
 

 

 

 

 myfuture مستقبلي تطبيق  –سياسة الخصوصية 
 

 مقدمة 

جامعة جدة هو تطبيق مجاني. يتم توفير الخدمات من قبل الجامعة بدون تكلفة وهي مخصصة لالستخدام كما    -  myfutureمستقبلي تطبيق 

 .هي

بجمع المعلومات الشخصية واستخدامها   جامعة جدة مستخدمي التطبيق فيما يتعلق بسياساتتُستخدم سياسة الخصوصية هذه إلبالغ 

 .والكشف عنها إذا قرر أي شخص استخدام خدمتنا

فأنت توافق على جمع واستخدام المعلومات المتعلقة بهذه السياسة. تُستخدم   ، myfutureمستقبلي وخدمات   إذا اخترت استخدام تطبيق

المعلومات الشخصية التي نجمعها لتوفير الخدمة وتحسينها. لن نستخدم أو نشارك معلوماتك مع أي شخص باستثناء ما هو موضح في  

 .سياسة الخصوصية هذه

 

 جمع المعلومات واستخدامها 

  معينة،قد نطلب منك تزويدنا بمعلومات تعريف شخصية  ،اتهوخدم myfutureمستقبلي ناء استخدام تطبيق أث  أفضل،للحصول على تجربة 

قد   .سيتم االحتفاظ بالمعلومات التي نطلبها واستخدامها كما هو موضح في سياسة الخصوصية هذه الحصر،بما في ذلك على سبيل المثال ال 

 .قد تجمع المعلومات المستخدمة لتحديد هويتكيستخدم التطبيق خدمات الجهات الخارجية التي 

 

 تسجيل البيانات 

نقوم بجمع البيانات   التطبيق،في حالة حدوث خطأ في و تنا،اوخدمالخاص بنا  myfutureمستقبلي نود إبالغك أنه كلما استخدمت تطبيق 

والمعلومات على هاتفك والتي تسمى بيانات السجل. قد تتضمن بيانات السجل معلومات مثل اسم جهازك وطراز الجهاز ونظام التشغيل  

  وتكوين التطبيق عند استخدام خدمتنا ووقت وتاريخ استخدامك للخدمة وإحصاءات أخرى. ويجوز تدقيقها من قبل إدارة األمن IP وعنوان

 .في حالة وقوع أي حادث  وذلك المعلومات وتقنيةالرقمي   التحولمركز  أوالسيبراني 

 

 

 مزودو خدمات ملفات تعريف االرتباط

ملفات تعريف االرتباط هي ملفات تحتوي على كمية صغيرة من البيانات التي يتم استخدامها بشكل شائع كمعرفات فريدة مجهولة الهوية.  

أن تسّجل دخولك  يمكن  االرتباط،أسهل من خالل حفظ معلومات التصفح. باستخدام ملفات تعريف ة استخدامك للتطبيق إنها تجعل تجرب 

 .يتم تخزينها على الذاكرة الداخلية لجهازكووتتذكر تفضيالتك وتعطيك محتوى محليًا مالئًما. يتم إنشاؤها وإرسالها إلى متصفحك 

قد يستخدم التطبيق رموًزا ومكتبات خاصة بطرف ثالث تستخدم   ذلك،ذه الخدمة "ملفات تعريف االرتباط" بشكل صريح. ومع ال تستخدم ه

. لديك خيار إما قبول أو رفض ملفات تعريف االرتباط هذه ومعرفة متى يتم خدماتال"ملفات تعريف االرتباط" لجمع المعلومات وتحسين 

فقد ال تتمكن من استخدام بعض أجزاء   بنا،جهازك. إذا اخترت رفض ملفات تعريف االرتباط الخاصة   إرسال ملف تعريف االرتباط إلى

 .خدمات التطبيق



 

 

 

 

 مقدمي الخدمة 

 :وشركات وأفراد من جهات خارجية لألسباب التاليةالمعلومات  وتقنيةالتحول الرقمي   مركز توظيف لجامعة جدةيجوز 

 .لتسهيل خدمتنا •

 .اتالمعلوم وتقنيةالتحول الرقمي   مركز لتقديم الخدمة نيابة عن إدارة األمن السيبراني أو •

 .ألداء الخدمات المتعلقة بالخدمة •

 .لمساعدتنا في تحليل كيفية استخدام خدمتنا •

هو أداء المهام الموكلة إليهم  نريد إبالغ مستخدمي هذه الخدمة أن هذه األطراف الثالثة لديها حق الوصول إلى معلوماتك الشخصية. والسبب 

 .فهم ملزمون بعدم الكشف عن المعلومات أو استخدامها ألي غرض آخر ذلك،نيابة عنا. ومع 

 

 حماية 

 مقبولة.  مالئمة ووبالتالي فإننا نسعى جاهدين الستخدام وسائل حماية   الشخصية،نحن نقدر ثقتك في تزويدنا بمعلوماتك 

 

 روابط لمواقع أخرى 

فسيتم توجيهك إلى هذا  خارجية،رى. إذا قمت بالنقر فوق ارتباط جهة على روابط لمواقع أخ  myfutureمستقبلي قد يحتوي تطبيق وخدمة 

ننصحك بشدة بمراجعة سياسة الخصوصية الخاصة بهذه المواقع. ليس   لذلك،الموقع. الحظ أن هذه المواقع الخارجية ال تديرها جامعة جدة. 

لممارسات الخاصة بأي مواقع أو خدمات تابعة لجهات  لدينا أي سيطرة وال نتحمل أي مسؤولية عن المحتوى أو سياسات الخصوصية أو ا

 .خارجية

 

 تغييرات سياسة الخصوصية 

يُنصح بمراجعة السياسات بشكل دوري لمعرفة أي تغييرات. سنخطرك بأي   وبالتالي،قد نقوم بتحديث سياسة الخصوصية الخاصة بنا. 

 .تسري هذه التغييرات فور نشرها  .جامعة جدة أو موقع myfutureمستقبلي  عبرتغييرات عن طريق نشر سياسة الخصوصية الجديدة 

 

 اتصل بنا 

 د في االتصال بنا على هذا البريد اإللكتروني: فال تترد بنا،إذا كان لديك أي أسئلة أو اقتراحات حول سياسة الخصوصية الخاصة 

info@uj.edu.sa 
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