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 إشعار خصوصیة الموقع

) تملكھا شركة (Brambles Limitedتحترم برامبلز المحدودة  ؛ التي تشمل شركاتھا العاملة ضمن العالمات التجاریة التي 
) (ویُشار إلیھا جمیعًا باسم "برامبلز" أو "نحن" أو "ضمیر ملكیة المتكلم (لنا)" أو "ضمیر المتكلم المتصل (نا)") CHEPتشب (

 ع على قائمة بمواقع شركاتنا.لالطالھنا حقك في الخصوصیة وحقك في التحكم في نشر معلوماتك الشخصیة. یرجى النقر  

یسري ھذا اإلشعار على ھذا الموقع اإللكتروني وأي تطبیقات للھواتف الجوالة أو غیر ذلك من التطبیقات المتاحة على اإلنترنت  
اإلل "المواقع  باسم  إلیھا جمیعا  بنا، (ویُشار  المرتبطة  ندیرھا أو  اإللكترونیة التي  المواقع  الجوالة أو  األجھزة  كترونیة"). و/أو 

ویوضّح ھذا اإلشعار أیضًا ما یلي: أ) كیفیة استخدام ھذا الموقع اإللكتروني للمعلومات التي تقدمھا، سواءً كنَت عمیالً أو زائًرا  
نفعلھ بالمعلومات التي تقدمھا، د) من یمكنھ االطالع على معلوماتك،  للموقع، ب) نوع المعلومات التي یجمعھا، جـ) ما الذي قد 

 قوقك المتعلقة بالخصوصیة.ھـ) ح

و/أو استخدامك الخدمات المقدمة على الموقع أو من خاللھ بأنك قد قرأت شروط إشعار   وتعني زیارتك إلى موقعنا اإللكتروني 
ویشكل جزءًا منھا، وھي  وأحكامھ  الخصوصیة ھذا ضمن شروط الموقع اإللكتروني  یندرج إشعار  وفھمتھا.  الخصوصیة ھذا 

واألحكام  التي تنظم استخدامك لموقعنا اإللكتروني.  الشروط 

 ویتناول ھذا اإلشعار الموضوعات التالیة:

 المعلومات التي نجمعھا منك .1
 عناوین بروتوكول اإلنترنت وملفات تعریف االرتباط (كوكیز) .2
 كیف نستخدم معلوماتك الشخصیة .3
 اإلفصاح عن معلوماتك الشخصیة .4
 الشخصیة ومعالجتھااألساس القانوني لجمع معلوماتك   .5
 االشتراطات الخاصة بالمستخدمین األوروبیین .6
 حقوقك في الخصوصیة .7
 االحتفاظ بالبیانات .8
 األمن .9

 ما الذي تنبغي لك معرفتھ أیضًا؟ .10
 كیفیة التواصل معنا .11
 تحدیثات إشعار الخصوصیة .12
 إشعار خصوصیة تكمیلي للمستخدمین من والیة كالیفورنیا .13

 
ھذا یستخدم مصطلَحي البیانات الشخصیة والمعلومات الشخصیة بالتبادل للداللة على معنى    یرجى العلم بأن إشعار الخصوصیة

القابل  أو  المعروف  الطبیعي  والشخص  قابل للتعریف.   أو  متعلقة بشخص طبیعي معروف  بھ أي معلومات  ویُقصد  واحد، 
وبخاصة عن طریق الرجوع إلى معّرف لھ كاالسم،  للتعریف ھو الشخص الذي تمكن معرفتھ بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة، 

أو رقم بطاقة الھویة أو رقم الضمان االجتماعي، أو رقم رخصة القیادة، أو بیانات الموقع، أو بالرجوع إلى معّرف عبر اإلنترنت،  
قافیة أو االجتماعیة لذلك أو إلى عامل أو اثنین خاصّین بالھویة المادیة أو الفیسیولوجیة أو الوراثیة أو العقلیة أو االقتصادیة أو الث

 الشخص، أو وفق ما قد یحدده بخالف ذلك أي قانون معمول بھ لحمایة البیانات أو للخصوصیة.
 
  

https://www.chep.com/us/en/website-privacy-policy-2
https://brambles.com/countries-of-operation
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 . المعلومات التي نجمعھا منك1 

 یمكن أن نجمع المعلومات التالیة عنك ونعالجھا عبر أي من الوسائل التالیة:

 الموقع اإللكترونيمن خالل نماذج االتصال الموجودة على  -أ.

على الموقع اإللكتروني، فقد نطلب منك تزویدنا ببعض  إذا اخترت استخدام وظیفة االتصال عبر أحد نماذج االتصال الموجودة 
للعمل،   المخصص  اإللكتروني  البرید  وعنوان  الوظیفي،  والمسمى  شركتك؛ مثل االسم،  عن  و/أو  عنك  األساسیة  المعلومات 

ویساعدنا في والعنوان   إلیك،  والمعلومات  تقدیم الخدمات  یمكننا من  العمل الجوال، ما  البریدي للعمل، وھاتف العمل، وھاتف 
 تحقیق أقصى فائدة إنتاجیة ممكنة من تواصلنا معك.

 عبر المراسالت األخرى -ب.

تحسیننا لفعالیة مراسالتنا الخاصة بخدمة العمالء، قد نفحص مراسال ت البرید اإللكتروني معك للتحقق من سعیًا إلى استمرار 
أخرى منك ویمكن أیضًا أن نجمع معلومات  وبیانات ،  فعالیتھا.  الوظیفي،  لقبك، ومسماك  عائلتك أو  واسم  مثل اسمك األولى 

تقدیمك التعلیقات أو مشاركتك في استطالعات الرأس أو تواصلك  التواصل معك بخصوص العمل وخیارات ذلك، وھذا أثناء 
 ن حدث ما أو إرسالك أي مطالبات أو شكاوى.معنا بشأ

 من خالل تقدیم الخدمة -جـ.

قد نتلقى معلومات عنك عندما ننشئ حسابك كعمیل، أو عند تقدیمنا خدماتنا، أو عند تحرینا عن أي أحداث أو مطالبات أو شكاوى 
لقبك،   أو  األخیر  واسمك  األول،  نجمع اسمك  قد  الحاالت،  تلك  وفي  اإللكتروني تقدمھا.  بریدك  وعنوان  الوظیفي،  ومسماك 

 المخصص للعمل، وإذا كنت مالكًا وحیدًا؛ فتجمع رقم تعریفك الضریبي والمعلومات المتعلقة بالفواتیر.
 

یراھا عمالؤنا   ننشئ حسابك كمستخدم ألي من تطبیقات الموقع اإللكتروني التي  یمكن أن نجمع أیضًا معلومات عنك عندما 
 اسمك األول أو لقبك، وتفاصیل التواصل بك بغرض العمل، وبیانات تسجیل دخولك).(بما في ذلك  

 
 من تصفح الموقع -د.

بیانات زیارة الموقع  بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر؛  تفاصیل عن زیاراتك إلى موقعنا اإللكتروني،  یمكن أن نجمع 
و  وبیانات الموقع الجغرافي، وسجالت الویب،  أكانت مطلوبة لغرض یخصنا أو  اإللكتروني،  غیرھا من بیانات التواصل سواءً 

غیر ذلك، والمصادر التي تطّلع علیھا. لمزید من المعلومات، یرجى مراجعة قسم "عناوین بروتوكول اإلنترنت وملفات تعریف  
 االرتباط".

 . عناوین بروتوكول اإلنترنت وملفات تعریف االرتباط2 

 )IPرنت (. عناوین بروتوكول اإلنت2.1

اإللكتروني الذي أتیت منھ،   اإلنترنت، والموقع  اسم النطاق الذي استخدمتھ للدخول إلى  على الویب  یمكن أن تجمع خوادمنا 
والموقع اإللكتروني الذي انتقلت إلیھ بعد ذلك. تُجمع ھذه المعلومات لقیاس عدد الزیارات إلى الموقع اإللكتروني، ومتوسط وقت 

الصفحات، وغیر ذلك من اإلحصاءات عن زوار ھذا الموقع اإللكتروني. ویمكننا أیضًا استخدام ھذه البیانات الزیارة، ومشاھدات 
ولجعل استخدام الموقع أسھل وأكثر مالءمة لالستخدام.  المجموعة لمتابعة أداء الموقع 

التوجیھ   التقنیة ومعلومات  المعلومات  نجمع بعض  فإننا  موقعنا اإللكتروني،  الكمبیوتر الذي تستخدمھ  عندما تزور  جھاز  عن 
ونظام  المتصفح  المحیطة مثل نوع  قد نسّجل المتغیرات الخارجیة  على سبیل المثال؛  اإللكتروني.  للموقع  لتسھیل استخدامك 

) المركزیة  المعالجة  وحدة  وسرعة  ("CPUالتشغیل  اإلنترنت  بروتوكول  وعنوان   (IP اإلنترنت المنشئ خدمة  لمزّود   ("
وذل ونتائجھ لمحاول التأكد من دقة محّرك لزیارتك،  نسجل أیضًا طلبات البحث  تقدیم أفضل خدمة ممكنة إلیك. وقد  ك لمحاولة 

وقد  ویمكن أیضًا أن نستخدم عنوان بروتوكول اإلنترنت الخاص لك لتتبُّع استخدامك للموقع.  وكفاءتھ.  البحث الذي نستخدمھ 
 خرى التي تقدمھا.تجري مطابقة "تدفق النقرات" ھذا بالمعلومات األ
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 . معلومات عن ملفات تعریف االرتباط2.2

ملفات تعریف االرتباط (الكوكیز) ھي ملفات غالبًا ما تحتوي على معرفات فریدة، ترسلھا خوادم الویب إلى متصفحات الویب، 
 ویمكن إعادة إرسالھا إلى الخادم في كل مرة یطلب فیھا المتصفح صفحة ما من الخادم.

تنقلھم بین الصفحات المختلفة  یمكن أن   تستخدم خوادم الویب ملفات تعریف االرتباط للتعرف على المستخدمین وتتبُّعھم أثناء 
لموقع إلكتروني ما، وللتعرف على المستخدمین العائدین إلى زیارة موقع إلكتروني ما. توضع ملفات تعریف االرتباط بواسطة 

تعریف ارتباط   (ملفات  اإللكتروني  موقعنا موقعنا  على  محتواھا  التي یظھر  اإللكترونیة األخرى  المواقع  أو  األول)  الطرف 
 اإللكتروني (ملفات تعریف ارتباط الطرف الخارجي).

على ملف نصّي یرسلھ أحد  ویحتوي ملف تعریف االرتباط الدائم  أو "لكل جلسة".  تعریف االرتباط "دائمة"  قد تكون ملفات 
تاریخ انتھاء صالحیتھ المحدد (ما لم خوادم الویب إلى أحد متصفحات ا ثم یخّزنھ المتصفح ویظل صالًحا حتى  إلنترنت، ومن 

بكل جلسة، فتنتھي صالحیتھ عند انتھاء جلسة  یحذفھ المستخدم قبل تاریخ انتھاء الصالحیة). أما ملف تعریف االرتباط الخاص 
 المستخدم بإغالق متصفح الویب.

 تباط. كیف نستخدم ملفات تعریف االر2.3

یمكن   عنك قد  المعلومات التي نخزنھا  تعّرف ھویتك شخصیًا، غیر أن  ال تحتوي ملفات تعریف االرتباط على أي معلومات 
 بالمعلومات المخزنة في ملفات تعریف االرتباط والتي نحصل علیھا منھا. -من جانبنا-ربطھا 

 نستخدم المعلومات التي نحصل علیھا منك لألغراض التالیة:
 على جھاز الكمبیوتر عند زیارتك إلى موقعنا اإللكترونيللتعرف  •
 لتتبُّعك أثناء تصفحك موقعنا اإللكتروني •
 لتحسین قابلیة موقعنا اإللكتروني لالستخدام •
 لتحلیل استخدام موقعنا اإللكتروني •

ات شخصیة عن نشاطك لملفات تعریف االرتباط أنواع مختلفة تُستخدم ألغراض مختلفة. وقد نجمع نحن أو أطراف أخرى معلوم
 على اإلنترنت بمرور الوقت وعبر المواقع اإللكترونیة المختلفة أثناء استخدامك موقعنا اإللكتروني.

 . إدارة ملفات تعریف االرتباط2.4

ویمكنك اختیار رفض   اإللكتروني.  المستلمة من موقعنا  في كیفیة تعامل متصفحك مع ملفات تعریف االرتباط  یمكنك التحكم 
فقط حفظ ملفات جمیع  على قرصك الصلب، أو  تنبیھ لك قبل حفظ ملف تعریف االرتباط  ملفات تعریف االرتباط، أو إرسال 

عن حذف ملفات تعریف االرتباط أو  تعریف االرتباط من مواقع إلكترونیة معینة تحددھا أنت. یمكن االطالع على معلومات 
وعند رفضك الموافقة على ملفات تعریف االرتباط منا، فربما www.AboutCookies.org .التحكم فیھا عن عبر الرابط  

 لن تكون قادًرا على استخدام بعض المیزات والوظائف المتاحة على موقعنا اإللكتروني.
  

 قائمة ملفات تعریف االرتباط

من متصفحك    -عند زیارة مستخدم لھ-نصّي) یطلب أحد المواقع اإللكترونیة  ملف تعریف االرتباط ھو وحدة بیانات صغیرة (ملف  
تعریف   ونعیّن نحن ملفات  تسجیل دخولك.  معلومات  عنك؛ مثل لغتك المفضلة أو  یتذكر معلومات  كي  جھازك  تخزینھ على 

ویطلق علیھا ملفات تعریف ارتباط الطرف األول. نستخدم أیضًا ملفات تعریف ارت باط الطرف الخارجي، وھي االرتباط ھذه، 
ملفات تعریف ارتباط من اسم نطاق آخر مختلف عن اسم نطاق الموقع اإللكتروني الذي تزوره، للمساعدة في مجھوداتنا اإلعالنیة  

 والتسویقیة. وبشكل أكثر تحدیدًا، نستخدم ملفات تعریف االرتباط وغیرھا من تقنیات التتبع لألغراض التالیة:
 
 

http://www.aboutcookies.org/
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اال  رتباط ذات الضرورة القصوىملفات تعریف 

ما توضع  في أنظمتنا. وعادة  یمكن إیقاف عملھا  اإللكتروني، وال  ضروریة لعمل الموقع  تعریف االرتباط ھذه  تكون ملفات 
استجابة إلجراءات اتخذتھا یمكن تصنیفھا بأنھا طلب خدمة، مثل تعیین تفضیالتك المتعلقة بالخصوصیة أو تسجیل الدخول أو  

ویمكنك ضبط إعدادات متصفحك بحیث یحجب ملفات تعریف االرتباط ھذه أو ینبھك إلیھا، غیر أن بعض أجزاء   ملء النماذج.
یمكنھا تعریف ھویتك الشخصیة.  الموقع لن تعمل عندئذ. ال تخزن ملفات تعریف االرتباط ھذه أي معلومات 

 

القصوى  ملفات تعریف االرتباط ذات الضرورة 

الفرعیة  المجموعة 
االرتباط لملفات تعریف االرتباط  ملفات تعریف 

االرتباط   تعریف  ملفات 
 المستخدمة

www.brambles.com 
OptanonConsent, OptanonAlertBoxClosed,  

ARRAffinity, ASP.NET_SessionId األول الطرف 

 
ارتباط األداء  ملفات تعریف 

وتحسینھ.  تتیح لنا ملفات تعریف االرتباط ھذه حساب عدد  الزیارات ومصادرھا بحیث نتمكن من قیاس أداء موقعنا اإللكتروني 
بین أجزاء الموقع،  باإلقبال األقل، ومتابعة تنقل الزوار  وأیھا  وتساعدنا أیضًا على معرفة أي الصفحات یحظى باإلقبال األكبر 

حال لم توافق على ملفات تعریف االرتباط تلك، وتكون جمیع المعلومات التي تجمعھا ملفات تعریف االرتباط ھذه مجّمعة. وفي 
ولن نتمكن من متابعة أدائھ.  فلن نعرف متى زرت موقعنا 

 ملفات تعریف ارتباط األداء

المجموعة 
الفرعیة  
لملفات  
تعریف  
االرتباط االرتباط  ملفات تعریف 

تعریف   ملفات 
االرتباط  

 المستخدمة

Google.c
om 1-45574803-1, _gat_UA-33600362-_gat_UA gid, ga, الخارجي الطرف 

 
االرتباط الوظیفیة  ملفات تعریف 

تمكّن ملفات تعریف االرتباط ھذه الموقع من تحسین الوظائف التي یقدمھا ومن إضفاء طابع شخصي علیھ. وقد نكون نحن من 
یعیّنھا الطرف الخارجي المضافة  وفي حال لم توافق على ملفات تعریف االرتباط   خدماتھ إلى صفحاتنا.  یعیّن ھذه الملفات أو 

 تلك، فلن تعمل بعض تلك الخدمات أو كلھا على النحو الصحیح.
 



 التصنیف: عام 4862-8301-8770.1

 ملفات تعریف االرتباط الوظیفیة

تعریف   لملفات  الفرعیة  المجموعة 
االرتباط االرتباط االرتباط المستخدمة ملفات تعریف   ملفات تعریف 

www.brambles.com 
atuvs, __atuvc,  
Vuid (vimeo.com) األول الطرف 

 
االرتباط االستھدافیة  ملفات تعریف 

تلك الشركات  ویمكن أن تستخدمھا  یعیّنھا شركاؤنا المعلِنون.  تعیَّن ملفات تعریف االرتباط ھذه عبر موقعنا اإللكتروني أو  قد 
وال تخّزن ھذه الملفات عنوان  لك اإلعالنات ذات الصلة على المواقع األخرى.إلنشاء ملف تعریفي باھتماماتك وكي تعرض  

تعتمد على تمییز متصفحك وجھازك المستخدم في الدخول إلى اإلنترنت. وفي حال عدم  بروتوكول اإلنترنت الخاص بك، وإنما 
 اماتك.موافقتك على ملفات تعریف االرتباط ھذه، فسوف تصلك إعالنات أقل تركیًزا على اھتم

 

 ملفات تعریف االرتباط االستھدافیة

لملفات تعریف   الفرعیة  المجموعة 
االرتباط االرتباط  ملفات تعریف 

االرتباط   تعریف  ملفات 
 المستخدمة

Bing.com 

SRCHUSR, EDGE_S, GUID, 
EDGE_V, SRCHUID, UID, SID, 
SRCHD, _SS, dmnchg, MUIDB 

 الخارجي الطرف 

linkedin.com 

lidc, bcookie, __utma, __utmv, 
__qca,  

 الخارجي الطرف 

Addthis.com loc, Uvc الخارجي الطرف 

Google.com 

APISID, SSID, SID, SAPISID, 
HSID 

 الخارجي الطرف 

Twitter.com 

auth_token, twll, secure_session, 
guest_id,____utma, 
personalization_id, 
remember_checked, 
remember_checked_on 

 الخارجي الطرف 

https://cookiepedia.co.uk/host/linkedin.com
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 . كیف نستخدم معلوماتك الشخصیة3

 نستخدم المعلومات التي نحصل علیھا عنك في األغراض التالیة:یمكن أن 

 تشغیل موقعنا اإللكتروني •
ولجھاز الكمبیوتر الذي تستخدمھ • على موقعنا بأكثر الطرق فعالیة لك   التأكد من أن عرض المحتوى الموجود 
بالمنتجات والخدمات التي التواصل معك بشأن منتجاتنا وخدماتنا وعروضنا وفعالیاتنا وعروضنا  • الترویجیة، وتزویدك 

نعتقد أنك قد تكون مھتًما بھا؛ وذلك عبر التنبیھات والنشرات البریدیة المرسلة إلى بریدك اإللكتروني المخصص للعمل 
 على سبیل المثال

استخدام المواد دعم العمالء، بما في ذلك الرد على طلبات المعلومات عن المنتجات والخدمات (مثل معلومات أمان   •
 أو االستفسارات عن خدماتنا)

والتعامل مع األحداث  • التي تطلبھا،  بالخدمات المحددة  بما في ذلك تزویدك  عالقتنا التعاقدیة معك،  بالتزامات  الوفاء 
والشكاوى  والمطالبات 

 إتاحة الوصول إلى حلول وتطبیقات الویب التي یراھا عمالؤنا •
 یة وأنشطتك المجتمعیة، فقط عند طلب ذلكتسھیل مشاركتنا في برامجك الخیر •
وتقییمھا وتحسینھا •  تشغیل أعمالنا 
وبرامجنا وخدماتنا المقدمة عبر اإلنترنت، وتحسینھا •  تلقي تعلیقاتك على منتجاتنا وخدماتنا 
اإلنتر • عبر  المقدمة  الخدمات  استخدام  بشأن  التسویقیة  وإحصاءاتنا  وتوجھاتنا  واستراتیجیاتنا  مراسالتنا  نت  تحلیل 

 وتحسینھا
التعرض   • وإدارة  ومنعھا،  المسؤولیات  من  وغیرھا  بھا  المسموح  غیر  والمطالبات  والمعامالت  الغش،  من  الحمایة 

بما في ذلك التعرف على المخترقین المحتملین والمستخدمین غیر المصرح لھم  للمخاطر 
و/أو شركاتھم •  إجراء الفحوص االئتمانیة للعمالء 
ومعاییر الصناعة وسیاساتنااالمتثال للمتطلبات القان •  ونیة المعمول بھا 

بما في  نلغي ما یحدد الھویة فیھا، ونستخدمھا في أي غرض  و/أو  الموقع اإللكتروني  یمكن أن نجّمع بیانات عن العمالء وزوار 
وأنشطة التطویر.  ذلك تطویر المنتجات والخدمات، 

 . اإلفصاح عن معلوماتك الشخصیة4

 موقعنا اإللكتروني، فقد نشارك ھذه المعلومات على النحو التالي:عندما تقدم معلومات إلى 
لالطالع على قائمة بمواقع شركاتنا ومعلومات التواصل. ھنا في نطاق شركة برامبلز والكیانات التابعة لھا. یرجى النقر  

وبالتزام منھم بالسریّة.تُمنح صالحیات الوصول لموظ  في شركة برامبلز بناءً على مبدأ "المعرفة على قدر الحاجة" 
 

تخضع مشاركة معلوماتك في نطاق مجموعة برامبلز التفاقیة نقل البیانات داخل المجموعة. عالوة على ذلك، فنظًرا 
االتحاد  بعض الكیانات التابعة لمجموعة برامبلز خارج  والمملكة إلى وقوع  والمنطقة االقتصادیة األوروبیة  األوروبي 

المبینة في البنود التعاقدیة األساسیة  یتفق مع التدابیر الوقائیة  بما  نقل البیانات دولیًا  تُجرى عملیات  المتحدة، فسوف 
 من الجھات اإلشرافیة. و/أو البنود القیاسیة لحمایة البیانات التي أقّرتھا أو اعتمدتھا المفوضیة األوروبیة أو ما یناظرھا

بعالقتنا   • ولاللتزام  الستفساراتك،  ولالستجابة  لك،  والمواد  والخدمات  المیزات  من  العدید  وإلتاحة  ننفذ طلباتك،  كي 
الخصوصیة ھذا؛ قد  الشخصیة" من إشعار  األخرى المبینة في قسم "كیف نستخدم معلوماتك  التعاقدیة، ولألغراض 

معلوماتك الشخصیة أو معلو  نیابة عن نشارك  نیابة عنّا (أو  تلك الوظائف  استخدامك مع أطراف أخرى تؤدي  مات 
أو   تقنیة المعلومات،  خدمات  یقدمون  الذین:  األفراد  أو  مثل الشركات  معھا)،  بالتعاون  ننفذ أعمالنا  أخرى  كیانات 

البیانات، أو   یشغلونھا، أو یحللون  أو  یستضیفون أنظمتنا ومواقعنا  یقدمون خدمة العمالء، أو  یستضیفون بیاناتنا، أو 
الرعاة، أو   المعلنین، أو  مع وكاالت التصنیف االئتماني، أو  یدیرون عملیات الدفع، أو  یرسلون عینات المنتجات أو 
أو  التسویقیة  المساعدة  لنا  تقدم  أو  تدیرھا  أو  الترویجیة  عروضنا  في  تشارك  التي  الخارجیة  من األطراف  غیرھم 

https://brambles.com/countries-of-operation
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تتیح ل ویمكن أن  تسویقیة من الترویجیة.  أو عروض  تلقي معلومات  میزة  فرصة االشتراك في  خدماتنا  ك عروض 
أطراف خارجیة أو الموافقة على مشاركة معلوماتك مع أطراف خارجیة. وفي حال موافقتك على مشاركة معلوماتك 

الخص إشعار  لبنود  وفقًا  الخارجیة  األطراف  الشخصیة إلى  معلوماتك  عن  اإلفصاح  یتم  وصیة  الشخصیة، فسوف 
 وممارسات األعمال التي یطبقھا الطرف الخارجي.

ومعلومات   • الدیموغرافیة  والمعلومات  المستخدمین المجّمعة  إحصاءات  الشخصیة، مثل  غیر  المعلومات  نشارك  قد 
 االستخدام مع األطراف الخارجیة بغرض تحلیل البیانات من أجل تحسین خدماتنا ومنتجاتنا ومواقعنا ومراسالتنا معك.

ن • من قد  تملك جزءًا  لألطراف التي  من المعلومات  وغیر ذلك  استخدامك  الشخصیة ومعلومات  فصح عن معلوماتك 
الممكنة لتوجیھ   نبذل الجھود  وفي حال نقلنا معلوماتك ألحد األطراف المالكة، فسوف  أصولنا ومحامینا ومستشارینا. 

 صیة ھذا.الطرف المالك إلى استخدام معلوماتك بطریقة تتفق مع إشعار الخصو 
تُعتبر معلوماتك  • بذلك ضدنا، فقد  رفع دعوى  تنظیم، من جانبنا أو  في حال المضي في إعالن إفالس أو عملیة إعادة 

نقلھا إلى أطراف أخرى.  أصالً من أصول الشركة التي یمكن بیعھا أو 
لقانون أو اإلجراءات  یمكن أن نفصح عن معلومات عنك إذا كان لدینا اعتقاد حسن النیة بوجوب ذلك علینا بموجب ا •

 القانونیة، أو استجابة لمطالبة ذلك، أو لحمایة حقوق شركة برامبلز أو غیرھا أو ممتلكاتھم أو سالمتھم.

 

 

 

 . األساس القانوني لجمع معلوماتك الشخصیة ومعالجتھا5
 
تعاقد ما (حیث   بالتزامات  قانوني لذلك، مثل أ) الوفاء  نعالجھا إال إذا كان لدینا أساس  لن نجمع أي معلومات شخصیة عنك أو 
بالتزاماتھ) ب) موافقتك (على سبیل المثال عند تواصلك معنا عبر نماذج   تكون المعالجة ضروریة إلبرام العقد معك أو الوفاء 

 اإللكتروني) جـ) تحقیق مصلحة مشروعة.االتصال الموجودة على الموقع  
 

یمكن أن نعالج معلوماتك الشخصیة ألغراض تحقیق مصالحنا المشروعة، بشرط أال ترَجح ھذه المعالجة على حقوقك وحریتك.  
وفي حال اعتمادنا على المصالح المشروعة، یحق لك االعتراض عندئذ. ولكن یرجى األخذ في الحسبان أنھ في حال اعتراضك 

 ى تقدیم خدمات معیّنة لصالحك.على معالجتنا، فقد یؤثر ھذا في قدرتنا عل
 

بناءً على المصالح المشروعة إلى ما یلي:  تھدف معالجتنا لمعلوماتك 
 حمایتك أو حمایتنا أو حمایة اآلخرین من التھدیدات األمنیة •
 االمتثال للقوانین الساریة علینا •
 تحسین أداء موقعنا اإللكتروني •
وإجراء أعمال صیانة المنصةالتمكین من أداء األعمال أو إدارتھا، مثل إعداد  •  الفواتیر 
 فھم أعمالنا أو العالقات مع عمالئنا عموًما وتحسینھا. •

 . االشتراطات الخاصة بالمستخدمین األوروبیین6

واإلفصاح عنھا  واستخدامھا  بیاناتك الشخصیة  على أننا یحق لنا جمع  والبیانات إلینا أنك تفھم وتوافق  یعني تقدیمك المعلومات 
ا وأحكامھ) في لألغراض  یتفق مع شروط إشعار الخصوصیة ھذا  (بما  تلك المعلومات  لتجاریة والتسویقیة، ویحق لنا مشاركة 

نطاق محل إقامتك.  نطاق شركة برامبلز التي قد تكون خارج 

 . المراسالت6.1

تحسیننا لفعالیة مراسالتنا الخاصة بخدمة العمالء، قد نفحص مراسالت البرید   اإللكتروني معك للتحقق من سعیًا إلى استمرار 
ترتبط فیھ ھذه  الذي  بالقدر  وذلك  مجھولة الھویة،  بناءً على رسائل البرید اإللكتروني  تلك التحلیالت  وسوف تجرى  فعالیتھا. 

جھّل  الطریقة من التواصل بقواعد خدمة العمالء في االتحاد األوروبي أو المنطقة االقتصادیة األوروبیة أو المملكة المتحدة. إننا ن
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لحمایة البیانات، والالئحة العامة لحمایة البیانات في  ھویة رسائل البرید اإللكتروني ھذه طبقًا لمتطلبات النظام األوروبي العام 
االتحاد  نطاق  خارج  الخدمة  بالمعالجة/تقدیم  القائمة  الجھة  إلى  نقلھا  قبل  بھا  المعمول  المحلیة  والقوانین  المتحدة،  المملكة 

طقة االقتصادیة األوروبیة أو المملكة المتحدة لتحلیلھا. وفي الحالة مستبعدة الحدوث التي یعاد فیھا تعریف ھویة األوروبي/المن
البیانات بعد النقل، سوف یخضع أمن بیاناتك للحمایة وفق التدابیر الوقائیة المناسبة، ومنھا على سبیل المثال ال الحصر: البنود 

 .O.Jالمنشور في الجریدة الرسمیة لالتحاد األوروبي، العدد  2021لعام    914لقرار المفوضیة األوروبیة رقم النموذجیة وفقًا  
EU 2021 L 199/31  أو عبر الرابط    ھنا  (والتي یمكن االطالع علیھا عبر اإلنترنت أیضًا عند الضغط-https://eur

lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj  (  أو البنود الساریة على نقل البیانات دولیًا المعتمدة لدى سلطات المملكة
 المتحدة ("البنود النموذجیة").

 . كیف نستخدم معلوماتك الشخصیة6.2

األوروبیة  یرجى العلم بأن البیانات الشخصیة التي تشاركھا معنا یمكن نقلھا وتخزینھا خارج االتحاد األوروبي/المنطقة االقتصادیة  
من الدول التي قد ال تكون قوانین  المتحدة وغیرھا  في الوالیات  بیانات وخوادم  توجد في قواعد  المملكة المتحدة، وأن  وخارج 
تُجرى عملیات النقل   مواطنتك. ولن  بھا في دولة إقامتك أو  بذات الشمول الذي علیھ القوانین المعمول  حمایة الخصوصیة فیھا 

 تدابیر الوقائیة المناسبة، ومنھا البنود النموذجیة على سبیل المثال ال الحصر.تلك إال عند نفاذ ال

 

 

والمملكة المتحدة6.3  . السلطات اإلشرافیة في أوروبا 

واستخدامھا.  یحق لك تسجیل شكوى لدى إحدى السلطات اإلشرافیة األوروبیة لحمایة البیانات بشأن جمعنا لبیاناتك الشخصیة 
ت، یرجى التواصل مع السلطة المحلیة المسؤولة عن حمایة البیانات (یمكن الحصول على بیانات التواصل ولمزید من المعلوما

الرابط عبر  البیانات  لحمایة  األوروبي  االتحاد  سلطات  http://ec.europa.eu/justice/artic- مع  le
authorities/index_en.htm-protection-29/structure/data   عن المسؤولة  السلطة  بیانات  على  والحصول 

 /https://ico.org.uk.(حمایة البیانات في المملكة المتحدة عبر الرابط 

 . حقوقك في الخصوصیة7

بناءً على لوائح حمایة البیانات ال  یلي  جمیعھا معًا: (أ) طلب معلومات عن یحق لك ما  أي من الحقوق التالیة أو  بھا:  معمول 
معلوماتك الشخصیة التي لدینا عنك والوصول إلیھا (الحق في الوصول)، (ب) طلب تصحیح أیة معلومات شخصیة غیر صحیحة  

على أنواع معینة من المعالجة التي نجریھا لبیا ناتك الشخصیة (بما في ذلك الحق لدینا (الحق في التصحیح)، (جـ) االعتراض 
في إلغاء االشتراك في أي أنشطة تسویقیة مباشرة) (الحق في االعتراض)، (د) طلب حذفنا للمعلومات الشخصیة التي لدینا عنك 
(الحق في المحو أو الحق في النسیان)، (ھـ) طلب تقییدنا معالجتنا لمعلوماتك الشخصیة في ظروف معینة؛ مثل حالة طعنك في 

آلیًا د تقیید المعالجة)، (و) طلب نسخة من معلوماتك الشخصیة بإحدى الصیغ المقروءة  الشخصیة (الحق في  قة تلك المعلومات 
شائعة االستخدام (أو طلب نقلنا معلوماتك الشخصیة بتلك الصیغة إلى أحد األطراف الخارجیة المقدمة للخدمة) (الحق في قابلیة 

طلب عدم   أو التصنیف آلیًا، (ح) سحب موافقتك في أي وقت عند معالجتنا البیانات للنقل)، (ز)  الخضوع لعملیة اتخاذ القرار 
 بیاناتك الشخصیة بناءً على موافقتك.

المتعلقة   تلك الحقوق  العدید منھا مثل  اإللكتروني، فإن  عبر ھذا الموقع  مباشرة  ھذه الحقوق  یمكنك أنت ممارسة بعض  بینما 
وتمكنك ممارسة أي من الحقوق المنطبقة علیك بإرسال رسالة برید بطلبات حذف بیاناتك الشخصی ة ال بد من إرسالھ إلینا أوالً. 

 لملء نموذج الحصول على حقوق الخصوصیة. ھناأو بالضغط   privacy@brambles.comإلكتروني إلى 

وقد نفرض  نبلغك سبب الرفض.  ونرد علیك. وفي حال رفضنا طلب الحق في الوصول، فسوف  ننظر في تلك الطلبات  سوف 
 خة من معلوماتك حسبما یسمح بھ القانون.علیك رسوًما بسیطة وقد نحتاج إلى التحقق من ھویتك قبل تقدیم نس

 . االحتفاظ بالبیانات8

https://ec.europa.eu/info/system/files/1_en_annexe_acte_autonome_cp_part1_v5_0.pdf
https://ec.europa.eu/info/system/files/1_en_annexe_acte_autonome_cp_part1_v5_0.pdf
https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj
http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm
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تتجاوز القدر الضروري، إال إذا كانت لدینا حاجة عملیة مشروعة قائمة  سنحتفظ بالبیانات الشخصیة التي نجمعھا منك لمدة ال 
بالخدمات التي طلبتھا أو امتثاال ألحد المتطلبات  بھا). وعلى أیة حال، سیكون تدعونا إلى ذلك (مثل تزویدك  القانونیة المعمول 

 االحتفاظ ببیاناتك الشخصیة وفقًا لسیاسة برامبلز الشاملة لالحتفاظ بالسجالت وبرنامجھا.

 . األمن9

إساءة   في حمایة معلوماتك الشخصیة من الضیاع، أو  للمساعدة  والفنیة والمادیة  اإلداریة  نلتزم بمجموعة من التدابیر الوقائیة 
بھ. رغم ذلك، فال توجد اال إتالفھا على نحو یخالف المسموح  االحتفاظ بھا أو  عنھا أو  اإلفصاح  ستخدام، أو الوصول إلیھا أو 

عملیة إلكترونیة لنقل المعلومات أو تخزینھا آمنة تماًما. وال یمكننا ضمان أو كفالة أمن أي معلومات تنقلھا إلینا أو موجودة لدینا. 
 تستخدم موقعنا اإللكتروني على مسؤولیتك الخاصة. وبناءً على ذلك، فإنك

وحدث اختراق للبیانات، فسوف نتخذ كل اإلجراءات الممكنة عملیًا لحصر نطاق الضرر.   -رغم كل ما نبذلھ من جھود-إذا حدث  
باإلجراءات التصحیحیة المتخذة نبلغك  للوقایة من   وفي حال حدث أي اختراق للبیانات، وبناءً على مالبسات الموقف، فسوف 

 وقوع مزید من الضرر.

 

 

 

 . ما الذي تنبغي لك معرفتھ أیضًا؟10

المحتوى الذي ینشئھ المستخدم10.1  . 

التي  تصبح المعلومات  علنًا. وسوف  لنشره  محتواك الخاص  إرسال  التواصل االجتماعي من  ومیزات  تمكّنك بعض خدماتنا 
یمكننا التحكم في الطریقة التي قد یستخدم بھا تنشرھا بھذه الطریقة معلومات علنیھ، وال تخضع إلشع ار خصوصیة الموقع. وال 

 اآلخرون المعلومات المنشورة علنًا.

أو ترسلھا إلیھ (بما في ذلك على سبیل   بأي طبیعة تنشرھا عبر موقعنا  مواد من أي نوع أو  مراسالت أو  إن أي معلومات أو 
برامبلز مضّمنة على أي منصة من منصات التواصل االجتماعي أو مواقعھ المثال ال الحصر أي مواقع إلكترونیة تتبع   شركة 

تویتر) سواءً عن طریق البرید اإللكتروني أو النشر أو الرسائل أو التحمیل أو التنزیل أو غیر ذلك من الطرق  مثل فیسبوك أو 
تتم على مسؤولیتك الشخصیة.   ال یمكننا التحكم في تصرفات المستخدمین اآلخرین (التي یشار إلیھا جمیعًا باسم عملیة "اإلرسال") 

على أي من منصات أو مواقع التواصل االجتماعي، ولھذا فلسنا مسؤولون عن أي محتوى أو عملیات إرسال موجودة على تلك 
والمنصات.  المواقع 

ممارسات خصوصیة األطراف الخارجیة10.2  . 

التواصل االجتماعي من   ومیزات  سبیل المثال، تظھر على تمكّنك بعض خدماتنا  فعلى  لنشره علنًا.  الخاص  إرسال محتواك 
موقعنا أیقونة تویتر ولینكدن. وعندما تضغط على أیقونات األطراف الخارجیة تلك، فسوف تُفتح نافذة جدیدة للموقع اإللكتروني 

إلشعار خصوصیة الموقع. وال    لتلك الشركة. وسوف تصبح المعلومات التي تنشرھا بھذه الطریقة معلومات علنیھ، وال تخضع
 یمكننا التحكم في الطریقة التي قد یستخدم بھا اآلخرون المعلومات المنشورة علنًا.

أو ترسلھا إلیھ (بما في ذلك على سبیل   بأي طبیعة تنشرھا عبر موقعنا  مواد من أي نوع أو  مراسالت أو  إن أي معلومات أو 
یتبع شرك برامبلز مضّمنة على أي منصة من منصات التواصل االجتماعي أو مواقعھ المثال ال الحصر أي موقع إلكتروني  ة 

تویتر) سواءً عن طریق البرید اإللكتروني أو النشر أو الرسائل أو التحمیل أو التنزیل أو غیر ذلك من الطرق  مثل فیسبوك أو 
تتم على مسؤولیتك الشخصیة. ال   یمكننا التحكم في تصرفات المستخدمین اآلخرین (التي یشار إلیھا جمیعًا باسم عملیة "اإلرسال") 

على أي من منصات أو مواقع التواصل االجتماعي، ولھذا فلسنا مسؤولون عن أي محتوى أو عملیات إرسال موجودة على تلك 
والمنصات.  المواقع 
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األطفال10.3  . 

تقل أعمارھم عن  تناسب خدماتنا بوجھ عام األطفال الذین  وكذلك، فإ  16ال  شخصیة من عاًما.  ننا ال نجمع عن علم معلومات 
عاًما دون موافقة والدیھ. وفي حال تنامى إلى علمك أننا قد جمعنا معلومات شخصیة من طفل    16أي مستخدم یقل عمره عن 

 اسب.عاًما دون موافقة والدیھ، فیرجى التواصل معنا على النحو المبین أدناه بحیث یمكننا اتخاذ اإلجراء المن  16یقل عمره عن  

المراسالت10.4  . 

تقدیمك طلبًا للحصول على مزید من المعلومات عبر موقعنا اإللكتروني،  بناءً على تفضیالتك التسویقیة التي سُجلت في وقت 
والخدمات التي قد تكون ذات أھمیة لك عبر البرید أو الھاتف أو البرید اإللكتروني  فقد نرسل إلیك معلومات تسویقیة عن السلع 

ذلك من الوسائل. ویحق لك "االشتراك" أو "إلغاء االشتراك" في استخدامات معینة لمعلوماتك الشخصیة لھذه األغراض.  أو غیر 
) االشتراك"  "إلغاء  رابط  تعدیل تفضیالتك عبر  علیك  فسیكون  الھدف،  في رسائلنا  unsubscribeولتحقیق ھذا  المدرج   (

 إلیھ في قسم "حقوقك في الخصوصیة".التسویقیة اإللكترونیة أو اتباع اإلجراء المشار  

 . كیفیة التواصل معنا11 

إذا كان لیك أي أسئلة أو تعلیقات أو مخاوف بشأن إشعار الخصوصیة ھذا، أو إذا كنت ترغب في أن نحدّث المعلومات الموجودة 
 privacy@brambles.com..لدینا عنك أو تفضیالتك، یرجى التواصل مع فریق الخصوصیة عبر البرید اإللكتروني  

 

 . تحدیثات إشعار الخصوصیة12

تنشر تعدیالت ھذه السیاسة قبل  اإلضافة إلیھ في أي وقت. سوف  یوًما   30نحتفظ بالحق في تعدیل إشعار الخصوصیة ھذا أو 
التاریخ الظاھر أدناه إلى موعد آخر تغییر أجري على إشعار الخصوصیة  على األقل من تاریخ بدء سریان تلك التغییرات. ویشیر  

 ھذا.

بتاریخ  الخصوصیة ھذا  یبدأ سریان التحدیث في 2022آذار/مارس    8أجري آخر تحدیث إلشعار  على أن  نیسان/أبریل    1، 
2022. 

mailto:privacy@brambles.com
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 إشعار خصوصیة تكمیلي للمستخدمین من والیة كالیفورنیا

 2022نیسان/أبریل    1 تاریخ بدء السریان:

التكمیلي للمستخدمین من والیة كالیفورنیا ("إشعار والیة كالیفورنیا") إلبالغك بالطریقة التي نعالج بھا أُعد إشعار الخصوصیة 
وإشعارات   سیاسات  كالیفورنیا  بوالیة  الخاص  اإلشعار  ھذا  یكمل  كالیفورنیا.  والیة  من  للمستھلكین  الشخصیة  المعلومات 

الخصوصیة ال بما في ذلك إشعار  عنا،  بیان أو  الخصوصیة الصادرة  بین أي سیاسة أو  أي تعارض  رئیسي. وفي حال وجود 
ھو ما یسري فیما یخص  بوالیة كالیفورنیا  الخاص  بوالیة كالیفورنیا، فإن ھذا اإلشعار  الخاص  وبین ھذا اإلشعار  آخر  إشعار 

 المستھلكین من والیة كالیفورنیا وحقوقھم.

 كالیفورنیا. المعلومات التي نجمعھا من المقیمین في والیة 1

التي تستخدمھا على موقعنا  على الخدمات  برامبلز أو تستخدمھا أو تشاركھا  تعتمد أي معلومة شخصیة محددة تجمعھا شركة 
ویمكننا أن نجمع الفئات التالیة من المعلومات الشخصیة:  اإللكتروني. 

على  معلومات التواصل • والمعرف  والمعرف الشخصي الفرید،  الھاتف،  البرید اإللكتروني، ورقم  (كاالسم، وعنوان 
 اإلنترنت، وعنوان بروتوكول اإلنترنت).

(كاالسم، والتوقیع، والعنوان، ورقم الھاتف، ورقم رخصة القیادة أو بطاقة تعریف الھویة الصادرة  المعّرفات الشخصیة   •
بولیصة الت أمن، والمؤھل التعلیمي، والوظیفة، وتاریخ العمل، ورقم الحساب المصرفي، ورقم بطاقة  عن الوالیة، ورقم 

 االئتمان، ورقم بطاقة الخصم المباشر، أو أي معلومات مالیة).

المھنیة،    معلومات الوظیفة • التأدیبیة، والعضویات  واإلجراءات  تقییمات األداء،  السابقة أو  أو  (مثل الوظیفة الحالیة 
نقابة العمل).وبیانات الف  حص المرجعیة لحالة الموظف، وعضویة اتحاد 

(مثل سجالت الممتلكات الشخصیة، أو المنتجات أو الخدمات التي تم شراؤھا أو الحصول علیھا   المعلومات التجاریة •
 أو وضعت محل نظر أو غیر ذلك من معلومات الشراء أو االستھالك أو الرغبة فیھما).

 (مثل الموقع المادي أو التحركات الفعلیة). معلومات الموقع الجغرافي •

األخرى على الشبكات اإللكترونیة • أو األنشطة  اإلنترنت  (مثل سجل التصفح، وعنوان بروتوكول   معلومات استخدام 
ونظام التشغیل، ومدة جلسة المستخدم).  اإلنترنت، ونوع الجھاز، 

أعاله التي توضّح تفضیالتك وخصائصك وسلوكیاتك  من فئات المعلومات الشخصیة المذكورة االستدالالت المستنتجة •
وقدراتك.  ومواقفك 

تقدیم تعلیقات أو   یمكنك اختیار تزویدنا بمعلومات إضافیة معیّنة عند ملئك أحد النماذج أو  وعالوة على الفئات المذكورة أعاله، 
 التفاعل معنا بغیر ذلك من الطرق.

 . مصادر المعلومات الشخصیة وكیف نستخدمھا2

یلي فئات المصادر التي تُجمع منھا المعلومات:نج  مع المعلومات من مصادر متعددة. وفیما 

 منك ومن المستخدمین بشكل مباشر من خالل التفاعالت مع خدماتنا واستخدامكم لھا •
والنماذج على اإلنترنت •  من خالل موقعنا اإللكتروني 
وأدوات المتصفحات على اإلنترنت، • بما في ذلك استخدام ملفات تعریف االرتباط وعالمات  من خالل التقنیات اآللیة 

 البیكسل وغیرھا من التقنیات
من مقدمي الخدمات من األطراف الخارجیة أو شركاء األعمال، بما في ذلك الشبكات اإلعالنیة ومقدمي خدمة تحلیل   •

 البیانات
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العن التي نجمعھا من المقیمین في   1صر یمكننا استخدام المعلومات الشخصیة مجّمعة ومدرجة في قائمة كالتالي:  "المعلومات 
المدرجة في العنصر   من أي من المصادر  المعلومات الشخصیة وكیف نستخدمھا" في ھذا   2والیة كالیفورنیا"  قسم "مصادر 

والتدقیق، وتطویر منتجات جدیدة،  أعمالنا الداخلیة مثل تحلیل البیانات،  ألغراض  بوالیة كالیفورنیا  الخاص  وتحسین اإلشعار 
 مواقعنا اإللكترونیة وتطبیقاتنا، وتحسین خدماتنا، والتعرف على توجھات االستخدام، وتحدید فعالیة حمالتنا الترویجیة.

 
 . اإلفصاح عن المعلومات وبیعھا3

نشارك المعلومات الشخصیة مع مقدمي الخدمات، وغیرھم من الموردین (ومنھم الجھات التي تیسّر أداء األنشطة القائمة على  
نفسح عن الفئات  وبشكل عام،  الخارجیة األخرى.  التابعة، واألطراف  والشركات  واألنشطة اإلعالنیة والتسویقیة)،  المصلحة 

 العمل:التالیة من المعلومات الشخصیة لغرض  

 المعّرفات •

في المادة   • من القانون المدني لوالیة كالیفورنیاe(1798.80السجالت الشخصیة المذكورة   ( 

 المعلومات التجاریة •

 معلومات استخدام اإلنترنت أو األنشطة األخرى على الشبكات اإللكترونیة •

 بیانات الموقع الجغرافي •

 االستدالالت •

نبیع المعلومات   بھا المعلومات الشخصیة لغرض اإلعالن أو  رغم أننا ال  الشخصیة مقابل المال، فإن بعض الطرق التي نشارك 
وفئات المعلومات الشخصیة التي نبیعھا ھي:  التسویق یمكن اعتبارھا "بیعًا" بموجب قوانین والیة كالیفورنیا. 

 المعّرفات  •

 المعلومات التجاریة •

 ى على الشبكات اإللكترونیةمعلومات استخدام اإلنترنت أو األنشطة األخر •

 بیانات الموقع الجغرافي •

والمستشارین  الخدمة،  ومقدمي  الصلة،  وذات  التابعة  الشخصیة الشركات  المعلومات  ھذه  عن  نفصح لھا  التي  تشمل الفئات 
ة في إشعار  المھنیین، والمدققین الخارجیین. ویمكن االطالع على مزید من المعلومات عن كیفیة مشاركتنا المعلومات الشخصی

 الخصوصیة.

 . حقوق الخصوصیة للمقیمین في والیة كالیفورنیا4

 حقوقك  4.1

بما في ذلك ما إذا كانت  معیّنة منھا؛  أجزاء  و/أو  یلي: (أ) معرفة فئات المعلومات الشخصیة المجموعة عنك  لدیك الحق فیما 
من ذلك، ومع من جرت م بیعت أو أفصح عنھا، والغرض  شاركة معلوماتك الشخصیة خالل آخر اثنا معلوماتك الشخصیة قد 

عشر شھًرا، (ب) طلب حذف المعلومات الشخصیة إذا كان القانون یبیح ذلك، (جـ) الحصول على نسخة من المعلومات الشخصیة  
  التي نحتفظ بھا عنك، (د) إلغاء االشتراك في بیع المعلومات الشخصیة، (ھـ) عدم التفرقة بناءً على ممارسة حقوق خصوصیة

 المستھلك.
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 ممارسة حقوقك  4.2

إلى   إلكتروني  برید  رسالة  بإرسال  كالیفورنیا  والیة  إشعار  في  الواردة  الحقوق  من  أي  ممارسة  وتمكنك 
privacy@brambles.com  0019-لملء نموذج الحصول على حقوق الخصوصیة، أو باالتصال بالرقم   ھنا، أو بالضغط

وسوف نستجیب سریعًا لجمیع الطلبات التي تسري علیھا الحقوق.409-855-1  . 

یتعلق بأي طلبات   نتحقق من ھویتك فیما  المحفوظة لدینا لألفراد المتصلة  سوف  تقدمھا للمساعدة في ضمان تقدیمنا للمعلومات 
كنت وكیالً  یتعلق بتلك المعلومات. إذا  بممارسة الحقوق فیما  لھم  مندوبیھم المصرح  األفراد أو  إال ألولئك  السماح  بھم، وعدم 

 ضافیة للتحقق من التصریح لك بتقدیم ذلك الطلب.مصرًحا لھ بتقدیم طلب نیابة عن أحد العمالء، فقد نطلب تقدیم معلومات إ

بالرفض،  جزئیًا، سنبلغك  نتمكن من التحقق من ھویتك. وفي حال رفضنا طلبك كلیًا أو  طلبك إذا لم  ونحتفظ بالحق في رفض 
 ونقدم تفسیًرا إلجراءاتنا، وسبب أو أسباب الرفض.

نقیّد وصولك إلى خدماتنا أو نرفضھ بسبب الخیارات التي  تختارھا والطلبات التي تقدمھا فیما یتصل بمعلوماتك الشخصیة.  ولن 

 في والیة كالیفورنیا ”SHINE THE LIGHT“. قانون 5

طلب معلومات بشأن إفصاحنا   فیحق لك مرة كل عام ودون رسوم  عن   -إن وجد-إذا كنت أحد المقیمین في والیة كالیفورنیا، 
فئات معینة من المعلومات الشخصیة إلى األطراف الخارجیة الستخدامھا في أغراضھا التسویقیة المباشرة خالل العام التقویمي 

ویمكنك ممارسة حقك بموجب قا بالطریقة   ”Shine the Light“نون  السابق.  في والیة كالیفورنیا عن طریق التواصل معنا 
بالتفصیل في قسم "كیفیة التواصل معنا" في إشعار والیة كالیفورنیا.  المذكورة 

وبند اإلفصاح عن عدم التتبع6  . المقیمون في كالیفورنیا 

") المستندة DNTي أن تستجیب بھا الشركات آللیات عدم التتبع ("نظًرا إلى أنھ ال یوجد حتى اآلن إجماع على الطریقة التي ینبغ
 إلى متصفحات الویب أو غیرھا، فإن موقعنا اإللكتروني ال یستجیب إلشارات عدم التتبع المستندة إلى متصفحات الویب.

 . كیفیة التواصل معنا7

إذا كنت ترغب في أن نحدّث المعلومات الموجودة   إذا كان لیك أي أسئلة أو تعلیقات أو مخاوف بشأن إشعار الخصوصیة ھذا، أو 
 .privacy@brambles.comلدینا عنك أو تفضیالتك، یرجى التواصل مع فریق الخصوصیة عبر البرید اإللكتروني  
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