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ألننا في لعبة )جاوب تربح( نقدر مخاوفك وقلقك على بياناتك وخصوصيتها وضعنا لك هذه السياسة   -

. التي توضح لك طريقة تعاملنا مع بياناتك  

نحن في إدارة لعبة )جاوب تربح( نلتزم بسياسة خصوصية شديدة جداً وتامة لبيانات المستخدمين،   -
اركتها بنفسك بمحض إرادتك من أجل تحسين التطبيق ومن  ونستخدم فقط بياناتك العامة التي قررت مش

. أجل تقديم أفضل الخدمات لك بجودة عالية جداً   

نحن ال نشارك أية بيانات خاصة بالمستخدمين مع أي طرف أخر مهما كانت األسباب والمبررات وتحت   -
. أية ظروف، ألن خصوصية المستخدمين من أولوياتنا ومبادئنا الثابتة   

زمين تماماً بجميع شروط وسياسات شركة جوجل أدسنس وشبكة فيسبوك لالعالنات وجميع  نحن ملت  -
شركات االعالن التي نتعامل معها فيما يخص اإلعالنات المعروضة في التطبيق من أجل تقديم أفضل  

. تجربة لمستخدمي التطبيق   

عة لشركة جوجل وشركة  يرجى المالحظة أن جميع اإلعالنات المعروضة في التطبيق هي إعالنات تاب -
فيسبوك وشركات إعالنية أخرى )طرف ثالث( بالتالي هذه االعالنات ال تمثل توجهات القائمين على اللعبة  

خوارزمياتها من أجل عرض  أبداً، وإنما تقوم هذه الشركات االعالنية باستخدام بياناتك العامة ومن خالل 
ا نحن نخلي مسؤوليتنا الكاملة عن محتوى هذه  أفضل االعالنات لك والتي قد تثير إهتمامك، وبهذ

. اإلعالنات  

نحن وضعنا هذه اإلعالنات في داخل اللعبة من أجل تطويرها وكذلك توفير المبالغ المالية التي نقدمها   -
. كجوائز للفائزين في جوالت اللعب في اللعبة   

  تك، ولكن يجب أن تعلم أن هذهوبهذا فإن مشاهدتك لالعالنات أو تخطيها أو اغالقها تكون بمحض إراد -
االعالنات هي المصدر الوحيد لنا لتوفير مبالغ الجوائز التي نقدمها، وأن وجود هذه االعالنات وتفاعل  

. المستخدمين معها هي التي تجعلنا نستمر في تقديم االرباح والجوائز للفائزين  

ميع بياناتك المدخلة في اللعبة عند تسجيل  كن على ثقة دائماً بأننا نهتم بك وبتجربتك معنا، وتأكد بأن ج  -
حسابك مثل )أسمك وبريدك األلكتروني وكلمات السر( تتمتع بسرية تامة، ألن خصوصية وسرية بياناتك  

. من مبادئنا الثابتة التي ال تتغير  
¶¶ 


