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 المعلومات التي نجمعھا

 یمكنكم زیارة ھذا الموقع دون الكشف عن اي معلومات شخصیة عن نفسك او شخص اخر.

 علي بعض اجزاء من الموقع(مثل االشتراك في النشرة االخباریة و طلب االتصال مننا 

 یمكنك تزویدنا المعلومات الشخصیة الخاصةو صفحة االتصال و الدردشة جیفو و غیرھا) 

 بك مثل االسم و اللقب و عنوان البرید االلكتروني و رقم الھاتف و البلد/المدینة و غیرھا.

 نستخدم ھذه المعلومات لتوفیر افضل خدمة وفقا الحتیاجاتك.

 المعلومات التي قدمتموھا لنا

 ا في قاعدة البیانات المركزیة لدینا.ھا لنتموقدمین جمیع المعلومات الشخصیة التي یتم تخز

 المعلومات من قاعدة الباینات الشخصیة لدینا لیست متاحة الطراف ثالثة في اي حال.

 یتم استخدام ھذه المعلومات حصرا لالتصال و تحسین الخدمات من العیادة.المعلومات 

 زیة لدینا.في القاعدة المرك الشخصیة یعني كل من بیانات العمیل التي یتم تخزینھا

 

 كیف نستخدم المعلومات التي نجمعھا

 من جمیع المعلومات التي نتلقناھا منك نحن نستخدم فقط عنوان البرید االلكتروني الخاص

 بك للحصول علي النشرة االخباریة من اجل تبادل الخبرات و االخبار و ابتكارات العیادة

 االخري مثل رقم الھاتف/البلد/المدینةو االعالن و ما الي ذلك مع مجتمعنا.جمیع المعلومات 

 و تاریخ المرض/الحالة الصحیة مخزنة في قاعدة البیانات المركزیة لدینا و یمكن ان

 تستخدم من قبل االطباء و االستشاریین لدینا.

 

 المعلومات التي نشاركھا

 علي موقعنا علي االنترنت ھناك الكثیر من الشھادات تسجیل الفیدیو من المرضي بعد 

 العالج في عیادتنا.



 ھذه التسجیالت الفیدیو تمثل الخبرات مع العالج و الخدمة و غیرھا مع مستشفي الدكتور

 فوروبیاف المرض التجارب و االستعراضات المتاحة علي صفحة الشھادات لدینا.

 عیادتنا ال یمكن ان توءفر علي نشر المحتوي من موقعنا علي القنوات التي ال تخضع

 و سیطرتنا.الدارتنا ا

 الشفافیة و االنتخاب

 وقت الزالة كافة البیانات الخاصة بك منو الننا نحترم الشفافیة یمكنك طلب منا في اي 

 قاعدة البیانات المركزیة لدینا او الغاء االشتراك من قائمة البرید االلكتروني لدینا.

 الزوار الصغار

 ي موافقة والدیك او وصیك.الزائرقبل ان تقدم لنا معلوماتك الشخصیة یلزم ان تحصل عل

 الصغیر في السن الذي ال موافقة والدیھ او وصیھ لھ ال یستطیع ان یقدم لنا نعلوماتھ 

 الشخصیة.

 

 

 

 


