سياسة الخصوصية
تلتزم وزارة السياحة العُمانية بحماية حقوق جميع زوار هذا الموقع .كما تلتزم بالحفاظ
على سرية المعلومات الحساسة ،وقد تم إعداد هذا اإلعالن الخاص باألمن
والخصوصية لتوضيح الطريقة المتبعة في جمع المعلومات ونشرها على هذا الموقع
اإللكتروني

جمع واستخدام المعلومات اإللكترونية
يعمل المخدم الخاص بنا ،تلقائياً ،على التقاط عنوان بروتوكول االتصال باإلنترنت
الخاص بك عند زيارتك للموقع( .عنوان بروتوكول االتصال باإلنترنت الخاص بك هو
الرقم الخاص بجهاز الكمبيوتر الذي تستخدمه ،والذي يسمح لألجهزة األخرى
الموصولة بشبكة اإلنترنت بتحديد وجهة البيانات الصادرة عنها ومنها).
إن استخدامنا لبروتوكول االتصال باإلنترنت الخاص بك يساعدنا على تحديد المشكالت
التي من الممكن أن تطرأ في المخدم الخاص بنا ،وعلى إجراء اإلحصاء الالزم لمعرفة
مدى استخدام وانتشار الموقع الخاص بنا ،وال يسمح ألي جهة خارج إطار الفريق الفني
لوزارة السياحة العُمانية باالطالع على بروتوكول االتصال باإلنترنت الخاص بك.
ومن أجل تقديم خدمة أفضل وموقع إلكتروني أكثر فاعلية ،يمكن لبعض أقسام هذا
الموقع استخدام برامج الكوكي ) (cookiesكجزء من التفاعل مع متصفحك .برنامج
الكوكي )(cookiesهو عبارة عن ملف نصي صغير (عادة ما يكون بحجم بضعة
بايتات) يتم إرساله إلى القرص الصلب الخاص بك ليتمكن المخدم الخاص بنا من
التعرف على كمبيوترك في المرات الالحقة.
لن يقوم الكوكي )(cookiesالمرسل من قبلنا بمحاولة قراءة أي من المعلومات
الموجودة على قرصك الصلب ،ونحن ال نحاول بأي شكل من األشكال جمع معلوماتك
الشخصية  ،بل يتم استخدامها من أجل تحديد هويتك أو عنوان بريدك اإللكتروني فقط.
عند زيارتك لبعض أجزاء هذا الموقع ،ربما يطلب منك تقديم معلومات شخصية
للتعريف بهويتك (مثل االسم ،والعنوان ،والجنس ،)،وهي كلها معلومات ضرورية
إل تمام معاملتك .وفي حال رفضك تقديم تلك المعلومات ،فإنك بذلك تحد من قدرتنا على
Page 1 of 2

خدمتك .وفي كل األحوال ،فإننا نستمر في دعوتنا لك لزيارة موقعنا واالستفادة من
المعلومات القيمة التي يوفرها.

انتقال المعلومات
يرجى االطمئنان بأن هذا الموقع يمتلك إجراءات أمنية عالية تعد أحدث ما توصلت إليه
التكنولوجيا الحديثة في هذا المجال من أجل حماية المعلومات التي تقدمها لنا .إننا نعمل
على تشفير المعلومات التي تعتبر حساسة أو البيانات التي يتعين الحفاظ على سريتها
تمشيا ً مع المتطلبات القانونية.

حماية المعلومات الشخصية
لن تكون معلوماتك الشخصية متاحة إال لموظفي الوزارة الذين يحتاجون لالطالع على
تلك المعلومات .ولن تكون تلك المعلومات متاحة الطالع الجمهور من دون موافقتك.
وعالوة على ذلك ،لن يتم تبادل ،أو تداول أي من تلك المعلومات أو بيعها ألي طرف
آخر من دون موافقتك المسبقة .ولن يتم السماح بالوصول إلى المعلومات إال للمؤهلين
والمحترفين الذين يتولون تقديم خدمات فنية لموقع وزارة السياحة العُمانية بما يتناسب
وتعامالتك مع الموقع.

تعديل البيانات الشخصية
ألي مستخدم يزودنا بمعلوماته الشخصية الحق في تعديل أو تصحيح معلوماته
الشخصية .من المكان المخصص لذلك.

المواقع األخرى
ينطبق نهج الخصوصية هذا على موقع وزارة السياحة العُمانية فقط .وإذا ما انتقلت إلى
موقع آخر من خالل موقعنا هذا ،فإنه يتعين عليك قراءة سياسة الخصوصية الخاص
بذلك الموقع لتحديد الممارسات المعتمدة هناك
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