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بيان مهمة الخصوصية
تتمثل مهمتنا فيما يلي:
• احترام سرية المعلومات الشخصية
• حماية حقوق األشخاص المتعلقة بالخصوصية
• الحفاظ على الثقة واالطمئنان فيما يتعلق بالطريقة التي نتعامل بها مع البيانات الشخصية من خالل تقديم
تدابير فنية وتنظيمية لحماية أمن بياناتك الشخصية التي نجمعها ونعالجها وحماية سريتها.
توضّح سياسة الخصوصية هذه كيفية جمع بياناتك الشخصية وإدارتها واالحتفاظ بها ومشاركتها وسبب ذلك كله فضالً
عن اإلجراءات التي نتخذها من أجل االمتثال للتشريعات والحفاظ على أمن بياناتك الشخصية للفترة المطلوبة.

معلومات حول شركة GKFX
تُعد شركة  GKFXالمحدودة للخدمات المالية (التي يشار إليها باسم " ،"GKFXوالضمير "نحن") ،وعنوانها المسجل
 siie 42 es Eunouns L ,s ra raشركة خدمات مالية مرخصة من هيئة السلوك المالي وخاضعة
للوائحها (الرقم المرجعي للشركة.(501,r0 :
وبالنسبة إلى المشكالت المتعلقة بالبيانات الشخصية ،فإننا نخضع لمساءلة مكتب مفوض اإلعالم (".("I O

األفراد الذين نجمع بياناتهم الشخصية
تشمل قائمة األفراد الذين نجمع بياناتهم الشخصية العمالء الحاليين والمحتملين وكذلك الموظفين والمقاولين والمديرين والمساهمين واألطراف األخرى الحالية التي نعمل معععهعا (يشعار
إليهم في هذه السياسة أيضًا بكلمة "أنت أو أنتم").
نلتزم بحماية جميع المعلومات الشخصية التي نقوم بجمعها ومعالجتها ،بما يتفق مع التشريعات المحلية المتمثلة في قانون حماية البيانات لعععام  ،)"DPs") 1334وكعذلعك أت تشعريعع
الحق ،بما في ذلك الالئحة التنظيمية المتعلقة بحماية البيانات (يشار إليها بكلمة "التشريع").

البيانات الشخصية التي نجمعها
تجمع شركة  GKFXالبيانات الشخصية الضرورية لتقديم خدماتنا إليك ،أو تحسين تجربة العمالء ،أو ألغراض الفحص التي تتطلعبعهعا هعيعئعة السعلعوك العمعالعي ( )F sأو ألغعراض
التوظيف واألمور المتعلقة بالموارد البشرية.
ال نطلب مطلقًا بيانات شخصية أكثر من تلك التي نحتاج إليها فعليًا لتقديم ما ورد أعاله .وبنا ًء على الفئة التي تُصنف ضمنها (على سبيل المثال عميل محتمل أو عميل أو معوظعف ومعا
إلى ذلك) ،نغيّر طلبنا المتعلق بالبيانات الشخصية.

تشمل البيانات الشخصية التي نجمعها:
• االسم
• تاريخ الميالد
• عنوان البريد اإللكتروني
• العنوان البريدت
• المعلومات المتعلقة بالحالة الوظيفية والدخل
• الجنسية
• رقم الضمان االجتماعي
• رخصة القيادة (نسخة من جواز السفر ،الرقم الضريبي للمقيمين في دول محددة)
• تفاصيل الحساب البنكي
• رقم الهاتف
• عنوان IP
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الغرض من جمعنا للبيانات الشخصية
نقوم بجمع بياناتك الشخصية ومعالجتها وإدارتها من أجل تقديم خدماتنا وكذلك القيام بالحقوق والواجبات التي ينطوت عليها العقد الذت أبرمناه معك؛ ومن أجعل االمعتعثعال بعااللعتعزامعات
القانونية؛ ولممارسة مصالحنا المشروعة أو عند موافقتك .يُرجى االطالع على األغراض الواردة أدناه ،التي قد نقوم ألجلها بمعالجة بياناتك الشخصية:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

تحديد ما إذا كنت أهالً لخدماتنا ومنتجاتنا.
لتأكيد هويتك واالحتفاظ بملفك التعريفي الشخصي.
تحديث ملفك التعريفي لدى إخطارك.
إدارة حسابك وإمدادك بالدعم المقدم للحساب ،بما في ذلك التحديثات واإلخطارات واألمور المتعلقة بأنشطتك التجارية وأنشطة شركة .GKFX
إمدادك بالمعلومات المتعلقة بحسابك.
تقديم المنتجات والخدمات التي اشتركت بها.
االمتثال لمتطلبات هيئة السلوك المالي ( )F sوالجهات التنظيمية األخرى والقانون المطبّق.
الرد على االستعالمات والدفاع في حالة التعرض للدعاوى القانونية ودعم الطلبات التنظيمية.
التواصل معك عند الضرورة أو االقتضاء فيما يتعلق بالخدمات المقدمة إليك.
إلطالعك على المستجدات فيما يتعلق بأمور مثل أنشطتك التجارية أثناء كونك عميالً.
اكتشاف االحتيال واألنشطة غير القانونية والمشكالت األمنية ومنع وقوعها.
إمدادك بإمكانية الوصول إلى خدمات السداد الخاصة بنا من أجل إدارة األموال.
إدارة المنتجات والخدمات المقدمة إليك وتنظيم شؤونها.
إمدادك بالمعلومات المتعلقة بالمنتجات والخدمات التي تقدمها شركة .GKFX
مساعدتك في فهم المنتجات والخدمات التي قد تكون مهت ًما بالحصول عليها من شركة .GKFX
تحسين خدماتنا وتجربة العميل.
إمدادك بالمعلومات أو الفرص التي نعتقد بأنها قد تكون ذات صلة بك.
إنشاء بيانات إحصائية مع إغفال األسماء.
إمدادك باإلنذارات األمنية.
إنشاء ملفات تعريفية تتعلق بسماتك وتفضيالتك وتفاعالتك بحيث يمكننا اتخاذ إجراءات آلية بشأن خدماتنا وتسويقنا وإعالناتنا.
تحليل أنشطتك ألغراض تتعلق بأنشطة تقارير األعمال التجارية.

لتأكيد المعلومات الواردة أعاله ،نطلب منك تقديم إفادة بالعنوان الدائم ،بما في ذلك فاتورة مرافق أو نسخة من جواز السفر أو رخصة قيادة.
كما أننا نجمع تقارير خاصة بالعمالء ونقوم بتخزينها ،كالسجل التجارت وسجل اإليداع والمراسالت ما بين شركة  GKFXوالعميل ،بما في ذلك رسائل البريد اإللكتروني والمكالمعات
الهاتفية ،ألغراض تنظيمية.
بالنسبة للموظفين ،نقوم بجمع المراجع والسجل الوظيفي السابق والسيرة الذاتية والسجالت األكاديمية وتفاصيل الحساب البنكي.

الموافقة
نظرا ألن موافقتك ضرورية لمعالجة بياناتك الشخصية ،نطالبك دائ ًما بها قبل الحصول على بياناتك الشخصية ومعالجتها كما نعلمك كذلك بغرض معالجتها .يمكنك سحب موافقتعك فعي
ً
ت وقت .وفي حال مشاركتنا لبياناتك مع أطراف خارجية ،سوف نعلم هذه األطراف بقرارك بسحب الموافقة.
أ ّ
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كيف نجمع بياناتك الشخصية
تقوم شركة  GKFXبجمع بياناتك الشخصية ومعالجتها من موقع الويب الخاص بنا والتطبيقات التي نملكها ونديرها ونشغّلها بشكل مباشعر ،معثعل نعمعوذج العتعسعجعيعل العخعاص بشعركعة
 GKFXعلى موقع الويب الخاص بنا ،وكذلك من حساب Ta

الخاص بالعميل ومن الحلقات الدراسية على الويب والرسائل اإلخبارية التي يشترك فيها األفراد من وقت آلخر .كعمعا

المعرفين أو عبر مواقع ويب خاصة بأطراف خارجية يشترك فيعهعا األفعراد لعلعحعصعول ععلعى
تجمع شركة  GKFXالبيانات الشخصية عبر أطراف خارجية نعمل معها ،مثل الوسطاء
ِّ ّ
منتجات شركة .GKFX
عندما نقوم بجمع بيانات شخصية عبر أطراف خارجية ،فإننا نتأكد من ّ
أن هذه األطراف قد حصلت على موافقتك قبل مشاركة بياناتك معنا .ومن ث ّم ،نقوم دو ًما بتعريف أنفسنا فعي أول
مراسلة لنا معك ونذكر الغرض الذت من أجله نجمع البيانات.
وألغراض تنظيمية أيضًا ،نحتفظ بالحق في الحصول على معلومات تتعلق بك من مصادر أخرى كوكاالت المراجع االئتمانية ووكاالت الحد من االحتيال.

كم هي المدة التي نحتفظ فيها بالبيانات الشخصية (االحتفاظ بالبيانات)
إننا ال نحتفظ بالبيانات الشخصية لوقت أطول من الالزم للغرض أو األغراض التي ُجمعت ألجلها.

•

بالنسبة للعمالء الحاليين  -لقد ألزمتنا هيئة السلوك المالي ( )F sباالحتفاظ بالسجالت الخاصة بعمالئنا لمدة  5سنوات بعد انتهاء/غلق الحساب ،ما لم نكن بحاجة لالحتفاظ
بهذه البيانات لمدة أطول (مصلحة مشروعة ،أو التزام قانوني).

• بالنسبة للعمالء المرتقبين (المحتملين)  -تحتفظ الشركة حاليًا بالبيانات لمدة تصل بحد أقصى إلى عامين بعد تقديم الطلب ،شريطة أن يظل العميل المرتقب غير نشط ،ما لم
يطلب العميل المرتقب صراحةً حذف البيانات الخاصة به من قاعدة البيانات الخاصة بنا.

•

بالنسبة للموظفين المرتقبين  -تحتفظ  GKFXحاليًا بالبيانات لمدة عام واحد بعد رفض طلب التقدم لوظيفة ،ما لم يطلب الموظف المرتقب صراحةً حذف العبعيعانعات العخعاصعة بعه
من قاعدة البيانات الخاصة بنا.

لقد وضعنا تدابير تقنية مناسبة للتخلص من جميع البيانات الشخصية أو مسحها من النظام الخاص بنا والتي لم تعد مطلوبة.
في حال انسحابك من استقبال اتصاالت تسويقية ،فإننا سنضع جميع التفاصيل الخاصة بك على قائمة الحذف حتى نعرف التسويقية.

حقوقك
ت طلب يتعلق ببيانات شخصية في غضون  ,0يو ًما ،ما لم يتطلب نوع الطلب المزيد من الوقت للتحقيق والتقييم .حعقعوق العخعصعوصعيعة
 GKFXمطالبة بموجب التشريع باالستجابة أل ّ
القابلة للتطبيق في مجالنا هي على النحو التالي:

•

األولي مجانًا ،غير أنّه ،بنا ًء
لديك حق الوصول؛ وهذا يعني أنه يمكنك طلب الحصول على نسخة من المعلومات الشخصية الخاصة بك التي تمتلكها  .GKFXيكون الطلب ّ
على حجم األمر وتعقيده ،فإننا يمكننا طلب دفع رسوم إدارية مناسبة للطلبات الالحقة.

•

ت طرف خارجي ممن يمكن أن نكون قد شاركعنعا
يحق لك تحديث الملف التعريفي الخاص بك ،بحيث تكون البيانات الشخصية التي نمتلكها دقيقةً ومحدثةً .سنقوم الحقًا بإخطار أ ّ
بياناتك الشخصية معه ،بما في ذلك المعالجون ،وسنطلب منه تحديث سجالتهم أيضًا.

•

يمكنك أن تطلب حذف البيانات الشخصية الخاصة بك من سجالتنا .ولغرض االمتثال لقواعد المنظم ،ال يمكن القيام بذلك بشكل فورت (يُرجى االطالع على القسم "االحتفاظ
بالبيانات") .في حال السماح بالحذف ،فإننا يمكننا أيضًا إبالغ أت أطراف خارجية ممن يمكن أن نكون قد شاركنا بياناتك الشخصية معهم ومطالبتهم بحذف بياناتك الشخصية
من سجالتهم.

•

ت أغراض تتعلق بالتسويق .يمكن إجراء ذلك عن طريق زر "إلغاء االشتراك" أو عبر عنوان بريدنا اإللكتروني الخاص بالخصوصية.
يمكنك طلب عدم االتصال بك أل ّ

•

يمكنك االعتراض ،في أت وقت ،على أت قرارات يمكننا أن نتخذها بشكل محض بناء على المعالجة اآللية (بما في ذلك عملية جمع المعلومات) .تتضمن عملية جميع
المعلومات استخدام التقنية التي تساعدنا على اتخاذ القرارات بشكل أوتوماتيكي بناء على البيانات الشخصية الخاصة بك التي نجمعها منك أو من األطراف الخارجية.

•

يمكنك تقديم شكوى .إذا لم تشعر بالرضا بشأن الطريقة التي تمت من خاللها معالجة الشكوى الخاصة بك بواسطة  ،GKFXفإنّه يمكنك توجيه الشكوى الخاصة بك إلى I Os

( Wyclvffs suoess W4ts2 E4nss Wvlmeluws hsehv2ss SK3 5sFهاتف رقم،)111, 1r, 0,0, :
4ccseeicuinfu2m4tiun@icu.u2g.o
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مشاركة البيانات الشخصية
ال تقوم  GKFXببيع البيانات الشخصية إلى أطراف خارجية .يمكننا مشاركة المعلومات الشخصية الخاصة بك مع أطراف خارجية ألغعراض معحعددة ،فعيعمعا يعتعععلعق بعأداء العخعدمعات
وااللتزامات القانونية الخاصة بنا وألغراض المصلحة العامة .األطراف الخارجية التي قد نقوم بمشاركة البيانات الشخصية الخاصة بك معهم هي:

•

سلطة السلوك المالي و/أو مع الهيئات الحكومية والتنظيمية في المملكة المتحدة أو الدول األخرى (عند مطالبتها بشكل قانوني للقيام بذلك).

•

الشركات األخرى في مجموعتنا التي تزودنا بتكنولوجيا المعلومات واإلدارة والخدمات األخرى.

•

مقدمو الخدمات واالستشاريون المتخصصون الذين تم التعاقد معهم لتزويدنا بالخدمات اإلدارية أو المالية أو التأمينية أو التدقيقية أو البحثية أو الخدمات األخرى.

•

المعرفون
الوسطاء
ّ

•

المحاكم وهيئات التحكيم والهيئات القانونية األخرى

•

الهيئات المرجعية أو هيئات التقارير االئتمانية

•

مقدمو االئتمان

•

ت طرف خارجي يمكنك أن تخولنا بمشاركة بياناتك الشخصية معه.
أ ّ

عمليات التحويل خارج LLs
يمكننا نقل بياناتك الشخصية خارج المنطقة االقتصادية األوروبية ( .) LLsفي هذه الحاالت ،فإننا نضمن تطبيق القواعد المناسبة أو إننا نضمن أن الطرف الخارجي العذت قعمعنعا بعنعقعل
البيانات إليه قد قدّم إجراءات حماية مناسبة تتعلق باألمان والسرية فيما يتعلق بعملية النقل.

األمان
إننا نحتفظ بالمعلومات الشخصية في مجموعة من مرافق تخزين الحواسب اآلمنة بوسائل إلكترونية ووسائل أخرى كما
أننا نتخذ التدابير التقنية المناسبة لحماية المعلومات الشخصية من إساءة استخدامها أو فقدها أو الوصول غير المصرح به
إليها أو تعديلها أو الكشف عنها.

ملفات تعريف االرتباط
ملفات تعريف االرتباط عبارة عن مجموعة من المعلومات التي ينقلها موقع ويب إلى قرصك الصلب لتخزينها وأحيانًا
لتعقب المعلومات المتعلقة بك .بتم تخزينها على جهازك (الحاسوب اللوحي ،الهاتف الذكي ،الحاسوب المكتبي) عند
زيارتك لموقع ويب ما.
تستخدم  GKFXملفات تعريف االرتباط للتنقل بين صفحات الويب الخاصة بها بكفاءة ،ولتخصيص المحتوى واإلعالنات
وتقديم سمات وسائل التواصل االجتماعي ،ولتحليل نسبة استخدام الشبكة وتحسين تجربة المستخدم .يمكننا أيضًا مشاركة
المعلومات المتعلقة باستخدامك لموقعنا مع وسائل التواصل االجتماعي الخاصة بنا ،وشركاء التحليل واإلعالن لدينا.
يمكنك االطالع على مزيد من المعلومات بشأن ملفات تعريف االرتباط على www.4ll4buotcuu ise.u2g
لديك خيار إيقاف هذه الوظيفة عبر إعداد المتصفح لديك .ومع ذلك ،قد يؤثر هذا على قدرتك على عرض أجزاء من موقع
الويب أو الوصول إلى تطبيقات معينة .لمزيد من المعلومات بشأن ملفات تعريف االرتباط على موقعنا ،يُرجى زيارة
صفحة "استخدام  GKFXلملفات تعريف االرتباط"httpe://www.g fx.cu.o / uu ise :
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شروط استخدام ( GKFXالشروط) تم تحديثها في 14/05/r014
ت من شركاتها الفرعية .باستخدام موقع الويب هذا ،فأنت توافق على الخضوع لشروط االستخدام هذه وسياسة الخعصعوصعيعة العخعاصعة
يُعتبر موقع الويب هذا ملكية لشركة  GKFXوأ ّ
بنا وسياسة ملفات تعريف االرتباط الخاصة بنا.

نطاق هذه الشروط

توضح هذه الوثيقة المعايير التي يتم تطبيقها عند زيارة موقع GKFXعلى الويب ،أو تحميل محتوى ،أو استخدام التطبيقات التي نملكها أو نديرها ،أو قيعامعك بعاالرتعبعاط بعمعوقعععنعا أو
التفاعل مع موقعنا بأت طريقة أخرى.
ت دولة/والية قضائية ال نقوم باألعمال معها.
هذه الشروط غير موجهة للقاطنين في الواليات المتحدة أو الصين أو أ ّ

من نحن وكيفية االتصال بنا
 www.gkfx.comهو موقع تش ّغله شركة  GKFXللخدمات المالية المحدودة ( ،)GKFXوهي شركة مسجّلة في إنجلترا وويلز وعنوانها المسجل هو Bevis Marks London 42
 .EC3A 7JBونحن مر ّخصون ومنظمون من قبل هيئة السلوك المالي (.(053345 FCA

باستخدامك لموقع الويب الخاص بنا على الويب فأنت تقبل بهذه الشروط
باستخدامك لموقع الويب الخاص بنا ،فأنت تؤكد موافقتك على هذه الشروط وتوافق على االلتزام بها .إذا كنت غير موافق على هذه الشروط ،فيجب أال تستخدم
موقعنا على الويب.
ننصحك بطباعة نسخة من هذه الشروط كمرجع مستقبلي.

قد نقوم بإجراء تغييرات على هذه الشروط
نحن نقوم بتعديل هذه الشروط من وقت آلخر .وفي كل مرة ترغب في زيارة موقعنا ،يُرجى التحقق من هذه الشروط لضمان فهمك للشروط التي يتم تطبيقها في ذلك الوقت .آخر مرة
تم تحديث هذه الشروط في .r014 05/14

االستخدامات المحظورة
يجوز لك استخدام موقعنا فقط لألغراض التي يسمح بها القانون .ال يجوز لك استخدام موقعنا كما يلي:
ت قانون أو الئحة محلية أو وطنية أو دولية مطبقة.
ت طريقة تؤدت إلى خرق أ ّ
• بأ ّ
ت طريقة احتيالية أو ال يسمح بها القانون أو أت طريقة لها أغراض أو آثار احتيالية أو ال يسمح بها القانون.
• بأ ّ
ت شكل آخر من أشكال االستدراج (بريد إلكتروني غير مرغوب فيه).
ت مواد إعالنية أو ترويجية غير مرغوب فيها أو غير مرخصة أو أ ّ
• لنقل أو إرسال أ ّ
ت بيانات أو إرسال أو تحميل أت مواد تحتوت على فيروسات أو أحصنة طروادة أو برامج ضارة أو قنابل موقوتة أو مسجالت ضغطات المفاتيح أو
• لنقل أ ّ
ت نوع آخر أو تعليمات برمجية شبيهة مصممة للتأثير سلبًا على عمل أيبرنامج
ت برامج ضارة من أ ّ
مسجالت أو برامج تجسس أو برامج إعالنات متسللة أو أ ّ
أو جهاز كمبيوتر بشكل متعمد.
كما توافق أيضًا على ما يلي:
• عدم إعادة إنتاج أو استنساخ أو إعادة بيع أت جزء من موقعنا
• عدم الوصول دون ترخيص إلى أو التعارض مع أو إتالف أو تعطيل:
ت جزء من موقعنا.
• أ ّ

ّ
مخزن عليها موقعنا.
ت معدات أو شبكة
• أ ّ
ت برنامج مستخدم في توفير موقعنا.
• أ ّ
ت معدات أو شبكة أو برنامج مملوك لجهات خارجية أو تستخدمه ،وتشمل بيانات السوق.
• أ ّ
• المخططات.
• غرفة المحادثة.
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موفرو الخدمات من الجهات الخارجية

ت
لتقديم خدماتنا ،نحن نتعاون مع جهات خارجية للحصول على بيانات السوق وتقارير األبحاث ومنصات وتطبيقات التداول .يتم تقديم محتوى الجهة الخارجية "كما هو" .ال نقدم أ ّ
ضمانات أو إقرارات بشأن الجودة وصالحية العرض في السوق أو مالءمته لغرض الخدمات أو المنتجات التي تقدمها الجهة الخارجية والشروط المنفصلة لتطبيق العمل.

استبعاد المسؤولية

ت فيروسات أو برامج ضارة تصيب أجهزة الكمبيوتر والتي قد تواجهها عبر الدخول إلى موقعنا على الويب أو التطبيقات التي نملكها أو نديرها بالتعاون
ت مسؤولية عن أ ّ
ال نعترف بأ ّ
ت تلفيات الحقة أو عرضية أو خاصة أو مباشرة أو غير
مع الجهات الخارجية أو نتيجة ألفعال ليس لنا تحكم مباشر فيها وتشمل أفعال القوة القاهرة GKFX .غير مسؤولة عن أ ّ
مباشرة تنتج عن استخدام موقع الويب هذا والتطبيقات التي يتم توفيرها عبره.

استبعاد الضمان

مستمرا أو مناسبًا أو آمنًا أو خاليًا من األخطاء .نحن ال نضمن ّ
أن النتائج التي تحصل عليها من استخدام موقعنا
نحن ال نضمن أن موقعنا سيفي باحتياجات المستخدم أو أنه سيكون
ً
على الويب ستكون دقيقة أو مناسبة للغرض وال نضمن ّ
أن جودة الخدمات أو المعلومات أو المواد األخرى عبر مواقعنا ستفي بتوقعاتك.

التعويضات

ت وكل االدعاءات
ت موفر خدمات من جهة خارجية تتعاون معها  ،GKFXمن وضد أ ّ
بالدخول إلى موقع الويب هذا واستخدامه ،فأنت توافق على تعويض وتبرئة  GKFXوأ ّ
والخسائر (المباشرة وغير المباشرة) والمسؤولية والنفقات والتكاليف.

الملكية الفكرية

كل حقوق الملكية الفكرية بشأن المحتوى الموجود على موقع  GKFXعلى الويب مملوكة لشركة  GKFXللخدمات المالية المحدودة و/أو أت جهة خارجية تتعاون معها .GKFX
تشمل الملكية الفكرية ،على سبيل المثال ال الحصر ،العالمات التجارية والمخططات وقواعد البيانات واإلعالنات واألسعار ومعلومات السوق ومعلومات المنتج وتصميم موقع الويب
ت حقوق ملكية فكرية مملوكة لـ  GKFXدون إذن مسبق من  .GKFXقد يتم تطبيق
والشعارات وحقوق الملكية وبيانات العميل والخبرة الفنية .ال يجوز نسخ أو إعادة إنتاج أو نشر أ ّ
قواعد أخرى بشأن الملكية الفكرة للجهات الخارجية .ينبغي عليك قراءة شروط موفرت الخدمات من الجهات الخارجية الخاصة باألعمال الخاصة بالملكية الفكرية.

خرق هذه الشروط
عندما نعتبر أنه قد حدث خرق لهذه الشروط ،فقد نتخذ إجرا ًء نعتبره مناسبًا.
ت من اإلجراءات التالية:
يش ّكل عدم االلتزام بهذه الشروط انتها ًكا ماديًا للشروط التي ُ
سمح لك على أساسها باستخدام موقعنا على الويب ،وقد يؤدت ذلك إلى اتخاذ كل أو أ ّ

• السحب الفورت المؤقت أو الدائم لحقك في استخدام موقعنا.
• إغالق حسابك (اإلصدار التجريبي/النشط)
• اتخاذ إجراءات قانونية ضدك للحصول على تعويض عن كل النفقات على أساس تعويضي (يشمل على سبيل المثال ال الحصر ،النفقات اإلدارية والقانونية
المعقولة) الناتجة عن االنتهاك.
• المزيد من اإلجراءات القضائية ضدك.
• الكشف عن مثل هذه المعلومات لسلطات إنفاذ القانون حسب ما نراه ضروريًا أو كما يحدده القانون.
اإلجراءات التي يمكننا اتخاذها غير محدودة بتلك الموضحة أعاله ،ويجوز لنا اتخاذ إجراءات أخرى حسب ما نراه مناسبًا.

القانون المعمول به
هذه الشروط تحكمها قوانين إنجلترا وويلز .نحن وأنتم موافقون على أن محاكم لندن في إنجلترا لها الوالية القضائية الحصرية.
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تدريب الموظفين والتوعية
يتم تدريب جميع موظفي  GKFXعلى التعامل مع البيانات الشخصية والمعلومات السرية باستمرار.

تاريخ سريان السياسة

تكون هذه السياسة ساريةً
ت تعديالت عبر
ً
اعتبارا من r014 .......ويمكن تعديلها من وقت آلخر .سيتم إخطارك بأ ّ
موقع الويب الخاص بنا أو عبر البريد اإللكتروني.

معلومات االتصال
DPOs GKFX Fvn4ncv4l Ss2ivcse Evmvtso
42 e suoess ra sive 42 es Eunouns L ,s ra

sive

+aa (0) r0r 142 1r50
www.g fx.cum
p2ii4cy@g fx.cum
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