
 
 

 الخصوصية وإجراءات سياسة

 

 
 

بحماية خصوصيتك تبعاً لما جاء في هذه السياسة التي تنطبق على   جامعة األعمال والتكنولوجياتلتزم 

عبر موقعها اإللكترونية )  جامعة األعمال والتكنولوجياالمعلومات المحددة للشخصية التي تجمعها 

الموقع اإللكتروني ( وال تنطبق على المعلومات التي تجمعها الجامعة بأي أسلوٍب آخر، ويخضع  

جامعة األعمال  كتروني إلى سياسة الخصوصية وشروطاالستخدام التي تخص استخدامك للموقع اإلل

جامعة األعمال . ويرجى قراءة سياسة الخصوصية هذه بحرص لفهم كيفية تعامل والتكنولوجيا

 مع المعلومات التي تجمعها عبر الموقع اإللكتروني.  والتكنولوجيا

 جمع وحفظ المعلومات
 

جامعة األعمال رسالك طلب تقدم للقبول أو التقدم لوظيفة بفي بعض أقسام بالموقع مثل عند إ

جامعة األعمال ، أو طلب معلومات، أو التسجيل للمشاركة بحدث ما، قد تطلب والتكنولوجيا 

منك أن تقدم معلومات شخصية، منها، حسبما يقتضي األمر، اسمك، وعنوانك، وبريدك  والتكنولوجيا

اإلئتمان الخاصة بك، ومعلومات اإلتصال، ومعلومات  اإللكتروني، ورقم هاتفك، ورقم بطاقة

الفوترة، وأية معلومات أخرى تحدد من خاللها هويتك الخاصة. وفي أقسام أخرى من الموقع قد 

معلومات ديموغرافية ليست متفردة بك مثل الدولة التي تقيم بها،   جامعة األعمال والتكنولوجياتجمع 

جامعة س، وغيرها من أنواع المعلومات المشابهة، وأحياناً تجمع والعمر، والمستوى التعليمي، والجن

 مزيجاً من هذين النوعين من المعلومات.  األعمال والتكنولوجيا

على جمع معلوماٍت بعينها عن استخدامك للموقع    جامعة األعمال والتكنولوجياكما قد تعمل 

جامعة  يتم دخولها، وعالوة على ذلك فإن اإللكتروني، مثل األقسام التي تتم زيارتها أو الخدمات التي 

تجمع أو قد تجمع معلومات عن جهاز الحاسب اآللي الخاص بك وبرمجياته،  األعمال والتكنولوجيا

 IPوقد تتضمن هذه المعلومات، على سبيل المثال ال الحصر، عنوان بروتوكول اإلنترنت )

address)  الدخول وعناوين المواقع اإللكترونية  ونوع متصفحك وأسماء النطاقات وأوقات

 المرجعية. 

ومن أجل جعل زياراتك المتكررة للموقع أكثر فعالية وتخصصاً وكذلك من أجل المحافظة على  

 تحفظ المعلومات التي تجمعها.  جامعة األعمال والتكنولوجيامعلوماتك بأسلوب فعال، فإن 

 



 

 
 مشاركة المعلومات والكشف عنها 

 
عن معلوماتك الشخصية أو مزيج معلوماتك الشخصية   جامعة األعمال والتكنولوجياال تكشف  

والديموغرافية أو المعلومات الخاصة بإستخدامك للموقع اإللكتروني )مثل األقسام التي تزورها أو  

 الخدمات التي تدخل عليها( آلخرين. 

مات للشركات واألفراد الذين تعمل أن تكشف عن هذه المعلو جامعة األعمال والتكنولوجيايحق ل

معهم الجامعة، بهدف تنفيذ مهامها، بما في ذلك الشركات واألفراد المخولين بأداء المهام نيابة عنها. 

على سبيل المثال إستضافة خادم موقعها ،وتحليل البيانات، وتوفير الدعم التسويقي، والمساعدة في  

يم خدمات العمالء. وستتمكن هذه الشركات واألفراد من التوظيف، والتعاون بالتعليم والبحث، وتقد

 الدخول إلى معلوماتك الشخصية كلما لزم األمر ذلك من أجل أداء مهامهم.

الكشف عن هذه المعلومات إذا تحتم قانونياً القيام بذلك، أو إذا   جامعة األعمال والتكنولوجيايحق ل

قة أن هذا اإلجراء ضروري من أجل: )أ( طلبت هيئة حكومية ذلك، أو إذا كانت ترى بنية صاد

جامعة التوافق مع الشروط القانونية أو اإلمتثال لإلجراءات القانونية؛ )ب( حماية حقوق أو ملكية 

؛ )ج( منع وقوع جريمة أو حماية األمن القومي؛ أو )د( حماية السالمة األعمال والتكنولوجيا

 الشخصية سواء للمستخدمين أو للعامة.

أن تشارك المعلومات المجّمعة المجهولة االسم الخاصة  جامعة األعمال والتكنولوجياكما يحق ل

بزوار الموقع مع شركائها واألطراف األخرى، حتى يتمكنوا من تحديد وفهم أنواع الزوار الذين 

 يقومون بالدخول على موقع الجامعة وكيفية إستخدامهم للموقع. 

مع طرف خارجي لتوفير جزء من المعلومات أو   وجياجامعة األعمال والتكنولفي حالة تعاقد 

الخدمات التي طلبتها، يحق للجامعة أن تقدم معلوماتك لهذا الطرف، أو يحق لهذا الطرف جمع  

مقدمي خدمات جديرين   جامعة األعمال والتكنولوجياالمعلومات منك بالنيابة عن الجامعة. وتستخدم 

مة لضمان مستوى معقول من الحماية. وسيتاح لهذه  بالثقة يتعهدون بوضع إجراءات أمنية مالئ

األطراف الخارجية الدخول على المعلومات الشخصية حصرياً ألغراض أداء الخدمات التي تم 

 التعاقد معهم عليها. 

 
 تحديث معلوماتك 

إذا قمت بالتسجيل أو بعمل ملف شخصي على الموقع اإللكتروني، يمكنك تصحيح أو تعديل 

في أي وقت عبر االتصال بفريق  جامعة األعمال والتكنولوجياالمعلومات التي أدرجتها لدى 

 .جامعة األعمال والتكنولوجيااإلعالمالرقمي ب

، ولكنك جامعة األعمال والتكنولوجيان إذا طلبت إستالم رسائل إخبارية أو غيرها من المراسالت م

غيرت رأيك فيما بعد، يمكنك اختيار الخروج عبر الضغط على رابط "إلغاء االشتراك" الموجود 

أسفل الرسائل اإللكترونية التنبيهية عن األخبار اإللكترونية، أو عبر إرسال بريد إلكتروني  

ا قمت من قبل باختيار عدم استالم هذه . إذجامعة األعمال والتكنولوجيالفريقاإلعالمالرقمي ب

المراسالت، يمكنك فيما بعد اختيار استالمها عبر إعادة االشتراك بالرسائل التنبيهية لألخبار 

 .اإللكترونية عبر نموذجالتسجيلالستالمتحديثاتاألخبار

 األمن
المعلومات  إجراءات تقنية ومادية ومؤسسية مالئمة لحماية  جامعة األعمال والتكنولوجياتتبع 

الشخصية ضد الدخول الغير مسموح به، والمعالجة الغير قانونية، والضياع أو التلف العرضي، 

أن األطراف  جامعة األعمال والتكنولوجياوالتدمير الغير مفوض. ولكن، ال يمكن أن تضمن 



الخارجية غير المفوضة لن تتمكن من خرق هذه اإلجراءات أو استخدام معلوماتك الشخصية  

 غراض غير مالئمة.أل

 الروابط لمواقع أخرى 
يضم الموقع اإللكتروني للجامعة روابط لمواقع إلكترونية خارجية متاحة لتيسير األمور لك علما أن 

ال تدعم هذه المواقع، كما أنها ليست مسؤولة عن محتواها أو ممارسات  جامعة األعمال والتكنولوجيا

الخصوصية الخاصة بها، ونوصيك بمراجعة سياسات الخصوصية وشروط االستخدام التي تحكم 

 هذه المواقع اإللكترونية عندما تقوم بزيارتها.

 األطفال 
عن   جامعة األعمال والتكنولوجياعاماً، وال تقوم   ١٣الموقع اإللكتروني ليس موجهاً لألطفال تحت 

 عاماً. ١٣قصد بجمع معلومات شخصية من األطفال تحت 

 التغييرات الطارئة على سياسة الخصوصية 
بحقها في تعديل سياسة الخصوصية هذه من وقت آلخر،   جامعة األعمال والتكنولوجياتحتفظ 

، وإذا  امعة األعمال والتكنولوجياجوستكون هذه التعديالت نافذة فور نشرها على هذا الموقع من قِبل 

بعمل أي تغييرات مادية على األسلوب الذي تستخدم به معلوماتك  جامعة األعمال والتكنولوجياقامت 

الشخصية بموجب سياسة الخصوصية هذه فسيتم إخطارك بهذه التغييرات وستعطى لك فرصة  

لهذه التحديثات بواسطة إشعار  االعتراض على هذا االستخدام الجديد أو المختلف. سيتم اإلرشاد

"آخر التحديثات" بأعلى هذه الصفحة، ولذا يرجى مراجعة سياسة الخصوصية بشكل دوري لمتابعة 

التحديثات أو التعديالت، واستمرارك في استخدام هذا الموقع اإللكتروني بعد نشر أية تعديالت يعني 

 قبولك بهذه التعديالت. 
 


