
 سياسة الخصوصية

ي 
" عىل جمع المعلومات  فال مورجان موتيفيت عمل بها "تتحكم سياسة الخصوصية هذه الطريقة الت 

ن )كل "مستخدم"(  هذه  واستخدام  ،motivatevalmorgan.comموقع من المجمعة من المستخدمي 
تنطبق سياسة الخصوصية هذه عىل الموقع وجميع المنتجات   حفظها والكشف عنها. و  المعلومات

ي 
 فال مورجان  موتيفيت قدمها توالخدمات الت 

  ومقياسخطة سينمائية الذي يتضمن  / https://motivatevalmorgan.com موقع شكًرا لك عىل زيارة
  
   ؛سينمائ 

   لدينا،حل التخطيط والقياس السينمائ 
وئ  أو أي مواقع ويب ذات  سواء كنت هنا من موقعنا اإللكتر

 صلة )"الخدمات"(. 

 وتحدد:  خدماتنا،تنطبق سياسة الخصوصية )"السياسة"( هذه عىل 

 

  نجمعها من استخدامك  •
 للخدمات؛ المعلومات التر

  تم جمعها من خالل  •
 الخدمات؛كيفية استخدامنا للمعلومات التر

 كيف نحم  تلك المعلومات؟ و  •

 المعلومات. حقوقك فيما يتعلق بتلك  •

 

  نجمعها ونستخدمها ونحميها معلومات أو رأًيا يتعلق بك كشخص  
تتضمن المعلومات المشار إليها أعاله والتر

 "(. ةطبيع  محدد الهوية أو يمكن التعرف عليه )"المعلومات الشخصية والتجارية والحمل

ونية أو أي جانب آخر من حلول التخطيط  أنت توافق عىل أننا   القياس،و من خالل استخدام مواقعنا اإللكتر
  هذه السياسة  ة لسنجمع ونستخدم معلوماتك الشخصية والتجارية والحم

عىل النحو المنصوص عليه ف 
  هذه السياسة. 

 وتوافق عىل الممارسات المنصوص عليها ف 

 

 وما الذي نجمعه  ،ةوالحملكيف نجمع معلوماتك الشخصية والتجارية 

 

 بالطرق التالية:  ةالسينما بجمع المعلومات الشخصية والتجارية والحمل سياومق  ئيةخطة السينماال تقوم 

 

  تتطوع بها 
بمعلوماتك الشخصية الخطة السينمائية ومقياس السينما يمكنك تقديم  -المعلومات التر

قمت بالتسجيل للحصول عىل عرض أسعار أو حساب مستخدم أو  ، إذا بشكل تطوع   ةوالتجارية والحمل
  
  ستغط  األسماء وعنوان  (،الخطة السينمائية ومقياس السينما من خالل خدماتنا )"مستخدم" عميل ف 

والتر
يدي ورقم الهاتف والمدة التجارية ومدة الحمل   والعنوان التر

وئ  يد اإللكتر خيارات  المستهدفة،والمجموعة  ةالتر
ا    إجراء استفسار )"الزائر" ء. الشر

ا التطوع   (،إذا قمت ببساطة بزيارة موقعنا عىل الويب أو ترغب ف 
ً
يمكنك أيض

ة أخرى.  التعليقات مماثلة من خالل نشر رسالة أو استخدام نموذج  لةبمعلومات شخصية وتجارية وحم  أو مت  

 

 

 



ي ال نجمعها والمعلومات الحساسة
 المعلومات الت 

ورية بالنسبة لنا  ال ةلن نقوم بجمع وتخزين المعلومات الشخصية والتجارية والحمل عامة،كقاعدة  غت  الض 
 لتنفيذ خدماتنا أو تشغيل أعمالنا. 

أو التوجه   الدينية،أو وجهات النظر السياسية أو  الصحية،مثل بياناتك  حساسة،نحن ال نجمع أي معلومات 
،  أو ما شابه )معلومات حساسة(.  الجنس 

 

 مواقع الطرف الثالث 

  تقدمها  
قد تتضمن خدماتنا روابط أو نقرات للوصول إىل مواقع الويب أو التطبيقات أو الخدمات األخرى التر

  تلك  أطراف ثالثة. 
عند القيام   نا. لوليس  ثالث،فأنت تقدم المعلومات لطرف  األماكن،إذا قدمت معلومات ف 

ا لتتعرف عىل  -ال نتحمل المسؤولية عن ممارسات تلك األطراف الثالثة  نحن  بذلك،
ً
يجب أن تأخذ وقت

 . ةسياسات أي أطراف ثالثة عند تزويدهم بمعلوماتك الشخصية والتجارية والحمل

 

ي تم جمعها
 كيف نستخدم المعلومات الت 

 بطرق متنوعة تشمل:  ةنحن نستخدم معلوماتك الشخصية والتجارية والحمل

 

لتسجيلك ة نستخدم معلوماتك الشخصية والتجارية والحمل -س السينما يااستخدام الخطة السينمائية ومق
  
  حل الخطة السينمائية  س السينما بصفتك "مستخدم". ياومق ئيةخطة السينماالف 

ال يمكننا تسجيلك ف 
  عليك،مما يسمح لنا بالتعرف  ،ةوالحملومقياس السينما ما لم يكن لدينا معلوماتك الشخصية والتجارية  

  تعد جزًءا ال يتجزأ من 
ويسمح لك بالحصول عىل إذن للوصول إىل خدمات الجهات الخارجية ذات الصلة والتر

تتضمن المعلومات الشخصية والتجارية والحملة اإللزامية أسماءك  سينما. الئية ومقياس خطة السينماال
يدي ورقم هاتفك ومدة نشاطك التجاري ومدة الحملة والمجموعة     وعنوانك التر

وئ  وعنوان بريدك اإللكتر
اء؛ المستهدفة وخيارات   الشر

 

 يتيح لنا العمل. ة والتجارية والحملإن الحصول عىل معلوماتك الشخصية  - اتتقديم الخدمات والتحسين

خطة السينمائية  لأمًرا أساسًيا لـ ةيعد الحصول عىل معلوماتك الشخصية والتجارية والحمل المثال،عىل سبيل 
الخطة السينمائية ومقياس  ومقياس السينما للتواصل معك فيما يتعلق بالخدمات المقدمة من خالل حل 

  قد  ةإلعالمك بالحمل السينما،
ويدك بالتقارير والمنتجات والخدمات  التر تكون مهتًما بها أو بالنسبة لنا لتر 

ا المعلومات الشخصية والتجارية والحمل المحددة. 
ً
لتقديم الدعم للمستخدمي   وتحسي    ة نستخدم أيض

ونية وحلول  ات ووظائف مواقعنا اإللكتر  ؛السينما الخطة السينمائية ومقياس خدماتنا ومت  

 

 

 ةستخدم معلوماتك الشخصية والتجارية والحملأن نفإنك توافق عىل  الحل،باستخدام هذا  - التواصل
وتزويدك   االستفسارات،للرد عىل  ةنحتاج إىل معلوماتك الشخصية والتجارية والحمل لالتصال بك. 

  تطلبها ولألغراض اإلدارية. 
ا ألغراض التسويق  بالمعلومات التر

ً
ويــــج،قد نتواصل معك أيض   يمكنك   والتر

والتر



اك.  اك فيها عن طريق إلغاء االشتر ال يمكننا االتصال بك إذا لم يكن لدينا معلوماتك  دائًما إلغاء االشتر
  تسمح لنا بمعرفة من أنت وكيف يمكننا االتصال  لةالشخصية والتجارية والحم

 و  بك؛التر

نحن نستخدم ملفات تعريف االرتباط من أجل تخصيص  - االرتباط / التحليالتالتتبع / ملفات تعريف 
مما يسمح بتجربة أفضل وأكتر   استخدامك،تتبع بلنا ملفات تعريف االرتباط  تيحت استخدامك لخدماتنا. 

  كل مرة تستخدم فيها خدماتنا. 
ا بجمع تفاصيل مختلفة   الحاسوب الخاصة بنا  ذاكرة  تقوم تخصيًصا ف 

ً
أيض

  تصل إليها وما  ن اآلي ئر  تلقائًيا مثل عنوا
    شابه،الخاص بك ونظام التشغيل والبيانات التر

للتحليل اإلحصائ 
 وإدارة النظام. 

 

 الخصوصية والقص 

فنحن   عاًما،  18إذا كان عمرك أقل من  قياس السينما ليست مخصصة للقض. موخدمات  ئيةخطة السينماال
 منك عدم استخدام خدماتنا. نطلب 

 

ي نحتفظ فيها بمعلوماتك الشخصية والتجارية والحمل
 ةما هي المدة الت 

يخضع هذا كله لحقنا   إىل األبد من أجل تقديم الخدمات. ة نحتفظ بالمعلومات الشخصية والتجارية والحمل
  االحتفاظ بمعلوماتك الشخصية والتجارية والحمل

اعات  ةف  اماتنا القانونية وحل الت   ورة لالمتثال اللتر  عند الض 
 التقارير الالحقة. تقديم واالهتمام بمتطلبات 

 

 ة إىل من نكشف عن معلوماتك الشخصية والتجارية والحمل

 

  الظروف التالية:  ةنكشف عن معلوماتك الشخصية والتجارية والحمل
 ف 

 

كائنا التجاريي   مثل دور السينما وبعض المقاولي   أو   -  مزودي خدمات الطرف الثالث سنقوم باإلفصاح لشر
أعمال اإلنتاج  المثال،المتعاقدين من الباطن التابعي   لنا الذين يقدمون خدمات إدارية أو ترويجية )عىل سبيل 

كات أبحاث السوق أو م يد والطابعات وشر قديم  الخدمات اآلخرين( لمساعدتنا عىل ت زوديومعالجة التر
وط عقودهم معنا باستخدام المعلومات مزودال ُيسمح ل الخدمات.  ي الطرف الثالث هؤالء إال بموجب شر

  نقدمها من أجلها   ةالشخصية والتجارية والحمل
  نقدمها لهم لألغراض المحدودة التر

الخاصة بك والتر
 ؛ةونحافظ عىل شية المعلومات الشخصية والتجارية والحمل

 

مالء الذين للعمحدودة خاصة بك  ةسنقدم معلومات شخصية وتجارية وحمل - التجارية والعمالءالعالمات 
وط عقدهم معنا الحفاظ عىل   . ةقد يكونون مهتمي   بخدماتنا للحمل يتعي   عىل هؤالء العمالء بموجب شر

 ؛ةوالحملشية معلوماتك الشخصية والتجارية  

 



  يتم جمعها تلقائًيا و / أو عدم تحديد هويتها و /  - معلومات غي  محددة الهوية
قد نستخدم المعلومات التر

امات  المعلومات لالمتثال  تلكقد نستخدم  أو تجميعها ألغراض مختلفة.   اإلبالغ، اللتر 

 ألغراض التسويق أو لتحليل استخدام خدماتنا.  

 

 ة كيف نقوم بحماية معلوماتك الشخصية والتجارية والحمل

 

م  فال مورجان بأمن البيانات وتتبع معايت  الصناعة المقبولة عموًما لحماية معلوماتك الشخصية   موتيفيتتلتر 
  أي مكان نتلقاه ةوالتجارية والحمل

  أي وقت وف 
نحن نحم  معلوماتك   فيه وعندما نستخدمها أو ننقلها.  ا ف 

امج متعددة الطبقات.  جع بانتظام إجراءاتنا األمنية  كما أننا نراقب ونرا باستخدام حلول أمنية لألجهزة والتر
 . عىل أفضل وجهة الشخصية والتجارية والحمل تأمي   معلوماتكواإلجراءات ذات الصلة من أجل 

 

نت معرضة لخطر انتهاك  وال يمكننا وال نضمن أن  البيانات،نحن نتفهم أن أي بيانات يتم إرسالها عتر اإلنتر
٪ أو خالية من الوصول 100تقدمها لنا آمنة بنسبة  ةتكون أي معلومات شخصية أو تجارية أو خاصة بالحمل

 . ويدنا بمعلوماتك الشخصية والتجارية  أو التغيت  أو التدمت  فأنت تفعل ذلك عىل  والحملة،إذا قمت بتر 
جر عدم تزويدنا بمعلوماتك الشخصية   مقبول،غت  إذا كنت تشعر أن هذا الخطر  مسؤوليتك الخاصة.  فت 

 والتجارية والحملة والتوقف عن استخدامك للخدمات. 

 

  حالة انتهاك أمن البيانات 
ا للقواني   المعمول بها.  لدينا،ف 

ً
 فسنبلغ جميع السلطات ذات الصلة وفق

 

 اختياراتك فيما يتعلق بالمعلومات الشخصية والتجارية والحملة الخاصة بك

 

 

 يحق لك: 

 

 

   - الوصول إىل و / أو الحصول عىل معلوماتك الشخصية والتجارية والحملة
نحتفظ ببياناتك الشخصية ف 
تنسيق محمول وقابل للقراءة آلًيا مما يسمح لنا بسهولة تزويدك بإمكانية الوصول إىل معلوماتك الشخصية 

قد  ذلك،عىل الرغم من  الشخصية والتجارية والحملة. يمكنك طلب نسخة من معلوماتك  والتجارية والحملة. 
نطلب منك االمتثال إلجراءات معينة قبل أن نسمح بالوصول إىل معلوماتك الشخصية والتجارية والحملة أو 

  نحتفظ بها. 
ا عىل طبيعة  تعديلها لضمان سالمة وأمن المعلومات التر

ً
قد يشمل ذلك التحقق  طلبك،اعتماد

 والحملة؛ا لضمان سالمة معلوماتك الشخصية والتجارية من هويتك بما يرضين

 

يمكنك تحديث أو تصحيح أو  - حذف و / أو تغيي  و / أو تصحيح معلوماتك الشخصية والتجارية والحملة
  
  أي وقت ف 

خطة  المطالبتنا بمسح أو حذف بعض أو كل معلوماتك الشخصية والتجارية والحملة ف 
سنقوم بتحديث   قياس السينما عن طريق الكتابة إلينا أو من خالل الخدمات بشكل عام. موحل ئية السينما

د نحتفظ بالنسخ االحتياطية ألغراض األرشفة هذه المعلومات الشخصية والتجارية والحملة بشعة ولكننا ق
امات،أو منع االحتيال أو إساءة االستخدام أو الوفاء    نعتقد بشكل معقول أن لدينا سبًبا   بااللتر 

  الحاالت التر
أو ف 



إذا تم الحصول عىل معلوماتك الشخصية والتجارية والحملة من خالل تفويضك بتكامل طرف   للقيام بذلك. 
 ثالث،

إما إىل تعديل األذونات أو التعامل مع معلوماتك الشخصية والتجارية والحملة من خالل نظام   فستحتاج 
  أن نتمكن من الوصول  هذا،الطرف الثالث 

 إليه؛إذا كنت ال ترغب ف 

 

  نجمعها دقيقة وحديثة  
سنتخذ خطوات معقولة لضمان أن المعلومات الشخصية والتجارية والحملة التر

  نستخدمها ونفصح عنها دقيقة وحديثة   ةات الشخصية والتجارية والحملوكاملة وأن المعلوم
 وكاملة،التر

إذا اقتنعنا بأن أي معلومات شخصية أو تجارية أو معلومات خاصة بالحملة نحتفظ بها عنك غت    وذات صلة. 
ا لذلك.  مضللة،دقيقة أو غت  كاملة أو غت  ذات صلة أو 

ً
 فسنقوم بتعديل سجالتنا وفق

 

ويجية والتسويقية دون عواقب من خالل إلغاء    االتصاالت التر
اك ف  يرجر مالحظة أنه يمكنك إلغاء االشتر

اك.   االشتر

 

ي تطرأ عىل سياسة الخصوصية هذه 
ات الت   التغيي 

 

  أي وقت.  موتيفيتلدى 
  تحديث سياسة الخصوصية هذه ف 

  بذلك،عندما نقوم   فال مورجان الحق ف 
  أسفل هذه الصفحة. 

نحن نشجع المستخدمي   عىل التحقق من هذه   سنقوم بمراجعة التاريــــخ المحدث ف 
  حماية 

ات للبقاء عىل اطالع حول كيفية قيامنا بالمساعدة ف  ا عن أي تغيت 
ً
الصفحة بشكل متكرر بحث

  نجمعها. المعل
أنت تقر وتوافق عىل أنه من مسؤوليتك مراجعة سياسة الخصوصية هذه   ومات الشخصية التر

 بشكل دوري واالطالع عىل التعديالت. 

 

وط   قبولك لهذه الشر

 

  حالة عدم موافقتك عىل هذه  فإنك تدل عىل قبولك لهذه السياسة.  الموقع،باستخدام هذا 
يرجر  السياسة،ف 

ات عىل هذه السياسة بمثابة س عدم استخدام موقعنا.  يعتتر استمرار استخدامك للموقع بعد نشر التغيت 
ات.   موافقتك عىل تلك التغيت 


