
 

 المقدمة

 باستخدام المعلومات الشخصیة التي ، ( " LEBAS " تشرح هذه السیاسة كیف یقوم ، مشروع لباس (المشار إلیه فیما یلي باسم

 تزودنا بها عند استخدام خدماتنا ، بما في ذلك على سبیل المثال ولیس الحصر ، موقعنا اإللكتروني وتطبیقات الهاتف المحمول (یشار

  .إلیها بشكل مشترك باسم " موقع اإللكتروني ") . یرجى قراءة سیاسة الخصوصیة هذه وفهمها قبل استخدام خدماتنا

 

 ما المعلومات التي نجمعها عنك؟

 نقوم بجمع المعلومات الشخصیة منك عند انشاء طلب استالم المالبس المستعملة أو خدماتنا أو استخدام موقعنا. نجمع أیًضا

 المعلومات عند إكمال أي استطالع رأي للمتبرعین. یمكن أیًضا جمع معلومات استخدام موقع الویب باستخدام ملفات تعریف

 بجمع المعلومات التي تحدد هویتك و / أو موقعك ، إذا لزم األمر (قد یتضمن ذلك LEBAS االرتباط (كما هو موضح أدناه). سیقوم

 اسمك ، عنوان المنزل ، رقم الهاتف ، الموقع الجغرافي ، إلخ) ، ولكن فقط عندما تقوم بتقدیمه لنا طواعیة. نقوم بتجمیع هذه

 وغیرها من الخدمات LEBAS المعلومات حصرًیا لتنفیذ الخدمات المتوفرة على الموقع اإللكتروني ولتقدیم نشاطات ومعلومات عن

 التي نعتقد أنك قد تكون مهتًما بها. قد نجمع هذه المعلومات الشخصیة من خالل: االشتراك في النشرة اإلخباریة لدینا ؛ إنشاء حساب

 مستخدم إرسال رسائل "اتصل بنا" أو مراسالت أخرى من خالل الموقع اإللكتروني ؛ أو من خالل اإلعالن والبحث والتسویق

 المباشر. نحن ال نجمع معلومات حساسة عنك. المعلومات التي یتم جمعها لن تحدد هویتك الشخصیة ، بل ستقوم بتتبع استخدامك

 للموقع اإللكتروني بشكل أفضل حتى نتمكن من فهم كیفیة استخدام الموقع من ِقبل المتبرعین بشكل أفضل ، قد نحصل على هذه

 المعلومات عن طریق استخدام ملفات تعریف االرتباط. ملفات تعریف االرتباط عبارة عن ملف بیانات صغیر یتم نقله إلى جهازك

 یتعرف على جهازك ویحدده ویسمح لجهازك بـ "تذكر" المعلومات من موقع الویب الستخدامها في المستقبل. ال تحتوي ملفات

 إال إذا LEBAS تعریف االرتباط على أي معلومات تحدد هویتك الشخصیة - ال یمكن الحصول على معلوماتك الشخصیة من ِقبل

  .قمت بتقدیمها لنا

 

 كیف سنستخدم المعلومات التي نجمعها منك؟

 واستخدام معلوماتك الشخصیة لمعالجة واستالم الطلب / وأي خدمة أخرى مقدمة من خالل الموقع. LEBAS أنت توافق على جمع

 تشارك معلوماتك الشخصیة ، بما في ذلك اسمك ، وعنوانك الفعلي LEBAS على وجه الخصوص ، أنت توافق صراحة على أن

 باستخدام التنبیهات ألغراض الدعایة LEBAS الذین یقومون باستالم طلبك ، أنت توافق على  LEBAS ورقم هاتفك إلى مندوبي

 والتسویق المباشر إلعالمك بالموقع اإللكتروني والفعالیات والخدمات التي تقدمها ، أو أي أمور أخرى تعتقد أنها ستثیر اهتمامك.

 یرجى مراسلتنا على البرید اإللكتروني على ، LEBAS ترغب في إلغاء االشتراك من تلقي االتصاالت التسویقیة المباشرة من

lebasProject@gmail.com .  

 

 لماذا نطلب السماح باالنتقال للصور او الكامیرا



 علمًا بأن LEBAS أنت توافق على السماح باالنتقال للصور او الكامیرا كي یتم التأكد من نوع التبرع وفق الخیارات المتاحة لدى

 للصور والكامیرا ، یرجى مراسلتنا على البرید اإللكتروني LEBAS هذا الخیار اختیاري ولیس الزامي ، ترغب في إلغاء الوصول

  . lebasProject@gmail.com على

 

 

 التغییرات على سیاسة الخصوصیة الخاصة بنا

 بالحق في تغییر كل أو جزء من سیاسة الخصوصیة هذه. وسیتم إبالغ أي تغییرات تطرأ علیها عبر الموقع  LEBAS تحتفظ

  .اإللكتروني ، من خالل إخطار البرید اإللكتروني

 

 

 اتصل

 نرحب بجمیع التعلیقات واالستفسارات والطلبات المتعلقة باستخدامنا لمعلوماتك ، ویجب إرسالها إلى

lebasProject@gmail.com 

 


