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University of the People
بيان السياسة
تلتزم جامعة  University of the Peopleبحماية خصوصيتك وفًقا لسياسة الخصوصية هذه ،
والتي تسري على موقع الويب الخاص بجامعة  ، University of the Peopleومواقعها اإللكترونية
ذات الصلة  ،والمحتوى فيها ( و المشار اليها فيما بعد "موقع الويب")

باإلضافة إلى الخدمات

المتاحة من خالل هذا الموقع ("المشار اليها فيما بعد بالخدمات")  ،و تحكم جمع معلومات التعريف
الشخصية من خالل الموقع.
يرجى قراءة سياسة الخصوصية بعناية .باستخدام هذا الموقع  ،فإنك تمنح موافقتك على ممارسات
البيانات الخاصة بجامعة  University of the Peopleوتفهم أنه يمكن معالجة جميع معلومات
التعريف الشخصية التي ترسلها جامعة  University of the Peopleبالطريقة ولألغراض الموضحة
هنا.
إذا كنت ال توافق على الشروط واألحكام المنصوص عليها هنا  ،فال تستخدم الموقع.
جمع المعلومات الشخصية

يجب عليك للتقدم للقبول في جامعة الشعب

 University of the Peopleالمشار اليها فيما بعد

الجامعة تقديم معلومات تعريف شخصية إلى موقع الويب الخاص بجامعة University of the
"( Peopleموقع الويب") .تشير "معلومات التعريف الشخصية" (" )"PIIإلى البيانات التي تسمح
لجامعة  University of the Peopleبالتعرف عليك  ،مثل اسمك وجنسك وعنوانك البريدي ورقم
هاتفك وتاريخ وبلد ميالدك ورقم الهوية الذي أصدرته الحكومة والرقم اإللكتروني وعنوان البريد
اإللكتروني والمعلومات الشخصية األخرى .
إذا قمت بتقديم معلومات التعريف الشخصية من خالل أي من خدمات اتصاالت
 the People University ofكما هو موضح في شروط استخدام الجامعة ،قد يتم جمع هذه
المعلومات واستخدامها وفًقا لسياسة الخصوصية هذه.

المعلومات وكيف نستخدمها
من خالل إرسال معلومات التعريف الشخصية الخاصة بك إلى موقع الويب  ،فإنك تدرك وتوافق على
أنه يجوز لجامعة University of the People

جمع معلوماتك الشخصية واستخدامها ونقلها

والكشف عنها كما هو موضح في سياسة الخصوصية هذه .يجوز لموقع الويب جمع ومعالجة
واستخدام البيانات التي تتضمن معلومات التعريف الشخصية ،والتي أساسها القانوني هو موافقتك،
والتي تقدمها عند استخدام الخدمات .تتضمن أنواع معلومات التعريف الشخصية التي يمكن استخدامها
ما يلي  ،على سبيل المثال ال الحصر:
• قد نعالج بيانات حول استخدامك لموقعنا وخدماتنا ("بيانات المستخدم") .قد تتضمن بيانات
المستخدم عنوان  IPالخاص بك  ،والموقع  ،ونوع المتصفح واإلصدار  ،ونظام التشغيل ،
ومصدر اإلحالة  ،طول الزيارة ومشاهدة الصفحة ومسارات التنقل في موقع الويب  ،فضالً
عن معلومات حول تكرار وتوقيت استخدامك للخدمة .مصدر بيانات المستخدم هو نظام تتبع
التحليالت .يمكن معالجة بيانات المستخدم ألغراض تحليل استخدام الموقع والخدمات ،

وتشغيل موقعنا ،تحسين الخدمات وتخصيصها  ،وضمان أمان خدماتنا  ،والحفاظ على النسخ
االحتياطية لقواعد بياناتنا والتواصل معك.
• عند التسجيل أو االستفسار على موقعنا  ،قد ُيطلب منك إدخال اسمك أو عنوان بريدك
اإللكتروني أو عنوانك البريدي أو رقم هاتفك أو عنوان بريدك اإللكتروني أو جنسك أو تاريخ
ميالدك أو تفاصيل أخرى ("البيانات المدخلة") .أنت مصدر بيانات الحساب هذه  ،وقد تتم
معالجة هذه البيانات ألغراض تشغيل موقع الويب  ،وتوفير الخدمات  ،وضمان أمن الموقع
والخدمات  ،والحفاظ على النسخ االحتياطية لقواعد بياناتنا والتواصل معك .ستستخدم
المدخلة ألغراض داخلية بما في ذلك  ،على سبيل
 University of the Peopleبياناتك ُ
المثال ال الحصر  ،اإلرشاد األكاديمي والمالي وحفظ السجالت والتتبع.
• يجوز لنا معالجة المعلومات الواردة في أي استفسار تقدمه لنا فيما يتعلق بالخدمات ("بيانات
االستفسار").
• قد نعالج المعلومات المتعلقة بالمعامالت التي تدخل فيها معنا و  /أو من خالل موقعنا
اإللكتروني  ،مثل شراء السلع ("بيانات المعامالت") .قد تتضمن بيانات المعامالت تفاصيل
االتصال الخاصة بك وتفاصيل بطاقتك وتفاصيل المعاملة .قد تتم معالجة بيانات المعامالت
لتوفير السلع والخدمات التي يتم شراؤها وحفظ سجالت المعامالت.
• قد نقوم بمعالجة المعلومات التي تقدمها لنا لغرض االشتراك في إشعارات البريد اإللكتروني
الخاصة بنا أو تقديم خدمات أو عروض ترويجية قد تهمك ("بيانات اإلشعارات") .يمكن
معالجة بيانات اإلخطار ألغراض إرسال بيانات اإلخطار ذات الصلة إليك.
• قد نقوم بمعالجة المعلومات الواردة في أو فيما يتعلق بأي اتصال ترسله إلينا ("بيانات
المراسالت")  ،على سبيل المثال  ،عند االشتراك في نشرتنا اإلخبارية أو الرد على استبيان
أو اتصال تجديد نشاط تسويقي .قد تتضمن بيانات المراسالت محتوى االتصال و  /أو البيانات
الوصفية المرتبطة بهذا االتصال .قد تتم معالجة بيانات المراسالت للتواصل معك وحفظ
السجالت.
• يجوز لنا معالجة أي نوع من أنواع البيانات الموضحة في سياسة الخصوصية هذه إذا طلب
منا ذلك بأمر من المحكمة  ،أو أي التزام قانوني يخضع له  ،أو عند الضرورة  ،إلنشاء أو

ممارسة أو الدفاع عن المطالبات القانونية .إن األساس القانوني لهذه المعالجة هو مصالحنا
المشروعة  ،أي الحقوق القانونية للموقع اإللكتروني  ،وحقوقك القانونية والحقوق القانونية
لآلخرين.
• ُيرجى عدم تزويدنا بمعلومات التعريف الشخصية ألي شخص آخر دون موافقة محددة وصريحة
من جميع األطراف  ،بما في ذلك مالك هذه المعلومات الشخصية.

التحويالت الدولية لمعلومات التعريف الشخصية الخاصة بك
في هذا القسم  ،نقدم معلومات حول الظروف التي قد يتم فيها نقل معلومات التعريف الشخصية
الخاصة بك إلى البلدان داخل وخارج المنطقة االقتصادية األوروبية("EEA").
أنت تقر بأن معلومات التعريف الشخصية التي قدمتها للنشر من خالل الخدمات قد تكون متاحة حول
العالم عبر اإلنترنت .ال يمكننا منع استخدام أو إساءة استخدام معلومات التعريف الشخصية المنشورة
من قبل اآلخرين بمجرد تقديمها للنشر  ،وال نتحمل المسؤولية عن مثل هذا االستخدام أو سوء االستخدام
من قبل طرف ثالث .مثل هذا االستخدام قد ينطوي على نقل معلومات التعريف الشخصية إلى الخوادم
الموجودة خارج الدولة التي تصل إليها على موقع الويب .لدينا وشركات مجموعتنا األخرى منشآت في
الواليات المتحدة والشرق األوسط والهند .وقد اتخذت "ق اررات كفاية" من المفوضية األوروبية فيما يتعلق
بقوانين حماية البيانات في كل من هذه البلدان.
ستتم حماية عمليات النقل إلى البلدان داخل المنطقة االقتصادية األوروبية وخارجها بضمانات مناسبة،
أي أحكام القانون المعمول بها والتي تتعلق بحماية األفراد فيما يتعلق بمعالجة معلومات التعريف
الشخصية التي قد يخضع لها الطرف بما في ذلك  ،على سبيل المثال ال الحصر  ،قانون حماية
البيانات لعام  ، 1998التوجيه الخاص بحماية البيانات ، 95/46/ECقانون تنظيم سلطات التحقيق
لعام  ، 2000الئحة االتصاالت (الممارسات التجارية القانونية) (اعتراض االتصاالت) لعام ،2000
توجيه حماية بيانات االتصاالت اإللكترونية  ،2002/58/ECولوائح الخصوصية واالتصاالت
اإللكترونية (توجيه المفوضية األوروبية) لعام  ، 2003وحيثما ينطبق  ،التوجيه وقواعد الممارسة
الصادرة عن مكتب مفوض المعلومات من وقت آلخر  ،وتوجيهات أي هيئة تنظيمية مختصة السلطة
والتوجيه التنظيمي وقواعد الممارسة ذات الصلة (يشار إليها مجتمعة "الئحة حماية البيانات") أو إلى

حد عبور عمليات النقل الحدود إلى خارج المنطقة االقتصادية األوروبية  ،يجب أن يتم هذا النقل وفًقا

للشروط التعاقدية القياسية المرفقة بقرار مفوضية االتحاد األوروبي  EU / 87/2010المؤرخ  5شباط
 2010لنقل البيانات الشخصية إلى المعالجات المنشأة في الدول الثالثة بموجب التوجيه ("البنود
النموذجية").
تقع مرافق االستضافة لموقع الويب الخاص بنا في الواليات المتحدة وأوروبا .اتخذت المفوضية األوروبية
"قرار الكفاية" فيما يتعلق بقوانين حماية البيانات في كل من هذه البلدان .إذا كنت قد اشتركت عن علم
أيضا استخدام معلوماتك إلبالغك
في نشرتنا اإلخبارية أو أشكال المراسالت األخرى  ،يجوز لنا ً
بالخدمات الجديدة التي ستقدمها جامعة  ، University of the Peopleوإبالغك بطلبات المنح
الدراسية والبرامج األكاديمية التي تقدمها جهات خارجية  ،وإرسال المعلومات المطلوبة والمواد الترويجية
ألغراض التسويق والبحوث .
جمع واستخدام المعلومات غير الشخصية
تلقائيا بجمع معلومات غير شخصية عن أجهزة الكمبيوتر والبرامج الخاصة بك بغرض
تقوم الجامعة
ً
تحسين إدارة ومحتوى موقع الويب  ،وتسهيل استخدام مستخدمي موقع الويب للجامعة  ،وتشخيص
مشكالت الخادم وغيرها من المشكالت بشكل صحيح.
يجوز للجامعة التعاقد مع مزودي الطرف الثالث للمساعدة في فهم زوار الموقع بشكل أفضل .يحظر
على مزودي الجهات الخارجية استخدام أي معلومات يقومون بجمعها نيابة عن University of the
 Peopleألي غرض بخالف مساعدة الجامعة في إجراء وتحسين خدماتها لك.
مشاركة المعلومات
ال تبيع الجامعة معلوماتك الشخصية أو تؤجرها إلى أطراف ثالثة دون موافقتك الخطية المسبقة .ومع
ذلك  ،يتم جمع معلومات التعريف الشخصية التي تم جمعها فيما يتعلق بطلبات القبول بواسطة مزود
خدمة تابع لجهة خارجية يستضيف موقع الويب  ،ويتم نشر هذه المعلومات لمراجعي التطبيقات الذين
قد يشملون موظفي الجامعة والمتعاقدين والمتطوعين واألطراف األخرى ُ .يحظر على هؤالء األفراد

استخدام معلوماتك الشخصية التعريفية إال فيما يتعلق بخدمات University of the Peopleوأي
ويطلب منهم الحفاظ على سرية معلوماتك.
منتجات و  /أو خدمات أخرى طلبتها ُ ،

يجوز لجامعة  University of the Peopleالكشف عن معلوماتك الشخصية  ،دون سابق إنذار
مطلوبا بموجب القانون  ،أو ( )2بحسن نية أن الكشف ضروري لحماية أو الدفاع
 )1( ،إذا كان ذلك
ً
عن الحقوق أو النظام أو الشبكة أو الممتلكات أو السالمة الشخصية للجامعة أو موظفيها أو طالبها.
يجوز لـجامعة  University of the Peopleالكشف عن معلومات التعريف الشخصية الخاصة بك
 ،مع إشعار مسبق  ،بموجب موافقتك  ،إلى شريك أو مشتري محتمل أو فعلي فيما يتعلق باالندماج
أو االستحواذ أو أي شكل من أشكال بيع بعض أو كل أصول الجامعة.
تتطلب الجامعة موافقة االشتراك (بمعنى إذن صريح منك) لمشاركة أي معلومات حساسة شخصية
للتعريف  ،مثل المعلومات الطبية أو المعلومات المتعلقة بالعرق أو المعتقدات السياسية أو الدينية
والجنس.

حقوقك
في هذا القسم  ،بذلنا قصارى جهدنا لتلخيص الحقوق التي لديك بموجب قانون حماية البيانات .هذه
التفاصيل معقدة لذلك لم يتم تضمين كافة التفاصيل هنا .في ضوء ذلك  ،يجب عليك قراءة القوانين
والتوجيهات ذات الصلة من السلطات التنظيمية للحصول على شرح كامل لهذه الحقوق.
حقوقك األساسية بموجب قانون حماية البيانات هي:
(أ) الحق في الوصول ؛
(ب) حق التصحيح ؛
(ج) حق المحو ؛

(د) الحق في تقييد المعالجة ؛
(هـ) حق االعتراض على المعالجة ؛
(و) الحق في نقل البيانات ؛
(ز) الحق في تقديم شكوى إلى سلطة إشرافية ؛ و
(ح) الحق في سحب الموافقة.
لديك الحق في التأكيد على موافقتك على ان نعالج بياناتك الشخصية أم ال  ،وحيثما نقوم بذلك ،
جنبا إلى جنب مع معلومات إضافية معينة .تتضمن هذه
يمكنك الوصول إلى البيانات الشخصية ً ،
المعلومات اإلضافية تفاصيل أغراض المعالجة وفئات البيانات الشخصية المعنية ومتلقي البيانات
الشخصية .لن يتأثر توفير حقوق وحريات اآلخرين  ،وسوف نزودك بنسخة من بياناتك الشخصية.
مجانا  ،ولكن قد تخضع النسخ اإلضافية لرسوم معقولة .يمكنك الوصول
سيتم توفير النسخة األولى
ً

إلى بياناتك الشخصية من خالل زيارة  UoPeople Self Service Portalعند تسجيل الدخول إلى
موقع الويب.
لديك الحق في تصحيح أي بيانات شخصية غير دقيقة عنك  ،مع مراعاة أغراض المعالجة  ،الحصول

أيضا
على أي بيانات شخصية غير مكتملة عنك .ستقوم جامعة University of the People
ً

بتصحيح أو تعديل أو حذف أي معلومات شخصية غير دقيقة وإخطار أي مستلمين من األطراف

الثالثة بالتغييرات الالزمة .قد ترفض جامعة  University of the Peopleمعالجة الطلبات التي
تقنيا غير متناسب  ،أو تعرض خصوصية
تكون متكررة أو منهجية بشكل غير معقول  ،أو تتطلب ً
جهدا ً

اآلخرين للخطر  ،أو تكون غير عملية للغاية  ،أو التي ال يتطلب الوصول إليها خالًفا للقانون المحلي

أو الالئحة العامة لحماية البيانات.

في بعض الظروف  ،لديك الحق في محو بياناتك الشخصية [من خالل تقديم أدلة كافية تثبت هويتك]
دون تأخير ال مبرر له .تتضمن هذه الظروف :لم تعد البيانات الشخصية ضرورية فيما يتعلق
باألغراض التي تم جمعها من أجلها أو معالجتها بطريقة أخرى ؛ في حال سحبت موافقتك على
المعالجة القائمة على الموافقة ؛ تتم المعالجة ألغراض التسويق المباشر ؛ وقد تمت معالجة البيانات

الشخصية بشكل غير قانوني .هناك بعض االستثناءات العامة للحق في المحو .تتضمن هذه
االستثناءات العامة حيث تكون المعالجة ضرورية[ :لممارسة الحق في حرية التعبير والمعلومات ؛
لالمتثال اللتزام قانوني ؛ أو إلنشاء أو ممارسة أو الدفاع عن الدعاوى القانونية].
يحق لك في بعض الحاالت تقييد معالجة بياناتك الشخصية .هذه الظروف هي :أنت تطعن في دقة
البيانات الشخصية ؛ المعالجة غير قانونية ولكنك تعارض المحو ؛ لم نعد بحاجة إلى البيانات الشخصية
ألغراض معالجتنا  ،ولكنك تحتاج إلى بيانات شخصية إلنشاء الدعاوى القانونية أو ممارستها أو الدفاع
عنها ؛ وقد اعترضت على المعالجة و بانتظار التحقق من ذلك االعتراض .قد نستمر في تخزين
بياناتك الشخصية حيث تم تقييد المعالجة على هذا األساس  .ومع ذلك  ،فإننا لن نعالجها إال بخالف
ذلك :بموافقتك ؛ إلنشاء أو ممارسة أو الدفاع عن المطالبات القانونية ؛ لحماية حقوق شخص طبيعي
أو اعتباري آخر ؛ أو ألسباب تتعلق بالمصلحة العامة الهامة.
لديك الحق في االعتراض على معالجتنا لبياناتك الشخصية ألسباب تتعلق بوضعك الخاص  ،ولكن
فقط إلى الحد الذي يكون فيه األساس القانوني للمعالجة هو أن المعالجة ضرورية من أجل :أداء مهمة
تتم من أجل المصلحة العامة أو في ممارسة أي سلطة رسمية مناطة بنا ؛ أو أغراض المصالح
المشروعة التي نسعى إليها من قبلنا أو من قبل طرف ثالث .إذا قدمت مثل هذا االعتراض  ،فسوف
نتوقف عن معالجة المعلومات الشخصية ما لم نتمكن من إثبات أسباب مشروعة مقنعة للمعالجة التي
تتجاوز مصالحك وحقوقك وحرياتك  ،أو أن المعالجة تهدف إلى إنشاء أو ممارسة أو الدفاع عن
المطالبات القانونية.
يحق لك إلى الحد الذي يكون األساس القانوني لمعالجتنا لبياناتك الشخصية هو الموافقة  ،ويتم إجراء
هذه المعالجة بوسائل آلية  ،تلقي بياناتك الشخصية منا بتنسيق منظم وشائع االستخدام وقابل للقراءة
سلبا على حقوق وحريات اآلخرين.
آليا .ومع ذلك  ،ال ينطبق هذا الحق حيث يؤثر ً
ً
إذا كنت تعتقد أن معالجتنا لمعلوماتك الشخصية تنتهك قوانين حماية البيانات  ،فلديك الحق القانوني
في تقديم شكوى إلى هيئة إشراف مسؤولة عن حماية البيانات .يمكنك القيام بذلك في الدولة العضو
في االتحاد األوروبي لمحل إقامتك المعتاد أو مكان عملك أو مكان االنتهاك المزعوم.

يحق لك إلى الحد الذي يكون فيه األساس القانوني لمعالجتنا لمعلوماتك الشخصية هو الموافقة ،سحب
تلك الموافقة في أي وقت .لن يؤثر االنسحاب على قانونية المعالجة قبل االنسحاب.
يمكنك ممارسة أي من حقوقك فيما يتعلق ببياناتك الشخصية من خالل إشعار خطي لنا باإلضافة إلى
الطرق األخرى المحددة في هذا القسم .5

االشتراك
عندما تزودنا بمعلومات التعريف الشخصية لسبب ثانوي  ،مثل التسويق أو أسباب ثانوية أخرى سننقلها
إليك من وقت آلخر إن أمكن  ،فسوف نطلب موافقتك .بعد االشتراك ،يمكنك سحب موافقتك في أي
وقت،

عن

طريق

االتصال

بنا

على

support@UoPeople.edu

أو

 .admissions@UoPeople.eduأو  ،يرجى االنتقال إلى هذا الموقع لسحب موافقتك على
المعالجة.
أمان معلوماتك الشخصية
تحتفظ الجامعة بتدابير معقولة لحماية معلوماتك الشخصية من الوصول أو االستخدام أو الكشف غير
المصرح به .تقوم الجامعة بتخزين معلومات التعريف الشخصية التي تقدمها على خوادم الكمبيوتر في
بيئة خاضعة للتحكم والتي طبقت إجراءات حماية ضد الوصول أو االستخدام أو الكشف غير المصرح
به .نفذت جامعة

 University Of The Peopleإجراءات لحماية سالمة أصول تكنولوجيا

المعلومات ،بما في ذلك  ،على سبيل المثال ال الحصر  ،المصادقة والمراقبة والتدقيق والتشفير .تم
دمج إجراءات األمان هذه في التصميم والتنفيذ والعمليات اليومية للموقع كجزء من التزام الجامعة
المستمر بأمان المحتوى اإللكتروني وكذلك النقل اإللكتروني للمعلومات.
ألغراض تتعلق بأمان موقع الويب وللحفاظ على توفر الموقع لجميع المستخدمين  ،تستخدم الجامعة
برامج لمراقبة حركة المرور وتحديد المحاوالت غير المصرح بها لتحميل المعلومات أو تغييرها أو
إتالف الموقع .عندما يتم نقل معلومات التعريف الشخصية (مثل رقم بطاقة االئتمان) إلى مواقع ويب
أخرى  ،تتم حمايتها من خالل استخدام التشفير  ،مثل بروتوكول طبقة المنافذ اآلمنة(SSL).

أبدا على هزيمة
ومع ذلك  ،ال يمكن للجامعة أن تضمن عدم قدرة األطراف الثالثة غير المصرح لها ً
التدابير الموضحة في هذا القسم أو استخدام معلومات التعريف الشخصية الخاصة بك ألغراض غير
ضمانا أو
الئقة .ال يوجد أي شيء في سياسة الخصوصية هذه أو في شروط استخدام الجامعة يعتبر
ً
ضمنيا  ،فيما يتعلق بأمان معلوماتك الشخصية.
يحا أو
عقدا أو
ً
ً
ً
ضمانا من أي نوع  ،سواء كان صر ً

السجالت التعليمية
تم تصميم قانون الخصوصية والحقوق التعليمية للعائلة ) (FERPAلعام  1974لحماية خصوصية
السجالت التعليمية ،وتحديد حقوق الطالب في فحص ومراجعة سجالتهم التعليمية ،وتوفير إرشادات
لتصحيح المعلومات غير الدقيقة أو المضللة من خالل جلسات استماع غير رسمية ورسمية .في
نظر ألنها ليست
حين أن قانون الخصوصية والحقوق التعليمية للعائلة ال تنطبق على الجامعة ً ،ا
مؤسسة ممولة من الحكومة الفيدرالية  ،اال ان الجامعة تسعى مع ذلك إلى تلبية أحكام قانون الخصوصية
والحقوق التعليمية للعائلة إلى الحد الممكن المعقول.
لن تكشف الجامعة عن السجل التعليمي للطالب دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الطالب،
باستثناء أنه قد يتم الكشف عن السجل التعليمي للطالب
( )1لمسؤولي المدارس اآلخرين  ،بما في ذلك المدرسون الذين لديهم مصلحة تعليمية مشروعة
والمقاولون واالستشاريون والمتطوعون أو األطراف األخرى التي منحت الجامعة خدمات أو وظائف
تعليمية أو مؤسسية لهم ؛  )2ألولياء أمور الطالب  ،على النحو المحدد في القسم  152من قانون
امتثاال ألمر قضائي أو أمر استدعاء
اإليرادات الداخلية لعام  ) 3 ، 1986لمنظمات االعتماد ؛ )4
ً

قانوني ؛ أو ( )5ألي سبب آخر مسموح به بموجب CFR § 99.31.34.31

تعتمد الجامعة على دقة السجالت المقدمة من طالبها .إن المعلومات الكاذبة في الطلب  ،أو أي
عمل آخر لتضليل الموظفين أو المسؤولين اإلداريين عن قصد  ،هي أسباب التخاذ إجراءات تأديبية،
بما في ذلك الفصل من الجامعة .يجب على الطالب الذين يسعون إلى الوصول إلى سجالتهم التعليمية
أو تعديلها االتصال بمكتب خدمات الطالب على Student.Services@uopeople.edu

قانون حماية خصوصية األطفال على اإلنترنت
تلتزم الجامعة على الرغم من أن هذا الموقع أو أي من خدمات الجامعة ليست مخصصة لألطفال
عاما  ،بقانون حماية خصوصية األطفال على اإلنترنت لعام  ("COPPA") 1998وال
دون سن ً 13
عاما.
تجمع عن قصد أي معلومات شخصية عبر اإلنترنت من األطفال الذين تقل أعمارهم عن ً 13

استخدام ملفات تعريف االرتباط
قد يستخدم موقع الويب الخاص بجامعة " University Of The Peopleملفات تعريف االرتباط"
خاضعا لالئحة العامة لحماية البيانات ،
مقيما في االتحاد األوروبي أو
ً
 ،بموجب موافقتك إذا كنت ً
لمساعدتك على تخصيص تجربتك على اإلنترنت .ملف تعريف االرتباط هو ملف بيانات صغير يتم
وضعه على القرص الثابت الخاص بك بواسطة خادم صفحة ويب .الغرض من ملف تعريف االرتباط
هو إخبار خادم الويب بأنك عدت إلى صفحة معينة .على سبيل المثال  ،إذا قمت بتخصيص
صفحات موقع الويب  ،أو تقدمت بطلب للقبول في جامعة  ، University Of The Peopleفإن
ملف تعريف االرتباط يساعد الجامعة على تذكر معلوماتك المحددة في الزيارات الالحقة .هذا يبسط
عملية تسجيل معلوماتك الشخصية  ،مثل اسمك وعنوانك البريدي .عند العودة إلى موقع الويب  ،يمكن
استرداد المعلومات التي قدمتها سابًقا  ،بحيث يمكنك استخدام ميزات جامعة University Of The
 Peopleبسهولة أكبر.

ال يمكن استخدام ملفات تعريف االرتباط لتشغيل البرامج أو توصيل الفيروسات إلى جهاز الكمبيوتر
الخاص بك .يتم تعيين ملفات تعريف االرتباط لك بشكل فريد  ،وال يمكن قراءتها إال بواسطة خادم
ويب في المجال الذي أصدر ملف تعريف االرتباط إليك.
باستخدام موقع الويب ومواقع الويب ذات الصلة والخدمات األخرى  ،فإنك بذلك توافق على استخدام
ملفات تعريف االرتباط كما هو موضح هنا .الحظ أن معظم متصفحات الويب تقبل ملفات تعريف
تلقائيا  ،ولكن يمكنك عادةً تعديل إعدادات المتصفح لرفض ملفات تعريف االرتباط إذا كنت
االرتباط
ً

تفضل ذلك .إذا اخترت رفض ملفات تعريف االرتباط  ،فقد ال تتمكن من تجربة الميزات التفاعلية
للموقع بالكامل.
تحليالت جوجل
تستخدم الجامعة تحليالت جوجل لجمع معلومات حول استخدام الموقع .تستخدم الجامعة البيانات التي
تتلقاها من تحليالت جوجل لتحسين موقع الويب  ،وال تجمع بين عنوان  IPالذي تجمعه تحليالت
جوجل مع اسمك أو معلومات تعريف أخرى قد تدخلها على موقع الويب .ال تستطيع جامعة
 University Of The Peopleالتحكم في استخدام جوجل للمعلومات التي يجمعها ؛ ومع ذلك ،
فإن حق جوجل في استخدام ومشاركة المعلومات التي تجمعها تحليالت جوجل حول زياراتك إلى موقع
ويب الجامعة مقيد بموجب شروط استخدام تحليالت جوجل وسياسة خصوصية جوجل .يمكنك منع
تحليالت جوجل من التعرف عليك في زيارات العودة إلى هذا الموقع عن طريق حذف ملف تعريف
االرتباط الخاص به أو تعطيل ملفات تعريف االرتباط في متصفحك.
حقوق الخصوصية الخاصة بك في كاليفورنيا وعدم تتبع اإلشعارات
يسمح القسم  1798.83من القانون المدني لوالية كاليفورنيا لعمالء شركة مقيمة في كاليفورنيا بطلب
معلومات معينة تتعلق بالكشف عن معلومات تعريف شخصية ألطراف ثالثة ألغراض التسويق المباشر
الخاصة بهم .لتقديم مثل هذا الطلب  ،يرجى إرسال بريد إلكتروني إلى .info@uopeople.edu
يرجى مالحظة أن الجامعة مطالبة فقط بالرد على طلب واحد لكل عميل كل عام.
إدارة عالقات العمالء معMicrosoft
تستضيف  Microsoftنظام إدارة عالقات العمالء بالجامعة .هناك انتقال سلس من الموقع الرئيسي
للجامعة إلى إدارة عالقات العمالء .تدخل إدارة عالقات العمالء في كل مرة تعمل فيها على طلبك
للجامعة أو تقوم بتسجيل الدخول إلى بوابة الطالب .تعالج إدارة عالقات العمالء وتحتفظ بجميع
تطبيقات جامعة  ،University Of The Peopleوسجالت الطالب مثل سجل تسجيل الدرجات و
العالمات  ،والبيانات المتعلقة بسجل الدفع مثل الفواتير وأرقام التتبع .الحظ أن إدارة عالقات العمالء
ال تخزن ًأيا من حسابك المصرفي الشخصي أو معلوماتPayPal.

ال ُيسمح لشركة  Microsoftباستخدام معلومات التعريف الشخصية الخاصة بك بخالف توفير
الخدمات للجامعة أو وفًقا لما يسمح به القانون .لمزيد من المعلومات حول إدارة عالقات العمالء في
 ،Microsoft Dynamicsيمكنك مراجعة صفحات األمان والخصوصية في مركز الثقة إلدارة

عالقات العمالء في  Microsoft Dynamicsوصفحة الخصوصية وملفات تعريف االرتباط من
Microsoft.

منصة التعلم موودل
يتم إجراء جميع مساقات الجامعة ومناقشات الفصل الدراسي والمهام واالختبارات ونظام رسائل اإلرشاد
األكاديمي ومنتديات الطالب وأعضاء هيئة التدريس من خالل  ، Moodleوهي منصة تعليمية مفتوحة
المصدر.
هناك انتقال سلس من موقع جامعة  University Of The Peopleإلى منصة Moodle
الخاصة بالجامعة.
ال ُيسمح ألي شخص خارج مجتمع الجامعة بالدخول إلى إلى منصة  Moodleالخاصة بالجامعة.
ومع ذلك  ،يمكن لمديري موقع  Moodleالخاصة بالجامعة الوصول إلى كل شيء تقر ًيبا في النظام
أيضا بواسطة طالب الجامعة وأعضاء هيئة التدريس
ويمكن الوصول إلى بعض المعلومات الخاصة ً
والموظفين اآلخرين:
 .1صفحة جامعة  University of the Peopleالشخصية .كل طالب في الجامعة لديه صفحة
ملف شخصي في  ، Moodleوالتي تحتوي على االسم األول واألخير وعنوان البريد اإللكتروني
(اختياري) وصورة الملف الشخصي (اختياري) والوصف (اختياري) .هذه المعلومات مرئية
لزمالء الدراسة لكل مساق يتم فيها تسجيل الطالب  ،ولجميع الطالب وأعضاء هيئة التدريس
والموظفين من خالل المكتب اإلرشادي األكاديمي االفتراضي .صفحات ملف تعريف الجامعة
غير متاحة لعامة الناس.

نظر ألن جامعة
 .2منتديات مناقشة الخاصة ب جامعة ً : University of the Peopleا
 University Of The Peopleتعتمد على نموذج التعلم من األقران  ،فإن الجامعة تستفيد
بشكل كبير من منتديات المناقشة في مساقاتها .أي شيء يتم نشره في منتدى المناقشة يكون
مر ًئيا للمعلم ولجميع الطالب المسجلين في المساق .بالنسبة للفصول الكبيرة التي يتم تقسيمها
إلى مجموعات  ،يمكن فقط ألعضاء مجموعتك مشاهدة مشاركاتك .ستشمل مشاركاتك اسمك
الكامل وصورة ملفك الشخصي إذا اخترت تحميلها على النظام.
 .3مهام جامعة University of the People

التي تم تقييمها من قبل االقران .يتم تقديم

جميع المهام التي يتم تقييمها من قبل الطالب اآلخرين في مساق معين بشكل مجهول .ما لم
مطلبا  ،سيتمكن المدرسون
تضع اسمك في مهمتك التي تتم تقييمها من ِقبل األقران  ،وهو ليس
ً

واإلداريون فقط من معرفة من قام بتقييم مهمتك.

 .4نظام الرسائل الخاصة .يستطيع المرسل والمستقبل فقط عرض محتوى الرسائل المرسلة من
خالل نظام رسائل خصوصيةMoodle.
إذا انسحبت من الجامعة  ،فسيتم تعطيل حسابك ولن يكون مر ًئيا بعد اآلن للطالب والمعلمين.
عادة ما يتم حذف الحسابات القديمة وغير النشطة بعد أربع سنوات من عدم االستخدام.
الحظ أنه إذا اخترت إنشاء ملف تعريف عام على مواقع  moodle.orgأو  ، moodle.netالتي
تقع خارج منصة  Moodleالخاصة بالجامعة فقد تصبح معلوماتك عامة وسيتم تطبيق سياسة
خصوصيةMoodle.
شبكة مشروع University of the People Yammer
توفر شبكة مشروع  University of the People Yammerبيئة تعاونية لطالب الجامعة
وأعضاء هيئة التدريس والخريجين والموظفين والمتطوعين من جميع أنحاء العالم ( المشار اليهم فيما
بعد مجتمع الجامعة للتواصل ومشاركة المعلومات المفيدة .الحظ أن هناك انتقال سلس من موقع
University of the Peopleالرئيسي إلى شبكة  Yammerفي الجامعة.

انت تدرك و توافق من خالل التسجيل في شبكة ، University of the People Yammerعلى
أن ملفك الشخصي وأي محتوى تنشره سيكون مر ًئيا لألعضاء اآلخرين في مجتمع الجامعة وأي شخص
خارج المجتمع يدير تسجيل الدخول إلى شبكةUniversity of the People Yammer.

ال يجب نشر معلومات الطالب السرية والمحتوى الحساس أو الخاص اآلخر على شبكة Yammer
.
على الرغم من أن مسؤولي الجامعة يراقبون جميع المشاركات والتعليقات في شبكة University of
 ، the People Yammerأنت مسؤول في نهاية المطاف عن المحتوى الذي تنشره  ،ويحق ـ
للجامعة الحق وااللتزام باإلبالغ عن أي مستخدم ينشر محتوى غير قانوني وتهديدات بالعنف إلى
السلطات.

قبل التسجيل في شبكة  ،University of the People Yammerيجب على المستخدمين مراجعة
بيان خصوصية  Yammerمن  Microsoftوشروط استخدام University of the People
Yammer
مواقع الطرف الثالث وملفات تعريف االرتباط وسياسات الخصوصية
قد تحتوي بعض صفحات الموقع على روابط لمواقع ال تخضع لسيطرة الجامعة .يمكن تعيين ملفات
تعريف االرتباط للجهات الخارجية من خالل مواقع الويب مثل  Facebookو  Twitterو YouTube
و  Google Plusوغيرها من منافذ أو مواقع التواصل االجتماعي األخرى التي قد تنفذ الجامعة
مكونات إضافية لها .يجوز لـلجامعة السماح لشركات أخرى بوضع ملفات تعريف االرتباط واستخدام
ملفات تعريف االرتباط وفًقا لسياسات الجامعة ووفًقا لسياسة الخصوصية هذه.
مقدمو الخدمات من األطراف الثالثة
بشكل عام  ،سوف يقوم مقدمو خدمات الجهات الخارجية الذين نستخدمهم بجمع معلوماتك واستخدامها
والكشف عنها بالقدر الالزم للسماح لهم بأداء الخدمات التي يقدمونها إلينا .ومع ذلك  ،فإن بعض

موفري الخدمات التابعين لجهات خارجية  ،مثل بوابات الدفع ومعالجات معامالت الدفع األخرى ،
لديهم سياسات الخصوصية الخاصة بهم فيما يتعلق بالمعلومات المطلوب منا تقديمها لهم للمعامالت
المتعلقة بالشراء.
بالنسبة إلى هؤالء المزودين  ،نوصي بقراءة سياسات الخصوصية الخاصة بهم حتى تتمكن من فهم
الطريقة التي سيتم بها معالجة معلوماتك الشخصية من قبل هؤالء المزودين .تذكر على وجه الخصوص
أن بعض مقدمي الخدمات قد يكونون موجودين في أو لديهم مرافق تقع في نطاق سلطة مختلفة عنك
قدما في معاملة تنطوي على خدمات مقدم خدمة تابع لجهة
أو بيننا .لذلك  ،إذا اخترت المضي ً
خارجية ،فقد تصبح معلوماتك خاضعة لقوانين السلطة القضائية (الهيئات) التي يوجد فيها مقدم الخدمة
مقيما في كندا وتمت معالجة معاملتك بواسطة بوابة دفع تقع
أو منشآته .على سبيل المثال  ،إذا كنت ً
في الواليات المتحدة  ،ثم قد تكون معلومات التعريف الشخصية الخاصة بك المستخدمة في إتمام
تلك المعاملة عرضة لإلفشاء بموجب تشريعات الواليات المتحدة  ،بما في ذلك قانون باتريوت.

بمجرد مغادرة موقع الويب الخاص بنا أو إعادة توجيهك إلى موقع ويب أو تطبيق تابع لجهة خارجية،
محكوما بسياسة الخصوصية هذه أو شروط الخدمة الخاصة بموقعنا اإللكتروني.
لم تعد
ً
روابط الطرف الثالث
في بعض األحيان ،وفًقا لتقديرنا ،قد نقوم بتضمين أو عرض منتجات أو خدمات الطرف الثالث على

موقعنا .مواقع األطراف الثالثة هذه لديها سياسات خصوصية منفصلة ومستقلة .وبالتالي ،فإننا ال

نتحمل أية مسؤولية عن محتوى وأنشطة هذه المواقع المرتبطة .ومع ذلك ،فإننا نسعى لحماية سالمة
موقعنا ونرحب بأي مالحظات حول هذه المواقع.
سن الرشد
باستخدام هذا الموقع  ،فإنك تقر بأنك تبلغ من العمر على األقل سن الرشد في واليتك أو مقاطعتك
أو بلد إقامتك  ،أو أنك تبلغ سن الرشد في واليتك أو مقاطعتك أو بلد إقامتك وقد وافقت على موافقتنا
للسماح ألي من القاصرين من طرفك باستخدام هذا الموقع.

االحتفاظ وحذف معلومات التعريف الشخصية
يوضح هذا القسم  4سياساتنا وإجراءاتنا لالحتفاظ بالبيانات ،والتي تم تصميمها للمساعدة على ضمان
التزامنا بالتزاماتنا القانونية فيما يتعلق باالحتفاظ بالبيانات الشخصية وحذفها.
سنحتفظ بحذف بياناتك الشخصية على النحو التالي :سيتم االحتفاظ بمعلومات التعريف الشخصية
عاما بعد نقطة االتصال األولى بالجامعة في نهاية هذه الفترة سيتم حذفها من أنظمتنا.
لمدة ً 25
على الرغم من األحكام األخرى لسياسة الخصوصية هذه  ،يجوز لنا االحتفاظ بمعلومات التعريف
الشخصية الخاصة بك حيث يكون هذا االحتفاظ ضرورًيا لالمتثال اللتزام قانوني يخضع له  ،أو من
أجل حماية مصالحك الحيوية أو المصالح الحيوية لشخص طبيعي آخر.
ال تخضع ملفات تعريف االرتباط للجهات الخارجية لسياسة الخصوصية هذه .ال تتحكم الجامعة
وليست مسؤولة عن سياسات الخصوصية أو أي محتوى آخر على مواقع الويب بخالف موقع الويب،
بما في ذلك مواقع الويب المرتبطة من موقع الويب  ،أو عن استخدام معلومات التعريف الشخصية
التي قد ترسلها إلى أي من تلك المواقع .تشجعك الجامعة على مراجعة سياسات الخصوصية لمواقع
الطرف الثالث مباشرة حتى تتمكن من فهم كيفية قيام هذه المواقع بجمع واستخدام ومشاركة معلوماتك.
التغييرات على هذه السياسة
قد يتم تحديث سياسة الخصوصية هذه من وقت آلخر .سيتم اإلشارة إلى التعديالت من خالل اإلشعار
"المحدث" أعلى هذه الصفحة .إن إرسالك لمعلومات التعريف الشخصية إلى الموقع بعد نشر أي
تغييرات على سياسة الخصوصية هذه يشكل قبوًال لهذه التغييرات .تشجعك الجامعة على مراجعة سياسة

الخصوصية هذه بشكل دوري لتكون على علم بسياساتها التي تحترم معلوماتك الشخصية .من خالل
االستمرار في الوصول إلى موقع الويب بعد نشر إشعار بالتعديالت  ،فإنك تعني موافقتك على االلتزام
بالشروط المحدثة.
االمتثال لهذه السياسة

تراجع الجامعة بانتظام مدى التزامها بسياسة الخصوصية هذه .إذا كان لديك أي أسئلة بخصوص
سياسة الخصوصية هذه  ،أو تعتقد أن الجامعة لم تلتزم بأي من شروطها  ،يرجى االتصال بالجامعة
على .support@uopeople.edu

