
المحتوى منشور برخصة المشاع ا�بداعي: النِّسبة 4.0

دليل 

  كتابة

    سياسات الخصـوصيـة

       للمواقع والتطبيقات
htt

ps:/
/m

asaar.n
et




"" 
 


 

""
      
""




   
  

  

 

   
 

  •
     •

  
  •

•
•


  •


•

•
 

   •


دليل كتابة سياسات الخصوصية للمواقع والتطبيقات

مجتمع التقنية والقانون "مسار"





مجتمع التقنية والقانون "مسار"

 

  
    


 ١

  
 

    
 ٢

      
      

IP 
    
  



  


 

  
  


  •

  
     •

  •

   •
  


 
 •







 
  


  
       


 •

   •
•


 


       •

   •


          •
  

  •
  

                              •
 

     •
  


 

  
•


 •
      


•
   •

VPN

مجتمع التقنية والقانون "مسار"





مجتمع التقنية والقانون "مسار"

 

 


•


   •

 
  •


    •

  

 
     


   •


    •
         


                       •


 •


 •

  
     •

 
   

 
••

 • •
  •

 





مجتمع التقنية والقانون "مسار"

 

         
      


  

   Mixpanelو Google Tag Managerو Google Analytics   
  Motomo    


    
               
   




 Mixpanel أو Google Analytics 
مجيات الشبيهة: 	 حالة استخدام Google Analytics أو Mixpanel أو أحد ال��

�� 	  يُوَ� با����
ع ن. • عدم دمج بيانات (CRM) مع (Google Analytics) ��ي من ا��غراض الُمتعل�قة بالتسويق وا��

 (Google Analytics) 	
• عدم استخدام خاصية (User-ID) الموجودة ��

	 تُجمع بواسطة (Google Analytics) مع خدمات (جوجل) ا��خرى،  • تعطيل خاصيات مشاركة بيانات (Data sharing settings) ال¢�
 .Account specialists و/أو Technical support و/أو Benchmarking و/أو Google products & services سواء مع

 .(Google Analytics) 	
• إغ ق خاصية معالجة البيانات مع جوجل (data processing amendment) الموجودة ��

 .(Google Analytics) 	
ع نية (data collection for advertising) الموجودة �� • إغ ق خاصية جمع البيانات ل �غراض ا��

 	 	 تُجمع بواسطة (Google Analytics) ع�� استخدام خاصة (User Deletion API) ال¢� � من حذف بياناتهم ال¢� � المستخدم»	 • تمك»	
رها جوجل.  �توف

	 تُجمع بواسطة 	 جمع وتحليل البيانات ال¢�
�� IP Anonymization (or IP masking) in Analytics ا�عتماد ع² تقنية •

 (Google Analytics) 
دة بنظام تحديد المواقع  µليست محد (Google Analytics) ·تُرسل إ 	 	 (Geolocation) ال¢�

• التأكد من أن معلومات الموقع الجغرا��
العالمي (GPS) أو عالية التفاصيل.

	 عناوين الموقع 
	 أو اسم المستخدم) الموجود �� و�� لك�� يد ا�� • استبدال بمعلومات تحديد الهوية الشخصية (ع² سبيل المثال: ال��

_ المعرف الفريد المخصص للموقع  	 و�� لك�� يد ا�� � ع�� ال�� 	 ذلك العناوين الُمرسلة من الموقع إ· المستخدم»	
(URL schemes) _بما ��

.(unique site-specific identifier)

 (URLs) لتفادي إرسال معلومات النماذج كجزء من العناوين (HTTP) ع�� بروتوكول (forms) رسال النماذج �� GET بدً� من POST استخدام •
 Google 	

	 تستخدمها لتحليل وتتبع أنماط ا�ستخدام خاصة �� 	 جميع الخدمات ال¢�
�� (Do Not Track) ام خاصية منع التتبع • اح��

. � Analytics وGoogle Tag Manager، وإتاحة خيار (Opt-out) للمستخدم»	

� منع تتبع أنشطتهم أثناء استخدام الموقع.  • تفعيل خاصية (opt-out) بحيث يمكن للمستخدم»	





	 برمجية (Mixpanel) بحيث � يتم جمع أيÉ من البيانات الشخصية لمستخدمي الموقع أو التطبيق، ع² 
�� (Opt-In Event) تعديل •

 .Cityو User IDو Device ID :Êسبيل المثال � الح
 Submit Requests) ع�� استخدام خاصية (Mixpanel) تُجمع بواسطة 	 � مستخدمي الموقع أو التطبيق من حذف بياناتهم ال¢� • تمك»	

 .(Mixpanel) توّفرها 	 via API) ال¢�

 Tracking) يجمعها الموقع ع�� تطبيق إجراءات 	 رها (Mixpanel) بشأن تجهيل البيانات ال¢� �	 توف • اتخاذ كافة ا��جراءات الممكنة ال¢�
. (Truly Anonymous Data

،(User-ID and Cross Device) القسم الفرعي ،((Analytics Help القسم ،Google Help ١ - موقع
  https://support.google.com/analytics/answer/3123662 :الرابط ،(About the User-ID feature) عنوان الصفحة 

،(Data privacy and security) القسم الفرعي ،(Analytics Help) القسم ،Google Help ٢ - موقع
 عنوان الصفحة  ،(Data sharing settings) الرابط: 

 https://support.google.com/analytics/answer/1011397?hl=en&ref_topic=2919631

،(Data Processing Amendment) عنوان الصفحة ،(Tag Manager Help) القسم ،Google Help ٣ - موقع
 https://support.google.com/tagmanager/answer/7207086?hl=en :الرابط 

،(Remarketing with Analytics) القسم الفرعي ،(Analytics Help) القسم ،Google Help ٤ - موقع
 (Enable Remarketing and Advertising Reporting Features in Analytics ) عنوان الصفحة 

 https://support.google.com/analytics/answer/2444872?hl=en:الرابط
 ،(Configuration) القسم الفرعي ،(Google Analytics) القسم ، Google Developers٥ - موقع 

عنوان الصفحة (User Deletion API)  الرابط: 
 https://developers.google.com/analytics/devguides/config/userdeletion/v3

(Data privacy and security) القسم الفرعي ،((Analytics Help القسم ،Google Help ٦ - موقع
عنوان الصفحة ،IP Anonymization (or IP masking) in Analytics) الرابط: 
 https://support.google.com/analytics/answer/2763052?hl=en

 ٧ - موقع w3schools.com، عنوان الصفحة HTML <form> method Attribute"“ ، تاريخ الزيارة: ٢٠ إبريل٢٠٢٠ ، الرابط: 
 https://www.w3schools.com/tags/att_form_method.asp

 (Data Security and Privacy) قسم فرعي (Data and Implementation) قسم ، Mixpanel Help Center ٨ - موقع 
عنوان الصفحة (Opt Out of Tracking)  الرابط: 

 https://help.mixpanel.com/hc/en-us/articles/360001113426-Opt-Out-of-Tracking

 (Tracking FAQs)  قسم فرعي (Data and Implementation) قسم ،Mixpanel Help Center  ٩ - موقع 
عنوان الصفحة (Default Properties Collected by Mixpanel) الرابط: 

 https://help.mixpanel.com/hc/en-us/articles/115004613766-Default-Properties-Collected-by-Mixpanel

 ١٠ - موقع Mixpanel Help Center ، قسم(Data and Implementation)  قسم فرعي 
 (Data Security and Privacy)عنوان الصفحة (Export or Delete End User Data)  الرابط: 

 https://help.mixpanel.com/hc/en-us/articles/360000881023-Export-or-Delete-End-User-Data

    Data Security and Privacy قسم فرعي (  Data and Implementation )قسم ،  Mixpanel Help Center ١١ - موقع
عنوان الصفحة (Tracking Truly Anonymous Data ) الرابط: 

 https://help.mixpanel.com/hc/en-us/articles/360000791746-Tracking-Truly-Anonymous-Data

مجتمع التقنية والقانون "مسار"







  
  

masaarnet [at] gmail.com



https://masaar.net


