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سياسة حماية البيانات الشخصية للمستهلكين
التزام شركة بيل بالحفاظ على الخصوصية

.1

غالبا إلى جم##ع بيان##ات شخص##ية
سعيا إلى تلبية توقعات مستهلكينا وتوطيد العلقات معهم بأقوى ص ورة ،تضطر مجموعتنا ا
م ن خلل ط رق مختلف ة ،ويج ب أن يك ون المس تهلكون عل ى ثق ة م ن أنن ا نتخ ذ أقص ى درج ات العناي ة لض مان س رية كاف ة

المعلومات الشخصية التي يتم تبادلها بينهم وبين مجموعة شركاتنا والعلمات التجارية.
تتعه د ش ركة بي ل بع دم انته اك خصوص يتك وتض من ت وفير الش فافية الكامل ة والم ن خلل عملي ة جمع البيان ات الشخص ية
الخاصة بك وتخزينها.
وفي سبيل الوفاء بالتزامنا هذا ،فإننا ُنطبق سياسية بشأن معالجة البيانات الشخصية للمستهلكين لدينا ،وتُبين سياسة حماية
البيانات الشخصية للمستهلكين هذه الممارسات المتبعة لدينا فيما يتعلق بالمعلومات التي يتم جمعها واستخدامها والفصاح

عنها ومعالجتها ما إلى لذلك عند زيارتكم للمواقع اللكترونية لشركة بيل.
 -2الموافقة

فهم أنه يقصد بمصطلح "البيانات الشخصية" أية معلومات يتم جمعها فيما يتعلق بأي فرد لتمكيننا من تحديد
يجب أن ُي َ
هوية المستهلكين لدينا بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
إواننا نوصيك بشدة بقراءة هذه السياسة بعناية قبل إعطائنا أي بيانات شخصية.
وحيث إن شركة بيل ستستخدم بياناتك الشخصية لغراض التسويق ،فقد تطُلب موافقتك قبل جمع أية معلومات شخصية
ولغراض عملية جمع البيانات تلك إذا اقتضت أية أنظمة محلية ذلك.

 -3المبادئ


المش##روعية :س وف تجم ع البيان ات لغ راض مح ددة وص ريحة ومش روعة؛ ول تتض من المعالج ة بيان ات حساس ة )مث ل
أص ل الس للة أو الع رق أو ال رأي السياس ي أو الفلس في أو ال ديني أو عض وية الش خاص ف ي النقاب ات أو
الحياة الصحية أو الجنسية أو الجرائم أو الحكام أو التدابير المنية(.



الصلة :تكون البيانات المجمعة مناسبة وذات صلة وغير مبالغ فيها فيما يتعلق بالغراض التي جمعت البيانات من
أجلها.



الدقة :

تكون البيانات دقيقة ووافية وحديثة ،إذا لزم المر.
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الشفافية :عند جمع بياناتك الشخصية ،ستُبَل غ بكل المعلومات والخطارات ذات الصلة فيما يتعلق بعملية جمع بياناتك



التخزين :تحفظ البيانات لمدة زمنية ل تتجاوز المدة المطلوبة للغراض التي من أجلها ُج ِم َعت البيانات وعولجت.

هذه ومعالجتها وخاصة فيما يتعلق بالغرض من تلك المعلومات ومن سيحصل عليها.

يجب أن يكون الشخص المعني قد وافق /وافقت على معالجة البيانات الخاصة به.



الموافقة:



السرية والمن :نلتزم بحماية سرية وأمن كافة البيانات الشخصية المجمعة من خلل تنفيذ تدابير فنية معقولة.

 -4النطاق

تطبق هذه السياسة على:



كل عملية معالجة للبيانات الشخصية التي قد يتم جمعها أو تقديمها في سياق علقتنا بالمستهلكين لدينا.



جميع المواقع اللكترونية الخاصة بشركة بيل ،وتحديدا  www.groupe-bel.comو www.nos-bel-idees.fr
وكذلك جميع المواقع اللكترونية للعلمات التجارية الخاصة مثل  www.albakara.comويشار إليها مجتمعة باسم
"المواقع اللكترونية".

جمع
 -5أنواع البيانات الشخصية التي ُت َ
نحن نطلب منك ،تبعا للظروف ،المعلومات الخاصة بك و/أو بأفراد عائلتك ومنها:


بيانات التصال ،التي قد تتضمن اللقب والسم الول ورقم الهاتف والبريد اللكتروني وعنوان المنزل.



المعلومات الشخصية )تاريخ الميلد ،إلخ(.



المعلومات الخاصة بعائلتك مثل عدد أفراد العائلة وأعمارهم وحقائق معينة خاصة بحياتهم.



عاداتك الستهلكية فيما يتعلق بمنتجات اللبان/الجبن.

وتحرض شركة بيل حرصا شديد ا على حماية خصوصية أطفالك وتؤمن بأنه ينبغي إخطار الباء عن العلقة القائمة بين
ش ركتنا وعلماتن ا التجاري ة وأطف الهم الص غار ،وله ذا تتعه د ش ركة بي ل ب أن تطل ب عن اوين البري د اللك تروني الخاص ة
بآب اء/الوصياء عل ى مس تخدمي الن ترنت مم ن تقل أعم ارهم ع ن  12عام ا لرس ال نس خة له م بك ل رس الة بري د إلك تروني
رس ل لطلب بيانات شخصية خاصة بالطفال ،ويحق للباء/الوصياء في أي وقت طلب الدخول على البيانات الشخصية
تُ َ
المتعلقة بأطفالهم وطلب تعديل تلك البيانات أو حذفها من قاعدة بياناتنا الخاصة بالمستهلكين من خلل التصال بخدمة
المستهلكين لدينا .ينبغي أن ُي ِ
درك الباء أن المعلومات التي يقدمها الطفال  -أو غيرهم  -طواعية في جلسات المحادثة
أو رسائل البريد اللكتروني المتبادلة أو لوحات النش رات أو ما شابه ذلك قد يستخدمها الغير لرسال رسائل بريد إلكتروني

غير مرغوبة أو سبل التواصل الخرى.
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 -6توقيت جمع البيانات الشخصية

يمكن جمع بياناتك الشخصية في أوقات مختلفة ،بما يشمل على سبيل المثال ل الحصر:



عند التصال بخدمة المستهلكين لدينا )بغرض طرح أسئلة أو تقديم مطالبات أو غير ذلك(.



عند المشاركة في برامج تسويقي أو ترفيهي )مسابقات أو ألعاب أو رسائل إخبارية أو غير ذلك(.



عند تصفح المواقع اللكترونية الخاصة بمجموعة بيل.

 -7غرض جمع البيانات الشخصية


الجابة على كل الطلبات التي قد تكون لديك قبل التوجه لخدمة المستهلكين.



تحسين منتجاتنا وخاصة بفضل تحسين مستوى فهم احتياجاتك ورغباتك.



تنزيل بعض قسائم الخصم.



إرسال رسائل إخبارية وعروض ترويجية وعروض أخرى من الشركاء إليك .ويمكنك في أي وقت إلغاء الشتراك في
خدمات الرسائل الخبارية بالنقر على الرابط المتوفر في أسفل رسائل البريد اللكتروني تلك.



تأمين استخدامك للمواقع اللكترونية لشركة بيل وتحسينه )التصفح وأمن البيانات وغير ذلك(.



اللتزام باللوائح المحلية.

 -8تبادل معلوماتك الشخصية
لضمان حقك في الدخول وتعديل بياناتك )البند  ،(12فإننا سنضطر إلى نقل )أو بخلف ذلك إتاحة( بياناتك الشخصية إلى
جهات داخلية وخارجية.




الجهات الداخلية هم أشخاص مفوضون ،وهم تحديدا:
-

مسؤولو خدمات تكنولوجيا المعلومات.

-

مسؤولو خدمات التسويق.

والجهات الخارجية هم تحديدا:
-

موفرو الخدمات الخارجيون :موفرو خدمات تكنولوجيا المعلومات من الغير ومراكز التصالت وشركات

الطباعة ،وغيرهم.
-



الشركاء التجاريون وشركات إدارة العمليات الترويجية.

طر إلى تبادل بياناتك الشخصية مع السلطات المحلية إذا اقتضى القانون ذلك من أجل اللتزام بالقوانين
قد ُنض َ
واللوائح المعمول بها.

قد تحتوي المواقع اللكترونية على روابط خاصة بمواقع إلكترونية أخرى ل تخضع لسياسة الخصوصية هذه ،فيرجى الرجوع
إلى السياسات التي تنشرها تلك المواقع اللكترونية.
تعمل شركة بيل وشركاتها التابعة في دول مختلفة حول العالم ،ولذلك فقد تُنَقل بياناتك الشخصية في أنحاء العالم بما يشمل

دول ق د تك ون ل ديها مس تويات م ن ق وانين حماي ة البيان ات تختل ف ع ن تل ك الموج ودة ف ي المك ان ال ذي ق دمت في ه بيانات ك
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الشخصية ،وستتخذ شركة بيل التدابير المناسبة للحفاظ على أمن البيانات الشخصية خلل نقل البيانات وفي موقع التسليم.
 -9المن
تتخذ بيل أقصى درجات العناية من خلل اتخاذ التدابير الفنية المناسبة لضمان عدم فقدان بياناتك الشخصية أو تلفها أو

الدخول إليها أو الفصاح عنها دون تصريح سواء أكان ذلك بشكل عرضي أو غير عرضي.
 -10ملفات تعريف الرتباط

" "COOKIES

تخطرك شركة بيل بأنها من المحتمل أن تستخدم ملفات تعريف الرتباط
وملفات تعريف الرتباط

""cookies

""cookies

أثناء زيارتك للمواقع اللكترونية.

هذه هي عبارة عن بيانات مخزنة على ذاكرة الوصول العشوائي الخاصة بالحاسب اللي

الخ اص ب ك ،وه ي ل تس مح لن ا بتحدي د هويت ك؛ ولكنه ا م ن ج انب آخ ر ،تُخ زِن المعلوم ات الخاص ة بالتص فح أو الحاس ب
الل ي الخ اص ب ك عل ى الموق ع اللك تروني )الص فحات ال تي عرض تها وتاري خ وت وقيت الع رض ،وغي ر ذل ك( ال تي يمكنن ا
قراءتها خلل زياراتك اللحقة.
إن الغرض من البيانات التي تجمع باستخدام ملفات تعريف الرتباط

""cookies

هو تحديد هويتك عندما ترغب في التمتع

على النترنت وحفظ رابط التصال الخاص بك على الموقع اللكتروني.
وعندما تُ ِ
حفظ.
غلق برنامج تصفح النترنت الخاص بك ،فإن تلك البيانات ل تُ َ
إواننا ن ِ
خطرك بأنه يمكنك العتراض على حفظ ملفات تعريف الرتباط "" "cookiesعلى جهاز الحاسب الخاص بك بالنقر
ُ
هنا ] [...أو بتغيير إعدادات برنامج المتصفح الخاص بك على النحو التي:

-

إذا كنت تتصفح النترنت باستخدام برنامج " ) :"Internet Explorer (Microsoftاختر قائمة ، " Tools" :ثم
 ، "Internet Optionsوانقر على زر

""Privacy

ثم " ،"Advanced Privacy Settingsوانقر على

"

" Override automatic cookie

 ، "handlingثم حدد اختيار") .Reject all cookies" (internal and third partyثم انقر على "."OK
-

وبالنسبة لمتصفح  :Firefoxاختر

"" Tools

ثم " ."Optionsوفي الختي ار

"" Privacy

انقر على

"Tell websites I do not

 ."want to be trackedثم انقر على "."OK
-

وبالنسبة لمتصفح "  ،"Chromeانقر على "  "Settingsثم "  ."Show Advanced Settingsثم في اختيار "  "Privacyانقر على
"  "Content settingsوحدد اختيارك في الجزء المسمى .Cookies

إواذا كنت تستخدم إصدارات من متصفحات أخرى بخلف تلك التي ُذ ِك َرت :فنرجو منك الرجوع لملفات المساعدة أو دليل
المستخدم.

 -11تخزين البيانات لدى شركة بيل
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خزن بياناتك الشخصية لمدة تتجاوز المدة الضرورية الخاصة بأغراض جمعها وفقا للقانون المعمول به.
لن تُ َ
 -12الدخول جواجراء التعديلت

يمكنك في أي وقت الدخول على بياناتك الشخصية وطلب تعديلها من خلل التواصل مع خدمة المستهلكين على العنوان

التالي أو النقر على الرابط الموجود بالسفل:
Service Consommateurs BEL
BP 292 08
75361 Paris Cedex 08

http://www.groupe-bel.com/fr/footer/service-consommateur

-

-

طبق نفس المر إذا كانت بياناتك الشخصية غير دقيقة أو غير وافية أو غير حديثة :ويمكنك التصال بخدمة
وي َ
ُ
المستهلكين لدينا على النحو الموضح أعله.
ويمكنك أن ترفض أيضا جمع بياناتك الشخصية أو معالجتها وفقا للشروط الواردة أعله نفسها.
ونحن سنعامل جميع الطلبات وفقا لفضل الحكام وبموجب القانون المعمول به.
 -13جمع البيانات الشخصية للغير
يمكن أن تُوِفر بعض مواقعنا اللكترونية لك الفرصة لرسال أي رابط خاص بأي صفحة من صفحات الموقع اللكتروني
للمجموعة لي من الغير ،وفي تلك الحالة ،فإننا سنضطر إلى جمع عناوين البريد اللكتروني الخاصة بك وبالغير.
ولن يستخدم أي عنوان بريد إلكتروني يتم جمعه في تلك الحالة إل لذلك الغرض وسيتم حذفه بعد ذلك فو ار.
 -14التحديثات
يجوز لنا تنقيح أجزاء من سياسة الخصوصية هذه أو تحديثها في أي وقت ،ونرجو مراجعة هذه الصفحة دوريا للتعرف على
أية تغييرات أو تحديثات تط أر على السياسة.
ونرجو ملحظة أنه باستخدام المواقع اللكترونية و/أو تطبيقاتنا ،فإنك توافق على الممارسات المنصوص عليها في سياسة
الخصوصية هذه حسبما وردت أعله.
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