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 فيليب موريس إنترناشيونال  بمستهلكيالخصوصية الخاص  إخطار
 

ح   َمن نحن؟ وما نوع المعلومات التي نجمعها عنك؟ وفيما نستخدم    خطارهذا اإللك  ألّننا نولي الخصوصية اهتماًما خاًصا، يوضِّّ
 " من كّل قسم. معرفة المزيدلالطاّلع على مزيٍد من المعلومات، انقر على "و هذه المعلومات؟ 

 
ل طريقة  ؛ فهي تورد مزيًدا من المعلومات حو تي تتعّلق بالخدمة التي تهتم بهاُيرجى أيًضا قراءة أحكام االستخدام الخاصة بنا وال

 األهلية.   قد ُتطّبق على تسييرنا لألعمال وأي قيود
 

 من نحن؟
نحن عضو في فيليب موريس إنترناشيونال. سيتم تزويدك بمعلوماتنا )االسم، العنوان ... إلخ( بشكٍل منفصل عند )أو لتأكيد( 

تطبيق أو موقع إلكتروني، أو في بريد إلكتروني، من خالل تضمين   عبر  إخطار، في على سبيل المثالجمع المعلومات عنك، 
 .  خطاررابٍط لهذا اإل
 . ..معرفة المزيد

 
(: هي مجموعة دولية رائدة في مجال التبغ. تتأّلف من مجموعة شركات أو "شركات  PMIفيليب موريس إنترناشيونال ) •

 تابعة". 
فيليب موريس إنترناشيونال  ضاء في مجموعةالشركات األعمن تمّثل كل : الشركات التابعة لفيليب موريس إنترناشيونال •

إلى الشركة التابعة التي جمعت كلمة "نحن" )أو الضمير "ـــنا"( ". وتشير لفيليب موريس إنترناشيونال تابعة "شركة
 في البداية. عنك المعلومات 

 ُيقصد به منتجنا أو منتج شركة أخرى تابعة لفيليب موريس إنترناشيونال.  منتج فيليب موريس إنترناشيونال: •
 
 

 كيف نجمع المعلومات عنك؟ 
 قد نجمع المعلومات عنك بطرق متعددة. 

 : تعبئة استمارة، أو إجراء مكالمة معنا(.على سبيل المثالبالمعلومات مباشرة ) أنت قد تزّودنا •
: عند استخدامك لتطبيق أو موقع إلكتروني لفيليب موريس  على سبيل المثالقد نجمع المعلومات عنك بطريقة آلية )  •

 إنترناشيونال(.
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التواصل  على منصات  حة للجمهورالمتا المعلومات: على سبيل المثالقد نحصل على المعلومات من أطراف ثالثة ) •
 جتماعي مثل فيسبوك وتويتر(. اإل

 
"، والتي فيليب موريس إنترناشيونال اتصالنقاط بعبارة " عبرهاواصل معك نت، ُنشير إلى جميع الطرق التي خطارفي هذا اإل
 تصالوفعاليات فيليب موريس إنترناشيونال(، ونقاط اال منافذ بيع: على سبيل المثالالمادية ) تصالمن نقاط اال تشمل كاًل 
 : التطبيقات والمواقع اإللكترونية(. على سبيل المثالالرقمية )
 المزيد... لمعرفة 

 
 مباشرًة، ويحدث ذلك عادًة عندما تقوم بما يلي: عنك منكقد نجمع المعلومات 

لتصبح عضًوا في قواعد البيانات الخاصة بنا )قد يكون ذلك على سبيل المثال شخصًيا أو عبر تطبيق أو عبر  التسجيل •
 اإلنترنت(؛ 

 ؛في أحد منافذ البيع فيليب موريس إنترناشيونالأو خدمات منتجات  شراء •
 إلكتروني(؛رقمية )مثل تطبيق أو موقع ال تصالاالنقاط إحدى تحميل أو استخدام  •
 أو الهاتف؛ وسائل التواصل االجتماعيأو عبر البريد اإللكتروني أو  تصالالتواصل معنا من خالل إحدى نقاط اال •
 ؛تسجيل جهاز لدينا •
 االشتراك في بوابة أعضاء فيليب موريس إنترناشيونال؛ •
 البريد اإللكتروني، أو االتصاالت التسويقية؛التسجيل لتلقي النشرات الصحفية لفيليب موريس إنترناشيونال، أو تنبيهات  •
فيليب موريس إنترناشيونال أو )حيث يسمح القانون( المسابقات أو العروض الترويجية لفيليب  استطالعاتالمشاركة في  •

 موريس إنترناشيونال؛ أو
 حضور فعالية نّظمتها شركة تابعة لفيليب موريس إنترناشيونال.  •
 

 يقة آلية، ويحدث ذلك عادًة عندما تقوم بما يلي:قد نجمع المعلومات عنك بطر 
من خالل جمع بياناتك عند الدفع، أو من خالل   على سبيل المثاليبيع منتجات فيليب موريس إنترناشيونال ) محلزيارة  •

 تكنولوجيا الهاتف النّقال(؛بوالتي تتصل   المحلداخل  الموجودة ستشعاراالأجهزة 
في الفعالية(   عمليات الشراءمن خالل  على سبيل المثالتابعة لفيليب موريس إنترناشيونال )حضور فعالية نّظمتها شركة  •

 تكنولوجيا الهاتف النّقال(؛بداخل الفعالية والتي تتصل الموجودة ستشعار االأو من خالل أجهزة 
 ( االجتماعيالتواصل أو منصات   اتصالمن خالل نقاط  على سبيل المثالواصل معنا )الت •
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من خالل آليات التتبع في تطبيق أو موقع  على سبيل المثالالخاصة بفيليب موريس إنترناشيونال ) تصالاستخدام نقاط اال •
 إلكتروني(؛ أو

، ما يمّكنا من فْهم الرأي العام، أو  على سبيل المثالالتي نتابعها ) التواصل االجتماعيوضع منشورات عاّمة على منصات  •
 االستجابة إلى طلبات تتعّلق بمنتجات فيليب موريس إنترناشيونال(.

 
  تصالبطريقة آلية من خالل استخدام ملفات تعريف االرتباط وتقنيات التتبع المشابهة على نقاط االأيًضا نجمع المعلومات عنك 

فيليب   اتصاللتقنيات الخاصة إلى نقطة الرقمية الخاصة بفيليب موريس إنترناشيونال، على أن تستند ملفات تعريف االرتباط وا
لمعرفة المزيد حول ملفات تعريف االرتباط )بما في ذلك ملفات تعريف االرتباط لتحليالت جوجل موريس إنترناشيونال المعنية. 

"Google analyticsبما في ذلك طريقة قبول أو رفض ملفات تعريف تصالاال تقنيات األخرى المستخدمة على نقاط "( وال ،
 تلك.   تصالملفات تعريف االرتباط المتاحة على أو من خالل نقطة اال إخطاراالرتباط، ُيرجى االّطالع على 

 
وحيث يسمح القانون، يمكننا الحصول على معلومات عنك من أطراف ثالثة. وقد يشمل هذا المعلومات التي تتم مشاركتها بين 

على مواقع إعالم   معلومات التعريف المتاحة للجمهور )كتفضيالتك واهتماماتك(و كات التابعة لفيليب موريس إنترناشيونال، الشر 
 (، وقوائم التسويق التي يتم الحصول عليها من وكاالت تسويق من طرف ثالث. فيسبوك وتويتراجتماعي ألطراف ثالثة )مثل 

 
 قات أخرى يتم إطالعك عليها في وقتها.  هذا ويمكننا جمع المعلومات عنك في سيا

 
 ما المعلومات التي نجمعها عنك؟

 
 أنواع متعّددة من المعلومات عنك:قد نجمع 

 إلتمام طلباتك المعلومات الالزمة  •
 لتقديم خدمات الكفالة المعلومات الالزمة  •
 المعلومات التي تزّودنا بها في االستمارات أو االستبيانات  •
 منافذ البيع الخاصة بنا وفعالياتنالالمعلومات التي تتعلق بزياراتك  •
 المعلومات التي تزّودنا بها في مكالماتك الهاتفية معنا   •
 المعلومات حول تفضيالتك واهتماماتك  •
 المعلومات الالزمة للتحّقق من عمرك  •

 لمعرفة المزيد... 



 

 2018 مايو 27 :عةتاريخ آخر مراج                     فيليب موريس إنترناشيونال    بمستهلكيالخصوصية الخاص  إخطار

 
 : على سبيل المثال. حيث تزودنا بهاالمعلومات التي نجمعها منك مباشرة من السياق  تتضح

 
  رالفواتيتحرير فإّنك تزّودنا باسمك ومعلومات االتصال بك وتفاصيل طلبت منتًجا مّنا من خالل نقطة اّتصال، في حال  •

 ؛إتمام طلبكمما يمّكننا من  والمنتجات التي اخترتها
إطالعك على المنتجات والخدمات  ، مما يمّكننا من فيما يخص المنتجات بمعلومات حول تفضيالتك واهتماماتكقد تزّودنا  •

 التي تهتم بها؛ 
 في حال رّتبت موعًدا للقائنا )أو شخص يدعم منتجاتنا أو خدماتنا(، قد نجمع اسمك ومعلومات االتصال بك؛  •
 .  أو صورتك الشخصية نسخة عن وثيقة هوية على سبيل المثال، نا من التحقق من عمركنقد نجمع معلومات تمكّ  •
 

 تتعّلق المعلومات التي نجمعها بطريقة آلية عموًما بما يلي:
 تفاصيل زيارتك أو مكالمتك )مثل الوقت والمدة(؛  •
، ومّدة ذلك عدد زياراتك، واألماكن التي زرتها)بما في ذلك المناطق المجاورة(؛  أو في فعالية ننظمها محالتنافي إحدى  •

 ؛ والعمليات الشرائية التي أتممتها
منها،  دخلتالرقمية لفيليب موريس إنترناشيونال )مثل الصفحات التي تزورها، أو الصفحة التي   تصالاستخدامك لنقاط اال •

  (؛تصالأو الصفحة التي غادرت إليها، أو مصطلحات البحث التي أدخلتها، أو الروابط التي نقرت عليها ضمن نقطة اال
 و

ت ملفات تعريف  معلوما و بيانات الموقع، و جهازك )مثل عنوان بروتوكول اإلنترنت أو الرقم التعريفي الفريد للجهاز،  •
 ها على جهازك(. االرتباط التي قد نكون حفظنا

 
على سبيل تتأّلف المعلومات التي نجمعها من أطراف ثالثة عموًما من معلومات متاحة للجمهور )مثل تفضيالتك واهتماماتك(، 

 العامة.   منصات التواصل االجتماعيمن منشورات  المثال
 

 ستخدم المعلومات عنك، وعلى أي أساس قانوني؟ن فيم  
 

عالمي، وحيث ُيقّيد أو   خطارالتي ُتستخدم لها المعلومات الشخصية. مع ذلك، فإّن هذا اإل الغاياتفي هذا القسم، نصف 
 في تلك الدولة.   تلك الغاياتلن نستخدم المعلومات عنك لفإننا ،  خطارموصوفة في هذا اإل  محددةيحظر قانون دولة أنشطة 
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 :التالية للغاياتووفًقا لما ورد أعاله، قد نستخدم المعلومات عنك 
 . ووضعك بصفتك مستخدًما لمنتجاتناتنظيمية، مثل التحّقق من عمرك التزامات لاالمتثال إلى اال •
 لبيع منتجاتنا لك، بما في ذلك إتمام طلباتك ومعالجة دفعاتك  •
 تزويدك بخدمات تتعّلق بالمبيعات، بما في ذلك التعامل مع استفساراتك وطلباتك، وتقديم خدمات الكفالة  •
وتحسين المنتجات وأبحاث السوق وإعداد  بما في ذلك إدارة برامج الوالء  منتجاتنا )حيث يسمح القانون(،لتسويق  •

المحالت التي تبيع منتجات فيليب موريس   يق وتخصيص تجاربك فيو وإدارة حمالت التس يةاستراتيجيات تسويق
 الفعاليات.  وفي لإنترناشيونا

العمل بالفرص المتاحة للمشاركة في التسويق أو الترويج لمنتجات فيليب موريس  إعالمك من قبلنا أو شركائنا في  •
 إنترناشيونال 

دعم جميع ما ذكر، بما في ذلك إدارة حساباتك، وتمكينك من استخدام نقاط االتصال لفيليب موريس إنترناشيونال، ل •
فيما يخص منتج جديد،  على سبيل المثالخدماتنا )والتراسل معك، وإدارة مواعيدك معنا أو مع شخص يدعم منتجاتنا أو 

أو خدمة ما بعد البيع(، وتخصيص تجاربك لنقاط اتصال فيليب موريس إنترناشيونال، واإلدارة واكتشاف األخطاء 
 وإصالحها 

فيليب موريس إنترناشيونال، والمعلومات  وفعاليات ومنافذ بيعلتحليالت وتحسينات األعمال، بما في ذلك تحسين منتجات  •
د بها )أو الشركات التابعة لنا( عمالءنا  .التي نزوَّ

 . جمع المعلومات عنك وقتلغايات أخرى قد نطلعك عليها أو تتضح من السياق،  •
 

 في قسم "لمعرفة المزيد"(: صيل التي يتم توضيحها بمزيٍد من التفيتمّثل األساس القانوني الستخدامنا معلوماتك بواحدة مما يلي )و 
 االمتثال إلى التزام قانوني نخضع له؛  •
 تنفيذ عقد أنت طرف فيه؛  •
 مصالحك في حماية المعلومات؛ تعلوهامصلحة تجارية مشروعة ال  •
 ها قبل معالجة المعلومات(. بحيث ال ينطبق أٌي مما سبق، موافقتك )والتي نطل •

   لمعرفة المزيد... 
 ها المعلومات عنك، تقابلها طرق الجمع واألساس القانوني لالستخدام. نستخدم ل الغايات التي فيما يلي، 

 

 طريقة الجمع واألساس القانوني للمعالجة  الغرض

 نحصل على هذه المعلومات عموًما منك بطريقة مباشرة.  االمتثال إلى التزامات تنظيمية 
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 طريقة الجمع واألساس القانوني للمعالجة  الغرض
مستخدًما   التحّقق • بصفتك  ووضعك  عمرك  من 

 نا منتجات ل
 

نستخدم هذه المعلومات ألّنها ضرورية لنا لالمتثال بالتزام قانوني 
ببيع المنتجات للبالغين فقط، أو، في الدول حيث ال يوجد مثل 
هذا االلتزام، ألّننا نمتلك مصلحة تجارية مشروعة لبيع منتجاتنا  
في   وحرياتك  وحقوقك  تعلوها مصالحك  ال  والتي  فقط،  للبالغين 

  حماية المعلومات عنك.

 بيع منتجاتنا 
 إتمام طلباتك )بما في ذلك إرسال اإليصاالت( •
 معالجة دفعاتك •
 تقديم خدمات الكفالة •

)عادة ما   نحصل على هذه المعلومات عموًما منك بطريقة مباشرة
 تتمثل باالسم والعنوان وعنوان البريد اإللكتروني ومعلومات الدفع(. 

 

بصفتك    تجاهكنستخدم هذه المعلومات للوفاء بالتزاماتنا التعاقدية  
 مشتٍر لمنتجاتنا. 

 تقديم خدمات تتعلق بالمبيعات 
 ك طلباتك و استفساراتالتعامل مع  •
 التواصل معك •
 األخطاء وإصالحهااإلدارة العامة وتحديد  •
 برامج الوالءإدارة  •

م هذه المعلومات عموًما لنا من قبل  مباشرًة.  كُتقدَّ

 مصلحة تجارية مشروعة في تقديم خدمات  نستخدمها ألّننا نمتلك
وحقوقك  مصالحك    تعلوها، والتي ال  لمستهلكيناق بالمبيعات  تتعلّ 

 وحرياتك في حماية المعلومات عنك.

 لمنتجاتنا )حيث يسمح القانون( التسويق 
نوع المنتجات   على سبيل المثالفهم تفضيالتك ) •

أو الفعاليات التي قد تفّضلها أو تلك التي يمكن 
حيث   و،  احتياجاتك(  لتلبية  أكثر  تخصيصها 

 يسمح القانون، التسويق لك بصفة شخصية. 
 برامج الوالءإدارة  •
أبحاث   • حمالت  وإدارة،  في،  للمشاركة  دعوتك 

 السوق أو استطالعات الرأي 
 لغايات أبحاث السوق  •

على سبيل يمّثل ذلك عادًة مزيًجا من المعلومات التي تزّودنا بها )
، اسمك ومعلومات االّتصال بك وحساباتك على منصات المثال

ة لياالجتماعي(؛ والمعلومات التي نجمعها عنك بطريقة آ  التواصل
مراقبة استخدام نقاط  ، باستخدام إحدى تقنيات على سبيل المثال)

القانون(    اتصال يسمح  )حيث  و  إنترناشيونال(،  موريس  فيليب 
 المعلومات التي نحصل عليها من األطراف الثالثة )مثل منشورات

 االجتماعي العامة(.  التواصل وسائل

نستخدم هذه المعلومات على أساس امتالكنا لمصلحة تجارية نحن  
فيليب موريس    اتصالوتشغيل نقاط    ،للتسويق لمنتجاتنامشروعة  
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 طريقة الجمع واألساس القانوني للمعالجة  الغرض
 ية إعداد استراتيجيات تسويق •
 إدارة حمالت التسويق  •
لنقاط   • تجربتك  موريس    اتصالتخصيص  فيليب 

، إضفاء الطابع على سبيل المثالإنترناشيونال )
أو  ترحيبات  خالل  من  لزيارتك  الشخصي 

 (على سبيل المثالاقتراحات قد تهمك 

تجاربك،   وتخصيص  مصالحك   تعلوهاال    والتيإنترناشيونال، 
 وحقوقك وحرياتك في حماية المعلومات عنك. 

 

 )حيث يسمح القانون(  التسويق لمنتجاتنا
تزويدك بمعلومات عن، وإلدارة، الشركات التابعة  •

لفيليب موريس إنترناشيونال وعروضها الترويجية  
ومنتجاتها وخدماتها ومحالتها وفعالياتها وأنظمتها 

و بمنتجاتناالخاصة   وتحسين  ل؛  دوات  األتطوير 
 الغايات. لتحقيق هذه 

على سبيل تي تزّودنا بها )يمّثل ذلك عادًة مزيًجا من المعلومات ال
، اسمك ومعلومات االّتصال بك وحساباتك على منصات المثال

االجتماعي(؛ والمعلومات التي نجمعها عنك بطريقة آلية   التواصل
المثال) ، باستخدام ملفات تعريف االرتباط والتقنيات  على سبيل 

المشابهة(، و )حيث يسمح القانون( المعلومات التي نحصل عليها  
وسائل التواصل االجتماعي  من األطراف الثالثة )مثل منشورات  

 العامة(. 

نستخدم هذه المعلومات على أساس امتالكنا لمصلحة تجارية نحن  
مصالحك وحقوقك    تعلوها  التي الو   هذه األمورل  للتسويقمشروعة  

 وحرياتك في حماية المعلومات عنك. 

المواد   هذه  لك  ل  ُنرسِّ القانون،  يفرض  حيث  الدول،  بعض  في 
 بصيغة إلكترونية بموافقتك فقط. 

 أعاله  الغاياتدعم جميع 
 إدارة حساباتك •
تمكينك من استخدام نقاط اتصال فيليب موريس  •

( المثالإنترناشيونال  سبيل  لك  على  السماح   :
ّتصال  االبالبقاء مسجاًل للدخول في أقسام نقطة  

على  بها )أنت يمّثل ذلك عادًة مزيًجا من المعلومات التي تزّودنا 
المثال اسمك  سبيل  بك،  الخاصة  المرور  يكافئ   وكلمة  ما  )أو 

على سبيل ذلك((؛ والمعلومات التي نجمعها عنك بطريقة آلية ) 
معلومات عن جهازك، وملفات تعريف االرتباط وتقنيات  ،  المثال

 .(التتبع المشابهة
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 طريقة الجمع واألساس القانوني للمعالجة  الغرض
مخصصة للمستخدمين المصرَّح لهم فقط، إدارة  ال

 سّلتك للتسّوق بك(  ربطتفضيالتك اللغوية، 
 التواصل معك  •
إدارة مواعيدك معنا أو مع شخص يدعم منتجاتنا  •

، فيما يخص منتج على سبيل المثالأو خدماتنا )
 بعد البيع(جديد أو خدمة ما 

 تحسين تجاربك   •
 اإلدارة وتحديد األخطاء وإصالحها •

يتوافق مع الغرض من  نستخدم هذه المعلومات على أساس  نحن  
استخدام المعلومات التي ندعمها. على سبيل المثال، عند إدارتنا  

البيع،   بعد  ما  خدمة  تقديم  أو  شراء  عملية  لدعم  فإننا لحسابك 
بصفتك   تجاهك  التعاقدية  بالتزاماتنا  للوفاء  المعلومات  نستخدم 

إلطالعك على منتجاتنا،    وعند إدارتنا لحسابكمشتٍر لمنتجاتنا؛  
ندعم  فإنّ  أساس    التسويقنا  على  المعلومات  نستخدم  وبالتالي 

لمصلحة تجارية مشروعة   لمنتجاتنا،للامتالكنا  ال  والتي    تسويق 
وحرياتك في حماية المعلومات عنك، مصالحك وحقوقك    تعلوها

 وما إلى ذلك.  

 

 تحليالت وتحسينات األعمال

بإعالمك بالفرص   لشركاء أعمالناالسماح لنا أو   •
فيليب   لمنتجات  التسويق  في  للمشاركة  المتاحة 

 موريس إنترناشيونال
ذلك   • في  )بما  األعمال  وتحسينات  لتحليالت 

إنترناشيونال  موريس  فيليب  وفعاليات  لمنتجات 
موريس   فيليب  منتجات  تبيع  التي  والمحالت 
موريس   فيليب  اّتصال  ونقاط  إنترناشيونال 

نحن  )  نزّودلمعلومات التي  وا  الرقمية  إنترناشيونال
أو الشركات التابعة لفيليب موريس إنترناشيونال( 

 ( مستهلكينا بها

تزّودنا التي  المعلومات  من  مزيًجا  عادًة  ذلك  بها   أنت  يمّثل 
يسمح   )حيث  و  آلية  بطريقة  عنك  نجمعها  التي  والمعلومات 

 القانون( المعلومات التي نحصل عليها من أطراف ثالثة. 

نستخدم هذه المعلومات على أساس امتالكنا لمصلحة تجارية نحن  
مشروعة لتحليل وتطوير أدائنا في العمل ومنتجاتنا ونقاط اّتصال 

ولدعوة اآلخرين   ت والفعالياتوالمحال  فيليب موريس إنترناشيونال
للمشاركة في تسويق منتجات فيليب موريس إنترناشيونال، والتي  

 . مصالحك وحقوقك وحرياتك في حماية المعلومات عنك  تعلوهاال  

 
نطلب موافقتك قبل معالجتنا للمعلومات فإننا عندما ال نسند استخدامنا للمعلومات عنك إلى أٍي من األسس القانونية أعاله، 

 )تتضح هذه الحاالت من السياق(.
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خصوصية   إخطارُنقّدم فإننا في بعض الحاالت، قد نستخدم المعلومات عنك بطرق غير موّضحة أعاله. وحيث ينطبق ذلك، 
 .خطارتكميلي يتعّلق بهذا اإل إخطارتكيملي لتفسير مثل هذا االستخدام. وعليه، يجب عليك أن تقرأ أي 

 
 

 مع م ن ُنشارك معلوماتك، وألي أغراض؟ 
 

 قد ُنشارك المعلومات عنك مع:
 الشركات التابعة لفيليب موريس إنترناشيونال؛ •
 ؛فيليب موريس إنترناشيونال أو تزّودك أنت بالمنتجات أو الخدماتاألطراف الثالثة التي تزّود الشركات التابعة ل •
)في المجاالت ذات الصلة  المختارين بعناية لشركات التابعة لفيليب موريس إنترناشيونال ا تسويقشركاء عمل وجهات  •

ها تهّمك، وفًقا يعتقدون أنّ بمنتجاتنا أو بما يتناسب مع أسلوبهم وصورتهم( مما يمّكنهم من إطالعك على العروض التي 
 ؛ و لتفضيالتك

 األطراف الثالثة األخرى، حيث يفرض أو يسمح القانون.  •
 لمعرفة المزيد ... 

 
 مشاركة البيانات مع الشركات التابعة لفيليب موريس إنترناشيونال

باعتبارها اإلدارة  تتم مشاركة المعلومات عنك مع فيليب موريس إنترناشيونال منجمينت إس إيه )مقّرها لوزان في سويسرا(،  •
تعالج فيليب موريس إنترناشيونال  المركزية لمعالجة البيانات الشخصية للشركات التابعة لفيليب موريس إنترناشيونال. 

 . خطارألغراض المبيَّنة في هذا اإلالمعلومات عنك لجميع ا منجمينت إس إيه
)في  لفيليب موريس إنترناشيونال المسؤولة عن الدولة التي تعيش فيها يمكن مشاركة المعلومات عنك مع الشركة التابعة •

 .  خطارلم تكن الشركة التابعة التي جمعت المعلومات عنك في البداية( لجميع األغراض المبّينة في هذا اإل أنها حال
: في  على سبيل المثاليمكن مشاركة المعلومات عنك مع أي شركة تابعة لفيليب موريس إنترناشيونال تتواصل معها أو ) •

نترناشيونال في دولة جديدة أو مكان توّفر خدمة أو دعم  بمعرفة مكان بيع منتجات فيليب موريس إسافرت ورغبت حال 
 لمنتجات فيليب موريس إنترناشيونال( من أجل تحسين الخدمات التي نقّدمها لك.

 
 .هنا تأسستتتوّفر معلومات عن الشركات التابعة لفيليب موريس إنترناشيونال والدول حيث 

 مشاركة البيانات مع أطراف ثالثة 
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المعلومات عنك مع أطراف ثالثة تزّود الشركات التابعة لفيليب موريس إنترناشيونال أو تزّودك أنت بمنتجات أو قد نشارك  •
المستشارين ومزّودي خدمات الدفع، ومزّودي خدمات التسليم وتّجار التجزئة ومدّربي المنتجات ومزّودي خدمات كخدمات )

 المعلومات ومزّودي خدمات التحّقق من العمر(.
المختارين  لشركات التابعة لفيليب موريس إنترناشيونالخارجيين ل تسويقجهات مل و نشارك المعلوات عنك مع شركاء ع قد •

 نكّمالمن حيث أو ي انتشابهما ي ألّنه على سبيل المثال، تربطه بمنتجاتناطبيعة الغرض الذي )بما يتماشى مع  بعناية
 يمّكنهم من إطالعك على المنتجات والخدمات والعروض الترويجية التي تهمك( مما دورالسلوب أو األصورة أو ال

 ، وفًقا لتفضيالتك. باعتقادهم
: السلطات على سبيل المثالقد نشارك المعلومات عنك مع أطراف ثالثة أخرى، حيث يقتضي أو يسمح القانون،  •

وعندما نرى   لقانون أو مسؤولين حكوميين آخرين؛إنفاذ ا واستجابًة لطلب من سلطات والدوائر الحكومية؛  ؛التنظيمية
 مشبوه أو أو الخسارة المالية أو فيما يتعّلق بالتحقيق بنشاط غير قانوني المادياإلفصاح الزًما أو مالئًما لتفادي األذى 

 وفي سياق إعادة الهيكلة التنظيمية.  فعلي؛
 

 يمكن إرسال المعلومات عنك؟ نإلى أي
كما المؤسسات متعددة الجنسيات، ترسل الشركات التابعة لفيليب موريس إنترناشيونال المعلومات حول العالم. ووفًقا لذلك، يمكن  

ن إرسال المعلومات عنك عالمًيا )في حال ُجمِّعت المعلومات عنك ضمن المنطقة االقتصادية األوروبية، يعني ذلك أّن من الممك
 إرسال معلوماتك خارجها(. 

 معرفة المزيد... 
، يمكن إرسال معلوماتك إّما داخل أو خارج الدولة أو المقاطعة حيث خطارعند استخدام المعلومات كما هو موضح في هذا اإل

 . تم جمعها، بما في ذلك إلى دولة أو مقاطعة قد ال تمتلك معايير حماية بيانات مكافئة
 

تنقل الشركات التابعة لفيليب موريس إنترناشيونال داخل المنطقة االقتصادية األوروبية المعلومات  قد فعلى سبيل المثال، 
في جميع الحاالت، يتم و . الشخصية إلى الشركات التابعة لفيليب موريس إنترناشيونال خارج المنطقة االقتصادية األوروبية

 اإلرسال:
 ؛قرار كفاية صادر عن المفوضية األوروبيةعلى أساس  •
 ، أو العقود النموذجية لالّتحاد األوروبيوفًقا للضمانات المناسبة، على سبيل المثل  •
لضرورة الوفاء بااللتزامات بموجب عقد بيننا وبينك )أو تنفيذ تدابير ما قبل التعاقد بناًء على طلبك( أو إلتمام أو أداء عقد   •

 مبَرم لصالحك بيننا وبين طرف ثالث، كالذي يتعّلق بترتيبات السفر.
 

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/transfer/index_en.htm
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وفًقا لقوانين حماية   ،اآلراضي أو في الدول   الئمة، لحماية المعلومات الشخصيةجميع الحاالت، تطّبق تدابير أمنية م في
 البيانات السارية. 

 
 كيف نحمي المعلومات عنك؟ 

االستخدام أو التعديل أو نحن ننّفذ تدابير فنية وتنظيمية مالئمة لحماية المعلومات الشخصية التي نحافظ عليها من اإلفصاح أو 
اإلتالف غير المصّرح به. وعند االقتضاء، نستخدم التشفير والتقنيات األخرى التي قد تساعد على حماية المعلومات التي تقّدمها.  

 ومتطلبات خصوصية بيانات صارمة. إضافًة إلى ذلك، فإّننا نلزم مزّودي الخدمات التابعين لنا باالمتثال إلى متطلبات أمنية
 

 ما مدة حفظ المعلومات عنك؟
نحن نحتفظ بالمعلومات عنك للفترة الالزمة لتحقيق الغايات التي ُجمعت لها المعلومات، إذ ُتحذف المعلومات بعد ذلك. وتتفاوت  

ف هذه الفترة وفًقا للغايات التي ُجمعت لها البيانات. ومن الجدير بالذكر، أّن في بعض الحاالت، يحق لك أن تطلب مّنا حذ
 ألغراض الضرائب والمحاسبة.   على سبيل المثالالمعلومات. كما وقد ُنلَزم قانونًيا في بعض األحيان باالحتفاظ بالمعلومات، 

 لمعرفة المزيد... 
 

 عادًة، نحتفظ بالبيانات بناًء على المعايير المبّينة في الجدول أدناه:
 

 التفسير/معايير االحتفاظ النموذجية  النوع 

التسويق لك )بما في ذلك   •
مراسالت التسويق( )في 
حال كنت تستخدم نقاط  
االتصال الرقمية فكان  
 التواصل معك ممكًنا( 

بيننا؛   التسويق  عالقة  لفترة  التسويقي  ملفك  في  المعلومات  معظم  سبيل ُتحَفظ  على 
مية، أو الرد على مراسالتنا. مع ذلك، تنتهي  ، فترة استخدامك لنقاط االتصال الرقالمثال

صالحية بعض عناصر ملفك التسويقي، كالسجالت التي توّضح طريقة تواصلنا معك، 
سنوات عادة(   3بعد فترة من الزمن، فنحذفها تلقائًيا بعد المدد المحددة ) بطبيعة الحال

 بما يتناسب مع الغاية الذي جمعناها من أجلها. 

التسويق لك )بما في ذلك   •
مراسالت التسويق( )في 

 (لم تعد تتواصل معناحال 

بك لفترة طويلة   أي اّتصاللكننا لم يعد لدينا    هذا السيناريو ما هو موّضح أعاله،يشبه  
ونحذف تاريخ ردك عليها.  لك  نتوّقف عن إرسال مراسالت التسويق  )سنتان عادًة(، ولذا  

حال لم تنقر مّرًة على دعوة لفعالية أو تسّجل دخواًل  يحدث ذلك على سبيل المثال في  
في نقطة اّتصال رقمية أو تتصل بمركز خدمة المستهلكين، خالل تلك الفترة. ويرجع 

 ذلك إلى أّننا نفترض في هذه الحاالت أّنك ال تفّضل تلّقي المراسالت. 
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 التفسير/معايير االحتفاظ النموذجية  النوع 

التسويق لك )بما في ذلك   •
مراسالت التسويق( )في 

ل بك  االّتصا  يكنحال لم 
 ممكًنا(

في حال سّجلت لتلقي مراسالت التسويق، ولم تكن المعلومات التي زّودتنا بها لالّتصال  
 أشهر فقط عادًة للسماح لك بالعودة وتصحيحها.  6نحتفظ بمعلوماتك لفترة  بك صحيحة،  

التسويق لك )بما في ذلك   •
مراسالت التسويق(  

 )تسجيالت غير كاملة(

على سبيل  نفسك في قاعدة بيانات، ولم ُتكمل عملية التسجيل )في حال بدأت بتسجيل  
، في حال لم تكمل عملية التحّقق من العمر، أو لم توافق على أحكام استخدام  المثال

االتصال(،   لفترة  نقطة  بمعلوماتك  بالعودة   6نحتفظ  لك  للسماح  عادًة  فقط  أشهر 
 وتصحيحها. 

 أبحاث السوق  •
لم   الكفالة، خدمة    لدينا  تكن مسجالً في حال  التسويق،  )كمراسالت  أخرى  ألغراض 

أو   السوق  فهم  للجمهور من أجل  المتاحة عنك  المعلومات  المستهلكين(، واستخدمنا 
 تفضيالتك، نحتفظ بالمعلومات عنك لفترة قصيرة ألداء الجزء المحّدد من بحث السوق. 

 عمليات الشراء والكفالة  •

بمعلومات هذه العملية للفترة الضرورية إلتمام عملية    ظ في حال اشتريت البضائع، نحتف
: ألغراض حفظ السجالت على سبيل المثالالبيع، واالمتثال إلى أي التزامات قانونية )

أيًضا،    جهاز  الضريبية والمحاسبية(. وفي حال قمت بالتسجيل للحصول على كفالة
 نحتفظ بمعلومات العملية للفترة الخاصة بالكفالة.  

 لعمالءخدمة ا •

نحتفظ بسجل العمالء،  تواصلت مع خدمة  تفاصيل   في حال  ذلك  في  )بما    المسألة 
في حال احتجت   على سبيل المثالونبقيه طول فترة أهميته لعالقتنا،    وردك(  استفسارك

هذا  .  أو في حال كانت استفساراتك األخيرة ذات صلة  الستبدال جهاز بموجب كفالة
السجالت   المثال)  المؤقتةوقد تبقى  الّتصال هاتفي أجريته    آليل  يسجت:  على سبيل 

لتطلب مّنا مساعدتك في الوصول إلى إحدى المحالت( متاحة حّتى إعداد سجالت 
 ُيحتفظ بها مؤّقًتا فقط.فأكثر دواًما، 

 ُيحتفظ بسجالت تدقيق األنظمة عادًة لبضعة شهور فقط.  سجالت تدقيق األنظمة •

 تحليالت األعمال •
ُتجمع بيانات تحليالت األعمال آلًيا عادًة عندما تستخدم نقاط االّتصال الخاصة بفيليب  

 وُيزال مصدرها/يتم تجميعها بعد فترة وجيزة.  موريس إنترناشيونال 
 

 ما الحقوق والخيارات المتاحة لك؟
 معلومات عنك: ما بحوزتنا من تمتلك بعض أو جميع الحقوق التالية فيما يخصقد 
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 إليها؛ إمكانية الوصول تطلب مّنا منحك  •
 تطلب مّنا تصحيحها أو تحديثها أو مسحها؛ •
 تطلب مّنا تقييد استخدامنا لها، في بعض الحاالت؛ •
 االعتراض على استخدامنا لها، في بعض الحاالت؛ •
 استخدامنا لها؛سحب موافقتك على  •
 قابلية نقل المعلومات، في بعض الحاالت؛ •
 االنسحاب من استخدامنا لها في التسويق المباشر؛ و •
 تقديم شكوى للسلطة اإلشرافية في بلدك )في حال توّفرها(. •
 

في الرسائل التي   اّتصال، أو تزويدك بعنوان ذه الحقوق، مثل روابط "إلغاء االشتراك’نتيح لك طرًقا سهلة لممارسة هنحن 
 تتلقاها. 

 
إضافًة إلى ذلك، قد ترسل بعد تطبيقات الهاتف رسائل لحظية، حول المنتجات أو الخدمات الجديدة على سبيل المثال. يمكنك 

 إلغاء هذه الرسائل من خالل اإلعدادات في هاتفك أو التطبيق. 
 لمعرفة المزيد... 

ففي حال كنت في المنطقة االقتصادية األوروبية، ُتسند إليك الحقوق المبّينة في تستند الحقوق التي تمتلكها إلى قوانين بلدك.  
الجدول أدناه. وفي حال كنت في مكاٍن آخر، يمكنك التواصل معنا )انظر الفقرة "مع َمن تتواصل لطرح أسئلتك؟" في نهاية هذا 

 ( لمعرفة المزيد. خطاراإل
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المعلومات  يخص  فيما  حّقك 
 عنك المتاحة لدينا 

 مزيد من التفاصيل )مالحظة: تسري قيود قانونية محددة على جميع هذه الحقوق( 

إمكانية   • منحك  مّنا  تطلب 
 إليهاالوصول  

 في هذا تأكيد على: 
 معالجتنا أو عدم معالجتنا للمعلومات عنك؛ •
 اسمنا ومعلومات االّتصال بنا؛  •
 الغرض من المعالجة؛  •
 فئات المعلومات ذات الصلة؛  •
المعلومات، وفي حال وجود أي شخص خارج   • فئات األشخاص الذين نشاركهم 

من   انتفاعه  وعدم  األوروبية  االقتصادية  األوروبيالمنطقة  لالّتحاد  كفاية  ،  قرار 
 ناسبة لحماية المعلومات؛ الضمانات الم

 )إذا كان متاًحا لدينا( مصدر المعلومات، في حال لم نحصل عليها منك؛  •
)في حال قيامنا بأٍي من ذلك، مما تم تنبيهك به( وجود عملية صنع قرار آلية،   •

بما في ذلك التحديد النمطي، ينتج عنها آثار قانونية تتعّلق بك أو تؤّثر عليك 
بشكٍل ملحوظ بطريقة مماثلة؛ والمعلومات حول المنطق المتضمَّن؛ باإلضافة إلى  

 معالجة بالنسبة لك؛ و  األهمية والعواقب المتصورة لمثل هذه ال
 معايير تحديد فترة حفظنا للمعلومات •

نزّودك بنسخة مما نستخدمه من معلومات عنك بناء على طلبك )شريطة أاّل يؤّثر ذلك  
 على حقوق وحريات اآلخرين(.

أو  • تصحيحها  مّنا  تطلب 
 تحديثها 

 مكتملة.ينطبق ذلك في حال كانت المعلومات التي لدينا غير دقيقة أو غير 

 تطلب مّنا مسحها  •

 ينطبق ذلك في حال: 
 لم تعد المعلومات التي لدينا ضرورية فيما يتعّلق بالغايات التي نستخدمها لها؛  •
كّنا نستخدم المعلومات على أساس موافقتك وقد سحبت موافقتك )في هذه الحالة،   •

حذف جميع  ُنبقي باعتبارنا أاّل نتواصل معك مجّدًدا، ما لم تطلِّعنا على رغبتك ب
 المعلومات عنك، والتي ُنقابلها باالحترام(؛ 

  - بعد اعتراضك    – نستخدم المعلومات على أساس مصلحة مشروعة، ولم نجد   •
 في استمرار استخدامها؛ أساسية أي مصلحة 

 تم الحصول على المعلومات أو استخدامها بطريقة غير قانونية؛ أو •
 لالمتثال اللتزام قانوني.  •

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm
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المعلومات  يخص  فيما  حّقك 
 عنك المتاحة لدينا 

 مزيد من التفاصيل )مالحظة: تسري قيود قانونية محددة على جميع هذه الحقوق( 

 تقييد معالجتنا لها تطلب مّنا  •

 يسري هذا الحق، مؤّقًتا وقت نظرنا في المسألة، في حال: 
 اعترضت على دقة المعلومات التي نستخدمها؛ أو  •
 اعترضت على استخدامنا المعلومات على أساس مصلحة مشروعة  •

)عند ممارستك لحقك في هذه الحاالت، فإّننا سنقوم بإبالغك قبل استخدامنا للمعلومات  
 مجّدًدا(. 

 ويسري هذا الحق أيًضا في حال: 
 كان استخدامنا غير قانوني وأنت تعارض محو البيانات؛ أو  •
 لم نعد نحتاج للبيانات، لكّنك تحتاجها إلقامة دعوى قضائية.   •

االعتراض على معالجتنا  •
 لها

 تمتلك حّقْين هنا: 
(i)   يمكنك المباشر:  التسويق  في  عنك  المعلومات  استخدمنا  حال  "االنسحاب"  في 

 )دون الحاجة للتبرير( وسنستجيب بدورنا لطلبك؛ و
(ii)   في حال استخدمنا المعلومات عنك على أساس مصلحة مشروعة ألغراض غير

مع   األغراض،  لهذه  لها  استخدامنا  على  االعتراض  يمكنك  المباشر،  التسويق 
 توضيح موقفك الخاص، وسننظر بدورنا في اعتراضك. 

سحب موافقتك على   •
 استخدامنا لها

يسري ذلك في حال كان األساس القانوني الستخدامنا المعلومات عنك هو الموافقة.  
 وتتضح هذه الحاالت من السياق. 

 قابلية نقل المعلومات •

 في حال: 
(i)  قّدمت بيانات لنا؛ و 
(ii)  وفائنا أو  موافقتك  أساس  وعلى  مؤتمتة،  بطرق  البيانات  تلك  استخدمنا 

 التعاقدية تجاهك،بالتزاماتنا 
عندها، يحق لك استعادة البيانات مّنا بصيغة يشيع استخدامها، ويحق لك أن تطلب  

 منا نقل البيانات لشخٍص آخر إن أمكننا القيام بذلك من ناحية فنية. 
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المعلومات  يخص  فيما  حّقك 
 عنك المتاحة لدينا 

 مزيد من التفاصيل )مالحظة: تسري قيود قانونية محددة على جميع هذه الحقوق( 

تقديم شكوى للسلطة   •
 اإلشرافية في بلدك 

األوروبية   االقتصادية  المنطقة  في  دولة  لكل  من    اإلشارةينبغي  أكثر  أو  واحدة  إلى 
 السلطات العامة المعنية بهذا الغرض.

 يمكنك االّطالع على معلومات االّتصال بها هنا: 
protection/bodies/authorities/index_en.htm-c.europa.eu/justice/datahttp://e 

 
 

دة بالدول   نقاط إضافية ُمحدَّ
 قد تمتلك حقوًقا إضافية أخرى وفًقا للدولة التي تتواجد فيها. 

 
 في حال كنت في فرنسا، معرفة المزيد...

التعامل مع المعلومات التي نمتلكها عنك في حال وفاتك )خاصًة  في حال كنت في فرنسا، يحق لك أن تزّودنا بتعليمات حول   •
 ما إذا كان ينبغي لنا تخزينها أو حذفها، وما إذا كان يحق آلخرين االّطالع عليها(. إذ يمكنك: 

"(  CNILلفرنسية لحماية البيانات )تسّمى "مسّجل لدى السلطة اإلشرافية اإصدار تعليمات عامة لمزّود خدمات رقمية   ( أ)
 ي هذه التعليمات على جميع حاالت استخدام المعلومات عنك(؛ أو )تسر 

 تزّودنا بتعليمات خاصة تنطبق فقط على استخدامنا للمعلومات عنك.  (ب)
قد تفرض علينا تعليماتك نقل المعلومات عنك لطرف ثالث )لكن حيث تتضمن المعلومات معلومات عن آخرين، قد يعني التزامنا 

ة أيًضا عدم قدرتنا على اّتباع تعليماتك كاملًة(. يمكنك تعيين طرف ثالث مسؤول عن ضمان اّتباع باحترام حقوقهم في الخصوصي
تعليماتك. وفي حال لم تعيِّّن طرًفا ثالًثا لذلك، سيحق لورثتك )ما لم تذكر خالف ذلك في تعليماتك( ممارسة حقوقك في المعلومات  

 عنك بعد وفاتك:
(i) ك من الوصول إلى المعلومات عنك لتحديد وجمع المعلومات التي قد تفيد في إدارة إلدارة ممتلكاتك )حيث يتمّكن ورثت

 رقمية قد ُينظر إليها على أّنها ذكرى عائلية يمكن نقلها إلى ورثتك(؛ و ممتلكاتك، بما في ذلك أي بضائع أو بيانات
(ii)   مثاًل إلغالق حسابك وتقييد استخدام أو لضمان أّن األطراف المستخدمين للمعلومات عنك يأخذون باالعتبار وفاتك(

 تحديث المعلومات عنك(. 
يمكنك تعديل أو إلغاء تعليماتك في أي وقت. ولمزيٍد من المعلومات حول معالجة المعلومات عنك في حالة وفاتك، انظر المادة  

استخدام حسابك في حالة وفاتك، . من البديهي أّنك ستتوّقف عن  1978كانون الثاني    6المؤرَّخ في    17-78من القانون    1- 40

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm
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وسنقوم بدورنا بحذف المعلومات عنك وفًقا لسياسات االحتفاظ الخاصة بنا )انظر الفقرة "ما مدة حفظ المعلومات عنك؟" لمزيٍد 
 من التفاصيل(. 

 
 مع م ن تتواصل لطرح أسئلتك؟ 

التابعة لفيليب    في حال كانت لديك أية أسئلة، أو ترغب بممارسة أٍي من حقوقك، ستجد معلومات االّتصال بالشركة المعنية 
لها لك أي  هناموريس إنترناشيونال، ومسؤول حماية البيانات إن أمكن،   . وستتوّفر معلومات االّتصال أيًضا في أي مراسالت ُترسِّ

 .من الشركات التابعة لفيليب موريس إنترناشيونال
 

تواصل معها بخصوص استفسارات أو مخاوفك. وفي حال لم تتمكن  إذا تواجدت في دولتك سلطة لحماية البيانات، يحق لك ال
إنصاف   التماس  أيًضا  لك  أو استفساراتك، يحق  أسئلتك  اإلجابة على  إنترناشيونال من  لفيليب موريس  التابعة  المعنية  الشركة 

 قضائي أمام محكمة وطنية.
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 خطارالتغييرات على هذا اإل
ث هذا اإل   خصوصية تكميلي( من وقت آلخر. وسُنعلمك بالتغييرات حيث يفرض القانون القيام بذلك.   إخطار)وأي    خطارقد نحدِّّ
 

 . هنا خطار. يمكنك االطاّلع على اإلصدارات السابقة لهذا اإل2018 مايو 27تاريخ آخر تعديل: 


