
 
 

 Tiffany لشركة يملالعا الخصوصية إشعار

 /122018/06تحديث: آخر تاريخ

 في هنا إليها مشار هو كما ،Tiffany&Co  لشركة المنتسبة بالتجزئة البيع شركات قائمة إلى للوصول هنا ضغطال  يُرجى

  .يملالعا الخصوصية إشعار

 موعة"مج باسم مجتمعة إليها يشار) لنا المنتسبة والشركات الفرعية شركاتنا بجانب ،Company and Tiffany في نحن

Tiffany،)" نحن إلى هذا يملالعا الخصوصية إشعار في الواردة اإلشارات تشير الخصوصية. بشأن شواغلك نحترم"،" 

 المدرجة الشخصية معلوماتك معالجة عن المسؤول الكيان إلى " Tiffany&Coو" "،Tiffanyو" و"خاصتنا"، نا"،لو"

 المعلومات أنواع هذا يملالعا الخصوصية إشعار يصف الشخصية. معلوماتك على يحصل الذي الكيان عامة   وهي ،هنا

 يماف لعمالئنا المتاحة والخيارات نشاركها، من ومع للمعلومات، استخدامنا وكيفية عمالئنا، حول نجمعها التي الشخصية

 بنا لاالتصا يمكنك وكيف المعلومات أمن لحماية نتخذها التي التدابير صفن كما المعلومات. لتلك باستخدامنا يتعلق

 بالخصوصية. يتعلق فيما ممارساتنا عن لالستعالم

 القانونية والمتطلبات الممارسات لتعكس فيها نعمل التي الدولة باختالف بالخصوصية يتعلق فيما ممارساتنا تختلف قد

  .هنا بالضغط بالدولة اصةخ معيَّنة معلومات عرض يمكنك المحلية.

 عم وتفاعالتك معامالتك خالل من  عليها نحصل التي الشخصية المعلومات على هذا يملالعا الخصوصية إشعار ينطبق

Tiffany، لمواقع استخدامك خالل من ذلك في ماب Tiffany ،التواصل  صفحات المحمول، هاتفال  تطبيقات اإللكترونية 

 وزياراتك "(؛باإلنترنت المتصلة القنوات)" هذا الخصوصية إشعار إلى تشير التي األخرى والمنصات االجتماعي،

 ومن نافعاليات وفي هاتفي ا، بنا اتصالك عندو ،بنا الخاصة ءالعمال معلومات جمع بطاقات إكمال عند ذلك في بما لمتاجرنا،

 ومنها األخرى، أطرافنا مصادر خالل ومن "(؛باإلنترنت المتصلة غير القنوات)" العمالء آلراء استقصاءاتنا خالل

 يملالعا الخصوصية إشعار يحكم ال "(.القنوات" باسم إجماال   )المعروفة االجتماعي التواصل وشبكات اإلعالنات وكاالت

 العرض هذا مثل يكون عندما Tiffany من ائتمانية بطاقة بحساب يتعلق فيما تقدمها التي المعلومات استخدام أو جمع هذا

ا.  ينص ماك أو سنوي ا، بالخصوصية يتعلق فيما بممارساتنا لنا التابعة االئتمانية البطاقات حسابات حاملي نخطر نحن متاح 

 حسابات حاملي إلى بنا الخاص الخصوصية إشعار سنوي ا لمتتس فأنت ائتمانية، اقةبط لحساب حامال   كنت إذا القانون. عليه

 نم االئتمانية البطاقة بحساب يتعلق فيما تقدمها التي المعلومات إدارة تتم  . بالبريد Tiffany&Co من االئتمانية البطاقات

Tiffany اإلشعار. ذلك بموجب فقط   

 عليها نحصل التي المعلومات
 التي الشخصية المعلومات أنواع وتشمل أعاله. مبيَّن هو كما متنوعة قنوات   خالل من عنك شخصية معلومات نجمع

 يلي: ما نجمعها

 آخر(؛ هاتف أو المحمول الهاتف ورقم اإللكتروني، البريد عنوان البريدي، والعنوان االسم، )مثل االتصال معلومات

 المرور؛ وكلمة المستخدم اسم

 عنوانو التسليم، وعنوان األمان، رمز أو التفويض ورقم الصالحية، انتهاء وتاريخ الدفع، بطاقة رقم )مثل الدفع معلومات

 (؛الفواتير

 اإلصالح(؛ وسجل التعليقات، العمالء، خدمة استعالمات )مثل العمالء خدمة معلومات

 تقدمه؛ الذي اآلخر والمحتوى والتعليقات، الفوتوغرافية، الصور

 اتنا،منتج مع تجاربك الديموغرافيات، االجتماعية، الحالة الميالد، تاريخ المهنية، أو الشخصية مصالحك بشأن معلومات

 االتصال؛ وتفضيالت

 )ومنها الذاتية السيرة ومعلومات االتصال، تفاصيل مثل ،Tiffany في عمل بفرصة يتعلق فيما ترسلها التي المعلومات

  الحالي؛ عملك حول وتفاصيل اللغة( ومهارات والتعليم، السابقة، الخبرات

 والمعامالت؛ الشراء معلومات

  بهم؛ االتصال منا تود آخرين أشخاص   أو أصدقائك عن تقدمها التي االتصال معلومات

 الدقيق الجغرافي والموقع البريدي( الرمز و/أو الدولة ورمز ،IP عنوان من المستخلصة البيانات )مثل الموقع بيانات

ا قدمنا حيث المحمول الهاتف لجهاز ا إخطار     ؛االقتضاء حسب ، واختيار 

 ح،التصف وإجراءات أجهزتك، حول معلومات )مثل اإلنترنت على أنشطتك حول أخرى ومعلومات اإلنترنت تصفح بيانات

 صلنح التي األخرى، لألطراف اإللكترونية ومواقع باإلنترنت المتصلة القنوات عبر  ذلك في بما االستخدام(، وأنماط

 ملفات ساسة )انظر المماثلة والتقنيات للتتبع الملحقة الويب جوبرام االرتباط، تعريف ملفات استخدام خالل من عليها

 (؛لدينا االرتباط تعريف

 و األخرى؛ األطراف من الخدمات مزودي من عليها نحصل قد التي المعلومات

 قنواتنا. خالل من عليها نحصل التي األخرى الشخصية المعلومات

  أخرى وتقنيات االرتباط تعريف ملفات باستخدام المعلومات جمع 
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 الويب، مخواد  وسجالت والعالمات(، البكسل ذلك في )بما للتبع الملحقة الويب وبرامج االرتباط، تعريف ملفات نستخدم

 زيارتك ندع ومنها باإلنترنت، المتصلة قنواتنا خالل نم آلية وسائل عبر عنك معينة معلومات تجمع التي األخرى والتقنيات

 أدوات أو توىمح أو إعالنات مع التفاعل أو لتطبيقاتنا، واستخدامك اإللكترونية، رسائلنا مع وتفاعلك اإللكترونية لمواقعنا

 وكيفية التقنيات هذه حول المزيد معرفة يمكنك    .Tiffany بشركة متعلقة إضافية مكونات أو مستخدم واجهة عناصر أو

   لدينا. االرتباط تعريف ملفات سياسة زيارة خالل من تفضيالتك إدارة

 انقنوات على األخرى لألطراف اإلضافية والمكونات المستخدم واجهة وعناصر واألدوات التطبيقات مزودو يستخدم قد

 يتم .الميزات هذه مع تفاعالتك بشأن معلومات لجمع تلقائية سائلو الفيسبوك، على "Like" أزرار مثل باإلنترنت، المتصلة

 إلى المزودين. لهؤالء الخصوصية إشعارات أو لسياسات وتخضع الميزات مزودي قبل من مباشرة   المعلومات هذه جمع

 المعلومات. تجاه المزودين هؤالء ممارسات عن مسؤولة ليست Tiffany فإن الساري، القانون به يسمح الذي الحد

 عليها نحصل التي المعلومات نستخدم كيف
 هو كما كبذل للقيام القانونية األسس عدد على ونعتمد السياسة هذه في مبيَّن هو كما عليها نحصل التي المعلومات نستخدم

ا مبيَّن  ذلك: ويشمل أدناه، أيض 

 ;معك عقد   تنفيذ

  المشروعة؛ التجارية مصالحنا

 أو قانونية؛ مطالبات عن الدفاع أو لممارسة أو محكمة، أمر أو قانوني، لتعهد   االمتثال

 وقت. أي في سحبها يمكنك موافقة وهي البيانات، معالجة على موافقتك

 ما ذلك ويشمل التعاقد، قبل منك طلب   على بناء   خطوات   التخاذ أو معك عقد   لتنفيذ عليها نحصل التي المعلومات نستخدم

 يلي:

  متنوعة؛ وخدمات   بمنتجات   وتزويدك معك التعامل

ا وإطالعك وخدماتنا بمنتجاتنا المتعلقة الطلبات وتلبية معالجة   طلبك؛ حالة على دوم 

 أخرى وأغراض الفريق، أعضاء مع الجدد العاملين وربط التوظيف، ألغراض منها يتم ما وتشمل العمل، فرص إدارة

 البشرية؛ بالموارد خاصة

  و األخرى(؛ والخدمات والتنظيف، والتعديالت، اإلصالحات، )ويشمل للعمالء الدعم تقديم

 .Tiffany مع حسابك وإدارة إنشاء

 طلب،ال حسب أوسع بشكل   نبينها أن يمكن والتي المشروعة، مصالحنا أساس على عليها نحصل التي المعلومات نستخدم

 يلي: ما ومنها

 ةوإدار خدماتنا؛ وتطوير وتعزيز جديدة؛ وخدمات   منتجات تطوير ذلك في )بما وتحسينها وتقييمها، أعمالنا، تشغيل

 لداخليةا والوظائف والتدقيق الحسابات وإجراء البيانات؛ تحليالت وإجراء عمالئنا؛ وقاعدة منتجاتنا وتحليل اتصاالتنا؛

  األخرى(؛

  ؛ موعاتالمج وإدارة االئتمان مخاطر خفض

  هويتك؛ من التحقق

 تواالتصاال الخاصة، بالمناسبات التذكير ورسائل الشكر، خطابات )وتشمل إليك أخر واتصاالت ترويجية مواد إرسال

  معهم(؛ اشتركت الذين المبيعات مهنيي من األخرى

 لياتالفعا في مشاركتك حول األخرى والوسائل والهاتف، العادي، والبريد اإللكتروني، البريد طريق عن معك التواصل

   السوق؛ وأبحاث واالستقصاءات والعروض والبرامج اليانصيب و والمسابقات الخاصة

   ا؛منه والوقاية عنها والكشف القانونية والمسؤوليات والمطالبات الشرعية غير األخرى واألنشطة االحتيال من الحماية

 و وفرضها؛ الصلة وثيقة وسياساتنا التعاقدية وااللتزامات الصناعة لمعايير االمتثال

 استفساراتك. على الرد

 على برهنةولل لها نخضع التي الساري القانون لمتطلبات لالمتثال الشخصية معلوماتك نعالج فإننا سبق، لما وباإلضافة

 خارج أو إداري راءبإج أو المحاكم أمام دعاوى خالل من ذلك كان سواء   عنها، الدفاع أو تقديمها أو القانونية المطالبات

  المحكمة.

ا المعلومات ونستخدم  الذي للحد موافقتك على ونحصل المعلومات جمع عند خاص بشكل   بها نخطرك أخرى بطرق   أيض 

  .هب المعمول القانون يتطلبه

  األخرى والتقنيات االرتباط تعريف ملفات استخدام 

 فاتمل خالل من نجمعها التي المعلومات نستخدم فإننا الساري، القانون يتطلبه الذي للحد موافقتك على نحصل عندما

  ىأخر آلية ووسائل الويب خوادم وسجالت والعالمات(، البكسل )ومنها للتبع الملحقة الويب وبرامج االرتباط تعريف

 لدينا. االرتباط تعريف ملفات سياسة في المبيَّنة لألغراض

ا ونستخدم  قدمهات التي تلك مثل باإلنترنت، المتصلة قنواتنا بشأن أخرى أطراف تقدمها التي التحليالت خدمات أيض 

Analytics Google، وCloud Experience Adobe، وSizmek، وتقنيات االرتباط تعريف تملفا تستخدم التي 

 القانون بهيتطل الذي وللحد  معها. والتفاعل باإلنترنت المتصلة قنواتنا استخدام لتقييم (IP عنوان )مثل البيانات لجمع مماثلة
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 حول لمزيدا لمعرفة التحليالت. ألغراض االرتباط تعريف ملفات استخدام قبل موافقتك على نحصل سوف فإننا الساري،

 أدناه: المدرجة الصلة وثيقة الويب مواقع زيارة يرجى منها، االنسحاب وكيفية هذه تحليالتال خدمات

Analytics Google: m/analytics/learn/privacy.htmlhttp://www.google.co 

Cloud Experience Adobe: http://www.adobe.com/privacy/analytics.html#1 

Sizmek: policy-https://www.sizmek.com/privacy  

 االهتمامات على القائمة اإلعالنات
 شركاءو اإلعالنية، شبكاتنا )مثل معينة أخرى أطراف إلى باإلضافة فإننا باإلنترنت، المتصلة قنواتنا تستخدم ماعند

 الوقت مرور مع اإلنترنت على أنشطتك عن معلومات نجمع االجتماعي( التواصل وسائل ومنصات الرقمية، اإلعالنات

 لوماتالمع هذه نستخدم وقد  إعالناتنا(. تخدم التي رونيةاإللكت المواقع )مثل أخرى ألطراف اإللكترونية المواقع خالل ومن

ا المصممة وخدماتنا منتجاتنا عن باإلعالنات لنزودك ا نحصل قد الخاصة. اهتماماتك لتناسب خصيص   وماتمعل على أيض 

 مواقع على معينة إعالنات ترى قد .عليها إعالناتنا عرض يتم التي أخرى ألطراف   إلكترونية مواقع من الغرض لهذا

 (.Twitterو ،Rubiconو ،Facebook )مثل أخرى ألطراف إعالنات شراء شبكات مع نشترك ألننا أخرى إلكترونية

 القائمةو والسياقية الديموغرافية الوسائل خالل من المستخدمين إلى رسائلنا توجيه يمكننا هذه، الشراء شبكات خالل من

 رونيةإلكت لمواقع زياراتك عن بيانات عنا بالنيابة اإلعالنات شبكات معهاتج قد التي المعلومات تشمل  االهتمامات. على

 اإللكترونية. المواقع على تتخذها التي واإلجراءات تعرضها التي اإلعالنات أو الصفحات مثل ،Tiffany إعالنات تخدم

 بكاتالش هذه في المشاركة ألخرىا لألطراف اإللكترونية المواقع وعلى اإللكترونية مواقعنا على هذا البيانات جمع يحدث

 بكاتش إعالنات من االنسحاب طريقة على للتعرف التسويقية. جهودنا فعالية تتبع في العملية هذه تساعدنا .يةاإلعالن

 بلق موافقتك على نحصل سوف الساري، القانون يتطلبه الذي للحد .هنا اضغط االهتمامات، على القائمة هذه اإلعالنات

  االهتمامات. على القائمة باإلعالنات الخاصة معلوماتك استخدام

 تباطاالر تعريف ملفات طريق عن البيانات هذه جمع أغراض حول تفاصيل لدينا االرتباط تعريف ملفات سياسة تقدم

 لديك(. االرتباط تعريف ملفات تفضيالت تغيير )مثل اختياراتك ممارسة وكيفية األخرى والتقنيات

 نشاركها التي المعلومات
 اركنش .هذا يملالعا الخصوصية إشعار في مبيَّن هو ما باستثناء عنك، نجمعها التي الشخصية المعلومات عن نكشف ال

 مزودي نفوِّض ال تعليماتنا. على وبناء   عنا بالنيابة خدمات يقدمون الذين الخدمات مزودي مع الشخصية لمعلوماتا

 نونية.القا للمتطلبات لالمتثال أو عنا بالنيابة الخدمات تقديم لضرورة إال عنها الكشف أو المعلومات باستخدام الخدمات

 تقللها،و االئتمانية مخاطرنا وتدير االئتمانية، البطاقات دفعات تعالج التي الكيانات هؤالء خدماتال مزودين أمثلة تتضمن

 شاركن  التسويقية. والخدمات والتحليالت الويب استضافة بخدمات وتزودنا الطلبات، وتلبي المعلومات، من وتتحقق

ا الشخصية معلوماتك  يملالعا الخصوصية إشعار في بيَّنةالم لألغراض العالم مستوى على Tiffany مجموعة داخل أيض 

  هذا.

 إنفاذ هيئات إلى (2و) القانونية، الطرق أو القانون منا ذلك تطلب إذا (1) معلوماتك عن نكشف فقد ذلك، إلى باإلضافة

  منعل مالئم أو ضروري المعلومات هذه عن الكشف بأن نعتقد عندما (3و) اآلخرين، الحكوميين المسؤولين أو القانون

 نحتفظ .هفي مشتبه او فعلي شرعي غير أو احتيالي نشاط   في بتحقيق يتعلق فيما أو مالية، خسارة أو جسدي ضرر عوقو

ا  من جزء أو كل قل(ن أو بيع في التفكير )أو نقلنا أو بيعنا حال في عنك نمتلكها التي الشخصية المعلومات نقل في بحقنا أيض 

 صفيةالت أو التجريد أو التنظيم إعادة أو المشتركة المشروع أو االستحواذ أو مجالد حاالت ذلك في )بما أصولنا أو شركتنا

    (.الحل أو

 الشخصية بالمعلومات احتفاظنا مدة
 (1) إليها نحتاج أننا طالما عليها نحصل التي الشخصية بالمعلومات عادة   نحنفظ الساري، القانون به يسمح الذي للحد

 سوف بأننا عامة   يعني ما وهو هذا، يملالعا الخصوصية إشعار لشروط ووفق ا أجلها، من عليها حصلنا التي لألغراض

ا  حسابك تبقي أنك طالما أو عالقتنا فيها تستمر سوف التي للفترة الشخصية بمعلوماتك نحتفظ  لنضع (2) أو ؛نامع مفتوح 

 حقوقك" قسم في مبيَّن هو وكما السارية. اإللزامية للقوانين واالمتثال التقادم لفترات الساري التشريع حسباننا في

 فيجوز ، بك الخاص القضائي االختصاص قانون عليه ينص الذي وللحد هذا، يملالعا الخصوصية إشعار في واختياراتك"

 أدناه. إليه مشار هو كما بنا االتصال خالل من المعلومات هذه معالجة تقييد أو معلوماتك حذف منا تطلب أن لك

 اتكواختيار حقوقك
 كيفيةو للمعلومات استخدامنا كيفية مثل عنك، نجمعها التي الشخصية بالمعلومات يتعلق فيما معينة اختيارات لك نقدم

 رسالإ أو حقوقك ممارسة أو وقت، أي في مراسالتنا قوائم من معلوماتك إزالة طلب أو تفضيالتك، لتحديث معك. تواصلنا

ا كيمكن    هذا. يملالعا الخصوصية إشعار في بنا" االتصال "كيفية قسم في مبيَّن هو كما بنا االتصال يرجى طلب،  أيض 

 ينص الذي لحدا إلى لدينا. اإللكتروني البريد رسائل في االشتراك" "إلغاء الرابط باتباع مراسالتنا قوائم من االشتراك إلغاء

 أو عنك هاب نحتفظ التي الشخصية المعلومات إلى الوصول طلب لك يجوز ، بك الخاص القضائي االختصاص القانون عليه

 يَّنمب هو كما بنا باالتصال المعلومات هذه معالجة نقيِّد أن منا تطلب أو حذفها، أو تعديلها أو تحديثها أو تصحيحها طلب

  أدناه.
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 الستخداما وشائع منظم بتنسيق عنك، لنا قدمتها التي الشخصية المعلومات استالم في الحق لديك الساري، للقانون وفق ا

 لوماتالمع هذه إرسال طلب في الحق لديك فيه. طرف ا أنت تكون عقد   على بناء   أو منك بموافقة   اآلالت، على للقراءة وقابل

ا لك يجوز الفنية. الناحية من ممكن ا ذلك كان حيثما أخرى، شركة   إلى  لم إذا ولتكد في البيانات حماية لهيئة شكوى تقديم أيض 

 ردودنا. عن اراضي   تكن

 روعة،مش أسس على وقت، أي في االعتراض أو سابق ا لنا قدمتها موافقة أي سحب لك يجوز ذلك، على القانون ينص حيثما

ا اللحظه هذه من تفضيالتك نطبق وسوف الشخصية معلوماتك معالجة على  تخدامنااس قانونية على ذلك يؤثِّر لن  .فصاعد 

  سحبها. بلق موافقتك على بناء   لمعلوماتك

 لك زويجو هذا. الخصوصية إشعار في بنا" االتصال كيفيةقسم" في مبيَّن هو كما بنا االتصال يرجى حقوقك، لممارسة

ا  .هنا الواردة االتصال تفاصيل طريق عن القضائية لواليتك بالنسبة الصلة وثيق Tiffany كيان إلى خطاب إرسال أيض 

 لىإ الوصول حق منحك قبل هويتك من للتحقق الخطوات بعض نتخذ قد األمن، على وللحفاظ خصوصيتك نحمي لكي

ا نفرض قد الساري، القانون به يسمح الذي للحد   لطلبك. االمتثال أو المعلومات  تبين إذا لطلبك االمتثال لقاء معقولة رسوم 

 بها حتفظن التي الشخصية المعلومات من اإلضافية بالنسخ لنزودك ،الوصول طلب حال في أو مفرط، أو له أساس ال بأنه لنا

  عنك.

 شركاءو اإلعالنية، شبكاتنا )مثل معينة أخرى أطراف إلى باإلضافة فإننا باإلنترنت، المتصلة لقنواتنا استخدامنا عند

 مع اإلنترنت على أنشطتك عن شخصية معلومات نجمع قد االجتماعي( التواصل وسائل ومنصات الرقمية، اإلعالنات

ا لها تصدر بأن الويب متصفحات بعض لك تسمح أخرى. ألطراف اإللكترونية المواقع خالل ومن  الوقت مرور  أمر 

 ترغب ال بأنك المواقع تلك تخبر حيث تزورها، التي اإللكترونية المواقع إلى "(DNT)" التعقب" "عدم إشارات بإرسال

 أنواع للك لالستجابة مصممة ليست باإلنترنت المتصلة قنواتنا أن من الرغم وعلى اإلنترنت. على أنشطتك تعقب في

 اعةالصن في ومقبول كمشتر معيار وجود لعدم متصفحاتال ترسلها التي المماثلة اآلليات أو (DNT) التعقب عدم إشارات

 تيال اآلخر الطرف عالمات منع إلى نهدف فإننا الصلة وثيقة تعقب عدم إشارة على نتعرف عندما أننا إال بذلك، للقيام

ا تنقلك بمجرد لديك الكمبيوتر جهاز على للتعرف تُستخدم  في إليك. Tiffany إعالنات لتقديم تُستخدم والتي موقعنا عن بعيد 

 يمكنك لتيا والخيارات االرتباط تعريف ملفات لتفضيالت إدارتك كيفية حول معلومات نقدم لدينا، االرتباط ملفات سياسة

 إدارة حول المزيد ةلمعرف . االلية الوسائل خالل من عنك نجمعها التي الشخصية بالمعلومات يتعلق فيما بها القيام

  لدينا. باطاالرت تعريف ملفات سياسة زيارة يرجى ، تلقائي أساس على نجمعها التي بالبيانات يتعلق فيما تفضيالتك

 كاليفورنيا لسكان مالحظة
 قائمة (1) منحهم منا يطلبوا أن كاليفورنيا لسكان يجوز ،1798.83 § المدني كاليفورنيا قانون عليها ينص معينة لقيود وفق ا

 التقويمي عامال خالل المباشر التسويقية ألغراضها األخرى لألطراف عنها كشفنا التي الشخصية للمعلومات المعينة بالفئات

 بيَّنم هو كما بنا االتصال كاليفورنيا لسكان يمكن الطلب، هذا ولتقديم    األخرى. األطراف تلك وهوية (2) مباشرة ، السابق

 أدناه. بنا" االتصال "كيفية قسم في

 البيانات نقل
 فيها ُجمعت التي الدولة خارج ودول األمريكية المتحدة الواليات إلى عنك نجمعها التي الشخصية المعلومات ننقل

 لهذه نيكو قد إلينا. الخدمات ومزودي لنا المنتسبة الشركات فيها تعمل التي القضائية الواليات منهاو بداية ، المعلومات

 فسوف ،أخرى دول   إلى للبيانات نقلنا وعند .بداية   المعلومات فيها قدمت التي تلك عن مختلفة بيانات حماية قوانين الدول

 إشعار في مبيَّن هو لما وفق ا المعلومات لتلك حمايتنا من التأكد على لتساعدنا المناسبة الوقائية اإلجراءات بعض نتخذ

 هذا. يملالعا الخصوصية

 للنق كافية حماية توفر التي السارية القانونية للمتطلبات نمتثل فسوف "(،EU)" األوروبي االتحاد في تقيم كنت إذا

 كاف   توىمس توفر أنها على بها االعتراف يتم لم التي األوروبي االتحاد خارج الدول في مستلمين إلى الشخصية المعلومات

 ألوروبيا االتحاد من المعلومات بنقل صليت فيما مناسبة. وقائية إجراءات نتخذ سوف الحالة، هذه في للبيانات. الحماية من

 األوروبي الخصوصية درع عمل إطار من معتمدة Company and Tiffany فإن األمريكية، المتحدة الواليات إلى

 حاداالت من الشخصية المعلومات نقل بشأن األوروبية والمفوضية األمريكية التجارة وزارة من كل وضعه الذي األمريكي

 لعرض هنا اضغط  (.GDPR) البيانات لحماية العامة الالئحة من 45 للمادة وفق ا األمريكية المتحدة ياتللوال األوروبي

   االعتماد. شهادة إلى والوصول األمريكي األوروبي ةالخصوصي درع عمل إطار من المعتمد لدينا الخصوصية سياسة

 التي يةالشخص المعلومات لحماية معدة ومادية وفنية إدارية وقائية إجراءات نتخذ الشخصية للمعلومات حمايتنا كيفية

 وَّضالمف يرغ أو الشرعي غير أو العرضي االستخدام أو الكشف أو الوصول أو التعديل أو الفقد أو التدمير من لنا تقدمها

 به.

 الشخصية األطفال معلومات
 المعلومات قصد عن نطلب أو نجمع ال نحن  لألطفال. موجهة وليست عام لجمهور   مصممة باإلنترنت المتصلة قنواتنا

ا 13 سن تحت األطفال من الشخصية  خالل من الصلة( وثيق القانون وفق مالئم هو كما الصلة، وثيق آخر سن )أو عام 

 نحذف فسوف السن، هذا تحت طفل   من شخصية معلومات   جمعنا قد بأننا علمنا إذا  وتطبيقاتنا. اإللكترونية مواقعنا

https://international.tiffany.com/Shared/PDFs/Affiliates/Affiliates_US.pdf
https://international.tiffany.com/Service/policy_coo.aspx
https://international.tiffany.com/Service/policy_coo.aspx
https://international.tiffany.com/Shared/PDFs/Affiliates/Affiliates_US.pdf
https://international.tiffany.com/Shared/PDFs/PrivacyPolicies/PrivacyShieldPrivacyPolicy.pdf


 
 

 ،شخصية بمعلومات   زودنا قد كوني ربما السن هذا تحت طفال   بأن تعتقد كنت إذا  الفور. على سجالتنا من المعلومات

  هذا. يملالعا الخصوصية إشعار في بنا" االتصال "كيفية قسم في مبيَّن هو كما بنا االتصال يرجى

 Tiffany لشركة تابعة غير وخدمات لمواقع روابط
ا  طبيقاتوت واقعلم بروابط تزودك قد باإلنترنت المتصلة قنواتنا فإن بالمعلومات، تزويدك وعلى راحتك على منا حرص 

 الخصوصية سياسات أو إشعارات الشركات لهذه يكون وقد .Tiffany لشركة منتسبة غير شركات تديرها وخدمات

ا وخدماتنا منتجاتنا تصبح قد تراجعها. أن بشدة نوصيك والتي بها، الخاصة  رىأخ أطراف منصات عبر لك متاحة أيض 

 من ألي الخصوصية ممارسات عن مسؤولين لسنا أخرى. أطراف قنوات خالل من أو التطبيقات( متاجر مزودي )مثل

 .Tiffany لشركة التابعة غير الخدمات أو التطبيقات أو المواقع

 لدينا يملالعا الخصوصية إلشعار تحديثات
 شأنب ممارساتنا في التغييرات ليعكس دوري نحو   على مالحق( أي )وكذا هذا يملالعا الخصوصية إشعار ديثحت يتم قد

 موقعنا على بارز إشعار نشر خالل من بها نخطرك فسوف الجوهرية، للتغييرات وبالنسبة  الشخصية. المعلومات

 تحديث. آخر تاريخ إلى اإلشعار أعلى في ونشير اإللكتروني

 بنا االتصال كيفية

 إللكترونيا البريد طريق عن مراسلتنا يرجى تفضيالتك، عن أو عنك بها نحتفظ التي المعلومات تحديث منا تريد كنت إذا

 يرجى هذا، الخصوصية إشعار حول تعليقات أو أسئلة أية لديك كانت إذا .customerservice@tiffany.com على

ا يمكنك .privacy@tiffany.com على اإللكتروني البريد عبر  مراسلتنا  إلى: بخطاب   ترسل أن أيض 
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