سرية املعلومات

Privacy Policy

عميلنا العزيز،

إن خصوصيــة معلوماتكــم مســألة مهمــة بالنســبة للبنــك األهلــي التجــاري،
ولــذا نحــن ملتزمــون تجــاه عمالئنــا بضمــان خصوصيــة معلوماتهــم.
وبالتالــي:
• نحمــي أيــة معلومــات يزودنــا بهــا عمالؤنــا وفقــا ألدق معاييــر
الســامة والســرية.
• نحصــر حجــم المعلومــات واســتخدامها علــى أدنــى حــد نحتاجــه
لتقديــم خدمــات رفيعــة المســتوى لعمالئنــا بمــا فــي ذلــك اطالعهــم
علــى منتجاتنــا وخدماتنــا والفــرص األخــرى المتاحــة لهــم ،وكذلــك
إلدارة عملنــا.

سياسة تحديد الموقع وبيانات الموقع:

إن الخدمــات التــي تعتمــد علــى تحديــد الموقــع مــن خــال اســتخدام طــرق
تحديــد المواقــع القائمــة علــى األقمــار الصناعيــة أو أجهــزة االتصــاالت
المتنقلــة أو أي شــبكة أخــرى .تكــون مرتبطــة بأنظمــة تحديــد المواقــع
اليتــي يعتمــد عليهــا البنــك عنــد اســتخدامك لخدماتنــا ومزايانــا المبنيــة
علــى تحديــد المواقــع ،مثــل البحــث عــن الفــروع وأجهــزة الصــراف االلــي
أو إعالناتنــا حســب المواقــع علمـاً بــأن جميــع هــذه المعلومــات ال تســتخدم
للتعريــف بشــخصيتك دون موافقتــك
أنك موافق على كل ما سبق.

Dear Customer,
Your information privacy is important to The National
Commercial Bank. Hence, it is our duty to protect the
information privacy of our customers.

• We will safeguard, according to strict standards of

security and confidentiality, any information, which our
customers share with us.
• We will limit the collection and use of customer information
to the minimum we require to deliver superior service to
our customers, which includes advising our customers
about our products, services and other opportunities,
and to administer our business.

Positioning and Location Data Policy:
All location-based services establish location through the
use of satellite, mobile or other network. These technologies
may involve exchanging your location data with The
National commercial bank system that used by The National
commercial bank to use our location based services and
features for example: to locate our nearest branches or to
receive our location based camping. Your location data will
not be used to identify your entity without your approval.
You agree and accept all of the above.

