
 سياسة ملفات تعريف االرتباط
 2020-01-22تم تحديث سياسة ملفات تعريف اإلرتباط هذه في 

 كبيرة لحماية خصوصية المستخدمين والتزاماتها وفق ا لألحكام القانونية المعمول بها.  همية  رنس أ ولي كالت  

، البيانات الخاصة بك )الكمبيوتر   نتلقاها من وحدة  فح التيات التصات حول بيان , يمكن تخزين معلومae.clarins.com أثناء زيارتك لموقعنا
بزيارة موقعنا واستخدامه، فإنك توافق على أنه يمكننا نحن    إلخ( في "ملفات تعريف االرتباط" المثبتة على جهازك.التابلت،  الهاتف المحمول،  

كما هو   ة ملفات تعريف االرتباط.فق ا لشروط سياسإليها و   والوصول  IPاإلنترنت    والغير تخزين ملفات تعريف االرتباط وعناوين بروتوكالت
 من التفصيل أدناه، من الممكن تنشيط ملفات تعريف االرتباط وتعطيلها وإدارتها، ولكن هذا قد يؤثر على استخدامك لموقعنا.   موضح بمزيد  

 إدارة تفضيالتك.  تسهل هذه الصفحة فهم كيفية عمل ملفات تعريف االرتباط وكيفية

 
 باط"؟ ما هو "ملف تعريف االرت  -1

 "ملف تعريف االرتباط" هو ملف نصي صغير يمكن تخزينه، بناء  على موافقتك المسبقة، في مساحة مخصصة في دليل متصفحك اإللكتروني.
 و تسجيله، مما يسمح ف تعريف االرتباط ألميسمح ملف تعريف االرتباط لمن أصدره بتحديد وحدة البيانات التي ي خزن فيها طوال فترة صالحية 

م صدر ملف تعريف االرتباط هو  ة المنفذة من جهازك وتلك التي يتم تنفيذها من مكان آخر.در ملف تعريف االرتباط بالتمييز بين األنشطلم ص
 وحده الذي من المرجح أن يقرأ المعلومات الواردة في ملفات تعريف االرتباط هذه أو يغيرها. 
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 ملفات تعريف االرتباط التي نستخدمها على موقعنا 

فتح موقعنا، يجوز لنا تثبيت ملفات تعريف ارتباط مختلفة في وحدة البيانات الخاصة بك تباط، عند  ر تعريف االرهنا  باختيارك للسماح بملفات  
وهذا يشمل ملفات تعريف االرتباط الخاصة بالطرف    تعريف االرتباط.طوال فترة صالحية ملفات  مما يسمح لنا بالتعرف على متصفح جهازك  

 بالغير.األول وملفات تعريف االرتباط الخاصة 

 ت تعريف االرتباط التي نصدرها يتم استخدامها لألغراض المبينة أدناه:فامل

المناط • إلى  بالوصول  لك  للسماح  وبالتحديد  موقعنا،  على  من  المصادقة  والشخصية  المحظورة  على ق  بناء   حسابك،  مثل  موقعنا، 
 مسبقا ؛ هامنحتنا الوصول إلي ربما  أسماء المستخدمين وكلمات المرور والبيانات األخرى التي 

تكييف موقعنا وفق إعدادات شاشة العرض المتعلقة بوحدة البيانات الخاصة بك )اللغة، وضوح الشاشة، نظام التشغيل، إلخ( أثناء   •
 ؛ وحدة البيانات الخاصة بك، وبرامج العرض وبرامج الفيديوارتك، بناء  على مكونات زي 

أو دخول الحساب وما إلى ذلك( أو المتعلقة بأي منتجات أو ا )للتسجيل  عن ه على موقؤ وذج تملتخزين المعلومات الواردة في أي نم  •
 السريع، إلخ(ت السداد خدمات أو معلومات اخترتها على موقعنا )محتويات عربة التسوق وخيارا 

 سماح لك بالوصول إلى المعلومات بناء  على ملفك الشخصي وتفاصيل تسجيل الدخول. لا •

 ر على موقعنا من قبل الغي ة عريف االرتباط الصادر ملفات ت 

ت  وملفات  بالخصوصية  المتعلقة  السياسات  وأحكام  لشروط  الغير  قبل  من  واستخدامها  االرتباط  تعريف  ملفات  إصدار  االرتباط يخضع  عريف 
 لغير.الخاصة با

 تشمل ملفات تعريف االرتباط الخاصة بالغير التي نستخدمها األنواع التالية:



 لية/ الخاصة باألداء لي تعريف االرتباط التح ملفات •

ات  نا ملفتسمح لطوال مدة صالحية ملف تعريف االرتباط،   يجوز أن يضم موقعنا ملفات تعريف ارتباط صادرة عن شركات قياس الجمهور.
ه، وتدفق رت لموقعك )العناوين والمحتوى الذي ز ار الموقع وقياس استخدام األقسام المختلفة هذه بتجميع اإلحصاءات وحجم زو  تعريف االرتباط

مما  عنوان اإلنترنت الخاص بالموقع اإللكتروني الذي دخلت منه إلى موقعنا،ا في ذلك الصفحات التي تزورها و النقرات، وما إلى ذلك(، بم
جوجل، وهي خدمة تحليالت الويب    • على وجه الخصوص، نستخدم خدمات تحليالت قيمة خدماتنا وسهولة استخدامها.يساعدنا على تحسين 

لمعرفة معلومات عن كيفية استخدام جوجل للبيانات المجمعة عبر ملفات تعريف االرتباط هذه، يمكنك   تقدمها جوجل، )شركة جوجل(.ي الت 
جوجل   ي رجى مالحظة أنك تستطيع تعطيل مشاركة البيانات الشخصية مع لخاصة بجوجل.الخصوصية وشروط الخدمة امراجعة سياسة 

 ت في حسابك على جوجل )انظر التعليماتداببساطة عن طريق تغيير اإلعدا
 (.https://support.google.com/analytics/answer/1011397?hl=en هنا:

 يةاإلعالن ملفات تعريف االرتباط  •

يحتوي موقعنا أن  تعريف  يجوز  اإلا  على ملفات  تكنولوجيا  الصادرة عن مقدمي  تعريف االرتباط هذه زياراتك   عالنات.الرتباط  تسجل ملفات 
فعلتها. التي  واألشياء  زرتها  التي  والصفحات  أخرى   لمواقعنا  منصات  المعروضة على  اإلعالنات  لجعل  المعلومات  استخدام مثل هذه  يمكن 

طوال مدة صالحية ملف تعريف االرتباط    تناسبك.ه المعلومات لتكييف إعالناتنا لهذمثل  نستخدم كذلك  يجوز لنا أن    بك.ثر صلة  غير( أك)ال
 الصلة، تسمح ملفات تعريف االرتباط هذه لمقدمي تكنولوجيا اإلعالنات بما يلي:ذي 

مع    - • يتوافق  أن  المحتمل  من  الذي  اإلعالني  المحتوى  بن تحديد  بيان اهتماماتك  على  واهتماماتك  اء   بك  الخاصة  التصفح  ات 
 ؛ وتفضيالتك

 التحكم في عدد مرات ظهور اإلعالن؛ - •

 تحديد موقع الغير الذي يعيد توجيهك إلى موقعنا  - •

التالي  اإلعالنات  تكنولوجيا  مقدمي  مع  األولى  بالدرجة  نعمل  ميديا،    ن:نحن  بابليسيس  أوث،  نمبرلي،  فيسبوك،  راكوتين  و ك)جوجل،  انتاست، 
 تيدز، باونس إكس، كابتيفاي، انتليجنت ريتش، مايكروسوفت، مونيتيت، موفابل إنك(  للتسويق،

 ملفات تعريف االرتباط المتعلقة بدمج تطبيقات الغير على موقعنا  •

اآلخرين أو إبالغ اآلخرين    عممن المرجح أن نقوم بتضمين تطبيقات برمجية من الغير على موقعنا، مما يسمح لك بمشاركة محتوى موقعنا  
هذا هو الحال على وجه التحديد مع خاصية "المشاركة" و"اإلعجاب" على مواقع التواصل االجتماعي مثل   بزيارتك لموقعنا أو رأيك في محتواه.

 نستجرام"، وما إلى ذلك.إ"فيسبوك" و"تويتر" و"لينكد إن" و"

تلك   توفر  التي  االجتماعي  التواصل  لمواقع  لموقعنا.صائص  خاليجوز  زيارتك  أثناء  تستخدمها  لم  إذا  حتى  هويتك  لتحديد  تستخدمها  في   أن 
النوع من   يسمح هذا  قد  لموقعنا،  الخصائص  الواقع،  بتتبع تصفحك  المعني  التواصل االجتماعي  ببساطة ألن حسابك على  لموقع  هذا وذلك 

 اء زيارتك لموقعنا. ن الموقع كان نشط ا على وحدة البيانات الخاصة بك )جلسة مفتوحة( أث 

نحن   نحن ال نتحكم في العمليات التي يستخدمها الغير لتجميع معلومات حول زياراتك لموقعنا أو أي بيانات شخصية ذات صلة قد تكون لديه.
ال الخصوصية  سياسات  حماية  على  االطالع  إلى  جمعندعوك  وراء  الكامنة  األغراض  لفهم  هذه  االجتماعي  التواصل  بمواقع  بيانات   متعلقة 

يجب على سياسات مواقع التواصل االجتماعي أن تسمح لك   ، وبالتحديد فيما يتعلق باإلعالنات.الخصائصعبر هذه  يجمعونها  التصفح التي  
 حسابك.بممارسة خيارك الشخصي عن طريق إعدادات 

يار الموافقة على ملفات تعريف االرتباط أو تسنبلغك بأي غرض آخر لملفات تعريف االرتباط المعلومة لدينا وبالطرق التي يمكن لك بها اخ
 رفضها.
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 لقة بملفات تعريف االرتباط الصادرة من كالرنس في أي وقت، كما هو مبين أدناه.عيمكنك تعديل خياراتك المت 

ك وشروط وصولك إلى أي خدمة  ملفات تعريف االرتباط التي تستخدمها قد تغير تجربة تصفح اإلنترنت الخاصة ب نحن نذكرك أن إعدادات  
 تتطلب استخدام ملفات تعريف االرتباط.

ا على لعواقب المتعلقة بالتدهور في تشغيل خدماتنا الناتج عن إلغاء تنشيط ملفات تعريف االرتباط وعدم قدرتنانحن ال نتحمل أي مسؤولية عن  
 وخدماتنا.تخزين أو عرض ملفات تعريف االرتباط الالزمة للتشغيل الكامل لموقعنا 

 اختياراتك الم عبر عنها على اإلنترنت 

استخدام بنا يمكنك  الخاص  الخصوصية  المثال   مركز  سبيل  على  ذلك  في  بما  االرتباط،  تعريف  ملفات  فئات  بعض  تعطيل  أو   ال لتنشيط 
 باط اإلعالنية. الحصر، ملفات تعريف االرت 

اإلعال االرتباط  تعريف  ملفات  تعطيل  بأن  بك.نكن على علم  الخاصة  البيانات  وحدة  اإلعالنات على  ظهور  يمنع  فقط   ية ال  سيحجب هذا 
 تكيف اإلعالنات وفق بيانات التصفح الخاصة بك أو اهتماماتك.   التقنيات التي يمكن أن

فات تعريف االرتباط لإذا حذفت جميع م  نحتاج إلى استخدام أحد ملفات تعريف االرتباط.سنا  ي رجى المالحظة أيضا  أنه حتى ننفذ قرارك، فإن 
 الخدمة لدينا أنك اخترت هذا االختيار. ولن نعلم نحن أو مقدمفالمخزنة على وحدة البيانات الخاصة بك )عبر متصفحك(، 

 الخيارات المتاحة لك عبر متصفحك

ي قائمة المساعدة أو الخيارات  فيتم وصف تكوين المتصفح الخاص بك    لفات تعريف االرتباط وإعداداتها.كل متصفح له طريقة مختلفة إلدارة م
إعدادات ملفات تعريف االرتباط الخاصة بك. يمكنك ضبط المتصفحات الخاصة بك أو التفضيالت الخاصة به، والتي ستعلمك بكيفية تغيير  

 أو إلعالمك عند إصدار ملف تعريف االرتباط. لتنشيط أو تعطيل جميع ملفات تعريف االرتباط، 

 عبر اإلنترنت من خالل مبادرات متعددة القطاعات  اختياراتك الم عبر عنها

الرقمية   اإلعالنات  خبراء  األوروبية  التابعون  يقدم  مكتب   EDAAللرابطة  فرنسا  في  يديرها  التي  الرقمية(،  لإلعالنات  األوروبي  )التحالف 
 .خياراتك عبر اإلنترنت ا إلكتروني ا علىاإلعالن التفاعلي، موقع  

تنت  التي  بالشركات  قائمة  تستخدمها هذه ستجد هنا  التي  أو رفض ملفات تعريف االرتباط  لقبول  الفرصة  تقدم لك  والتي  المبادرة  إلى هذه  مي 
 / www.youronlinechoices.com/uk :الشركات لتكييف إعالناتهم وفقا  لبيانات التصفح الخاصة بك

بية مركزية يتشاركها المئات من خبراء اإلعالنات عبر اإلنترنت مما يسمح لك بالتعبير عن موافقتك أو رفضك لملفات تعريف واجهة أورو هذه  
البيانا وحدة  على  المعروضة  اإلعالنات  لتكييف  استخدامها  يمكن  والتي  بك.   تاالرتباط،  المتعلقة  التصفح  بيانات  وفق  بك  ي رجى    الخاصة 

 ولن يحجب التقنيات التي يمكن أن تكيف اإلعالنات وفق اهتماماتك.  نع ظهور اإلعالنات على المواقع التي تزورها. هذا ال يم المالحظة بأن
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 www.aboutcookies.org :الرتباط بوجه عام وكيفية إدارتها من خالل زيارة موقعايمكنك معرفة المزيد عن ملفات تعريف 

 


