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 الخصوصية :سياسة 

 
أهال في موقعنا. إذا واصلت التصفح واستخدامه ، فإنك توافق على االمتثال وااللتزام ببنود وشروط االستخدام التالية ، جنبًا إلى 

 جنب مع سياسة الخصوصية الخاصة بنا

 إذا كنت ال توافق على أي جزء من هذه الشروط واألحكام ، فيرجى عدم استخدام موقعنا. 

 

 

 :السياسة عريفت
تشرح سياسة الخصوصية هذه الممارسة التي تتبعها شركة مالذ للتأمين فيما يتعلق بخصوصية متصفحي موقع الشركة 

 فعول من تاريخ نشرها.، وهذه السياسة سارية الم اوالمواقع اإللكترونية المرتبطة به

________________________________________ 

 :جمع البيانات
عندما تستخدم موقع شركة مالذ للتأمين على متصفح اإلنترنت ، قد نطلب منك تزويدنا ببعض معلومات الهوية لغرض التعريف 

 سم وعنوان البريد اإللكتروني وما إلى ذلك.أو التواصل معك. قد تتضمن هذه المعلومات ، على سبيل المثال ال الحصر ، اال

________________________________________ 

 :السجالت
عند وصولك إلى موقع شركة مالذ للتأمين على اإلنترنت ، يجوز لنا جمع معلومات غير شخصية عن الكمبيوتر أو الجهاز 

 ةمن هذه المعلومات معلومات الموقع الجغرافي ومعرفالمحمول أو أي جهاز آخر تستخدمه للوصول إلى موقعنا ، وقد تتض

 لغة أو معلومات أخرى.الالجهاز ونوع المتصفح و 

________________________________________ 

 :أمان
لكننا إللكترونية واإلجراءات اإلدارية ، االبيانات التي ترسلها إلينا باستخدام األنظمة المعلومات وتحمي شركة مالذ للتأمين أمن 

موقع شركة مالذ للتأمين  ونؤكد ان٪ . 100أنه ال توجد طريقة لنقل البيانات أو طريقة تخزين إلكتروني آمنة بنسبة  ننبهنود أن 

 يستخدم أعلى معايير التشفير على صفحات الويب الخاصة به.

________________________________________ 

 :ملفات تعريف اإلرتباط )الكوكيز(
تعريف االرتباط هي جزء صغير من البيانات المرسلة من موقع ويب يتم تخزينها في متصفح الويب الخاص بالمستخدم  ملفات

أثناء تصفح المستخدم للموقع ، ويستخدم موقع شركة مالذ للتأمين ملفات تعريف االرتباط من أجل تسهيل تصفحك لموقعنا ، كما 

 لموقع وتقديم خدمة أفضل.تطوير افي تساعدنا ملفات تعريف االرتباط 

 

لديك الحق في توجيه متصفح الويب الخاص بك لرفض هذه الملفات ، ولكن في هذه الحالة ، قد تواجه صعوبة في تصفح 

 موقعنا.

________________________________________ 

 روابط مواقع أخرى
 وال تديرها شركة مالذ للتأمين.يحتوي موقع شركة مالذ للتأمين على روابط لمواقع أخرى ال تملكها 

 

 لذلك ، يرجى العلم أن شركة مالذ للتأمين ليست مسؤولة عن سياسات الخصوصية لهذه المواقع.

________________________________________ 

 تعديالت سياسة الخصوصية
 اجعته بشكل متكرر.شركة مالذ للتأمين لها الحق في تعديل بيان الخصوصية هذا في أي وقت ، لذا يرجى مر

________________________________________ 

 اتصال

 info@malath.com.saإذا كان لديك أي أسئلة أو اقتراحات بخصوص سياسة الخصوصية ، يرجى االتصال بنا على 


