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 سیاسة الخصوصیة 
 

 
 تنطبق سیاسة الخصوصیة ھذه على المقیمین في البلدان الواقعة خارج المنطقة االقتصادیة األوروبیة وسویسرا.

 
خصوصیتك مھمة جدا بالنسبة لنا. یرجى قراءة ما یلي لمعرفة كیفیة تعامل األولمبیاد الخاص مع المعلومات.  سیاسة 

 الخصوصیة تصف: 
 المعلومات الشخصیة التي نجمعھا وكیف نستخدمھا  •
 مع من نشارك معلوماتك،  •
 المعاییر التي نتخذھا لحمایة أمن معلوماتك الشخصیة ، و •
 كیف یمكنك التواصل معنا بشأن حقوقك وخیاراتك.   •

 
فستكون السیادة لإلصدار  تمت كتابة ھذه السیاسة باللغة اإلنجلیزیة. إذا تعارض أي إصدار مترَجم مع اإلصدار اإلنجلیزي،

 اإلنجلیزي.
 

 وكیفیة استخدامنا لھا التي یجمعھا األولمبیاد الخاصالمعلومات 
 
نحن نجمع أنواًعا مختلفة من المعلومات التي تساعدنا في إدارة أنشطة األولمبیاد الخاص وتعزیز المشاركة وزیادة الوعي 

 ھا وكیفیة استخدامنا لھا:ودعم مھمتنا.  وفیما یلي فئات المعلومات التي نجمع
 

نستخدم معلومات االتصال الخاصة بك لكي نقدم لك معلومات عن أنشطة األولمبیاد الخاص وعن مھمتنا، ولكي  •
نقدم لك فرًصا للتبرع لألولیمبیاد الخاص.  وتتضمن معلومات االتصال اسمك وعنوانك ورقم ھاتفك وعنوان 

 أمرك إذا كنت قاصًرا أو إذا كنت شخًصا بالغًا ولك وصي قانوني.   بریدك اإللكتروني ومعلومات والدیك أو ولي
 

یتم استخدام بیانات التسجیل في األحداث الدولیة لتنظیم األلعاب العالمیة وغیرھا من األحداث وضمان سالمة  •
تتضمن ھذه البیانات اسمك ومعلوماتك الدیموغرافیة وبیانات االتصال في حاالت الطوارئ جمیع المشاركین.  

ومعلومات السفر ومعلومات الطبیب والمعلومات الصحیة وأماكن العمل أو االرتباط المؤسسي ومعلومات جواز 
 السفر واإلستعالم قانوني  

 
نشطة المحلیة والوطنیة وضمان سالمة جمیع المشاركین.  یتم استخدام بیانات التسجیل الوطنیة والمحلیة لتنظیم األ •

تتضمن ھذه البیانات اسمك ومعلوماتك الدیموغرافیة وبیانات االتصال في حالة الطوارئ ومعلومات الطبیب 
 والتاریخ الصحي ومكان العمل أو االرتباط المؤسسي واإلستعالم قانوني  

 
إدارة أنشطة األولمبیاد الخاص، والترویج لألولمبیاد الخاص یتم استخدام بیانات المشاركة الخاصة بك في  •

تشمل   والتحفیذ للتبرع، وتمییز شركاء ورعاة األولمبیاد الخاص، وتسجیل تاریخ األلعاب األولمبیة الخاصة.
بیانات المشاركة االسم و السن و النوع ونتائج المسابقة وتاریخ المشاركة والصور ومقاطع الفیدیو ومعلومات 

 لسیرة الذاتیة.    ا
 

یتم استخدام بیانات الصحة والبحث في فھم ومعالجة االتجاھات والقضایا التي تؤثر على الصحة وإدماج  •
األشخاص ذوي اإلعاقات الذھنیة.  تشمل بیانات الصحة والبحث بیانات الفحص الصحي وبیانات االستبیان 

ولمبیاد الخاص معلومات األبحاث للتأثیر على الحكومات وبیانات االستمارة الطبیة قبل المشاركة.  یستخدم األ
ومقدمي الرعایة الصحیة ومنظمات الصحة العامة لمعالجة أوجھ التفاوت في الوصول إلى الرعایة الصحیة 

والموارد العامة األخرى لألشخاص ذوي اإلعاقة.  یحافظ األولمبیاد الخاص على سریة معلوماتك الشخصیة ویتم 
 بحث المجمعة فقط.  نشر بیانات ال
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یستخدم تاریخ التبرع الخاص بك للمحاسبة، ولتتبع تبرعاتك لألولمبیاد الخاص ولكي نشكرك على ھدایاك.  نحن  •
ال نقوم بتخزین بیانات بطاقة االئتمان الخاصة بك ویتم توجیھ مدفوعات بطاقات االئتمان من خالل خدمات دفع 

   من طرف ثالث متوافقة مع بطاقة الدفع.  
 

لوحات الرسائل عبر اإلنترنت واألدوات المشابھة عبر اإلنترنت التي یدیرھا األولمبیاد الخاص تمكنك من  •
ونظًرا للطبیعة العامة لھذه األدوات، یمكن للمستخدمین اآلخرین عبر   الكشف عن معلومات عنك بشكل عام.

 اإلنترنت الوصول إلى المعلومات التي تقدمھا.
 

 Googleباإلضافة إلى ذلك، نقوم أیًضا بجمع معلومات تقنیة أخرى مثل نوع المتصفح الذي تستخدمھ (على سبیل المثال 
Chrome  أوInternet Explorer ونوع نظام التشغیل الذي تستخدمھ (على سبیل المثال ،(Windows  أوMac OS ،(

)، وطریقة اتصالك باإلنترنت (مثل سرعة Pentium Intel Coreونوع وحدة المعالجة المركزیة (على سبیل المثال 
االتصال عبر النطاق الضیق أو النطاق العریض "ناروباند أم برودباند)؛ وعنوان بروتوكول اإلنترنت (اآلي بي) 

 ومعلومات أخرى حول موقعك الجغرافي؛ و / أو اسم نطاق مزود خدمة اإلنترنت الخاص بك.
 

 یات المشابھة المستخدمة على ھذا موقعملفات تعریف االرتباط والتقن
 
"ملف تعریف االرتباط (الكوكیز)" عبارة عن بعض البیانات یتم إرسالھا إلى متصفحك من خادم الویب الخاص باألولمبیاد 

الخاص ویتم تخزینھ على محرك األقراص الثابتة (الھارد) بجھاز الكمبیوتر.  وتُستخدم ملفات تعریف االرتباط لجمع 
ت غیر محددة الھویة عن المستخدم مثل سلوك تصفح الویب أو تفضیالت المستخدم لموقع ویب معین.  یستخدم معلوما

األولمبیاد الخاص نوعین مختلفین من ملفات تعریف االرتباط (الكوكیز): ملفات تعریف االرتباط القائمة على الجلسة 
االرتباط المعتمدة على الجلسات في نھایة جلسة المتصفح  وملفات تعریف االرتباط الدائمة. تنتھي صالحیة ملفات تعریف

وتنتھي بمجرد إغالق المتصفح. وتظل ملفات تعریف االرتباط الدائمة على جھاز الكمبیوتر الخاص بك حتى تقوم بإزالتھا. 
تباط یدویًا، بما تستخدم ملفات تعریف االرتباط الدائمة لتوفیر تحلیالت موقع الویب. یمكنك حذف جمیع ملفات تعریف االر

 في ذلك ملفات تعریف االرتباط الثابتة من خالل قائمة إعدادات الخصوصیة في متصفحك. 
 

خدمة تحلیالت جوجل أو خدمة  Googleیتم تفعیل الموقع مع خدمة واحدة أو أكثر من خدمات جوجل اإلضافیة، مثل 
والتي یمكن أن  بنود سیاسة خصوصیة جوجلعلى ھذا النحو، سیجمع ھذا الموقع معلومات تتوافق مع أخرى من جوجل.  

تتضمن على سبیل المثال ال الحصر: جمع المعلومات الخاصة بالجھاز ومعلومات السجل ومعلومات المواقع ومعلومات 
متعلقة بملفات تعریف االرتباط كما ھو موضح في سیاسة خصوصیة جوجل.  نظًرا لتفعیل الموقع من خالل واحدة أو أكثر 

جوجل من الوصول إلى المعلومات التي تم جمعھا من خدمات جوجل عن طریق من خدمات جوجل اإلضافیة، وستتمّكن 
الموقع، وقد تستخدم ھذه المعلومات لتحسین خدمات جوجل. سیستخدم األولمبیاد الخاص ھذه المعلومات، إلى الحد المتاح 

طریق تحلیالت جوجل، وقد للوصول إلى فھم أفضل الستخدام الموقع اوالمواضیع التي تھّم داعمي األولمبیاد الخاص عن 
 تعدّل ممارساتھا التسویقیة لتحسین استھداف المعلومات بناًء على ھذه المعلومات و االستخدام.  

 
 نحن ال نجمع معلومات من األطفال بشكل مقصود

 
عاًما دون  13موقعنا مخصص للجمھور العام.  نحن ال نجمع أو نطلب معلومات شخصیة من أي شخص یقل عمره عن 

عاًما ، یُحظر علیك تقدیم المعلومات إلى األولمبیاد الخاص من خالل ھذا  13افقة ولي أمرة إذا كان عمرك أقل من مو
الموقع اإللكتروني دون الحصول على موافقة الوالدین التي یمكن التحقق منھا.  في حال علمنا أننا جمعنا معلومات شخصیة 

لك المعلومات ولن نعید جمیع المعلومات إال بعد الحصول على موافقة عاًما، فسنحذف ت 13من أي شخص یقل عمره عن 
عاًما، فیرجى االتصال بنا  13الوالدین.  إذا كنت تعتقد أننا قد جمعنا معلومات شخصیة من أي شخص یقل عمره عن 

 باستخدام معلومات االتصال أدناه. 
 

 المعلومات الشخصیة التي نشاركھا
 

الشخصیة إال كما ھو موضح في سیاسة الخصوصیة ھذه أو كما نوضح لك في وقت جمع نحن ال نكشف عن معلوماتك 
سنشارك معلوماتك بین األولمبیاد الخاص الدولي والبرامج المعتمدة لألولمبیاد الخاص على المستوى الوطني البیانات. 

https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/
https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/
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اسب مع مشاركتك بحیث یمكننا التواصل والدولي، وألعاب األولمبیاد الخاص / اللوائح التنظیمیة المحلیة الساریة بما یتن
 بشكل أكثر فعالیة معك ودعم مشاركتك في أنشطة األولمبیاد الخاص. 

 
 سیشارك األولمبیاد الخاص معلوماتك الشخصیة في مواقف إضافیة معینة:

 
فع ومعالجة یستخدم األولمبیاد الخاص أطرافًا ثالثة لتقدیم خدمات بطاقة االئتمان والبنوك والدعملیة السداد.   •

المعلومات. إذا اخترت تقدیم تبرع عبر اإلنترنت أو عبر الھاتف أو البرید أو بوسائل أخرى، فسنشارك معلوماتك 
الشخصیة مع مزودي خدمات المعالجة لدینا.  نحن نفوض مقدمي الخدمة ھؤالء باستخدام معلوماتك الشخصیة 

ال للمتطلبات القانونیة. نحن نطلب من مقدمي الخدمة بالتعاقد فقط عند الضرورة ألداء الخدمات نیابة عنا أو لالمتث
 ھؤالء الحفاظ على خصوصیة وأمن المعلومات الشخصیة التي یقومون بمعالجتھا نیابة عنا. 

 
بموجب العقد بیننا یستخدم األولیمبیاد الخاص الوكالء والمتعاقدین من أجل المساعدة في عملیاتنا. المتعاقدون.   •

وبین ھؤالء المتعاقدین، یصبح المتعاقدون ملزمین بحمایة معلوماتك بطریقة تتوافق مع سیاسة الخصوصیة ھذه 
 وعدم استخدام المعلومات ألي غرض آخر غیر تنفیذ الخدمات التي یقومون بھا لألولمبیاد الخاص.

 
 خصیة للمھنیین الطبیین في حاالت الطوارئ.سیكشف األولمبیاد الخاص معلوماتك الش  الطوارئ الطبیة. •

 
قد یكشف األولمبیاد الخاص عن معلوماتك الشخصیة بشكل سري للباحثین مثل الباحثون من طرف ثالث.   •

الجامعات أو وكاالت الصحة العامة، الذین یدرسون اإلعاقات الذھنیة وتأثیر أنشطة األولمبیاد الخاص.  سیتم نشر 
 إجمالي دون تحدید أي مواد بنود/بیاناتالمعلومات فقط في شكل 

 
قد یفصح األولمبیاد الخاص عن معلوماتك الشخصیة للسلطات الحكومیة المساعدة في الحصول على التأشیرة.   •

 بغرض مساعدتك في الحصول على أي تأشیرة مطلوبة للسفر الدولي لحضور فعالیات األولمبیاد الخاص.
 

عن معلوماتك الشخصیة عند الضرورة لحمایة مصلحتك ولحمایة مصالح  سیكشف األولمبیاد الخاص  الضرورة. •
االشخاص االخرین، ولحمایة السالمة العامة، ولالستجابة لطلبات الحكومة، ولإلبالغ عن المعلومات كما یقتضي 

 القانون.
 

بالنسبة لللمتبرعین من الوالیات المتحدة، نقوم أحیانًا بتبادل تبادل قائمة المتبرعین بالوالیات المتحدة األمریكیة.   •
اسم الجھة المتبرعة، والبرید اإللكتروني، وقائمة العناوین مع المؤسسات غیر الربحیة ذات السمعة الطیبة 

للمحافظة على انخفاض التكالیف. وفي حال قیامنا بتلك المشاركة، فال یُسمح للمؤسسة غیر الربحیة األخرى 
استخدام ھذه المعلومات إال لمرة واحدة أو عبر اإلنترنت أو اإلعالن عبر اإلنترنت وال یمكن استخدامھا ب

ألغراض التسویق عبر الھاتف و / أو البرید اإللكتروني.  یمكنك االنسحاب من ھذا التبادل في أي وقت من خالل 
وني إلى +أو إرسال برید إلكتر3071-380) 800( 1االتصال بنا على الرقم +

DonorServices@SpecialOlympics.org  وتقدیم اسمك الكامل وعنوان بریدك اإللكتروني و / أو عنوانك
 البریدي.

 
 حقوقك واختیاراتك

 
كما نقدم لك اختیارات حول المعلومات الشخصیة التي لدیك حقوق تتعلق بالمعلومات الشخصیة التي نحتفظ بھا عنك. 

 نجمعھا منك، وكیفیة استخدامنا لتلك المعلومات، وكیف نتواصل معك. 
 

 لدیك الحق في: 
 الحد من مشاركة معلوماتك مع أطراف ثالثة ألغراض التسویق المباشر؛ •
 الحصول على تأكید بأننا لدینا معلومات شخصیة عنك؛  •
 معلومات الشخصیة التي نحتفظ بھا عنك وتلقیھا؛طلب الوصول إلى ال •
 تلقي نسخ من المعلومات الشخصیة التي نحتفظ بھا عنك;  •

mailto:DonorServices@SpecialOlympics.org
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 تحدیث وتصحیح األخطاء في معلوماتك الشخصیة؛  •
 تقیید التعامل مع معلوماتك الشخصیة أو االعتراض على التعامل مع معلوماتك الشخصیة ؛ و •
  حظر المعلومات أو حذفھا حسب االقتضاء. •

 
لممارسة ھذه الحقوق، یرجى االتصال بنا على النحو المبین أدناه.  یمكنك سحب أي موافقة سبق لك تقدیمھا لنا. سنطبق 

 اختیاراتك في المستقبل. 
 

 نقل البیانات الدولیة
 

ي تم فیھ جمع األولمبیاد الخاص منظمة عالمیة.  یجوز لنا نقل معلوماتك الشخصیة إلى جھات في بلدان أخرى غیر البلد الذ
المعلومات في األصل، وال سیما إلى الوالیات المتحدة األمریكیة حیث یوجد المقر الرئیسي لألولمبیاد الخاص الدولي. قد ال 
یكون لدى تلك البلدان نفس قوانین حمایة البیانات الخاصة بالبلد الذي قدمت فیھ المعلومات في البدایة. عندما ننقل معلوماتك 

، سنحمي ھذه البیانات كما ھو موضح في سیاسة الخصوصیة ھذه أو بالطریقة التي توضَّح لك في وقت إلى دول أخرى
 جمع البیانات.  

 
 أمن المعلومات

 
على سبیل المثال، نحن ملتزمون بضمان خصوصیة معلوماتك الشخصیة، وقد وضعنا ضمانات لحمایة ھذه المعلومات.  

لحمایة خصوصیتك، یستخدم األولمبیاد الخاص كلمات مرور للمساعدة في التحقق من ھویة المستخدم المصرح لھا قبل 
منح إمكانیة الوصول إلى أي مكان تخزن فیھ معلوماتك الشخصیة.  تتم جمیع المعامالت النقدیة عبر اإلنترنت على سرفر 

(طبقة المقابس اآلمنة) قبل  SSLالتي یتم إدخالھا في صفحة المعاملة یتم تشفیرھا باستخدام آمن.  وھذا یعني أن المعلومات 
اإلرسال.  في الصفحات اآلمنة یتم عرض رمز القفل "المغلق" في الجزء السفلي من شاشة المتصفح ویبدأ عنوان موقع 

".  على الرغم من أننا نسعى جاھدین لضمان http" بدالً من "httpsالویب في شریط العناوین أعلى شاشة المتصفح بـ "
أمن معلوماتك على أنظمتنا، إال أنھ ال توجد إجراءات أمنیة مثالیة أو ال یمكن اختراقھا، وال یمكن ضمان أمان نقل البیانات 

 ٪.100عبر اإلنترنت بنسبة 
 
 

 روابط المواقع
 

وأفراد آخرین. قد تتضمن ھذه الخدمات والسلع اإلضافیة من أجل تقدیم خدمات وسلع معینة على موقعنا، نتعاقد مع شركات 
روابط لمواقع أخرى من موقعنا. قد ال تكون ممارسات الخصوصیة الخاصة باألولمبیاد قابلة للتطبیق في أي من مواقع 

مات التي یمكن األطراف الثالثة. عندما تغادر موقع الویب الخاص باألولمبیاد الخاص، ال یمكننا التحكم فیما یتعلق بالمعلو
من المھم مراجعة أیة سیاسات خصوصیة  جمعھا عنك، كما أننا ال نتحكم في ما قد تفعلھ الجھات الخارجیة بالمعلومات.
 على مواقع األطراف الثالثة بعنایة قبل استخدام أي خدمات أو برامج مقدمة.

 
 تنبیة إلى سكان كالیفورنیا / حقوق الخصوصیة الخاصة بك في كالیفورنیا

 
یحق للمقیمین في كالیفورنیا طلب معلومات معینة مرة واحدة في العام والحصول علیھا فیما یتعلق بالكشف عن معلومات 

شخصیة، إن وجدت، إلى أطراف ثالثة ألغراض التسویق المباشر الخاصة بھم خالل السنة التقویمیة السابقة مباشرة.  وفقًا 
ذه، فإننا نلتزم بھذا القانون من خالل منح زوارنا القدرة على أن یطلبوا منا لما ھو منصوص علیھ في سیاسة الخصوصیة ھ

عدم مشاركة معلوماتھم الشخصیة مع أطراف ثالثة ألغراض التسویق المباشر.  لتلقي المعلومات الموضحة أعاله أو 
 ة أدناه.لتطلب منا االمتناع عن مشاركة معلوماتك، یرجى االتصال بنا باستخدام المعلومات الوارد

 
 التغییرات في سیاسة الخصوصیة  

 
من وقت آلخر، قد یقوم األولمبیاد الخاص بمراجعة سیاسة الخصوصیة الخاصة بھا كي تتماشى مع التكنولوجیا والتدابیر 

األمنیة ووظائف الموقع المتغیرة.  سننشر إشعاًرا بارًزا على مواقع الویب ذات الصلة إلبالغك بأي تغییرات مھمة في 
 سیاسة الخصوصیة لدینا وسنوضح تاریخ التحدیث. 
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 كیف تتواصل معنا

 
إذا كان لدیك أي أسئلة أو تعلیقات حول سیاسة الخصوصیة ھذه أو ممارسات الخصوصیة الخاصة بنا، أو إذا كنت ترید منا 

 تحدیث المعلومات أو التفضیالت التي قدمتھا لنا، یرجى التواصل معنا. 
 

تواصل مع برنامج األولمبیاد الخاص المعتمد الوطني أو األمریكي إذا كان لدیك أسئلة أو طلبات تتعلق بالمعلومات التي 
 ./shttps://www.specialolympics.org/Programقدمتھا محلیا باستخدام بیانات التواصل الموضحة على 

 
إذا كنت في الوالیات المتحدة وترغب في تحدیث تفضیالتك بشأن البرید اإللكتروني، والرسائل أو طلبات الھاتف التي 

 380 800 1أو االتصال على الرقم + DonorServices@specialolympics.orgتتلقاھا، یرجى التواصل معنا عبر 
 مساًء بالتوقیت الشرقي.   05:00صباحا حتي  8:30من االثنین إلى الجمعة، من الساعة  3071

 
 اتصل بـاألولمبیاد الخاص الدولي إذا كان لدیك أي أسئلة أو طلبات أخرى تتعلق بمعلوماتك:

 
 األولمبیاد الخاص الدولي

Attention :Legal Department 
1133 19Street NW th 

Washington, DC 20036 
+1 202 824 0296 

privacy@specialolympics.org  
 
 

 2018مایو/أیار  14تم التحدیث في 

https://www.specialolympics.org/Programs/
mailto:DonorServices@specialolympics.org
mailto:privacy@specialolympics.org

