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HP بيان الخصوصية من    
 

ف  ا بأهمية الخصوصية واألمان وحماية البيانات لعمالئنا  HPتعتر
ً
ف أيض بأن الخصوصية هي حق أساسي من حقوق اإلنسان، كما تعتر

كة عالمية تحتوي عىل كيانات قانونية وعمليات تجارية وهياكل إدارية وأنظمة فنية عابرة ي جميع أنحاء العالم. وباعتبارها شر
 
كائنا ف  وشر

، ونشر للحدود الدولية، فإننا  ي
ي تتجاوز الحد األدن  القانون 

ي جميع عملياتنا التر
 
 سياسات وإجراءات نسىع جاهدين لتوفتر الحماية ف

 متسقة وصارمة. 
 

ي يمكنك ممارستها 
ي يمكنك القيام بها والحقوق التر

ك "بيان الخصوصية" هذا بممارسات الخصوصية الخاصة بنا وباالختيارات التر يختر
نت واستخدام األجهزة والتفاعالت فيما يتعلق ببياناتك الشخ ي قد يتم جمعها من نشاطك عىل اإلنتر

ي ذلك المعلومات التر
 
صية، بما ف

ي لديك مع 
دون اتصال، مثلما يحدث عند التعامل مع ممثىلي دعم العمالء لدينا. ينطبق "بيان الخصوصية" هذا عىل جميع  HPالتر

كات  كة  HPشر اكات  HPباإلضافة إىل مواقع الويب المملوكة لشر ي ذلك إدارة األجهزة( والتطبيقات واالشتر
 
والمجاالت والخدمات )بما ف

 بـ "خدمات Instant Ink)عىل سبيل المثال، 
ً
كات التابعة لنا )المشار إليها إجماال ي معظم الحاالت، ستكون HP( والمنتجات والشر

 
"(. ف

HP Inc.  ي البيانات الخاصة "بخدمة معينة من
ي البيانات. إذا كانت لديك أية أسئلة بخصوص وحدة التحكم ف 

"، HPهي وحدة تحكم ف 
 . HPمكتب خصوصية يمكنك االتصال بـ 

 
ات شبكات وال ينطبق "بيان الخصوصية" هذا عىل تطبيقات ا لجهات الخارجية ومنتجاتها وخدماتها ومواقع الويب الخاصة بها أو متر 

ي نقدمها عىل "خدمات 
ي يمكن الوصول إليها من خالل االرتباطات التر

" من أجل راحتك ومعلوماتك. سيؤدي HPالتواصل االجتماعي التر
معلومات عنك أو مشاركتها عن طريق جهة خارجية. ونحن "، كما قد يؤدي إىل جمع HPالوصول إىل هذه االرتباطات إىل ترك "خدمات 

ي قد تختلف عن 
ال نتحكم أو نؤيد أو نقدم أي بيانات عن مواقع ويب هذه الجهات الخارجية أو ممارسات الخصوصية الخاصة بها التر

 الشخصية واستخدامها.  جمع بياناتكممارساتنا. ونحن نشجعك عىل مراجعة سياسة الخصوصية ألي موقع تتفاعل معه قبل السماح ب
 

ية" من  النقر هنايرجر  ي حالة وجود تناقضات بير  أي تراجم مماثلة والنسخة "اإلنجلتر 
للوصول إىل تراجم مماثلة "لبيان الخصوصية". ف 

ية""بيان الخصوص  . ية"، ستطبق النسخة "اإلنجلتر 
 

يل اإلصدار الحاىلي "بيان خصوصية 
يل اإلصدار السابق من "بيان خصوصية النقر هنا"، ُيرجر HPلتت    2015ول  النقر هنا"، HP، ولتت  

 . النقر هناحصان بيانات الخصوصية 
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 مبادئ الخصوصية لدينا
 

طر عمل ومبادئ خصوصية وتقنيات حنحن نمتلك برامج قائمة عىل المساءلة،  
ُ
ي تستند إىل أ

مون بالمبادئ التالية التر ماية كما أننا ملتر 
ف بها دولًيا:   للبيانات معتر

 
 االمتثال للقانون والنزاهة والشفافية

اهة. يتم تنفيذ أنشطة معالجة البيانات لدينا  ا للقانون والشفافية والت  
ً
وط التالية: نحن نعالج البيانات الشخصية وفق ( 1بالشر

اماتك تجاهك؛ 2بموافقتك؛  وعة لتشغيل أعمالنا واالبتكار وتوفتر تجربة سلسة للعمالء؛ أو 3( للوفاء بالتر  ا 4( لألغراض المشر
ً
( وفق

 للقانون. 
 

 
 اإلشعار واختيار استخدام البيانات
ي تم جمعها واألغراض تجمعيها نحن نتمتع بالشفافية ونقدم إشعارات وخيارات واضحة لك بشأن أنواع البيانا

ت الشخصية التر
ومعالجتها. ولن نستخدم البيانات الشخصية ألغراض ال تتفق مع هذه المبادئ أو "بيان الخصوصية" لدينا أو اإلشعارات المحددة 

 ". HPالمرتبطة "بخدمات 
 

 
 الوصول إلى البيانات

 باإلضافة إىل إمكانية مراجعة البي
ً
 معقوال

ً
ي شاركتها معنا أو تصحيحها أو تعديلها أو حذفها. نقدم لك وصوال

 انات الشخصية التر
 

 
 سالمة البيانات وتحديد الغرض

ا للقانون. ونتخذ خطوات معقولة 
ً
وال نستخدم البيانات الشخصية إال لألغراض الموضحة وقت الجمع أو ألغراض إضافية متوافقة وفق

وري للتأكد من أن البيانات الشخصية دقيقة وكاملة وح ديثة. وال نجمع إال البيانات الشخصية ذات الصلة والمحدودة إىل ما هو ض 
ي تم جمعها من أجلها 

وري لألغراض التر ي تم جمعها من أجلها فقط. وسنحتفظ بالبيانات الشخصية لمدة ال تزيد عن الض 
لألغراض التر

 ثم نحذفها أو ندمرها بشكل آمن. 
 

 
 أمان البيانات

ي العمليات الخاصة ولحماية البيانات الش
خصية من االستخدام أو الكشف غتر المضح به، نستخدم ضوابط أمان قوية للمعلومات ف 
ي الصناعة بمستويات عالية لحماية أمان البيانات. 

 بنا، كما نقدم منتجات وحلول رائدة ف 
 

 
 المساءلة عن النقل الداخلي

أو إىل جهات خارجية. ولن تتم مشاركة البيانات الشخصية إال  HPكيانات   ونقر بمسؤوليتنا المحتملة عن نقل البيانات الشخصية بير  
 عندما تكون الجهات الخارجية ملزمة بموجب العقد بتقديم مستويات حماية متعادلة. 

 

 
 اللجوء واإلشراف واإلنفاذ

ي توفر اللجوء 
ي العديد من برامج الخصوصية الدولية التر

مون بحل أي مخاوف تتعلق ببياناتك الشخصية. كما نشارك طواعية ف  نحن ملتر 
كة  ي حالة شعورهم بأن شر

م حقوقها بشكل كاٍف.  HPإىل األفراد ف   لم تحتر
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 نقل البيانات دوليًا
 

كة  كة عالمية، فمن الممكن أن ي HPنظًرا ألن شر ي جميع هي شر
 
تم نقل أي معلومات تقدمها أو يتم الوصول إليها عن طري كياناتها ف

ا "لسياسة الخصوصية" هذه وعىل أساس "برامج الخصوصية الدولية" ال
ً
 تالية. أنحاء العالم وفق

 
ي والواليات المتحدة ي االتحاد األورونر

 
 حماية الخصوصية ف

 
كة  ي والواليات المتحدة الذي حددته وزارة التجارة األمريكية فيما يتعلق  HPتمتثل شر ي االتحاد األورونر

 
إلطار عمل حماية الخصوصية ف

كة  . وقد وافقت شر ي ي االتحاد األورونر
 
ام  HPبجمع المعلومات الشخصية واستخدامها واالحتفاظ بها من الدول األعضاء ف عىل االلتر 

شعار واالختيار والنقل الداخىلي وسالمة البيانات وتحديد الغرض والوصول والموارد واإلنفاذ بمبادئ حماية الخصوصية بشأن اإل 
ي "سياسة الخصوصية" هذه و"مبادئ حماية الخصوصية"، تشي "مبادئ 

 
ي حالة وجود أي تعارض بير  السياسات ف

 
والمسؤولية. وف

رض صفحة التكوين الخاصة بنا، ُيرجر زيارة موقع حماية الخصوصية". لمعرفة المزيد حول برنامج "حماية الخصوصية" وع
www.privacyshield.gov .  

 
 

كة  م شر ي والواليات المتحدة، تلتر  ي االتحاد األورونر
 لمبادئ حماية الخصوصية ف 

ً
بحل المشاكل المتعلقة بخصوصيتك وجمعنا  HPامتثاال

ي الذين لديهم أسئلة أو شكاوى تتعلق بسياسة لمعلوماتك الشخصية أ و استخدامها. يجب عىل األفراد داخل االتحاد األورونر
 عىل 

ً
 HPمكتب خصوصية الخصوصية االتصال أوال

 
 

كة  م شر ي لم يتم حل–بإحالة شكاوى الخصوصية  HPتلتر 
ي والواليات المتحدةالتر ي االتحاد األورونر

ا لمبادئ حماية الخصوصية ف 
ً
 –ها وفق

ي الواليات المتحدة يديره مجلس أفضل مكاتب األعمال. إذا لم BBB EU PRIVACY SHIELDإىل 
اعات ف  ، وهي موفر بديل لتسوية الت  

ي الوقت المناسب أو إذا لم يتم التعامل مع ش
كواك بشكل مرٍض، ُيرجر زيارة موقع تتلقر إشعاًرا باستالم شكواك ف 

 consumers-eu-shield/for-privacy-www.bbb.org/EU / كة للحصول عىل مزيد من المعلومات  HPموقع غتر تابع لشر
 وتقديم شكوى. 

 
 

 المذكورة أعاله، يمكنك طلب تحكيم إلزامي قبل اللجوء "لهيئة حماية الخصوصية". وإذا لم يتم حل شكواك من خالل القنوات 
 
 

كة  لسلطات التحقيق واإلنفاذ التابعة للجنة التجارة الفيدرالية األمريكية أو أي هيئة قانونية أخرى معتمدة داخل  HPوتخضع شر
 الواليات المتحدة. 

 
كا ي والواليات المتحدة ما  HPت *تشمل شر ي االتحاد األورونر

ي إطار عمل الخصوصية ف 
ي تتخذ الواليات المتحدة مقًرا لها والمشاركة ف 

التر
 : -PrinterOn America Corporation; Compaq Information Technologies, LLC; Gram, Inc.; Hewlettيىلي

Packard Company Archives LLC (JV 50% owned by HP Inc); Hewlett-Packard Enterprises, LLC; Hewlett-
Packard Products CV 1, LLC; Hewlett-Packard Products CV 2, LLC; Hewlett-Packard World Trade, LLC; 

HP WebOS, LLC; HPI Bermuda Holdings LLC; HPI Brazil Holdings LLC; HPI CCHGPII LLC; HPI CCHGPII Sub 
LLC; HPI Federal LLC; HPI J1 Holdings LLC; HPI J2 Holdings LLC; HPQ Holdings, LLC; Shoreline Investment 

Management Company; Handspring Corporation; HP Inc.; Indigo America, Inc.; Palm Latin America, 
Inc.; Palm South America, LLC; Palm Trademark Holding Company, LLC; Palm, Inc.; Computer Insurance 

Company; Hewlett-Packard Development Company, L.P.; Tall Tree Insurance Company; HP R&D 
Holding LLC; HPI Luxembourg LLC; HP Hewlett Packard Group LLC (JV 50% owned by HPDC); HP Federal 

LLC; Evanios, LLC . 

http://www.privacyshield.gov/
http://www8.hp.com/us/en/privacy/ww-privacy-form.html
http://www8.hp.com/us/en/privacy/ww-privacy-form.html
http://www8.hp.com/us/en/privacy/ww-privacy-form.html
http://www.bbb.org/EU-privacy-shield/for-eu-consumers
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كات  القوانير  الملزمة للشر
 

يتم نقلها من "( حماية البيانات الشخصية التي BCR)المشار إليها اختصاًرا بـ " HPتضمن القوانين الملزمة للشركات من 

"( بشكل مناسب أثناء معالجتها من قبل أي من الكيانات العالمية EEAالمنطقة االقتصادية األوروبية )المشار إليها اختصاًرا بـ "

وفقًا لقوانين الملزمة للشركات  HP. يتم إجراء عمليات نقل البيانات الشخصية من االتحاد األوروبي من HPالتابعة لشركة 

 الية.المعتمدة الت

تم اعتمادها من قبل معظم "منظمي حماية  -"( BCR-C)المشار إليها اختصاًرا بـ " HPالقوانين الملزمة للشركات للمراقبين من  •

. إذ تغطي القوانين الملزمة 2011البيانات" في المنطقة االقتصادية األوروبية وسويسرا، وأصبحت سارية المفعول منذ عام 

والمرشحين للوظائف  HP، وكذلك كموظفين HPالبيانات الشخصية للعمالء الحاليين والمستقبليين من  HPللشركات للمراقبين من 

 زيه(.)باللغة االنجلي هنابها. يمكن العثور على مزيد من المعلومات حول القوانين الملزمة للشركات للمراقبين 

تم اعتمادها من قبل معظم "منظمي حماية  –"( BCR-P)المشار إليها اختصاًرا بـ " HPالقوانين الملزمة للشركات للمعالجين من  •

. إذ تتوفر القوانين الملزمة للشركات 2018البيانات" في المنطقة االقتصادية األوروبية وسويسرا، وأصبحت سارية المفعول في عام 

لتسهيل نقل بياناتهم الشخصية من المنطقة االقتصادية األوروبية. يمكن العثور على  HPلعمالء الشركات من  HPللمعالجين من 

 )باللغة االنجليزيه(. هنامزيد من المعلومات حول القوانين الملزمة للشركات للمعالجين 

 الخصوصية عبر الحدود للتعاون االقتصادي في آسيا والمحيط الهادئ قوانين

"( للتعاون CBPRبشأن الخصوصية الموضحة في هذا البيان لنظام قواعد الخصوصية عبر الحدود )" HPتمتثل ممارسات 

لمعلومات الشخصية االقتصادي في آسيا والمحيط الهادئ، بما في ذلك الشفافية والمسؤولية واالختيار فيما يتعلق بجمع ا

 معلومات يتم جمعها بواسطة البرامج القابلة للتنزيل على أنظمة الجهات الخارجية. CBPRواستخدامها. وال تشمل شهادة 

لم نرد عليها بشكل  HPمن  APECإذا كانت لديك أي استفسارات حول الخصوصية أو استخدام البيانات المتعلقة بشهادة 

 )مجانا(. TRUSTArcمرٍض، يُرجى االتصال بـ 

 
 

 كيف نستخدم البيانات
 

كة  " عن طريق HPوخدمتك عند استخدامك "خدمات  HPنحن نجمع البيانات الشخصية ونستخدمها من أجل إدارة عالقتك بشر
 تخصيص تجربتك وتحسينها. فيما يىلي أمثلة حول كيفية استخدامنا لبياناتك: 

 

 تجربة مخصصة للعمالء
 

نقدم لك تجربة سهلة للعمالء عن طريق المحافظة عىل بيانات االتصال واالتصال الدقيقة وتقديم الدعم الشامل 
ي المسابقات 

ي قد تهمك وتمكنك من المشاركة ف 
ات التر اكات والمتر  للعمالء وتقديم المنتجات والخدمات واالشتر

http://www8.hp.com/uk/en/binding-corporate-rules.html
http://www8.hp.com/uk/en/binding-corporate-rules.html
https://feedback-form.truste.com/watchdog/request
http://www.bbb.org/sanjose/business-reviews/computers-networks/hewlett-packard-in-palo-alto-ca-207934
https://privacy.truste.com/privacy-seal/validation?rid=67797cbc-f6de-485c-a8a1-4137cf8ebe1e
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 عن تخصيص خدمات ومراسالت واالستطالعات. كما نستخدم بياناتك لتقديم تجربة مصممة خصيًص 
ً
 HPا فضال

ي تتلقاها وإنشاء توصيات تستند إىل استخدامك لخدمات 
 . HPالتر

 

 دعم المعامالت
 

ي إكمال المعامالت وطلبات منتجاتنا أو خدماتنا وإدارة حسابك ومعالجة المدفوعات وترتيب عمليات 
 
نساعدك ف

 الشحن والتسليمات وتسيل عمليات اإلصالح واإلرجاع. 

 

 دعم المنتجات وتحسينها
 

ي ذلك دعم الضمان وتحديثات 
 
تحسير  األداء وتشغيل المنتجات والحلول والخدمات والدعم الذي نقدمه، بما ف

ي الوقت المناسب لضمان استمرار تشغيل الجهاز أو الخدمة. للحصول عىل مزيد 
 
امج ف امج الثابتة والتر وتنبيهات التر
 . HPالمعلومات التي يتم جمعها تلقائيًا حول استخدامك لخدمات ىل قسم من المعلومات، ُيرجر االطالع ع

 

 

 االتصاالت اإلدارية
 

. قد تشمل أمثلة المراسالت اإلدارية الرد عىل استفساراتك أو طلباتك وإكمال الخدمة HPاالتصال بك بشأن خدمات 

بالضمان أو إعالمات طلب السالمة أو االتصاالت المطلوبة بموجب القانون أو التحديثات أو المراسالت المتعلقة 
 السارية المرتبطة بعمليات الدمج أو االستحواذ أو االستبعاد. 

 

 األمان
 

ات والخدمات الخاصة بنا ومنع واكتشاف تهديدات  المحافظة عىل سالمة وأمان مواقع الويب والمنتجات والمتر 
االحتيال أو أي نشاط إجرامي أو ضار آخر قد يعّرض معلوماتك للخطر. وعندما تتفاعل معنا، سنقوم األمان أو 

بإجراءات مناسبة للتحقق من هويتك، مثل كلمة مرور ورقم تعريف، قبل منح الوصول إىل بياناتك الشخصية. وقد 
ا تدابتر أمان إضافية، مثل نظام الدوائر التليفزيونية المغلقة

ً
 ، لحماية مواقعنا المادية. نتخذ أيض

 

 

 

 العمليات التجارية
 

ي حالة التقدم بطلب 
ي ذلك التحقق من هويتك واتخاذ قرارات االئتمان ف 

إجراء العمليات التجارية العادية، بما ف 
كات وإدارتها وأغراض تدريب  للحصول عىل ائتمان وإجراء أبحاث وتحليالت عىل األعمال وإعداد تقارير للشر

ي قد تتضمن مراقبة المكالمات أو تسجيلها حتر دعم عمالئنا( والتوعية. 
 الموظفير  وضمان الجودة )التر

 

 البحث واالبتكار
 

ات وخدمات جديدة باستخدام أدوات البحث والتطوير ودمج أنشطة تحليل البيانات.   ابتكار منتجات ومتر 

 

 اإلعالن
 

ا لـ 
ً
ا إىل خدمات تفضيالت الخصوصيةتقديم عروض ترويجية مخصصة )وفق

ً
ومواقع الويب األخرى  HP( استناد

يك شاهدته مؤخًرا عىل موقع  ا لمنتج عىل موقع شر
ً
كاء )عىل سبيل المثال، قد تشاهد إعالن (. وقد HPالمحددة للشر

ا بعض المعلومات الخاصة بك مع مقدمي الخدمات التسويقية وشبكات التسويق الرقمي لتقديم إعالنات 
ً
نشارك أيض

 . ألدوات جمع البيانات تلقائيًا HPكيفية استخدام قد تهمك. لمعرفة المزيد، قم بقراءة 
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 االمتثال للقانون

 
االمتثال للقوانير  واللوائح واألحكام الصادرة من المحاكم وطلبات اإلنفاذ الحكومية والقانونية لتشغيل خدماتنا 

 ومنتجاتنا بطريقة سليمة وحماية أنفسنا ومستخدمينا وعمالئنا وحل أي نزاعات بير  العمالء. 
 

ي نجمعها واألساس  مصفوفة جمع البيانات واستخدامهاُيرجر مراجعة 
للحصول عىل دليل مرجع شيــــع لكيفية استخدام البيانات التر

ي لدينا لمعالجة هذه البيانات. 
 القانون 

 

 

 
 

 البيانات التي نجمعها
 

ة.  ة أو غتر مباشر البيانات الشخصية هي أي معلومات تحدد هويتك الشخصية أو يمكن من خاللها تحديد هويتك سواًء بطريقة مباشر
 . HPأو أثناء التفاعالت مع ممثىلي  HPيجوز لنا مع بيانات الشخصية من خالل استخدامك لخدمات 

 
ي نجمعها منك عىل طبيعة تف

ي تست HPاعلك معنا أو خدمات إذ تعتمد البيانات الشخصية التر
: التر  خدمها، لكنها قد تتضمن ما يىلي

 
 معلومات تقدمها بشكل مباشر 

يد  –جمع البيانات  • ي ذلك اسمك واسم عائلتك وعنوان التر
يجوز لنا جمع معلومات االتصال الشخصية و/أو العمل، بما ف 

ي وبيا
ون  د اإللكتر ي ورقم الهاتف ورقم الفاكس وعنوان التر

ون   نات أخرى مشابهة. اإللكتر
 

ي ذلك أرقام بطاقات  –بيانات الدفع  •
نحن نجمع المعلومات الالزمة لمعالجة عمليات الدفع ومنع االحتيال، بما ف 

 االئتمان/الخصم وأرقام رموز األمان ومعلومات الفوترة األخرى ذات الصلة. 
 

ي خدمات –بيانات الحساب  •
اكك ف  ائك واشتر ومعامالتك وسجل الفوترة والدعم  HP نحن نجمع معلومات مثل كيفية شر

ء آخر يتعلق بالحساب الذي تنشؤه.  HPالخاص بك وخدمات  ي
ي تستخدمها وأي سر

 التر
 

ي عند تمكير  الخدمات المستندة إىل المواقع أو عند اختيارك  –بيانات الموقع  •
نحن نجمع بيانات تحديد الموقع الجغراف 

 المنتج أو عند التفاعل مع موقع الويب لدينا. تقديم معلومات ذات صلة بالموقع أثناء تسجيل 
 

نحن نجمع معرفات المستخدمير  وكلمات المرور وتلميحات كلمات المرور ومعلومات األمان المشابهة  –بيانات اعتماد األمان •
 . HPالخاصة بهم والالزمة للمصادقة والوصول إىل حسابات 

 

ي ذلك البلد والجنس يجوز لنا جمع بيانات سكانية  –البيانات السكانية  •
معينة أو الحصول عليها من جهات خارجية، بما ف 

 والعمر واللغة المفضلة وبيانات المصلحة العامة. 
 

" )سواًء HPنحن نجمع المعلومات المتعلقة بتفضيالتك واهتماماتك من حيث صلتها بمنتجاتنا "بخدمات  –التفضيالت  •
نا بها أو عندما نستنتجها مما نعلمه ي المراسالت منا.  عندما تختر

ي تفضلها لتلقر
 عنك( والطريقة التر

 

ي تمكنك من مشاركة المعلومات مع شبكاتك  –بيانات التواصل االجتماعي  •
ات التواصل االجتماعي التر يجوز لنا تقديم متر 

ات  . وقد يؤدي استخدامك لهذه المتر  إىل جمع االجتماعية والتفاعل معنا بشأن عىل العديد من مواقع التواصل االجتماعي

http://www8.hp.com/emea_middle_east/ar/pdf/privacy/HP_Privacy_Matrix.pdf
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ة. ونحن نشجعك عىل مراجعة سياسات الخصوصية وإعداداتها عىل مواقع  ا للمتر 
ً
معلومات عنك أو مشاركتها، وذلك وفق

ي يمكن جمعها واستخدامها ومشاركتها عن طريق هذه 
ي تستخدمها للتأكد من فهمك للمعلومات التر

التواصل االجتماعي التر
 المواقع. 

 

ي نجمعها منك األرقام التسلسلية للمنتجات  – ىمعلومات التعريف الفريدة األخر •
تتضمن أمثلة المعلومات الفريدة األخرى التر

يد مع مراكز الخدمات أو مكاتب  نت أو عن طريق الهاتف أو التر ي تقدمها عندما تتفاعل شخصًيا عتر اإلنتر
والمعلومات التر

ي المساعدة أو قنوات دعم العمالء األخرى لدينا وردودك عىل استطالعا
ت العمالء أو المسابقات أو المعلومات اإلضافية التر

والرد عىل االستفسارات. وإذا تقدمت بطلب للحصول عىل رصيد فوري، فقد نطلب  HPقدمتها إلينا لتسهيل تسليم خدمات 
/الم اىلي منك تقديم بيانات شخصية إضافية، مثل الراتب ورقم التعريف الذي أصدرته الحكومة ومعلومات الحساب البنكي

 ومعلومات أخرى )عىل سبيل المثال من وكاالت إعداد تقارير االئتمان( ألغراض المصادقة والتحقق من استحقاق الرصيد
 

 

 
ي يتم جمعها تلقائًيا حول استخدامك لخدمات 

 HPالمعلومات التر
 

نحن نجمع بيانات استخدام المنتج، مثل الصفحات المطبوعة ووضع الطباعة ومواد الطباعة  – معلومات استخدام المنتج •
وما إىل ذلك( والتطبيق المستخدم  jpg.و  pdf.المستخدمة والعالمة التجارية للحتر أو مسحوق الحتر ونوع الملف المطبوع )

وما إىل ذلك( وحجم الملف والوقت واستخدام مستلزمات  Adobe Photoshopو  Excelو  Wordإلجراء الطباعة )
ي أو جمع محتوى أي ملف أو معلومات قد يتم عرضها عن طريق تطبيق. 

 الطابعة األخرى وحالتها. وال نقوم بالمسح الضون 
 

نامج  نحن نجمع معلومات حول جهاز الكمبيوتر والطابعة و/أو الجهاز الخاص بك، مثل نظام التشغيل – بيانات الجهاز • والتر
الثابت ومقدار الذاكرة والمنطقة واللغة والمنطقة الزمنية ورقم الطراز وأول تاريــــخ للبدء وعمر جهاز وتاريــــخ تصنيع الجهاز 

كة المصنعة للجهاز ومنفذ التوصيل وحالة الضمان والمعرفات الفريدة لألجهزة والمعرفات  وإصدار المستعرض والشر
ي تختلف حسب المنتج. اإلعالنية والمعلومات الفنية ا

 إلضافية التر
 

امج وخيارات مشاركة HPنحن نجمع المعلومات المتعلقة بتطبيقات  – بيانات التطبيق • ، مثل الموقع واللغة وإصدارات التر
ي نقوم فيها بدمج تقنيات من جهات خارجية، يمكن مشاركة البيانات بير  

ي الحاالت التر
البيانات وتفاصيل التحديثات. ف 

ا إىل مستوى التطبيق.  HPارجية و الجهة الخ
ً
 وسيتم تقديم اإلشعار المناسب استناد

 

امج والتطبيقات.  –بيانات األداء  • امج الثابتة والتر نحن نجمع المعلومات المتعلقة بأداء مكونات أجهزة الجهاز الفردية والتر
ي نجمعها، المعلومات المتعلقة بأداء الذاكرة

والمعالج والظروف البيئية وفشل األنظمة  تتضمن األمثلة عىل البيانات التر
" واستخدام بطاقات الصور والفاكس  ات والتنبيهات المستخدمة، مثل تحذيرات "انخفاض الحتر وأحداث الطباعة والمتر 

ي تختلف باختالف الجهاز. 
ي وخادم الويب المضّمن والمعلومات الفنية اإلضافية التر

 والمسح الضون 
 

عىل الويب أو  HPنحن نجمع المعلومات المتعلقة بزياراتك ونشاطك عىل مواقع  – ببيانات استعراض مواقع الوي •
ي ذلك المحتوى )وأي إعالنات( تعرضها وتتفاعل معها 

كة أخرى نيابة عنا، بما ف  ي تدعمها" شر
التطبيقات أو مواقع الويب "التر

ي تنقر عليها  وعنوان موقع الويب الذي انتقلت منه وسلوك تدفق النقر اآلخر )مثل الصفحات
ي تعرضها أو االرتباطات التر

التر
ي أضفتها إىل سلة التسوق الخاصة بك(. ويتم جمع بعض هذه المعلومات باستخدام "أدوات جمع البيانات 

أو العناض التر
ي تتضمن ملفات تعريف االرتباط وإشارات الويب وارتباطات الويب المضّمنة. لمعرفة المزيد، قم بقراءة 

كيفية تلقائًيا" التر

 . ألدوات جمع البيانات تلقائيًا HPاستخدام 
 

نحن نجمع إجابات مجهولة المصدر لالستطالعات أو معلومات مجهولة أو مجهلة بشأن  –البيانات المجهولة أو المجهلة  •
ا، نحن نطبق عملية تجهيل الهوية أو استخدام اسم مستعار  HPخدمات 

ً
ي سياق عملياتنا، يجوز لنا أيض

المستخدمة. وف 
ي من خالل استخدام تلك البيانات باستخدام تقنية متاحة. 

 لبياناتك لمنع احتمال التعُرف عليها بشكل منطقر
 

 معلومات من مصادر جهات خارجية
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 ارجية التالية: نحن نجمع البيانات من الجهات الخ
 
 

البيانات المتاحة تجارًيا، مثل االسم والعنوان وعنوان  – وسطاء البيانات وشبكات التواصل االجتماعي وشبكات اإلعالنات •
ي والتفضيالت واالهتمامات وبيانات سكانية معينة. عىل سبيل المثال، يجوز جمع البيانات الشخصية عند 

ون  يد اإللكتر التر
ا من خالل عمليات تسجيل الدخول إىل شبكات التواصل االجتماعي )عىل سبيل المثال، تسجيل وصولك إىل تطبيقاتن

أو شبكات التواصل االجتماعي األخرى(. وقد تعتمد التفاصيل  Facebookالدخول إىل تطبيقاتنا باستخدام بيانات اعتماد 
 . ي نتلقاها عىل إعدادات الخصوصية لحساب شبكة التواصل االجتماعي

 األساسية التر
 

ائك خدمات  – HPشركاء  • ي حالة شر
 
يك  HPف يك. HPمن شر اء من هذا الشر  ، قد نتلقر معلومات معينة حول الشر

 

ي يتم جمعها لمنع االحتيال والمتعلقة بتحديدات االئتمان.  – رير االئتمانوكاالت منع االحتيال وإعداد تقا •
 البيانات التر

 

كتك إىل  HPلتقديم خدمات معينة من  – HPعمالء الشركات من  • كات، يجوز تقديم بيانات اتصال شر عن  HPبمستوى الشر
ي قسم تكنولوجيا المعلوما

 
كتك أو مؤسستك )مثل فرد ف  ت لديك(. طريق كيان معير  داخل شر

 

ا بيانات غتر شخصية، مثل البيانات السكانية/بيانات التعريف المجهولة أو المجهلة من  – موفرو التحليالت •
ً
 نحن نتلقر أيض

ة.  امج كخدمات متمتر  كات والتحليالت والتر ي توفتر بيانات الشر
كات المتخصصة ف   مصادر جهات خارجية، مثل الشر

 
كتك إىل  HPومن أجل تقديم خدمات معينة من  كات، يجوز تقديم بيانات اتصال شر عن طريق كيان معير  داخل  HPبمستوى الشر

ي 
ا استخدام المعلومات التر

ً
ورة، يجوز لنا أيض ي قسم تكنولوجيا المعلومات لديك(. وحيثما اقتضت الض 

كتك أو مؤسستك )مثل فرد ف  شر
نت ودون اتصال، إلجراء قدمتها أو قدمها صاحب العمل التابع لك، إىل جانب المعلومات الم ا أو من مصادر عتر اإلنتر

ً
تاحة علن

 فحوصات العناية الواجبة لالتصاالت التجارية كجزء من برنامج االمتثال لمكافحة الفساد. 
 
 

 بيانات غتر شخصية، مثل البيانات السكانية/بيانات التعريف المجهولة أو المجهلة من مصادر جهات 
 عن ذلك، فإننا نتلقر

ً
وفضال

ة. خ امج كخدمات متمتر  كات والتحليالت والتر ي توفتر بيانات الشر
كات المتخصصة ف   ارجية، مثل الشر

 
ة للعمالء عن طريق تقديم خدمات شخصية ومحتويات وخدمات تسويقية وإعالنات  ولضمان دقة البيانات وتقديم تجربة متمتر 

ي 
ي بعض الحاالت يجوز لنا ربط أو جمع المعلومات التر

ي أفضل، فإنه ف 
نجمعها من المصادر المختلفة المذكورة أعاله مع المعلومات التر
ي تم الحصول عليها من المصادر التجارية مع عناوين 

ة منك. عىل سبيل المثال، نحن نقارن المعلومات السكانية التر  IPنجمعها مباشر
ي تم تجميعها بواسطة 

ا بواسطة  يانات تلقائيًاأدوات جمع البالتر
ً
ي تتبعها. وقد يتم ربط المعلومات أيض

الستنتاج المنطقة السكانية التر
 معّرف فريد، مثل ملف تعريف ارتباط أو رقم حساب. 

 
ورة، نحصل عىل معلومات إلجراء فحوصات العناية الواجبة عىل جهات االتصال التجارية كجزء من برنامج  وحيثما اقتضت الض 

اماتنا القانونية. االمتثا ا اللتر 
ً
 ل لمكافحة الفساد لدينا ووفق

 

 إذا اخترت عدم توفير البيانات
 

ي بعض 
ت عدم مشاركة المعلومات، فإننا ف  ي نطلبها، ولكن إذا اختر

ال يتعير  عليك التقدم بطلب لمشاركة البيانات الشخصية التر
ات مخصصة محددة لك أو أن نكون قادرين عىل الرد بفعالية عىل أي استفسارات قد  HPالحاالت لن نتمكن من تقديم خدمات  أو متر 

 تكون لديكم. 
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 كيف نحافظ على أمان بياناتك
 

لمنع فقد الوصول غتر المضح به أو استخدمه أو الكشف عنه ولضمان االستخدام المالئم لمعلوماتك، نستخدم إجراءات مادية وفنية 
كة وإدارية معقولة ومال  ي نجمعها ونعالجها. وتحتفظ شر

ي يسمح بها القانون مع  HPئمة لحماية المعلومات التر
بالبيانات المطلوبة أو التر

وع. استمرار البيانات  ي الحصول عىل غرض تجاري مشر
 
 ف

 
ات األمان وعند جمع معلومات حساسة أو نقلها أو تخزينها مثل المعلومات المالية، فإننا نستخدم مجموعة من تقنيات وإجراء

ي حماية بياناتك الشخصية من الوصول أو االستخدام أو الكشف غتر المضح به. وعندما ننقل معلومات شية 
 
اإلضافية للمساعدة ف

، مثل اإلصدارات األحدث من  نت، فإننا نحميها من خالل استخدام تشفتر للغاية )مثل رقم أو كلمة مرور بطاقة االئتمان( عتر اإلنتر
 )أمان طبقة النقل(.  TLSبروتوكول 

 
ي 
 
ي خدمة إدارة االحتيال. إذ توفر لنا هذه الخدمة مستوى أمان إضاف

 
كنا ف ، اشتر ي

ي الوقت الحقيقر
 
وكجزء من معالجة عمليات الدفع ف

ا للمعايتر الصناعية. 
ً
 للحماية من االحتيال عىل بطاقة االئتمان وحماية البيانات المالية وفق

نحن نحتفظ بالسجالت وفقًا للقانون وسياسة االحتفاظ بالسجالت. وبموجب هذه السياسة، يتم عادةً حذف جميع السجالت غير 

، تختلف فترات HPالمتعلقة باألعمال أو تدميرها في غضون سنة إلى سنتين من تاريخ اإلنشاء. وفيما يتعلق بسجالت أعمال 

 االحتفاظ وفقًا لنوع السجل.

االحتفاظ بالسجالت المتعلقة بالتوظيف والتعويضات والمزايا وكشوف المرتبات خالل فترة النشاط، ثم لفترة إضافية إذ يتم 

سنوات. يتم االحتفاظ بسجالت األعمال، بما في ذلك السجالت المتعلقة بمعامالت العمالء والبائعين خالل فترة  10تصل إلى 

 عاًما. 15النشاط ولفترة تصل إلى 

انقضاء فترة االحتفاظ، يتم مسح السجالت اإللكترونية بشكل نهائي لضمان عدم استعادتها، كما يتم تدمير السجالت المادية وبعد 

 بطريقة ال يمكن إعادة استنساخها )على سبيل المثال، التمزيق(.

 كيف نشارك البيانات
 

امات التعاقدية المناسلن نشار  ، وعند االقتضاء، ومع االلتر   بة فقط: ك بياناتك الشخصية إال عىل النحو التاىلي
 

كات   hpالمشاركة مع شر
 

ي "بيان  HPيجوز لنا نقل بياناتك الشخصية إىل كيانات 
ي جميع أنحاء العالم لألغراض المبينة ف 

ي الواليات المتحدة وف 
األخرى ف 

ي 
قواعد الخصوصية عبر الحدود للتعاون االقتصادي في الخصوصية" هذا. ولضمان حماية بياناتك الشخصية وكجزء من المشاركة ف 

م كيانات برامج حماية الخصوصيةو القوانين الملزمة للشركاتو آسيا والمحيط الهادئ بشكل تعاقدي باالمتثال لمتطلبات  HP، تلتر 
ي الخ

بشكل سنوي كجزء من "السالمة"  HPصوصية الخاصة بنا. وعالوة عىل ذلك، يتم إرسال إرشادات الخصوصية لدينا إىل موظق 
ي تدريب 

 . HPاإللزامية ف 
 

" عند تسجيل منتج أو HPوحيثما ال تنطبق برامج الخصوصية الدولية المحددة أعاله، وعندما توافق عىل قبول "بيان خصوصية 
ي شبكة كيانات خدمة، أو إنشا 

 العالمية.  HPء حساب، أو تزويدنا ببياناتك الشخصية، فإنك توافق عىل نقل بياناتك الشخصية ف 
 

كاء  المشاركة مع موفري الخدمات والشر
 

كاء" إلدارة ودعم جوانب معينة لعملياتنا التجارية نيابة عنا. قد يكون موفرو الخدمات أو  نحن ننخرط مع موفري الخدمات أو "الشر
ي الواليات المتحدة أو أماكن أخرى عىل مستوى العالم، وقد يقدمون خدمات مثل خدمات معالجة بطاقات االئتمان 

كاء موجودين ف  الشر
وإدارة االحتيال ودعم العمالء وتنفيذ المبيعات نيابة عنا وطلب الدعم وتسليم المنتج وتخصيص المحتوى وأنشطة اإلعالن والتسويق 

http://www.cbprs.org/
http://www.cbprs.org/
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/binding-corporate-rules/index_en.htm
https://www.privacyshield.gov/
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ي ذلك اإلعالن
 
يد واستضافة البيانات والمساعدة )بما ف ات الرقمية والمخصصة( وخدمات تكنولوجيا المعلومات وموفري خدمات التر

ة وتحصيل الديون واإلدارة أو دعم مواقع  كاء بموجب العقد حماية أي  HPالمباشر عىل الويب. ويتعير  عىل موفري الخدمات والشر
ا لتعليمات بيانات شخصية يتلقونها منا، كما يحظر عليهم استخ

ً
ا لتقديم الخدمات وفق

ً
دام البيانات الشخصية ألي غرض آخر خالف

HP ا للقانون المعمول به، مثل توقيع "بنود
ً
ا خطوات لتوفتر حماية كافية ألي عمليات نقل لبياناتك الشخصية وفق

ً
. ونحن نتخذ أيض

يك مع االعتما " مع موفر خدمة أو شر ي ي االتحاد األورونر
 
د عىل شهادة حماية الخصوصية، أو عىل قواعد سلوك أو تعاقدية قياسية ف

ي الحصول عىل مزيد من المعلومات 
 
امات ملزمة وقابلة للتنفيذ من موفر الخدمة. إذا كنت ترغب ف آليات تصديق معتمدة أخرى أو التر 

 . HPمكتب خصوصية حول اإلجراءات الوقائية المناسبة، ُيرجر االتصال بـ 
 

 مشاركة المعلومات األخرى مع المعلنير  
 

كات تقديم اإلعالنات وموفري الخدمات  ي ذلك، شبكات اإلعالنات وشر
 
كاء اإلعالن )بما ف ا نقل معلومات عنك إىل شر

ً
يجوز لنا أيض

أجهزتك وتقديم محتوى وإعالنات تستهدف اهتماماتك. قد تتضمن اآلخرين الذين قد يستخدمونها( كي يتمكنوا من التعُرف عىل 
ي شكل مشفر. ويجوز للموفرين معالجة 

 
ي أو معّرف الجهاز أو معّرف آخر ف

ون  يد اإللكتر يدي أو التر المعلومات اسمك أو عنوانك التر
ي شكل معّرف أو غتر معّرف. ويجوز لهؤالء الموفرين جمع معلومات إضافية منك،

 
الخاص بك ومعلومات  IPمثل عنوان  المعلومات ف

ي تعاونيات لمشاركة 
 
كات أخرى ف حول المستعرض أو نظام التشغيل الخاص بك، كما يجوز جمع معلومات عنك مع معلومات من شر

ي نشارك فيها. 
 البيانات التر

 
 المشاركة مع جهات خارجية أخرى

 
ا مشاركة بياناتك الشخصية مع: )

ً
( وكاالت تحصيل الديون )للديون 2رجعية لالئتمان ومنع االحتيال؛ )( الوكاالت الم1يجوز لنا أيض

ي 3المستحقة لنا(؛ أو )
ائك وثيقة تأمير  من خاللنا )عىل سبيل المثال، حزم العناية بالعمالء(. ف  ي حالة شر

( موفري خدمات التأمير  ف 
كات أخرى، سيتم التعامل مع البيانات كات  حالة اختيارك تقديم بيانات شخصية إىل شر ا لسياسة خصوصية هذه الشر

ً
الشخصية وفق

ي قد تختلف عن سياسات 
 وممارساتها.  HPالتر
 

كات  معامالت الشر
 

اتيجية أو أي أسباب تجارية أخرى، وبناًء عن ذلك تقرر  اء أو دمج أو إعادة  HPقد تظهر بعض الظروف نتيجة ألسباب استر بيع أو شر
ي مثل هذه الحاالت، يجوز 

ين المحتملير  أو الفعليير  أو الحصول عىل  تنظيم األعمال. وف 
لنا الكشف عن بياناتك الشخصية للمشتر

. فنحن نسىع إىل الحماية المناسبة للمعلومات من خالل هذه اإلجراءات.   البيانات الشخصية من البائعير 
 

 االمتثال للقانون
 

ا مشاركة بياناتك الشخصية عندما نعتقد بحسن نية أن علينا 
ً
ام تجاه: )يجوز لنا أيض ا 1التر 

ً
( الرد عىل طلبات المعلومات المعتمدة قانون
ي وإنفاذ القانون 

ي ذلك استيفاء متطلبات األمان الوطت 
من وكاالت إنفاذ القانون والمنظمير  والمحاكم والسلطات العامة األخرى، بما ف 

ي منع تهديدات األمان أو االحتيال أو ( ا3( االمتثال ألي قانون أو تنظيم أو أمر استدعاء أو أمر محكمة؛ )2األخرى؛ )
لتحقيق والمساعدة ف 

كة 4األنشطة اإلجرامية أو الضارة األخرى؛ ) كاتها التابعة؛ أو ) HP( فرض/حماية حقوق وممتلكات شر ( حماية الحقوق أو السالمة 5أو شر
كة  بما يتماسر مع متطلبات القانون المعمول عند السماح بها و  HPوموظفينا والجهات الخارجية أو استخدام ملكية  HPالشخصية لشر

 به. 
 

 للحصول عىل مرجع شيــــع حول كيفية ومع من نشارك بياناتك.  مصفوفة جمع البيانات واستخدامهاُيرجر مراجعة 

تلقائيًاكيفية استخدامنا ألدوات جميع البيانات   
 

كات األخرى باستخدام ملفات تعريف االرتباط والتقاط مسار التصفح والبكسالت وإشارات الويب  نحن نستخدم ونسمح لبعض الشر
 باسم "أدوات جمع البيانات تلقائًيا"( عىل "خدمات 

ً
" HPونماذج الجمع عىل الويب وتقنيات أخرى مشابهة )المشار إليها إجماال

ات  HPبذلك لفهم استخدامك لخدمات  الخاصة بنا. إذ نقوم الخاصة بنا؛ وتحسير  تجربة المستخدم الخاصة بك وتمكير  المتر 
ي 
كات اإلعالنية التابعة لجهات خارجية لمساعدتنا ف  والمحتويات المخصصة؛ وتحسير  إعالناتنا وخدماتنا التسويقية؛ وتمكير  الشر

http://www8.hp.com/us/en/privacy/ww-privacy-form.html
http://www8.hp.com/us/en/privacy/ww-privacy-form.html
http://www8.hp.com/us/en/privacy/ww-privacy-form.html
http://www8.hp.com/sa/ar/pdf/privacy/HP_Privacy_Matrix.pdf
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نت.   خدمة اإلعالنات المتعلقة باهتماماتك عتر اإلنتر
 
 . www.allaboutcookies.org مكنك العثور عىل مزيد من المعلومات حول "أدوات جمع البيانات تلقائًيا" عىل الموقع: ي

 
نت  أدوات جميع البيانات تلقائًيا عتر اإلنتر

 
كة  داد HPعندما تزور أي موقع ويب لشر ي شكل ملفات تعريف ، قد يقوم بتخزين أو استر

 
المعلومات عىل متصفحك، ومعظمها ف

ة من المعلومات. وقد تكون هذه المعلومات ذات صلة بك أو بتفضيالتك أو  االرتباط، وهي ملفات نصية تحتوي عىل كميات صغتر
ستخدم غالًبا لموائمة عمل الموقع عىل النحو الذي تنشده. ال تحدد هذه المعلومات هويتك بصورة

ُ
، ولكنها قد  جهازك وت

ً
مباشر عادة

 توفر لك تجربة أكتر تخصيًصا عىل الشبكة. 
 

كة   "أدوات جمع البيانات تلقائًيا" لألسباب التالية:  HPتستخدم شر
 

ي وال يمكن إيقاف تشغيلها. ودونها، سيكون من المستحيل توفتر 
ون  ورية لعمل الموقع اإللكتر عد ض 

ُ
ت

ي تطلبها ألننا 
ال نستطيع تمكير  المحتوى المناسب بناًء عىل نوع الجهاز الذي  موقع الويب أو الخدمة التر

 تستخدمه. 

األدوات الضرورية 
 للغاية

من قياس وتعزيز  HPتقوم هذه األدوات بجمع المعلومات المجمعة والمجهولة واإلحصائية لتمكير  
ونية وأدائها.   وتحسير  جودة محتوى مواقعها اإللكتر

 
ونحن نستخدم "أدوات جمع البيانات تلقائًيا" الخاصة بنا و/أو من جهات خارجية لمعرفة كيفية 

ا لتفضيالت عمالئنا 
ً
استخدام مواقع الويب والخدمات الخاصة بنا من أجل تحسير  أدائها وتطويرها وفق
: اخ ستخدم "أدوات جمع البيانات تلقائًيا" لما يىلي

ُ
تبار التصميمات وزوارنا. عىل سبيل المثال، قد ت

المختلفة وضمان المحافظة عىل شكل وشعور متسق عتر مواقعنا؛ تعقب وإجراء تحليل االتجاهات 
حول كيفية تفاعل مستخدمينا مع مواقع الويب والمراسالت الخاصة بنا؛ تعقب األخطاء وقياس فعالية 

ويجية. نحن نستخدم  – .Google Incمن  Google Analyticsو  Adobe Analyticsحمالتنا التر
 الستخدام موقع الويب ونشاطه.  –عىل سبيل المثال

 
سيتم جمع البيانات المجّمعة بشكل عام لتوفتر االتجاهات وأنماط االستخدام لتحليل األعمال وتحسن 

ا مشاركة "أدوات جمع البيانات تلقائًيا" الموقع/النظام األساسي ومقاييس األداء. إ
ً
ذ يجوز لنا أيض

ي نجمعها عدد الزائرين 
كاء العمل لدينا. تتضمن أنواع المعلومات التر الخاصة بنا أو التحليل الناتج مع شر

ي 
الذين يزورون مواقع الويب الخاصة بنا وعدد العمالء الذين سجلوا دخولهم ووقت زيارتهم والمدة التر

ستخدم عموًما لتحديد هويتك قضوها وأي م
ُ
جاالت مواقع الويب والخدمات الخاصة بنا، ولكنها ال ت

كاء.  ا معلومات مماثلة عن زوار مواقع الويب الخاصة بالشر
ً
 بشكل فردي. وقد نتلقر أيض

 

األداء واألداوت 
 التحليلية

ي تحددها عىل مواقع الويب الخاصة
بنا )مثل لغتك  تسمح لنا هذه األدوات بتذكر االختيارات التر

ا استخدامها 
ً
ات محّسنة وأكتر تخصيًصا. يمكن أيض ي تعيش فيها( وتوفتر متر 

المفضلة أو المنطقة التر
ي يمكنك 

ي أجريتها عىل حجم النص والخطوط وأجزاء أخرى من صفحات الويب التر
ات التر لتذكر التغيتر

ا لتقديم خدمات طلبتها، مثل مشاه
ً
دة فيديو أو التعليق عىل تخصيصها. وقد يتم استخدامها أيض

ي تم جمعها مجهولة المصدر وال يمكنها تعقب نشاط االستعراض أو 
مدونة. قد تكون المعلومات التر

 مواقع ويب أخرى. 
 

ي تتضف بها مواقعنا أو تسلكها 
ا "أدوات جمع البيانات تلقائًيا" لتغيتر الطريقة التر

ً
نستخدم أيض

ي 
نستنتجها من سلوكك عىل مواقع الويب الخاصة بنا أو  لتخصيص تجربتك عن طريق المعلومات التر
ي قد نعرفها عنك بالفعل ألنك 

عميل مسجل. ويجوز استخدامها  –عىل سبيل المثال–المعلومات التر
ي الجلسات الالحقة 

ي نقدمها لك أو المحتوى والشكل والشعور الذي يصل إليك ف 
لتكييف الخدمات التر

ثال، إذا قمت بتخصيص صفحات الويب أو التسجيل لمنتجات أو لمواقعنا عىل الويب. عىل سبيل الم

 أدوات التخصيص

http://www.allaboutcookies.org/
http://www.google.com/policies/privacy/partners
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ي استدعاء معلوماتك 
 
خدمات، تساعد "أدوات جمع البيانات تلقائًيا" خادم صفحات الويب لدينا ف

ي قدمتها 
داد المعلومات التر المحددة. وعندما تعود إىل زيارة مواقع الويب الخاصة بنا، فإنه يمكن استر

، بحيث يمكنك اس
ً
 بسهولة. وإذا كنت سابقا

ً
ي قمت بتخصيصها سابقا

ات موقع الويب التر تخدام متر 
تستخدم أكتر من جهاز أو كمبيوتر بشكل منتظم، يجوز لنا ربط "أدوات جمع البيانات تلقائًيا" مًعا 

ي 
ا تخصيص المعلومات التر

ً
نت. إذ يمكننا أيض بحيث يتست  لك الحصول عىل تجربة مخصصة عتر اإلنتر

 
ً
ي البحث عن اهتماماتك. وباستخدام تراها استناد

 
ا أقل ف

ً
ي وقت

ا إىل ما نعرفه عنك فعلًيا بحيث تقض 
 "أدوات جمع البيانات تلقائًيا"، يمكن لكل زائر إىل موقعنا الحصول عىل تجربة ويب فريدة له. 

كاء البيع بالتجزئة أو اإلعالن المحددين(  HPيتم تعيينها من قبل  والجهات الخارجية األخرى )مثل شر
ي تكون  HPويتم استخدامها إلنشاء ملف شخضي لتقديم إعالنات مستهدفة داخل وخارج مواقع 

التر
أكتر مالءمة وفائدة لك. قد تعكس هذه البيانات بيانات سكنية غتر محددة الهوية أو بيانات أخرى 

(. مرتبطة بالب ي
ون  ي أرسلتها إلينا طواعية )مثل عنوان بريدك اإللكتر

 يانات التر
 

ا جمع البيانات المتعلقة بموقع 
ً
ي زرتها وأنشطتك عىل موقع  HPوتتيح لنا أيض

. عىل HPوالصفحة التر

سبيل المثال، إذا قمت بزيارة أحد صفحات منتجاتنا، من خالل استخدام ملفات تعريف االرتباط، فقد 
ة معينة من  نقوم بإعادة كاء باستخدام عروض وعروض ترويجية إضافية لفتر توجيهك عتر مواقع الشر

 الوقت. 
 

ي تستهدف االهتمامات لدينا 
كاء اإلعالنات التر يمكنك اإلطالع عىل مزيد من المعلومات حول بعض شر

 عن طريق زيارة مواقع الويب التالية: 
https://www.doubleclickbygoogle.com/  

-cloud-data-cloud-http://www.oracle.com/us/legal/privacy/marketing
 policy/index.html-privacy 

https://www.google.com/policies/technologies/ads/  
 cloud.html-https://www.adobe.com/privacy/marketing 

 
 ائمة شاملة وقد نحدثه من آن إىل آخر. ُيرجر مالحظة أنا ما سبق ليس ق

 
ي يتم جمعها من مواقع الويب الخاصة بنا ال تكون 

، فإن المعلومات التر
ً
إذا كنت مستخدًما مسجال

ي 
مجهولة، ويجوز لنا استخدام هذه المعلومات مع معلومات أخرى نعرفها أو نستنتجها عنك، بما ف 

 نات والعروض من أجلك. ذلك تفضيالتك لتخصيص المحتوى والخدمات واإلعال 

 األدوات المستهد

 
 

ي "األداء والتحليالت" أو "التخصيص" بعد 
ورية للغاية" أو المستخدمة ف  يتم تعيير  انتهاء صالحية "أدوات جمع البيانات تلقائًيا" "الض 

 يوًما منذ آخر زيارة لك.  90يوًما. يتم تعيير  انتهاء صالحية "أدوات جمع البيانات تلقائًيا" المستخدمة لالستهداف بعد  364
 

، ستسجل شبكة التواصل االجتماعي أنك HPعندما نشارك المعلومات باستخدام زر مشاركة الوسائط االجتماعية عىل مواقع ويب 
ي تستخدمها هذه الجهات 

قمت بذلك. وقد يتم ربط هذه المعلومات بأنشطة مستهدفة/إعالنية. وسوف تخضع أنواع األدوات التر
كات.  الخارجية ي تنشؤها لسياسات خصوصية هذه الشر

 وكيفية استخدامه للمعلومات التر
 

 أدوات جميع البيانات األخرى تلقائًيا
 

 
ً
 ما تكون صورة رسومية شفافة )عادة

ً
ي عادة

 1× بكسل  1يجوز لنا استخدام "أدوات جمع البيانات تلقائًيا" مثل إشارات الويب، والتر
اك  بكسل(، لجمع معلومات حول تفاعلك ي اشتر

ي أو االتصاالت األخرى. إذ يمكن إدراج إشارات الويب ف 
ون  يد اإللكتر أو  HPمع التر

يدية تعمل بشكل صحيح من عدم  ه. االتصاالت التسويقية لتحديد ما إذا تم فتح رسائلنا أو تم اتخاذ إجراء بشأنها وما إذا كانت أدواتنا التر

https://www.doubleclickbygoogle.com/
https://www.doubleclickbygoogle.com/
https://www.doubleclickbygoogle.com/
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 اختيار تفضيالت الخصوصية لديك
 

اك أو االتصاالت العامة عند يمكنك إنشاء  ها، باإلضافة إىل استقبال االشتر اختياراتك المتعلقة "بأدوات جمع البيانات تلقائًيا" أو تغيتر
ي األقسام التالية. ال يتم تطبيق هذه الخيارات عىل المراسالت بشكل 

 
نقطة جمع البيانات أو عن طريق استخدام طرق أخرى موضحة ف

طلب أو العقود أو الدعم أو تحذيرات سالمة المنتج أو تحديثات برامج التشغيل أو اإلشعارات اإلدارية أساسي بغرض إدارة إكمال 
 . ي  واإلجرائية، حيث إن الغرض األساسي من هذه االتصاالت غتر ترويجر

 
اكات  اتصاالت التسويق واالشتر

 
 -م، كما يمكنك تحديد كيفية تسليم هذه االتصاالت معلومات حول المنتجات والخدمات و/أو الدع HPتوفر االتصاالت التسويقية من 

ي أو الهاتف أو الفاكس أو الهاتف المحمول. وقد تتضمن االتصاالت التسويقية 
ون  يد اإللكتر يد العادي أو التر عىل سبيل المثال، عتر التر

ي أبحاث معلومات جديدة للمنتجات أو الخدمات أو عروض خاصة أو محتويات مخصصة أو إعالنات موجهة أو 
 
دعوات للمشاركة ف

يد  امج وما إىل ذلك عن طريق التر ات اإلخبارية وتحديثات التر اكات إرسال النشر السوق أو مراجعات االمتثال. وتتضمن مراسالت االشتر
ي قد طلبتها ضاحة أو وافقت عىل استالمها. 

، والتر ي
ون   اإللكتر

 
 طرق التالية: ويمكنك إيقاف استقبال المراسالت العامة باستخدام أحد ال

 

•  . ي
ون  يد اإللكتر اك عن طريق التر

ي أي مراسلة اشتر
اك" أو اتبع اإلرشادات المضّمنة ف   حدد االرتباط "إيقاف" أو "إلغاء اشتر

 

ي يتم إرسالها إىل األجهزة المحمولة، قم بالرد عىل الرسالة بالكلمتير  " •
اك من الرسائل التر  ."END" أو "STOPإللغاء االشتر

 

. تأكد من تقديم اسمك ومعلومات االتصال والمعلومات ذات HPمكتب خصوصية اتصل بمسؤول حماية البيانات من خالل  •

اكات  ي استقبالها بعد اآلن.  HPالصلة حول اشتر
ي لم تعد ترغب ف 

 التر
 

 وعروضها عىل مواقع ويب الجهات الخارجية HPإعالنات 
 

ي بعض األحيان عن  HPتتعاقد 
مع موفري خدمات لوضع اإلعالنات عىل مواقع الويب المملوكة لجهات خارجية. سيتحقق ذلك ف 

ي القسم بخصوص 
ارتباط الجهات الخارجية وشبكات التواصل  ملفات تعريفطريق مشاركة بعض البيانات الشخصية الموضحة ف 

 االجتماعي.
 

ها من أدوات جمع  ها من األطراف الثالثة باستخدام الكوكتر  وغتر االضافه إىل ذلك ، فاننا نستخدم وقد نسمح للشبكات االعالنيه وغتر
كائنا  ائح البيانات المؤتمتة لتحديد كيفيه تفاعلك مع مواقعنا واتصاالتنا وخدماتنا ومواقع شر المختارين ، إنشاء ملفات تعريف وشر

ي هي األكتر اهميه ومفيده لك. لمزيد من المعلومات ، يرجر االطالع 
ألداات  HPكيفيه استخدام االهتمام من أجل تقديم اإلعالنات التر

 . جمع البيانات المؤتمتة
 

نت -أدوات جمع البيانات تلقائًيا   عتر اإلنتر
 

ي تسمح لنا بوضعها عىل متصفحك من HPعندما تزور مواقع 
ي قبول أو تعديل ملفات تعريف االرتباط التر

، يكون لديك مطلق الحرية ف 
ي أي وقت عن طريق زيارة "

إعدادات ملفات تعريف خالل "مركز تفضيالت الخصوصية" لدينا. ويمكنك تعديل هذه اإلعدادات ف 
 ". االرتباط

 
ي عدم السماح لملفات تعريف االرتباط عىل اإلطالق، ُيرجر الرجوع إىل إعدادات المستعرض. الحظ أنه بتعطيل فئات 

إذا كنت ترغب ف 
ات مواقعنا أو قد ال يتوفر محتوى أو  وظيفة معينة. تتيح لك معينة من ملفات تعريف االرتباط، قد يتم منعك من الدخول إىل بعض متر 

ي أو الوضع الخاص. وبمجرد إغالق جلسة المتصفح، عادة ما يتم 
ي وضع التصفح المخق 

متصفحات معينة التنقل بير  مواقع الويب ف 
ي تم جمعها أثناء الجلسة تلقائًيا. 

 تدمتر جميع ملفات تعريف االرتباط التر
 

يب الخاصة بنا، تفضل بزيارة موقع عتر مواقع الو  Google Analyticsلتعطيل التتبع عن طريق 

http://www8.hp.com/us/en/privacy/ww-privacy-form.html
http://www8.hp.com/us/en/privacy/ww-privacy-form.html
http://www8.hp.com/us/en/privacy/ww-privacy-form.html


HP Privacy Statement 
 

 http://tools.google.com/dlpage/gaoptout. 
 
 

ي مشاهدة إعالنات غتر مخصصة من 
 
ي تتبع "األداء والتحليالت" و"االستهداف"، فقد تستمر ف

 
اك ف عتر  HPحتر إذا ألغيت االشتر

كائنا. عىل ا إىل اهتمامك، قد شر
ً
". واستناد ات "الكمبيوتر الشخضي  سبيل المثال، يمكنك زيارة موقع ويب يحتوي عىل مقارنات لمتر 

كاؤنا بإعالنات منتجات   . HPيخدمك شر
 
 

ي تستهدف االهتمامات، 
ي تعطيل ملفات تعريف االرتباط المتعلقة باإلعالنات التر

 
ي وترغب ف ي االتحاد األورونر

 
ُيرجر إذا كنت تعيش ف

 . www.youronlinechoices.eu االنتقال إىل 
 
 

ي تستهدف االهتمامات. 
م بمعايتر الصناعة لتحالف اإلعالن الرقمي فيما يتعلق باإلعالنات التر  

ي الواليات المتحدة وكندا نلتر
 
ونحن ف

ي الواليات المتحدة، ُيرجر لمعرفة المزيد حول اختياراتك اإلعالنية إ
 
ي كندا، ُيرجر  ،النقر هناذا كنت ف

 
ا النقر هناأو ف

ً
. تقدم أيض

Network Advertising Initiative  ي
 
اك عضو ف ي الواليات المتحدة وسائل إللغاء اشتر

 
 ملفات تعريف االرتباط اإلعالنية. ُيرجر زيارة ف

نت.  www.networkadvertising.org موقع  ي أنك لن تتلقر إعالنات عتر اإلنتر
اك ال يعت  لمعرفة المزيد. الحظ أن إلغاء االشتر

ي تم إلغاء ا
كات التر كة أو الشر ي أن الشر

اكك منها لن تقدم إعالنات مصممة خصيًصا لتفضيالت الويب وأنماط االستخدام وهذا يعت  شتر
 الخاصة بك. 

 
 

ي الصناعة للتعامل مع طلبات "عدم 
ات "عدم التعقب". وال يوجد حالًيا معيار ف  تتضمن بعض مستعرضات الويب الحديثة متر 

ي الوقت الحاىلي لطلبات
، قد ال تستجيب مواقعنا ف   "عدم التعقب" أو العناوين من هذه المستعرضات.  التعقب". وبالتاىلي

 
 

 HPاتصاالت  -أدوات جمع البيانات تلقائًيا 
 

ي تحتوي عليها الرسال
يل الصور التر ي بعدم تت  

ون  يد اإللكتر ي رسائل التر
ة يمكنك تعطيل أدوات جمع البيانات تلقائًيا، مثل إشارات الويب ف 

ا لتر 
ً
ي تلقيتها )تختلف هذه الخاصية وفق

ي المستخدم عىل الكمبيوتر الشخضي لديك(. ومع ذلك، قد ال يؤدي التر
ون  يد اإللكتر نامج التر

و يد اإللكتر ي نتيجة بعض إمكانيات برنامج التر
ون  يد اإللكتر ي رسالة التر

ي بعض األوقات إىل تعطيل "أدوات جمع بيانات تلقائًيا" ف 
. ذلك ف  ي

ن 
ي أو موفر الخدمة. لمزيد من المعلومات حول هذه اإلشارات، ُيرجر الر 

ون  يد اإللكتر  جوع إىل المعلومات المتوفرة بواسطة برنامج التر
 
 

 ممارسة حقوقك واالتصال بنا
 

ي نحتفظ بها عنك وطلب توضيح بشأن 
ي أن تطلب منا نسخة من أي بيانات شخصية قمت بتقديمها لنا أو النسخة التر

لديك الحق ف 
ي 
سحب أي موافقة سبق أن منحتها أو طلب تصحيح بياناتك الشخصية أو تعديلها أو  المعالجة. وباإلضافة إىل ذلك، لديك الحق ف 

ي تقدمها بموافقتك أو فيما يتعلق بعقد بصيغة منظمة وقابلة 
تقييدها أو تجهيلها أو حذفها؛ والحصول عىل البيانات الشخصية التر
ي البيانات

 أخرى.  للقراءة آلًيا ومطالبتنا بنقل هذه البيانات إىل وحدة تحكم ف 
 

 عندما نستخدم بياناتك للتسويق المباشر أو 
ً
ي بعض الظروف، خاصة

اض عىل معالجة بياناتك الشخصية ف  ي االعتر
ا ف 
ً
لديك الحق أيض

. ُيرجر االطالع عىل  ي
ت حول كيفية ممارسة للحصول عىل إرشادا اختيار تفضيالت الخصوصية لديكإلنشاء ملف تعريف تسويقر

 حقوقك فيما يتعلق بالتسويق. 
 

ي حاالت معينة، قد تكون هذه الحقوق محدودة، عىل سبيل المثال، إذا كان تلبية طلبك ستكشف عن بيانات شخصية لشخص آخر 
وف 

ي ُيطلب منا بموجب القانون االحتفاظ بها أو اإلبقاء عىل اهتمامات مشر 
 وعة اضطرارية. أو إذا طلبت منا حذف المعلومات التر
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لممارسة حقوقك أو إذا كان لديك أي أسئلة أو استفسارات حول "بيان الخصوصية" الخاص بنا أو جمع بياناتك واستخدمها أو حدوث 
و مراسلتنا عىل أ HPير حماية الخصوصية والبيانات الرئيسية من مدخرق محتمل لقوانير  الخصوصية المحلية، يمكنك التواصل مع 

 العنوان المناسب أدناه: 

 

REST OF WORLD 

 

MEXICO 

 

EU 

 

HP Inc . 
Global Legal Affairs  

  Privacy Officeعناية: 
1501 Page Mill Road  

Palo Alto, California 94304  
USA 

HP Inc . 
Global Legal Affairs  

  Privacy Officeعناية: 
Av. Vasco de Quiroga 

#2999  
Col. Santa Fe Peña Blanca  

Del. Alvaro Obregon  
C.P. 01210 México D.F . 

HP France SAS  

Global Legal Affairs  

14 rue de la Verrerie  

CS 40012 – 92197  

Meudon cedex  

France 

 

 

ة زمنية معقولة للرد عىل أسئلتك أو  ي غضون فتر
ستتم معاملة جميع المعاملة بشية. وبمجرد استالم مراسالتكم، سيتصل بك ممثلنا ف 

ي الوقت المناسب وبطريقة مناسبة. 
ي تساورك ف 

 استفساراتك. ونحن نهدف إىل ضمان حل المخاوف التر
 

ي 
ي البلد الذي تعيش أو تعمل فيه، أو ف 

ي االتصال بسلطة مراقبة خصوصية البيانات ف 
وإذا لم نتمكن من تبديد مخاوفك، فلديك الحق ف 

ي تعتتر فيها أن قوانير  حماية البيانات قد خرقت أو كنت تسىع للحصول عىل تعويض من خالل المحاكم. لالطالع عىل 
األماكن التر

ي والواليات المتحدة" أو "نظام قواعد  األسئلة أو المخاوف أو  ي االتحاد األورونر
ي "حماية الخصوصية ف 

الشكاوى المتعلقة بمشاركتنا ف 
كات من  ي آسيا والمحيط الهادئ" أو تطبيق "القوانير  الملزمة للشر

نقل جر قراءة "، ُير HPالخصوصية عتر الحدود للتعاون االقتصادي ف 

 لدينا.  البيانات دوليًا

 التغييرات التي طرأت على ببيان الخصوصية
 

ات إذا قمنا بتعديل "بيان الخصوصية" الخاص بنا، سنعرض ال بيان الذي تمت مراجعته هنا بتاريــــخ مراجعة محدث. وإذا أجرينا تغيتر
ا إبالغك بوسائل أخرى، مثل إرسال رسالة 

ً
مهمة عىل بيان الخصوصية الذي يغتر ممارسات الخصوصية بشكل جوهري، يجوز لنا أيض
كة و/أو صفحات شبكات التواصل االجت ي أو نشر إشعار عىل موقع ويب الشر

ون  ات. تم تحديث "بيان بريد إلكتر ماعي قبل شيان التغيتر
ي مايو 

ها، ما لم يتم تقديم "بيان  30. تصبح هذه السياسة سارية المفعول بعد 2018 25الخصوصية" هذا آخر مرة ف  يوًما من نشر
ي هذه الحالة، يصبح بيان الخصوصية سارًيا اعتباًرا من التاريــــخ ا "HP خصوصية

 .لسابقالخاص بك قبل ذلك التاريــــخ. وف 
 

 :  . 2018مايو  25تاريــــخ النشر
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