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 للنزالء الخصوصیة سیاسة

 مقدمة 1
 حیاة شركة مع تفاعالتك بجمیع یتعلق فیما مسبوقة غیر نزالء تجربة تقدیم نحو بالتزامنا لإلیفاء الشخصیة معلوماتك نستخدم

 نجمعھا. التي الشخصیة المعلومات خصوصیة بحمایة نلتزم التعھد، ھذا إطار وفي )."الغرض"(

 ونفصح ونستخدمھا، الشخصیة، معلوماتك نجمع أننا تدرك فأنت عمل، عالقة بھ تجمعنا آخر شخص أي أو نزالئنا، أحد بصفتك
   )."السیاسة"(ھذه للنزالء الخصوصیة سیاسة مع یتفق بما عنھا

  السیاسة ھذه تطبیق 2
 بزیارتنا، یقومون أو عمل عالقات بھم تجمعنا الذین األفراد من وغیرھم للنزالء الشخصیة لمعلوماتا على السیاسة ھذه ُتطبَّق

 لم ما السیاسة ھذه ُتطبٌّق  كتابًیا. و/أو إلكترونًیا، أو شفھًیا، أكان سواءُ  شكل، أي في الشخصیة المعلومات استخدام على أیًضا وُتطبَّق
 في أدناه) موضح ھو (كما حیاة موقع كان إذا أو إقامتك / جنسیتك على بناءً  منطقتك / ببلدك خاصة خصوصیة سیاسة ھناك تكن
   المنطقة. / البلد ھذا

 المنفصلة القانونیة الكیانات جمیع من اعُتمدت وقد الشخصیة، معلوماتك بحمایة حیاة شركة التزام على السیاسة ھذه تفرض
  لـ حیاة ومنتجعات فنادق لمختلف الخدمات تقدم أو و/ تمتلك و/أو امتیاز، حق تستخدم و/أو تشغل، و/أو تدیر، التي والمتمیزة
Hyatt ®، و Hyatt Park ®، وMiraval ®، و exhale ®، وHyatt Grand ®، وRegency Hyatt ®، وAndaz ®، 

 Ziva Hyatt و ® House Hyatt و ® Place Hyatt و ،® Hyatt by Unbound ومجموعة ،® Centric Hyatt و
, وZilara Hyatt أو Club Residence Hyatt®  العالمات ذات والمنتجعات الفنادق ذلك في بما العالم، أنحاء جمیع في 

 للفنادق، حیاة شركة الكیانات ھذه وتشمل . حیاة" "مواقع وجماعًیا،   حیاة" "موقع (فردًیا، حیاة إلى المنتسبة المستقلة التجاریة
 ومنتجعات فنادق تمتلك التي والظاھرة المستقلة القانونیة الكیانات وجمیع مباشرة، غیر أو مباشرة بصورة لھا التابعة والشركات

 والضمیر "حیاة" تشیر السیاق، وحسب التجاریة. حیاة عالمة تحت الخدمات لك تقدم التي الكیانات أو العالم أنحاء جمیع في حیاة
  والمتمیزة. المستقلة القانونیة الكیانات إلى إجماالً  سیاسةال ھذه في الواردة "نا" الملكیة وضمیر "نحن"

 إال العالمي، المستوى على لدینا الشخصیة المعلومات معالجة ألنشطة نطاق أشمل وصف في السیاسة ھذه من الھدف یتمثل حین في
 المناطق. ھذه قوانین تفرضھا التي للقیود طبًقا القضائي االختصاص مناطق بعض في أكثر لقیود تتعرض قد ھذه المعالجة أنشطة أن

 المعلومات تلك معالجة طریقة أو جمعھا یمكننا التي الشخصیة المعلومات أنواع معینة بلد/منطقة قوانین تقید قد المثال، سبیل على
 المحلي. القانون متطلبات یعكس بما الممارسات و/أو الداخلیة السیاسات نضبط الحاالت، ھذه مثل وفي الشخصیة.

 إذا بھا المعمول الموظف خصوصیة سیاسة أو للموظفین الخصوصیة سیاسة على االطالع ُیرجى حیاة، شركة في موظًفا كنت اإذ
 كنزیل. منك جمعھا حالة في إّال  الشخصیة، بیاناتك على تسري ال السیاسة ھذه كانت

 نجمعھا التي الشخصیة المعلومات أنواع 3
 تشمل كفرد. ھویتك تحدید خاللھا من یمكن أو تحدد التي المعلومات إلى السیاسة هھذ في الشخصیة" "المعلومات مصطلح یشیر
 المعمول القانون إلى استناًدا القضائي االختصاص منطقة حسب تختلف قد (والتي بمعالجتھا نقوم التي الشخصیة المعلومات أنواع

  یلي: ما بھ)

 المیالد ومحل وتاریخ الوظیفي والمسمى بالعمل والخاصة الشخصیة االتصال جھات وبیانات إقامتك ومحل وجنسك اسمك •
  والتأشیرة؛ السفر جواز ومعلومات والجنسیة الشخصیة والصورة

  الوجوه؛ على التعرف ألیكسا)، المثال، سبیل (على الصوت على التعرف البیومتریة، المعلومات •

 علیھا حصلت التي والخدمات والسلع والمغادرة الوصول وتاریخ بھا أقمت التي الفنادق ذلك في بما النزیل، امةإق معلومات •
 ورسائل بھا المتصل الھواتف وأرقام والعطلة) الغرفة (تفضیالت الخدمة تفضیالت حول والمالحظات الخاصة والطلبات

  المستلمة؛ الھاتف ورسائل النصیة والرسائل الفاكس

 وأي حیاة لدي الدائم النزیل برنامج اعتماد وأوراق حسابك وتفاصیل الدفع طریقة وتفاصیل االئتمانیة، بطاقتك صیلتفا •
  سفر؛ شریك أو دائم مسافر برنامج
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 خدمات أو إقامة أماكن إلى تحتاج التي الصحیة الظروف المثال سبیل (على الخاصة الطلبات الستیفاء الزمة معلومات أي •
 محددة)؛

 أو االستقصاءات، في لدیك التسویق تفضیالت بشأن تقدمھا التي المحتویات أو التقییمیة، التعلیقات أو المعلومات، •
 بالجھات الخاصة التطبیقات أو لنا التابعة اإللكترونیة المواقع أو الترویجیة، العروض أو المنافسات، أو المسابقات،
 الخارجیة؛

 في (بما المغلقة التلفزیونیة الدوائر أنظمة باستخدام حیاة منتجعات أو فنادق أحد في قامةاإل خالل جمعھا تم التي المعلومات •
 البطاقة ومفتاح موقعك)، أو الخلوي، ھاتفك أو الذكي، جھازك أو حاسوبك، حول بیانات تجمع التي الالسلكیة الشبكات ذلك
 أخرى؛ وتقنیة أمنیة أنظمة وأي

 8و 7 القسم في تفصیالً  ذلك (سنتناول اإللكتروني موقعھا أو حیاة شركة تطبیق على دخولال أثناء جمعھا تم التي المعلومات •
  أدناه؛

 معھم نعمل الذین األفراد من وغیرھم والموردین الشركة حسابات بموظفي المتعلقة التفاصیل من وغیرھا االتصال تفاصیل •
 واألحداث)؛ االجتماعات مخططي أو السفر وكالء (مثل

 العمالء. برصید المتعلقة المعلومات محدودة، حاالت وفي •

 في ذلك ومع بعلمك. عنك نیابة شخص یقدمھا أو بنفسك تقدمھا التي المعلومات ھي بمعالجتھا قومن التي الشخصیة المعلومات معظم
 أثناء في أو لنا تقدمھا التي األخرى المعلومات إلى استناًدا بشأنك استنتاجھا نستطیع التي الشخصیة المعلومات نعالج الحاالت، بعض

 (حیث العمل وصاحب الطیران، وشركة سفرك، وكیل (مثل خارجي طرف من ھانتلقا التي الشخصیة المعلومات أو معك، تعامالتنا
 بیاناتك على أیًضا السیاسة ھذه تسري لدیك). الوالء نظام مزود أو الخارجي الطرف بطاقة أو لك)، بالحجز العمل صاحب یقوم

  اآلخر. للطرف ةالخصوصی سیاسة في تحدیًدا مشتملة كانت إذا إال آخر طرف من علیھا نحصل التي الشخصیة

 لقوانین وفًقا حساسة" شخصیة "معلومات نجمعھا التي أو لنا تقدمھا التي الشخصیة المعلومات فیھا ُتعتبر حاالت ھناك تكون قد
 الشخصیة المعلومات أّنھا على "الحساسة الشخصیة المعلومات"  القوانین ھذه وُتعرِّف المناطق. أو البلدان بعض في الخصوصیة

 من غیرھا أو الدینیة المعتقدات أو السیاسیة، اآلراء أو للفرد، القومي أو العرقي األصل نستخلص أو نحدد أن یمكن اللھاخ من التي
 أو الطبیة، المعالجات أو العقلیة أو البدنیة الصحیة الحالة أو المھنیین، رابطة أو العمال نقابة عضویة أو المماثلة، األخرى المعتقدات

 ُتمّثل قد جًدا، نادرة حاالت وفي الجنسیة. المیول أو الجنسیة الحیاة عن والمعلومات البیومتریة، المعلومات أو ة،الوراثی البیانات
 الشخصیة "المعلومات بمعالجة فقط نقوم ونحن فیھ. ُتقیم الذي البلد في الحساسة الشخصیة البیانات من جزًءا المالیة السجالت
  بھ. المعمول القانون یتطلبھ وما بھ المسموح حدود في تتبعھا التي ئيالقضا االختصاص منطقة في الحساسة"

 أي معالجة على والخطیة الصریحة موافقتك تمنح بذلك فأنت المحلي، القانون یتطلبھ ما حدود في السیاسة، ھذه على موافقتك عند
 بیاناتك تقدیم على مجبر غیر أنت لیة.ما معلومات أو حساسة شخصیة معلومات تعتبر والتي حیاة إلى تقدمھا شخصیة بیانات

 شراء من یمنعك لن وھذا القانون، بموجب بھا المسموح الحدود في إّال  حیاة لشركة تقدیمھا عدم اخترت والذي الحساسة الشخصیة
  حیاة. شركة خدمات من االستفادة أو منتجات أي

 الشخصیة المعلومات نستخدم كیف 4
 یلي: ما بغرض عنھا واإلفصاح واستخدامھا، ،الشخصیة معلوماتك من أجزاء جمع لنا یحق بھا، المعمول للقوانین وفًقا

 والخدمات؛ السلع من وغیرھا الفنادق في اإلقامة مقابل ودفع توفیر •

 (مثل اآلخر الطرف من علیھا نحصل التي والخدمات المعلومات ذلك في بما لك المتمیزة الخدمة من مستوى أفضل توفیر •
 النقل)؛ وخیارات المحلیة السیاحیة والمزارات حیاة ومنتجعات فنادق في اإلضافیة النزیل خدمات

 والنقل؛ المطاعم معامالت ذلك في بما عنك، نیابةً  الخدمات تسھیل •

 )؛®Hyatt of World (مثل الدائم حیاة نزیل برنامج إدارة •

 ومنظمي السفر، وكالء (مثل سفرك ترتیبات إجراء عملیة في یشارك شخص وأي تجاھك، التعاقدیة بااللتزامات الوفاء •
 الوالء وبرامج الطیران، شركات ومشغلي االئتمان، بطاقات شركات (مثل والموردین العمل) صاحب أو الجماعي السفر

 الخارجي)؛ بالطرف الخاصة
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 ُیرجى ذلك (رغم والمبیعات للتسویق المباشر یجوالترو الجودة، ضمان واستقصاءات العمالء ورضا السوق، أبحاث إجراء •
  المباشر)؛ للتسویق إجرائنا كیفیة حول المعلومات من لمزیدٍ  أدناه 9 القسم على االطالع

  اآلخرین؛ والزوار والنزالء العمل، لطاقم واألمن السالمة توفیر •

  العامة؛ السجالت حفظ إدارة •

  والتنظیمیة؛ القانونیة المتطلبات تلبیة •

 وتقییمھا؛ والخدمات المنتجات تباراخ •

 كلوب). ریزیدنس حیاة مواقع سیاق في المثال سبیل (على االئتمان طلبات ومعالجة •

 وبما معالجتھا، أجلھ من یتم الذي الغرض لتحقیق ضرورًیا ذلك كان طالما علیھا وتحافظ الشخصیة معلوماتك حیاة تستخدم
 لدینا. المخاطر إدارة وإرشادات ةوالتنظیمی القانونیة التزاماتنا مع یتماشى

 الشخصیة معلوماتك عن اإلفصاح 5
 في بھ. المعمول للقانون وفًقا اإلفصاح ھذا یكون بأن دائًما ونلتزم الشخصیة. معلوماتك عن اإلفصاح إلى نلجأ قد آلخر، حین من

 من المعلومات ننقل أن قبل موافقتك على الحصول البیانات خصوصیة قوانین علینا تفرض قد القضائي، االختصاص مناطق بعض
 على موافقتك تمنح بذلك فأنت المحلي، القانون یتطلبھ ما حدود في السیاسة، ھذه على موافقتك عند األخرى. البلدان إلى المنشأ بلد
  .4 القسم في اآنفً  ذكره سبق وما القسم ھذا في علیھا المنصوص الحدود في بالغرض للوفاء أخرى بلدان إلى الشخصیة بیاناتك نقل

 یلي: ما تشمل أعاله) 4 القسم في المبینة تلك إلى (إضافة المعلومات تلك عن فیھا نفصح قد التي الظروف وتشمل

 والموردین الخدمات ومزودي وكالئنا 5.1
 نعھد وعندما خارجیة. ألطراف المعلومات و/أو المھام بعض بتنفیذ نعھد أن یمكن العالمیة، الفندقیة العالمات معظم مثل

 بحمایة األطراف تلك ُنلِزم فإننا خارجي، خدمات مزود إلى نقدمھا أو خارجي لطرف الشخصیة معلوماتك بمعالجة
 المناسبة. األمنیة التدابیر تخاذا مع وأحكامھا، السیاسة ھذه لشروط وفًقا الشخصیة معلوماتك

 المستھلك أراء 5.2
 أیًضا. عنك بیانات تمتلك أخرى شركات إلى البیانات ھذه عن اإلفصاح لنا فیحق الشخصیة، ببیاناتك نحتفظ إننا وحیث
 بتقدیم الشركات ولھذه لنا السماح ثم ومن واھتماماتك، تفضیالتك فھم بغرض المعلومات جمع الشركات لھذه ویجوز

 ذلك على االعتراض لك یحق مباشرة، تسویقیة ألغراض الشخصیة بیاناتك استخدام حالة في أفضل. بشكل لك خدماتال
 المعلومات من مزیدٍ  على العثور یمكن أدناه. 12 القسم في المتوفرة االتصال معلومات باستخدام معنا التواصل خالل من

  أدناه. 9 القسم في المباشر للتسویق إجرائنا كیفیة حول

 االئتمان تفویض 5.3
 القوانین مع یتوافق بما المختصة الخارجیة األطراف إلى عنھا وُیفصح الشخصیة معلوماتك تستخدم االئتمان، طلبك عند

 علیھ. والمحافظة ائتمانًیا سقًفا منحك سیتم كان إذا ما تحدید بغرض بھا المعمول

 التجاریة األعمال ملكیة نقل 5.4
 أو المدیر ورد ممارسة عن نتوقف أو األصول، من وغیرھا الفنادق نبیع قد التجاریة، أعمالنا لتطویر جھودنا مواصلة مع

 تم التي الشخصیة معلوماتك تضمین لنا یجوز الظروف، ھذه مثل وفي الحالي. الوقت في حیاة لموقع االمتیاز مانح
 االستحواذ حال في أیًضا الملكیة. نقل عملیات من أي في تجاریة كأصول الشخصیة، المعلومات بتلك التحكم أو جمعھا،

 فیھا التحكم أو جمعھا تم التي الشخصیة معلوماتك فإن أصولنا، من كبیر جزء أو االحتمال، بعید أمر وھو شركتنا، على
  الملكیة. منقولة األصول تلك من جزًءا تمثل قد
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 Folio-E برنامج 5.5
 بطاقة وتستخدم حیاة، لشركة التابع Folio-E برنامج في المشاركة الشركات بإحدى مستقل مقاول أو موظف كنت إذا

 مستقل) مقاول كنت (إذا الشركة عمیل أو بالشركة) موظف كنت (إذا العمل صاحب لك أعطاھا التي الشركة ائتمان
 حیاة. لشركة التابع Folio-E برنامج من االستفادة لك فیحق حیاة، فنادق أحد في الفندق فاتورة لسداد

 إقامتك تواریخ ذلك في (بما حیاة فندق جانب من إلكترونًیا فاتورتك مستخرج نقل سیتم ،Folio-E برنامج إطار في
 في بما النثریة، النفقات وجمیع الغرف رسوم ذلك في بما حیاة، فندق في المدفوعة والمبالغ االئتمانیة بطاقتك وتفاصیل

 الوالیات في الموجود حیاة معلومات منظا عبر والترفیھ) والمشروبات األطعمة رسوم الحصر، ال المثال سبیل على ذلك
 المستخرج صیاغة في حیاة عن نیابةً  یتصرف والذي المتحدة بالوالیات مقره كائن خارجي خدمات مزود إلى إما المتحدة
  إلى: وإرسالھ

 لھم، التابعین المعنیین الفرعیین المقاولین و/أو االئتمانیة البطاقة إصدار وجھة االئتمانیة البطاقة شبكة مشغل •
 المقاولون (و/أو الشركة عمیل أو العمل صاحب إلى المستخرج ھذا بإرسال بدورھم سیقومون والذین

 وتتبعھا؛ السفر نفقات معالجة تسھیل بھدف المعنیون) الفرعیون

 الفرعیین المقاولین (و/أو الشركة عمیل أو العمل صاحب إلى اإلرسال یتم القلیلة، الحاالت بعض في •
  الغرض. لنفس رةمباش المعنیین)

 على تتعامل خصوصیة قوانین لدیھا لیس والتي المتحدة، الوالیات داخل فاتورتك مستخرج تتلقي التي الكیانات توجد
 العالم في أخرى مناطق في المتبعة الطریقة بنفس الشخصیة المعلومات استخدامات جمیع مع وبالتفصیل التحدید وجھ

 نقلھا في التحكم سیتم الشخصیة، بیاناتك حمایة ولضمان الجنوبیة). أمریكا مناطق بوأغل وأسترالیا وكندا أوروبا (خاصة
 لمزید- علیك) تسري كانت (حیثما الُملِزمة الشركة قواعد ِقبل من المتحدة بالوالیات مقره الكائن حیاة معلومات نظام إلى
 الذي الخارجي الخدمة مزود سیخضع  أدناه. 12 القسم إلى الرجوع ُیرجى الملزمة، الشركة قواعد حول المعلومات من

  الُملِزمة. حیاة شركة قواعد متطلبات مع تتفق التي التعاقدیة األحكام إلى المستخرج، صیاغة في حیاة عن نیابةً  یتصرف

 الشركة عمیل أو الموظف أو االئتمانیة البطاقة محرر أو االئتمان بطاقة شبكة مشغل إلى الشخصیة اتالمعلوم نقل فور
 ولكنھا السیاسة، ھذه في الموضحة للحمایة تخضع تعد لم فإنھا ، سبق مما أًیا أو بھم الخاصین الفرعیین المقاولین أو

 محرر مع أو الصلة، ذي االئتمان بطاقات شبكة شغلم مع أو الشركة، عمیل مع أو العمل صاحب مع لترتیباتك تخضع
 سبق. مما أًیا أو االئتمان بطاقة

 القانونیة المتطلبات 5.6
 إجراءات بموجب بذلك للقیام مضطرین كنا إذا بك تتعلق لدینا شخصیة معلومات أي عن اإلفصاح في بالحق نحتفظ

 الفندق أو حقوقنا حمایة أو للقانون لالمتثال فیھا مرغوب أو ضروریة أنھا قررنا إذا أو حكومي كیان طلبھا إذا أو قضائیة
 تم التي الشخصیة المعلومات على اإلبقاء بحق أیًضا نحتفظ أننا كما بھا. المعمول القوانین مع یتوافق بما عنھما الدفاع أو

 باالحتفاظ صةخا قوانین وأي والضرائب المحاسبة للوائح لالمتثال الشخصیة المعلومات ھذه مثل ومعالجة جمعھا
 بالسجالت.

 الشخصیة للمعلومات الدولیة النقل عملیات 6
 في والتي بھا، المعمول القوانین مع یتوافق بما البیانات معالجة ألنشطة مركزیة محددة جوانب نمتلك الدولیة، الشركات معظم مثل
 أحد في ُتقیم حجز/أو تجري كنت إذا المثال، سبیل على آخر. إلى بلد من الشخصیة معلوماتك نقل إلى ستؤدي الحاالت من كثیر

 المتحدة الوالیات في ومعالجتھا نقلھا سیتم العملیة ھذه في جمعھا تم التي الشخصیة البیانات فإنّ  المتحدة، الوالیات خارج حیاة مواقع
 االطالع ُیرجى الملزمة، شركتنا قواعد حول المعلومات من لمزیدٍ   - علیك) تطبیقھا یتم (حیث للشركات الملزمة حیاة لقواعد وفًقا
 الحفاظ إلى تسعى قوانین المعلومات معالجة محل القضائي االختصاص مناطق لدى یكون ال أو یكون قد ). أدناه  12 القسم على
 معلوماتك معالجة مسیت فإنھ حیاة، شركات داخل الشخصیة معلوماتك نقل تم متى ذلك، ومع الشخصیة. المعلومات خصوصیة على

 یتم قد التي حیاة ومنتجعات بفنادق قائمة على العثور یمكن بھا. معمول قوانین وأي وأحكامھا السیاسة ھذه لشروط وفقا الشخصیة
  التالي: العنوان على "All" باختیار وذلك الكیانات، تلك فیھا توجد التي القضائیة والھیئات إلیھا، الشخصیة معلوماتك نقل

hotels-https://www.hyatt.com/explore.  

 قد حیث مختلفة، أماكن في لھم مقرات الشخصیة معلوماتك إلیھم ننقل الذین الخارجیین الموردین بعض یتخذ قد ذلك، إلى باإلضافة
 أطراف إلى الشخصیة المعلومات بنقل نقوم عندما األم. بلدك في جودةالمو تلك من البیانات لحمایة أقل معاییر منھا لبعض یكون

https://www.hyatt.com/explore-hotels
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 ھذه وأحكام لشروط وفًقا الشخصیة معلوماتك بحمایة الخارجیة األطراف وُنلزم مناسبة، حمایة إجراءات وجود نضمن فإّننا خارجیة،
 یدعمون محلیین موردین )1( مجموعتْین: في عام بشكل الخارجیة األطراف ھذه وتندرج مناسبة. أمنیة تدابیر اتخاذ مع السیاسة،

 فنادق فیھا تعمل التي البلدان من أي في یعملون قد والذین حیاة، ومنتجعات فنادق من مجموعات أو حیاة ومنتجعات فنادق
 في متواجدین یكونوا قد والذین ككل، حیاة شركة یدعمون والذین مركزًیا، معھم الُمتعاَقد الخدمات مزودي )2( أو حیاة؛ ومنتجعات

  كونغ. وھونغ وسویسرا، الرئیسي)، مقرنا (حیث المتحدة الوالیات سیما وال الرئیسیة، أعمالنا أماكن

 اإلنترنت عبر لنا زیارتك عند نجمعھا التي المعلومات 7
 یلي: ما معرفة في ترغب فقد حیاة، مواقع من موقع أي على بالدخول قمت إذا

 كھویت عن الكشف دون التصفح ُیمكنك 7.1
 ھویتك. عن الكشف أو الدخول تسجیل دون دائًما للویب مواقعنا زیارة ُیمكنك

 االستخدام معلومات 7.2
 األمثلة وتشمل المواقع. لھذه استخدامك كیفیة حول المعلومات بجمع نقوم فإننا اإلنترنت، على مواقعنا بزیارة تقوم عندما
 فیھا تقوم مرة كل في لدیك الكمبیوتر جھاز إلى تلقائیا اإلنترنت بروتوكول عنوان تخصیص المعلومات ھذه مثل على

 صفحة، كل في قضیتھ الذي والوقت إلیھا بالدخول قمت التي والصفحات ووقتھا، زیارتك وتاریخ اإلنترنت، بتصفح
 بزیارتھ قمت اإلنترنت عبر آخر موقع أي وعنوان لدیك، الجھاز تشغیل ونظام تستخدمھ، الذي اإلنترنت متصفح ونوع

 تعریف ملف أنشأت إذا إّال  شخًصا بصفتك بك المعلومات ھذه ربط یتم وال بعدھا. أو اإللكتروني موقعنا زیارة بلق
 الُمستخدم. الجھاز نوع بسجالت االحتفاظ ُیمكننا ولكن المستخدم،

 األخرى المماثلة والتقنیات االرتباط تعریف ملفات 7.3
 استخدام یمكن ال كفاءتھا. وتحسین المواقع ھذه تقییم بغرض للویب مواقعنا على االرتباط تعریف ملفات تقنیة نستخدم
 ولیس جھازك، أو متصفحك على الملفات ھذه تتعرف حیث ھویتك. عن للكشف وحدھا لدینا االرتباط تعریف ملفات

 یمكنك ،االرتباط تعریف لملفات حیاة استخدام كیفیة حول معلومات على للحصول للویب. لمواقعنا زیارتك عند ھویتك،
 .hyatt.com زیارة

 حجبھا، حالة وفي اإلنترنت. متصفح إعدادات تعدیل طریق عن حجبھا یمكنك الملفات، ھذه قبول في ترغب ال كنت إذا
 تعریف ملف بإنشاء المرتبطة التخصیص ممیزات فیھا بما للویب، مواقعنا ممیزات جمیع استخدام على قادًرا تكون فلن

 المستخدم.

 الویب موقع على عملھا وكیفیة األخرى المماثلة والتقنیات االرتباط تعریف ملفات حول المعلومات من مزید یتوفر
allaboutcookies.org. 

 االجتماعي التواصل مواقع 7.4
 اجتماعي تواصل منصات دمج ىعل تعمل أخرى وممیزات إضافیة مكونات على للویب مواقعنا أیًضا تحتوي أن ُیمكن 

 یقوم الذي الثالث الطرف یتمكن ربما بذلك، قیامك حالة وفي یدوًیا. تفعیلھا من ستتمكن للویب. مواقعنا إلى ثالث لطرف
 ربط الثالث للطرف ُیمكن كما ھذه، الویب لمواقع استخدامك كیفیة تحدید وفي ھویتك، تحدید من المنصات ھذه بتشغیل

 حمایة سیاسات إلى الرجوع ُیرجى علیھ. وتخزینھا االجتماعي التواصل مواقع على التعریفي ملفك عم المعلومات ھذه
 الشخصیة. ببیاناتك یتعلق فیما المنصات ھذه بھ تقوم ما على للوقوف ھذه االجتماعي التواصل بمنصات الخاصة البیانات

 مسئولیتك. على بذلك تقوم فإنك ىاألخر والممیزات اإلضافیة المكونات تلك بتفعیل قیامك حالة وفي

 المستخدم تعریف ملف إنشاء 7.5
 التي المعامالت تسھیل أخرى، أمور بین من بھدف، بحیاة الخاص الویب موقع على المستخدم تعریف ملف إنشاء ُیمكنك
 من مزیدال إجراء لنا ُیتیح وھذا اھتماماتك. یناسب بما للویب مواقعنا على تجربتك وتخصیص اإلنترنت عبر تجریھا

 قواعد لتزوید لدیك المستخدم تعریف ملف في توردھا التي المعلومات نستخدم أن یمكننا كما لك. المناسبة التوصیات

http://www.allaboutcookies.org/
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 المستخدم، تعریف ملف إنشاء عند الحال. مقتضى حسب لنا، التابعین الخدمات مزودي لدى أو لدینا الموجودة البیانات
  األغراض. لھذه تقدمھا التي شخصیةال للمعلومات استخدامنا على توافق فإنك

 لدیك المستخدم تعریف ملف في إلدراجھا إلینا قدمتھا التي الشخصیة البیانات من أي إزالة أو تحدیث أو عرض یمكنك
 .ncierge@hyatt.comco إلى إلكتروني برید إرسال أو اإلنترنت عبر المستخدم تعریف ملف تعدیل طریق عن
 التي الشخصیة البیانات من أي استخدام في بالحق نحتفظ فإننا لدیك، المستخدم تعریف ملف حذف ذلك بعد أردت وإن
 یفرض لم (ما الجودة. وضمان بالسجالت االحتفاظ بھدف لدیك المستخدم تعریف ملف في إلدراجھا إلینا قدمتھا أن سبق
 مستخدم، تعریف ملف إنشاء عدم اخترت لو حتى استخدامھا). أو معالجتھا وقف أو خصیةالش بیاناتك مسح القانون علینا
 وشرائھا. الخدمات عن للبحث للویب مواقعنا استخدام یمكنك فإنھ

 أخرى ویب لمواقع ارتباطات 7.6
 لىع حجز إجراء أو ھدایا شھادة شراء المثال، سبیل على وقررت، www.hyatt.com الویب لموقع زیارتك حال في
 تحویلك فسیتم اإلنترنت، عبر وظیفة على للحصول التقدم أو مكافأة طلب نماذج إرسال أو سیارة استئجار أو جوي خط
 للویب مواقعنا على موجود ارتباط فوق نقرت وإذا الخدمات. تلك لتوفیر معھا نتعاقد أخرى لجھات تابعة ویب مواقع إلى
 ربطك تم قد كان إذا ما لتحدید المتصفح داخل الموقع شریط إلى تنظر أن دائًما علیك فیجب آخر، ویب موقع أي على أو

 ال أو مسؤولیة، نتحمل ال المعلومات. جمع في ممارساتنا على ومسؤولیتنا السیاسة ھذه وتقتصر مختلف. ویب بموقع
 التابعة ألخرىا الویب لمواقع الخصوصیة سیاسات أو المعلومات جمع ممارسات األحوال، جمیع في نضمن أن یمكننا

 المواقع. تلك إلى مباشر بشكل الشخصیة لمعلوماتك إرسالك حالة في لدینا الخدمات مزودي أو خارجیة ألطراف
 لو حتى لدینا، الخدمة مزودي أو الخارجیة األطراف لھذه التابعة الویب مواقع محتوى نضمن ال ذلك، إلى باإلضافة

 سیاسات قراءة على نحثك ونحن للویب. مواقعنا على موجود ارتباط اللخ من المواقع ھذه على الدخول إمكانیة كانت
 ھذه إلى الدخول أثناء في شخصیة معلومات أي تقدیم قبل الخارجیة المواقع من بأي الخاصة واألمن الخصوصیة

 المواقع.

 األمن 7.7
 لتشفیر ")TLS(" اآلمنة المنافذ طبقة نظام نستخدم فإّننا لنا، بالنسبة بالغة أھمیة ُیمّثل الشخصیة معلوماتك أمن ألنّ  نظراً 

 اإلنترنت. عبر إلینا الشخصیة معلوماتك نقل عملیة تشفیر یتم ،TLS استخدام عند إلینا. تقدمھا التي الشخصیة المعلومات
 رمز وجود من التأكد طریق عن TLS التشفیر نظام باستخدام تنتقل الشخصیة معلوماتك كانت إذا مما التحقق ویمكنك

 الشخصیة بیاناتك أنّ  من التحقق أیضا یمكنك كما المتصفح. لنافذة السفلي الشریط على الصلب المفتاح أو المغلق قفلال
 قد الصفحة في المدرجة الویب لعنوان البادئة أنّ  من التأكد خالل من TLS التشفیر نظام باستخدام تشفیرھا یتم سوف

 أنّ  تفترض أن ینبغي فال "،https" البادئة و/أو المناسب الرمز ؤیةر عدم حالة وفي ".https" إلى "http" من تغیرت
 إرسالھا. قبل تشفیرھا سیتم تقدیمھا منك ُیطلب التي الشخصیة المعلومات

 قواعد على لدینا الخدمات مزودي قبل من و/أو بأنفسنا نخزنھا اإلنترنت عبر منك نجمعھا التي الشخصیة المعلومات
 األمنیة التدابیر من وغیرھا الحمایة جدار وتقنیة واإللكترونیة المادیة التحكم وحدات من جموعةم خالل من محمیة بیانات

 استخدامھا سوء أو الشخصیة المعلومات جمیع فقدان منع یمكنھا ال األمنیة اإلجراءات ھذه مثل فإن ذلك، ومع المعقولة.
 ھذه بمثل تتعلق مسؤولیات أو أضرار أي مسؤولیة حملنت ال القانون، بھ یسمح حد أقصى وإلى أننا، كما تغییرھا، أو

 والذي الشخصیة للمعلومات تبدیل أو استخدام سوء أو فقدان بأي بإخطارك نقوم سوف القانون، یقتضي حیثما الحوادث.
 حقوقك. لحفظ المناسبة التدابیر اتخاذ من تتمكن حتى علیك یؤثر قد

 القُّصر األطفال 7.8
 معلومات بطلب نقوم ال أننا كما األطفال قبل من شراؤھا لیتم الخدمات أو المنتجات بیع إلى للویب مواقعنا تعمد ال

 التي القضائي االختصاص منطقة في قاصر (أو عاًما 18 دون عمرك كان إذا األطفال. من قصد عن جمعھا أو شخصیة
   وصي. أو الوالدین أحد بصحبة الویب مواقع استخدام فقط یمكنك فإنھ للویب)، مواقعنا إلى منھا تدخل

 المستھدفة اإلعالنات 7.9
 تكون قد أنھّ  نرى الذي التسویق أو اإلعالنات مشاركة في القانون، یسمح حسبما أخرى، شركات مع التعاون ُیمكننا
 من المرسلة الرسائل أو لدینا التطبیقات أو الویب مواقع على المعروضة اإلعالنات ھذا: یشمل وقد لك. ومفیًدا مناسًبا

 على تراھا التي اإلعالنات ھذه تعتمد قد األخرى. الشركات ویب مواقع على نعرضھا التي اإلعالنات أو نبنا،جا

mailto:concierge@hyatt.com
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 أو للویب موقعنا على أنشطتك على تعتمد وربما خارجیة، أطراف قبل من جمعھا تم التي أو بجمعھا قمنا التي المعلومات
 خارجیة. ألطراف الوي مواقع على بأنشطتك

 التطبیقات 8
 البرید وعنوان والعنوان االسم مثل شخصیة معلومات إلینا ُترسل فقد الستخدامھ، تسجل أو تطبیقاتنا أحد بتنزیل تقوم ندماع

 بطاقة وبیانات المالیة والبیانات األخرى التسجیل وبیانات المرور وكلمة المستخدم واسم المیالد وتاریخ الھاتف ورقم اإللكتروني
 منھما. أًیا أو ةوصور شخصي ووصف االئتمان

 المحمول بجھازك المتعلقة التقنیة المعلومات وتشمل تلقائًیا محددة معلومات جمع یمكننا تطبیقاتنا، استخدامك فعند ذلك، على عالوة
 الطریقة حول ومعلومات المحمول جھازك على تستخدمھ الذي المتصفح ونوع جوالك شبكة ومعلومات الوحید جھازك والُمعّرف

 التطبیق. ھذا بھا دمتستخ التي

 الُمخزنة المعلومات جمع أیًضا ُیمكننا فقد المعلومات، جمع على فقط موافقتك وبعد باستخدامھا تقوم معینة تطبیقات على اعتماًدا 
 نتمكن حتى ضرورًیا كان (كلما الدخول تسجیل معلومات أو األصدقاء قوائم أو االتصال جھة معلومات ذلك، في بما جھازك، على
 اآلخر. الرقمي المحتوى أو الموقع معلومات أو الفیدیو مقاطع أو الصور أو طلبك) عند األخرى التطبیقات إلى بیانات إرسال من
 مستقل. تطبیق لكل الخصوصیة بیان في موضحة بجمعھا نقوم التي المعلومات أنواع حول التفاصیل من المزید أن كما
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 تفاصیل تقدیم عن االمتناع تفضیلك حالة في إلینا. تقدمھا أن ترید التي وجدت) (إن الشخصیة اتالبیان أي تختار أن دائما یمكنك
 اسم). بدون حجز إجراء یمكننا ال المثال، سبیل (على معنا تجاربك بعض تتأثر فقد معینة،

 نتصل فقد الفاكس) رقم أو الھاتف قمر أو اإللكتروني البرید عنوان أو البریدي العنوان (مثل لدیك االتصال تفاصیل لنا قدمت وإذا
 معلوماتك بمشاركة أیًضا نقوم تھمك. قد أنھا نعتقد التي المقدمة والفعالیات الترویجیة والعروض والخدمات بالمنتجات إلبالغك بك

 قد ي،القضائ االختصاص مناطق بعض في مباشرة. معك األطراف ھذه تتواصل وقد بعنایة، مختارة خارجیة أطراف مع الشخصیة
 كل على الحصول إما تختار أن دائًما ویمكنك بذلك. القیام قبل مسبقة موافقة على الحصول البیانات خصوصیة قوانین علینا تفرض

 تعلیمات اتباع أو أدناه 12 القسم في المبین النحو على بنا االتصال خالل من علیھا الحصول عدم أو منھا أي أو المراسالت ھذه
  المراسالت. ھذه في الواردة االشتراك" "إلغاء

 لدیك المفضلة االتصال طرق توضیح منك نطلب فإّننا )،®Hyatt of World (مثل الدائم، النزیل برنامج في حساب لدیك كان إذا
 خاللھا من ترغب التي الطریقة توضیح أیًضا منك نطلب وقد لدیك. المستخدم تعریف ملف إنشاء عند أو العضویة طلب تقدیم عند
 كنت إذا وما العادي) البرید أو اإللكتروني البرید عبر المثال سبیل (على وترویجیة تسویقیة معلومات أو عروض أي استالم في

  تغییرھا. دائًما یمكنك تفضیالتك، توضیح وبمجرد االستقصاءات. في للمشاركة استعداد على

 البیانات خصوصیة قوانین علینا تفرض قد السیاسة ھذه على موافقتك على وباإلضافة القضائي، االختصاص مناطق بعض في
 موافقتك تكون قد معینة، ظروف وفي التحدید. وجھ على تطلبھا لم معلومات إلیك نرسل أن قبل منفصلة موافقة على الحصول

 المعلومات بتقدیم تتطوع عندما و/أو بطلباتك الوفاء أجل من للمراسالت حاجة ھناك تكون عندما المثال سبیل لى(ع ضمنیة
 المعلومات تعتبر حین المثال، سبیل (على بھا المعمول للقوانین وفًقا صراحة موافقتك نطلب قد أخرى، حاالت وفي لنستخدمھا).

  المحلیة). اللوائح بموجب حساسة شخصیة معلومات جمعھا تم التي

 ولن لدیك االتصال تفاصیل "حجب" فسیتم الطلب، ھذا مثل تلقي وعند المباشر. التسویق مواد إرسال لعدم بھ تتقدم طلب بأي سنلتزم
  بإلغائھ. موافقة الحق وقت في تقدم لم ما علیھ واإلبقاء طلبك تسجیل یضمن أن شأنھ من وھذا ُتحذف.

 إلیھا الوصول أو الشخصیة معلوماتك تحدیث 10
 أي عن االستفسار ترید كنت إذا وتحدیثھا. الشخصیة معلوماتك إلى الوصول في الحق لدیك المحدودة، االستثناءات بعض وجود مع
 العناوین إلى إلكتروني برید رسالة أو كتابي طلب إرسال طریق عن بذلك القیام یمكنك بھا، نحتفظ التي الشخصیة معلوماتك من

 بطاقة (مثل ھویتك یثبت مستند من ونسخة الھاتف ورقم والعنوان بالكامل اسمك إدراج من التأكد ُیرجى أدناه. 12 سمالق في الواردة
 االتصال إلى احتیاجنا حال في أو بك، تتعلق شخصیة معلومات أي نالدی كانت إذا وما ھویتك من نتأكد حتى السفر) جواز أو الھویة

 سریع، تتابع في واحد طلب من أكثر بإجراء تقوم وعندما التأكید. ھذا إجراء منك نطلب فقد إضافیة معلومات أي على للحصول بك
 جوھري. تغییر علیھا طرأ قد بنود أي بتحدید كتفاءاال مع السابقة الطلبات في ذكرناه ما إلى باإلشارة التالیة طلباتك على الرد فیمكننا
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 خطاب إرسال طریق عن قانونیة ألسباب معالجتھا إیقاف أو إزالتھا، أو حوزتنا، في التي الشخصیة معلوماتك تصحیح طلب ُیمكنك
 إیقاف وجوب أو شخصیةال المعلومات صحة عدم على نتفق كنا وإذا أدناه. 12 القسم في الموضحة العناوین إلى إلكتروني برید أو

 فسوف الشخصیة، المعلومات صحة عدم على نتفق ال كنا إذا أما تصحیحھا. أو الشخصیة المعلومات بحذف سنقوم المعالجة، عملیة
 ذات الملفات في صحیحة غیر الشخصیة المعلومات أن الحقیقة نسجل وسوف إلیك رفضنا بتفسیر وسنقوم موافقتنا بعدم نخبرك
 الصلة.

 إلى إلكتروني برید إرسال عبر الخصوصیة رئیس إلى اعتراضك تصعید یمكنك رضاك، على تلقیتھ الذي الرد یحوز لم إذا
privacy@hyatt.com. 

 السیاسة ھذه على تغییرات إجراء 11
 وثیقة نھایة في مدون فإنھ ولمساعدتك، السیاسة. ھذه بالتبعیة تتغیر فقد مستمرة، تغییرات علیھ تطرأ التجاري عملنا نشاط ألن نظراً  

 سریان. تاریخ ھذه السیاسة

 شكاوى أو شخصیة/أسئلة معلومات إلى الوصول طلب 12
 السیاسة، بإدارة یتعلق فیما شكاوى أو مخاوف أي أو الموضحة، بیاناتك معالجة حول أو السیاسة، ھذه حول أسئلة أیة لدیك كان إذا
 التي الشخصیة بالمعلومات یتعلق فیما حقوقك لممارسة أعاله) 10 القسم في المبین النحو (على طلب تقدیم في ترغب كنت إذا أو

 یة:التال الطرق من بأي بنا االتصال ُیرجى عنك، بھا نحتفظ

 ،hyatt.com الموقع على العمالء خدمة صفحة على الموجودة المجانیة الحجز أرقام بأحد االتصال •

NE Omaha, Street, Q 9805 Affairs, Consumer  عنایة: إلى حیاة، ومنتجعات فنادق إلى العادي البرید •
States United 68127,; أو 

 مواقعنا. من أي في االستقبال بمكاتب االتصال •
 إلى إلكتروني برید إرسال عبر الخصوصیة رئیس إلى اعتراضك تصعید یمكنك رضاك، على تلقیتھ الذي الرد یحوز لم إذا
.privacy@hyatt.com 

 یتعلق فیما البلدان بعض في القانونیة التزاماتھا لبعض االمتثال حیاة تضمن تعاقدیة، حقوًقا وحدھا تشكل ال السیاسة ھذه أن حین في
 الشركات بقواعد البلدان بعض في (المعروفة الملزمة والسیاسات المعاییر من مجموعة وضع طریق عن الشخصیة بالمعلومات
 وتبًعا لذلك، نتیجة بالخصوصیة. المعنیة الوطنیة ةالتنظیمی الجھات من مجموعة قبل من علیھا الموافقة تمت والتي الملزمة)،
 السیاسات أو المعاییر تلك باستخدام بھا تتمتع التي الخصوصیة حقوق تطبیق على قادًرا تكون قد فیھ، تعیش الذي والمكان لظروفك

 االتصال ُیرجى وااللتزامات، المعاییر ھذه حول المزید معرفة في ترغب كنت إذا المحاكم. إحدى أو التنظیمیة الجھة ھذه خالل من
  أعاله. اإللكتروني البرید عنوان على الخصوصیة برئیس أو أعاله، العنوان على حیاة ومنتجعات بفنادق

 إرسال طریق عن طلبك على بالرد وسنقوم اإللكتروني. بالبرید أو كتابًیا الشخصیة معلوماتك إلى الوصول طلبات جمیع تقدیم یجب
 مناسبة. أخرى وسیلة أي أو الھاتف عبر االتصال أو ونيإلكتر برید أو خطاب

 

 2018 مایو السریان: تاریخ

 

 (إلى اإلنجلیزیة النسخة إلى ُیرجع أخرى، بلغة لھا نسخة أي وبین السیاسة لھذه اإلنجلیزیة النسخة بین تعارض أي وجود حالة في
  بھ). المعمول القانون بموجب بھ مسموح مدى أقصى
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