
 

 

 سياسة الخصوصية

 ملفات تعريف االرتباط أية معلومات تلقائيا، إال فيما يتعلق بالمعلومات الواردة فيخدمة ال تجمع ال - 1

 .)الكوكيز(

"ملفات تعريف االرتباط"( هي بيانات الكمبيوتر، وال سيما يطلق عليها تسمية بسكوتة  . الكوكيز )2

 الملفات النصية

وعادة  ،لخدمةاالنترنت ل من مواقعنهائي، وهي مخصصة لالستخدام المستخدم ال جهازيتم تخزينها في 

وقت التخزين على الجهاز  ينشأ منها ما تحتوي ملفات تعريف االرتباط على اسم موقع الويب الذي 

 فريد من نوعه.الرقم ال، وئينهاال

الذي يؤمن الوصول وللخدمة على جهاز المستخدم النهائي ملفات تعريف االرتباط الذي يضع  ،. الكيان3

 شارعفي سيمني،  ومقرهاسكي فينبتاديوش غوب، صناعة الحلويات مؤسسةتاغو خدمة مشغل إليها هو 

 رادزيمين. 250-05، 125فوومينسكا 

 :لألغراض التاليةتستخدم الكوكيز  - 4

وتحسين استخدام صفحات الويب؛ على  و تفضيالت المستخدم االنترنت للخدمة معمحتوى واكبة مأ( 

مستخدم الخدمة وبالتالي عرض صفحة  التعرف على جهازهذه الملفات تسمح لك  أن وجه الخصوص

 ، وتكييفها الحتياجاته الفردية؛بالشكل المناسب ويب

صفحات الويب، التي تمكنهم  في فهم كيفية استخدام مستخدمي الموقع ، التي تساعدب( إنشاء إحصاءات

 من تحسين هيكلها ومحتواها؛

إعادة إدخال اسم  جلسة خدمة المستخدم )بعد تسجيل الدخول(، حيث ال يحتاج المستخدم إلى مواصلةج( 

 تسجيل الدخول وكلمة المرور في كل صفحة فرعية من الخدمة؛

ط نوعان رئيسيان من ملفات تعريف االرتباط: "ملفات تعريف االرتبا خدمة يوجد داخل هذه ال - 5

في جهاز المستخدم  "مستمرة". ملفات تعريف ارتباط الجلسة هي ملفات مؤقتة يتم تخزينها و للجلسات"

 النهائي حتى تسجيل الخروج، وترك موقع ويب أو

 إيقاف تشغيل البرامج )متصفح الويب(. يتم تخزين ملفات تعريف االرتباط "الدائمة" في

من قبل  تهاإزال ملفات تعريف االرتباط أو إلى وقتصفات واجهاز المستخدم النهائي للوقت المحدد في م

 المستخدم.

 . يتم استخدام ملفات تعريف االرتباط التالية ضمن الخدمة:6

 أ( ملفات تعريف االرتباط "الضرورية"، والتي تمكننا من استخدام الخدمات المتوفرة داخل الخدمة،

 لخدمة؛ا ضمنتوثيق ي تتطلب الالمستخدمة للخدمات الت وثقةملفات تعريف ارتباط الم

داخل لتوثيق إساءة استخدام ا ب( ملفات تعريف االرتباط األمنية، على سبيل المثال المستخدمة للكشف

 الخدمة؛

 قعا" التي تسمح لك بجمع معلومات حول كيفية استخدامك لموئية)ج( ملفات تعريف االرتباط "األدا

 ؛ خدمةاليوب لل

وإضفاء الطابع  "الوظيفية"، والتي تسمح لك "حفظ" اإلعدادات التي اخترتهاد( ملفات تعريف االرتباط 

، التي ينحدر منها اللغة أو المنطقةنطاق اختيار الشخصي على واجهة المستخدم، على سبيل المثال في 



 المستخدم، حجم الخط، مظهر صفحة الويب، وما إلى ذلك؛

، يح للمستخدمين تقديم المزيد من المحتوى اإلعالني"، والتي تتيةه( ملفات تعريف االرتباط "اإلعالن

 مصممة خصيصا لمصالحهم.

سماح بتخزين ياالفتراضي  (اإلعداد . في كثير من الحاالت، والبرمجيات لتصفح الويب )المتصفح7

في أي وقت تغيير يمكن لمستخدمي الخدمة  مستخدم النهائي. ملفات تعريف االرتباط على جهاز ال

 خدمة . يمكن تغيير هذه اإلعدادات بشكل خاص لحظر)ملفات التعريف( الكوكيزب تعلقة الم إعداداتهم

في كل مرة يتم بالغ مستخدم الخدمة  ملفات تعريف االرتباط التلقائية في إعدادات متصفح الويب أو إ

إمكانات وطرق التعامل مع ملفات تعريف  معلومات مفصلة حولتوجد وضعها في خدمة المستخدم. 

 )متصفح الويب(. تباط في إعدادات البرنامجاالر

الخدمة من أن القيود المفروضة على استخدام ملفات تعريف االرتباط قد تؤثر على شغل . يحذر م8

 الوظائف المتاحة على الموقع اإللكتروني للخدمة. بعض

من  م أيضاً الخدمة النتهائي، يمكن أن تستخد مستخدم جهاز. ملفات تعريف االرتباط الموضوعة على 9

 والشركاء الذين يعملون مع الخدمة. تعاونينن اإلعالنيين مع مشغل الخدمة قبل الم

للحصول على مزيد من المعلومات حول ملفات تعريف االرتباط، راجع قسم "مساعدة" في قائمة . 10

 المتصفح

 .على االنترنت الموقع


