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األسئلة الشائعة

األسئلة التي تُطرح كثیًرا بشأن كیفیة جمعنا لبیاناتك وطریقة حفظنا واستخدامنا لھا.

تم التحدیث بتاریخ 15  یولیو 2021

 الھل نبیع معلوماتك الشخصیة مقابل تعویض نقدي؟

 نعمھل نشارك بیاناتك مع شركاء من جھات خارجیة؟

 نعمھل نتلقى معلومات من شركات أخرى قدمت لھا تصریح بیانات؟

 نعمھل نستخدم بیاناتك من أجل تحسین توصیات المنتجات وتجارب الموقع؟

 نعمھل نمنحك التحكم في بیاناتك؟

كیف تتحكم في بیاناتك

أنت تتحكم في معلوماتك الشخصیة. یمكنك ممارسة حقوقك وتغییر تفضیالتك في أي وقت.

طلبات حقوق صاحب البیانات

بحسب الدولة التي سجلت فیھا، قد یمنح حساب بروكتر آند جامبل الخاص بك القدرة على الوصول إلى معلوماتك وإدخال تحدیثات علیھا أو حذفھا.

كات
الخصوصیة التي تستحقھا.

إننا نتعامل مع بیاناتك بعنایة وحرص. وسیاساتنا وإجراءات االمتثال لدینا تضمن ذلك. یمكنك دوًما االتصال بنا إذا كانت لدیك أسئلة أو مخاوف.

• • •

https://stage-privacypolicy.pg.com/static/PDF/ar.pdf


وإن لم یكن األمر كذلك، فیمكنك تقدیم طلب للوصول أو الحذف أو التصحیح أو اختیار عدم تلقي رسائل إلكترونیة أو رسائل نصیة خاصة بالتسویق أو االعتراض على
استخدامنا لعنوان بریدك اإللكتروني أو رقم ھاتفك ألغراض الدعایة واإلعالن، ھنا.

كما یمكنك أن تطلب منا التوقف عن إرسال رسائل إلكترونیة أو رسائل نصیة إلیك من خالل اتباع تعلیمات إنھاء المشاركة التي تُرسل مع تلك الرسائل. یُرجى العلم بأننا قد
نحتاج إلى االحتفاظ ببعض المعلومات لتنفیذ اختیاراتك (مثًال إذا طلبت منا التوقف عن إرسال رسائل إلكترونیة تسویقیة، فسنحتاج إلى عنوان بریدك اإللكتروني المحفوظ

لدینا بحیث تتذكر أنظمتنا أنك لم تعد ترغب في تلقي رسائل تسویقیة إلى عنوان البرید اإللكتروني).

كما أنھ توجد بعض المواقف التي قد ال نستطیع فیھا أن ننفذ طلبك (مثل حذف بیانات المعاملة، وذلك على سبیل المثال ال الحصر حینما یكون علینا التزام قانوني باالحتفاظ
بھا أو لمنع االحتیال أو ألسباب أمنیة أو لحمایة خصوصیة اآلخرین وذالك ضمن أمور أخرى).

اإلعالن التقلیدي بحسب سلوك المستخدم عبر اإلنترنت

كیف یمكنك أن تتوقف عن تلقي اإلعالنات التقلیدیة المعتمدة على االھتمامات للتوقف عن تلقي إعالنات بروكتر آند جامبل المعتمدة على االھتمامات، یمكنك النقر ھنا أو
النقر على أیقونة AdChoices في واحد من مواقعنا. بالنسبة ألوروبا ، یمكنك النقر ھنا. یُرجى التأكد من إنھاء مشاركتك لدى كل شركاء اإلعالن لدینا:

Tapad •

TradeDesk •

MediaMath •

Neustar •

فیسبوك •

أمازون •

Google •

Liveramp •

كما یمكنك أن تمنع تلقي اإلعالنات المعتمدة على االھتمامات على المواقع اإللكترونیة من خالل رفض ملفات تعریف االرتباط في المتصفح (المتصفحات) لدیك، أو رفض
طلبات "الوصول إلى البیانات" التي تقدمھا التطبیقات عادةً عند تثبیتھا، أو تعدیل إعدادات تتبع اإلعالن على جھازك.یُرجى العلم بأنك قد تتلقى أیًضا إعالنات مخصصة

بحسب عنوان بریدك اإللكتروني أو رقم ھاتفك، إذا قدمت ھذه المعلومات لنا ألغراض تسویقیة. إلنھاء المشاركة في ذلك االستخدام، یُرجى االتصال بنا.

سترى إعالنات "سیاقیة" حتى لو أنھیت المشاركة في اإلعالنات المعتمدة على االھتمامات حتى لو توقفنا عن إرسال إعالنات معتمدة على االھتمامات إلیك، ستتلقى إعالنات
من عالماتنا التجاریة على جھاز الكمبیوتر الخاص بك أو أجھزتك المحمولة. لكن ھذه اإلعالنات معتمدة على سیاق المواقع التي تزورھا، وتُسمى اإلعالنات السیاقیة. على
عكس اإلعالنات المعتمدة على االھتمامات التي تعتمد على الصفحات التي تزورھا على ھاتفك المحمول أو أنشطة المشاھدة على الكمبیوتر، فإن اإلعالنات السیاقیة ھي

إعالنات تظھر لك بناًء على سیاق الموقع المعین الذي تزوره. على سبیل المثال، ربما تظل ترى إعالنًا لواحدة من عالماتنا التجاریة المعنیة بالعنایة بالطفل وأنت تنظر في
منتجات الرضاعة عبر اإلنترنت ألن ھذه المواقع كان یزورھا في الغالب اآلباء الجدد أو الرجال والسیدات الالتي ینتظرن حادثًا سعیًدا. یجب أیًضا أن تعلم أنھ یجوز لنا أن

نستمر في جمع المعلومات من جھاز الكمبیوتر الخاص بك أو أجھزتك وأن نستخدمھا ألغراض أخرى مثل تقییم مستوى أداء مواقعنا اإللكترونیة، وإلجراء أبحاث
المستھلكین، أو لرصد االحتیال.

حذف ملفات تعریف االرتباط یحذف أیًضا إنھا المشاركة عندما تنھي المشاركة في اإلعالن المعتمد على االھتمامات، فإننا نرسل ملف تعریف ارتباط منھي إلى متصفحك
یخبرنا بأنك لم تعد ترید تلقي إعالنات معتمدة على االھتمامات منا. سیتم حذف ملف تعریف االرتباط المنھي إذا قررَت أن تحذف كل ملفات تعریف االرتباط. ھذا یعني أنھ

سیكون علیك إنھاء المشاركة مرةً أخرى إذا كنت ال تزال ال ترید استقبال اإلعالنات المعتمدة على االھتمامات.

https://privacypolicy.pg.com/contactus/privacy-central-contact-interactive/
http://optout.aboutads.info/
https://www.youronlinechoices.eu/
https://privacypolicy.pg.com/contactus/privacy-central-contact-interactive/


لتقدیم طلب للوصول أو المحو في ما یتعلق بالبیانات الشخصیة المستخدمة لإلعالن التقلیدي بحسب سلوك المستخدم عبر اإلنترنت، التي تشمل مثالً المعلومات التي قد تكون
لدینا عنك في مستوى ملف تعریف ارتباط أو تعریف جھاز والتي نستخدمھا لكي نقدم لك إعالنات ذات صلة، یُرجى التواصل معنا ھنا. لمعالجة طلبك، نحتاج منك إلى تقدیم

أيٍ من المعّرفات التالیة:

.TheTradeDeskو MediaMathو Neustarو Tapad :معّرفات ملفات تعریف االرتباط من مقدمي الخدمة التابعین لنا •

.(Android معّرف ،IDFA) معّرفات اإلعالنات على جّوالك •

  معّرف اإلعالنات على تلفازك، وھو معّرف فرید یعیّنھ ُمقدم خدمة التلفاز المتصل، على سبیل المثال، معّرف Roku لإلعالنات. •

Nordics معلومات إضافیة من أجل

إذا كنت قد قدمت بیاناتك عبر زیارة بعٍض من مواقع Nordic التابعة لنا أو مواقع الشركاء ومنھا:

https://www.bravardag.se •

https://www.pampers.se •

https://www.pampers.� •

https://www.pampers.no •

https://se.braun.com/en •

https://www.oralb.se/sv-se •

https://www.oralb.no/nb-no •

https://www.oralb.�/�-� •

https://www.oralb.dk/da-dk •

https://www.babybox.se •

یمكنك أن تمارس حقوق صاحب البیانات المكفولة لك بالنقر على ھنا.

المشاركون في أبحاث المستھلكین

لتقدیم طلب فیما یتعلق بالبیانات الشخصیة التي قد تكون لدینا كجزء من مشاركتك في واحدة من دراساتنا البحثیة، یُرجى االطالع على معلومات االتصال المقدمة على
نموذج الموافقة الخاص بك أو االتصال بالمركز البحثي لدیك أو زیارتھ.

المقیمون في كالیفورنیا

إذا كنت تعیش في كالیفورنیا، فیمكنك الوصول إلى المعلومات الشخصیة التي نحتفظ بھا عنك، وتطلب تفاصیل بشأن كیفیة معالجتنا لمعلوماتك الشخصیة، وتطلب منا حذف
بیاناتك، أو تطلب منا أن نتوقف عن "بیع" معلوماتك الشخصیة (بمعني "البیع" الوارد تعریفھ في قانون خصوصیة المستھلك في كالیفورنیا (CCPA)). لمعرفة المزید

mailto:corporateprivacy.im@pg.com
https://www.bravardag.se/
https://www.pampers.se/
https://www.pampers.fi/
https://www.pampers.no/
https://se.braun.com/en
https://www.oralb.se/sv-se
https://www.oralb.no/nb-no
https://www.oralb.fi/fi-fi
https://www.oralb.dk/da-dk
https://www.babybox.se/
https://site.adform.com/privacy-center/platform-privacy/


وممارسة تلك الحقوق، یُرجى النقر ھنا.

المقیمون في المنطقة االقتصادیة األوروبیة والمملكة المتحدة

إذا كنت تعیش في المنطقة االقتصادیة األوروبیة أو المملكة المتحدة، أو كنت متواجًدا فعلیًا في المنطقة االقتصادیة األوروبیة أو المملكة المتحدة، فیمكنك أن تصل إلى
البیانات الشخصیة التي نحتفظ بھا عنك، وأن تطلب منا تصحیح أو حذف أو تقیید المعلومات غیر الدقیقة أو القدیمة أو التي لم تعد ضروریة، وأن تطلب منا تقدیم بیاناتك
بصیغة تسمح لك بنقلھا إلى مزّود خدمة آخر. یمكنك كذلك سحب موافقتك في أي وقت حیث نعتمد موافقتك لمعالجة بیاناتك الشخصیة.كما یمكنك االعتراض على معالجتنا

لبیاناتك الشخصیة (یعني ذلك أن تطلب منا التوقف عن استخدامھا) حیث تعتمد تلك المعالجة على مصالحنا المشروعة (یعني ذلك وجود سبٍب لدینا یدعو الستخدام البیانات).

لتقدیم طلب، انقر ھنا.

إذا كنت ترید الحصول على مزیٍد من المعلومات عن حمایة البیانات وحقوق بیاناتك الشخصیة بصورةٍ عامة، فیُرجى زیارة موقع المشرف على حمایة البیانات األوروبیة
(European Data Protection Supervisor) على /https://edps.europa.eu/data-protection  أو أو موقع مكتب مفوضیة معلومات

المملكة المتحدة على https://ico.org.uk. وفي حالة عدم رضاك عن استجابتنا لطلباتك، فیمكنك التقدم بشكوى إلى السلطة المعنیة بحمایة البیانات في بلدك.

تلتزم Procter and Gamble España SA بمدونة سلوك حمایة البیانات في AUTOCONTROL، التي تمنحھا وكالة حمایة البیانات األسبانیة
(Spanish Data Protection Agency)، وبالتالي فھي تخضع لنظامھا غیر القضائي لشكاوى معالجة البیانات فیما یتعلق بحمایة البیانات واإلعالن، والمتاحة

.www.autocontrol.es للمھتمین على الموقع اإللكتروني

المتخصصون في مجال طب األسنان

إذا كنت متخصًصا في طب األسنان وقدمت معلوماتك إلینا في إطار أحد برامج الخدمة المیدانیة المھنیة لدینا ، بما في ذلك على
.Oral-B المحلي ، مثل P&G فیرجى االتصال بنا من خالل ممثل ،  https://www.dentalcare.com

كیف نجمع البیانات ونستخدمھا

 كشأن كل العالمات التجاریة، نحن نجمع البیانات أثناء تعاملك معنا أو عندما تشارك بیاناتك التي یمكن مشاركتھا بدورھا معنا. إننا نقوم بذلك بكل
احترام وعنایة لحمایة حقوقك. یمكن أن تساعد البیانات في تعزیز فھمنا لك كمستھلك وكشخص. یمكننا أن نستخدم المعلومات التي لدینا بشكل

منفصل، أو نجمعھا معًا، لكي نقدم لك منتجات وخدمات وتجارب أفضل.

كیف نجمع البیانات

نجمع المعلومات عنك بعدة طرق ومن عدة أماكن. بعض المعلومات التي نجمعھا قد تتضمن معلوماٍت شخصیة یمكن استخدامھا لتحدید ھویتك؛ على سبیل المثال، االسم، أو
عنوان البرید اإللكتروني، أو رقم الھاتف، أو العنوان البریدي. في بعض الدول كتلك التي تقع ضمن المنطقة االقتصادیة األوروبیة أو المملكة المتحدة، أو والیات مثل

كالیفورنیا، یمكن أیًضا اعتبار أمور مثل عنوان IP أو ملفات تعریف االرتباط ومعرفات األجھزة المحمولة، معلومات شخصیة.

یُرجى مالحظة ما یلي: یجوز لنا أن نجمع كل المعلومات التي نجمعھا عنك لتقدیم منتجات وخدمات وتجارب مستخدم أفضل لك.

أنت تشاركھا مباشرةً

أنت تقدم لنا معلوماتك عند التسجیل في حساب على مواقعنا اإللكترونیة أو تطبیقاتنا المحمولة أو عن طریق االتصال بنا أو إرسال رسائل إلكترونیة إلینا. قد نطلب منك
معلومات مثل اسمك، وعنوان بریدك اإللكتروني أو عنوان بیتك، وتاریخ میالدك، ومعلومات الدفع الخاصة بك، وسنك، ونوعك، وعدد األفراد في أسرتك، والطریقة التي

https://consumersupport.pg.com/dsrform/
https://privacypolicy.pg.com/contactus/privacy-central-contact-interactive/
https://edps.europa.eu/data-protection/
https://ico.org.uk/
http://www.autocontrol.es/
https://www.dentalcare.com/


ترید منا أن نرسل بھا معلومات إلیك بشأن منتجاتنا وخدماتنا - على سبیل المثال، إلى عنوان بیتك أم عنوان بریدك اإللكتروني أو بإرسال رسائل نصیة إلیك.

تعاملك مع المواقع اإللكترونیة والرسائل اإللكترونیة

یجوز لنا أن نستخدم تقنیات تجمع معلومات تلقائیًا عندما تزوَر مواقعنا أو تشاھد إعالناتنا أو تستخدم منتجاتنا أو خدماتنا. على سبیل المثال، نستخدم ملفات تعریف االرتباط
(ملف صغیر جًدا محفوظ على متصفح الكمبیوتر لدیك) لكي نعلم المتصفح ونظام التشغیل اللذین تستخدمھما، أو عنوان IP الخاص بك، أو صفحات الویب التي تزورھا، أو

الروابط التي تنقر علیھا، أو ما إذا كنت قد فتحت رسالة إلكترونیة أرسلناھا لك أم لم تفتحھا.

استخدامك تطبیقات الھاتف المحمول وأجھزة أخرى

لمنحك أفضل تجربة مستخدم ممكنة، یجوز لنا أن نستخدم تقنیات تجمع معلومات من ھاتفك عندما تستخدم تطبیقات الھاتف المحمول الخاصة بنا أو أجھزتنا "الذكیة" في
ف الدعائي لھاتفك المحمول أو جھاز منزلك. أنت توافق على ذلك عندما تقوم بتنزیل التطبیق أو تثبیت أجھزة متصلة باإلنترنت المنزلي. قد تتضمن ھذه المعلومات المعّرِ
آخر، ومعلومات عن نظام تشغیل ھاتفك، وكیفیة استخدامك للتطبیق أو الجھاز، ومكانك الفعلي. سیصلك إشعار منبثق على ھاتفك أو جھازك یمنحك خیار قبول أو رفض

السماح لنا بمعرفة مكانك الجغرافي الدقیق (أین تقف بالضبط أو من أین تدخل إلى شبكة اإلنترنت).

اتصالك بالشركاء أو الغیر

یجوز أن نحصل على معلومات تشاركنا فیھا شركات أخرى أو تبیعھا لنا. على سبیل المثال، ربما تكون قد منحت موافقتك لشركة أخرى على مشاركة معلوماتك الشخصیة
معنا عندما سجلت للحصول على خدمات وسائل اتصال أو برنامج نقاط والء جھات البیع بالتجزئة. یجوز لنا أیًضا أن نجمع معلومات من أماكن أنت تعرف أن الجمیع

یراھا، على سبیل المثال من منشورات اإلنترنت ومدخالت المدونات ومقاطع الفیدیو أو مواقع التواصل االجتماعي. یجوز لنا أیًضا أن نتلقى معلومات من شركات أخرى،
مثل جھات إعادة بیع بیانات العمالء التي تعمل في مجال جمع أو تجمیع المعلومات عنك من قواعد البیانات المتاحة للجمھور (بما یتفق مع المقتضیات القانونیة المحلیة
المعمول بھا) أو من موافقة قدمتھا على استخدامھم وبالتالي استخدامنا لمعلوماتك. وقد تكون ھذه معلومات عن مستوى دخلك وسنك ونوعك وعدد األفراد في أسرتك

والمنتجات التي اشتریتھا عبر اإلنترنت أو من متاجر في الحي الذي تقطنھ.

طرق عامة الستخدامنا البیانات

إننا نستخدم معلوماتك لمساعدتنا على تحقیق ھدفنا المتمثل في التأثیر في حیاة أناس مثلك كل یوم حول العالم وتحسینھا.

على سبیل المثال، نحن نستخدم معلوماتك من أجل:

أداء خدمات لك •

  التعّرف علیك والتحقق من ھویتك من أجل برامجنا التسویقیة ومواقعنا اإللكترونیة المختلفة •

الرد على أسئلتك أو طلباتك للمعلومات •

تقدیم خدمة العمالء •

إرسال رسائل خاصة بالمعامالت (مثل بیانات أو تأكیدات الحسابات) •

إرسال رسائل تسویقیة واستبیانات ومبادرات •

  معالجة ما تدفعھ مقابل المنتجات التي تشتریھا منا •

معالجة عملیات استرداد األموال وإصدارھا وتحصیل األموال •



إرسال منتجات أو عینات طلبتھا إلیك •

مساعدتك على إدارة تفضیالت موقع أو تطبیق بروكتر آند جامبل •

السماح لك بدخول مسابقاتنا أو سحوباتنا •

التفاعل معك عبر وسائل التواصل االجتماعي •

  تحقیق فھم أفضل الھتماماتك وتفضیالتك وخدمتك أنت واآلخرین مثلك بتقدیم عروض ورسائل مناسبة •

نقّدم لك إعالنات ذات صلة، ونفعل األمر ذاتھ مع اآلخرین باختیار جماھیر مشابھة. على سبیل المثال، إذا قمت بالتسجیل في رسائل البرید اإللكتروني التسویقیة •

لمنظفات الغسیل في الوالیات المتحدة، فقد نقوم بتحمیل عنوان بریدك اإللكتروني المجزأ إلى فیسبوك في فرنسا للعثور على مستھلكین ھناك، وفقًا لفیسبوك، "لھم نفس
اھتمامك" لنتمكن من تقدیم إعالن لھم على فیسبوك.

كما أننا نستخدم معلوماتك ألغراض تجاریة داخلیة مثل:

التحكم في الجودة والتدریب والتحلیالت •

الحفاظ على السالمة وضمانھا •

إدارة النظام وإدارة التكنولوجیا، بما في ذلك تحسین مواقعنا اإللكترونیة وتطبیقاتنا •

األغراض األمنیة، بما في ذلك رصد التھدیدات والحمایة من النشاط الضار أو االحتیالي •

التسجیالت وفحص التعامالت مع العمالء، بما في ذلك المدخالت والسجالت التي تمثل جزًءا من معلومات التعامالت •

• إدارة المخاطر والتدقیق والتحقیقات واإلبالغ وغیر ذلك من الدواعي القانونیة والمتعلقة باالمتثال

كما یجوز لنا أن نستخدم معلوماتك الشخصیة لتحقیق فھم أفضل لك، بما في ذلك:

من أجل البحث الداخلي •

تصمیم المنتجات والخدمات والبرامج التي تسعد عمالءنا وتطویرھا •

  التعرف على عمالئنا المحتملین •

كما أننا نجمع معلوماتك ونستخدمھا، ومن ذلك المعلومات التي یقدمھا لنا الغیر (مثل برنامج إحالة صدیق)، لإلدارة والحفاظ على حافزنا المالي ومكافآتنا وخصوماتنا (مثل
قسائم األسعار أو الخدمات) وبرامج الوالء (تُعرف جمیعًا باسم "برامج المكافآت"). إننا نستخدم المعلومات التي تقدمھا لنا في ھذه البرامج للتحقق من ھویتك وتقدیم جوائز

فریدة وتتبع حالتك في البرامج وتیسیر تبادل نقاط البرنامج للمنتجات والمواد الترویجیة وورش التدریب وغیر ذلك من العناصر. إذا وافقت على المشاركة في أي من برامج
المكافآت الخاصة بنا، یجوز لك سحب تلك الموافقة في أي وقت من خالل االتصال بنا باستخدام تفاصیل االتصال الواردة في سیاسة الخصوصیة ھذه أو طبقًا للتعلیمات

المنصوص علیھا في شروط برنامج الجوائز المعمول بھا وأحكامھ. یجوز لنا استخدام المعلومات التي تم جمعھا أو المتعلقة بالمشاركین في برامج المكافآت ألي غرض آخر
أو بأي طریقة أخرى منصوص علیھا في سیاسة الخصوصیة ھذه. لمزیٍد من المعلومات حول كیفیة حسابنا لقیمة معلوماتك الشخصیة لبرامج المكافآت بمقتضى قانون

كالیفورنیا لخصوصیة العمالء ("CCPA")، یُرجى النقر على ھنا.

كیف نستخدم ملفات تعریف االرتباط



ملفات تعریف االرتباط ھي ملفات صغیرة تُرسل إلى الكمبیوتر الخاص بك أثناء تصفحك اإلنترنت. إنھا تحتفظ بمعلومات مفیدة حول كیفیة تفاعلك مع المواقع اإللكترونیة
التي تزورھا. ال تجمع ملفات تعریف االرتباط أي معلومات مخزنة على الكمبیوتر الخاص بك أو على جھازك أو في ملفاتك. ال تحتوي ملفات تعریف االرتباط على أي

معلومات تكشف بشكل مباشر عن ھویتك كشخص. تظھر ملفات تعریف االرتباط الكمبیوتر الخاص بك وجھازك فقط في شكل أرقام وأحرف معینة عشوائیًا (مثل معرف
ملفات تعریف االرتباط ABC12345) دون أن تظھرھا أبًدا في صورة أسماء أعالم مثل جون سمیث.   

إننا نستخدم ملفات تعریف االرتباط لعدد من األسباب، منھا مثًال:

خدمتك بتقدیم اإلعالنات المناسبة لك •

معرفة المزید عن طریقة تفاعلك مع محتوى بروكتر آند جامبل •

مساعدتنا على تطویر تجربتك عند زیارة مواقعنا اإللكترونیة •

تذكر تفضیالتك مثل اللغة أو المنطقة، بحیث ال یتوجب علیك تخصیص الموقع اإللكتروني في كل زیارة •

التعرف على األخطاء وحلھا •

• تحلیل مدى جودة أداء مواقعنا اإللكترونیة

أنواع ملفات تعریف االرتباط التي نستخدمھا:

ضروریة للغایة تسمح ملفات تعریف االرتباط ھذه للصفحة بتحمیل بعض الوظائف األساسیة أو تقدیمھا والتي بدونھا لن تعمل الصفحة (مثل حفظ بیاناتك في عربة التسوق).

ملفات تعریف االرتباط الخاصة باألداء تسمح ملفات تعریف االرتباط ھذه للمواقع بتذكر تفضیالتك عندما تعود إلى تلك المواقع مجدًدا.على سبیل المثال، إذا اخترت قراءة
الموقع باللغة الفرنسیة في زیارتك األولى، فسیظھر الموقع في المرة التالیة التي تعود فیھا إلى الموقع باللغة الفرنسیة تلقائیًا. فعدم الحاجة إلى اختیار اللغة المفضلة في كل

مرة یجعل األمر أكثر راحة وكفاءة وسھل االستخدام بالنسبة لك.

ملفات تعریف االرتباط اإلعالنیة یمكن استخدام ملفات تعریف االرتباط ھذه للتعرف على اھتماماتك مثًال بناًء على المواقع اإللكترونیة التي تزورھا والمنتجات التي تشتریھا.
یمكن أن یساعدنا ھذا أیًضا على استنتاج أمور عنك مثل سنك وحالتك االجتماعیة وعدد أطفالك. تتیح لنا ھذه البیانات أن نرسل إلیك إعالنات لمنتجات وخدمات تناسب أكثر

األمور التي تحبھا أو تحتاج إلیھا. كما أنھا تسمح لنا بقصر عدد مرات مشاھدتك لإلعالن نفسھ.

ملفات تعریف االرتباط التحلیلیة تخبرنا ملفات تعریف االرتباط ھذه بكیفیة عمل مواقعنا اإللكترونیة. في العدید من الحاالت، نستخدم ملفات تعریف االرتباط التحلیلیة
الخاصة بـ Google لمراقبة أداء مواقعنا. تقتصر قدرتنا على استخدام ومشاركة المعلومات التي یجمعھا Google Analytics عن زیاراتك إلى مواقعنا، حسبما

.Google وسیاسة خصوصیةGoogle Analytics تفرض القیود التي تقتضیھا شروط استخدام

كیف یمكنك التحكم في ملفات تعریف االرتباط

یمكنك ضبط متصفحك لرفض جمیع ملفات تعریف االرتباط أو اإلشارة إلى إرسال ملف تعریف ارتباط إلى جھاز الكمبیوتر الخاص بك. ومع ذلك، قد یمنع ھذا مواقعنا أو
خدماتنا من العمل بشكٍل صحیح. یمكنك أیًضا ضبط متصفحك بحیث یحذف ملفات تعریف االرتباط في كل مرة تنھي فیھا تصفحك

كیف نستخدم اإلعالنات المعتمدة على اإلنترنت

عندما تزور مواقع شركائنا، یمكننا أن نعرض علیك إعالنات أو محتوى آخر نرى أنك تحب أن تراه. على سبیل المثال، قد تتلقى إعالنات لمسحوق غسیل Tide® إذا
الحظنا أنك تزور مواقع تبیع مالبس األطفال أو مستلزمات المدارس. ومن تلك المعلومات، قد نستنتج أن لدیك أطفاًال وبالتالي قد تكون مھتًما بمنتج غسیل مالبس قوي.بھذه

الطریقة، ننوي أن نرسل إلیك معلومات ذات صلة عن منتجاتنا التي قد تكون مفیدة لك.

https://www.google.com/analytics/terms/us.html
https://policies.google.com/privacy


نعرف من مجموعات المستھلكین الذین یتشاركون اھتمامات متشابھة قد نضعك في مجموعة مستھلكین معینة یبدون االھتمامات نفسھا.على سبیل المثال، قد نضعك في
مجموعة "ھواة ماكینات الحالقة" إذا رأینا أنك تكثر من شراء ماكینات الحالقة عبر اإلنترنت، أو قد تكون "متسوق تنزیل األسعار" إذا الحظنا أنك تستخدم قسائم عبر

اإلنترنت أو تبحث عن خصومات أو تنزیالت. إننا نالحظ عنك ھذه األمور أثناء اطالعك على صفحات الویب، أو الروابط التي تنقر علیھا في مواقعنا اإللكترونیة والمواقع
اإللكترونیة األخرى التي تزورھا، أو تطبیقات الھاتف المحمول التي تستخدمھا، أو رسائل عالمتنا التجاریة عبر البرید اإللكتروني التي تشاھدھا والروابط التي تنقر علیھا

في تلك الرسائل اإللكترونیة. إننا نجمع ملفات تعریف االرتباط ومعرفات األجھزة معًا لمساعدتنا على التعرف على التیارات العامة أو العادات أو الخصائص الخاصة
بمجموعة من المستھلكین الذین یتصرفون جمیعًا بشكل مشابھ عبر اإلنترنت و/أو خارج اإلنترنت. من خالل القیام بذلك، یمكننا أن نجد ونخدم العدید من األفراد اآلخرین

"المشابھین" لألشخاص الموجودین بالفعل في تلك المجموعة، وبالتالي نرسل إلیھم ما نرى أنھا ستكون عروض ومعلومات منتجات مناسبة ومفیدة لھم.

إننا نربط معلومات أخرى بملفات تعریف االرتباط ومعرفات األجھزة الخاصة بك قد یتم تكمیل ملفات تعریف االرتباط ومعرفات األجھزة الخاصة بك بمعلومات أخرى، مثل
معلومات عن المنتجات التي تشتریھا خارج اإلنترنت أو معلومات تقدمھا مباشرةً لنا عند إنشاء حساب على مواقعنا. إننا نقوم بذلك بشكل عام بطرق ال تكشف عن ھویتك
الشخصیة بشكل مباشر. على سبیل المثال، یمكننا أن نعلم أن معّرف ملف تعریف االرتباط ABC12345 ینتمي إلى مجموعة ھواة ماكینات الحالقة بناًء على زیارات

الشخص لمواقع الویب وسنھ ونوعھ وعاداتھ في التسوق، لكننا لن نعلم اسم ذلك الشخص أو عنوانھ أو معلومات أخرى یمكن أن تكشف عن ھویتھ كشخص.إذا ما أردنا في
أي وقت أن نكشف عن ھویة معلومات ملف تعریف االرتباط أو جھازك (تاریخ مشاھدة الویب والتطبیقات)، فإننا نحرص دوًما على سؤالك قبل أن نفعل ذلك.

ربما كنا نعرفك عبر كل أجھزة الكمبیوتر واألجھزة اللوحیة والھواتف واألجھزة الخاصة بك ربما كنا نعلم أن معّرف ملفات تعریف االرتباط ABC12345 صادر من
كمبیوتر یمكن توصیلھ بالشخص نفسھ أو البیت الذي یملك الھاتف المحمول ذي معّرف الجھاز EFG15647. ھذا یعني أنك قد تبحث عن حفاضات على الكمبیوتر
المحمول الخاص بك، وتنقر على رابط نتیجة بحث على Google نقدم لھ الرعایة، ثم ترى الحقًا إعالنًا لحفاضات عالمتنا التجاریة Pampers® على ھاتفك

المحمول. ربما نفترض أو نستنتج أن الشخص نفسھ یملك الكمبیوتر والھاتف ألنھ على سبیل المثال یدخل إلى اإلنترنت عبر شبكة الواي فاي نفسھا كل یوم في الوقت نفسھ.
إن فھم األجھزة التي یبدو أن الشخص أو أھل البیت یستخدمونھا، یساعدنا في تقلیل عدد المرات التي ترى فیھا اإلعالن نفسھ في كل أجھزتك. وھذا أمر مھم ألنك بھذه

الطریقة لن تغضب منا بسبب إزعاجك باإلعالن نفسھ ونحن ال ندقع مقابل ھذه اإلعالنات المكررة التي ال نرید منك تلقیھا.

وسائط إعالمیة قابلة للعنونة عندما تزودنا ببیاناتك الشخصیة عبر مواقعنا أو تطبیقاتنا، سنستخدم تشفیًرا لتلك البیانات - أو معرفًا بدیالً لخدمتك مع إعالنات نعتقد أنھا قد
تعجبك. نقوم بذلك عموًما من خالل تحمیل نسخة مشفرة من عنوان بریدك اإللكتروني أو رقم ھاتفك أو معّرف إعالنات الجھاز المحمول لدیك، حسب المالئم للسوق الخاصة
بك وحسبما زودتنا بھا، على منصة توفر مساحة إعالنیة (مثل، فیسبوك ویوتیوب وإنستغرام وتِكتوك وغیرھا). كما نستخدم ھذه البیانات نفسھا لتقدیم خدمة اإلعالنات لك من
خالل ما یسمى الویب المفتوح. ھذا یعني أنك قد ترى إعالنات ذات صلة منا على المواقع أو التطبیقات أو أماكن أخرى مثل التلفزیون الرقمي الذي یشارك في مزادات على

اإلنترنت لمخزون اإلعالنات. 

المطابقة المتقدمة تستخدم بعض مواقعنا میزات المطابقة المتقدمة التي تقدمھا منصات التواصل االجتماعي لمعلنیھا (على سبیل المثال،مطابقة فیسبوك المتقدمة،مطابقة تیك
توك المتقدمة وغیرھما).  من خالل المطابقة المتقدمة، سنرسل بعًضا من المعلومات التي تقوم بإدخالھا في حقول النماذج في موقعنا (مثل اسمك، وعنوان بریدك

اإللكتروني، ورقم ھاتفك - ولیس أي بیانات حساسة أو ذات تصنیف خاص) بشكل مشفر في تنسیق بَوسم إلى منصة التواصل االجتماعي، أو ستعمل الخلیة الشبكیة في
منصة التواصل االجتماعي على تشفیر تلك البیانات تلقائیًا وسحبھا، بھدف المساعدة في الربط بینك وبین ملف تعریف االرتباط الخاص بالمتصفّح أو معّرف الجھاز.نقوم

بذلك لكي نتمكن بشكل أفضل من استھداف وقیاس مدى فعالیة إعالناتنا على منصات التواصل االجتماعي ذات الصلة.ھذه ھي الطریقة التي یمكننا من خاللھا معرفة أنھ إذا
عرضنا لك إعالنًا على منصة تواصل اجتماعي معینة، أنك نقرت علیھ، وأتیت إلى موقعنا واشتریت منتًجا - أم ال - وبالتالي ما إذا كان یتوّجب علینا االستمرار في شراء

اإلعالنات على منصة التواصل االجتماعي تلك - أم ال.

قوائم إعادة التسویق من Google للبحث عن اإلعالنات ذات التحلیالت (“RLSA”)، وھي خدمة یقدمونھا للمعلنین.عندما یزور األفراد مواقعنا، تجمع تحلیالت
Google بیانات عن زیاراتھم.لو قام أحد الزوار بتسجیل الدخول إلى حسابھ على Google، یصبح باستطاعتنا أن نعرض لھ إعالنات تتناسب مع اھتماماتھ عندما یقوم

ببحث على Google عن مصطلحات متعلقة بموقع P&G الذي سبق أن زاره.على سبیل المثال، إذا كنت قد سجلت الدخول إلى حساب Google عند زیارة أحد مواقع
ھید أند شولدرز اإللكترونیة الخاصة بنا، فیمكننا أن نعرض لك إعالنات ھید أند شولدرز عندما تبحث عن “شامبو ضد القشرة” على Google.یمكنك أن تختار إلغاء

المشاركة في تحلیالت Google في أي وقت.

التقنیات األخرى التي قد نستخدمھا

المنارات المعتمدة على القرب ترسل المنارات إشارات باتجاه واحد لتطبیقات الھاتف المحمول التي تثبتھا على ھاتفك عبر مسافات قصیرة جًدا إلخبارك مثًال بالمنتجات
الموجودة في المتجر الذي تتجول فیھ. تتواصل المنارات فقط مع جھازك عندما تصبح أنت على مسافة قریبة كافیة وبعد أن تعطي الموافقة داخل تطبیق الھاتف المحمول
المرتبط بمنارة معینة. والتطبیقات بدورھا قد توفر لنا معلومات موقع لمساعدتنا على تخصیص اإلعالن والعروض لك.على سبیل المثال، عندما تكون قریبًا من منارة في

قسم العنایة بالبشرة في سوبر ماركت، فقد نرسل إلیك خصًما بقیمة 4 دوالرات.

https://link.edgepilot.com/s/6bb9b699/h3wyPZs1CUChgaiJTbAcDg?u=https://www.facebook.com/business/help/611774685654668?id=1205376682832142
https://link.edgepilot.com/s/1b8c59df/TaR3hbj4Tk_bcgKn3C1npg?u=https://ads.tiktok.com/help/article?aid=10007891
https://link.edgepilot.com/s/b5ad2e5f/ouZHHQhq10iPwTGJPOnpgg?u=https://support.google.com/analytics/answer/6212951?hl=en%23:%7E:text=Remarketing%2520lists%2520for%2520search%2520ads%2520(RLSA)%2520with%2520Analytics%2520works%2520much%2Cadvertising%2520cookies%2520on%2520users%27%2520browsers
https://link.edgepilot.com/s/a2e8583e/LcqgyXnkaE6H636VOessSQ?u=https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/


وحدات البكسل إنھا أجسام صغیرة مضمنة في صفحة ویب، ولكنھا غیر مرئیة. وتُعرف أیًضا بـ "عالمات" أو "براغیث إلكترونیة" أو "رسومات البكسل". إننا نستخدم
وحدات البكسل لتقدیم ملفات تعریف االرتباط للكمبیوتر الخاص بك، ومراقبة نشاط موقعنا اإللكتروني، وجعل تسجیل الدخول إلى مواقعنا أسھل، ومن أجل نشاط التسویق

عبر اإلنترنت. كما ندمج وحدات البكسل في رسائلنا اإللكترونیة الترویجیة أو نشراتنا اإلخباریة لتحدید ما إذا كنت قد فتحت الرسالة وتعاملت معھا أم ال.

معّرفات األجھزة المحمولة وأطقم مطوري البرامج إننا نستخدم رمز برنامج في تطبیقاتنا للھواتف المحمولة لجمع معلومات تشبھ ما تجمعھ ملفات تعریف االرتباط على
اإلنترنت.ستكون ھذه معلومات مثل معّرفات ھاتفك المحمول (معّرفات معلني iOS ومعّرفات Android اإلعالنیة) وطریقة استخدامك لتطبیقاتنا.كشأن ملفات تعریف
االرتباط، معلومات الجھاز التي نجمعھا تلقائیًا أثناء استخدامك لتطبیقاتنا لن تكشف عن ھویتك مطلقًا. إننا نعلم فقط جھاًزا محموًال في صورة أرقام وأحرف معینة عشوائیًا

(مثل معّرف اإلعالن EFG4567) دون أن یظھر أبًدا في صورة أسماء أعالم مثل جون سمیث.

الموقع الجغرافي الدقیق قد نتلقى معلومات عن موقعك الدقیق من أشیاء مثل إحداثیات نظام تحدید المواقع العالمي (GPS) (خط الطول وخط العرض) عندما تستخدم
تطبیقاتنا للھواتف المحمولة. ستحصل دوًماعلى إشعار منبثق على ھاتفك أو جھازك یطلب منك قبول السماح لنا أو رفضھ بأن نعرف موقعك بالضبط في العالم. یجب أن تفھم
أننا لن نطلب دوًما الموافقة على أن نعرف بشكل عام أنك في مدینة أكبر، أو الرمز البریدي، أو اإلقلیم. على سبیل المثال نحن ال نعتبر أننا نعرف مكانك الدقیق إذا كان كل

ما نعرفھ ھو أنك في مكان ما في مانیال بالفلبین.

محتوي الموقع والتطبیق

المكّونات اإلضافیة قد تتضمن مواقعنا اإللكترونیة مكّوناٍت إضافیة من الشركات األخرى مثل الشبكات االجتماعیة. كمثال على المكّونات اإلضافیة، زر "اإلعجاب" في
فیسبوك. قد تجمع ھذه المكّونات اإلضافیة معلوماٍت (مثل عنوان url لصفحة زرتھا) وإرسالھا إلى الشركة التي أنشأتھا. قد یحدث ذلك حتى إذا لم تنقر على المكّون
اإلضافي. تخضع ھذه المكّونات اإلضافیة إلى بنود سیاسة الخصوصیة في الشركة التي أنشأتھا، على الرغم من ظھورھا على مواقعنا اإللكترونیة. نؤدي دور الجھة

المسؤولة عن رقابة تلك البیانات في مواقعنا في المنطقة االقتصادیة األوروبیة والمملكة المتحدة ألھداٍف تتعلق بجمع تلك البیانات ونقلھا. من تلك المكّونات اإلضافیة ملفات
تعریف االرتباط غیر األساسیة وستعمل فقط على مواقعنا في المنطقة االقتصادیة األوروبیة والمملكة المتحدة إذا قبلت استخدام ملفات تعریف االرتباط.

تسجیالت الدخول قد تسمح لك مواقعنا اإللكترونیة بتسجیل الدخول باستخدام حسابك لدى شركة أخرى مثل "تسجیل الدخول باستخدام فیسبوك".عندما تقوم بذلك، سیكون
بإمكاننا الوصول فقط إلى المعلومات التي منحتنا موافقة على تلقیھا من إعدادات حسابك في حسابك على الشركة األخرى الذي تستخدمھ لتسجیل الدخول.

محتوى المستخدم ستسمح لك بعض مواقعنا وتطبیقاتنا بتحمیل محتواك الخاص للمسابقات والمدونات ومقاطع الفیدیو والوظائف األخرى. یُرجى تذكر أن أي معلومات
تقدمھا أو تنشرھا تصبح معلومات عامة. لیس لدینا إمكانیة التحكم في كیفیة استخدام اآلخرین للمحتوى الذي تقدمھ لمواقعنا وتطبیقاتنا.نحن غیر مسؤولین عن االستخدامات

التي قد تنتھك سیاسة الخصوصیة ھذه أو القانون أو خصوصیتك وسالمتك الشخصیین.

الروابط قد تشمل مواقع بروكتر آند جامبل روابط بمواقع أخرى لیس لدینا سیطرة علیھا.تحكم تلك المواقع سیاسات وأحكام الخصوصیة الخاصة بكٍل منھا، ولیس سیاستنا
وأحكامنا الخاصة بالخصوصیة.

كیف نشارك البیانات

إننا ال نعمل في مجال مشاركة بیاناتك الشخصیة، ونقوم بذلك فقط في مواقف محدودة جًدا نضمن فیھا حمایة خصوصیتك.

بموافقتك

عندما نحصل على موافقتك، یجوز لنا مشاركة معلوماتك مع شركاء معینین بحیث یمكنھم أن یرسلوا لك عروًضا أو عروًضا ترویجیة أو إعالنات عن منتجات أو خدمات
نرى أنك قد تكون مھتًما بھا. على سبیل المثال، األشخاص الذین یتلقون رسائل بروكتر آند جامبل إلكترونیة من عالماتنا التجاریة المصنعة لحفاضات األطفال مثل

Pampers® قد یوافقون أیًضا على التعرف على ألبان األطفال االصطناعیة التي تصنعھا شركات أخرى.

المنصات على اإلنترنت وشركات تكنولوجیا اإلعالنات



قد تشارك مواقعنا اإللكترونیة وتطبیقاتنا معّرفات فریدة ومعلومات مستنبطة ومشتقة ومعلومات تقنیة عبر اإلنترنت وبیانات تحدید الموقع الجغرافي، مع المنصات عبر
اإلنترنت وشركات تكنولوجیا اإلعالنات؛ بھدف مساعدتنا في تقدیم اإلعالنات والعروض ذات الصلة. نحرص دائًما على اتباع المتطلبات القانونیة المعمول بھا، والتي قد

تتضمن الموافقة و/أو إلغاء االشتراك، عند القیام بذلك. إننا ال نبیع معلوماتك الشخصیة إلى مسوقین من خارج P&G في مقابل تعویضات نقدیة. إذا كنت مقیًما في
كالیفورنیا، فیُرجى االطالع على قسم حقوق خصوصیة العمالء في كالیفورنیا من سیاسة الخصوصیة الواردة أدناه للتعرف على مزیٍد من المعلومات.

مقدمو الخدمات

قد نشارك معلوماتك مع مقدمي الخدمات الذین یساعدوننا في تنفیذ أعمالنا، بما في ذلك استضافة مواقعنا، وإرسال رسائل البرید اإللكتروني والرسائل التسویقیة إلیك، وتحلیل
البیانات التي نجمعھا، ومساعدتنا في دعم مبیعاتنا (على سبیل المثال معرفة ما إذا كنا قد عرضنا علیك إعالن على موقع منصة ومن ثم قمت بشراء منتج منا) ، وإرسال
المنتجات والخدمات التي طلبتھا. كما نشارك معلوماتك مع المحامین ومراجعي الحسابات واالستشاریین وشركات تكنولوجیا المعلومات وشركات األمن ومقدمي الخدمات

اآلخرین. نحن نشارك المعلومات الشخصیة المطلوبة لھذه الشركات فقط إلكمال المھام التي نطلبھا. ویتعین علیھم حمایة معلوماتك تماما كما نفعل، ولن یشاركوھا أو
یستخدموھا ألي غرض آخر باستثناء تقدیم الخدمات لنا. في األشھر ال 12 السابقة آلخر تحدیث لسیاسة الخصوصیة ھذه، قد نكون قد كشفنا عن بیانات من جمیع الفئات في

قسم "أنواع البیانات التي نجمعھا" أعاله إلى أطراف ثالثة لغرض تجاري اعتمادا على ظروف العمل.

المدفوعات مقابل عملیات الشراء

تُستكمل المدفوعات مقابل عملیات الشراء التي تتم من خالل بعٍض من مواقعنا، باستخدام نظام دفع عبر اإلنترنت تابع لجھة بیع خارجیة.  ال تطلع بروكتر آند غامبل على
معلومات بطاقتك االئتمانیة المقدمة لعملیات الشراء، وال تحتفظ بمعلومات بطاقتك االئتمانیة أو تكشف عنھا في إطار عملیات الشراء التي تقوم بھا من خالل تلك األنظمة

التابعة لجھة البیع الخارجیة. تخضع المعلومات الشخصیة أو المالیة التي تقدمھا إلى نظامنا للدفع عبر اإلنترنت، لسیاسة خصوصیة وشروط استخدام خاصین بجھة خارجیة،
ونوصیك باالطالع على تلك السیاسات قبل تقدیم أي معلومات شخصیة أو مالیة. تستخدم بروكتر آند غامبل حالیًا PayPal وBraintree باعتبارھما منصتینا للتجارة

اإللكترونیة التابعتین لجھات خارجیة. 

األسباب القانونیة والمشابھة

في حالة بیع عالمة تجاریة أو واحدة من شركاتنا التي شاركَت معھا بیاناتك الشخصیة، إلى شركة أخرى، فستتم مشاركة بیاناتك مع تلك الشركة. نتیجةً لذلك، لن یُحذف
حسابك والبیانات الشخصیة الواردة فیھ إال إذا أخبرت العالمة التجاریة أو الشركة الجدیدة أنك ترید حذفھما. قد نقوم أیًضا بمشاركة معلوماتك مع شركات تساعدنا على حمایة

حقوقك وملكیتك، أو عندما یقتضي القانون أو السلطات الحكومیة ذلك.

أنواع البیانات التي نجمعھا

باعتبارنا شركة كبیرة، لدیھا العدید من المنتجات والشركات في العدید من دول العالم، فإننا نجمع األنواع التالیة من البیانات لكي نقدم أفضل خدمة
لكل عمالئنا.

یُرجى العلم بأن ھذه قائمة شاملة تضم كل أنواع البیانات الممكنة التي نجمعھا، والعدید من ھذه األنواع لن تسري علیك بالتأكید تقریبًا. إذا كنت ترید أن تعرف البیانات التي
لدینا عنك، فقط اسأل.

ما الذي نجمعھ في العادة

معلومات االتصال تشمل عناصر البیانات في ھذه الفئة األسماء (بما في ذلك الُكنى واألسماء السابقة)، واأللقاب، والعنوان البریدي، وعنوان البرید اإللكتروني، ورقم الھاتف/
الھاتف المحمول، ومعلومات االتصال لألشخاص المعنیین (مثل مستخدمي حسابك المخولین).

https://www.paypal.com/en/webapps/mpp/ua/privacy-full
https://www.braintreepayments.com/legal/braintree-privacy-policy
https://privacypolicy.pg.com/contactus/privacy-central-contact-interactive/


المعلومات الدیموغرافیة ومخططات الشخصیة العامة تشمل عناصر البیانات في ھذه الفئة السمات والتفضیالت الشخصیة، مثل نطاق العمر، والحالة االجتماعیة والعائلیة،
وتفضیالت التسوق، ولغات التحدث، وبیانات برامج الوالء والمكافآت، والبیانات الدیموغرافیة ألھل البیت، وبیانات من منصات التواصل االجتماعي، ومعلومات عن التعلیم

والمھنة، والھوایات واالھتمامات، ودرجات المیول من أطراف خارجیة (احتمالیة الشراء، المرور بأحد أحداث الحیاة، إلخ).

معلومات المعامالت والتجارة تشمل عناصر البیانات في ھذه الفئة معلومات حساب العمیل، وبیانات التأھل، وتاریخ الشراء والسجالت ذات الصلة (اإلرجاعات، سجالت
خدمة المنتجات، سجالت المدفوعات، االعتمادات، إلخ)، والسجالت المتعلقة بالتنزیالت وعملیات شراء المنتجات والتطبیقات، والبیانات غیر المتعلقة باالستدالل البیولوجي

والتي تُجمع من أجل التحقق من العمیل (كلمات المرور، أسئلة أمان الحساب)، وسجالت خدمة العمالء.

المعرفات الفریدة وتفاصیل الحسابات تشمل عناصر البیانات في ھذه الفئة رقم معّرف فرید (مثل رقم العمیل، رقم الحساب، رقم االشتراك، رقم برنامج المكافآت)،
.IP ومعّرفات النظام (بما في ذلك اسم المستخدم أو بیانات االعتماد عبر اإلنترنت)، ومعلني الجھاز، ومعّرفات اإلعالن، وعنوان

،MAC وعنوان ،IP المعلومات التقنیة والمتاحة عبر اإلنترنت یشمل ھذا معلومات اإلنترنت أو شبكة إلكترونیة أخرى.تشمل عناصر البیانات في ھذه الفئة:عنوان
ومعّرفات مجموعة الخدمات (SSID) أو معّرفات أجھزة أخرى أو معّرفات دائمة، ومعّرف مستخدم عبر اإلنترنت، وكلمة مرور مشفرة، وخصائص الجھاز (مثل

معلومات المتصفح)، وسجالت ملقم الویب، وسجالت التطبیقات، وبیانات التصفح، وبیانات المشاھدة (تلفزیون، بث مباشر)، واستخدام المواقع اإللكترونیة والتطبیقات،
وملفات تعریف ارتباط الطرف األول، وملفات تعریف ارتباط الطرف الخارجي، وملفات تعریف االرتباط السریعة، وملفات تعریف ارتباط Silverlight، ومنارات

الویب، والرسومات الواضحة، وعالمات البكسل.

المعلومات المستنتجة وتشمل المعلومات المستمدة من معلومات أخرى واردة في ھذا القسم. إننا ننشئ عناصر بیانات مستنتجة ومستنبطة من خالل تحلیل عالقتنا ومعلومات
تعامالتنا. تشمل عناصر البیانات في ھذه الفئة النزعات و/أو الخصائص و/أو الدرجات التي تتوصل إلیھا برامج التحلیالت الداخلیة.

ما الذي نجمعھ أحیانًا

.(IP مثل خط الطول/خط العرض أو في بعض الحاالت عنوان) الموقع الجغرافي الدقیق تشمل عناصر البیانات في ھذه الفئة المكان الدقیق

المعلومات المتعلقة بالصحة تشمل عناصر البیانات المعتمدة على كیفیة جمعھا:

• المعلومات التي ُتجمع من برامج المستھلكین

معلومات الصحة العامة واألعراض •

 المعلومات المتعلق بالحمل، مثل موعد الوالدة •

•   الدراسات البحثیة المتعلقة بالمستھلكین التي قدمت فیھا موافقتك المستنیرة

معلومات عن الصحة البدنیة والنفسیة، وحالة المرض، والتاریخ الطبي أو العالج الطبي أو التشخیص، واألدویة المتَناولة، والمعلومات ذات الصلة •

المعلومات المالیة تشمل عناصر البیانات في ھذه الفئة رقم الحساب المصرفي وتفاصیلھ ومعلومات بطاقة الدفع (مثل عندما تقوم بالشراء مباشرةً لدى عالمة تجاریة أو
تتلقى رصیًدا من عالمة تجاریة).

بطاقات الھویة الصادرة من جھة حكومیة تشمل عناصر البیانات في ھذه الفئة بطاقة الھویة الحكومیة والبطاقة الضریبیة (كتلك الخاصة بالرابحین في المسابقة في
االختصاصات القضائیة التي یُطلب منا فیھا جمع تلك المعلومات).

معلومات الصوت والصورة تشمل عناصر البیانات في ھذه الفئة الصور الشخصیة وصور الفیدیو وتسجیالت CCTV وتسجیالت مركز المكالمات وسجالت مراقبة
المكالمات ورسائل البرید الصوتي (مثل الخاصة بالبحث، أو عندما تزور مرافقنا، أو عندما تتصل بنا).

بیانات األجھزة الذكیة والمستشعرات تشمل عناصر البیانات في ھذه الفئة سجالت األجھزة الذكیة ومنتجات إنترنت األشیاء (IoT) (كالمأخوذة من فرشاة أسنان متصلة
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البیانات عن األطفال قد تشمل عناصر البیانات في ھذه الفئة عدد األطفال لدیك وأحجام حفاضات أطفالك ونوعھم وأعمارھم.

معلومات االستدالل البیولوجي تشمل عناصر البیانات في ھذه الفئة بیانات التعرف على الوجھ، والتمثیل الریاضي لمعّرفك بالنسبة لالستدالل البیولوجي، مثل القالب
المحفوظ للمقارنة (كالمخصص للدراسات البحثیة للرعایة الصحیة). سنحتفظ ببیانات االستدالل الحیوي ھذه لمدة ال تزید عن ثالث سنوات من آخر تفاعل للشخص معنا، ما
لم یُطلب منا االحتفاظ بھا لفترة أطول ألغراض االمتثال القانوني أو التنظیمي، أو ممارسة مصالحنا القانونیة أو الدفاع عنھا. لقد طبقنا بروتوكوالت معقولة تجاریًا من أجل

حمایة، وعند االقتضاء، لحذف بیانات االستدالل الحیوي ھذه أو التخلص منھا بشكل دائم.

بیانات األطفال والبیانات الشخصیة

نلتزم بجمیع قوانین حمایة البیانات النافذة عند جمع المعلومات الشخصیة على اإلنترنت من األطفال. على سبیل المثال، في المنطقة االقتصادیة األوروبیة والمملكة المتحدة ال
نجمع المعلومات الشخصیة من األطفال دون عمر 16 عاماً، دون موافقة المسؤول عن رعایة الطفل، إال عند تحدید القوانین المحلیة لعمٍر أقل - بشرط أال یقل العمر األدنى

عن 13 عاماً. وعلى نحٍو مماثل، فإننا نحصل على موافقة أبویة ُمثبتة في الوالیات المتحدة عند جمع المعلومات الشخصیة لألطفال دون سن 13 عاماً.

كیف تظل معلوماتك آمنة

خصوصیتك مھمة. لھذا نحن نحترمھا من خالل اتخاذ خطوات لحمایتھا من الضیاع أو إساءة االستخدام أو التغییر.

إننا نحترم معلوماتك الشخصیة ونتخذ خطوات لحمایتھا من الضیاع أو إساءة االستخدام أو التغییر. إن أمكن، یمكن أن تشمل ھذه الخطوات إجراءات تقنیة مثل جدران
الحمایة، وأنظمة رصد االقتحام ومنعھ، وكلمات المرور الفریدة والمعقدة، والتشفیر. كما أننا نستخدم إجراءات مؤسسیة وفعلیة مثل تدریب العاملین على التزامات معالجة

البیانات، والتعرف على وقائع ومخاطر البیانات، وتقیید وصول العاملین إلى معلوماتك الشخصیة، وضمان األمن الفعلي بما في ذلك تأمین المستندات بشكل مناسب في حال
عدم استخدامھا.

عملیات النقل الدولیة

قد تُنقل معلوماتك الشخصیة وتُخزن وتُعالج في بلد مختلف عن البلد الذي ُجمعت فیھ، بما في ذلك الوالیات المتحدة. على سبیل المثال، قد نُخّزن بیاناتك على خادم في
الوالیات المتحدة لكونھا البلد الذي یستضیف قاعدة بیانات معینة؛ وقد "تُنقل" تلك البیانات مجدًدا عند وصول أحد مسوقینا إلى تلك البیانات من سویسرا لیرسل لك عینة من
منتج. بالنسبة لبیانات المنطقة االقتصادیة األوروبیة والمملكة المتحدة، فإننا ننفذ عملیات النقل تلك، سواًء بین كیانات بروكتر آند جامبل أو بین بروكتر آند جامبل ومزودي
الخدمات لھا، باالستعانة بإجراءات الحمایة التعاقدیة التي وافقت علیھا الھیئات التنظیمیة في المنطقة االقتصادیة األوروبیة والمملكة المتحدة مسبقًا لضمان حمایة بیاناتك
(یُعرف ذلك بالشروط التعاقدیة الموحدة). إذا كنت ترغب في الحصول على نسخة من اتفاقیة النقل، اتصل بنا. بالنسبة للبیانات في غیر المنطقة االقتصادیة األوروبیة

والمملكة المتحدة، فإننا ننفذ عملیات النقل تلك بناًء على موافقتك، أو على عقودنا، حیث یقتضي القانون ذلك.

عملیات اإلفصاح اإلقلیمیة

حقوق خصوصیة العمالء في كالیفورنیا

لمزیٍد من المعلومات حول فئات المعلومات الشخصیة التي نجمعھا، وأغراض العمل واألغراض التجاریة لجمع المعلومات الشخصیة، وفئات األطراف الخارجیة التي
نتشارك معھا المعلومات الشخصیة، یُرجى االطالع على عملیات اإلفصاح أعاله.كمقیم في كالیفورنیا، قد یكون لك الحق في أن تطلب، مرتین كل 12 شھًرا، المعلومات

التالیة بشأن المعلومات الشخصیة التي جمعناھا عنك خالل فترة الـ 12 شھًرا:
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الفئات والمعلومات الشخصیة المعینة التي جمعناھا عنك؛ •

وفئات المصادر التي جمعنا منھا المعلومات الشخصیة؛ •

وغرض العمل أو الغرض التجاري الذي من أجلھ جمعنا أو بعنا المعلومات الشخصیة؛ •

وفئات األطراف الخارجیة التي تشاركنا معھا المعلومات الشخصیة؛ •

• وفئات المعلومات الشخصیة التي تخصك التي بعناھا أو أفصحنا عنھا لغرض تجاري، وفئات األطراف الخارجیة التي بعنا لھا أو أفصحنا لھا عن تلك المعلومات

لغرض تجاري.

باإلضافة إلى ذلك، یحق لك أن تطلب منا حذف بعض المعلومات الشخصیة التي جمعناھا منك. إلرسال طلب الكشف العام، أو الوصول إلى جمیع المعلومات التي لدینا عنك،
أو للمطالبة بحذف بیاناتك كما ھو موضح أعاله، یمكنك االتصال بنا ھنا أو االتصال بنا على (877) 701-0404 على أي حال. للمساعدة في حمایة خصوصیتك
والحفاظ على األمان، نحن نأخذ خطوات للتحقق من ھویتك قبل منحك حق الوصول إلى معلوماتك الشخصیة أو النظر في طلب الحذف الذي قدمتھ.عند استالم طلبك،

سنرسل إلیك نموذج تحقق عن طریق البرید اإللكتروني أو البرید العادي. الستكمال طلبك، یُرجى الرد على نموذج التحقق عندما تستلمھ. للتحقق من ھویتك، قد نطلب منك
أن تقدم لنا أیًا من المعلومات التالیة: االسم أو عنوان البرید اإللكتروني أو العنوان البریدي أو تاریخ المیالد. باإلضافة إلى ذلك، إذا طلبت منا أن نقدم لك معلومات شخصیة

معینة، فسنطلب منك توقیع بیان، تحت طائلة عقوبة شھادة الزور، بأنك العمیل صاحب المعلومات الشخصیة موضوع الطلب.

یُرجى العلم بأن بروكتر آند جامبل ال یمكنھا حذف معلومات شخصیة في المواقف التي تتطلب استبقائھا ألغراض تجاریة داخلیة خاصة بنا أو بما یسمح بھ قانون كالیفورنیا
لخصوصیة العمالء (CCPA) (مثل منع االحتیال أو االمتثال القانوني). في ھذه المواقف، سوف نحتفظ بمعلوماتك بما یتفق مع برنامجنا الستبقاء السجالت وسنحذفھا بكل

أمان في نھایة مدة االستبقاء.

في النھایة، لك الحق أیًضا في إنھاء المشاركة في بیع معلوماتك الشخصیة. لممارسة ھذا الحق، یُرجى االتصال بنا ھناأو االتصال بنا على الرقم (877) 0404-701.

لمزیٍد من المعلومات بشأن كیفیة مشاركتنا معلوماتك مع أطراف خارجیة بما یمثل "بیعًا" بموجب قانون كالیفورنیا لخصوصیة العمالء (CCPA) أثناء فترة الـ 12 شھًرا
قبل تاریخ آخر تحدیث لسیاسة الخصوصیة ھذه، یُرجى االطالع على المخطط أدناه. إننا ال نبیع عن علم المعلومات الشخصیة للقُصر دون 16 عاًما.

حساب برامج المكافآت بموجب قانون كالیفورنیا لخصوصیة العمالء (CCPA)، قد یكون من حقك أن یتم إبالغك بأسباب السماح، بموجب ذلك القانون، بالفروق في
البرامج التحفیزیة المالیة أو األسعار أو الخدمات، بما في ذلك (1) التقدیر بحسن نیة لقیمة معلوماتك الشخصیة التي تشكل األساس لتقدیم فارق الحافز المالي أو السعر أو
الخدمة، و(2) وصف الوسیلة التي استخدمناھا لحساب قیمة معلوماتك التي تكشف عن ھویتك. بشكل عام، نحن ال نعین قیمة نقدیة أو غیرھا للمعلومات الشخصیة.لكن إذا
اقتضى القانون منا تعیین مثل تلك القیمة في سیاق برامج المكافآت أو فروق السعر أو الخدمة، فقد قیمنا المعلومات الشخصیة التي تم جمعھا واستخدامھا باعتبارھا مساویة

لقیمة الخصم أو الحافز المالي المقدم، ویعتمد حساب تلك القیمة على جھد عملي وحسن النیة ویتضمن في الغالب (1) فئات المعلومات الشخصیة التي تم جمعھا (مثل األسماء
وعناوین البرید اإللكتروني)، و(2) إمكانیة تحویل تلك المعلومات الشخصیة بالنسبة لنا وبرامج المكافآت الخاصة بنا، و(3) السعر المقدم بعد الخصم، و(4) عدد العمالء
المشاركین في برامج المكافآت الخاصة بنا، و(5) المنتج أو الخدمة التي تسري علیھا برامج المكافآت أو فروق السعر أو الخدمة.اإلفصاح عن القیمة الموصوفة في ھذا

المستند لیس الغرض منھ التنازل، وال یجب أن یُفسر على أنھ تنازل، عن معلوماتنا ذات الملكیة أو معلوماتنا التجاریة السریة، بما في ذلك أسرار التجارة، وال یمثل أي كفالة
فیما یتعلق بمبادئ المحاسبة المقبولة بشكل عام أو معاییر المحاسبة المالیة.

إشعار كالیفورنیا للقُصر یجوز لنا أن نقدم خدمات تفاعلیة تسمح للمراھقین دون سن 18 عاًما تحمیل المحتوى الخاص بھم (مثل مقاطع فیدیو أو تعلیقات أو تحدیثات حالة أو
صور). یمكن إزالة ھذا المحتوى أو حذفھ في أي وقت باتباع التعلیمات الواردة على مواقعنا. إذا كانت لدیك أسئلة حول كیفیة القیام بذلك، اتصل بنا. اعلم أن ھذه المنشورات
ربما تم نسخھا أو إعادة إرسالھا أو نشرھا في مكان آخر بواسطة آخرین ونحن غیر مسؤولین عن أي من تلك األفعال.في تلك الحاالت، سیكون علیك االتصال بمالكي الموقع

اآلخر لطلب إزالة المحتوى الخاص بك.

"عملیات بیع" المعلومات الشخصیة

المعّرفات الفریدة، والمعلومات المستنتجة والمستخلصة، والمعلومات التقنیة والمتاحة عبر اإلنترنت، وبیانات الموقع الجغرافي

إننا نبیع ھذه المعلومات الشخصیة للفئات التالیة من األطراف الخارجیة:
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تتم مشاركة ھذه البیانات ألغراض اإلعالن الموجھ. تستخدم ھذه الشركات تلك البیانات لتحسین منتجاتھا وخدماتھا طبقًا لشروط منصاتھا. •

التفضیالت والمعلومات الدیموغرافیة

إننا نبیع ھذه المعلومات الشخصیة للفئات التالیة من األطراف الخارجیة:

تتم مشاركة ھذه البیانات بموجب موافقتك للتسویق المشترك (مثل الربط لبرامج المكافآت) •

كما أننا نبیع أي معلومات أخرى بموافقتك.

كیفیة إنھاء المشاركة

إلنھاء المشاركة في مبیعات بیاناتك، انقر على ھناأو اتصل بنا على الرقم (877) 0404-701.

إذا كنت ترید منا تحدیث سجالتنا الداخلیة بحیث ال نشارك معلوماتك الشخصیة من البرامج التي تخص عالمتنا التجاریة مع طرف خارجي بطریقة یمكن أن تُعّرف على أنھا
"بیع"، انقر ھنا أو اتصل بنا على الرقم 701-0404 (877).

یُرجى مالحظة أن بروكتر آند جامبل قد تنقل أیًضا معلوماتك الشخصیة إلى أطراف خارجیة من خالل ملفات تعریف االرتباط أو تقنیات التتبع ألغراض اإلعالن والتسویق
المشترك. لممارسة حقك في "عدم البیع" المتعلق بملفات تعریف االرتباط وتقنیات التتبع بالمواقع اإللكترونیة، یُرجى االنتقال إلى الموقع اإللكتروني للعالمة التجاریة المعنیة،
والدخول إلى مركز طلب عدم "البیع" في كالیفورنیا، المتاح أسفل الصفحة، وضبط تفضیالتك. نظًرا ألن بعًضا من ھذه األطراف الخارجیة تعمل بشكل مختلف عن طریق

الموقع اإللكتروني والجھاز، فقد تحتاج إلى اتخاذ ھذه الخطوة لكل موقع إلكتروني خاص بشركة بروكتر آند جامبل تستخدمھ.

بموجب قانون كالیفورنیا لخصوصیة العمالء (CCPA)، یجوز لك تعیین وكیل مخول لتقدیم طلب نیابةً عنك، لكن ھذا الوكیل سیحتاج إلى استكمال عملیة التحقق، بما في
ذلك تقدیم ما یثبت تعیینھ لیتصرف بالنیابة عنك. لطلبات الوصول والحذف التي یقدمھا وكیل مخول بالنیابة عنك، قد نطلب أیًضا منك إثبات ھویتك أنت لنا مباشرةً (على
النحو الموصوف أعاله).نحن لن نرفض أو نطلب أسعاًرا مختلفة أو نقدم مستوى مختلفًا أو جودة مختلفة للسلع أو الخدمات إذا ما قررَت ممارسة حقوقك التي یكفلھا قانون

.(CCPA) كالیفورنیا لخصوصیة العمالء

انقر ھنا لمشاھدة مقاییس الطلب من السنة التقویمیة السابقة

الخصوصیة في المنطقة االقتصادیة األوروبیة والمملكة المتحدة

یسري ھذا القسم فقط على معالجتنا للبیانات الشخصیة للمقیمین في دول المنطقة االقتصادیة األوروبیة والمملكة المتحدة. ویھدف إلى توفیر شفافیة متزایدة في معالجة البیانات
الشخصیة للمقیمین في المنطقة االقتصادیة األوروبیة والمملكة المتحدة واستبقائھا ونقلھا والتي تتسق مع نص الالئحة العامة لحمایة البیانات ("GDPR") وروحھا والتي

EU) أُدرجت في قانون المملكة المتحدة من خالل قانون حمایة البیانات لعام 2018 وُعّدلت في تعدیالت لوائح حمایة البیانات والخصوصیة واالتصاالت اإللكترونیة لوائح
Exit) في العام 2019.

الكیانات

یمكن لكیانات بروكتر آند جامبل المختلفة أن تكون الجھة المراقبة لبیاناتك الشخصیة. الجھة المراقبة للبیانات ھي الكیان الذي یوجھ أنشطة المعالجة والمسؤول بشكل أساسي
عن البیانات. یحّدد المخطط الوارد أدناه جھاتنا المسؤولة عن رقابة البیانات الخاصة ببیانات دول االتحاد األوروبي. على سبیل المثال، عندما تسجل طلبًا للحصول على بریٍد
إلكتروني من أحد مواقعنا اإللكترونیة الفرنسیة، سیكون كیان بروكتر آند جامبل المدرج بجانب اسم ذلك البلد ھو الجھة المسؤولة عن رقابة تلك المعلومات الشخصیة (مثل

.(Procter & Gamble France SAS

الجھة المراقبة للبیاناتالدول

Procter & Gamble Austria – Zweigniederlassung der Procter & Gamble GmbH, Wiednerالنمسا
Gürtel 13, 100 Wien

https://consumersupport.pg.com/DNSForm/
https://privacypolicy.pg.com/ccpadsr/english/


Procter & Gamble Bulgaria EOOD, So�a 1404, Bd. Bulgaria nr. 69, Bulgariaبلغاریا

للمسابقات: ,Procter & Gamble Distribution SRL, 9-9A Dimitrie Pompei Blvd., Building 2Aرومانیا
District 2, Bucharest 020335, Romania

Procter & Gamble Marketing Romania SR, 9-9A Dimitrie Pompei Blvd., Building :للمسابقات
2A, District 2, Bucharest 020335, Romania

Procter and Gamble DS Polska sp z o.o., ul. Zabraniecka 20, 03-872بولندا
Warszawa, بولندا

Procter & Gamble Distribution Company (Europe) BVBAبلجیكا

,P&G Healthcare: P&G Health Belgium BVBA
Temselaan 100, 1853 Strombeek-Bever

Procter & Gamble Czech Republic s.r.o., 269 01 Rakovnik, Ottova 402, Czech Republicجمھوریة التشیك

Procter & Gamble Magyarország Nagykereskedelmi Kkt, 1082 Budapest, Kisfaludy utcaالمجر
38., Hungary

Procter & Gamble, spol. s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slovakiaسلوفاكیا

Procter & Gamble d.o.o. za trgovinu, Bani 110, Buzin, 10010 Zagreb, Croatiaكرواتیا

Procter & Gamble France SASفرنسا
:For P&G HealthCare
Procter & Gamble Pharmaceuticals France SAS / P&G Health France SAS
quai Aulagnier, 92600 Asnières-sur-Seine 163/165

Procter & Gamble Service GmbH, Sulzbacher Strasse 40, 65824 Schwalbach am Taunusألمانیا

P&G Health: P&G Health Germany GmbH, Sulzbacher Strasse 40, 65824 Schwalbach am لـ
Taunus

P&G Hellas Ltd. 49 Ag. Konstantinou str., 15124 Maroussi – Athens, Greeceالیونان

Procter & Gamble UK, The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey KT13 0XPأیرلندا

Procter & Gamble Srl, viale Giorgio Ribotta 11, 00144 Romaإیطالیا

Procter & Gamble Nederland B.V., Watermanweg 100,ھولندا
GG Rotterdam-3067
Weena 505, 3013 AL :2020 العنوان الجدید بدایةً من 27 أبریل
Rotterdam

Procter & Gamble Portugal, Productos de Consumo Higiene de Saude, S.A., S.A. Edi�cioلبرتغال
Alvares Cabral 3º, Quinta da Fonte, 2774-527 Paço D'Arcos, Portugal

Procter & Gamble España, S.A , Avenida de Bruselas, 24, 28108 Alcobendas, Madrid, Spainأسبانیا

Procter & Gamble UKالمملكة المتحدة

Seven Seas Limited, The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey KT13 0XP



دول االتحاد األوروبي
غیر المدرجة

Procter & Gamble International Operations SA, Route de Saint-Georges 47 1213 PETIT-
LANCY
Geneve

المعالجة واالستبقاء

كقاعدة عامة، نحن نحتفظ ببیاناتك طالما كنا نحتاج إلى ذلك فقط الستكمال الغرض الذي ُجمعت من أجلھ أو كما یقتضي القانون. قد نحتاج إلى االحتفاظ ببیاناتك لمدة أطول
من فترات االستبقاء المحددة لدینا لتنفیذ طلباتك، ومنھا مواصلة إلغاء مشاركتك في استقبال الرسائل اإللكترونیة التسویقیة أو االمتثال لاللتزامات القانونیة أو غیرھا. یخبرك
ھذا القسم عن نوع البیانات التي نجمعھا، واألغراض التي نجمعھا من أجلھا، وما الذي یجعل ھذه االستخدامات تتوافق مع القانون (األساس القانوني) وما المدة التي نستبقیھا

في العادة (مدة االستبقاء).

التسویق

نوع البیانات البرید اإللكتروني، االسم، رقم الھاتف، العنوان البریدي، التشابھات، االھتمامات، سلوك تصفحك بعد تسجیل الدخول على مواقعنا أو تطبیقاتنا، وظیفتك،
عاداتك، ما اشتریتھ، الصور أو مقاطع الفیدیو التي تحملھا، معلومات عن أطفالك ومنزلك، تكوین أسرتك، عدد األفراد في منزلك، نوع شعرك، نوع بشرتك، عطرك

المفضل، ما إذا كان لدیك حیوان ألیف، المعلومات المتعلقة بالصحة (على سبیل المثال، تاریخ الوالدة)، إلخ.

لماذانجمع ھذه البیانات لكي نرسل إلیك مواد، منھا إعالنات للتسویق لمنتجاتنا أو خدماتنا أو منتجات أو خدمات شركائنا

األساس القانوني موافقتك على تلقي الرسائل اإللكترونیة والرسائل النصیة القصیرة، وأي بیانات من فئة بعینھا وموافقتك على تلقي الرسائل البریدیة إذا حصلنا منك على
تلك الموافقة. المصالح المشروعة بالنسبة ألي شيء آخر (مثل اإلعالنات)

فترة االستبقاء إلى أن تطلب حذف البیانات الشخصیة أو سحب موافقتك. إذا لم تقم بذلك الطلب، فسیتم حذف البیانات الشخصیة في المواعید التالیة:

ف عدم النشاط من خالل العدید من المعاییر الداخلیة. البرید اإللكتروني: بعد أقل من 50 شھًرا من عدم النشاط على كل القنوات. إننا نعّرِ

ف عدم النشاط من خالل العدید من المعاییر الداخلیة. الرسائل النصیة القصیرة: بعد أقل من 50 شھًرا من عدم النشاط على كل القنوات. إننا نعّرِ

ف عدم النشاط من خالل العدید من المعاییر الداخلیة. العنوان البریدي: بعد أقل من 50 شھًرا من عدم النشاط على كل القنوات. إننا نعّرِ

قد تكون مدد االستبقاء ھذه أقصر في دول معي بحسب المتطلبات المحلیة.

المسابقات

نوع البیانات  البرید اإللكتروني، االسم، رقم الھاتف، أحیانًا بیانات أخرى.

لماذا نجمع ھذه البیانات لكي نقدم للمشاركین في المسابقات معلومات عن المسابقة، بما في ذلك اإلعالن عن الفائز (الفائزین) بالمسابقة.

األساس القانوني أداء العقد.

فترة االستبقاء لمدة 24 شھًرا إال أن یطلب منا القانون المحلي االحتفاظ بھا لمدة أطول.

شراء المنتجات

،(Paypal للحساب المصرفي أو تفاصیل (IBAN) بما في ذلك رقم الحساب المصرفي الدولي) نوع البیانات  البرید اإللكتروني، االسم، رقم الھاتف، معلومات الدفع
وأحیانًا بیانات أخرى.



لماذا نجمع ھذه البیانات لمعالجة مشتریاتك من منتجاتنا، أو عروض رد المدفوعات النقدیة، أو الضمانات، ولكي نرسل لك رسائل مناسبة متعلقة بذلك الشراء.

األساسالقانوني أداء العقد.

مدة االستبقاء طالما دعت الضرورة لتنفیذ طلبك ومتابعة الرسائل عن طلبك إال أن یطلب منا القانون المحلي االحتفاظ بھا لمدة أطول. كما أننا نحتفظ بالبیانات بشكل عام
لمدة 24 شھًرا لعروض رد المدفوعات النقدیة و10 سنوات للضمانات

اتصل بنا

نوع البیانات  البرید اإللكتروني، االسم، رقم الھاتف، أحیانًا بیانات أخرى.

لماذا نجمع ھذه البیانات للرد على استفساراتك والتأكد من المتابعة بشكل صحیح أو كما یقتضي القانون أو سیاسة بروكتر آند جامبل.

األساس القانوني مصالحنا التجاریة المشروعة في إدارة استفسارات العمالء وتحسین عملیاتنا ومنتجاتنا، وكذلك موافقتك على بیانات الفئات الخاصة التي یجوز جمعھا في
بعض حاالت األحداث العكسیة.

فترة االستبقاء من صفر إلى 10 سنوات، بحسب طبیعة االستفسار، ومصالحنا المشروعة في معالجة البیانات، والتزاماتنا القانونیة.

البحث

نوع البیانات  البرید اإللكتروني، االسم، رقم الھاتف، العنوان، صور أو مقاطع فیدیو تكشف عن الھویة، أحیانًا بیانات أخرى.

ن منتجاتنا وحیاة عمالئنا. لماذا نجمع ھذه البیانات الختبار أفكار منتجاتنا والتعرف على تفضیالتك وممارساتك بحیث یمكننا أن نحّسِ

األساس القانوني موافقتك.

مدة االستبقاء سوف نستبقي البیانات الشخصیة التي نجمعھا في إطار األبحاث اإلكلینیكیة األساسیة طالما كنا نحتاج إلیھا للغرض الذي ُجمعت من أجلھ و/أو لمدة استبقائھا
التي یقتضیھا القانون المحلي أو اللوائح المحلیة، التي قد تصل إلى 25 عاًما. بالنسبة لألبحاث غیر اإلكلینیكیة، سوف نحتفظ ببیاناتك الشخصیة األساسیة لمدة 5 سنوات بحٍد

أقصى. سوف نحتفظ بمستندات موافقتك المستنیرة الموقعة.

اإلعالنات التقلیدیة بحسب السلوك عبر اإلنترنت

نوع البیانات  ملفات تعریف االرتباط اإلعالنیة، ومعّرف الجھاز، والمعلومات الدیموغرافیة مثل النوع والسن، والبیانات السلوكیة مثل مشاھدات الصفحات، وبیانات أخرى.

لماذا نجمع ھذه البیانات للتعرف على اھتماماتك عبر اإلنترنت وتخصیص اإلعالنات التي نرسلھا إلیك.

األساس القانوني سنحصل على موافقتك على استخدام ملفات تعریف االرتباط على مواقعنا اإللكترونیة طبقًا لشروط الخصوصیة اإللكترونیة.عندما نضع عالمتنا على
مواقع ویب تابعة ألطراف خارجیة أو نشتري بیانات من بائعین تابعین لطرف خارجي، فإننا نطلب من شركائنا الحصول على موافقتك قبل نشر عالمتنا أو مشاركة بیاناتك

معنا.

وفقًا للظرف، قد نعتمد على مصالحنا التجاریة المشروعة أو على موافقتك على معالجة بیاناتك الشخصیة لخدمتك باإلعالنات ذات الصلة عبر قنوات الوسائط المختلفة.

مدة االستبقاء سنحتفظ بھذه البیانات لمدة ثالثة عشر شھًرا من تاریخ جمعھا أو حتى تلغي اشتراكك، أیھما أقرب.

اتصل بنا



ھل ما زال لدیك سؤال أو استفسار؟ نحن ھنا لمساعدتك.

یُرجى االتصال بنا مباشرةً بخصوص أي أسئلة أو مخاوف قد تكون لدیك حول خصوصیتك وممارساتنا لحمایة البیانات أو إذا كنَت مستھلًكا ذا إعاقة وتحتاج إلى نسخة من
ھذا اإلشعار بتنسیق بدیل. إذا كان لدیك استفسار موجًھا لمسؤول حمایة البیانات لدینا، مثل االشتباه في خرق للبیانات، یُرجى ذكر ذلك في رسالتك. یمكنك أیًضا مراسلة

.Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, U.S.A 1 مسؤول حمایة البیانات لدینا على العنوان

Procter & Gamble Ireland, The Graan House, Units E1 and E14, Calmount Business Park, Dublin 12 أیرلندا ھي

.(GDPR) ممثلنا في المملكة المتحدة واالتحاد األوروبي بموجب المادة 27 من الالئحة العامة لحمایة البیانات

االتصال الوظائف

الشركاء والمستثمرون

المستثمرون الشراكة معنا الموّردون

شركتنا

القیادة الھیكل التنظیمي والحوكمة السیاسات والممارسات األرشیف الجوائز والتكریم قسم األخبار

القسم القانوني

إشعار الخصوصیة الشروط واألحكام
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