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  الخصوصية شعارإ

منا لھا من أجل تحسين منتجاتنا وخدماتنا لصالح جميع عمالئنا ومستخدمي ايمكنك ھنا االطالع على كيفية حمايتنا لمعلوماتك وكيفية استخد

  . موقعنا اإللكتروني

  )2018 /أيارمايو 20تم التحديث في (

ً   .ية من عمالئنا ومستخدمي موقعنا اإللكترونيسنطلب، من حين آلخر، بعض البيانات الشخص ،عملنا لطبيعة تبعا
طبيعة ويمكن أن تكون ھذه البيانات التي نجمعھا مجرد اسم وعنوان بريد إلكتروني، ولكنھا قد تشمل ما ھو أكثر من ذلك بكثير استناداً إلى 

 .مع بيرسون تعاملك
 

مثل ما تبحث عنه  -المتعلقة بكيفية استخدامك لمواقعنا اإللكترونية ، باإلضافة إلى البيانات زودتنا بھاتساعدنا المعلومات الشخصية التي 
وھذا بدوره يُساعدنا على تقديم مجموعة من المنتجات . على فھم عمالئنا بشكل أفضل كمجموعة وكأفراد - والتفضيالت التي تختارھا 

  .تُلبي احتياجاتك التي والخدمات

  حماية بياناتك نحمي كيف
 

  . ماتك الشخصية مع أي شركة، فمن حقك أن تتوقع التعامل مع ھذه المعلومات بسرية تامةعندما تُشارك معلو
نحن نلتزم بحماية أي معلومات شخصية قدمتھا إلينا، كما نمتثل إلى جميع قوانين حماية البيانات ذات . خصوصيتك مھمة للغاية بالنسبة لنا

 .الصلة
 

 :ويعني ذلك أننا
 

  عن معلوماتك التي نحتفظ بھا نتحمل المسؤولية كاملةً  ●
  نحمي خصوصيتك في جميع األحوال ●
  بياناتك الشخصية مطلقًا نفصح عنلن  ●

 
عبر البريد اإللكتروني أو في خطاب، فلن  في رسالة ھاتفية أووسواء كنت قد قدمت تفاصيلك الشخصية عبر اإلنترنت أو الھاتف أو 

 شعارا سوى لألغراض التي طُلبت من أجلھا في البداية، وكما ھو موضح تماًما في إولن نستخدمھ. نستخدمھا مطلقًا دون سبٍب قانوني
 .سياسة ملفات تعريف االرتباطالخصوصية و

 
 :فيما يلي شرح لكيفية إدارتنا لبياناتك الشخصية وحمايتھا، بما في ذلك

 
  نجمعھا عنكطبيعة المعلومات التي  ●
  كيفية جمعنا لھذه المعلومات واستخدامھا ●
  كيفية حمايتنا للمعلومات التي قدمتھا ●
  حقوقك فيما يتعلق بالمعلومات التي نحتفظ بھا عنك ●
  كيفية اإلبالغ عن إساءة االستخدام ●

 
  .بعناية وعقالنية نحن نُدرك في بيرسون أنك تھتم بكيفية استخدام معلوماتك الشخصية ونُقدر ثقتك بنا لفعل ذلك
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 . ليُساعدك على فھم كيفية جمعنا والشركات األخرى التابعة لمجموعتنا لھذه البيانات الشخصية واستخدامھا شعارھذا اإل تّم إعدادولذلك، 
 

 .ارة اإللكترونيةالتجخدمات نّود منك اتخاذ قرارات مستنيرة عند استخدام مواقعنا اإللكترونية وأي مزايا عليھا، بما في ذلك التسجيل و
 

تجارة إلكترونية ية عمليات الخصوصية ھذا على جميع الصفحات الموجودة على مواقعنا والتي ترتبط به وأي مزايا فيھا وأ إشعاريسري 
ومع ذلك، ال يسري على أي مواقع خاصة باألطراف الخارجية وترتبط . أو شراء أو أي عمليات أخرى تتطلب التسجيل على مواقعنا

 .أي من ھذه المواقع التي تزورھا؛ حيث إننا لسنا مسؤولين عنھا الخصوصية في إشعارولذلك، نوصيك بقراءة . قعنابموا
 

عندما نُشير إلى موقعنا اإللكتروني أو مواقعنا، فنحن نقصد أيًا من مواقعنا اإللكترونية أو تطبيقاتنا التي وصلت من خاللھا إلشعار 
 .الخصوصية ھذا

 
  .إشعار الخصوصية ھذاتفاصيل كاملة تتعلق بماھيتنا وشركات مجموعتنا في نھاية  ولقد أدرجنا

  
  

  ما ھي المعلومات الشخصية التي يمكن أن نجمعھا عنك؟
 

رقم الھاتف وعنوان البريد اإللكتروني والعنوان (يمكن أن تشمل المعلومات الشخصية التي نجمعھا عنك االسم وبيانات االتصال 
ريخ ميالدك ووظيفتك والمعلومات المتعلقة بالدورات الدراسية واھتماماتك الشخصية وبطاقتك االئتمانية أو المعلومات وتا) الشخصي

المتعلقة بالفواتير واختيارات التسوق والبيانات المتعلقة بالصفحات التي تزورھا وأنشطتك األخرى على موقعنا، باإلضافة إلى أي 
 .ات صلة بكمعلومات شخصية قدمتھا إلينا وذ

 
ويمكن أن تجمع بعٌض من مواقعنا معلومات أخرى قدمتھا إلينا، مثل المعلومات ذات الصلة بمؤھالتك التعليمية أو مھاراتك أو خبراتك 

ي يتم وما لم يُنص على خالف ذلك على الموقع في الوقت الذ. الوظيفية، إذا كان ذلك مناسبًا في إطار الموقع أو الخدمات المقدمة من خالله
  .فيه تقديم مثل ھذه المعلومات الشخصية، فال تتم معالجتھا إال لألغراض التي قدمتھا من أجلھا فقط

  كيف تجمع بيرسون معلوماتي الشخصية؟
 

 :نجمع معلوماتك الشخصية بطريقتين
 
ينا عند نشر شيٍء على موقعنا، أو عند يمكنك، على سبيل المثال، تقديم معلوماتك إل. المعلومات الشخصية التي تختار اإلفصاح عنھا -1

، أو )عبر اإلنترنت أو على أرض الواقع(التسجيل من أجل الحصول على أي ميزة على موقعنا تتطلب التسجيل، أو عندما تتواصل معنا 
 .عندما تطلب منا سلع أو خدمات

 
فنحن نستخدم ملفات تعريف . ا عبر البريد اإللكترونيالمعلومات التي نجمعھا من خالل تفاعلك على موقعنا أو عندما تفتح رسائلن -2

وغيرھا من التقنيات المماثلة لجمع ) وھي عبارة عن رمز حاسوبي بسيط نخزنه لفترة من الوقت على حاسوبك أو ھاتفك الجوال(االرتباط 
 .صفحة سياسة ملفات تعريف االرتباطلمعرفة المزيد، يُرجى زيارة . ھذه المعلومات

 
سنخبرك مسبقًا قبل جمع معلوماتك الشخصية، إذا طُلب ذلك على أساس اختياري، كما سنخبرك أيًضا بعواقب عدم تقديم معلومات 

 .شخصية اختياري
 

الخاص بك ونوع المتصفح الذي  )IP address( نوان بروتوكول اإلنترنتيجمع خادم الويب من خالل عملية تلقائية منفصلة ع
وتُستخدم تلك . تستخدمه وتفاصيل الموقع اإللكتروني أو التطبيق أو رسائل البريد اإللكتروني التي تصفحتھا قبل الدخول على موقعنا

  :المعلومات بغرض
 

  معرفة عدد المرات التي زرت فيھا موقعنا ●
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  التي زرتھا على موقعنا، حتى نتمكن من تحسين المحتوى وتصميم الموقعتسجيل األقسام  ●
  .فھم فعالية رسائلنا عبر البريد اإللكتروني ●

  .إلى أطراف خارجية من أجل استخدامھا فيما يتعلق بموقعنا بدون تحديد الھويةيمكن أن نُقدم، من حين إلى آخر، ھذه البيانات

  صية؟ماذا تفعل بيرسون بمعلوماتي الشخ
 

، )أغراض تجارية(نستخدم نحن والشركات التابعة لمجموعتنا معلوماتك الشخصية لعدة أغراض تجارية تصب في مصالحنا المشروعة 
أسباب ("أو االمتثال اللتزاماتنا القانونية /، و")الموافقة("أو بموافقتك /، و")أغراض تعاقدية("أو من أجل إبرام أو تنفيذ عقد معك /و

 ").قانونية
 

 :على سبيل المثال، يمكننا استخدام معلوماتك الشخصية بغرض
 

  تزويدك بالخدمات ذات الصلة من خالل موقعنا المتوفر، ألسباب تعاقدية ●
  معالجة عمليات الشراء عبر اإلنترنت، ألسباب تعاقدية ●
عة للمجموعة لك وتزويدك بھا، تحقيقًا إخبارك بمزيد من المعلومات المتعلقة بالمنتجات والخدمات التي نقدمھا وشركاتنا التاب ●

  ألغراضنا التجارية أو بموافقتك
دعوتك للمشاركة في االستبيانات والمناقشات وسحب الجوائز، ومعرفة آرائك بشأن خدماتنا من خالل االستبيانات ومنتديات  ●

  أو بموافقتك /المناقشة عبر اإلنترنت، تحقيقًا ألغراضك التجارية و
  والخدمات المقدمة لك، تحقيقًا ألغراضنا التجاريةتحسين المنتجات  ●
  أو بموافقتك/التسويق ألغراضنا التجارية و ●
  أھداف إحصائية وتحليلية لصالح أغراضنا التجارية ●
  أو أسبابنا القانونية/اكتشاف االنتھاكات أو االحتياالت األمنية ومنعھا والتحقيق فيھا، من أجل تحقيق أغراضنا التجارية و ●
  ة احتياجات وتفضيالت العمالء على نحٍو أفضل، لتحقيق أغراضنا التجاريةتلبي ●

 
حيث إننا نعتمد على موافقتك، . لن نسمح ألي أطراف خارجية غير ذات صلة باستخدام معلوماتك الشخصية بغرض التسويق دون موافقتك

 . ويحق لك سحبھا في أي وقت
 

نواع المستخدمين، ومراجعة كيفية استخدام مواقعنا، والمساعدة في التطوير االستراتيجي كما أننا نستخدم المعلومات الشخصية لتحديد أ
 . وعند القيام بذلك، نُزيل أي ُمعرفات مباشرة. لموقعنا

 
. ويمكنك إلغاء اشتراك االتصال بك لھذه األغراض في أي وقت. تكون المشاركة في االستبيانات ومنتديات المناقشة اختيارية تماًما

 .فتُستخدم المعلومات المستخلصة من االستبيان في األبحاث السوقية بھدف تحسين خدماتنا
 

  ).بما في ذلك، المناقشات واللوحات اإلعالنية والمنتديات(نعرض اسمك المستخدم على أي محتوى ترسله أو تنشره على مواقعنا 

  إلى متى تحتفظ بيرسون بمعلوماتي الشخصية؟
ك الشخصية إال إذا كان ذلك ضروريًا لتحقيق األھداف التي نعالج من أجلھا بياناتك الشخصية، ما لم يسمح القانون بذلك ال نحتفظ بمعلومات

على سبيل المثال، قد نكون بحاجة إلى االحتفاظ ببياناتك الشخصية لضمان جودة الخدمة التي قدمنھا أو للدفاع عن . أو يتطلب مدة أطول
  .ستقبليةالمطالبات القانونية الم

 التسويق عبر البريد اإللكتروني وإلغاء االشتراك
 

وستتضمن أي رسائل تسويقية نرسلھا عبر البريد . لن نرسل لك أي رسائل تسويقية عبر البريد اإللكتروني إذا ألغيت اشتراك تلقيھا
 .اإللكتروني رابط إلغاء االشتراك في نھاية الرسالة اإللكترونية

 
واقع بيرسون تفاصيل االتصال التي يمكنك استخدامھا إذا احتجت االتصال بنا عبر البريد اإللكتروني أو البريد العادي تُوفر أيًضا بعض م
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، حيث يمكنك اختيار "My Account"  "حسابي"باإلضافة إلى أن بعض مواقع بيرسون بھا صفحة . أو الھاتف من أجل إلغاء االشتراك
  .ية أم الما إذا كنت تريد تلقي رسائل تسويق

 كيف تُحافظ بيرسون على سالمة معلوماتي الشخصية؟
 

فعلى سبيل المثال، نسعى إلى حماية . نحن نسعى إلى حماية سالمة جميع معلوماتك الشخصية بتطبيق إجراءات تقنية وتنظيمية مناسبة
التشفير اآلمن ( HTTPS ل متصفحكأن يقب شريطةمعلوماتك المتعلقة بالدفع من الوصول غير المصرح به من خالل خادم آمن؛ 

وعندما نستعين بأطراف خارجية لمعالجة المعلومات الشخصية، فإننا نطلب منھم ضمان سالمة . )لبروتوكول نقل النص التشعبي اآلمن
 .معلوماتك

 
ثل اللوحات اإلعالنية أو في مساحة عامة على موقعنا، م طواعيةً باإلضافة إلى ذلك، قد يجمع أفراد آخرون أي معلومات شخصية تنشرھا 

فيُرجى توخي الحذر بشأن المعلومات التي . أو االشتراك ويستخدمونھا/منتديات المناقشة أو المساحات التفاعلية التي تتطلب التسجيل و
  .حيث تُدرك أن ليس بإمكاننا التحكم في تصرفات المستخدمين اآلخرين. تُفصح عنھا بھذه الطريقة

  لوماتي الشخصية مع أي شخص آخر؟بيرسون مع ستتبادلھل 
 

 :ولكن يمكننا اإلفصاح عن معلوماتك الشخصية ومشاركتھا مع. بياناتك الشخصية مطلقًا نفصح عنلن 
 

  الشركات التابعة لمجموعتنا ●
  أي كيان يكتسب أي جزء من أعمالنا ●
وكالء /الئتمانية ومعالجي المدفوعات وموزعيبما في ذلك، على سبيل المثال، وكاالت المراجع ا(مقدمي الخدمات التابعين لنا  ●

  )منتجاتنا والموردين الذين يصممون مواقعنا أو يستضيفونھا
محركات البحث التابعة لجھات خارجية والتي قد تُفھرس صفحات الملفات الشخصية للمستخدمين وأسماء المستخدمين كجزء من  ●

ين بشكل افتراضي، إذا كان ذلك مطلوبًا أو مسموًحا به بموجب لصفحة الملفات الشخصية للمستخدم URLعنوان محدد موقع 
  .القانون

إذا اعتقدنا ) مثل صاحب العمل ومدرستك وموفر خدمة اإلنترنت لك ووكاالت إنفاذ القانون(األطراف الخارجية ذات الصلة  ●
أو إذا كان مطلوبًا فعل ذلك ) اقعناأي إذا كنت قد نشرت محتوى تشھيريًا على مو(بصورة معقولة أنك قد تكون مخالف للقانون 

  وفقًا للقانون المعمول به
  موافقتكبعد الحصول على أطراف خارجية  ●

  ھل سترسل معلوماتي الشخصية إلى بلد آخر؟
 

تخضع يمكننا نقل معلوماتك الشخصية إلى بلدان أخرى حول العالم، بما في ذلك بلدان خارج المنطقة االقتصادية األوربية، والتي قد ال 
وحيثما ننقل معلوماتك الشخصية لبلدان خارج المنطقة االقتصادية . لنفس قوانين الحماية التي تخضع لھا البلد التي تصل إلى مواقعنا فيھا

 إشعاراألوربية، نتخذ اإلجراءات المناسبة لضمان حصول معلوماتك الشخصية على نفس مستوى الحماية حسب ما ھو مبين في 
  . ھذا الخصوصية

  
في حالة عدم وجود (لقد أبرمنا اتفاقية معالجة البيانات فيما بين الشركات الشقيقية باستخدام البنود التعاقدية المعيارية للمفوضية األوربية 

بة أو فنحن نعتمد على القرارات المناس. لنقل البيانات للشركات التابعة للمجموعة الواقعة خارج المنطقة االقتصادية األوربية) قرار مناسب
رج أي آليات مناسبة لنقل البيانات، والتي تستند إليھا المفوضية األوربية أو سلطة إشرافيه من حيٍن آلخر للنقل إلى أطراف خارجية تقع خا

  .المملكة المتحدة أو المنطقة االقتصادية األوربية

  ما الحقوق التي أتمتع بھا؟
 

 :االقتصادية األوربية، فيما يتعلق ببياناتك الشخصية، بما في ذلك الحق في تتمتع ببعض الحقوق في بعض المناطق، مثل المنطقة
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  طلب الوصول إلى نسخة من معلوماتك الشخصية والحصول عليھا ●
تصحيح معلوماتك الشخصية إذا لم تعد دقيقة، أو محوھا إذا لم تعد ھناك ضرورة لالحتفاظ بھا لألغراض التي تم تجميعھا من  ●

  أجلھا
  لجة معلوماتك الشخصية في ظروف معينة أو االعتراض على ذلكتقييد معا ●
  )إن وجدت(قابلية نقل البيانات  ●

 
إذا رغبت في ممارسة أٍي من حقوقك فيما يتعلق ببياناتك الشخصية، فيُرجى إرسال طلب إلينا باستخدام التفاصيل المبينة في قسم 

أي طلب وفقًا ألحكام قوانين حماية البيانات المعمول بھا وسنتخذ إجراءات  وسننظر في. أدناه" بـ بيرسونمعلومات االتصال الخاصة "
 .بشأنه

 
، أو إلى السلطة اإلشرافيه المحلية لحماية )إذا كنت في المملكة المتحدة(شكوى إلى مكتب مفوض المعلومات تقديم كما تتمتع أيًضا بحق 

  .الخصوصية ھذا إشعارخطرت بھا بموجب البيانات إذا كنت غير راٍض عن ممارسات الخصوصية التي أُ

 ؟سنة16أصغر منكان عمري إذاماذا
 

، فيتعين عليك سنة 18 أصغر منوإذا كان عمرك .  تجري لك االختباربيرسون ال  بأن العلم، فيُرجى سنة 16 أصغر منإذا كان عمرك 
الخصوصية ھذا  إشعاركما يُرجى التأكد من قراءة . لالختبار وإرساله إلى بيرسون التي ستتصل بك إلكمال التسجيل] النموذج[إكمال ھذا 

  . مع والديك أو ولي أمرك، والسؤال عن أي شيء ال تفھمه

  إساءة استخدام المعلومات الشخصية
 

ويُرجى . تخدامالقانوني أو لشروط االس إلشعارناأو  اإلشعاريُعد أي جمع غير الئق لبياناتك الشخصية أو سوء استخدام لھا انتھاًكا لھذا 
   .dataprivacy@pearson.comاإلبالغ عبر البريد اإللكتروني على 

  
أنت توافق على عدم إساءة استخدام أي معلومات شخصية متاحة على مواقعنا أو جمعھا أو استخدام الروبوت أو النصوص أو الرموز أو 

  .ألخرى للقيام بذلكالوظائف اآللية ا
  

يجوز لنا على الفور تعليق وصولك إلى موقعنا أو إنھائه دون أي إشعار مسبق، إذا علمنا أنك تنتھك أحكام شروط االستخدام السارية أو 
 .الخصوصية ھذا إشعار

 

  الخصوصية ھذا إشعارالتغييرات على 
 

 .ئًما تاريخ اإلصدار الجديد حتى تعرف متى حدث التغييروسندرج دا. الخصوصية ھذا من حين آلخر إشعاريجوز لنا تحديث 
 

  بيرسون بـعلومات االتصال الخاصة م
 

  :الخصوصية، فيُرجى االتصال بنا دون تردد على بإشعارإذا كان لديك أي استفسار يتعلق 
  

Data Protection Officer  
Pearson  

80 Strand  
London  
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WC2R 0RL  
United Kingdom  

  
   .dataprivacy@pearson.comد اإللكتروني على أو عبر البري

  
ويعني ذلك، جميع الشركات التي . الخصوصية ھذا نيابةً عن شركة بيرسون للتعليمي وشركات المجموعة التابعة لھا إشعاريتم تقديم 

، الرقم Strand, London, WC2R 0RL, United Kingdom 80ب المسجل، مقر المكت(تملكھا أو تديرھا شركة بيرسون للتعليم 
  ).53723المسجل 

 


