إشعار الخصوصية العاملي من تيفاين ( ) Tiffany
تاريخ الرسيان 1 :مارس 2015
الرجاء انقر هنا()www.tiffany.com/Shared/PDFs/Affiliates/Affiliates_US.pdfللوصول إىل قامئة بفروع  .Tiffany & Coللبيع بالتجزئة ،كام هو موضح يف سياسة الخصوصية
العامة.
إننا يف تيفاين آند كومباين (  ) Tiffany and Companyويف كافة رشكاتنا التابعة والفرعية (ت ُس َّمى مجتمعة «مجموعة تيفاين») ،نحرتم مخاوفك بشأن الخصوصية .يصف هذا اإلِشعار
العاملي للخصوصية أنواع املعلومات الشخصية التي نجمعها عن عمالئنا وكيف نستخدم املعلومات ومع َمن نشاركها والخيارات املتاحة أمام عمالئنا بشأن استخدام املعلومات .كام
أننا نصف أيضً ا اإلجراءات التي نتخذها لحامية أمن املعلومات وكيف ميكنكم التواصل معنا بشأن مامرسات الخصوصية.
املعلومات التي نجمعها
قد نقوم بجمع بعض املعلومات الشخصية عنك بعدة طرق ،مثل املعلومات التي تقدمها لنا بنفسك عرب محالتنا أو مواقعنا اإللكرتونية أو تطبيقاتنا أو قنوات الوسائط االجتامعية أو
يف الفعاليات التي نقيمها أو عرب االستبيانات أو الرسائل النصية أو الهاتف .وقد تتضمن أنواع املعلومات الشخصية التي نجمعها:
 معلومات االتصال (كاالسم والعنوان الربيدي والربيد اإللكرتوين ورقم الهاتف النقال أو أي أرقام هاتف أخرى)؛ اسم امل ُِستخدم وكلمة املرور؛
 معلومات الدفع (كرقم بطاقتك االئتامنية ،وتاريخ انتهائها ،ورقم الترصيح أو الكود األمني وعنوان التسليم وعنوان الفاتورة)؛ معلومات الرشاء والصفقات؛ معلومات لخدمة العمالء (مثل استعالمات خدمة العمالء والتعليقات وتاريخ اإلصالحات)؛ الصور الشخصية والتعليقات وأي محتوى آخر تقدمه؛ معلومات بشأن اهتامماتك الشخصية أو املهنية وتاريخ امليالد والحالة االجتامعية ومعلومات دميوغرافية وتجاربك مع منتجاتنا وتفضيالت التواصل؛ معلومات االتصال التي تزودنا بها عن أصدقائك أو عن أشخاص آخرين تود منا التواصل معهم؛ و املعلومات التي قد نحصل عليها من مزودي الخدمة اآلخرين.باإلضافة إىل ذلك ،فعندما تقوم بزيارة مواقعنا اإللكرتونية أو تفتح رسائلنا اإللكرتونية أو تستخدم تطبيقاتنا أو تتفاعل مع األدوات الخاصة بتيفاين أو التطبيقات املصغرة أو املكونات
اإلضافية ،فقد نقوم بجمع معلومات معينة من خالل وسائل آلية مثل ملفات تعريف االرتباطات (الكوكيز) أو إعدادات الشبكة أو سجالت خادم الويب .وتشتمل املعلومات التي
نجمعها بهذه الطريقة عىل عنوان بروتوكول اإلنرتنت (عنوان  ) IPو ُمع ِّرف األجهزة الفريد وخصائص املتصفح وخصائص الجهاز ونظام التشغيل وتفضيالت اللغة ومحددي مواقع
املعلومات (عناوين  ) URLsالتوجيهية واملعلومات بشأن اإلجراءات التي اتخذت عىل موقعنا وتواريخ وأوقات زيارة املوقع اإللكرتوين .وملف
تعريف االرتباط (الكوكيز) هو ملف ترسله املواقع اإللكرتونية إىل حاسوب أحد الزوار أو إىل أي جهاز آخر متصل باإلنرتنت للتعرف عىل متصفح الزائر بصورة فريدة أو لتخزين
املعلومات أو اإلعدادات باملتصفح .كام أن “إعدادات الشبكة” ،التي ت ُع َرف أيضً ا باسم بطاقة اإلنرتنت أو بطاقة البكسل أو تنسيق ملفات صور واضح (  ،) GIFتربط صفحات الشبكة
بخوادم الويب وملفات تعريف االرتباطات (الكوكيز) الخاصة بها وقد تُستخدم لنقل املعلومات التي يتم جمعها من خالل ملفات تعريف االرتباطات (الكوكيز) مرة أخرى إىل خادم
الشبكة .وعرب تلك الوسائل اآللية لجمع املعلومات نحصل عىل “بيانات تصفح اإلنرتنت ”،من خالل سلسلة من االرتباط أو املحتويات األخرى التي يقوم الزائر بالنقر عليها بينام
يتصفح أحد املواقع .وحني يقوم الزائر بالنقر عرب املوقع اإللكرتوين ،فإنه قد يتم التعرف عىل هذا اإلجراء وتخزينه .وقد نقوم بربط عنارص بيانات معينة قمنا بجمعها عرب الوسائل
مثل ،ما إذا كنت قد قمت بفتح الرسالة اإللكرتونية التي أرسلناها إليك أم ال .كام قد يخربك
اآللية مثل معلومات املتصفح ،مبعلومات أخرى حصلنا عليها بشأنك وذلك لنعرفً ،
متصفحك كيف يتم إخطارك حني تتلقى أنوا ًعا محددة من ملفات تعريف االرتباطات (الكوكيز) أو كيف تقيد أو تعطل أنوا ًعا معينة من ملفات
تعريف االرتباطات (الكوكيز) .يُرجى أيضً ا مالحظة أنه بدون ملفات تعريف االرتباطات هذه (الكوكيز) قد ال تستطيع استخدام كافة خصائص مواقعنا أو تطبيقاتنا.
قد يستخدم مزودو التطبيقات واألدوات والتطبيقات املصغرة واملكونات اإلضافية لألطراف األخرى عىل مواقعنا اإللكرتونية وتطبيقاتنا مثل أزار “أعجبني” عىل الفيس بوك
(  ،) Facebookبعض الوسائل اآللية أيضً ا لجمع معلومات بشأن تفاعلك مع هذه الخصائص .ويقوم مزودو الخصائص بجمع هذه املعلومات بشكل مبارش وهي خاضعة لسياسات
أو إشعارات الخصوصية لهؤالء املزودين .وإىل الحد الذي يسمح به القانون الساري العمل به ،لن تتحمل تيفاين مسؤولية مامرسات هؤالء املزودين الخاصة باملعلومات.
هذا اإلشعار العاملي بشأن الخصوصية ال ينظم عملية جمع أو استخدام املعلومات التي تقدمها فيام يتعلق بحساب بطاقة االئتامن من تيفاين .إننا نخطر أصحاب حسابات املبيعات
اآلجلة لدينا مبامرسات الخصوصية سنويًا أو حسبام يقتيض القانون .إذا كان لديك حساب مبيعات آجلة ،فإنك تتلقى سنويًا إخطار الخصوصية الذي نرسله بالربيد إىل أصحاب
حسابات بطاقات االئتامن من تيفاين آند كومباين .ويتم إدارة املعلومات التي تزودها فيام يتعلق بحسابات بطاقات االئتامن من تيفاين تب ًعا فقط لهذا اإلخطار.
كيف نستخدم املعلومات التي نجمعها
قد نستخدم املعلومات املذكورة أعاله يف:
 تزويدك باملنتجات والخدمات؛ معالجة مدفوعاتك؛ -إنشاء وإدارة حسابك؛
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 إرسال املواد الرتويجية ومراسالت أخرى إليك؛ التواصل معك وتوجيهك للمشاركة يف بعض الفعاليات واملسابقات واملراهنات والربامج والعروض واستطالعات الرأي واألبحاث السوقية؛ اإلجابة عىل استفساراتك؛ تشغيل وتقييم وتحسني عملنا (مبا يف ذلك تطوير منتجات وخدمات جديدة وتعزيز وتحسني خدماتنا وإدارة مراسالتنا وتحليل منتجاتنا وقاعدة العمالء وإجراء تحليالت للبياناتوأداء الحسابات والتدقيق وغريها من الوظائف الداخلية األخرى)؛
 تقليل مخاطر االئتامن وإدارة املدفوعات؛ التحقق من هويتك؛ الحامية من االحتيال واألنشطة غري القانونية األخرى واملطالبات وااللتزامات األخرى والتعرف عليها ومنع حدوثها؛ و االمتثال للمتطلبات القانونية الساري العمل بها وملعايري الصناعة ذات الصلة وااللتزامات التعاقدية وسياساتنا التعاقدية وفرضها جمي ًعا.قد نستخدم أيضً ا تلك املعلومات بطرق أخرى نقوم بإرسال إخطار بشأنها وقت جمعها.
عالوة عىل ذلك ،فإننا نستخدم املعلومات التي حصلنا عليها عرب ملفات تعريف االرتباطات (الكوكيز) وإعدادات الشبكة وسجالت البكسل وسجالت خادم الويب وغريها من الوسائل
خصيصا ليناسب اهتاممات مستخدمينا والطريقة التي يتصفح بها
اآللية األخرى ألغراض مثل (  ) 1تخصيص زيارات املستخدمني ملواقعنا وتطبيقاتنا ) 2 ( ،توصيل محتوى معد
ً
املستخدمون مواقعنا وتطبيقاتنا ) 3 ( ،إدارة مواقعنا وتطبيقاتنا والجوانب األخرى لعملنا .وإىل الحد الذي يسمح به القانون الساري ،فإننا سنسعى للحصول عىل موافقتك قبل جمع
املعلومات باستخدام ملفات تعريف االرتباطات (الكوكيز) أو أي وسائل آلية مشابهة.
قد نستعني بالخدمات التحليلية ألطراف خارجية عىل مواقعنا وتطبيقاتنا مثل تحليالت جوجل أناليتيكس (  ) Google Analyticsوأدويب أومنيتشور ( ،) Adobe Omniture
وسيزمك (  .) Sizmekويستخدم مزودو التحاليل التي تقدم هذه الخدمات تقنيات منها ملفات تعريف االرتباطات (الكوكيز) وسجالت خادم الويب وإعدادات الشبكة ملساعدتنا
عىل تحليل استخدامك ملواقعنا وتطبيقاتنا .كام أن املعلومات التي يتم جمعها بهذه الوسائل (مبا فيها عنوان بروتوكول اإلنرتنت “  )“ IPقد يتم اإلفصاح عنها ملزودي تلك الخدمات
التحليلية وأطراف أخرى معنية ممن يستخدمون املعلومات ،عىل سبيل املثال ،لتقييم استخدام املوقع أو التطبيق .ملعرفة املزيد حول تلك الخدمات التحليلية وكيفية اختيارها ،يُرجى
زيارة املواقع امل ُد َرجة أدناه ذات الصلة:
 تحليالت جوجل ( http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html : ( GoogleAnalytics تحليالت أدويب ( http://www.adobe.com/privacy/analytics.html : ( Adobe Analytics سيزمك ( http://www.sizmek.com/about-us/privacy : ( Sizmekاإلعالنات املعتمدة عىل االهتاممات
خصيصا لتناسب اهتامماتك
قد نقوم عىل مواقعنا وتطبيقاتنا بجمع معلومات عن نشاطك عرب اإلنرتنت الستخدامها يف تزويدك باإلعالنات حول املنتجات والخدمات التي أعدت
ً
الفردية .وقد نحصل أيضً ا عىل معلومات لهذا الغرض من مواقع إلكرتونية للغري يتم فيها نرش إعالناتنا .هذا القسم الذي يتناول إخطار الخصوصية العاملي يوضح تفصيل ًيا ويرشح
كيف متارس خياراتك.
وقد ترى إعالنات معينة عىل مواقع أخرى ألننا نُرشك شبكات رشاء اإلعالنات الخاصة بالغري (مثل فيسبوك (  ) Facebookوروبيكون (  ) Rubiconوتويرت (  .)) Twitterوميكننا عرب
شبكات الرشاء هذه توجيه رسائلنا للمستخدمني من خالل وسائل دميوغرافية ووسائل تتعلق بالسياقات والظروف العامة ووسائل ترتكز عىل االهتاممات .كام ميكننا تتبع أنشطتك
عىل اإلنرتنت مع مرور الوقت عرب جمع املعلومات من خالل وسائل آلية والتي من بينها استخدام ملفات تعريف االرتباطات )الكوكيز( الخاصة بالغري وسجالت خوادم الويب
والبكسل وإعدادات الشبكة .وتستخدم الشبكات هذه املعلومات لتعرض لك إعالنات قد تكون مناسبة الهتامماتك الفردية .وتتضمن املعلومات التي قد تجمعها شبكات إعالناتنا
بالنيابة عنا بعض البيانات عن زيارتك للمواقع التي تقدم إعالنات تيفاين مثل الصفحات أو اإلعالنات التي تستعرضونها أو اإلجراءات التي تتخذونها باملواقع .ويتم جمع تلك البيانات
عىل مواقعنا وعىل مواقع األطراف األخرى أيضً ا التي تشارك يف شبكات اإلعالنات هذه .وتساعدنا هذه العملية أيضً ا عىل تتبع فعالية جهودنا التسويقية .ملعرفة كيفية االنسحاب من
إعالنات الشبكات الدعائية القامئة عىل االهتاممات ،انقر هنا ( )http://www.aboutads.info/choicesإىل الحد الذي يسمح به القانون ،سنحصل عىل موافقتك قبل استخدام
معلوماتك يف اإلعالنات املرتكزة عىل االهتاممات.
املعلومات التي نشاركها
إننا ال نقوم باإلفصاح عن املعلومات الشخصية التي نجمعها بشأنك فيام عدا ما هو وارد يف إخطار الخصوصية العاملي .قد نشارك املعلومات الشخصية مع مزودي الخدمات الذي
يؤدون بعض الخدمات بالنيابة عنا بحسب تعليامتنا .كام أننا ال نفوض مزودي هذه الخدمة الستخدام املعلومات أو اإلفصاح عنها إال إذا كان ذلك رضوريًا من أجل أداء الخدمات
بالنيابة عنا أو االمتثال للمتطلبات القانونية .ومن أمثلة مزودي تلك الخدمات الكيانات التي تعالج مدفوعات بطاقة االئتامن وإدارة مخاطرنا االئتامنية والحد منها والتحقق من صحة
املعلومات وأداء الطلبات وتوفري استضافة الويب وخدمات التحليل والتسويق .كام قد نشارك أيضً ا معلوماتك الشخصية داخل مجموعة تيفاين يف جميع أنحاء العامل ومع رشكاء
التسويق املشرتكني معنا لألغراض الواردة يف إخطار الخصوصية العاملي الحايل .وعالوة عىل ذلك ،إذا مل تعرتض عىل ما سبق بإرسال بريد إلكرتوين إىل  ، privacy@tiffany.comوإىل
الحد الذي يسمح به القانون ،فإننا قد نشارك معلوماتك مع أطراف أخرى ألغراض خاصة بهم كعرض منتجاتنا أو خدماتنا التي قد تهمك.
باإلضافة إىل ذلك ،فإننا قد نفصح عن بعض معلوماتك (  ) 1إذا طُلِب منا القيام بذلك مبوجب أي قانون أو إجراء قانوين ) 2 ( ،لسلطات تنفيذ القانون أو أي مسؤولني حكوميني
آخرين ) 3 ( ،إذا اعتقدنا أن اإلفصاح رضوري أو مالئم ملنع أي رضر مادي أو خسائر مالية أو فيام يتعلق بتحقيق يف نشاط احتيايل أو غري قانوين سواء أكان فعيل أو مشتبه فيه.
كام نحتفظ أيضً ا بحق نقل املعلومات الشخصية التي لدينا عنك يف حالة بيع كل أعاملنا أو أصولنا أو جزء منها أو يف حالة نقل مليكتها (مبا يف ذلك يف حالة إعادة تنظيم رشكتنا أو
تصفيتها أو تسييلها).
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حقوقك واختياراتك
نقدم لك خيارات محددة تتعلق باملعلومات الشخصية التي نجمعها عنك ،مثل كيف نستخدم املعلومات وكيف نتواصل معك .ولتحديث تفضيالتك ،اطلب منا إزالة معلوماتك من
قوامئنا الربيدية ،ومارس حقك أو أرسل طل ًبا ،يُرجى االتصال بنا بحسب الطريقة املذكورة يف قسم «كيفية االتصال بنا» بإخطار الخصوصية العاملي .ميكنك أيضً ا إلغاء اشرتاكك يف قوامئنا
الربيدية باتباع رابط «إلغاء االشرتاك» املوجود يف كافة رسائلنا الربيدية .وإىل الحد الذي يسمح به قانون االختصاص القضايئ لديكم ،ميكنكم طلب الوصول إىل املعلومات
الشخصية التي نحتفظ بها عنكم أو املطالبة بتصحيح هذه املعلومات أو تعديلها أو حذفها أو حجبها باالتصال بنا كام هو مشار إليه أدناه .حيثام ينص القانون ،ميكنك سحب أي
موافقة قدمتها لنا أو االعرتاض يف أي وقت ،استنادًا إىل أسس رشعية ،عىل طريقة التعامل مع معلوماتك الشخصية وسوف نقوم بتطبيق تفضيالتك يف املستقبل.
ملعرفة املزيد حول كيفية االنسحاب من إعالنات الشبكات الدعائية املرتكزة عىل االهتاممات ،يُرجى زيارة صفحة انسحاب العمالء عىلhttp://www.aboutads.info/choices .
التتبع عرب اإلنرتنت وكيف نستجيب إلشارات “عدم التتبع”
عندما تستخدم مواقعنا وتطبيقاتنا ،فقد نقوم نحن أو بعض األطراف األخرى (كشبكاتنا اإلعالنية ورشكاء اإلعالنات الرقمية ومنصات الوسائط االجتامعية) بجمع معلومات شخصية
عن أنشطتك عرب اإلنرتنت عىل مدار الوقت وعرب مواقع أطراف أخرى .وقد تسمح لك بعض متصفحات اإلنرتنت املحددة بتوجيه متصفحك إلرسال إشارات “عدم التتبع” (“)”DNT
للمواقع التي تزورها لتخطر تلك املواقع بأنك ال ترغب يف تتبع نشاطاتك عرب اإلنرتنت .يف هذا الوقت ،مل ت ُص َّمم مواقعنا وتطبيقاتنا لالستجابة إىل كافة أنواع إشارات  DNTأو
اآلليات املامثلة من املستعرضات حيث ال يوجد أي معيار شائع مقبول للقيام بذلك يف هذا املجال .لذا ،فقد يستمر تتبع املعلومات الخاصة بأنشطتك عرب اإلنرتنت عىل املوقع لدينا
واستخدامها للحفاظ عىل وظائف موقع الويب الخاص بنا وألغراض التحليل الخاصة بنا واملوضحة يف إشعار الخصوصية هذا حتى يف حالة قيام املستعرض الخاص بك بإرسال إشارة
 DNTلنا .لكن ،عندما نكتشف وجود إشارة  DNTذات صلة ،نهدف إىل إيقاف العالمات من أطراف خارجية والتي تستخدم للتعرف عىل الكمبيوتر الخاص بك ما أن تقوم بالخروج
من املوقع الخاص بنا والتي تستخدم لتزويدك بإعالنات  .Tiffanyكام يتضح ،نظ ًرا لعدم توفر معيار رسمي للتعرف عىل إشارة  ،DNTفقد نقوم بتحديث سياستنا ومامرساتنا نظ ًرا
لتوفر تقنيات وحلول جديدة .وكام ورد يف قسم “حقوقك وخياراتك” أعاله ،نقدم لك خيارات تتعلق باملعلومات الشخصية التي نجمعها عنك وخيارات تتعلق كذلك بأنشطتنا
اإلعالنية املرتكزة عىل االهتاممات.
إخطار خاص باملقيمني يف كاليفورنيا
مبوجب بعض القيود املحددة ضمن قانون كاليفورنيا املدين فقرة  ، 1798.83يحق للمقيمني يف كاليفورنيا مطالبتنا بتزويدهم ب (  ) 1قامئة ببعض فئات املعلومات الشخصية التي
قمنا باإلفصاح عنها لألطراف األخرى من أجل أغراض التسويق املبارشة الخاصة بهم خالل العام التقوميي السابق مبارشةً ) 2 ( ،هوية هذه األطراف األخرى .للتقدم بهذا الطلب ،ميكن
للمقيمني يف كاليفورنيا االتصال بنا كام هو محدد يف قسم كيفية التواصل معنا أدناه.
نقل البيانات
قد ننقل بعض املعلومات الشخصية التي نجمعها عنك إىل الواليات املتحدة ودول أخرى خارج البالد األصلية التي تم جمع املعلومات فيها .وقد ال تتمتع تلك الدول بنفس قوانني
حامية البيانات كالدولة التي قدمت فيها املعلومات يف البداية .وحني نقوم بنقل معلوماتك لدولة أخرى سنعمل عىل حامية تلك املعلومات كام ورد يف إخطار الخصوصية العاملي.
كيف نحمي املعلومات الشخصية
إننا نلتزم بتطبيق إجراءات وقائية إدارية وتقنية ومادية ُصممت لحامية املعلومات الشخصية التي تقدمها لنا ضد تدمريها أو فقدانها أو تغيريها أو تبديلها أو الوصول إليها أو
اإلفصاح عنها أو استخدامها بطريقة غري مقصودة أو غري قانونية أو غري مرصح بها.
روابط ملواقع وخدمات غري تابعة لتيفاين
لراحتك وملعلوماتك ،فإن مواقعنا وتطبيقاتنا قد تزودك بروابط ملواقع وتطبيقات وخدمات قد يتم تشغيلها من ِقبل رشكات غري تابعة لتيفاين .وقد يكون لهذه الرشكات إخطاراتها
وسياساتها الخاصة بشأن الخصوصية والتي نقرتح عليك بشدة مراجعتها .كام قد تتاح منتجاتنا وخدماتنا لكم عرب منصات أطراف أخرى (مثل منصات مزودي متاجر التطبيقات) أو
عرب قنوات أطراف أخرى .ولن نتحمل مسؤولية مامرسات الخصوصية الخاصة بأحد مواقع أو تطبيقات أو خدمات غري تابعة لتيفاين.
تحديثات إلخطار الخصوصية العاملي
قد يتم تحديث إشعار الخصوصية الحايل (مبا يف ذلك أي إضافات تتعلق به) بشكل دوري ودون إخطار مسبق لك لتوضيح التغيريات التي تطرأ عىل مامرسات املعلومات الشخصية.
وبالنسبة للتغيريات املهمة ،سوف نخطرك بها عن طريق نرش إخطار دائم عىل موقعنا نشري يف بدايته إىل تاريخ آخر مرة تم تحديثه فيها.
كيف ميكنك االتصال بنا
إذا أردت منا تحديث املعلومات التي منلكها عنك أو تفضيالتك ،يُرجى التواصل معنا عرب الربيد اإللكرتوين  . customerservice@tiffany.comإذا كان لديك أي استفسار أو تعليق
بشأن إخطار الخصوصية العاملي ،يُرجى االتصال بنا عرب الربيد اإللكرتوين  privacy@tiffany.comوميكنك أيضً ا كتابة رسالة لعناية:
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Chief Privacy Officer
c/o Legal Department
Tiffany & Company
Floor th200 Fifth Avenue, 10
New York, NY 10010
سياسة ملفات تعريف االرتباط
تتمثل ملفات تعريف االرتباط يف وسائل تلقائية نقوم من خاللها بتجميع معلومات عىل موقع الويب الخاص بنا والتي ميكننا استخدامها أحيانًا لتتبع املعلومات الخاصة باستخدامك
ملوقع الويب .نقوم باستخدام ملفات تعريف االرتباط لتعزيز تجربة املستخدم الخاصة بك ووظيفة موقع الويب الخاص بنا والخدمة التي نقوم بتزويدك بها .عند قيامك بزيارة
املوقع الخاص بنا ،يقوم ملقم الويب الخاص بنا بإرسال ملف تعريف ارتباط إىل الكمبيوتر لديك لتعريف الكمبيوتر الخاص بك إلجراء مجموعة مختلفة من الوظائف.
عرب استئناف التنقل بعد هذه الصفحة ،فأنت توافق عىل إعدادات ملفات تعريف االرتباط الخاصة بنا وتوافق عىل أنك تفهم سياسة ملفات تعريف االرتباط هذه وإشعار
الخصوصية الخاص بنا .الرجاء مالحظة أنه بإمكانك تقييد ملفات تعريف االرتباط من خالل تغيري إعدادات املستعرض لديك ،لكن قد تؤدي مثل هذه القيود إىل التأثري عىل تجربة
املستخدم الخاصة بك ووظيفة موقع الويب الخاص بنا.
ما هي أغراض استخدام ملفات تعريف االرتباط؟
 .1تدعم ملفات تعريف االرتباط وظيفة موقع الويب :تتميز بعض ملفات تعريف االرتباط بعدة وظائف وتكون رضورية وتعمل عىل دعم امليزات األساسية ملوقع الويب الخاص بنا،
مثل فرز اختيارات سلة التسوق الخاصة بك أثناء قيامك مبتابعة التسوق والتنقل إىل صفحات مختلفة عىل موقع الويب.
 .2بإمكان ملفات تعريف االرتباط املساعدة عىل تحسني جودة وخدمات موقع الويب الخاص بنا :تقوم ملفات تعريف االرتباط بتجميع معلومات (والتي تشتمل أحيانًا عىل عنوان
 )IPلتقييم كيفية استخدامك ملوقع الويب الخاص بنا ،لنتمكن من تحسني إمكانية التنقل يف املوقع التابع لنا وتزويدك بخدمة أفضل .نقوم باستخدام هذه املعلومات من أجل:
 توفري إحصائيات مجمعة ومجهولة حول كيفية استخدام املوقع الخاص بنا؛ التحقق من فعالية اإلعالنات الخاصة بنا من خالل التعرف عىل املكان حيث قمت بالنقر ومن أي موقع ويب متكنت من الوصول؛ توفري تعليقات للقيام بعناية بتحديد رشكاء طرف خارجي قام أحد زائرينا بزيارة موقع الويب الخاص بهم أيضً ا؛ مساعدتنا عىل تحسني املوقع من خالل التعرف عىل األخطاء يف تجربة االستعراض الخاصة بك. تزويدك بوظيفة موقع محسنة من خالل إتاحة الوصول إىل خدمات إضافية أو استعادة حقيبة التسوق الخاصة بك إذا كنت ترغب يف العودة يف جلسة استعراض الحقة. .3قد تقوم ملفات تعريف االرتباط مبشاركة معلومات مع رشكاء طرف خارجي والذين تم اختيارهم بعناية :قد تقوم ملفات تعريف االرتباط من طرف خارجي مبشاركة معلومات
مع الرشكاء لتوفري الخدمات عىل املوقع الخاص بنا .يجب استخدام املعلومات التي متت مشاركتها فقط لتوفري الخدمة أو الوظيفة (مثل األزرار “إعجاب” و”مشاركة” يف مواقع
الوسائط االجتامعية) .ميكن استخدام ملفات تعريف ارتباط معينة من طرف خارجي لتوفري تجربة مستخدم مخصصة ،من خالل تزويدك بخدمات قامئة عىل االهتاممات (انظر
“إعالن القائم عىل االهتاممات”) عىل هذا املوقع وعىل بعض املواقع األخرى أيضً ا .قد تكون بعض من تجارب االستعراض املخصصة هذه مرتبطة بخدمات مزودة من أطرف خارجية
والتي تقوم بتوفري تلك الخدمات للمعرفة عند قيامك بزيارة موقعنا .تستخدم هذه املعلومات إلعالمك مبنتجات وخدمات  Tiffanyالتي قد تكون تثري اهتاممك .قد تكون ملفات
تعريف االرتباط هذه أيضً ا مرتبطة بشبكات الوسائط االجتامعية مثل  Facebookأو تقوم بتزويد وكاالت اإلعالن مبعلومات حول زيارتك لتتمكن من تزويدك بإعالنات حول منتجات
وخدمات  Tiffanyالتي قد تثري اهتاممك.
إدارة تفضيالت ملفات تعريف االرتباط الخاصة بك:
إلدارة ملفات تعريف االرتباط من طرف خارجي املوجودة عىل املوقع لدينا ،الرجاء زيارة مواقع الويب ذات الصلة املدرجة هنا:
 تحليالت جوجل ( http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html : ( GoogleAnalytics تحليالت أدويب ( http://www.adobe.com/privacy/analytics.html : ( Adobe Analytics سيزمك ( http://www.sizmek.com/about-us/privacy : ( Sizmekإلدارة كافة ملفات تعريف االرتباط عىل املوقع لدينا ،مبا يف ذلك تلك الخاصة بنا ،ميكنك تغيري إعدادات املستعرض لديك .للمزيد من املعلومات حول كيفية إدارة كافة ملفات
تعريف االرتباط الرجاء زيارة  ./http://www.allaboutcookies.orgالرجاء مالحظة أن تعطيل أو حظر أو حذف ملفات تعريف االرتباط يف إعدادات املستعرض لديك قد تؤثر عىل
قدرتك عىل استخدام كافة ميزات موقع الويب الخاص بنا.
الرجاء انظر إشعار الخصوصية الخاص بنا للمزيد من التفاصيل حول املعلومات التي نقوم بتجميعها وكيفية استخدام أي معلومات شخصية تقوم بتزويدنا بها ،لكن لن تقوم كافة
املعلومات التي يتم تجميعها باستخدام ملفات تعريف االرتباط باإلشارة إليك.
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