سياسة الخصوصية وحماية الحياة الخاصة – الملفات
العارضة (الكوكيز)
01/01/2018
مرحبا بكم في موقع (www.showroomprive.maالمسمى بعده" :الموقع") ،المنشور
من قبل شركة شوورومبريفي المغرب ،وهي شركة تابعة للشركة الفرنسية المحدودة
المسؤولية .Showroomprive.com
هذا القسم مخصص لسياسة الخصوصية وحماية الحياة الخاصة .وهو يسمح لكم بمعرفة
المزيد عن أصل واستخدام معلومات المالحة المعالجة خالل زيارتكم لموقعنا على اإلنترنت
وعن حقوقكم .هذه السياسة هي مهمة بالنسبة لكم ،لكونكم ترغبون في الحصول على تجربة
إيجابية وواثقة من خدماتنا وبالنسبة لنا لكوننا نرغب في االستجابة بدقة وبشكل كامل
ألسئلتكم حول زيارتكم لموقعنا على اإلنترنت وأن نأخذ رغباتكم بعين االعتبار.

في إطار هذه السياسة ،فإن مصطلح "البيانات الشخصية" يشير إلى البيانات التي تتعلق بكم
وحدكم في وقت معين ،بغض النظر عن الجهاز الذي تستخدمونه.
كما أن مصطلح "جهاز  /األجهزة " (جهاز الكمبيوتر أو الجهاز اللوحي أو الهاتف الذكي،
الهاتف ،إلخ) الذي تستخدمونه للتصفح أو رؤية عرض موقع ،تطبيق ،محتوى إعالن ،إلخ.
مصطلح «معلومات المالحة" و "المالحة" يشير إلى المعلومات التي تتعلق بربط الجهاز
بخدمات االتصاالت اإللكترونية في وقت معين.
مصطلح "الملفات العارضة (كوكيز)" يشير إلى ملف نصي يمكن تسجيله ،حسب اختياركم،
في منطقة مخصصة للقرص الصلب لجهازكم ،بمناسبة استعمال خدمة اإلنترنت من خالل
التطبيق المعلوماتي الخاص بكم .الملف العارض يسمح للمرسل بتحديد الجهاز الدي تم
تسجيله فيها خالل فترة صالحية أو تسجيل الملف العارض.

1

 -1حماية البيانات الشخصية
إن حماية البيانات الشخصية هي مسألة ثقة وثقتكم موضع اهتمامنا .إن معالجة البيانات
الشخصية المتعلقة بكم تتم في إطار احترام األحكام القانونية المعمول بها في هذا الشأن .ونود
بعده إعالمكم بالطريقة التي يتم بها جمع واستخدام البيانات المتعلقة بكم.
 Showroomprive.comهو المسؤول عن معالجة بياناتكم الشخصية و شوورومبريفي
المغرب هو المعالج الجزئي.
شكلت المعالجة اآللية للبيانات الشخصية موضوع تصريحات سابقة للجنة الوطنية للرقابة
وحماية البيانات الشخصية ) (CNDPفي المغرب .تم تسجيل هذه التصريحات يوم 01
مارس  2017تحت المرجع .D-CE-24/2017

 -1-1ما هي البيانات التي يتم جمعها؟
في إطار استغالل الموقع ،يحق لشركة شوورومبريفي المغرب جمع البيانات الشخصية .تتم
معالجة هذه البيانات وفقا لألغراض المنصوص عليها خالل الجمع .يتم تخزينها على خوادم
 Showroomprive.comفي فرنسا في ظل ظروف تضمن سالمتها وسريتها.
قد تشمل البيانات التي نجمعها البيانات المسمات "الشخصية" الخاصة بكم ،وذلك ألنها تمكن
من التعرف عليكم كشخص معين .نحن نجمع على سبيل المثال إسمكم العائلي والشخصي
وعنوانكم وعنوان بريدكم اإللكتروني وكلمة السر وتاريخ طلبياتكم ،واختياراتكم ومراكز
اهتمامكم المبلغ عنها في الفضاء "مبيعاتي" وحوادث التسليم والشكاوى.
بعض البيانات التي تم جمعها ال تسمح لنا بالتعرف عليكم مباشرة ،مثل معلومات المالحة
الخاص بكم .نحن ال نعرف بالضرورة الجهاز الدي كنتم تستخدمون ،أو هويتكم في وقت
معين .معلومات المالحة تهم بشكل خاص العنوان ( IPبروتوكول اإلنترنت) للجهاز المتصل
باإلنترنت عند القيام بطلبية ،وتاريخ ووقت آخر وصال من الجهاز لموقعنا ،عنوان URL
لصفحة اإلنترنت من جهازكم الى موقعنا على اإلنترنت ،وعنوان الموقع صفحة اإلنترنت
الواصل إليها الجهاز بزيارة موقعنا على شبكة اإلنترنت ،ونوع نظام التشغيل المستخدم من
قبل الجهاز ونوع ونسخة من المتصفح الذي يستخدمه الجهاز ،ولغة تشغيل برمجيات
المالحة المستخدمة من قبل الجهاز ،والمعرف ومحتوى ملف تعريف االرتباط الذي يتم
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تخزينه من قبلنا في الجهاز ،وعدد الصفحات التي تمت مشاهدتها ،وعدد الزيارات إلى
الموقع و التطبيق.
يتم اخباركم بالطابع اإللزامي أو االختياري للبيانات خالل الجمع بواسطة نجمة.

 -2-1متى يتم جمع البيانات الخاصة بكم؟
نقوم بجمع البيانات الخاصة بكم عند إنشائكم لحسابكم ،أو االشتراك في الرسائل اإلخبارية،
أو القيام بطلبية على الموقع اإللكتروني ،أو زيارة الموقع ،أو المشاركة في لعبة أو مسابقة،
أو االتصال بمصلحة الزبناء.
عند قيامكم بطلبية على الموقع ،أو بعد تقديم البيانات الشخصية الخاصة بكم على الموقع،
يمكن أيضا اطالعكم على عروض الموقع في شكل رسائل إخبارية .إذا كنتم ال ترغبون في
الحصول على هذه العروض ،يمكنكم ابالغنا في أي وقت عن طريق البريد أو البريد
اإللكتروني (قسم "االتصال" في الموقع) أو عن طريق رابط إلغاء االشتراك في حسابكم.

 -3-1ألية أهداف يتم إستعمال البيانات الخاصة بكم؟
ان البيانات التي تم جمعها ضرورية إلدارة طلبيتكم ولعالقاتنا التجارية .وتستخدم هذه
البيانات عن طريق األقسام الداخلية الخاصة بنا من أجل معالجة طلبيتكم ،لمحاربة الغش،
لتخصيص عرض للموقع وفقا لتفضيالتكم.
نقوم أيضا بتقييم عدد الزيارات باستخدام معلومات المالحة والوصل التي تم جمعها.

 -4-1هل يتم اقتسام البيانات الخاصة بكم مع أطراف أخرى؟
يتم جمع البيانات عن طريق شوورومبريفي المغرب نيابة عن الشركة األم،
.Showroomprive.com
يمكننا نقل البيانات الخاصة بكم إلى عمالئنا لضمان تنفيذ المهام الالزمة لتنفيذ الطلبيات،
وضمان توفير السلع وتقديم الخدمات.

 -5-1تأمين البيانات الشخصية الخاصة بكم
3

يتم تخزين البيانات الشخصية على خوادم آمنة تقع في فرنسا.

 -6-1حقوقكم
وفقا للقانون المغربي رقم  ،09-08لديكم الحق في االطالع ،تصحيح ،والتعرض للبيانات
الخاصة بكم لدى شوورومبريفي المغرب.
يمكنكم ممارسة هذا الحق عن طريق إرسال بريد إلكتروني إلى العنوان التالي:
شوورومبريفي المغرب
 32Bزاوية شارع فال ولد عمير و شارع بهت أكدال – الرباط 10 000
أو عن طريق البريد اإللكتروني إلى

.serviceclient.ma@showroomprive.com

او باالتصال بالرقم 00212(0) 6 32 00 02 29
للحصول على معلومات حول حماية البيانات الشخصية ،يمكنكم أيضا زيارة  CNDPفي
.www.cndp.ma

 -2حماية األداءات
جميع معامالت الشراء تتم ضمن إطار صارم من السرية والتشفير باستخدام ( SSLطبقة
المقايس اآلمنة)؛ أي أن معلومات الحساب المصرفي الخاص بكم ال تعمم "بشكل واضح"
على شبكة اإلنترنت ،وال تصل أبدا إلى موقعنا .عندما تؤدون عن طريق البطاقة البنكية ،تتم
المعاملة بينكم وبين مجموعة أتوس ،المعروف عن موثوقيتها في المعامالت على اإلنترنت.

 -1-2الخصوصية
في جميع المجاالت المؤمنة التي يبدأ عنوانها  URLفي موقعنا ب ( // :httpsحيث ""s
يعني مؤمن) ،يتم تشفير المعلومات ،وبالتالي حمايتها قبل أن يتم نقلها عبر اإلنترنت.
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 -2-2الحفاظ على رقم البطاقة البنكية لألداءات المستقبلية
ال تتوفر  Showroomprive.comو شوورومبريفي المغرب على تفاصيل الحساب
المصرفي الخاص بكم وال تحتفظ بها على أجهزتها .لذلك ،فإنها سوف تطلب منكم المعلومات
االزمة في كل معاملة جديدة.

 -3-2مكافحة التحايل
تستخدم شوورومبريفي المغرب عدة آليات كجزء من مكافحة تزوير البطاقات البنكية:
 عند النقر فوق زر "إرسال" عند القيام بطلبيتكم ،يقوم مصرفنا بالتحقق من صحة رقم
البطاقة البنكية ويضمن أنها ليس في المعارضة .وهكذا ،لديكم حماية مضاعفة ضد
اإلفراط والتحايل.
 يستخدم موقعنا أيضا برنامج يسمى " 3Dالمؤمن" الذي يهدف إلى محاربة الغش.
عند األداء عبر اإلنترنت ،يمكن أن يطلب منكم تعريف أنفسكم قبل إنهاء الصفقة (عن
طريق إعادة توجيهكم إلى موقع البنك الذي تتعاملون معه ،عن طريق الرسائل
القصيرة أو عن طريق أسئلة شخصية مثل تاريخ الميالد ،الرمز البريدي .)...


وأخيرا ،قمنا بتنفيذ معالجة داخلية ضد تزوير البطاقات البنكية .وبالتالي ،يمكننا القيام
باختبارات للتأكد من حقيقة هويتكم وإقامتكم .في هذا السياق ،يمكننا القيام بعمليات
التحقق من المعلومات التي تقدمونها (مثل االسم وعنوان البريد اإللكتروني ،وعنوان
التسليم إلخ ).وعنوان  IPالمستخدم ،وتاريخ طلبياتكم ومعامالتكم وخصائص الطلبية
المعنية وأخيرا البطاقة البنكية المستخدمة (نوع وبلد اإلصدار واألرقام األولية
الممنوحة من قبل البنوك ومؤسسات الدفع ،والمكونة فقط من األرقام األربعة األولى
وآخر اثنين ،وكذلك تاريخ انتهاء الصالحية) .إذا لزم األمر ،قد نطلب منكم أن ترسلوا
لنا عن طريق البريد اإللكتروني نسخة من كل من بطاقتكم الشخصية وإثبات عنوان
ألقل من ثالثة ( )3أشهر .ال يتم االحتفاظ بهذه الوثائق بعد فترة عمليات التدقيق
الالزمة ،وال تنتقل إلى أطراف أخرى.

تحتفظ شوورومبريفي المغرب لنفسها بالحق في إلغاء الطلبية المعنية وتمنع الحساب .في
حالة عدم استالم الوثائق المطلوبة في الوقت المحدد ،تقوم شوورومبريفي المغرب بإلغاء
الطلبية ولكن لن تمنع حسابكم .وسيتم إعالمك ما سبق عن طريق البريد اإللكتروني.
في إطار هذه المعالجة ،نذكركم أن لديكم كل الحقوق الواردة في المادة  6-1أعاله.
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 -3الشبكات االجتماعية
 Showroomprive.maموجود على الموقع االجتماعي الفيسبوك.
ألجل تمكينكم من التسجيل أو االتصال بشكل أسهل على موقعنا على شبكة اإلنترنت ،يمكنكم
تعريف أنفسكم على موقعنا على االنترنت أو عن طريق تطبيقاتنا على الموقع االجتماعي.
على سبيل المثال ،يمكنكم النقر على زر مخصص "الفيسبوك وصل" إذا كان لديكم حساب
الفيسبوك ستتم التعبئة الذاتية الستمارة التسجيل الخاصة بكم .انقر على هذا الزر ،سوف
تكون البيانات متاحة ويمكن نشر المعلومات واألنشطة الخاصة بكم على الموقع االجتماعي
الخاصة بكم.
يستخدم موقعنا اإلضافات االجتماعية مثل زر"المشاركة" بالفيسبوك ،والذي يسمح لك
بمشاركة ما تحبون واهتمامكم بالمنتجات.
لمعرفة المزيد حول حماية البيانات الشخصية الخاصة بكم خالل جمعها ومعالجتها
واستخدامها في المواقع االجتماعية وكذلك حقوقكم ومعاييركم االختيارية لحماية
خصوصيتكم ،يرجى مراجعة سياسة الخصوصية الخاصة بكل هذه المواقع االجتماعية.

 -4الملفات العارضة (الكوكيز)
عند زيارة موقعنا على االنترنت ،يمكن أن يتم تسجيل معلومات متعلقة بمالحة جهازكم
(جهاز الكمبيوتر أو الجهاز اللوحي أو الهاتف الذكي الخاص بكم ،إلخ) على موقعنا وتخزينها
في الملفات العارضة "الكوكيز" المثبتة على جهازكم ،مع مراعات الخيارات التي أبديتموها
بشأن الكوكيز ويمكنكم تغييرها في أي وقت.

 -1-4ما هي مهمة الملفات العارضة (الكوكيز) الصادرة من موقعنا؟
يمكن فقط لمصدر الملفات العارضة (الكوكيز) قراءة أو تعديل المعلومات الواردة فيه.
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أ -الملفات العارضة (الكوكيز) التي نصدر على موقعنا:
عند تسجيل دخولكم إلى موقعنا على شبكة اإلنترنت ،يمكننا ،حسب اختياراتكم ،وضع ملفات
عارضة (كوكيز) متنوعة في جهازكم ،والتي تسمح لنا بالتعرف على متصفح جهازكم خالل
مدة صالحية الملفات العارضة (الكوكيز) المعنية .نستخدم الملفات العارضة (الكوكيز) التي
نصدرها لألغراض المذكورة بعده ،حسب اختياراتكم ،الناجمة عن معايير برنامج المالحة
المستعمل خالل زيارتكم لموقعنا.
وتسمح لنا الملفات العارضة (الكوكيز) التي نصدر على موقعنا ب:
القيام باإلحصاءات وحجم استعمال واستخدام مختلف مكونات موقعنا (العناوين والمحتويات
التي تمت زيارتها ،المسارات) والذي يسمح لنا بتحسين جودة وسهولة استخدام الخدمات التي
نقدمها.
 مالئمة عرض موقعنا الختيارات عرض جهازكم.
 تخزين المعلومات الواردة في االستمارة التي قمتم بملئها على موقعنا (التسجيل أو
ولوج حسابكم) أو المنتجات أو في المنتجات ،الخدمات أو المعلومات التي قمتم
باختيارها على موقعنا (محتويات سلة الطلبيات ،إلخ).
ب -الملفات العارضة (الكوكيز) المصدرة في موقعنا من قبل أطراف أخرى:
نظرا الستخدام تطبيقات ألطراف ثالثة مدمجة في موقعنا ،على سبيل المثال ،تطبيقات
مواقع التواصل االجتماعي ،يمكن إصدار بعض الملفات العارضة (الكوكيز) من قبل
أطراف أخرى غير  Showroomprive.comأو شوورومبريفي المغرب.
يخضع إصدار واستعمال الملفات العارضة (الكوكيز) من قبل أطراف أخرى لسياسات
حماية الحياة الخاصة لهذه األطراف األخرى .كما نعلمكم بالغرض من الملفات العارضة
(الكوكيز) التي نعرفها وبالوسائل المتوفرة لكم للقيام باختياراتكم فيما يتعلق بهذه الملفات.
يتم إصدار بعض الملفات العارضة (الكوكيز) من قبل شركائنا في وسائل اإلعالم .و ال
تسمح هذه الملفات بالتعرف على هويتكم .و هي تقوم بتجميع معلومات مجهولة وغير
شخصية ال ترتبط بأي معلومات يمكن تحديدها .يقوم الشركاء اإلعالميون بتجميع واستخدام
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معلومات مجهولة ذات صلة بتاريخ مالحتكم لعرض إعالنات مخصصة .هذه الملفات تسمح
بفهم أفضل لشخصيتكم كمستخدمين وبتطوير اإلعالنات لجعلها أكثر مالئمة الحتياجاتكم.
يتم إصدار بعض الملفات العارضة (الكوكيز) األخرى من طرف برنامج Google
 .Analyticsنحن نستخدم  Google Analyticsلجمع المعلومات حول كيفية مالحتكم
على موقعنا على اإلنترنت .ونحن نستخدم هذه المعلومات لقياس نسبة مستوى الزيارات
ومساعدتنا على تحسين الموقع .تقوم الملفات العارضة (الكوكيز) بجمع معلومات مجهولة،
وخاصة عدد المتصفحين لموقعنا والصفحات التي تمت زيارتها.
بما أن هذه الملفات العارضة مصدرة من قبل أطراف أخرى ،يمكنكم اختيار استخدام أدواتهم
الخاصة لرفض الملفات العارضة (الكوكيز) الخاصة بهم.
يمكننا إدماج تطبيقات معلوماتية منبعثة من قبل أطراف أخرى على موقعنا ،تسمح لكم
بمشاركة محتويات موقعنا مع أشخاص آخرين أو بتعريف هؤالء األشخاص بزيارتكم أو
برأيكم بشأن محتوى موقعنا .هذا هو حال أزرار "مشاركة"" ،أحب" ،المتواجدة على
المواقع التواصل االجتماعي مثل الفيسبوك وتويتر...إلخ.
إن الموقع االجتماعية التي توفر مثل هذا الزر التطبيقي من المرجح أن تتعرف عليكم
بواسطة هذا الزر ،حتى لو لم تكونوا قد استخدمتم هذا الزر عند زيارة موقعنا .والواقع أن
هذا النوع من األزرار التطبيقية يمكن المواقع االجتماعية المعنية من متابعة مالحتكم على
موقعنا ،بمجرد تفعيل حسابكم على الموقع االجتماعية المعنية على جهازكم (الحساب
المفتوحة) خالل زيارتكم لموقعنا.
ال نمتلك أي نوع من أنواع المراقبة للعملية التي تقوم بها المواقع االجتماعية لجمع
المعلومات المتعلقة بمالحتكم على موقعنا والمرتبطة بالبيانات الشخصية المتوفرة لديها.
ندعوكم لالطالع على سياسات حماية الحياة الخاصة لهذه المواقع االجتماعية للتعرف على
أهداف استخدام معلومات المالحة التي يمكن أن تقوم بجمعها ،خاصة اإلشهارية ،بفضل هذه
األزرار التطبيقية .وينبغي لهذه السياسات تمكينكم من ممارسة اختياراتكم لدى هذه المواقع
االجتماعية ،خاصة عن طريق وضع معايير لحساباتكم الستخدام هذه المواقع.
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 -2-4اختياراتكم بشأن الملفات العارضة (الكوكيز)
إن أي وضع للمعايير يمكن أن تقوموا به إلدارة الملفات العارضة من شأنه تغيير مالحتكم
على اإلنترنت وشروط ولوجكم لبعض الخدمات التي تتطلب استخدام الملفات العارضة.
يمكنكم في أي وقت اختيار التعبير عن رغباتكم وتغييرها بشأن الملفات العارضة (الكوكيز)،
وذلك باستخدام الوسائل المبينة.
الخيارات المتاحة لكم بواسطة برنامج المالحة:
يمكنك من ضبط برنامج مالحتكم بحيث يتم تسجيل الملفات العارضة في جهازكم أو على
العكس من ذلك ،رفضها ،سواء بشكل منتظم أو حسب مصدرها .يمكنكم أيضا ضبط برنامج
مالحتكم بحيث يتم اقتراح قبول أو رفض الملفات العارضة (الكوكيز) فوريا قبل تسجيل
الملف العارض في جهازكم .لمزيد من المعلومات ،راجعوا القسم "كيفية ممارسة اختياركم،
حسب برنامج المالحة الذي تستخدمونه؟".
أ -االتفاق بشأن الملفات العارضة (الكوكيز):
يخضع تسجيل ملف عارض في جهازكم أساسا إلرادة استخدام الجهاز ،التي يمكنها التعبير
عن اختياراتكم وتعديلها في أي وقت ومجانا من خالل االختيارات المقدمة من قبل برنامج
المالحة .إذا وافقتم في برنامج مالحتكم على تسجيل الملفات العارضة (الكوكيز) في
جهازكم ،يمكن تخزين الملفات العارضة (الكوكيز) المدمجة في الصفحات والمحتويات التي
قمتم بزيارتها بشكل مؤقت في فضاء مخصص لذلك في جهازكم ويمكن قراءتها فقط من قبل
مصدرها.
ب -رفض الملفات العارضة (الكوكيز):
إذا رفضتم تسجيل الملفات العارضة (الكوكيز) في جهازكم ،أو إذا قمتم بحذف تلك المسجلة
هناك ،لن يكون بإمكانكم االستفادة من عدد من الوظائف الضرورية للمالحة في بعض
الفضاءات على موقعنا .وكذلك سيكون األمر إذا حاولتم الولوج الى محتوياتنا أو خدماتنا التي
تتطلب تسجيل الدخول .كما سيكون األمر كذلك ،إذا لم نتمكن ،نحن أو مزودونا بالخدمات،
من التعرف ،لغرض المحاسبة التقنية ،على نوع برنامج المالحة المستعمل من قبل جهازكم،
وعلى معايير اللغة والعرض من البلد الذي يتصل فيه جهازكم باألنترنت.
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وإذا لزم األمر ،فنحن ال نتحمل أي مسؤولية عن النتائج الخاصة باالشتغال غير السليم
لخدماتنا نتيجة لعدم استطاعتنا تسجيل أو زيارة الملفات العارضة (الكوكيز) الالزمة لتشغيلها
التي قمتم برفضها أو حذفها.
ت -كيفية تمارسون اختياراتكم ،حسب برنامج المالحة الذي تستخدمونه؟
ألجل تدبير الملفات العارضة واختياراتكم ،يعد تكوين كل برنامج مالحة مختلفا .ويتم وصفه
في دليل مساعدة برنامج مالحتكم ،مما سيسمح لكم بمعرفة كيفية تغيير رغباتكم بشأن الملفات
العارضة.
http://windows.microsoft.com/fr™:
إكسبلورر
إلنترنت
بالنسبة
FR/windows-vista/Block-or-allow-cookies
بالنسبة لسفاري ™:
htttp://docs.info.apple.com/article.htlm?path=Safari/3.0/fr/9277.htlm
بالنسبة لكروم ™:
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=fr&hlmr=en&ans
wer=95647
بالنسبة لفايرفوكس ™:
http://support.mozilla.org/fr/kb/Activer%20et%20d%C3%A9sactiver
%20les%20cookies
بالنسبة ألوبرا ™http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.htlm :
إلخ.

 -3-4ما هو دور الملفات العارضة المرافقة لمحتوياتنا اإلشهارية المنشورة من
قبل أطراف أخرى؟
عند ولوج موقع /تطبيق يحتوي على فضاءات إشهارية التي تنشر أحد إعالناتنا اإلشهارية،
قد يحتوي هذا اإلعالن على ملف عارض .يمكن لهذا الملف العارض ،حسب اختياركم،
التسجيل في جهازكم والسماح لنا بالتعرف على برنامج مالحة جهازكم خالل مدة صالحية
الملف العارض المعني .وتستخدم الملفات العارضة المدمجة في إعالناتنا اإلشهارية لألهداف
المذكورة بعده ،حسب اختياراتكم ،والتي تنتج عن معايير برنامج مالحتكم عند زيارة موقعنا
على اإلنترنت والتي يمكنكم التعبير عنها في أي وقت.
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تمكننا الملفات العارضة التي نصدرها ،إذا مكن جهازكم من تسجيلها ،حسب اختياراتكم:







حساب عدد العروض والتفعيالت لمحتوياتنا اإلشهارية المنشورة على مواقع /
تطبيقات األطراف األخرى ،التعريف بهذه المحتويات والمواقع/التطبيقات ،وتحديد
عدد المستخدمين اللذين قاموا بالنقر على كل محتوى،
حساب المبالغ المستحقة للفاعلين في سلسلة النشر اإلشهاري (وكالة االتصاالت،
وكالة اإلعالنات ،الموقع على شبكة اإلنترنت  /ركيزة النشر) وتجميع اإلحصاءات،
مالئمة عرض الموقع الذي يقود واحدة من محتوياتنا اإلشهارية ،وفقا لتفضيالت
عرض جهازكم (اللغة ،ودقة الشاشة ،ونظام التشغيل ،إلخ) عند زيارة موقعنا على
اإلنترنت وفقا لمواد وبرامج العرض أو تشغيل البرامج التي يشملها جهازكم؛ وفقا
لبيانات الموقع (خطوط الطول والعرض) التي تنتقل إلينا (أو إلى عمالئنا) من خالل
الجهاز الخاص بكم مع إذنكم المسبق،
رصد المالحة الالحقة التي قام بها جهازكم على مواقع  /تطبيقات أو غيرها من
المحتويات اإلشهارية.

 -4-4ما هو الهدف من عرض اإلعالنات االشهارية المالئمة لمالحتكم؟
هدفنا هو أن نقدم لكم اإلشهارات األكثر إثارة .ولتحقيق هذه الغاية ،تمكن تكنولوجيا الملفات
العارضة من تحديد أي اشهار يجب عرضه على جهازكم في الوقت الحالي ،حسب مالحته
األخيرة على واحد أو أكثر من المواقع أو التطبيقات.

 -5-4إذا كنتم تشاركون استخدام محطتكم مع اآلخرين
إذا كان جهازكم مستخدما من العديد من األشخاص ،وعندما يتوفر جهاز واحد على عدة
برامج للمالحة ،ال يمكننا التأكد على وجه اليقين من كون الخدمات واإلعالنات المخصصة
لجهازكم تتوافق مع استخدامكم لهذا الجهاز وليس الستخدام الجهاز من قبل شخص آخر.
عند االقتضاء ،تعتبر مشاركة استخدام جهازكم مع اآلخرين وتكوين معايير مالحتكم اتجاه
الملفات العارضة ،من صميم اختياركم ومسؤوليتكم.

 -6-4البيانات الشخصية ومعلومات المالحة
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يمكننا مالئمة العروض واإلعالنات المخصصة لكم للحصول على المعلومات المتعلقة
بالمالحة على جهازكم على موقعنا أو على مواقع أو خدمات منشورة من قبل أطراف أخرى
والتي تصدر بشأنها الملفات العارضة (الكوكيز).
في حالة ما إذا قدمتم لنا البيانات الشخصية الخاصة بكم ،خاصة عناوينكم اإللكترونية عند
التسجيل أو الحصول على أي من الخدمات التي نقدمها ،يمكننا ،حسب اختياركم ،ربط
معلومات المالحة في جهازكم ،المعالجة بواسطة الملفات العارضة (الكوكيز) ،بالمعلومات
الشخصية الخاصة بكم لإلرسال لكم ،على سبيل المثال ،منشورات إلكترونية أو العرض على
جهازكم ،داخل فضاءات اشهارية تحتوي على الملفات العارضة (الكوكيز) ،إلعالنات
مخصصة لكم والتي من شأنها أن تحظى باهتمامكم الشخصي.
يمكنكم في أي وقت أن تخبرونا برغبتكم في عدم التوصل باإلعالنات اإلشهارية أو
المنشورات المصممة خصيصا لمالئمة معلومات المالحة في جهازكم عن طريق االتصال
بنا مباشرة ومجانا ،أو عن طريق رابط إلغاء االشتراك المدرج في أي منشور يمكننا إرساله
لكم عن طريق البريد اإللكتروني .وفي حال االمكان ،لن اإلعالنات التي قد تستمرون في
تلقيها ،ما عدا في حالة تعرضكم ،مالئمة لمالحة جهازكم.
وعالوة على ذلك ،في حالة ما إذا كنا نرغب في الحصول لدى أطراف أخرى (وكاالت
اإلعالنات الموجهة ،وكالة اإلعالنات ،الخ) ،على معلومات مالحة جهازكم التي يمكننا
ربطها بالبيانات الشخصية التي قدمتموها لنا ،سوف نطلب موافقتكم المسبقة قبل الشروع في
مثل هذا الربط ،على أن نرسل لكم اإلعالنات أو المنشورات الناتجة عنها.
إن موافقتكم الواضحة ،إذا لزم األمر ،يمكن أن تتضمن وضع عالمتكم على خانة مقترحة
بشأن خدماتنا التي قمتم بالتسجيل فيها ،على غرار" :أريد أن أرى عرض أو أريد تلقي
إعالنات مصممة خصيصا لمالحتي مسجلة من قبل شركاء  Showroomprive.comو/
أو شوورومبريفي المغرب".
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