
 

 

 

 GTFOلعبة  

 سياسة الخصوصية

 2022أكتوبر  20تاريخ آخر تحديث: 

 شكًرا لك على استخدامك لمنتجاتنا وخدماتنا! نحن نحترم مخاوفك بشأن الخصوصية ونقدر ثقتك بنا.

الهدف منه مساعدتك في  وهذا الملخص  "(،  سياسة الخصوصية فيما يلي ملخص للمعلومات الواردة في سياسة الخصوصية هذه )" 
تصفح سياسة الخصوصية، ولكنه ليس بديًًل عن قراءة نص السياسة بالكامل! ويمكنك استخدام الروابط التشعبية المدرجة في الملخص  

 لًلنتقال مباشرة إلى أقسام معينة. 

 ما هي المعلومات التي نحتاجها لتقديم اللعبة؟ 

إلى بعض المعلومات منك إلعداد ذلك الحساب. وإذا اخترت ذلك، يمكنك تقديم معلومات عند تسجيلك حساب الستخدام اللعبة، فسنحتاج  
أخرى معينة لتخصيص تجربة اللعبة وتمكين ميزات اللعبة، أو المشاركة فيها. وإذا كنت بحاجٍة إلى التواصل معنا، فسنحتفظ ببعض  

 . للمزيد من المعلومات المعلومات حتى نتمكن من معاودة االتصال بك ومعالجة أي مخاوف.  

 كيف سنستخدم معلوماتك؟ 

نستخدم معلوماتك لتوفير العديد من الوظائف والخدمات التي تشكل اللعبة. كما نستخدم معلوماتك ألغراض التحقق من الحساب ودعم  
اتك مع أي أطراف ثالثة، إال إذا كنا بحاجة إلى ذلك من أجل تقديم اللعبة )على سبيل المثال، يمكنك، اللعبة وتحسينها. وال نشارك معلوم

إن شئت، تسجيل البيانات على المنصات المجتمعية عبر اإلنترنت أو نسخ بياناتك احتياطيًا أو االستفادة من الشركات التابعة لنا حول  
اقبة نجاح برامجنا التسويقية واإلعًلنية أو عندما نتلقى تعليمات من محكمة أو سلطة أو نكون  العالم لمساعدتنا في تقديم اللعبة( أو مر

 . للمزيد من المعلومات ُملزمين بموجب القانون.  

 من األفراد والجهات الذين ُنطلعهم على معلوماتك؟ 

ببعض األطراف الثالثة لمساعدتنا في تقديم أفضل تجربة ممكنة )على سبيل المثال، الخدمات السحابية لنسخ بياناتك احتياطيًا نستعين  
وخدمات الدعم ومقدمي خدمات تحليل البيانات إلجراء تحليًلت البيانات(. وعندما نستعين بطرٍف ثالث، فإننا ال نقوم بذلك إال لمعالجة  

ها لألغراض الموضحة في سياسة الخصوصية هذه. كما أن لدينا شركات تابعة في جميع أنحاء العالم تساعدنا في  معلوماتك أو تخزين 
 .للمزيد من المعلومات . تقديم اللعبة، وقد يُطلب منا بموجب التزام قضائي أو قانوني اإلفصاح عن معلوماٍت معينة في بعض الظروف

 أين نعالج معلوماتك؟ 

تقع خوادمنا في السويد. ويمكن لفرق الدعم والفرق الهندسية وغيرها من فرقنا الوصول إلى معلومات من خارج المكان الذي تعيش  
 .ماتللمزيد من المعلوأنت فيه، بما في ذلك الوصول إليها من السويد. 

 ما هي مدة احتفاظنا بمعلوماتك؟ 

بوجه عام، نحتفظ بمعلوماتك خًلل المدة التي تحتفظ فيها بحسابٍ خاص باللعبة، أو حتى يتم حذف الحساب وفًقا لطلبك، وبعد ذلك يتم  
للمزيد  حذف بياناتك )كما هو موضح بمزيٍد من التفصيل في سياسة الخصوصية هذه(، ما لم تتطلب القوانين المعمول بها خًلف ذلك.  

 . من المعلومات

 كيف أستطيع ممارسة الحقوق المقررة لي بخصوص معلوماتي؟ 

بناًء على مكان إقامتك، قد تكون لك حقوق معينة بخصوص معلوماتك، مثل حق الوصول إليها، أو الحصول على نسخة من بياناتك،  
 . للمزيد من المعلومات يد معالجتنا لبياناتك أو االعتراض على هذه المعالجة. أو طلب حذف بياناتك، أو تقي 

 طرق التواصل معنا 

إذا كانت لديك أي أسئلة حول أي شيء في سياسة الخصوصية هذه، أو كنت ترغب في ممارسة أي حقوق مقررة لك، فيُرجى التواصل  
 .  هنامعنا 



 

 

 
 

 كيف سُنخطرك بأي تغييرات؟ 

صوصية هذه سيتم نشرها هنا. ولهذا، يُرجى مراجعة هذه الصفحة بانتظام لمعرفة أي تحديثات  التغييرات التي تطرأ على سياسة الخ
 . للمزيد من المعلوماتهذه.  سياسة الخصوصية أو تغييرات تطرأ على  

 بيانات االتصال 

   privacy@10chambers.comالبريد اإللكتروني:  Chambers AB 10: مراقب البيانات
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 ! GTFOمرحبًا بك في لعبة  

هذه   الخصوصية  سياسة  ولماذا توّضح  وكيف  بلعبة    متى  يتعلق  فيما  الشخصية  معلوماتك  معالجة  وتحّدد  اللعبة)"  GTFOتتم   ،)"
معلوماتك اختياراتك وحقوقك فيما يتعلق بهذه المعلومات. ونرجو منك قراءة هذه السياسة بعناية؛ ألنه من المهم لك أن تفهم كيف نجمع  

 ونستخدمها، وكيف يمكنك التحكم فيها.  

هذه، يُرجى عدم تقديم معلوماتك عند    سياسة الخصوصية إذا كنت ال توافق على معالجة معلوماتك الشخصية بالطريقة الواردة في  

شخصية كما هو موضح في  طلبها والتوقف عن استخدام اللعبة، فاستخدامك للّعبة يمثل إقراًرا منك بقواعدنا المتعلقة بمعلوماتك ال

 هذه.   سياسة الخصوصية
 

 (. الملكية للمتكلمينأو  المفعول أو  بضمير الفاعل)يُشار إليها  Chambers AB 10تولى تطوير هذه اللعبة شركة 

.  Chambers AB 10وألغراض قوانين حماية البيانات، يكون مراقب البيانات لمعلوماتك الشخصية فيما يتعلق باللعبة هو شركة 
 ستوكهولم، السويد. 60 113أ، 95في دروتنينغاتان  Chambers AB 10ويقع العنوان المسجل لشركة 

 . DPO@10chambers.comيمكن التواصل مع مسؤول حماية البيانات لدينا على 

يُرجى التواصل معنا إذا كانت لديك أي أسئلة أو شواغل بشأن معالجة معلوماتك الشخصية. ويمكنك التواصل معنا في أي وقت على  
ivacy@10chambers.compr . 

 أنواع المعلومات الشخصية التي نستخدمها  .1

يوضح هذا القسم األنواع المختلفة للمعلومات الشخصية التي نجمعها منك وطريقة جمعها. وإذا كنت ترغب في معرفة تفاصيل أكثر  
"  كيف نستخدم معلوماتك الشخصيةا، فيُرجى االطًلع على القسم الذي يحمل عنوان "عن أنواع معينة من البيانات وطريقة استخدامنا له

 أدناه.  

 وفيما يلي ملخص غير تفصيلي ألنواع المعلومات الشخصية التي نستخدمها:

 بشكل مباشر أو من خًلل طرف ثالث(. المعلومات التي تقدمها لنا )سواًء . 1
 

: تقدم إلينا معلوماٍت عنك عند إعداد حساب للتسجيل في اللعبة: المعلومات التي نستوردها من  معلومات تسجيل الحساب •
  Steamمن أجل إعداد ملفك التعريفي، بما في ذلك اسمك كما يظهر على برنامج  Steamحسابك المتصل على برنامج 

 لخاص بك.  ا Steamوُمعّرف 

 عنوان البريد اإللكتروني ومحتوى طلب الدعم الذي تقدمه. معلومات دعم العمالء وتعقيباتهم:   •

 : إذا قدمت لنا عنوان بريدك اإللكتروني لتلقي الرسائل اإلخبارية بموافقتك.  عنوان البريد اإللكتروني •

 بك تم إنشاؤها كجزء من اللعبة  معلومات خاصة. 2
 

 نقوم تلقائيًا بجمع بيانات معّينة منك عند استخدامك للّعبة، وهي: 
 

وبيانات اللعب بما في ذلك معلومات تسجيل الدخول ومعلومات    Playfabبيانات اللعبة الخاصة بك، بما في ذلك ُمعّرف   •
(، ومعلومات الجهاز، بما في ذلك ُمعّرف الجهاز، والمنصة والمعلومات  IPممارسة اللعبة؛ وعنوان بروتوكول اإلنترنت )

 المتعلقة باستخدامك للعبة، مثل إحصائيات اللعب )مثل المستوى والنقاط(؛ 
 

على سبيل المثال، إذا اتصلت بفريق الدعم لدينا، فإننا نجمع معلومات تشمل بريدك اإللكتروني  في كل مرة تتفاعل معنا،   •
 والمحتوى المفصح عنه في البريد اإللكتروني؛

المعلومات المتعلقة بمشاركتك في جهودنا اإلعًلنية، بما في ذلك المعرفات الفنية والموقع وبيانات االتصال والبيانات الوصفية   •
 لفات تعريف االرتباط؛  وُمعّرف م

، وبيانات المبيعات واالستخدام، والمعلومات الفنية،  IPمعلومات لتحليل أداء جهودنا التسويقية واللعبة، بما في ذلك عنوان   •
 والمعرفات الفنية، ومعلومات المشاركة، ومعلومات االتصال. 
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 ملفات تعريف االرتباط  .2

وغيرها من التقنيات المماثلة )مثل إشارات الويب وملفات السجل والبرامج النصية والعًلمات  نحن نستخدم ملفات تعريف االرتباط  
"( لتحسين تجربتك في استخدام اللعبة. وملفات تعريف االرتباط هي ملفات صغيرة تتيح لنا، عند ملفات تعريف االرتباطاإللكترونية( )"

 وضعها على جهازك، توفير ميزات ووظائف معينة.  

 .هنا  من المعلومات حول سياسة ملفات تعريف االرتباط لدينا، انقر لمزيدٍ 

 األطفال  .3

هذا الخيار متاًحا في االختصاص  يجب أال يستخدم األطفال اللعبة ألي غرض، إال إذا قدم ولي األمر أو الوصي موافقة )إذا كان  
 القضائي الذي تتبعه(. 

عاًما أو أي حد أدنى آخر للعمر لمعالجة المعلومات الشخصية في حالة نص    18ونقصد باألطفال المستخدمين الذين تقل أعمارهم عن  
 لحد األدنى للسن المعمول به.  قوانين المنطقة على حد أدنى آخر. وبالنسبة للمستخدمين في مناطق معينة، يوضح الجدول التالي ا

 الحد األدنى لعمر المستخدم  المنطقة التي يوجد فيها المستخدم 
 18 أستراليا

 16 المنطقة االقتصادية األوروبية )ألمانيا وفرنسا فقط( 
 18 اليابان 

 14 جمهورية كوريا 
 13 المملكة المتحدة 

 13 الواليات المتحدة 
 

معلومات شخصية من األطفال األصغر من هذه األعمار ألي غرض. وإذا كنت تعتقد أن لدينا معلوماٍت شخصية عن  ال نجمع عن علٍم  
طفل دون هذه األعمار بدون موافقة ولي األمر/الوصي، أو إذا كنت ولي أمر أو وصيًا على المستخدم وترغب في سحب الموافقة،  

 وسنحذف هذه المعلومات.  privacy@10chambers.com فيُرجى التواصل معنا على البريد اإللكتروني

 كيف نستخدم معلوماتك الشخصية   .4

للمستخدمين    يوضح هذا القسم مزيًدا من التفاصيل حول أنواع المعلومات الشخصية التي نجمعها منك، وأسباب جمعنا لها. وبالنسبة
"(، يحدد هذا القسم أيًضا األساس القانوني  االختصاص القضائي ذات الصلةالذين يعيشون في المملكة المتحدة أو ألمانيا أو فرنسا )"

 الذي نعتمد عليه في معالجة بياناتك.

األساس القانوني )يكون ذا صلة   االستخدام  المعلومات الشخصية 
اختصاص  فقط إذا كنت مقيًما في 

 ( قضائي ذات صلة 

 المعلومات التي تقدمها لنا )سواًء بشكل مباشر أو من خًلل طرف ثالث(
على  Steamُمعّرف   المستخدم  اسم   ،
Steam  ُمعّرف  ،Playfab عنوان  ،

IP  .المدينة، الدولة ، 

حسابك   إلنشاء  المعلومات  هذه  نستخدم 
لك   وللسماح  منه  والتحقق  باللعبة  الخاص 

 الدخول وفقًا لطلبك. بتسجيل 

معك  الُمبرم  عقدنا  ألداء  ضرورية 
 فيما يتعلق بتقديم اللعبة. 

 المعلومات التي يتم إنشاؤها كجزء من اللعبة  
بيانات اللعبة بما في ذلك معلومات تسجيل  

 Microsoft Azure)الدخول  
Playfab)  :  ُمعّرفSteam  االسم  ،

على   عنوان  Steamالمستعار   ،IP  ،
المدينة والبلد، بيانات اللعب، المستويات،  

 الدرجات، إكمال اللعبة، عناصر الزينة

بالتعقيبات  لتزويدك  المعلومات  هذه  نستخدم 
 والمعلومات حول مسار اللعبة وتقدمك بها.

معك  الُمبرم  عقدنا  ألداء  ضرورية 
 فيما يتعلق بتقديم اللعبة. 

بيانات اللعبة بما في ذلك معلومات تسجيل  
:  (Unity Analytics)الدخول  

)ُمعّرف مستخدم    Unityُمعّرف مستخدم  
والمدينة،  البلد  الهوية(،  مجهول 

من مصلحتنا المشروعة استخدام هذه   نستخدم هذه المعلومات ألغراض التحليًلت. 
البيانات   تحليًلت  إلجراء  المعلومات 

 لتطوير اللعبة وتحسينها بشكل أكبر. 

https://gtfothegame.com/cookie-policy
mailto:privacy@10chambers.com


 

 

 
 

معلومات   اللعبة،  في  المتخذة  اإلجراءات 
إصدارات   التشغيل،  نظام  اللعب،  جلسة 

Unity Player  وUnity Editor  ،
 ةُمعّرف تطبيق اللعبة المثبت 

الدخول   تسجيل  ومعلومات  اللعبة  بيانات 
(Unity Cloud Diagnostics) :  

المعالجة   وحدة  وإصداره،  التشغيل  نظام 
الرسومات،    المركزية، بطاقة  معلومات 

لغة النظام، صنع الجهاز وطرازه، ذاكرة  
إصدارات   العشوائي،   Unityالوصول 

Player  وUnity Editor  ُمعّرف  ،
 تطبيق اللعبة، دقة الشاشة 

من مصلحتنا المشروعة استخدام هذه   نستخدم هذه المعلومات ألغراض التشخيص. 
التشخيص   ألغراض  المعلومات 

على   األعطال  للحصول  تقارير 
أداء   ضمان  أجل  من  واالستثناءات 

   اللعبة.

التسويقية:  والحمالت    اإلعالنات 
الُمعّرفات الفنية، الموقع، بيانات االتصال،  
تعريف   ملفات  ُمعّرف  التعريف،  بيانات 

عنوان   الجهاز  IPاالرتباط،  ُمعّرف   ،
اإلنترنت،   خدمة  مقدم  ُمعّرف  المحمول، 
وإصداره،   التشغيل  نظام  الجهاز،  نوع 

عنوان   وإصداره،   URLالمستعرض 
 للمرجع، بيانات زيارة الموقع 

المعلو هذه  حمًلتنا  نستخدم  لمراقبة  مات 
 اإلعًلنية والتسويقية. 

من مصلحتنا المشروعة استخدام هذه  
برامجنا  نجاح  لمراقبة  المعلومات 

 اإلعًلنية والتسويقية. 

: الدردشة المجانية )يمكن بيانات الدردشة
رسائلهم  باستخدام  التواصل  للمستخدمين 
)بالنسبة   الصوتية  المخصصة( والدردشة 

الموجود المنطقة  للمستخدمين  في  ين 
االقتصادية األوروبية أو سويسرا، ال تتاح  
للمستخدمين  إال  الدردشة  وظيفتي  كلتا 

 عاًما(  16الذين تزيد أعمارهم عن 

يتم  ال  البيانات  هذه  أن  مًلحظة  يُرجى 
تخزينها إال على جهازك وال تتم معالجتها 

 بواسطة خوادمنا. 

مع  اتصاالتك  نشر  تسهيل  على  نعمل 
 خرين. المستخدمين اآل

معك  الُمبرم  عقدنا  ألداء  ضرورية 
الدردشة   وظيفة  بتقديم  يتعلق  فيما 

 داخل اللعبة. 

العمالء:  اإللكتروني    دعم  البريد  عنوان 
 ومحتوى طلب الدعم الذي تقدمه 

 نستخدم هذه المعلومات بهدف: 

 تحسين خدماتنا؛ و   •

وحلها   • األخطاء  استكشاف  على  العمل 
المشكًلت   الفنية مثل معالجة  واألخطاء 

 وتصحيحها. 

معك  الُمبرم  عقدنا  ألداء  ضرورية 
 فيما يتعلق بتقديم اللعبة ودعمها. 

اإلخبارية: البريد   النشرة  عنوان 
 اإللكتروني 

نشرتنا   لك  لنقدم  المعلومات  هذه  نستخدم 
 اإلخبارية. 

 نستخدم هذه المعلومات بموافقتك. 

التسويق   تحليالت   Google)بيانات 
Analytics)  :  والُمعّرفات المعلومات 

ومعلومات   المشاركة  ومعلومات  الفنية 
 االتصال 

نستخدم هذه المعلومات لمراقبة نجاح برامجنا  
أحد   فوق  نقرت  إذا  والتسويقية.  اإلعًلنية 
عن  يُعلن  محتوى  مع  تفاعلت  أو  الروابط 

تح بيانات  بعض  نخزن  فإننا  ليًلت  اللعبة، 
 التسويق مع ملفك التعريفي.

من مصلحتنا المشروعة استخدام هذه  
برامجنا  نجاح  لمراقبة  المعلومات 

 اإلعًلنية والتسويقية. 



 

 

 
 

االجتماعي(:   التواصل  )وسائل  التسويق 
وسائل   على  المستخدم  حساب  معلومات 
هذه   من  والتعليقات  االجتماعي  التواصل 
التواصل   وسائل  محتوى  على  الحسابات 

  جتماعي الخاص بنااال

اإلدارة   أجل  من  المعلومات  هذه  نستخدم 
االجتماعي  التواصل  لمنصات  المركزية 

 الخاصة بنا.  

من مصلحتنا المشروعة استخدام هذه  
منصات   جميع  إلدارة  المعلومات 
مركزيًا  االجتماعي  التواصل  وسائل 

 من منصة واحدة. 

التسويق:   تحليالت  ،  IPعنوان  بيانات 
)أي   واالستخدام  المبيعات  وبيانات 
الشخص   تفاعل  كيفية  حول  معلومات 
وأنشطة   اللعبة  مع  البيانات  موضوع 

 التسويق(  

تُستخدم هذه المعلومات إلنشاء بصمة إصبع.  
إلى  وتجزئتها  األصابع  بصمات  إنشاء  ويتم 

 ُمعّرف مجهول. 

نستخدم هذه المعلومات لمراقبة نجاح برامجنا  
 اإلعًلنية والتسويقية.  

من مصلحتنا المشروعة استخدام هذه  
برامجنا  نجاح  لمراقبة  المعلومات 

 اإلعًلنية والتسويقية. 

التسويق:   إسناد  ،  IPعنوان  بيانات 
الطابع   الهوية،  المستخدم مجهول  ُمعّرف 
دقة   التشغيل،  نظام  إصدار  الزمني، 

النظام،  الشا لغة  الزمنية،  المنطقة  شة، 
منصة   بيانات  اللعبة،  داخل  األحداث 

Steam 

جهودنا   أداء  لتحليل  المعلومات  هذه  نستخدم 
 التسويقية واللعبة. 

من مصلحتنا المشروعة استخدام هذه  
جهودنا  أداء  لتحليل  المعلومات 

 التسويقية واللعبة. 
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عة شركاتنا حول العالم. ووفقًا لعقدنا الُمبرم معك لتقديم اللعبة إليك، ستتم معالجة معلوماتك الشخصية على خوادم قد تكون  تعمل مجمو
التدابير المناسبة لحماية حقوقك وفقًا لسياسة   موجودة خارج المكان الذي تعيش فيه. وبغض النظر عن مكان وجود خوادمنا، نتخذ 

ا المتعلقة باللعبة في السويد. لدينا أيًضا فرق دعم وهندسة وفرق أخرى قد تدعم اللعبة، بما في ذلك من  الخصوصية هذه. تقع خوادمن 
 السويد. 

 . والمواقف التي يحدث فيها ذلك هي:  إال عند الضرورة فقط ال نشارك معلوماتك الشخصية مع جهات من الغير

التي تقدم خدمات دعًما للعبة، بما في ذلك مقدمي الخدمات لغرض معالجة ُمعّرف بطاقة الدعم واتصاالت    األطراف الثالثة  •
الدعم، وإدارة منصات وسائل التواصل االجتماعي الخاصة بنا، ومعالجة مسار اللعبة وتقديمها من أجل توفير تحليًلت بشأن  

ات ومراقبة نجاح برامجنا التسويقية واإلعًلنية. ويُحظر على جميع  اللعبة لتحسين مسارها، ولغرض التسويق وتقديم اإلعًلن 
الشركات التي تقدم خدمات لنا االحتفاظ بمعلوماتك الشخصية أو استخدامها أو اإلفصاح عنها ألي غرض آخر بخًلف تقديم  

 خدماتها إلينا.

لعبة. ال يجوز لجميع شركات المجموعة  التي تعالج معلوماتك الشخصية من أجل تشغيل ال  الشركات داخل مجموعة شركاتنا •
 ذات الصلة استخدام معلوماتك الشخصية إال وفقًا لسياسة الخصوصية هذه. 

الجهات التنظيمية والسلطات القضائية وسلطات إنفاذ القانون وغيرها من الجهات الخارجية األخرى ألغراض السالمة أو   •
لزمين قانونًا باإلفصاح عن معلومات عنك للسلطات، مثل االمتثال  هناك ظروف نكون فيها م  األمن أو االمتثال للقانون. 

لحماية   أو  االحتيال،  أو  باألمن  المتعلقة  المسائل  مع  التعامل  أو  إلنفاذ شروطنا،  أو  قانونية،  إجراءات  أو  قانوني  اللتزام 
ارك أو بدون موافقة أو  مستخدمينا. واإلفصاح عن معلوماتك في تلك الظروف قد يتم بعد الحصول على موافقتك أو إخط

إخطار، وذلك وفقًا للشروط السليمة لإلجراءات القانونية مثل االستدعاء أو األمر القضائي أو أمر التفتيش. ولكن المعتاد في  
اإلفصاح في مثل تلك الحاالت عن أننا يُحظر علينا إخطارك بموجب شروط اإلجراءات القانونية. وقد نطلب موافقتك على  

المعلومات بناًء على طلٍب من جهة حكومية عندما ال تقدم تلك الجهة الحكومية أمر االستدعاء أو األمر القضائي  اإلفصاح عن  
 أو أمر التفتيش المطلوب. وقد نكشف أيًضا عن معلوماتك من أجل أي مما يلي: 

o ؛ إنفاذ شروطنا وأحكامنا واالتفاقيات األخرى، بما في ذلك التحقيق في أي انتهاك محتمل لها 

o  الكشف عن المشكًلت األمنية أو الفنية أو االحتيال أو منع ذلك أو معالجته على أي نحو آخر؛ أو 

o   أو الغير  من  أي جهة  أو  مستخدمينا  أو سًلمة  ممتلكات  أو  حقوق  أو  سًلمتنا،  أو  ممتلكاتنا  أو  حقوقنا  حماية 
مع الشركات والمؤسسات األخرى    الجمهور، وذلك على أي نحو يشترطه القانون أو يسمح به )تبادل المعلومات 

 ألغراض الحماية من االحتيال والحد من مخاطر االئتمان(. 



 

 

 
 

يجوز أن نكشف أيًضا عن معلوماتك إلى أطراف ثالثة في حالة: )أ( بيع طرف ثالث يستحوذ على أعمالنا كلها أو معظمها.   •
لتكوين كيان جديد أو إعادة تنظيمه، أو االندماج في  جزء أو أكثر من أعمالنا، أو نقل ملكيته أو دمجه في كيان آخر أو دمجه  

أي أعمال أخرى أو االستحواذ عليها أو تكوين مشروع مشترك معها، وفي مثل هذه الحالة، يجوز أن نكشف عن بياناتك  
ي من  ألي مشتٍر محتمل أو مالك جديد أو طرف ثالث مشارك في مثل هذا التغيير في أعمالنا؛ أو )ب( بيع أو نقل ملكية أ 

أصولنا، وفي هذه الحالة، قد تُباع المعلومات التي نحتفظ بها عنك ضمن تلك األصول وقد يتم التنازل عنها إلى أي مشتٍر  
 محتمل أو مالك جديد أو طرف ثالث مشارك في مثل هذا البيع أو نقل الملكية. 
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الشخصية   معلوماتك  خصوصية  على  بالحفاظ  المعلومات  نلتزم  أمن  سياسات  ونُطبق  تخزينها.  مكان  عن  النظر  بغض  وسًلمتها 
 والوصول التي تقيّد الوصول إلى أنظمتنا وتقنياتنا، ونحمي البيانات من خًلل استخدام تدابير الحماية التقنية مثل التشفير. 

غم من أننا سننفذ ونحافظ على االلتزام بتدابير لألسف، فإن عملية نقل المعلومات عبر اإلنترنت ليست عملية آمنة تماًما. وعلى الر
معقولة لحماية معلوماتك الشخصية، ال يمكننا ضمان أمن المعلومات المنقولة من خًلل اللعبة أو بأية طريقة أخرى عبر اإلنترنت؛  

 .  على مسؤوليتكوستتم أي عملية نقل 

 االحتفاظ بالبيانات  .7

ع  ال نحتفظ ببياناتك لفترة أطول من الالزم ما لم يُلزمنا القانون بذلك. ولمزيٍد من التفاصيل حول مدة احتفاظنا ببياناتك، يُرجى الرجو
  إلى الفترات الزمنية الموضحة فيما يلي.  

 سياسة االحتفاظ  المعلومات الشخصية 

، ُمعّرف  Steam، اسم المستخدم على Steamُمعّرف 
Playfab المدينة، الدولة ، 

حذف   حتى  )أي  للعبة  استخدامك  مدة  طوال  تخزينها  يتم 
 يوم عمل(.  30الحساب وفقًا لطلبك في غضون 

من   Azure Playfabبيانات اللعبة وإحصاءات اللعب )
Microsoftو ،Unity Analyticsو ،Unity Cloud 

Diagnostics ) 

 والتسويق حمًلت اإلعًلن 

 بيانات تحليًلت التسويق 

 بيانات دعم العمًلء

 معلومات التسويق )وسائل التواصل االجتماعي( 

 معلومات التسويق )البيانات الفنية( 

 معلومات إسناد التسويق 

تتم   بيانات الدردشة  وال  الخوادم،  على  دائم  بشكل  البيانات  هذه  تُخّزن  ال 
تسليم الرسائل إلى جهازك. وتُخّزن جميع  معالجتها إال لضمان  

 بيانات الدردشة بعد ذلك على جهازك فقط. 

سيتم  النشرات اإلخبارية  عليه  وبناًء  اإلخبارية  النشرة  في  االشتراك  إلغاء  حتى 
يوم عمل أو تخزينها بخًلف    30حذف المعلومات في غضون  

وفقًا  ذلك طوال مدة استخدامك للعبة )أي حتى حذف الحساب 
 يوم عمل(.   30لطلبك حيث يتم حذف المعلومات في غضون  

 

  إذا كنا ُملزمين باالحتفاظ بمعلوماتك بعد انقضاء فترات االحتفاظ المنصوص عليها أعًله، بموجب القوانين المعمول بها مثًًل، فسنحفظها
 منفصلة عن األنواع األخرى من المعلومات الشخصية.  
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 قوانين االختصاصات القضائية حقوًقا محددة لمستخدمي اللعبة، وهي موضحة في هذا القسم. تمنح بعض 

ينطبق هذا القسم الذي يحمل عنوان "حقوقك" على المستخدمين الموجودين في االختصاصات القضائية ذات الصلة. إذا كنت موجوًدا  
في منطقة خارج االختصاص القضائي ذات الصلة، يُرجى الرجوع إلى الشروط التكميلية الخاصة باالختصاص القضائي لالطالع على  

 مارستها.  نظرة عامة على حقوقك وكيفية م

المتحدة   اليابان وكوريا والواليات  الموجودين في  المستخدمين  الذي يحمل عنوان "اإلعالنات" أيًضا على  الفرعي  القسم  ينطبق 
 وأستراليا. 

تتمتع بحقوق معينة فيما يتعلق بالمعلومات الشخصية التي نحتفظ بها عنك، بناًء على موقعك. وال ينطبق بعٌض من هذه الحقوق إال في  
ظروف معينة )كما هو موضح بمزيٍد من التفصيل فيما يلي أدناه(. يجب أن نقدم رًدا على طلبك المقدم لممارسة هذه الحقوق دون  
تأخير غير مبرر وفي غضون شهر واحد على األقل )على الرغم من أنه قد يتم تمديد ذلك لمدة شهرين إضافيين في ظروف معينة(.  

 . privacy@10chambers.comلتواصل معنا من خًلل البريد اإللكتروني لممارسة أي من حقوقك، يُرجى ا

 الوصول 

تتمتع بالحق في الوصول إلى معلوماتك الشخصية التي نحتفظ بها ومعرفة كيفية استخدامها ومع َمن نشاركها. ويمكنك الوصول إلى  
المعلومات الشخصية التي قدمتها كجزء من حسابك عن طريق تسجيل الدخول إلى حسابك. إذا كنت تعتقد أننا نحتفظ بأية معلومات  

 . privacy@10chambers.comواصل معنا من خًلل البريد اإللكتروني شخصية أخرى عنك، فيُرجى الت 

 إمكانية النقل 

على  يحق لك الحصول على نسخة من بعض المعلومات الشخصية التي نعالجها بشأنك. ويشمل ذلك أي معلومات شخصية نعالجها  
ل،  أساس موافقتك )على سبيل المثال، المعلومات التي نجمعها عند تقديم نشراتنا اإلخبارية( أو وفقًا لعقدنا الُمبرم معك )على سبيل المثا

". ويحق لك الحصول على هذه المعلومات بتنسيق  كيف نستخدم معلوماتك الشخصية اسم الحساب(، كما هو موضح أعًله في قسم "
منظم وشائع االستخدام وقابل للقراءة آليًا. كما يحق لك طلب نقل تلك المعلومات الشخصية إلى طرف آخر، مع بعض االستثناءات.  

 وسنقدم لك المزيد من المعلومات بشأن هذا األمر إذا قدمت مثل هذا الطلب. 

إذا كنت ترغب في أن ننقل هذه المعلومات الشخصية إلى طرف ثالث، فيُرجى التأكد من توضيح التفاصيل المتعلقة بهذا الطرف في  
الفنية. يُرجى مًلحظة أننا قد ال نتمكن من تزويدك  الناحية  القيام بذلك إال عندما يكون ذلك ممكنًا من  طلبك. والحظ أنه ال يمكننا 

كان تقديمها يتعارض مع حقوق شخص آخر )على سبيل المثال، عندما يؤدي تقديم المعلومات الشخصية التي    بمعلومات شخصية إذا 
 نحتفظ بها عنك إلى الكشف عن معلومات عن شخص آخر أو عن أسرارنا التجارية أو ملكيتنا الفكرية(.  

 التصحيح 

مكنك الوصول إلى المعلومات الشخصية التي نحتفظ بها  تتمتع بالحق في تصحيح أية معلومات شخصية غير دقيقة في حيازتنا. وي 
بشأنك عن طريق تسجيل الدخول إلى حسابك على اللعبة. وإذا كنت تعتقد أننا نحتفظ بأية معلومات شخصية أخرى عنك وأن هذه  

 . privacy@10chambers.comالمعلومات غير دقيقة، فيُرجى التواصل معنا عبر البريد اإللكتروني 

 الحذف 

أي   فإذا كانت هناك  اللعبة.  إلى حسابك على  الدخول  تسجيل  الشخصية من خًلل  المعلومات  بعض  إزالة  أو  يمكنك حذف حسابك 
اإللكتروني  البريد  عبر  معنا  التواصل  يُرجى  بحذفها،  نقوم  أن  في  وترغب  نعالجها  أننا  تعتقد  أخرى  شخصية  معلومات 

privacy@10chambers.com . 

بالمعلومات الشخصية إذا كانت هناك أسباب صالحة بموجب قوانين حماية البيانات للقيام بذلك )على سبيل   قد نحتاج إلى االحتفاظ 
المثال، للدفاع في الدعاوى القانونية أو عن حرية التعبير(، ولكننا سنبلغك في تلك الحالة. عندما تطلب منا حذف المعلومات الشخصية  

إتاحتها الذين يعرضون    التي تمت  إخبار اآلخرين  اللعبة، وهناك أسباب لحذفها، سنستخدم خطوات معقولة لمحاولة  للجمهور على 
 المعلومات الشخصية أو يقدمون روابط إلى المعلومات الشخصية لحذفها أيًضا.  

 تقييد المعالجة على التخزين فقط 

نحتفظ بها بشأنك بخًلف ما يكون ألغراض التخزين في ظروف  يحق لك مطالبتنا بالتوقف عن معالجة المعلومات الشخصية التي  

mailto:privacy@10chambers.com
mailto:privacy@10chambers.com
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معينة. ومع ذلك، يُرجى مًلحظة أنه إذا توقفنا عن معالجة المعلومات الشخصية، فقد نستخدمها مرة أخرى إذا كانت هناك أسباب  
نية أو لحماية شخص آخر(. وعندما  صالحة بموجب قوانين حماية البيانات للقيام بذلك )على سبيل المثال، للدفاع في الدعاوى القانو

له عن   أفصحنا  قد  ثالث  إبًلغ أي طرف  الشخصية، سنحاول  المعلومات  التوقف عن معالجة  أعًله، على  نوافق، كما هو موضح 
 المعلومات الشخصية ذات الصلة حتى يمكنه التوقف أيًضا عن معالجتها.  

 االعتراض 

ية. وسننظر في طلبك في ظروف أخرى كما هو مفصل أدناه عن طريق التواصل  يحق لك االعتراض على معالجتنا لمعلوماتك الشخص
 . privacy@10chambers.comمعنا عبر البريد اإللكتروني 

يمكنك، إلى الحد الذي تنص عليه القوانين واللوائح المعمول بها، سحب أية موافقة قدمتها لنا سابقًا فيما يتعلق بأنشطة معالجة معينة  
وإذا لم توافق على المعالجة أو إذا سحبت  .  10chambers.comprivacy@عن طريق التواصل معنا عبر البريد اإللكتروني  

   موافقتك، في حين يلزم تقديم الموافقة لمعالجة معلوماتك الشخصية، فقد يتعذر علينا تقديم الخدمة المتوقعة. 

 اإلعالنات 

الضروري إرسالها )على سبيل المثال، عندما نُعلّق مؤقتًا الوصول إلى اللعبة  قد نرسل إليك من وقت آلخر إعًلنات عندما نرى أنه من  
ألغراض الصيانة أو األمن أو الخصوصية أو االتصاالت اإلدارية(. وال يجوز لك إلغاء االشتراك في هذه اإلعًلنات المتعلقة بالخدمة  

 وهي ذات طبيعة غير ترويجية. 

 اإلعالنات 

ي إعًلنات أو عروض تسويقية مخصصة منا عند استخدام اللعبة عن طريق التواصل معنا عبر البريد  يمكنك اختيار التوقف عن تلق
 . privacy@10chambers.comاإللكتروني 

 االتصال والشكاوى   .9

 . privacy@10chambers.comيجب توجيه أي أسئلة وتعليقات وطلبات متعلقة بسياسة الخصوصية هذه إلى 

نا على عنوان البريد اإللكتروني  في حالة الرغبة في تقديم شكوى بخصوص معالجتنا لمعلوماتك الشخصية، فيُرجى البدء بالتواصل مع
privacy@10chambers.com   وسنسعى إلى معالجة طلبك في أقرب وقت ممكن. وال يُخل ذلك بحقك في رفع دعوى أمام

 هيئة حماية البيانات في المنطقة التي تعيش أو تعمل فيها حيث ترى أننا انتهكنا قوانين حماية البيانات فيها. 

 التغييرات  .10

ى سياسة الخصوصية هذه، فسوف ننشر سياسة الخصوصية المحدثة هنا. ولهذا، يُرجى مراجعة  إذا أجرينا أي تغييرات جوهرية عل 
 هذه الصفحة بانتظام لمعرفة أي تحديثات أو تغييرات تطرأ على سياسة الخصوصية هذه.  

 اللغة  .11

اتساق أو عدم  تعارض  فإنه في حالة وجود أي  القانون على خًلف ذلك،  فيها  التي ينص  الحاالت  النسخة اإلنجليزية    باستثناء  بين 
 والنسخة المحلية من سياسة الخصوصية هذه، يسود العمل بالنسخة اإلنجليزية. 
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 خاصة باختصاصات قضائية معينة  - شروط تكميلية 

 تحتوي قوانين بعض االختصاصات القضائية على شروط إضافية لمستخدمي اللعبة، ويرد توضيحها في هذا القسم. 

خدمة وتتبع إحدى االختصاصات القضائية التالية، فإن الشروط الواردة فيما يلي تحت اسم االختصاص القضائي  فإذا كنت مستخدًما لل
 المذكورة أعاله. سياسة الخصوصية الذي تتبعه تنطبق عليك باإلضافة إلى الشروط الواردة في 

 أستراليا 

 المتلقون في الخارج  
 

الثالث الذي يتلقى معلوماتك الشخصية خارج أستراليا يتعامل مع معلوماتك الشخصية بطريقٍة  نتخذ خطواٍت معقولة لضمان أن الطرف  
  تتفق مع قوانين الخصوصية األسترالية. ومع ذلك، فإنك تُِقر بأننا ال نسيطر على أفعال أو إغفاالت هؤالء المتلقين من األطراف الثالثة

 أو نقبل المسؤولية عنها. 

 الوصول 

الوصول إلى معلوماتك الشخصية التي نحتفظ بها ومعرفة كيفية استخدامها ومع َمن نشاركها. ويمكنك الوصول إلى  تتمتع بالحق في  
المعلومات الشخصية التي قدمتها كجزء من حسابك عن طريق تسجيل الدخول إلى حسابك. إذا كنت تعتقد أننا نحتفظ بأية معلومات  

 . privacy@10chambers.comل البريد اإللكتروني شخصية أخرى عنك، فيُرجى التواصل معنا من خًل 

 التصحيح
 

تتمتع بالحق في تصحيح أية معلومات شخصية غير دقيقة في حيازتنا. ويمكنك الوصول إلى المعلومات الشخصية التي نحتفظ بها  
عنك وأن هذه   بشأنك عن طريق تسجيل الدخول إلى حسابك على اللعبة. فإذا كنت تعتقد أننا نحتفظ بأية معلومات شخصية أخرى

 . privacy@10chambers.comالمعلومات غير دقيقة، يُرجى التواصل معنا عبر البريد اإللكتروني 
 

 األطفال 
 

مرك أو الوصي القانوني عليك لتسجيل حساب على اللعبة  عاًما، فإنك تتعهد بأنك حصلت على موافقة ولي أ  18إذا كان عمرك أقل من  
 واستخدامها. 

 التعامل دون الكشف عن الهوية 
 
سنمنحك، حيثما أمكن، خيار عدم تحديد هويتك أو استخدام اسم مستعار عند تسجيل حساب على اللعبة أو استخدامها. وتُِقر بأنه في  

يتسنى لنا منحك إمكانية الوصول إلى ميزاٍت أو أقساٍم معينٍة في اللعبة، بما في ذلك دمج  حالة عدم تزويدنا بمعلوماتك الشخصية، فقد ال  
 وسائل التواصل االجتماعي وعمليات الشراء داخل اللعبة. 

 
 حقوقك 

 
إذا لم تقبل ردنا على طلبك للوصول إلى معلوماتك الشخصية أو شكوى الخصوصية التي قدمتها فيما يتعلق بمعلوماتك الشخصية أو  

+ أو البريد االلكتروني:  992 363 1300 61تصحيح أي منها، يمكنك االتصال بمكتب مفوض المعلومات األسترالي )الهاتف:  
enquiries@oaic.gov.au .) 

 
 عمليات نقل البيانات

في حين نتخذ خطواٍت معقولة لضمان امتثال المتلقين من أطراف ثالثة لمعلوماتك الشخصية لقوانين الخصوصية المماثلة لتلك المعمول  
تُق فإنك  تتبعها،  الذي  القضائي  ثالثة،  بها في االختصاص  السيطرة على تصرفات المتلقين من أطراف  يمكننا  أنه ال  ر وتوافق على 

 وبالتالي ال يمكننا ضمان امتثالهم لقوانين الخصوصية هذه.  

 كاليفورنيا  

 "(. CCPA)" 2018ينطبق هذا القسم على المقيمين في كاليفورنيا، الذين يشملهم قانون خصوصية المستهلك في كاليفورنيا لعام  
 

 جمع المعلومات الشخصية واإلفصاح عنها 
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 : شهًرا الماضية، قمنا بجمع الفئات التالية من المعلومات الشخصية منك أو من جهازك والكشف عنها 12على مدار 
وُمعّرف   • الدخول،  تسجيل  للجهاز،  IP، وعنوان  Playfabالُمعّرفات، مثل معلومات  المميز  الجهاز، والرمز  ، وُمعّرف 

وسائل  وعنوان   منصات  ومن جهازك ومن  منك  مباشرةً  المعلومات  هذه  جمع  يتم  المستعار.  واالسم  اإللكتروني،  البريد 
 (. Steamالتواصل االجتماعي، إذا اخترت التسجيل باستخدام حساب من وسيلة تواصل اجتماعي )

تخدامك للعبة، والتاريخ والطوابع الزمنية  اإلنترنت أو معلومات نشاط الشبكة اإللكترونية األخرى، مثل معلوماتك المتعلقة باس •
الجهاز األخرى كما هو موضح في   النقر ومعلومات  الدخول ومسارات  الخصوصية لإلجراءات وبيانات تسجيل    سياسة 

 الرئيسية. يتم جمع هذه المعلومات مباشرة منك ومن جهازك.  
 بيانات دعم العمًلء.  •
 بيانات التسويق والتحليًلت وإسناد اإلعًلنات.  •
، بما في ذلك معلومات عن جنسك أو جنسيتك  1798.80المعلومات األخرى الموضحة في القسم الفرعي )هـ( من القسم   •

 أو ُعمرك. ويتم جمع هذه المعلومات منك مباشرةً حال كونك مستهلًكا لدينا.
 

 نجمع معلوماتك الشخصية لألغراض التالية: 
 وتقديم خدمة العمًلء. تزويدك باللعبة، والحفاظ على حسابك،  •
 . اللعبةتحسين خدماتنا، بما في ذلك وظائف  •
 إجراء التحليًلت وقياس جهودنا التسويقية.   •

 
في الجزء الرئيسي    هذا المخططللحصول على معلومات إضافية حول الغرض من استخدام كل نوع من المعلومات الشخصية، راجع 

 . سياسة الخصوصيةمن 
 

 نفصح عن المعلومات الشخصية ألنواع الجهات التالية: 
 الشركات األخرى ضمن مجموعة شركاتنا التي تعالج معلوماتك الشخصية من أجل تشغيل اللعبة.  •
ة، والتي يحظر عليها بموجب العقد االحتفاظ بالمعلومات الشخصية  الشركات األخرى التي تقدم خدمات نيابة عنا لدعم اللعب  •

 أو استخدامها أو اإلفصاح عنها ألي غرض آخر بخًلف تقديم خدماتهم لنا.
 الجهات التنظيمية والسلطات القضائية وأجهزة تطبيق القانون  •
 الجهات التي تستحوذ على كل أعمالنا أو معظمها.  •

 
شهًرا    12خالل   قانون  عشر  في  "البيع"  من  المقصود  بالمعنى  كاليفورنيا  لسكان  الشخصية  المعلومات  ببيع  نقم  لم  الماضية، 

 خصوصية المستهلك في كاليفورنيا. 

 
 الحقوق بموجب قانون خصوصية المستهلك في كاليفورنيا: 

 
 إذا كنت مقيًما في كاليفورنيا، فيحق لك:

 شهًرا السابقة لطلبك:  12المعلومات التالية التي تغطي فترة  تقديم طلب بأن نُفصح لك مجانًا عن  •
o  فئات المعلومات الشخصية التي جمعناها عنك؛ 
o فئات المصادر التي تم جمع المعلومات الشخصية منها؛ 
o الغرض من جمع معلومات شخصية عنك؛ 
o خصية التي تم اإلفصاح  فئات األطراف الثالثة التي أفصحنا لها عن معلوماتك الشخصية، وفئات المعلومات الش

 عنها )إن وجدت( والغرض من اإلفصاح عن المعلومات الشخصية الخاصة بك؛ و 
o  المعلومات الشخصية المحددة التي جمعناها عنك؛ 

قانون خصوصية المستهلك في كاليفورنيا على  ما لم يتعرف  منك،  الشخصية التي جمعناها  تقديم طلب بحذف المعلومات   •
 استثناء؛ و

عزل عن التمييز غير القانوني، بسبب ممارسة حقوقك بما في ذلك تقديم مستوى أو جودة مختلفة للخدمات أو  أن تكون بم •
 رفض السلع أو الخدمات لك، عند ممارسة حقوقك بموجب قانون خصوصية المستهلك في كاليفورنيا.   

 
قًا لقانون خصوصية المستهلك في كاليفورنيا. وإذا  يوًما، وف 45نحن نهدف إلى تلبية جميع الطلبات التي تم التحقق منها في غضون  

 يوًما إضافيًا مع تفسير التأخير.  45لزم األمر، سيتم إرفاق تمديدات لمدة 
 

 كيفية ممارسة حقوقك 
 

إذا كنت مقيًما في كاليفورنيا، ويسري عليك قانون خصوصية  .  أواًل، قد ترغب في تسجيل الدخول إلى حسابك، وإدارة بياناتك من هناك
المستهلك في كاليفورنيا، يمكنك أيًضا ممارسة حقوقك، إن ُوجدت، فيما يتعلق بالبيانات األخرى عن طريق التواصل معنا على البريد 

 . privacy@10chambers.comاإللكتروني 
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 اليابان 

 الحد األدنى للعُمر

من   أقل  كان عمرك  اللعبة    18إذا  لتسجيل حساب على  عليك  القانوني  الوصي  أو  أمرك  ولي  موافقة  فيجب حصولك على  عاًما، 
 واستخدامها. 

 الموافقة على النقل إلى أطراف ثالثة 

بالنقر فوق "قبول"، فإنك توافق على نقل معلوماتك الشخصية إلى أطراف ثالثة )إن ُوجدت(، بما قد يشمل نقل معلوماتك عبر الحدود  
 إلى أية دولة لدينا فيها قواعد بيانات أو شركات تابعة، وعلى وجه الخصوص إلى السويد وكندا وهولندا والواليات المتحدة األمريكية.  
  
 

 حقوقك  
 
يجوز أن تطلب منا إخطارك بأغراض استخدام أي من معلوماتك الشخصية التي نخزنها و/أو اإلفصاح عنها و/أو تصحيحها و/أو  
التوقف عن استخدامها و/أو توفيرها و/أو حذفها، بقدر ما ينص عليه قانون حماية المعلومات الشخصية في اليابان. عندما ترغب في  

 . privacy@10chambers.comواصل معنا على البريد اإللكتروني تقديم هذه الطلبات، يُرجى الت 

 جمهورية كوريا 

 تقديم المعلومات الشخصية إلى أطراف ثالثة  

 نقدم معلوماتك الشخصية إلى أطراف ثالثة كما هو موضح أدناه: 

الشخصية   المتلقي )ومعلومات االتصال(اسم  المعلومات  أنواع 
 المقدمة 

االستخدام   من  الغرض 
 من جانب المتلقي 

االحتفاظ   فترة 
من   واالستخدام 

 جانب المتلقي 

Azure PlayFab    منMicrosoft 

-https://privacy.microsoft.com/en(
) us/privacystatement 

واسم المستخدم    Steamُمعّرف  
وُمعّرف    Steamعلى  
Playfab    والدولة والمدينة 
جزئيًا(    IPوعنوان   )مخفي 

وبيانات مسار اللعبة والمستويات  
 والدرجات وحالة اللعبة والعناصر  

الحساب   إلنشاء 
وتسجيل   منه  والتحقق 

 الدخول. 

 معالجة بيانات اللعبة. 

لسياسة   وفقًا 
خصوصية  

Azure Playfab  
 . Microsoftمن 

Google Analytics 

(https://policies.google.com/privacy) 

المعلومات الفنية والُمعّرفات الفنية  
 ومعلومات المشاركة واالتصال. 

حمًلتنا   نجاح  مراقبة 
التفاقية   اإلعًلنية.  وفقًا 

مطور   ترخيص 
Google    وسياسة

 الخصوصية. 

Omnicom Media Group AB (OMD) 

https://omnicommediagroup.com/priva(
)notice/-cy 

بيانات   الموقع،  الفنية،  الُمعّرفات 
التعريف،   بيانات  االتصال، 
االرتباط،   تعريف  ملفات  ُمعّرف 

الجهاز  IPعنوان   ُمعّرف   ،
خدمة   مقدم  ُمعّرف  المحمول، 
نظام   الجهاز،  نوع  اإلنترنت، 
المستعرض   وإصداره،  التشغيل 

عنوان     URLوإصداره، 
 للمرجع، بيانات زيارة الموقع 

 اإلعًلنية. لألغراض 
لسياسة   وفقًا 

خصوصية  
Omnicom 

Media Group 
AB   

Unity Analytics 
-https://unity3d.com/legal/privacy(
)olicyp  

مستخدم   )ُمعّرف    Unityُمعّرف 
البلد   الهوية(،  مجهول  مستخدم 
المتخذة في   والمدينة، اإلجراءات 
اللعب،   جلسة  معلومات  اللعبة، 

تحليًلت   إجراء 
لسياسة   البيانات.  وفقًا 

 Unityخصوصية  
Analytics . 
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إصدارات   التشغيل،  نظام 
Unity Player  وUnity 

Editor ُمعّرف تطبيق اللعبة ، 

Unity Cloud Diagnostics 
-https://unity3d.com/legal/privacy(

) olicyp 

ووحدة   وإصداره  التشغيل  نظام 
ومعلومات   المركزية  المعالجة 
النظام   ولغة  الرسومات  بطاقة 
الوصول   وذاكرة  الجهاز  وطراز 

وإصدارات    Unityالعشوائي 
Player  وUnity Editor  

ودقة   اللعبة  تطبيق  وُمعّرف 
 الشاشة 

وضمان   للتشخيص 
لسياسة   تشغيل اللعبة.   وفقًا 

 Unityخصوصية  
Cloud 

Diagnostics . 

Mailchimp 
)https://mailchimp.com/legal/privacy/(   

عنوان البريد اإللكتروني وبيانات  
،  IPاستخدام الخدمة، مثل عنوان  

وُمعّرف   التشغيل  ونظام 
المستعرض وحجم عدسة الكاميرا  
واالتصال   النظام  ومعلومات 
وبيانات السجل وبيانات االستخدام  

ال  ديموغرافية  والمعلومات 
والموقع   الجهاز  ومعلومات 

 وبيانات المشاركة عبر اإلنترنت 

النشرات   إلرسال 
لسياسة   اإلخبارية.  وفقًا 

خصوصية  
Mailchimp 

Hootsuite 
https://www.hootsuite.com/legal/gener(

)regulation-protection-data-al  

االسم والصور والعُمر والجنس  
والموقع الجغرافي واآلراء  

والتفضيًلت وأرقام الهواتف  
التي يقدمها أو ينشرها مستخدمو  

 وسائل التواصل االجتماعي. 

إدارة منصات وسائل  
التواصل االجتماعي  

 مركزيًا. 
لسياسة   وفقًا 

خصوصية  
Hootsuite 

Steam Data Suite 
-https://steamdatasuite.com/docs/data(
)agreement/-rocessingp   

،                                  IPعنوان  
 بيانات المبيعات واالستخدام 

حمًلتنا  نجاح    مراقبة 
لسياسة   اإلعًلنية.  وفقًا 

خصوصية  
Steam Data 

Suite 

GameSight   

(https://console.gamesight.io/privacy-
policy) 

 بيانات إسناد التسويق  
وجهود   األداء  تحليل 
الخاصة   التسويق 

 باللعبة. 
لسياسة   وفقًا 

خصوصية  
GameSight 

 

 نقل المعلومات الشخصية إلى الخارج  

 ننقل المعلومات الشخصية إلى أطراف ثالثة في الخارج على النحو التالي: 

https://unity3d.com/legal/privacy-policy
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االتصال   )معلومات  المتلقي 
 بمدير المعلومات( 

الدولة التي سيتم 
معلوماتك   نقل 

 الشخصية إليها 

عملية   تاريخ 
 النقل وطريقتها 

معلوماتك  أنواع 
الشخصية التي سيتم 

 نقلها 

 

االستخدام   أغراض 
 من جانب المتلقين  

االحتفاظ   فترة 
من   واالستخدام 

 جانب المتلقي 

Azure PlayFab    من
Microsoft 

https://privacy.micr(
-osoft.com/en

s/privacystatemenu
) t 

يتم نقلها من وقٍت   الواليات المتحدة 
 آلخر 

المستعار  االسم 
 Steamوُمعّرف 

الحساب   إلنشاء 
والتحقق منه وتسجيل  

 الدخول. 

 معالجة بيانات اللعبة. 

لشروط   وفقًا 
Azure Playfab  

 .  Microsoftمن 

Google Analytics 

https://policies.goo(
)gle.com/privacy 

)الواليات المتحدة ما لم يرد  
خًلف ذلك في سياسة  

الخصوصية الخاصة بمقدم  
 الخدمات( 

 الواليات المتحدة 

يتم نقلها من وقٍت  
بيانات   آلخر  نقل  سيتم 

في   بما  المشاركة، 
إجراءات   ذلك 
والنشاط   المشاهدة 
تسجيل   وحالة 
إلى   الدخول 

Google    لتوجيه
 ًلت التسويق حم

 ُمعّرف اإلعًلن 

مراقبة نجاح حمًلتنا  
لشروط   اإلعًلنية.  وفقًا 

Google 
Analytics 

 

Omnicom Media 
Group AB (OMD) 

https://omnicomme(
diagroup.com/priva

)notice/-cy 

 الواليات المتحدة 

يتم نقلها من وقٍت  
 آلخر 

الموقع   زيارة  بيانات 
الموقع   من 
لشركة   اإللكتروني 

10Chambers :
تعريف   ملف  ُمعّرف 

  IPاالرتباط وعنوان  
الجهاز  وُمعّرف 
وُمعّرف   المحمول 
اإلنترنت   خدمة  مقدم 
ونظام   الجهاز  ونوع 
وإصداره   التشغيل 

والمستعرض  
وعنوان   وإصداره 

URL    للمرجع
البريد   وعنوان 

 اإللكتروني 

 لألغراض اإلعًلنية. 
 OMDوفقًا لشروط 

 

Mailchimp 
https://mailchimp.c(

)om/legal/privacy/  
 الواليات المتحدة 

يتم نقلها من وقٍت  
 آلخر 

البريد   عنوان 
 اإللكتروني 

النشرات   إلرسال 
لشروط   اإلخبارية.  وفقًا 

Mailchimp 

Unity Analytics 
https://unity3d.com(

-/legal/privacy
) olicyp 

 الواليات المتحدة 

يتم نقلها من وقٍت  
 آلخر 

مستخدم   ُمعّرف 
Unity    ُمعّرف(

مجهول   مستخدم 
البلد   الهوية(، 
والمدينة، اإلجراءات  
اللعبة،   في  المتخذة 
جلسة   معلومات 
نظام   اللعب، 
إصدارات   التشغيل، 
Unity Player 

،  Unity Editorو
 ُمعّرف تطبيق اللعبة 

تحليًلت   إجراء 
لشروط   البيانات.  وفقًا 

Unity 
Analytics   
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Unity Cloud 
Diagnostics 

https://unity3d.com(
-/legal/privacy
)olicyp  

 الواليات المتحدة 

يتم نقلها من وقٍت  
 آلخر 

التشغيل   نظام 
ووحدة   وإصداره 
المركزية  المعالجة 
بطاقة   ومعلومات 
ولغة   الرسومات 
وطراز  النظام 
وذاكرة   الجهاز 
العشوائي   الوصول 

 Unityوإصدارات  
Player  وUnity 
Editor    وُمعّرف

ودقة   اللعبة  تطبيق 
 الشاشة 

وضمان  التشخيص 
لشروط   تشغيل اللعبة.  وفقًا 

Unity Cloud 
Diagnostics  . 

 

Hootsuite 
https://www.hootsu(
ite.com/legal/gener

-protection-data-al
)egulationr   

 كندا 

يتم نقلها من وقٍت  
 آلخر 

والصور  االسم 
والجنس   والعُمر 
الجغرافي   والموقع 
والتفضيًلت   واآلراء 
التي   الهواتف  وأرقام 
ينشرها   أو  يقدمها 
وسائل   مستخدمو 
 التواصل االجتماعي. 

إدارة منصات وسائل  
االجتماعي   التواصل 

 مركزيًا.
لشرو ط  وفقًا 

Hootsuite 

Steam Data Suite 
https://steamdatas(

-uite.com/docs/data
-rocessingp
)greement/a  

 هولندا 

يتم نقلها من وقٍت  
 آلخر 

                                                                          IPعنوان  
المبيعات   وبيانات 

 واالستخدام 

مراقبة نجاح حمًلتنا  
لشروط   اإلعًلنية.  وفقًا 

Steam Data 
Suite 

 

GameSight   

(https://console.ga
mesight.io/privacy-

policy) 

 الواليات المتحدة 

يتم نقلها من وقٍت  
 آلخر

وجهود   بيانات إسناد التسويق   األداء  تحليل 
الخاصة   التسويق 

 باللعبة. 
لسياسة   وفقًا 

خصوصية  
GameSight 

 

 تدمير البيانات 

باستثناء   "االحتفاظ بالبيانات". الموضح بالتفصيل في قسم  يتم االحتفاظ بالمعلومات الشخصية وفقًا لفترات االحتفاظ بالبيانات على النحو  
المعلومات الشخصية، التي حققت الغرض الذي تم جمعها أو استخدامها من أجله،  المعلومات الشخصية الموضحة أدناه، سيتم تدمير  

الف إلى  المعلومات  ووصلت  فيها. سيتم حذف  الشخصية، بطريقٍة ال رجعة  بالمعلومات  التي كان يجب خًللها االحتفاظ  الزمنية  ترة 
الشخصية المخزنة في الملفات اإللكترونية بطريقة آمنة ال رجعة فيها باستخدام أساليب فنية، وسيتم تدمير المعلومات المطبوعة عن  

   طريق تمزيق هذه المعلومات أو حرقها.

ويلزم  "االحتفاظ بالبيانات"  الموضح بالتفصيل في قسم يلزم االحتفاظ بالمعلومات الشخصية بعد فترات االحتفاظ بالبيانات على النحو 
 االحتفاظ بها وفقًا للقوانين التالية: 

 
قانون حماية المستهلك في  

التجارة اإللكترونية، وما إلى  
 ذلك. 

المستهلك  من قانون حماية  6المادة  
 في التجارة اإللكترونية 

 في التجارة اإللكترونية أو البيع بالبريد: 

 أشهر(  6السجًلت المتعلقة بالملصقات واإلعًلنات ) •
 سنوات( 5السجًلت المتعلقة بتنفيذ العقد أو سحبه ) •
  5السجًلت المتعلقة بدفع السعر وتوريد السلع والخدمات ) •

 سنوات( 
  3ًلء أو تسوية النزاعات ) السجًلت المتعلقة بخدمات العم •

 سنوات( 

https://unity3d.com/legal/privacy-policy
https://unity3d.com/legal/privacy-policy
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قانون حماية أسرار  
 االتصاالت 

من مرسوم القانون، المادة   41المادة  
من قانون حماية أسرار   15-2

 االتصاالت 

 أشهر( 3السجًلت، وعنوان بروتوكول اإلنترنت ) •
تاريخ االتصاالت السلكية والًلسلكية من جانب المستخدمين،   •

االتصاالت السلكية والًلسلكية وانتهائها، ووتيرة  ووقت بدء 
 شهًرا( 12االستخدام )

 حقوقك  

يجوز لك ممارسة الحقوق المتعلقة بحماية المعلومات الشخصية عن طريق طلب الوصول إلى معلوماتك الشخصية أو تصحيحها أو  
 "(. PIPA" نون حماية المعلومات الشخصية )حذفها أو تعليق معالجتها وما إلى ذلك، وفقًا للقوانين المعمول بها مثل قا 

يمكنك أيًضا ممارسة هذه الحقوق من خًلل وصيك القانوني أو شخص تُفوضه بممارسة هذا الحق. ومع ذلك، في هذه الحالة، يجب  
 أن تُقدم إلينا توكيًًل طبقًا للوائح إنفاذ قانون حماية المعلومات الشخصية.  

 التدابير الًلزمة دون تأخير وفقًا للقوانين المعمول بها، مثل قانون حماية المعلومات الشخصية. سنتخذ، بناًء على طلبك، 

 يمكنك أيًضا سحب موافقتك أو طلب تعليق معالجة المعلومات الشخصية في أي وقت.  

 عملية االستخدام والتقديم اإلضافية للمعلومات الشخصية 

وز لنا استخدام المعلومات الشخصية أو تقديمها في نطاق ما يتعلق على نحٍو معقول بالغوفقًا لقانون حماية المعلومات الشخصية، يج
رض األساسي من الجمع، مع األخذ في االعتبار ما إذا كانت هناك مساوئ قد لحقت باألشخاص موضوع البيانات وما إذا كان قد تم  

نحدد من خًلل العناية الواجبة ما إذا كنا سنستخدم أو نقدم المعلومات اتخاذ التدابير الًلزمة للتأمين مثل التشفير وما إلى ذلك. وسوف 
الشخصية بالنظر إلى الظروف العامة بما في ذلك القوانين واللوائح ذات الصلة مثل قانون حماية المعلومات الشخصية، والغرض م  

تقديمها، وعناصر المعلومات الشخصية التي س  ن استخدام المعلومات الشخصية أو تقديمها، وكيفية استخدام المعلومات الشخصية أو 
يتم استخدامها أو تقديمها، والمسائل التي قدم األشخاص موضوع البيانات الموافقة عليها أو التي تم اإلخطار بها/اإلفصاح عنها لألش 

ابير المتخذة لحماية معلوم خاص موضوع البيانات، والتأثير على األشخاص موضوع البيانات عند استخدام أو تقديم المعلومات، والتد
 ات األشخاص موضوع البيانات. وفيما يلي بعض االعتبارات المحددة: 

 

 ما إذا كانت عملية االستخدام/التقديم اإلضافية مرتبطةً بالغرض األولي من عملية الجمع؛  •

المعلومات الشخصية وفي ضوء  ما إذا كانت عملية االستخدام/التقديم اإلضافية متوقعةً في ضوء الظروف التي ُجمعت فيها  •

 الممارسات المتعلقة بالمعالجة؛ 

 ما إذا كانت عملية االستخدام/التقديم اإلضافية تنتهك مصالح الشخص موضوع البيانات على نحٍو غير عادل؛ و  •

 ما إذا كان قد تم اتخاذ التدابير األمنية الًلزمة مثل استخدام اسم مستعار أو التشفير.  •

 االتصال 

معلوماتك الشخصية والتعامل مع الشكاوى المتعلقة بمعلوماتك الشخصية، قمنا بتعيين اإلدارة التالية المسؤولة عن إدارة معلوماتك  لحماية  

 الشخصية وحمايتها.  

 إدارة حماية البيانات، مسؤولة عن إدارة معلوماتك الشخصية وضمان سًلمتها •
   privacy@10chambers.comالبريد اإللكتروني:  •

 
 

 

 

mailto:privacy@10chambers.com

