
 "PeTeL" لموقع للعلوم وایزمان معھد في الخصوصیّة حمایة سیاسة ملّخص

 في. العالي للتعلیم بھا معتَرف ومؤسسة العلمي للبحث مؤسسة ھو") وایزمان معھد" أو" المعھد(" للعلوم وایزمان معھد
 الدراسة مواد تطویر األبحاث، بینھا من عدیدة بأمور یُعنى الذي العلوم، تدریس قسم یعمل وایزمان معھد إطار

 والدراسة للتدریس كمنظومة") بیتیل" أو( PeTeL موقع نشاط إلتاحة. للمعلمین المھني والتطویر والتدریس،
 موقع تستخدمون حین. ویعالجھا بیتیل لُمستخِدمي شخصیة بمعلومات یحتفظ أن وایزمان معھد على شخصی�ا، المالءَمین

 . وایزمان معھد قِبل من الشخصیة معلوماتكم معالجة على توافقون بیتیل،

 یُدیر. ویعالجھا بیتیل ُمستخدمي حول شخصیة بمعلومات یحتفظ أن علیھ لذا ویدیره، بیتیل موقع وایزمان معھد یمتلك
 :الرئیسیة مبادئھا ھنا نورد التي وایزمان، لمعھد الخصوصیّة حمایة سیاسة وفق الشخصیة المعلومات وایزمان معھد

 سبیل على. للموقع استخدامكم وخالل بیتیل، لموقع تسجیلكم خالل الشخصیة معلوماتكم وایزمان معھد یجمع .1
 العالمات، الموقع، في والتمارین الدروس في المشاَركة تفاصیل المرور، كلمة المستخدم، اسم االسم، :المثال

 تفاصیل إلى إضافة منھا، والخروج المنظومة إلى الدخول المعلمین، مع المراَسالت المنظومة، في المالحظات
 . منھما الدخول تسّجلون اللذَین والحاسوب الشبكة عن

 موافقة أو/و موافقتكم أساس وعلى وعادل، قانوني بشكل ویعالجھا الشخصیة المعلومات وایزمان معھد یجمع .2
 ).الوالدین مثل( عنكم نیابةً  للموافقة مؤھل شخص

 . القانون متطلبات وفق أو فقط،" بیتیل" موقع تشغیل ألھداف الشخصیة معلوماتكم وایزمان معھد یستخدم .3
 من مطلوبًا كان إذا: مثل معیّنة، حاالت في إال ثالث، طرف أي إلى الشخصیة معلوماتكم وایزمان معھد ینقل ال .4

 وحقوق ُحقوق على للحفاظ المعلومات ینقل أن الموقع على كان إذا القانون؛ بموجب المعلومات ینقل أن المعھد
 المعھد نقل إذا وكذلك الشكاوى؛ أو الدعاوى، التحقیق، حاالت في كما - الثالثة األطراف وحقوق فیھ العاملین

دین إلى المعلومات  عموق إدارة شركة أو احتیاطي، نسخ شركة أو خوادم شركة مثل للمعھد، خدمات ومقدّمي ُمزّوِ
 . بیتیل

 سیر بھدف) cookie: أیًضا یُدعى" (ارتباط تعریف ملفّ " استخدام عبر حاسوبكم إلى" بیتیل" موقع یتعّرف .5
 التفاصیل، من التحقُّق المنظومة، استخدام حول إحصائیة بیانات جمع أجل من ذلك وضمن صحیح، بشكل عملھ

 . المعلومات وحمایة الشخصیة، لتفضیالتك المنظومة مالَءمة
 تنتھي. بعید حاسوب من أمر على بناءً  متصفحكم یُنشئھا نصیة، ملفات ھي) cookies( االرتباط تعریف ملفات .6

 .حاسوبك في الصلب القرص على أخرى تُحفَظ فیما المتصفّح، تُغلق حین الكوكیز ھذه بعض صالحیة
 أین من الموقع، في قضیتَھ الذي الوقت بزیارتھا، قمتَ  التي الصفحات مثل متنوعة معلومات الكوكیز تتضمن .7

 .ذلك وغیر الموقع، إلى الدخول لدى مشاھدتھا ترید التي والمعلومات األقسام الموقع، إلى وصلت
 السبب، لھذا. متصفحك في اإلعدادات تغییر عبر ذلك عن االمتناع یمكنك الكوكیز، قبول في ترغب تكن لم إذا .8

 أیة في حاسوبك في الكوكیز حذف یمكنك ذلك، عن فضًال . بالمتصفح الخاصّ  المساَعدة بملفّ  باالستعانة نوصیك
 . لحظة

 .منھا جزء أو المنظومة تعمل ال قد حذفتھا، أو) الكوكیز( االرتباط تعریف ملفات قبول عن امتنعت إذا .9
 في الخصوصیّة على الحفاظ حول أسئلة لدیكم كانت إذا. الشخصیة معلوماتكم سریة على وایزمان معھد یحافظ .10

 .للتواصل: معنا التواصل یمكن وایزمان، معھد

 بمعھد الخاّصة الخصوصیّة حمایة سیاسة وفق الخصوصیّة لحمایة الرئیسیة للمبادئ ُملِزم غیر ملّخص ھو المستند ھذا
  .وایزمان لمعھد الكاملة الخصوصیّة حمایة سیاسة على لالطّالع. وایزمان

 .الُمستخِدمین جمیع على بالتساوي ینطبق ذُكر وما فقط، للتسھیل ھو المستند ھذا في المذّكر صیغة استخدام
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