إشعار الخصوصية

مقدمة
يسري إشعار الخصوصية هذا على جميع البيانات الشخصية التي تخص شركة  SNC-Lavalinوغيرها من الشركات الفرعية أو التابعة لشركة SNC-Lavalin
(المشار إليها على أنها " )"SNC-Lavalinوأي مواقع إنترنت أو موارد إنترنت مكافئة قد تجمع معلومات عنك وتعالجها وتخزنها ،تحدي ًدا فيما يتعلق بأي اتفاقات
تتعلق بالعمل في شركة  SNC-Lavalinوأي عمليات ومعلومات مرتبطة بالتوظيف تتعلق بها.
وبتقديم بياناتك الشخصية إلى شركة  ،SNC-Lavalinفإنك تقر صراحة أنك قرأت وفهمت إشعار الخصوصية هذا.
ويُنشر إشعار الخصوصية هذا على جميع مواقع اإلنترنت الخاصة بشركة  SNC-Lavalinذات الصلة بالتوظيف للتأكد من أنها متاحة بسهولة للموظفين المحتملين
خالل أي مشاركة .وتحتفظ شركة  SNC-Lavalinبالحق في إجراء تعديالت على إشعار الخصوصية من وقت آلخر حيثما كان ذلك مبررً ا ،وهذا لضمان استمرارها
في التعبير بدقة عن الطريقة التي نعالج بها البيانات الشخصية في سياق التوظيف .كما س ُتنشر أي تحديثات أو تغييرات متعلقة بإشعار الخصوصية على مواقع التوظيف
الخاصة بشركة  SNC-Lavalinذات الصلة والخدمات المرتبطة بها و ُتبرز في نهاية هذه الوثيقة.
إن خصوصية وأمن البيانات الشخصية التي يتم جمعها منك أمر ذي أولوية لدى شركة  .SNC-Lavalinومن المهم أيضًا أن تفهم كيف تتعامل مع هذه البيانات.

مبادئ شركة  SNC-Lavalinلخصوصية البيانات
إن خصوصية البيانات أمر مضمن في جميع ما نقوم به .تنطبق بيانات الخصوصية لدينا على جميع األمور التي نقوم بها ،بغض النظر عن المكان ذي الصلة .وتحقي ًقا
لهذه الغاية:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

تتحمل شركة  SNC-Lavalinالمسؤولية عن البيانات الشخصية التي نتوالها ونعالجها.
يتم جمع البيانات الشخصية ومعالجتها بشكل عادل ،وقانوني ،وشفاف ووف ًقا لمدونة قواعد السلوك الخاصة بنا وفي إطار امتثال خصوصية البيانات
للمجموعة.
يتم توثيق عملية معالجة البيانات الشخصية وتقييمها في البداية لضمان وجود الحد األدنى من مخاطر الخصوصية والتأثير على األفراد.
تبقى البيانات الشخصية لألفراد دائمًا محمية وآمنة وسرية.
يتم جمع البيانات الشخصية فقط عند الضرورة لألغراض القانونية والتنظيمية والتجارية وتستخدم فقط لألغراض المقصودة من جمعها.
يتم االحتفاظ بالبيانات الشخصية فقط طالما كان ذلك ضروريًا لتحقيق الغرض األساسي من المعالجة أو لتلبية التزاماتنا القانونية والتنظيمية.

وتحدد هذه السياسة األساس الذي سيجري من خالله معالجة أي بيانات شخصية نجمعها منك أو التي تقدمها إلينا.
وألغراض أي تشريع لحماية البيانات ،فإن مراقب البيانات هو شركة .SNC-Lavalin
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ما هو أساس معالجة هذه البيانات الشخصية؟
تهدف معالجة بياناتنا الشخصية تمامًا إلى السماح لنا بالرد على طلباتك (مثل االتصال بنا أو إرسال معلومات إليك) ويستند ذلك إلى األسس القانونية التالية:

مثال

األساس القانوني
أداء العقد

عندما نبرم عق ًدا لتقديم المنتجات أو الخدمات ،قد نحتاج إلى جمع بياناتك
الشخصية ومعالجتها حتى نتمكن من الوفاء بالتزاماتنا التعاقدية .وينطبق هذا
أيضًا على أي نشاط سابق للتعاقد ،مثل مواصفات الدور أو عقد العمل أو
عرض العمل.

االلتزامات التنظيمية والقانونية

يجوز لنا جمع ومعالجة البيانات الشخصية لالمتثال اللتزاماتنا التنظيمية أو
القانونية .على سبيل المثال ،عندما نكون ملزمين قانو ًنا باالحتفاظ بسجالت
المبيعات وأي سجالت ضريبية مرتبطة بها.

المصالح التجارية المشروعة

يجوز أن ُنعالج البيانات الشخصية عندما تكون هذه المعالجة ضرورية لمتابعة
مصالحنا التجارية المشروعة ،مثل تشغيل أعمالنا والدفاع عن المطالبات
القانونية.

الموافقة

عندما نعتمد تحدي ًدا على الموافقة على جمع ومعالجة البيانات الشخصية غير
اإللزامية ،فأنت لست ملزمًا بتقديم موافقتك على استخدام بياناتك الشخصية،
وقد تسحب موافقتك بعد ذلك بمجرد تقديمها .ومع ذلك ،تجدر اإلشارة إلى أن
هذا قد يحد من تجربتك مع مواردنا وخدماتنا.

ما هي حقوق خصوصية بياناتي؟
يمتلك كل فرد الحقوق التالية فيما يخص معالجة بياناتهم الشخصية بواسطة شركة :SNC-Lavalin

•
•
•
•
•
•
•

الحق في الوصول إلى البيانات الشخصية وفحصها ،أو تزويدهم بنسخة دائمة من المعلومات المحتفظ بها عنهم.
الحق في طلب تصحيح أي مواضع بها عدم دقة في بياناتهم الشخصية أو حيثما يكون هناك خالف حول دقة المعلومات ،إلى جانب إضافة معلومات
إضافية لتقديم إشعار بأنهم يتشككون في دقة محتوى المعلومات.
ً
خاصة إذا لم تعد المعالجة المستمرة للمعلومات ضرورية.
الحق في طلب محو بياناتهم الشخصية،
ً
الحق في االعتراض على معالجة بياناتهم الشخصية ،خاصة إذا لم تعد هناك أسباب شرعية كافية لشركة  SNC-Lavalinلمواصلة معالجة المعلومات.
الحق في تقييد المعالجة وقابلية نقل البيانات والحق في الطعن في أي عملية صنع قرار أو جمع معلومات.
الحق في تقديم شكوى إلى منظم حماية البيانات حول معالجة شركة  SNC-Lavalinللبيانات الشخصية.
من المهم مالحظة أن الحقوق الموضحة أعاله ليست غير مشروطة ،وأن الظروف المحددة للمعالجة التي تقوم بها شركة  SNC-Lavalinسوف تحدد ما
إذا كان من الممكن ممارسة هذه الحقوق .يمكن الحصول على مزيد من المعلومات حول هذه الحقوق وتطبيقها من مسؤول حماية البيانات.

المعلومات التي قد نجمعها منك ،واالستخدام الذي جمعناها له
يجوز أن تجمع شركة  SNC-Lavalinبياناتك الشخصية بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر اسمك وتفاصيل االتصال بك (باإلضافة إلى عنوان البريد
اإللكتروني الخاص بك) وغيرها من المعلومات ذات الصلة من سيرتك الذاتية.
وفي بعض األحيان ،قد يشمل ذلك أيضًا  -معلومات شخصية حساسة مثل تفاصيل اإلدانات الجنائية واألصل العرقي .نحتفظ بهذه المعلومات ونستخدمها ونكشف عنها
كالتالي:
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•
•
•

لتقديم خدماتنا لك؛
للحفاظ على عالقتنا التجارية ،سواء كنت مستخدمًا لموقعنا اإللكتروني أو مرشحً ا.
لتمكينك من تقديم سيرتك الذاتية للطلبات العامة ،التقدم بطلب للحصول على وظائف محددة أو االشتراك في تنبيهات العمل لدينا .يُرجى االطالع على القسم
المنفصل في سيرتك الذاتية أدناه والذي يوضح االستخدامات اإلضافية واإلفصاحات؛
لتتناسب مع التفاصيل الخاصة بك مع الوظائف الشاغرة ،لمساعدتنا في العثور على وظيفة أنسب لك وإرسال معلوماتك الشخصية (بما في ذلك المعلومات
الشخصية الحساسة) إلى اإلدارات واألقسام الداخلية من أجل التقدم للوظائف؛
لإلجابة على استفساراتك؛
لتقديم المشورة لك عن تحديثات األخبار والمجال واألحداث والعروض الترويجية والمسابقات والتقارير وغيرها من المعلومات .وعندما نفعل ذلك ،ستتمكن
من إلغاء االشتراك من مثل هذه االتصاالت؛
للوفاء بااللتزامات التعاقدية مع عمالئنا
إلى األطراف الثالثة الموثوقة حيث احتفظنا بها لتقديم الخدمات التي طلبتها أنت أو عمالؤنا ،مثل خدمات المرجع والمؤهالت والمراجعة المرجعية الجنائية
(كما هو مطلوب) ،والتحقق من التفاصيل التي قدمتها من مصا در خارجية أو التقييمات النفسية أو اختبارات المهارات .وتتوافق هذه األطراف الثالثة مع
تعهدات مماثلة وسرية من الخصوصية والسرية مثل شركة SNC-Lavalin؛
ّ
نيابة عنا والتي تقدم أيضًا خدمات لنا ،مثل المستشارين المحترفين وأخصائيي تكنولوجيا المعلومات الذين يجرون
األطراف الثالثة التي تؤدي وظائف
أعمال االختبار والتطوير على أنظمة تكنولوجيا األعمال لدينا واألبحاث والمكاتب البريدية ومنسقي المهام.وتتوافق هذه األطراف الثالثة مع تعهدات مماثلة
من الخصوصية والسرية مثل شركة SNC-Lavalin؛

•

ويجوز لنا أيضًا تمرير معلوماتك الشخصية أو السماح بالوصول إلى هذه المعلومات من قِبل شركات مجموعة  SNC-Lavalinحول العالم لتمكينها من
استخدام بياناتك الشخصية لألغراض الموضحة أعاله ،اعتما ًدا على الوظيفة التي تبحث عنها أو الموقع الذي تبحث عن عمل فيه.

•

إذا اندمجت شركة  SNC-Lavalinأو أعمالها أو استحوذ عليها عمل تجاري أو شركة أخرى ،فيمكننا مشاركة المعلومات الشخصية مع المالكين الجدد
للعمل التجاري أو الشركة ومستشاريها ،وفي حالة حدوث ذلك ،سيُرسل إشعار بهذا الحدث؛
ويجوز لنا أيضًا اإلفراج عن معلومات شخصية إلى الهيئات التنظيمية أو أجهزة إنفاذ القانون ،إذا تطلبت منا ذلك.

•
•
•
•
•
•

•

وس ُنفصح أيضًا عن معلوماتك حيث يُسمح لنا بطلب ذلك بموجب القانون؛ وقد نطلب أيضًا موافقتك على جمع معلوماتك الشخصية واالحتفاظ بها
واستخدامها والكشف عنها ألي غرض آخر غير مدرج أعاله.

تنبيهات الوظائف
لالشتراك في رسائل التنبيه الخاصة بالبريد اإللكتروني ،سيطلب منك تقديم عنوان البريد اإللكتروني الخاص بك ،والذي سيُستخدم لغرض إبقائك على علم ،عن طريق
البريد اإللكتروني ،بأحدث الوظائف في مجالك المرشح وسيزودك بأخبار المجال أو كليهما .إذا قررت عدم رغبتك في تلقي هذه المعلومات ،فستوفر روابط إلغاء
االشتراك في كل رسالة بريد إلكتروني تنبهك عن العمل .ويمكن أيضًا تلقي تنبيهات الوظائف عبر قنوات  RSSدون الحاجة إلى تقديم عنوان بريدك
اإللكتروني.و ُترسل رسائل التنبيهات الوظيفية بالبريد اإللكتروني من شركة  SNC-Lavalinأو من مجموعة شركات بعضها خارج المنطقة االقتصادية األوروبية
(وفي هذه الحالة س ُترسل التفاصيل الخاصة بك إلى شركة المجموعة أو الوصول إليها من أجل تمكينها من إصدار تنبيه البريد اإللكتروني الخاص بالعمل لك).

السيرة الذاتية (")"CV
نمنحك خيار إرسال سيرتك الذاتية عبر موقعنا اإللكتروني أو عن طريق تقديم سيرتك الذاتية إلى أحد اخصائيو التوظيف لدينا .ويمكنك القيام بذلك إما التقدم بطلب
للحصول على وظيفة معلن عنها محددة أو للنظر من قبل اخصائيو التوظيف لدينا للوظائف التي يعلن عنها .وس ُتخزن السيرة الذاتية الخاصة بك في قاعدة بيانات شركة
 ،SNC-Lavalinوسيتوصل ليها من جميع متخصصي التوظيف بشركة  SNC-Lavalinفي مؤسستنا .كما يمكن إرسال سيرتك الذاتية عبر البريد اإللكتروني
مباشرة إلى مكاتب شركة  SNC-Lavalinالعالمية األخرى للمراجعة والدخول إلى قاعدة البيانات الداخلية الخاصة بها لتمكينها من تقديم خدماتهم لك .باإلضافة إلى
ذلك ،يمكن الوصول إلى قاعدة بيانات التوظيف بشركة  ،SNC-Lavalinبما في ذلك المعلومات المتعلقة بك ،من قبل أي من متخصصي التوظيف لدينا الذين يعملون
في أماكن أخرى خارج المكان الذي تقيم فيه.
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ويمكنك تحديث سيرتك الذاتية في أي وقت ،ببساطة باتباع نفس اإلجراء لتقديم سيرة ذاتية جديدة .وس ُتجرى أرشفة سيرتك الذاتية القديمة تلقائيًا ،مع إبقاء تفاصيل التقديم
كما هي (على سبيل المثال ،إرسال السيرة الذاتية باستخدام نفس عنوان البريد اإللكتروني أو تقديم النصيحة إلى جهة االتصال ذات الصلة برسالتك الجديدة).

الماكن الذي نخزن فيه سيرتك الذاتية
قد ُتنقل البيانات التي نجمعها منك إلى ،و ُنخزنها في وجهة خارج المنطقة االقتصادية األوروبية (" .)"EEAويمكن أيضًا معالجتها من قبل الموظفين العاملين خارج
المنطقة االقتصادية األوروبية الذين يعملون لدينا أو لدى أحد موردينا .وبتقديم بياناتك الشخصية فإنك توافق على هذا النقل أو التخزين أو المعالجة .وس ُتتخذ جميع
الخطوات الضرورية بشكل معقول لضمان التعامل مع بياناتك بشكل آمن ووف ًقا إلشعار الخصوصية هذا.
و ُتخزن جميع المعلومات التي تقدمها لنا على خوادمنا اآلمنة.
ولسوء الحظ ،فإن نقل المعلومات عبر اإلنترنت ليس آم ًنا تمامًا .على الرغم من أننا سنبذل قصارى جهدنا لحماية بياناتك الشخصية ،إال أننا ال نستطيع ضمان أمن
بياناتك المرسلة إلى موقعنا؛ وأي انتقال على مسؤوليتك الخاصة .وبمجرد استالمنا لمعلوماتك ،سنستخدم إجراءات وميزات أمان صارمة لمحاولة منع الوصول غير
المصرح به.

كيف يتم اإلبقاء على بياناتك الشخصية آمنة؟
لقد قامت شركة  SNC-Lavalinبتنفيذ تدابير أمنية مالئمة من أجل حماية سرية ونزاهة وتوافر البيانات الشخصية للموظفين .إننا نقوم بتوظيف تدابير أمنية تنظيمية
وفنية ،بما في ذلك الحماية بكلمة مرور والتشفير واألقفال المادية وما شابه ،وذلك لحماية البيانات الشخصية ،ولضمان معالجتها بشكل مناسب وثابت ووف ًقا لقوانين
وأنظمة خصوصية البيانات المعمول بها .عندما نمنحك (أو عندما تختار) كلمة مرور تمكنك من الوصول إلى أجزاء معينة من موقعنا ،فأنت مسؤول عن الحفاظ على
سرية كلمة المرور هذه .ونطلب منك عدم مشاركة كلمة مرور مع أي شخص.
إذا كان مصرحً ا لك بالوصول إلى البيانات الشخصية لآلخرين ،فمن المهم أن تتخذ إجراءات حماية مناسبة لحماية هذه البيانات الشخصية.
تقوم شركة  SNC-Lavalinب رصد حركة مرور اإلنترنت الكتشاف الوصول إلى المواقع اإللكترونية غير المالئمة أو غير من المواد األخرى .كما تستخدم شركة
 SNC-Lavalinأيضًا فالتر البريد اإللكتروني لحظر البريد اإللكتروني المتطفل وفيروسات الكمبيوتر .وقد يحدث أن تكون بعض رسائل البريد اإللكتروني ومواقع
الويب الشرعية قد تم حظرها أو إعاقتها بواسطة هذه الفالتر.

اإلفصاح عن معلوماتك
نحن ال نمرر أو نبيع معلومات شخصية عبر اإلنترنت إلى أطراف ثالثة .ومع ذلك ،يجوز لنا مشاركة المعلومات داخل منظمتنا وفي بعض الحاالت ،سيكون من
الضروري نقل المعلومات إلى مديري المعاش التقاعدي أو مشاركتهم .وقد يشمل ذلك على موظفينا ووكالئنا ومقاولينا ومقاولي الباطن .يُرجى مالحظة أنه بإرسال
معلوماتك الشخصية إلينا فإنك توافق على معالجة ونقل هذه المعلومات بهذه الطريقة.

إلى متى يمكن االحتفاظ ببياناتك الشخصية؟
إننا نحتفظ بسجالت خاصة بالبيانات الشخصية ألغراض تنظيمية وقانونية وإدارة العقود .إال أننا نقوم باالحتفاظ بالبيانات الشخصية طالما كان ذلك ضروريًا فقط
للغرض أو األغراض التي تم الجمع من أجلها .يتم االحتفاظ بالسجالت لفترة احتفاظ محددة مسب ًقا ،والتي قد تتجاوز العقد مع شركة  .SNC-Lavalinيتم االحتفاظ
بالبيانات الشخصية لالمتثال مع االلتزامات والمتطلبات األخرى القانونية والتعاقدية مثل الصحة والسالمة .وعند اللزوم ،يمكن الحصول على المزيد من المعلومات
المتعلقة بسياسة االحتفاظ بالسجالت لدينا من مسؤول حماية بيانات شركة  SNC-Lavalinالذي توجد تفاصيل االتصال الخاصة بها أدناه.

عمليات النقل الدولية للبيانات الشخصية
قد نقوم بنقل البيانات الشخصية ،ألغراض المعالجة الموضحة في إشعار الخصوصية هذا ،إلى أي شركات أخرى ضمن شركة  SNC-Lavalinأو إلى أطراف ثالثة
ممن يقومون بمعالجة البيانات نيابة عنا بموجب تعليماتنا .قد تعمل شركة  SNC-Lavalinومعالجات البيانات ذات الصلة على نطاق عالمي في جميع أنحاء أوروبا
والشرق األوسط وآسيا والمحيط الهادي وأمريكا الشمالية وأفريقيا ،وقد تقوم أيضًا بإنشاء مؤسسات في مناطق أخرى .ولذلك ،فإننا نحتفظ بالحق في نقل ومعالجة
البيانات الشخصية على أساس عالمي وشامل بما يتماشى مع التزاماتنا القانونية والتنظيمية والتعاقدية.

صفحة4

إشعار الخصوصية
إال أننا لن نقوم بنقل البيانات الشخصية للموظفين إال عند الضرورة من أجل إدارة أعمالنا والوفاء بالتزامتنا التعاقدية واالمتثال إلى التزاماتنا القانونية والتنظيمية .إننا
سوف نسعى للتحقق من أن عمليات نقل البيانات الشخصية هذه تتوافق مع جميع قوانين وأنظمة خصوصية البيانات المعمول بها ،إلى جانب تقديم الحماية المناسبة
للحقوق والحريات الممنوحة لجميع األفراد بموجب هذه القوانين .على الرغم من ذلك ،قد تكون هناك حاالت ألسباب قانونية أو تعاقدية ،حيث ال يُسمح لنا بنقل البيانات
الشخصية خارج نطاق سلطات قضائية معينة .وعند اللزوم ،يمكن الحصول على مزيد من المعلومات المتعلقة بالتحويالت الخارجية للبيانات الشخصية من مسؤول
حماية البيانات بشركة  SNC-Lavalinالذي توجد تفاصيل االتصال الخاصة به أدناه.

مواقع الطرق الثالث
قد نوفر ارتباطات تشعبية من الموقع إلى مواقع ويب تابعة لألطراف الثالثة .ويُرجى مالحظة أن بيان الخصوصية هذا ال ينطبق إال على محتويات هذا الموقع وليس
ً
رابطا.
على مواقع الويب التي قد نقدم لها

كيفية االتصال بنا لتحديث بياناتك الشخصية أو أي استفسارات قد تكون لديك
إذا كانت أية معلومات قدمتها لنا غير دقيقة أو قديمة ،أو إذا كان لديك أي استفسارات حول بيان الخصوصية هذا ،عبر البريد اإللكتروني
إلى مسؤول حماية البيانات الذي توجد تفاصيل االتصال الخاصة به أدناه..

ماذا أفعل إذا كان لدي شكوى أو اكتشفت انتها ًكا لمتطلباتنا؟
يجب رفع الشكاوى و/أو انتهاكات متطلباتنا المتعلقة بمعالجة البيانات الشخصية بواسطة شركة  SNC-Lavalinلدى مسؤول حماية البيانات في المقام األول ،كما
يجب أن تتبع المتطلبات الموضحة في إطار سياسة االمتثال لسياسة الخصوصية المتاحة على شبكة اإلنترانت الداخلية لشركة .SNC-Lavalin
يمكن االتصال بمسؤول حماية البيانات عبر العنوان التالي:
مسؤول حماية البيانات
فريق االمتثال لخصوصية البيانات
SNC-Lavalin
Park Ave 500
Almondsbury
Bristol
BS32 4RZ
البريد اإللكترونيdata_privacy@snclavalin.com :
في حالة عدم رضا شخص ما عن الطريقة التي تعاملنا بها مع شكوى ،يجوز له إحالة المسألة إلى منظم حماية البيانات ذي الصلة (على سبيل المثال ،مكتب مفوض
معلومات المملكة المتحدة ،ومكتب مفوض الخصوصية في كندا وما شابه من الجهات) لمزيد من الدراسة.

ما هي التغييرات التي أُجريت على إشعار الخصوصية هذا؟
سوف يتم توثيق أي تغييرات ُتجرى على إشعار الخصوصية هذا أدناه.
اإلصدار 1

تم إنشاء إشعار خصوصية شركة  SNC-Lavalinفي مايو 2018

ملفات تعريف االرتباط وتحليالت جوجل
صفحة5

إشعار الخصوصية
تحليالت جوجل
يستخدم موقع الويب هذا تحليالت جوجل ،وهي عبارة عن خدمة تحليالت الويب مقدمة من شركة جوجل"( .جوجل") .تستخدم تحليالت جوجل ملفات تعريف االرتباط
(ملفات نصية موضوعة على جهاز الكمبيوتر) لمساعدة مشغلي مواقع الويب على تحليل كيفية استخدام المستخدمين للموقع .وسيتم نقل المعلومات التي تم إنشاؤها
بواسطة ملف تعريف االرتباط حول استخدامك لموقع الويب (بما في ذلك عنوان الـ  IPالخاص بك) إلى جوجل وتخزينها على خوادم في الواليات المتحدة .وستستخدم
جوجل هذه المعلومات لغرض تقييم استخدامك لموقع الويب ،وتجميع التقارير حول نشاط موقع الويب لمشغلي مواقع الويب وتقديم خدمات أخرى تتعلق بنشاط موقع
الويب واستخدام اإلنترنت .ويجوز لشركة جوجل أيضًا نقل هذه المعلومات إلى أطراف ثالثة إذا كان ذلك مطلوبًا بموجب القانون ،أو في الحاالت التي تعالج فيها هذه
ً
نيابة عن جوجل .لن تربط جوجل عنوان الـ  IPالخاص بك بأي بيانات أخرى تحتفظ بها جوجل .وباستخدام هذا الموقع  ،فإنك توافق على
األطراف الثالثة المعلومات
معالجة البيانات الخاصة بك عن طريق جوجل بالطريقة ولألغراض المبينة أعاله.

ملفات تعريف االرتباط
عندما تزور موقعنا ،نستخدم ملفات تعريف االرتباط ،وهي عبارة عن أجزاء صغيرة من المعلومات تسمح لنا بالحفاظ على اتصالك بموقعنا .ال تقوم ملفات تعريف
االرتباط هذه بجمع أو تخزين أي معلومات تعريف شخصية .كيفية تعطيل ملفات تعريف االرتباط في المستعرض الخاص بك
االسم

التفاصيل

طبيعة
ملفات
تعريف
االرتباط

نوع ملفات
تعريف االرتباط

سبب االستخدام /
ما هي الوظيفة التي تؤديها

__utma

تتتبع عدد الزيارات لكل مستخدم
ووقت الزيارة األولى والسابقة
والزيارة الحالية (من المفترض جزئيًا
إجراء تدقيق مزدوج).

طرف ثالث

دائم

وفي في حال تم استخدام تحليالت
جوجل

__utmb

ُتستخدم لتتبع مدة البقاء على الموقع -
عندما تبدأ الزيارة وتنتهي تقريبًا

طرف ثالث

دائم

__utmc

ُتستخدم لتتبع مدة البقاء على الموقع -
عندما تبدأ الزيارة وتنتهي تقريبًا
وينتهي هذا بسرعة

طرف ثالث

دائم

__utmz

تتبع من أين يأتي الزائر (محرك
البحث ،الكلمة الرئيسية للبحث،
والرابط)

طرف ثالث

دائم

SERVERID

معرف الخادم الذي قدم الطلب

الطرف
األول

الجلسة

ُتدار بواسطة تكنولوجيا Microsoft
التي يستخدمها IP3

ASP.NET_SessionId

معرف الجلسة المستخدم حاليًا

الطرف
األول

الجلسة

ُتدار بواسطة تكنولوجيا Microsoft
التي يستخدمها IP3

atkins-global-live#ip3_device

جهاز سايتكور

الطرف
األول

الجلسة

لتتبع األجهزة ،على سبيل المثال ،سطح
المكتب أو الجوال

atkins-global-live#lang

تخزن اللغة للموقع

الطرف
األول

الجلسة

لتتبع اللغة عند التنقل عبر الموقع

_nlbi

Incapsula DDoS

طرف ثالث

تمت إزالته بعد

تحميل ملف تعريف االرتباط .لضمان

صفحة6

إشعار الخصوصية
إغالق
المستعرض

إرسال طلبات العميل إلى نفس خادم
األصل.

 Protectionaوجدار حماية
البيانات
_incap_ses

Incapsula DDoS
 Protectionaوجدار حماية
البيانات

طرف ثالث

تمت إزالته بعد
إغالق
المستعرض

ملف تعريف االرتباط الذي ترتبط به
طلبات  HTTPبجلسة معينة من أجل
الحفاظ على الجلسات الحالية (مثل
جلسة عمل ملفات تعريف االرتباط)

_cookieConsent

نص إخالء مسؤولية موافقة ملفات
تعريف االرتباط

الطرف
األول

 1سنة

يتذكر ما إذا كان المستخدم قد وافق
على ملفات تعريف االرتباط

_visid_incap

Incapsula DDoS
 Protectionaوجدار حماية
البيانات

طرف ثالث

دائم لمدة 12
شهرً ا

ملف تعريف االرتباط الذي ترتبط به
الجلسات بزائر محدد (زائر يمثل
حاسوبًا محد ًدا) لتحديد العمالء الذين
زاروه بالفعل

__gat

ملف تعريف االرتباط بتحليالت
جوجل

طرف ثالث

 2سنتين

معرف التتبع للتحليالت

_ga

ملف تعريف االرتباط بتحليالت
جوجل

طرف ثالث

 2سنتين

تستخدم لتمييز المستخدمين

AWSELB

AWS Classic Load
Balancer Cookie

طرف ثالث

إزالة بعد جلسة
مغلقة مع الخادم

تحميل موازنة ملفات تعريف االرتباط
تستخدم لتعيين الجلسة إلى الطلب.

V2.AGRegionNews

محدد المنطقة

الطرف
األول

في نهاية الجلسة

لعرض األخبار الخاصة بالمنطقة في
قسم األخبار.

V2.AGRegion

مضرب المنطقة

الطرف
األول

في نهاية الجلسة

لتعيين المنطقة المحددة في التنقل.

V2.AGRegionMobi

محدد المنطقة (موقع الجوال)

الطرف
األول

في نهاية الجلسة

لتعيين المنطقة المحددة في التنقل في
موقع الجوال.

V2.AGLatitude

موقع ملف تعريف االرتباط

الطرف
األول

في نهاية الجلسة

تستخدم لخريطة الموقع إلظهار أقرب
مؤشر للمكاتب لموقع الجوال.

V2.AGLongitude

موقع ملف تعريف االرتباط

الطرف
األول

في نهاية الجلسة

تستخدم لخريطة الموقع إلظهار أقرب
مؤشر للمكاتب لموقع الجوال.

MyPages

إنشاء ملف تعريف ارتباط PDF

الطرف
األول

األربعاء1 ،
يناير 3000

تستخدم إلنشاء وثيقة ( PDFمنشأ
 )PDFبشكل وظيفي.

MyPagesCounter

إنشاء ملف تعريف ارتباط PDF

الطرف
األول

األربعاء1 ،
يناير 3000

تستخدم إلنشاء وثيقة ( PDFمنشأ
 )PDFبشكل وظيفي.

V2.PRRegion

محدد المنطقة ()PR

الطرف
األول

في نهاية الجلسة

يستخدم لمرشح  PRبشكل وظيفي.

صفحة7

إشعار الخصوصية
V2.TearSheetDownload

تنزيالت ملخص المشروع

الطرف
األول

في نهاية الجلسة

تستخدم لتنزيل وثيقة ملخص المشروع
بشكل وظيفي.

V2.TearSheetDownloadByPass

تنزيالت ملخص المشروع

الطرف
األول

في نهاية الجلسة

تستخدم لتنزيل وثيقة ملخص المشروع
بشكل وظيفي.

Thistotal

البحث في ملف تعريف االرتباط

الطرف
األول

في نهاية الجلسة

تستخدم للبحث بشكل وظيفي.

__gid

ملف تعريف االرتباط بتحليالت
جوجل

طرف ثالث

 24ساعة

يُستخدم لتمييز المستخدمين.

التعريفات:
•
•
•
•
•
•

ملف تعريف االرتباط "الطرف األول"  -ملف تعريف ارتباط وضعه هذا الموقع
ملف تعريف االرتباط "الطرف الثالث"  -ملف تعريف ارتباط وضعه نطاق آخر (على سبيل المثال ليس هذا الموقع)
ملف تعريف االرتباط "الدائم" ُ -تخزن معلومات ملفات تعريف االرتباط بشكل دائم على جهازك
ملف تعريف االرتباط "الجلسة" ُ -تخزن معلومات ملفات تعريف االرتباط مؤق ًتا في ذاكرة مستعرض الويب الخاص بك
ملفات تعريف االرتباط "ضرورية للغاية"  -تكون ملفات تعريف االرتباط هذه ضرورية حتى يمكن لموقع الويب العمل .ال تكون الموافقة ضرورية.
نحن ال نسعى إلى جمع معلوماتك الشخصية ،ونسعى جاهدين إلخفاء معلوماتك الشخصية حيثما كان ذلك مناسبًا.

صفحة8

