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 )1ما هي الكوكيز (ملفات تعريف االرتباط)؟
خزن في جهازك (الكمبيوتر ،القرص الصلب أو الهاتف المحمول) لدى
الكوكيز عبارة عن ملفات نصية صغيرة تُ ّ
استخدامك شبكة اإلنترنت ،بما في ذلك مواقع مجموعة .L’Oreal Group

نستخدم هذه الكوكيز على مواقعنا بصورة رئيسية لجعل تصفحك أكثر متعة ولتحسين استخدامها ووظائفها؛ فعلى
سبيل المثال ،تتيح لنا التعرف إليك لدى زيارتك موقعنا مرة أخرى وتقديم محتوى يلبي توقعاتك واهتماماتك.
كما نستخدم هذه الملفات أيضاً إلجراء إحصاءات حركة المرور ولتحديد كيفية اكتشافك مواقعنا.

 )2ما نوع ملفات الكوكيز التي نستخدمها؟
أنشأنا كوكيز بهدف (حسب جهازك):
 التعرف إليك ومعرفة المزيد عنك لنتيح لك تصفح شخصي ضمان تصفح آمن ومكافحة االحتيال -توفير محتوى يتعلق باهتماماتك

 اقتراح عروض تجارية مع األخذ بعين االعتبار بصورة خاصة ،تفضيالتك وأحدث مشترياتك.لمزيد من المعلومات حول الكوكيز المستخدمة في هذا الجهاز ،الرجاء الضغط هنا

 )3كيف يتم إعداد ملفات تعريف االرتباط (الكوكيز) من خالل متصفح اإلنترنت الخاص بي؟
إن إعدادات متصفحات اإلنترنت مبرمجة افتراضياً لقبول الكوكيز ،ولكن يمكنك تعديلها بسهولة من خالل تغيير
إعدادات متصفحك.

ومع ذلك ،إذا اخترت تعطيل الكوكيز في متصفحك ،قد يتعذر عليك االستفادة من جميع وظائف مواقعنا.
لمزيد من المعلومات حول إعدادات الكوكيز ،يرجى االطالع على الروابط التالية:
( http://www.cnil.fr/vos-libertes/vos-traces/les-cookies/بالفرنسية) أو
( http://www.aboutcookies.org/باللغة اإلنجليزية).

إنترنت إكسبلورر™ http://windows.microsoft.com/en-us/windows7/how-to- :Internet Explorer
;manage-cookies-in-internet-explorer-9
سفاري ™;http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=en_US : Safari
كروم ™; https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en : Chrome
فايرفوكس ™https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies- : Firefox
website-preferences

أوب ار ™.http://help.opera.com/Windows/10.20/en/cookies.html : Opera

 )4هل علينا قبول ملفات الكوكيز من جهة ثالثة؟
قد يتم تخزين ملفات تعريف االرتباط (الكوكيز) من مواقع أخرى على جهازك وتهدف إلى إضفاء الطابع
الشخصي و  /أو تحسين المحتوى (بما في ذلك اإلعالنات) التي قد تظهر أثناء تصفحك اإلنترنت .قد يتم تخزين
عدة ملفات كوكيز تابعة لطرف ثالث حسب الجهات الداعمة ،بما في ذلك:
 محتوى شبكات التواصل االجتماعي :قد ننشر على صفحاتنا الداعمة محتوى لشبكات التواصل االجتماعي.وبالتالي ،من خالل التعاطي مع هذا المحتوى على صفحاتنا الداعمة ،قد يتم تخزين ملفات تعريف االرتباط
الخاصة بهذه الشبكة في جهازك.
لمزيد من المعلومات ،ندعوك لالطالع على نظام سياسة الكوكيز الخاصة بشبكات التواصل االجتماعي.
-

مخزنة بواسطة برنامج  .Flashوغالباً ما يتم
 :Flashإن "كوكيز  "Flashعبارة عن ملفات تعريف ارتباط ّ
إعدادها كامتداد لبرامج تصفح اإلنترنت من أجل عرض مواضيع حيوية ،أو رسوم متحركة أو سلسلة فيديو.
وبالتالي قد يتم تثبيت ملفات تعريف االرتباط  Flashمنذ استخدام هذا التطبيق .ندعوك لالطالع على نظام
سياسة الكوكيز على الموقع www.adobe.com

 )5هل نستخدم الكوكيز على مواقع وصفحات جهة داعمة أخرى؟
قد نستخدم ملفات تعريف ارتباط خاصة بنا على مواقع شركائنا المعلنين لعالماتنا التجارية و  /أو منتجاتنا.
تستخدم هذه الملفات بصورة رئيسية بهدف توفير المحتوى الذي يناسبك ويلبي اهتماماتك ،ولتقييم مداولة محتوانا (بما
في ذلك اإلعالن).

[إذا رغبت بإمكانية تعطيل الكوكيز حسب فئة ملفات تعريف االرتباط على موقعك الشبكي ،الرجاء إضافة الفقرة التالية،
وكذلك عمود "موافق  /غير موافق" في جدول المربعات السابق]:
من خالل النقر على "أرفض" ،يمكنك رفض تثبيت الكوكيز المعنية في جهازك .ومع ذلك ،ال يمكن تعطيل الكوكيز
الوظيفية المحددة بأنها إلزامية ،ألنها تتحكم بتصفحك لموقعنا.
للتذكير ،إذا قمت بتعطيل الكوكيز من خالل متصفحك الشبكي ،فإنك تعطل كافة ملفات تعريف االرتباط ،بما في ذلك تلك
الالزمة لتأمين أداء جيد لمواقعنا.

