 .1المقدمة
هذه سياسة الخصوصية لشركة َون أم تي المحدودة ( (onemtLimitedوكل الشركات ضمن مجموعتنا ( يشار إليها
جماعيا ب ( .))onemtيتم تطبيق هذه السياسة على كل مواقعنا/خدماتنا ( يشار إليها جماعيا ب"مواقعنا") حيثما ظهرت.
"منتج /ات)( ")onemtيتم إستعماله كإختصار أللعاننا على الشبةة نما يي لل ( .)onemtاإلمدادات المستمرة ألي منتج
( )onemtغير مضمونة.
"المعلومة المعرية شخصيا" ( ) Personally Identifiable Informationهي كل معلومة تعري ويتم إستعمالها لالتصال
ن والتعرف على مةان يي الحياة الحقيقية ،مثل إسم الةامل ،عنوان نريدك اإللةتروني ،رقم هاتف الجوال ،عنوان
البريدي أو معلومات نطاقة اإلعتماد الخاصة ن .
نحن ملزمون نحماية معطيات الشخصية ونعتمد إجراءات خاصة للتأكد من لل ولحماية المعلومات المأخولة من او عن .
سياسة الخصوصية هذه تفسر كيف نجمع ،نخزن ونستعمل مثل هذه المعلومات المعرية شخصيا.
الرجاء قراءة هذه السياسة نعناية .يجب علي القبول نهذه السياسة نالةامل الستعمال موقعنا أو أي منتج ( .)onemtإلا لم
توايق على هذه السياسة ،أو أي جزء منها ،الرجاء عدم إستعمال موقعنا أو أي منتج ( .)onemtإستعمال لموقعنا أو أي
منتج ( )onemtهو تعبير عن موايقت على هذه السياسة أثناء إستخدام .
قد نغير السياسة يي أي وقت ،وسننشر التغييرات على الموقع .الرجاء اإلطالع عليها كلما تعود إلى الموقع .سنتعامل مع
استعمال المتواصل للموقع أو أي منتج ( )onemtكقبول نهذه التغييرات نمجرد دخولها حيز التنفيذ كما تم نيانه سانقا.
ال تستعمل موقعنا أو أي منتج ( )onemtحتى تةون راضيا و موايقا على هذه السياسة نشةل كامل.

 .2ماهي المعلومات المعرفة شخصيا التي نجمعها ونخزنها؟
ليس هناك أية معلومة معرية شخصيا يتم جمعها عند الدخول إلى المناطق العامة يي مواقعنا.
نحن نجمع ونخزن المعلومات التي يقدمها مستخدمونا طواعية عبر االستمارات أو نطرق أخرى يي منتجات (،)onemt
ويي المراسالت اإللةترونية أو غيرها التي يقومون نها معنا .يمةن اختيار عدم تقديم أية معلومة من هذا القبيل عبر
اختيارعدم تعبئة االستمارات التي تطلب من المعلومات ،و اختيار عدم استعمال تل الخدمة .

 .3ماهي المعلومات األخرى التي نجمعها ونخزنها؟
نحن نستعمل ملفات تعريف االرتباط (الةوكيز) ،نجمع ونخزن عناوين نروتوكول اإلنترنات ،الهويات الرقمية وكل
المعريات الخاصة نغرض التعرف على األجهزة التي تلج إلى منتجات ( .)onemtنحن نحدد ونخزن أي إصدار جاڤا
ودوت نت موجودة على الحاسوب الخاص ن  ،ناإلضاية إلى المتصفح ونظام التشغيل وتفاصيل عن أجهزة وتطبيقات
حاسون .
لمزيد من المعلومات حول ملفات تعريف االرتباط ،المعلومات التي يتم جمعها وكيفية إلغائها ،الرجاء زيارة صفحة ملفات
تعريف االرتباط.

نحن ننشأ ونخزن سجالت استعمال لمنتجات ( )onemtمثل ،النشاط يي األلعاب والمحادثات العامة والخاصة .هذا يتضمن
مراقبة أنماط اللعب والضوانط المضادة للعبث التي تتثبت من صحة عمل تطبيقاتنا وهي مصممة لةشف االستعمال المشط
وغير الالئق.

قد نتتبع إستعمال لبعض الخاصيات والمواقع يي منتجات ( )onemtلمساعدتنا على تحسينها.
نحن نخزن "إعدادات اللعبة" لمساعدتنا على تويير خدمات لعب أيضل عبر تذكر نشاطات وإنجازات يي اللعبة ،ونقوم
نإجراء استطالعات رأي لمعرية أيضل طريقة لتلبية إحتياجات المستخدمين.

 .4معلومات عنك تصل من طرف ثالث
إلا كنت تلج إلى منتجات ( )onemtعبر طرف ثالث مندمج ومعترف نه ،يأنت تسمح ل( )onemtنالحصول على نعض
المعلومات من لل الطرف .المعلومات التي تسمح ل( )onemtالحصول عليها تختلف من منتج إلى آخر وحسب أنظمة
هذا الطرف وتعتمد على سياسة الخصوصية الموجودة يي حاسون أوجهاز الرنط ناإلنترنت والخيارات التي تقوم نها مع
لل الطرف الثالث.
عبر اللعب نمنتج ( )onemtمن خالل موقع طرف ثالث أو تطبيقة ،أنت تسمح ل ( )onemtنجمع ،تخزين ،واستعمال،
حسب سياسة الخصوصية هذه ،كل المعلومات التي سمحت للطرف الثالث نإعطائها ل ( )onemtعبر موقعهم أو التطبيق
من خالل المعلومات المعرية شخصيا.

 .5ماذا يحصل للمعلومات الموفرة/المجمعة ؟
المعلومات المجمعة قد يتم إستعمالها :
.i
.ii
.iii
.iv
.v
.vi

.vii

.viii
.ix

لتويير خدمات دعم المستخدم ،وللتثبت من أي طلبات أو مطالبات تقوم نها عند استخدام هذه الخدمة.
لفرض قوانيننا ،وللوقاية من أي نشاطات قرصنة ،تعدي على أمن المعلومات يي مواقعنا ومنتجات ()onemt
إلرسال إعالنات الخدمات والرسائل النصية
لجمع المعلومات وتوليد إحصائيات مجهولة المصدر حول إستعمال منتجات ( .)onemtقد نشارك هذه المعلومات
دون لكر الهوية مع شركائنا وشركات اإلشهار .هذا األمر غير مرتبط نأية معلومة معرية شخصيا.
ألغراض تسويقية داخلية ودراسات ديمغرايية لمساعدتنا على تطوير مواقعنا ومنتجات ( )onemtأو لنظهر ل
إعالنات يي موقعنا تةون متوايقة مع ملف الديمغرايي.
يي حالة وقوع إندماج ( نما يي لل أي جزء من مفاوضات ) حقيقي أو مقترح ،أو إدماج أو نيع لةل أصولنا
التجارية أو عملياتنا التي تتعلق نها هذه المعلومات ،أو ما يتوايق مع قوانين إعالن اإليالس واإلعسار المطبقة أو
عن طريق تطبيق قوانين الحقوق المنصفة.
للةشف عن معلومات نقدر مطلوب نالقانون ،أو نأمر من محةمة ،أو نناء على طلب حةوميمن هيئات الرقانة ،أو
سلطات إنفال القانون ،لحماية أو للمساعدة يي حماية مستخدمينا ،األنظمة أو الجمهور ،أو خاليا لذل لفرض
الحقوق القانونية كما نقرر نإرادتنا المطلقة.
إلا وايقت -على مواقعنا -على أن نرسل ل نشرات إخبارية حول األلعاب ،نما ييها الخاصيات الجديدة لأللعاب
والعروض الخاصة
كما هو منصوص عليه يي أماكن أخرى يي سياسة الخصوصية لدينا.

نحن نهتم نحماية معطيات الشخصية ،وخاليا لإلستعماالت المذكورة أعاله أو حيث تمت موايقت الصريحة ،نحن لن نبيع،
ننقل ،نؤجر أو نشارك معلومات المعرية شخصيا لشركات أخرى.

 .6نقل معلوماتك الشخصية لطرف ثالث

نحن قد نحول معلومات المعرية شخصيا لطرف ثالث خارجي يوير خدمات لنا ( مثل تنفيذ أوامر وضعت لمنتج ()onemt
أو لمساعدتنا على تويير الدعم للمستخدمين ) ويقط لخدمة غايات تل الخدمة.
نحن نشترك مع مجموعة من مزودي الخدمات الخارجية للديع لتمةين من القيام نالديع عن طريق مجموعة واسعة من
الخيارات .نحن نشارك معلومات الفوترة الخاصة ن مع هذه الشركات نقدر ما هو ضروريا إلجراء الديع أو كشف
محاوالت التحايل/الغش .هذه الشركات وايقت على أن ال تحتفظ ،تشارك ،تخزن أو تستعمل معلومات المعرية شخصيا التي
نزودهم نها لغايات ثانوية.
معلومات الشخصية قد تحول ،تخزن ،أو تعالج يي دول خارج دولة إقامت  ،يي داخل أو خارج الصين ،لتستعمل ألغراض
مبينة يي سياسة الخصوصية.
يجب أن تةون على علم نأن قوانين أمن المعلومات يي الدول األخرى قد ال تةون مماثلة لقوانين حماية المعلومات يي نلد
إقامت  .نإرسال لمعلومات الشخصية إلى ( ،)onemtأنت توايق على تحويلها ،تخزينها ومعالجتها كما هو مبين يي هذا
القسم.
يرجى مالحظة أن سياسة الخصوصية هذه ال يتم إعتمادها ألي من معلومات المعرية شخصيا المجمعة من قبل مزودي
خدمة الديع الخارجيين أو المواقع والخدمات للشركات األخرى التي نرتبط نها ،أو التي تزودنا نخدمات لمستخدمينا من
مواقعهم (مثل المواقع التانعة أو المواقع التي تبيع منتجات ( .))onemtالرجاء مالحظةأن هذه الشركات (وليس ())onemt
مسؤولة عن المعلومات التي تجمعها .الرجاء اإلطالع على سياسة الخصوصية لديهم عند الحاجة.
نحن نستعمل شركات خارجية لتويير خدمات اإلعالنات أو غيرها من التقنيات يي منتجات (( )onemtعلى سبيل المثال
لجمع اإلحصائيات أو لتويير إمةانية تبادل األزرار والتطبيقات المصغرة) .هذه الشركات قد تستعمل المعلومات (ال تشمل
المعلومات المعرية شخصيا) حول زيارات لهذه المواقع وغيرها نغرض تشخيص/إعطاء اإلعالنات طانعا شخصيا على
هذا الموقع أو مواقع أخرى و/أو تشخيص نعض الميزات يي موقعنا و/أو لتويير إحصائيات مجهولة المصدر حول إستعمال
موقعنا أو أحد الميزات التي نتشارك ييها مع مواقع أخرى (مثل األزرار والتطبيقات المصغرة المرتبطة نموقعنا) .ليس لدينا
إلن دخول أو سيطرة حول ملفات تعريف االرتباط أو أية تقنيات أخرى قد تستعملها هذه األطراف الثالثة واإلستعماالت من
قبل المعلنين وشركات التقنيات التي ال تغطيها سياسة الخصوصية هذه.
عالوة على لل  ،المعلومات المجمعة من مستخدمينا من أطراف ثالثة توير سلعا أو خدمات (نما ييها اإلعالنات) يي أو عبر
منتجات ( )onemtقد يتم مشاركتها معنا عبر تل األطراف الثالثة ويتم تخزينها من قبلنا ألغراض تم لكرها يي هذه
السياسة.
كن حذرا جدا قبل اتخال أو نشر أي من اإلتصاالت أثناء إستخدام لمنتجات ( .)onemtنعض المعلومات تةون مرئية
لالعبين آخرين نما ييها المحادثات العامة والخاصة ،حالة العبي  ،والتحالف الذي تنتمي إليه .قد نشارك معلومات حول
اللعبة مع أطراف ثالثة ،مثل شركات استطالعات الرأي وشركات تحليل المعلومات ،لمساعدتنا على تحسين المنتجات
والخدمات التي نقدمها لالعبينا ولتحسين تجرنة الالعبين" .معلومات اللعبة" تتضمن اإلتصاالت المنشورة يي منتجات
( )onemtودردشة الالعبين .معلومات اللعبة قد تتضمن معلومات معرية شخصيا.
إلا وايقت على مواقعنا ،قد نعطي عنوان نريدك اإللةتروني إلى شركائنا التجاريين لتويير إمةانية إرسال رسائل إلةترونية
ل تتضمن تفاصيل حول السلع والخدمات التي قد تهم نما يي لل معلومات حول العروض الخاصة وحمالت الترويج.

 .7حماية معلوماتك المعرفة شخصيا
سنقوم يقط نجمع المعلومات المعرية شخصيا نقدر ما نعتقد أن لل ضروريا لخدمة أغراضنا التجارية المشروعة،
وسنحميها ناستعمال نفس مستوى الضمان الذي نستعمله لضمان أمن وسالمة وخصوصية معلوماتنا الخاصة .ناإلضاية
لذل  ،سنتخذ إجراءات معقولة لضمان أن األطراف الثالثة التي ننقل إليها المعلومات المعرية شخصيا -حسب سياستنا هذه-
تويير الحماية الالزمة.

الحظ أنه يي حين أننا نسعى جاهدين لحماية كل معلوماتنا المعرية شخصيا ،قد سمعنا كلنا عن خرق البيانات يي شركات
مالية ومؤسسات حةومية لات صيت ونحن ال يمةننا الضمان قطعيا من أن هذه الخروقات لن تحدث .سنعلمةم نأي خرق
حقيقي للبيانات يتم كشفه والذي من شأنه أن يعرض معلومات المعرية شخصيا للخطر.

