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 سياسة الخصوصية:  /الشروط واالحكام

  لتحديد املهنية )يشار اليها فيما يلي بـ "املوقع " ( CYM هذه الشروط الواردة أدناه تتضمن شروط وأحكام موقع
 
ال يتجزأ منها. وعليه، فإن االشتراك  وتشكل جزءا

 . في املوقع يعني االلتزام التام بهذه الشروط واألحكام وبما يترتب عليها

 " في اململكة العربية السعودية. شركة خيار املستقبل لالستشارات واالبحاثهذا املوقع هو ملك لـ "  -

 .وقع تخضع للمراجعة وذلك للتأكد من مدى موافقتها مع الشروط واألحكامكل املعلومات املقدمة عن امل -

املدة املحددة يلتزم جميع املشتركين بمواعيد بدء وانتهاء املدة املحددة إلتمام جميع مراحل برنامج املوقع، كما يلتزمون بإنهاء برنامج املوقع حسب  -

 لهم بعد البدء

 يتم عملها ملرة واحدة فقط "حسب النظام العاملي لالختبارات ".  جميع االختبارات الواردة في املوقع -

 كود الدخول للموقع لالستخدام مرة واحدة فقط وللمستفيد األول فقط.  -

لع ووافق على شروط وأحكام املوقع قبل التسجيل -
ّ
ه قد اط  .ُيقّر املشترك أنّ

 . " بحق إقصاء أي مشترك في املوقع في حال أخّل بأي من شروط وأحكام املوقع االبحاثشركة خيار املستقبل لالستشارات و تحتفظ "   -

 يلتزم املشترك باملصداقية التامة في جميع التفاصيل الخاصة باإلجابة على االسئلة واستبيان الجودة. -



ثةيتعهد املشترك بأن تكون جميع املعلومات املقدمة من طرفه في هذا املوقع صحيحة وكامل -  . ة وُمحدَّ

يلتزم املوقع بعدم اإلفصاح عن أي معلومات شخصية خاصة باملشاركين ألي طرف ثالث؛ إال إذا طلب منهم ذلك بموجب القانون أو من قبل   -

 
 
  مؤسسات، هيئات أو دوائر حكومية وبأمر رسمي معتبر قانونيا

 لرسمية الخاصة بهفي حال إيقاف املوقع، تقوم إدارة املوقع بنشر رسالة في القنوات ا -

 ال يجوز ألي مشترك عمل وصلة إلى هذا املوقع من موقع إنترنت آخر أو من مستند بدون موافقة خطية مسبقة من إدارة املوقع.  -

 

 :جاع وإلغاء الطلبياسة االستر س

 ملية الدفع وتعتبر نهائيةجاع بعد إتمام عارات املوجودة على املوقع غير قابلة لالستر جميع البرامج واالختب -

 ية الدفعة عدم إتمام عمليمكن إلغاء الطلب في حال -


