سياسة الخصوصية العالمية لـ Stanley Black & Decker
آخر تحديث 27 :سبتمبر 2018
النطاق .تطبق سياسة الخصوصية الماثلة على المعلومات المجمعة والمستخدمة والمفصح عنها بواسطة Stanley Black & Decker
 Globalوالكيانات التابعة لها (يشار إليها مجتمعة بعبارة " )"Stanley Black & Deckerفيم يتصل بما نجمعه من معلومات:
• عبر مواقعنا اإللكترونية ،ومواقعنا اإللكترونية الملحقة ،ومواقع الجوال التابعة لنا التي تستطيع من خاللها االطالع على
سياسة الخصوصية هذه ("المواقع")،
• عبر تطبيقاتنا المتاحة لالستخدام على الحواسب وأجهزة الجوال أو من خاللها ("التطبيقات")،
صل االجتماعي والتطبيقات الخاصة بنا التي يمكنك االطالع من خاللها على سياسة الخصوصية
• عبر صفحات مواقع التوا ُ
هذه (يشار إليها مجتمعة بعبارة "صفحات التواصُل االجتماعي")،
• عبر رسائل البريد اإللكتروني بتنسيق  HTMLوالتي نرسلها إليك مصحوبة برابط االطالع على سياسة الخصوصية هذه،
• دون االتصال باإلنترنت لدى زيارتك متاجرنا ومحال بيع التجزئة التابعة لنا أو حضور العروض التجارية أو التقدم بأمر أو
طلب مساعدة عبر الهاتف.
صل االجتماعي ووسائل التواصل دون اتصال باإلنترنت بلفظ "خدمات".
نشير إلى المواقع والتطبيقات وصفحات التوا ُ
يرجى مالحظة أن سياسة الخصوصية الماثلة ال تنطبق على أي معلومات تشرف  Stanley Black & Deckerعلى معالجتها بصفتها
مزود خدمة نيابة عن شريك تجاري أو عميل ،على سبيل المثال لدى قيام أي طرف مماثل بتزويدنا بمعلومات تخص عمالءه أو موظفيه.
تتولى  Stanley Black & Deckerمعالجة هذه المعلومات وفقًا لتعليمات هذا الشريك التجاري أو العميل وطبقًا للقانون المعمول به.
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 .1ما المعلومات الشخصية التي تجمعها  Stanley Black & Deckerعنك؟
عرف.
"المعلومات الشخصية" هي المعلومات المسؤولة عن التعريف بك كشخص أو تتصل بشخص ُم ّ
يجوز لنا ولمزودي الخدمة التابعين لنا جمع ودمج معلومات شخصية عنك من مصادر مختلفة تشمل:
• عبر الخدمات ،مثل عند االشتراك في خدمة الرسائل اإلخبارية والرسائل التسويقية عبر البريد اإللكتروني وغيرها من
الرسائل اإللكترونية التجارية (مثال :العروض المطروحة ،المنتجات الجديدة ،إلخ) ،أو عند إنشاء حساب للدخول إلى
الخدمات (مثال :تسجيل منتجاتك أو طلب الدعم أو المشاركة في مسابقاتنا أو منافساتنا او االستفسار بشأن ضمانات
صل االجتماعي الخاصة بنا.
المنتجات) ،أو الشراء عبر صفحات التوا ُ
• من مصادر أخرى .نتلقى معلوماتك الشخصية من مصادر أخرى ،مثل:
 oقواعد البيانات العامة ،مثل قاعدة بيانات  LinkedInأو سجالت االتحادات التجارية والصناعية المحلية.
 oشركاء التسويق المتحدون لدى تبادلهم المعلومات التالية معنا والتي تشمل :قواعد البيانات التسويقية الخاصة أو
قواعد البيانات االستقصائية /االستعالمية.
صل االجتماعي الخاص بك بحساب الخدمات فإنك تشارك بعض المعلومات الشخصية من
 oعند ربط حساب التوا ُ
حسابك معنا ،مثل اسمك وعنوان البريد اإللكتروني الخاص بك وصورتك وقائمة جهات االتصال الخاصة بك
على حسابك وغير ذلك من المعلومات التي يمكننا الوصول إليها أو التي تتيح أنت لنا الوصول إليها عند ربط
صل االجتماعي الخاص بك بحساب الخدمات الخاص بك اعتمادًا على التفضيالت /الخيارات التي
حساب التوا ُ
صل االجتماعي الخاص بك أو اآلراء التي عبرت عنها (مثال :المنشورات التي
التوا
حساب
بإعدادات
حددتها
ُ
صل االجتماعي الخاصة بنا.
أعجبتك) على صفحات التوا ُ
بوجه عام ،نجمع أنواع المعلومات الشخصية التالية:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

اسمك
العنوان البريدي
عنوان البريد اإللكتروني
تاريخ الميالد
رقم الهاتف
رقم الجوال
الرقم البريدي/الرمز البريدي للمنطقة،
والوالية/المقاطعة ،والبلد
اسم المستخدم وكلمة المرور (المرتبط بحسابك)
تفاصيل الشراء ومعلومات األمر وتفاصيل السداد
المهنة أو الوظيفة
مستوى المهارات العملية أو التجارية والخبرات

•
•
•
•
•

المعلومات الديموغرافية (مثال :عدد أفراد األسرة المعيشية،
وبلد اإلقامة ،والعمر ،والنوع)
المعلومات المرتبطة باستقصاءات رضا العمالء أو طلبات
العمالء أو استفساراتهم
عادات الشراء وغير ذلك من المعلومات التي تشمل تسجيل
المنتجات المشتراة
االهتمامات والهوايات
معلومات عن المنتجات التي ترغب فيها أو تعجب بها أو
تمتلكها
المعلومات المصرفية (مثال :فيما يتصل بالعروض الخاصة،
طريقة السداد أو تمديد الضمان ،أو الجوائز أو المسابقات)

صل االجتماعي ("حساب التواصُل
صل االجتماعي الخاص بك ،على مواقع التوا ُ
في بعض المواقع ،نسمح لك باستخدام حساب التوا ُ
االجتماعي الشخصي") ،لتزويدنا بمعلوماتك الشخصية عند اشتراكك ببعض الميزات بمواقعنا .قد تشمل هذه المعلومات الشخصية ما يلي:
• يوم الميالد
• اسمك أو اسمك المحبب
• الشهادات العلمية
• صورة ملفك الشخصي
• التاريخ الوظيفي/المهنة
• النوع
الشبكات
•
• العنوان
• هوية المستخدم
• االهتمامات/الهوايات
• قائمة األصدقاء وبيانات االتصال ذات الصلة
• "اإلعجاب" أو عضوية المجموعات على اإلنترنت
• اللغات
• البلد
• التسجيالت الصوتية
• اآلراء التي تعبر عنها (مثال :عند الرد على مدى رضاك عن
• مقاطع الفيديو والصور
أحد منتجاتنا)
صل االجتماعي الشخصية لك إذا رغبت في مراجعة هذه المعلومات الحقًا.
كما يمكن أن نواصل جمع هذه المعلومات من حسابات التوا ُ
2.

نحتاج إلى جمع معلومات شخصية كي يتسنى لنا تزويدك بالخدمات المطلوبة .قد تفضل االمتناع عن اإلدالء ببعض المعلومات المطلوبة،
ولكن قد يؤدي ذلك إلى حرمانك من فرصة االستفادة من بعض ميزات خدماتنا أو قد يحول بيننا وبين القدرة على تزويدك بهذه الخدمات.
إقرارا منك بامتالكك
يعتبر إفصاحك لنا أو ألي من مزودي الخدمة التابعين لنا عن أي معلومات شخصية تخص الغير وتتصل بالخدمات
ً
صالحية اإلفصاح عن هذه المعلومات وبصالحية السماح لنا باستخدامها وفقًا لسياسة الخصوصية هذه.
.2

كيف نستخدم المعلومات الشخصية التي نجمعها عنك؟

تساعدنا المعلومات الشخصية التي نجمعها منك على إضفاء الطابع الشخصي على تجربتك معنا وعلى اتصاالتك بنا وعلى مواصلة تحسين
استفادتك من خدماتنا .نحن ومزودو الخدمة التابعون لنا نستخدم المعلومات الشخصية المجمعة عنك لألغراض التالية:
•

الحفاظ على فعالية الخدمات والوفاء بمتطلباتك بما يشمل:
 oإتاحة إمكانية وصولك إلى حسابك المسجل وتنظيم ذلك.
 oالرد على استفساراتك والوفاء بمتطلباتك ،مثل تلك التي تتقدم بها لنا عبر نماذج االتصال اإللكتروني أو خطوط
المحادثة.
 oمعالجة األوامر التي تقدمها أو غيرها من المعامالت التي تشمل الضمان وتسجيل المنتج أو المطالبات أو الطلبات،
وتقديم خدمات العمالء ذات الصلة.
 oإرسال المعلومات اإلدارية ،مثل تعديالت الشروط واألحكام والسياسات إليك.
 oالسماح لك بإرسال رسائل إلى الغير إذا رغبت في ذلك.
سنشارك في هذه األعمال بغرض إدارة العالقة فيما بينك وبيننا أو التخاذ خطوات في سبيل إجابة طلبك قبل توقيع عقد أو للوفاء
بااللتزامات القانونية.

•

موافاتك برسائلنا اإلخبارية أو غيرها من المواد التسويقية وتيسير التبادل االجتماعي.
 oإرسال الرسائل اإلعالنية والتسويقية اإللكترونية والرسائل النصية والبريدية التي تضم معلومات عن خدماتنا ومنتجاتنا
الجديدة وأخبار شركتنا إليك.
 oتيسير وظيفة التبادل االجتماعي التي تختار استخدامها.
 oإرسال قوائم األمنيات وغيرها من رسائل البريد اإللكتروني نيابة عنك.
مشاركتك في هذا النشاط تعتمد على موافقتك.

•

تحليل المعلومات الشخصية بغرض إعداد تقارير األعمال وتقديم خدمات تحمل طابعك الشخصي.
 oلفهم احتياجاتك كي يتسنى لنا إضفاء الطابع الشخصي على تجاربك عند االستفادة من خدماتنا وتزويدك بالمعلومات
أو العروض التي تالئم اهتماماتك.
 oتحسين فهمنا لتفضيالتك كي نتمكن من تقديم خدمات مرضية ومفيدة ومالئمة لك.
 oتحليل تفضيالت مستخدمينا والتنبؤ بها سعيًا إلعداد تقارير التوجهات المجمعة عن كيفية استخدام المحتوى الرقمي
الذي نقدمه وإجراء بحث سوقي لتحسين خدماتنا.
سنقدم خدمات تحمل طابعك الشخصي بموافقتك أو بغرض خدمة مصالحنا المشروعة.

•

السماح لك بالمشاركة في عروض يانصيب أو مسابقات أو عروض ترويجية أخرى.
 oقد نتيح فرصة المشاركة في عروض يانصيب أو مسابقات أو عروض ترويجية أخرى عبر هذا الموقع.
 oلبعض هذه العروض قواعد إضافية تتضمن تقديم معلومات حول كيفية استخدام معلوماتك الشخصية واإلفصاح عنها
من جهتنا.
نستخدم هذه المعلومات إلدارة عالقتنا التعاقدية معك.

•

إجمال المعلومات الشخصية مع إخفاء هوية صاحبها.

3.

o
•

يجوز لك إجمال المعلومات الشخصية أو إخفاء هوية صاحبها بحيث تنتفي عنها الصفة الشخصية .نهدف من ذلك
إلى إنتاج بيانات أخرى الستخداماتنا ،كما يجوز لنا استخدام هذه البيانات واإلفصاح عنها ألي غرض.

تحقيق أغراضنا التجارية.
 oتحليل البيانات بهدف تحسين فعالية خدماتنا على سبيل المثال.
 oالتدقيق بهدف التحقق من سير وظائف عملياتنا الداخلية على النحو المخطط له وتوافقها مع المتطلبات القانونية أو
التنظيمية أو التعاقدية.
 oمراقبة الغش ومراقبة النواحي األمنية بهدف تعقب الهجمات اإللكترونية أو محاوالت سرقة الهوية والحول دون
وقوعها على سبيل المثال.
 oتحسين منتجاتنا وخدماتنا وتطويرها.
 oتعزيز منتجاتنا وخدماتنا الحالية أو تحسينها أو تعديلها.
 oالتعرف على توجهات االستخدام ،مثل التعرف على أجزاء الخدمات األكثر أهمية للمستخدمين.
 oتيسير إعادة الطلب.
 oمعالجة طلبات الوظائف.
 oلتحديد فعالية حمالتنا الترويجية بحيث يتسنى لنا مواءمة حمالتنا واحتياجات مستخدمينا واهتماماتهم.
 oلتشغيل أنشطتنا التجارية والتوسع فيها ،مثل فهم األجزاء التي تثير مزيدًا من اهتمام مستخدمينا من الخدمات التي
نقدمها لهم دون غيرها بحيث يمكن لنا التركيز طاقاتنا على تلبية احتياجاتهم.
نشارك في هذه األنشطة للتحكم في عالقتنا التعاقدية بك وللوفاء بالتزامنا القانوني وتحقيق مصالحنا المشروعة.

عند اشتراكك في قائمة البريد اإللكتروني الخاصة بنا قد نستعين بالخدمات المقدمة على إحدى منصات الغير (مثل الشبكات االجتماعية أو
المواقع اإللكترونية األخرى) إلرسال اإلعالنات المستهدف إرسالها عبر هذه المنصات إليك أو إلى اآلخرين ،وقد نطرح نسخة مجزأة من
عناوين البريد اإللكتروني أو غيرها من المعلومات على مزود المنصة لهذه األغراض .إللغاء استخدام معلوماتك لهذه األغراض ،يرجى
االتصال بنا على النحو المفصل في البند " .16كيف يمكنك االتصال بشركة Stanley Black & Decker؟ أسفله".
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هل تتبادل  Stanley Black & Deckerمعلوماتك الشخصية مع الغير؟

قد نتبادل معلوماتك الشخصية مع األطراف التالية:
•

الكيانات التابعة لنا لألغراض المبينة في سياسة الخصوصية الماثلة.
يمكنك االطالع على قائمة الكيانات التابعة لنا ومواقعهم من هنا.
 oفيما يتصل بالمعلومات التي تشرف على جمعها الكيانات اليابانية التابعة لنا والتي تستخدم على نحو مشترك بواسطة
هذه الكيانات و ،Stanley Black & Decker, Inc.تتحمل  Stanley Black & Deckerمسؤولية المعلومات
الشخصية المستخدمة على نحو مشترك.

•

مزودو الخدمة اآلخرون التابعون لنا بما يشمل الموزعين وممثلي المبيعات والذين يستخدمون هذه المعلومات ألداء بعض
مهام العمل نيابة عنا ،مثل:
 oتيسير عمليات الشراء وتلبية األوامر ومعالجة الدفعات التي تسددونها
 oالمساعدة في توصيل منتجاتنا
 oتسجيل المنتجات
 oاالستجابة للطلبات وتقديم معلومات حول المنتجات
 oمساعدتك في تبادل المنتجات وغيرها من مهام خدمات العمالء األخرى
 oالتواصل معك وتحسين جودة اتصاالتنا بك
 oاالستجابة إلى طلبات عالقات المستثمرين التابعة لنا
 oاستضافة المواقع ،وتحليل البيانات ،وتوفير بنية تحتية تقنية وبنية مرتبطة
 oاإلعالن والخدمات التحليلية
 oتوصيل البريد اإللكتروني
 oالتدقيق
 oإشعارك حال كسبك إحدى المسابقات أو المنافسات التي نجريها وتوصيل الجائزة إليك

4.

o
o
o

إجراء دراسة استقصائية أو استعالم عن مدى رضا العمالء
االستجابة إلى طلبات االمتثال أو مطالبات المنتجات (لتمديد الضمانات ،أو اإلصابات ،أو التلفيات ،إلخ)
خدمات أخرى

للحصول على معلومات إضافية عن كيفية معاملة مزودي الخدمة اآلخرين التابعين لنا معلوماتك السرية اتصل بنا كما هو مبين
أسفله.
•

المرخص لهم وأصحاب االمتياز المخولون من جانبنا ،الستخداماتهم ذات الصلة بالتوزيع والتسويق وبيع اإلعالنات وتوصيل
المنتجات المباعة بموجب ترخيص منا.

•

شركاء األعمال الذين قد يتصلون بك لترويج منتجاتهم أو خدماتهم التي قد تثير اهتمامك وتتفق مع اختياراتك.

•

عند االستفادة من خدماتنا قد ترغب في اإلفصاح عن معلومات شخصية:
 oفي لوحات النقاش ،وغرف الدردشة العامة ،وصفحات الملفات الشخصية ،والمدونات ،ولوحات البحث ،والمجتمعات،
والدراسات االستقصائية ،وغير ذلك من الخدمات التي يمكنك إرسال معلومات ومحتويات إليها (بما يشمل على سبيل
صل االجتماعي الخاصة بنا) .يرجى مالحظة أن أي معلومات ترسلها أو تفصح
المثال دون الحصر صفحات التوا ُ
عنها عبر هذه الخدمات سوف تصبح مشاعًا وقد تصبح متاحة الستخدام المستخدمين اآلخرين والعامة.
صل االجتماعي الخاص بك ،سوف تتبادل معلومات
 oعبر نشاط التبادل االجتماعي الخاص بك .عند اتصالك بحساب التوا ُ
صل
صل االجتماعي الخاص بك ومع غيرك من المستخدمين ومع مزود حساب التوا ُ
مع أصدقائك على حساب التوا ُ
االجتماعي الخاص بك .بذلك ستكون قد فوضتنا في تسهيل تبادل المعلومات على هذا النحو وتكون على دراية بأن
صل االجتماعي.
استخدام المعلومات المتبادلة سيخضع لسياسة الخصوصية الخاصة بمزود خدمة التوا ُ

استخدامات أخرى وسبل إفصاح عن المعلومات الشخصية
نستخدم معلوماتك الشخصية ونفصح عنها على النحو الضروري أو المناسب ،وال سيما إذا كان هناك التزام قانوني أو ثمة مصلحة مشروعة
تقتضي ذلك:
ا
• امتثاال للقانون المعمول به.
 oقد يشمل ذلك القوانين المعمول بها خارج دولة إقامتك.
• استجابة لطلبات الجهات العامة والحكومية.
 oقد يشمل ذلك القوانين والجهات خارج دولة إقامتك.
• على سبيل التعاون إلنفاذ القانون.
 oمثلما هو الحال عند االستجابة لطلبات وأوامر إنفاذ القانون.
• ألسباب قانونية أخرى تشمل:
 oحماية حقوقنا أو ملكيتنا أو سالمتنا وكذلك حقوق مستخدمينا وملكيتهم وسالمتهم أو حقوقك وملكيتك وسالمتك أو
حقوق اآلخرين وملكيتهم وسالمتهم.
لنا مصلحة مشروعة في اإلفصاح عن كافة المعلومات الشخصية التي نجمعها عنك أو بعضها ونقلها للغير في حالة
اندماج  Stanley Black & Deckerفي أي وقت في أي شكل من أشكال إعادة تنظيم الشركات أو في أي مشروع مشترك أو عملية
إسناد أو بيع أو نقل ملكية أو غير ذلك من صور التصرف في عملنا التجاري أو أصولنا أو أسهمنا كليًا أو جزئيًا أو
استحواذ  Stanley Black & Deckerعلى أي مما سبق أو ضلوعها في أي مما سبق (بما يشمل ما يتصل باإلفالس أو ما شابهه
من إجراءات) .قد يشمل هذ الغير على سبيل المثال الكيان المستحوِذ أو مستشاريه.
 .4ما المعلومات األخرى التي تجمعها  Stanley Black & Deckerعنك؟
ً
مباشرا بأي شخص يمكن التعرف عليه .تشمل
اتصاال
"المعلومات األخرى" يقصد بها أي معلومات ال تفصح عن هويتك أو ال تتصل
ً
المعلومات األخرى:
• نوع المتصفح وإصداره
• نظام التشغيل
• عنوان ( IPانظر أسفله لمزيد من المعلومات)
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مزود خدمة اإلنترنت المستخدم للوصول لخدماتنا
استخدام الروابط للوصول إلى خدماتنا وعناوين  IPالتي تستخدمها للوصول
صفحات ويب المطلوبة والمعاينة
الوقت المستغرق على خدماتنا
فيما يتصل بمواقع الجوال التابعة لنا وبتطبيقاتنا ،المعلومات الفنية ذات الصلة بالجهاز المستخدم ،مثل حجم الشاشة ودعم
الجهاز لملفات االرتباط والصور التي يمكن عرضها
بيانات استخدام التطبيق
غير ذلك من المعلومات التي يتم جمعها من خالل ملفات االرتباط أو عالمات البكسل أو غيرها من التقنيات المبينة أسفله
المعلومات الديموغرافية وغيرها من المعلومات التي توافينا بها والتي ال تفصح عن هويتك
المعلومات المجمعة على نحو لم يعد يكشف هويتك على وجه التحديد

يسند عنوان  IPتلقائيًا إلى الكمبيوتر الخاص بك بواسطة مزودة خدمة اإلنترنت الذي تتعامل معه .يمكن التعرف على عنوان  IPوالتسجيل
تلقائيًا بملفات سجل الخادم الخاص بنا متى وصل المستخدم إلى الخدمات طيلة مدة الزيارة وبكافة الصفحات التي ينتقل بينها .إن جمع
عناوين  IPإجراء قياسي تنفذه تلقائيًا الكثير من المواقع اإللكترونية والتطبيقات والخدمات األخرى .نستخدم عناوين  IPألغراض مثل حساب
مستويات االستخدام وتشخيص مشكالت الخادم وإدارة الخدمات .كما يمكننا استخالص موقعك بالتقريب من عنوان  IPالخاص بك (انظر
"الموقع" أسفله).
يجوز لنا استخدام المعلومات األخرى واإلفصاح عنها ألي غرض ،فيما عدا ما يقتضي منا خالف ذلك بموجب القانون المعمول به .إذا
ُ
طلب منا معاملة المعلومات األخرى كمعلومات شخصية بموجب القانون المعمول به فإنه يجوز لنا استخدامها واإلفصاح عنها لألغراض
ً
التي نستخدم ألجلها المعلومات الشخصية ونفصح عنها للوفاء بها على النحو الوارد تفصيال في هذه السياسة.
نحن ومزودو الخدمة نجمع المعلومات األخرى بطرق متنوعة تشمل:
•

عبر المتصفح الذي تستخدمه أو جهازك:
 oيتم جمع معلومات معينة بواسطة معظم المتصفحات أو تلقائيًا من خالل جهازك ،مثل عنوان وحدة تحكم وصول
الوسائط ( )MACونوع الكمبيوتر ( Windowsأو  )Macودقة الشاشة واسم نظام التشغيل وإصداره و ُمصنّع
الجهاز وطرازه ولغته ونوع متصفح اإلنترنت وإصداره واسم الخدمات (مثل التطبيقات) التي تستخدمها
وإصدارها .نستخدم هذه المعلومات لضمان فعالية عمل الخدمات.

•

عبر استخدام التطبيقات
 oعند تنزيل التطبيقات واستخدامها ،يجوز لنا ولمزودي الخدمة التابعين لنا تعقب بيانات استخدام التطبيق وجمعها
والتي تشمل على سبيل المثال تاريخ ووقت الدخول من التطبيق على جهازك إلى خوادمنا وكذلك المعلومات
والملفات التي تم تنزيلها على التطبيق بنا ًء على رقم جهازك.

•

معلومات الموقع المادي
 oتشمل خدماتنا ورسائل البريد اإللكتروني المنسقة بتنسيق  HTMLميزات قد تتطلب جمع أنواع مختلفة من
معلومات تحديد الموقع (مثل عنوان  ،IPأو إحداثيات  ،GPSأو الرمز البريدي) الذي نستخدمه فيما بعد للميزة
المحددة التي اخترتها ،مثل:
▪ محدد موقع الشراء والمتجر .تتيح بعض خدماتنا لك البحث عن أقرب متجر يعرض منتج Stanley
Black & Deckerالذي ترغب فيه وما إذا كانت هذه المتاجر القريبة تتوفر بها هذه األصناف .عند
دخولك إلى أحد مواقعنا أو تطبيقاتنا عبر جهاز الجوال وتمكينك الخدمات المعتمدة على الموقع ،يمكن
جمع معلومات الموقع لهذه الميزات باستخدام قمر صناعي أو برج هاتف خليوي أو إشارات .WiFi
عند وصولك إلى هذه الميزات عبر جهاز سطح مكتب ،يمكنك اختيار أن يقوم متصفحك بتزويدنا
بمعلومات تحديد الموقع بنا ًء على عنوان  IPالخاص بك لالستجابة لطلبك ،أو قد يُطلب منك تزويدنا
بمعلومات تحديد الموقع الخاصة بك .قد تختلف معلومات موقع جهاز سطح المكتب اعتمادًا على
المتصفح الذي تستخدمه وكيفية اتصالك باإلنترنت .قد تتيح إعدادات جهاز الجوال الخاص بك لك
فرصة تعطيل الخدمات المعتمدة على الموقع والتي سوف تمنع مواقعنا وتطبيقاتنا من الوصول إلى
معلومات تحديد موقع جهاز جوالك بدقة .نوصيك باالطالع على التعليمات الواردة في قسم المساعدة
أو دليل المستخدم الذي يرد مع جهازك.
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البريد اإللكتروني .تستخدم رسائل البريد اإللكتروني الخاصة بنا عنوان  IPالخاص بك لتحديد الرمز
البريدي للمنطقة التي توجد بها عند فتحك البريد اإللكتروني .يتيح لنا ذلك مواءمة المحتوى معك ،مثل
توفير خريطة بها المتاجر التي تعرض منتجاتنا في محيطك .يمكن أن يختلف تحديد الموقع بنا ًء على
الجهاز المستخدم لفتح البريد اإللكتروني .قد يتيح لك برنامج البريد اإللكتروني الذي تستخدمه إمكانية
منع عالمات البكسل أو الصور في رسائل البريد اإللكتروني التي تتلقاها منا عند تنزيل محتواها ،وهو
األمر الذي سيعوق مزود الخدمة التابع لنا عن الوصول إلى معلومات الموقع الخاصة بك .كما يمكنك
صل في البند  6أسفله.
إلغاء اشتراكك إليقاف تلقي رسائلنا اإللكترونية على النحو ال ُمف ّ
المنتجات والخدمات ال ُم َمكّنة عن طريق ® .Bluetoothيطبق هذا البند على المعلومات الشخصية
اإلضافية التي يجوز جمعها واستخدامها واإلفصاح عنها فيما يتصل بمنتجاتنا وخدماتنا ال ُم َم ّكنة عن
طريق ® Bluetoothوما يرتبط بها من خدمات (يشار إليها مجتمعة بعبارة "المنتجات والخدمات
ال ُم َم ّكنة عن طريق"( Bluetooth® .عند دخولك المنتجات والخدمات ال ُم َم ّكنة عن طريق
® Bluetoothالخاصة بنا باستخدام جهاز جوال ،قد نجمع خدمات تحديد موقع جهاز الجوال الخاص
بك وإمكانات ® Bluetoothونستخدمها للتعرف على التاريخ والوقت وموقع الجهاز في آخر مرة كان
واقعًا في نطاق ® Bluetoothلمنتج مسجل و ُم َم ّكن عن طريق Bluetooth®.تنفذ هذه الخطوة
لمساعدتك على تحديد موقع منتج مسجل و ُم َم ّكن عن طريق Bluetooth® .كما قد نجمع معلومات
تحديد الموقع حول منتجك المسجل وال ُم َم ّكن عن طريق ® Bluetoothعلى النحو المرسل إلينا عبر
أجهزة جوال المستخدمين اآلخرين ومعلومات تحديد الموقع الخاصة بالمنتجات المسجلة وال ُم َم ّكنة عن
طريق ® Bluetoothوالخاصة بالمستخدمين اآلخرين على النحو المرسل إلينا عبر جهاز الجوال
الخاص بك Bluetooth®( .عالمة تجارية مسجلة بواسطة Bluetooth
 SIG, Inc.وتستخدم  Stanley Black & Deckerهذه العالمة بموجب ترخيص باالستخدام) .يمكنك
تجنب جمع هذه البيانات عن طريق عدم السماح للخدمات بدخول ® Bluetoothعلى جهازك عبر
إعدادات الجهاز أو في وقت تثبيت التطبيق في بعض األحيان ،ولكن في هذه الحالة لن يتسنى لنا تقديم
كافة ميزات الخدمات لك.
كما يمكننا تبادل بيانات الموقع المادي لجهازك مصحوبة بمعلومات عن اإلعالنات التي تشاهدها
وغيرها من المعلومات التي نجمعها مع شركاء التسويق التابعين لنا لتمكينهم من تقديم محتوى أكثر
اتصافًا بطابعك الشخصي ولدراسة فعالية الحمالت اإلعالنية.

في حالة عدم الموافقة على موافاتنا بمعلومات تحديد الموقع أو قيامك بتعطيل الخدمات المعتمدة على الموقع على
جهازك الجوال ،قد نطلب منك اختيار المنطقة التي توجد بها أو إدخال الرمز البريدي يدويًا .قد تتيح إعدادات
جهاز الجوال الخاص بك لك فرصة تعطيل الخدمات المعتمدة على الموقع أو حظرها ،وهو األمر الذي سوف
يمنع خدماتنا من الوصول إلى معلومات تحديد موقع جهاز جوالك المحددة .نوصيك باالطالع على التعليمات
الواردة في قسم المساعدة أو دليل المستخدم المقدم مع جهازك أو متصفحك .إذا وقع اختيارك على عدم تقديم هذه
صا لموقعك ولن يكون بمقدورنا أو بمقدور شركاء
المعلومات ،قد ال نتمكن من تزويدك بمحتوى محدد خصي ً
التسويق التابعين لنا تزويدك بخدمات ومحتوى يحمل مزيدًا من طابعك الشخصي.

ملفات تعريف االرتباط
 oنحن ومزودو الخدمات الخارجيون التابعون لنا نستخدم "ملفات تعريف االرتباط ".تعطي ملفات تعريف االرتباط
تعريفًا فريدًا لجهازك ويخزن هذا التعريف مباشرة على جهازك بواسطة متصفح الويب الذي تستخدمه.
 oتشمل المعلومات التي نجمعها نحن ومزودو الخدمات الخارجيون التابعون لنا عن طريق ملفات تعريف االرتباط
وعالمات بكسل وغيرها من التقنيات ما يلي:
▪ تفاعالتك مع خدماتنا وإعالناتنا
▪ وقت زيارتك خدماتنا
▪ األصناف والمنتجات المتصفحة ،واألصناف التي تضعها في عربة التسوق الخاصة بك ،وما إذا كنت
تشتري كافة هذه المنتجات أو أيًا منها
▪ تأكيد عند قيامك بفتح رسالة منا عبر البريد اإللكتروني مثبت به وقت فتح هذه الرسالة وما إذا كنت قد
نقرت على أي رابط موجود بالرسالة
▪ المواقع التي تزورها بعد زيارة أحد مواقعنا
▪ تفضيالت اللغة
▪ بيانات المرور األخرى
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 oنحن ومزودو الخدمات الخارجيون التابعون لنا نستخدم ملفات تعريف االرتباط لألغراض التالية :األغراض
األمنية ،لتسهيل التنقل وعرض المعلومات بمزيد من الفعالية وإضفاء الطابع الشخصي على تجربتك ومواءمة
البريد اإللكتروني التسويقي واحتياجاتك بنا ًء على استفادتك من الخدمات ،وتحديد الزوار المتكررين ،وتعقب
األصناف الموجودة في عربة شرائك ،وعرض إعالنات تتمشى مع توجهاتك على المواقع األخرى على النحو
صل أسفله.
ال ُمف ّ
 oكما نجمع معلومات إحصائية حول استخدام الخدمات من أجل مواصلة تحسين تصميمهم ووظيفيتهم بشكل دائم،
وتحسين المعامالت التجارية وتطويرها ،وفهم كيفية استخدام الخدمات ،وقياس القطاعات األكثر زيارة واستخدا ًما
على مواقعنا ،ومراقبة عدد زوار مواقعنا ،ومساعدتنا في الرد على األسئلة ذات الصلة بالخدمات.
 oكما تسمح لنا ملفات تعريف االرتباط بتحديد اإلعالنات والعروض التي تروق لك أكثر من غيرها وتعرضها لك
أثناء اتصالك بالخدمات أو على المواقع األخرى .كما يمكننا استخدام ملفات تعريف االرتباط أو تقنيات أخرى
في اإلعالن عبر شبكة اإلنترنت لتعقب االستجابة إلعالناتنا وقياس فعالية إعالناتنا .لمزيد من المعلومات حول
استخدام ملفات تعريف االرتباط وعالمات بكسل وغيرها من التقنيات المماثلة لإلعالن ،انظر البند
" .5كيف تُعرض إعالناتنا على المواقع اإللكترونية واألجهزة األخرى وما الخيارات التي تتوفر لك؟".
 oقد ال تتعرف أنظمتنا على عناوين "عدم التعقب "من بعض أو كافة برامج التصفح .إذا كنت ال ترغب في أن يتم
جمع المعلومات أثناء استخدام ملفات تعريف االرتباط ،تسمح لك معظم المتصفحات تلقائيًا برفض ملفات تعريف
االرتباط أو تمنحك خيار رفض أو قبول ملف تعريف ارتباط معين من موقع إلكتروني معين .قد ترغب في
الرجوع إلى http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index.html .ومع هذا ،إذا
كنت ال تقبل ملفات تعريف االرتباط ،فقد تواجه بعض العقبات عند استخدامك للخدمات ،كما قد ال تتلقى منا
إعالنات أو عروض أخرى تتصل باهتماماتك واحتياجاتك.
عالمات البكسل وغيرها من التقنيات المماثلة
 oيمكننا أيضًا أن نستخدم عالمات البكسل (التي تعرف أيضًا باسم إشارات الويب التتبعية web beaconsوبرامج
مراقبة المستخدم  web bugsوتنسيق  GIFالواضح) في توفير الخدمات .عالمة البكسل هي صورة بيانية بحجم
البكسل وغير مرئية تقريبًا على صفحة ويب أو في رسالة بريد إلكتروني .نحن نستخدم هذه التقنيات ،من بين
أمور أخرى ،لتتبع أنشطة مستخدمي الخدمات (بما في ذلك مستلمي رسائل البريد اإللكتروني) وقياس مدى نجاح
حمالتنا التسويقية وتحديد أي أجزاء من مواقعنا تتمتع بأكبر معدل زيارة أو استخدام ً ،
فضال عن جمع إحصائيات
عن استخدام الخدمات ومعدالت االستجابة.
تحليالت الجهات الخارجية
 oنحن نستعين بمقدمي تحليالت الجهات الخارجية مثل  Google® Analyticsالذي يستخدم تقنية ملفات تعريف
االرتباط والتقنيات المماثلة لقياس عدد الزيارات واتجاهات االستخدام ،وذلك لمساعدتنا على التوصل لفهم أفضل
الستخدامك لخدماتنا وتفاعلك معها .قد تجمع هذه الخدمة أيضًا معلومات تتعلق باستخدام المواقع اإللكترونية
األخرى والتطبيقات والموارد عبر اإلنترنت .للتعرف على مزيد من المعلومات عن الكيفية التي يستخدم بها
محرك جوجل  Googleالبيانات عندما تستخدم خدماتنا ،انقر هنا ,واختر إلغاء االشتراك بممارسات جوجل عن
طريق تنزيل  Google Analytics opt-out browser add-onوالذي يتوافر على هذا الرابط "
.https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
المعلومات األخرى من صفحات وسائل التواصُل االجتماعي
صل االجتماعي التي توجد عليها صفحاتنا
التوا
مواقع
لنا
توفر
 oعلى غرار معلومات التنقل الموضحة أعاله ،قد
ُ
صل
التوا
وسائل
على
صفحاتنا
زوار
عن
مجمعة
وتحليالت
صل االجتماعي معلومات
ُ
على وسائل التوا ُ
االجتماعي .وهذا يمكننا من فهم وتحليل تنامي عدد مستخدمينا والمعلومات الديموغرافية العامة عن مستخدمي
صل االجتماعي وتفاعلهم مع المحتوى الذي تتضمنه هذه الصفحات على نحو أفضل.
صفحاتنا على وسائل التوا ُ
استخدام تقنية ( Adobe Flashبما في ذلك  )Flash LSOsوغيرها من التقنيات المماثلة.
 oقد نستخدم  Flash LSOsوتقنيات أخرى ،من بين أمور أخرى ،لجمع وتخزين معلومات عن استخدامك للخدمات.
إذا كنت ال ترغب في تخزين  Flash LSOsعلى جهاز الكمبيوتر الخاص بك ،يمكنك ضبط إعدادات مشغل
Flashالخاص بك لحظر تخزينها باستخدام األدوات الموجودة في لوحة إعدادات تخزين الموقع اإللكتروني .كما
يمكنك أيضًا االنتقال إلى لوحة إعدادات التخزين العالمية واتباع التعليمات (التي قد توضح ،على سبيل المثال،
كيفية حذف  Flash LSOsالحالية (المشار إليها بـ"المعلومات") وكيفية منع وضع Flash
 LSOsعلى جهاز الكمبيوتر الخاص بك دون أن يطلب منك ذلك باإلضافة إلى كيفية منع  Flash LSOsالتي ال
يتم تسليمها بواسطة مشغل الصفحة التي تتواجد عليها في ذلك الوقت) .يرجى مالحظة أن ضبط مشغل Flash
 Playerبحيث يعمل على تقييد قبول  Flash LSOsأو الحد منها قد يقلل أو يعيق وظائف بعض تطبيقات مشغل
.Flash
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•

فضًال عن هذا ،فإننا نستخدم المعلومات األخرى التي يتم جمعها من خالل التقنية لتحديد الصعوبات التي قد يواجهها الزوار
أثناء عملية الوصول إلى خدماتنا ومعالجتها.

بالنسبة إلى المنطقة االقتصادية األوروبية ) :(EEAللتعرف على مزيد من المعلومات عن ملفات تعريف االرتباط التي تستخدمها المواقع
اإللكترونية في المنطقة االقتصادية األوروبية ( ،)EEAيرجى االطالع على سياسة ملفات تعريف االرتباط على كل موقع إلكتروني:
 .5كيف ت ُعرض إعالناتنا على المواقع اإللكترونية واألجهزة األخرى وما الخيارات التي تتوفر لك؟
نحن نتعاقد مع شركات إعالنات خارجية لتصميم اإلعالنات عبر اإلنترنت بحيث يتم توجيهها إليك على المواقع اإللكترونية األخرى وغيرها
من الخدمات عبر اإلنترنت؛ حيث تعمل شركات اإلعالن الخارجية على وضع التقنيات أو استخدامها أو االعتماد عليها مثل ملفات تعريف
االرتباط وعالمات البكسل للحصول على معلومات حول تفاعالتك مع خدماتنا ،وتساعدنا هذه المعلومات ،باإلضافة إلى المعلومات التي
تتلقاها الشركات أثناء دخولك إلى المواقع اإللكترونية األخرى أو الخدمات عبر اإلنترنت أو استخدامك إياها على أي من أجهزتك،
والمعلومات التي يتم تلقيها من جهات خارجية في تحديد اإلعالنات التي تُعرض عليك والمكان الذي ينبغي عرضها به ،وذلك بناء على
تجربتك لخدماتنا والمواقع األخرى التي تزورها .كما تستخدم شركات اإلعالن هذه التقنيات ،إلى جانب المعلومات التي تجمعها عن
استخدامك عبر اإلنترنت ،للتعرف عليك عبر األجهزة التي تستخدمها مثل الجوال والكمبيوتر المحمول.
للحصول على معلومات حول برامج إلغاء االشتراك التي تشارك فيها شركات اإلعالنات الخارجية وتأثير إلغاء االشتراك وتعلم كيفية إلغاء
االشتراك بها في متصفحات جهاز سطح المكتب والجوال على الجهاز المحدد الذي تستخدمه للوصول إلى سياسة الخصوصية هذه ،يرجى
زيارة  http://optout.aboutads.info/#/و http://optout.networkadvertising.org/#/ .يمكنك تنزيل تطبيق
 AppChoicesمن موقع  www.aboutads.info/appchoicesإللغاء االشتراك في تطبيقات الجوال.
يرجى مالحظة أنه بالنقر على هذه المواقع اإللكترونية ،فإنك ستغادر موقعنا لموقع آخر عبر اإلنترنت حيث يمكنك تحديد تفضيالتك بموجب
برنامج إلغاء االشتراك هذا .يمكنك أيضًا النقر على أيقونة التفضيالت التي قد تظهر في بعض إعالناتنا المعروضة خالل هذه التقنيات.
 .6ما الخيارات المتاحة لك حول الكيفية التي نستخدم بها معلوماتك الشخصية ونفصح عنها؟
نحن نمنحك خيارات حول المعلومات التي نجمعها والكيفية التي نتواصل بها معك وكيفية استخدام معلوماتك واإلفصاح عنها.
البريد اإللكتروني :يمكنك إلغاء االشتراك في خدمة رسائل البريد اإللكتروني التسويقية الخاصة بنا عن طريقة اتباع التعليمات
أ -
الواردة في رسالة البريد اإللكتروني التي تلقيتها ،ومع هذا ،حتى إذا ألغيت االشتراك بهذه الخدمة ،فقد تستمر في تلقي رسائل البريد
اإللكتروني غير التسويقية مثل تأكيدات الطلب /الشحن أو التغييرات في الخدمات أو تسجيالت المنتج أو عمليات سحب المنتج أو
اتصاالت خدمة العمالء.
ب  -الرسائل النصية /الرسائل الفورية ) :(IMيمكنك إلغاء االشتراك في خدمة رسائل الجوال النصية (مثل الرسائل النصية القصيرة
( )SMSورسائل الوسائط المتعددة () )MMSوالرسائل الفورية األخرى (مثل الواتس آب وماسنجر الفيسبوك) منا عن طريق اتباع
تعليمات إلغاء االشتراك المصاحبة لهذه الرسائل ،إن أمكن ،أو عن طريق االتصال بنا على النحو المبين بالتفصيل في البند
" .16كيف يمكنك االتصال بشركة Stanley Black & Decker؟ أسفله".
ج  -التسويق البريدي :إذا لم تعد ترغب في تلقي مواد تسويقية منا عبر البريد العادي ،يرجى االتصال بنا على النحو المبين بالتفصيل
في البند " .16كيف يمكنك االتصال بشركة Stanley Black & Decker؟" أسفله ،وإخبارنا برغبتك في حذفك من القوائم البريدية
لشركة  Stanley Black & Deckerبما في ذلك العنوان البريدي الذي ترغب في حذفه.
ملفات تعريف االرتباط :يمكنك ضبط متصفح الويب الخاص بك بحيث يعمل على تنبيهك عندما تتلقى ملف تعريف ارتباط أو
ه-
على عدم قبول ملفات تعريف ارتباط معينة .ومع هذا ،إذا قررت عدم قبول ملفات تعريف االرتباط من خدماتنا ،فقد ال تتمكن من االستفادة
من كافة ميزات خدماتنا ،للتعرف على معلومات حول كيفية إلغاء االشتراك في استخدام ملفات تعريف االرتباط لإلعالن المعتمد على
سلوك التصفح عبر اإلنترنت ،راجع البند " .5كيف تُعرض إعالناتنا على المواقع اإللكترونية واألجهزة األخرى وما الخيارات التي
تتوفر لك؟").
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هـ  -مشاركتنا معلوماتك الشخصية مع الكيانات التابعة ألغراض التسويق المباشر الخاصة بهم :إذا رغبت في أن نتوقف عن مشاركة
معلوماتك الشخصية على أساس مستمر مع الكيانات التابعة لنا ألغراض التسويق المباشر الخاصة بهم ،يمكنك إلغاء االشتراك في هذه
المشاركة عن طريق االتصال بنا على النحو المبين بالتفصيل في البند " .16كيف يمكنك االتصال بشركة Stanley Black & Decker؟
أسفله".
سنحاول االمتثال لطلبك في أقرب وقت ممكن عمليًا على نحو معقول .يرجى مالحظة أنه في حالة إلغائك االشتراك في خدمة تلقي رسائل
البريد اإللكتروني ذات الصلة بالتسويق منا ،فقد نستمر في إرسال رسائل إدارية مهمة إليك والتي ال يمكنك إلغاء االشتراك في تلقيها.
 .7كيف تعمل شركة  Stanley Black & Deckerعلى تأمين معلوماتك الشخصية؟
لقد طبقنا تدابير تقنية وإدارية ومادية مناسبة كونها مصممة لحماية المعلومات الشخصية التي تندرج تحت نطاق حيازتنا أو تحكمنا من
الوصول واالستخدام والتعديل واإلفصاح غير المصرح به.
إذا كنت تستخدم إحدى خدماتنا لدى أي متجر على اإلنترنت ،فقد صممنا متجرنا على اإلنترنت بحيث ال يقبل سوى الطلبات من متصفحات
الويب التي تسمح باالتصال من خالل تقنية ) Secure Socket Layer (SSLالتي تعمل على تشفير معلوماتك أثناء نقلها إلينا .سيتم منع
المتصفحات التي ال تستوفي هذا الشرط من التنقل في متجر خدماتنا عبر اإلنترنت.
ينبغي لك أن تعي أن تأمين نقل البيانات أو تخزينها بنسبة  100%غير ممكن على الدوام .وإذا كان هناك سبب يدفعك لالعتقاد بأن تفاعلك
معنا لم يعد مؤمنًا ،يرجى إخطارنا بذلك على الفور وفقًا للبند " .16كيف يمكنك االتصال بشركة Stanley Black & Decker؟" أسفله.
 .8كيف يمكنك الوصول إلى معلوماتك الشخصية أو تغييرها أو حذفها؟
إذا كنت ترغب في طلب الوصول إلى المعلومات الشخصية التي سبق تقديمها لنا أو تحديثها أو تصحيحها أو إخفائها أو تقييدها أو حذفها أو
االعتراض على معالجة المعلومات الشخصية أو إذا كنت ترغب في طلب استالم نسخة إلكترونية من معلوماتك الشخصية ألغراض نقلها
إلى شركة أخرى (وفقًا للحد الذي تتمتع فيه بهذا الحق في نقل البيانات بموجب القانون المعمول به) ،فيمكنك إجراء هذا عن طريق مراسلتنا
عبر البريد اإللكتروني أو إخطارنا خطيًا على النحو المبين بالتفصيل في البند " .16كيف يمكنك االتصال بشركة & Stanley Black
Decker؟ أسفله ".سنجيب على طلبك وفقًا للقانون المعمول به.
يرجى أن توضح في طلبك ،المعلومات الشخصية التي ترغب في تغييرها ،سواء كنت ترغب في إخفاء معلوماتك الشخصية من قاعدة
بياناتنا أو إخطارنا بالقيود التي ترغب في وضعها على استخدامنا لمعلوماتك الشخصية .من أجل حمايتك ،لن يمكننا سوى تنفيذ الطلبات
ذات الصلة بالمعلومات الشخصية المرتبطة بعنوان بريد إلكتروني معين والذي تستخدمه إلرسال طلبك إلينا ،وقد نطلب الحصول على
بعض المعلومات الشخصية ألغراض التحقق من هوية الشخص الذي يسعى للوصول إلى سجالت المعلومات الشخصية الخاصة به.
سنحاول االمتثال لطلبك في أقرب وقت ممكن عمليًا على نحو معقول.
يرجى مالحظة أننا قد نحتاج إلى االحتفاظ بمعلومات معينة ألغراض حفظ السجالت أو استكمال أي معامالت بدأتها قبل أي طلب للتغيير
أو الحذف أو كليهما (على سبيل المثال ،عند إجراء عملية شراء أو إدخال أحد العروض الترويجية ،قد ال تتمكن من تغيير أو حذف
المعلومات الشخصية المقدمة حتى بعد إنجاز عملية الشراء أو العرض الترويجي).
إذا كنت أحد المقيمين في والية كاليفورنيا وال يتجاوز عمرك  18عا ًما وتُعد من المستخدمين المسجلين بخدماتنا ،يمكنك أن تطلب منا حذف
المحتوى أو المعلومات التي نشرتها على الخدمات عن طريق مراسلتنا خطيًا على بيانات االتصال الموضحة أسفله .يرجى مالحظة أن طلبك
ال يضمن الحذف الكامل أو الشامل للمحتوى أو المعلومات؛ حيث قد يعيد مستخدم آخر نشر بعض أجزاء من المحتوى الخاص بك
يمكنك أيضًا الوصول إلى األخطاء في بعض المعلومات الشخصية وتحديثها وتصحيحها من خالل حسابك الخاص بخدمات معينة.
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 .9خدمات خارجية
صا باستخدام عالماتها التجارية ألطراف خارجية ذات صلة تدير المواقع اإللكترونية على
تمنح شركة  Stanley Black & Deckerترخي ً
نحو مستقل عن شركة  .Stanley Black & Deckerال تغطي سياسة الخصوصية هذه خصوصية الغير أو معلوماته أو الممارسات
األخرى له بما في ذلك الغير ممن يديرون أي موقع إلكتروني أو خدمة تتصل بالخدمات ،ويشمل ذلك أي موقع إلكتروني أو خدمة تابعة
صل االجتماعي؛ للغير سياسات خصوصية منفصلة ومستقلة
للغير تشرف  Stanley Black & Deckerعلى صفحاتها على وسائل التوا ُ
نوصي باالطالع عليها بعناية .إن تضمين أي رابط على الخدمات ال يعني تأييد الموقع أو الخدمة التي يقود إليها هذا الرابط من جانبنا أو
ً
فضال عن ذلك ،ال نتحمل المسؤولية عن سياسات أو ممارسات جمع المعلومات واستخدامها واإلفصاح عنها
من جانب الشركات التابعة لنا.
أو تأمينها التي تتبعها المؤسسات األخرى مثل فيسبوك أو تويتر أو جوجل أو أي مطور تطبيقات أو موفر تطبيق أو موفر منصة شبكات
اجتماعية أو موفر نظام تشغيل أو موفر خدمة السلكية أو ُمصنّع جهاز آخر بما في ذلك ما يتعلق بأي معلومات شخصية تفصح عنها إلى
صل االجتماعي أو فيما يتصل بها.
المؤسسات األخرى عبر التطبيقات أو صفحاتنا على وسائل التوا ُ
 .10نقل المعلومات عبر الحدود
قد يتم تخزين معلوماتك الشخصية ومعالجتها في أي بلد تتوفر لنا فيه تسهيالت أو نتشارك فيه العمل مع مزودي الخدمة ،وبموجب استخدامك
للخدمات ،فإنك تدرك أن معلوماتك سيتم نقلها إلى دول خارج البلد الذي تقيم فيه ،بما في ذلك الواليات المتحدة ،والتي قد تمتلك قواعد
لحماية البيانات تختلف عن تلك القواعد المطبقة ببلدك .وفي ظروف معينة ،يحق للمحاكم أو جهات إنفاذ القانون أو الهيئات التنظيمية أو
السلطات األمنية في تلك البلدان األخرى الحصول على معلوماتك الشخصية.
إذا كنت بالمنطقة االقتصادية األوروبية ) :(EEAتعترف المفوضية األوروبية ببعض الدول التي ال تنتمي للمنطقة االقتصادية األوروبية
( )EEAباعتبارها توفر مستوى كافي من حماية البيانات يتفق مع معايير المنطقة االقتصادية األوروبية (( )EEAيمكنك االطالع على القائمة
الكاملة لهذه الدول من هنا( .وبالنسبة لعمليات نقل المعلومات من المنطقة االقتصادية األوروبية ( )EEAإلى البلدان التي ال تعتبرها المفوضية
األوروبية مناسبة ،فقد وضعنا تدابير كافية مثل البنود التعاقدية القياسية التي اعتمدتها المفوضية األوروبية لحماية معلوماتك الشخصية.
يمكنك الحصول على صورة من هذه البنود التعاقدية القياسية من هنا.
 .11فترة االحتفاظ بالمعلومات
نحن نحتفظ بالمعلومات الشخصية طالما كان ذلك مطلوبًا أو مسمو ًحا به في ضوء الغرض (األغراض) الذي تم الحصول علي هذه
المعلومات من أجله وفقًا للقانون المعمول به.
تتضمن المعايير المستخدمة لتحديد فترات االحتفاظ بالمعلومات لدينا ما يلي:
طول الفترة الزمنية التي نحتفظ فيها بعالقة مستمرة معك ونقدم لك الخدمات أثناءها (على سبيل المثال ،طالما كان لديك
•
حساب معنا أو استمررت في االستفادة من الخدمات)،
ما إذا كان هناك التزام قانوني نخضع له (على سبيل المثال ،تتطلب بعض القوانين منا االحتفاظ بسجالت معامالتك لفترة
•
زمنية معينة قبل أن نتمكن من حذفها)،
إذا كان من المستحسن االحتفاظ بالمعلومات في ضوء وضعنا القانوني (مثل ما يتعلق بتشريعات التقادم أو التقاضي أو
•
التحقيقات التنظيمية المعمول بها).
يرجى مالحظة أنه في حالة إلغاء اشتراكك في خدمة تلقي رسائلنا التسويقية ،سنحتفظ بسجل لعنوان بريدك اإللكتروني للتأكد من أننا ال
نرسل إليك رسائل تسويقية عبر البريد اإللكتروني في المستقبل.
 .12استخدام القُصّر للخدمات
الخدمات غير موجهة لألفراد دون سن الثامنة عشرة ( )18عا ًما ،فنحن ال نجمع المعلومات الشخصية من األفراد الذين تقل أعمارهم عن
سن 18.
 .13معلومات حساسة
نحن نطلب منك ،بوجه عام ،أال ترسل لنا أو تفصح لنا عن أي معلومات شخصية حساسة (مثل أرقام الضمان االجتماعي أو المعلومات
التي تتعلق باألصل العرقي أو اإلثني أو اآلراء السياسية أو العقائد الدينية وغيرها أو الشؤون الصحية أو السمات البيولوجية أو الخصائص
الجينية أو الخلفية الجنائية أو عضوية النقابات العمالية) أثناء تلقي الخدمات أو خاللها أو خالف ذلك .إذا وقع اختيارك على تزويدنا بهذه
المعلومات أو مطالبتنا إياك بإرسالها إلينا في سياق التحقيق في شكوى أو نزاع يتعلق بالخدمات ،سنعمل على جمع هذه المعلومات ومعالجتها
بما يتوافق مع القانون المعمول به.
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 .14خدمات الدفع عبر الغير
قد نستخدم خدمة الدفع عبر الغير لتحويل المدفوعات التي تتم من خالل الخدمات .إذا كنت ترغب في سداد دفعة من خالل الخدمات ،سيتولى
الغير من دوننا جمع معلوماتك الشخصية؛ حيث ستكون هذه المعلومات خاضعة لسياسة خصوصية الغير بدالً من سياسة الخصوصية هذه.
ال نتحكم في عمليات جمع معلوماتك الشخصية أو استخدامها أو اإلفصاح عنها بواسطة الغير ،كما ال نتحمل أي مسؤولية عن أي من هذه
العمليات.
 .15هل ستتغير سياسة الخصوصية الماثلة؟
قد نجري بعض التعديالت على سياسة الخصوصية هذه في أي وقت ،لذا يرجى مراجعتها بشكل دوري .سنعمل على تحديث تاريخ سريان
سياسة الخصوصية في وقت إجراء التغيير .يشير استخدامك للخدمات بعد إجراء هذه التعديالت إلى قبولك سياسة الخصوصية المعدلة.
 .16كيف يمكنك االتصال بشركة Stanley Black & Decker؟
إذا كانت لديك أسئلة أو استفسارات فيما يخص سياسة الخصوصية لدينا ،يرجى إرسال هذا النموذج إلى مدير سياسة الخصوصية ،أما إذا
كنت تفضل االتصال بمدير سياسة الخصوصية عبر البريد ،يرجى استخدام العنوان البريدي التالي:
Stanley Black & Decker, Inc.
1000 Stanley Drive
New Britain, CT 06053
عناية :مدير سياسة الخصوصية
يرجى إدراج سؤالك أو طلبك في رسالة عبر بريدك اإللكتروني أو في خطاب ترسله إلينا بما في ذلك عالمات ( )SBDالتجارية وخدماتها
ذات الصلة بطلبك.
نظرا ألن االتصاالت عبر البريد اإللكتروني ليست آمنة دائ ًما ،يُرجى عدم تضمين بطاقة االئتمان أو غيرها من المعلومات الحساسة في
ً
رسائلك التي ترسلها لنا عبر البريد اإللكتروني.
معلومات إضافية بالنسبة للمنطقة االقتصادية األوروبية ()EEA
في المنطقة االقتصادية األوروبية ( ،)EEAيمكنك أيضًا إجراء ما يلي:
االتصال بموظف حماية البيانات المسؤول عن دولتك أو منطقتك ،عند االقتضاء .لالطالع على قائمة موظفي حماية البيانات،
•
يرجى النقر هنا.
تقديم شكوى لسلطة حماية البيانات لبلدك أو منطقتك أو في حالة حدوث انتهاك مزعوم لقانون حماية البيانات المعمول به.
•
يمكن االطالع على قائمة بهيئات حماية البيانات في المنطقة االقتصادية األوروبية ( )EEAمن هنا.
اعتبارا من_______________ :
تسري هذه األحكام
ً
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