سياسة الخصوصية
التزامنا
تنطبق سياسة الخصوصية واألمان هذه على عمالت  SMPFXوالوسطاء الماليين ل  .SMPFXيشرح كيف
تقوم  SMPFXبجمع بيانات شخصية عنك وكيف تحافظ على تلك البيانات وتستخدمها وتكشف عنها.
تلتزم  SMPFXبحماية خصوصية جميع البيانات الشخصية التي يتم الحصول عليها منك  ،بما في ذلك
البيانات التي نحصل عليها أثناء زياراتك لهذا الموقع .تتعامل  SMPFXمع بياناتك وتحتفظ بها وتعالجها فقط
بقدر ما يتوافق ذلك مع المتطلبات القانونية المعمول بها وبالقدر الضروري تماما ً لتحقيق األغراض المنصوص
عليها هنا.
من المهم أن تقرأ هذه السياسة جنبا ً إلى جنب مع أي إشعار خصوصي آخر أو إشعار معالجة قد نقدمه في
مناسبات محددة عندما نقوم بجمع أو معالجة بيانات شخصية عنك حتى تكون على دراية كاملة بكيفية ولماذا
نستخدم بياناتك.
ما هي المعلومات الشخصية التي نجمعها منك؟
لكي تتمكن  SMPFXمن تزويد العمالء بخدماتها االستثمارية وتبادل األعمال التجارية  ،فإن SMPFX
مطالبة بجمع ومعالجة واالحتفاظ بالبيانات الشخصية لعمالئها وفقا ً للقوانين المحلية ومتطلبات التنظيم.
تتضمن المعلومات التي نجمعها منك مباشرة المعلومات المطلوبة للتواصل معك  ،بما في ذلك اسمك وعنوانك
البريدي ورقم هاتفك وعنوان بريدك اإللكتروني والتعرف على هويتك .نقوم أيضا ً بجمع المعلومات
الديموغرافية عند فتح حساب  ،بما في ذلك تاريخ الميالد والتعليم والمهنة وما إلى ذلك ومعلومات حول
معامالتك معنا
باإلضافة إلى ذلك  ،تقوم  SMPFXبجمع ومعالجة المعلومات الشخصية لعمالئها لألغراض التي من
الضروري لها أن تقدم لك خدماتها  ،كما هو موضح أدناه في قسم "كيف نستخدم معلوماتك الشخصية".
باإلضافة إلى ذلك  ،قد نحصل أيضا ً على معلومات شخصية نتيجة للمصادقة أو التحقق من الهوية .قد يتم
أيضا فحص معلوماتك الشخصية مع وكاالت االئتمان لمنع االحتيال.
قد تستمد  SMPFXأيضا ً معلومات من استخدامك لهذا الموقع وقد تخزن هذه المعلومات مع ملفك الشخصي.
قد تتضمن هذه المعلومات مناطق الموقع التي تمت زيارتها  ،والصفحات التي تم عرضها  ،وتكرار الزيارات
ومدتها  ،وأنواع المعامالت التي تم إجراؤها  ،والمستندات التي تم تنزيلها  ،ومواقع الويب األخرى التي قد
رشحتك أو التي قمت بربطها.
من خالل زيارة موقع الويب الحالي  ،فإنك تقبل وتوافق على الممارسات الموضحة في سياسة الخصوصية
واألمان هذه  ،بما في ذلك قبولك و موافقتك على قيام  SMPFXبجمع إحصائيات موقع مجهولة المصدر ،
مثل الصفحات التي يتم زيارتها بشكل متكرر وطلبات البحث التي يتم إنشاؤها بواسطة الزوار الذين يصلون
هذا الموقع الذي قد ننقله إلى جهات خارجية موثوق بها ولكن هذه اإلحصائيات ال تتضمن أي معلومات يمكن
أن تحدد هويتك الشخصية.

الوصول إلى البيانات الشخصية
لن يمكن الوصول إلى بياناتك الشخصية التي تتم معالجتها بواسطة  SMPFXإال من خالل قائمة محدودة من
المستلمين على أساس الحاجة إلى المعرفة أو حيثما يقتضي القانون  ،في كل من  SMPFXالمعنيين  ،وبالتالي:
الموظفون في مجال (خطوط) األعمال المعنيين بالمنتجات والخدمات المقدمة ؛
موظفو قسم التسويق ؛
موظفو اإلدارة (اإلدارات) القانونية واالمتثال المعنية ؛
موظفو قسم (إدارات) المحاسبة المعنية ؛
موظفو قسم (إدارات) تكنولوجيا المعلومات المعنيين ؛
موظفو مزودي الخدمة المختارين الذين يدعمون  SMPFXفي توفير المنتجات والخدمات المناسبة والنوعية.
األمان
يتم تخزين جميع المعلومات التي تزودنا بها على خوادم آمنة .أية معامالت للدفع سيتم تشفيرها  .عندما نقدم
لك (أو حيثما اخترت) كلمة مرور تمكنك من الوصول إلى أجزاء معينة من موقعنا على الويب  ،فأنت مسؤول
عن الحفاظ على سرية كلمة المرور هذه .نطلب منك عدم مشاركة كلمة المرور مع أي شخص.
لسوء الحظ  ،فإن نقل المعلومات عبر اإلنترنت ليس آمنا ً تماماً .على الرغم من أننا سنبذل قصارى جهدنا
لحماية بياناتك الشخصية  ،إال أنه ال يمكننا ضمان أمان بياناتك المنقولة إلى موقعنا على الويب ؛ أي انتقال
يكون على مسؤوليتك الخاصة .بمجرد تلقينا معلوماتك  ،سوف نستخدم إجراءات صارمة وميزات أمنية
لمحاولة منع الوصول غير المصرح به.
االحتفاظ بالمعلومات الشخصية
يتم االحتفاظ ببياناتك الشخصية التي تتم معالجتها بواسطة  SMPFXفي شكل ال يسمح بتحديد هويتك لفترة
أطول مما هو ضروري لألغراض التي تتم من أجلها معالجة البيانات الشخصية بما يتماشى مع االلتزامات
القانونية أو التنظيمية أو القانونية.
عند انتهاء هذه الفترات  ،سيتم حذف بياناتك الشخصية أو أرشفتها لالمتثال اللتزامات االحتفاظ القانونية أو
وفقا ً للفترات القانونية المعمول بها.
مواقع وتطبيقات الطرف الثالث
قد تحتوي مواقعنا على روابط من وإلى مواقع أطراف ثالثة .يرجى مالحظة أنه إذا اتبعت رابطا ً ألي من هذه
المواقع  ،فستكون لهذه المواقع شروط االستخدام وسياسات الخصوصية الخاصة بها وأننا ال نتحمل أي
مسؤولية عن هذه السياسات .يرجى التحقق من هذه السياسات قبل إرسال أي بيانات شخصية إلى هذه المواقع.
ما هي حقوقك
ال يتعين عليك تزويدنا بأي من البيانات الشخصية التي تطلبها  .SMPFXومع ذلك  ،بدون تقديم المعلومات
ي خدمات أو معلومات
المطلوبة في نموذج الطلب  ،قد ال تتمكن  SMPFXمن فتح حساب لك  ،أو تزويدك بأ ّ
أو مساعدة أخرى طلبتها أو تقييم مدى مالءمة الخدمة التي تطلبها.

لديك الحق في الحصول على أي بيانات شخصية تحتفظ بها  SMPFXعنك وإبالغ  SMPFXبأي خطأ
محسوس باإلضافة إلى الحق في طلب الحذف  ،باستثناء البيانات اإللزامية المطلوب االحتفاظ بها كمزود
خدمة استثمار بياناتك الشخصية من التسجيل مع  .SMPFXإذا كان لديك أي أسئلة أو شكاوى حول
خصوصيتك  ،فيرجى االتصال بنا على التفاصيل التالية [.]compliance @smpfx.com
التغييرات في هذه السياسة
قد نقوم بتحديث هذه السياسة من وقت آلخر استجابة للمتطلبات القانونية أو التنظيمية أو التشغيلية المتغيرة.
سيتم تحديث أي تغييرات على موقعنا .استمرار استخدامك لموقعنا و  /أو خدماتنا بعد دخول أي تحديثات من
هذا القبيل حيز التنفيذ سيشكل موافقة على هذه التغييرات.

