سياسة الخصوصية
تقوم شركة .ABC Hosting Ltdبتسيير أعمالها بصفتها  ، ABA.aeوتقوم باعمالها من خلل
الموقع اللكتروني ") https://www.aba.aeالموقع"(
توضح هذه الوثيقة السياسات المتعلقة بجمع واستخدام وإفشاء المعلومات الشخصية المقدمة
من قبل مستخدمي الموقع .نود منك أن تتفهم كيف نستخدم معلوماتك الشخصية ،ولهذا السبب
ننصحك بالتعرف على هذه الوثيقة.
وتضمن  ABA.aeالحماية الكاملة للمعلومات الشخصية للزوار والزبائن .نحن ل نجمع أي
معلومات شخصية لزوار الموقع ،باستثناء الحالت التي يقدمون فيها المعلومات عن طريق
الختيار وكذلك الحالت المذكورة أدناه في هذه الوثيقة.
ل تقوم شركة  ABA.aeببيع أو تبادل المعلومات الشخصية للزوار والزبائن إلى أطراف ثالثة أو
منظمات أخرى.
لقد أنشأنا الموقع بطريقة ل يحتاج الزوار إلى تقديم أي معلومات شخصية عن أنفسهم .ولكن،
مثل العديد من المواقع الخرى ،تستخدم " ABA.aeملفات تعريف الرتباط" لجمع
المعلومات .يمكنك ضبط متصفحك إلى رفض جميع ملفات تعريف الرتباط أو للشارة إلى
حيثيات إرسال ملف تعريف الرتباط.
عندما يقدم لنا شركاؤنا الحاليون والمستقبليون معلوماتهم الشخصية )أو أي معلومات يمكن من
خللها التعرف عليهم( ،يمكنهم التأكد من أنه سيتم استخدامها فقط لدعم علقاتهم مع
 .ABA.aeيجوز لنا استخدام معلوماتك الشخصية للتصال بك أو إرسال رسائل إخبارية أو مواد
تسويقية أو ترويجية وغيرها من المعلومات .كما نستخدم معلوماتك الشخصية للتعامل مع
المدفعات التي قمت بها.
تتخذ  ABA.aeجميع الجراءات المنية الممكنة لمنع فقدان أو استخدام غير قانوني أو تغيير
المعلومات المقدمة من قبل العملء .عندما يدفع المستخدمون مقابل خدماتنا عبر النترنت،
فإن معلوماتهم الشخصية  -بما في ذلك رقم بطاقة الئتمان  -محمية بموجب بروتوكول طبقة
المقابس المنة ) .(SSLوهو بروتوكول الشبكات الحاسوبية لتأمين التصالت بين عملء
تطبيقات الشبكة والخوادم عبر شبكة غير آمنة ،مثل النترنت .أمن المعلومات الشخصية
الخاصة بك مهم بالنسبة لنا ،ولكن تذكر أنه ل توجد وسيلة اتصال عبر النترنت ،أو طريقة تخزين
إلكتروني آمنة  .٪100وبينما نسعى جاهدين إلى استخدام وسائل مقبولة تجاريا لحماية
معلوماتك الشخصية ،ل يمكننا ضمان أمنها المطلق.
تحتفظ  ABA.aeبالحق في تعديل سياسة الخصوصية هذه في أي وقت عن طريق نشر
التغييرات على الموقع .ننصحك بالتحقق مما إذا كان هناك أي تغييرات تم إجراؤها على سياسة

الخصوصية من وقت لخر لن موافقة العميل مبدئيا على هذه السياسة واستمراره في استخدام
خدماتنا بعد إجراء التغييرات ،فإنه يعتبر أن العميل يقبل هذه التغييرات تلقائيا .
إذا كان لديك أي أسئلة أو استفسارات حول سياسة الخصوصية ،يرجى التصال بنا :
support{at}aba.ae

