
 7201', דצמבר אנא עארף' אפליקציית -פרטיות מדיניות 

 יותר וקלה , נעימהוויה טובהחלתת לך היא  המטרה היחידה שלנו כשאנחנו מבקשים ממך לתת לנו מידע עליך .1

 סןמאוח ומוןיישמהכל המידע ו, לחוק הגנת הפרטיות מחוייבים רף''אנא עאיוצרי . של לימוד ערבית מדוברת

 שרת 'ענן' מאובטח.ב

 :שלך חשובות בנוגע לפרטיותכמה נקודות  .2

 לחשוף פרטים סודיים או אישיים לאחר שלב ההרשמה.אנחנו לעולם לא נבקש ממש  .א

 .אימיילים )מבטיחים!(לח אלייך אנחנו לעולם לא נש .ב

 את הפרטים שלך למשתמש אחר.אנחנו לעולם לא נעביר  .ג

שמות בחרו ים שלנו שלא סומכים על המשתמשיאנחנו . ' עם שם פיקטיבירף'אנא עאאפשר להירשם ל .ד

 .גענייםפו

כל , וצורך לאשר את ההרשמה במיילאין ) אפשר להירשם ל'אנא עארף' עם כתובת מייל פיקטיבית .ה

 תאימה.משימוש תהיה שלא כבר ב מקוריתת מייל כתוב

, םלא תשכחו את פרטי ההתחברות שלכ בטוח כי ככה בת מייל אמיתית?לתת כתו כדאי למה כן**

  זור לכם לשחזר את החשבון במידה ויקרה לו משהו.ד נוכל לעותמי

 ע שאנחנו אוספים:המיד .3

 :פקת לנו בזמן ההרשמהסימידע ש .א

 .)אם סופקה( ת מייל, תמונת פרופילשם ושם משפחה, כתוב

 :יקציהמהשימוש שלך באפלנצבר שמידע  .ב

 .רמה, ימי פעילות, התקדמות פרטנית במשחקים

 .וספיםפרטים נכל לא נשמרים  למידע זהמעבר  .4

אותה בוחר המשתמש, או לפרטים נוספים  לסיסמה כלשהי או חשיפה אין גישהרף' וצוות הפיתוח נא עא'אל .5

 משתמש.ל המשויכים Facebook-וה Google-ונות המחשב

ביר את פרטי המשתמש שלך לאף גורם שלא להע , ומתחייביםלחוק הגנת הפרטיות מחויבים רף''אנא עא .6

 :ימוש מסחריאינם לשהקשורים באפליקציה ושחיצוניים , פרט לשירותים שלישי

 שירות מועבריםאל הם. למשתמשי התראות ותזכורותלשיגור  "OneSignal" בשירותאנו עושים שימוש  .א

ראות בטל את קבלת ההתניתן ל. בלבד יםשתמשים והרמה שלהם במשחקהפרטיים של המהשמות 

 .ךרות המכשיר שברשותות ממסך הבקרה באפליקציה, או מהגדבקל

, אוסף נתונים על המשתמש או על פעילותואינו שר " אAdmob"מות שירות הפרסושימוש ב נו עושיםא .ב

 .שעושה התאמה אישית של הפרסומות למשתמואינו 
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