البنود و الحكام
ر
ر
ً
ر
وه رشكة تأسست
ون ("الموقع اإللكت ي
مرحبا بكم يف موقع  Vichyاإللكت ي
ون")  ،الذي تملكه وتديره شكة  ، L'Oréal Egyptي
الح الخامس  ،مبن األلفية  ،الطابق الخامس  ،القاهرة
ومسجلة يف القاهرة  ،ويقع مقر عملها
الرئيس يف قطعة  ، 69شارع التسعي  ،ي
ي
 ،مرص ("لوريال") أو أي طرف ثالث قد يتعاقد معه من الباطن عىل أي من األعمال المطلوبة لتشغيل هذا الموقع بشكل صحيح (يشار
ً
جميعا بضمت "نحن" أو "نحن" أو "لدينا") .نيابة عنها ونيابة عن ر
الشكات التابعة لها .ى
يرج قراءة رشوط االستخدام هذه
إليها
ر
("الشوط واألحكام") بعناية قبل استخدام خدمات هذا الموقع ("الموقع").
من خالل زيارة موقع الويب  ،فإنك توافق عىل ر
االلتام والموافقة عىل االمتثال والموافقة عىل الممارسات الموضحة ف هذه ر
الشوط
ي
ر
ر
("الشوط واألحكام" ") وجميع
والن تحكم وصولك إىل الموقع واستخدامه (بما يف ذلك سياسة الخصوصية الخاصة بنا)
واألحكام  ،ي
ر
الن يتم الوصول إليها من ( المحتويات والوظائف المتاحة عىل موقع الويب
أو أي من مواقعنا األخرى والمواقع الصغتة ذات الصلة ي
(" الخدمات ") تنطبق هذه ر
الشوط واألحكام عىل جميع )وأسماء النطاقات ذات الصلة  URL www.vichy.egخالل عنوان
مستخدم الموقع  ،بما يف ذلك  ،عىل سبيل المثال ال الحرص  ،المستخدمون المساهمون بالمحتوى والمعلومات والمواد أو الخدمات
ي
األخرى عىل الموقع .سيخضع وصولك إىل الموقع واستخدامه إلصدار ر
الشوط واألحكام المنشورة عىل الموقع يف وقت االستخدام .إذا
ر
ر
ون أو عرضه أو تتيله أو استخدامه بأي طريقة أخرى أو
كنت ال توافق عىل الشوط واألحكام  ،فال يحق لك الوصول إىل الموقع اإللكت ي
ً
ر
.شاء أي مستحرصات تجميل  ،وبناء عليه  ،ال يجب عليك القيام بذلك
خصوصية
لقد قمنا بتطوير سياسة الخصوصية إلبالغك بممارساتنا فيما يتعلق بجمع المعلومات الشخصية واستخدامها والكشف عنها وحمايتها.
ف ظل ظروف معينة  ،تتم مشاركة مسؤولية حماية البيانات وخصوصيتك مع واحد أو ر
أكت من الكيانات القانونية األخرى  ،سواء كانت
ي
أو طرف ثالث .يمكنك العثور عىل سياسة الخصوصية  ،المضمنة ف هذه ر
الشوط واألحكام  ،عىل  L’Oréal Groupرشكة تابعة لـ
ي
.صفحتنا الرئيسية وباستخدام هذا الموقع فإنك توافق عىل رشوط سياسة الخصوصية

ملفات تعريف الرتباط
ُر
ر
الن تم البحث عنها  ،وتاري ــخ ووقت
ه ملفات صغتة تتك عىل جهازك أثناء تصفحك للموقع (مثل الصفحات ي
ملفات تعريف االرتباط ي
ر
يىل باسم "ملفات تعريف االرتباط" ).
والن يمكن قراءتها عند وصولك إىل نفس الموقع (يشار إليها فيما ي
هذا الوصول  ،وما إىل ذلك) ي
ر
يمكنك العثور عىل سياسة ملفات تعريف االرتباط  ،المضمنة يف هذه الشوط واألحكام  ،عىل صفحتنا الرئيسية وباستخدام هذا
.الموقع فإنك توافق عىل رشوط سياسة ملفات تعريف االرتباط

الحكام ر
والشوط العامة
ما لم ُيذكر خالف ذلك  ،فإن المنتجات والخدمات الموجودة عىل الموقع مخصصة لألغراض الشخصية غت التجارية فقط .أنت
توافق عىل استخدام موقع الويب فقط لألغراض القانونية وغت التجارية وبما يتوافق مع جميع القواني الدولية والمحلية .باستثناء ما
ً
احة ف هذه ر
الشوط واألحكام  ،ال يجوز لك استخدام أو إعادة إنتاج أو توزي ــع أو إجراء هندسة عكسية أو تعديل أو
هو مسموح به رص
ي
نسخ أو ر
نش أو عرض أو إرسال أو تكييف أو تأطت أو ارتباط أو إيجار أو إيجار أو إعارة أو بيع أو ترخيص أو يف أي طريقة استغالل محتوى
.الموقع

جدارة
أنت تقر وتتعهد بأنك (أ) تجاوزت سن الرشد القانون ف نطاق اختصاص إقامتك ولكنك ال تقل بأي حال من األحوال عن ً 18
عاما ( ،ب)
ي ي
ً
اإللكتون ( ،ج) ال تفعل ذلك .لديك ر
ر
أكت من حساب واحد ( )1يف أي وقت للموقع ؛ (د)
لم يتم تعليقها أو إزالتها مسبقا من الموقع
ي
سوف تزودنا فقط بمعلومات صحيحة ودقيقة وحديثة وكاملة إذا قمت بالتسجيل للحصول عىل حساب و  /أو طلبات (محددة أدناه).
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إذا اعتقدنا أو اشتبهنا يف أن معلوماتك غت صحيحة أو دقيقة أو حديثة أو كاملة  ،فيجوز لنا رفض أو إنهاء وصولك إىل الموقع أو الخدمات
(أو أي جزء منه) و (د) أن لديك السلطة الكاملة والسلطة للدخول ف ر
الشوط واألحكام وبذلك لن تنتهك أي اتفاقية أخرى أنت طرف
ي
.فيها

الحساب الخاص بك
ً
ر
ون وتحديد كلمة مرور ُ(يشار إليها إجماال بـ "معلومات الحساب")
عند إعداد حساب  ،يتعي عليك تقديم اسمك وعنوان بريدك اإللكت ي
ر
والن ال يجوز لك نقلها أو مشاركتها مع أي جهات خارجية .إذا قام شخص ما بالوصول إىل موقعنا أو خدماتنا باستخدام معلومات
 ،ي
ر
حسابك  ،فسوف نعتمد عىل معلومات الحساب هذه وسنفتض أنك أنت أو ممثلك هو من يقوم بالوصول إىل الموقع والخدمات .أنت
ر
الن تحدث ضمن الحساب أو فيما يتعلق به.
وحدك المسؤول عن جميع استخدامات معلومات حسابك وجميع الطلبات واألنشطة ي
ر
الن نراها رصورية أو معقولة  ،لضمان أمان
بدون تقييد أي حقوق قد نمتلكها بخالف ذلك  ،نحتفظ بالحق يف اتخاذ جميع اإلجراءات  ،ي
الموقع وحسابك  ،بما يف ذلك عىل سبيل المثال ال الحرص  ،إنهاء حسابك  ،أو تغيت كلمة المرور الخاصة بك  ،أو طلب معلومات
ً
إضافية لتفويض المعامالت عىل حسابك .أنت توافق عىل أن تكون مسؤوال عن أي فعل أو إغفال من قبل أي مستخدمي يصلون إىل
ً
انتهاكا لهذه ر
ر
الشوط واألحكام .لن نتحمل بأي حال من
ستعتت
والن  ،إذا قمت بها ،
ى
الموقع أو الخدمات بموجب معلومات حسابك  ،ي
األحوال المسؤولية تجاهك عن أي ر
التامات أو أرصار ناتجة عن أو تنشأ عن ( )1أي إجراء أو تقاعس من جانبنا بموجب هذا البند )2( ،
أي تنازل عن شية حسابك أو كلمة مرورك  ،و ( ج) أي وصول غت مرصح به إىل حسابك أو استخدام كلمة المرور الخاصة بك .ال يجوز
لك استخدام حساب أي شخص آخر يف أي وقت  ،دون إذن من صاحب الحساب .ى
يرج إخطارنا عىل الفور إذا علمت أنه يتم استخدام
معلومات حسابك دون إذن .أنت توافق عىل عدم التسجيل ف ر
أكت من حساب واحد  ،أو التسجيل للحصول عىل حساب نيابة عن
ي
.شخص آخر غتك دون إذن هذا الفرد  ،أو التسجيل للحصول عىل حساب نيابة عن أي مجموعة أو كيان
محتوى المستخدم
نرحب بتعليقات المستخدمي والمعلومات والتقديمات .باإلضافة إىل ذلك  ،قد تتاح لك وللمستخدمي اآلخرين للموقع من وقت آلخر
ر
فرصة ر
والموسيق والصوت والصور والرسومات والفيديو
للنش عىل الموقع بعض األفكار والمفاهيم والمعلومات والبيانات والنصوص
ر
والرسائل والتعليقات عىل منتجاتنا واإلعالن والمواد التويجية األخرى أو األحداث والحقائق والمشورة و "النصائح" واآلراء والمواد
ً
األخرى (يشار إليها مجتمعة باسم "محتوى المستخدم") .وفقا لسياسة الخصوصية الخاصة بنا  ،سيتم التعامل مع جميع محتويات
الن ر
ر
تنشها عىل هذا الموقع عىل أنها غت شية وغت مملوكة لك وقد تطلع عليها أنت و  /أو مستخدمون آخرون لهذا
المستخدم ي
ً
ر
الموقع .أنت توافق أيضا عىل أننا والشكات التابعة لنا والمرخص لهم لدينا أحرار يف استخدام أي أفكار أو مفاهيم أو معرفة أو تقنيات
واردة يف أي محتوى مستخدم ترسله إلينا ألي غرض كان  ،بما يف ذلك  ،عىل سبيل المثال ال الحرص  ،التطوير والتصنيع و تسويق
المنتجات والخدمات والمحتوى باستخدام هذه المعلومات  ،دون أي ائتمان أو إشعار أو موافقة أو تعويض لك .من خالل ر
نش محتوى
ً
ً
عالميا خا ًليا من حقوق الملكية وغت قابل لإللغاء وغت حرصي إلعادة إنتاج
ترخيصا
عت الموقع  ،فإنك تمنحنا بموجب هذا
المستخدم ى
وعرض واستخدام ونسخ وتعديل وتكييف وتحرير وتوزي ــع وترجمة وإنشاء أعمال مشتقة من  ،ودمجها يف أعمال أخرى  ،قم بتوزي ــع
.محتوى المستخدم هذا ً
(كليا أو جز ًئيا)
ال يمكننا ضمان عدم قيام المستخدمي اآلخرين بنسخ محتوى المستخدم الذي تشاركه أو تعديله أو توزيعه أو استخدامه بأي طريقة
أخرى .لذلك  ،إذا كانت لديك فكرة أو معلومات ترغب ف الحفاظ عليها شية و  /أو ال تريد أن يستخدمها اآلخرون  ،فال ر
تنشها عىل
ي
والشكات التابعة لنا لسنا مسؤولي عن أي إساءة استخدام أو اختالس من قبل أي مستخدم ألي محتوى مستخدم ر
الموقع .نحن ر
تنشه
وبالتاىل  ،تداول واستخدام محتوى
ه منصات مملوكة ألطراف ثالثة ،
ي
عىل الموقع .يتم إبالغك بموجب هذا بأن الشبكات االجتماعية ي
عت هذا المحتوى .تخضع الشبكات االجتماعية ر
لشوط االستخدام المحددة من قبل األطراف الثالثة المذكورة .لذلك  ،لن
المستخدم ى
ً
ر
نتحمل المسؤولية عن أي استخدام للمحتوى من قبلنا أو من قبل أي طرف ثالث وفقا لشوط االستخدام المحددة من قبل الشبكات
ً
االجتماعية  ،بما يف ذلك عىل سبيل المثال ال الحرص  ،من حيث نطاق ومدة الحقوق المرخصة  ،واإلزالة المحتوى .ستكون مسؤوال
ً
وفقا ر
لشوط االستخدام المحددة من قبل الشبكات
عن التعامل مع أي مطالبات من طرف ثالث تتعلق باستخدام المحتوى
.االجتماعية
وبالتاىل يمكن الوصول إليه من قبل جمهور
بحث
محرك
عىل
محتوى
أي
إىل
اإلشارة
يمكن
أنه
هذا
بموجب
نذكرك
،
ذلك
إىل
باإلضافة
ي
.خارج الموقع
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مراجعة التقديمات
نحن لسنا ملزمي بالتحقق من هوية أي مستخدمي عندما يكونون متصلي بالموقع أو ر
باإلشاف عىل محتوى المستخدم الذي قدمه
المستخدمون .أنت تقر بأنه يجوز لنا أو ال يجوز لنا فحص محتوى المستخدم الذي ر
تنشه أنت والمستخدمون اآلخرون عىل موقع
ً
الويب أو ال نقوم بذلك .نحتفظ نحن والمصممون لدينا بالحق يف تعديل أو نقل أو رفض أو حظر أو إزالة أي محتوى مستخدم  ،كليا أو
ً
ً
جزئيا  ،ألي سبب أو بدون سبب  ،بإخطار أو بدونه .نحتفظ نحن والمكلفون لدينا أيضا بالحق يف الوصول إىل أي معلومات وقراءتها
حكوم
قانون أو طلب
والحفاظ عليها والكشف عنها بما نعتقد بشكل معقول أنه رصوري لـ ( )1تلبية أي قانون أو الئحة أو إجراء
ي
ي
معمول به  )2( ،تطبيق هذه ر
الشوط واألحكام  ،بما يف ذلك التحقيق يف االنتهاكات المحتملة لهذه االتفاقية  )3( ،اكتشاف أو منع أو
معالجة االحتيال أو المشكالت األمنية أو التقنية أو ( )4االستجابة لطلبات دعم المستخدم أو ( )5حماية حقوقنا أو ممتلكاتنا أو سالمتنا
مستخدم الموقع والجمهور .عىل أي حال  ،نحن لسنا مسؤولي أو مسؤولي عن أي أرصار من أي نوع تنشأ عن أي فشل أو عدم
،
ي
ر
.فشل أو تأخت يف إزالة محتوى المستخدم هذا حن عندما يتم إبالغنا بإمكانية حدوث مثل هذه األرصار
مدونة لقواعد السلوك
ر
واحتام اآلخرين .لهذا السبب  ،باستخدام هذا الموقع  ،فإنك توافق عىل عدم:
نحن ندعم قيم التسامح
• ر
نش أو تقديم أي بيانات شخصية يمكن اعتبارها "حساسة":
ر
ر
اإلثن أو اآلراء السياسية أو المعتقدات الدينية أو الفلسفية ؛
العرف أو
الن تكشف عن األصل
ي
ي
 البيانات الشخصية ي العضوية النقابية ؛ر
البيومتية المعالجة فقط لتحديد هوية اإلنسان ؛
 البيانات الجينية  ،البيانات البيانات المتعلقة بالصحة ؛الجنس للشخص ؛
 البيانات المتعلقة بالحياة الجنسية أو التوجهي
• نقل أي تعليقات عنرصية أو عنيفة أو معادية لألجانب أو خبيثة أو وقحة أو فاحشة أو غت قانونية ؛
ً
نش أي محتوى قد يكون ً
• ر
ضارا أو تشهتًيا أو غت مرصح به أو خبيثا أو ينتهك الخصوصية أو حقوق الدعاية  ،أو يحرض عىل العنف أو
ً
ً
يعتت فاحشا أو تحريضا عىل ارتكاب جرائم أو جرائم معينة ؛
الكراهية العرقية أو العرقية أو ى
• استخدام الموقع ألغراض سياسية أو دعائية أو تبشتية.
• ر
نش أي محتوى يعلن أو يروج ألي منتجات و  /أو خدمات تتنافس مع العالمة التجارية (العالمات التجارية) المعروضة عىل الموقع ؛
• تحويل الموقع عن الغرض المقصود منه  ،بما يف ذلك استخدامه كخدمة مواعدة ؛
مباش أو غت ر
نش أي معلومات قد تسمح بشكل ر
• ر
االسم والمحدد للفرد دون موافقة مسبقة ورصيحة  ،مثل االسم
مباش بالتعريف
ي
ر
ون ورقم الهاتف ؛
التيدي وعنوان ى
األخت والعنوان ى
التيد اإللكت ي
ً
• ر
مزعجا لألطفال الصغار ؛
انش أي معلومات أو محتوى قد يكون
• تخويف اآلخرين أو مضايقتهم.
ر
الن قد تنتهك حقوق أي شخص يف أي برامج أو عالمات تجارية أو صور فوتوغرافية أو
• القيام بأنشطة غت قانونية  ،بما يف ذلك تلك ي
صور أو نصوص أو مقاطع فيديو وما إىل ذلك ؛
• ر
انش محتوى (بما يف ذلك الصور ومقاطع الفيديو) يصور القرص.
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إذا علمت بأي محتوى مستخدم قد يتغاض عن جرائم ضد اإلنسانية  ،أو يحرض عىل الكراهية العنرصية و  /أو العنف  ،أو يتعلق
ر
التاىل
باستغالل األطفال يف المواد اإلباحية  ،فيجب
عليك إخطارنا عىل الفور عىل عنوان ى
التيد اإللكت ي
ون ي
ً
ر
ون  ،التاري ــخ الذي اكتشفت فيه المحتوى المذكور وهويتك وعنوان
اإللكت
بريدك
ف
ا
محدد
[]supportvichyeg@ccare.vichy.eg
ي
ي
 URLووصف المحتوى المتنازع عليه ومعرف المستخدم لمؤلفه.
تعتت أن أي محتوى مستخدم ينتهك المبادئ المذكورة أعاله  ،أو حقوقك أو حقوق أي طرف ثالث (عىل سبيل المثال  ،أي
إذا كنت ى
ر
التاىلsupportvichyeg @ [ :
ون
اإللكت
يد
الت
عنوان
إىل
إشعار
إرسال
فيمكنك
،
للخصوصية)
خرق
أو
إهانة
انتهاك أو
ى
ي
ي
ر
ون التاري ــخ الذي اكتشفت فيه المحتوى المذكور وهويتك وعنوان  URLووصف المحتوى
اإللكت
بريدك
ف
تحدد
]
ccare.vichy.eg
ي
ي
المبلغ عنه ومعرف المستخدم لمؤلفه.
ل توجد مصادقة
نحن ال نتحكم يف محتوى المستخدم المنشور عىل الموقع  ،وعىل هذا النحو  ،فإننا ال نقدم أي تعهدات أو ضمانات فيما يتعلق
بمحتوى المستخدم أو مصداقيته أو دقته أو موثوقيته أو نزاهته أو جودته .ال نحدد ما إذا كان محتوى المستخدم ينتهك حقوق اآلخرين
 ،وليس لدينا سيطرة عىل ما إذا كان محتوى المستخدم ذا طبيعة قد تجدها أنت أو المستخدمون اآلخرون مسيئة .يتضمن محتوى
ر
تعت عنها
الن ى
المستخدم اآلراء والبيانات والمحتويات األخرى ألطراف ثالثة  ،وليس نحن .أنت تقر وتوافق عىل أن المعلومات واآلراء ي
أنت والمستخدمون اآلخرون يف محتوى المستخدم الذي يظهر عىل الموقع ال تعكس بالرصورة وجهات نظرنا أو آراء موفري المحتوى
أو المعلن أو الرعاة أو الكيانات التابعة أو ذات الصلة  ،ونحن ال ندعم أو المصادقة عىل أي محتوى مستخدم  ،أو أي محتوى آخر ر
تنشه
أنت أو أي مستخدم آخر عىل الموقع أو يمكن الوصول إليه من خالله .نحن ال نتحمل  ،ونخىل مسؤوليتنا رصاحة  ،عن أي ر
التام أو
ي
مسؤولية فيما يتعلق بمحتوى المستخدم وال يتم إنشاء أي فهم أو عالقة شية أو ائتمانية من خالل استالمنا أو قبولنا ألي من هذه
المواد.

حقنا يف استخدام محتوى المستخدم
ال يتعي عليك تقديم أي رشء إلينا  ،ولكن إذا ر
اختت إرسال أي محتوى مستخدم إىل الموقع  ،فسيتم اعتباره غت مملوك وغت شي
ي
ويمكن استخدامه من قبلنا أو من قبل ر
الشكات التابعة لنا أو اآلخرين دون قيود .أنت تقر وتتعهد بأنك تمتلك أو تتحكم بطريقة أخرى يف
أي وجميع الحقوق ف وإىل محتوى المستخدم الذي ترسله وأن ر
نشنا واستخدامنا لمحتوى المستخدم هذا لن ينتهك أو ينتهك حقوق
ي
أي طرف ثالث بأي شكل من األشكال  ،بما ف ذلك عىل سبيل المثال ال الحرص  ،أي حقوق خصوصية أو حقوق دعاية أو حقوق ر
نش أو
ي
حقوق تعاقدية أو أي ملكية فكرية أو حقوق ملكية أخرى .من خالل إرسال أو إرسال أو ر
نش أو تحميل أو تعديل أو تقديم معلومات أو
مواد أو أي اتصال آخر إلينا بطريقة أخرى بما ف ذلك محتوى المستخدم  ،سواء تم طلبه أو بدون طلب  ،فإنك تمنحنا ُ
والمعيني لدينا
ي
بدون حقوق ملكية  ،مدفوعة بالكامل  ،غت مقيدة  ،يف جميع أنحاء العالم  ،حق دائم وغت قابل لإللغاء وغت حرصي وقابل للتحويل
بالكامل وقابل للتنازل وقابل ر
للتخيص من الباطن وترخيص الستخدام هذا المستخدم أو نسخه أو إعادة إنتاجه أو تعديله أو تكييفه أو
نشه أو ترجمته أو إنشاء أعمال مشتقة منه أو تحسينه أو توزيعه أو تسويقه أو تنفيذه أو عرضه المحتوى ً
ر
(كليا أو جز ًئيا) يف جميع أنحاء
ً
العالم و  /أو لدمجه يف أعمال أخرى بأي شكل أو وسائط أو تقنية معروفة اآلن أو تم تطويرها الحقا ألي غرض  ،بما يف ذلك  ،عىل سبيل
المثال ال الحرص  ،أغراض الدعاية ر
والنش والبث وا ر
ر
لنش دون أي موافقة أخرى من جانبك أو إشعار ،
والتوي ــج واالستنساخ والنقل
ً
واعتماد و  /أو تعويض لك أو ألي طرف ثالث .أنت تفعل بموجب هذا ويجب أن تمنح كل مستخدم للموقع ترخيصا غت حرصي
للوصول إىل محتوى المستخدم الخاص بك من خالل الموقع  ،واستخدام محتوى المستخدم هذا وتعديله وتعديله وإعادة إنتاجه
ً
أيضا  ،ولكن ليس ر
االلتام  ،استخدام اسم المستخدم
وتوزيعه وإعداد أعمال مشتقة منه وعرضه وتنفيذه .يحق لنا والمصممي لدينا
ر
الحقيق أو الصورة أو الشكل أو معلومات التعريف األخرى  ،إذا تم توفتها فيما يتعلق بمحتوى المستخدم)
الخاص بك (واالسم
ي
ر
ر
عت اإلنتنت أو استخدام أو نش آخر لمحتوى المستخدم الخاص بك .يجوز لنا
والمدينة والدولة فيما يتعلق بالبث والطباعة أو ى
لمستخدم الموقع الحصول
والمصممي لدينا استخدام أو نقل أو إزالة أو التخلص من أي وكل محتوى مستخدم دون قيود وال يحق
ي
عىل أي تعويض من أي نوع عن أي استخدام أو نقل أو التخلص من محتوى المستخدم من قبلنا .عىل الرغم مما سبق ذكره  ،يجب
ً
التعامل مع بيانات التعريف الشخصية  ،إن وجدت  ،المضمنة يف محتوى المستخدم وفقا لسياسة الخصوصية الخاصة بنا.
مواد النقل
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عت شبكات مختلفة و (ب) تغيتات للتوافق والتكيف مع
أنت تدرك أن المعالجة الفنية ونقل الموقع قد يتضمن (أ) عمليات نقل ى
المتطلبات الفنية للشبكات أو األجهزة المتصلة .نحن ال نتحمل أي مسؤولية عن حذف أو عدم تخزين المنشورات أو المعلومات
األخرى المقدمة من قبلك أو من قبل مستخدمي آخرين للموقع.
مستخدم الموقع أو محتوى المستخدم أو تستخدم هذه المعلومات
أنت توافق عىل أنك لن تحصد أو تجمع أو تخزن معلومات حول
ي
.
التيد
ألي غرض ال يتفق مع الغرض من الموقع أو لغرض نقل أو تسهيل نقل اإلعالنات غت المرغوب فيها أو غت المرغوب فيها أو ى
ً
ر
ون بالجملة أو االتصاالت .ال يجوز لك )1( :اتخاذ أي إجراء يفرض أو قد يفرض (عىل النحو الذي نحدده وفقا لتقديرنا الخاص)
اإللكت ي
ً
حمال غت معقول أو كبت بشكل غت متناسب عىل بنيتنا التحتية ؛ ( )2التدخل أو محاولة التدخل يف العمل السليم للموقع أو أي أنشطة
يتم إجراؤها عىل الموقع ؛ ( )3تجاوز أي تدابت قد نستخدمها لمنع أو تقييد الوصول إىل الموقع أو أجزاء منه (أو حسابات أخرى أو
العشوان" عىل الموقع ؛ ( )5استخدام
"التيد
اآلىل أو ى
ي
أنظمة كمبيوتر أو شبكات متصلة بالموقع) ؛ ( )4تشغيل أي شكل من أشكال الرد ي
برامج أو أجهزة يدوية أو آلية أو عمليات أخرى "للزحف" أو "العنكبوت" إىل أي صفحة من الموقع ؛ أو ( )6حصاد أو كشط أي محتوى
من الموقع.
توافر المنتج
قد يختلف مدى توفر المنتجات والخدمات الموضحة عىل الموقع وأوصاف هذه المنتجات والخدمات ً
بناء عىل الموقع والتوقيت.
المسابقات
قد يحتوي هذا الموقع  ،من وقت آلخر  ،عىل مسابقات تقدم جوائز أو تتطلب منك تقديم مواد أو معلومات عنك .لكل مسابقة
ر
ر
االشتاك.
والن يجب عليك قراءتها والموافقة عليها قبل أن تتمكن من
قواعدها الخاصة  ،ي
SKINCONSULT AI

ر
المباشة (باستخدام كامتا الويب الخاصة بجهازك) أو صورة
قد يوفر لك هذا الموقع متة تشخيص الجلد .يمكنك اختيار الخدمة
موجودة (يتم تحميلها من جهازك).

ر
ون .أنت حر يف عدم استخدام هذه الخدمة.
عت ى
يمكن إرسال نتائج التجربة (المنتجات الموض بها وحالة الجلد) إليك ى
التيد اإللكت ي

إذا كنت تشارك نتيجة التجربة خارج متة ( Skinconsult AIمن خالل المتات األصلية المتوفرة يف جهازك)  ،فإننا ال نشارك يف مثل
هذه المشاركة (ال نقوم بمعالجة البيانات الشخصية).
حقوق الملكية الفكرية
الموقع وجميع محتوياته  ،بما يف ذلك عىل سبيل المثال ال الحرص المقاالت والنصوص األخرى والصور الفوتوغرافية والصور والرسوم
والتامج والشعارات
التوضيحية والرسومات ومواد الفيديو والمواد الصوتية  ،بما يف ذلك المؤلفات الموسيقية والتسجيالت الصوتية ى
ً
والعناوين والشخصيات واألسماء  ،أيقونات الرسوم واألزرار  ،باستثناء محتوى المستخدم (يشار إليها إجماال باسم "المواد المسجلة
ً
الملكية")  ،محمية بموجب حقوق ر
النش والعالمات التجارية وغتها من قواني دولة اإلمارات العربية المتحدة  ،فضال عن االتفاقيات
ر
الن منحت
الدولية وقواني البلدان األخرى .المواد المسجلة الملكية مملوكة أو مسيطر عليها من قبل  L’Oréalأو األطراف األخرى ي
حقوقها إىل .L’Oréal
باستثناء ما هو منصوص عليه ف هذه ر
كتان رصيـ ـح مسبق منا  ،ال يجوز لك  ،وتوافق عىل أنك لن
الشوط واألحكام أو بدون إذن
ي
ىي ً
ً
تنش  ،أو تعيد إنتاج  ،أو تعرض  ،أو تؤدي علنا  ،أو ر
تستخدم  ،أو ر
تنس أعماًل مشتقة من  ،أو تقوم بالهندسة العكسية  ،أو تفكيك  ،أو
ر
تفكيك أو توزي ــع أو ترخيص أو نقل أو بيع أو نسخ أو نش أو الدخول يف قاعدة بيانات أو تحميل أو نقل أو تعديل المواد المسجلة الملكية
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ً
ر
الن تظهر عىل
أو أي جزء منها  ،ألي غرض أو بأي وسيلة أو طريقة ًأو عملية معروفة اآلن أو تم تطويرها الحقا .يعد تعديل المواد ي
ر
والنش الخاصة بنا وحقوق الملكية األخرى.
الموقع أو استخدام هذه المواد ألي غرض آخر انتهاكا لحقوق الطبع

موقعا ر
ً
ً
إلكت ً
تقريبا)  ،فإنك تقر وتوافق بموجب
ونيا يتيح لك تحرير صورة (خاصة من أجل اختبار مستحرصات التجميل
إذا أتاحنا لك
.
هذا عىل أن هذا الموقع سيكون الستخدامك الخاص فقط بما يتوافق مع الغرض المقصود منه ال يجوز لك استخدام هذا الموقع عىل
النحو الذي قد يرص ر
بشف أو سمعة أو حقوق أي طرف ثالث كما هو موضح أدناه.

حقوق الطرف الثالث

نذكرك بموجب هذا بأنه يتعي عليك تأمي جميع ر
التاخيص والحقوق الالزمة من أي أصحاب حقوق ذوي صلة فيما يتعلق بأي
محتوى قد ترغب ف ر
عت الموقع  ،بما يف ذلك جميع حقوق الملكية الفكرية و  /أو حقوق الملكية األدبية والفنية و  /أو الصناعية ،
نشه ى
ي
وحقوق الدعاية (بما يف ذلك الحق يف صورة الشخص)  ،للسماح لك باالستخدام الهادئ لهذه المحتويات .عىل سبيل المثال  ،يجب
عليك تأمي الحقوق يف وإىل أي محتويات (خاصة الصور الفوتوغرافية) تعرض عنارص معمارية حديثة أو تصميمات إعالنية أو
تصميمات مالبس قد تظهر (االختصارات والشعارات وما إىل ذلك).
إنهاء الحساب
يجوز لنا  ،يف الظروف المناسبة  ،إنهاء حسابك عىل الموقع وأي أو جميع مواقع الويب التابعة إذا كنت تنتهك بشكل متكرر .إذا كنت
ً
ً
ر
والنش لدينا وتقديم معلومات
متكررا  ،فالرجاء اتباع اإلرشادات أعاله لالتصال بوكيل حقوق الطبع
تعتقد أن المستخدم يعد منتهكا
كافية لنا للتحقق من أن المستخدم منتهك متكرر
مواقع وروابط الطرف الثالث
قادرا عىل االرتباط بمواقع أو خدمات أو موارد تابعة لجهات خارجية عىل ر
قد تكون ً
اإلنتنت من الموقع  ،وقد تحتوي مواقع الويب أو
ً
ُ
الخدمات أو الموارد الخاصة بطرف ثالث عىل روابط إىل الموقع (يشار إليها إجماال باسم "المواقع المرتبطة") .نحن لسنا مسؤولي عن
المحتوى أو التوفر أو اإلعالن أو المنتجات أو الخدمات أو المواد األخرى ألي من هذه المواقع المرتبطة أو أي روابط إضافية واردة فيها
يعن تضميننا للروابط إىل المواقع المرتبطة عىل المواقع أننا نؤيد أو الموافقة عىل أي مواد موجودة يف المواقع المرتبطة أو يمكن
 ،وال ي
مباش أو غت ر
الوصول إليها من خاللها .لن نكون مسؤولي بأي حال من األحوال  ،بشكل ر
مباش  ،تجاهك أو تجاه أي شخص أو كيان
ر
الن يتم الوصول إليها من
آخر عن أي خسارة أو رصر ينشأ عن أو ينجم عن إنشاء أو استخدام المواقع المرتبطة أو المعلومات أو المواد ي
خالل هذه المواقع المرتبطة.
تجار الطرف الثالث
ّ
يمكنك الموقع من طلب ر
الن ال نملكها أو نديرها .إن ر
ر
ر
الشاء والدفع والضمان
قد
وتلق المنتجات والمعلومات والخدمات من الشكات ي
ي
والضمان والتسليم والصيانة وجميع األمور األخرى المتعلقة بالسلع أو الخدمات أو المعلومات أو الرأي أو المشورة المطلوبة أو
الشكات ه فقط بينك وبي هذه ر
المستلمة من هذه ر
الشكات .نحن ال نصادق أو نضمن أو نضمن مثل هذه المنتجات أو المعلومات أو
ي
ً
الخدمات  ،ولسنا مسؤولي عن دقة أو اكتمال أو فائدة هذه المعلومات أو جودة توافر هذه المنتجات أو الخدمات .لن نكون طرفا أو
مسؤولي بأي شكل من األشكال عن مراقبة أي معاملة بينك وبي مزودي الطرف الثالث لهذه المنتجات أو الخدمات أو المعلومات  ،أو
لضمان شية معامالتك.
ر
اإلعالنات  ،والرعاية  ،ر
المشتك  ،ر
والشاكات األخرى
والتوي ج
ر
قد نعرض إعالنات لسلع وخدمات طرف ثالث عىل الموقع  ،بما ف ذلك ما يتعلق بالعروض ر
المشتكة والرعاية وترتيبات
التويجية
ي
ر
الشاكة المماثلة األخرى .نحن ال نصادق أو نمثل ولسنا مسؤولي عن سالمة أو جودة أو دقة أو موثوقية أو نزاهة أو رشعية أي من هذه
السلع أو الخدمات المعلن عنها.
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أوامر  ،حظر عىل إعادة البيع
ال يشكل استالم تأكيد الطلب قبولنا لطلب أو تأكيدنا لعرض بيع منتج أو خدمة .نحن نحتفظ بالحق  ،دون إشعار مسبق  ،يف تحديد
ً
كمية الطلب عىل أي منتج أو خدمة و  /أو رفض الخدمة ألي عميل .قد نطلب أيضا التحقق من المعلومات قبل قبول و  /أو شحن أي
طلب .ال يجوز لك رشاء أي عنرص من هذا الموقع إلعادة بيعه بواسطتك أو بواسطة أي شخص آخر.
األحداث
ر
ر
ر
والن ال ترتبط بنا
الن يعقدها أعضاء ومستخدمو الموقع اآلخرون ي
الن نرعاها أو األحداث ي
قد تتم دعوتك أو مطالبتك بحضور األحداث ي
بأي شكل من األشكال (يشار إليها مجتمعة باسم "األحداث") .تكون مشاركتك يف أي أحداث عىل مسؤوليتك الخاصة  ،وتوافق عىل
إخالء سبيلنا  ،وإخالء سبيلنا  ،وفروعنا ووكالئنا وموزعينا ر
والشكات التابعة لنا وضباطنا ومديرينا وموظفينا من وضد أي وجميع
المطالبات واإلجراءات والمطالب والمسؤوليات .والتكاليف والنفقات  ،بما يف ذلك  ،عىل سبيل المثال ال الحرص  ،أي إصابة أو وفاة لك
أو ألطفالك القرص أو عنابرهم  ،نتيجة حضور األحداث أو المشاركة يف أي أنشطة متاحة يف الفعاليات.
تنصل
يوافق زوار الموقع عىل أن استخدامهم واالعتماد عىل أي نصيحة أو معلومات يتم الحصول عليها من أو من خالل هذا الموقع تقع عىل
عاتقهم وحدهم .يتم توفت موقع الويب "كما هو" و "كما هو متوفر"  ،بدون تمثيل أو ضمان من أي نوع  ،سواء أكان رص ً
ً
ضمنيا.
يحا أم
بدون تحديد ما سبق وإىل أقىص حد مسموح به بموجب القانون المعمول به  ،نحن (بما ف ذلك ر
ومقدم المحتوى
الشكات التابعة لنا
ي
ي
من األطراف الثالثة والتجار والجهات الراعية والمرخصي والمرخصي وما يف حكمهم والمسؤولون المعنيون والمسؤولون المعنيون
والضمانات  ،الرصيحة أو الضمنية  ،بما يف ذلك  ،عىل سبيل المثال ال الحرص )1( :أي ضمانات تتعلق بالتوافر أو الدقة أو المالءمة أو
الموثوقية أو التوقيت المناسب أو مدى فائدة محتوى الموقع ؛ و ( )2أي ضمانات للملكية  ،أو ضمان عدم االنتهاك  ،أو ضمانات
ر
الن تنطوي عليها أي إجراءات تتعلق باألداء أو استخدام التجارة .كما أننا ال
القابلية للتسويق أو المالءمة لغرض معي  ،أو الضمانات ي
نقدم أي تعهدات وضمانات فيما يتعلق بأي مواقع مرتبطة وال نتحمل أي مسؤولية أو مسؤولية فيما يتعلق باستخدامك لهذه المواقع.
مقدم الخدمة أو المستخدمي  ،مثل محتوى المستخدم .ال
يف بعض الحاالت  ،قد يمثل المحتوى المتاح عىل الموقع آراء وأحكام
ي
نؤيد نحن ر
والشكات التابعة لنا ولن نكون مسؤولي أو مسؤولي عن دقة أو موثوقية أي رأي أو نصيحة أو بيان صادر عىل الموقع من
قبل أي شخص آخر غت موظفينا المعتمدين الذين يترصفون بهذه الصفة.
ينطبق إخالء المسؤولية هذا عىل أي أرصار أو إصابات ناتجة عن الموقع  ،بما يف ذلك  ،عىل سبيل المثال ال الحرص  ،تلك األرصار أو
ر
الن تحدث نتيجة )1( :أي خطأ أو إغفال أو حذف أو خلل يف المحتوى المتاح  ،أو ( )2أي إخفاق يف األداء  ،أو خطأ  ،أو
اإلصابات ي
إغفال  ،أو مقاطعة  ،أو حذف  ،أو عيب  ،أو تأخت يف التشغيل أو اإلرسال  ،أو فتوسات الكمبيوتر  ،أو فشل خط االتصال  ،أو شقة أو
إتالف السجالت  ،أو المعلومات أو البيانات  ،أو خطأ أو خطأ استخدام السجالت أو المعلومات أو البيانات  ،سواء كان ذلك لخرق عقد
أو رصر أو إهمال أو تشويه أو أي سبب آخر للعمل .نحن ال نضمن أو نضمن )1( :أن أي جزء من الموقع سيكون ً
خاليا من العدوى
بالفتوسات أو الديدان أو خيول طروادة أو أي خصائص أخرى ملوثة أو مدمرة ؛ أو ( )2أن الوصول إىل الموقع سيكون بال انقطاع أو
خاىل من األخطاء.
ي
نحن ال نضمن أو نقدم أي إقرارات فيما يتعلق باستخدام أو نتائج استخدام المواد المتوفرة عىل الموقع .أنت (وليس نحن أو أي من
ر
الشكات التابعة لنا) تتحمل التكلفة الكاملة لجميع الخدمات الرصورية أو اإلصالح أو التصحيح.
التام للتحقق من هوية أي شخص ر
ليس لدينا أي ر
ً
يشتك أو يستخدم الموقع.
وبناء عىل ذلك  ،فإننا ال نتحمل أي مسؤولية مهما كانت
عن شقة الهوية أو أي سوء استخدام لهويتك أو معلوماتك.
ال يشي إخالء المسؤولية هذا عىل أي ضمان منتج مقدم من جهة تصنيع المنتج.
يشكل إخالء المسؤولية هذا ً
ً
أساسيا من هذه ر
الشوط واألحكام.
جزءا
التعويض
والشكات التابعة لنا ر
الشكات األم ر
باستخدام الموقع  ،فإنك توافق عىل الدفاع عنا  ،وتعويضنا  ،وإبقاء ر
والشكات التابعة لنا وكل من
مسؤوليها ومديريــها وموظفيها ومقاوليها ومورديها غت ضارين من أي وجميع المطالبات والمسؤوليات واألرصار والخسائر والتكاليف
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والنفقات  ،بما يف ذلك  ،عىل سبيل المثال ال الحرص  ،أتعاب ومصاريف المحاماة  ،الناشئة بأي شكل من األشكال عن أو فيما يتعلق
ر
والنش  ،إرسال أو نقل أي محتوى مستخدم أو مواد
باستخدامك للموقع أو أي خدمة متاحة عىل أو من خالل الموقع  ،والتحميل ،
ر
أخرى بواسطتك أو بواسطة مستخدمي مرصح لهم بذلك  ،أو انتهاك أي مادة مسجلة الملكية  ،أو أي انتهاك من جانبك لهذه الشوط
واألحكام  ،أو سياسة الخصوصية الخاصة بنا أو أي سياسة أخرى يتم ر
نشها من وقت آلخر يف الموقع ينطبق عىل استخدامك للموقع.
وف هذه الحالة توافق عىل
توىل الدفاع الحرصي والتحكم يف أي مسألة خاضعة بخالف ذلك للتعويض من جانبك  ،ي
نحتفظ بالحق يف ي
المساعدة والتعاون معنا يف تأكيد أي دفاعات متاحة.
تحديد المسؤولية
ال يوجد رشء ف هذه ر
الشوط واألحكام يهدف إىل التأثت عىل حقوقك كمستهلك.
ي ي
إن استخدام الموقع أو أي من الخدمات أو المنتجات المتاحة عليه يكون عىل مسؤوليتك الخاصة  ،وما لم ينص عىل خالف ذلك يف
هذه ر
الشوط واألحكام  ،فإنك تتحمل المسؤولية الكاملة ومخاطر الخسارة الناتجة عن استخدامك للموقع أو أي من الخدمات .أو
المنتجات المتوفرة عليه.
تحت أي ظرف من الظروف وبدون أي نظرية قانونية أو منصفة  ،سواء يف الخطأ أو العقد أو المسؤولية الصارمة أو غت ذلك  ،فإننا أو
أي من ر
الشكات التابعة لنا أو الموظفي أو المديرين أو الموظفي مسؤولي تجاهك أو تجاه أي شخص آخر الخسائر أو األرصار الخاصة
أو العرضية أو التبعية من أي طبيعة تنشأ عن أو مرتبطة باستخدام أو عدم القدرة عىل استخدام الموقع  ،بما يف ذلك  ،عىل سبيل المثال
الكمبيوتر أو سوء تشغيله
ال الحرص  ،األرصار الناجمة عن فقدان األرباح  ،وفقدان البيانات  ،وفقدان السمعة دقة النتائج أو فشل جهاز
ً
 ،ر
حن إذا تم إخطار أحد ممثلينا المعتمدين أو كان يجب أن يكون عىل علم باحتمالية حدوث مثل هذه األرصار .وفقا لما سبق  ،لن
نكون مسؤولي بأي حال من األحوال عن أي أرصار تزيد عن المبلغ الذي دفعته مقابل سعر المنتج الذي نشأت عنه المطالبة .أنت
ر
ر
الن تتجاوز هذا الحد.
بموجبه تعفينا من أي وجميع االلتامات والمسؤوليات والمطالبات ي
نهاية
يجوز لنا إنهاء أو تعليق وصولك إىل الموقع  ،وحذف ملف التعريف الخاص بك وأي محتوى أو معلومات قمت ر
بنشها عىل الموقع و /
أو ًمنعك من استخدام أو الوصول إىل الموقع (أو أي جزء أو جانب أو متة من الموقع) من أجل ألي سبب  ،أو بدون سبب  ،يف أي وقت
وفقا لتقديرنا الخاص  ،بإخطارك أو بدونه  ،ساري المفعول عىل الفور  ،مما قد يؤدي إىل مصادرة وإتالف جميع المعلومات المرتبطة
بك وأنشطتك المتعلقة بالموقع .إذا كنت ترغب يف إنهاء حسابك  ،يمكنك القيام بذلك باتباع التعليمات الموجودة عىل الموقع .أي
ملزما ر
ر
لالستداد .ف حالة اإلنهاء  ،ستظل ً
بالتاماتك بموجب هذه ر
الشوط واألحكام ،
رسوم مدفوعة بموجب هذه االتفاقية غت قابلة
ي
ر
الن قدمتها  ،وإخالء المسؤولية وحدود المسؤولية .باإلضافة إىل ذلك  ،لن نكون مسؤولي تجاهك أو تجاه أي
بما يف ذلك الضمانات ي
طرف ثالث عن أي إنهاء لوصولك إىل الموقع.
تعديل الموقع ر
والشوط واألحكام
الشوط واألحكام  ،ال سيما ألغراض االمتثال ألي ر
يجوز لنا تعديل المحتويات والمعلومات الواردة ف الموقع باإلضافة إىل هذه ر
تشيعات
ي
و  /أو لوائح جديدة معمول بها و  /أو لتحسي الموقع.
الشوط واألحكام سارية بمجرد ر
ستكون أي تعديالت عىل هذه ر
نشها عىل موقعنا .إن استمرارك يف استخدام الموقع (أو أي من مواقعنا
ر
ر
ر
يعن موافقتك عىل االلتام بالشوط واألحكام المعدلة .ى
يرج قراءة الشوط واألحكام والتحقق مرة أخرى يف
األخرى) بعد هذا التغيت
الشوط واألحكام  ،فيجب عليك التوقف ً
كثت من األحيان .إذا كنت ال ي توافق عىل أي تغيت ف ر
فورا عن استخدام الموقع.
ي
القانون الذي يحكم؛ معلومات عامة
ال يتم توجيه موقع الويب إىل أي شخص ف أي والية قضائية حيث ُيحظر ألي سبب من األسباب ر
نش الموقع أو توفره .يجب عىل من
ي
تنطبق عليهم هذه المحظورات عدم الوصول إىل الموقع.
ال تقر رشكة  L'Oréalبأن موقع الويب أو المحتوى مناسب لالستخدام أو تسمح به القواني المحلية يف جميع الواليات القضائية.
أولئك الذين يصلون إىل الموقع يفعلون ذلك من تلقاء أنفسهم وهم مسؤولون عن االمتثال للقواني أو اللوائح المحلية المعمول بها ؛
يجب طلب المشورة القانونية يف حاالت الشك.
القضان الحرصي للمحاكم المرصية.
تخضع رشوط وأحكام هذا الموقع لقانون مرص ويخضع األطراف لالختصاص
ي
اتصل بنا
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ر
عت إحدى الطرق الموضحة ف صفحة اتصل بنا .إذا كانت لديك أي أسئلة حول ر
الشوط واألحكام أو أي جانب
ال تتدد يف االتصال بنا ى
ي
ر
ون عىل supportvichyeg@ccare.vichy.eg
عت ى
من جوانب طلبك  ،فت ىج االتصال بخدمة العمالء ى
التيد اإللكت ي
تم آخر تحديث لهذه ر
الشوط واألحكام يف ىفتاير .2022
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