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 C1 – Usage interne  

 .سي .ال .لولاير إيجيبت ال

 سياسة الخصوصية

 

 وألن .في جعل العالم مكانًا أكثر جماًل  عدةللمسا ايقتدى به اجتماعيًا شركة مسؤولةأن تكون إلى لولاير تسعى 

على الثقة  تعتمدعالقة قوية ودائمة مع عمالئنا  ببناءلتزم نالصدق والشفافية يحتالن مكانة مهمة في مجموعتنا، فإننا 

 خصوصيتك أمراحترام ف .جزءا من هذا اللتزام حماية واحترام خصوصيتك وخياراتك وتشكل .والمنفعة المتبادلة

سة الخصوصية سياالخصوصية" و احترام "وعد بصياغةقمنا ، حرصا منّا على ذلك .إلينابالنسبة للغاية ضروري 

 .الكاملة الخاصة بنا

 

 الخاص بنا الخصوصية احترام وعد

 .كوصيتك وخياراتخص احترام (1

 .في كافة خدماتناوالسالمة الخصوصية  إدراجتأكد من ال (2

الحصول / عدم بشأن يمكنك تغيير رأيك  .ذلكتقم أنت بطلب ما لم  إليك تسويقيةمراسالت أي عدم إرسال  (3

 .األوقات من في أي وقتهذه المراسالت الحصول على 

 البيانات الخاصة بك.أو بيع عدم عرض  (4

 .فقط مع شركاء موثوق بهممن خالل العمل  البيانات الخاصة بكنة وسالمة أماالحفاظ على  (5

 .للبيانات الخاصة بككيفية استخدامنا بشأن النفتاح والشفافية  (6

 مسبقا.  هعلي كنطلعلم  على نحو البيانات الخاصة بكعدم استخدام  (7

 .لتنفيذيّةمسؤولياتنا القانونية وا تلبية طلباتك بقدر اإلمكان بما يتماشى معوالعمل دوما على حقوقك احترام  (8

 

أنواع البيانات الشخصية التي قد ما يلي  فيلمزيد من المعلومات حول ممارسات الخصوصية الخاصة بنا، نوضح ل

نتشارك قد لّتي األطراف او ،نا لهذه البياناتاستخدام يةتفاعلك معنا، وكيفخالل مباشر أو من بشكل منك نتلقاها 

 .البيانات الشخصية الخاصة بكفي ما يتعلّق بوحقوقك ، آمنةوإبقائها  ة هذه البياناتحماي يةوكيف ،هذه البيانات معها

بشأن كافة نظرة عامة هو إعطاؤك سياسة الخصوصية هذه  ولكن الهدف من ،الحالت عليككافة هذه قد ل تنطبق 

 .قد نتفاعل معاً من خاللهاالمواقف المحتملة التي 

 

خدمات من تقديم المزيد من ال بالتالي تمّكناو ،عنك تمّكنا من معرفة المزيد من المعلوماتكلما  معنا،تفاعلت كلما 

 .لك صّممة خصيصامال

 

 هانقوم باستخدامفإننا  ،كالخاصة بشخصية ال البيانات جمعب نحن نقومشخصية معنا أو عندما  كعندما تشارك بيانات

أي  وجود في حال .ات وصفحة األسئلة واألجوبة )إن وجدت( بعنايةيرجى قراءة هذه المعلوم .هذه السياسةوفقًا ل

  اإللكترونيالبريد  بياناتك الشخصية، يرجى التصال بنا علىمخاوف في ما يتعلّق باستفسارات أو 

  

   سياسة الخصوصيةمحتوى 

 هويتنا

 البيانات الشخصيةتعريف 

 استخدامها يةجمعها وكيفيتم البيانات التي 

 بياناتتلقي الو جمعية كيف

 بشكل آلي القرار اتخاذ 

  تحديد مواصفات الملف الشخصي

 الوصول إلى بياناتك الشخصية اّلتي يمكنهااألطراف 

 ةبياناتك الشخصيمكان تخزين 

 بياناتك الشخصيةمدة تخزين 

  مدى سالمة البيانات الشخصية

 الجتماعي الروابط لمواقع األطراف الثالثة وتسجيل الدخول إلى وسائل التواصل

 تم إنشاؤه بواسطة المستخدميالجتماعي والمحتوى الذي وسائل التواصل 
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 خياراتالحقوق وال

 التصال بنا 

 

 هويتنا

نذكر . عندما تشاركنا إياهاالبيانات الشخصية التي  الحفاظ على سرية ةيمسؤول. سي .ال .لولاير إيجيبت التحمل ت

لولاير "مراقب البيانات" تعتبر  .سي .ال .لولاير إيجيبت الإلى بذلك نشير نا فإن، نتكلم بصيغة الجمع أو "لولاير"اسم 

 ألغراض قوانين حماية البيانات المعمول بها.

 
 .سي .ال .لولاير إيجيبت ال

 شارع التسعين الجنوبي 69

 التجمع الخامس

 القاهرة الجديدة 

  مصر

 

 البيانات الشخصيةتعريف 

 

( على سبيل المثال سمكإمباشر )بشكل هويتك إما تحديد من خاللها مات يمكن أي معلوهي البيانات الشخصية" "

فإن  بالتالي .(على سبيل المثال خاصرقم تعريف ك مقدّمة بأسماء مستعارةأو بشكل غير مباشر )من خالل بيانات 

وأسماء  ،الهاتف المحمولرقم و ،عنوان المنزلو ،البريد اإللكترونيكتفاصيل البيانات الشخصية تتضمن 

يتم إنشاؤه من والمحتوى الذي  ،وعادات التسوق ،الشخصية خياراتوال ،وصور الملفات الشخصية ،المستخدمين

قمية رّ ال الهويّةأيًضا البيانات الشخصية تشمل قد  .والمعلومات المالية ومعلومات الرعاية الجتماعية ،المستخدمقبل 

 الجّوال لجهاز (MAC) ماك أو عنوانالخاص بك هاز الكمبيوتر جلن بروتوكول اإلنترنت عنواك الّتي تنفرد بها

 .(cookies) باإلضافة إلى ملفات تعريف الرتباط الخاص بك،

 

 استخدامها يةجمعها وكيفيتم البيانات التي 

 

ً  نحن نحبف .بهمحور كل ما نقوم ، كمستهلك نتأ تشّكلبالنسبة إلى شركة لولاير،  نتعّرف و تواصل معك،أن ن دوما

يحبون أن الكثير من عمالئنا نعلم  كذلك .باستخدامها أنت منتجات تستمتعبابتكار وتصنيع نقوم  لكي إليك عن كثب،

نحن نقوم  ، أوبياناتك الشخصية معنامن خاللها العديد من الطرق التي قد تشارك ثمة فإنه ، بالتالي .التواصل معنا

 .بحملك على اإلدلء بها

 

 اتبيانوتلقي ال جمعية كيف

 

أو  ة الخاصة بناجهزاألأو  تطبيقاتالنماذج أو الأو اإللكترونية عبر مواقعنا أو تلقيها بيانات منك الجمع يمكن 

قد في بعض األحيان،  .أو العالمات التجارية على مواقع التواصل الجتماعي أو غير ذلك لولاير منتجاتصفحات 

أو التصال بنا  أو عند ،سبيل المثال، عندما تقوم بإنشاء حساب )علىبتزويدنا بهذه البيانات بشكل مباشر أنت تقوم 

. وفي بعض األحيان صالونات التجميل(أو متاجر / التطبيقات أو ال/  مواقع اإلنترنت عبر نامنتجاتمن شراء أي  عند

 (cookies) طاستخدام ملفات تعريف الرتبامن خالل  ،)على سبيل المثالهذه البيانات  بجمع نحن نقومقد األخرى، 

الشركات األخرى بما في ذلك أخرى،  ةثالثبياناتك من أطراف قد نتلقى  وأتطبيقاتنا(  /لفهم كيفية استخدامك لمواقعنا 

 .التابعة لمجموعة لولاير

 

الحصول على كون يالعالمات النجمية حيث بواسطة الحقول اإللزامية نشير إلى  ،جمع البياناتب ما نقوم نحنعند

 :بالنسبة إلينا من أجل اات ضروريهذه البيان

من خالل مواقعنا / عبر  قمت بشرائهاتسليم المنتجات التي  ،)على سبيل المثالالعقد المبرم معك تنفيذ  -

 ؛تطبيقاتنا(

 أو ؛إخبارية( رسالةتزويدك ب ،)على سبيل المثال قمت بطلبهاويدك بالخدمة التي تز -

 (.لفواتيراإصدار مثل )المتثال للمتطلبات القانونية  -
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على قدرتنا على تقديم المنتجات  يؤثر فإن ذلك قد ،نجميةالعالمة البالمشار إليها البيانات ب ناتقم بتزويدإذا لم 

 .اّلتي قمت بطلبها والخدمات

 

 :يرجى مراجعة الجدول أدناهالتفصيل من  للمزيد

  ؟أو طلب التزويد بهاالبيانات  قد يتم جمعخالل أي تفاعالت  (1
 .نقوم نحن باستخدام أو جمع البيانات الخاصة بكالنشاط الذي تشارك فيه عندما نوع  لعمودايشرح هذا 

مواقع الصفح أحد تأو ، إخبارية رسالةفي الشتراك طلب أو  ،عملية شراءإجراء عند  ،على سبيل المثال

 .التطبيقات /

  اعلك معنا؟تف من خاللأو  بشكل مباشرنتلقاها منك قد البيانات الشخصية التي هي ما  (2
 .معيّن موقففي نك نقوم بطلبها مأنواع البيانات التي قد  العموديشرح هذا 

 ؟ هذه البيانات كيف ولماذا قد نستخدم (3

 .جمعهامن  والغرضبياناتك بما قد نفعله  عموداليشرح هذا 

  ما هو األساس القانوني الستخدام بياناتك الشخصية؟ (4
 .الخاصة بك بياناتلا نا إلى استخدامالّذي قد يدفع سببال عموداليوضح هذا 

 
 :يكون األساس القانوني لمعالجة بياناتك ،البياناتتم من أجله استخدام يالذي الغرض بحسب 

 ؛موافقتك الحصول على 

  والتي يمكن أن تشمل: ،المشروعةمصلحتنا 

 احتياجاتك  مصالحنا التجارية لمساعدتنا على فهم ،بشكل أكثر تحديدًا :تحسين منتجاتنا وخدماتنا

مواقع / التطبيقات / األجهزة والمنتجات الوبالتالي تحسين خدماتنا و ،وتوقعاتك بشكل أفضل

 .بما يصب في مصلحة عمالئناوالعالمات التجارية 

 اختالس وأاحتيال عملية أي  منع حدوثوالتسديد بشكل كامل لضمان  :منع االحتيال. 

  ة الخاصة جهزاألتطبيقات/ المواقع/ الت التي تستخدمها )األدواإلبقاء  :على أمانة أدواتناالمحافظة

 .مستمربشكل  هاتحسينلومناسب بشكل  هاولضمان عملسليمة ( آمنة وبنا

 ؛طلبها مناتقوم ببشكل أكثر تحديدًا ألداء الخدمات التي  :تنفيذ عقد 

 بموجب القانونبحيث تكون معالجة البيانات مطلوبة  أسس قانونية. 
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 على بياناتكونتائج هذه التفاعالت تفاعالتك معنا بشأن لمعلومات احول نظرة عامة 

 

قد خالل أي تفاعالت 
يتم جمع البيانات أو 

 ؟طلب التزويد بها

البيانات الشخصية التي هي ما 
أو  بشكل مباشرنتلقاها منك قد 

 تفاعلك معنا؟ من خالل

ستخدام ما هو األساس القانوني ال ؟هذه البيانات كيف ولماذا قد نستخدم
 بياناتك الشخصية؟

إنشاء حساب 

 وإدارته

المعلومات التي يتم 

جمعها أثناء إنشاء 

حساب على مواقع / 

من  لولايرتطبيقات 

خالل تسجيل دخول 

وسيلة من وسائل إلى 

الجتماعي التواصل 

 .المتجر ضمنأو 

قد  ،مدى تفاعلك معنابحسب 

 :تتضمن هذه البيانات

 ؛الشهرةسم وال 

 جنس؛ال 

 البريد  عنوان

 اإللكتروني؛

 عنوان؛ال 

 رقم الهاتف؛ 

 صورة؛لا 

  ؛لعمرأو االولدة تاريخ 

  واسم المستخدم الهوية

 ؛وكلمة المرور

 شخصي أو الوصف ال

 ؛لخيارات المفّضلةا

 تفاصيل الطلب؛ 

 الشخصي في ملف ال

وسائل التواصل 

يتم الجتماعي )حيث 

في هذه تسجيل الدخول 

هذه مشاركة أو الوسائل 

 .الشخصية معنا( البيانات

 ِل:

 ؛طلباتك تلبية 

  إدارة أي مسابقات أو حمالت

ترويجية أو استطالعات أو 

 ؛المشاركة فيهاتختار منافسات 

 ؛الرد على أسئلتك والتفاعل معك 

  لك؛ برنامج ولءتقديم 

  خياراتك إدارة بلك السماح

 .المفضلة

 تنفيذ عقد 

لتزويدك بالخدمة التي طلبتها 

ال إنشاء حساب أو إكمك)

 .استطالع أو شراء منتج(

  إليكتسويقية  رسائلإرسال 

( ذلك تقوم أنت بطلب اعندم)

 بشكل خاصتكون مصممة 

 "ملفك الشخصي" لتتناسب مع

ستناد إلى البيانات أي بال)

إلى الشخصية التي نعرفها عنك و

 ؛(خياراتك المفضلة

 موافقةال 
 يةالتسويقرسائل الإلرسال 

 .إليكة مباشر

 شخصي ذات طابع دمات تقديم خ

 جمالالتعتمد على خصائص 

 الخاصة بك؛

 مراقبة مواقعنا/ تطبيقاتنا 

 ؛هاوتحسين

  تشغيل التحليالت أو جمع

 ؛اإلحصاءات

  تأمين مواقعنا / تطبيقاتنا وحمايتك

 ؛ضد الحتيالوحمايتنا 

 المصلحة المشروعة 
لضمان إبقاء مواقعنا / تطبيقاتنا 

 آمنة وحمايتها ضد الحتيال

ساعدتنا على فهم احتياجاتك وم

 ،بشكل أفضل طلّعاتكوت

وبالتالي تحسين خدماتنا 

 .ومنتجاتنا وعالماتنا التجارية

االشتراك في 

اإلخبارية الرسائل 

 والمراسالت

 التجارية

بحسب مدى تفاعلك معنا، قد 

 :تتضمن هذه البيانات

  عنوان البريد

 اإللكتروني؛

 ؛السم والشهرة 

  الوصف الشخصي أو

 ارات المفّضلةخيال

  الملف الشخصي في

وسائل التواصل 

الجتماعي )حيث يتم 

تسجيل الدخول في هذه 

الوسائل أو مشاركة هذه 

 .(البيانات الشخصية معنا

 :لِ 

 إليك  إرسال رسائل تسويقية 

منا ذلك( تكون  عندما تطلب)

لملفك "مصممة بشكل خاص 

بالستناد إلى البيانات ” الشخصي

ا عنك وإلى الشخصية التي نعرفه

)بما في ذلك  (خياراتك المفضلة

 ؛موقع متجرك المفضل(

 موافقةال 
إلرسال الرسائل التسويقية 

 .مباشرة لك

  تشغيل التحليالت أو جمع

 .اإلحصاءات
 مشروعةالمصلحة ال 

التسويقية وفهم رسائلنا لتكييف 

وضمان حصولك  ،فعاليتهامدى 

 ؛األنسبالتجربة على 

ياجاتك لمساعدتنا على فهم احت

 ،وتوقعاتك بشكل أفضل
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وبالتالي تحسين خدماتنا 

 .ومنتجاتنا وعالماتنا التجارية

 في ثة محدّ  إقصاء ظ بقائمةاحتفال

التواصل عدم منا طلبت حال 

 ؛معك

 قانونيةالسس األ 

إلبقاء على التفاصيل الخاصة ا

إذا طلبت اإلقصاء بك في قائمة 

رسائل منا عدم إرسال أي 

 .مباشركل بش إليك يةتسويق

المشتريات وإدارة 

 الطلب

 

تم يالمعلومات التي 

جمعها خالل عملية 

تم إجراؤها يشراء 

قع/ تطبيقات/ اعلى مو

وسائل صفحات 

الجتماعي التواصل 

أو في  لولايرالخاصة ب

 المتجر

بحسب مدى تفاعلك معنا، قد 

 :تتضمن هذه البيانات

 ؛السم والشهرة 

  عنوان البريد

 اإللكتروني؛

 التسليم عنوان ان )العنو

 ؛والفواتير(

 رقم الهاتف؛ 

  الوصف الشخصي أو

 خيارات المفّضلةال

  الملف الشخصي في

وسائل التواصل 

الجتماعي )حيث يتم 

تسجيل الدخول في هذه 

الوسائل أو مشاركة هذه 

 ؛(البيانات الشخصية معنا

  عملية حول معلومات

بما في ذلك الشراء 

المنتجات التي تم شراؤها 

 ؛المتجر وموقع

  أو ؛والمعلوماتالتسديد 

  شراءالتاريخ 

 :لِ 

 عندما طلبك إلتمام لتصال بك ا

وضع بحفظ عربة التسوق أو تقوم 

دون إكمال فيها من المنتجات 

 ؛عملية الدفع

  منتج ترغب في ر عن توفّ إخبارك

 ؛شرائه

  طلبك بما في ذلك متابعة ومعالجة

 ؛المحددتسليم المنتج إلى العنوان 

  تجدر  .طلبك وعاتمدفإدارة

نقوم بجمع  أننا لإلى  هنا اإلشارة

الدفع )رقم الخاصة بمعلومات ال

باي بطاقة الئتمان/ معلومات 

تفاصيل الحساب المصرفي( بال/ 

 منإنما يتم جمعها بشكل مباشر 

 ؛مزودي خدمات الدفع قبل

 تواصل قائم بينناأي  معالجة 

 ؛بخصوص طلبك

 تنفيذ عقد: 

ي طلبتها لتزويدك بالخدمة الت

 .شراء(ال)

 تأمين المعامالت ضد الحتيال. 

نعتمد على تجدر اإلشارة إلى أننا 

طرف ثالث  مزود / خدمات

للكشف عن عمليات الحتيال 

بالكامل من الدفعة تسديد وضمان 

أي شخص آخر من قبل أو قبلك 

 ؛مفوض من قبلك

 إذا قمت الشخصي  كإثراء ملف

معلومات بواسطة البعملية شراء 

 ؛حسابكي ف

  مدى الرضى؛قياس 

 أي نزاع يتعلق بعملية  معالجة

 ؛شراء

 ألغراض إحصائية. 

 مشروعةالمصلحة ال 

عملية أي من حمايتنا لحمايتك و

وصول المبلغ احتيال ولضمان 

أي عملية غياب وكامل بال

 .اختالس وأاحتيال 
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التصفح عبر 

 اإلنترنت

 

المعلومات التي يتم 

جمعها بواسطة ملفات 

 رتباطتعريف ال

(cookies*)  أو

تقنيات مشابهة  كجزء 

قع/ الموتصفحك من 

و/ أو  لولايرتطبيقات 

موقع/ تطبيقات 

 .األطراف الثالثة

 

للحصول على 

ملفات بشأن معلومات 

 تعريف الرتباط

(cookies)  المحددة

التي تم وضعها عبر 

 ،موقع/ تطبيق معين

إلى  عودةيرجى ال

جدول ملفات تعريف 

 (cookies) الرتباط

 .ذات الصلة

 

 

 

 

 

 

 

 

ملفات تعريف الرتباط * 

هي ملفات نصية صغيرة 

على جهازك يتم تخزينها 

الكمبيوتر أو جهاز )

الجهاز اللوحي أو الهاتف 

 تقوم المحمول( عندما

بزيارة أي مواقع 

د بحسب مدى تفاعلك معنا، ق

 :تتضمن هذه البيانات

  البيانات المتعلقة

باستخدامك لمواقعنا/ 

 :تطبيقاتنا

 من أين أتيت؛ 

 ؛تفاصيل تسجيل الدخول 

  قمت الصفحات التي

 ؛ بتصفحها

  قمت مقاطع الفيديو التي

 ؛شاهدتهابم

  نقرت أو اإلعالنات التي

 ؛عليهاضغطت 

  المنتجات التي تبحث

 ؛عنها

 مكان تواجدك؛ 

 ؛مدة زيارتك 

 قمت جات التي المنت

 .تكلس لتشكيلا باختياره

 

 :تقنيةالمعلومات ال

  بروتوكول عنوان

 ؛اإلنترنت

  حول معلومات

 ؛المتصفح

  الجهازحول معلومات. 

 

ف فريد يتم منحه لكل رّ مع

زائر وتاريخ انتهاء صالحية 

ف  .هذا المعِرّ

 نستخدم ملفات تعريف الرتباط

(cookies)، حيثما كان ذلك مناسبا، 

نات الشخصية األخرى التي مع البيا

)مثل عمليات  بها زودتناسبق أن 

الشراء السابقة أو ما إذا كنت مشترًكا 

لبريد عبر ااإلخبارية الرسائل في 

 :اإللكتروني( أو األغراض التالية

 

  قع/ اموالللسماح بتشغيل

 :المناسب شكلالالتطبيقات ب

o ؛عرض مناسب للمحتوى 

o  ؛التسوق عربةإنشاء وتذكر 

o تذكر تسجيل الدخول إنشاء و

 ؛الخاص بك

o  تخصيص الواجهة مثل

 ؛اللغة

o المرفقة بجهازك  اييرالمع

 ،بما في ذلك دقة الشاشة

 ؛إلخ

o تحسين مواقعنا / تطبيقاتنا، 

عن  ،على سبيل المثال

 .طريق اختبار أفكار جديدة

 

  اتموقع / التطبيقالللتأكد من أن 

حميك من الحتيال توة وسليمة آمن

مواقعنا أو أو سوء استخدام 

من  ،على سبيل المثال ،خدماتنا

 .الخلل وإصالحهإيجاد خالل 

 

 لتشغيل اإلحصائيات: 

o  لتفادي تسجيل الزوار

 ؛مرتين

o  لمعرفة رد فعل المستخدمين

 ؛على حمالتنا اإلعالنية

o ؛لتحسين عروضنا 

o  لمعرفة كيف اكتشفت

 .مواقعنا / تطبيقاتنا

 مشروعةالمصلحة ال: 

بيقات مواقع/تطتوفيرنا للضمان 

تعمل بشكل رسائل و اتوإعالن

شكل مستمر بتتحسن صحيح و

ملفات تعريف فيما خص 

( الضرورية 1الرتباط )

( 2) ،لتشغيل مواقعنا/ تطبيقاتنا

مواقعنا/ بقاء إلالمستخدمة 

 .وسليمةتطبيقاتنا آمنة 
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إلكترونية بما في ذلك 

المواقع اإللكترونية 

 .الخاصة بمجموعة لولاير

  بحسب سلوككلتقديم إعالنات 

 :عبر اإلنترنت

o  لعرض إعالنات عبر

لتي قد اإلنترنت للمنتجات ا

استنادًا إلى سلوكك  تهمك

 ؛السابق

o إعالنات  نعرض لكل

منصات ومحتوى على 

 .التواصل الجتماعي

 

 لتناسبكخدماتنا  كييفلت: 

o  مواد إلرسال توصيات أو

بناًء  لك أو محتوىتسويقية 

على ملفك الشخصي 

 ؛واهتماماتك

o  لعرض مواقعنا/ تطبيقاتنا

مصممة خصيصا بطريقة 

عربة تذكر ك لتناسبك،

أو تسجيل  خاصتك التسوق

اللغة التّي تقوم الدخول أو 

أو ملفات  عادة باستخدامها

الخاصة تعريف الرتباط 

تخصيص واجهة المستخدم ب

المرفقة  يرايالمعأي )

   مقدار بجهازك بما في ذلك

والخطوط  دقة الشاشة

 .إلخ( ،المفضلة

 

 المحتوى الخاص  للسماح بعرض

وسائل التواصل على بنا 

  أزرار المشاركة) يالجتماع

 .تهدف إلى عرض الموقع(

 موافقةال 
ملفات تعريف الرتباط كافة ل

 .األخرى

 ترويجيةالعمليات ال

 

المعلومات التي يتم 

األلعاب جمعها خالل 

مسابقات وال

والعروض الترويجية 

 النموذجيةطلبات وال

 .ستطالعاتوال

بحسب مدى تفاعلك معنا، قد 

 :تتضمن هذه البيانات

 ؛والشهرة السم 

  عنوان البريد

 اإللكتروني؛

 رقم الهاتف؛ 

  ؛الولدةتاريخ 

 جنس؛ال 

 عنوان؛ال 

  الوصف الشخصي أو

 خيارات المفّضلةال

  قمت بطلبهاإلكمال المهام التي 

دارة مشاركتك في كإ امن

المسابقات واأللعاب 

مراعاة مع  ،والستطالعات

 ؛مالحظاتك واقتراحاتك

 تنفيذ عقد 

 .لتزويدك بالخدمة التي طلبتها

 ألغراض إحصائية.  مشروعةالمصلحة ال 

لمساعدتنا على فهم احتياجاتك 

 ،وتوقعاتك بشكل أفضل

وبالتالي تحسين خدماتنا 

 .ماتنا التجاريةومنتجاتنا وعال
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  الملف الشخصي في

وسائل التواصل 

الجتماعي )حيث يتم 

تسجيل الدخول في هذه 

الوسائل أو مشاركة هذه 

 ؛(البيانات الشخصية معنا

  المعلومات األخرى التي

معنا اركتها قمت بمش

عبر  ،)على سبيل المثال

عن أو  ،صفحة "حسابي"

أو  ،طريق التصال بنا

عن طريق توفير 

المحتوى الخاص بك 

أو التعليق الصور أو ك

سؤال عبر وظيفة 

الدردشة المتوفرة في 

مواقع/ البعض 

أو من خالل  ،التطبيقات

المشاركة في مسابقة أو 

 .لعبة أو استطالع(

  إليك تسويقيةرسائل إلرسال 

 .(حيث طلبت منّا القيام بذلك)
 موافقةال 

إلرسال الرسائل التسويقية 

 .إليكمباشرة 

الذي يقوم محتوى ال

 بإنشائه مستخدمال

 

تم يالمعلومات التي 

جمعها عند إرسال 

على معين محتوى 

منصات إحدى 

 التواصل الجتماعي

أو قبول إعادة 

دام المحتوى استخ

الذي نشرته على 

منصات التواصل 

 .من قبلنا الجتماعي

بحسب مدى تفاعلك معنا، قد 

 :تتضمن هذه البيانات

  أو والشهرة السم

 ؛ةالمستعاراألسماء 

  عنوان البريد

 اإللكتروني؛

 صورة؛ال 

  الوصف الشخصي أو

 ؛خيارات المفّضلةال

  الملف الشخصي في

وسائل التواصل 

تم الجتماعي )حيث ي

تسجيل الدخول في هذه 

الوسائل أو مشاركة هذه 

 ؛(البيانات الشخصية معنا

  المعلومات األخرى التي

معنا قمت بمشاركتها 

عنك )على سبيل المثال، 

عبر صفحة "حسابي"، 

عن طريق التصال أو 

بنا، أو عن طريق توفير 

المحتوى الخاص بك 

أو التعليق الصور أو ك

سؤال عبر وظيفة 

وفرة في الدردشة المت

  وفقًا للشروط واألحكام المحددة

 :اقمت بالموافقة عليهاالتي 

o  ؛أو محتواكتعليقاك لنشر 

o للترويج لمنتجاتنا. 

 موافقةال 
إلعادة استخدام المحتوى الذي 

 .عبر اإلنترنت قمت بنشره

 ألغراض إحصائية.  مشروعةالمصلحة ال 

 لمساعدتنا على فهم احتياجاتك

 ،وتوقعاتك بشكل أفضل

وبالتالي تحسين وتعزيز خدماتنا 

 .ومنتجاتنا وعالماتنا التجارية
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مواقع/ البعض 

 .التطبيقات

استخدام التطبيقات 

 واألجهزة

 

المعلومات التي يتم 

جمعها كجزء من 

استخدامك للتطبيقات 

  .و/ أو األجهزة

بحسب مدى تفاعلك معنا، قد 

 :تتضمن هذه البيانات

 ؛السم والشهرة 

  عنوان البريد

 تروني؛اإللك

 ؛مكان تواجدك 

  ؛الولدةتاريخ 

  الوصف الشخصي أو

 ؛خيارات المفّضلةال

 صورة؛ال 

  بيانات الرعاية

الجتماعية بما في ذلك 

نوع و لون البشرة

 ؛الشعر /البشرة

 تحديد الموقع الجغرافي. 

 :لِ 

  تزويدك بالخدمة المطلوبة

بشكل اختبار منتجاتنا ك)

وشراء منتجاتنا من  ،افتراضي

مواقع البيق أو خالل التط

وتقديم  ،اإللكترونية ذات الصلة

المشورة واإلشعارات بخصوص 

التعرض ألشعة الشمس وروتين 

 ؛شعر(الهتمام بال

  تحليل خصائص الرعاية الخاصة

بك وتوصية المنتجات المناسبة 

)بما في ذلك المنتجات 

والعالجات المخصصة( 

 ؛الروتينية

  اتالمنتجتوفير توصيات بشأن 

 .الروتينية والعالجات

 تنفيذ عقد 

لتزويدك بالخدمة المطلوبة )بما 

تحليل  ،عند الحاجة ،في ذلك

الخوارزمية الالزمة لتوفير 

األبحاث فريق من قبل  الخدمة

 .(والبتكار

 والبتكار من غراض األبحاث أل

 ؛قبل العلماء في مجموعة لولاير

 تطبيقات واألجهزةلمراقبة ال 

 ؛هاوتحسين

 ألغراض إحصائية. 

 مشروعةالمصلحة ال 

بشكل لتحسين منتجاتنا وخدماتنا 

لتتناسب مع احتياجاتك دائم 

األبحاث وتوقعاتك وألغراض 

 .والبتكار

 ستفساراتاال
 

المعلومات التي يتم 

جمعها عند طرح 

األسئلة )على سبيل 

من خالل  ،المثال

المستهلك( العناية ب

المتعلقة بعالماتنا 

التجارية ومنتجاتنا 

 .اتهاواستخدام

بحسب مدى تفاعلك معنا، قد 

 :تتضمن هذه البيانات

 ؛السم والشهرة 

 رقم الهاتف؛ 

  عنوان البريد

 اإللكتروني؛

  المعلومات األخرى التي

فيما  كشاركتها معنا عن

)الذي باستفسارك يتعلق 

قد يتضمن بيانات 

 .الرعاية والصحة(

 لإلجابة على استفساراتك 

 بالخدمات إليصالك  ،عند الحاجة

 ت الصلةذا

 موافقةال 
 .لمعالجة استفسارك

 ألغراض إحصائية.  مشروعةال مصلحةال 
لمساعدتنا على فهم احتياجات 

عمالئنا وتوقعاتهم بشكل 

وبالتالي تحسين خدماتنا  ،أفضل

 .ومنتجاتنا وعالماتنا التجارية

 

 

 

 

 تياط التجميليحال من أجل

(Cosmétovigilance): 
 قانونيةالسس األ 
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 آليبشكل القرار اتخاذ 

 

الحتيال  محاولت نا ضدتمواقعنا / تطبيقاتنا / أجهز عبرالتي يتم إجراؤها عمليات ال سالمة ألغراض تأمين

على سبيل  ،وتستند طريقة كشف الحتيال .الطرف الثالث/ مزودل )ة(تابعحل )حلول( نقوم باستخدام  ،الختالسو

عوامل ذكية وتقنيات دمج البيانات واسطة إلى مقارنات بسيطة وترابط وتجمع وتوقعات عمليات الكشف ب ،لمثالا

 .البياناتتنقيب في للوتقنيات مختلفة 

 

 .القرار النهائيما حيث يتخذ شخص بأو قد تتضمن تدخاًل بشريًا بشكل كامل  آليةقد تكون عملية اكتشاف الحتيال 

 .المعقولة للحد من الوصول إلى بياناتكوالضمانات الحتياطات كافة نتخذ سفي كافة األحوال، 

 

قد ل ( 2و) ؛معاملتكل تنافي معالجة طلبك أثناء مراجع اتأخيرً ( قد تواجه 1) ،نتيجة للكشف التلقائي عن الحتيالو

حق الوصول إلى المعلومات  كويكون لدي .الحتيالمخاطر خطر من إذا تم تحديد جزئيا أو بالكامل من خدمة ما تنتفع 

 .يرجى الطالع على قسم "حقوقك وخياراتك" أدناه .التي نبني عليها قرارنا

 

 تحديد مواصفات الملف الشخصي

الّتي يمكن وصفها قد نستخدم بعض التقنيات  ،ذات طابع شخصيأو محتوى رسائل أو عرض نقوم بإرسال عندما 

 تعنى )أي شكل من أشكال المعالجة اآللية للبيانات الشخصية التي" شخصيالملف تحديد مواصفات ال" على أنها

توقع لتحليل أو بشكل خاص و ،استخدام هذه البيانات لتقييم بعض الجوانب الشخصية المتعلقة بالشخص الطبيعيب

 هكأو سلو القتصادي هأو وضع هأو مصالحالطبيعي  لشخصا اهذل المفّضلة الشخصية خياراتالجوانب المتعلقة بال

مختلف جمع بيانات شخصية عنك في نا قد نهذا يعني أن .(هأو حركات تهأو موثوقي تهأو صحمكان تواجده أو 

 خياراتك المفضلةلتقييم وتوقع بتحليلها ه البيانات وبتركيز هذنقوم م من ث .السيناريوهات المذكورة في الجدول أعاله

 .و/ أو اهتماماتك الشخصية

 

مصالحك يناسب لبشكل خاص و/ أو المحتوى المصمم الرسائل عرض نأو  نرسل إليكسوف  ،بناًء على تحليلنا

 .واحتياجاتك

 

يرجى  ." في ظروف معينةتحديد مواصفات الملف الشخصيالعتراض على استخدام بياناتك من أجل " يحق لك

 .الطالع على قسم "حقوقك وخياراتك" أدناه

 

o مراقبة ومنع أي تأثير غير ل

رتبط باستخدام ممرغوب فيه 

 ؛منتجاتنا

o  إلجراء دراسات تتعلق

 ؛بالستخدام اآلمن لمنتجاتنا

o تنفيذ ومتابعة التدابير ل

عند  ،التصحيحية المتخذة

 .الضرورة

قانوني اللتزام باللالمتثال 

لمراقبة اآلثار غير المرغوب 

 .فيها لمنتجاتها

بحسب مدى تفاعلك معنا، قد  ايةرعال

 :تتضمن هذه البيانات

 ؛السم والشهرة 

 رقم الهاتف؛ 

 عنوان البريد اإللكتروني. 

  /إلرسال معلومات عن منتجاتنا و

في المشار إليها أو المعلومات 

رغبات إلى شخص بناًء اللئحة 

 .على طلب شخص آخر

 تنفيذ عقد 

 .لمعالجة الطلب

 

 و

 

 مشروعةال مصلحةال 
ال بشخص بناًء على طلب لالتص

 .شخص آخر
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 الشخصيةالوصول إلى بياناتك  ايمكنه تياألطراف ال  

 

لتزاماتنا الالمتثال ا وذلك بهدف لولايرمجموعة  مع أشخاص آخرين يعملون ضمنقد نشارك بياناتك الشخصية 

أو بعد الحصول على موافقتك للقيام  ،لتحسين منتجاتنا وخدماتناو  ،و/ أو لتأمين أدواتنااالحتيال لمنع  ،القانونية

 .بذلك

 

قد تتمكن شركات  ،وفقط على أساس الحاجة إلى المعرفة ،من أجلها ته البياناذه جمعاألغراض التي تم بحسب 

من )مستعارة إذا كان ذلك ممكنًا بطريقة  ،الوصول إلى بعض بياناتك الشخصيةمن  حول العالممجموعة لولاير 

 .لتزويدك بالخدمات المطلوبة، عند الضرورةو ،(ةمباشر الهوية بطريقة بتحديددون السماح 

 

 ( معةمباشربطريقة  الهوية بتحديد من دون السماح)مستعارة مشاركة بياناتك الشخصية بطريقة كذلك يجوز لنا 

األبحاث ألغراض  ،خارج بلدك ونأولئك المتواجدبما في ذلك  ،لدى لولايرالعامل  اتوالبتكارالبحوث  علماء فريق

 .والبتكار

 

ملفات تعريف بواسطة ذلك تلك التي يتم جمعها يجوز لنا مشاركة بعض بياناتك الشخصية بما في  ،حيثما أمكنو

وإلجراء  ،لمواءمة وتحديث المعلومات التي تشاركها معنا المختلفة، تنا التجاريةابين عالم(  ما cookies)الرتباط 

 .المرسلة إليك رسائلناخصائصك ولتكييف بناء على ات ءحصااإل

 

 عالماتها التجاريةو لولايرمجموعة التفاصيل حول لمزيد من  اإللكتروني لولايريرجى زيارة موقع مجموعة 

 .مواقعهاو

 

 .لولايرتابعة لمجموعة شركات بياناتك الشخصية ألغراض تسويقية مع طرف ثالث أو  نقوم بمشاركةقد 

 

تم ي ،في هذا السياق .موافقتكموجب ألغراض التسويق المباشر بثالثة نشارك فقط بياناتك الشخصية مع أطراف 

إشعار ويتم تطبيق الشروط واألحكام و ،بياناتكمراقب الذي يعمل  ،ناتك بواسطة هذا الطرف الثالثمعالجة بيا

قبل الموافقة على الكشف عن معلوماتك  هذه األطراف بعناية من وثائقتتحقق يجب عليك أن  .الخاص به الخصوصية

 .لها

 

 .الطرف الثالث الموثوق بهم مزوديمن قبل نيابة عنا بالتم أيًضا معالجة بياناتك الشخصية تقد 

 

المعلومات التي  انوفر له، فنيابة عنابالألداء مجموعة من العمليات التجارية  ابه موثوقثالثة نعتمد على أطراف 

دوما نبذل بالتالي فإننا  .عدم استخدام بياناتك الشخصية ألي غرض آخر اب منهنطلو فحسب، ألداء الخدمة تحتاجها

على سبيل  .بياناتك الشخصيةعلى أمانة  اهنعمل معتي ال األطراف الثالثةجميع افظة محقصارى جهدنا لضمان 

 :إلىالخدمات التي تتطلب معالجة بياناتك الشخصية نوكل قد  ،المثال

 

  لمراقبة والتقييم كاالتجارة اإللكترونية وخدمات خدمات اإللكترونية التوفير على التي تساعدنا األطراف الثالثة

التقييمات والمراجعات وإدارة الهوية و برامج الولءومحدد مواقع المتاجر والجتماعي التواصل عبر وسائل 

الذي يقوم بإنشائه أدوات تنظيم المحتوى والبحث  اتومحرك اإلنترنتتحليالت ووإدارة العالقات بين العمالء 

 ؛المستخدم

  مواد ماعي لمساعدتنا على تقديم اإلعالنات والجتالتواصل الرقمية ووسائل و يةوالتسويق يةاإلعالنالوكالت

 ؛واألسئلةالرسائل فعاليتها وإدارة مدى وتحليل  ،التسويق والحمالت

  ؛خدمات البريد / التسليمكمنتج إليك الاألطراف الثالثة المطلوبة لتسليم 

  مات الستضافة خدومزودي المنصات ك ،التي تساعدنا في تقديم خدمات تكنولوجيا المعلوماتاألطراف الثالثة

قواعد البيانات الخاصة بنا وكذلك على برامجنا وتطبيقاتنا التي قد تحتوي على بيانات بشأن الصيانة والدعم و

 ؛أحيانًا الوصول إلى البيانات لتنفيذ المهام المطلوبة(هذه الخدمات عنك )قد تعني 
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  ئتمان الخاصة بك والتحقق من التفاصيل تقييم درجة اللووكالت المرجعية الئتمانية التسديد مقدمي خدمات

 ؛قد معكعالخاصة بك عندما يكون ذلك شرًطا إلبرام 

  يالتجميلالحتياط التي تساعدنا في رعاية العمالء وأغراض األطراف الثالثة. 
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 :قد نكشف أيًضا عن بياناتك الشخصية ألطراف ثالثة

 

  عن بياناتك الشخصية للمشتري المحتمل لهذه األعمال يجوز لنا الكشف بحيث أي أعمال أو أصول  نايعبفي حال

فإن البيانات الشخصية التي  ،أو جزء من أصولها من قبل طرف ثالث لولايرفي حال تم شراء  .أو األصول

يقوم  ،في مثل هذه الحالة ،عند القتضاء .منقولة تعتبر أصولً المتعلقة بهذه األصول وتحتفظ بها حول عمالئها 

معالجة بياناتك لالبيانات الجديد بمعالجة بياناتك ويحدد سياسة الخصوصية الخاصة به مراقب ه المشتري بصفت

 .الشخصية

  أو من أجل  ،مشاركتها من أجل المتثال للتزام قانونيبإذا كنا ملزمين باإلفصاح عن بياناتك الشخصية أو

 ؛عليها سبق أن قمت بالموافقة ألحكام التي شروط الستخدام / المبيعات أو غيرها من الشروط واتنفيذ تطبيق أو 

 .أو لحماية حقوق أو ملكية أو سالمة لولاير أو عمالئنا أو موظفينا

  قيام بذلكتك للموافقمنحتنا إذا. 

  بذلك بموجب القانونكان مسموحا لنا القيام أو إذا. 

 

 :نكشف عن بياناتك الشخصية لشركائنا قد

 

 تطبيق  ،)على سبيل المثال آخر وشريك لولايرمن قبل تم ابتكارها يها الخدمة التي اشتركت ف كانت في حال

تقوم لولاير والشريك بمعالجة بياناتك الشخصية ألغراضهم الخاصة وبذلك يتم  ،مشترك(ذات عالمة تجارية 

 :معالجة بياناتك

o  ؛لولاير وفقًا لسياسة الخصوصية هذهمن قبل 

o  سياسة الخصوصية وأحكامه وبموجب شروطه يانات الشريك الذي يعمل أيًضا كمراقب للبمن قبل

 .الخاصة به

  من خالل اشتراك مخصص )على  لولاير التسويقية والتجارية من شريكالرسائل على تلقي موافقتك في حال

تم معالجة بياناتك ت ،لشركائها(المتاحة و لولايرالتطبيقات التي تحمل عالمة إحدى من خالل  ،سبيل المثال

 .ووفقًا لسياسة الخصوصية الخاصة بهوأحكامه الذي يعمل كمراقب للبيانات بموجب شروطه  بواسطة الشريك

  اجتماعيوسائل تواصل من شبكات محتوى  وسائل التواصل الجتماعي الخاصة بناعلى نشر اليجوز لنا 

ف تعريف قد يتم تخزين مل ،تطبيقاتنا /موقعنا هذه المحتويات من خالل على قمت بالطالعفي حال  .أخرى

مزيد للقراءة سياسة ملفات تعريف الرتباط الخاصة بهذه الشبكات يرجى  .الرتباط من هذه الشبكة على جهازك

 .من المعلومات

 .بياناتك الشخصيةنبيع أو نعرض ال  
 

 مكان تخزين بياناتك الشخصية

 

أو قد يتم الوصول صادية األوروبية خارج المنطقة القتتقع وجهة إلى معها منك نقوم بجقد يتم نقل البيانات التي 

المنطقة الذين هذه كما يمكن معالجتها من قبل الموظفين العاملين خارج من هذه الوجهة أو تخزينها فيها. إليها 

 .أحد مزودي الخدمة لدينادى يعملون لدينا أو ل

 

نظًرا ألن  .ريقة آمنة وقانونيةبنقل البيانات الشخصية خارج المنطقة القتصادية األوروبية بطلولاير تقوم شركة 

فإننا نتخذ خطوات للتأكد من التزام  ،بعض البلدان قد ل يكون لديها قوانين تحكم استخدام البيانات الشخصية ونقلها

تتضمن هذه الخطوات مراجعة معايير الخصوصية  .األطراف الثالثة باللتزامات المنصوص عليها في هذه السياسة

مفوضية التحاد المعتمد من قبل النموذج بحسب )معها عقود مناسبة  إبرامو/ أو طراف الثالثة الخاصة باألواألمان 

 .هنا(المتوفرة األوروبي 

 

 ." أدناهبنا "التصالبحسب قسم يرجى التصال بنا  ،لمزيد من المعلوماتل

 

 بياناتك الشخصيةمدة تخزين 
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لتلبية احتياجاتك أو لالمتثال  من أجله، الّذي تحفظلغرض ا طالما نحن بحاجة إليها، بحسبنحتفظ ببياناتك الشخصية 

 .للتزاماتنا القانونية

 

 :نستخدم المعايير التالية ،بياناتكبالحتفاظ مدة لتحديد 

 ؛نحتفظ ببياناتك الشخصية طوال مدة عالقتنا التعاقدية ،عند شراء المنتجات والخدمات 

 ؛الشخصية طوال مدة العرض الترويجي نحتفظ ببياناتك ،في عرض ترويجي الشتراك عند 

  ؛نحتفظ ببياناتك الشخصية طوال المدة الالزمة لمعالجة استفسارك ،لالستفسار عن موضوع ماعند التصال بنا 

 يوجد عدم النشاط )غياب تطلب منا حذفها أو بعد فترة من  إلى أننحتفظ ببياناتك الشخصية  ،عند إنشاء حساب

 ؛محددة وفقًا لألنظمة والتوجيهات المحليةكما هي جارية( تفاعل نشط مع العالمات الت

  بإلغاء اشتراكك أو تطلب منا  أنت تقوم إلى أننحتفظ ببياناتك الشخصية  ،على التسويق المباشرعند الموافقة

لألنظمة وفقًا كما هي محددة تفاعل نشط مع العالمات التجارية( عدم وجود النشاط )غياب حذفها أو بعد فترة من 

 ؛والتوجيهات المحلية

  لتحقيق بياناتك للمدة الضرورية نحتفظ ب ،وضع ملفات تعريف الرتباط على جهاز الكمبيوتر الخاص بكعند

سلة التسوق الخاصة برتباط اللملفات تعريف الجلسة المطلوبة )على سبيل المثال لمدة  هذه الملفات أغراض

 .والتوجيهات المحليةنظمة ا لألمحددة وفقً المدة للسة العمل( ولالتعريف عن جأو 

 

للسماح لنا بإدارة حقوقنا )على سبيل و قد نحتفظ ببعض البيانات الشخصية لالمتثال للتزاماتنا القانونية أو التنظيمية

 .مطالبنا في المحاكم( أو ألغراض إحصائية أو تاريخيةإلثبات المثال 

 

بحيث  محو هويتكمن أنظمتنا وسجالتنا أو  ة هذه البياناتإزالم تت ،عندما ل نحتاج إلى استخدام بياناتك الشخصية

 .ل يمكن التعرف عليك من خاللها

 

  مدى سالمة البيانات الشخصية

 

 أيضا ذلك  نطلبو .بهذا الشأنالحتياطات المعقولة كافة اتخاذ من خالل بياناتك الشخصية آمنة بإبقاء نحن ملتزمون 

 .بياناتك الشخصية تعالجف الثالثة الموثوق بها التي األطرافي العقود التي نبرمها مع 

 

وخصائص نستخدم إجراءات   ،استالمنا بياناتك الشخصية فعند ،نبذل قصارى جهدنا لحماية بياناتك الشخصيةكذلك 

نقل المعلومات عبر اإلنترنت ليس  ولكن بما أنّ  .لهذه البيانات أمان صارمة لمحاولة منع الوصول غير المصرح به

على مسؤوليتك لذا، يتم نقل المعلومات هذا  .بياناتك المرسلة إلى موقعنا سالمةل يمكننا ضمان  ،بشكل تامنًا آم

 .الخاصة

 

 الروابط لمواقع األطراف الثالثة وتسجيل الدخول إلى وسائل التواصل االجتماعي

 

ات شركائنا والمعلنين والشركات آخر على روابط من وإلى مواقع شبكإلى قد تحتوي مواقعنا وتطبيقاتنا من وقت 

سياسات خصوصية خاصة لها أن هذه المواقع العلم بيرجى  ،إلى أي من هذه المواقعرابط إذا قمت باتباع  .التابعة لنا

هذه السياسات قبل إرسال أي بيانات مراجعة يرجى  .ملتزمين بهاأو عن هذه السياسات لسنا مسؤولين ، وبالتالي بها

 .مواقعشخصية إلى هذه ال

 

في  .ستخدام معلومات تسجيل الدخول إلى وسائل التواصل الجتماعي الخاصة بكلقد نعرض عليك أيًضا فرصة 

الجتماعي منصات التواصل إعدادات بحسب يُرجى العلم بأنك تشارك معلومات ملفك الشخصي معنا  ،هذه الحالة

ومراجعة سياسة الخصوصية الخاصة بها لفهم يرجى زيارة منصة التواصل الجتماعي ذات الصلة  .الخاصة بك

 .كيفية مشاركة بياناتك الشخصية واستخدامها في هذا السياق

 

 تم إنشاؤه بواسطة المستخدمياالجتماعي والمحتوى الذي وسائل التواصل 

 



 بالمستهلكينسياسة الخصوصية الخاصة 
 

15 
 

 C1 – Usage interne  

جمهور أنه يمكن للب المالحظة هنايرجى  .تسمح بعض مواقعنا وتطبيقاتنا للمستخدمين بإرسال المحتوى الخاص بهم

يجب توخي الحذر  لذا ،الخاصة بنا الجتماعيمنصات وسائل التواصل إحدى مشاهدة أي محتوى يتم إرساله إلى 

لسنا مسؤولين عن أي إجراءات  .المعلومات المالية أو تفاصيل العنوان :مثل ،بيانات شخصية معينة الكشف عنبشأن 

لذا  الخاصة بنا، منصات التواصل الجتماعيعلى أحد  قمت بنشر بيانات شخصية في حاليتخذها أفراد آخرون قد 

 .ننصحك بعدم مشاركة هذه المعلومات

 

 حقوقك واختياراتك

 

 :لديك الحقوق التالية .بياناتك الشخصيةبمن المهم أن تكون قادًرا على التحكم ، فحقك في الخصوصيةلولاير تحترم 

 

  الوصف حقوقال
لحصول على معلومات واضحة ايحق لك  اطالعالحق في أن تكون على 

وشفافة وسهلة الفهم حول كيفية استخدامنا 

لهذا السبب، نقوم لبياناتك الشخصية وحقوقك. 

 هذه السياسة.الخاصة بالمعلومات بتزويدك ب

 

 يحق لك الوصول إلى البيانات الشخصية الوصولحق 

قيود بموجب التي نحتفظ بها )الخاصة بك و

 .(معينة

األخذ بعين معقولة مع يجوز لنا فرض رسوم 

توفير الخاصة بالتكاليف اإلدارية  العتبار

 المعلومات.

الطلبات التي ل أساس لها  ىقد ل يتم الرد عل

مفرطة أو المن الصحة بشكل واضح أو 

 متكررة.ال

للقيام بذلك، يرجى التصال بنا على التفاصيل 

 أدناه.

 

إذا كانت  يحق لك تصحيح بياناتك الشخصية التصحيحالحق في 

إذا إكمالها و/ أو غير محدثة غير صحيحة أو 

 كانت غير مكتملة.

للقيام بذلك، يرجى التصال بنا على التفاصيل 

أدناه. إذا كان لديك حساب، قد يكون من األسهل 

تصحيح البيانات الخاصة بك عبر وظيفة 

 .""حسابي

 

الحق في  /الحذفالحق في 

 النسيان

بياناتك ذف حفي بعض الحالت، يحق لك 

أن هذا ليس يرجى العلم ب. محوهاالشخصية أو 

حيث قد يكون لدينا أسباب قانونية أو بحقًا مطلقًا 

 ياناتك الشخصية.بب لالحتفاظشرعية 

حذف بياناتك الشخصية، يرجى ترغب بإذا كنت 

 التصال بنا على التفاصيل أدناه.

 

االعتراض على الحق في 

التسويق المباشر بما في ذلك 

حديد مواصفات الملف ت

 الشخصي 

الرسائل الشتراك في  أو حذف يمكنك إلغاء

 .من األوقات في أي وقت ةالمباشر ةالتسويقي

من األسهل القيام بذلك عن طريق النقر على 

رابط "إلغاء الشتراك" في أي بريد إلكتروني 

، يمكنك وإلإليك. رسالة نقوم بإرسالها أو 

 تصال أدناه.تفاصيل العلى التصال بنا 
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إذا كنت ترغب في العتراض على أي ملف 

، يرجى التصال بنا على شخصي منشأ تعريف

 التفاصيل أدناه.

سحب الموافقة في أي الحق في 

لمعالجة من األوقات وقت 

 البيانات على أساس الموافقة

معالجة بياناتك الخاصة بيمكنك سحب موافقتك 

 نفقة. لعندما تعتمد هذه المعالجة على الموا

المعالجة يؤثر سحب الموافقة على قانونية 

في هذا الموافقة قبل سحبها. بموجب 

في إلى الجدول الخصوص، يرجى الرجوع 

 يةوكيفنقوم بجمعها البيانات التي "القسم 
ساس األ"بشكل خاص العمود " مهااستخدا

متى تتم " لتحديد بيانات؟الالقانوني لمعالجة 

 موافقة.بموجب المعالجة 

سحب موافقتك، وذا كنت ترغب في العتراض إ

 يرجى التصال بنا على التفاصيل أدناه.

 

االعتراض على الحق في 

المصلحة المعالجة على أساس 

 المشروعة

على من األوقات في أي وقت العتراض يمكنك 

بموجب هذه المعالجة تتم معالجة بياناتك عندما 

في هذا الخصوص، المصلحة المشروعة. 

تحت القسم إلى الجدول لرجوع يرجى ا

" مهااستخدا يةوكيفنقوم بجمعها البيانات التي "

ساس القانوني لمعالجة األ"بشكل خاص العمود 
بموجب المعالجة متى تتم " لتحديد بيانات؟ال

 .المصلحة المشروعة

للقيام بذلك، يرجى التصال بنا على التفاصيل 

 أدناه.

 

تقديم شكوى لدى الحق في 

 رقابيةالسلطة ال

يحق لك التصال بسلطة حماية البيانات في بلدك 

لتقديم شكوى ضد حماية البيانات وممارسات 

 لولاير.لدى الخصوصية 

ل تتردد في التصال بنا على التفاصيل أدناه قبل 

تقديم أي شكوى لدى السلطة المختصة بحماية 

 البيانات.

لمزيد من التفاصيل، يرجى التصال بنا على ل

 ل أدناه.التفاصي

 

يحق لك نقل البيانات أو نسخها من قاعدة بياناتنا  قابلية نقل البياناتالحق في 

إلى قاعدة بيانات أخرى. ينطبق هذا فقط على 

بموجب المعالجة تتم حيث بالبيانات التي قدمتها 

عقد أو موافقتك، وتتم المعالجة بواسطة وسائل 

إلى في هذا الخصوص، يرجى الرجوع . آلية

نقوم بجمعها البيانات التي "تحت القسم ول الجد
ساس األ"بشكل خاص القسم " مهااستخدا يةوكيف

متى تتم " لتحديد بيانات؟الالقانوني لمعالجة 

 .بموجب أداء عقد أو موافقةالمعالجة 

لمزيد من التفاصيل، يرجى التصال بنا على ل

 التفاصيل أدناه.

 

بحيث يتم  تنا لبياناتكيحق لك طلب تقييد معالج التقييدالحق في 

بشكل يمكننا من خالله معالجة بياناتك تقييد 
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معالجتها أو إنما ل يمكننا استخدامها تخزينها 

 بشكل أكبر.

في حالت محدودة مدرجة في ذلك ينطبق 

على الشكل الالئحة العامة لحماية البيانات 

 :التالي

 

  يتم العتراض على دقة البيانات الشخصية

البيانات )أي المعني بالشخص من قبل 

لمدة معينة حتى يتمكن المراقب من أنت(، 

  التحقق من دقة البيانات الشخصية؛
 ويتم العتراض من معالجة غير قانونية ال

البيانات )أي أنت( قبل الشخص المعني ب

محو البيانات الشخصية ويطلب تقييد على 

 استخدامها بدلً من ذلك؛

    حاجة إلى ب( لم يعد لولاير )أيالمراقب

إنما  البيانات الشخصية ألغراض المعالجة

الشخص مطلوبة من قِبل تكون هذه البيانات 

المطالبات القانونية لتقديم البيانات المعني ب

 أو ممارستها أو الدفاع عنها؛

    يتم العتراض من قبل الشخص المعني

على المعالجة على ( أنت)أي بالبيانات 

صة أساس المصالح المشروعة الخا

بمراقب البيانات بانتظار التحقق مما إذا 

كانت األسس المشروعة الخاصة بالمراقب 

قد تجاوزت تلك الخاصة بالشخص المعني 

 .بالبيانات
 

 

يد، يرجى التصال يقتإذا كنت ترغب في طلب ال

 بنا على التفاصيل أدناه.

ملفات تعريف  إيقافالحق في 

 االرتباط

الرتباط. عادة ما  ملفات تعريفإيقاف يحق لك 

متصفحات اإلنترنت في يتم برمجة اإلعدادات 

إنما ملفات تعريف الرتباط، بشكل مسبق لقبول 

يمكن ضبطها بسهولة عن طريق تغيير إعدادات 

 متصفحك.

 

يتم استخدام العديد من ملفات تعريف الرتباط 

مواقع/ اللتحسين إمكانية استخدام أو تشغيل 

ملفات تعريف إيقاف ؤدي التطبيقات؛ لذلك فقد ي

استخدام أجزاء معينة من حجب الرتباط إلى 

مواقعنا / تطبيقاتنا على النحو المفصل في جدول 

 ملفات تعريف الرتباط المعني.

 

ملفات كافة إذا كنت ترغب في تقييد أو حظر 

تعريف الرتباط التي يتم تعيينها من قبل 

خدام مواقعنا/ تطبيقاتنا )التي قد تمنعك من است

أجزاء معينة من الموقع(، أو أي مواقع / 
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تطبيقات أخرى، يمكنك القيام بذلك من خالل 

يمكن إيجاد إعدادات المتصفح الخاص بك. 

وظيفة المساعدة في متصفحك. التفاصيل في 

لمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى ل

 التالي:الرابط 

http://www.aboutcookies.org/. 

 

 .هويتكعن إثبات إبراز قد نطلب  ،طلبكلمعالجتك 

 

 

 بنا لاتصاال

 

أو إذا كنت ترغب في  ،إذا كانت لديك أي أسئلة أو مخاوف بشأن كيفية تعاملنا مع بياناتك الشخصية واستخدامها

إرسال أو  Ahmed.Ibrahim@loreal.comيرجى التصال بنا على  ،ممارسة أي من حقوقك المذكورة أعاله

 شارع التسعين الجنوبي، التجمع الخامس، القاهرة الجديدة، مصر. 69. سي .ال .لولاير إيجيبت ال لىإرسالة 
 

 


