
 

 

الخصوصية  سياسـة  
 مقدمة ال

، نحن ملتزمون بحماية   (GDPR) . وفقًا لالئحة العامة لحماية البياناتلبيهشكراً الختيارك أن تكون أحد عمالئنا في شركة 
مخاوف  معلوماتك الشخصية وحق الخصوصية ألن ثقتك في مشاركة معلوماتك الشخصية تهمنا. إذا كانت لديك أي أسئلة أو 

 بشأن سياستنا أو ممارساتنا فيما يتعلق بمعلوماتك الشخصية، فيرجى االتصال بنا من خالل قنوات دعم العمالء

info@myLaBaih.com. 

تثقوا بنا فيما يتعلق ببياناتكم الشخصية. نحن   أنواستخدام خدماتنا، يمكنكم  mylabaih.com عند زيارتكم لموقعنا االلكتروني
نوضح لكم بأفضل طريقة ممكنة ما هي البيانات  أن  إلىنسعى  فإننانتعامل مع خصوصيتكم بجدية شديدة وفي هذه السياسة  

 أن  اية حيث تطلعوا على هذه السياسة بعن أنالتي نقوم بجمعها وكيف نستخدمها و حقوقكم فيما يتعلق بهذه البيانات. نحن نأمل 
هذا الشأن مهم وفي حالة وجود أي شروط في سياسة الخصوصية هذه ال توافقون عليها ، نرجو التوقف عن استخدام موقعنا 

 .وخدماتنا

تنطبق سياسة الخصوصية هذه على كل البيانات التي تم جمعها من خالل القنوات المختلفة مثل المواقع االلكترونية والهاتف و 
األحداث   أونستجرام و تويتر والتطبيقات والخدمات ذات العالقة والمبيعات والتسويق و االستبيانات الفيس بوك وا

 .التسويقية...الخ ونحن نشير اليها مجتمعة في هذه السياسة

 

 الخصوصية  سياسة

  استخدامها وطرق  تحكم سياسة الخصوصية الطريقة التي تجمع بها "لبيه اكسبريس" بيانات مستخدمين تطبيق "لبيه اكسبريس" 

 .ها ومشاركتهاوحفظ

 الشخصيةالبيانات 

الكامل، عنوان السكن، رقم    االسمشخصية عن ُمستخدمي التطبيق وتشمل وال تقتصر على المعلومات  المع  تج"لبيه اكسبريس"  

اإللكتروني البريد  الثابت والُمتنقل، عنوان  الهاتف  أرقم  الوطنية،  تم    الهوية  التسجيل،    ملؤهاالتي  معلومات    و أيفي نموذج 

 شخصية أخرى قد يتم اإلفصاح عنها من قِبل الُمستخدم.  

 الغير شخصية البيانات 

نظام الهاتف الذكي الُمستخدم، مزود  لتي ال تتعلق بالهوية الشخصية مثل نوع  في "لبيه اكسبريس" نقوم بجمع بعض المعلومات ا

 .خدمة اإلنترنت، والوقت الُمستغرق في صفحات التطبيق ومعلومات التقنية أخرى ُمشابِهة

 واستخدامها  البيانات التي تم جمعُهاإستخدام 

معلومات تعريف شخصية معينة ، بما    "لبيه اكسبريس" بجمعنقوم في للحصول على تجربة أفضل ، أثناء استخدام خدمتنا ، 
في ذلك على سبيل المثال ال الحصر االسم الشخصي ورقم التعريف الوطني ورقم الهاتف والموقع الجغرافي والمنزل  

سة  والمكتب والمواقع المحفوظة. سيتم االحتفاظ بالمعلومات التي نطلبها من قبلنا واستخدامها كما هو موضح في سيا
 .الخصوصية هذه

o   جمع الُشحنات وإيصالها بكفاءة 

o   نُحسن تجربة الُمستخدم 



 

 

o  نُحسن خدمة العمالء 

o  للطلبات  االستجابةنُحسن من أساليبينا في 

o   نُرسل للُمستخدم تفاصيل الُشحنة وتحديثاتها 

o   نستجيب ألسئلة الُمستخدم عبر قنوات الدعم الٌمختلفة 

o ع الُشحنة  وتفاصيل  تحديثات  "لبيه نُرسل  بخدمة  األخبارالُمتعلقة  وآخر  الترويجية  والعروض  اإللكتروني  البريد  بر 

 اكسبريس" في حال قرر الُمستخدم التسجيل في قائمة البريد الخاصة بنا

 .يستخدم التطبيق خدمات الجهات الخارجية التي قد تجمع المعلومات المستخدمة لتحديد هويتك

 الطرف الثالث التي يستخدمها التطبيق ابط لسياسة الخصوصية لموفري خدمات ر

Google Play Services -1 

Google Analytics for Firebase -2 

Firebase Crashlytics -3 

Appsflyer -4 

 البيانات ماية ح

بع جميع اإلجراءات التقنية والغير  في "لبيه اكسبريس" نضع حماية معلوماتكم وبياناتكم الشخصية في أولوية مهامنا. نحن نت 

أو   فيهالغير الُمصرح   االستخدامونستخدم جميع معايير الحماية واألمان الالزمة للتأكد من حماية معلوماتكم الشخصية من  تقنية 

 العبث بها أو إتالفها أو تعديلها أو اإلفصاح عنها.  

 ُمشفرة ومؤمنة.   االتصالالبيانات التي يتم تناقلها بين "لبيه اكسبريس" والمستخدمين عبر قنوات إن جميع 

 البيانات  مشاركة 

 : التالية فقطالظروف نحن نشارك البيانات في  

o لذلك من أجل االلتزام بالقوانين    ونظامي  قانوني  مسوغنكشف البيانات حيث يكون هناك    أنيمكن    :القانونية  االلتزامات

 . ت إنفاذ القانونالمحكمة وطلب جها  و أوامرالسارية وطلب الجهات الحكومية والدعاوى القضائية 

o ضد االحتيال/السرقة    إجراءاتخاذ    أومنع    أوضرورية لبحث    أنهانحن نقوم بكشف البيانات التي نعتقد    :الحقوق القانونية

المحتملة والمواقف التي تنطوي على تهديدات محتملة ضد السالمة او األنشطة غير القانونية او أي مقاضاة مشتركين 

 فيها.

o مشاركة بعض أو كل البيانات معهمم من األطراف األخرى الذين يقدمون الخدمة لنا ويتطلب ذلك  االستشاريون وغيره 

  لتنفيذ عملهم.

 في سياسة الخصوصية التغيير 

لـل واألنظمة  القانون  يكفله  بما  والُمطلقة  الكاملة  الحرية  اكسبريس"  أو  ل"لبيه  أو  التغيير  أو  ال تعديل  سياسة  اإلحذف  في  ضافة 

 لذا وجب التنوية إلى مراجعة سياسية الخصوصية بشكل ُمستمر.   ، الخصوصية

 على سياسة الخصوصيةالموافقة 

 ةطريقٍة كانت فإن هذا يُعتبر بمثابة الموافق  بِأي  خدماتنا  استخدامبمجرد تعبئة البيانات والتسجيل في تطبيق "لبيه اكسبريس" أو  

 على جميع ما ذُكر في سياسة الخصوصية.  

https://www.google.com/policies/privacy/
https://firebase.google.com/policies/analytics
https://firebase.google.com/support/privacy/
https://www.appsflyer.com/legal/privacy-policy/


 

 

 

 سياسة الخصوصية  عن

مع فريقنا عبر   لالرجاء التواص عن سياسة الخصوصية الخاصة بتطبيق "لبيه اكسبريس"  استفساراتفي حال وجود أسئلة أو 

 Info@mylabaih.com البريد اإللكتروني  

 هاتف

 +966 9200 10 645 

mailto:Info@mylabaih.com

