يستخدم هذا الموقع ؤها على جهاز الكمبيوتر الخاص بالمستخدم والتي تسمح لـ ماسألتوس.كوم بالحصول على المعلومات التالية من المستخدمين الذين يصلون إلى
منطقتنا الخاصة :تاريخ ووقت الوصول إلى وكذلك عدد زوار كل قسم .ستتيح لنا هذه المعلومات معرفة ساعات أكبر تدفق للزيارات وكذلك معرفة المجاالت التي
.تثير أكبر قدر من االهتمام بين المستخدمين من أجل توقع وتجنب مشاكل التشبع المحتملة  ،عند االقتضاء  ،وكذلك الترويج للمحتويات التي تثير أكبر قدر من الفائدة

يستخدم ماسألتوس.كوم ملفات تعريف االرتباط الخاصة به والتي يتم إرسالها إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بك وإدارتها حصريًا من أجل أفضل تشغيل للموقع .يتم.
استخدام المعلومات التي نجمعها لتحسين جودة خدمتنا وتجربة المستخدم الخاصة بك .تظل ملفات تعريف االرتباط هذه في متصفحك لفترة أطول  ،مما يسمح لنا
.بالتعرف عليك كزائر متكرر لموقع الويب وتكييف المحتوى ليقدم لك محتوى يلبي تفضيالتك

ات تعريف الى جهاز الكمبيوتر الخاص بك  ،لمساعدة موقع الويب على تحليل كيفية استخدام المستخدمين له .ستقوم جوجل بإرسال المعلومات التي تم إنشاؤها
الخاص بك) وتقديمه مباشر ًة على خوادم في الواليات المتحدة .ستستخدم جوجل هذه المعلومات نيابة عن ماسألتوس.كوم بغرض تتبع استخدامك لموقع  IPبواسان
الويب  ،وتجميع التقارير حول نشاط موقع الويب وتقديم خدمات أخرى تتعلق بنشاط موقع الويب واستخدام اإلنترنت .يجوز لشركة جوجل نقل المعلومات المذكورة
الخاص بك بأي  IPإلى جهات خارجية عندما يتطلب القانون ذلك  ،أو عندما تعالج الجهات الخارجية هذه المعلومات بالنيابة عن جوجل .لن تربط جوجل عنوان
وهي شركة مذكورة أعاله  ،لإلعالن برعاية  Inc. ،بيانات أخرى تحتفظ بها جوجل. .يستخدم ماسألتوس.كوم جوجل أدووردس  ،وهي خدمة تقدمها شركة جوجل

.يستخدم ماسألتوس.كوم النقر المزدوج ت زواره

يستخدم ماسألتوس.كوم خدمات جوجل األخرى  ،مثل يوتوب أو خرائط جوجل  ،والتي يمكنها أيضًا استخدام ملفات تعريف االرتباط من النقر المزدوج لعرض
.إعالنات أكثر صلة أو تسجيل أحدث مقاطع الفيديو التي تمت مشاهدتها في متصفح معين

يستخدم ماسألتوس.كوم خدمة نوستو  ،وهي خدمة سحابية مخصصة لالستخدام في المتاجر عبر اإلنترنت .يجمع نوستو ويحلل سلوك العمالء في المتجر عبر.
اإلنترنت  ،وبالتالي يمثل أنواعًا مختلفة من توصيات المنتج الذكية تلقائيًا

يمكنك رفض معالجة البيانات أو المعلومات برفض استخدام ملفات تعريف االرتباط من خالل تحديد اإلعدادات المناسبة في متصفحك  ،ومع ذلك  ،يجب أن تعرف.
أنه إذا قمت بذلك  ،فقد ال تتمكن من استخدام جميع ميزات هذه الصفحة .الويب بالكامل .باستخدام هذا الموقع فإنك توافق على معالجة المعلومات الخاصة بك من قبل
.جوجل وماسألتوس.كوم بالطريقة ولألغراض المذكورة أعاله

للسماح بملفات تعريف االرتباط المثبتة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك أو معرفتها أو حظرها أو إزالتها  ،يمكنك القيام بذلك عن طريق تكوين خيارات المستعرض.
.المثبتة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك

على سبيل المثال  ،يمكنك العثور على معلومات حول كيفية القيام بذلك في حالة استخدامك كمتصفح:

فايرفوكس من هنا:
http://support.mozilla.org/es/kb/cookies-informacion-que-los-sitios-web-guardan-en-?redirectlocale=enUS&redirectslug=Cookies
 http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647كروم من هنا:
مستكشف من هنا:
http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9

: سفاري من هناhttp://support.apple.com/kb/ph5042
: أوبرا من هناhttp://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html

