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ت#لتزم دائ#رة ال#سياح#ة وال#تسوي#ق ال#تجاري ب#دب#ي )“ (”DTCMوالش#رك#ات ال#تاب#عة ل#ها ،ب#ما ف#يها ،ول#يس ع#لى
س#بيل ال#حصر ،م#ؤس#سة دب#ي للمه#رج#ان#ات والتج#زئ#ة ،وف#عال#يّات دب#ي ل#ألع#مال وج#دول ف#عال#يّات دب#ي ،ب#توف#ير
الخ ##دم ##ة امل ##متازة ل ##كل ع ##مالئ ##ها ،وت ##شمل ه ##ذه الخ ##دم ##ات م ##راع ##اة م ##خاوف ##هم ب ##شأن خ ##صوص ##يتهم .ل ##قد ق ##منا
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واس##تخدام##ها وح##ماي##تها ح##ني ي##زور ه##ذا امل##وق##ع اإلل##كترون##ي ويس##تخدم##ه وك##يفية م##عال##جتنا له##ذه امل##علوم##ات.
ي ##رج ##ى ق ##راءة ال ##تال ##ي ب ##عناي ##ة ل ##فهم وج ##هات ن ##ظرن ##ا وم ##مارس ##ات ##نا ف ##ي م ##ا ي ##تعلق ب ##بيان ##ات ##ك ال ##شخصية وك ##يفية
معالجتنا لها.
ال بد من قراءة سياسة الخصوصية املاثلة مع شروط االستخدام ]//:http
/legal/pdfs/media/~/com.visitdubai.www
 ashx.final_TermsOfUse_DTCMومع أي وثيقة أخرى يُشار إليها في متنها.
القبول
تُ َ #عد زي ##ارت ##ك مل ##وق ##عنا اإلل ##كترون ##ي  /com.visitdubai.www//:httpم ##واف ##ق ًة وق ##بوالً م ##نك ل ##لممارس ##ات
امل ُ#بيَّنَة ف#ي س#ياس#ة ال#خصوص#ية امل#اث#لة ،وي#تعني ع#ليك إن ل#م ت#كن م#وافً #قا ع#لى ه#ذه ال#سياس#ة أن ت#متنع ع#ن
استخدام هذا املوقع اإللكتروني.
استخدامات املعلومات
نستخدم املعلومات التي نحصل عليها عنك بالطرق اآلتية:
املعلومات التي تزودنا بها
أي منها:
نستخدم هذه املعلومات في األغراض اآلتية أو في ٍّ
▪
▪
▪
▪

▪
▪
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تزويدك باملعلومات ،واملنتجات والخدمات التي تطلبها منّا؛
اإلج#اب#ة على أسئلتك ،وتعليقاتك وطلباتك التي يمكن أن نستخدمها،
أو أن تستخدمها جهات معينة بالنيابة عنا ،ألغراض التسويق وضمان الجودة؛
ٍ
ٍ
خدمات أخرى نقدمها مشابهة
بمعلومات عن
تزويدك
استفسرت عنها بالفعل؛
لتلك الخدمات التي
َ
ٍ
ٍ
لطرف ثالث بتزويدك
تزويدك أو السماح
بخدمات
إض#اف#ية و/أو م#علوم#ات ع#ن الخ#دم#ات اإلض#اف#ية ال#تي ي#مكن أن ت#ول#ي اه#تما ً#م#ا ل#ها .إذا ك#نت ع8ميالً
ح#الً #يا ل#نا ،س#وف ن#تواص#ل م#عك إل#كترونً #يا ف#قط )ع#بر ال#بري#د اإلل#كترون#ي أو خ#دم#ة ال#رس#ائ#ل ال#قصيرة(
ل#تزوي#دك ب#معلوم ٍ
#ات ع#ن خ#دم#ات م#شاب#هة ل#تلك ال#تي اس#تفدت م#نها أث#ناء ت#عام#لنا ال#ساب#ق م#عك .وإذا
ٍ
#طرف ث##ال##ث م##عني ب##اس##تخدام ب##يان##ات##ك ،س##نتواص##ل م##عك )أو
ك##نت ع##ميالً ج##ديً #دا ،وح##يث أن##نا س##محنا ل#
يتواصل معك الطرف الثالث( إلكترونيًا في حال وافقت إلكترونيًا على ذلك؛
إخطارك بالتغييرات التي تطرأ على موقعنا اإللكتروني؛ و/أو
التأكد من عرض محتوى موقعنا اإللكتروني بأكثر طرق العرض فاعلي ًة
لك ولجهاز الكمبيوتر الخاص بك.

املعلومات التي نجمعها عنك
أي منها:
نستخدم هذه املعلومات في األغراض اآلتية أو في ٍّ
▪
▪
▪
▪
▪
▪

إدارة موقعنا اإللكتروني وإجراء العمليات الداخلية ،بما فيها استكشاف األخطاء وإصالحها،
ٍ
وألغراض إحصائية واستقصائية؛
وتحليل البيانات ،وإجراء االختبارات واألبحاث
تحسني موقنا اإللكتروني للتأكد من عرض محتواه بأكثر طرق العرض فاعلي ًة
لك ولجهاز الكمبيوتر الخاص بك؛
السماح لك باملشاركة في ميزات خدماتنا التفاعلية ،حني
تختار القيام بذلك؛
ٍ
كجزء من جهودنا للمحافظة على أمن موقعنا اإللكتروني وسالمته؛
ق##ياس أو فهم فعالية اإلعالنات التي نوفرها لك
ولآلخرين ولتقديم اإلعالنات ذات الصلة لك؛ و/أو
تقديم االقتراحات والتوصيات لك وملستخدمي موقعنا اإللكتروني اآلخرين
حول السلع أو الخدمات التي قد تهمك أو تهمهم.

املعلومات التي نستلمها من مصادر أخرى
ق##د نج#ّ #مع ه##ذه امل##علوم##ات م##ع امل##علوم##ات ال##تي ت##زودن##ا ب##ها وت##لك ال##تي نج##معها ع##نك .ق##د ن##لجأ إل##ى اس##تخدام
ه ##ذه امل ##علوم ##ات وت ##لك ال ##تي تّ # #م ج ##معها ل ##ألغ ##راض املح ##ددة أع ##اله )اس ##تنا ًدا إل ##ى أن ##واع امل ##علوم ##ات ال ##تي
نستلمها(.
كيف نجمّ ع املعلومات الشخصية
نقوم بجمع معلوماتك الشخصية مباشرةً منك إالّ في حال كانت عملية الجمع غير منطقية أو غير
عملية.
نقوم بعملية الجمع بالطرق التالية:
▪
▪
▪
▪

من خالل نفاذك إلى موقعنا اإللكتروني واستخدامك له وللتطبيقات أو من خالل إرسالك رسائل
نصية قصيرة أو رسائل الوسائط املتعددة لنا؛
ٍ
شخص آخر قد ز ّودنا بمعلوماتك )مثالً اشتراك
من خالل
مجاني(؛
أثناء املحادثات بينك وبني موظفينا؛ أو
حني استيفائك الستمارة أو اشتراك إلكتروني.

قد نقوم ً
أيضا بجمع املعلومات الشخصية من الطرف الثالث بما فيها:
▪ شركات الطرف الثالث مثل وكاالت االستعالمات االئتمانية ،ووكاالت إنفاذ القانون وجهات حكومية
أخرى؛
▪ الجهات املعلنة؛
▪ قوائم العناوين البريدية؛
▪ وكاالت التوظيف؛ و/أو
▪ املتعاقدون وشركاء العمل.
إفشاء معلوماتك
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قد نقوم بمشاركة معلوماتك مع أطراف ثالثة يتم اختيارها.
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عنوان بروتوكول اإلنترنت )آي بي(
ع##نوان اآلي ب##ي ه##و رق##م ي##تم ت##عيينه ت##لقائ#يًا ل##لكمبيوت##ر ال##خاص ب##ك ك##لما أردت ت##صفّح اإلن##ترن##ت .ح##ني ت##زور
ه#ذا امل#وق#ع اإلل#كترون#ي ،ي#قوم ال#خادم ال#ذي يس#تخدم#ه مس#تضيف ال#وي#ب ال#خاص ب#نا ب#تسجيل ع#نوان اآلي
ب#ي ال#خاص ب#ك م#ع ت#اري#خ زي#ارت#ك ووق#تها ،ك#ما ي#قوم ب#تسجيل ن#وع م#تصفّح اإلن#ترن#ت ال#ذي تس#تخدم#ه وراب#ط
اإلح#ال#ة ألي م#وق#عٍ إل#كترون#ي آخ#ر أح#ال#ك إل#ى ه#ذا امل#وق#ع اإلل#كترون#ي .ال ن#قوم ب#رب#ط أي ع#ناوي#ن آي ب#ي ب#أي
ٍ
شيء يمكن تحديده شخصيًا .وبالتالي ،تكون كل جلسة للمستخدم مجهولة املصدر.
ق ##د نسج ##ل أي ً #
#ضا ع ##ناوي ##ن اآلي ب ##ي )ال ##عناوي ##ن اإلل ##كترون ##ية ل ##لحواس ##يب امل ##تصلة ب ##اإلن ##ترن ##ت( به ##دف تح ##ليل
االتجاهات ،وإدارة املوقع اإللكتروني ،وتعقب تحركات املستخدم وجمع معلومات ديموغرافية شاملة.
الكوكيز
ف#ي ب#عض ال#حاالت ،ن#قوم بج#مع م#علوم#ات#ك ال#شخصية م#ن خ#الل اس#تخدام ال#كوك#يز .ح#ني ت#دخ#ل إل#ى م#وق#عنا
اإلل##كترون##ي ،ق##د ن##رس##ل ل##ك "ك##وك##ي" )وه##ي ك##ناي##ة ع##ن م##لف ص##غير م##قتضب ي##حتوي ع##لى رق##م م##عرف ف##ري##د(
إل##ى ال##كمبيوت##ر ال##خاص ب##ك .ب##ال##تال##ي ،ن##تمكن م##ن ال##تعرف إل##ى ال##كمبيوت##ر ال##خاص ب##ك وال##ترح##يب ب##ك ك##لما
ق##مت ب##زي##ارة م##وق##عنا اإلل##كترون##ي ،ف##ال ت##عود ب##حاج##ة إل##ى ت##سجيل دخ##ول##ك .األم##ر ال##ذي ي##ساع##دن##ا ع##لى ت##تبّع
الخ#دم#ات ال#تي ت#راه#ا ،ف#نرس#ل إل#يك آخ#ر األخ#بار ع#نها .ونس#تخدم ال#كوك#يز أي ً
#ضا ل#قياس أن#ماط ح#رك#ة امل#رور
به#دف تح#دي#د األق#سام ال#تي ت#مت زي#ارت#ها ع#لى م#واق#عنا اإلل#كترون#ية ول#قياس أن#ماط امل#عام#الت ف#ي اإلج#مال.
ن#لجأ إل#ى ه#ذه ال#طري#قة ل#دراس#ة ع#ادات مس#تخدم#ينا ف#نقوم بتحس#ني خ#دم#ات#نا .ف#ي ح#ال ل#م ت#رغ#ب ف#ي ت#ل ّقي
الكوكيز ،يمكنك ضبط متصفّحك بحيث يرفضها الكمبيوتر الخاص بك.
ق##د ن##قوم أيً #
#ضا بج##مع ب##يان##ات م##جهول##ة امل##صدر )ال ت##كون م##علوم##ات ش##خصية( ذات ص##لة ب##نشاط##ات##ك ع##لى
ٍ
م##واق##عنا اإلل##كترون##ية )ب##ما ف##يها ع##ناوي##ن اآلي ب##ي( م##ن خ##الل ال##كوك##يز أو ق##د ن##عمد إل##ى ج##مع م##علوم##ات م##نك
ٍ
#تقصاء م#عني .ع#مو ً#م#ا ،نس#تخدم ه#ذه امل#علوم#ات ف#ي ال#تقاري#ر اإلح#صائ#ية ،وتح#ليل االت#جاه#ات،
اس#تجابً #ة الس
وإدارة خ#دم#ات#نا وت#شخيص امل#شاك#ل واأله#داف وتحس#ني ج#ودة خ#دم#ات#نا .وب#ما أ ّن ه#ذه امل#علوم#ات ال ت#حتوي
ٍ
#عرف ع##نك أو ع##ن أي شٍ #
#خص آخ##ر ،ي##مكننا اس##تخدام##ها إذًا ألي غ##رض
ع##لى م##علوم##ات ش##خصية ألن##ها ال تّ #
ٍ
وسيلة من أي نوع ٍ كانت.
وبأية
روابط إلى مواقع إلكترونية أخرى
ل#سنا م#سؤول#ني ع#ن امل#مارس#ات ال#تي ت#عتمده#ا امل#واق#ع اإلل#كترون#ية أو الخ#دم#ات امل#رت#بطة ب#موق#عنا اإلل#كترون#ي
أو ال#تي ي#تم ب#لوغ#ها ع#بر م#وق#عنا اإلل#كترون#ي ،ب#ما ف#يها امل#علوم#ات أو امل#حتوى ال#وارد ف#يه ،أو امل#مارس#ات ال#تي
ي#تم اع#تماده#ا ف#ي ج#مع ال#بيان#ات أو س#ياس#ات ال#خصوص#ية امل#عتمدة ف#يه .ح#ني تس#تخدم راب#طًا ل#الن#تقال م#ن
#نس أ ّن س##ياس##ة ال##خصوص##ية ال##خاص##ة ب##نا ال ت##نطبق ع##لى امل##واق##ع
م##وق##عنا اإلل##كترون##ي إل##ى م##وق #عٍ آخ##ر ،ال تَ #
اإلل#كترون#ية أو الخ#دم#ات ال#تاب#عة ل#لطرف ال#ثال#ث .ب#ال#تال#ي ،ي#خضع ت#صفّحك وت#فاع#لك ع#لى امل#واق#ع اإلل#كترون#ية
أو الخ##دم##ات ال##تاب##عة ل##لطرف ال##ثال##ث ،ب##ما ف##يها ت##لك ال##تي ت##شير إل##ى راب##ط أو إع##الن خ##اص ب##ه ع##لى م##وق##عنا
اإلل##كترون##ي ،إل##ى ال##قوان##ني وال##سياس##ات ال##تي ي##عتمده##ا ال##طرف ال##ثال##ث .إض##اف ً #ة إل##ى ذل##ك ،أن##ت ت##واف##ق ع##لى
أن ##نا ل ##سنا م ##سؤول ##ني ع ##ن أي ط ٍ #
#رف ث ##ال ##ث ت ##سمح ل ##ه ب ##ال ##دخ ##ول إل ##ى م ##حتوى املس ##تخدم ال ##خاص ب ##ك وأن ##نا ال
ن##تحكم ب##ه .إذا ك##نت تس##تخدم م##وقً #عا إل##كترونً #يا أو خ##دمً #ة ت##اب##عة ل##لطرف ال##ثال##ث )م##ثل فيس##بوك أو مج##موع##ات
ج#وج#ل ،إل#خ (.وس#محت ل#ه ب#ال#دخ#ول إل#ى م#حتوى املس#تخدم ال#خاص ب#ك ،ف#أن#ت ت#قوم ب#ذل#ك ع#لى م#سؤول#يتك
الخاصة .ال تنطبق سياسة الخصوصية املاثلة
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ع#لى امل#علوم#ات ال#تي نج#معها ب#وس#ائ#ل أخ#رى )وت#شمل ع#دم ات#صال#ك ب#اإلن#ترن#ت( أو م#ن م#صادر أخ#رى غ#ير
موقعنا اإللكتروني.
الشؤون القانونية
س##وف ت##عمد دائ##رة ال##سياح##ة وال##تسوي##ق ال##تجاري ب##دب##ي إل##ى إف##شاء امل##علوم##ات ال##شخصية ع##ندم##ا ي##قتضيه
ال ##قان ##ون ،أو ب ##داف ##ع ح ##سن ال ##نية ف ##ي ح ##ال اع ##تبرت أ ّن ال ##قيام ب ##ذل ##ك ض ##روري به ##دف االم ##تثال ل ##لقان ##ون ،أو
لح ##ماي ##ة ح ##قوق أو م ##لكية دائ ##رة ال ##سياح ##ة وال ##تسوي ##ق ال ##تجاري ب ##دب ##ي أو ال ##دف ##اع ع ##نها ،أو ع ##ن ه ##ذا امل ##وق ##ع
اإللكتروني أو مستخدميه.
يرجى التواصل معنا من خالل أسئلتك وتعليقاتك
إذا اخ ##ترت ال ##تواص ##ل م ##عنا م ##ن خ ##الل أس ##ئلتك ،أو ت ##عليقات ##ك أو ط ##لبات ##ك ب ##اس ##تخدام أح ##د ال ##نماذج ع ##لى
اإلن ##ترن ##ت وال ##تي ت ##شكل ج ##ز ًءا م ##ن ه ##ذا امل ##وق ##ع اإلل ##كترون ##ي ،ع ##ليك أن ت ##زودن ##ا ب ##اس ##مك ال ##كام ##ل ،ورق ##م ه ##ات ##فك
وع#نوان ب#ري#دك اإلل#كترون#ي ك#ي ن#تمكن م#ن ال#تواص#ل م#عك .اس#تنا ًدا إل#ى ن#وع ال#نموذج ع#لى اإلن#ترن#ت ال#ذي
ت#مأله ،ت#تاح ل#ك ال#فرص#ة ل#توف#ير م#علوم ٍ
#ات إض#اف#ية فنخ#دم#ك ب#شك ٍل أف#ضل ،رغ#م أنّ#ه ق#د ال يُ#طلب م#نك ت#وف#يره#ا
مللء النموذج على اإلنترنت وتقديمه.
ٍ
بريد إلكتروني إلى ae.dubaitourism@info
يمكنك التواصل معنا بكل بساطة من خالل إرسال
خيار إلغاء االشتراك
ت ##تيح دائ ##رة ال ##سياح ##ة وال ##تسوي ##ق ال ##تجاري ب ##دب ##ي للمس ##تخدم ##ني ف ##رص ##ة إل ##غاء االش ##تراك ورف ##ض ت ##وف ##ير أي ##ة
معلومات في حال:
ٍ
معلومات للطرف الثالث؛
 .1لم يرغب املستخدم في أن تقدم دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي
أو
 .2في حال رفض املستخدم تل ّقي أية أخبار مستقبلية من دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي.
ي##جب ع##لى املس##تخدم##ني إرس##ال ب##ري##د إل##كترون##ي إل##ى  ae.dubaitourism@infoوتح##دي##د امل##سائ##ل ال##تي
ينوون إلغاء اشتراكهم فيها.
األمن
س ##وف ن ##قوم ب ##الخ ##طوات ال ##الزم ##ة لح ##ماي ##ة امل ##علوم ##ات ال ##شخصية م ##ن س ##وء االس ##تخدام ،أو م ##ن ف ##قدان ##ها أو
املصرح به إليها ،وتشمل هذه الخطوات الجدران النارية ،وكلمات املرور والخوادم اآلمنة.
الدخول غير
ّ
ل#ن ي#تم ت#شفير امل#علوم#ات ال#تي ت#ذك#ره#ا ف#ي أح#د ال#نماذج ع#لى اإلن#ترن#ت ق#بل ن#قلها ،ل#ذا ي#جب أن ت#فكر م#ل ًيا
في طبيعة هذه املعلومات الواردة في النموذج )مثالً ،ال تذكر رقم بطاقتك االئتمانية في حقل التعليقات(.
#صرح إل##يها ،ي##رج##ى
إن ش##ككت ف##ي س##وء اس##تخدام م##علوم##ات##ك ال##شخصية ،أو ف##قدان##ها أو ال##دخ##ول غ##ير املّ #
فورا بذلك.
إبالغنا ً
التغييرات في سياسة الخصوصية
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ف#ي املس#تقبل ،ق#د ن#عمد إل#ى م#راج#عة س#ياس#ة ال#خصوص#ية امل#اث#لة أو ت#عدي#لها ف#ي أي وق#ت م#ن خ#الل ت#عدي#ل
ه##ذه ال##صفحة .س##نقوم ب##إج##راء ك##ل ال##تغييرات ه##نا ك##ي ت##بقى ع##لى ب #يّنة م##ن امل##علوم##ات ال##تي نج##معها ،وم##ن
ك ##يفية اس ##تخدام ##نا ل ##ها وم ##ما إذا ك ##نا س ##نفشيها ألح ##دُ .ي ##فترض ب ##ك أن ت #طّلع ع ##لى ه ##ذه ال ##صفحة م ##ن ح #نيٍ
آلخ##ر ل##تتاب##ع دو ًم##ا ال##تغييرات ال##تي ت##طرأ ب##ما أن##ها ت##لزم##ك ق##ان##ونً##ا .ق##د تح#ّ #ل األح##كام أو اإلش##عارات امل##نشورة
في قسم ٍ آخر على موقعنا اإللكتروني مكان بعض األحكام التي تشملها سياسة الخصوصية املاثلة.
إ ّن استخدامك املتواصل للمواقع اإللكترونية الخاصة بدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي ]و/أو
الشركات التابعة لها[ بعد نشر التغييرات وف ًقا لهذه الشروط يشير إلى أنك توافق على هذه التغييرات.
الخاتمة
تهمنا مخاوفك بشأن خصوصيتك .نرجو أن تكون سياسة الخصوصية املاثلة قد أفادتك.
أسئلة تتعلق بسياسة الخصوصية املاثلة على اإلنترنت
في حال أردت طرح أسئلة حول سياسة الخصوصية املاثلة ،يرجى عدم التردد في إرسال بريد
إلكتروني إلى ae.dubaitourism@info
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