
 :سياسة الخصوصية /البحرين غلوب مد 

"، "لنا"، "نحن"، أو "لدينا"( غلوب مد)" البحرين غلوب مد  سياسات الى اطالعكم حولسياسة الخصوصية هذه  تهدف

 اإلستفادةالمتعلقة بالوصول أو جمع أو نقل أو استخدام أو تخزين أو معالجة أو صيانة أو تحميل أو مزامنة أو مشاركة أو 

بيانات  وأي للتعريفقابلة غير  الشخصية والطبية معلوماتلل واالستخدام"( الجمع" ـأو إفشاء )يشار إليها مجتمعة ب األمنأو 

( والتي يمكن ان يتم تحميلها على الموقع االلكتروني العائد البيانات")" كما هي محددة في هذه السياسة معلومات متعلقة بكو

هذا الموقع كما هي واردة هنا، "أنت" و "الخاص بك" تعني الشخص الطبيعي الذي يرغب في استخدام  .البحرين  لغلوب مد

يشار إليهم بشكل مشترك باسم "المستخدمين". يجوز للشخص  للموقع االلكتروني. أنت والمستخدمون اآلخرون االلكتروني

أن يكون المالك نفسه للبيانات الشخصية أو أن يكون مصرحا له من قبل  الموقع االلكترونيالطبيعي الذي يستخدم هذا 

 .البيانات"(ب المعني الشخص)"إليه البيانات الشخصية الشخص الطبيعي الذي تعود 

 طرف آخر تعينهأي و غلوب مد من قبل، فإنك توافق على جمع واستخدام البيانات الخاصة بك الموقع االلكترونيباستخدام 

 .وفقا لسياسة الخصوصية

 وفهمت وتوافققرأت،  كلدينا، تقر بأن الموقع االلكترونياستخدام ية بعناية. عن طريق يرجى قراءة سياسة الخصوص

نرجو منك عدم الدخول على االلتزام بجميع شروط سياسة الخصوصية هذه. إذا كنت ال توافق على الشروط الواردة هنا، 

 .نيالموقع االلكترواو استخدام

  تم جمعهايأنواع البيانات التي  .1

 البيانات الشخصية  -أ

والجنس وتاريخ الميالد وعنوان البريد  وأسم العائلةالبيانات الشخصية تعني أي معلومات تتعلق بك، مثل: االسم األول 

الدم والجنسية  فصيلةوعناوين )معرف الموارد الموحد( و بروتوكول األنترنتاإللكتروني والعنوان البريدي وعنوان 

رقم والجسم و الفهارس  مقاساتوو أي سمة شخصية أخرى و بيانات النشاط العام و نشاط اللياقة البدنية  ̛اللغةو والموقع 

وما إلى لك العائدة ملفك الشخصي والحالة الطبية ب خاصة العوامل الورقم بطاقة التأمين ورقم بوليصة التأمين والتعريف 

العمل أو تقديم الخدمات  الموقع االلكترونييانات شخصية معينة قد يجعل من المستحيل على هذا عدم تقديم بإن . ذلك

 .المرجوة

 .الموقع االلكترونيجمعها تلقائيا عند استخدام هذا قد يتم ، أو فرديةكمبادرة  يمكن ان تقدم مباشرة من قبلكان البيانات 

 القابلة للتحديدغير المعلومات  -ب

، مثل الرقم التسلسلي للمساعد الرقمي الموقع االلكترونيهي المعلومات المتعلقة بمستخدمي القابلة للتحديد المعلومات غير 

أو أندرويد( والموقع الجغرافي وبيانات تتبع النشاط وبيانات االلتزام بالدواء ووقت الطلب  أي. أو.أسالشخصي )أي جهاز 

وحجم الملف الذي تم تلقيه ردا على ذلك والرمز نولوجيا المعلومات تكوالطريقة المستخدمة في تقديم الطلب إلى خادم 

)النتيجة الناجحة والخطأ وما إلى ذلك( وبلد المنشأ وميزات تكنولوجيا المعلومات العددي الذي يشير إلى حالة إجابة خادم 

المستخدم  الوقت الذي يقضيه وتفاصيل الوقت المختلفة لكل زيارة )على سبيل المثال، المستخدمنظام التشغيل والمتصفح 

مع إشارة خاصة إلى تسلسل  الموقع االلكترونيبع في ( وتفاصيل عن المسار الذي يت  الموقع االلكترونيكل صفحة داخل  في

حول نظام تشغيل الجهاز و / أو بيئة تقنية المعلومات الخاصة بك،  التفاصيلالصفحات التي تمت زيارتها وغيرها من 

 .ومات غير الشخصيةوغيرها من المعل

 جمع واستخدام البياناتالغرض من  .2

لميزاته  بالعمل وفقا   موقع االلكترونيالسماح للمن اجل خدمتك بشكل افضل ونات واستخدامها هو الغرض من جمع البيا

 .خدماتناجراء تحليل البيانات واإلحصاءات لتحسين إلا أيض   هذه البيانات . قد نستخدم. المرجوةوتقديم الخدمات 

الذين يحتاجون إلى معرفة  او مستشاري غلوب مدلموظفي  كانية الوصول إلى بياناتكلألغراض الموضحة أعاله، سنمنح إم

 .، والذين يخضعون اللتزامات تعاقدية سرية صارمةوماتتلك المعل



 

او   هذا المستندالغرض من جمع البيانات واستخدامها في األقسام األخرى من  معرفة المزيد من التفاصيل عنويمكن أيضا 

بمراجعة شركة التامين او الضامنين التي تتعاون معهم في حال كانت الخدمة التي تتطلبها من خالل الموقع االلكتروني 

ب مد من اجل الحصول على اية يمكنك ايضا  االتصال بغلو .تتعلق بخدمات ادارة مطالبات التأمين الصحي العائدة لك

 ادناه.   12استفسارات اضافية وفق ما هو محدد في النبد 

 الموافقة على استخدام البيانات والتنازل عن السرية  .3

 ،جمع البياناتان تقوم شركة غلوب مد باإللكتروني واستخدامه، فأنت توافق على  مد غلوب موقع إلى الدخول من خالل 

للغرض  واستخدامها أو الكشف عنها  ،ومشاركتها ،ونقلها ،ومزامنتها ،وتحميلها ،وصيانتها ،ومعالجتها ،وتخزينها

 اعاله ولتوفير لك الخدمة المطلوبة من خالل الموقع االلكتروني. 2المحدد في البند 

 جالت النظام والصيانةس .4

 على االطراف الثالثة التي تساعد غلوب مدوأي من خدمات  الموقع االلكترونيألغراض التشغيل والصيانة، قد يقوم هذا 

)سجالت النظام( أو  الموقع االلكترونيبجمع الملفات التي تسجل التفاعل مع هذا  إدارة الموقع اإللكتروني تصميم و/او

 بروتوكول األنترنت(.)مثل عنوان  لهذا الغرض بيانات أخرى إستخدام

 البيانات أمن  .5

ويتخذ إجراءات أمنية معقولة لمنع الوصول غير المصرح به أو  آمنة بمعالجة بياناتك بطريقة  الموقع االلكترونييقوم 

 توقع اإلنترنت واإلنترنت، ال يمكن  قنياتغير المصرح به لبياناتك. ومع ذلك، نظرا لطبيعة ت العبثاإلفصاح أو التعديل أو 

لن يتم  بياناتكأن تضمن تماما أن  غلوب مدال يمكن ل، ولةاو معالجتها بصورة كاموالخصوصية المتعل قة باألمن المخاطر 

 .بطرق غير المنصوص عليها في هذه السياسةاو خرقها من قبل اطراف ثالثة ال عالقة لها بغلوب مد و/او الوصول إليها 

 حقوق المستخدم .6

 .التي نحتفظ بها معلوماتك الشخصيةاالطالع على  يحق لك في مملكة البحرين وانين الخصوصيةاستنادا  الى ق
في غضون شهر من تاريخ طلبك، إال إننا بشكل عام، يمكن لغول مد اعطائك الحق الوصول الى هذه المعلومات 

نرجو منك ارسال طلبك على البريد االلكتروني المحدد في البند  قد نحتاج مزيد ا من الوقت إذا كان الطلب معقد ا.
 ادناه. 12

، فإذا كنت وكاملة ومحد ثةنحاول التأكد من أن كافة المعلومات الشخصية التي نحتفظ بها هي معلومات دقيقة 
على البريد االلكتروني المحدد ترغب في تحديث معلوماتك الشخصية لدينا أو تصحيحها يرجى منك إرسال طلبك 

عديل سجل معلوماتك الشخصية التي وسوف نتواصل معك في حال وجود أي مسائل تخص ت ادناه 12في البند 
نحتفظ بها، وإذا كنت ترغب في مناقشة طريقتنا في إتاحة فرصة االطالع على المعلومات الشخصية أو تصحيحها، 

   معنا على نفس البريد االلكتروني.يرجى التواصل 
 

 المعالجة وقعطرق وم .7

 طرقال -أ

اإلجراءات التنظيمية وأساليب بإعتماد أو أدوات تكنولوجيا المعلومات، انات باستخدام أجهزة الكمبيوتر و/تتم معالجة البي

 بعض أيدي ، في بعض الحاالت، قد تكون البيانات في متناولغلوب مدغراض المشار إليها. باإلضافة إلى باألترتبط بدقة 

إدارة النظام( أو قسم و القانوني،والقسم تشغيل الموقع )اإلدارة والمبيعات والتسويق  المعنيين فيوالمسؤولين،  األشخاص

، الموقع االلكترونيإستضافة  خدمات طرف ثالث ، شركات البريد، ومقدمي -مقدم خدمات تقنية أطراف خارجية )مثل

شخص معالج البيانات وشركات تكنولوجيا المعلومات، ووكاالت االتصاالت(، إذا لزم األمر )"معالج البيانات"(. وقد يكون 



لمعالجة البيانات وفقا  غلوب مدمن قبل  موافق عليهاأو جمعية أو منظمة أو أي هيئة أخرى معنوي طبيعي أو شخص 

 .لسياسة الخصوصية هذه

 وقعمال -ب

حيث يتم االحتفاظ بالبيانات  غلوب مدحددها توفي أي أماكن أخرى  ،التشغيلية غلوب مدتتم معالجة البيانات في مكاتب 

 .أو معالجتهاو/

 الروابط الخارجية .8

روابط لمواقع أخرى خارجية قد تختلف فيها سياسة الخصوصية وحماية المعلومات االلكتروني موقع اليمكن أن يتضمن 

 غلوب مدالمواقع أو سياستها، وتشجع ولية لمحتوى هذه ؤأي مس غلوب مدمعتمدة لدينا. إذ ال تتحمل عن السياسة ال

 .مهاالمواقع قبل استخداهذه المستخدمين للتأكد من سياسة 

 

 وقت اإلحتفاظ بالبيانات .9

 المطبق ووفقا للقانون يحتفظ بالبيانات للوقت الكافي لتقديم الخدمة المطلوبة منك أو المحددة باألهداف المبنية في هذه السياسة
 .في مملكة البحرين

 

 معلومات إضافية حول جمع البيانات ومعالجتها .10

 :إجراءات القانونية  -أ

التي قد تلجأ اليها غلوب مد  في حاالت ألغراض قانونية  في اإلجراءات القانونية  غلوب مدمن قبل  البياناتقد تستخدم 

و/او في حاالت اخرى قد تتعلق بخرق امن المعلومات  أو الخدمات ذات الصلة الموقع االلكترونياالستخدام غير السليم لهذا 

فق على ان تقوم غلوب مد باالفصاح عن البيانات اذا والخصوصية من قبل اطراف ثالثة ال عالقة لغلوب مد بها. فانت توا

 لزم االمر و/او اذا طلبت المراجع القضائية ذلك. 

 الجهات التنظيمية في مملكة البحرين. بناء على طلب تقوم هي بالكشف عنها   غلوب مد قدبأنك على علم بأن  ايضا   تقر

 معلومات إضافية حول بياناتك -ب

معلومات إضافية وسياقية  الموقع االلكترونيباإلضافة إلى المعلومات الواردة في سياسة الخصوصية هذه، قد يوفر لك 

 .تتعلق بخدمات معينة أو جمع ومعالجة بياناتك عند الطلب

 االستخدام غير القانوني والمحظور للموقع  .11

غرض غير قانوني أو محظور بموجب هذه األحكام والشروط ، أنك لن تستخدم هذا الموقع اإللكتروني ألي لغلوب مدتضمن 

واإلشعارات. وأيضا  باستخدامك لهذا الموقع توافق على أنك لن تنتهك أو تحاول انتهاك نظام األمن والسالمة لهذا الموقع 

ث والمسح اإللكتروني، بما في ذلك، ودون حصر، الدخول إلى البيانات غير المخصصة لمستخدمي الموقع، محاولة البح

، محاولة قدمة لمستخدمي الموقع اإللكترونيوفحص قابلية الموقع أو النظام إلى الخروق األمنية، محاولة تعطيل أي خدمة م

فك أو تفكيك المحتوى أو النظام البرمجي للموقع اإللكتروني، أو إرسال إعالنات غير مرغوب فيها أو غير ذلك من 

 .ونياالتصاالت لمستخدمي الموقع اإللكتر

 

 

 المناسبالعمر  .12

في حذف  الحق غلوب مدتملك عاما.  18غير مناسب لألطفال دون سن هو و العاملإلستخدام مصمم  الموقع االلكترونيإن 

 .إذا تم إجراء هذا التخزين دون موافقة الوالدين 18 الـ سن دونأي معلومات مخزنة من قبل طفل 



 اتصل بنا   .13

بمالحظاتك بشأن سياسة الخصوصية هذه. إذا كان لديك أسئلة أو تعليقات أو استفسارات حول هذه السياسة،  غلوب مدترحب 

لقد تم تحديد هذه الشروط  .info@globemedbahrain.com  التالي: يرجى االتصال بنا عن طريق البريد اإللكتروني 

 .يعتمد النص اإلنكليزي والترجمة الى العربية،بين اللغة األصلية  في حال وجود أي تضارب باللغة اإلنكليزية،

 تغيير سياسية الخصوصية .14

بالحق في إجراء أي تعديل طفيف أو جذري لشروط سياسة الخصوصية من وقت آلخر من دون الحاجة  غلوب مدتحتفظ 

إلى تقديم إخطار بذلك. وإذا كنت ترغب باالستمرار في استخدام موقعنا بعد إدخال التعديالت على سياسة الخصوصية هذه، 

 فإن هذا يعني قبولك لهذه التغييرات.

حدها هي القوانين واجبة التطبيق في كل ما يتعلق بالنزاعات التي قد تنشأ من جراء استخدام تكون قوانين مملكة البحرين و

 هذا الموقع اإللكتروني، كما تختص محاكم مملكة البحرين حصرياً بالنظر في تلك النزاعات والبت فيها.

 


