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  / منتجات سيفيل ا�حدودة (ش . ذ. م. م) 

 منتجات سيفيل ا�حدودة (ش . ذ. م. م) (فرع)  

مجموعة ( شر�ات  للمواد    احدى  العاملية  الشركة 

 سياسة ا�خصوصية الغذائية ("إيف�و"))

Seville Products LLC/ Seville Products LLC Br 

(Group Company of International Food Stuffs Co 

(“IFFCO”)) (the “Company”, also referred as 

“Tiffany Break” (includes for Quanta mark and 

products), “we”, “us”, or “our”) will collect and use 

personal information about you as per the terms of 

this Privacy Policy. Personal information includes your 

first name, last name, contact number, email address, 

street address, and may also include other information 

such as your Internet Protocol (IP) address, shopping 

habits, and information about your lifestyle or 

preferences such as your hobbies and interests.  

 

  / منتجات سيفيل ا�حدودة (ش . ذ. م. م) ستقوم 

  احدى منتجات سيفيل ا�حدودة (ش . ذ. م. م) (فرع)  

مجموعة الغذائية    شر�ات  للمواد  العاملية  الشركة 

باسم"  أيضا  إل��ا  ويشار   ، ("الشركة"  ("إيف�و"))  

  "  ، واملنتجات)  �وانتا  عالمة  "(تتضمن  بر�ك  تيفا�ي 

نحن " ، " لنا "، أو" لدينا") بجمع واستخدام املعلومات 

ا�خصوصية   سياسة  لشروط  وفقا  عنك  ال�خصية 

ال�  املعلومات  تتضمن  األول  هذه.  اسمك  خصية 

واسم العائلة ورقم االتصال وعنوان ال��يد اإللك��و�ي  

أخرى   معلومات  أيضا  تتضمن  وقد   ، الشارع  وعنوان 

وعادات   بك  ا�خاص  اإلن��نت  بروتو�ول  عنوان  مثل 

تفضيالتك   أو  حياتك  نمط  حول  ومعلومات  التسوق 

 مثل هواياتك واهتماماتك. 

Your Consent  افقة ا�خاصة  بكم املو

By using our website(s), you are consenting to the 

Company for collecting, using and disclosing your 

personal information in accordance with this Privacy 

Policy. If you do not agree to the collection, use and 

disclosure of your personal information in this 

manner, you are advised not to use our website(s) or 

otherwise not to provide the Company with your 

personal information. 

ع��   توافق  فإنك  (مواقعنا)،  موقعنا  باستخدام 

ال�خصية   معلوماتك  بجمع  للشركة  السماح 

لسياسة واالفصاح  واستخدامها   وفقا  ع��ا 

هذه. جمع    ا�خصوصية  ع��  توافق  ال  كنت  إذا 

واال  واستخدامها  ال�خصية  ع��ا    فصاحمعلوماتك 

استخدام   �عدم  فنن�حك  الطر�قة،  ��ذه 

بمعلوماتك   الشركة  تزو�د  عدم  أو  موقعنا(مواقعنا) 

 .ال�خصية

We may ask you to provide additional consent if we 

need to use your personal information for purposes 

not covered by this Privacy Policy. You are not obliged 

to provide such consent but if you decide not to then 

your participation in certain activities may be 

restricted. If you provide additional consent, the terms 

of that consent shall prevail in the event of any conflict 

with the terms of this Privacy Policy. 

قد نطلب منك تقديم موافقة إضافية إذا كنا بحاجة 

إ�� استخدام معلوماتك ال�خصية ألغراض ال �غط��ا  

هذه   بتقديم  ملزما  لست  هذه.  ا�خصوصية  سياسة 

، فقد يتم تقييد  تقديمهااملوافقة ولكن إذا قررت عدم  

أ   �� موافقة مشاركتك  قدمت  إذا  معينة.  �شطة 

شروط تلك املوافقة �� حالة وجود أي  �سود  إضافية،  

 �عارض مع شروط سياسة ا�خصوصية هذه. 



Please note, however, that we may process your 

personal information without consent if we have a 

legitimate reason to do so. By using our website(s) or 

providing us with your personal information through 

any other online or offline means, you acknowledge, 

agree to and accept this Privacy Policy.  

 

معلوماتك  معا�جة  يمكننا  أنھ  ومع ذلك ، ير�� مالحظة  

ال�خصية دون ا�حصو ع�� موافقتكم إذا �ان لدينا  

موقعنا   باستخدام  بذلك.  للقيام  مشروع  سبب 

(مواقعنا) أو تزو�دنا بمعلوماتك ال�خصية من خالل  

أو دون  ، فإنك   أي وسيلة أخرى ع�� اإلن��نت  اتصال 

 تقر وتوافق ع�� سياسة ا�خصوصية هذه وتقبلها.

We may update this Privacy Policy, from time to time, 

to reflect changes to our privacy practices. We 

encourage you to periodically review this page for the 

latest information on our privacy practices.  

 

 

قد نقوم بتحديث سياسة ا�خصوصية هذه، من وقت  

ممارسات  ع��  تطرأ  ال�ي  التغي��ات  لتعكس  آلخر، 

مراجعة   ع��  نحثك  نحن  بنا.  ا�خاصة  ا�خصوصية 

أحدث   ع��  ل�حصول  دوري  �ش�ل  الصفحة  هذه 

 املعلومات حول ممارسات ا�خصوصية ا�خاصة بنا.

Browsing Our Website(s)  اقعنا) تصفح  موقعنا(مو

When you visit our website(s) we may gather and 

store certain information about your visit 

automatically. Information gathered automatically 

may be used for, among other things, site 

management, compiling reports of usage statistics, 

and, in the case of suspected unauthorized activity, for 

possible prosecution. 

عندما تزور موقعنا (مواقعنا)، قد نقوم بجمع وتخز�ن  

معلومات معينة حول ز�ارتك تلقائيا. يمكن استخدام  

املعلومات ال�ي يتم جمعها تلقائيا، من ب�ن أمور أخرى،  

ات االستخدام ،  إلدارة املوقع  وتجميع تقار�ر إحصاء

�غرض    ، بھ  مصرح  غ��  �شاط   �� االشتباه  حالة  و�� 

 املقاضاة ا�حتملة.

The following are representative of the types of 

information which may be automatically collected 

and stored in log files and third party analytics tools 

about your visit: 

• The Internet domain and IP address from 

which you access our website(s); 

• The type of Internet browser and the 

operating system of the device you use to 

access our website(s); 

• The date and time you visit our website(s); 

• The page(s) you visit on our website(s); 

• Your codes on the draw and game; 

• Your gameplay(s) and chest opens; 

جمعها   يمكن  ال�ي  املعلومات  ألنواع  نموذج  ي��  فيما 

تحليالت   وأدوات  ال�جل  ملفات   �� تلقائيا  وتخز���ا 

 ا�جهات ا�خارجية حول ز�ارتك:

اإلن��نت   • بروتو�ول  وعنوان  اإلن��نت  نطاق 

 خاللھ إ�� موقعنا(مواقعنا)    الذي تصل من

اإلن  • ا�جهاز  نوع متصفح  ��نت ونظام �شغيل 

إ��   للوصول  �ستخدمھ  الذي 

 موقعنا(مواقعنا)

فيھ   • تزور  الذي  والوقت  التار�خ 

 موقعنا(مواقعنا)

ع��   • تزورها  ال�ي  الصفحة(الصفحات) 

 موقعنا(مواقعنا)

 الرموز ا�خاصة بك �� القرعة واللعبة  •

 بكم  مسار األلعاب وفتح الصندوق ا�خاص •



• If you linked to our website(s) from another 

website, the address of such other website; 

• And, if you linked to our website(s) from a 

search website, the address of such search 

website and the search term you used. 

موقعنا   • بر�ط  موقع  إذا قمت  (مواقعنا) من 

و�ب آخر ، فإننا سنحتاج عنوان هذا املوقع  

 اآلخر 

و�ذا قمت بر�ط موقعنا(مواقعنا) من موقع   •

بحث ، وعنوان موقع البحث هذا ومصط�ح  

 البحث الذي استخدمتھ. 

We may combine or link this automatically collected 

data and log information with other information we 

collect about you. We may do this to improve the 

services we offer you via our website(s) and/or mobile 

application (“App”). 

جمعها   تم  ال�ي  البيانات  هذه  ر�ط  أو  بدمج  نقوم  قد 

ال�ي   األخرى  املعلومات  مع  ال�جل  ومعلومات  تلقائيا 

ن ا�خدمات ال�ي  نجمعها عنك. قد نقوم بذلك لتحس�

(مواقعنا) و/أو تطبيق الهاتف    نقدمها لك ع�� موقعنا

 ("التطبيق").   تحركامل

We may use mobile analytics software to allow us to 

better understand the functionality of our mobile 

software on your phone. This software may record 

information such as how often you use the App, the 

events that occur within the App, aggregated usage, 

performance data, and where the App was 

downloaded from.  

للسماح    تحرك قد �ستخدم برنامج تحليالت الهاتف امل

امل الهاتف  برنامج  وظائف  بفهم  بنا   تحركلنا  ا�خاص 

ال��نامج  هذا  ��جل  قد  أفضل.  �ش�ل  هاتفك  ع�� 

معلومات مثل عدد املرات ال�ي �ستخدم ف��ا التطبيق  

تحدث داخل التطبيق ، واالستخدام  ، واألحداث ال�ي  

تن�يل  تم  الذي  وامل�ان   ، األداء  و�يانات   ، ا�جمع 

 التطبيق منھ. 

We may also collect your location based information. 

If you no longer wish to allow us to collect or use your 

location based information, you may turn this off at 

the device level or discontinue use of the website(s) / 

App. 

باملوقع   املتعلقة  املعلومات  بجمع  أيضا  نقوم  قد 

ا�خاص بك. إذا لم �عد ترغب �� السماح لنا بجمع أو  

استخدام معلوماتك املتعلقة باملوقع ، فيمكنك إيقاف  

استخدام   عن  التوقف  أو  ا�جهاز  مستوى  ع��  هذا 

 / التطبيق.  موقع(مواقع)

Tracking Technologies   تقنيات التتبع 

Technologies such as cookies, beacons, tags and 

scripts may be used by us and our affiliates, or 

analytics or service providers. For analytical services, 

we may collect some personal information as 

aforementioned. These technologies are used to 

record customer preferences to re-direct them to their 

preferred languages, in analyzing trends, 

administering the website(s), tracking users’ 

movements around the website(s) and to gather 

م مثل  تقنيات  �ستخدم  االرتباط قد  �عر�ف  لفات 

وال��امج امل�حقة للتتبع والعالمات والنصوص من قبلنا  

أو   التحليالت  أو  لنا  التا�عة  مزودي  والشر�ات 

نقوم   قد  التحليلية،  ل�خدمات  بالنسبة  ا�خدمات. 

بجمع �عض املعلومات ال�خصية ع�� النحو املذ�ور  

تفضيالت   لت�جيل  التقنيات  هذه  ستخدم 
ُ
� أعاله. 

العمالء إلعادة توج��هم إ�� لغا��م املفضلة  �� تحليل  

و�دارة   االلك��ونيةاالتجاهات  تحر�ات    املواقع  وتتبع 

حول   وجمع    االلك��ونية  املواقعاملستخدم�ن   ،



demographic information about our user base as a 

whole. 

باعتبارها   الديموغرافية حول مستخدمينا  املعلومات 

 قاعدة �املة 

We may use cookies to track customer preferences 

such as language preferences, themes and kind of e-

services accessed etc. Users can control the use of 

cookies at the individual browser level. If you reject 

cookies, you may still use our website(s), but your 

ability to use some features or areas of our website(s) 

may be limited. 

 

 

قد �ستخدم ملفات �عر�ف االرتباط لتتبع تفضيالت  

ونوع   واملوضوعات  اللغة  تفضيالت  مثل  العمالء 

اإلل إ��  ا�خدمات  وما  إل��ا  الوصول  يتم  ال�ي  ك��ونية 

ذلك. يمكن للمستخدم�ن التحكم �� استخدام ملفات  

إذا   الفردي.   املتصفح  مستوى  ع��  االرتباط  �عر�ف 

بإم�انك  يزال  فال  االرتباط،  �عر�ف  ملفات  رفضت 

االلك��ونية  استخدام   ت�ون مواقعنا  قد  ولكن   ،

املناطق أو  امل��ات  �عض  استخدام  ع��  ��    قدرتك 

 موقعنا (مواقعنا) محدودة. 

We use Google Analytics & Game Analytics, which 

generates statistical information about website(s) use 

and gameplay(s), using cookies which are stored on 

users´ computers. Google stores this information, and 

its privacy policy can be viewed at  

http://www.google.com/privacypolicy.html and 

https://gameanalytics.com/privacy . Additionally, we 

record chest opens and gameplays for checking 

legitimacy and it’s privacy policy can be viewed at 

https://www.smartlook.com/help/privacy-

statement/ 

 

اللعبة،  وتحليالت  جوجل  تحليالت  �ستخدم  نحن 

املواقع الذي يولد معلومات إحصائية حول استخدام  

وطر�قة اللعب باستخدام ملفات �عر�ف   االلك��ونية

املستخدم�ن،   كمبيوتر  أجهزة  ع��  ا�خزنة  االرتباط 

يقوم و�مكن   حيث  املعلومات  هذه  بتخز�ن  جوجل 

 االطالع ع�� سياسة ا�خصوصية ا�خاصة ��ا ع�� 

 http://www.google.com/privacypolicy.html    و

https://gameanalytics.com/privacy    ��إ باإلضافة 

نق  وطرق  ذلك،  الصندوق  فتح  عمليات  بت�جيل  وم 

من   للتحقق  ع��  قانوني��ا  اللعب  االطالع  و�مكن 

ع��   ��ا  ا�خاصة  ا�خصوصية  سياسة 

https://www.smartlook.com/help/privacy   

Messaging Services  الرسائلخدمات 

We may make available a service through which you 

can receive text or other types of messages on your 

wireless or mobile device from us (“Messaging 

Service”). If you subscribe to one of our Messaging 

Services, you agree to receive such messages from us 

at the mobile number you provide for that purpose 

(unless and until you have elected to opt out of 

receiving such messages). 

قد نوفر خدمة يمكنك من خاللها تلقي رسائل نصية  

أخر  أنواع  أو  أو  الالسل�ي  جهازك  ع��  الرسائل  من  ى 

"). إذا قمت باالش��اك ��  الرسائلمنا ("خدمة    تحرك امل

ا�خاصة بنا، فإنك توافق ع��    الرسائلإحدى خدمات  

املاستالم   الهاتف  رقم  ع��  منا  الرسائل   تحركهذه 

تختار عدم   أن  و���  لم  (ما  الغرض  لهذا  تقدمھ  الذي 

 هذه الرسائل).استالم  

http://www.google.com/privacypolicy.html%C2%A0
https://gameanalytics.com/privacy
https://gameanalytics.com/privacy
https://www.smartlook.com/help/privacy


You understand that your wireless carrier’s standard 

rates apply to these messages, and that you may opt-

out at any time as per the terms of subscription of the 

applicable Messaging Service or as detailed in this 

Privacy Policy. If fees are charged to your wireless 

account, you agree that we may collect from you and 

provide your carrier with your applicable payment 

information in connection therewith. You represent 

that you are the owner or authorized user of the 

wireless device you use to sign up for the Messaging 

Service, and that you are authorized to approve the 

applicable charges. In addition to meeting certain age 

restrictions and any other terms and conditions 

associated with each Messaging Service, you may be 

required to register personal information such as your 

name, email address, street address or mobile number. 

We may also obtain the date, time and content of your 

messages in the course of your use of the Messaging 

Service. Your wireless carrier and other service 

providers may also collect data about your wireless 

device usage, and their practices are governed by their 

own policies. 

االتصاالت إنك   لشركة  القياسية  األسعار  أن  تدرك 

لك   يجوز  وأنھ  الرسائل،  هذه  ع��  تنطبق  الالسلكية 

إلغاء االش��اك �� أي وقت وفًقا لشروط االش��اك ��  

م   الرسائلخدمة   هو  كما  أو  ��ا  ��  املعمول  فصل 

ع��   رسوم  فرض  تم  إذا  هذه.  ا�خصوصية  سياسة 

توافق ع�� أنھ يجوز لنا جمع  فإنك  حسابك الالسل�ي،  

الهاتف املتحرك  معلومات منك وتزو�د مشغل شبكة  

يتعلق   ��ا فيما  ا�خاص بك بمعلومات الدفع املعمول 

املستخدم   أو  املالك  بأنك  تقر  أنك   حيث  بذلك، 

ي �ستخدمھ للت�جيل ��  املعتمد ل�جهاز الالسل�ي الذ

الرسوم  مفوض  ، وأنك  الرسائل خدمة   باملوافقة ع�� 

املطبقة.  باإلضافة إ�� استيفاء قيود عمر�ة معينة وأي  

مرتبطة   أخرى  وأح�ام  قد  الرسائلخدمة  بشروط   ،

ُيطلب منك ��جيل معلومات �خصية مثل اسمك أو  

رقم  أو  الشارع  عنوان  أو  اإللك��و�ي  بر�دك  عنوان 

.  قد نحصل أيًضا ع�� تار�خ رسائلك تحرك هاتفك امل

�خدمة   استخدامك  سياق   �� ومحتواها  ووق��ا 

الالسلكية الرسائل االتصاالت  شركة  تقوم  قد   .

حول  ومزودو   بيانات  بجمع  أيًضا  اآلخرون  ا�خدمة 

ممارسا��م  وتخضع  الالسل�ي،  ل�جهاز  استخدامك 

 لسياسا��م ا�خاصة.

You acknowledge and agree that the Messaging 

Service is provided via wireless systems which use 

radios (and other means) to transmit communications 

over complex networks. We do not guarantee that 

your use of the Messaging Service will be private or 

secure, and we are not liable to you for any lack of 

privacy or security you may experience. You are fully 

responsible for taking precautions and providing 

security measures best suited for your situation and 

intended use of the Messaging Service. We may also 

access the content of your wireless and/or mobile 

phone account with your carrier for the purpose of 

ع��    الرسائلخدمة  ھ يتم توف��  تقر وتوافق ع�� أنإنك  

(ووسائل  الراديو  أجهزة  �ستخدم  السلكية  أنظمة 

أخرى) لنقل االتصاالت ع�� الشب�ات املعقدة، حيث  

خاًصا   الرسائلال نضمن أن ي�ون استخدامك �خدمة  

  �� نقص  أي  عن  تجاهك  مسؤول�ن  ولسنا  آمًنا،  أو 

مسؤول   أنت  تواجهھ.   قد  األمان  أو  ا�خصوصية 

وتوف�� التداب��    مسؤولية �املة عن اتخاذ االحتياطات

األمنية األ�سب ملوقفك واالستخدام املقصود �خدمة  

محتوى  الرسائل إ��  الوصول  أيًضا  لنا  يجوز  حيث   ،

امل الهاتف  و/أو  الالسل�ي  الهاتف    تحرك حساب 

ا�خاص بك مع شركة االتصاالت ا�خاصة بك لغرض  

تحديد وحل املشكالت الفنية و/أو الش�اوى املتعلقة  

 با�خدمة.



identifying and resolving technical problems and/or 

service-related complaints. 

Communicating Via Email, Online Form Using 

Contact Us and Feedback Page: 

اإللك��و�ي   ال��يد  ع��  والنماذج  التواصل 

 :صفحة املالحظات وع��  للتواصل معنا  االلك��ونية

Except as otherwise indicated, if you choose to submit 

a question/feedback or comment using our online 

form and provide us your name, email or street 

address, phone number and/or any other personal 

information, we will use that information to respond 

to your question or comment. 

• We will not share your name, email address, 

or street address with any third party, other 

than as described in our Privacy Policy. 

 

 

• We will not create individual profiles with the 

information that you have provided. 

 

• Under no circumstances will we give your 

name, email address, or street address to any 

private organization, commercial or 

otherwise. 

 

 

When you download and use our Services, we may 

automatically collect information on the type of 

device you use, operating system version, and the 

device identifier. 

إذا اخ��ت إرسال  ا لذلك، 
ً
باستثناء ما هو مب�ن خالف

نموذجنا  مالحظة  ؤال/س باستخدام  �عليق  أو 

وقدمت لنا اسمك أو بر�دك اإللك��و�ي أو    االلك��و�ي

معلومات  أي  و/أو  الهاتف  رقم  و/أو  الشارع  عنوان 

�خصية أخرى، فسنستخدم هذه املعلومات للرد ع��   

 سؤال أو �عليق. 

بر�دك    - عنوان  أو  اسمك  �شارك  لن 

اإللك��و�ي أو عنوان الشارع ا�خاص بك مع  

  �� مو�ح  هو  ما  بخالف  ثالث،  طرف  أي 

 سياسة ا�خصوصية ا�خاصة بنا.

 

فردية  - �عر�ف  ملفات  بإ�شاء  نقوم  لن 

 باملعلومات ال�ي قدم��ا. 

 

�عطي   - لن  الظروف،  من  ظرف  أي  تحت 

أو   اإللك��و�ي  بر�دك  عنوان  أو  اسمك 

أو  عنوا خاصة  مؤسسة  ألي  شارعك  ن 

 تجار�ة أو غ�� ذلك. 

 

نقوم   قد  و�ستخدمها،  خدماتنا  بتن�يل  تقوم  عندما 

الذي   ا�جهاز  نوع  عن  معلومات  بجمع  تلقائًيا 

 �ستخدمھ و�صدار نظام التشغيل ومعرف ا�جهاز.

Surveys   االستطالعات 

From time-to-time we may provide you the 

opportunity to participate in surveys on our website(s) 

or App. If you participate, we will request certain 

personal information from you. Participation in these 

surveys is completely voluntary and you therefore 

have a choice whether or not to disclose this 

  �� للمشاركة  الفرصة  آلخر  وقت  من  لك  نوفر  قد 

استطالعات الرأي ع�� موقعنا (مواقعنا) أو تطبيقنا.  

�خصية   معلومات  منك  فسنطلب  شاركت،  إذا 

االستطالعات   هذه   �� املشاركة  �عد  حيث  معينة، 

اإلفصاح  ب�ن  االختيار  يمكنك  و�التا��  تماًما،  طوعية 

حيث  ع ع��ا،  اإلفصاح  عدم  أو  املعلومات  هذه  ن 



information. The requested information typically 

includes contact information such as email address 

and company name. 

We may use this information to determine inter alia 

whether or not the information provided on our 

website(s) or App was helpful. 

االتصال  معلومات   
ً
عادة املطلو�ة  املعلومات  تتضمن 

 مثل عنوان ال��يد اإللك��و�ي واسم الشركة.

 

ب�ن   من  لتحديد،  هذه  املعلومات  استخدام  لنا  يجوز 

ع��   املقدمة  املعلومات  �انت  إذا  ما  أخرى،  أمور 

 م ال. موقعنا (مواقعنا) أو التطبيق مفيدة أ 

Public Forums املنتديات العامة 

Our website(s) or App may offer publicly accessible 

blogs or community forums. You should be aware that 

any information you provide in these areas may be 

read, collected, and used by others who access the 

same. To request removal of your personal 

information from our blog or community forum, 

contact us at email@sevillefoods.com In some cases, 

we may not be able to remove your personal 

information. 

أو   مدونات  تطبيقنا  أو  (مواقعنا)  موقعنا  �عرض  قد 

عام،   �ش�ل  إل��ا  الوصول  يمكن  مجتمعية  منتديات 

حيث يجب أن تدرك أن أي معلومات تقدمها �� هذه  

ا�جاالت يمكن قراء��ا وجمعها واستخدامها من قبل  

املوقع.   نفس  ع��  يدخلون  الذين  آخر�ن  أ�خاص 

ال� معلوماتك  إزالة  أو  لطلب  مدونتنا  من  خصية 

ع��   بنا  اتصل  ا�جتمع،  منتدى 

email@sevillefoods.com   عض ا�حاالت، قد ال� ��

 نتمكن من إزالة معلوماتك ال�خصية. 

Social Media Features and Widgets   التواصل االجتما��م��ات وسائل 

Our website(s) may include Social Media Features, 

such as the Facebook Like button and Widgets such as 

the Share this button or interactive mini-programs 

that run on our website(s). These Features may collect 

your IP address, the page(s) you are visiting on our 

website(s), and may set a cookie to enable the Social 

Media Feature to function properly. Social Media 

Features and Widgets are either hosted by a third party 

or hosted directly on our website(s). Your interactions 

with these Features are governed by the privacy policy 

of the company providing it. 

 

 

 

م��ات   الو�ب  ع��  (مواقعنا)  موقعنا  يتضمن  قد 

الوسائط االجتماعية ، مثل زر اإل�جاب ع�� الفيس  

أو   هذا  مشاركة  زر  مثل  املصغرة  والتطبيقات  بوك 

ع��   �شغيلها  يتم  ال�ي  التفاعلية  الصغ��ة  ال��امج 

عنوان   امل��ات  هذه  تجمع  قد  (مواقعنا).  موقعنا 

ة (الصفحات) ا�خاص بك والصفحبروتو�ول اإلن��نت  

ال�ي تزورها ع�� موقعنا (مواقعنا)، وقد تقوم بتعي�ن  

التواصل   وسائل  م��ة  لتمك�ن  ارتباط  �عر�ف  ملف 

يتم   حيث  �حيح،  �ش�ل  العمل  من  االجتما�� 

التواصل   وسائل  وتطبيقات  م��ات  استضافة 

استضاف��ا  يتم  أو  ثالث  طرف  جانب  من  االجتما�� 

تخض (مواقعنا).  موقعنا  ع��  مع  مباشرة  تفاعالتك  ع 

بالشركة   ا�خاصة  ا�خصوصية  لسياسة  امل��ات  هذه 

 ال�ي توفرها.

Online Registration and Opt-out   لغاء االش��اك الت�جيل اإللك��و�ي و� 

Except as otherwise indicated, if you register online, 

using our online form and provide us your personal 

قمت  إذا  ذلك،  بخالف  مذ�ور  هو  ما  باستثناء 

نموذجنا   باستخدام  اإلن��نت،  ع��  بالت�جيل 
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information, we will use the information as detailed in 

this Privacy Policy. We may also ask you to create a 

username and password so that you may access your 

account.  

 

ال�خصية،    االلك��و�ي بمعلوماتك  وزودتنا 

فسنستخدم املعلومات ع�� النحو املفصل �� سياسة 

اسم  إ�شاء  أيًضا  منك  نطلب  قد  هذه.  ا�خصوصية 

إ��   الوصول  من  تتمكن  ح�ى  مرور  و�لمة  مستخدم 

 حسابك. 

Registered users, if they have opted to receive updates 

and notifications, may get email notifications on such 

updates. If you no longer wish to receive email 

notifications from us, you may opt-out by emailing us 

at email@sevillefoods.com 

 

امل�جلو  املستخدمون  يتلقى  اختاروا  قد  إذا  ن، 

اإللك��و�يواإلشعارات  التحديثات ال��يد  إشعارات   ،  

تلقي    �� ترغب  �عد  لم  إذا  التحديثات.   هذه  حول 

إلغاء  فيمكنك  منا،  اإللك��و�ي  ال��يد  إشعارات 

اإللك��و�ي   ال��يد  ع��  مراسلتنا  طر�ق  عن  االش��اك 

   email@sevillefoods.comع�� 

The Company does not warrant that the operation of 

its website(s) will be uninterrupted or error free, or 

that the content of the website(s) will be free from 

viruses.  

موق �شغيل  أن  الشركة  تضمن  عها  ال 

 من    لن يتوقفمواقعها)  (اإللك��و�ي
ً
أو سي�ون خاليا

املوقع محتوى  أن  أو   (األخطاء، 
ً
خاليا املواقع)سي�ون 

 من الف��وسات.

Use of Personal Information استخدام املعلومات ال�خصية 

We may use your personal information to improve our 

products and services, to enhance your experience on 

our website(s), to contact you regarding products and 

services and/or to provide you with products or 

services that you request from us, in the following 

manner: 

• evaluate the use of our website(s), products 

and services 

• personalize, improve and speed up your 

website experience 

• evaluate statistics on website activity, such as 

time of visit, whether you’ve visited it before 

and what website, if any, referred you to it 

• collect information about the device you are 

using to view our website(s), such as your IP 

address or the type of Internet browser or 

operating system you are using, and link this 

to your personal information so as to ensure 

قد �ستخدم معلوماتك ال�خصية لتحس�ن منتجاتنا  

موقعنا ع��  تجر�تك  ولتعز�ز  مواقعنا)،  (وخدماتنا، 

و/أو   وا�خدمات  املنتجات  بخصوص  بك  ولالتصال 

ا� أو  باملنتجات  ع��  تزو�دك  منا،  تطل��ا  ال�ي  خدمات 

 النحو التا��: 

موقعنا • استخدام  مواقعنا)  ( تقييم 

 ومنتجاتنا، وخدامتنا. 

و�سريع • وتحس�ن،    املوقع   تجر�ة  تخصيص، 

 ا�خاص بك.  اإللك��و�ي

املوقع   • بنشاط  املتعلقة  اإلحصائيات  تقييم 

إذا كنت   الز�ارة، وما  اإللك��و�ي، مثل وقت 

زرتھ من قبل، وما هو املوقع اإللك��و�ي، إن 

 وجد، الذي أحالك إليھ. 

الذي   • ا�جهاز  حول  املعلومات  جمع 

موقعنا لتصفح  مثل   مواقعنا)،  (�ستخدمھ 

االن��نتعنوان   أو    بروتو�ول  بك،  ا�خاص 

التشغيل   نظام  أو  اإلن��نت،  متصفح  نوع 

�ستخدمھ بمعلوماتك  الذي  هذا  ور�ط   ،
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that our website(s) present the best web 

experience for you 

• suggest products or services (including those 

of relevant third parties) which we think may 

be of interest to you 

• offer you the opportunity to take part in 

competitions or promotions or surveys 

• analyze the effectiveness of our 

advertisements, competitions and 

promotions 

• send you information, products or samples 

that you have requested 

• respond to your queries or comments 

 

You can opt out of receiving communication from us 

at any time. 

 

مواقعنا؛   موقعنا/  أن  لضمان  ال�خصية 

 تقدم أفضل تجر�ة و�ب �حضرتك. 

ا�خدمات • أو  املنتجات  ذلك    (اق��اح   �� بما 

صلة ذات  الثالثة  باألطراف  ا�خاصة   )تلك 

 وال�ي �عتقد أ��ا قد ��مك. 

املسابقات،   •  �� للمشاركة  الفرصة  لك  نقدم 

 ات. أو العروض ال��و�جية، أو االستطالع

ومسابقاتنا،   • إعالناتنا،  فعالية  تحليل 

 وعروضنا ال��و�جية.

أو   • املنتجات،  أو  املعلومات،  لك  نرسل 

 العينات ال�ي طلب��ا. 

 الرد ع�� استفساراتك أو �عليقاتك.  •

 

 

أي    �� منا  االتصاالت  تلقي   �� االش��اك  إلغاء  يمكنك 

 وقت. 

 

Information Sharing مشاركة املعلومات 

We may share your personal information with the 

Company and trusted third parties based outside the 

country in which you live so that they may process 

that data on our behalf. We do not sell your personal 

information to third parties. We may also provide your 

personal information to companies that provide 

services to help us with our business activities. These 

companies are authorized to use your personal 

information only as necessary to provide these 

services to us. In certain situations, the Company may 

be required to disclose personal information in 

response to lawful requests by public authorities, legal 

reasons or for providing our services which you 

consent. 

و   الشركة  مع  ال�خصية  معلوماتك  �شارك  قد 

الدولة  خارج  املوجودين  ��م  املوثوق  الثالثة  األطراف 

ح�ى يتمكنوا من معا�جة هذه البيانات   اال�ي �عيش ف��

نيابة عنا، نحن ال نبيع معلوماتك ال�خصية ألطراف  

للشر�ات   ال�خصية  نقدم معلوماتك  أننا  ثالثة، كما 

التجار�ة،   أ�شطتنا   �� ملساعدتنا  خدمات  تقدم  ال�ي 

معلوماتك  باستخدام  الشر�ات  لهذه  ُ�سمح 

ال�خصية فقط عند الضرورة لتوف�� هذه ا�خدمات  

الشركة   من  ُيطلب  قد  معينة،  حاالت   �� إلينا، 

استجابة   فصاحاال  ال�خصية؛  املعلومات  عن 

للطلبات القانونية من قبل الهيئات العامة، أو ألسباب 

 قانونية، أو لتقديم خدمتنا ال�ي توافق عل��ا.

 

We may also disclose your personal information as 

required by law, such as to comply with a subpoena, 

or similar legal process, when we believe in good faith 

معلوماتكنف�ح  قد   عن   
ً
ملا    أيضا  

ً
وفقا ال�خصية 

يقتضيھ القانون، مثل االمتثال ألمر استدعاء أو إجراء 

 فصاحقانو�ي مماثل، عندما �عتقد بحسن النية أن اال 



that disclosure is necessary to protect our rights, 

protect your safety or the safety of others, investigate 

fraud, or respond to a government request. 

ضروري �حماية حقوقنا أو حماية سالمتك أو سالمة  

 األخر�ن، وتحقيق االحتيال، أو الرد ع�� طلب ح�ومي.

You should be aware that many countries do not 

afford the same legal protection to personal 

information as you might enjoy in your country of 

origin. While your personal information is in another 

country, it may be accessed by the courts, law 

enforcement and national security authorities in that 

country in accordance with its laws. 

نفس   توفر  ال  الدول  من  العديد  أن  تدرك  أن  يجب 

قد   ال�ي  ال�خصية  للمعلومات  القانونية  ا�حماية 

دولتك ��ا  معلوماتك  املنشأ  تتمتع  وجود  أثناء   ،

ال�خصية �� دولة آخر، يمكن الوصول إل��ا من قبل  

وسلطات   القانون،  تطبيق  وسلطات  األمن  ا�حاكم، 

 لقواني��ا. 
ً
 القومي و�� تلك الدولة وفقا

 

By using our website(s) or otherwise providing us with 

personal information, you agree to us doing so in 

accordance with the terms of this Privacy Policy and 

applicable privacy laws. 

باملعلومات باستخدام   ب��و�دنا  أو  مواقعنا/مواقعنا 

قيامنا   ع��  توافق  فإنك  أخرى،  بطر�قة  ال�خصية 

وقوان�ن  هذه  ا�خصوصية  سياسة  لبنود   
ً
وفقا بذلك 

 ا�خصوصية املعمول ��ا. 

Data Retention االحتفاظ بالبيانات 

We will retain your information for as long as your 

account is active or as needed to provide you services. 

If you wish to cancel your account or request that we 

no longer use your information to provide you 

services contact us at email@sevillefoods.com. We 

will retain and use your information as necessary to 

without limitation, comply with our legal obligations, 

resolve disputes, and enforce our agreements. 

أو    �شط  حسابك  أن  طاملا  بمعلوماتك  سنحتفظ 

حسب ا�حاجة لتقديم ا�خدمات �حضرتك، و�ذا كنت  

�ستخدم  ت أال  تطلب  أو  حسابك  إلغاء   �� رغب 

�حضرتك،   ا�خدمات  لتقديم  اآلن  �عد  معلوماتك 

ع��   بنا  ،  email@sevillefoods.comفاتصل 

سنحتفظ بمعلوماتك و�ستخدمها عند الضرورة، ع��  

ا�حصر، لالمتثال الل��اماتنا القانونية،  سبيل املثال ال  

     وحل الن�اع، وتنفيذ اتفاقياتنا. 

Links to Other Websites and Frames  اقع و�طارات اخرى ابط ملو  رو

Our website(s) may contain links to other websites 

that are not owned or controlled by us. Please be 

aware that we are not responsible for the privacy 

practices of such other websites. 

قد يحتوي موقعنا/ مواقعنا ع�� روابط ملواقع أخرى  

لسنا   أننا  العلم  ُير��  عل��ا،  �سيطر  أو  نملكها  ال 

املواقع  لهذه  ا�خصوصية  ممارسات  عن  مسؤول�ن 

 األخرى. 

Some of our pages utilize framing techniques to serve 

content to / from our partners while preserving the 

look and feel of our website(s). Please be aware that 

you are providing your personal information to these 

third parties and not to the Company.  

�عض  �ست  �خدمة  صفحاتنا  خدم  اإلطارات  تقنيات 

ش�ل  ع��  ا�حفاظ  مع  شر�ائنا  من/إ��  ا�حتوى 

، وُ�ر�� العلم أنك تقدم  موقعنا االلك��و�ي  ومضمون 

 معلوماتك ال�خصية للطرف الثالث وليس للشركة. 

We encourage you to be aware when you leave our 

website(s) and access a third party website and to read 

أن   مغادرتكم ت�ونوا  ��جعكم  عند  أنھ  دراية  ع�� 

اإللك��و�ي   ع��موقعنا  اإللك��و�ي    والدخول  املوقع 

mailto:email@sevillefoods.com
mailto:email@sevillefoods.com


the privacy policy of each and every website that 

collects personally identifiable information. 

 

This Privacy Policy applies only to information 

collected by this website. 

ولقراءة السياسة ا�خصوصية    جهة خارجيةا�خاص ب

يمكن  معلومات  يجمع  الذي  اإللك��و�ي  موقع  ل�ل 

التعرف عل��ا �خصيا وتنطبق السياسة ا�خصوصية  

 هذه فقط ع�� املعلومات ال�ي يجمعها هذا املوقع.  

Submission of Online Job Application  تقديم استمارة العمل ع�� االن��نت 

The job application(s) and allied data you submit will 

be used for employment consideration and will be 

subject to our Recruitment Privacy Policy.  

ستستخدم استمارة(استمارات) العمل والبيانات ال�ي  

وس التوظيف   �� للنظر  لسياسة قدم��ا  تخضع 

 خصوصية التوظيف لدينا 

Contact Us 

If you have any questions or concerns about our 

Privacy Policy or practices, please contact us 

at email@sevillefoods.com 

 اتصل بنا  

بخصوص   استفسارات  أو  أسئلة  أي  لديكم  حالة   ��

ال��يد   بنا ع��  سياستنا خصوصية أو عادات، اتصل 

 email@sevillefoods.comاإللك��و�ي 
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