنت، وش�كة  اإلعالم وسائط شراء و�االت. 

o معتمد مب�عات و�یل أو/و �ائع �صفة فیها نعمل التي الحاالت في( الخدمات أو السلع لك تقدم التي الشر�ات.( 

 

  ب�ع  نختار   قدالذي    الغیر   . اإللكتروني  البر�د   أو  الم�اشرة  الدردشة  مزودي  مثل  االتصال،  �خدمات  تزودنا  التي   الشر�ات  مع   ب�اناتك  نشارك  قد □
 االندماج   أو  أخرى   شر�ات  على  االستحواذ  إلى  أخرى   ناح�ة  من  نسعى  قد.  معه  دمجها  أو  لهملكیتها    نقل  أو  له  أصولنا  أو  أعمالنا  من  أجزاء
 .الماثلة الخصوص�ة س�اسة  في الموضحة ذاتها �الطر�قة الشخص�ة ب�اناتك استخدام الجدد للمالكین ف�جوز  أعمالنا، في تغییر حدث و�ذا. معها

  الشخص�ة   ب�اناتك  �استخدام  الغیر  من  الخدمات  لمقدمي  نسمح  وال.  للقانون   وفًقا  معها  والتعامل  الشخص�ة  ب�اناتك   أمن  مراعاة  الغیر  من  نطلب
 . لتعل�ماتنا ووفًقا محددة ألغراض الشخص�ة ب�اناتك �معالجة فقط لهم ونسمح الخاصة، ألغراضهم

 

  الدولي النقل .6

 . األورو��ة االقتصاد�ة المنطقة خارج ب�اناتك نقل ذلك وس�شمل. للض�افة  ماتش مجموعة  ضمن الشخص�ة ب�اناتك نشارك

 ماتش  مجموعة  شر�ة  موقع  على  بناءً   آخر  مكان  في  واستخدامها  تخز�نها  و�مكن  سو�سرا،  في  الشخص�ة  ب�اناتك   معالجة  تتم  قد
 نفس   تقدم  ال  قد  دوًال   المواقع  هذه  تشمل  وقد(  القواعد  هذه  �موجب  المعلومات  هذه  إلى  �الوصول  له  المسموح  الخدمة  مزود  أو  للض�افة
 ). المعلومات منها ُقِدَمت  التي الدولة �اعت�ارها الب�انات لهذه  الحما�ة من المستوى 

 الشخص�ة   لب�اناتك  معالجتها  فإن  لذا   ،األورو��ة  االقتصاد�ة  المنطقة  خارج  لنا  ینالتا�ع  من الغیر  الخارج�ة  األطراف  �عض  مقار  تقع
 .األورو��ة  االقتصاد�ة المنطقة خارج الب�انات نقل ستشمل

  إلى   السعي خالل  من  األورو��ة  االقتصاد�ة  المنطقة  خارج  ننقلها  عندما الحما�ة  من   مماثلة  درجة  الشخص�ة  ب�اناتك  نمنح  أن  نضمن
 : األقل على التال�ة الوقائ�ة اإلجراءات أحد تنفیذ

  من  لمز�د.  الشخص�ة  للب�انات  الحما�ة  من   مناسً�ا  مستوى   توفر  أنها  األورو��ة  المفوض�ة  ترى   التي  البلدان  إلى  فقط  الشخص�ة  ب�اناتك  سننقل □
 . األورو�ي التحادلتنتمي  ال دول في الشخص�ة الب�انات حما�ة �فاءة: األورو��ة المفوض�ة انظر التفاصیل،

  نفس  الشخص�ة الب�انات تمنح التي األورو��ة المفوض�ة قبل من معتمدة محددة عقود استخدام لنا  �جوز معینین، خدمات �مزودي  نستعین عندما □
 . أخرى  دول إلى الشخص�ة الب�انات لنقل نموذج�ة  عقود: األورو��ة المفوض�ة انظر التفاصیل، من لمز�د. أورو�ا في بها تتمتع  التي الحما�ة

 

 الب�انات  أمن .7

 أو   تغییرها  أو  بها  ُمصرح  غیر   �طر�قة  إلیها  الوصول  أو  استخدامها  أو  الشخص�ة   ب�اناتك  فقدان  لمنع  مناس�ة  أمن�ة  تدابیر  وضعنا  لقد
 والمقاولین   والو�الء  الموظفین  هؤالء  على  مقصورة  الشخص�ة   ب�اناتك  إلى   الوصول   إمكان�ة  أن  �ما.  الخطأ  طر�ق  عن   عنها  الكشف
لتعل�ماتنا، فضًال عن   وفقاً  إال الشخص�ة ب�اناتك �معالجة �قومون  لن والذین  الب�انات هذه معرفة عملهم یتطلب الذیناآلخر�ن  والغیر

  غیر  األطراف  تمكن  عدم  نضمن  أن  �مكننا  وال  مفتوح،  نظام  ع�ارة عن   اإلنترنت  ش�كة  فإن   ذلك،   ومع.  السر�ة  اللتزامأنهم �خضعون  
 . مشروعة غیر ألغراض الشخص�ة  معلوماتك استخدام أو اإلجراءات هذه  على التغلب من لها الُمصرح

 خرق  �أي ُمعتمدة تنظ�م�ة جهة وأي  أنت نخطرك وسوف الشخص�ة، لب�اناتا  خرق اشت�اه في  أي مع  للتعامل إجراءات بتطبیق قمنا
 .ذلك �فعل قانوناً  مطالبتنا عند

 و�إرسالك. مؤ�دة غیر اإلنترنت ش�كة عبر اإللكتروني البر�د سر�ة  أن تعلم أن ف�جب اإللكتروني، البر�د  عبر معنا تتواصل �نت إذا
 .اإلنترنت  عبر  المحتمل  السر�ة  وانعدام   ال�قین  عدم  خطر  تقبل  فإنك  مشفرة،  غیر  معلومات  أو  سر�ة  أو  حساسة  إلكتروني  بر�د  لرسائل
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 الشخص�ة؟  ب�اناتيل استخدامك مدة ما

 أي   تلب�ة  أغراض  ذلك  و�شمل  أجلها،  من  جمعناها  التي  األغراض  لتحقیق  ضرورً�ا  ذلك  �ان  طالما  فقط  الشخص�ة  بب�اناتك   سنحتفظ
 قد  تكون  والتي ،معك الصلة ذات  األخرى  االتصاالت أو/و المستقبلي التسو�ق أو /و تقار�ر، إلعداد  أو  محاسب�ة أو قانون�ة متطل�ات

 .مس�قاً  علیها وافقت

 وحساسیتها،  وطب�عتها  الشخص�ة  الب�انات  مقدار  االعت�ار  �عین  نأخذ  فإننا  الشخص�ة،  لب�انات�ال  المناس�ة  االحتفاظ  فترة  لتحدید
 أجلها   من  التي   واألغراض   عنها،  الكشف  أو  الشخص�ة  لب�اناتك  �ه  الُمصرح   غیر  االستخدام  عن   الناشئة  لألضرار   المحتملة  والمخاطر

 . بها المعمول القانون�ة والمتطل�ات أخرى،  وسائل خالل من األغراض هذه تحقیق �مكننا �ان  إذا وما الشخص�ة ب�اناتك نعالج

 المال�ة   والب�انات  والهو�ة  االتصال  ب�انات  ذلك  في  �ما(  عمالئنا�  الخاصة  األساس�ة  �المعلومات  االحتفاظ  القانون   �موجب  علینا  �جب
 .ضر�ب�ة  ألغراض وهذا لدینا عمالء �ونهم عن توقفهم �عد سنوات ست إلى  تصل لمدة) والمعامالت

 ).المعلومات من للمز�د أدناه الب�انات مسح طلب على االطالع ُیرجى( ب�اناتك حذف منا تطلب أن الحاالت �عض في �مكنك

 هذه  وفي  إحصائ�ة  أو  �حث�ة  ألغراض)  �ك  مرت�طة  تكون   أن  �مكن  ال  �حیث(  الشخص�ة  ب�اناتك  �إخفاء  نقوم  قد  الحاالت  �عض  في
 .آخر إشعارتزو�دك �أي  دون  مسمى غیر  أجل  إلى المعلومات هذه نستخدم قد الحالة 

 

 القانون�ة  حقوقك .9

 : یلي ما لك �حق. الشخص�ة بب�اناتك یتعلق ف�ما -الب�انات حما�ة قوانین �موجب- حقوق �تتمتع  فإنك معینة، ظروف  ظل في

 كب�انات   من  نسخة  على  الحصوللك ذلك    یت�ح  .")الب�انات  موضوع  إلى  الوصول  طلب"  �اسم  المعروف(  الشخص�ة  ب�اناتك   إلى  الوصول  طلب □
 . قانوني �شكل نعالجها  أننا من  والتحقق بها نحتفظ التي الشخص�ة

 قد   ذلك،  ورغم(  بها  نحتفظ  التي  الدق�قة  غیر  أو  الكاملة  غیر  ب�اناتك  تصح�حلك ذلك    یت�ح.  بها  نحتفظ  التي  الشخص�ة  ب�اناتك  تصح�ح  طلب □
 تحدیثها  أو  تصح�حها  أو  الشخص�ة  معلوماتك   مراجعة  ف�مكنك   حساً�ا،  لك  وفرنا   إذا).  لنا  تقدمها   التي  الجدیدة  الب�انات  دقة  من  التحقق  إلى  نحتاج

  .account-commerce/my-https://hospitality.fifa.com/2022/ar/e  على  حسا�ك  إلى  الوصول  طر�ق  عن  وقت  أي  في  تغییرها  أو

  لمواصلة   وج�ه  سبب  وجود  عدم  حالة  في  إزالتها  أو  مسحها  أو  الشخص�ة   الب�انات  �حذف   مطالبتنالك ذلك    یت�ح .  الشخص�ة  ب�اناتك  مسح   طلب □
 ،)أدناه  انظر(  بنجاح  المعالجة  على  االعتراض  في  حقك  تمارس  عندما  مسحها  أو  الشخص�ة  ب�اناتك  �حذف  مطالبتنا  أ�ًضا  لك  �حق.  معالجتها

  نتمكن  ال  قد  أننا  اعلم  ولكن.  المحلي  للقانون   لالمتثال  الشخص�ة  ب�اناتك  مسح  منا  بَ لِ طُ   إذا  أو  قانوني  غیر  �شكل  معلوماتك  عالجنا  قد�نا    اإذ
 .أمكن إن طل�ك وقت في بها إعالمك سیتم والتي محددة قانون�ة ألس�اب �الحذف طل�ك تنفیذ من دائًما

 بوضعك  یتعلق  شيء  هناك   �ان و   ،) �الغیر  الخاصة  تلك   أو(  مشروعة  مصلحة   على  نعتمد  �نا  إذا  الشخص�ة  ب�اناتك   معالجة  على  االعتراض □
  الحق   أ�ًضا   لد�ك.  األساس�ة  وحر�اتك  حقوقك  على  تؤثر   أنها  تشعر  ألنك  األساس  هذا  على  المعالجة  على  االعتراض  في  ترغب  �جعلك  الخاص

 مشروعة  أس�اً�ا  لدینا  أن  نثبت  قد  الحاالت،  �عض  وفي.  الم�اشر  التسو�ق  ألغراض  الشخص�ة  ب�اناتك  ف�ه  نعالج  الذي  المكان  على  االعتراض  في
 .وحر�اتك  حقوقك تتخطى  والتي معلوماتك لمعالجة مقنعة

 إث�ات  منا  تر�د  �نت  إذا)  أ: (التال�ة  الحاالت   في  الشخص�ة  ب�اناتك  معالجة  بتعلیق  مطالبتنا  ذلك  لك  یت�ح.  الشخص�ة  ب�اناتك  معالجة  تقیید  طلب □
 لو   حتى  �الب�انات  نااحتفاظ�نت ترغب في    إذا)  ج(أو  حذفها؛  منا  تر�د  ال   ولكنك  قانوني  غیر  للب�انات  استخدامنا�ان    إذا )  ب(  أو  الب�انات؛  دقة
  التحقق   إلى  نحتاج  ولكننا  لب�اناتك  استخدامنا  على  اعترضت)  د(  أو  ؛فیها  الدفاع  أو  القانون�ة  الدعاوى   إلقامة لها  تحتاج  ألنك  إلیها  �حاجة  نعد  لم

 .الستخدامها  مشروعة أس�اب لدینا �انت إذا مما

 و�مكن  االستخدام  ةوشائع  ةمنظم  �ص�غة  الشخص�ة  ب�اناتكالذي اخترته    للغیر  أو  لك  سنقدم .  الغیر  إلى  أو  إل�ك  الشخص�ة  ب�اناتك  نقل  طلب □
 المعلومات   استخدمنا  إذا  أو  �استخدامها  ق�امنا  على  مبدئً�ا  الموافقة  قدمت  التي  اآلل�ة  المعلومات  على  إال  ینطبق  ال  الحق  هذا  أن  واعلم.  آلً�ا  اقراءته
 . معك عقد إلبرام

 إجراؤها  یتم  معالجة  أي  مشروع�ة  على  ذلك  یؤثر  لن  ذلك،  ومع.  الشخص�ة  ب�اناتك   لمعالجة  الموافقة  علىاعتمدنا    إذا  وقت  أي  في  الموافقة  سحب □

https://hospitality.fifa.com/2022/ar/e-commerce/my-account
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  �ان   إذا  سنخبرك .  التعاقد�ة  �التزاماتنا  الوفاء  أو  لك  معینة  خدمات  أو  منتجات  تقد�م  من   نتمكن   ال  فقد  موافقتك،  سحبت  و�ذا .  موافقتك  سحب  قبل
 .موافقتك ف�ه تسحب الذي الوقت في الحال هو هذا

 . hospitality.com-customerservice@match على  بنا االتصال فُیرجى أعاله، إلیها المشار حقوقك  من أي ممارسة أردت إذا

 

 عادةً  رسوماستحقاق  عدم

 رسوًما   نفرض  قد   ذلك،  ومع).  األخرى   الحقوق   من   حق  أي   لممارسة  أو (  الشخص�ة   ب�اناتك  إلى  للوصول  رسوم  دفع   إلى  تضطر   لن
 . واضح �شكل مفرًطا أو متكرًرا أو الصحة  من له  أساس ال طل�ك �ان إذا معقولة

 

 منكالمطلو�ة  المعلومات

 أي  ممارسة  أو(  الشخص�ة  ب�اناتك  إلى  الوصول  في  حقك  وضمان  هو�تك   تأكید  في  لمساعدتنا  منك  محددة  معلومات  لطلب  نحتاج  قد
  الحصول   في   الحق  �ملك  ال  شخص  ألي  الشخص�ة   الب�انات  عن  الكشف  عدم  لضمان   أمني  إجراء  وهذا ).  األخرى   حقوقك  من  حق

 . استجابتنا تسر�ع لغا�ات �طل�ك المرت�طة األخرى  المعلومات �عض حول منك لالستفسار �ك �االتصال نقوم وقد. علیها

 

 الطل�ات  على للرد الزمن�ة المدة

  �ان   إذا   شهر  من  أكثر  منا  األمر  �ستغرق   قد  األح�ان،  �عض  وفي.  واحد   شهر  غضون   في   المشروعة   الطل�ات  جم�ع  على  الرد   نحاول
 .التطورات آخر على  و�طالعك �إعالمك سنقوم الحالة، هذه وفي . الطل�ات من عدد بتقد�م قمت أو خاص، �شكل معقًدا طل�ك

 

 اقتراحات أو أسئلة

 على  بنا  االتصال  ُیرجى  الشخص�ة،  ب�اناتك  أو  الماثلة  الخصوص�ة  س�اسة  حول  اقتراحات  أو  أسئلة  لد�ك  �انت  إذا
hospitality.com-customerservice@match. 
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