
 WABTECسياسة ملفات تعريف االرتباط الخاصة بشركة 
 2018ديسمبر  3سارية من 

( خصوصية الفرد وتقدر سرية عمالئها  ”Wabtec“والشركات التابعة لها )التي يُطلق عليها مجتمعة  Wabtecتحترم شركة 

بالتمسك بأعلى المعايير األخالقية في ممارسات األعمال الخاصة بها. وفقًا لذلك،   Wabtecوشركاء األعمال واآلخرين. تلتزم 

لبلدان  بتعهدات صارمة فيما يتعلق بجمع البيانات الشخصية واستخدامها واإلفصاح عنها، بما يتوافق مع قوانين ا Wabtecتلتزم 

 أعمالها فيها. Wabtecالتي تمارس 

"( على موقع الويب هذا أو على أي موقع ويب يتضمن رابط أو إشارة  السياسةتنطيق سياسة ملفات تعريف االرتباط هذه )"

"( وتصف ماهية ملفات تعريف االرتباط، وأنواع ملفات تعريف االرتباط  الموقع )المواقع(مرجعية إلى هذه السياسة )"

 ودة على جهازك عندما تزور الموقع وكيفية استخدامنا لها. الموج

بشكل عام. لمعرفة المزيد عن كيفية  Wabtecال تتناول هذه السياسة تجميع واستخدام والكشف عن بياناتك الشخصية من قبل 

 .سياسة الخصوصيةمع معلوماتك الشخصية، يُرجى إلقاء نظرة على    Wabtecتعامل 

 ما هي ملفات تعريف االرتباط؟ 

ملفات تعريف االرتباط هل ملفات نصية صغيرة يتم إرسالها إلى أو الوصول إليها من خالل متصفح شبكة اإلنترنت أو محرك  

ف االرتباط عادةً على اسم المجال )موقع اإلنترنت( الذي نشأ  األقراص الصلبة بجهاز الكمبيوتر الخاص بك. يحتوي ملف تعري 

منه ملف تعريف االرتباط، و"مدة بقاء" ملف تعريف االرتباط )أي وقت انتهاء صالحيته( ورقم فريد تم إنشاؤه عشوائيًا أو  

ثل إعدادات المستخدم  معرف مشابه. قد يحتوي ملف تعريف االرتباط أيًضا على معلومات حول جهاز الكمبيوتر الخاص بك، م

 وسجل التصفح واألنشطة التي تم إجراؤها أثناء استخدام خدماتنا. 

 لماذا نستخدم ملفات تعريف االرتباط 

تساعدنا ملفات تعريف االرتباط على تحسين الموقع وتجربتك عليه من خالل تخصيص تجربتك، مما يساعدنا على تحليل 

 صفح الرئيسية باإلضافة إلى الكشف عن االحتيال وتجنبه.االستخدام والمقاييس التقنية ومقاييس الت

 أنواع ملفات تعريف االرتباط المختلفة التي نستخدمها 

 ملفات تعريف ارتباط الطرف األول والطرف الثالث 

 إن ملفات تعريف ارتباط الطرف األول والطرف الثالث هما نوعان مختلفان من ملفات تعريف االرتباط:

. على سبيل المثال، نستخدم ملفات تعريف  Wabtecرتباط الطرف األول على جهازك مباشرة من قبل توضع ملفات تعريف ا •

 ارتباط الطرف األول لتهيئة الموقع لجهازك أو تفضيالت اللغة الخاصة بك ولتأمين استخدامك للموقع.

الخدمات التابعين لطرف ثالث.   يتم وضع ملفات تعريف ارتباط الطرف الثالث على جهازك من خالل شركاء األعمال ومقدمي •

 على سبيل المثال، نستخدم ملفات تعريف ارتباط الطرف الثالث لتحليل الجمهور الموجود على موقعنا. 

 ملفات تعريف االرتباط الخاصة بجلسة وملفات تعريف االرتباط الدائمة

 ا نوعين مختلفين من ملفات تعريف االرتباط. تعد ملفات تعريف االرتباط الخاصة بجلسة وملفات تعريف االرتباط الدائمة أيضً 

https://wabtec.com/privacy-policy


تظل ملفات تعريف االرتباط الخاصة بجلسة من اللحظة التي يتم فيها وضعها على متصفحك إلى اللحظة التي تغلق فيها   •

متصفحك. نستخدم ملفات تعريف االرتباط الخاصة بالجلسة ألغراض مختلفة، بما في ذلك معرفة المزيد حول استخدامك 

 أثناء جلسة متصفح واحدة ومساعدتك في استخدام موقعنا بشكل أكثر كفاءة.  لموقعنا

تتميز ملفات تعريف االرتباط الدائمة بمدة بقاء أطول وال يتم حذفها تلقائيًا عندما تغلق متصفح الويب الخاص بك. تستخدم هذه  •

 األنواع من ملفات تعريف االرتباط ألغراض تحليلية في المقام األول.

 خدم ملفات تعريف االرتباط كيف نست

نستخدم ملفات تعريف االرتباط لتوفير وتأمين وتحسين الموقع، بما في ذلك عن طريق تخصيص تجربتك والتعرف عليك عندما  

 تزور الموقع.

تزور  لهذه األغراض، يمكننا أيًضا ربط المعلومات من ملفات تعريف االرتباط مع بيانات شخصية أخرى تخصك نملكها. عندما 

الموقع، قد يتم ضبط ملفات تعريف االرتباط على جهازك. يمكن استبدال ملفات تعريف االرتباط، مثل جميع التقنيات، بسرعة 

للتعرف على ملفات تعريف االرتباط التي تم جمعها، انقر فوق زر "الخيارات"  بملفات تعريف ارتباط أكثر أمانًا وأقوى أداًء. 

باط الموجود في أعلى صفحة الويب، ثم حدد "معرفة المزيد واتخاذ خيارات بشأن المعلومات  في عنوان ملف تعريف االرت

 األخرى التي نجمعها". 

 اختياراتك فيما يتعلق بملفات تعريف االرتباط 

  يمكنك ممارسة اختياراتك فيما يتعلق بملفات تعريف االرتباط باستخدام خيارات متعددة. يُرجى مالحظة أن التغييرات التي

 تجريها على تفضيالت ملفات تعريف االرتباط الخاصة بك قد تمنع موقعنا بالكامل أو جزء منه من العمل على النحو المنشود.

 األدوات داخل سياسة ملفات تعريف االرتباط 

أداة  عن طريق اختيار عنوان يمكنك ضبط وتعديل تفضيالت ملفات تعريف االرتباط في أي وقت عند الدخول إلى موقع الويب،

. يمكنك اختيار روابط إلغاء االشتراك المناسبة المقدمة في سياسة ملفات قبول ملفات تعريف االرتباط الموجودة أعلى الصفحة

تعريف االرتباط هذه. إذا قبلت السياسة لكنك ترغب في إلغاء موافقتك، اختر رابط "تفضيالت اإلعالنات" الموجود في الجزء 

 ويب الخاصة بك ثم اختر زر "سحب الموافقة".األيمن السفلي من صفحة ال

 ضوابط المتصفح واألجهزة 

توفر معظم متصفحات الويب إعدادات تسمح للمستخدمين بالتحكم في أو رفض ملفات تعريف االرتباط أو لتنبيه المستخدمين 

لفات تعريف االرتباط قليالً  عندما يتم وضع ملف تعريف ارتباط على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم. تختلف إجراءات إدارة م

" في متصفح الويب الخاص بك. نظًرا ألن المساعدةلكل متصفح إنترنت، لذا يرجى التحقق من الخطوات المحددة في قائمة "

ملفات تعريف االرتباط تكون خاصة بالمتصفح، فقد تحتاج إلى إدارة تفضيالت ملفات تعريف االرتباط الخاصة بك عبر جميع 

 ب التي تستخدمها.متصفحات الوي

قد تتمكن أيًضا من رفض معرفات الجهاز عن طريق تنشيط اإلعداد المناسب على جهازك المحمول، حسب توفره. تختلف  

إجراءات إدارة معرفات الجهاز قليالً لكل جهاز، لذا يرجى التحقق من الخطوات المحددة في الوثائق المتعلقة بالجهاز الذي 

 تستخدمه. 

 ™Googleملفات تعريف ارتباط 

، وهي إحدى خدمات جوجل التي تستخدم ملفات تعريف االرتباط وتقنيات تجميع البيانات  Google Analyticsنستخدم 

 األخرى لجمع المعلومات حول استخدامك للموقع والخدمات لإلبالغ عن االتجاهات السائدة الخاصة  بموقع الويب.



أو عن طريق  www.google.com/settings/ads عن طريق زيارة gle AnalyticsGooيمكنك إلغاء االشتراك في 

 Google Analyticsتنزيل الوظيفة اإلضافية للمتصفح إللغاء االشتراك في 

 https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. على

 التحديثات على هذه السياسة

نحن نحتفظ بالحق في تحديث سياسة ملفات تعريف االرتباط هذه من وقت آلخر لعكس أي تغييرات تطرأ على مواقعنا أو 

النسخة المنقحة على الموقع، مع تاريخ تنقيح محدث.  لالمتثال للتغييرات في التزاماتنا القانونية و/أو التنظيمية. سنقوم بنشر 

باالستمرار في استخدام موقعنا بعد مرور ثالثين يوًما من سريان هذه التنقيحات، تكون قد قبلت التنقيحات ووافقت عليها  

 وستلتزم بها. 

 االتصال

وهذه السياسة،   Wabtecخاصة بـ إذا كان لديك أي سؤال أو ترغب في االستفسار عن ممارسات ملفات تعريف االرتباط ال

 يُرجى االتصال بنا على:

 Wabtecشركة 

Attn: Privacy Officer 

 Air Brake Avenue 1001 العنوان:

Wilmerding, PA 15148 - USA 

 1000-825-412 1+ هاتف:

  بريد إلكتروني:

 

http://www.google.com/settings/ads
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
mail:privacy@wabtec.com

