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 سیاسة الخصوصیة
 2017، أبريل 1بتاريخ 

دركتتعلق بمعالجة البیانات الشخصیة.  عمل وفًقا ألفضل الممارسات الحالیة فیما يت س  XTBالمعلنة في أن    XTBيرجى قراءة سیاسة الخصوصیة بعناية. تتمثل سیاسة  
XTB   أھمیة الحفاظ على خصوصیة معلوماتك الشخصیة. من خالل تكلیفXTB  تود الشركة أن تؤكد لك التزامنا بالحفاظ علیھا خاصة.بمعلوماتك ، 

،ال الحصرالقیام بذلك. تشمل ھذه المعلومات، على سبیل المثال  ، فھناك بعض المعلومات التي سنطلبھا منك من أجل  XTBإذا قررت التقدم بطلب لفتح حساب مع  
،بطاقة االئتمان تفاصیل  ، بما في ذلك  تفاصیل الدفع  ،الموجودات والمطلوبات  ،تفاصیل التوظیف  ،تفاصیل االتصال  ،تاريخ المیالد  ،العنوان   ،التفاصیل الشخصیة مثل االسم

XTBحصل تلك.   اأيًضا معلومات إضافیة لتحسین خدمتھ XTBطلب تمن وقت آلخر ، قد  ة. من المعلومات المالیة الضروريتفاصیل الحساب المصرفي وغیرھا وبطاقة الخصم  
XTB، ومن االحتفاظ بسجالت المعلومات المقدمة في سیاق خدمة العمالء المستمرة. قد تجمع  ك من خالل التطبیق أو نماذج أخرىعلى معظم المعلومات مباشرة من

 . والتداولمثل الصفحات التي تتم زيارتھا وتكرارھا ومدتھا وأنشطة الزيارة ، علومات حول استخدامك لموقع الويبأيًضا م 

، يتم استخدام  ما لم يتم إعالمك بطريقة أخرى  . XTBالمعلومات التي تم جمعھا منك لتوفیر المعلومات والخدمات التي تطلبھا ولتحسین جودة خدمة    XTBستخدم  تس
إلنشاء الحساب الخاص بك وإدارته، مراجعة احتیاجاتك المستمرة، تحسین خدمة العمالء والمنتجات، مما يوفر لك معلومات أو فرًصا    XTB  الشخصیة التي تملكھا   معلومات ال

 . XTBمستمرة قد تكون ذات صلة بك وفًقا لمعتقد فريق 

لصلة التي تحتاج إلى معرفة المعلومات من أجل المساعدة في تنفیذ  الوصول إلى البیانات الخاصة بك فقط إلى الشركات التابعة والموظفین والشركات ذات ا  XTBيحدد  
 إجراءات معمول بھا فیما يتعلق بكیفیة حماية واستخدام المعلومات الشخصیة غیر العامة. XTBطلبك للمنتجات أو الخدمات. لدى 

ا يعني أنه يمكن الكشف عن المعلومات الشخصیة لـ: مزودي الخدمة والمستشارين  ، فإن ھذ یود معینة على المعلومات الحساسةاعتماًدا على المنتج أو الخدمة المعنیة وق
كاء المعرفین الذين تربطھم عالقة والشر  المحالة   ؛ األطرافXTB لـ  لخدمات اإلدارية والمالیة والبحثیة أو غیرھا من الخدماتاالمتخصصین لنا الذين تم التعاقد معھم لتقديم  

، وعندما يعتقد أن الكشف ضروري لحماية حقوق  علیه أو المرخص به بموجب القانون ؛ المحاكم والھیئات القضائیة والسلطات التنظیمیة على النحو المتفق  XTBمع    متبادلة
XTB  أو العقد. الفرد أو االمتثال إلجراءات قضائیة؛ أو الوكاالت المرجعیة؛ أي شخص مخول من قبل فرد، كما ھو محدد من قبل ذلك /و 

بیاناتك الشخصیةبینما سنبذل كل الجھود   بیانات  المعقولة لحماية  ، فإنك تقر بأن استخدام اإلنترنت لیس آمًنا تماًما ولھذا السبب ال يمكننا ضمان أمان أو سالمة أي 
 . أو عبر اإلنترنت أو إلیك شخصیة تم نقلھا منك

البريد اإللكتروني  أو ترغب في حذف المعلومات الشخصیة التي نحتفظ بھا عنك من خالل  قد تغیرت  بیاناتك الشخصیة   بأن يمكنك إعالمنا في أي وقت   مراسلتنا عبر 
cs_int@xtb.com  میة أو قانونیة،شخصیة ألغراض تنظی، باستثناء الحد الذي ُيطلب منا االحتفاظ بمعلوماتك العلوماتك الشخصیة وفًقا لتعلیماتكسوف نقوم بتغییر أو حذف م

 . والكافیة  يدك بالخدمات التي طلبتھا أو االحتفاظ بسجالت العمل المناسبةلتزو

فیما يتعلق بوصولك إلى ھذا    (كوكیز)   ، فستحتاج إلى استخدام برنامج التداول الخاص بنا والذي يمكننا من استخدام ملفات تعريف االرتباطإذا قمت بفتح حساب معنا
 .الموقع

، يتم تخزينھا على محرك األقراص الثابتة بجھاز  من رقم تعريف فريد أو قیمة فريدةعبارة عن ملفات صغیرة للمعلومات، والتي غالبًا ما تتض  (كوكیز)   ملفات تعريف االرتباط
أكثر صلة وفعالیة على ھذا  مات ھو تزويدك بتجربة  الغرض من ھذه المعلو   برنامج التداول ھذا والوصول إلى موقع الويب ھذا.   ك كنتیجة الستخدام  الحاسوب الخاص بك 

بشكل متكرر على العديد من مواقع الويب على  (كوكیز)  ، بما في ذلك تقديم صفحات الويب وفًقا الحتیاجاتك أو تفضیالتك. يتم استخدام ملفات تعريف االرتباط  الموقع
قد ال تتمكن من الوصول إلى بعض أجزاء    عن طريق تغییر تفضیالتك وخیاراتك في متصفحك.  قبوله ط وكیفیة  اإلنترنت ويمكنك اختیار ما إذا كان سیتم قبول ملف تعريف االرتبا

(كوكیز)  ، وخاصة األجزاء اآلمنة من موقع الويب. لذا نوصیك بتمكین قبول ملفات تعريف االرتباط  في متصفحك  (كوكیز)  ملفات تعريف االرتباط  ھذا الموقع إذا اخترت تعطیل قبول
 ستفادة من جمیع الخدمات على موقع الويب. لال

 الھاتف المحمول سیاسة خصوصیة تطبیقات 
 .الخاصة بالھاتف المحمول XTBيصف ھذا الفصل سیاسة الخصوصیة لتطبیقات 

يتم تخزينھا على الجھاز حتى حذف تطبیق    -)  XTBفي عملیة تسجیل التطبیق على جانب    المعامليقوم الجھاز المحمول بتخزين معرف تطبیق فريد مشفر (يتم إنشاء  
 الھاتف المحمول من الجھاز. 

ا في عملیة تسجیل الجھاز في التطبیق، ويتم استخدامھ  XTBإلى  يتم نقلھا  لجھاز المحمول  ا  ورمزمعلومات حول العالمة التجارية ونوع  وال  عرِّف التطبیق المشار إلیه أعاله مُ 
 لتعريف واضح للتطبیق والجھاز المحمول. 

 باستخدام آلیات فك التشفیر المتقدمة. XTBالھاتف المحمول ونظام  يتم عقد االتصال بین تطبیق
 على إمكانیة الوصول إلى الوظائف التالیة على الجھاز المحمول:  XTB، قد تحصل تطبیقات ھاتفلى النظام األساسي للاًدا عاعتم

 اتصال اإلنترنت  .أ
 أو وجه المستخدم أثناء تسجیل الحساب الحقیقي ؛/الجھاز اللتقاط صور المستندات و كامیرا  .ب
 وجه المستخدم أثناء تسجیل الحساب الحقیقي؛ أو  /ى الجھاز إلرسال صور المستندات و معرض الصور عل .ت
 ؛ةل إلى مساحة المستخدم لحفظ الصورالوصو  .ث
 ؛ النیة الخاصة بنا وتثبیت تطبیقنا) لمراقبة كفاءة الحمالت اإلعIDFAُمعرّف اإلعالن (  .ج
 يكروفون الدردشة ام .ح
 وضع الھاتف من أجل تشغیل وضع السكون للتطبیق عندما يكون في الخلفیة.  .خ

 ، قد يتم إلغاء وظائف التطبیق من خالل تغییر إعدادات النظام على الجھاز أو إلغاء تثبیت التطبیق.لى تطبیق الھاتف المحمولتماًدا عاع

ن في  نشاط المستخدمیال تخزن تطبیقات الجوال أي بیانات شخصیة قد تسمح لطرف ثالث بتحديد مستخدم تطبیق معین. قد تتم معالجة بیانات مجھولة المصدر تتعلق ب
 ألغراض إحصائیة.  XTBتطبیقات الجوال بواسطة 

 أن التطبیقات تحتوي على خدمتین متصلتین:  XTBعلم تُ ، باإلضافة إلى ذلك
1. Google Firebase  -  و  ،ن طريقة استخدام العمالء للتطبیق، وھذه البیانات مجھولة تماًماومعلومات ع بیانات إحصائیة عن أداء التطبیق لجمع 
2. Fabric.io   -  تسمحھذه البیانات مجھولة تماًما، باإلضافة إلى ذلكو  ،ن طريقة استخدام العمالء للتطبیقلجمع بیانات إحصائیة عن أداء التطبیق ومعلومات ع ،

 ديد العمیل أو معلوماته.، أي أخطاء التطبیقات التي ھي أيًضا مجھولة تماًما ومحرومة من أي بیانات قد تمكن من تحبجمع األعطال XTBھذه الخدمة لـ 

 ، أو إلغاء تثبیته.ھذه ، فالرجاء عدم تثبیت التطبیقإذا كنت ال توافق على سیاسة الخصوصیة 
 من وقت آلخر قد يتم تحديث سیاسة الخصوصیة ھذه. 


