
 

 نحن حريصون على خصوصياتك
خصوصياتك ، هلذا قمنا بتطوير حريصون على محاية حنن  (."كيا"كيا موتورز كوربوريشن )  تنتجها أسرتاليا مع كيا" واليتإىل "القيادة السعيدة مرحًبا بك يف 

وألي غرض نقوم جبمعها. وتلتزم كيا أسرتاليا مع كيا" إىل "القيادة السعيدة هذه السياسة اليت تشرح لك نوعية املعلومات الشخصية اليت جنمعها منك عرب 
تعرف ما نقوم به بالتعامل مع بياناتك الشخصية مبسؤولية ووفًقا للقوانني السارية حلماية البيانات واخلصوصية. حنن نعتقد أنه من املهم بالنسبة لك أن 

 . أسرتاليا مع كيا"إىل دة "القيادة السعيخبصوص معلوماتك الشخصية اليت تقدمها لنا يف إطار 
 

 جمع المعلومات واستخدامها 
عنها عالنية )مثل  اإلفصاحسواًء املعلومات اليت يتم اليت تعرف الشخصية مصطلح "معلومات شخصية"املستخدم يف هذه السياسة يشري إىل املعلومات 

)مثل الربيد اإللكرتوين واجلنسية(. وحنن يف األساس نقوم جبمع  ومتابعيكعنها بينك وبني أصدقاءك  اإلفصاحاألخري( أو اليت يتم االسم االسم األول و 
ومع هذا فنحن أيًضا جنمع معلوماتك الشخصية كاالسم  أسرتاليا مع كيا"إىل "القيادة السعيدة معلوماتك الشخصية كالربيد اإللكرتوين واجلنسية من خالل 

باجلائزة. وأيًضا إذا مت إختيارك كفائز وفًقا  الفوزعن  "مع كيا أسرتالياإىل "القيادة السعيدة يف مسابقة أنت واملشاركني اآلخرين األول واألخري هبدف إخطارك 
ومات العنوان، للقواعد الرمسية هلذه املسابقة فيمكن أن نطلب منك إفادتنا مبعلومات شخصية إضافية حنتاجها من أجل عملية منحك اجلائزة ومن تلك املعل

 والعمر. س اجلنرقم اهلاتف، 
 

  المعلومات المجمعة إلكترونًيا
  معلومات الشخصيةالستخدام إ

 باإلضافة إىل االستخدامات احملددة املذكورة عاليه، ميكن أن نستخدم املعلومات الشخصية اليت جنعها هبدف
 ؛زبائن لكاللتقدمي خدمات  ألغراض إدارية أو وذلك مثالً أسرتاليا مع كيا" إىل ملسابقة "القيادة السعيدة تصال بك فيما خيص استخدامك )أ( اال

 ؛ أواليت طلبتها املراسالترسال والوالرد عليها ، هبدف تلبية طلباتك ، ألجله هذه املعلومات متد  )ب( للغرض الذي ق  
 )ج( إلخطارك عن التغريات املهمة يف سياساتنا . 

 
  الخداع عبر االنترنت

من  هويتكباسم "اخلداع". وبالتايل فإن محاية املعلومات ملساعدتك على محاية اليت ت عرف حالًيا أو املمارسات اهلوية هتتم كيا كثريًا مبحاربة عمليات سرقة 
بطريقة غري آمنة أو عن  ئتمانية أوكلمة المرور أو رقم بطاقتك الشخصيةبيانات بطاقتك االمن أولويات كيا. حنن مل ولن نطلب منك أبًدا  هو السرقة

 اإللكرتوين غري املؤمن أو حىت عن طريق االتصاالت اهلاتفية.  طريق الربيد
 

 لمعلومات الشخصيةا إفصاحنا عن
أو يف حال أعتقدت   اإلفصاح عنهاباستثناء ما مت وصفه ضمن هذه السياسة فإن كيا لن تتقاسم معلوماتك الشخصية مع أطراف ثالثة ما مل توافق أنت على 

 مناسب يف حاالت  اإلفصاحكيا أن 
 .لتزام بالقانون واإلجراءات القانونيةاال (1)
  .األموال املدينة لنا وحتصيل مثل حتديد الفواتري  وممتلكاتنا والدفاع عنهامحاية حقوقنا  (2)
 . أو أسرتاليا مع كيا"إىل ملسابقة " القيادة السعيدة  من سوء االستخدام أو االستخدام غري املصرح بهمبا فيه محاية زبائننا أو مستخدمينا  (3)
 املستخدمني اآلخرين. و زبائننا و  ممتلكات موظفينا ومحايةسالمة  ضمان (4)
  :لكل من أو نقلهاعن معلوماتك الشخصية  باإلفصاحميكن لكيا أن تقوم كذلك 
 األم(  الشركة )مثل الشركات التابعة هلا أو ئهاشركا (1)
 أو ،الستخدامهم احملدود الذي يكفي لتقدمي اخلدمة فقطالدفع ( ولكن خدمة ملقدمي اخلدمة هلا )مثل مقدمي خدمة االستضافة أو  (2)



ستطلب كيا من شركائها أن يقتصر استخدامهم ملعلوماتك الشخصية على احتياجاهتم فقط و  يف حال احلصول على موافقتك الصرحية.  (3)
 املعلومات. هذه عن باإلفصاح وللهدف الذي قمت من أجله 

 أسرتاليا مع كيا" إىل " القيادة السعيدة صلة مبسابقة العلومات ذات املذلك كو ، إحصائيات عن زبائنها وزوارها ميكن أن تقوم كيا جبمع وتكوين أو استقاء 
ية معلوماتك الشخصية اليت مت مجعها وفق سياسة ر على الرغم من أننا سنستخدم كل اجلهود املعقولة حلماية سو واليت لن تستخدم لتحديد هويتك. 

بالكامل. وبالتايل فنحن ال نتحمل أي مسؤولية عن كشف أي معلومات  أهنا آمنةالبيانات بوسائط كاإلنرتنت ال ميكن ضمان اخلصوصية هذه فإن إرسال 
 نتيجة خلطأ يف اإلرسال أو أية أفعال غري مصرح هبا من أطراف ثالثة أو من خالل استخدام الكوكيز بواسطة أطراف ثالثة. 

 
  القوانين الحاكمة وتسوية المنازعات

أو هبذه السياسة  خبصوصقد تنشأ بني الطرفني املنازعات أو خالفات أو اختالفات مجيع تسوية وسيتم  وتفسر هذه السياسة وحتكمها قوانني مجهورية كوريا.
ن بداية هذا التفاوض، يتم ا م( يومً 30. ويف حالة عدم التوصل إىل تسوية ودية من خالل هذا التفاوض يف غضون ثالثني )بطريقة وديةأوخرقها  له عالقة هبا

حمكمني معينني وفقا للقواعد املذكورة.  (3)  عن طريق التحكيم مبوجب قواعد التحكيم لغرفة التجارة الدولية من قبل ثالثة يف النهايةتسوية هذه اخلالفات 
التجاري الكوري. وال يكون للمحكمني سلطة إصدار  مهورية كوريا، وفقا لقواعد التحكيم التجاري الصادرة عن جملس التحكيمجبوجيرى التحكيم يف سول 

كمة باإلضافة تعويضات تأديبية. ويف حالة نشوء دعاوى تتعلق هبذه السياسة، حيق للطرف السائد احلصول على مجيع أتعاب احملاماة املعقولة وتكاليف احمل
 إىل أي تعويض آخر ميكن أن متنحه احملكمة املذكورة أعاله.

 
  كيف تتصل بنا

 riakia@omantel.net.omيا ترحب بأسئلتكم ومقرتحاتكم عن اخلصوصية ، يرجى إفادتنا بتعليقاتكم عرب الربيد اإللكرتوين التايل :ك

 

   
 


