الخصوصية سياسة
شكرً ا لك على زيارة موقع  Upnomixالعالمي .كما هو مستخدم في سياسة الخصوصية هذه  ،تشير المصطلحات
"خاص بنا "و" نحن "إلى  ، Upnomixما لم ينص السياق على خالف ذلك بوضوح.
نحن نقدر فرصة التفاعل معك على اإلنترنت ونلتزم بحماية خصوصيتك .الغرض من سياسة الخصوصية هذه هو
إبالغك بأنواع المعلومات التي قد نجمعها عنك عند زيارتك لموقعنا  ،وكيف يمكننا استخدام هذه المعلومات  ،وما
إذا كنا نكشف عنها ألي شخص  ،والخيارات التي لديك فيما يتعلق باستخدامنا  ،وقدرتك على تصحيح تلك
المعلومات.
يعد ضمان أمان المعلومات الشخصية التي ترسلها من أولويات  Upnomix.تم تطوير سياسة الخصوصية
الخاصة بنا كامتداد اللتزامنا بدمج الخدمات عالية الجودة مع النزاهة في التعامل مع مستخدمينا وتعكس التزامنا
بخصوصيتك وأمنك.
باستخدام موقعنا على الويب  ،فإنك توافق على جمع واستخدام المعلومات بواسطة  Upnomixكما هو موضح في
سياسة الخصوصية هذه.
ما هي المعلومات التي نجمعها وكيف نستخدمها .أي معلومات نجمعها على موقعنا تندرج عمومًا في الفئتين
التاليتين :المعلومات الشخصية أو المعلومات المحددة للهوية أو المعلومات المجمعة.

مجال التطبيق
يمتثل  Upnomixلجميع القوانين والقواعد المعمول بها  ،بالطريقة التي يجمع بها البيانات أو يصل إليها أو
يستخدمها أو يخزنها أو يكشف عنها أو ينقلها أو يحميها.
بينما نواصل تطوير موقعنا اإللكتروني لتحسين خدماتنا  ،قد نحتاج إلى تعديل ومراجعة سياسة الخصوصية هذه .
يجب عليك زيارة هذا القسم بانتظام لمعرفة ما إذا تم تعديل سياسة الخصوصية هذه وإبقائك على اطالع دائم
بالتحديثات .في حال كان التعديل يتعلق بكيفية قيام  Upnomixبجمع واستخدام معلوماتك )بما في ذلك بياناتك
الشخصية( ،فسنطلب موافقتك قبل أي استخدام معدل  ،عن طريق إرسال بريد إلكتروني على عنوان البريد
اإللكتروني الذي قدمته.

معلومات شخصية
يجمع موقع  Upnomixأنواعًا مختلفة من معلومات التعريف الشخصية مثل االسم والعنوان وعنوان البريد
اإللكتروني ورقم الهاتف.
نرسل لك إشعارات فورية من وقت آلخر إلطالعك على أي أحداث أو عروض ترويجية قد نقوم بتشغيلها .إذا لم
تعد ترغب في تلقي هذه األنواع من االتصاالت  ،فيمكنك إيقاف تشغيلها على مستوى المتصفح .لضمان تلقيك
اإلخطارات المناسبة  ،سنحتاج إلى جمع معلومات معينة حول متصفحك  ،مثل نظام التشغيل ومعلومات تعريف
المستخدم.
من أجل تكييف اتصاالتنا الالحقة معك وتحسين خدماتنا باستمرار  ،قد نطلب منك أيضً ا تزويدنا طواعية بمعلومات
تتعلق باهتماماتك الشخصية أو المهنية  ،والتركيبة السكانية  ،والخبرة مع خدماتنا  ،وتفضيالت االتصال.
بشكل عام  ،يمكنك زيارة موقع  Upnomixدون إدخال أي معلومات تعريف شخصية .ومع ذلك  ،إذا اخترت
تقديم طلب على موقع  ، Upnomixفإننا نطلب منك تقديم اسمك وعنوانك البريدي وعنوان إرسال الفواتير
وعنوان البريد اإللكتروني ورقم الهاتف وتفاصيل الدفع .كل هذه المعلومات ضرورية بالنسبة لنا إلكمال المعاملة
وإخطارك بحالة طلبك.
بالنسبة للموزعين  ،فإن الغرض من موقع  Upnomixهو إدارة التوزيع الخاص بك وشبكة الموزعين .من أجل
استخدام المكتب الخلفي للموقع  ،يجب أن يكون لديك تسجيل دخول موزع مقدم منUpnomix.
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عند التسجيل لتصبح موزع  UPNOMIXمن خالل موقع الويب  ،نجمع معلومات تحديد الهوية الشخصية الخاصة
بك  ،بما في ذلك اسمك وعنوان منزلك أو عملك وأرقام الهواتف وعنوان البريد اإللكتروني وعنوان بروتوكول
اإلنترنت ومعلومات الحساب المصرفي )لإليداع المباشر( والعديد من بيانات التعريف الصادرة عن الحكومة  ،بما
في ذلك  ،على سبيل المثال ال الحصر  ،رقم جواز السفر ورقم التعريف الضريبي ورقم بطاقة الهوية الوطنية وما
إلى ذلك .قد نجمع أيضً ا نسخًا ممسوحة ضوئيًا من بطاقات الهوية الصادرة عن الحكومة .هذه البيانات ضرورية
إلدارة توزيع  UPNOMIXالخاص بك ألغراض تحديد هويتك  ،ووضع التوزيع الخاص بك وتوزيع التوزيعات
في الشجرة  ،وإدارة االمتثال  ،واالعتراف والمكافآت  ،وحسابات العموالت والدفع.
نسمح لألعلى الخاص بك برؤية معلومات تحديد الهوية الشخصية التالية فقط :اسمك  ،والبلد الذي سجلت فيه  ،واسم
المستخدم الخاص بك  ،واسم الراعي الخاص بك .نسمح لكفيلك برؤية اسمك وعنوان بريدك اإللكتروني ورقم هاتفك .إذا
اخترت استخدام موقع منسوخ  ،فسنعرض معلومات تحديد الهوية الشخصية التي تختارها صراحة :االسم وعنوان محدد
موقع المعلومات ورقم الهاتف وعنوان البريد اإللكتروني .نقوم أيضً ا بجمع معلومات شخصية لطرف ثالث من العمالء ،
بما في ذلك االسم والعنوان ورقم الهاتف وعنوان البريد اإللكتروني.

المعلومات غير الشخصية التي يتم جمعها تلقائيًا

كما هو الحال في معظم مواقع الويب  ،نجمع معلومات معينة تلقائيًا ونخزنها في ملفات السجل .قد تتضمن هذه
المعلومات عناوين بروتوكول اإلنترنت  ،ونوع المستعرض  ،ونوع المجال  ،ومزود خدمة اإلنترنت  ،وصفحات
اإلحالة  /الخروج  ،ونظام التشغيل  ،وطابع التاريخ  /الوقت  ،و  /أو بيانات تدفق النقر.

تكميل المعلومات
من أجل حماية حسابك  ،يجوز لنا  ،في بعض األحيان  ،استكمال المعلومات الشخصية التي قدمتها إلينا بمعلومات
من مصادر جهات خارجية.
نحن نستخدم خدمات من رواد الصناعة للتحقق من هويتك  ،من أجل منع اآلخرين من االحتيال على حسابك أو
الشركة.

شهادات  /مراجعات
إذا قدمت شهادة أو مراجعة على موقع  ، Upnomixفيجب أن تدرك أن أي معلومات شخصية ترسلها يمكن
قراءتها أو جمعها أو استخدامها من قبل مستخدمين آخرين لهذه المنتديات  ،ويمكن استخدامها إلرسال رسائل غير
مرغوب فيها إليك .بالنسبة للشهادات  ،نحصل على موافقة العميل قبل نشر اسمه وشهادته.
إذا أدخلت تعليقًا في منتدى عام  ،فإننا لسنا مسؤولين عن المعلومات الشخصية التي تختار إرسالها في هذه
التعليقات .إذا كنت ترغب في إزالة معلوماتك الشخصية التي يتم عرضها على موقع  Upnomixضمن الصفحات
العامة  ،فيرجى االتصال بنا علىcompliance@upnomix.com

كيف نستخدم معلوماتك
قد نستخدم عنوان بريدك اإللكتروني و  /أو عنوانك البريدي و  /أو رقم هاتفك لتقديم دعم عمالء عالي الجودة أو
للوصول إليك فيما يتعلق بحالة الحساب واألنشطة األخرى المتعلقة بخدمة العمالء .قد نستخدم عنوان بريدك
اإللكتروني وعنوانك البريدي و  /أو رقم هاتفك لالتصال بك فيما يتعلق بالعروض الجديدة والمبيعات الخاصة
والنشرات اإلخبارية وأبحاث السوق وإنفاذ عقد الموزع والجوانب األخرى الستخدامك لموقعUpnomix.
ومع ذلك  ،إذا كنت ال ترغب في تلقي مثل هذه االتصاالت  ،فلديك القدرة على" االنسحاب "في أي وقت  ،ولن يتم
االتصال بك مرة أخرى ما لم تقدم طلب خدمة .في هذه الحالة  ،سوف نرسل لك تأكيد الطلب.
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االستطالعات والمسابقات
قد يطلب موقعنا معلومات منك عبر االستطالعات أو المسابقات .المشاركة في هذه االستطالعات أو المسابقات
طوعية تمامًا  ،وبالتالي  ،لك حرية االختيار فيما إذا كنت تريد الكشف عن هذه المعلومات أم ال .قد تتضمن
المعلومات المطلوبة معلومات االتصال )مثل االسم والعنوان( والمعلومات الديموغرافية )مثل الرمز البريدي
والعمر( والصور والمعلومات الشخصية األخرى .سيتم استخدام معلومات االتصال إلخطار الفائزين ومنح
الجوائز.
سيتم استخدام معلومات االستطالع ألغراض مراقبة أو تحسين استخدام ورضا هذا الموقع وألغراض أبحاثنا
التسويقية الداخلية.

تحديث معلوماتك الشخصية
يمكن للعمالء والموزعين المفضلين تحديث أو تصحيح معلوماتهم الشخصية في أي وقت من خالل زيارة قسم
"ملفي الشخصي "في موقعUpnomix.
إذا كنت ترغب في الوصول إلى معلوماتك أو حذفها أو تصحيحها  ،فيرجى ملء بطاقة مكتب المساعدة من خالل
مكتب الدعم أو االتصال بنا عبر البريد اإللكتروني .سيتم الرد على طلبات الوصول في غضون  30يومًا من
الطلب.

حماية خصوصية األطفال
نحن نولي عناية خاصة لحماية احتياجات الخصوصية لألطفال ونشجع اآلباء على أن يكونوا مشاركين نشطين في
أنشطة أطفالهم عبر اإلنترنت .ال يستهدف موقعنا وال يستهدف األطفال الذين تقل أعمارهم عن  18عامًا  ،ولن
نجمع عن قصد معلومات تعريف شخصية منهم .إذا اكتشفنا بيانات شخصية من طفل عبر موقعنا  ،فسنزيل تلك
البيانات .يجب أال يقل عمرك عن  18عامً ا كعميل لتكون على موقعنا.

استخدام ملفات تعريف االرتباط على هذا الموقع
ملف تعريف االرتباط هو ملف بيانات صغير يتم نقله إلى محرك األقراص الثابتة بجهاز الكمبيوتر الخاص بك
والذي يسمح لموقع ويب بالرد عليك كفرد  ،وجمع وتذكر المعلومات حول تفضيالتك من أجل تكييف تشغيله وفقًا
الحتياجاتك وما يعجبك وما ال يعجبك .تعمل ملفات تعريف االرتباط أيضً ا على تمكين بائع التجزئة عبر اإلنترنت
مثل  Upnomixمن تتبع" عربة التسوق "اإللكترونية للمستهلك قبل إتمام عملية الشراء .بشكل عام  ،تعد ملفات
تعريف االرتباط آمنة  ،ألنها تحدد جهاز الكمبيوتر الخاص بك فقط لتخصيص تجربتك على الويب .ال يمنحنا قبول
ملف تعريف االرتباط إمكانية الوصول إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بك أو أي معلومات تعريف شخصية عنك ،
بخالف المعلومات التي تختار مشاركتها .ال تستطيع الخوادم األخرى قراءتها  ،وال يمكن استخدامها إليصال
فيروس.
تقبل معظم المتصفحات ملفات تعريف االرتباط تلقائيًا  ،ولكن يمكنك عاد ًًة ضبط ملفاتك )مثل Microsoft
Internet Explorerأو  Firefoxأو  Safariأو  (Google Chromeإلعالمك بطلبات وضع ملفات تعريف
االرتباط أو رفض ملفات تعريف ارتباط معينة أو رفض ملفات تعريف االرتباط تمامً ا .إذا قمت بإيقاف تشغيل
ملفات تعريف االرتباط تمامًا  ،فقد تكون هناك بعض ميزات الموقع التي لن تكون متاحة لك  ،وقد ال يتم عرض
بعض صفحات الويب بشكل صحيح.
لدعم الميزات المخصصة لموقعنا )مثل رموز بلدك ولغتك  ،وعربة التسوق اإللكترونية  ،ووظائف الطلب
والتصفح األخرى(  ،يجب علينا إرسال ملف تعريف ارتباط إلى محرك األقراص الثابتة بجهاز الكمبيوتر
الخاص بك و  /أو استخدام المصادقة المستندة إلى ملف تعريف االرتباط لتحديد هويتك كمستخدم موقع
مسجل .ومع ذلك  ،فإننا ال نستخدم ما يسمى بملفات تعريف االرتباط" للمراقبة "التي تتعقب نشاطك في أي
مكان آخر على الويب.
لمعرفة المزيد حول ملفات تعريف االرتباط  ،بما في ذلك كيفية معرفة ملفات تعريف االرتباط التي تم تعيينها وكيفية
إدارتها وحذفها  ،يرجى زيارةwww.allaboutcookies.org.
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ملفات تعريف االرتباط الفالش
نحن ال نستخدم ملفات تعريف االرتباط الفالش لجمع المعلومات وتخزينها.

الجلسات
الجلسات مشفرة وتمكننا من حفظ المعلومات الشخصية الخاصة بك على خادمنا مؤقتًا .تتضمن معلومات الجلسة
األساسية بيانات حول عربة التسوق الخاصة بك .في كل مرة تقوم فيها بتسجيل الدخول  ،يتم إنشاء جلسة جديدة
تسحب بياناتك من قاعدة بيانات  UPNOMIX.يوفر لك هذا الوقت  ،حيث لن تضطر إلى إعادة إدخال معلوماتك
الً من ملفات تعريف االرتباط ،
الشخصية في كل مرة تقوم فيها بزيارتنا .يستخدم  Upnomixالجلسات  ،بد ً
كإجراء أمني محسن.
قد نستخدم عنوان بروتوكول اإلنترنت الخاص بك لتحديد عمليات تسجيل الدخول اآلمنة والتحقق منها  ،والمساعدة
في تشخيص المشكالت مع خوادمنا  ،وإدارة موقعنا على الويب .يمكن أيضً ا استخدام عنوان بروتوكول اإلنترنت
الخاص بك لجمع معلومات ديموغرافية واسعة النطاق والتعرف على أنماط حركة مرور العمالء واستخدام الموقع .
تساعدنا هذه المعلومات في الترويج وتطوير تصميم وتخطيط الموقع.

خدمات تحليالت الطرف الثالث
نحن نستخدم خدمات تحليالت الويب الخاصة بطرف ثالث على الموقع  ،بما في ذلك  Google Analyticsو
Facebook Pixel.يستخدم مقدمو الخدمة هؤالء تقنيات آلية لجمع البيانات )مثل عناوين بروتوكول اإلنترنت (
لتقييم استخدام المواقع.
لمعرفة المزيد حول  Google Analyticsوكيفية إلغاء االشتراك  ،يرجى زيارة
https://www.google.com/intl/ar/analytics/learn/privacy.
لمعرفة المزيد حول  Facebook Pixelوكيفية إلغاء االشتراك  ،يرجى زيارة
https://www.facebook.com/help/164968693837950؟

مسح الصور المتحركة )إشارات الويب  /أخطاء الويب(
قد نستخدم تقنية برمجية تسمى الصور المتحركة الواضحة )المعروفة أيضً ا باسم إشارات الويب  /أخطاء الويب(،
والتي تساعدنا على إدارة المحتوى على موقعنا بشكل أفضل من خالل إعالمنا بالمحتوى الفعال.
الصور المتحركة الواضحة عبارة عن رسومات صغيرة بمعرف فريد  ،تشبه في وظيفتها ملفات تعريف االرتباط ،
وتُستخدم لتتبع تحركات مستخدمي الويب عبر اإلنترنت .على عكس ملفات تعريف االرتباط  ،التي يتم تخزينها
على محرك األقراص الثابتة لجهاز الكمبيوتر الخاص بالمستخدم  ،يتم تضمين الصور المتحركة الواضحة بشكل
غير مرئي على صفحات الويب وتكون بحجم الفترة في نهاية هذه الجملة.
نحن ال نربط المعلومات التي تم جمعها بواسطة الصور المتحركة الواضحة الواضحة بالمعلومات الشخصية
لعمالئنا .قد نستخدم الصور المتحركة الواضحة في رسائل البريد اإللكتروني المستندة إلى لغة ترميز النصوص
التشعبية إلعالمنا برسائل البريد اإللكتروني التي تم فتحها من قبل المستلمين.
يسمح لنا ذلك بقياس فعالية بعض االتصاالت وفعالية حمالتنا التسويقية .إذا كنت ترغب في إلغاء االشتراك في
رسائل البريد اإللكتروني هذه  ،فيرجى االطالع على" كيف نستخدم معلوماتك".

ال تتبع
قد تسمح لك مستعرضات الويب بإرسال طلبات" عدم التعقب ".ال نتخذ حاليًا إجراءات للرد على إشارات عدم
التتبع نظرً ا لعدم وجود معيار صناعي حالي فيما يتعلق بما يجب أن تفعله مواقع الويب  ،إن وجدت  ،عند تلقي مثل
هذه اإلشارات .نواصل مراجعة التقنيات الجديدة وقد نعتمد معيارً ا إذا تم إنشاؤه ومتى تم إنشاؤه.
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أدوات الوسائط االجتماعية
يتضمن موقعنا اإللكتروني ميزات الوسائط االجتماعية  ،مثل زر اإلعجاب على فيسبوك وعناصر واجهة مستخدم ،
مثل زر شارك هذا أو البرامج الصغيرة التفاعلية التي يتم تشغيلها على موقعنا.
قد تجمع هذه الميزات عنوان بروتوكول اإلنترنت الخاص بك  ،والصفحة التي تزورها على موقعنا  ،وقد تقوم بتعيين
ملف تعريف ارتباط لتمكين الميزة من العمل بشكل صحيح.
يتم استضافة ميزات وعناصر واجهة المستخدم لوسائل التواصل االجتماعي من قبل طرف ثالث أو يتم استضافتها
مباشرة على موقعنا على الويب.
تخضع تفاعالتك مع هذه الميزات لسياسة الخصوصية الخاصة بالشركة التي توفرها.

روابط لمواقع ويب أخرى
قد يتم توفير روابط لمواقع ويب تابعة لجهات خارجية فقط لمعلوماتك ولراحتك  ،أو لتوفير تسوق إضافي لخدمات
أخرى متنوعة من خالل شركائنا في التاجر والخدمات .إذا كنت تستخدم هذه الروابط  ،فسوف تغادر موقعنا.
ال تغطي سياسة الخصوصية هذه ممارسات المعلومات الخاصة بمواقع الويب المرتبطة بموقعنا  ،وال نتحكم في
محتواها أو سياسات الخصوصية الخاصة بها .نقترح عليك مراجعة سياسات الخصوصية الخاصة بكل موقع
تزوره بعناية.
نحافظ على اتفاقيات تعاقدية مع جميع التجار وشركاء الخدمات لدينا  ،والتي تتطلب منهم مراعاة الغرض من
سياسة الخصوصية هذه.

تبادل المعلومات واالختيار
Upnomixليس" وسيط معلومات".
نحن ال نشارك في بيع الملف الشخصي أو جهة االتصال أو عادات استخدام الويب أو السلوك أو أنماط الشراء أو
المعلومات الديموغرافية لعمالئنا أو شركائنا أو مستخدمينا .نستخدم المعلومات التي نجمعها عنك لمعالجة الطلبات
ودفع العموالت وتقديم أفضل خدمة ممكنة وأكثرها تخصيصً ا.
لن نستخدم أو نشارك معلومات تحديد الهوية الشخصية المقدمة إلينا عبر اإلنترنت بطرق ال عالقة لها بتلك
ال وتقديم خيار لك .سنوفر لك أيضً ا الفرصة إلعالمنا إذا كنت ال ترغب في تلقي
الموضحة أعاله دون إعالمك أو ًً
مواد تسويقية مباشرة غير مرغوب فيها منا  ،وسنبذل قصارى جهدنا لتلبية هذه الطلبات.

استخدام وسائل اإلعالم وشركات األبحاث التابعة لجهات خارجية
قد يعرض موقعنا إعالنات محدودة ألطراف ثالثة فقط لشركاء التاجر والخدمات الذين نرتبط بهم .باإلضافة إلى
ذلك  ،قد نستخدم وسائل اإلعالم وشركات األبحاث التابعة لجهات خارجية لوضع إعالنات لنا على مواقع الويب
الخاصة بأطراف أخرى.

انتقال األعمال
في حالة مرور  Upnomixبمرحلة انتقالية في األعمال  ،مثل االندماج أو االستحواذ من قبل شركة أخرى أو بيع
كل أو جزء من أصولها  ،فمن المحتمل أن تكون معلوماتك الشخصية من بين األصول المنقولة.
سيتم إخطارك عبر البريد اإللكتروني و  /أو إشعارً ا بارزً ا على موقعنا اإللكتروني بأي تغيير من هذا القبيل في
ملكية معلوماتك الشخصية أو التحكم فيها  ،باإلضافة إلى أي خيارات قد تكون لديك فيما يتعلق بمعلوماتك
الشخصية.
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التحويالت الدولية
يقع المقر الرئيسي للموقع في منطقة آسيا والمحيط الهادئ .يرجى العلم بأن المعلومات التي تقدمها لنا أو التي
نحصل عليها نتيجة الستخدامك للموقع قد يتم جمعها في بلدك ونقلها الحقًا إلى دولة أخرى وفقًا للقانون
المعمول به .يوضح استخدام الموقع موافقتك على معالجة المعلومات كما هو موضح في هذه السياسة.

االحتفاظ بالبيانات

سنحتفظ بمعلوماتك طالما أن حسابك نشطًا  ،حسب الحاجة لتوفير الخدمات لك  ،وسنستخدم معلوماتك عند
الضرورة لالمتثال اللتزاماتنا القانونية  ،وحل النزاعات  ،وإنفاذ اتفاقياتنا.

أمن البيانات
لقد قمنا بتنفيذ تدابير مصممة لتأمين معلوماتك الشخصية من الضياع العرضي والوصول غير المصرح به
واالستخدام والتعديل والكشف .يتم تخزين جميع المعلومات التي تزودنا بها على خوادمنا اآلمنة خلف جدران
الحماية .سيتم تشفير أي معامالت دفع ومعلومات شخصية باستخدام تقنية طبقة المقابس اآلمنة.
نتخذ خطوات معقولة لضمان أن تظل المعلومات الشخصية التي نجمعها عنك دقيقة وفي الوقت المناسب وآمنة .
لسوء الحظ  ،ال يمكن ضمان أمان نقل البيانات عبر اإلنترنت بنسبة ، ٪ 100وبينما نسعى جاهدين لحماية
معلوماتك الشخصية  ،ال يمكننا ضمان أو ضمان أمنها الكامل.

إخالء المسؤولية القانونية
باإلضافة إلى الظروف الموضحة أعاله  ،يجوز لـ  Upnomixالكشف عن المعلومات أو اإلفصاح عنها عندما
نعتقد  ،بحسن نية  ،أن القيام بذلك ضروري بشكل معقول ): (1لالمتثال للقانون أو اإلجراءات القضائية أو أمر
المحكمة أو اإلجراءات القانونية المقدمة على موقعنا موقع الكتروني؛ ) (2لفرض أو تطبيق شروط اتفاقية
المستخدم ؛ أو ) (3لحماية حقوق أو ملكية أو سالمة موقع  Upnomixأو مستخدمينا أو غيرهم.

التغييرات على هذه السياسة
سيتم نشر أي تحديثات أو تغييرات على شروط سياسة الخصوصية هذه هنا على موقعنا  ،وتاريخ اإلصدار
األحدث المنشور أدناه.
يرجى التحقق مرة أخرى بشكل متكرر  ،خاصة قبل إرسال أي معلومات تعريف شخصية على موقعنا  ،لمعرفة ما
إذا كانت سياسة الخصوصية هذه قد تغيرت .إذا أثرت أي تغييرات ماديًا على استخدام معلومات التعريف
الشخصية المقدمة إلينا مسبقًا  ،فسنحصل على موافقتك قبل التطبيق بأثر رجعي ألي تغييرات جوهرية .باستخدام
موقعنا  ،فإنك تقر بقبول سياسة الخصوصية هذه سارية المفعول وقت االستخدام.

القانون الذي يحكم
تخضع سياسة الخصوصية هذه لقوانين كوستاريكا.
ستخضع جميع المطالبات واالختالفات والنزاعات الناشئة بموجب سياسة الخصوصية هذه أو فيما يتعلق بها
لالختصاص القضائي الحصري للمحاكم في سان خوسيه.

اتصل بنا
إذا كانت لديك أية مخاوف بشأن استخدامنا لمعلوماتك أو حول سياسة الخصوصية هذه  ،فيرجى إرسال بريد
إلكتروني علىcompliance@upnomix.com
سنبذل قصارى جهدنا لمعالجة مخاوفك ومعالجة أي مشاكل تلفت انتباهنا إليها.
محدث وفعال اعتبارًا من  1مارس 2021.

