
 سياسة ملفات االرتباط 
 رابط المستندات ذات الصلة:  

 . DENTALPARK ORAL AND DENTAL HEALTH LTD. STIشركة 

 نص إضاءة ملفات تعريف االرتباط لموقع الويب 

Dentalpark Oral and Dental Health Ltd جنسيا. )باسم " . األمراض المنقولة   Dentry  لالستفادة من نماذج التطبيقات ، "

)ملفات تعريف االرتباط( لدينا مثل الحلوى والبكسل لتحسين زياراتك إلى وحدات البكسل ومنتجاتنا وما إلى ذلك(. يتم استخدام هذه  

ون"(. )"القان   6698التقنيات وفقًا لغرض االستخدام ، خاصةً قانون حماية البيانات الشخصية رقم   

( على اإلنترنت )"الموقع"( على الموقع /  www.dentalparklinik.comيتم بث الغرض من ملف تعريف االرتباط هذا ) 

المستخدمين / ميثيل )"لتوفير معلومات حول تلك التي تم الحصول عليها من األشخاص المرتبطين باألشخاص المعتمدين من قبل  

تبارات التي يتم تقديمها على الموقع ، وكيفية التحقق من هذه الحلوى موضحة. مالك البيانات"( . ، ما هي أنواع االخ  

Dentalparkيمكن العثور على البيانات الشخصية في حماية البيانات الشخصية وسياسة األعمال في   ، والتي تحتوي على   

 www.dentalparklinik.com معلومات مفصلة عنها

باطأغراض استخدام ملفات تعريف االرت   

Dentalparkيستخدم  ملفات تعريف االرتباط الدائمة على الموقع ويتم معالجة موظفيها باستخدام هذه الحلوى. تحديد األهداف:    

إنشاء الهيكل األساسي للموقع للعمل: إنه بمثابة صندوق ال يحتاج إلى تسجيل الدخول من قبل مستخدمين مختلفين في الموقع مراًرا   -

 وتكراًرا. 

بصرف النظر عن موقع الويب الخاص بالموقع: هذه هي التطبيقات التي يمكن أن تستفيد من أدوات الموقع ، والتي يمكن لزوار   -

 الموقع االستفادة منها من التدريب واألداء المرتبط بذلك ، أو أن أدوات التدريب سهلة ليستخدم. 

ت في التشريع ذي الصلة ، يمكن معالجته وفقًا للموافقة عند الضرورة وفقًا  من القانون وفي حالة وجود استثناءا 8و  5وفقًا للمادتين 

Dentalparkللتشريع ، وإال ، دون موافقة ، لألغراض المذكورة أعاله. بصفتك   ، يمكن مشاركة البيانات الشخصية في نطاق نص   

يقتصر ذلك على تحقيق األغراض المذكورة أعاله   اإلضاءة مع الموردين والمؤسسات العامة المصرح لها قانونًا واألفراد ، على أن

 ووفقًا للتشريعات. يجوز للطرف الذي يتم نقل البيانات إليه تخزين هذه البيانات الشخصية على خوادم في جميع أنحاء العالم. 

 

 ملفات تعريف االرتباط المستخدمة في الموقع 

خدمة على الموقع. يتم استخدام ملفات تعريف ارتباط الطرف األول )التي  فيما يلي األنواع المختلفة من ملفات تعريف االرتباط المست 

يتم وضعها بواسطة الموقع الذي تمت زيارته( وملفات تعريف ارتباط الطرف الثالث )التي يتم وضعها بواسطة خوادم بخالف الموقع  

 الذي تمت زيارته( على الموقع. 

 

 ملفات تعريف االرتباط اإللزامية 

عض ملفات تعريف االرتباط إلزاميًا من أجل األداء الصحيح للموقع. تعمل ملفات تعريف االرتباط الخاصة بالمصادقة ،  يعد استخدام ب 

والتي يتم تنشيطها عند تسجيل الدخول إلى الموقع ، على ضمان استمرار الجلسة النشطة في االنتقال من صفحة إلى أخرى على  

 الموقع. 

 

الخاصة باألداء والتحليالت ملفات تعريف االرتباط   

بفضل ملفات تعريف االرتباط هذه ، يتم تحليل استخدام وأداء الموقع وتحسين الخدمات المقدمة. تحدد ملفات تعريف االرتباط  

 الصفحات التي يراها الزوار أكثر من غيرها ، وما إذا كان الموقع يعمل بشكل صحيح ، والمشكالت المحتملة. 

 



 : سنتان يخزن بيانات االعتماد الفريدة التي تم إنشاؤها للمصادقة. wpfuidتاريخ انتهاء الصالحية  

Tawk: 6تاريخ انتهاء صالحية  أشهر باإلضافة إلى المعلومات مجهولة المصدر ، يتم إرسال البيانات الشخصية الخاصة   

إلى باستخدامك للموقع )االسم والعنوان وعنوان البريد اإللكتروني(  Tawk من خالل متصفحك ومعالجتها بواسطة    Tawk . 

 

 استخدام ملفات تعريف االرتباط والتحكم فيها 

من خالل تغيير إعدادات المتصفح ، يمكن تخصيص تفضيالت ملفات تعريف االرتباط. في هذا السياق ، يمكن استخدام الروابط  

 التالية.

 

Adobe Analytics http://www.adobe.com/uk/privacy/opt-out.html 

AOL https://help.aol.com/articles/restore-security-settings-and-enable-cookie-settings-on-browser 

Google Adwords https://support.google.com/ads/answer/2662922؟hl=ar 

 https://tools.google.com/dlpage/gaoptoutتحليالت جوجل 

Google Chrome http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py؟hl=ar&answer=95647 

Internet Explorer https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-

delete-manage-cookies 

MozillaFirefox http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies 

Opera http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy / 

Safari https://support.apple.com/kb/ph19214؟locale=ar_AR 

 

 حقوق مالك البيانات 

من القانون "الذي ينظم حقوق الشخص المعني" ، على النحو المنصوص عليه في السياسة   11يمكنك تقديم طلباتك ضمن نطاق المادة 

 . Dentalpark، من خالل إرسال نموذج الطلب ، الذي يمكنك الوصول إليه بالتفصيل ، إلى  

Dentalparkإذا تم تقديم الطلبات المتعلقة بالحقوق المذكورة أعاله إلى   بالطرق المحددة في "نموذج طلب مالك البيانات" في )( ،   

)ثالثين( يوًما على أبعد تقدير. على الرغم من أنه من    30يتم تقييم الطلبات واالنتهاء منها في أقرب وقت ممكن وفي غضون  

على الطلبات ، إال أن   الضروري عدم فرض أي رسوم  Dentalpark يحتفظ بالحق في فرض رسوم بناًء على جدول الرسوم الذي    

 . KVKيحدده مجلس  

Dentalparkبصفتك  ، يمكنك التوقف عن استخدام ملفات تعريف االرتباط على الموقع وتغيير أنواعها أو وظائفها وإضافة ملفات   

 تعريف ارتباط جديدة إلى الموقع. 

Dentalparkيمكن لـ  تغيير أحكام نص اإلضاءة في أي وقت. تصبح جميع أنواع التغييرات التي يتم إجراؤها على نص اإلضاءة   

 الحالي فعالة من خالل نشرها على الموقع. تاريخ التحديث األخير في بداية النص. 

قع ، في حالة تقديم طلب يؤدي إلى عدم القدرة  يوافق مالك البيانات على أنه قد ال يكون قادًرا على االستفادة الكاملة من تشغيل المو 

Dentalparkعلى استخدام أي من بياناته الشخصية بواسطة   ، ويصرح بأنه سيكون مسؤوالً عن جميع أنواع المسؤولية الناشئة في   

 هذا السياق. 

Dentalpark Oral and Dental Health Ltd  . 

 



 

 


