
 منصة سامسونج بايب الخاصإشعار الخصوصية 
 

ز   2019 ديسمي   11: نفاذ التاري    خ الدخول حي 
 
 

 باهتمام كبي  من قبل الخصوصية المتعلقة بمخاوفكم إن 
كة سامسونج تحظز ونيات شر  جلف لإللكير

ً
" سامسونجبكلمة ")ويشار لها الحقا

كات المرتبطة بها والتابعة لها وباهتمام أو ضمي  المتكلم بصيغة الجمع(    الشر
ً
منصة ب الخاص. وتشي أحكام "إشعار الخصوصية أيضا

ي نجمعها عن طريق خدمات سامسونج باي )"" سامسونج باي
عىل المعلومات تشي "(. وال سامسونج بايعىل المعلومات الشخصية التر

ي يتم
كة سامسونج. وتعتي  سامسونج هي المتحكمة بالبيانات  التر ونية أو خدمات أخرى تعود لشر جمعها بواسطة تطبيقات أو مواقع إلكير

 بالنسبة لمعالجة البيانات الشخصية. 
 

ي تقوم بها سامسونج بج
يتعلق  فيما ع معلوماتك الشخصية واستخدامها ومشاركتها ميقدم إشعار الخصوصية معلومات عن الطريقة التر

ي  الخاصة بسامسونج الخصوصيةة بخدمات سامسونج باي. كما تشي سياس
ونز المنشورة عىل موقعنا اإللكير

https://account.samsung.com/membership/pp "(سياسة الخصوصية الخاصة بسامسونج)"  عىل استخدامك 
ً
أيضا

ي أن تتم قراءتها بالتوازي مع إشعار الخصوصية هذا. إذ تقدم سياسة
 الخصوصية الخاصة بسامسونج لخدمات سامسونج باي، وينبغز

ي ذلك طرق التواصل معناممارساتنا بشأن المعلومات الشخصية،  إضافية عنمعلومات 
 
ي حال بما ف

تعارض أي جزء من إشعار . وفز
 تشي أحكام إشعار الخصوصية. سوف ، لخاصة بسامسونجا سياسة الخصوصيةالخصوصية هذا مع 

 
 

ي نجمعها؟
 ما هي المعلومات الت 

 
 بجمع وحفظ المعلومات عنك بطرق متنوعة.  منصة سامسونج باينقوم عن طريق 

 
ة ي تقدمها أنت بصورة مباشر

 المعلومات التر
 

ة. ومن ذلك عىل سبيل المثال:  منصة سامسونج بايتقوم   بجمع المعلومات منك مباشر
 

  البيانات  عىل سبيل المثالعندما تقوم بإنشاء حساب أو ملف شخصي )بروفايل( لدينا، يمكن أن نطلب منك معلومات
. التعريفية لحساب سامسونج الخاص بك وملفك الشخصي أو اسمك  ي

ونز  أو عنوان بريدك اإللكير

  أو 
ً
اسمك وعنوانك وبيانات ب تزويدنا  ، سنطلب منكمنصة سامسونج بايخدمة مدفوعة األجر عن طريق إذا طلبت منتجا

ولن طلبك. يتم تخزين بيانات بطاقة الدفع بطريقة آمنة عىل جهازك. بتنفيذ االتصال بك وبيانات الشحن وبطاقة الدفع للقيام 
ي تتعلق إال عىل معلومات سامسونج تحصل 

والمرصف الذي ترتبط به بطاقتك وما إذا كانت بطاقتك بطاقة ببلد اإلصدار التر
ائتمانية أم بطاقة سحب وإيداع. ويتم تخزين هذه المعلومات من قبل سامسونج للتأكد من كون بطاقتك صالحة لخدمات 

ي تتلقاها عندما توافق عىل ت
ي رسائل سامسونج باي، كما يمكن استخدامها ألغراض تصميم رسائل التسويق المباشر التر

لقر
 .  التسويق المباشر

 
 معلومات عن نمط استخدامك لخدمات سامسونج باي

 
ي تقدمها بنفسك، نقوم بجمع معلومات عن استخدامك 

مجيات الموجودة عىل  لمنصةإضافة إىل المعلومات التر سامسونج باي عي  الي 
 أجهزتك أو عي  وسائل أخرى. فنقوم بجمع المعلومات التالية: 

 

 ة، استخدامك لمنص ة سامسونج باي: عدد بطاقات الدفع المسجلة عىل منصة سامسونج باي، وسجل المعامالت األخي 
ي شاهدتها وصفقات وكوبونات سامسونج باي 

ي تم رصفها أو التر
، واستخدام مكافآت سامسونج. إضافة إىل ذلك، من قبلك التر

عندما تنجز المعامالت عن طريق منصة سامسونج باي نقوم بجمع معلومات عن هذه المعامالت كنوع تقنية الدفع 
ي الذي أنجز ذلك وتاري    خ قيامك أجريت محاولة للدفعالمستخدمة لبدء معاملة الدفع، وما إذا كانت قد 

ونز ، والمتجر اإللكير
 ملة ومبلغ المعاملة. المعا

https://account.samsung.com/membership/pp


 عندما تقرر وصل هذه األجهزة أو التطبيقات أو جهزة وتطبيقات وخدمات وبرامج األطراف األخرى أل  البيانات التعريفية
امج الوالء أو العضوية الخاصة بالمرصف المصدر أو الكوبونات أو الصفقات أو  امج بمنصة سامسونج باي )كي  الخدمات أو الي 

 اسم المرصف المصدر وشبالحسومات أو 
ً
ي للبطاقة.  ة البطاقاتكالتذاكر أو القسائم(، ومن هذه البيانات مثال

 والعمل الفتز

  :المكونات المادية للجهاز الذي تستخدمه وبياناتطراز معلومات الجهاز( ورقم الهوية الدولية لألجهزة المتنقلة ،IMEI ،)
نتوالمعرفات الفريدة األخرى للجهاز )كعنوان والمعرفات اإلعالنية )كهوية جوجل اإلعالنية وهوية أندرويد(،   بروتوكول اإلنير

، وإعدادات الجهاز )بما فيها إعدادات اللغة والقفل(، وبيانات وضع الجهاز GUIDوالمعرف العالمي الفريد  (، والرقم التسلسىلي
مجيات ونظام التشغيل وكود الدولة وشبكة االتصال وعنوان )بما فيها اتصاالته باأل  جهزة األخرى(، والتطبيق والحاىلي وإصدار الي 

الماك. إضافة إىل ذلك، يمكن أن نقوم بالحصول عىل معلومات عن كيفية استخدامك لألجهزة المفعلة عىل سامسونج باي 
ي ذلك استخدامك لتطبيق

ز
ات أو خدمات أو برامج سامسونج باي أو سامسونج أو أطراف ومتر تستخدمها ولكم من الوقت، بما ف

يلمعلومات أخرى عىل تلك األجهزة )ك ز اء تيز  ومعلومات التسويق المنبثقة(.  (themes)والمواضيع التطبيقات  وشر

  فاي  الوايمعلومات الموقع: إشارة نظام تحديد المواقع الجغرافية الخاصة بجهازك أو معلومات عن نقاط االتصال بشبكات
ي يمكن أن ترسل لنا عند استخدامك لمنصة سامسونج باي. 

 القريبة واألبراج الخليوية التر
 
 

 كيف نستخدم معلوماتك الشخصية؟
 

ي نجمعها لألغراض التالية: 
 نحن نستخدم المعلومات التر

 

  ي لمساعدتك أو مساعدة جهازك عىل التسجيل
 منصة سامسونج باي. فز

  ات ومكونات. لتوفي  خدمات سامسونج باي ز  أو ما تطلبه من مي 

  .لتوفي  محتوى مخصص وخدمات شخصية مبنية عىل سجل أنشطتك السابقة عىل منصة سامسونج باي 

  عي اهتمامك، وذلك فقط عندما تعطينا موافقتك لتقديم إعالنات ورسائل تسويق مباشر
والفتات دعائية وعروض قد تسير

 عىل ذلك. 

  يساعدنا عىل فهم عمالئنا عىل نحو أفضل حتر يتستز لنا جعلها أكير مالءمة وفائدة. لتحليل أداء سامسونج باي بما 

  .مجيات وخدمات صيانة ودعم لمنصة سامسونج باي  لتقديم تحديثات للي 

  ونيات  سامسونجلحماية حقوق وملكية وسالمة ي العمل أو عمالئنا. لإللكير
كائنا فز كات المرتبطة بنا أو شر  وأي من الشر

 
ي نجمعها عنك عن طريق سامسونج باي مع البيانات المحصلة عن طريق خدمات أو مكونات  ونحن نقوم

باستخدام وجمع المعلومات التر
ي خدمة أخرى من خدمات سامسونج )

عىل أخرى تستخدمها أنت. عىل سبيل المثال إذا قمت بحفظ بيانات بطاقة الدفع الخاصة بك فز
نت أو سبيل المثال ال الحرص  إرسال معلومات  أو  سامسونج بايلينج(، فإن سامسونج ستسأل المستخدم إن كان يريد حفظسامسونج إنير

ي الخدمة. 
 البطاقة تلك إىل سامسونج باي للتسجيل فز

 
ي معالجة 

ي الذي تعتمد عليه سامسونج فز
تقوم سامسونج بمعالجة المعلومات الشخصية لألغراض المينة أعاله. ويتضمن األساس القانونز

 شخصية المعالجة: المعلومات ال
 بخدمات سامسونج باي؛ مثل تزويدكلك، ( كي يتستز لنا الوفاء بوعودنا 1)
، إدارة عالقتنا معك؛ تروي    ج( من أجل 2)

ً
 مصالح أعمالنا، ومنها مثال

ز واإلجراءات القانونية؛3)  ( من اجل االمتثال للقواني 
(4 

ً
ي حال إعطائك موافقة ةإلرسال رسائل تسويق مباشر  ( وعند اللزوم، بناء عىل موافقتك المنفصلة عىل ذلك، )مثال

، عىل ذلك(. وفز
ي قسم 

 إلغاء هذه الموافقة بالذهاب إىل ]تطبيق سامسونج باي < إعدادات < إشعارات[ واالتصال بنا بالطريقة الموضحة فز
ً
يمكنك دوما

ي  اتصل بنا
 . الخاصة بسامسونج سياسة الخصوصيةفز

 
 التحليالت الخاصة بجهة خارجية

ونية أو األجهزة  ي تقوم بها عىل المواقع االلكير
نت التر من خالل خدمات معينة، يحق لنا جمع معلومات شخصية عن أنشطتك عىل اإلنير

نت التاب ات والخدمات المتوفرة عىل اإلنير ز ها من المي  ونية، واألجهزة، والتطبيقات، وغي  عة المتصلة عىل مدار الوقت وعي  المواقع االلكير

. Google Analyticsيحق لنا استخدام خدمات التحليالت الخاصة بجهة خارجية فيما يتعلق بالخدمات، مثل خدمات . يةلجهة خارج

ز الخدمات ي تحليل استخدامك للخدمات وتحسي 
ويجوز الكشف . يساعدنا مزّودو الخدمات الذين يديرون خدمات التحليالت هذه فز



هم من الجهات الخارجية ذات الصلة الذين يستخدمون  ة عن طريق هؤالء المزودين وغي  ي نحصل عليها أو جمعها مباشر
عن المعلومات التر

ي إدارة الخدمات، وتشخيص المشكالت الفنية
ز
لمعرفة المزيد . المعلومات، عىل سبيل المثال، لتقييم استخدام الخدمات، والمساعدة ف

 http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html، يرج  زيارة Google Analyticsعن 

 . https://www.google.com/policies/privacy/partnersو

 
 

ي نحتفظ بها بمعلوماتك وإىل أين تذهب؟
 ما المدة الت 

 
ة أطول مما  ي أن تلك المعلومات سيجري  تفتضيهنحن ال نحتفظ بمعلوماتك الشخصية لفير

ي جمعناها ألجلها. وهذا يعتز
األغراض التر

 للجدول إتالفها أو حذفها من أنظمتنا عندما تنتهي الحاجة إليها. ونحن نقوم بتشفي  وحفظ األنواع ا
ً
 وفقا

ً
 آمنا

ً
لتالية من معلوماتك حفظا

 :  التاىلي
 
 

 مدة/إجراءات اإلتالف مدة االحتفاظ نوع البيانات

ة الالزمة( 1) بيانات الحساب واالتصال لمساعدتك أو  للفير
ي مساعدة جهازك عىل التسجيل 
فز

خدمات سامسونج باي 
( حتر حذفها 2واستخدامها، أو )

( 3بناء عىل طلب العميل، أو )
حذف حساب سامسونج باي، 

  يحدثأيهما 
ً
 أوال

ةتحذف  ة االحتفاظ، مع مراعاة القانون  مباشر عند انتهاء فير
 النافذ

بيانات استخدام سامسونج 
 باي

ة الالزمة( 1) لتوفي  خدمات  للفير
طلبه من سامسونج باي أو ما ت

ات ومكونات، ومن ذلك عىل  ز مي 
سبيل المثال ال الحرص توفي  
محتوى مخصص وخدمات 

تك عىل سجل أنشطبناء شخصية 
السابقة عىل منصة سامسونج 

تحليل أداء سامسونج باي باي، أو 
بما يساعدنا عىل فهم عمالئنا عىل 

تز لنا جعلها نحو أفضل حتر يتس
حتر ( 2)أكير مالءمة وفائدة، أو 

فها بناء عىل طلب العميل، أو حذ
( حذف حساب سامسونج 3)

  يحدثباي، أيهما 
ً
 أوال

ة االحتفاظ، مع مراعاة القانون  ة عند انتهاء فير تحذف مباشر
 النافذ

التعريفية الخاصة معلومات ال
  األطراف األخرىب

ة الالزمة( 1) لتقديم  للفير
إعالنات ورسائل تسويق مباشر 

مخصصة والفتات دعائية 
عي اهتمامك، 

وعروض قد تسير
وذلك فقط عندما تعطينا 
حتر ( 2)موافقتك عىل ذلك، أو 

حذفها بناء عىل طلب العميل، أو 
( حذف حساب سامسونج 3)

 يحدث باي، أيهما 
ً
 أوال

ة االحتفاظ، مع مراعاة القان ة عند انتهاء فير ون تحذف مباشر
 النافذ

ة الالزمة( 1) معلومات الجهاز لتقديم  للفير
مجيات وخدمات  تحديثات للي 

ة االحتفاظ، مع مراعاة القانون  ة عند انتهاء فير تحذف مباشر
 النافذ

http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html
https://www.google.com/policies/privacy/partners/


صيانة ودعم لمنصة سامسونج 
حتر حذفها بناء عىل ( 2)باي، أو 

( حذف 3طلب العميل، أو )
حساب سامسونج باي، أيهما 

 يحدث 
ً
 أوال

 

 
 
ي دول أخرى خارج اإلمارات العربية المتحدة؛ 

ز
ي استخدامك لخدمات سامسونج باي نقل معلوماتك الشخصية وتخزينها ومعالجتها ف

يقتصز
 . وسنغافورة الجنوبية ومن هذه الدول عىل سبيل المثال ال الحرص الواليات المتحدة األمريكية وكوريا 

 
 تحديثات إشعار الخصوصية 

 
ي ممارساتنا بشأن المعلومات الشخصية 

ز
ات الحاصلة ف يمكن أن تحصل تحديثات دورية إلشعار الخصوصية هذا بما يعكس المتغي 

ات بالنسبة لخدمات سامسونج باي أو  ي التغي 
ز
ي أعىل إشعار الخصوصية هذا إىل تاري    خ آخر تحديث له. وف

ز
ز النافذة. وسنشي  ف ي القواني 

ز
ف

ها جوهرية من خالل وضع إشعار عىل الخدمات ذات الصلة،  حال تحديثنا لهذا اإلشعار  ي نعتي 
ات التر  عن التغيي 

ً
سنعلمك بذلك مسبقا

 .  حسب المقتصز


