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) المنقحة  Privacy Policyسیاسة الخصوصیة (
 2021لمكتبة نیویورك العامة: یولیو/ تموز 

 
 حقك في الخصوصیة  .1

 

 New Yorkنیویورك العامة ( الخصوصیة ضروریة لممارسة حریة التعبیر، وحریة الفكر، وحریة االرتباط. تلتزم مكتبة
Public Library) ("NYPL خصوصیتك سواء كنت من األعضاء و/ أو الزوار و/ أو المتبرعین.  " أو "المكتبة") بحمایة

 تشرح سیاسة الخصوصیة ھذه المعلومات التي نجمعھا منك وسبب جمعھا. 

باستخدامك لموقعنا اإللكتروني، أو حضور فعالیاتنا، أو المشاركة في برامجنا، أو تنزیل  أنت توافق على ھذه السیاسة 
 أو الوصول إلى قواعد بیاناتنا، أو زیارة موقع للمكتبة، أو التبرع لنا. تطبیقات المحمول الخاصة بنا، 

بموافقتك، أنت توافق على السماح لنا باستخدام عنوان بریدك اإللكتروني أو رقم ھاتفك وعنوانك البریدي للتواصل معك بشأن  
 برامجنا وخدماتنا وجھود جمع التبرعات. 
)، والتزامنا 4509"، القسم NY CPLRوقواعد الممارسة المدنیة بنیویورك " لكن، وفقًا لقانون والیة نیویورك (قانون

 تظل المعلومات المتعلقة بالمواد التي تتفحصھا والمعلومات التي تصل إلیھا سریة.  بخصوصیتك، 

على  ، لذلك نشجعك وسنعلمك عن طریق نشر ھذه التغییرات على موقعناقد تتغیر سیاسة الخصوصیة ھذه من وقت آلخر  
إعادة التحقق بصفة دوریة لمعرفة التحدیثات. سننبھك بالتغییرات الجوھریة التي تم إجراؤھا باإلشارة في السیاسة إلى تاریخ  

 آخر تحدیث لھا، أو بوضع إشعار على موقعنا اإللكتروني، أو بإرسال برید إلكتروني إلیك، أو بوسیلة أخرى.

 ) وتخزنھا، وما سبب جمعھا، وما الذي نفعلھ بھا؟NYPLنیویورك العامة ( ما المعلومات الشخصیة التي تجمعھا مكتبة  .2

 نجمع المعلومات عنك بثالث طرق:
i(  ،ًمنك مباشرة 

ii( تلقائیًا،  ومن سجالت الشبكة التي یتم جمعھا 
iii(  .وعبر ملفات تعریف االرتباط 

نحتفظ عادةً بالمعلومات ما دامت ضروریة فقط بغرض التشغیل السلیم للمكتبة ولتقدیم خدمات المكتبة بشكل أفضل لك. قد نحتفظ  
ببعض المعلومات في أنظمة التخزین االحتیاطیة، أو نسخة مطبوعة، أو وفقًا لما یقتضیھ القانون. نجمع أنواع مختلفة من  

ة اختیارك للتفاعل مع خدمات المكتبة والمعلومات المطلوبة لتزویدك بإمكانیة الوصول إلى تلك المعلومات منك اعتماًدا على كیفی
نجمع فقط الحد األدنى من المعلومات التي نحتاجھا لتقدیم الخدمة التي تستخدمھا في ذلك الوقت ونبذل قصارى جھدنا  الخدمات. 

 إلزالتھا في أقرب فرصة ممكنة.

 المعلومات التي تقدمھا أ.2

عند التسجیل للحصول على حساب لخدمات المكتبة أو للحصول على بطاقة مكتبیة، نطلب منك مشاركة معلومات معینة معنا.  
لمراجعة بعض المعلومات التي قدمتھا لنا، وعند االقتضاء، تحدیثھا أو تغییرھا أو حذفھا.   إذا تسجلت معنا، فنمنحك الفرصة

 یمكنك فعل ذلك عبر: 

 الدخول في حساب حامل البطاقة على موقعنا اإللكتروني تسجیل  ●
 ASK-NYPL-917-1طلب المساعدة من موظفینا عبر الھاتف على الرقم  ●
 gethelp@nypl.orgمراسلتنا إلكترونیًا على عنوان البرید اإللكتروني  ●
 موظفینا زیارة موقع المكتبة والتحدث إلى  ●

 
 

قد ال  —مثل رقم البطاقة المكتبیة الخاص بك—أو حذف المعلومات الرئیسیةبطاقتك المكتبیة في حالة إلغاء تفعیل حساب 
 تتمكن من مواصلة استخدام بعض خدمات المكتبة التي تتطلب التسجیل.

mailto:gethelp@nypl.org


 2 

 

 Personally Identifiableیمكن أن تشمل المعلومات التي تقدمھا معلومات التعریف الشخصیة ( ●
Information, PII  أو المكان الذي تعیش فیھ، أو المحتوى المشارك، أو معلومات وسائل التواصل االجتماعي، أو بیانات ،(

اعتماد تسجیل الدخول (عنوان البرید اإللكتروني، أو كلمة المرور، أو رقم الرمز الشریطي ورقم التعریف الشخصي للبطاقة  
آلیات تسجیل الدخول األخرى وفقًا للنظام)، وسجل حساب المكتبة الخاص بك. للمزید من التفاصیل عن أنواع ھذه   المكتبیة أو

 .المزید من تفاصیل ومعلومات الخصوصیةالمعلومات، یرجى اإلطالع على صفحة 

 المعلومات المجمعة والمخزنة تلقائیًا ب.2

قعنا اإللكتروني وتطبیقات الھاتف المحمول، تقوم خوادم الكمبیوتر لدینا تلقائیًا عندما تستخدم خدمات المكتبة الخاصة بنا، مثل مو
بالتقاط وحفظ المعلومات إلكترونیًا حول استخدامك لخدمات المكتبة الخاصة بنا. مرة أخرى، نتأكد من جمع الحد األدنى فقط من 

انات، وبینما ننظر في بعض األحیان إلى البیانات المجمعة،  البیانات الالزمة لعمل خدماتنا. في معظم الحاالت ال نخزن ھذه البی
الخاص   )IP Addressعنوان بروتوكول اإلنترنت ( فإننا ال نركز علیك كفرد. تشمل أمثلة المعلومات التي قد نجمعھا 

ریخ الزیارة ووقتھا  بالكمبیوتر الذي تستخدمھ، وموقعك العام، ونوع متصفح الویب أو نظام التشغیل أو الجھاز اإللكتروني، وتا
ومدتھا، والموقع اإللكتروني الذي زرتھ مباشرةً قبل الوصول إلى موقعنا اإللكتروني، والصفحات التي زرتھا على موقعنا  

ھذه المعلومات یتم التقاطھا  اإللكتروني، وعملیات البحث/ االستفسارات التي أجریتھا أو بیانات التفاعل األخرى. الحظ أن 
، یرجى  ھذه المعلوماتتمّكن من التعرف على صاحبھا. للمزید من التفاصیل عن أنواع  طریقة فردیةلیس بأي بطریقة مجمعة و

 . المزید من تفاصیل ومعلومات الخصوصیةعلى صفحة  االطالع
 

في حالة استخدام جھاز مقدم من المكتبة، فقد نسجل أیًضا الرمز الشریطي لبطاقتك المكتبیة، ووقت الجلسة ومدتھا، والمواقع 
عنوان التحكم العامة الخاصة بنا، قد نجمع، باإلضافة إلى ذلك، أیًضا  Fi-Wiاإللكترونیة التي زرتھا. في حالة استخدام شبكة 

 الخاص بك.  Fi-Wiواسم جھاز   )MACبالوصول إلى الوسائط (

ملف تعریف االرتباط ھو ملف بیانات صغیر یُرسل من متصفح الویب الخاص بك إلى خادم ویب  ملفات تعریف االرتباط. 
أو الجھاز اإللكتروني. تُنشئ المواقع اإللكترونیة ھذه الملفات لتزوید  ویُخزن على محرك األقراص الثابتة بجھاز الكمبیوتر

المستخدمین بتجربة مخصصة وغالبًا مبسطة عبر اإلنترنت. لدیك خیار تعطیل ملفات تعریف االرتباط ھذه إذا اخترت ذلك. إذا 
ات الموجودة بمتصفحك أو جھازك.  فضلت ذلك، فیمكنك عادةً إزالة ملفات تعریف ارتباط المتصفح أو رفضھا عبر اإلعداد 

معظم متصفحات الویب مضبوطة على قبول ملفات تعریف االرتباط افتراضیًا. لكن، ضع في اعتبارك أن إزالة ملفات تعریف  
 االرتباط أو رفضھا قد یؤثر على توفر خدمات المكتبة ووظائفھا. 

)، NYPLلمستخدمة في مباني مكتبة نیویورك العامة (للمزید من التفاصیل عن تسجیالت كامیرات األمن اكامیرات األمن: 
 .المزید من تفاصیل ومعلومات الخصوصیةیرجى زیارة صفحة 

 

 سجالت تداول األعضاء  ج.2

مثل االسم والعنوان والبرید  — عند إنشاء حساب لبطاقة في مكتبتنا المتداولة، نطلب منك تقدیم معلومات شخصیة معینة
الھاتف وتاریخ المیالد. نحتفظ بھذه المعلومات فقط طوال احتفاظك بحساب مكتبة نیویورك العامة  اإللكتروني ورقم 

)NYPL الخاص بنانظام التداول ). یمكنك، في أي وقت، إغالق حسابك، مما سیؤدي حینھا إلى حذف ھذه المعلومات من  .
بالمعلومات المتعلقة بسجالت االستعارة الخاصة بك أثناء   فقطحتى أثناء امتالك حساب نشط للمكتبة المتداولة، تحتفظ أنظمتنا  

فترة إعارة ھذه العناصر (الكتب واألقراص المدمجة وما إلى ذلك) لك. وطالما ال توجد غرامات معلقة على المواد المستعارة، 
 رات فور إعادة المواد المستعارة.فإننا نحذف سجل تلك اإلعا

مثل قسم البحث لدینا، والدورات الدراسیة لمكتبة نیویورك  — الخاص بنا، توجد أماكن أخرى في المكتبة نظام التداولخارج 
حیث یتم االحتفاظ بالمعلومات التي قدمتھا أو حذفھا  —) وبرامجھا، أو عبر الموردین الخارجیین، وما إلى ذلكNYPLالعامة (

("الموردون والمواقع اإللكترونیة التابعة لجھات خارجیة")،   3وجب إرشادات مختلفة. راجع، على وجھ الخصوص، القسم بم
.ج ("ما یحدث عند 4)")، والقسم NYPL.أ ("المعلومات الشخصیة المستخدمة بواسطة مكتبة نیویورك العامة (4والقسم 

 مشاركة المحتوى مع عموم الجمھور").  

 

https://en.wikipedia.org/wiki/MAC_address
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 المواقع اإللكترونیة التابعة لجھات خارجیةالموردون و .3

غالبًا ما نستعین بمقدمي الخدمات والتقنیات للمكتبة من جھات خارجیة للمساعدة في تقدیم بعض خدماتنا إلیك، بما في ذلك 
والمجموعات الرقمیة،  خدمات الفھرسة، والخدمات عبر اإلنترنت مثل قواعد البیانات والدورات الدراسیة والبرامج الرقمیة، 

ومحتوى الوسائط المتدفقة، والمراسالت الموجھة إلیك، والتعاون، والمشروعات، وما إلى ذلك. سنبذل قصارى جھدنا إلعالمك 
عندما یتم استخدام شركة خارجیة لتقدیم خدماتنا. إذا اخترت استخدام ھذه الخدمات، فقد نحتاج إلى مشاركة معلوماتك مع ھذه  

). قد نعرض  NYPLرجیة، ولكن فقط حسب الضرورة بالنسبة لھم لتقدیم الخدمات نیابة عن مكتبة نیویورك العامة (الجھات الخا
أیًضا الروابط التي تصحبك إلى خدمات أو محتوى تابع لجھات خارجیة. باتباع ھذه الروابط، قد تقدم معلومات (تشمل، على  

مك واسم المستخدم وعنوان البرید اإللكتروني وكلمة المرور) مباشرةً إلى  سبیل المثال ال الحصر، المعلومات الشخصیة مثل اس
 جھة خارجیة أو إلینا أو إلى كلیھما. 

) غیر مسؤولة عن كیفیة قیام ھذه  NYPLفإنك تقر وتوافق على أن مكتبة نیویورك العامة (باستخدام ھذه الخدمات، 
 الجھات الخارجیة بجمع معلوماتك أو استخدامھا.

أعضاء المكتبة فھم أنھ عند استخدام مواقع الموردین عن بُعد أو التابعة لجھات خارجیة، توجد حدود لحمایة   یجب على
 الخصوصیة التي یمكن أن توفرھا المكتبة. 

)، ونضمن NYPLنبذل جھوًدا معقولة لضمان امتثال الجھات الخارجیة لسیاسة الخصوصیة الخاصة بمكتبة نیویورك العامة (
. نحن  )Children's Online Privacy Protection Act( انون حمایة خصوصیة األطفال على اإلنترنت امتثالھا لق

 اتفاقیاتنا الرسمیة معھم. متطلباتنا منھم أونراقب ھؤالء الموردین ونقیمھم باستمرار للتأكد من توافق سیاساتھم مع 

الموقع سیاساتنا   الكمبیوتر خارج  والتراخیص وترتیبات خدمة  المكتبة  تعكس عقود  أن  أیًضا جھوًدا معقولة لضمان  نبذل 
 والتزاماتنا القانونیة المتعلقة بخصوصیة األعضاء وسریة بیانات األعضاء. 

 تتوقع المكتبة من مقدمي الخدمات الخارجیین: 

 االمتثال لسیاسات الخصوصیة للمكتبة. ●
 تقدیم خدمة تمتثل لقانون حمایة خصوصیة األطفال على اإلنترنت.  ●
خدمات   ● لتقدیم  مطلوب  ھو  ما  بخالف  األعضاء،  إضافیة حول  معلومات  مشاركة  أو  االمتناع عن جمع 

 المكتبة المقدمة.
 للعامة. امتالك سیاسة خصوصیة منشورة ●

تتوافق ھذه الخدمات أیًضا مع قیم الخصوصیة الخاصة عندما نتفاوض على عقود لالستعانة بخدمات جھات خارجیة، یجب أن 
 بنا. 

توجد حاالت ال یتم فیھا التفاوض على شروط االستخدام بشكل فردي. في تلك الحاالت، نثقف الموظفین الذین یتخذون قرارات 
 الخدمات مع قیمنا. الشراء ھذه حتى یكونوا على درایة بتوقعاتنا فیما یتعلق بالخصوصیة، وأن یظلوا یقظین لضمان توافق 

 قد یجمع مقدمو الخدمة الخارجیون معلوماتك ویشاركونھا، بما في ذلك:

معلومات التعریف الشخصیة التي تقدمھا عن علم. یشمل ذلك أوقات التسجیل للوصول إلى موقعھم، أو تقدیم   ●
 المالحظات واالقتراحات، أو طلب المعلومات، أو إنشاء المحتوى المشارك. 

 بروتوكولالمعلومات األخرى التي قد تقدمھا بغیر قصد، لكنھا قد تُستخدم لتحدید ھویتك، مثل عنوان  ●
 ) وسجل البحث والبیانات المستندة إلى الموقع ومعلومات الجھاز. IP Addressاإلنترنت (

ى  البیانات البیومتریة مثل التعرف على الوجھ والتعرف على الصوت. للمزید من المعلومات، یرج  ●
 .المزید من تفاصیل ومعلومات الخصوصیةزیارة صفحة 

معلومات التعریف غیر الشخصیة. یشمل ذلك اإلعالنات على الصفحات التي تزورھا، والتحلیالت،   ●
ومعلومات المتصفح (النوع واللغة)، وبیانات ملفات تعریف االرتباط، وتاریخ/ وقت طلبك، والبیانات  

ات الصفحة،  الدیموغرافیة، ونوع الجھاز/ البرنامج، وبیانات التفاعل، ومجاالت الخدمة، وعدد مشاھد 
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 وصفحة الویب التي زرتھا مباشرةً قبل زیارة موقع الجھة الخارجیة. 
 البیانات األخرى كما ھو موضح في سیاسة خصوصیة المورد وشروط االستخدام.  ●

جمعھا ومشاركتھا، ارجع إلى شروط االستخدام وسیاسات  یتمللمزید من المعلومات حول تلك الخدمات وأنواع البیانات التي  
صیة الموجودة على مواقعھم اإللكترونیة. قد تختار عدم استخدام خدمات الجھات الخارجیة ھذه إذا لم توافق على شروط  الخصو 

 االستخدام وسیاسات الخصوصیة الخاصة بھم. یرجى أخذ الوقت الكافي لقراءتھا بعنایة. 

اعل معھا من خالل خدمات المكتبة  نشجعك على مراجعة سیاسات الخصوصیة لكل موقع أو خدمة تابعة لجھة خارجیة تتف 
یمكنك دائًما اختیار عدم استخدام المواقع اإللكترونیة للجھات الخارجیة أو خدماتھم إذا لم توافق على سیاسات  الخاصة بنا. 

 الخصوصیة الخاصة بھا.

سیطرتنا المباشرة. في ھذه الحاالت، أنت  تقترح المكتبة أیًضا روابط مواقع إلكترونیة خارجیة غیر متعاقدة معنا ولیست تحت  
 الشخصیة األخرى من أجل استخدام خدماتھم.   غیر مطالب بتزوید ھذه المواقع ببطاقتك المكتبیة أو أي من معلومات التعریف 

 كیف تُستخدم معلوماتي الشخصیة، ومن یمكنھ الوصول إلیھا؟  .4
 

 )NYPLنیویورك العامة (المعلومات الشخصیة التي تستخدمھا مكتبة أ. 4

بناًء على خدمات المكتبة المحددة التي تختار استخدامھا، فیما یلي بعض األمثلة على الطرق التي نستخدم بھا معلوماتك من أجل 
 تقدیم ھذه الخدمات لك. 

 نستخدم: 

 التحقق من محل اإلقامة للبطاقات المكتبیة.  ●
مثل تفاصیل استعارة الكتب، استفسارات مكتب المساعدة واالستفسارات  —المكتبةالمعلومات الشخصیة لسجالت  ●

 المرجعیة، ومدفوعات الغرامات/ الرسوم، والدراسات االستقصائیة، والحمالت الترویجیة وحمالت جمع التبرعات. 
 الخدمات المحسنة أو المخصصة.بیانات اعتماد تسجیل الدخول، والمحتوى المشارك، وملفات تعریف االرتباط لتقدیم  ●
رقمیة عبر جھازك المحمول، نتأكد من وجودك في منطقة خدمتنا بالتحقق   مكتبیةعند التسجیل للحصول على بطاقة   ●

 من الموقع الجغرافي لجھازك. ال نقوم بتخزین ھذه البیانات أو نحتفظ بھا. 

 .یل ومعلومات الخصوصیةالمزید من تفاصللمزید من األمثلة والتفاصیل، یرجى زیارة صفحة 

 البیانات المجمعةب. 4

في بعض األحیان، قد یتم إخفاء ھویة المعلومات التي یتم جمعھا عنك من خالل أي من خدماتنا وتجمیعھا مع معلومات أخرى تم 
ال یمكن استخدام ھذه المعلومات مخفیة الھویة والمجمعة للتعرف علیك جمعھا عن مستخدمین أو زوار أو متبرعین آخرین. 

نجمعھا بھذه الطریقة على إدارة الخدمات وتحلیل االستخدام وتوفیر األمان وحساب عدد تساعدنا المعلومات التي بشكل معقول. 
األشخاص الجدد الذین یستخدمون خدمات مكتبتنا. باإلضافة إلى ذلك، إنھا تساعدنا على تحسین تجربة المستخدم الخاصة بك 

 ى دعم إضافي لخدماتنا ومواردنا.وتسمح للمكتبة بالترویج لعملھا ألصحاب المصلحة والمتبرعین، والدعوة إل

 )NYPLالمعلومات الشخصیة التي تشاركھا مكتبة نیویورك العامة (ج. 4

إذا اخترت مشاركة المحتوى أو التعلیقات من خالل برامجنا أو  الجمھور عمومما یحدث عند مشاركة المحتوى مع  ●
خدماتنا عبر اإلنترنت، فقد یتاح المحتوى المشارك للجمھور. إذا لم ترغب في مشاركة المحتوى للجمھور، فقد تتمكن  

المزید من تفاصیل ومعلومات  من استخدام إعدادات الخصوصیة الخاصة بك لتقیید المشاركة (راجع صفحة 
المحتوى الذي قمت بمشاركتھ،  إضافیة)، ولكن لیس دائًما. یمكنك حذف بعض للحصول على معلومات  صوصیةالخ

حتى بعد إیقاف  بحساب المستخدم المسجل الخاص بك،  مشارك بك أو ولكن قد یستمر ارتباط بعض المحتوى التفاعلي ال

https://secure3.convio.net/nypl/site/SSurvey?ACTION_REQUIRED=URI_ACTION_USER_REQUESTS&SURVEY_ID=4800
https://secure3.convio.net/nypl/site/SSurvey?ACTION_REQUIRED=URI_ACTION_USER_REQUESTS&SURVEY_ID=4800
https://secure3.convio.net/nypl/site/SSurvey?ACTION_REQUIRED=URI_ACTION_USER_REQUESTS&SURVEY_ID=4800
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 وضع ذلك في االعتبار عند المشاركة في نشاط المحتوى المشارك من خالل خدمات مكتبتنا. لذلك، علیك حسابك. 
المعلومات ستتاح سنبذل كل ما في وسعنا قبل مساھمتك (عند نقطة التقدیم/ المشاركة) لتوضیح: أ) إذا كانت ھذه 

 للعامة، ب) ما إذا كانت لدیك السیطرة على محتویاتك بعد تقدیمھا. 
 

نحن ال نؤجر أو نبیع معلوماتك الشخصیة، ولكن، كما ھو معتاد في عالم المنظمات غیر  التواصل لجمع التبرعات.  ●
ثقافیة غیر الربحیة األخرى. تمثل  الربحیة، نشارك األسماء والعناوین البریدیة للمتبرعین (فقط) مع بعض المنظمات ال

التكلفة  مشاركة ھذه المعلومات مع المؤسسات الخیریة األخرى ذات السمعة الطیبة الطریقة األكثر فعالیة من حیث 
لتقدیم خدماتنا للمستخدمین الجدد ومشاركة عروض البرامج وجذب متبرعین جدد. إذا كنت تفضل عدم مشاركة  

، أو (ب) اتصل بمكتب التنمیة  لطلب اإلزالة من تبادل المعلومات انقر ھنا ى، (أ) معلوماتك مع المنظمات األخر
)Development Office أو أرسل رسالة إلكترونیة إلى العنوان  0653-930-212 ) عبر الھاتف على الرقم

friends@nypl.org. 
 

غالبًا ما نقدر على توفیر برامج وخدمات معینة فقط، بسبب الدعم السخي الذي یقدمھ   الممولون والمساھمون األخرون. ●
امتثال مكتبة  المتبرعون والممولون والمساھمون، ولن نتمكن من تحمل تكلفتھا لوال ذلك. تعتمد ھذه األموال أحیانًا على 

) لمتطلبات تقدیم التقاریر الخاصة بالمتبرع أو الممول أو المساھم. في حالة مشاركتك في  NYPLنیویورك العامة (
تلك البرامج والخدمات االختیاریة، قد تندرج معلوماتك في تلك التقاریر. عندما یكون ذلك مناسبًا وعملیًا، سنخبرك 

طین بھذه البرامج والخدمات، باإلضافة إلى البیانات والمعلومات التي قد نحتاج إلى  والمساھمین المرتب الممولینبأسماء 
 مشاركتھا معھم، في عملیة التسجیل.

 

 خیارك وموافقتك .5

یمكنك إدارة معظم المعلومات داخل حساب المستخدم المسجل الخاص بك، أو طلب المساعدة من موظفینا عبر الھاتف على  
أو بزیارة موقع للمكتبة والتحدث   ،gethelp@nypl.orgبمراسلتنا إلكترونیًا على العنوان  ، أوASK-NYPL-917-1الرقم 

إلى موظفینا. یتم تكوین أنظمة تخزین المعلومات الخاصة بنا بطریقة تساعدنا على حمایة المعلومات من التلف العرضي أو 
الضار. لھذا الغرض، یتم أیًضا حفظ المعلومات التي نجمعھا، وفقًا للشروط نفسھا التي أوضحناھا أعاله، في أنظمة التخزین  

الحتیاطیة. لذلك، قد ال ینعكس أي تحدیث أو تغییر أو حذف تقوم بھ لمعلوماتك أو تفضیالتك على الفور في جمیع نسخ  ا
 المعلومات التي لدینا، وقد ال تتم إزالتھا من أنظمة التخزین االحتیاطیة الخاصة بنا حتى یتم تحدیثھا والكتابة علیھا.

المزید من تفاصیل للمزید من المعلومات عن الخیارات والتحكم في معلوماتك الشخصیة، یرجى مراجعة صفحة 
 .ومعلومات الخصوصیة

 الطلبات القانونیة .6

أمر محكمة  أمر استدعاء أو أمًرا قضائیًا أو مشاركة معلوماتك، على سبیل المثال، إذا تلقینا منا في بعض األحیان، یطلب القانون 
 ساِر. في ھذه المناسبات، سنشارك معلوماتك إذا:

القانون، بما في   وأن قاد بأن أمر االستدعاء أو األمر القضائي أو أمر المحكمة الساري،مراجعتنا الدقیقة إلى االعت قادتنا ●
 . ذلك قانون خصوصیة الوالیة المطبق على سجالت المكتبة، یتطلب منا القیام بذلك

 أو 
 كانت المكتبة ھي مقدمة الشكوى.  ●

 أو 
بالحیاة أو الموت أو خطر التعرض إلصابة جسدیة كانت توجد ظروف ملحة (على سبیل المثال، حالة طارئة تتعلق  ●

 خطیرة). 

 New York Stateفي قانون وقواعد الممارسة المدنیة بوالیة نیویورك (  4509كما أوضحنا سابقًا، نحن ملزمون بالقسم 
CPLRعلى وجھ التحدید بیانات أعضاء المكتبة.  )، والذي یحمي 

mailto:friends@nypl.org
mailto:friends@nypl.org
mailto:gethelp@nypl.org
mailto:gethelp@nypl.org
https://www.nypl.org/help/about-nypl/legal-notices/internet-safety-tips
https://www.nypl.org/help/about-nypl/legal-notices/internet-safety-tips
https://www.nypl.org/help/about-nypl/legal-notices/internet-safety-tips
https://www.nypl.org/help/about-nypl/legal-notices/internet-safety-tips
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ستدعاء أو أمًرا قضائیًا أو أمر محكمة ساِر یطلب معلومات العضو، تنص  ) أمر اNYPLإذا تلقت مكتبة نیویورك العامة (
مع استثناءات معینة مثل مطالبة السلطات سیاستنا على إعالم العضو عبر البرید اإللكتروني قبل اإلفصاح عن أي معلومات، 

 بعدم االتصال بالعضو، أو إذا لم تكن لدینا طریقة لالتصال بالعضو.

 األطفالمعلومات  .7

 13) جمع المعلومات عبر اإلنترنت من األطفال دون عمر COPPAینظم قانون حمایة خصوصیة األطفال على اإلنترنت (
عاًما، فقد ال یُسمح لك باستخدام خدماتنا عبر اإلنترنت دون إذن أحد والدیك أو ولي أمرك،   13عاًما. إذا كان عمرك أقل من 

عاًما االطالع  13شخصیة تلقائیًا. یمكن لوالدي وأولیاء أمور األطفال الذین تقل أعمارھم عن خاصةً عندما یتم جمع معلوماتك ال
 على سجالت المكتبة الخاصة بأطفالھم. 

عاًما (شاملة ھذین العامین) االطالع على سجالت   17إلى  13یمكن لوالدي وأولیاء أمور األطفال الذین تتراوح أعمارھم بین  
قد نتشارك مع خدمات جھات خارجیة لتوفیر المحتوى التعلیمي   لكن یُطلب موافقة أطفالھم لفعل ذلك. المكتبة الخاصة بأطفالھم،  

ولیاء األمور مراجعة سیاسات خصوصیة ھذه الخدمات قبل السماح ألطفالھم باستخدامھا. قد یلزم لألطفال. یجب على الوالدین وأ 
على الوالدین وأولیاء األمور أیًضا التوقیع على نماذج موافقة إضافیة لجمع المعلومات حول أطفالھم قبل أن یتمكنوا من الوصول 

 لدینا. إلى البرامج والخدمات االختیاریة، مثل البرامج المسجلة

 سالمة اإلنترنت لألطفال والمراھقین.للمزید من المعلومات عن أمان اإلنترنت للقّصر، یرجى االطالع على إشعار 

 أجھزة الكمبیوتر واألجھزة المتصلة العامة .8

ألنشطتك على أي كمبیوتر أو كمبیوتر محمول مقدم من المكتبة. تتم إزالة أي سجالت لتاریخ وأنشطة ال تحتفظ المكتبة بسجل 
المزید من تفاصیل  التصفح عند تسجیل الخروج. ال یمكن للعضو التالي رؤیة أي من معلوماتك. یرجى االطالع على صفحة 

 للمزید من المعلومات.  ومعلومات الخصوصیة

یتم إنشاء سجل ساعة من نھایة حجز الكمبیوتر العام الخاص بك.  24یتم حذف جمیع معلومات التعریف الشخصیة في غضون 
مجھول الھویة یتضمن فقط رقم جھاز الكمبیوتر ووقت الحجز ومدة الجلسة. تظل احصائیات الحجز مجھولة الھویة ھذه في  

 النظام.

ي تستعیرھا من المكتبة (مثل األجھزة اللوحیة والقارئات اإللكترونیة) یدویًا  یتم مسح سجل جمیع األجھزة المتصلة الت
 بواسطة موظفي المكتبة فور إعادة الجھاز. 

 أمن البیانات والشبكات .9

تستخدم المكتبة البرامج التي تراقب حركة نقل البیانات عبر الشبكة ونشاط الكمبیوتر لتحدید ومنع المحاوالت غیر المصرح بھا  
ر بتقنیات المكتبة، بما في ذلك منع البرامج الضارة والفیروسات والعناصر السیئة من الدخول إلى شبكة المكتبة، أو  لإلضرا

أو عادات االستخدام  تعطیل عملیات المكتبة بطریقة أخرى. ال تجري المكتبة محاوالت للتعرف على األعضاء الفردیین
.ب ("المعلومات 2یرجى االطالع على قسم زة التي یملكھا األعضاء. الخاصة بھم وال یتم تثبیت أي برنامج على األجھ

 المجمعة والمخزنة تلقائیًا") وصفحة المزید من تفاصیل ومعلومات الخصوصیة للمزید من التوضیح.

 . للمزید من المعلومات10

إذا كانت لدیك أي أسئلة أو شواغل حول سیاسة الخصوصیة والممارسات الخاصة بنا، یرجى مراسلتنا إلكترونیًا على العنوان 
privacy@nypl.org. 

 ) عبر:AskNYPLیمكنك أیًضا التواصل مع مكتب المساعدة (

 .)ASK-NYPL )917-275-6975-917االتصال ھاتفیًا على الرقم  ●

 .us/email-help/contact -www.nypl.org/getعلى الرابط   نموذج الویبإرسال سؤال عبر  ●

https://www.nypl.org/get-help/contact-us/email
mailto:privacy@nypl.org
mailto:privacy@nypl.org
http://www.nypl.org/get-help/contact-us/email
http://www.nypl.org/get-help/contact-us/email
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 :العنوان مراسلتنا على ●

AskNYPL 
The New York Public 
Library SC Mezzanine 
476 Fifth Ave. 
New York, NY 10018 

تواصل على صفحة ) NYPLمعلومات االتصال العامة الخاصة بمكتبة نیویورك العامة (باإلضافة إلى ذلك، یمكن العثور على 
 .us-help/contact-www.nypl.org/get: الخاصة بنا  معنا

المزید من  ) المحددة، یرجى مراجعة صفحة NYPLالمعلومات عن ممارسات خصوصیة مكتبة نیویورك العامة (للمزید من 
 .تفاصیل ومعلومات الخصوصیة

http://nypl.org/get-help/contact-us
http://nypl.org/get-help/contact-us
http://www.nypl.org/get-help/contact-us
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