
 سیاسة الخصوصیة
") نحن" أو "Wabtecوالكیانات المملوكة لھا بالكامل أو باألغلبیة (التي یُطلق علیھا مجتمعة " Wabtecتحترم شركة 

" "نحن" و"الخاصة بنا" ھي إشارات Wabtecمخاوفكم المتعلقة بالخصوصیة. اإلشارات في سیاسة الخصوصیة ھذه لـ "
 للكیان المسؤول عن معالجة بیاناتك الشخصیة، وھو عامةً الكیان الذي یحصل على بیاناتك الشخصیة.

، بما في ذلك مواقع Wabtecتنطبق سیاسة الخصوصیة ھذه على البیانات الشخصیة التي نحصل علیھا من خالل ممتلكات 
قنوات صفحات وسائل التواصل االجتماعي التي ترجع إلى وترتبط بسیاسة الخصوصیة ("الویب وتطبیقات الھاتف المحمول و

 "). ال تنطبق سیاسة الخصوصیة ھذه على المنتجات والخدمات التي تتبع سیاسات خصوصیة مستقلة.عبر اإلنترنت

إلنترنت، وكیف قد نستخدم تصف سیاسة الخصوصیة ھذه أنواع البیانات الشخصیة التي نحصل علیھا من خالل القنوات عبر ا
تلك البیانات الشخصیة، ومع من یمكننا مشاركتھا، وكیف یمكنك ممارسة حقوقك فیما یتعلق بمعالجتنا للبیانات الشخصیة. كما 
تصف سیاسة الخصوصیة التدابیر التي نتخذھا لحمایة البیانات الشخصیة التي نحصل علیھا وكیف یمكنك التواصل معنا فیما 

 رسات الخصوصیة الخاصة بنا.یتعلق بمما

قد توفر القنوات عبر اإلنترنت روابط لمواقع ویب أو خصائص أخرى تابعة ألطراف ثالثة، والتي ال تملكھا أو تسیطر علیھا 
Wabtec  بشكل مباشر أو غیر مباشر. نحن غیر مسؤولین عن ممارسات الخصوصیة الخاصة باألطراف الثالثة، والتي تخضع

 ة الخاصة بھم.لسیاسات الخصوصی

 انقر فوق أحد ھذه الروابط أدناه لالنتقال إلى القسم المدرج:

 Wabtecلمحة عن ممارسات الخصوصیة الخاصة بشركة  •
 البیانات الشخصیة التي نحصل علیھا •
 كیف نستخدم البیانات الشخصیة •
 مشاركة البیانات الشخصیة •
 نقل البیانات •
 خیاراتك •
 كیف نحمي البیانات الشخصیة •
 االحتفاظ بالبیانات الشخصیة •
 معلومات إضافیة •

o مالحظة للمقیمین في كالیفورنیا 
o البیانات الشخصیة لألطفال 
o تغییرات في سیاسة الخصوصیة الخاصة بنا 

 كیفیة االتصال بنا •
 Wabtecلمحة عن ممارسات الخصوصیة الخاصة بشركة 

 

 فترة االحتفاظ البیانات الشخصیة ذات الصلة األساس القانوني الغرض

: للتواصل معك بعد المصلحة المشروعة االتصال
 تلقینا لجھات االتصال الخاصة بك

االسم، رقم الھاتف، عنوان البرید 
 شھًرا بعد االتصال األخیر 24 اإللكتروني
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: لإلجابة على األسئلة المصلحة المشروعة إجابة األسئلة
 التي أرسلتھا عن طریق نموذج االتصال

االسم، عنوان البرید اإللكتروني، 
 شھًرا بعد االتصال األخیر 24 رقم الھاتف، الفاكس

طلب الدخول إلى موقع ویب 
 مقید

: اتفاقیة االشتراك للوصول إلى موقع العقد
 ویب مقید

االسم، عنوان البرید اإللكتروني، 
 رقم الھاتف، الفاكس

شھًرا بعد انتھاء صالحیة أو  24
 إنھاء االشتراك

: تقدم لك األخبار التي المصلحة المشروعة االشتراك في البرید اإللكتروني
شھًرا بعد االتصال األخیر غیر  24 عنوان البرید اإللكتروني اشتركت فیھا

 الناجح

 تقدیم التسعیر
: تقدم لك معلومات المصلحة المشروعة

التسعیر التي طلبتھا من خالل نموذج طلب 
 تحدید األسعار

  شھًرا من التجمیع 24 االسم، عنوان البرید اإللكتروني

: الرد على طلبك للتقدم المصلحة المشروعة التعیین
 للوظیفة

االسم، رقم الھاتف، عنوان البرید 
اإللكتروني، الدولة، السیرة 

الذاتیة، تاریخ المیالد، العرق، 
 الجنس

 شھًرا بعد االتصال األخیر 24

 البیانات الشخصیة التي نحصل علیھا

"البیانات الشخصیة" تتضمن المعلومات التي یمكن یمكننا الحصول على البیانات الشخصیة من خالل القنوات عبر اإلنترنت. 
استخدامھا لتحدید ھویتك كشخص طبیعي، بشكل مباشر أو غیر مباشر، خاصةً مع معلومات أخرى متاحة لنا مثل رقم الھویة أو 

 المعرف عبر اإلنترنت أو عامل واحد أو أكثر من العوامل المحددة لھویتك كشخص طبیعي

 شخصیة التي قد نحصل علیھا:تتضمن أنواع البیانات ال

معلومات االتصال (مثل: االسم ورقم الھاتف والفاكس وعنوان البرید اإللكتروني والعنوان البریدي) لك أو لآلخرین (مثل،  •
 المدیرین في عملك)؛

 ؛المعلومات المستخدمة إلنشاء حسابك عبر اإلنترنت (مثل، اسم المستخدم وكلمة المرور وسؤال األمان واإلجابة) •
معلومات السیرة الذاتیة والمعلومات الدیموغرافیة التي ال تتعلق بأي حال باألصل العرقي أو االثني أو اآلراء السیاسیة أو  •

المعتقدات الدینیة أو الفلسفیة أو العضویة في النقابة أو البیانات البیومتریة لغرض التحدید الفرید لشخص طبیعي أو البیانات 
بیانات المتعلقة بالحیاة الجنسیة أو المیول الجنسیة لشخص طبیعي (مثل تاریخ المیالد والعمر والجنس المتعلقة بالصحة أو ال

 والمسمى الوظیفي/المنصب والحالة االجتماعیة والمعلومات الزوجیة ومعلومات اإلعالة وغیرھا من المعلومات العائلیة)؛
 تاریخ الشراء وخدمة العمالء؛ •
لومات الدفع، بما في ذلك االسم وعنوان الفوترة وتفاصیل بطاقة الدفع (مثل رقم البطاقة وتاریخ المعلومات المالیة (مثل مع •

 انتھاء الصالحیة ورمز األمان)؛ ومعلومات الحساب البنكي؛ وكشوفات الحساب المالیة؛ والدخل؛ ودرجة االئتمان)؛
الخاص بك ورمز الدولة والرمز البریدي) والموقع الجغرافي الدقیق  IPبیانات الموقع (مثل البیانات المستمدة من عنوان  •

 لجھازك المحمول حیث قدمنا اإلخطار واالختیار، حسب االقتضاء؛
 معلومات االتصال التي قدمتھا عن أصدقائك أو األشخاص اآلخرین الذین تود منا االتصال بھم؛ •
ر اإلنترنت (على سبیل المثال، المعلومات حول أجھزتك وإجراءات بیانات مسار النقر وغیرھا من المعلومات حول أنشطتك عب •

التصفح وأنماط االستخدام)، ویتضمن ذلك األنشطة عبر القنوات عبر اإلنترنت ومواقع الویب التابعة لطرف ثالث، والتي 



سیاسة ملفات تعریف  نحصل علیھا من خالل استخدام ملفات تعریف االرتباط وإشارات الویب والتقنیات المشابھة (انظر
 الخاصة بنا; و االرتباط)

 معلومات شخصیة أخرى متضمنة في المحتوى الذي تقدمھ إلینا (على سبیل المثال عن طریق خاصیة "االتصال بنا"). •
بھا دقیقةً ومحدثة. یُرجى ضمان أن البیانات الشخصیة  إلى الحفاظ على البیانات الشخصیة التي نحتفظ Wabtecتھدف شركة 

 التي تنقلھا إلینا دقیقة ومحدثة.

، Google Analyticsنحن نستخدم خدمات تحلیل الویب التابعة لطرف ثالث فیما یتعلق بالقنوات عبر اإلنترنت، بما في ذلك 
) لتقییم استخدام القنوات عبر اإلنترنت IPات (مثل عناوین التي تستخدم ملفات تعریف االرتباط والتقنیات المشابھة لجمع البیان

والتفاعل معھا. (یمكنك معرفة خصائص إعالنات جوجل، بما في ذلك آلیات إلغاء االشتراك في تحلیالت جوجل المتاحة حالیًا، 
) سیاسة ملفات تعریف االرتباط ھنا. لمعرفة المزید عن خدمات التحلیالت ھذه وغیرھا وكیفیة إلغاء االشتراك، یُرجى عرض

 الخاصة بنا

إذا اخترت عدم تقدیم بیانات شخصیة معینة إلینا، قد ال نتمكن من عرض منتجات وخدمات معینة لك، وقد ال تتمكن من 
 الوصول إلى خصائص معینة خاصة بالقنوات عبر اإلنترنت.

 خصیة التي نجمعھا من مصادر أخرى.البیانات الش

قد نجمع نحن واألطراف الثالثة التي نشاركھا المعلومات التي نجمعھا منك على مدار الوقت وعبر القنوات عبر اإلنترنت مع 
ا المعلومات التي تم الحصول علیھا من مصادر أخرى. یساعدنا ذلك في تحسین دقة المعلومات اإلجمالیة واكتمالھا، كما یساعدن

 ) الخاصة بنا.سیاسة ملفات تعریف االرتباط في تحسین تفاعالتنا معك (انظر بشكل خاص

 كیف نستخدم البیانات الشخصیة

 تقدیم وإدارة منتجاتنا وخدماتنا؛ •
 معالجة وتلبیة الطلبات واطالعك على حالة طلبك؛ •
نتجاتنا وخدماتنا واألحداث والبرامج والعروض الترویجیة وإدارتھا (على سبیل المثال عن طریق إرسال التواصل بخصوص م •

 التنبیھات والمواد الترویجیة والرسائل اإلخباریة وغیرھا من وسائل االتصال التسویقیة)؛
 وتجزئة العمالء)؛ إجراء تحلیالت البیانات (مثل أبحاث السوق وتحلیل االتجاھات السائدة والتحلیل المالي •
المشاركة في إعادة استھداف اإلعالن وتقییم فعالیة مجھودات السوق الخاصة بنا (على سبیل المثال عن طریق مشاركتنا في  •

 شبكات اإلعالن)؛
 توفیر الدعم للعمالء؛ •
 معالجة الطلبات واالستفسارات وطلبات التقدیم وتقییمھا والرد علیھا؛ •
 صل معك بخصوصھ (بما في ذلك أي عملیات شراء أو دفع)؛إنشاء حسابك وإدارتھ والتوا •
إجراء أنشطة التسویق والمبیعات (بما في ذلك إیجاد عمالء متوقعین، ومتابعة العمالء المحتملین، وإجراء أبحاث السوق،  •

 وتحدید وإدارة فعالیة حمالت اإلعالنات والتسویق لدینا وإدارة عالمتنا التجاریة)؛
یمھا وتحسینھا (على سبیل المثال عن طریق إدارة وتحسین منتجاتنا وخدماتنا وتطویر منتجات وخدمات تسییر أعمالنا وتقی •

وقنوات عبر اإلنترنت جدیدة وإدارة اتصاالتنا وعالقات العمالء وأداء أنشطة المحاسبة والتدقیق والفوترة والتسویة 
 والتحصیل)؛

األنشطة غیر القانونیة، والمعامالت غیر المصرح بھا، والدعاوى التحقق من ھویتك والحمایة من ومنع الغش وغیره من  •
 والمسؤولیات األخرى، وإدارة التعرض للمخاطر وإدارة الجودة؛ و

إجراء التحقیقات واالمتثال للمتطلبات القانونیة المعمول بھا ومعاییر الصناعة ذات الصلة وااللتزامات التعاقدیة وسیاساتنا  •
سیاسة الخصوصیة ھذه وشروط استخدام القنوات عبر اإلنترنت األخرى)؛ والحفاظ على وتعزیز وشروطنا وإنفاذھا (مثل 

 سالمة وأمن منتجاتنا وخدماتنا والقنوات عبر اإلنترنت وخدمات الشبكة وموارد المعلومات والموظفین.
یمكننا جمع البیانات الشخصیة التي نحصل علیھا من خالل القنوات عبر اإلنترنت مع المعلومات التي نحصل علیھا من خالل 
قنوات أخرى فقط لألغراض الموضحة أعاله، أو كما ھو موضح عند التجمیع من خالل ھذه القنوات األخرى. یجوز لنا إخفاء 

خدامھا لألغراض الموضحة أعاله وألغراض أخرى بالقدر الذي یسمح بھ القانون الھویة أو تجمیع المعلومات الشخصیة واست
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المعمول بھ. یجوز لنا أیًضا استخدام البیانات الشخصیة ألغراض إضافیة غیر تلك المحددة في وقت التجمیع، شریطة أن تظل 
مثل ھذه األغراض اإلضافیة، وسنطلب ھذه األغراض األخرى متوافقة مع األغراض األولیة. في جمیع األحوال، سوف نعلمك ب

 موافقتك المسبقة، بالقدر الذي یقتضیھ القانون.

إلى الحد الذي یفرضھ القانون المعمول بھ، یجوز لنا أیًضا طلب موافقتك على معالجة بیاناتك الشخصیة ألغراض التسویق 
 المباشر.

 یة كما ھو موضح أعاله ھو أحد اإلجراءات التالیة:لمعلوماتك الشخص Wabtecعادةً ما یكون األساس القانوني لمعالجة 

 موافقتك؛ •
 إبرام عقد معك؛ •
 مصالحنا المشروعة؛ أو •
 االمتثال اللتزاماتنا القانونیة. •

 ".Wabtecلمزید من التفاصیل، یُرجى النظر إلى "لمحة عن ممارسات الخصوصیة الخاصة بشركة 

 مشاركة البیانات الشخصیة

 ذلك عن بیانات شخصیة تخصك باستثناء كما ھو موضح ھنا أو في وقت التجمیع. نحن ال نبیع أو نكشف بخالف

 لألغراض الموضحة في سیاسة الخصوصیة ھذه. Wabtecقد نقوم بمشاركة بیاناتك الشخصیة داخل مجموعة 

لخدمات أو البائعین أو یمكننا مشاركة بیاناتك الشخصیة مع الكیانات التابعة لنا وشركاء العمل التابعین لطرف ثالث أو مقدمي ا
المقاولین اآلخرین الذین یعملون بالنیابة عنا وبناء على تعلیماتنا، سواء كانوا موجودین داخل االتحاد األوروبي أو خارجھ 

، ألغراض تشغیل أعمالنا، تقدیم وتحسین وتخصیص قنواتنا عبر ("EEA("االتحاد األوروبي") أو المنطقة االقتصادیة ("
ك منتجاتنا وخدماتنا، وإرسال التسویق ووسائل االتصال األخرى ذات الصلة بأعمالنا، للرد على طلبات العمل اإلنترنت وكذل

 وعند الحاجة، بموافقتك.

 لذلك، یمكننا مشاركة البیانات الشخصیة بالطرق التالیة:

بي/المنطقة االقتصادیة األوروبیة، وأي من الكیانات التابعة لنا الموجودة داخل أو خارج االتحاد األورو Wabtecداخل شركة  •
 ألغراض معالجة البیانات الشخصیة أو تخزینھا فیما یتعلق باألغراض السابق ذكرھا؛

لتقدیم منتجاتنا  Wabtecمع شركاء العمل أو البائعین أو وكالء الطرف الثالث المصرح لھم أو المقاولین التابعین لشركة  •
ألمثلة، على سبیل المثال ال الحصر: معالجة الطلبات واستضافة مواقع الویب وتقدیم وخدماتنا أو تسھیل المعامالت. تتضمن ا

 الدعم؛ و
فیما یتعلق، أو أثناء المفاوضات الخاصة، بأي عملیة دمج أو بیع ألصول الشركة، أو دمج أو إعادة ھیكلة أو تمویل أو حیازة  •

 لشركتنا بالكامل أو جزء منھا من قبل شركة أخرى.
) إذا طلب منا ذلك أو سمح لنا بذلك بموجب القانون أو اإلجراءات 1یًضا الكشف عن البیانات الشخصیة الخاصة بك (یجوز لنا أ

) إلى سلطات إنفاذ القانون أو غیرھا من المسؤولین 2القانونیة المعمول بھا (مثل أمر من المحكمة أو أمر استدعاء)، (
) 4ندما نعتقد أن الكشف ضروري لمنع الضرر المادي أو الخسارة المالیة، () ع3الحكومیین لالمتثال لطلب قانوني مشروع، (

) فیما یتعلق بتحقیق في احتیال مشكوك فیھ أو فعلي أو نشاط غیر قانوني 5لوضع أو ممارسة أو الدفاع عن حقوقنا القانونیة، (
 ) خالف ذلك بموافقتك.6أو (

 نقل البیانات

عة تقع داخل وخارج االتحاد األوروبي/المنطقة االقتصادیة األوروبیة ولھا عملیات بصفتنا منظمة عالمیة تضم كیانات تاب
، بما في ذلك الموجودة في الوالیات Wabtecتجاریة قید التشغیل عبر الحدود، یجوز لنا نقل بیاناتك الشخصیة عبر كیانات 



ت أو البائعین أو المقاولین، الموجودین داخل أو المتحدة، و/أو إلى الشركاء األعمال التابعین ألطراف ثالثة وموفري الخدما
خارج االتحاد األوروبي/المنطقة االقتصادیة األوروبیة، لألغراض الموضحة في القسم "كیف نشارك بیاناتك الشخصیة" الوارد 

 .Wabtecأعاله، بما في ذلك لغرض معالجة البیانات أو تخزینھا نیابة عن وتحت سیطرة 

 (EU)لنقل عبر الحدود وفقًا للوائح المعمول بھا لحمایة الخصوصیة والبیانات، بما في ذلك الالئحة عملیات ا Wabtecتنفذ 
"). GDPRبشأن حمایة البیانات الشخصیة ("الالئحة األوروبیة العامة لحمایة البیانات  2016أبریل  27بتاریخ  2016/679

التدابیر المناسبة لضمان التعامل مع بیاناتك  Wabtecنفذ لضمان حصول بیاناتك الشخصیة على مستوى كاٍف من الحمایة، ت
واألطراف الثالثة المذكورة أعاله بطریقة تتوافق مع وتحترم قوانین الخصوصیة  Wabtecالشخصیة عبر الكیانات التابعة لـ 

دابیر بشكل خاص اتفاقیة نقل وحمایة البیانات المعمول بھا، عندما یكون ذلك مفروًضا من قبل القانون المعمول بھ. قد تتضمن الت
 البیانات.

 حقوقك

لدیك الحق في الوصول إلى والحصول على نسخة ورقیة أو إلكترونیة ومراجعة وتصحیح وتحدیث كل بیاناتك الشخصیة 
المخزنة بواسطتنا، بشكل خاص لتأكید دقتھا. مراعاةً ألي متطلبات وإعفاءات قانونیة ذات صلة، یجوز لك أیًضا طلب 

 ض على أو الحد من معالجة بیاناتك الشخصیة أو طلب حذف بعض بیاناتك الشخصیة من ملفاتنا.االعترا

إذا كنت مقیماً داخل االتحاد األوروبي/المنطقة االقتصادیة األوروبیة، فیمكنك أیًضا ممارسة حقك في نقل بیاناتك الشخصیة 
) عندما تنفذ مثل ھذه المعالجة بوسائل آلیة. یُرجى ii) (أ) عقد أو (ب) موافقتك و(iعندما یكون األساس القانوني للمعالجة ھو (

مالحظة أن مثل ھذا الطلب یمكن أن یقتصر على البیانات الشخصیة الوحیدة التي قدمتھا لنا أو التي نحتفظ بھا في ذلك الوقت 
 راءات التحقق من الھویة.المحدد وتخضع ألي متطلبات قانونیة وإعفاءات ذات صلة، بما في ذلك إج

جھودًا معقولة لالمتثال للطلبات المذكورة أعاله، إال إذا كانت ھذه الطلبات محظورة بموجب القانون، أو كان  Wabtecستبذل 
نحن نحتفظ بالحق ھناك غرض مشروع لالحتفاظ ببیاناتك الشخصیة، وفي ھذه الحالة سنبلغك دون أي تأخیر غیر ضروري. 

في التحقق من ھویتك قبل أي طلب یتعلق ببیاناتك الشخصیة التي نقوم بمعالجتھا. یرجى توجیھ أي أسئلة حول بیاناتك الشخصیة 
 باستخدام تفاصیل االتصال المقدمة في نھایة ھذه السیاسة.

 كیف نحمي عملیة إرسال البیانات الشخصیة

 مھم لنا.إن أمان وسریة بیاناتك الشخصیة أمر 

نحافظ على اإلجراءات اإلداریة والتنظیمیة وإجراءات الحمایة الفنیة والمادیة، متوافقةً مع المتطلبات القانونیة للمكان حیث تم 
الحصول على البیانات الشخصیة، والتي تھدف إلى ضمان األمن والسریة من التدمیر أو الفقد أو التغییر أو االستخدام أو الكشف 

 ل إلى البیانات الشخصیة المقدمة لنا غیر القانوني أو غیر المصرح بھ من خالل القنوات عبر اإلنترنت.عن أو الوصو

 على تدابیر معقولة لحمایة البیانات الشخصیة الموجودة في حوزتنا، وتتضمن: Wabtecعلى ھذا النحو، تعتمد 

 انات الشخصیة وأمنھا وسریتھا؛إنفاذ السیاسات واإلجراءات على مستوى المجموعة بخصوص استخدام البی •
تقیید الوصول إلى البیانات الشخصیة بحیث یقتصر على ھؤالء الموظفین ومقدمي الخدمات التابعین لطرف ثالث على أساس  •

 "الحاجة إلى المعرفة" وبموجب متطلبات سریة صارمة؛
) لبعض البیانات التي تقدمھا من SSLابس اآلمنة (استخدام تقنیات لحمایة البیانات أثناء النقل، مثل تشفیر بروتوكول طبقة المق •

 خالل القنوات عبر اإلنترنت واستخدام التدابیر األمنیة المناسبة لحمایة البیانات التي نجمعھا ونمتلكھا؛
بة استخدام تدابیر وإجراءات معقولة للكشف عن المحاوالت غیر الالئقة لخرق أنظمة الكمبیوتر والشبكات الخاصة بنا واالستجا •

 لھا.



ال یمكن ضمان أن یكون اإلنترنت وأي اتصال متعلق بھ آمنًا في جمیع األوقات، وال یمكننا التأكد من أو ضمان أمان أي بیانات 
شخصیة تقدمھا لنا من خالل ھذه التكنولوجیا. في ھذا الصدد، لدینا إجراءات للتعامل مع أي خرق محتمل ألمن البیانات، 

 بالخرق المشكوك فیھ، وفقًا لما یفرضھ القانون. وسوف نعلمك أنت وأي منظم

 االحتفاظ بالبیانات الشخصیة

) كانت الزمة بشدة 1إلى الحد الذي یسمح بھ القانون المعمول بھ، نحتفظ بالبیانات الشخصیة التي نحصل علیھا عنك طالما (
) كان لدینا أساس قانوني آخر، منصوص 2لألغراض التي حصلنا علیھا من أجلھا، وفقًا ألحكام سیاسة الخصوصیة ھذه أو (

علیھ في سیاسة الخصوصیة ھذه أو في وقت التجمیع، لالحتفاظ بتلك المعلومات بعد الفترة التي یكون من الضروري فیھا خدمة 
 الغرض األصلي للحصول على البیانات الشخصیة.

لمحة عن ممارسة الخصوصیة الخاصة بشركة لمزید من المعلومات عن فترات االحتفاظ بالبیانات، یُرجى الرجوع إلى "
Wabtec.المذكورة أعاله " 

 معلومات إضافیة

 مالحظة للمقیمین في كالیفورنیا

) قائمة بالفئات المعینة من 1وفقًا لقیود معینة بموجب قانون والیة كالیفورنیا، قد یطلب منا سكان كالیفورنیا تزویدھم بـ (
ألطراف ثالثة ألغراض التسویق المباشر الخاص بھم خالل السنة التقویمیة السابقة المعلومات الشخصیة التي كشفنا عنھا 

) ھویة تلك األطراف الثالثة. للحصول على ھذه المعلومات، یُرجى إرسال رسالة برید إلكتروني 2مباشرة و(
مع كتابة "طلب قانون الخصوصیة "تألق الضوء" الخاص بكالیفورنیا" في خانة الموضوع    إلى

 وفي نص رسالتك.

 البیانات الشخصیة لألطفال

عاًما. نحن ال نجمع أو نطلب عن سابق  18صممت القنوات عبر اإلنترنت لعامة الجمھور وھي غیر موجھة لألطفال دون سن 
عاًما عبر القنوات عبر اإلنترنت. إذا علمنا أننا قمنا بجمع معلومات شخصیة  18ون سن معرفة معلومات شخصیة من األطفال د

عاًما قد قدم  18عاًما، فسنقوم بحذف المعلومات على الفور من سجالتنا. إذا كنت تعتقد ان طفل دون سن  18من طفل دون سن 
 كما ھو محدد في القسم "كیفیة االتصال بنا" من سیاسة الخصوصیة ھذه. االتصال بنا لنا معلومات شخصیة، فیُرجى

 االختیار وإلغاء االشتراك

قد نرسل لك رسائل الخدمة المتعلقة بالمنتجات أو الخدمات التي نقدمھا لك عبر البرید اإللكتروني (على سبیل المثال إلعالمك 
لمنتج أو الخدمة التي طلبتھا منا، أو مراجعة البنود والشروط الخاصة بنا أو ھذه السیاسة). نظًرا بالتغییرات التي تطرأ على ا

ألن ھذه الرسائل ضروریة ألغراض تزویدك بمنتجاتنا أو خدماتنا أو االمتثال دون التزامات قانونیة، فلن تتمكن من إلغاء 
 االشتراك من استقبالھا.

سال رسائل تسویقیة لك عبر البرید اإللكتروني. باإلضافة إلى رابط "إلغاء االشتراك" حسب اختیاراتك، یمكننا أیًضا إر
المتضمن في كل من رسائل البرید اإللكتروني التسویقیة الخاصة بنا، یمكنك إلغاء االشتراك بكل حریة وفي أي وقت من استالم 

عن طریق إرسال برید إلكتروني  Wabtecیقیة من اإلخباریة أو غیرھا من رسائل البري اإللكتروني التسو Wabtecرسائل 
 . إلى

 تغییرات في سیاسة الخصوصیة الخاصة بنا
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نحن نحتفظ بالحق في تحدیث ھذه السیاسة من وقت آلخر لنعكس أي تغییرات تطرأ على منتجاتنا أو خدماتنا أو لالمتثال 
دیل سیاستنا، فسوف ننشر اإلصدار المنقح على القنوات عبر للتغییرات في التزاماتنا القانونیة و/أو التنظیمیة. إذا قمنا بتع

اإلنترنت ذات الصلة، مع تاریخ تنقیح محدث قبل ثالثین یوًما على األقل من سریان ھذه التغییرات. عندما تكون ھذه التغییرات 
ید اإللكتروني إلیك أو عبر جوھریة، فسوف نعلمك أیًضا بوسائل أخرى قبل بدء سریان التغییرات، مثل إرسال إشعار عبر البر

القنوات عبر اإلنترنت أو المنتجات أو الخدمات. باالستمرار في استخدام قنواتنا على اإلنترنت بعد مرور ثالثین یوًما من 
 سریان ھذه التنقیحات، تكون قد قبلت التنقیحات ووافقت علیھا وستلتزم بھا.

 كیفیة االتصال بنا

إذا كانت لدیك أي أسئلة أو تعلیقات متعلقة بسیاسة الخصوصیة ھذه أو إذا كنت تود أن نقوم بتحدیث المعلومات التي نمتلكھا 
 عنك أو عن تفضیالتك، فیُرجى االتصال بنا عن طریق إرسال برید إلكتروني إلى العنوان أدناه أو الكتابة إلینا على العنوان:

Attn: Chief Privacy Officer 
1001 Air Brake Avenue 

Wilmerding, PA 15148 - USA 
 1000-825-412ھاتف:
 1019-825-412 فاكس:

  برید إلكتروني:

إذا لم تكن راضیًا عن إجابتنا أو الطریقة التي نعالج بھا بیاناتك الشخصیة وفقًا لھذه السیاسة، فلك أیًضا الحق في تقدیم شكوى  
محكمة مختصة. إذا كنت تقیم داخل االتحاد األوروبي، فیمكنك العثور ھنا على قائمة بالسلطات إلى سلطة حمایة البیانات أو إلى 

 http://ec.europa.eu/justice/dataprotection/bodies/authorities/index_en.htm. الوطنیة لحمایة البیانات:
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