إدارة المعلومات على ملفات تعريف اإلرتباط
نكرس هذا القسم من سياستنا إلدارة ملفات تعريف اإلرتباط (الكوكيز) على الموقع اإللكتروني www.perfumesloewe.ae
وقد تم تصميم هذا القسم من أجل تزويدكم بالمعلومات حول األصل واستخدام بيانات التصفح التي تتم معالجتها لدى استخدام موقعنا
اإللكتروني باإلضافة إلى حقوقكم
ما هو ملف تعريف اإلرتباط (كوكي)؟
لدى استخدامك لموقعنا اإللكتروني ،يمكننا –استنادا ً إلى خيارك -وضع ملف نصي على الطرفية البيانية الخاصة بك (جهازك)
(الحاسوب ،هاتفك الذكي أو الحاسوب اللوحي) من خالل متصفح الويب.
هذا الملف النصي هو عبارة عن ملف تعريف ارتباط  .وخالل مدة السريان أو التسجيل ،سوف يمكن ملف تعريف اإلرتباط هذا
"عطورات لويفي " من تعريف الطرفية البيانية الخاص بك لدى زياراتك المتتالية.
ال يمكن إال للكيان المصدر لملفات تعريف اإلرتباط (الكوكيز) قراءة أو تعديل المعلومات التي يحتويها.
تجدون أدناه معلومات حول ملفات تعريف اإلرتباط (الكوكيز) التي قد توضع على الطرفية البيانية الخاصة بك لدى زيارة صفحات
الموقع اإللكتروتي  www.perfumesloewe.aeإما من قبل عطورات لويفي أو من قبل أطراف ثالثة مع طرق يمكنك من خاللها
حذف او رفض تحميل تلك الملفات.
ما هو الغرض من ملفات تعريف اإلرتباط الصادرة عن  www.perfumesloewe.ae؟
توجد عدة أنواع من ملفات تعريف اإلرتباط  ،منها ما يصدر مباشرة من قبل "عطورات لويفي" ومزودي خدماتها ،بينما يتم إصدار
أخرى من قبل أطراف ثالثة.
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ملفات تعريف اإلرتباط  ،الصادرة من قبل عطورات لويفي:
يمكن وضع عدة أنواع من ملفات تعريف اإلرتباط على الطرفية البيانية الخاصة بك بينما تقوم بتصفح موقعنا اإللكتروني:
()1

ملفات تعريف اإلرتباط "األساسية"
تعتبر ملفات تعريف اإلرتباط هذه ضرورية لتصفح موقعنا اإللكتروني على األخص من أجل اشتغال عملية طلب
الشراء.
قد يؤدي حذف ملفات تعريف اإلرتباط إلى مشاكل في تصفح موقعنا اإللكتروني وإلى استحالة تقديم طلب شراء.
تعتبر ملفات تعريف اإلرتباط هذه أيضا ً ضرورية لتتبع مسار نشاط "عطورات لويفي ".
يمكن تحميلها على الطرفية بيانية من قبل "عطورات لويفي " أو من خالل مقدمي الخدمات التابعة لها.

()2

ملفات تعريف اإلرتباط "التحليلية والمخصصة"
ال تكون ملفات تعريف اإلرتباط هذه أساسية لتصفح موقعنا اإللكتروني ولكنها قد تساعدك مثالً على البحث بفعالية أكثر
وعلى تحسين تجربة الشراء وتساعدنا نحن على استهداف متطلباتك وتحسين عرضنا وأداء موقعنا اإللكتروني.

()3

ملفات تعريف اإلرتباط "الدعائية"
يمكن أيضا ً استخدام ملفات تعريف اإلرتباط ألغراض الدعاية .تضمن ملفات تعريف اإلرتباط هذه أن الدعايات التي قد
تراها على الموقع هي األكثر ارتباطا ً بك.

ما هي فائدة رؤية عروض خاصة ودعايات مفصلة حسب أفضلياتك بالتصفح؟
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الهدف من ذلك هو إظهار العروض والدعايات األكثر ارتباطا ً بك .وبالتالي ،تمكننا تقنية ملفات تعريف اإلرتباط بعرض المحتويات في
الوقت الحقيقي بما يناسب اهتماماتك وذلك حسب اإلستنتاجات من تاريخ تصفحك على موقعنا اإللكتروني.
إن اإلهتمام الذي تبديه بشأن المحتوى الظاهر على الطرفية البيانية الخاصة بك عند استشارة موقعنا اإللكتروني غالبا ً ما تحدد مصادر
دعايات هذا الموقع مما يمكننا من تقديم الخدمات التي تزود عادة مجانا ً للمستخدمين .وأنت بال شك تفضل رؤية العروضات والدعايات
التي تهمك على األخص ،وليس المحتوى الذي ال يجذبك على اإلطالق .عالوة على ذلك فإن " عطورات لويفي" ومزودي الدعايات
الهما يرغب بإظاهر عروضاتهما ودعاياتهما استنادا ً إلى ما يهم المتصفح.
معلومات هامة إن قمت بمشاركة الطرفية البيانية الخاص بك مع مستخدمين آخرين.
في حالة استخدام الطرفية البيانية من قبل عدة أشخاص أو عندما يكون للطرفية البيانية الواحدة أكثر من برنامج تصفح واحد ،ال يمكننا
التأكد من أن الخدمات والدعايات المرسلة إلى الطرفية البيانية الخاصة بك تتطابق مع استخداماتك للطرفية البيانية الخاصة بك أو العائدة
للمستخدم اآلخر.
في هذه الحالة ،تكون مشاركة استخدام الطرفية البيانية مع الغير والتقرير بشأن إعدادات ملفات تعريف إرتباط المتصفح من اختيارك
وتحت مسؤوليتك.
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ملفات تعريف اإلرتباط الصادرة من قبل شركات طرف ثالث
يخضع إصدار واستخدام ملفات تعريف اإلرتباط على موقعنا اإللكتروني لسياسة الخصوصية المتعلقة باألطراف الثالثة تلك.
ال تعتبر ملفات تعريف اإلرتباط تلك ضرورية /أساسية لتصفح موقعنا اإللكتروني.
يمكننا على موقعنا اإللكتروني إدخال تطبيقات حاسوب من أطراف ثالثة تمكنك من مشاركة محتويات موقعنا اإللكتروني مع
األخرين وتبليغ األخرين بأنكم تستشيرون موقعنا اإللكتروني أو تبليغهم برأيكم المتعلق بمحتوى موقعنا .وويتعلق ذلك على
األخص باستخدام زر "المشاركة" و"اإلعجاب" على وسائل التواصل اإلجتماعي مثل الفيسبوك والتويتر واإلنستغرام وبي
انترست وغيرها.
كما وأنه على األرجح أن تقوم وسائل التواصل اإلجتماعي التي تزود أزرار هذا التطبيق بتعريفك من خالل هذا الزر حتى ولم
تستخدمه أثناء تصفح موقعنا اإللكتروني.
وبالتأكيد هذا النوع من التطبيق يمكن وسائل التواصل اإلجتماعي المعنية بتتبع مسار بحثك على موقعنا اإللكتروني وببساطة ألن
حسابك على موقع التواصل اإلجتماعي ذي الصلة "ممكن" على الطرفية البيانية الخاصة بك (فتح جلسة) أثناء تصفح موقعنا
اإللكتروني.
نحن ال يمكننا السيطرة على كيفية قيام وسائل التواصل اإلجتماعي بتجميع المعلومات فيما يتعلق بتصفحك على موقعنا
اإللكتروني مع البيانات الشخصية التي يملكونها.
نحن نشجعك على قراءة سياسات الخصوصية الخاصة بوسائل التواصل اإلجتماعي لمعرفة الغرض من وعلى األخص الدعاية
فيما يتعلق بأي معلومات تصفح قد يجمعونها من خالل أزرار هذا التطبيق .يجب أن تقوم سياسات الخصوصية تلك بتمكينك من
ممارسة خياراتك فيما يتعلق بشبكات اتنواصل اإلجتماعي ،على األخص من خالل تغيير إعدادات حسابك.
قم بزيارة المواقع اإللكترونية لشبكات التواصل اإلجتماعي المذكورة أعاله للحصول على معلومات أكثر عن سياسات
خصوصيتها.
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إدارة ملفات تعريف اإلرتباط في متصفح الويب الخاص بك
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يمكنك التقرير بشأن السماح أو عدم السماح لتحميل ملفات تعريف اإلرتباط على الطرفية البيانية الخاصة بك
من خالل استخدام أداة الموافقة على إدارة ملفات تعريف اإلرتباط على موقعك اإللكتروني ،أو عبر تغيير إعدادات برنامج
المتصفح الخاص بك ،يمكنك اختيار قبول تحميل الكوكيز على الطرفية البيانية الخاصة بك في أي وقت بشكل بسيط وخال من
الرسوم.
)1

)2

الخيارات المعروضة عليك من خالل أداة إدارة الموافقة على ملفات تعريف اإلرتباط
تمكنك أداة إدارة الموافقة على ملفات تعريف اإلرتباط على اختيار ملفات تعريف اإلرتباط التي يمكن تحميلها على موقعك
اإللكتروني باستثناء ملفات تعريف اإلرتباط األساسية المكلوبة من أجل التصفح ووضع الطلبات على
 www.perfumesloewe.aeزمن أجل إدارة نشاط عطورات لويفي.
في حال لم ترغب بقيام عطورات لويفي بتحميل أي من أو كل ملفات تعريف اإلرتباط  ،يمكنك إبالغنا عبر إدارة الموافقة
على ملفات تعريف اإلرتباط والتي يمكن الوصول إليها من شريط المعلومات حول ملفات تعريف اإلرتباط الذي يظهر
بمجرد استخدام موقعنا اإللكتروني.
الخيارات المعروضة عليك من خالل برنامج التصفح لديك (إنترنت إكسبلورير ،فايرفوكس ،جوجل كروم وغيرها)
يمكنك تغيير إعدادات المتصفح كما ترغب من أجل أن يتم (أ) إما قبول أو تسجيل ملفات تعريف اإلرتباط على الطرفية
بياناتك أو (ب) رفضها.
(أ)

الموافقة على ملفات تعريف اإلرتباط
في حال كان برنامج التصفح لديك معد لقبول تسجيل ملفات تعريف اإلرتباط على الطرفية البيانية الخاصة بك ،يتم
تحميل ملفات تعريف اإلرتباط الموجودة في الصفحات والمحتويات التي قمت بتصفحها بشكل تلقائي على الطرفية
البيانية.

(ب) رفض ملفات تعريف اإلرتباط
يمكنك إعداد برنامج التصفح لديك بشكل:
 يسألك بانتظام عما إذا كنت نريد قبول أو رفض ملفات تعريف اإلرتباط قبل تسجيل أي ملف تعريف إرتباط تقوم بشكل منظم برفض تسجيل ملفات تعريف اإلرتباط على طرفية بياناتكهام :أي تعديل تقوم به إلعدادات برنامج التصفح الخاص بك فيما يتعلق بقبول أو رفض ملفات تعريف اإلرتباط قد تؤدي إلى
تعديل تصفحك عبر اإلنترنت وشروط الوصول إلى بعض الخدمات التي تتطلب استخدام ملفات تعريف اإلرتباط هذه.
مثالً ،إن قمت برفض بعض ملفات تعريف اإلرتباط األساسية ،قد ال تتمكن بعد ذلك من تقديم طلب شراء من خالل موقعك
اإللكتروني.
إن اخترت رفض تسجيل ملفات تعريف اإلرتباط على الطرفية البيانية الخاصة بك أو إن قمت بحذف ملفات تعريف اإلرتباط
التي قمت بتسجيلها مسبقا ً  ،نرفض تحمل أية مسؤولية تجاه النتائج المتعلقة باألداء المتردي لخدماتنا نتيجة عدم تمكننا من
تسجيل أو استشارة ملفات تعريف ااإلرتباط المطلوبة لألداء والتي قمت أنت برفضها أو حذفها.
كيف تمارس اختيارك ،استنادا ً إلى المتصفح الخاص بك
تختلف اإلعدادت من برنامج تصفح آلخر .يمكن للتفاصيل أن توجد بشكل عام في قائمة المساعدة في برنامج التصفح لديك.
وبالتالي نشجعك على النظر إلى إعداداتك لمعرفة كيف يمكنك اإلختيار بشأن ملفات تعريف اإلرتباط.
-

الخصوصية
خيارات اإلنترنت
فيما يتعلق بـ "إنترنت إكسبلورير" :األدوات
المعلومات برجى استشارة مايكروسوفت سابورت أو قسم المساعدة في المتصفح الخاص بك.

اإلعدادات .لمزيد من
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-

فيما يتعلق بـ "سفاري" التفضيالت -----األمان ------لمزيد من المعلومات يرجى استشارة آبل سابورت أ أو قسم
المساعدة في المتصفح الخاص بك.
فيما يتعلق بـ "كروم" :اإلعدادات ----إظهار الخيارات المتقدمة -----الخصوصية  ----إعدادات المحتوى .لمزيد من
المعلومات يرجى استشارة جوجل سابورت أو قسم المساعدة في المتصفح الخاص بك.
فيما يتعلق بـ "فاير فوكس" :األدوات  ----الخصوصية -التاريخ -إعدادت مخصصة .لمزيد من المعلومات يرجى
استشارة موزيال سابورت أو قسم المساعدة في المتصفح الخاص بك.
فيما يتعلق بـ "أوبيرا" لمزيد من المعلومات يرجى استشارة أوبيرا سابورت أو قسم المساعدة في المتصفح الخاص بك.
أدخل مركز تفضيالت ملفات تعريف اإلرتباط.
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Information on cookie management

This section is dedicated to our policy for managing cookies on the website www.perfumesloewe.ae
It has been designed to provide you with information on the origin and use of browsing data processed
when you use our website, together with your rights.
What is a cookie?
When you use our website, we may, depending on your choice, place a text file on your terminal
(computer, smart phone or tablet) via the web browser.
This text file is a cookie. Throughout the period of validity or registration, it will enable Perfumes Loewe
to identify your terminal during subsequent visits.
Only the entity issuing the cookies is able to read or modify the information they contain.
Below you will find information about the cookies that may be placed on your terminal when you visit
the pages of the website www.perfumesloewe.ae, either by Perfumes Loewe, or by third parties,
together with ways in which you can delete or refuse installation of these cookies.
What is the purpose of the cookies issued on www.perfumesloewe.ae?
There are several types of cookies, some of which are issued directly by Perfumes Loewe and its service
providers, whilst others may be issued by third parties.
1- Cookies issued by Perfumes Loewe and its service providers
Different types of cookies may be placed on your terminal whilst you are browsing on our website:
(1) “Essential” cookies
These cookies are essential for browsing on our website, especially for the functioning of the order
process.
Deletion of these cookies may cause problems with browsing on our website and make it impossible for
you to place an order.
These cookies are also necessary for tracking the activity of Perfumes Loewe.
They may be installed on your terminal by Perfumes Loewe or by its service providers.
(2) “Analysis and Customisation” cookies
These cookies are not essential to browsing on our website, but may help you, for example, to search
more effectively and optimise your purchasing experience and help us better target your requirements,
improve our offer and optimise the functioning of our website.
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(3) “Advertising” cookies
Cookies may also be used for advertising purposes. These cookies ensure that the adverts you see are
the most relevant to you.
What is the benefit of seeing special offers and advertising tailored to your browsing preferences?
The aim is to show you the most relevant offers and advertising. As such, cookie technology enables us
to display content, in real-time, that is best suited to your fields of interest, as deduced from your
browsing history on our website.
The interest you show in content displayed on your terminal when you consult a website often
determines the advertising resources of this site, enabling it to provide its services, which are often
supplied free of charge to users. You doubtless prefer to see offers and advertising that are relevant to
you, rather than content that is of no interest to you at all. Similarly, both Perfumes Loewe and
advertisers want their offers and advertising to be shown to Internet users that are likely to be
interested in them.
Important information if you share your terminal with other users
If your terminal is used by several people or when a single terminal has more than one type of browser
software, we cannot be sure that the services and advertising sent to your terminal will match your use
of the terminal, rather than that of another user.
In this case, sharing use of your terminal with others and deciding your browser cookie settings are your
free choice and your responsibility.
2-

Cookies issued by third-party companies

The issuance and use of cookies by third parties on our website are subject to privacy policies
concerning these third parties.
These cookies are not essential to browsing on our website.
On our website, we may include computer applications from third parties that enable you to share our
website content with others, inform others that you have been consulting our website or notify them of
your opinion concerning content on our site. This particularly concerns use of the “Share” and “Like”
buttons featured on social networks such as Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, etc.
The social network providing these application buttons is likely to identify you via this button, even if
you have not used it when browsing our website.
Indeed, this type of application button can enable the social network concerned to track your browsing
on our website, simply because your account on the social network in question is enabled on your
terminal (a session is open) whilst you are browsing our website.
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We have no control over how social networks collect information regarding your browsing on our
website and associated with the personal data they hold.
We encourage you to read the privacy policies of the social networks to learn about the purpose,
especially advertising, of any browsing information they may collect via these application buttons. These
privacy policies should enable you to exercise your choices with respect to these social networks, in
particular by changing your account settings.
Visit the websites of the aforementioned social networks for more information about their privacy
policies.
3- Managing the cookies placed in your web browser
You can decide whether to allow cookies to be installed on your terminal.
1) Using the cookies consent management tool available on our website, or by changing the
settings of your browser software, you can choose whether to accept the installation of cookies
on your terminal at any time, simply and free of charge.
Choices offered to you via the cookies consent management toolOur cookies consent
management tool enables you to choose the cookies that can be installed on your website,
except for essential cookies that are required for browsing and placing orders on
www.perfumesloewe.ae, and for managing the activity of Perfumes Loewe.
If you do not want Perfumes Loewe to install some or all of the cookies, you can notify us your
choices via the cookies consent management tool, which can be accessed from the cookie
information strip displayed when you first use our website.
2) The choices offered to you by your browser software (Internet Explorer, Firefox, Google
Chrome, etc.): You can adjust your browser settings as you wish, so that cookies are either (a)
accepted and registered on your terminal or (b) refused.
(a) Agreeing to Cookies
If your browser software is set to accept the registration of cookies on your terminal, the cookies
embedded in the pages and content you have consulted will automatically be registered on your
terminal.
(b) Refusing Cookies
You can set your browser software so that:
-

you are regularly asked if you wish to accept or refuse cookies before a cookie can be registered;
you systematically refuse the registration of cookies on your terminal.

Important: Any adjustments you may make to the settings in your browser software concerning the
acceptance or refusal of cookies may modify your browsing on the Internet and your terms of access to
certain services requiring use of these cookies.
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For example, by refusing certain essential cookies, you may no longer be able to place orders on our
website.
If you choose to refuse the registration of cookies on your terminal or if you delete cookies that are
already registered, we decline all responsibility for any consequences relating to the degraded
performance of our services resulting from the fact we are unable to register or consult the cookies
required for their performance and which you have refused or deleted.
How to exercise your choice, depending on your browser
Settings vary from one type of browser software to another. Details can generally be found in your
browser software help menu. We therefore encourage you to look at your settings to find out how you
can make choices regarding cookies.
-

For Internet Explorer™: Tools -> Internet Options -> Privacy -> Settings. For further information,
please consult Microsoft support or the Help section in your browser.
For Safari: Preferences -> Security. For further information, please consult Apple support or the
Help section in your browser.
For Chrome: Settings -> Show advanced options -> Privacy -> Content settings. For further
information, please consult Google support or the Help section in your browser.
For Firefox: Tools -> Options -> Privacy -> History -> Custom settings. For further information,
please consult Mozilla support or the Help section in your browser.
For Opera™: For further information, please consult Opera support or the Help section in your
browser.

Enter the cookie preference center.
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