
 ةيصوصخلا ةسايس

https://www.hibox.pl يه ةبحاص عقوم بيولا. HIBOX Sp. z o.o كرش  ةة

يلون نحن ي تلا ةيصخشلا تانايبلا نامأ نأشب اصاخ امامتها   ابش ،هب  ومعملا نوناقلل تانايبلا هذه ةجلاعم  ااتماابش اهتجلاعمب موقن 

لا ةححاش عم اميس رب رببربألا نامل ي رببربألا داحتاا)  لجملابش  ي داصلا 2016/679  قرش ( اتب ةر بأ 27 خ    ير فألا ةيامح نأشب 2016 لير  دار

ح ةيرح نأششبش ةيصخشلا تانايبلا ةجلاعمب قلعتي اميف  .EC (GDPR)/95/46  قرش هيجوتلا  االلبش تانايبلا هذه ةةر

كشم  ةيصخشلا تانايبلا ف

كرش وه ةيصخشلا كتانايب نع  بؤسملا رضلا فيرعتلا  قرش ،.HIBOX Sp. z o.o ةة رتي ي  :ناونعلا ىلع اهبتكم نحاالابش ،5862366256:

اش لا ناونع ىلع انلسارش ،انعم لصاوتلل .اينيدغ 451-81 ،96/98شZwycięstwaشaleja عر رب ربب بكلإلا دي ي يلاتلا  : 

kontakt@hibox.pl لا انناونع ىلع انلسارش بأ رب  .يدي

مأ تانايبلا  يدقت نوكي ام اًمحاد ررش هنكلبش ،ايعوط ار  .كب  اصتاا نم نكمتن  تح يرب

رببادتلا مدختسن اننإف ،ةيصخشلا تانايبلا ةيامح  بؤسم انتفصب  تانايبلا عايض بأ فلت عنم لجأ نم ةبسانملا ةيميينتلابش ةينقتلا 

ملا ةيصخشلا علا اهليدعت بأ ةلسر رضر ي ربغ بأ  ربوناقلا  ي ربغ فشكلابش ، ربغ  وصولا بأ هب حضملا   ةيصخشلا تانايبلا لإ هب حضملا 

خملابش ،ةلوقنملا خأ ةقيرطب ةجلاعملا بأ ةنن  .ىر

غأ يأل  ؟ةيصخشلا تانايبلا ةجلاعم  تت ضار

غألل ةيصخشلا تانايبلا  بؤسملا جلاعي  :ةيلاتلا ضار

لل - تااصتاا.1 ربع مدختسملا راسفتسا ىلع در لا  رب ربب بكلإلا دي ي ع دادعإلش بأ ،فتاهلا قيرط نع بأ  اجت ضر  ،راسفتسا ىلع ادرش ير

كشملا انتحلصم كلذ لاميبش قفلا 6 ةداملل اقفبش ةعب حلا 1 ةر  .ةيصخشلا تانايبلا ةيامح نوناق نم ف فر

أ .2 فد بأ لمتحم قيقحت لجأ نم تانايبلا ةفشر كشملا انتحلصم كلذ لاميبش – تابلاطملا دض عا قفلا 6 ةداملل اقفبش ةعب حلا 1 ةر  فر

 .ةيصخشلا تانايبلا ةيامح نوناق نم ف

ريسحت .3 ر اللا ةيحاصحإلا تانايبلا ىلع  وصحلا - تامدخلا  ريمدختسملا تاجايتحا عم عقوملا فييكتل ةمز ر  مادختساب اهعمج  تي - 

اا فيرعت تافلم  .طابتر

ي تلا ةيصخشلا تانايبلا ام  ؟اهجلاعن 

لبش انب  اصتاا تررق اذإ ربع راسفتسا  اسر لا ناونعبش فتاهلا  قربش بقللابش  ساا :لام ،كتانايبب انديبنت كنكمي ، اصتاا جذومن  رب  دي

ربب بكلإلا ي يعوط رمأ وه تانايبلا هذه  يدقت نإ . ررش هنكلبش ، لا نم نكمتن  تح يرب اسفتسا ىلع در  .كر

اا فيرعت تافلمب ىمسي ام مادختساب انعقوم ىلع موقن كلا) طابتر ربةو ر  ةلوهجم تايحاصحإ عمجب مايقلل انلبق نم اهمادختسا  تيبش .(

ريسحت ىلع اندعاست ر مبش بيولا ىلع انعقوم  ح ةبقار  فيرعت تافلم .انتامدخب مامتهاا نم ققحتلابش بيولا عقوم ىلع ربرملا ةةر

اا يه طابتر رباص ةيصن تافلم  اهج ىلع حفصتملا ةطساوب اهتيبثت  تي ة ي باهنلا كز يحوللا زاهجلا بأ فتاهلا بأ رتويبمالا -  رف كنكمي . ي  

ت ريح  قبش يأ رب ر اا فيرعت تافلم لي ربيات ىوس كيلع ام - طابتر اهج ىلع  باملا حفصتملا تادادعإ  ي باهنلا كز  نم ديزمل .

اا فيرعت تافلم  وح تامولعملا ي تلا طابتر  .ةسايسلا هذه ةيقب عجارش ،اهمدختسن 

ق ذختن ا ،انعقوم ىلع ار رف هيلإ راشملا طيمنتلا مدختسن ا ،صوصخلا هجبش ىلعبش ،ةيلآ ةقيرطب انيمدختسم هاجت تار ي  22 ةداملا 

قفلا  .ةيصخشلا تانايبلا ةيامح نوناق نم 4ب 1 ةر

 ؟كتانايب ةجلاعمب موقنس  قولا نم  ك

ي تلا تانايبلا ةجلاعم  تتس اا فيرعت تافلم نم اهتجلاعم  تت  هجأ نم اهفذحب مدختسملا موقي  تح طابتر طلا هتن   قولل بأ ،ةيفر

رف ددحملا ي اا فيرعت فلم ةملعم  رف ةمدقملا تانايبلا ةجلاعم  تتس .طابتر ي  هذه ةجلاعم ىلع ةقفاوملا بحس  تي  تح  اصتاا جذومن 

اللا ة بفلل بأ ،تانايبلا غأ قيقحتل ةمز رف ةحضوملا ةجلاعملا ضار ي  .ةسايسلا هذه 

ي قلتم  ةيصخشلا تانايبلا 

https://www.hibox.pl/


ف  هعم نباعتن نيذلا ةمدخلا يدبنم لإ ةيصخشلا كتانايب لقن انل زوجي
ر
ي  ةفاضتساا تامدخ ومدقم  ه  اؤه .عقوملا اذه لياشت 

ي تلا ىرخألا تامدخلابش ربب بكلإلا انعقومل ةنيعم فحاابش  عدت  ي  نم نبدقاعتملا نمضي .ةيحاصحإلا تانايبلا ليلحت : ااملا ليبس ىلع - 

 .اهتجلاعم ةقيرطب قلعتي اميف انتاميلعتل نوعضخيبش اهب دوهعملا تانايبلل نامألا نم ابسانم ىوتسم انيدل نطابلا

ي تلابش ،ةلصلا تاذ ةلبدلا تاطلس  ه ةيصخشلا كتانايبل نوقحاللا نوملتسملا نوكي دق  ححاوللا ساسأ ىلع ابسانم ابلط مدقتس 

 .ماع لكشب اهب  ومعملا

يه ام فوقح 
 
ي  ؟ةيصخشلا تانايبلاب ةقلعتملا 

ف قحلاش•
ر
ي  ،ةيصخشلا تانايبلا لإ  وصولا 

ف قحلاش•
ر
ي  تانايبلا ةجلاعم ىلع ةقفاوملا بحس 

ف قحلاش•
ر
ي  ،ةيصخشلا تانايبلا حيحصت بلط 

ف قحلاش•
ر
ي  ،ةيصخشلا تانايبلا ةجلاعم دييقت بلط 

ف قحلاش•
ر
ي  ،ةيصخشلا تانايبلا لقن 

ف قحلاش•
ر
ي  ،ةيصخشلا تانايبلا فذح بلط 

ف قحلاش•
ر
ي ف قحلا - ةقفاوملا بحس 

ر
ي ف قحلابش ةجلاعملا ساسأ  ناك اذإ - ةقفاوملا بحس 

ر
ي كرإلا ةئيه لإ ىوكش  يدقت    سحرش - فا

 .ةيصخشلا تانايبلا ةيامح بتكم

اممل إ :اهيلإ راشملا  اصتاا قرط ىدحإ مادختسا مدختسملل زوجي ، هالعأ ةروةذملا قوقحلا ةسر  بتكم ناونع لإ باطخ  اسر

إ بأ  بؤسملا لا ناونع لإ بلط  اسر رب ربب بكلإلا دي ي : kontakt@hibox.pl 

اا فيرعت تافلم كلا) طابتر ربةو ر ) 

اا فيرعت تافلم يه طابتر رباص ةيصن تافلم   ،انعقوم فحاابش مادختسا نكمملا نم لعجت اهنإ .مدختسملا زاهج ىلع اهيفح  تي ة

عل صوصخلا هجبش ىلعبش اا فيرعت تافلم يوتحت .حيحص لكشب انعقوم ىوتحم ضر  IP ناونع لام تانايبلابش ديرفلا اهمسا ىلع طابتر

 . اجملا  سابش حفصتملا  سابش

ربب بكلإلا انعقوم موقي ا ي اا فيرعت تافلم فالخب تانايب يأ عمجب ايحاقلت   .طابتر

يساسأ لكشب مدختسن ريعون 
ر اا فيرعت تافلم نم  اا فيرعت تافلم - طابتر اا فيرعت تافلمبش ةسلجلل طابتر   تي .ةمحادلا طابتر

اهج ىلع تاسلجلا تافلم نيزخت اا فيرعت تافلم .انعقوم رداات  تح كز خملا ةمحادلا طابتر رف ددحملا  قولل ةنن ي  ةصاخلا ةملعملا 

 .مدختسملا لبق نم اهفذح  تي  ل ام ،اهب

اا فيرعت تافلم  يبثت  تي ،كلذ لإ ةفاضإلاب ربب بكلإلا انعقوم ىلع ةيحاصحإلابش ةيليلحتلا طابتر ي تلابش ،
 
ي  تايحاصحإ عمجل اهمدختسن 

ريسحت ىلع اندعاست ةلوهجم ر مبش ،انعقوم  ح ةبقار ت ريح كنكمي .انتامدخب مامتهاا نم ققحتلابش عقوملا ربرم ةةر رب ر  فيرعت تافلم لي

اا رف طابتر ي ربيات ىوس كيلع ام -  قبش يأ  اهج ىلع  باملا بيولا حفصتم تادادعإ  رفرطلا كز ي  انعقوم مدختسي ،كلذ لإ ةفاضإلاب .

ربب بكلإلا ي اا فيرعت تافلم  ي تلا تادادعإلا "رةذتل" "ةيفياولا" طابتر اتخت   ةفاضإلاب ،انب صاخلا بيولا عقوم ةهجابش  يصختبش اهر

اا فيرعت تافلم ريح امحاد كنكمي هنأ رةذت ،كلذ عمبش - تانالعإلا لإ  .كحفصتم نم طابتر

ربب بكلإلا انعقوم ىلع Google Analytics ةادأ  يبثت  تي ي ح  وح انيدل ةيحاصحإلا تانايبلا ةعومجم نسحي امم ،  ىلع ربرملا ةةر

اا فيرعت تافلم ةطساوب تانايبلا هذه عمج  تي .عقوملا ب ةصاخلا طابتر كش  .Google LLC ةة

 

ربياتلا رف تا ي  ةيصوصخلا ةسايس 

رف قحلاب  بؤسملا ظفتحي ي ربيات  ربيات يأ نع ةجتانلا ةيصوصخلا ةسايس  رف نوناقلا ىلع تا ي  ريوطتبش ةيصخشلا تانايبلا  اجم 

رف .انعقوم ي ربياتلا هذه لام ثبدح ةلاح  ربع كالبنس ،تا نإلا ىلع انعقوم   . ن ب

 


