
 Ball Corporationشروط االستخدام وسياسات الخصوصية لشركة 

وفروعها والشركات التابعة لها عن تقديرها الهتمامك بشركتنا ومنتجاتنا. تنطبق  Ball Corporationشكًرا جزيالً لزيارة موقعنا اإللكتروني. وتُعرب شركة 

وارة أدناه شروط االستخدام وسياسات الخصوصية التالية على استخدام هذا الموقع اإللكتروني. يُرجى النقر على شروط االستخدام وسياسات الخصوصية ال

 للمزيد من المعلومات. 

اإللكترونية ومحتوى مواقع اإلنترنت والعالمات التجارية والضمانات  Ballتتناول المعلومات العامة المتعلقة بجميع مواقع  :العامة -شروط االستخدام  .1

 وشروط االستخدام والموضوعات العامة. 

a.  ين. العامة بمعلومات خاصة بشروط استخدام بوابة الموظف -تُكم ِّل شروط االستخدام  :بوابة الموظفين -شروط االستخدام 

b.  العامة بمعلومات خاصة بشروط استخدام بوابة العمالء.  -تُكم ِّل شروط االستخدام  :بوابة العمالء -شروط االستخدام 
 

فيما يتعلق  Ballالعامة المتعلقة بحماية البيانات الشخصية والمعلومات التي تجمعها  Ballتوفر معلومات حول سياسات  :العامة -سياسة الخصوصية  .2

 ، ومن يجب عليك االتصال به إذا كانت لديك أسئلة إضافية ومسائل أخرى ذات صلة. Ballلهذا الموقع، وتفاعالتك مع  باستخدامك

a.  ل سياسة الخصوصية مقدمو الطلبات -سياسة الخصوصية للمعلومات التي تمت  Ballالعامة بمعلومات محددة عن كيفية استخدام  -: تُكم ِّ

 يف. معالجتها أثناء عملية طلب التوظ
b.  ل سياسة الخصوصية الموظفون -سياسة الخصوصية للمعلومات التي تمت  Ballالعامة بمعلومات محددة عن كيفية استخدام  -: تُكم ِّ

 معالجتها خالل عالقة العمل.
c.  ل سياسة الخصوصية  :المتقاعدين والمستفيدين -سياسة الخصوصية للمعلومات  Ballالعامة بمعلومات محددة عن كيفية استخدام  -تُكم ِّ

 .Ballبعد تقاعد الموظف من شركة 

d.  ل سياسة الخصوصية  :العمالء والبائعون والموردون -سياسة الخصوصية للمعلومات  Ballالعامة بمعلومات خاصة بكيفية استخدام  -تُكم ِّ

 التي تمت معالجتها أثناء المعامالت التجارية. 
 

، وأي ملفات تعريف ارتباط مطلوبة، وأيها Ballملفات تعريف االرتباط" التي تستخدمها : توفر معلومات حول "سياسة ملفات تعريف االرتباط .3

 اختيارية. 

جب االمتناع باستخدام هذا الموقع، فإنك توافق على شروط االستخدام وسياسات الخصوصية. إذا كنت ال توافق على شروط االستخدام وسياسات الخصوصية، في

 عن استخدام الموقع. 

، يرجى تقديم "استفسار حول البيانات Ballإذا كنت ترغب في ممارسة تفضيالتك أو معرفة المزيد حول كيفية جمع المعلومات الخاصة بك واستخدامها من قبل 

 . هناالشخصية" من خالل "نموذج االستفسار العام" الموجودة 

ها على هذا جميع الحقوق محفوظة. جميع النصوص والصور والرسومات واألصوات والرسوم المتحركة ومقاطع الفيديو وغيرها من الوسائط، بما في ذلك ترتيب

سخ محتوى هذا الموقع أو توزيعه أو تعديله أو إتاحته الموقع اإللكتروني، تخضع لحقوق الطبع والنشر وغيرها من القوانين التي تحمي الملكية الفكرية. ال يجوز ن

. قد يحتوي موقع الويب هذا على صور تخضع لحقوق الطبع والنشر Ball Corporationألطراف ثالثة دون موافقة كتابية صريحة من ممثل معتمد من شركة 

 الخاصة بطرف ثالث. 

  

https://www.ball.com/eu/about-ball/contact-us/general-inquiry-form
https://www.ball.com/eu/about-ball/contact-us/general-inquiry-form


العامة  -شروط االستخدام   
 www.ball.comالتالية على أي زائر أو مستخدم )يشار إليه فيما يلي باسم "أنت"( بموقع الويب الموجود على  تنطبق شروط االستخدام :مقدمة .1

"( أو Ballوفروعها والشركات التابعة لها )يُشار إليها بشكل فردي أو جماعي باسم" Ball Corporationوكذلك أي مواقع ويب يتم توفيرها بواسطة شركة 

إعالمية فقط.  تكون مملوكة لها أو يتم تشغيلها بواسطتها )تتم اإلشارة إلى جميع مواقع الويب بشكل فردي وجماعي باسم "الموقع"(. الموقع مخصص ألغراض

ع، فإنك توافق على االلتزام بشروط االستخدام وسياسة الخصوصية وسياسة ملفات تعريف االرتباط هذه، والتي يمكن باستخدام الموقع أو تنزيل المواد من الموق

 لتفاعل معه. . إذا كنت ال توافق على االلتزام بشروط االستخدام وسياسة الخصوصية هذه، فأنت ممنوع من استخدام الموقع أو اهناالوصول إليها جميعًا 

 

الموقع ومحتوياته، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، المعلومات والتنسيق والعرض التقديمي والمستندات وأي معلومات  :الترخيص المحدود .2

في جميع أنحاء العالم. أنت توافق أخرى موجودة على الموقع )يشار إليها مجتمعة باسم "المحتوى"( محمية بموجب حقوق الطبع والنشر وقوانين الملكية الفكرية 

استثناء ما هو منصوص على االمتثال لجميع قوانين حقوق الطبع والنشر وغيرها من قوانين الملكية الفكرية في جميع أنحاء العالم عند استخدامك لهذا الموقع. ب

تراع أو عالمات تجارية أو حقوق نشر أو أسرار تجارية أو أي حق صريح أو ضمني أو ترخيص لك بموجب أي براءات اخ Ballعليه صراحةً هنا، ال تمنح 

ترخيصًا غير حصري وغير قابل للنقل وغير  Ballغيرها من حقوق الملكية الفكرية وتحتفظ بجميع الحقوق المتعلقة بها. وفقًا لشروط االستخدام هذه، تمنحك 

 عرضه الستخدامك الشخصي وغير التجاري.قابل للتجزئة ومحدود للوصول إلى هذا الموقع ومحتوياته واستخدامه و

 

أو  Ball Corporationهي عالمات تجارية أو عالمات تجارية مسجلة لشركة  Ball، وأسماء منتجات Ball، وشعار BALL: العالمات التجارية .3

 الشركات التابعة لها، حسب االقتضاء. جميع الحقوق محفوظة. 
 

حتوياته "كما هي" دون أي تمثيل أو ضمان، صريح أو ضمني، من أي نوع، وجميع الضمانات مستثناة، : يتم تقديم هذا الموقع ومإخالء المسؤولية .4

القضائية  بما في ذلك، على سبيل المثال ال الحصر ، الضمانات المتعلقة بالتسويق أو عدم التعدي أو المالءمة ألي غرض معين. ال تسمح بعض السلطات

 د ال تنطبق عليك االستثناءات المذكورة أعاله. باستثناء الضمانات الضمنية، لذلك ق
 

دقة أو اكتمال المواد أو موثوقية أي نصيحة أو رأي أو بيان أو أي معلومات  Ballقد تحتوي المواد على معلومات غير دقيقة وأخطاء مطبعية. ال تضمن شركة 

على أي من هذه اآلراء أو النصائح أو العبارات أو المذكرات أو المعلومات،  أخرى يتم عرضها أو توزيعها من خالل الموقع. أنت تُقر بأنه إذا كنت تعتمد

، حسب تقديرها المطلق وبدون أي التزام عليها، على حقك في تصحيح أي أخطاء أو عمليات حذف في أي BALLفسيكون ذلك على مسؤوليتك وحدك. تحافظ 

الموقع أو المواد أو المنتجات أو البرامج أو الخدمات أو األسعار )إن وجدت( الموضحة في بإجراء أي تغييرات أخرى على  BALLجزء من الموقع. قد تقوم 

 الموقع في أي وقت دون إشعار. 
 

قد يحتوي هذا الموقع على روابط لمواقع إلكترونية تديرها كيانات أخرى أو محتوى تابع لطرف ثالث ال يخضع  :مواقع ومحتويات األطراف الثالثة .5

. إذا كنت تستخدم مواقع الطرف الثالث أو محتوى الطرف الثالث، فيمكنك مغادرة هذا الموقع. إذا قررت زيارة أي موقع مرتبط أو محتوى Ballلسيطرة شركة 

ناصر المدمرة و العتابع لطرف ثالث، فأنت تقوم بذلك على مسؤوليتك الخاصة وتقع على عاتقك مسؤولية اتخاذ جميع التدابير الوقائية للحماية من الفيروسات أ

  أي ضمان أو تمثيل أو تأييد ألي موقع مرتبط أو فيما يتعلق به أو بالمعلومات الواردة فيه أو أي من المنتجات أو الخدمات الموضحة فيه. Ballاألخرى. ال تقدم 

 

ِّل موافقة شركة لروابط مواقع الويب الخاصة باألطراف الثالثة أو محتوى خارجي على الموقع،  Ballال يمثل تضمين شركة   Ballويجب أال يُفسر على أنه يُشك 

ع الويب أو تخويلها أو رعايتها أو عالقتها بأي موقع ويب خاص بطرف ثالث أو محتوى تابع لطرف ثالث. عالوة على ذلك ، ال يشكل تضمين روابط مواق

ياًل مفوضًا باستخدام أي موقع مرتبط الستخدام أي عالمة تجارية أو اسم الخاصة باألطراف الثالثة أو محتوى الطرف الثالث، وال يجب أن يُفسر على أنه تمث

 أو أي من الشركات التابعة لها أو فروعها. Ballتجاري أو شعار أو رمز حقوق طبع ونشر لـشركة 

 

من أي ضرر وإعفائها من كل مسؤولية قد تنجم عن استخدامك أو اعتمادك على مواقع الطرف الثالث أو محتوى الطرف  Ballأنت توافق على الدفاع عن 

 الثالث. 
 

. اإلذن المكتوب إلنشاء روابط Ball: يحظر إنشاء روابط خارجية لهذا الموقع دون إذن كتابي صريح من ممثل معتمد من الروابط الخارجية للموقع .6

 وحدها.  Ballلموقع يكون وفقًا لتقدير شركة خارجية لهذا ا

 

 : المعلومات التي تقدمها. 7: يُحظر عليك تقديم أي معلومات خاطئة أو مضللة أو غير دقيقة إلى الموقع كما هو موضح أدناه في القسم القيود .7

 

a. خالص صفحات" أو " : باإلضافة إلى ذلك، يُحظر عليك استخدام أي "رابط عميق" أو "استوسائل االستخدام اآلليةrobot  " أو "spider 

لى أو " أو أي جهاز أوتوماتيكي أو مؤتمت أو برنامج أو خوارزمية أو منهجية أخرى أو عملية يدوية مماثلة أو مكافئة، للوصول إلى أو الحصول ع

http://www.ball.com/


 عليها أو عرضها.  نسخ أو مراقبة أي جزء من هذا الموقع أو محتواه. ينطبق هذا على إعادة المحتويات أو االستحواذ
 

b. أنت توافق على عدم مقاطعة أو محاولة مقاطعة عمليات الموقع بأي شكل من األشكال، أو الحصول المقاطعة والوصول غير المصرح به :

تم توصيلها على وصول غير مصرح به إلى ميزات المواقع أو األنظمة أو البرامج أو الشبكات أو المحتويات أو العناصر األخرى ذات الصلة التي ي

رور أو أو عرضها ، أو المستخدمة ارتباطًا بهذا الموقع. يتضمن هذا السلوك المحظور، على سبيل المثال ال الحصر، "قرصنة" أو "تعدين" كلمة الم

ية للموقع أو شبكات أو انتهاك أمان الموقع أو اختبار نقاط الضعف للموقع أو فرض حمولة كبيرة أو غير معقولة من حركة البيانات على البنية التحت

 أو األنشطة أو الوسائل األخرى التي تهدف إلى مقاطعة الموقع أو الوصول إليه بشكل غير مصرح به.  Ballأنظمة 

 

c. أنت توافق على عدم استيراد أو تصدير أو إعادة تصدير أو نقل أي جزء من هذا الموقع بشكل مباشر أو غير ضوابط التصدير والتجارة :

 معلومات مقدمة هنا بما يخالف جميع قوانين الواليات المتحدة األمريكية أو األجنبية أو غيرها من القوانين واللوائح المعمول بها.  مباشر أو أي
 

 : المعلومات التي تقدمها .8
a. باستخدام هذا الموقع، فإنك توافق على استخدام شركة الموافقة على استخدام المعلومات :Ball  ،للمعلومات المتعلقة باستخدامك للموقع

وجميع المعلومات التي تقدمها من خالل هذا الموقع. تخضع المعلومات التي يتم الحصول عليها لشروط استخدام الموقع وسياسة الخصوصية 

 .  هناوسياسات ملفات تعريف االرتباط، والتي يمكن الوصول إليها جميعًا 
 

b. تستلزم شركة المعلومات السرية أو المملوكة :Ball  عدم قيامك بإرسال معلومات سرية أو خاصة إلىBall  عبر الموقع. أنت توافق على أن

ات عبر الموقع ليست سرية أو مملوكة. إذا أرسلت معلوم Ballأي معلومات أو مواد تقوم أنت أو األفراد الذين يتصرفون بالنيابة عنك بتقديمها لشركة 

والدفاع عنها وحمايتها من وضد أي وجميع المطالبات والدعاوى واألضرار  Ballعبر الموقع، فإنك توافق على تعويض  Ballسرية أو خاصة إلى 

ضح مووالتكاليف وغيرها من النفقات )بما في ذلك أتعاب المحاماة( التي تنشأ مباشرة أو بشكل غير مباشر من قيامك بإرسال المعلومات، كما هو 

 .9أدناه في القسم 

 

c. أنت تقر وتتعهد بأن أي معلومات قدمتها إلى دقة المعلومات :Ball .عبر الموقع تكون صحيحة ودقيقة وحديثة وكاملة 

 

d. من خالل تقديم أي معلومات أو مواد إلى ترخيص االستخدام :Ball  عبر الموقع، سواء أكانت سرية أم مملوكة، فإنك تمنحBall  ترخيصًا

وزيع هذه غير مقيد أو ال رجعة فيه في جميع أنحاء العالم وخالي من حقوق االمتياز الستخدام أو إعادة إنتاج أو عرض أو األداء العلني أو نقل وت

األفراد الذين يتصرفون تتمتع بحرية استخدام أي فكرة أو مفاهيم أو معرفة فنية تقدمها أنت أو  Ballالمعلومات والمواد، وأنت توافق كذلك على أن 

 . Ballنيابة عنك إلى 

 

e. يُحظر عليك تقديم معلومات أو مواد إلى المحتوى المالئم والمواد المرسلة :Ball  تكون مشوهة أو تهديدية أو فاحشة أو مضايقة أو غير

 من خالل استخدامك لهذا الموقع.  قانونية بأي شكل آخر أو تتضمن مواد خاصة بملكية شخص آخر. أنت تضمن أنك لن ترسل هذه المعلومات

 

f. يجوز للشركة استخدام تقنية تسمى "ملفات تعريف االرتباط"، والتي تساعدنا على تزويدك بمعلومات مخصصة. ملفات تعريف االرتباط :

ع الويب من التعرف على "ملف تعريف االرتباط" عبارة عن مجموعة من البيانات التي يخزنها خادم موقع الويب على حاسوبك والتي تُمكِّن مواق

نًا من حاسوبك وتخزين إدخاالتك أثناء االنتقال من صفحة إلى أخرى. تتعقب ملفات تعريف االرتباط أيضًا عدد المرات التي تزور فيها موقعًا معي

 .هنا lBalالحاسوب نفسه. لمزيد من المعلومات، يرجى االطالع على سياسة ملفات تعريف االرتباط الكاملة الخاصة بشركة 

 

اإلجراءات الفنية والتنظيمية لضمان  Ballبحماية البيانات الشخصية لجميع األشخاص الذين يتم التفاعل معهم. وقد اتخذت  Ball: تلتزم حماية البيانات .9

ل. لمزيد من المعلومات حول سياسات وإجراءات حماية البيانات، يُرجى الرجوع إلى سياسة حماية البيانات الشخصية التي تعالجها الشركة بشكل معقو

 .هناالموجودة  Ballخصوصية 

 

ة ومسؤوليها وموظفيها ومديريها ووكالئها ومورديها، وأي طرف آخر متورط في تطوير أو صيان Ball: أنت توافق على تعويض شركة التعويض .10

اب المحاماة( التي هذا الموقع ومحتوياته والدفاع عنهم وعدم تحميلهم مسؤولية أي مطالبات أو قضايا أو أضرار أو تكاليف أو مصروفات أخرى )بما في ذلك أتع

ام هذه، أو قيامك بإرسال مواد أو تنشأ بشكل مباشر أو غير مباشر من استخدامك لهذا الموقع، أو استخدامك لمحتويات هذا الموقع، أو انتهاكك لشروط االستخد

 منشورات عبر هذا الموقع.
 



أو أي من فروعها أو الشركات التابعة لها مسؤولة، بأي حال من األحوال، أمام أي جهة عن أي أضرار  Ball: لن تكون شركة حدود المسؤولية .11

ال ال الحصر، أي فقدان لألرباح أو األعمال أو االنقطاع أو فقدان المعلومات مباشرة أو غير مباشرة أو خاصة أو تبعية أو غير ذلك، بما في ذلك على سبيل المث

ه ووظائفه، حتى إذا أو البرامج أو غيرها من البيانات، والتي تكون ذات صلة باستخدام أو عدم القدرة على استخدام محتوى الموقع أو أي موقع مرتبط به ومواد

 صراحةً بإمكانية حدوث مثل هذه األضرار. BALLتم إخطار شركة 

 

، وفقًا لتقديرها الخاص، بالحق في تغيير أو تعديل أو إضافة أو إزالة أي جزء من شروط االستخدام هذه كليًا أو جزئيًا، Ball: تحتفظ شركة التغييرات .12

ند نشر إشعار بمثل هذا التغيير. واستخدامك المستمر للموقع بعد في أي وقت مع أو دون إشعار مسبق. وستكون التغييرات في شروط االستخدام هذه سارية ع

 نشر أي تغييرات على شروط االستخدام هذه يعتبر قبواًل لتلك التغييرات. 
 

دون إشعار مسبق. إنهاء أو تغيير أو تعليق أو إيقاف أي جانب من جوانب هذا الموقع، بما في ذلك إتاحة أي ميزات للموقع في أي وقت مع أو ب Ballيحق لشركة 

إنهاء التصريح والحقوق  Ballتقييد وصولك إلى أجزاء من الموقع أو كله مع أو بدون إشعار مسبق أو تحمل أي مسؤولية. يجوز لشركة  Ballيجوز لشركة 

 والترخيص المذكور أعاله. 
 

ف والنشر نتيجة للمعلومات الواردة في هذا الموقع، فإننا نطلب منك : إذا كانت لديك مخاوف تتعلق بحقوق التألياالمتثال لقانون األلفية للملكية الرقمية .13

(. إذا كانت لديك شكاوى أو اعتراضات على محتوى USC § 512 17االتصال بنا في أقرب وقت ممكن. نحن ملتزمون باالمتثال لقانون األلفية للملكية الرقمية )

 هذا الموقع، فيرجى التواصل مع: 

 

 المستشار العام

Ball Corporation 

10 Longs Peak Drive 

Broomfield, CO 80021 

 

 يجب عليك تضمين المعلومات التالية عند إرسال أي مشكلة أو شكوى متعلقة بحقوق النشر:
 

a.  توقيع مادي أو رقمي للمالك أو أي شخص مصرح له بالتصرف نيابةً عن المالك )"مقدم الشكوى"( لحق حصري يزعم أنه تم انتهاكه؛ 

b. العمل المحمي بحقوق الطبع والنشر أو األعمال المحمية بحقوق الطبع والنشر )إذا كانت أعمااًل متعددة( التي يُزعم أنه تم انتهاكها؛  تحديد 

c.  تحديد المواد التي يُزعم انتهاكها أو تكون موضوع نشاط انتهاك، والتي يجب إزالتها أو حظر الوصول إليها؛ 

d.  معلومات كافية لتمكين شركةBall  من تحديد المواد المعنية؛ 

e.  معلومات كافية لتمكين شركةBall  من التواصل مع مقدم الشكوى، بما في ذلك على سبيل المثال العنوان ورقم الهاتف وعنوان البريد

 اإللكتروني؛ 

f. طبع والنشر أو وكيله بيان بأن صاحب الشكوى يتصرف على أساس حسن النية لالدعاء بأن المواد غير مصرح بها من قبل مالك حقوق ال

 أو القانون؛ 

g.  وإفادة تؤكد أن المعلومات الواردة في اإلخطار دقيقة، بموجب عقوبة الحنث باليمين، وبأن صاحب الشكوى هو المالك أو هو طرف مفوض

 للتصرف نيابة عن مالك الحق الحصري المزعوم انتهاكه. 

 

شركة  .ted KingdomiUnمن مكاتبها الواقع مقرها في  Ballيتم التحكم في هذا الموقع وتشغيله وإدارته من ق بل شركة  القانون واجب التطبيق: .14

Ball  ال تقدم أي إقرار بأن المواد في هذا الموقع مناسبة أو متوفرة لالستخدام في مواقع أخرى خارجEurope, Middle East and Africa Region يُحظر .

ح بها، فأنت ل إلى الموقع من المناطق التي تكون فيها محتويات الموقع غير قانونية. إذا قمت بالوصول إلى هذا الموقع من مكاٍن خارج المنطقة المصرالوصو

 المحلية.  وحدك المسؤول عن االمتثال لجميع القوانين
 

 ض مع مبادئ القانون. دون إحداث أي تعار United Kingdomتخضع شروط االستخدام هذه لقوانين 
 

فيما يتعلق باستخدامك لهذا الموقع. يجب أن يبدأ أي  Ball: تُمثل شروط االستخدام هذه االتفاقية بأكملها المعقودة بينك وبين شركة االتفاقية الكاملة .15

( بعد ظهور المطالبة أو سبب الدعوى. إذا وجدت محكمة مختصة ألي سبب من 1سبب التخاذ إجراء فيما يتعلق باستخدامك للموقع في غضون عام واحد )

ه يتم تنفيذ هذا الحكم إلى الحد األقصى المسموح به وذلك لتفعيل قصد هذه األسباب أن أي حكم من أحكام هذه الشروط أو أي جزء منها، غير قابل للتنفيذ، فإن

 الشروط واألحكام، وتظل األحكام المتبقية من شروط االستخدام سارية وذات تأثير كامل. 

  



بوابة الموظفين -شروط االستخدام   
وأدوات ومعدات التواصل الداخلي لشركة  Ballام بوابة موظفي بوابة الموظفين معلومات إضافية خاصة باستخد -: توفر شروط االستخدام مقدمة .1

Ball العامة بعناية حيث إنها تحتوي على  -العامة. يرجى التأكد من مراجعة شروط االستخدام  -بوابة الموظفين شروط االستخدام  -. تتضمن شروط االستخدام

 هو محدد فيها.  كما Ballشروط وأحكام مهمة تتعلق باستخدامك ألي موقع من مواقع 

 

بوابة الموظفين تحل محل شروط االستخدام  -بوابة الموظفين، فإن شروط االستخدام  -العامة وشروط االستخدام  -إلى الحد الذي تتعارض فيه شروط االستخدام 

 وأدوات التواصل الداخلي.  Ballالعامة ألنها تنطبق على استخدامك لبوابة موظفي  -

 

والعمال المؤقتين وغيرهم من األفراد اآلخرين لالتصاالت الداخلية واألخبار  Ball: يتم توفير بوابة الموظفين لموظفي ظفينوصف عام لبوابة المو .2

 والبيئة.  Ballوالتحديثات والموارد. وهي تسهل االتصاالت والتفاعالت ذات الصلة بالعمل فيما يتعلق بعمليات شركة 

 

بوابة الموظفين هذه، وسياسة خصوصية البيانات العالمية  -تخدام بوابة الموظفين مع شروط االستخدام : يجب أن يتوافق اسBallسياسات شركة  .3

على جميع المنشورات واالتصاالت والتفاعالت على بوابة  Ballاألخرى كما هو موضح أدناه. تنطبق جميع سياسات شركة  Ball، وسياسات شركة Ballلشركة 

لية العديد من السياسات، وليس كلها، التي تنطبق على استخدامك لبوابة الموظفين. قد ينتج عن انتهاك هذه السياسات أو سياسات الموظفين. تتضمن القائمة التا

 األخرى غير المدرجة هنا، اتخاذ إجراءات تأديبية قد تصل إلى الفصل من العمل.  Ballشركة 

 

a. سياسات الموارد البشرية:  

i.  سياسة االحترام في مقر العمل )عالمية(؛ 

ii.  حظر التمييز والمضايقة واالنتقام )حسب المنطقة(؛ 

iii. سلوك الموظف واالنضباط )حسب المنطقة(؛ 

iv.  .)وتضارب المصالح المرتبط بالتوظيف )عالمي 

b. :تكنولوجيا المعلومات  

i.  االستخدام المناسب )عالمي(؛ 

ii.  إدارة األصول )عالمية(؛ 

iii. السرية )عالمية(؛ 

iv. .)وأمن المعلومات )عالمي 

c. االمتثال والتنظيم: 

i. حماية البيانات العامة )عالمية(؛ 

ii.   .والتهديدات والعنف في مقر العمل 

d. العالقات المؤسسية:  

i.  الشؤون العامة )عالمية(؛ 

ii.  العالقات العامة )عالمية(؛ 

iii.  .)ونشاط التواصل االجتماعي )عالمي 

ذلك تلك المذكورة أعاله، من خالل بوابة الموظفين أو من ممثل الموارد البشرية لديك. إذا كانت لديك أسئلة  ، بما فيBallيمكن الحصول على سياسات شركة 

 بخصوص هذه السياسات، فيرجى االتصال بممثل الموارد البشرية لديك.

اآلخرين والعمال المؤقتين واألفراد اآلخرين المشابهين في الوفاء  Ball: بوابة الموظفين هي مكان للتعاون مع موظفي شركة اإلبالغ عن المخاوف .4

بة غير مجهزة بمسؤوليات وواجبات الوظيفة. بوابة الموظفين غير مخصصة إلثارة المخاوف المتعلقة ببيئة العمل ويجب عدم استخدامها للقيام بذلك. البوا

 لج بشكل مناسب مخاوف الخصوصية كما هو مطلوب بموجب القوانين المحلية. باألدوات الالزمة لمعالجة هذه األنواع من المخاوف وال تعا
 

سياسات وإجراءات لإلبالغ عن المخاوف المتعلقة بمكان العمل. إذا كان الموظف أو العامل المؤقت أو أي فرد آخر يرغب في  Ballبداًل من ذلك، وضعت 

لسياسات أو مخاوف أخرى مماثلة، فيرجى اإلبالغ عن هذه المخاوف من خالل السياسات والقنوات اإلبالغ عن سلوك غير مناسب في مكان العمل أو انتهاكات ل

لالحترام في مقر العمل" للحصول على إرشادات عامة حول كيفية اإلبالغ عن المخاوف  Ballالمقررة. إذا كانت لديك أسئلة، فيرجى الرجوع إلى "سياسة شركة 

 بشرية أو أي عضو آخر في اإلدارة.ممثل الموارد ال إلى الشركة. يمكنك أيضًا استشارة

  



بوابة العمالء -شروط االستخدام   
بوابة العمالء،  -. تشتمل شروط االستخدام Ballبوابة العمالء معلومات إضافية خاصة باستخدام بوابة عمالء شركة  -: توفر شروط االستخدام مقدمة .1

بوابة العمالء، فإن شروط  -العامة وشروط االستخدام  -العامة باإلشارة. بالقدر الذي تتعارض فيه شروط االستخدام  -بموجب هذا، على شروط االستخدام 

 استخدامك لبوابة العمالء )"بوابة العمالء" أو "الخدمة"(. العامة فقط ألنها تنطبق على  -بوابة العمالء تحل محل شروط االستخدام  -االستخدام 
 

بوابة العمالء لتسهيل التفاعالت مع عمالئها وتحسين خدمة العمالء. ولضمان تحقيق بوابة العمالء لهذا الغرض، فإن  Ball: توفر شركة بوابة العمالء .2

 ، أنت توافق على: المعلومات الدقيقة والحديثة مهمة للغاية. في مقابل استخدام الخدمة
 

a. ،)"تقديم معلومات صحيحة ودقيقة وحديثة وكاملة عن نفسك كما هو مطلوب من نموذج التسجيل في بوابة العمالء )"بيانات التسجيل 

b.  .والحفاظ على بيانات التسجيل وتحديثها على الفور إلبقائها صحيحة ودقيقة وحديثة وكاملة 

في أن المعلومات التي قدمتها غير صحيحة أو غير دقيقة أو  Ballدقيقة أو غير حديثة أو غير كاملة، أو إذا اشتبهت إذا قدمت أي معلومات غير صحيحة أو غير 

 بتعليق حسابك أو إلغائه وترفض أي استخدام حالي أو مستقبلي لبوابة العمالء أو أي جزء منها وفقًا لتقديرها.  Ballغير حديثة أو غير كاملة، فقد تقوم 

: ستتلقى اسم مستخدم وكلمة مرور عند إكمال عملية التسجيل في الخدمة. يجب عليك الحفاظ على سرية اسم المستخدم وكلمة ى الخدمةالوصول إل .5

ى لخاصين بك. إلالمرور الخاصين بك من خالل وسائل معقولة تجاريًا. أنت وحدك المسؤول عن جميع األنشطة التي تتم من خالل اسم المستخدم وكلمة المرور ا

 الحد الذي تعتقد أنه يتم اختراق اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك، فأنت توافق على: 

 

a.  إبالغ جهة االتصال الخاصة بك في شركةBall  على الفور بأي استخدام محتمل غير مصرح به السم المستخدم وكلمة المرور الخاصين

 بك؛ 
b.  إبالغ جهة االتصال الخاصة بك في شركةBall ض سالمة اسم المستخدم وكلمة على ا لفور بأي خرق محتمل ألمن مؤسستك، والذي قد يُعرِّ

 المرور الخاصين بك للخطر؛ 

c.  .وتسجيل الخروج من حسابك في نهاية كل جلسة تستخدم فيها الخدمة 

غير مسؤولة عن أي خسارة أو مسؤولية أو ضرر ينشأ عن اختراق اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك أو استخدامهما بصورة غير مصرح  Ballشركة 

 بها. 

أو  : كل المعلومات أو البيانات أو النصوص أو البرامج أو الموسيقى أو الصوت أو الصور الفوتوغرافية أو الرسومات أو الفيديوالمحتوى المقدم .6

مثل هذا المحتوى.  الرسائل أو أي مواد أخرى )"المحتوى"(، سواء تم نشرها علنًا أو نقلها من ق بل القطاع الخاص، هي المسؤوليات الفردية للشخص الذي أنشأ

افق على عدم استخدام الخدمة ألي غير مسؤولة عن أي محتوى تقوم بتحميله أو نشره أو إرساله بالبريد اإللكتروني أو نقله عبر الخدمة. أنت تو Ballشركة 

 غرض محظور، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر: 

a.  تحميل أو نشر أو إرسال بريد إلكتروني أو نقل أي محتوى بطريقة غير قانونية أو ضارة أو تهديدية أو مسيئة أو مضايقة أو مؤذية أو

حث على الكراهية أو االعتراض العنصري أو االعتراضات العرقية أو غير الالئقة تشهيرية أو بذيئة أو فاحشة أو غازية لخصوصية اآلخرين أو ت

 بأي طريقة أخرى؛ 

b.  إلحاق الضرر بالصغار بأي شكل من األشكال؛ 
c.  انتحال شخصية أي شخص أو كيان، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، شركةBall  أو مسؤول في شركةBall  أو قائد منتدى أو

 يف، أو تزييف أو اإلشارة بشكل خاطئ إلى انتماءك إلى شخص أو كيان؛ مرشد أو مض

d.  تزوير الشعارات أو التالعب بمعرفات الهوية من أجل إخفاء أصل أي محتوى يُرسل عبر الخدمة؛ 

e. ات الداخلية أو نقل أي محتوى ال يحق لك نقله بموجب أي قانون أو بموجب التزامات تعاقدية أو ائتمانية )على سبيل المثال، المعلوم

 المعلومات الخاصة والسرية التي تم تعلمها أو الكشف عنها كجزء من عالقة عمل أو بموجب اتفاقيات عدم اإلفصاح(؛ 

f.  )"نقل أي محتوى ينتهك أي براءة اختراع أو عالمة تجارية أو أسرار تجارية أو حقوق طبع ونشر أو غيرها من حقوق الملكية )"الحقوق

 ألي طرف؛ 

g. مادة تحتوي على فيروسات برامج أو أي تعليمات برمجية أو ملفات أو برامج حاسوب أخرى مصممة لمقاطعة أو تدمير أو تقييد  نقل أي

 وظيفة أي برنامج حاسوب أو أجهزة أو معدات اتصاالت سلكية والسلكية، أو للحصول على معلومات من خالل وسائل غير مصرح بها؛ 

h. اشة "تقوم بالتمرير" بشكل أسرع من قدرة مستخدمي الخدمة اآلخرين على الكتابة، أو التصرف بطريقة تعطيل تدفق الحوار، أو جعل الش

 تؤثر سلبًا على قدرة المستخدمين اآلخرين على المشاركة في عمليات تبادل أو استخدام الخدمة في الوقت الفعلي؛ 

i.  تعطيلها، أو عدم االمتثال ألي متطلبات أو إجراءات أو سياسات أو لوائح التأثير على الخدمة أو الخوادم أو الشبكات المتصلة بالخدمة أو

 للشبكات المرتبطة بالخدمة؛



j. صر، انتهاك، عن قصد أو دون قصد، أي من القوانين المحلية أو الوطنية أو الدولية أو قوانين الواليات، بما في ذلك على سبيل المثال ال الح

ق المالية والبورصات وغيرها من السلطات، وكذلك أي قواعد ألي الئحة لألوراق المالية والبورصات تكون اللوائح الصادرة عن أي ضوابط لألورا

 متمتعة بقوة القانون؛

k. .وجمع أو تخزين البيانات الشخصية عن المستخدمين اآلخرين 
 

 

 

 

 

  



العامة  –سياسة الخصوصية   
"( بحماية البيانات الشخصية لجميع األشخاص Ballوفروعها والشركات التابعة لها )"الشركة" أو " شركة  Ball Corporation: تلتزم شركة مقدمة .1

اإلجراءات الفنية والتنظيمية لحماية البيانات الشخصية التي تعالجها الشركة. الغرض من إشعار الخصوصية هذا هو  Ballالذين تتفاعل معهم. وقد اتخذت شركة 

الجة التي تقوم بها الشركة من حيث صلتها باستخدامك العام للمواقع واألنظمة التي تقوم الشركة بتشغيلها )يُشار إليها مجتمعة باسم إبالغك بأنشطة المع

 "الموقع"(، وكذلك حقوقك والتزاماتك المتعلقة بياناتك الشخصية. 
 

تابعة لها بمعالجة أنواع معينة من البيانات الشخصية من وفروعها والشركات ال Ball Corporation؟ تقوم شركة من يقوم بمعالجة بياناتي .2

خطوات لضمان امتثال األطراف  Ballمستخدمي الموقع. ويجوز للشركة أيضًا التعاقد مع أطراف ثالثة لتقديم خدمات معينة نيابةً عن الشركة. تتخذ شركة 

البيانات، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، الدخول في عقود مع أطراف ثالثة، وإجراء ، لمعايير حماية Ballالثالثة، التي تعالج البيانات بالنيابة عن شركة 

 مراجعات أمنية لألطراف الثالثة، وغيرها من الجهود والعمليات المماثلة. 
 

جابة على أسئلتك حول معالجة بياناتك ؟ الشركة لديها مكتب لحماية البيانات يمكنه اإلبمن يمكنني االتصال إذا كانت لدي أسئلة حول أنشطة المعالجة .3

 الشخصية. يرجى االتصال بفريق حماية البيانات الحرجة اإلقليمي: 
 

 حماية البيانات في أمريكا الشمالية
 فريق حماية البيانات الحرجة

10 Longs Peak Drive 
Broomfield, CO 80021 

cdpna@ball.com 

 ة البيانات في أوروبا والشرق األوسط وإفريقياحماي
 فريق حماية البيانات الحرجة 

100 Capability Green 
Luton LU1 3LG 

United Kingdom 
cdpeu@ball.com 

 حماية البيانات في أمريكا الجنوبية

 فريق حماية البيانات الحرجة
Avenida das Américas 

3434-Condomínio Mario Henrique Simonsen-
Bloco 2/6 e 7 andares Barra da Tujica 

Rio de Janeiro 22640-102 
Brasil 

cdpsa@ball.com 

 حماية البيانات في آسيا والمحيط الهادئ

 فريق حماية البيانات الحرجة
Units 1610 – 1619, Tower 1 

Grand Century Place 
193 Prince Edward Rd. West 

Mongkok, Kowloon, Hong Kong 
cdpapac@ball.com  

 

 ؟على أي أساس يتم جمع بياناتي .4

a. للشركة. أنت توافق أيضًا على قيام : من خالل استخدام الموقع، فإنك بذلك توافق على شروط االستخدام وسياسات الخصوصية الموافقة

إذا  الشركة بمعالجة بياناتك الشخصية من حيث صلتها باستخدام مواقعها. يمكنك إلغاء موافقتك في أي وقت عن طريق التوقف عن استخدام الموقع.

فيجب أال تستخدم هذا الموقع أو تتوقف كنت ال ترغب في الموافقة على معالجة الشركة لبياناتك الشخصية وممارسات الخصوصية الخاصة بالشركة، 

 عن استخدامه.

b. باإلضافة إلى معالجة بياناتك بناءً على موافقتك، تقوم الشركة أيضًا بمعالجة البيانات الشخصية على أساس المصالح التجارية المشروعة :

مايته من تهديدات الخرق أو االنتهاك. باإلضافة إلى المصالح التجارية المشروعة. وتشمل هذه المصالح التجارية المشروعة ضمان أمن الموقع وح

 Ballعبر موقعها. أخيًرا، قد تقوم  Ballبمعالجة البيانات الشخصية للرد على الطلبات واالستفسارات التي ترسلها إلى شركة  Ballذلك، قد تقوم شركة 

 أيضًا بمعالجة بيانات االستخدام ألغراض صيانة الموقع وتحسينه. 
 

 ؟ بيانات التي تعالجها الشركةما هي ال .5

a. عند استخدام موقع الويب للحصول على معلومات عامة، فإن الشركة لن تطلب منك تقديم معلومات عن نفسك أو هويتك االستخدام العام :

ة والصفحات التي يتم ( لزوار موقعنا. نقوم أيضًا بجمع تاريخ ووقت ومدة كل زيارIPباستثناء أسماء النطاقات وعناوين بروتوكول اإلنترنت )

لتحديد هويتك شخصيًا. بداًل من ذلك، يتم تجميع هذه المعلومات لقياس عدد الزيارات، ومتوسط  IPعرضها. وال يتم استخدام أسماء النطاقات وعناوين 

 الوقت المستغرق في الموقع، والصفحات التي يتم عرضها، وغيرها من معلومات االستخدام المماثلة. 

b. هناك أجزاء من هذا الموقع، حيث قد تحتاج الشركة إلى جمع معلومات شخصية منك لغرض معين. وأحد األمثلة هو م النماذجعمليات تقدي :

من االستجابة  Ballعندما تقوم بتقديم معلوماتك الشخصية طوعًا فيما يتعلق بتقديم نموذج. ويعمل توفير هذه المعلومات الشخصية على تمكين شركة 

ند إرسال لطلباتك. قد تتضمن المعلومات التي تم جمعها منك اسمك أو عنوانك أو رقم هاتفك أو عنوان بريدك اإللكتروني. ويكون هذا صحيًحا أيضًا ع

 الطلبات المتعلقة بمعالجة بياناتك الشخصية.

mailto:cdpna@ball.com
mailto:cdpeu@ball.com
mailto:cdpsa@ball.com
mailto:cdpapac@ball.com


c. االرتباط"، والتي تساعدنا على تزويدك بمعلومات مخصصة. : يجوز للشركة استخدام تقنية تسمى "ملفات تعريف ملفات تعريف االرتباط

لمواقع "ملفات تعريف االرتباط" عبارة عن مجموعة من البيانات التي يُخزنها خادم الموقع على حاسوبك. وتُتيح ملفات تعريف االرتباط بعد ذلك ل

تى عند إعادة زيارة الموقع من وقت آلخر باستخدام نفس التعرف على حاسوبك و "تذكر" إدخاالتك أثناء انتقالك من صفحة إلى أخرى، أو ح

لملفات تعريف االرتباط، يرجى االطالع على سياسة ملفات تعريف االرتباط الكاملة  Ballالحاسوب. لمزيد من المعلومات حول كيفية استخدام شركة 

 .هنا Ballلشركة 

d. قد تحدث معالجة إضافية عندما يستخدم أحد األفراد موقعنا لتقديم طلبات التقدم لوظيفة أو استفسارات العمل أو أنشطة المعالجة األخرى :

استفسارات التقاعد أو االستخدامات األخرى. للحصول على معلومات إضافية بخصوص أنشطة المعالجة المتعلقة بهذه األنواع من الطلبات أو 

 .  هنا Ballسارات، يرجى الرجوع إلى صفحة سياسة خصوصية شركة االستف

e. عاًما. ونحن ال نسعى أو نجمع معلومات شخصية من أو عن  13: هذا الموقع ليس مخصصًا لألشخاص الذين تقل أعمارهم عن األطفال

اآلباء أو األوصياء على األطفال على المشاركة بفعالية  Ballال عن عمد. تحث شركة األطفال بقصد، وال نقوم بتسويق منتجاتنا أو خدماتنا إلى األطف

قد جمعت معلومات شخصية من شخٍص ما دون سن الموافقة المنصوص عليه في بلدك  Ballفي أنشطة الطفل عبر اإلنترنت. إذا كنت تعتقد أن شركة 

 من سياسة الخصوصية هذه.  3كما هو موضح أعاله في القسم  Ballكة دون الحصول على الموافقة المناسبة، فيرجى التواصل مع شر

 

 ؟هل تتم مشاركة بياناتي الشخصية .6

a. تتلقى بعض اإلدارات داخل الشركة البيانات الشخصية التي يتم الحصول عليها من زوار الموقع وتقوم بمعالجتها المستلمون الداخليون :

دما تتعلق مهمتهم بالحفاظ على الموقع أو توفير أو تحديث المحتوى على الموقع أو الرد على على أساس "الحاجة إلى المعرفة"، ال سيما عن

حاجة إلى االستفسارات المقدمة عبر الموقع. قد يشمل ذلك قسم تكنولوجيا المعلومات وفريق حماية البيانات الحرجة واإلدارات األخرى على أساس "ال

 المعرفة". 
b. للشركة أيضًا نقل بعض البيانات إلى أطراف ثالثة يتم التعاقد معها بواسطة شركة : يجوز المستلمون الخارجيونBall  لتنفيذ بعض

بمشاركة أو بيع أو تأجير البيانات الشخصية الخاصة بك لمعالجتها بواسطة طرف ثالث  Ballالمسؤوليات اإلدارية المتعلقة بالموقع. ال تقوم شركة 

 الستخدامها في التسويق. 

c. من الممكن في حاالت نادرة أيضًا مشاركة معلوماتك فيما يتعلق بأي مفاوضات أو عملية دمج أو بيع ألصول لفريدة األخرىالظروف ا :

شاركة الشركة أو دمجها أو إعادة هيكلتها أو تمويلها أو االستحواذ على كل أو جزء من األعمال بواسطة شركة أخرى أو إليها. يجوز لنا أيضًا م

رأينا أن الكشف يتم وفقًا ألي قانون أو الئحة أو عملية قانونية سارية أو مطلوب بموجب ذلك. قد يشمل ذلك مسؤولي معلوماتك مع سلطة مختصة إذا 

قد تتم مشاركة  إنفاذ القانون أو السلطات الحكومية أو أطراف ثالثة أخرى حسب الضرورة امتثاالً لإلجراءات القانونية أو تلبية متطلبات األمن القومي.

 يضًا في حالة التقاضي للدفاع عن حقوق أو ملكية أو سالمة الشركة أو شركائها التجاريين أو سالمتك أنت أو اآلخرين. معلوماتك أ

d. يمكن مشاركة المعلومات عندما يتم تجميعها أو جعلها مجهولة المصدر أو إزالة األجزاء التي تكشف الهوية منها البيانات غير الشخصية :

 بشكل معقول لتحديد هويتك. بحيث ال يمكن استخدامها 
 

هي مؤسسة عالمية يقع مقرها الرئيسي في الواليات المتحدة األمريكية ولها مكاتب في العديد من  Ball؟ شركة هل سيتم نقل بياناتي إلى بلدان مختلفة .7

في الواليات المتحدة األمريكية، أو إلى أي شركة تابعة  Ballنقل بياناتك الشخصية إلى شركة  Ballالبلدان في جميع أنحاء العالم. نتيجةً لذلك، يجوز لشركة 

 في جميع أنحاء العالم، أو إلى األطراف الخارجية وشركاء األعمال حسبما وصفنا في سياسة الخصوصية هذه.  Ballلشركة 

 

في ذلك عن طريق التصديق بموجب برامج  خطوات لتوفير ضمانات تنظيمية وفنية كافية لحماية بياناتك الشخصية، بما Ball Corporationاتخذت شركة 

والمنظمات  Ballانات حماية الخصوصية بين االتحاد األوروبي والواليات المتحدة وبين سويسرا والواليات المتحدة، باإلضافة إلى إبرام اتفاقيات مناسبة مع كي

 Ballوروبي والواليات المتحدة وبين سويسرا والواليات المتحدة لشركة الخارجية. يمكنك مراجعة مزيد من المعلومات حول حماية الخصوصية بين االتحاد األ

  .هناعن طريق النقر 
 

؟ قد يحتوي هذا الموقع على روابط لمواقع أخرى. وفي حين أننا نحاول االرتباط فقط Ballتديره شركة  ماذا لو نقرت على رابط لموقع آخر ال .8

لتي تستخدمها بالمواقع التي تتشارك معنا في المعايير العالية واحترام الخصوصية، فإننا لسنا مسؤولين عن المحتوى أو األمان أو ممارسات الخصوصية ا

 المواقع األخرى. 
 

 ؟ يتم تخزين بياناتك الشخصية على النحو المسموح به أو الذي تحدده القوانين المحلية. تستغرق مدة تخزين بياناتيكم  .9
 

؟ لديك الحق في طلب المعلومات المتعلقة بمعالجة بياناتك الشخصية. وقد يشمل ذلك طلبات لتصحيح ما هي حقوقي فيما يتعلق ببياناتي الشخصية .10

واختيار "استفسار حول البيانات  هناحديثها. عند الرغبة في تقديم استفسار يتعلق ببياناتك الشخصية وحقوقك المتعلقة بها، يرجى النقر بياناتك أو محوها أو ت

 الشخصية" من القائمة المنسدلة تحت مجال االهتمام.
 

https://www.ball.com/eu/additional-site-content/special-pages/eu-us-privacy-shield-policy
https://www.ball.com/eu/additional-site-content/special-pages/eu-us-privacy-shield-policy
https://www.ball.com/eu/about-ball/contact-us/general-inquiry-form
https://www.ball.com/eu/about-ball/contact-us/general-inquiry-form


؟ إذا كانت لديك مخاوف بشأن أنشطة المعالجة التي تقوم بها الشركة، ما الذي يمكنني فعله إذا كان عندي مخاوف بشأن معالجة بياناتي الشخصية .11

 فيمكنك االتصال بمكتب حماية البيانات المحلي أو هيئة الرقابة المحلية المعنية في بلدك.

 

؟ إذا رفضت الموافقة على سياسة الخصوصية هذه، فيجب التوقف فوًرا عن استخدام هذا الموقع. إذا ماذا يحدث إذا رفضت تقديم بياناتي الشخصية .12

 رفضت ملفات تعريف االرتباط، فقد ال تعمل بعض ميزات الموقع بشكل صحيح. 

 

، www.ball.com؟  ينطبق هذا اإلشعار على مواقع اإلنترنت التالية: ما مواقع اإلنترنت التي ينطبق عليها هذا اإلشعار .13

www.ballaerospace.com  .وغيرها من المواقع التي يمكن إضافتها في المستقبل 

 

قت آلخر. وعندما نقوم بتحديثها، فسوف نُوفر ؟ قد نقوم بتحديث سياسة الخصوصية هذه من وأين يمكنني أن أجد التغييرات الطارئة على هذا اإلشعار .14

 البيان المحدث على هذه الصفحة. تخضع المعلومات التي تقدمها لسياسة الخصوصية السارية في الوقت الذي تُرسل فيه المعلومات. 

 

  

http://www.ball.com/
http://www.ballaerospace.com/


مقدمو الطلبات  -سياسة الخصوصية   
ة خاصة باستخدام مواقع الويب واألنظمة التي تعمل بها الشركة )يشار إليها مقدمو الطلبات" هذه معلومات إضافي -: توفر "سياسة الخصوصية مقدمة .1

العامة  -مقدمو الطلبات، بموجب هذا، على سياسة الخصوصية  -مجتمعة باسم "الموقع"( من حيث صلتها بعملية تقديم الطلبات. تشتمل سياسة الخصوصية 

مقدمو الطلبات محل سياسة  -مقدمو الطلبات، تحل سياسة الخصوصية  -العامة وسياسة الخصوصية  -باإلشارة. إلى الحد الذي تتعارض فيه سياسة الخصوصية 

 العامة فقط ألنها تنطبق على استخدامك للموقع كمقدم طلب.  -الخصوصية 
 

شركة استخدام المعلومات ، يجوز لل4العامة، القسم  -؟ باإلضافة إلى المعلومات الموضحة في سياسة الخصوصية على أي أساس يتم جمع بياناتي .2

 اإلضافية التالية من حيث صلتها بمقدمي الطلبات:
 

a. أنت توافق على قيام الشركة بمعالجة بياناتك الشخصية من حيث صلتها بطلب التوظيف. وهذا يعني أنك توافق طوعًا على قيام الموافقة :

Ball أنت توافق أيضًا على وجود موظف أو متعاقد تابع لشركة بمعالجة جميع البيانات الشخصية التي تُرسلها للنظر في التوظيف .Ball  الستخدام هذه

 المعلومات الشخصية للتواصل معك للحصول على معلومات إضافية، وإجراء المقابالت، وغيرها من االتصاالت المتعلقة بالطلب. 
قد تراجع مواد طلبك لتحديد أهليتك ومؤهالتك فيما يتعلق بالوظيفة التي تقدمت  Ballمن خالل تقديم طلبك، فإنك توافق أيضًا على أن شركة 

. إذا كنت ال ترغب في أن يتم Ballوالتي قد تكون مؤهالً لها بموجب إشعار صريح من ممثل شركة  Ballإليها، وكذلك الوظائف األخرى داخل شركة 

 عند االتصال بك.  Ball، فأبلغ ممثل شركة Ballلها في شركة وضعك في االعتبار للوظائف األخرى التي قد تكون مؤهاًل 

b. تقوم شركة مصالح العمل المشروعة :Ball  أيضًا بمعالجة البيانات الشخصية على أساس مصالح العمل المشروعة اإلضافية في عملية تقديم

قتضيه القوانين المحلية، واالحتفاظ بمعلومات شخصية معينة الطلب. ويشمل ذلك تقديم بعض المعلومات الشخصية إلى الكيانات الحكومية وفقًا لما ت

 وفقًا لما تقتضيه القوانين المحلية، وتحديد أهلية مقدم الطلب لشغل المنصب الذي تقدم إليه. 
 

ركة استخدام ، يجوز للش5العامة، القسم  -؟ باإلضافة إلى المعلومات الموضحة في سياسة الخصوصية ما هي البيانات التي تعالجها الشركة .3

 المعلومات اإلضافية التالية من حيث صلتها بمقدمي الطلبات:
 

a. تستخدم عمليات تقديم النماذج :Ball  جميع المعلومات المتوفرة من خالل عمليات التقديم الخاصة بك لتحديد أهليتك ومؤهالتك للوظائف

بك للحصول على مزيد من المعلومات أو إجراء المقابالت أو األغراض  هذه المعلومات أيضًا لالتصال Ballالتي تقدمت إليها. قد تستخدم شركة 

 األخرى ذات الصلة. 

b. الموقع غير مخصص للمتقدمين دون سن البلوغ باستثناء ما تنص عليه القوانين المحلية. نحن ال نلتمس أو نجمع معلومات األطفال :

ي المدارس شخصية من أو عن األطفال دون سن البلوغ إال من خالل البرامج المعتمدة وعمليات تقديم الطلبات مثل التلمذة الصناعية وبرامج التعاون ف

اآلباء أو األوصياء على األطفال على المشاركة بفعالية  Ballلتدريب الداخلي للمدارس الثانوية والكليات وبرامج أخرى مماثلة. تحث شركة الثانوية وا

قد جمعت معلومات شخصية من شخٍص ما دون سن الموافقة المنصوص عليه في بلدك  Ballفي أنشطة الطفل عبر اإلنترنت. إذا كنت تعتقد أن شركة 

 العامة.  -من سياسة الخصوصية  3كما هو موضح أعاله في القسم  Ballالحصول على الموافقة المناسبة، فيرجى التواصل مع شركة  دون

 

 ؟هل تتم مشاركة بياناتي الشخصية .4

a. قوم بمعالجتها : تتلقى بعض اإلدارات داخل الشركة البيانات الشخصية التي يتم الحصول عليها من زوار الموقع وتالمستلمون الداخليون

 على أساس "الحاجة إلى المعرفة"، ال سيما عندما تتعلق مهمتهم بالحفاظ على الموقع أو توفير أو تحديث المحتوى على الموقع أو الرد على

أساس "الحاجة إلى  االستفسارات المقدمة عبر الموقع. قد يشمل ذلك قسم تكنولوجيا المعلومات وفريق حماية البيانات الحرجة واإلدارات األخرى على

 المعرفة". 
b. يجوز للشركة أيضًا نقل بعض البيانات إلى أطراف ثالثة يتم التعاقد معها بواسطة شركة المستلمون الخارجيون :Ball  لتنفيذ بعض

الجتها بواسطة طرف ثالث بمشاركة أو بيع أو تأجير البيانات الشخصية الخاصة بك لمع Ballالمسؤوليات اإلدارية المتعلقة بالموقع. ال تقوم شركة 

 الستخدامها في التسويق. 

c. من الممكن في حاالت نادرة للغاية أيضًا مشاركة معلوماتك فيما يتعلق بأي مفاوضات أو عملية دمج أو بيع الظروف الفريدة األخرى :

واسطة شركة أخرى أو إليها. يجوز لنا أيضًا ألصول الشركة أو دمجها أو إعادة هيكلتها أو تمويلها أو االستحواذ على كل أو جزء من األعمال ب

شمل ذلك مشاركة معلوماتك مع سلطة مختصة إذا رأينا أن الكشف يتم وفقًا ألي قانون أو الئحة أو عملية قانونية سارية أو مطلوب بموجب ذلك. قد ي

لإلجراءات القانونية أو تلبية متطلبات األمن القومي. قد تتم مسؤولي إنفاذ القانون أو السلطات الحكومية أو أطراف ثالثة أخرى حسب الضرورة امتثاالً 

 مشاركة معلوماتك أيضًا في حالة التقاضي للدفاع عن حقوق أو ملكية أو سالمة الشركة أو شركائها التجاريين أو سالمتك أنت أو اآلخرين. 

d. جهولة المصدر أو إزالة األجزاء التي تكشف الهوية منها : يمكن مشاركة المعلومات عندما يتم تجميعها أو جعلها مالبيانات غير الشخصية

 بحيث ال يمكن استخدامها بشكل معقول لتحديد هويتك. 
 



هي مؤسسة عالمية يقع مقرها الرئيسي في الواليات المتحدة األمريكية ولها مكاتب في العديد من  Ball؟ شركة هل سيتم نقل بياناتي إلى بلدان مختلفة .5

في الواليات المتحدة األمريكية، أو إلى أي شركة تابعة  Ballنقل بياناتك الشخصية إلى شركة  Ballحاء العالم. نتيجةً لذلك، يجوز لشركة البلدان في جميع أن

 في جميع أنحاء العالم، أو إلى األطراف الخارجية وشركاء األعمال حسبما وصفنا في سياسة الخصوصية هذه.  Ballلشركة 

 

خطوات لتوفير ضمانات تنظيمية وفنية كافية لحماية بياناتك الشخصية، بما في ذلك عن طريق التصديق بموجب برامج  Ball Corporationاتخذت شركة 

والمنظمات  Ballانات حماية الخصوصية بين االتحاد األوروبي والواليات المتحدة وبين سويسرا والواليات المتحدة، باإلضافة إلى إبرام اتفاقيات مناسبة مع كي

 Ballحدة لشركة الخارجية. يمكنك مراجعة مزيد من المعلومات حول حماية الخصوصية بين االتحاد األوروبي والواليات المتحدة وبين سويسرا والواليات المت

 . هناعن طريق النقر 
 

؟ قد يحتوي هذا الموقع على روابط لمواقع أخرى. وفي حين أننا نحاول االرتباط فقط Ballماذا لو نقرت على رابط لموقع آخر ال تديره شركة  .6

لتي تستخدمها بالمواقع التي تتشارك معنا في المعايير العالية واحترام الخصوصية، فإننا لسنا مسؤولين عن المحتوى أو األمان أو ممارسات الخصوصية ا

 المواقع األخرى. 
 

 ؟ سيتم تخزين بياناتك الشخصية على النحو الذي تسمح به القوانين المحلية. ناتيكم تستغرق مدة تخزين بيا .7
 

؟ لديك الحق في طلب المعلومات المتعلقة بمعالجة بياناتك الشخصية. وقد يشمل ذلك طلبات لتصحيح ما هي حقوقي فيما يتعلق ببياناتي الشخصية .8

واختيار "استفسار حول البيانات  هنافسار يتعلق ببياناتك الشخصية وحقوقك المتعلقة بها، يرجى النقر بياناتك أو محوها أو تحديثها. عند الرغبة في تقديم است

 الشخصية" من القائمة المنسدلة تحت مجال االهتمام.
 

؟ إذا كانت لديك مخاوف بشأن أنشطة المعالجة التي تقوم بها الشركة، دي مخاوف بشأن معالجة بياناتي الشخصيةما الذي يمكنني فعله إذا كان عن .9

 فيمكنك االتصال بمكتب حماية البيانات المحلي أو هيئة الرقابة المحلية المعنية في بلدك.
 

لخصوصية هذه، فيجب التوقف فوًرا عن استخدام هذا الموقع. إذا ؟ إذا رفضت الموافقة على سياسة اماذا يحدث إذا رفضت تقديم بياناتي الشخصية .10

 رفضت ملفات تعريف االرتباط، فقد ال تعمل بعض ميزات الموقع بشكل صحيح. 
 

 w.ball.comww؟ ينطبق هذا اإلشعار على مواقع الويب التالية: ما مواقع اإلنترنت التي ينطبق عليها هذا اإلشعار .11

 ، وغيرها من المواقع التي يمكن إضافتها في المستقبل. www.ballaerospace.comو

 

ف نُوفر ؟ قد نقوم بتحديث سياسة الخصوصية هذه من وقت آلخر. وعندما نقوم بتحديثها، فسوأين يمكنني أن أجد التغييرات الطارئة على هذا اإلشعار .12

 البيان المحدث على هذه الصفحة. تخضع المعلومات التي تقدمها لسياسة الخصوصية السارية في الوقت الذي تُرسل فيه المعلومات. 

 

  

https://www.ball.com/eu/additional-site-content/special-pages/eu-us-privacy-shield-policy
https://www.ball.com/eu/additional-site-content/special-pages/eu-us-privacy-shield-policy
https://www.ball.com/eu/about-ball/contact-us/general-inquiry-form
https://www.ball.com/eu/about-ball/contact-us/general-inquiry-form
http://www.ball.com/
http://www.ballaerospace.com/


الموظفون -سياسة الخصوصية   
الموظفون هذه معلومات إضافية خاصة باستخدام مواقع الويب واألنظمة التي تعمل بها الشركة )يشار إليها  -: توفر سياسة الخصوصية مقدمة .1

العامة باإلشارة. إلى  -الموظفون على سياسة الخصوصية  -مجتمعة باسم "الموقع"( من حيث صلتها بعالقة التوظيف. وبموجب هذا تشتمل سياسة الخصوصية 

العامة  -الموظفون محل سياسة الخصوصية  -الموظفون، تحل سياسة الخصوصية  -العامة وسياسة الخصوصية  -الحد الذي تتعارض فيه سياسة الخصوصية 

 فقط ألنها تنطبق على استخدامك للموقع كمقدم للطلب. 
 

، يجوز للشركة استخدام المعلومات 4العامة، القسم  -الخصوصية ؟ باإلضافة إلى المعلومات الموضحة في سياسة على أي أساس يتم جمع بياناتي .2

 اإلضافية التالية من حيث صلتها بالموظفين:
 

a. يلزم على شركة االلتزامات القانونية :Ball  جمع معلومات معينة لالمتثال للمتطلبات الحكومية مثل الضرائب، ومتطلبات التقارير

ية، واالمتثال للوائح التنظيمية المالية المطلوبة من الشركات المتداولة في البورصة، واالستجابة ألوامر الحكومية، وإدارة إجازات الغياب القانون

 الحكومة السارية التي تطلب معلومات، وغيرها من أنواع االلتزامات القانونية المماثلة. 
b. تقوم شركة ضروريات تنفيذ العقد :Ball اماتها بموجب عقود العمل مع الموظفين، بما في ذلك بمعالجة البيانات من أجل االمتثال اللتز

المهنية االلتزام بدفع تعويض الموظف عن العمل المنجز. وقد يشمل ذلك جمع المعلومات المتعلقة بأسرة الموظف والصحة والحالة المالية والخلفية 

 Ballت الشخصية الحساسة. باإلضافة إلى ذلك، تقوم شركة والخلفية الجنائية والسمات الشخصية، وأنواع أخرى من البيانات الشخصية والبيانا

ت التقاعد بمعالجة البيانات من أجل االمتثال اللتزاماتها بموجب مستندات خطة استحقاقات الموظفين )على سبيل المثال، استحقاقات العجز واستحقاقا

 والمزايا الصحية وغيرها حسب االقتضاء بناءً على المنطقة(. 
c.  تقوم شركة المشروعةأسباب العمل :Ball  أيضًا بمعالجة البيانات ألسباب تجارية مشروعة، بما في ذلك مراقبة القوى العاملة لضمان

الوصول الفعلي إلى مواقعها لضمان سالمة ورفاهية موظفيها  Ballالحفاظ على مستويات التوظيف المناسبة وتلبية احتياجات العمل. تراقب شركة 

األنشطة عبر اإلنترنت لضمان االستخدام السليم لممتلكات العمل وتجنب فقدان بيانات العمل السرية ومنع االحتيال والحماية  Ballوزوارها. تراقب 

ة بمعالجة البيانات من أجل االمتثال لاللتزامات االئتمانية المتعلقة بتمويل المعاشات التقاعدي Ballمن االنتهاكات المحتملة لألمن عبر اإلنترنت. تقوم 

 وإدارتها وتشغيل خطط التقاعد مثل تحديد الكفاءات في إدارة أو تخفيف المخاطر المالية على خطط التقاعد. 
d. في ظروف محدودة، يجوز لشركة موافقة الموظف :Ball  جمع بيانات الموظف بناءً على موافقة الموظف. وقد يشمل ذلك الحصول على

ة وغيرها من المعلومات الشخصية والحساسة التفصيلية لغرض استحقاقات الموظفين الطوعية مزيد من المعلومات الشخصية والمالية والصحي

 Ballبجمع بيانات الموظف في الفعاليات التي تلتقط فيها شركة  Ballباإلضافة إلى تلك المقدمة عادةً من وقت آلخر. باإلضافة إلى ذلك، قد تقوم شركة 

ماثلة ألغراض التسويق. يمكن للموظفين الذين يقدمون موافقة طوعية إلغاء موافقتهم في أي وقت عن طريق الصور أو الفيديو أو غيرها الوسائط الم

 .هناالعامة  -االتصال بمكتب حماية بيانات الشركة المعني كما هو موضح في سياسة الخصوصية 

e. في ظروف معينة، ستتم معالجة بياناتك الشخصية كجزء من الدفاع القانوني. الدفاع القانوني : 

f. يمكن جمع المعلومات أو جعلها مجهولة المصدر و/أو إزالة األجزاء التي تكشف الهوية منها بحيث ال يمكن البيانات غير الشخصية :

 استخدامها بشكل معقول لتحديد هويتك.
 

، يجوز للشركة استخدام 5العامة، القسم  -؟ باإلضافة إلى المعلومات الموضحة في سياسة الخصوصية ركةما هي البيانات التي تعالجها الش .3

 المعلومات اإلضافية التالية من حيث صلتها بمقدمي الطلبات:
 

a. تستخدم عمليات تقديم النماذج :Ball  جميع المعلومات المقدمة من خالل عمليات التقديم الخاصة بك لتحديد أهليتك ومؤهالتك للتوظيف

والترقية وخفض المستوى والتعويض وغيرها من األغراض المتعلقة بالتوظيف. باإلضافة إلى ذلك، يمكن استخدام المعلومات المقدمة من خالل 

د على االستفسارات، وإجراء التحقيقات في مزاعم سوء التصرف، واألغراض األخرى التي قدمت عمليات تقديم النماذج للتحقق من الهوية، والر

هذه المعلومات أيضًا لالتصال بك للحصول على مزيد من المعلومات، أو للحصول على توضيح بناءً على  Ballالمعلومات من أجلها. قد تستخدم 

 ية الموظف للتأهيل أو التوظيف أو المزايا المتعلقة بالتوظيف أو إدارته. المعلومات التي قدمتها، أو أغراض أخرى تتعلق بأهل
b. يتم استخدام البيانات الشخصية والبيانات الشخصية الحساسة من قبل البيانات الشخصية للموظفين :Ball  واألطراف الثالثة المعنية إلدارة

مات االتصال وتاريخ التوظيف والمعلومات المالية ومعلومات األسرة عالقة العمل. قد تتضمن هذه المعلومات الشخصية اسم الموظف ومعلو

ات ومعلومات المستفيد ومعلومات اتصال المستفيد والمعلومات الصحية وغيرها من المعلومات الضرورية إلدارة عالقة العمل والمزايا األخرى ذ

 ين. الصلة التي تؤثر على الموظف وأسرته أو أقاربه أو الشركاء أو المستفيد

c. يمكن أيضًا معالجة البيانات الشخصية الحساسة إلدارة عالقة العمل، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، البيانات الشخصية الحساسة :

ن(، المعلومات الصحية )مثل خطط استحقاقات الموظفين(، والتوجه الجنسي )على سبيل المثال، على أساس طوعي في المناطق التي يسمح بها القانو

رق )على سبيل المثال، في المناطق المحدودة حيث يقتضي القانون(، واألصل العرقي )على سبيل المثال، في المناطق المحدودة حيث يقت ضي والع 

)على سبيل المثال، القانون(، والمعتقدات الدينية أو الفلسفية )على سبيل المثال، في المناطق المحدودة حيث يقتضي القانون(، والبيانات القياس الحيوية 

بتنفيذ اإلجراءات التنظيمية والفنية لحماية البيانات الشخصية للموظفين. لمزيد من المعلومات،  Ballأغراض تسجيل الوقت والحضور(. قامت شركة 



 . هناالعامة  -من سياسة الخصوصية  3يرجى االتصال بفريق حماية البيانات الحرجة الخاص بك كما هو موضح في القسم 

 

 بيانات الموظفين الشخصية مع المستلمين الداخليين والخارجيين كما هو موضح أدناه. Ball؟ قد تشارك شركة هل تتم مشاركة بياناتي الشخصية .4

  

a. شاركة البيانات : تقوم بعض اإلدارات داخل الشركة باستالم ومعالجة البيانات الشخصية المتعلقة بعملك. وتتم مالمستلمون الداخليون

بإدارة جوانب معينة من عالقة التوظيف.  Ballعلى أساس "الحاجة إلى المعرفة"، ال سيما عندما تتعلق وظيفة موظف  Ballالشخصية مع موظفي 

قسام التي يكون موظف على سبيل المثال، قد يتمتع موظفو دعم األفراد والعمليات بالوصول إلى بيانات الموظفين الخاصة باإلدارات أو المواقع أو األ

أذونات تستند إلى القواعد والتشفير والسياسات  Ballدعم األفراد والعمليات مسؤواًل عنها كجزء من واجبات الوظيفة المحددة. تستخدم شركة 

 واإلجراءات لضمان سالمة بيانات الموظفين. 

b. ثالثة يتم التعاقد معها بواسطة شركة : يجوز للشركة أيضًا نقل بعض البيانات إلى أطراف المستلمون الخارجيونBall  لتنفيذ بعض

بمشاركة أو بيع أو تأجير البيانات الشخصية الخاصة بك لمعالجتها بواسطة طرف ثالث  Ballالمسؤوليات اإلدارية المتعلقة بالموقع. ال تقوم شركة 

الشخصية إلى وحدات معالجة تابعة لطرف ثالث على أساس الحاجة  بنقل البيانات Ballالستخدامها في التسويق. باإلضافة إلى ذلك، قد تقوم شركة 

أكبر تجاه إلى المعرفة عندما تكون مطلوبة قانونًا، أو ضرورية للوفاء بالتزامات الشركة كجزء من عالقة العمل، أو للوفاء بالتزامات العمل بشكل 

 ها مع وحدات المعالجة التابعة لطرف ثالث: عملك. توفر القائمة التالية أمثلة على المعلومات التي يمكن مشاركت

i.  معالجة مقدم الطلب؛ 

ii.  معالجة تعيين جديد؛ 

iii.  معالجة الوقت والحضور وإدارتهما؛ 

iv.  معالجة كشوف المرتبات وإدارتها؛ 

v.  معالجة المزايا الصحية والرفاهية وإدارتها؛ 

vi.  مصلحة الضرائب؛ 

vii.  معالجة وإدارة السفر والتكاليف؛ 

viii.  مقدمو خدمات التأمين واألمن؛ 

ix.  معالجة التقاعد وإدارته؛ 

x.  إدارة التدريب المهني وتطوير القيادة؛ 

xi. الهيئات الحكومية والهيئات التنظيمية وسلطات العمل؛ 

xii.  .والعمالء والبائعون والموردون 

c. ي مفاوضات أو عملية دمج أو بيع ألصول : من الممكن في حاالت نادرة أيضًا مشاركة معلوماتك فيما يتعلق بأالظروف الفريدة األخرى

شاركة الشركة أو دمجها أو إعادة هيكلتها أو تمويلها أو االستحواذ على كل أو جزء من األعمال بواسطة شركة أخرى أو إليها. يجوز لنا أيضًا م

ارية أو مطلوب بموجب ذلك. قد يشمل ذلك مسؤولي معلوماتك مع سلطة مختصة إذا رأينا أن الكشف يتم وفقًا ألي قانون أو الئحة أو عملية قانونية س

قد تتم مشاركة  إنفاذ القانون أو السلطات الحكومية أو أطراف ثالثة أخرى حسب الضرورة امتثاالً لإلجراءات القانونية أو تلبية متطلبات األمن القومي.

 و شركائها التجاريين أو سالمتك أنت أو اآلخرين. معلوماتك أيضًا في حالة التقاضي للدفاع عن حقوق أو ملكية أو سالمة الشركة أ

d. يمكن مشاركة المعلومات عندما يتم تجميعها أو جعلها مجهولة المصدر أو إزالة األجزاء التي تكشف الهوية منها البيانات غير الشخصية :

 بحيث ال يمكن استخدامها بشكل معقول لتحديد هويتك. 
 

هي مؤسسة عالمية يقع مقرها الرئيسي في الواليات المتحدة األمريكية ولها مكاتب في العديد من  Ball؟ شركة ةهل سيتم نقل بياناتي إلى بلدان مختلف .5

في الواليات المتحدة األمريكية، أو إلى أي شركة تابعة  Ballنقل بياناتك الشخصية إلى شركة  Ballالبلدان في جميع أنحاء العالم. نتيجةً لذلك، يجوز لشركة 

 في جميع أنحاء العالم، أو إلى األطراف الخارجية وشركاء األعمال حسبما وصفنا في سياسة الخصوصية هذه.  Ballلشركة 

 

خطوات لتوفير ضمانات تنظيمية وفنية كافية لحماية بياناتك الشخصية، بما في ذلك عن طريق التصديق بموجب برامج  Ball Corporationاتخذت شركة 

والمنظمات  Ballاألوروبي والواليات المتحدة وبين سويسرا والواليات المتحدة، باإلضافة إلى إبرام اتفاقيات مناسبة مع كيانات  حماية الخصوصية بين االتحاد

 Ballحدة لشركة الخارجية. يمكنك مراجعة مزيد من المعلومات حول حماية الخصوصية بين االتحاد األوروبي والواليات المتحدة وبين سويسرا والواليات المت

 . هناعن طريق النقر 

 

 ؟ قد يحتوي هذا الموقع على روابط لمواقع أخرى. وفي حين أننا نحاول االرتباط فقطBallماذا لو نقرت على رابط لموقع آخر ال تديره شركة  .6

لتي تستخدمها بالمواقع التي تتشارك معنا في المعايير العالية واحترام الخصوصية، فإننا لسنا مسؤولين عن المحتوى أو األمان أو ممارسات الخصوصية ا

 المواقع األخرى. 

 

https://www.ball.com/eu/additional-site-content/special-pages/eu-us-privacy-shield-policy
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 ؟ سيتم تخزين بياناتك الشخصية على النحو الذي تسمح به القوانين المحلية. كم تستغرق مدة تخزين بياناتي .7
 

؟ لديك الحق في طلب المعلومات المتعلقة بمعالجة بياناتك الشخصية. وقد يشمل ذلك طلبات لتصحيح ما هي حقوقي فيما يتعلق ببياناتي الشخصية .8

واختيار "استفسار حول البيانات  هنابياناتك أو محوها أو تحديثها. عند الرغبة في تقديم استفسار يتعلق ببياناتك الشخصية وحقوقك المتعلقة بها، يرجى النقر 

 الشخصية" من القائمة المنسدلة تحت مجال االهتمام.

 

المعالجة التي تقوم بها الشركة، ؟ إذا كانت لديك مخاوف بشأن أنشطة ما الذي يمكنني فعله إذا كان عندي مخاوف بشأن معالجة بياناتي الشخصية .9

 فيمكنك االتصال بمكتب حماية البيانات المحلي أو هيئة الرقابة المحلية المعنية في بلدك.
 

؟ إذا رفض الموظف تقديم بيانات شخصية مهمة إلدارة عالقة العمل أو مطلوبة بموجب المتطلبات ماذا يحدث إذا رفضت تقديم بياناتي الشخصية .10

يتلقى الموظف إشعاًرا بأنه قد يتم إنهاء عالقة التوظيف إذا لم تتوفر هذه المعلومات. وينطبق هذا بشكل خاص عندما يؤدي حجب البيانات  التنظيمية، فقد

 الشخصية إلى انتهاك المتطلبات القانونية والتنظيمية. 

 

 www.ball.comلويب التالية: ؟ ينطبق هذا اإلشعار على مواقع اما مواقع اإلنترنت التي ينطبق عليها هذا اإلشعار .11

 ، وغيرها من المواقع التي يمكن إضافتها في المستقبل. www.ballaerospace.comو

 

الخصوصية هذه من وقت آلخر. وعندما نقوم بتحديثها، فسوف نُوفر  ؟ قد نقوم بتحديث سياسةأين يمكنني أن أجد التغييرات الطارئة على هذا اإلشعار .12

 البيان المحدث على هذه الصفحة. تخضع المعلومات التي تقدمها لسياسة الخصوصية السارية في الوقت الذي تُرسل فيه المعلومات. 
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المتقاعدون والمستفيدون -سياسة الخصوصية   
المتقاعدون والمستفيدون هذه معلومات إضافية خاصة باستخدام مواقع الويب واألنظمة التي تعمل بها الشركة  -: توفر سياسة الخصوصية مقدمة .1

المتقاعدون والمستفيدون على  -)يشار إليها مجتمعة باسم "الموقع"( من حيث صلتها بعملية التقاعد ومخصصاته. وبموجب هذا تشتمل سياسة الخصوصية 

المتقاعدون والمستفيدون، تحل سياسة  -العامة وسياسة الخصوصية  -العامة باإلشارة. إلى الحد الذي تتعارض فيه سياسة الخصوصية  -ياسة الخصوصية س

 العامة فقط ألنها تنطبق على استخدامك للموقع كمتقاعد.  -المتقاعدون والمستفيدون محل سياسة الخصوصية  -الخصوصية 
 

وفروعها والشركات التابعة لها بمعالجة أنواع معينة من البيانات الشخصية للمتقاعدين  Ball Corporation؟ تقوم شركة جة بياناتيمن يقوم بمعال .2

 Rexam Pension Trusteesو Willis Towers Watsonتحت إدارة  Ball Benefits Centralألغراض إدارة مخصصات التقاعد. تقوم شركة 

Limited معينة من البيانات الشخصية للمتقاعدين ألغراض إدارة مخصصات التقاعد. يجوز للشركة أيضًا التعاقد مع أطراف ثالثة لتقديم خدمات  بمعالجة أنواع

. ات التقاعدمعينة نيابة عن الشركة، بما في ذلك تنفيذ إدارة المدفوعات الوزارية ودفع االستحقاقات ومراجعة مخصصات التقاعد وغيرها من وظائف مخصص

، لمعايير حماية البيانات، بما في ذلك على سبيل المثال ال Ballخطوات لضمان امتثال األطراف الثالثة، التي تعالج البيانات بالنيابة عن شركة  Ballتتخذ شركة 

 ماثلة. الحصر، الدخول في عقود مع أطراف ثالثة، وإجراء مراجعات أمنية لألطراف الثالثة، وغيرها من الجهود والعمليات الم
 

، يجوز للشركة استخدام األسس 4العامة، القسم  -؟ باإلضافة إلى المعلومات الموضحة في سياسة الخصوصية على أي أساس يتم جمع بياناتي .3

 اإلضافية التالية لمعالجة البيانات المتعلقة بالمتقاعدين:
 

a. يلزم على شركة االلتزامات القانونية :Ball  جمع معلومات معينة لالمتثال للمتطلبات الحكومية مثل الضرائب، ومتطلبات التقارير الحكومية

مات وغيرها واالمتثال للوائح التنظيمية المالية المطلوبة من الشركات المتداولة في البورصة، واالستجابة ألوامر الحكومة السارية التي تطلب معلو

 ماثلة. من أنواع االلتزامات القانونية الم
b. تجمع ضروريات تنفيذ العقد :Ball  البيانات وتعالجها من أجل االمتثال اللتزاماتها بموجب عقود العمل ووثائق الخطة وغيرها من

 المتطلبات القانونية لمخصصات التقاعد. ويشمل ذلك االلتزام بدفع مبلغ التقاعد والمخصصات ذات الصلة إلى المتقاعدين. قد يشمل ذلك جمع

شخصية ومات المتعلقة بالمستفيدين من المتقاعدين، وتاريخ التوظيف، والحالة الصحية والمالية وأنواع أخرى من البيانات الشخصية والبيانات الالمعل

 الحساسة.  
c. تقوم أسباب العمل المشروعة :Ball انية المتعلقة أيضًا بمعالجة البيانات ألسباب تجارية مشروعة، بما في ذلك االمتثال لاللتزامات االئتم

 بتمويل المعاشات التقاعدية وإدارة وتشغيل خطط التقاعد مثل تحديد الكفاءات في إدارة أو تخفيف المخاطر المالية على خطط التقاعد. 
d. في ظروف محدودة للغاية، قد تجمع موافقة المتقاعدين :Ball  على بيانات المتقاعدين بناءً على موافقة المتقاعد. قد يشمل ذلك الحصول

ا من مزيد من المعلومات الشخصية والمالية والصحية وغيرها من المعلومات الشخصية والحساسة التفصيلية خالل عروض قيم النقل الُمحسِّنة وغيره

أي وقت عن  التدريبات ذات الصلة بالمخصصات التي قد يتم تقديمها من وقت آلخر. يمكن للمتقاعدين الذين يقدمون موافقة طوعية إلغاء موافقتهم في

 .هناالعامة  -طريق االتصال بمكتب حماية بيانات الشركة المعني كما هو موضح في سياسة الخصوصية 

e. في ظروف معينة، ستتم معالجة بياناتك الشخصية كجزء من الدفاع القانوني. الدفاع القانوني : 

 

، يجوز للشركة استخدام 5العامة، القسم  -؟ باإلضافة إلى المعلومات الموضحة في سياسة الخصوصية لبيانات التي تعالجها الشركةما هي ا .4

 المعلومات اإلضافية التالية من حيث صلتها بمقدمي الطلبات:

 

a. تستخدم عمليات تقديم النماذج :Ball خاصة بك لتحديد أهليتك ومؤهالتك للحصول على جميع المعلومات المقدمة من خالل عمليات التقديم ال

هذه المعلومات أيضًا لالتصال بك للحصول على مزيد من المعلومات، أو  Ballمخصصات التقاعد التي تقدمت بطلب للحصول عليها. قد تستخدم 

 هيل أو إدارة مخصصات التقاعد. للحصول على توضيح بناءً على المعلومات التي قدمتها، أو أغراض أخرى تتعلق بأهلية المتقاعد للتأ

b. يتم استخدام البيانات الشخصية والبيانات الشخصية الحساسة من قبل شركة البيانات الشخصية للمتقاعدين :Ball  واألطراف الثالثة المعنية

المعلومات المالية ومعلومات إلدارة مخصصات التقاعد. قد تتضمن هذه المعلومات الشخصية اسم المتقاعد ومعلومات االتصال وتاريخ التوظيف و

األسرة ومعلومات المستفيد ومعلومات اتصال المستفيد والمعلومات الصحية وغيرها من المعلومات الضرورية إلدارة خطط التقاعد لمخصصات 

 المتقاعد ومستحقاته. 
 

، يجوز للشركة تقديم البيانات 6العامة، القسم  -؟ باإلضافة إلى المعلومات الموضحة في سياسة الخصوصية هل تتم مشاركة بياناتي الشخصية .5

 الشخصية والبيانات الشخصية الحساسة للمستلمين التاليين: 
 

a. تقتصر البيانات الشخصية التي تتم معالجتها بواسطة المستلمون الداخليون :Ball  على اإلدارات والموظفين على اساس "الحاجة إلى

(. تشمل اإلدارات التي من المحتمل أن تعالج البيانات 3معرفة" بياناتك الشخصية من أجل الوفاء بالتزاماتهم التجارية والقانونية )انظر الفقرة 



القانونية. قد تحصل اإلدارات األخرى على حق  الشخصية للمتقاعدين الموارد البشرية والمعاشات والتعويضات والمخصصات وقسم الشؤون

 الوصول إلى معلوماتك ألسباب محددة تتعلق مباشرة بتوظيفك وذلك على أساس الحاجة إلى المعرفة. 

b. يمكن أيضًا نقل أنواع معينة من البيانات إلى وحدات معالجة تابعة ألطراف ثالثة. قد يتم نقل البيانات الشخصيةالمستلمون الخارجيون : 

وفاء للمتقاعدين إلى األنواع التالية من وحدات المعالجة الخارجية على أساس الحاجة إلى المعرفة عندما تكون مطلوبة قانونًا، أو ضرورية لل

 بالتزامات الشركة في عالقة العمل، أو للوفاء بالتزامات العمل بشكل أكبر بعد تقاعدك: 

i.  مديرو الطرف الثالث لخطط التقاعد؛ 

ii. حسابات الخارجيون؛ مراجعو ال 

iii. المستشارون الماليون الخارجيون؛ 

iv. .والهيئات الحكومية/التنظيمية أو سلطات العمل 

c. من الممكن في حاالت نادرة أيضًا مشاركة معلوماتك فيما يتعلق بأي مفاوضات أو عملية دمج أو بيع ألصول الظروف الفريدة األخرى :

أيضًا  Ballأو االستحواذ على كل أو جزء من األعمال بواسطة شركة أخرى أو إليها. يجوز لشركة  الشركة أو دمجها أو إعادة هيكلتها أو تمويلها

ذلك. قد  مشاركة معلومات المتقاعدين مع سلطة مختصة إذا رأينا أن الكشف يتم وفقًا ألي قانون أو الئحة أو عملية قانونية سارية أو مطلوب بموجب

لسلطات الحكومية أو أطراف ثالثة أخرى حسب الضرورة امتثاالً لإلجراءات القانونية أو تلبية متطلبات األمن يشمل ذلك مسؤولي إنفاذ القانون أو ا

نت أو القومي. قد تتم مشاركة معلوماتك أيضًا في حالة التقاضي للدفاع عن حقوق أو ملكية أو سالمة الشركة أو شركائها التجاريين أو سالمتك أ

 اآلخرين. 

d. يمكن مشاركة معلومات المتقاعدين والمستفيدين عندما يتم تجميعها أو جعلها مجهولة المصدر و/أو إزالة األجزاء شخصيةالبيانات غير ال :

 التي تكشف الهوية منها بحيث ال يمكن استخدامها بشكل معقول لتحديد هويتك. 
 

الرئيسي في الواليات المتحدة األمريكية ولها مكاتب في العديد من هي مؤسسة عالمية يقع مقرها  Ball؟ شركة هل سيتم نقل بياناتي إلى بلدان مختلفة .6

في الواليات المتحدة األمريكية، أو إلى أي شركة تابعة  Ballنقل بياناتك الشخصية إلى شركة  Ballالبلدان في جميع أنحاء العالم. نتيجةً لذلك، يجوز لشركة 

 لخارجية وشركاء األعمال حسبما وصفنا في سياسة الخصوصية هذه. في جميع أنحاء العالم، أو إلى األطراف ا Ballلشركة 

 

خطوات لتوفير ضمانات تنظيمية وفنية كافية لحماية بياناتك الشخصية، بما في ذلك عن طريق التصديق بموجب برامج  Ball Corporationاتخذت شركة 

والمنظمات  Ballوالواليات المتحدة، باإلضافة إلى إبرام اتفاقيات مناسبة مع كيانات  حماية الخصوصية بين االتحاد األوروبي والواليات المتحدة وبين سويسرا

 Ballحدة لشركة الخارجية. يمكنك مراجعة مزيد من المعلومات حول حماية الخصوصية بين االتحاد األوروبي والواليات المتحدة وبين سويسرا والواليات المت

 . هناعن طريق النقر 

 

؟ قد يحتوي هذا الموقع على روابط لمواقع أخرى. وفي حين أننا نحاول االرتباط فقط Ballماذا لو نقرت على رابط لموقع آخر ال تديره شركة  .7

العالية واحترام الخصوصية، فإننا لسنا مسؤولين عن المحتوى أو األمان أو ممارسات الخصوصية التي تستخدمها بالمواقع التي تتشارك معنا في المعايير 

 المواقع األخرى. 

 

، قد يؤدي رفض تقديم 12العامة، القسم  -؟ باإلضافة إلى المعلومات الموضحة في سياسة الخصوصية ماذا يحدث إذا رفضت تقديم بياناتي الشخصية .8

 الشخصية المطلوبة والبيانات الشخصية الحساسة إلى إنهاء المزايا أو اإلدارة غير الصحيحة للمخصصات أو مشكالت أخرى مشابهة. البيانات 
 

، ينطبق هذا 13العامة، القسم  -؟ باإلضافة إلى المعلومات الموضحة في سياسة الخصوصية ما مواقع اإلنترنت التي ينطبق عليها هذا اإلشعار .9

 ، ومواقع الويب األخرى التي يمكن إضافتها في المستقبل. www.rexampensionplan.co.ukو www.ballbenefitscentral.ehr.com اإلشعار على
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العمالء والبائعون والموردون -سياسة الخصوصية   
العمالء والبائعون والموردون هذه معلومات إضافية خاصة باستخدام مواقع الويب واألنظمة التي تعمل بها الشركة  -: توفر سياسة الخصوصية مقدمة .1

ردون على العمالء والبائعون والمو -)يشار إليها مجتمعة باسم "الموقع"( من حيث صلتها بعملية التقاعد ومخصصاته. وبموجب هذا تشتمل سياسة الخصوصية 

العمالء والبائعون والموردون، تحل  -العامة وسياسة الخصوصية  -العامة باإلشارة. إلى الحد الذي تتعارض فيه سياسة الخصوصية  -سياسة الخصوصية 

 اعد. العامة فقط ألنها تنطبق على استخدامك للموقع كمتق -العمالء والبائعون والموردون محل سياسة الخصوصية  -سياسة الخصوصية 
 

وفروعها والشركات التابعة لها بمعالجة أنواع معينة من البيانات الشخصية من جهات  Ball Corporation؟ تقوم شركة من يقوم بمعالجة بياناتي .2

خطوات لضمان  Ballركة اتصال العمالء والبائعين والموردين. ويجوز للشركة أيضًا التعاقد مع أطراف ثالثة لتقديم خدمات معينة نيابةً عن الشركة. تتخذ ش

، لمعايير حماية البيانات، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، الدخول في عقود مع Ballامتثال األطراف الثالثة، التي تعالج البيانات بالنيابة عن شركة 

 أطراف ثالثة، وإجراء مراجعات أمنية لألطراف الثالثة، وغيرها من الجهود والعمليات المماثلة. 
 

، يجوز للشركة استخدام األسس 4العامة، القسم  -؟ باإلضافة إلى المعلومات الموضحة في سياسة الخصوصية على أي أساس يتم جمع بياناتي .3

 اإلضافية التالية لمعالجة البيانات المتعلقة بالعمالء والبائعين والموردين:

 

a. يلزم على شركة االلتزامات القانونية :Ball لالمتثال للمتطلبات الحكومية مثل أغراض الضرائب ومتطلبات اإلبالغ  جمع معلومات معينة

معامالت الحكومية واالمتثال للوائح التنظيمية المالية المطلوبة للشركات المتداولة في البورصة والتزامات اإلبالغ الحكومية المتعلقة ببعض ال

 ع أخرى مماثلة من االلتزامات القانونية. التجارية؛ واالستجابة ألوامر حكومية سارية تطلب معلومات وأنوا

b. تجمع ضروريات تنفيذ العقد :Ball  البيانات الشخصية وتعالجها من أجل االمتثال اللتزاماتها بموجب العقود ومذكرات التفاهم وخطابات

بموظفي العمالء والبائعين والموردين لضمان االتفاقيات وغيرها من الترتيبات التجارية والتعاقدية. قد يشمل ذلك جمع البيانات الشخصية المتعلقة 

 وعمالئها وبائعيها ومورديها.  Ballالتواصل والتعاون بين 

c. تقوم األسباب التجارية المشروعة :Ball  أيضًا بمعالجة البيانات ألسباب تجارية مشروعة، بما في ذلك التغييرات التشغيلية وإدارة البائعين

 يات التجارية المشتركة لضمان الكفاءة والفعالية في عالقات األطراف الخارجية. وتحليل التكلفة، وغيرها من العمل
d. يجوز لشركة الموافقة :Ball  جمع بيانات شخصية من العمالء والبائعين والموردين بناءً على موافقة األفراد. قد يشمل ذلك الحصول على

يجوز لألفراد الذين يقدمون موافقة طوعية إلغاء موافقتهم في أي وقت عن معلومات شخصية ومالية وغيرها من المعلومات الشخصية الحساسة. 

 .هناالعامة  -طريق االتصال بمكتب حماية بيانات الشركة المعني على النحو المنصوص عليه في سياسة الخصوصية 

e. االت، ستتم معالجة البيانات الشخصية المتعلقة بالعمالء والبائعين والموردين كجزء من الدفاع القانوني.  في بعض الح :الدفاع القانوني 
 

، يجوز للشركة استخدام األسس 5العامة، القسم  -؟ باإلضافة إلى المعلومات الموضحة في سياسة الخصوصية ما هي البيانات التي تعالجها الشركة .4

 البيانات المتعلقة بالعمالء والبائعين والموردين:اإلضافية التالية لمعالجة 
 

a. تعالج الشركة البيانات الشخصية المتعلقة بممثلي عمالئنا، بما في ذلك االسم ومعلومات االتصال وعناوين البريد عالقات العمالء :

ة الشخصية ألي ممثل كجزء من العالقة التجارية اإللكتروني وغيرها من البيانات الشخصية غير الحساسة. يمكن معالجة معلومات محدودة حول الحيا

كيانات مثل األسماء أو تواريخ الميالد أو معلومات أخرى مماثلة حول عائالت جهات االتصال التجارية. في حالة الملكية الفردية أو غيرها من ال

 ان التي تتطلب ضمانات شخصية أو ضمانات إضافية. القانونية المماثلة، يمكن معالجة المعلومات المالية الشخصية عند تقديم طلبات االئتم

b. تعالج الشركة البيانات الشخصية المتعلقة بممثلي بائعينا، بما في ذلك االسم ومعلومات االتصال وعناوين البريد عالقات الموردين :

الشخصية ألي ممثل كجزء من العالقة التجارية اإللكتروني والبيانات الشخصية األخرى غير الحساسة. يمكن معالجة معلومات محدودة حول الحياة 

 مثل األسماء أو تواريخ الميالد أو معلومات أخرى مماثلة حول عائالت جهات االتصال التجارية.

c. تعالج الشركة البيانات الشخصية المتعلقة بممثلي موردينا، بما في ذلك االسم ومعلومات االتصال وعناوين البريد عالقات البائعين :

روني وغيرها من البيانات الشخصية غير الحساسة. يمكن معالجة معلومات محدودة حول الحياة الشخصية ألي ممثل كجزء من العالقة التجارية اإللكت

 مثل األسماء أو تواريخ الميالد أو معلومات أخرى مماثلة حول عائالت جهات االتصال التجارية.
 

، يجوز للشركة مشاركة بياناتك 5العامة، القسم  -المعلومات الموضحة في سياسة الخصوصية  ؟ باإلضافة إلىهل تتم مشاركة بياناتي الشخصية .5

 الشخصية للمستلمين التاليين:
 

a. تتلقى بعض اإلدارات داخل الشركة البيانات الشخصية التي يتم الحصول عليها من زوار الموقع وتقوم بمعالجتها المستلمون الداخليون :

لمعرفة"، ال سيما عندما تتعلق وظيفتهم بالعمل مع العمالء أو الموردين أو البائعين. قد يشمل ذلك اإلدارات التالية: الشؤون على أساس "الحاجة إلى ا

واإلدارات  المالية والمصادر والخدمات التجارية والعالمية )حسابات القبض وحسابات الدفع وما إلى ذلك( واالتصاالت واالستدامة والتدقيق والقانون

 شُعب األخرى المشابهة على أساس "الحاجة إلى المعرفة" التي تعتبر ضرورية لعمليات وتفاعالت األعمال الداخلية والخارجية. وال



b. يجوز للشركة أيضًا نقل بعض البيانات إلى أطراف ثالثة تم التعاقد معهم من ق بل المستلمون الخارجيون :Ball  لتنفيذ أغراض معينة، بما في

ومدققي الحسابات  Ballفي بعض المهام والمسؤوليات اإلدارية الالزمة لعمليات شركة  Ballن الخارجيين الذين يساعدون شركة ذلك المتعاقدي

بمشاركة أو بيع أو تأجير البيانات  Ballالخارجيين ووكاالت التجميع وشركات المحاماة، وغيرها من األطراف الثالثة المماثلة. ال تقوم شركة 

 ة بك لمعالجتها بواسطة طرف ثالث الستخدامها في التسويق. الشخصية الخاص
 

هي مؤسسة عالمية يقع مقرها الرئيسي في الواليات المتحدة األمريكية ولها مكاتب في العديد من  Ball؟ شركة هل سيتم نقل بياناتي إلى بلدان مختلفة .6

في الواليات المتحدة األمريكية، أو إلى أي شركة تابعة  Ballياناتك الشخصية إلى شركة نقل ب Ballالبلدان في جميع أنحاء العالم. نتيجةً لذلك، يجوز لشركة 

 في جميع أنحاء العالم، أو إلى األطراف الخارجية وشركاء األعمال حسبما وصفنا في سياسة الخصوصية هذه.  Ballلشركة 

 

ة لحماية بياناتك الشخصية، بما في ذلك عن طريق التصديق بموجب برامج خطوات لتوفير ضمانات تنظيمية وفنية كافي Ball Corporationاتخذت شركة 

والمنظمات  Ballانات حماية الخصوصية بين االتحاد األوروبي والواليات المتحدة وبين سويسرا والواليات المتحدة، باإلضافة إلى إبرام اتفاقيات مناسبة مع كي

 Ballماية الخصوصية بين االتحاد األوروبي والواليات المتحدة وبين سويسرا والواليات المتحدة لشركة الخارجية. يمكنك مراجعة مزيد من المعلومات حول ح

  . هناعن طريق النقر 
 

، قد يؤدي رفض تقديم 12العامة، القسم  -؟ باإلضافة إلى المعلومات الموضحة في سياسة الخصوصية يحدث إذا رفضت تقديم بياناتي الشخصيةماذا  .7

ات التي تعاقدت و الخدمالمعلومات الشخصية الالزمة للحفاظ على عالقة العمل إلى إلغاء العقود أو تعطيل العمليات التجارية التي قد تؤثر على تسليم البضائع أ

 عليها أو التأخير أو عدم الدفع مقابل البضائع أو الخدمات المقدمة وغيرها من التأثيرات المماثلة.  Ballشركة 

 

لى ، ينطبق هذا اإلشعار ع13العامة، القسم  -؟ باإلضافة إلى المعلومات الموضحة في سياسة الخصوصية ما مواقع اإلنترنت التي ينطبق عليها هذا اإلشعار

https://ballcorp.force.com/CustomerPortal وhttps://printguides.ball.com/ وhttps://voc.ball.com/  ومواقع الويب األخرى التي  و

 يمكن إضافتها في المستقبل. 

 

  

https://www.ball.com/eu/additional-site-content/special-pages/eu-us-privacy-shield-policy
https://www.ball.com/eu/additional-site-content/special-pages/eu-us-privacy-shield-policy
https://ballcorp.force.com/CustomerPortal
https://printguides.ball.com/
https://voc.ball.com/


 سياسة ملفات تعريف االرتباط 
"( بحماية البيانات الشخصية لجميع األشخاص Ballوفروعها والشركات التابعة لها )"الشركة" أو " شركة  Ball Corporation: تلتزم شركة مقدمة .1

راءات الفنية والتنظيمية لحماية البيانات الشخصية التي تعالجها الشركة. الغرض من إشعار الخصوصية هذا هو اإلج Ballالذين تتفاعل معهم. وقد اتخذت شركة 

يها مجتمعة باسم إبالغك بأنشطة المعالجة التي تقوم بها الشركة من حيث صلتها باستخدامك العام للمواقع واألنظمة التي تقوم الشركة بتشغيلها )يُشار إل

 ك حقوقك والتزاماتك المتعلقة بياناتك الشخصية. "الموقع"(، وكذل
 

أدوات جمع البيانات التلقائية، والتي تسمى أحيانًا "ملفات تعريف االرتباط"، والتي  Ballتستخدم شركة  ما المقصود "بملفات تعريف االرتباط"؟ .2

صطلح "ملف تعريف االرتباط" إلى جميع التقنيات التي تُخزن . يشير مBallتجمع معلومات معيارية معينة يرسلها متصفح الويب الخاص بك إلى مواقع 

آخر يصل المعلومات وتصل إليها على الجهاز الذي تستخدمه للوصول إلى الموقع. قد يكون جهازك هو حاسوب أو جهاز لوحي أو هاتف أو أي جهاز محمول 

 إلى اإلنترنت.

 

بشكل مختلف وتؤدي وظائف مختلفة. على سبيل المثال، يتم تقديم بعض ملفات تعريف االرتباط وهناك أنواع مختلفة من ملفات تعريف االرتباط التي تعمل 

من قبل أطراف ثالثة مثل شركات التحليل )"ملفات تعريف ارتباط  Ball)"ملفات تعريف ارتباط الطرف األول"( أو نيابة عن  Ballمباشرة عن طريق شركة 

ريف االرتباط األخرى طالما أن متصفح الويب الذي تستخدمه مفتوح )"ملفات تعريف االرتباط للجلسة"( والتي الطرف الثالث"(. يمكن أن تستمر ملفات تع

الرتباط تُحذف تلقائيًا بمجرد إغالق متصفح الويب على جهازك. وهناك ملفات تعريف ارتباط أخرى تظل حتى بعد إغالق متصفح الويب )"ملفات تعريف ا

 جهازك عند فتح متصفح الويب الخاص بك مرة أخرى. الدائمة"( التي تتعرف على 
 

؟ ترسل أدوات جمع البيانات هذه معلومات إلى الموقع مثل نوع متصفح الويب الذي تستخدمه وعنوان ما نوع المعلومات التي تُجمع من هذه األدوات .3

(. قد تجمع Ball Corporationبحث المستخدم في البحث عن شركة موقع الويب الذي وصلت منه إلى موقعنا على اإلنترنت )على سبيل المثال، مثل محرك ال

 هذه األدوات أيضًا معلومات حول عنوان بروتوكول اإلنترنت لديك وسلوك تدفق النقرات. 
 

ة اإلنترنت أو قسم عنوان البروتوكول هو رقم مخصص تلقائيًا لحاسوبك أو الجهاز المحمول عندما تتصل باإلنترنت. ويتم تخصيص الرقم بواسطة مزود خدم

 تحديد هويته. تكنولوجيا المعلومات الخاص بك اعتمادًا على نوع الشبكة التي تستخدمها. الرقم هو عنوان فريد يُتيح لخوادم الويب تحديد موقع جهازك و
 

ر عليها عند استخدامك لإلنترنت. تساعد هذه يشير سلوك تدفق النقرات إلى استخدامك لإلنترنت. وقد يشمل ذلك الصفحات التي تستعرضها والروابط التي تنق

 دما تعود. األدوات في جعل تجربة اإلنترنت أكثر سهولة وكفاءة. وهي تمنحك أيضًا تجربة إنترنت مخصصة بناءً على استخدامك وتستطيع التعرف عليك عن

 

ملفات تعريف االرتباط الضرورية لتشغيل الموقع، مثل ملفات تعريف  Ball؟ تستخدم Ballما نوع ملفات تعريف االرتباط التي تستخدمها شركة  .4

توفير خدمة االرتباط التي تتيح وظيفة ميزات الخريطة على موقع الويب أو توجيه طلبات العميل على الخادم. تُستخدم ملفات تعريف االرتباط األخرى ل

سائط االجتماعية. قد توفر ملفات تعريف االرتباط األخرى معلومات للمعلنين حول مخصصة، كتمكين الوظائف مثل مشاركة محتوى الويب عبر منصات الو

 استخدام الويب الخاص بك والتي تتيح للمعلنين تقديم تجارب ويب مخصصة. 

 

تفضيالت ملفات  ؟ في الوقت الحالي، ال يُتيح الموقع إمكانية تعديلكيف يمكنني تحديث تفضيالت "ملف تعريف االرتباط" الخاصة بي على الموقع .5

مع مزوديها على تطوير هذه اإلمكانية وستقوم بتحديث هذه  Ballتعريف االرتباط أو تعطيل بعض ملفات تعريف االرتباط غير الضرورية. وتعمل شركة 

 السياسة عند توفرها. 
 

إشارات إلى المواقع التي تزورها. وتخبر هذه اإلشارات  ومع ذلك، قد يمنحك متصفح اإلنترنت الخاص بك القدرة على تشغيل خاصية "عدم التتبع" التي ترسل

لى خاصية مواقع الويب أنك ال تريد تتبع أنشطتك عبر اإلنترنت. هذا يختلف عن حظر أو حذف ملفات تعريف االرتباط ألن متصفحات الويب التي تشتمل ع

 "عدم التتبع" قد ال تزال تقبل ملفات تعريف االرتباط. 
 

إذا كان لديك المزيد من األسئلة حول "ملفات تعريف االرتباط" والطريقة التي تستخدم  االتصال إذا كان لدي المزيد من االستفسارات؟بمن يمكنني  .6

 هذه األدوات والمعلومات التي تجمعها بهذه األدوات، فيرجى االتصال بفريق حماية البيانات الحرجة اإلقليمي: Ballبها شركة 

 

 أمريكا الشماليةحماية البيانات في 
 فريق حماية البيانات الحرجة

10 Longs Peak Drive 
Broomfield, CO 80021 

cdpna@ball.com 

 حماية البيانات في أوروبا والشرق األوسط وإفريقيا
 فريق حماية البيانات الحرجة 

100 Capability Green 
Luton LU1 3LG 

mailto:cdpna@ball.com


United Kingdom 
cdpeu@ball.com 

 حماية البيانات في أمريكا الجنوبية
 فريق حماية البيانات الحرجة
Avenida das Américas 

3434-Condomínio Mario Henrique Simonsen-
Bloco 2/6 e 7 andares Barra da Tujica 

Rio de Janeiro 22640-102 
Brasil 

cdpsa@ball.com 

 حماية البيانات في آسيا والمحيط الهادئ
 فريق حماية البيانات الحرجة

Units 1610 – 1619, Tower 1 
Grand Century Place 

193 Prince Edward Rd. West 
Mongkok, Kowloon, Hong Kong 

cdpapac@ball.com  

 

 .هنا، فإنه يمكنك العثور عليها Ballإذا كان لديك أسئلة أخرى بخصوص شروط االستخدام أو سياسات الخصوصية لشركة 

mailto:cdpeu@ball.com
mailto:cdpsa@ball.com
mailto:cdpapac@ball.com

