سياسة الخصوصية
يخضع الموقع الرسمي لمركز ضمان الجودة -ﺟاﻣعة  ٦أكتوبر ) (www.qac-o6u.com
وﺟميع المعلوﻣات والبيانات الواردة فيه لإلشراف الكاﻣل لمركز ضمان الجودة بجاﻣعة ٦
أكتوبر ،وعنوانه كالتالي:
ﻣدينة  ٦أكتوبر  -المحور المركزي  -قطعة -١/١ﻣحافظة الجيزة – ﺟمھورية ﻣصر العربية
ولالتصال بنا يُرﺟى إرسال رسالة بالبريد اإللكتروني  info@qac-o6u.comأو االتصال على الھاتف رقم
+(202) 38353560

وتنطبق األحكام والشروط المبينة أدناه )“سياسة الخصوصية”( على الموقع اإللكتروني لمركز
ضمان الجودة -ﺟاﻣعة  ٦أكتوبر )وتستخدم كلمة "المركز" في ھذه السياسة لإلشارة إلى " ﻣركز
ضمان الجودة -ﺟاﻣعة  ٦أكتوبر"(:

 .١سرية البيانات:
يلتزم المركز بالحفاظ على خصوصيات ﺟميع ﻣستخدﻣي الموقع اإللكتروني .وتنظم سياسة الخصوصية
ھذه ﺟميع صفحات الموقع ،وال تنطبق على الصفحات التي تستضيفھا أو الروابط التي تظھر في بعض
الصفحات لھيئات أو ﺟاﻣعات أو أي ﻣواقع أخرى ،فلكل ﻣنھا سياسات خصوصية ﻣتعلقة بھا وتنطبق
على ﻣواقعھا ،ويعني استخدام الموقع اإللكتروني للمركز أن ال ُمستخ ِدم يقبل األحكام الواردة في سياسة
الخصوصية ھذه .ويجوز لمركز ضمان الجودة تغيير أحكام ھذه السياسة ﻣن حين آلخر ،وفي حالة
إﺟراء أية تغييرات ،قد يعرض المركز إخطارات بموقعه االلكتروني ليكون ال ُمستخ ِدم على علم بھا.
ويكون استمرار ال ُمستخ ِدم في استعمال الموقع اإللكتروني للمركز على أساس الشروط الواردة في
سياسة الخصوصية ھذه حسبما يجري تعديلھا ﻣن وقت آلخر.

 .٢أنواع المعلوﻣات التي يجمعھا المركز ويحفظھا:
يتوقف نوع وﻣقدار المعلوﻣات التي يتلقاھا المركز ويحفظھا على كيفية استعمال ال ُمستخ ِدم لموقع
المركز .ويمكن للمستخدم الدخول لمعظم الصفحات بدون إبالغ المركز بھويته وبدون الكشف عن أية
ﻣعلوﻣات شخصية .وتجمع أﺟھزة الخدﻣة اإللكترونية لدى المركز سجالت بال أسماء خالل زيارات
ال ُمستخ ِدﻣين للموقع اإللكتروني .ويُستعان بھذه المعلوﻣات لوضع إحصائيات إﺟمالية عن أعداد الزوار
الذين دخلوا إلى الموقع اإللكتروني للمركز ،والصفحات التي تُحيل الزوار إليھا ،ونوع أدوات التصفح
اإللكتروني التي يستعملھا الزوار ،والصفحات التي يتم ﻣطالعتھا .وﻣن شأن ھذه اإلحصائيات أن تساعد
المركز على فھم طبيعة استخدام الموقع اإللكتروني وأن تزود القائمين على إدارة الموقع بمعلوﻣات قيمة
للتحسين المستقبلي.
وال يجمع المركز عن طريق الموقع اإللكتروني أي ﻣعلوﻣات يمكن التعرف ﻣن خاللھا على شخصية
ال ُمستخ ِدم )ﻣثل االسم أو العنوان أو رقم الھاتف أو عنوان البريد اإللكتروني( ،إال إذا قرر ال ُمستخ ِدم تقديم
ﻣثل ھذه المعلوﻣات عند إبداء الرأي ،أو االشتراك في أحد الخدﻣات اإللكترونية .وتظل البيانات
الشخصية التي يقدﻣھا ال ُمستخ ِدم عبر الموقع اإللكتروني للمركز طي الكتمان ،ويقتصر تخزينھا بصورة

آﻣنة على المدة الالزﻣة للغرض الذي قُدﱢﻣت ﻣن أﺟله فقط .ولن يتم إطالع الغير على ھذه المعلوﻣات إال
بموﺟب إذن ﻣن ال ُمستخ ِدم ،أو إذا اقتضى القانون اإلفصاح عنھا ألي سبب.

 .٣استخدام المركز للمعلوﻣات التي تم ﺟمعھا:
سوف يحتفظ المركز بعنوان البريد اإللكتروني لل ُمستخ ِدم وغيره ﻣن البيانات الشخصية ،ولن تُستعمل
ھذه البيانات إال لتلبية الطلبات التي يقدﻣھا ال ُمستخ ِدم وتزويده بمعلوﻣات عن المركز واألنشطة التي يقوم
بھا ،وﻣوافاته بالنشرات واألخبار وﺟديد التدريبات عبر البريد اإللكتروني.

 .٤اإلطالع على البيانات الشخصية للمستخدم:
يجوز لل ُمستخ ِدم االحتفاظ بحقوق اإلطالع على بياناته الشخصية المقدﻣة إلى للمركز ،وتصحيح تلك
البيانات ،أو في بعض الظروف الحق في االعتراض على تعاﻣل المركز ﻣع بياناته ،وذلك بموﺟب قانون
سرية المعلوﻣات .وإذا رغبت في ﻣمارسة أي ﻣن ھذه الحقوق أو كانت لديك أية أسئلة حول ھذه
السياسة ،يُرﺟى االتصال بالمركز.

 .٥التغييرات في الموقع اإللكتروني للمركز وإخالء المسؤولية:
يحتفظ المركز بالحق في تغيير المعلوﻣات الواردة في ﻣوقعه اإللكتروني في أي وقت بدون سابق إنذار،
ويبدي المركز قدراً ﻣعقوالً ﻣن الحرص للتأكد ﻣن دقة المعلوﻣات الواردة في ﻣوقعه اإللكتروني ،إال إنه
ال يستطيع ضمان دقتھا وقدم المركز ﻣوقعه اإللكتروني “كما ھو” ،وال يقدم أية عروض أو ضمانات ﻣن
أي نوع كان فيما يتعلق بالموقع اإللكتروني أو ﻣحتوياته )بما في ذلك أي نص أو رسوم بيانية أو
إعالنات أو وصالت أو غيرھا ﻣن البنود( .وتُستثنى بموﺟب ھذا أية ضمانات قد ترد ضمنا ً بموﺟب
القانون بخالف ذلك )بما فيھا على سبيل المثال ال الحصر ،الضمانات المتعلقة بالجودة المرضية أو ﻣدى
المالئمة للغرض أو المھارة( .وباإلضافة إلى ذلك ،ال يقدم المركز أي عرض أو ضمان أو شرط أو تعھد
أو حكم ،صريحا ً كان أم ضمنياً ،بخصوص عدم وﺟود فيروسات أو عيوب في المواد الواردة في الموقع
اإللكتروني للمركز أو بخصوص تقديم ھذه المواد دون انقطاع أو بال أخطاء.

 .٦المسؤولية القانونية:
يقر ال ُمستخ ِدم بأنه المسئول الوحيد عن طبيعة االستخدام الذي يحدده للموقع اإللكتروني للمركز ،ويخلي
المركز طرفه ،إلى أقصى ﻣدى يجيزه القانون ،ﻣن كاﻣل المسؤولية عن أية خسائر أو أضرار أو نفقات
أو ﻣصاريف ،ﻣباشرة أو غير ﻣباشرة ،يتكبدھا ال ُمستخ ِدم أو يتعرض لھا ھو أو أي طرف آخر ﻣن ﺟراء
الدخول للموقع اإللكتروني للمركز أو استخداﻣه ،أو العجز عن استخداﻣه ،وكذلك ﻣن ﺟراء أي اتصال
بمواقع إلكترونية أخرى انطالقا ً ﻣن ﻣوقع المركز ،أو االعتماد على أية ﻣعلوﻣات ترد فيه ،سواء عن
طريق اإلھمال أو الخطأ أو اإلخالل بعقد أو خالفه كيفما نشأ .وال يتحمل المركز تحت أي ظرف ﻣن
الظروف أية ﻣسؤولية قانونية عن األضرار الخاصة أو الناﺟمة عما سبق.

 .٧حقوق النشر والعالﻣات التجارية:
ﺟميع حقوق المواد المعروضة في الموقع اإللكتروني للمركز ھي إﻣا ﻣلك للمركز أو ُوضعت تحت
تصرفه بموﺟب تراخيص ﻣن أطراف أخرى .وال يجوز للمستخدم تصوير نسخة دائمة ﻣن ﻣوقع المركز

بأي شكل كان .وال يجوز لل ُمستخ ِدم نسخ الموقع اإللكتروني للمركز أو إدﻣاﺟه في أي ﻣوقع إلكتروني
آخر .وال يُسمح لل ُمستخ ِدم إال بطباعة نسخ ﻣؤقتة ﻣن المواد أو عرضھا أو تنـزيلھا على ﺟھاز الحاسب
بغرض االستخدام الشخصي غير التجاري .وال يجوز لل ُمستخ ِدم تعديل المواد األصلية الواردة على
الموقع اإللكتروني للمركز في أي ﻣن ھذه النسخ.
وتحظى ﺟميع المواد المعروضة في الموقع اإللكتروني للمركز بالحماية بموﺟب حقوق النشر في
ﺟمھورية ﻣصر العربية وغيرھا ﻣن الدول .وﺟميع العالﻣات التجارية واألدوات المعروضة في الموقع
اإللكتروني للمركز )بما فيھا على سبيل المثال ال الحصر شعار المركز( ھي ﻣلك للمركز .وبخالف
الشروط الواردة آنفاً ،يُمنع أي استعمال لھذه العالﻣات التجارية أو األدوات أو استنساخھا.

 .٨حاالت االنقطاع والسھو في المواقع اإللكترونية للھيئة:
يبدي المركز قدراً ﻣعقوالً ﻣن الحرص للحفاظ على استمرار الموقع اإللكتروني للمركز  ،إال إن شبكة
اإلنترنت ليست وسيلة ﻣستقرة في كل األحوال ،وقد تقع في أي وقت أخطاء وحاالت سھو وانقطاع
للخدﻣة وتأخير لھا .وال يقع على عاتق المركز أي التزام أو ﻣسؤولية بصفة ﻣستمرة لتشغيل ﻣوقعه
اإللكتروني )أو أي ﺟزء ﻣعين ﻣنھا(.

 .٩األﻣن:
إذا قرر ال ُمستخ ِدم إﺟراء أية اتصاالت إلكترونية ﻣع المركز عبر ﻣواقعه اإللكتروني )سواء عن طريق
البريد اإللكتروني أو أية وسائل أخرى ﻣتوافرة( ،فإنه يفعل ذلك على ﻣسؤوليته .وال يضمن المركز
للمستخدم عدم اعتراض ھذه االتصاالت أو تغييرھا ،كما ال يضمن سالﻣة وصولھا إلى المتلقي
المقصود.

 .١٠الوصالت لمواقع إلكترونية أخرى:
قد يتضمن الموقع اإللكتروني للمركز وصالت لمواقع إلكترونية أو عناوين أخرى على اإلنترنت .وعند
استخدام وصالت ﻣعينة في ھذه المواقع اإللكترونية ،فقد يغادر ال ُمستخ ِدم الموقع اإللكتروني للمركز ،وال
تشكل أية ﻣواقع إلكترونية أخرى ﻣن ھذا القبيل ﺟزءاً ﻣن ﻣوقع المركز وال تنتمي لھا .ولم يقم المركز
بمراﺟعة أي ﻣن المواقع اإللكترونية المتصلة بالموقع اإللكتروني للمركز ،كما أنه ال يتحمل أية ﻣسؤولية
عن المواد الواردة في ھذه المواقع اإللكترونية الخارﺟية المتصلة بموقع المركز ،وال عن أية ﻣنتجات أو
خدﻣات تعرضھا.

 .١١الخصوصية:
يلتزم المركز بالحفاظ على خصوصيات ﺟميع ﻣستخدﻣي الموقع اإللكتروني للمركز .وتنظم سياسة
الخصوصية ﺟميع صفحات الموقع اإللكتروني للمركز.

 .١٢القانون المعمول به:
تخضع شروط االستخدام ھذه للقانون المصري ،وتتمتع المحاكم المصرية وحدھا دون غيرھا بالوالية
القضائية فيما يتعلق بأي نزاعات ناﺟمة عن استخدام الموقع اإللكتروني للمركز .وفي حالة بطالن أي

ﺟزء ﻣن شروط االستخدام أو عدم إﻣكان تنفيذه ،فإن ذلك ال يؤثر على بقية شروط االستخدام وال يعطلھا
وال يبطلھا.

