
Route 2 Investسياسة خصوصية الخاصة 
نحن ملتزمون بحماية خصوصيتكك واحترامها

 باالستثمارات العقارية. تشرح هذه السياسةمتخصصة التجاري لشركة االسم Route 2 Investيعد  
متى ولماذا نجمع بيانات شخصية عن األشخاص الذين يزورون موقعنا على الويب أو يتصلون بنا، وكيف

، والشروط التي بموجبها قد نكشف عنها لآلخرين وكيف نحافظ عليه آمنة بموجبهذه البياناتنستخدم 
(.GDPRالالئحة العامة لحماية البيانات )

قد نقوم بتغيير هذه السياسة من وقت آلخر، لذا يرجى مراجعة هذه الصفحة من حين آلخر للتأكد من
عن أي تغييرات. باستخدام موقعنا، فإنك توافق على االلتزام بهذه السياسة.رضاك 

ما هي المعلومات التي نجمعها عنك؟

نحصل على معلومات عنك عندما تستخدم موقعنا وتتصل بنا باستخدام ما يلي:

عند استخدام أداة المساعدة المباشرة، يتم جمع اسم   :  Sales IQ  عند استخدام المساعد االفتراضي -1
  الجهاز الخاص بك، إلى جانب أي معلومات أخرى تقدمها ، حتى نتمكن من االتصال بكIPالمستخدم و 

بخصوص استفسارك. إذا تركت لنا رسالة، فسيتم جمع اسمك وعنوان بريدك اإللكتروني ورقم هاتفك حتى
نتمكن من االتصال بك / إرسال رد بالبريد اإللكتروني إليك.

 قد تتضمن المعلومات الشخصية التي نجمعها اسمكاستفسار، عند إرسال نموذج نموذج االستفسار:-2
وعنوان بريدك اإللكتروني وأي معلومات أخرى تزودنا بها مثل رقم االتصال وبلد اإلقامة والجنسية.

 إذا اخترت االتصال بنا باستخدام رقم الهاتف الموجود على موقعنا، فسيتم جمع أياالتصال بالمبيعات:-3
معلومات شخصية تقدمها.

قد نحصل أيًضا على تفاصيل االتصال الخاصة بك إذا كنت قد طلبت معلومات حول منتجاتنا من خالل
مزودي خدمة تابعين لجهات خارجية نعمل معهم أو يعملون بالنيابة عنا؛ على سبيل المثال، وكاالت

االستثمار العقاري.

كيف يتم استخدام معلوماتك؟

قد نستخدم معلوماتك الشخصية عادةً لألغراض التالية. هذه ليست قائمة نهائية وقد تتغير من وقت آلخر:

إلرسال معلومات حول عقاراتنا االستثمارية أو االتصاالت التي طلبتها•
للرد على استفساراتك أو تعليقاتك المقدمة من خالل هذا الموقع•
للمساعدة في تحسين منتجاتنا وخدماتنا•
للمساعدة في اعداد وتحصيص موقعنا اإللكتروني وفقًا الهتماماتك•
لتقديم إعالنات ذات صلة لك أثناء وجودك على الموقع )انظر سياسة ملفات تعريف االرتباط(•
المساعدة في تدريب وتطوير الموظفين•

إذا اخترت االتصال بنا باستخدام رقم الهاتف الموجود على الموقع اإللكتروني، فقد يتم تسجيل المكالمات
ألغراض التدريب والمراقبة.



ما هو األساس القانونيك لمعالجة المعلومات؟

لدينا مصالح مشروعة في معالجة هذه البيانات. هذه المصالح المشروعة هي:

للتأكد من اإلجابة استفساراتك•
لتزويدك بخدماتنا•
للحصول على معلومات حول كيفية استخدام موقعنا ومعرفة التحسينات الالزمة التي يمكن•

إجراؤها

كم من الوقت نحتفظ ببياناتك

(، سنحتفظ بمعلوماتك الشخصية لمدة ثالث سنوات من تاريخGDPRوفقًا لالئحة العامة لحماية البيانات )
جمعها، وعندها سيتم محوها أو إخفاء هويتك ومن ثم ال يمكن ربطك بهذه المعلومات.

من لديه حق الوصول إلى معلوماتك؟

لن نقوم أبدًا ببيع أو توزيع أو تأجير معلوماتك الشخصية ألطراف ثالثة ما لم نحصل على إذن منك أو إذا
طلب منا القانون القيام بذلك.

لن نشارك معلوماتك مع أطراف ثالثة ألغراض التسويق.

 قد نقوم بتمرير معلوماتك إلىمقدمو الخدمات من األطراف الثالثة الذين يعملون نيابة عنا:
مزودي الخدمة التابعين لجهات خارجية والوكالء والمقاولين من الباطن والمنظمات األخرى المرتبطة
ألغراض إكمال المهام وتقديم الخدمات لك نيابًة عنا )على سبيل المثال، استخدام وكيل للعثور على

الممتلكات المناسبة لالستخدام الخاص(. ومع ذلك، عندما نستخدم موفري خدمات تابعين لجهات خارجية،
فإننا نكشف فقط عن المعلومات الشخصية الضرورية لتقديم الخدمة، ولدينا عقد مطبق يلزمهم بالحفاظ
على أمان معلوماتك وعدم استخدامها للتسويق المباشر الخاص بهم. يُرجى االطمئنان إلى أننا لن نكشف
عن معلوماتك ألطراف ثالثة )خارج شبكتنا والشركات الشريكة لنا( الستخدامها ألغراض التسويق المباشر

الخاصة بهم، ما لم تطلب منا القيام بذلك، أو نحن مطالبون بذلك بموجب القانون، على سبيل المثال،
بأمر من المحكمة أو ألغراض منع االحتيال أو الجرائم األخرى.

 نحن نعمل عن كثب مع العديدموفرو الخدمات من األطراف الثالثة، الذين لديهم شراكة معنا:
من مزودي الخدمات الخارجيين والشركات الشريكة لنا لنقدم لك مجموعة من الخدمات عالية الجودة

والموثوقة المصممة لتلبية احتياجات عمالئنا. عندما تستفسر عن واحدة أو أكثر من هذه الخدمات أو
تشتريها، سيستخدم مزود الخدمة التابع لجهة خارجية التفاصيل الخاصة بك لتزويدك بالمعلومات وتنفيذ
التزاماته الناشئة عن أي عقود أبرمتها معهم. في بعض الحاالت، سيعملون كمراقب بيانات لمعلوماتك،

وبالتالي ننصحك بقراءة سياسة الخصوصية الخاصة بهم. سيشارك مقدمي الخدمات والمنتجات الخارجيون
معلوماتك معنا، والتي سنستخدمها وفقًا لسياسة الخصوصية هذه.

كيف نحمي بياناتك؟ك 
نحن ملتزمون بضمان سرية وأمان بياناتك، قمنا بوضع إجراءات مادية وإلكترونية وإدارية مناسبة لحماية

وتأمين المعلومات التي نجمعها لمنع الوصول الغير المصرح به أو الكشف عن بياناتك

روابط لمواقع إلكترونية أخرى
قد يحتوي موقعنا على روابط لمواقع أخرى تديرها منظمات أخرى. تنطبق سياسة الخصوصية هذه فقط

األخرى على موقعنا اإللكتروني ‚، لذلك نشجعك على قراءة بيانات الخصوصية على المواقع اإللكترونية
التي تزورها. ال يمكننا أن نكون مسؤولين عن سياسات وممارسات الخصوصية الخاصة بالمواقع األخرى

حتى لو قمت بالوصول إليها باستخدام روابط من موقعنا.



باإلضافة إلى ذلك، إذا قمت بالدخول إلى الموقع اإللكتروني الخاص بنا عن طريق موقع خارجي، فلن
نكون مسؤولين عن سياسات وممارسات الخصوصية لمالكي ومشغلي الموقع الطرف الثالث أو الخارجي

هذا ونوصيك بمراجعة سياستهم الخاصة. 

استخدام "ملفات تعريف االرتباط"

يرجى الرجوع إلى سياسة ملفات تعريف االرتباط الخاصة بنا أدناه

كيف نقوم بتحديث معلوماتك؟
إذا كنت تعتقد أن أي معلومات نحتفظ بها عنك غير صحيحة أو غير كاملة، فيرجى مراسلتنا عبر البريد

  في أقرب وقت ممكن. سنقوم على الفور بتصحيحinfo@route2investgroup.comاإللكتروني على 
أي معلومات تبين أنها غير صحيحة.

ما هي حقوقك؟

يحق لك أن تطلب منا عدم معالجة بياناتك الشخصية في أي وقت.

لديك الحق في استخدام موقعنا على شبكة اإلنترنت دون الموافقة على خدمات التسويق واالتصاالت. ال
نرسل حاليًا رسائل بريد إلكتروني تسويقية لعمالئنا. سنبلغك )قبل جمع بياناتك( إذا كنا نعتزم استخدام

بياناتك لهذه األغراض أو إذا كنا ننوي الكشف عن معلوماتك ألي طرف ثالث لهذه األغراض.

لديك الحق في طلب الوصول إلى بياناتك الشخصية التي نحتفظ بها عنك أو تصحيحها. لديك أيًضا الحق
في محو بياناتك الشخصية، وتقييد معالجة بياناتك الشخصية، والحق في طلب بياناتك الشخصية التي
قدمتها إلينا، والحق في االعتراض على معالجتنا لبياناتك الشخصية والحق في طلب أننا ننقل بياناتك

الشخصية إلى مراقب بيانات آخر.

نحن نقوم بمعالجة بياناتك الشخصية ألنك منحتنا موافقتك على القيام بذلك، لذا يحق لك سحب موافقتك
في أي وقت.

لديك الحق في تقديم شكوى إلى مكتب مفوض المعلومات إذا كنت تشعر بعدم الرضا عن الطريقة التي
  لمزيد من المعلومات.www.ico.org.ukنعالج بها بياناتك. يرجى زيارة   

 .info@route2investgroup.comلممارسة أي من هذه الحقوق، يرجى مراسلتنا على 

المراجعة الدورية لهذه السياسة
.2020نحن نبقي هذه السياسة قيد المراجعة المنتظمة. تم آخر تحديث لهذه السياسة في يناير 

 

سياسة ملفات االرتباطك

ما هو ملف تعريفك االرتباط؟

 ملفات تعريف االرتباط. ملف تعريف االرتباط هوRoute 2 Investمثل العديد من المواقع، يستخدم 
على القرص الصلب لجهاز الكمبيوتر الخاص بك. بمجردالحصول على إذنك لوضعه ملف صغير يطلب 

http://www.ico.org.uk/
mailto:info@route2investgroup.com


الموافقة، تتم إضافة الملف، ويساعد ملف تعريف االرتباط في تحليل استخدامك للمواقع اإللكترونية أو
 موقعًا معينًا. تسمح ملفات تعريف االرتباط لتطبيقات الويب بتخصيص ردقمت بزيارةيتيح لك معرفة 

خاص لك. يمكن لتطبيق الويب أن يجعل التنقل في الموقع أكثر كفاءة وتخصيص عملياته وفقًا الحتياجاتك
وما يعجبك وذلك من خالل جمع وتذكر المعلومات حول تفضيالتك. ال يمنحنا ملف تعريف االرتباط الوصول

إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بك أو أي معلومات عنك، بخالف البيانات التي تختار مشاركتها معنا.

؟cacheما هي الذاكرة المخبأة 
المخزنة في جهاز المستخدم منالصفحة اإللكترونية ذاكرة التخزين المؤقت هي تخزين مؤقت لموارد 

أجل تحميل صفحات الويب بشكل أسرع. في المرة األولى التي تزور فيها موقعًا على الويب، قد تستغرق
عناصر مثل الصور ومقاطع الفيديو والمقاطع والتسجيالت الصوتية وقتًا طويالً قبل تحميل موقع الويب

بالكامل. من خالل تخزين هذه العناصر في جهاز المستخدم، يكون تحميل الموقع اإللكتروني أسرع بكثير
من المرة األولى.

كيف نستخدم ملفات تعريف االرتباط
نستخدم ملفات تعريف االرتباط الخاصة باستخدامك اإللكتروني لتحديد الصفحات التي تقوم باستخدامها.

يساعدنا هذا في تحليل البيانات المتعلقة باستخدامك اإللكتروني لصفحات الويب وتحسين موقعنا على
الويب حتى نتمكن من تكييفه وفقًا الحتياجات عمالئنا. على سبيل المثال، يمكننا تسهيل التنقل بين

الصفحات األكثر شيوعًا. يمكننا أيًضا استخدام المعلومات لتحديد عدد الزيارات ألول مرة والزيارات مرة
أخرى إلى موقعنا. أيًضا، يمكن معرفة ما إذا كان المستخدمون قد واجهوا مشاكل أثناء استخدام الموقع أو

وظائفه. نحن نستخدم هذه المعلومات فقط ألغراض التحليل اإلحصائي، وبعد ذلك يتم إزالة البيانات من
النظام. ملفات تعريف االرتباط ال تحدد األفراد شخصيًا.

 Google Analyticsمحلل جوجل 
يتيح لنا ملف تعريف االرتباط هذا االطالع على معلومات حول أنشطة المستخدم على المواقع اإللكترونية

بما في ذلك، على سبيل المثال ال الحصر، عدد مشاهدات الصفحة والمصدر والوقت الذي يتم قضاؤه على
الموقع. المعلومات غير شخصية ويتم عرضها كأرقام، مما يعني أنه ال يمكن تتبعها مرة أخرى لألفراد.

، يمكننا معرفة المحتوى الشائع علىGoogle Analyticsسيساعد هذا في حماية خصوصيتك. باستخدام 
موقعنا ونسعى جاهدين لمنحك المزيد من األشياء التي تستمتع بقراءتها ومشاهدتها.

 Google AdWordsإعالنات جوجل 
ألطراف إلعادة التسويق لإلعالن على مواقع الويب التابعة Google AdWordsيستخدم موقعنا خدمة 

( للزوار السابقين لموقعنا. يمكن أن يكون هذا في شكل إعالن على محركGoogleخارجية بما في ذلك)
بحث جوجل 

 اإلعالنية.Google أو موقع في شبكة Googleقد يكون هذا في شكل إعالن على صفحة نتائج بحث 
، ملفات تعريف االرتباط لعرض اإلعالناتGoogleيستخدم مقدمي الخدمات الخارجية، بما في ذلك شركة 

استنادًا إلى الزيارة السابقة لشخص ما إلى موقع إلكتروني ما. بالطبع، سيتم استخدام أي بيانات تم جمعها
.Googleوفقًا لسياسة الخصوصية الخاصة بنا وسياسة خصوصية 

: Microsoft Bing Adsإعالنات ميكروسوفت 



 ملف تعريف ارتباط على جهاز الكمبيوتر الخاص بك إذا وصلت إلى موقعناMicrosoft Bing Adsتضع 
 للسماح لنا بعرض إعالناتناBing Ads. نستخدم أيًضا Microsoft Bingعلى الويب بالنقر فوق إعالن 

أعلى صفحة النتائج لمحركات بحث معينة.

: Facebookملفات تعريف االرتباط على 
Facebook، ويحتوي موقعنا اإللكتروني على أيقونة Facebook فيس بوكلدينا صفحتنا الخاصة على 

لوضع ملفات تعريف االرتباط على مواقع العمالء. هذا يمكننا من الوصول إلى عمالئنا دون الكشف عن
Facebook، يمكن لـ Facebookهويتنا. عندما يزور أحد المستخدمين موقعنا على الويب ثم يزور موقع 

Findأن يقدم لهم رسائل تسويقية بواسطتنا. تقتصر البيانات التي يمكن الحصول عليها من زيارة موقع 
UK على عنوان URLللصفحات التي قمت بزيارتها، باإلضافة إلى بعض المعلومات المحدودة التي قد 

 الخاص بك.IPينقلها المتصفح، مثل عنوان 
بشكل عام، تساعدنا ملفات تعريف االرتباط على تزويدك بموقع إلكتروني أفضل، من خالل تمكيننا من

مراقبة الصفحات التي تجدها مفيدة والتي ال تجدها مفيدة.

كيف يمكنك إدارة ملفات تعريفك االرتباط وذاكرة التخزين المؤقت؟
يمكنك اختيار قبول أو رفض ملفات تعريف االرتباط. تقبل معظم متصفحات الويب ملفات تعريف االرتباط

تلقائيًا، ولكن يمكنك عادةً تعديل إعدادات المتصفح لرفض ملفات تعريف االرتباط ومسح ذاكرة التخزين
المؤقت إذا كنت تفضل ذلك. قد يمنعك هذا من االستفادة الكاملة من الموقع.

.هنا، فانقر Google Adwordsإذا كنت ال تريد جمع بياناتك باستخدام 
the Google Analytics، فيمكنك تثبيت  Google Analyticsإذا كنت ال تريد جمع بياناتك بواسطة 

opt-out Add-on   لتعطيل خاصية التتبع فيGoogle Analytics مباشرةً من موقع Googleعلى 
الويب.

، يمكنك تغيير إعدادات اإلعالنات في متصفحك.Microsoft Bing Adsإللغاء االشتراك في 
 بياناتك، يمكنك تغيير إعدادات اإلعالنات الخاصة بك عنFacebookإذا كنت ال تريد أن يجمع فيس بوك 

.هناطريق النقر 

https://www.facebook.com/help/568137493302217
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/
https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en-GB
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