
 
 سیاسة الخصوصیة لمنصة الریاضة للجمیع

 خصوصیتك هي أولویتنا
 

 آخر تعدیل ١٨ فبرایر ٢٠٢١
 

 تنص سیاسة  الریاضة للجمیع  على احترام خصوصیتك فیما یتعلق بأي معلومات قد نجمعها أثناء تشغیل موقعنا. تنطبق سیاسة
الخصوصیة هذه على https://sportsforall.com.sa المشار إلیه فیما یلي باسم "نحن" أو " الریاضة للجمیع " أو "

 https://sportsforall.com.sa. نحن نحترم خصوصیتك ونلتزم بحمایة المعلومات الشخصیة التي قد تقدمها لنا من خالل التطبیق.
 لقد اعتمدنا سیاسة الخصوصیة هذه والمشار إلیها هنا بـ"سیاسة الخصوصیة" لشرح المعلومات التي یمكن جمعها على موقعنا وكیفیة

 استخدام هذه المعلومات وتحت أي ظرف من الظروف قد نفصح عن هذه المعلومات إلى أي طرف ثالث. تنطبق سیاسة الخصوصیة هذه
 فقط على المعلومات التي نجمعها من خالل التطبیق اإللكتروني وال تنطبق على مجموعة المعلومات الخاصة بنا من مصادر أخرى. تحدد

 سیاسة الخصوصیة هذه إلى جانب الشروط واألحكام المنشورة على موقعنا القواعد والسیاسات العامة التي تحكم استخدامك لموقعنا.
 وبالنظر إلى أنشطتك عند زیارة موقعنا، قد تتم مطالبتك بالموافقة على الشروط واألحكام اإلضافیة.

 
 مستخدمي التطبیق

 كمعظم مشغلي التطبیقات، تطبیق الریاضة للجمیع  یجمع المعلومات غیر الشخصیة والتي تتیحها بعض التطبیقات والخوادم ، كنوع
 الجهاز واللغة المفضلة و وسیلة اإلحالة وتاریخ ووقت زیارة المستخدمین. ویتمثل الهدف من جمع المعلومات غیر الشخصیة في معرفة

 كیفیة استخدام الزوار لتطبیق الریاضة للجمیع ، و من الممكن أن یفصح  الریاضة للجمیع  من وقت آلخر عن بعض المعلومات غیر
 الشخصیة كنشرها في تقریر یوضح كیفیة استخدام المتصفحین للتطبیق والذي یتضمن هذه المعلومات. قد تجمع  الریاضة للجمیع

 معلومات یمكن اعتبارها شخصیة مثل، عناوین IP للمستخدمین الذین قاموا بتسجیل الدخول. ال نفصح في  الریاضة للجمیع  عن عناوین
 IP الخاصة بالمستخدمین الذین قاموا بتسجیل الدخول إال لنفس األغراض التي نستخدم ألجلها المعلومات الشخصیة أو نفصح عنها كما

 هو موضح أدناه.
 

 جمع المعلومات الشخصیة
 قد ُیطلب من بعض مستخدمي موقع  الریاضة للجمیع  بعض المعلومات الشخصیة، ویعتمد ذلك على طبیعة تفاعلهم مع التطبیق . فمثًال

 نطلب من الزائرین المشتركین في التطبیقhttps://sportsforall.com.sa كمستخدم جدید تزویدنا باالسم واللقب ورقم الجوال
 والبرید اإللكتروني وتاریخ المیالد والمدینة ونوع الجنس. بینما إذا كان الزوار یرغبون في االتصال بنا من خالل

 https://sportsforall.com.sa/contact-the-federation ، فإننا نطلب منهم تزویدنا باالسم والبرید االلكتروني الخاص بهم.
 

 األمان
 یعد أمان معلوماتك الشخصیة أمًرا مهًما بالنسبة لنا ، ولكن تذكر أنه ال توجد وسیلة نقل عبر اإلنترنت أو طریقة للتخزین اإللكتروني آمنة

 بنسبة 100٪. ونحن نسعى جاهدین الستخدام وسائل مقبولة تجاریًا لحمایة معلوماتك الشخصیة ولكن ال یمكننا ضمان أمنها المطلق.
 

 اإلعالنات
 یتم الترویج لإلعالنات التي تظهر على مواقعنا بواسطة شركة إعالنات والتي قد تضع ملفات تعریف ارتباط خاصة بها. تسمح ملفات
 تعریف االرتباط هذه لشركة اإلعالنات بالتعرف على جهازك في كل مرة یقومون بإرسال اإلعالنات للتعرف علیك وعلى أي مستخدم
 یستخدم جهازك. هذه المعلومات تسمح للشركة بإرسال إعالنات یعتقدون أنها تهمك. تشمل سیاسة الخصوصیة هذه استخدام  الریاضة

 للجمیع  لملفات تعریف االرتباط وال تشمل استخدام ملفات تعریف االرتباط من قبل أي معلنین.
 

 روابط إلى المواقع الخارجیة



 
 قد تحتوي خدماتنا على روابط لمواقع خارجیة ال یتم تشغیلها من قبلنا. عند نقر رابط جهة خارجیة ، سیتم توجیهك إلى موقع الطرف

 الثالث. ننصحك بمراجعة سیاسة الخصوصیة وشروط وأحكام كل موقع تزوره. ال نتحكم في أي محتوى أو سیاسات أو ممارسات خاصة
 بأي مواقع أو منتجات أو خدمات تابعة ألطراف أخرى وال نتحمل أي مسؤولیة عنها.

 خدمات الطرف الثالث إلعادة التسویق
 یستخدم موقع  الریاضة للجمیع  https://sportsforall.com.sa خدمات إعادة التسویق لإلعالن على مواقع األطراف الثالثة (بما
 في ذلك جوجل) للزوار السابقین لموقعنا. قد یعني ذلك عرض إعالنات لدى زوار سابقین لم یكملوا مهمة ما على موقعنا ، على سبیل
 المثال استخدام نموذج اتصل بنا لالستفسار. قد یكون ذلك في شكل إعالن على صفحة نتائج بحث جوجل أو موقع على شبكة جوجل
 اإلعالنیة. یستخدم بائعو الجهات الخارجیة -بما في ذلك جوجل- ملفات تعریف االرتباط لعرض اإلعالنات بناًء على زیارات سابقة

 لشخٍص ما. ونأكد حرصنا استخدام أي بیانات یتم جمعها وفًقا لسیاسة الخصوصیة الخاصة بنا وسیاسة خصوصیة جوجل. یمكنك تحدید
  تفضیالت إلعالنات جوجل لدیك باستخدام صفحة تفضیالت إعالنات جوجل كما یمكنك إلغاء االشتراك في اإلعالنات الموجهة حسب

 االهتمامات بالكامل من خالل إعدادات ملفات تعریف االرتباط أو استخدام مكون إضافي للمتصفح بشكل دائم.
 

 حمایة معلومات شخصیة محددة
 یشارك  الریاضة للجمیع  المعلومات الشخصیة مع موظفیه فقط أو مع جهات أخرى قد تحتاج لتلك المعلومات لها نیابة عن  الریاضة

 للجمیع  إما لمعالجتها أو لتوفیر الخدمات المتاحة على  الریاضة للجمیع  أو مع أطراف وافقوا على عدم اإلفصاح عنها لآلخرین. بعض
 الموظفین أو المتعاقدین مع  الریاضة للجمیع  قد یكونوا من خارج بلدك، لذا یعد استخدامك ل الریاضة للجمیع  موافقة ضمنیة على

 اإلفصاح عن معلوماتك لهم. لن یبیع  الریاضة للجمیع  معلوماتك الشخصیة ألي أحد سواًءا كانوا موظفیه أو الجهات المتعاقدة معه كما
 هو موضح أعاله. وقد ُیفصح  الریاضة للجمیع  عن المعلومات الشخصیة ألغراض أمنیة أو متى ما ارتأى أنه من الضروري اإلفصاح

 عنها إّما لحمایة ممتلكات أو حقوق  الریاضة للجمیع  أو الطرف الثالث.
 إذا سجلت في  الریاضة للجمیع  بعنوانك اإللكتروني، قد نرسل لك أحیاًنا رسائل الكترونیة غالبًا ما ستكون عن المیزات الجدیدة أو لطلب
 مالحظاتك أو الطالعك على جدیدنا. في حال أرسلت لنا طلب مساعدة أو تعلیق بخصوص إحدى الخدمات عبر البرید اإللكتروني أو أي
 طریقة من طرق التواصل معنا فلدینا الحق في االحتفاظ بها ونشرها من أجل مساعدتك واالجابة على استفسارك ومساعدة اآلخرین ممن
 لدیهم نفس الطلب. ویتخذ  الریاضة للجمیع  التدابیر الالزمة لحمایة المعلومات الشخصیة من الوصول غیر القانوني لها أو استخدامها أو

 التعدیل علیها أو إتالفها.
 

 اإلحصائیات المجّمعة
 قد یجمع  الریاضة للجمیع  إحصائیات عن سلوك زوار التطبیق وقد یعرض هذه المعلومات علًنا أو یقدمها لآلخرین إال أن ذلك ال یتضمن

 الكشف عن معلومات التعریف الشخصیة الخاصة بك.
 

 ملفات تعریف االرتباط (كوكیز)
 ملف تعریف االرتباط هو سلسلة من المعلومات التي یحتفظ بها موقع الویب على جهاز المستخدم في كل مرة یزور فیها التطبیق. نستخدم
 في  الریاضة للجمیع  ملفات تعریف االرتباط لمساعدتنا على تحدید الزوار وتتبعهم واستخدامهم ل الریاضة للجمیع  ویمكن للمستخدمین
 غیر الراغبین بتحمیل ملفات تعریف االرتباط على أجهزتهم تعیین المتصفحات الخاصة بهم لرفض ملفات تعریف االرتباط قبل البدء في

 استخدام  الریاضة للجمیع . لكن یجب مالحظة أن بعض میزات موقع  الریاضة للجمیع  قد ال تعمل بشكل صحیح دون ملفات تعریف
 االرتباط.

 
 وباالستمرار في تصفح موقعنا دون تغییر إعدادات ملفات تعریف االرتباط الخاصة بك ، فإنك تقر وتوافق على استخدام  الریاضة للجمیع

 لملفات تعریف االرتباط.
 

 تغییر سیاسة الخصوصیة



 
 معظم التغییرات التي قد تطرأ على سیاسة الخصوصیة قد تكون بسیطة، إال أنه من الممكن أن تخضع سیاسة الخصوصیة لتغییر من وقت

 آلخر، لذلك یدعو  الریاضة للجمیع  الزوار للتحقق من صفحة الخصوصیة لالطالع على أي تغیرات تطرأ على سیاسة الخصوصیة.
 ویعد استمرارك في استخدام هذا التطبیق بعد أي تغییر في سیاسة الخصوصیة موافقة على أي تغییر.

 
 
 


