
 

  

      

 

 

 

 

 

يةوصصخن الايب

تاريخ آخر تعديل:  21 ديسمبر  2022 

ديجيتال" أو  "نحن"  أو  "إيانا" أو  "خاصتنا ") بجمع معلوماتك  واستخدامها   ديجيتال ("ويسترن تقوم ويسترن هذا كيف يوضح بيان الخصوصية

خصوصية باستثناء تلك المنتجات والخدمات التي لها بيان ديجيتال، منتجات وخدمات ويسترن جميع عىل وإفشائها. ينطبق بيان الخصوصية

منفصل .  

في كل  مرة تستخدم في  بيان الخصوصية هذا حيثما ينطبق ذلك، فإنك توافق عىل استخدام معلوماتك  كما هو موضح

عىل  قراءة هذا المستند بالكامل و إذا كانت لديك أي أسئل ة. االتصال بنا  فيها منتجاتنا أو خدماتنا، لذلك نحثك

ةيصخشلا اتموعللمامخداتسوا عجم

أيضا ً الشخصية المعلومات أو  غير  مباشر. تتضمن مباشر بشكل هويتك استخدامها لتحديد يمكن المعلومات التي هي المعلومات الشخصية

مباش ر. المعلومات الشخصية ال  تتضمن المعلومات  أو  غير مباشر بشكل هويتك استخدامها لتحديد يمكن بالمعلومات التي المعلومات المرتبطة

معلومات أخرى وال غير مع ال باالقتران من التعرف عليك، تمكيننا بإمكانها يعد بحيث لم بشكل ال رجعة فيه أو  تجميعها هويتها إخفاء تم التي

تعريفها وسنستخدمه ا .  ال يمكن فيه عىل المعلومات بشكل نحافظ سوف من الهوية، تجريدها تم به المعلومات التي نعالج ذلك. إىل الحد الذي

نعالجها به ا:  نجمعها والطرق التي قد ألنواع المعلومات الشخصية التي قد ما يلي وصف في

اهعنجم يلتاةلشخصيا اتمعلولماعوانأ ما

حسب المنتجات والخدمات التي تستخدمها، ربما جمعنا خالل االثني عشر شهرا السابقة أو قد نجمع مستقبال  أنواعا مختلفة من المعلوماتًًً

أو  عن ك:   منك الشخصية

أو  الشح ن .  • المعّرفات  الشخصية، بما في ذلك االسم، واسم المستخدم، وعنوان  البريد اإللكتروني، ورقم الهاتف، وعنوان البريد

باالعتبار من قبل العمالء، والمعلومات الخاصةِ • أو أ خذها شراؤها تم أو  الخدمات التي بما في ذلك المنتجات المعلومات  التجارية،

بحسابك في ويسترن ديجيتال، ومعلومات المصادقة، وعنوان الفوترة، وعنوان الشحن، وتفاصيل االتصال . 

أو  بطاقة المدي ن.  • االئتمان بطاقة عن بعض المعلومات المحدودة بما في ذلك المعلومات  المالية،

أو   • أو  عملك، أو  مستوى دخلك، أو  جنسك، أو  عمرك، موقعك، بما في ذلك الديموغرافية، البيانات السمات  الشخصية، مثل

المستوى التعليم ي.  

من  • ( (GPS، والموقع المستدل معلومات  عامة عن  الموق ع. يجوز لخدماتنا، حيثما تتوفر، أن تستخدم  نظام تحديد المواقع العالمي

تستخدمها  األخرى التي أو األجهزة أو  الهاتف، الكمبيوتر، ألجهزة التقريبي الموقع بك، والتقنيات األخرى لتحديد عنوان   IP الخاص

أو  الوصول إليه ا.  أو  خدماتنا لتثبيت منتجاتنا

محفوظات التصفح والبحث، والمعلومات المتعلقة• بما فيها المعلومات عن النشاط عىل اإلنترنت أو أي شبكة إلكترونية أخرى،

الفريد لجهازك، وعنوان  IP الخاص جهازك، والمعر ف تستخدمه، وتكوين الذي الجهاز نوع مثل منتجاتنا وخدماتنا، مع بتفاعلك

االستخدام، ومعلومات التشخيص، اإلنترنت الذي تستخدمه، ومعلومات بك، ونوع متصفح الخاص التشغيل بجهازك، ونظام

ّ
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األخرى،   االستخدام المركزية وإحصاءات المعالجة الجلسة، وإحصاءات استخدام وحدة ومعلومات التصفح، ومعلومات ملخص

التخزين، ومصطلحات البحث،  الشبكة، واستخدام وحدة الخدمة، وحالة التطبيقات، ومعلومات تعطل برمجة ومكالمات واجهة

سمات الصور، ومقاطع الفيديو، والموسيقى والمستندات) .  ( بما فيها وسمات الملف

 

 

 

 

أو  صاحب العمل   • أو  خبرة العمل السابقة أو  المنصب، أو  الوظيفة، المسمى الوظيفي، المعلومات  المهنية أو ذات  الصلة بالعمل، مثل

أو  الحال ي .  السابق

أو  تفضيالتك الشرائي ة.  • اهتماماتك عن االستدالالت  المستندة  إىل  المعلومات  الشخصية، مثل المعلومات

المعلومات  الشخصية  الحساسة،   تحديدا معلومات بطاقة االئتمان أو  بطاقة المدين ال مستخدمة بواسطة معالج الدفعات للمساعدة في    •

معاملة طلبته ا.  تنفيذ

أو   أو  ملء طلب، حساب، إنشاء إضافية، مثال عند معلومات شخصية تقدم إلينا أن تختار قد أعاله، المعلومات الشخصية  الواردة فئات إىل باإلضافة

طلب  عم ل.   أو  إرسال تزويدنا بصورة،

    

 

 

 

       

 اتمعلولمااعنجم ةريقط

أو  عند   • أو  عند إنشاء حساب، المعلومات التي  تقدمها : قد نجمع المعلومات الشخصية التي تقدمها عند استخدام منتجاتنا وخدماتنا،

بطلب للحصول   أو  التقدم الدردشة، أو  غرف مناقشات مجتمعية في أو  المشاركة اإلنترنت، استطالع عبر المشاركة في أو  عند بنا، االتصال

أو  عن د التفاعل معنا   أو ا الشتراك لتلقي مراسالتنا التسويقية، أو عند التفاعل معنا في األحداث الحضورية التي تتم و جها لوجه، عىل عمل،

بالشرا ء.   عنك تتعلق معلومات شخصية نجمع شراء، فقد عملية بأي شكل آخر . معلومات  حول الدفعات : إذا قمت بإجراء

عىل   • بنا وتطبيقاتنا الويب  الخاصة مواقع بما في ذلك وخدماتنا، منتجاتنا استخدام معلومات حول  استخدام منتجاتنا  وخدماتنا : عند

أو  عن  معلومات من نجمع أن يجوز أو إ عالناتنا، بنا، الخاصة اإللكتروني البريد عرض رسائل أو  عند المكتبية، واألجهزة الويب والمحمول

هذه   بعض نجمع إليها. قد أو  الوصول أو  خدماتنا منتجاتنا تستخدمها لتثبيت األجهزة التي من أو  غيرها أو  الهواتف الكمبيوتر أجهزة

ملفات تعريف االرتباطالمعلومات تلقا ئيا.  يرجى  قراءة لتقنيات تتبع  بيان استخدامنا من المعلومات حول كيفية بنا لمزيد  الخاص

ًُ

ً

ً

ً

الويب والخيارات المتاحة ل ك. معلومات  من  أطراف ثالثة : نجمع معلومات من أطراف ثالثة، بما في ذلك شركاء األعمال، ووكاالت 

التسويق، ومقدمي الخدم ات. قد يتضمن ذلك معلومات االتصال الخاصة بك من شركاء التس ويق عندما ننخرط في أنشطة تسويقية  

منتجات وخدمات معينة لتقديم الخدمة مقدمي من أو  معلومات الموقع بك أو  عنوان  IP الخاص أو أ نشطة  عالمة تجارية مشتركة، مشتركة

اإلذن  لمنتجاتنا  تمنح أو أ نك استخدامك للمنتج، عىل بك للمصادقة االجتماعي الخاصة شبكات التواصل بموقعك، وبيانات من ذات صلة

أو  خدماتنا بمثل هذا الوصو ل. 

 

ً من المعلومات المتاحة علن ا.   • حكومية وغيرها مصادر وسجالت معلومات من نجمع مصادر  عامة : قد من معلومات

 بك ةاصلخاةلشخصيا اتمعلولمامدنستخ فكي

مع   تجربتك نستخدم المعلومات الشخصية لتوفير هذ ا. بشكل   عام، لألغراض الموضحة في بيان الخصوصية نستخدم المعلومات الشخصية قد

منتجاتنا وخدماتنا وتحسينها وتطويرها وإضفاء طابع شخصي عليها، وللتواصل معك، ولتقديم إعالنات وخدمات مستهدفة لك، ولحمايتنا وحماية   

مستخدمين ا. قد نقوم بذلك بموافقتك، للتأكد من االمتثال اللتزام قانوني، أو وفق عقد أبرم معك، أو لمصالحنا المشروعة، إىل الحد الذي تسمح به 

البيانات لألغراض  كمتحكم في الشخصية معالجة معلوماتك كيفية بجمع ومعالجة وتحديد ديجيتال شركة ويسترن المعمول بها. تقوم القوانين

التالي ة:  

نستخدم المعلومات الشخصية   •  تقديم  تجربة  استخدام  منتجاتنا وخدماتنا وتحسينها وتطويرها وإضفاء  طابع  شخصي عليها : قد
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لمساعدتنا عىل توفير تجربة استخدامك لمنتجاتنا وخدماتنا وتحسينها وتطويرها وإضفاء طابع شخصي عليه ا. يتضمن ذلك استخدام 

موافقتنا ومصلحتنا بناء عىل نقوم بهذه المعالجة تحليل البيانات والبحث وعمليات التدقيق. قد ألغراض مثل المعلومات الشخصية

آخر، فقد  ترويجي أو أي  عرض سحوبات مسابقة اشتركت في العمل. إذا المنتجات والخدمات لك والستمرارية تقديم المشروعة في

مزيد تحتوي عىل إضافية، والتي قد عىل قواعد األنشطة هذه إلدارة تلك البرامج. تحتوي بعض تقدمها نستخدم المعلومات الشخصية التي

بعناية قبل المشاركة فيه ا.   هذه القواعد عىل قراءة نشجعك استخدامنا للمعلومات الشخصية، لذلك من المعلومات حول كيفية

ً

ذات • اإلشعارات بما فيها اإلشعارات المهمة، بشأن معك استفساراتك والتواصل نستخدم المعلومات الشخصية للرد عىل  التواصل معك : قد

أو  التغييرات التي تطرأ عىل سياساتنا وشروطن ا. تتم هذه المعالجة ألنها ضرورية  أو  معامالتك، أو  خدماتك، أو  منتجاتك، الصلة بحسابك،

الشخصية  أيضا معلوماتك نستخدم بمنتجاتنا وخدماتنا. قد معك لتزويدك المشروعة في التعامل مصلحتنا إىل أو  تستند معك عقد لتنفيذ

معلومات إضافية  بنا لمقدمي الطلبات والموظفين إشعارات الخصوصية الخاصة بك. توفر بشأن طلبات الت وظيف الخاصة معك للتواصل

ب ك. وفقا  الخاصة بطلبات التوظيف يتعلق استخدامنا للمعلومات الشخصية فيما نجمعها وكيفية التي الشخصية بالمعلومات تتعلق

بمنتجات وخدمات  يتعلق اتصاالت تسويقية إليك فيما الشخصية إلرسال معلوماتك استخدام يجوز لنا المسبقة، الصريحة لموافقتك

اتصاالت تسويقية تتعلق يرسلون إليك من جهات خارجية قد شركاء مع معلوماتك الشخصية نشارك ديجيتال الخاصة، وقد ويسترن

ً

ً

التسويق، فيرجى ألغراض اإللكتروني اتصاالت البريد تلقي ترغب في تعد االشتراك. قداالتصال بنا  بمنتجاتهم والخدمات. إذا لم إللغاء

نستخدم معلوماتك لمعالجة طلباتك والرد  عليها عندما تتصل بن ا.  

وخدمات مشابهة وقياسها : قد نستخدم المعلومات الشخصية لتزويدك بإعالنات مخصصة، تشمل  • مستهدفة تقديم إعالنات عرض

الترويجية. يرجى  قراءة ثالثة، ولتحديد فعالية حمالتنا ملفات تعريف االرتباطمواقع ويب وتطبيقات ألطراف بنا بيان   الخاص

نستخدم  استخدامنا لتقنيات تتبع الويب لإلعالنات المخصصة والخيارات المتاحة لك. قد من المعلومات حول كيفية مزيد عىل للحصول

أو  تم تحديدهم في ( أو الفئات المشابهة ) الذين استخدموا منتجاتنا وخدماتنا أيضا  مطابقة نوع الجمهور المستهدف للوصول إىل األشخاص

بكسل  أو دمج إعالن المجزأة لشريك اإللكتروني البريد بعناوين توفير قائمة خالل من ذلك بنا. يتم البيانات الخاصة من قواعد أو أكثر واحدة

من شريك إعالن في منتجاتنا وخدماتنا، والعوامل المشتركة التي تطابق بين الشريك اإلعالني وبين بياناتنا وبياناته م.  

 

ً

من الحسابات ونشاط المستخدم، وكذلك لتعزيز السالمة •  نستخدم المعلومات الشخصية للمساعدة في التحقق تعزيز األمن والسالمة : قد

أو  سياساتن ا. تتم هذه المعالجة ألنها  أو ا نتهاكات لشروطنا أو  غير قانوني أي  نشاط مشبوه واألمن، مثل مراقبة االحتيال والتحقيق في

منتجاتنا وخدماتن ا.   سالمة ضمان عىل المساعدة المشروعة في مصلحتنا إىل أو  تستند معك عقد ضرورية لتنفيذ

خاصة لمعالجة • المعلومات التجارية والمالية، في ذلك بما الشخصية، معلوماتك بنا الدفعات الخاص معالج يستخدم  معالجة  الدفعات : قد

أو  خدمة قد طلبته ا .  بمنتج المعامالت ذات الصلة الدفعات ورسوم

به، بموجب القانون المعمول موافقتك الصريحة المسبقة أعاله والتي تتطلب ألي من استخدامات بياناتك الموضحة

عبر بنا عن  طريق االتصال موافقتك سحب أنه يمكنك الحظ

ً

بنا .   نموذج الويب  الخاص

بجمع  هذه الشركات التابعة من كل مختلفة. تقوم من الشركات التابعة في واليات قضائية عددا ديجيتال تمتلك ويسترن عالمية، شركة بصفتها

تطلبه ا.   بالمنتجات والخدمات التي تزويدك كمراقب بيانات للمساعدة في الشخصية معلوماتك معالجة ومعالجة  وتحديد   كيفية

المشابهة   والتقنيات االرتباط تعريف ملفات

منتجاتنا  وخدماتنا  وحمايتها   عشر شهرا الماضية لتوفير االثني خالل استخدمناها عموما، وقد االرتباط والتقنيات المماثلة تعريف نستخدم ملفات إننا

إعالنات مخصصة التقنيات أي ضا لتقديم هذه أمان ا لهم. نستخدم أكثر تجربة المستخدمين وتوفير ولفهم سلوك المحتوى مثال وتحسينها، لتخصيص

حمالتنا الترويجي ة.   ثالثة، ولتحديد فعالية ألطراف مواقع  الويب والتطبيقات التابعة تشمل لك،

ًً

ًًً
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االرتباطيرجى  قراءة ملفات تعريف االرتباط وتقنيات تتبع الويب بيان تعريف استخدامنا لملفات حول كيفية بنا لمعرفة المزيد   الخاص

والخيارات المتاحة ل ك. 

اإلفصاح  عن المعلومات الشخصية  

أدناه لألغراض المبينة في بيان الخصوصي ة.   وصفهم من المتلقين الوارد االستراتيجيين وغيرهم بعض المعلومات الشخصية للشركاء نتيح

ىخرألا تاكشرلاو ةمدخلا ومدقم

الويب، مواقع خدمات استضافة عنا، مثل تقدم خدمات نيابة الخدمة والشركات الخرى التي مقدمي مع المعلومات الشخصية مشاركة يجوز لنا

األخرى، والمر اجعات  والمسابقات، والعروض الترويجية السحوبات، جوائز اإللكتروني، والخدمات التسويقية، واإلعالنات، ورعاية وخدمات البريد

العمالء، العمالء واستطالعات رضا أبحاث العمالء، وإجراء دعم الدفعات، وتلبية طلبات العمالء، وتحليالت البيانات، وتقديم التدقيقية، ومعالجة

معلوماتك الشخصية نشارك أو  بيعها. يجوز أيضا أن منتجاتنا وخدماتنا تقديم تساعد في من الخدمات التي وخدمات التخزين  السحابية، وغيرها

مع المعلنين، ومقدمي خدمة تحليل  البيانات، وشبكات التواصل االجتماعي، الذين  يساعدوننا في تقديم توصيات للمنتجات، ورسائل تسويق،

أي  مكان نعمل في ه.   وإرسال محتوى مناسب ل ك. تلتزم مثل هذه الشركات بحماية معلوماتك وقد تتواجد في

ً

اتكرللش ةيارلتجا التماعلماوةعبالتا اتكرلشا

أو  أو ا الستحواذ التنظيم أو إ عادة االندماج حالة ديجيتال. في الشركات التابعة لشركة ويسترن جميع مع المعلومات الشخصية مشاركة يجوز لنا

أو   بأي إفالس يتعلق ما ذلك بما في أعمالنا، من أو أي  جزء كل أو  التصرف في أو  التحويل أو  البيع أو االنقسام أو  التنازل المشروع المشترك

ذي  الصل ة.   إىل الطرف الثالث أي أو  جميع المعلومات  الشخصية نقل يجوز لنا إجراءات مماثلة،

ناألمويونناقال لاثتاالم

أو ٍ أو  تقاض أو  بطلب من السلطات العامة أو  نتيجة إلجراء قانوني قد يكون من الضروري أن نفصح عن معلوماتك الشخصية، بموجب القانون

أو   القومي األمن أو  مناسب ألغراض ضروري الكشف أن إذا قررنا الشخصية معلوماتك أيضا عن نفصح إقامتك. قد بلد أو  خارج داخل الحكومية

ضروري بشكل  اإلفشاء أن نية بحسن إذا قررنا الشخصية معلوماتك أيضا عن نكشف العامة. قد األهمية القضايا  ذات من القانون  أو غيرها إنفاذ

أو  أو  حماية عملياتنا معقول لحماية حقوقنا ومتابعة الحلول المتاحة، وفرض الشروط واألحكام الخاصة بنا، والتحقيق في حاالت احتيال،

مستخدمين ا. 

ً

ً

ً

حقوقك (بما في ذلك حقوق الخصوصية في كاليفورنيا ) 

الموضحة بالحقوق تتمتع أنت فيه، قد تعيش الذي المكان الشخصية واكتمالها وحداثتها. بناء عىل معلوماتك دقة خطوات معقولة لضمان نتخذ

أد ناه.  

( األغراض  )   • منها، والغرض المعلومات الشخصية جمع بما في ذلك المصادر التي يتم نجمعها، حق المعرفة المعلومات الشخصية التي

ألغراض  ثالثة أطراف مع أي  مشاركة بما في ذلك الشخصية، معلوماتك معهم شاركنا جمع المعلومات، وفئات المتلقين الذين من

التسويق الخاصة بهم  

عنك  َّ • نعالجها إىل المعلومات الشخصية التي منظم وموحد، تنسيق حق  الوصول، في

ةصيخشال كتاموعلم فذح حق•

https://www.westerndigital.com/ar-sa/legal/cookie-statement


   

    

  

  

    

  

 

 

 ةالثثفارطأعمةصيخشال كتاموعلمل ةكراشم وأ عيب ةيلمع يأ في كارتشالء ااغلق إح •

 تانالإلعاضاألغر ةالثثفارطأعمةصيخشال اتموعلمال ةكارشمكذل يا فمب ،ةفدهتسملا تانالعإلفي ا كارتشالء ااغلق إح •

 ةطشنألاات وكيولسال ىلإ ةدنستمال

 ةتمتؤملا تارارقلة اعانص ضعب في كارتشالء ااغلر إايخ •

 كصختةقدقي رغي اتموعلم أيبقعليت اميف الحصإلو اأ حيحصتلر اايخ •

 كوققة حسرمام

الخاص بنا لممارسة حقوقك المنطبقة . سنرد  عىل طلبك  ضمن اإلطار الزمني المطلوب بموجب القانون   نموذج الويب  يمكنك ملء

خالل   30 يوًما) .   عامة ( وبصورة المعمول به

الوصول  هويتك وحقك في تأكيد من معلومات معينة لتمكيننا نطلب منك الشخصية وأمنها، قد معلوماتك خصوصية بموجب القانون، ولحماية

تسمح لنا القوانين  المعمول بها  بعض الحاالت، نحتفظ بها وتقديمها إليك. في هذه المعلومات، وكذلك للبحث عن المعلومات الشخصية التي إىل

طلب  معي ن.  أو  تفرض علينا رفض أو  المتطلبات التنظيمية

أو مشاركته ا مع    المعلومات الشخصية بيع االشتراك في الحق، فإللغاء هذا أخرى تمنح كاليفورنيا أو والية أو والية قضائية سكان كنت من إذا

أطراف ثالثة من قبلنا الستخدام بياناتك عىل النحو اآلنف الذكر، بما في ذلك اإلعالنات المستندة إىل السلوكيات واألنشطة، ينبغ ي:  

أو  مشاركتها " المتاح )1( الشخصية معلوماتي بيع طلب  من خالل نموذج "عدم االشتراك في المبيعات (مثل  هناتقديم تحديد رغبتك في إلغاء مع ،

الويب  أو تقنيات تتبع االرتباط ملفات تعريف أخرى غير عبر وسائل المستهدف أنواع الجمهور مطابقة ألغراض شركائنا مع معلوماتك مشاركة

المشار إليها في الفقرة (2 ) أدناه)؛ و   

)2( َ

ًًً

االرتباط : تفضيالت ملفات تعريف االرتباط والنقر فوق    في التذييل أدناه وتبديل الخيارين إىل "ال " لكل خيار من خياري ملفات  تعريف

باألداء والوظائف  االرتباط الخاصة تنشيط ملفات تعريف إىل إلغاء ثم النقر فوق "إرسال التفضيالت" . يؤدي  ذلك "األداء  والوظائف " و"اإلعالن"،

واإلعالنات وتقنيات تتبع الويب عىل موقعنا، وتشمل تلك المستخدمة ألغراض مطابقة أنواع الجمهور واإلعالنات المخصص ة. قد يتم تطبيق 

تعيين   إعادة عىل الرابط، وقد تتم منه عىل المتصفح المحدد الذي تنقر االرتباط وتقنيات تتبع الويب فقط تعريف تنشيط  ملفات إلغاء

تفضيالتك إذا قمت بتغيير إعدادات ك.  

 

توقعيك لتقديم  يحمل كتابيا إذن ا منك المعتمد الوكيل إىل تقدم أنك طالما عنك، بالنيابة الطلب تفوض وكي ال إلرسال أن المعتمد: يمكنك الوكيل

تقديم طلب،  بغية تعيين وكيل كاليفورنيا، وترغب في سكان كنت من معنا. إذا هويته أيضا تأكيد يمكنه المعتمد عنك، وأن وكيلك الطلب نيابة

الذي تم   بطلب المستهلك مرفقة السجل هذا من نسخة بكاليفورنيا، وإرسال الخارجية النحو لدى وزارة هذا عىل التسجيل فينبغي  عىل وكيلك

التحقق من ه. نرجو منك أن تطلب من وكيلك المعتمد  اتباع التعليمات المذكورة أعاله لتقديم الطلب، وأن ترسل لنا أيضا  عبر  البريد التصريح  

, 5601 إىل العنوان التالي: توثيقه لدى الموثق العام، وذلك عنك، والذي تم بالتصرف نيابة تصرح فيه للوكيل Legal Department المكتوب الذي

  Great Oaks Parkway, San Jose, California 95119 USA  ال توكيل رسمي، فقد المعتمد لدى وكيلك كان (الواليات المتحدة األمريكية) . إذا

يكون هناك لزوم لتنفيذ هذه الخطوا ت. 

ً

ً

شكوى إىل  سلطة  ً حقوقك المنطبقة، ويمكنك رفع يمكنك أيضا ا التصال بنا عبر الهاتف عىل الرقم 9661-914-888  (رقم  PIN:  228663 ) لممارسة

أو   اإلضافية لمعلوماتك الشخصية عىل المعالجة أيضا االعتراض معلوماتك الشخصية. يمكنك بمعالجة ما يتعلق حماية البيانات المختصة في

تقييدها، واستئناف أي  قرارات تنطوي عىل ممارسة حقوقك المنطبقة . لن نمارس التمييز ضدك ألنك  مارست حقوقك المنطبق ة. 

 

ً

https://www.westerndigital.com/ar-sa/legal/privacy-statement/data-request-form
https://www.westerndigital.com/ar-sa/legal/privacy-statement/data-request-form
https://www.westerndigital.com/ar-sa/legal/privacy-statement#teconsent


   

  

باالحتفاظ  نكون ملزمين ديجيتال. لن حسابات ويسترن أي  من إىل عىل الوصول إىل إزالة قدرتك بياناتك، فسيؤدي ذلك إذا طلبت حذف

تكون   أنها قد اعتقدنا إذا بك بالمعلومات المتعلقة نحتفظ قد أي  مسؤولية. مع ذلك، تحمل من  دون أو  كلها معلوماتك من أي ا نحذف بمعلوماتك، وقد

أو  ألغراض مشروعة، عند االقتضاء، مثل تحليل   بموجب القانون، أو إ ذا كان ذلك مطلوب ا أو إ ساءة االستخدام في المستقبل، ضرورية لمنع االحتيال

بموجب  حقوقنا والتزاماتنا أو إ نفاذ سجالتنا أو  التدقيق في أو أ منها أنظمتنا عىل وظائف أو  الحفاظ أو ا سترداد الحساب، المعلومات غير الشخصية،

اتفاقيات نا.  

ً

ً

 ثلثالافرطلاتمادوخ عاقوم

أو إ مكانية الوصول إىل مواقع الويب  قد تحتوي منتجاتنا وخدماتنا، بما فيها مواقعنا اإللكترونية وخصائص الوسائط الرقمية الخاصة بنا، عىل روابط

األطراف الثالثة، وال نتحمل نحن   تستخدمها تلك ممارسات الخصوصية التي عن مسؤولين ثالث. نحن لسنا بطرف والمنتجات والخدمات الخاصة

نجمعه ا. نشجعك    التي المعلومات عىل هذا فقط الخصوصية بيان منتجاتهم وخدماتهم. ينطبق أو المحتوى الذي تحتويه المعلومات عن المسؤولية

أو  خدماته م.   أو  منتجاتهم بهم الويب الخاصة مواقع استخدام الشروع في ثالث قبل بأي طرف الخاصة الخصوصية عىل قراءة سياسات

بها    واالحتفاظ وصحتها أمن المعلومات

بك، وبيانات اعتماد    ديجيتال الخاصة منتجات ويسترن إىل به من الوصول  غير المصرح احتياطات للوقاية أنت باتخاذ تقوم أن بمكان األهمية ومن

أو  بياناتك الشخصية تعرضت لالختراق، فيرجى أن تبادر   أو  غيرها من األجهز ة. إذا أحسست أن أمن حسابك حسابك، وأجهزة الحاسب الخاصة بك

ب ناعىل الفور معقولة ومناسبة،  وتتصل وإجرائية فعلية وإلكترونية أمنية تدابير عىل نبذلها للحفاظ من الجهود التي عىل الرغم أنه، إىل . تجدر اإلشارة

بموجب  األمر عىل الفور إذا لزم أنت والسلطات المختصة بإبالغك سنقوم أمني، حدوث خرق حالة أمني غير قابل لالختراق. في ال ي عد أي  نظام

القانون .  

بالبيانات  االحتفاظ لسياسة المعلومات وفقا بهذه البيانات المعمول به، ونحتفظ حماية الشخصية وفقا لقانون معلوماتك نخزن سوف

م ا لم  بنا هذه المعلومات وفقا لسياسة الحذف الخاصة هذا، ونحذف األغراض المبينة في بيان الخصوصية بنا وللمدة  الالزمة لتحقيق الخاصة

استخدام المعلومات الحساسة للمعاملة المحددة المخصصة لها وسنحتفظ بها فقط للفترة  يتم أطول . احتفاظ بفترة أو  يسمح يطلب القانون

أو  حسبما يسمح به المستخدم بخالف ذل ك.  الالزمة إلتمام المعاملة

ُّ

ًً

ً

لاطفاأل

جمعنا المعلومات الشخصية لطفل   أننا قد ًعاما. إذا علمنا عن  16  أعمارهم تقل أطفال معلومات متعلقة عن عن قصد أو  نفصح أو  نستخدم ال نجمع

( التي،   جمهورية الصين الشعبية أو  سن  14 في سن 16 - أو الحد األدنى المعادل للسن وفقا للوالية القضائية، مثل سن  13 في الواليات المتحدة دون

خطوات لحذف المعلومات في  ألغراض تتعلق ببيان الخصوصية هذا، تستثني منطقة هونغ كونغ اإلدارية الخاصة وماكاو ومنطقة تايوان) - سنتخذ

أقرب وقت ممك ن. يرجى

ً

ًًًً

عن   16 عاًما  قد زودنا بمعلومات  شخصية .   االتصال بنا   عىل الفور إذا علمت أن طفالً يقل عمره

بطلب  يسمح لك كاليفورنيا أو  خدماتنا، فإن قانون لمنتجاتنا من  18 عاما، وكنت مستخدما مسجال كاليفورنيا وكان عمرك أقل كنت مقي ما في إذا

مثل هذا الطلب، يرجى نشرتها علنا والحصول عليها. لتقديم أو ا لمعلومات التي بمعلومات  االتصال بنا  إزالة المحتوى مع تزويدنا

محددة حول مكان نشر المحتوى أو المعلومات وإثبات أنك قمت بنشره ا. وسوف نبذل حينئذ الجهود المعقولة وبحسن نية  إلزالة 

ال  يمكن تحديد هويتك بشكل فردي، إىل الحد الذي يقتضيه القانون  أو  سنقوم بإخفاء هويتك بحيث هذا المنشور من العرض العام المحتمل،

ال  يتطلب فيها  ظروف توجد نشرتها وأنه قد أو  الشاملة للمحتوى أو المعلومات التي اإلزالة الكاملة ال يضمن هذا الطلب بأن المعمول به. يرجى العلم

ً
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طلب  ذل ك.   إذا به حتى أو  يسمح القانون إزالة المحتوى

   

      

 اًيمومع هاتجلعامو هانيزختو تماولعملا نقل

معلوماتك الشخصية  نقل ديجيتال ومقدمي الخدمات، فقد يتم شركائنا والشركات التابعة لشركة ويسترن مع معلوماتك الشخصية نشارك عندما

نموذجية  تعاقدية بنود سندخل في الظروف، هذه الشعبية. في مثل الصين أو  جمهورية األوروبية االقتصادية المنطقة خارج من دول و /أو جعلها متاحة

تدابير  وننفذ بديلة، قانونية أسس عىل أو  نعتمد حسب االقتضاء، الصين، في اإللكتروني الفضاء أو إ دارة األوروبية المفوضية الذي اعتمدته النحو عىل

معلوماتك   نقل عند عملية للكشف عن المعلومات اإلضافية المطلوبة لك إنشاء سبيل المثال، ( عىل إلزامية للعمل وفقا للقوانين المعمول بها

جمهورية الصين الشعبية) . بالنسبة لبعض خدماتنا، قد يتم نقل معلوماتك الشخصية و  / أو  تخزينها ومعالجتها عىل خوادم موجودة   خارج الشخصية

الخدمات ل ك.   تقديم بغرض الذي تقيم فيه البلد مواقع أخرى خارج الواليات المتحدة، أو في في

 اذه صيةخصولا نابي في تارغييلتا

مستجدات الممارسات الصناعية والمتطلبات التنظيمية،    عىل بيان الخصوصية لمواكبة التقنيات الحديثة وأحدث تغييرات دورية بإدخال نقوم قد

بيان  نشر مادية فور أي  تغييرات غير طفيفة. تسري تغييرات تكون سوف أغلب هذه التغييرات أن نتوقع األسباب األخرى. ونحن بين من

بعض الحاالت تكون فيها  من ذلك، في هذه الوثيقة. وعىل الرغم من تعديل في الجزء العلوي آخر تاريخ إىل نشير الخصوصية المحدث، وسوف

اإلنترنت الخاص   موقع عىل هاما بهذه التغييرات إخطارا نرسل لك سوف الحاالت، هذه أهمي ة. وفي أشد الخصوصية بيان عىل التعديالت المدخلة

أو  سوف نرسل لك مباشرة إشعارا به ا.   بنا

يعني أنك قبلت اإلشعار المحدث لبيان الخصوصي ة. إذا كنت غير   استمرارك في استخدام منتجاتنا وخدماتنا بعد تاريخ  سريان بيان الخصوصية 

استخدام منتجاتنا أو خدماتنا وأن عن االمتناع الخصوصية، فيرجى بيان عىل موافق

  

بنا  حساب قمت بإنشائه لدين ا.    تتصل أي إلغالق

 نابلصاتالا

ُ

ً

ًً

ً

إذا كانت لديك  أي أسئلة بخصوص بيان الخصوصية هذا أو تنفيذه، يمكنك إرسال بريد إلكتروني إىل مسؤول حماية 

أو    نموذج الويب  يمكنك أي ًضا التواصل معنا  عبرDPO@wdc.comالبيانات   (DPO  ) لدينا عىل البريد اإللكتروني  . بنا الخاص

عن بيان الخصوصي ة.   الموقعمراسلتنا  عىل إ ىل: لعناية:  القسم  القانوني  - سؤال توجيه البريد  األقرب إليك عبر

بالنسبة للعمالء الموجودين في االتحاد األوروبي، قمنا بتسجيل مسؤول حماية البيانات ( DPO ) الخاص بنا لدى لجنة حماية  البيانات األيرلندي ة. إذ ا  

أو  مخاوف بشأن ممارسات الخصوصية لدينا، نشجعك عىل االتصال بمسؤول حماية البيانات لدينا عىل عنوان البريد  أي أ سئلة كانت لديك

اإللكتروني أعال ه.  

https://www.westerndigital.com/ar-sa/legal/privacy-statement/data-request-form
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