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أو خدمة ) أو الرسائل النصية" SMS("خدمة الرسائل القصيرة إشعارات  NY State of Healthعلى إرسال ") االشتراك("عند الموافقة 
ً                                               ، سواء  عن طريق االلتحاق بالخدمة عبر موقعنا اإللكتروني ")الخدمة("هاتفك المحمول  مباشرة إلى") MMS("الرسائل متعددة الوسائط       

 .أو عبر الرسائل النصية، فإنك تقدم لنا معلومات نتلقاها ونخزنها كما هو موضح بمزيد من التفصيل أدناه

 المعلومات التي نجمعها

م شركة االتصاالت الخاصة بهاتفك وتاريخ ووقت قد تتضمن المعلومات التي نجمعها منك فيما يتعلق بالخدمة، رقم هاتفك الخلوي واس
                            ً         قد نستخدم تلك المعلومات، وفق ا لسياسة . ومحتوى رسائلك النصية، بما في ذلك أي معلومات تختار مشاركتها من خالل الرسائل النصية

 .عبر الرسائل النصية ينبغي أال تقدم أي معلومات شخصية.  الخصوصية لدينا، للتواصل معك وتقديم الخدمات التي تطلبها منا

 كيف نستخدم المعلومات التي نجمعها

 ُ                                                                                                                     ت ستخدم المعلومات التي نجمعها من خالل الخدمة في تشغيل خدمة الرسائل النصية، مثل تتبع خيارات االشتراك أو إلغاء االشتراك، أو 
 .إلرسال رسائل مستقبلية، بما يخضع لسياسة الخصوصية هذه والقوانين المعمول بها

 ومات التي نشاركهاالمعل

فة لهويتك الشخصية إلى أطراف ثالثة دون موافقتك، باستثناء على النحو المذكور في سياسة  ِ                                                                                    نحن لن نقدم المعلومات المعر                            
 .الخصوصية هذه

فة للهوية الشخصية، وفق ا لتقديرنا وحدن ِ                       ً               قد نفصح عن أي معلومات إذا رأينا أن ذلك ضروري ا، بما في ذلك المعلومات المعر  ا، لاللتزام بأي                                             ً                            
التي نتسلمها، أو  المذكرات في ذلك االستجابة لالستدعاءات أوقوانين أو لوائح أو إجراءات قانونية معمول بها أو طلبات حكومية، بما 
 . فيما يتعلق بالكشف عن وجود عمليات احتيال أو منعها أو التحقيق فيها

فة لهويتك الشخصية مع ِ                     قد نشارك بعض المعلومات المعر  ً                              متعاقدينا الذين يقدمون خدمات بالنيابة عنا بناء  على تعليماتنا، مثل المتعاقد                                                                           
وال نصرح لهؤالء المتعاقدين باستخدام المعلومات أو اإلفصاح عنها إال كما هو موضح في . الذي يدير مركز االتصاالت الخاص بنا

 .سياسة الخصوصية هذه

 

 

 

 

 

   



 

 التغييرات في سياسة الخصوصية هذه

ً           سيكون تاريخ السريان لسياسة الخصوصية الحالية متاح ا في أعلى .                              ً                  ً نراجع سياسة الخصوصية هذه دوري ا ودون إخطارك مسبق ا قد                                                
ا ألننا قد نقوم بتغييرات في أي وقت، فإننا نقترح عليك الرجوع إلى سياسة الخصوصية هذه من حين آلخر. الوثيقة ً                                                                                             ونظر   ُ          ي رجى مالحظة .    

فة لهويتك الشخصية ستعتمد على سياسة الخصوصية السارية في وقت استخدام المعلوماتأن حقوقنا بشأن استخدا ِ                                                                             م المعلومات المعر  إذا .                 
كنت غير موافق على أي شرط من شروط هذه السياسة المحدثة، فيجب عليك التوقف عن استخدام الخدمة من خالل اإلجراءات 

خدمة بعد إخطارك بالتغييرات على سياسة الخصوصية هذه، فإنك توافق على باالستمرار في استخدام ال.  الموضحة في شروط الخدمة
 .االلتزام بسياسة الخصوصية المعدلة

 


