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 2022 مايو 5 التحديث: تم

 المقدمة 

 Chevron Phillips Chemical Company )ذ.م.م( كيميكال فيليبس شيفرون شركة قيام كيفية هذا الخصوصية بيان يصف

LLC  واإلفصاح  واستخدام  بجمع  "نحن"((  أو  كيميكال"  فيليبس  "شيفرون  باسم  مجتمعة    إليها  )يُشار  والفرعية  التابعة  وشركاتها 

  والمنتجات   والميزات  اإللكترونية،  لمواقعنا  "بالمستخدمين"(  مجتمعين  إليهم  )يُشار  والمستخدمين  الزّوار  حول  المعلومات  عن

  "بمواقعنا"(.   مجتمعة    إليها  يُشار  "أو  "بالموقع  منها  كل  إلى   )يُشار  هذا   الخصوصية   ببيان  ترتبط  التي  اإلنترنت  عبر  والخدمات

 بيان ينطبق  عنا". "نبذة رابط  أو الموقع تذييل  خالل من معين ا موقع ا   تستضيف  التي كيميكال فيليبس شيفرون شركة تحديد يمكنك

ا  هذا  الخصوصية   سبيل   على  باإلنترنت،   متصلة  غير  وسائل  عبر  نجمعها  التي  أدناه(  )المحددة  الشخصية  المعلومات  على  أيض 

  باإلنترنت،   المتصلة  غير  التفاعالت  من  ذلك  غير  أو  التجارية  المعارض  عبر  أو  وعمالئنا،  موردينا  مع   التفاعالت  أثناء  المثال،

 المسؤول(  الطرف  )أي،  المراقبة  جهة  هي  كيميكال  فيليبس  شيفرون  شركة  فإن  هذا،  الخصوصية  بيان  ألغراض  االقتضاء.  عند

   هذا. الخصوصية بيان في الواردة الشخصية المعلومات على

  المعلومات   باستخدام  بنا  االتصال  يُرجى  الشخصية،  لمعلوماتك  استخدامنا  بشأن  مخاوف  أي  ساورتك  أو  أسئلة  أية  لديك  كانت  إذا

 هذا.  الخصوصية بيان في بنا" "اتصل قسم في الواردة

   الصلة: ذات التالية الروابط على النقر خالل من  هذا الخصوصية بيان في محددة  موضوعات إلى الوصول يمكنك

 

  واستخدامها الشخصية معلوماتك جمع

 الشخصية معلوماتك عن اإلفصاح

 المشابهة والتقنيات  االرتباط تعريف ملفات

 الشخصية المعلومات أمن

 الشخصية بالمعلومات االحتفاظ

 خارجية  لمواقع روابط

 األطفال  خصوصية

 هذا  الخصوصية بيان  على التغييرات

 حقوقك 

 المعتمد الوكيل

 الدولية النقل عمليات

 بنا  اتصل



 

   واستخدامها الشخصية  معلوماتك جمع

 تشير  الخصوصية.  هذه  وتحترم  وغيرهم  الويب  وزّوار  وموردينا  عمالئنا  خصوصية  كيميكال  فيليبس  شيفرون  شركة  تُدرك

  المعلومات  تختلف هويته. تحديد يمكن أو الهوية محدد بشخص  ربطها يمكن معلومات أية إلى عام بشكل الشخصية" "المعلومات

  بالعمل.  المتعلقة  بالسياقات  فقط  تتعلق  ما  عادة    أنها  من  الرغم  على  معك،  تعامالتنا  سياق  على  بناء    عنك  نجمعها  التي  الشخصية

ا  نقدم  كما  المعلومات.  لهذه  استخدامنا  وكيفية  ألغراضنا  منك  نجمعها  التي  الشخصية  المعلومات  لنوع  وصف  يلي  وفيما  أيض 

 الخصوصية.  قوانين بعض  بموجب المطلوب النحو  على الشخصية، المعلومات تلك لمعالجة القانوني  باألساس تتعلق  معلومات

 

 البيانات جمع من األساسي الغرض البيانات  أنواع السياق 

 واستخدامها

  فإننا موقعنا، على حساب على للحصول تسجل عندما الحساب تسجيل

 شيفرون لشركة المرور وكلمة المستخدم اسم نجمع

 التالية والمعلومات  اسمك عن فضال   كيميكال فيليبس

  المسمى أو الشركة اسم بالعمل: المتعلقة

 رقم أو اإللكتروني البريد عنوان أو الوظيفي/المسؤولية

  أو الشراء تاريخ أو العمل عنوان أو والفاكس الهاتف

  كيميكال. فيليبس شيفرون شركة مع التعاقدية العالقة

ا ويجوز   أثناء به تقوم عما  معلومات نجمع أن أيض 

 نجمع أن يجوز كما حسابك. إلى الدخول تسجيل

  إذا والخدمات، المنتجات تفضيالت مثل  معلومات

 بها.   تزودينا اخترت

 الوظائف  توفير في مشروعة مصلحة لدينا

 عقدنا وتنفيذ لمستخدمينا بالحساب المتعلقة

 مؤسستك.  ومع معك

  عالقات إدارة

 العمالء 

  المعلومات وبعض االتصال معلومات بعض نجمع

  اإللكتروني البريد  وعنوان )االسم بالعمل المرتبطة

 أو أنت تحصل عندما المهنية( االتصال ومعلومات

  كما شركتنا. من خدمات أو منتجات على مؤسستك

  بمؤسستك عالقتنا إلدارة  المعلومات هذه نستخدم

  نقوم أن يجوز الحاالت، بعض في عليها. والحفاظ

  األمنية بالفحوصات المتعلقة المعلومات بعض بجمع

 به.  المعمول للقانون ووفق ا المطلوب بالقدر

  المنتجات تقديم في مشروعة مصلحة لدينا

 مع عقدنا وتنفيذ  لعمالئنا والخدمات

 مؤسستك. 

  عالقات إدارة

 الموردين

  المعلومات وبعض االتصال معلومات بعض نجمع

  اإللكتروني البريد  وعنوان )االسم بالعمل المرتبطة

  أو أنت تزّودنا عندما المهنية( االتصال ومعلومات

  نستخدم  كما الخدمات. أو المنتجات ببعض  مؤسستك

  والحفاظ بمؤسستك عالقتنا إلدارة المعلومات هذه

 بعض بجمع نقوم أن  يجوز الحاالت، بعض في عليها.

 بالقدر األمنية بالفحوصات المتعلقة المعلومات

 به.  المعمول للقانون ووفق ا المطلوب

  مع عالقتنا  إدارة  في مشروعة مصلحة لدينا

 مؤسستك. مع عقدنا وتنفيذ موردينا



 البيانات جمع من األساسي الغرض البيانات  أنواع السياق 

 واستخدامها

  تحليالت

 الموقع/ملفات

 االرتباط  تعريف

  لتتبّع أخرى وطرق االرتباط تعريف  ملفات نستخدم

  باستخدام المتعلقة المعلومات من لمزيد الموقع. نشاط

  االرتباط تعريف "ملفات قسم راجع األدوات، هذه

 أدناه. المشابهة" والتقنيات

  موقعنا  جعل في مشروعة مصلحة لدينا

  متعلقة-وظائف وتوفير  بكفاءة، يعمل

  وخدماتنا منصتنا وتحسين بالحساب،

 معايير على والحفاظ منتجاتنا، وعروض

 األمان.

 البريد ترابط

 اإللكتروني 

  نستخدم  فإننا شركتنا، من إلكتروني ا بريد ا تلقيت إذا

 فتح بوقت المتعلقة البيانات لحصر األدوات بعض

 تحتوي شعارات أو روابط أي فوق والنقر الرسالة،

  المعلومات من لمزيد شراء. عمليات وإجراء عليها

 "ملفات قسم راجع األدوات، هذه باستخدام المتعلقة

 أدناه. المشابهة" والتقنيات االرتباط تعريف

  هذه استخدام  في مشروعة مصلحة لدينا

 مراسالتنا.   مع تفاعلك كيفية لفهم المعلومات

  على للحصول بنا اتصلت أو مالحظات لنا قدمت إذا المالحظات/الدعم 

 اإللكتروني، بريدك وعنوان اسمك نجمع فنحن الدعم،

  أجل من إلينا، ترسله آخر محتوى أي إلى باإلضافة

 عليك. الرد

 هذه نستخدم عندما مشروعة مصلحة لدينا

  مشكالتك أو مالحظاتك لتلقي المعلومات

 بشأنها.  إجراءات واتخاذ

 عند المحمول جهازك من  المعلومات بجمع نقوم المحمولة األجهزة

  التعريف معلومات مثل موقعنا لزيارة استخدامه

  المعلومات من لمزيد جهازك.  من  بثها يتم التي المميزة

 "ملفات قسم راجع األدوات، هذه باستخدام المتعلقة

 أدناه. المشابهة" والتقنيات االرتباط تعريف

  هذه استخدام  في مشروعة مصلحة لدينا

 وفهم المميزين الزّوار لتحديد المعلومات

 خالل من  معنا المستخدمين تفاعل كيفية

 المحمولة. أجهزتهم

  فإننا البريدية، قوائمنا إحدى في بالتسجيل تقوم عندما البريدية القوائم

 البريدي. عنوانك أو اإللكتروني بريدك عنوان نجمع

  مشاركتك في مشروعة مصلحة لدينا

  خدماتنا أو بمنتجاتنا تتعلق  معلومات

 الترويجية. أو التسويقية بالمواد وتزويدك

  وسائل  معلومات

  التواصل

 االجتماعي

  باستخدامك المتعلقة  المعلومات بعض نجمع أن يجوز

 بنا.  صلتها حيث  من االجتماعي التواصل لوسائل

  هذه استخدام  في مشروعة مصلحة لدينا

  التواصل لمواقع استخدامك لفهم المعلومات

  معها وتفاعلك بنا المتعلقة االجتماعي

 صلة. ذي محتوى  وإلنشاء

 الموقع تفاعالت

 اإللكتروني 

 موقعنا إلى وصولك  كيفية لرصد التكنولوجيا نستخدم

  عليها، تنقر التي الروابط ذلك يتضمن قد معه. وتفاعلك

  اإلنترنت. عبر نماذجنا في تكتبها التي المعلومات أو

ا ذلك يتضمن وقد  أو جهازك حول  معلومات أيض 

 هذه باستخدام المتعلقة المعلومات من لمزيد متصفحك.

  االرتباط تعريف "ملفات قسم راجع األدوات،

 أدناه. المشابهة" والتقنيات

  هذه استخدام  في مشروعة مصلحة لدينا

  موقعنا  مع تفاعلك كيفية لفهم المعلومات

  تفضيالتك ولفهم أفضل، بشكل لتحسينه

  قد التي العروض تحديد أجل من واهتماماتك

ا لدينا للغاية. مفيدة تجدها   مصلحة أيض 

 االحتيال حاالت اكتشاف في مشروعة

 ومنعها. 



 البيانات جمع من األساسي الغرض البيانات  أنواع السياق 

 واستخدامها

  و/أو المتصفح نوع ذلك في بما  المعلومات، بجمع نقوم الويب  سجالت

  (IP) اإلنترنت بروتوكول عنوان و/أو التشغيل نظام

 استخدام عند كمبيوتر  جهاز ألي تلقائي ا تعيينه يتم )رقم

  و/أو النقر نشاط و/أو النطاق اسم و/أو اإلنترنت(

  طابع و/أو موقعنا إلى أحالتك التي اإللكترونية المواقع

  المتعلقة المعلومات  من لمزيد للزّوار. التاريخ/الوقت

  تعريف "ملفات قسم راجع األدوات، هذه باستخدام

 أدناه. المشابهة" والتقنيات االرتباط

  شبكاتنا، مراقبة  في مشروعة مصلحة لدينا

  بما عليها،  والحفاظ موقعنا وظائف وتوفير

 أو األخطاء وإصالح تحديد ذلك في

 في والتحقيق األمنية، والحوادث المشاكل،

 غير أو احتيالي أو خادع أو ضار نشاط أي

 إجراء اتخاذ أو حدوثه منع أو محتمل قانوني

 التالعب محاوالت ذلك في بما بشأنه،

 انتهاكها.  أو وشروطنا وإجراءاتنا بسياساتنا

 المتقدمين معلومات

  للوظائف

  وظائف على للحصول يتقدمون الذين للزّوار بالنسبة

 )المواقع اإللكترونية الثالث الطرف مواقع خالل من

  بجمع نقوم (،cpchem.com بموقع المرتبطة

  المعلومات وتخضع  للتوظيف. الفرد لتقييم المعلومات

  الثالث الطرف مواقع بواسطة تُجمع التي الشخصية

ا هذه   الخاصة الخصوصية وسياسات لممارسات أيض 

ا نقوم أن يجوز المواقع. بتلك  معينة  أنواع بجمع أيض 

 حساسة اعتبارها يمكن التي الشخصية المعلومات من

  أو  العرقي األصل المثال، سبيل )على خاصة أو

  الترتيبات مع للتعامل الالزمة والمعلومات اإلثني،

 وفق ا الجنسي(، والتوجه العمل، أماكن في التيسيرية

 به. يسمح الذي الحد وإلى به المعمول للقانون

  على الحصول  في مشروعة مصلحة لدينا

  للوظائف للمتقدمين الشخصية المعلومات

  يتطلب للعمل. المتقدمين طلبات في للنظر

 الوطنية الوالية نطاق يتجاوز الذي القانون

  أن الجماعية االتفاقية أو الوطني القانون أو

 لاللتزامات لالمتثال البيانات بمعالجة نقوم

  الخاصة وتلك بنا الخاصة والحقوق

 التوظيف مجاالت  في للوظائف، بالمتقدمين

 الحماية وقانون االجتماعي والضمان

 االجتماعية.

  مثل الشخصية،  معلوماتك بمعالجة نقوم أن يجوز الترويجية المواد

 معلومات إرسال أجل من واالسم، االتصال معلومات

 كيميكال فيليبس شيفرون شركة منتجات حول ترويجية

  والمبادرات الخاصة الترويجية والعروض وخدماتها

  تنظمها التي والمعارض واألسواق األحداث مثل

 كيميكال.   فيليبس شيفرون

  ركتكمشا في مشروعة مصلحة لدينا

  خدماتنا أو بمنتجاتنا تتعلق  معلومات

 الترويجية. أو التسويقية بالمواد وتزويدك

 من أخرى أنواع

  المعلومات

 الشخصية 

  عبر مرئية أو صوتية معلومات جمع لنا يجوز

  عبر األخرى التعاون أدوات أو الفيديو مؤتمرات

  الذي الحد وإلى به المعمول للقانون )وفق ا اإلنترنت

 به(.  يسمح

 هذه  جمع في مشروعة مصلحة لدينا

 أدوات وتوفير أعمالنا إلدارة المعلومات

  وعمالئنا لموظفينا المناسبة العمل مكان

 األخرى.  الثالثة واألطراف

ا  نتلقى  وقد  مباشرة ،  منك  شخصية  معلومات  بجمع  نقوم   األطراف   ذلك  في  بما  أخرى،  مصادر  من  عنك  شخصية  معلومات  أيض 

ا  توفر  التي  الشركات  تتضمن  )والتي  الثالثة   عمالئنا(،  من  مؤسستك   كانت  إذا  العمل  صاحب  و/أو  األساسية  التسويق  معلومات  أيض 

   للجمهور. المتاحة المصادر أو لنا، التابعة الشركات أو األعمال، شركاء أو

  على   الرد  مثل  المعلومات،  جمع   من  المطلوب  الغرض  تحقيق  من  نتمكن  ال  قد   الشخصية،  المعلومات  ببعض  تزّودنا  لم  إذا

 الشخصية   معلوماتك  تقديم  عدم  فإن   ذلك،   خالف   يُحدَّد  لم  ما  أنه  غير  بموقعنا.  تزويدك  أو  العمالء  بخدمة   يتعلق  طلب  أو  استفساراتك

 بحقك. قانونية عواقب إلى يؤدي ال

  لدينا  يكون  الحاالت  من  كثير    في  أنه  إال  معلوماتك،  جمع  من  األساسي  غرضنا  يوضح  أعاله  الوارد  الجدول  أن  من  الرغم  على

  تنفيذ  إلى  حاجتنا  و/أو  موافقتك،  على  مختلفة سياقات  في  ومعالجتها  لمعلوماتك  جمعنا  يستند  قد  لذلك،  نتيجة  واحد.  غرض  من  أكثر



أعمالنا.  إدارة في العامة مصلحتنا و/أو القانون، بموجب التزاماتنا و/أو ما، عقد

 

 الشخصية   معلوماتك عن   اإلفصاح

 التالية:  الحاالت في الشخصية معلوماتك عن نفصح أن يجوز

 والخدمات،  المنتجات  تقديم  في  يساعدوننا  الذين  الخدمات  لمقدمي  المعلومات  هذه  عن  نفصح  أن  يجوز  .الخدمات  مقدمو •

  العمالء. خدمة ودعم  المعلومات، تقنية ودعم المواهب، واكتساب

  حسب  المشتركة  المشاريع  أو  التابعة  الشركات  أو  الفرعية  الشركات  مع  المعلومات  هذه  نشارك  أن  يجوز  التابعة.  الشركات •

 عالمية. مؤسسة بإدارة يتعلق فيما الضرورة عند عام وبشكل  وخدماتنا منتجاتنا لتوفير الحاجة

 موضَّحة  وغير  تابعة  غير أخرى  ثالثة  أطراف  مع معلوماتك مشاركة  تريد  كنت  إذا  عما  نسألك  قد  بموافقتك.   أخرى   إفصاحات •

 هذا.  الخصوصية بيان في آخر مكان في

 آخر،  بشكل  الشركة  تنظيم  إعادة  أو  الدمج  أو  االندماج   سياق  في  الشخصية  معلوماتك  عن  نفصح  أن  يجوز  .الشركات  معامالت •

ا  المستلم  هذا  يكون  مشترك.  ترويج  اتفاقية  أو  تمويل  التفاق  وفق ا  أو  منها،  جزء  أو  أصولنا  لجميع  لمشتري  أو   بشروط   ملزم 

   هذا. الخصوصية بيان في عليها المنصوص لتلك معقول بشكل مشابهة وأحكام

 المحكمة،  أوامر  أو  التفتيش  أوامر  أو  االستدعاء  لمذكرات  استجابة    الشخصية  المعلومات  عن  نفصح  أن  يجوز  أخرى.  أطراف •

ا  نفصح  أن  يجوز   حكومي.  طلب  ألي  لالمتثال  أو  الصلة،  ذات  للقوانين  لالمتثال  قانوني،  إجراء  بأي  يتعلق  فيما  أو   هذه   عن  أيض 

  القانونية   غير  األنشطة  في  للتحقيق   أو  قانونية،  مطالبة  ضد  للدفاع  أو  ممارستها،   أو  بحقوقنا  اإلقرار  أجل  من  المعلومات

  حدوث  منع  أو  سياساتنا  انتهاك  أو  الممتلكات،  أو  األشخاص  سالمة  على  المخاطر  أو  بها،  المشتبه  االحتيال  حاالت  أو  المحتملة،

   بشأنه. إجراء اتخاذ أو ذلك

 بهم.  الخاصة التسويق ألغراض  لهم نبيعها أو ثالثة أطراف مع الشخصية معلوماتك نشارك ال نحن

 

 المشابهة  والتقنيات االرتباط  تعريف  ملفات

  التتبع   تقنيات  من  غيرها  أو  للتتبع،  الملحقة  الويب   برامج  أو  االرتباط،  تعريف  ملفات   استخدام  لنا  يجوز   به،  المعمول  للقانون  وفق ا

  متصفحات إلى تنتقل التي البيانات من صغيرة كمية  هو االرتباط  تعريف ملف موقعنا.  على االرتباط"( تعريف "ملفات  )مجتمعة

نة و/أو بالزّوار الخاصة الويب   بك. الخاص الويب متصفح على وتُخزن وتُعالَج  التصفح، أثناء جهازك على المخزَّ

 

   موقعنا: على االرتباط تعريف ملفات من التالية األنواع نستخدم أن يجوز



 الوصف  االرتباط  تعريف ملف نوع

 التنقل  من  وتُمكنك  يعمل،  حتى   موقعنا  يحتاجها  ملفات  هي األساسية  االرتباط تعريف ملفات

 تعريف  ملفات  من  النوع  هذا  بدون  والميزات.  الموقع  واستخدام

  من   نتمكن  ال  وقد  تتمنى  كما  بسالسة  الموقع  يعمل  لن  االرتباط،

  ومن   تطلبها.  التي  الميزات  أو  الخدمات   بعض  أو  الموقع  توفير

  تسجيل  وقت  تحديد  الملفات:  هذه  استخدام  حاالت  على  األمثلة

  غير   حسابك  فيه  كان  الذي  الوقت  وتحديد  بك،  الخاص  الدخول

  وإصالحها   األخطاء  باكتشاف  تتعلق  أخرى  وألغراض  نشط،

 األمن.  وأغراض

 أكبر  بشكل  بالتعرف  التحليلية  االرتباط  تعريف   ملفات  لنا  تسمح التحليلية االرتباط تعريف ملفات

  مرات   وعدد  لنا،  زيارتهم  مرات  وعدد  موقعنا،  زوار  عدد  على

  الرغم   وعلى  موقعنا.  على   الصفحات  لبعض  المستخدم  مشاهدة

  بعض  بجمع لنا تسمح التحليلية االرتباط تعريف ملفات أن من

 زرت  قد  كنت  إذا  وما  تزوره  الذي  الموقع  عن  المعلومات

 مثل  تفاصيل  لمعرفة  استخدامها  يمكننا  ال  مرات،  عدة  موقعنا

 عنوانك.  أو اسمك

   منها: أسباب، لعدة التتبع تقنيات عبر نجمعها التي  المعلومات نستخدم أن يجوز

 موقعنا.  استخدام تسهيل •

 موقعنا.  مع المستخدمين تفاعل كيفية عن مقاييس جمع •

  أمنية. ألغراض   •

  مماثلة.   إشارات  أية  أو  بالمتصفحات  الخاصة  التتبع"  "عدم  خاصية  على  لالشتمال  مهيأ  غير  موقعنا  الحالي،  الوقت  في  التتبع:  عدم

 

 الشخصية  المعلومات  أمن

 لحماية  تجاري ا  مناسبة  ومادية  وإدارية  تقنية  أمنية  تدابير  نستخدم  فنحن  جدي.  نحو  على  الشخصية  معلوماتك  بخصوصية  نهتم

ا  والمقبولة  المجال  هذا  في  المتبعة  المعايير  ذلك  في  بما  الشخصية،  معلوماتك   أثناء  إلينا  المقدمة  الشخصية  المعلومات   لحماية  عموم 

  %، 100  بنسبة  آمنة  إلكتروني  تخزين  وسيلة  أو  اإلنترنت  عبر  إرسال  وسيلة  توجد  ال  ذلك،  ومع  لها.  استالمنا  وبمجرد  اإلرسال

 كتابة ، أو إلكتروني ا، نخطرك فقد  به، إبالغك القانون يقتضي خرق حدوث حالة وفي المطلق. األمن ضمان لألسف يمكننا ال لذلك

 إذا  المثال، سبيل )على آمن ا يعد لم معنا  تفاعلك بأن االعتقاد إلى يدعوك ما  هناك كان وإذا بذلك.  القانون سمح إذا الهاتف، عبر أو

  البيانات  إلى  الرجوع  خالل  من  الفور  على  بنا  االتصال  يُرجى  للخطر(،  تعرض  قد  لدينا  حساباتك  من  حساب  أي  أمن  بأن  تشعر  كنت

  أدناه. بنا" "اتصل عنوان تحت المدرجة التفصيلية

 

 الشخصية  بالمعلومات االحتفاظ



  نحتفظ  ونحن   أجله.  من  ُجمعت  الذي  والغرض   فيه  ُجمعت  الذي  السياق  على  الشخصية  بمعلوماتك  فيها  نحتفظ  التي   المدة  تعتمد

ا   فترة   به  المعمول  القانون  يقتض  لم  ما  أجله،  من  ُجمعت  الذي  الغرض   لتحقيق  ضرورية  مادامت  الشخصية  بالمعلومات   عموم 

 مختلفة.  احتفاظ

 

 خارجية لمواقع روابط

  سياسات أن مالحظة يُرجى كيميكال. فيليبس  شيفرون شركة عليها تُسيطر أو  تملكها ال أخرى مواقع إلى روابط الموقع هذا يوفر

 ينطبق  ال  هذا  الخصوصية  بيان  وأن  كيميكال  فيليبس  شيفرون  بشركة  الخاصة  تلك  عن  تختلف  قد  المواقع  بهذه  الخاصة  الخصوصية 

  عن   مسؤولين  ولسنا  الثالثة  األطراف  مواقع  على   سيطرة  أية  لدينا  ليس  شخصية.  معلومات  من  الموقع  هذا   يجمعه  ما  على  إال

  لقراءة  وندعوك  بموقعنا.  مرتبطة  الثالثة  لألطراف  إلكترونية  مواقع  بأي  الخاصة  األعمال  ممارسات  أو  الخصوصية  ممارسات 

 وسياساته.  محتواه عن مسؤولين لسنا ألننا بزيارته تقوم قد إلكتروني موقع ألي الخصوصية بيان

 

 األطفال  خصوصية

ا،  13  سن  دون   األطفال  من  الشخصية  المعلومات  قصد   عن  كيميكال  فيليبس   شيفرون  شركة  تجمع  ال   يرسل   أال  ويجب  عام 

ا  13  سن  دون  المستخدمون   إلينا  أرسل  قد  طفلك  أن  علمت  إذا  كيميكال.  فيليبس  شيفرون  شركة  إلى  شخصية  معلومات   أية  عام 

ا،  13  سن  دون  وكان  موافقتك  دون  شخصية  معلومات   مراسلتنا   أو  ethics@cpchem.com  عبر  ذلك  إلى  تنبيهنا  يُرجى   عام 

 الشخصية  المعلومات  لحذف  فورية  خطوات  سنتخذ  وبدورنا   أدناه.  بنا"  "اتصل  قسم  تحت  المدرجة  التفصيلية  البيانات   إلى  بالرجوع

 أنظمتنا. من

 

 هذا  الخصوصية بيان  على التغييرات

 بالتحديث  إشعار  نشر  خالل  من  ممارساتنا  على   تطرأ  التي  التغييرات  يعكس  بما  هذا  الخصوصية  بيان  تحديث  في  بالحق  نحتفظ

ا  30  بعد  سارية  تحديثات  أي  تصبح  به.  المعمول  القانون  يحدده  ما  باستثناء  واضح،  بشكل  موقعنا  على  على  التحديثات  نشر  من  يوم 

 المعلومات  على  جوهري ا  تؤثر  البيان  هذا  على  تغييرات  أي  أجرينا  إذا  عنك.  تُجمع  التي  المعلومات  جميع  على  وتسري  البيان  هذا

ا  اإللكتروني   بريدك  عنوان  كان  إذا  اإللكتروني،  البريد  عبر  سنبلغك   فإننا  عنك،  جمعها  سبق  التي  الشخصية   و/أو  لدينا،  متوفر 

 ذلك. به المعمول القانون اقتضى ما إذا  موافقة على سنحصل
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 حقوقك 

  تواجدك. لمكان تبع ا أدناه بالتفصيل المبين النحو على إضافية بحقوق  تتمتع قد 

  هذه   سحب  لك  يجوز  موافقتك،  على   الشخصية  لمعلوماتك  معالجتنا  عناصر  أحد  اعتماد  حالة  في  موافقتك:  سحب  في  الحق •

 الموافقة.  سحب قبل المعالجة قانونية  على السحب هذا يؤثر لن مستقبلي. بأثر وقت أي في الموافقة

  معلوماتك   إلى  الوصول  طلب  )أوال (  لك  يحق  قد  بها،  المعمول  البيانات  حماية  لقوانين  وفق ا  اإلضافية:  البيانات  خصوصية  حقوق •

 طلب   )رابع ا(  و/أو  الشخصية،  معلوماتك  محو  طلب  )ثالث ا(  و/أو  الشخصية،  معلوماتك   تصحيح  طلب  )ثاني ا(  و/أو  الشخصية،

 معلوماتك   معالجة  على  االعتراض  )سادس ا(  و/أو  البيانات،  نقل  إمكانية  طلب  )خامس ا(  و/أو  الشخصية،  معلوماتك  معالجة  تقييد

 محدودة  تكون  قد  آنف ا  المذكورة  الحقوق  أن  مالحظة  يُرجى  وتحليلها(.  المعلومات  جمع  على   االعتراض  ذلك  في  )بما  الشخصية

   بها. المعمول المحلية البيانات حماية قوانين بموجب

 الشخصية  المعلومات  كانت  إذا  ما  على  تأكيد ا  منَّا  تطلب  أن  لك  يحق  قد  الشخصية:  معلوماتك  إلى  الوصول  طلب  في  الحق •

  معلومات   تشمل  كذلك.  األمر  كان  إذا  الشخصية  المعلومات  إلى  الوصول   تطلب  وأن  عدمه،  من  المعالجة  قيد  بك  المتعلقة

 فئات  أو  والمستلمين  الصلة،  ذات  الشخصية  المعلومات  وفئات  المعالجة،   أغراض  أخرى،  أشياء  بين  من  هذه،  الوصول

  األشخاص   مصالح  تُقيد  وقد  مطلق ا  حق ا  ليس  هذا   ذلك،  ومع  الشخصية.   المعلومات  عن  لهم  اإلفصاح  سيتم  أو  تم  الذين  المستلمين

  قد   أخرى،   نسخ   طلب  حالة في  مجان ا.  الشخصية  المعلومات من  نسخة   على الحصول  لك  يحق  قد  الوصول.  في  حقك  اآلخرين

ل ا منك نُحّصِّ  اإلدارية.  التكاليف على  بناء   مناسبة  رسوم 

ا  منَّا  تطلب  أن  لك  يحق  قد  التصحيح:  طلب  في  الحق •   ألغراض   تبع ا  بك.  المتعلقة  الدقيقة  غير  الشخصية  للمعلومات  تصحيح 

 تكميلي. بيان تقديم يشمل بما الكاملة، غير الشخصية المعلومات استكمال لك يحق قد المعالجة،

 المتعلقة  الشخصية  المعلومات  محو  تطلب  أن  لك  يحق  قد  الحاالت،  بعض  في  يُنسى(:  أن  في  المرء  )حق  المحو  طلب  في  الحق •

 بمحوها.  ملزمين نكون وقد بك،

  الحالة،   هذه  في  الشخصية.  معلوماتك  معالجة  تقييد  تطلب  أن  لك  يحق  قد  الحاالت،  بعض  في  المعالجة:  تقييد  طلب  في  الحق •

 معينة.  ألغراض إال معالجتها لنا يجوز وال المعنية البيانات على عالمة تُوضع

 أرسلتها  التي بك المتعلقة الشخصية المعلومات تتلقى أن لك يحق قد الحاالت، بعض في البيانات: نقل إمكانية طلب في الحق •

  من   عوائق  أي  دون  أخرى  جهة  إلى  البيانات  تلك  إرسال  لك  يحق  وقد  آلي ا،  ومقروءة  االستخدام،  وشائعة  منظمة،  بصيغة  إلينا

 جانبنا. 

  معالجتنا   على  وقت  أي  في  الخاصة،  بحالتك   تتعلق ألسباب االعتراض،  لك  يحق  قد  الحاالت،  بعض   في  االعتراض:  في  الحق •

  إذا   التحديد   وجه   على  االعتراض  في  الحق  هذا  ينطبق  قد  معالجتها.  عن  التوقف  منَّا  تطلب  أن  ويمكنك  الشخصية،  لمعلوماتك

 للتسويق  أو  وخدماتنا  بمنتجاتنا  الهتماماتك  أفضل فهم  أجل من  والتحليل   الجمع ألغراض  الشخصية  معلوماتك  وعالجنا  جمعنا

 لهذه   الشخصية  معلوماتك  معالجة  عن  سنتوقف  فإننا  الحق،  هذا  تمارس  وكنت  االعتراض  في  الحق  لديك  كان  إذا  المباشر.

  في   أو  هذا،  الخصوصية  بيان  من  بنا"  "اتصل  قسم  في  المبين  النحو  على  بنا  باالتصال  الحق  هذا   ممارسة  لك  يجوز  األغراض.

  التحديد  وجه  على  االعتراض  في  الحق  هذا  يكون  ال  قد  األوروبي".  االتحاد  لدى  بممثلنا  االتصال  "بيانات   أدناه  الفرعي  القسم

ا    بالفعل. إبرامه جرى عقد تنفيذ أو ما عقد إبرام قبل خطوات التخاذ ضرورية الشخصية معلوماتك  معالجة كانت إذا متاح 

  تبيع   ال  الحالي،  الوقت  في  مشاركتها.  أو  بيعها  تم  من  وإلى  مشاركتها  أو  بيعها  تم  التي  الشخصية  المعلومات  معرفة  في  الحق •

   بهم. الخاصة التسويق  ألغراض ثالثة أطراف مع الشخصية معلوماتك تشارك وال كيميكال  فيليبس شيفرون شركة

  تشارك   وال  كيميكال  فيليبس  شيفرون  شركة  تبيع  ال  الحالي،  الوقت  في  مشاركتها.  أو  الشخصية  المعلومات  بيع  حظر  في  الحق •

  بهم. الخاصة التسويق ألغراض ثالثة أطراف مع الشخصية معلوماتك

 أو   الحساسة  الشخصية  المعلومات  نستخدم  لن  عنها.  واإلفصاح  الحساسة  الشخصية  المعلومات  استخدام  تقييد  في  الحق •

  اإللكتروني   بريدك  عنوان  كان  إذا  اإللكتروني،  بالبريد  سنبلغك  ذلك،  تغير  وإذا  ذلك.  جمعها  أغراض   استدعت  إذا  إال  الخاصة

ا  اإلضافية. االستخدامات هذه تقييد في الحق لك يكون وقد لدينا، متوفر 



  غير  هذا. الخصوصية بيان  في عليها المنصوص حقوقهم من  أي ا يمارسون من ضد التمييز  نمارس   ال  التمييز. عدم  في  الحق •

 عندما  لذلك،  الخدمات.  إلى  الوصول  لتوفير  الشخصية  معلوماتك  استخدام  إلى  تحتاج   قد  كيميكال  فيليبس  شيفرون  شركة  أن

  معلوماتك  تتطلب  التي  الخدمات  من  الجوانب  بعض  إلى  الوصول  تفقد  فقد  التحديد،  وجه  على  الحذف،  في  حقك  تمارس

 الشخصية. 

  يُرجى  القانون. يحددها التي الزمنية الفترة خالل فسنستجيب به، المعمول القانون بموجب الحقوق هذه من بأي   التمسك قررت إذا

   إقامتك.  منطقة  أو  بلدك  على  بناء    واستجاباتنا  حقوقك  وستختلف  والقيود.  لالستثناءات  تخضع  السابقة  الحقوق   من  العديد  أن  مالحظة

  بشكوى   التقدم  لك  يحق  كما  هذا.  الخصوصية  بيان  من  بنا"  "اتصل  قسم  في  المبين  النحو  على  بنا  االتصال  يُرجى  حقوقك،  لممارسة

  الشخصية. المعلومات بشأن  استفساراتك أو تساؤالتك على نرد لم إذا البيانات لحماية المختصة اإلشرافية  الجهة إلى

 المعتمد  الوكيل

  بمعلوماتك   يتعلق  منه  التحقق  يمكن  مستهلك  طلب  تقديم  عنك  نيابة    بالتصرف  المخّول  للشخص  يجوز  القضائية،  الواليات  بعض  في

ا كلفت إذا   الشخصية.   كنت  إذا  مما التحقق إلى سنحتاج عنك،  نيابة   الخصوصية حقوق  بعض لممارسة طلبات بتقديم مخوال   شخص 

 نيابة    الطلب  لتقديم  المخّول  للوكيل  منحته  الذي   الُموقَّع  اإلذن  من  نسخة  لنا  ترسل  أن  وعليك  عنك.  نيابة    الطلب  بتقديم  له  أذنت  قد

  معنا. مباشرة   هويتك تؤكد وأن عنك

  مناسب   بشكل  بالتحقق  لنا  تسمح  كافية  معلومات   توفير  )أوال (  منه:  التحقق  يمكن  الذي  الطلب  في  التالية  المواصفات  تتوافر  أن  يجب

ل  ممثل  أنك  أو  شخصية  معلومات  عنه  جمعنا  الذي   الشخص  أنك  من  لنا   تسمح  كافية  بتفاصيل  طلبك  وصف  و)ثاني ا(  عنه،   مخوَّ

  منه  التحقق  يمكن  الذي  المستهلك  طلب  في  المقدمة  الشخصية  المعلومات   نستخدم  لن  المناسب.  بالشكل  عليه  والرد  وتقييمه  بفهمه

  الطلب. تقديم صالحية من أو الطلب مقدم هوية من للتحقق إال

 

 الدولية   النقل  عمليات

 

 استخدامهم  نُتيح  أو  بلدك  خارج  المتواجدين  المعلومات  لمتلقي  منك  نتسلمها  أو  نجمعها  التي  الشخصية  المعلومات  نقل  يجوز

  القانون   منظور  من  الشخصية  المعلومات  حماية  من  مناسب  مستوى  توفر  ال  بلدان  الحاالت،  بعض  في   ذلك،  في  بما  لها،  ومعالجتهم

 الحصر،   ال  المثال  سبيل  على  ذلك،   في  بما  النقل،  لعملية  مناسبة  ضمانات   نُقِّر  مناسب،  بشكل  الشخصية  المعلومات  لحماية  المحلي.

  تبع ا  دة.المتح  بالمملكة  الخاصة  المشابهة  التعاقدية  االلتزامات  و/أو  األوروبية  المفوضية  من  المعتَمدة   القياسية  التعاقدية  البنود

  الخاص   الخصوصية  بيان  نهاية  في  المبين  النحو  على   بنا  باالتصال  المناسبة  الضمانات  هذه  من  نسخة  طلب  لك  يحق  قد  لموقعك،

 كيميكال. فيليبس شيفرون بشركة

 

 بنا  اتصل



  عن  أو  ethics@cpchem.com  على  اإللكتروني  البريد  عبر  بنا  االتصال   يُرجى  هذا،   الخصوصية  بيان  عن   استفسارات  ألي

 على:  العادي البريد طريق

 Chevron Philips Chemical Company  كيميكال  فيليبس شيفرون شركة

 واالمتثال األخالقيات مكتب عناية:

10001 Six Pines Drive 

The Woodlands, TX 77380 

 + 1-800-231- 1212 التالي: الهاتف  رقم على  بنا االتصال يمكنك ذلك، من بدال  

 . gdpr@cpchem.com األوروبي: االتحاد لدى بممثلنا الخاصة االتصال بيانات
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