إشعار حول سياسة تجميع البيانات واستخدامها
يرح هذا اإشعار ("اإشعار") كيفية قيام  Dell Technologiesومجموعة الركات الخاصة بها ،سواء أكان نيابة عن نفسها أو لجهة خارجية أو لركاتها التابعة امبارة وغر امبارة (" )"Dellبتجميع بياناتك
واستخدامها ومشاركتها عند استخدامك  ( Dell softwareبرامج  .)Dellنجمع أنوا ًعا معينة من البيانات ،موضحة أدناه ،ونستخدمها من أجل تخصيص تجربتك مع منتجات  Dellوتعزيز الدعم الذي نقدمه وتحسن منتجاتنا
وحلولنا وخدماتنا ("حلول .)"Dell
امعلومات التي نجمعها تلقائيًا
يجوز أن نجمع تلقائيًا معلومات حول السلوك وااستخدام ي ما يخص طريقة استخدامك حلول  Dellأو وصولك إليها أو تفاعلك معها .قد ا تكشف هذه امعلومات بالرورة عن هويتك بشكل مبار ،لكنها قد تتضمن معرّف
تعريف فريدًا ومعلومات أخرى حول الجهاز امحدد الذي تستخدمه ،مثل رمز الصيانة وطراز الجهاز وإصدار نظام التشغيل وإعدادات الجهاز وأعطال النظام والتطبيقات امثبّتة وإعداداتها واستخدامها و/أو العنوان ()MAC
والبيانات اأخرى التي قد تحدد جهازك أو نظامك بشكل فريد.
يجوز لنا كذلك تجميع معلومات حول كيفية تفاعل نظامك أو جهازك مع حلول  ،Dellمثل امعلومات اإحصائية ومؤرات توصيات الشبكة والتوجيه .ي بعض الحاات ،قد تحدد امعلومات التي يتم تجميعها هوية امستخدم
النهاي بشكل مبار أو غر مبار وتربط الفرد بسلوك معن عى اإنرنت ،وذلك إى الحد امطلوب لأغراض امنصوص عليها ي هذا اإشعار.

قد تقوم ( Dell softwareبرامج  )Dellبتوحيد المعلومات المذكورة أعاه بكاملها أو بجزء منها في سجات بيانات يتم إرسالها إلى  Dellعند إنشاء اتصال
باإنترنت .قد تتغر أنواع التقنية التي تستخدمها  Dellمرور الوقت مع التطور التقني .مزيد من امعلومات حول استخدامنا ملفات تعريف اارتباط وغرها من تقنيات التعقب اماثلة ،يُرجى قراءة قسم ملفات تعريف
اارتباط والتقنيات اماثلة الوارد ي بيان الخصوصية الخاص بـ  Dellوامتوفر عر اإنرنت.
عمليات نقل البيانات
قد يتم نقل البيانات اموضحة ي هذا اإشعار خارج بلدك إى مواقع أخرى مثل الوايات امتحدة اأمريكية وااتحاد اأوروي واليابان ،ويشمل ذلك مواقع استضافة تابعة لجهات خارجية .وسنتخذ التدابر الفنية والتنظيمية امناسبة
كلها لحاية البيانات التي ننقلها.
ااحتفاظ ببياناتك
سنحتفظ ببياناتك الشخصية حسبا تقتي الرورة ي ما يرتبط باأغراض اموضحة ي هذا اإشعار ووفقًا لسياسات ااحتفاظ التي تتبعها  Dellوالقانون امعمول به .وسيتم ااحتفاظ بالبيانات التي تجمعها  Dellكا هو موضح
ي هذا اإشعار وفقًا لسياسات ااحتفاظ التي تتبعها  Dellوالقانون امعمول به.

امعلومات الشخصية والخصوصية

يتم وصف عملية تجميع امعلومات الشخصية التي توفرها أنت واستخدامها ومعالجتها من ِقبل  Dellي بيان خصوصية ركة  .Dellإذا كنت ترغب ي ااتصال بنا أي سبب يتعلق مارسات الخصوصية التي نتبعهاُ ،فرجى
إرسال بريد إلكروي إى العنوان  privacy@dell.comأو ااطاع عى بيان الخصوصية الكامل عر اإنرنت.
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