
 

  

 سياسة الخصوصية 

 

 2018مارس  14سياسة الخصوصية وفق التحديث األخير بتاريخ 

المدرجة   La Prairieإننا ندعوك لقراءة هذه السياسة، والتي توضح كيفية معالجة بياناتك الشخصية من جانب شركات 
 "، "نحن"(. ieLa Prair)"  (7)القسم ضمن قسم مراقبي البيانات وجهات االتصال أدناه 

 مقدمة 

توضح لك هذه السياسة أيضاً كيفية الوصول إلى بياناتك الشخصية وتحديثها وإجراء اختيارات معينة حول كيفية استخدام 
بياناتك الشخصية، بما في ذلك الحق في االعتراض على بعض األجزاء من المعالجة )بما في ذلك التسويق الشخصي(  

حق في سحب هذه الموافقة. ويمكنك الحصول على المزيد من المعلومات  التي ننفذها أو التي نعتمد فيها على موافقتك، وال
 أدناه.  6والقسم   5حول تفضيالتك وحقوقك في القسم 

تتناول هذه السياسة األنشطة التي نُجريها لمجال جمع البيانات، بما في ذلك البيانات الشخصية التي نجمعها من خالل  
قنواتنا المختلفة عبر اإلنترنت )مثل: المواقع اإللكترونية والتطبيقات وشبكات التواصل االجتماعي( ودون اتصال  

ط البيع وخدمة العمالء والفعاليات(. كما توضح كيفية جمعنا للمعلومات من خالل استخدام ملفات  باإلنترنت )مثل: نقا
تعريف االرتباط والتقنيات ذات الصلة عبر مواقعنا اإللكترونية وتطبيقاتنا. وربما ال تنطبق بعض األقسام عليك بناًء على  

. ويُرجى مالحظة أننا نقوم بدمج البيانات الشخصية  La Prairieطريقة تقديمك لبياناتك الشخصية إلينا أو تفاعلك مع 
اإللكتروني( مع البيانات الشخصية التي نجمعها عبر  La Prairieالتي نجمعها عبر قناة واحدة )على سبيل المثال، موقع 

شخصية التي  ( ومن الممكن أن يشمل ذلك دمج البيانات الLa Prairieقناة أخرى )على سبيل المثال، فعالية داخل متجر 
 المختلفة. وفيما يلي مزيٍد من المعلومات حول هذه األنشطة.  La Prairieُجمعت في األساس من جانب شركات 

إذا قمنا بتغيير الطريقة التي نتعامل بها مع بياناتك الشخصية، فسنقوم بتحديث هذه السياسة وإخطارك أو الحصول على  
عن طريق إدراج سياسة محدثة في مواقعنا اإللكترونية. وإذا أجرينا تغييرات   موافقتك عند االقتضاء، وعادةً ما يكون ذلك

كبيرة تؤثر على ممارسات الخصوصية لدينا بشكل جوهري، فقد نُخطرك أيًضا بوسائل أخرى، مثل إرسال رسالة بريد  
سة في أي وقت. وندعوك  إلكتروني قبل تطبيق التغييرات. ونحتفظ بالحق في إجراء تغييرات على ممارساتنا وهذه السيا

 إلى مراجعة المنصات الخاصة بنا من وقت آلخر لمعرفة أي تحديثات أو تغييرات تطرأ على هذه السياسة.

وقد نقّدم لك أيضاً معلومات إضافية عند جمع البيانات الشخصية إذا رأينا أن ذلك سوف يساعدك على توفير المعلومات 
 المناسبة في الوقت المطلوب.
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 ما هي البيانات الشخصية التي نجمعها؟ . 1

إننا نحصل على البيانات الشخصية منك أو عنك من خالل المصادر المختلفة المتاحة عبر اإلنترنت وغير المتصلة  
( التعامل مع المواقع اإللكترونية الخاصة بنا المذكورة على الموقع  1باإلنترنت ويشمل ذلك عندما تقوم بما يلي: )

http://www.laprairie.com ( ؛ أو)”( التعامل 2أو على مواقع/ تطبيقات الجوال )يُشار إليها معاً باسم “المنصات
( زيارة أحد  3معنا على صفحاتنا على وسائل التواصل االجتماعي أو خدمات الدردشة أو المنتديات أو المدونات؛ أو)

والعروض التوضيحية الخاصة بنا أو   ( المشاركة في الفعاليات4البوتيكات أو المتاجر أو المنصات الخاصة بنا؛ أو )
برامج الوالء أو غيرها من برامج العمالء الخاصة بنا أو المسابقات أو العروض الترويجية أو االستطالعات التي 

 ( المشاركة في االستشارات الجمالية أو التفاعل مع مستشاري الجمال وقسم خدمة العمالء في شركتنا.5ننظمها؛ أو )

من خالل العديد من تجار التجزئة الُمعتمدين. وإذا لم تتّم اإلشارة إلى خالف ذلك في وقت تقديمك لبياناتك تُباع منتجاتنا 
الشخصية، ال تُقدم إلينا أي بيانات شخصية يجمعها شركاء التجزئة التابعين لنا وال تنطبق هذه السياسة على هذه البيانات 

 الشخصية.  

 ة: نقوم بجمع البيانات الشخصية التالي

المعلومات التي تقدمها إلينا )على سبيل المثال عن طريق إنشاء حساب لدينا عبر اإلنترنت أو عند االشتراك في برامج  
الوالء وغيرها من برامج العمالء الخاصة بنا، أو عن طريق تقديم معلومات عنك في أحد البوتيكات أو المتاجر أو  

 المنصات الخاصة بنا(:

 سمك ورقم هاتفك )المنزلي والجوال( وعنوان المنزل وعنوان البريد اإللكتروني(؛ تفاصيل االتصال )مثل ا •

 السن وتاريخ الميالد والجنس والجنسية واللغة الُمفضلة واالهتمامات وأسلوب الحياة؛ •

معلومات الفوترة )بما في ذلك، عنوان التسليم وتفاصيل الدفع(. ونحن نحتفظ بالحق في طلب دليل أو إثبات  •
بشأن معلومات الفوترة حسبما نراه ضروريًا، في رأينا المعقول. ويُرجى مالحظة أننا ال نحتفظ بتفاصيل إضافي 

بطاقة الدفع الخاصة بك في الملف )إال إذا كانت مطلوبة ألغراض االسترداد(. ونحن نستخدم مراقب بيانات  
 خارجي، وايركارد أيه جي، لمعالجة تفاصيل الدفع؛ 

يل بالموقع اإللكتروني )بما في ذلك، اسم المستخدم وكلمة المرور(. عند إنشاء حساب، بيانات اعتماد التسج •
يمكنك تخزين معلومات بطاقة السحب وبطاقة االئتمان الخاصة بك )التي يحتفظ بها مقدم الخدمة الخارجي التابع  

عناوين التسليم لنا( من أجل استكمال عملية الدفع بصورة أسهل وأسرع، باإلضافة إلى تخزين وتحرير 
 ومعلومات الفوترة الخاصة بك ومراجعة سجل الطلبات والمشتريات السابقة؛

 التفضيالت الشخصية المفصح عنها )على سبيل المثال، وسائل االتصال وإعدادات اللغة(؛ •

بالبشرة التي يتم التعامالت معنا )مثل سجل معامالتك أو المعلومات المتعلقة بصفاتك البدنية واهتمامات العناية  •
الحصول عليها من خالل االستشارات أو االستبيانات المتعلقة بالجمال أو عند زيارتك لصفحاتنا على وسائل  

 التواصل االجتماعي أو المدونات أو المنتديات أو التعامل مع خدمة العمالء أو خدمة الدردشة لدينا(؛ و/أو

 المراسالت واالتصاالت التي تجري بيننا وبينك.  •

باإلضافة إلى ذلك، نقوم في بعض األحيان بإجراء عروض ترويجية أو إقامة فعاليات يمكنك من خاللها إخبارنا عن  
شخص تعرفه قد يكون مهتًما بمنتجاتنا وخدماتنا. وإذا منحك هذا الشخص إذنًا بتقديم ببياناته لنا، فلن نستخدم معلوماته إال 

غير ذات صلة. كما قد نذكر أنك قمت بالتوصية في الرسالة التي نرسلها   لهذا السبب ولن نرسل إليه أي عروض أخرى
 إليه.  

  



 

  

 إننا ال نجمع معلومات عن األشخاص القاصرين عن قصد. 

المعلومات التي يتم جمعها تلقائياً عند استخدامك لمنصاتنا أو صفحاتنا على وسائل التواصل االجتماعي أو عند التعامل مع 
 رنت.إعالناتنا عبر اإلنت

 نقوم بجمع المعلومات التالية بصورة تلقائية: 

( الخاص بجهازك، ونوع المتصفح وإصداره،  IPالمعلومات الفنية، بما في ذلك، عنوان بروتوكول اإلنترنت ) •
وإعداد المنطقة الزمنية، وأنواع المكونات اإلضافية للمتصفح وإصداراتها، ونظام التشغيل والمحددات المميزة 

 للجهاز، ومحددات الترويج؛ 

إلى المنصات الخاصة بنا وعبرها ومنها   URLومعلومات حول زيارتك، بما في ذلك، تاريخ تصفح عناوين  •
)بما في ذلك، التاريخ والوقت(؛ والمنتجات التي قمت بعرضها أو البحث عنها؛ والمحتويات )وأي إعالنات( 

ة الصفحة، وأخطاء التحميل، وطول فترة الزيارات إلى  التي قمت بعرضها والتفاعل معها؛ وأوقات استجاب
صفحات محددة، ومعلومات تفاعل الصفحة )على سبيل المثال، التمرير والنقرات وتمريرات الفأرة(، والطرق 

 المستخدمة للتصفح بعيداً عن الصفحة. 

ولمعرفة المزيد، يُرجى مراجعة  يتم جمع بعض هذه المعلومات باستخدام ملفات تعريف االرتباط والتقنيات ذات الصلة. 
 حول "ملفات تعريف االرتباط والتقنيات ذات الصلة".  3القسم 

 المعلومات الُمجمعة من مصادر خارجية

علومات مثل تفضيالتك واهتماماتك وغيرها من البيانات نقوم من وقت آلخر )عندما يسمح القانون الساري بذلك( بجمع م
الديموغرافية من مصادر خارجية موثوقة متاحة للعامة أو تجارياً )مثل شركاء األعمال وشركاء التجزئة، وخدمات الدفع  

سيتم والتسليم، وشبكات التواصل االجتماعي، وشبكات الدعاية، ومزودي التحليالت، ومقدمي معلومات البحث( والتي 
 استخدامها لألغراض الُموضحة في هذه السياسة.  

كما نتلقّى أيضاً البيانات الشخصية التي تقدمها إلى الموزعين المعتمدين لمنتجاتنا وخدماتنا والتي سيتم استخدامها في 
 األغراض الُموضحة في هذه السياسة.

نحصل على المعلومات من مقدم خدمة معالجة الدفع   عند سداد قيمة منتجاتك )سواًء في المتجر أو عبر اإلنترنت(، فإننا
الخاص بنا )وايركارد أيه جي( والذي سيجري فحوصات ائتمانية وفحوصات لمكافحة االحتيال بشأنك وطريقة الدفع التي  

تقدمها للتحقق من هويتك والتحقق من صحة بطاقة الخصم أو االئتمان الخاصة بك، من أجل الحصول على التصريح  
 لبطاقة الخصم أو االئتمان و/أو التصريح بعمليات الشراء الفردية.   األولي

لضمان دقة البيانات ولتزويدك بتجربة عمالء أفضل، نقوم بربط أو دمج المعلومات التي نجمعها من المصادر والقنوات 
عالنات )فعلى سبيل  المختلفة الُموضحة أعاله من أجل توفير الخدمات الشخصية والمحتوى واالتصاالت المستهدفة واإل

المثال، نقوم بدمج البيانات بشأن عمليات الشراء عبر اإلنترنت الخاصة بك باستخدام المعلومات التي يتم جمعها من 
البوتيكات والمتاجر والمنصات الخاصة بنا مثل التفاصيل التي يتم الحصول عليها من االستشارات المتعلقة بالجمال بحيث 

خصية وتوصيات بشأن العناية بالبشرة وفقًا لطرق التواصل المفضلة لديكم(. ويشمل ذلك دمج  يمكننا تزويدك بعروض ش
 المختلفة.   La Prairieالبيانات الشخصية التي تجمعها شركات 

ال يتعين عليك تقديم بيانات شخصية للوصول إلى المنصات، ولكن هناك بعض الوظائف )على سبيل المثال، إمكانية 
بر الموقع اإللكتروني( لن تصبح متاحة أمامك بدون تقديم تلك البيانات. ومع ذلك، يمكنك اختيار ما إذا  شراء منتجاتنا ع

كنت تريد تلقي مراسالت تسويقية منا أم ال، ولن نرسل لك هذه المراسالت إال إذا حصلنا على الموافقة المناسبة لفعل  
 أدناه.   5القسم  يفية استخدامنا لبياناتك الشخصية، يُرجى مراجعة ذلك. ولمزيٍد من المعلومات حول تفضيالتك فيما يتعلق بك

 يُحظر عليك تقديم معلومات عن أي شخص آخر ما لم يتم الحصول على تصريح منه للقيام بذلك. 

  

https://www.laprairie.co.uk/gb/privacy-policy.html#cookies
https://www.laprairie.co.uk/gb/privacy-policy.html#cookies
https://www.laprairie.co.uk/gb/privacy-policy.html#cookies
https://www.laprairie.co.uk/gb/privacy-policy.html#your-right
https://www.laprairie.co.uk/gb/privacy-policy.html#your-right
https://www.laprairie.co.uk/gb/privacy-policy.html#your-right


 

  

 لماذا نحن بحاجة إلى بياناتك الشخصية؟ . 2

 نعالج بياناتك الشخصية لألسباب المذكورة أدناه: 

إلنجاز أحد العقود أو اتخاذ خطوات مرتبطة بأحد العقود: يكون ذلك مناسباً عندما تقوم بعملية شراء منا: ويشمل  •
 ذلك:  

o إعداد وإدارة حسابك عبر اإلنترنت على منصتنا؛ 

o  تأدية الطلبات ومعالجة المعامالت الخاصة بك )ويشمل ذلك معالجة تفاصيل الدفع الخاصة بك
طاقات االئتمان وأنشطة منع االحتيال(؛ وقد تكون هذه الفحوصات مطلوبة، من وعمليات التحقق من ب

بين أمور أخرى، للتحقق من هويتك والتحقق من صحة بطاقة الخصم أو االئتمان والحصول على  
 التصريح األولي لبطاقة الخصم أو االئتمان و/أو للسماح بعمليات الشراء الفردية؛ 

o لخدمة واالستجابة الستفساراتك؛ وإرسال المراسالت المتعلقة با 

إذا كان ذلك مطلوباً لألغراض التي تصّب في مصلحتنا أو مصالح الغير القانونية. وتتمثل هذه المصالح في ما   •
 يلي: 

o  السماح لك بالمشاركة في ميزات الموقع اإللكتروني التفاعلية؛ 

o  طلب رأيك أو المشاركة في البحث السوقي؛ 

o لمحتوى واالتصاالت المستهدفة واإلعالنات عبر كل من منصاتنا ومواقع  توفير الخدمات الشخصية وا
الشركاء المختارة األخرى وبرامج الوالء وبرامج العمالء األخرى. وقد نقوم بذلك من خالل ربط أو  

دمج المعلومات التي نجمعها من المصادر والقنوات المختلفة الموضحة أعاله أو من خالل إنشاء  
عوامل مختلفة مثل عمرك وجنسك أو اهتماماتك المستنتجة. ونحن نعمل مع مقدمي شرائح بناًء على 

خدمات منصة إدارة البيانات للمساعدة في هذه العملية. وقد تتضمن بعض هذه األنشطة استخدام ملفات 
 لمزيٍد من المعلومات(؛  3القسم تعريف االرتباط والتقنيات المماثلة األخرى )راجع  

o   مراقبة حسابك من أجل منع االحتيال أو اإلرهاب أو الخداع أو الحوادث األمنية أو الجرائم و/أو
 التحقيق بشأنها و/أو اإلبالغ عنها وفقاً للقانون الساري؛ 

o منصاتنا أو منتجاتنا أو خدماتنا؛  التحقيق في أي شكاوى نتلقّاها منك أو من الغير بشأن 

o  ومراقبة استخدام منصاتنا واستخدام المعلومات الخاصة بك لمساعدتنا على مراقبة وتحسين وحماية
منتجاتنا والمحتوى والخدمات والمنصات، المتاحة عبر اإلنترنت وغير المتصلة باإلنترنت، وتجاربك 

الديموغرافية والتحليالت وتنظيف البيانات وقياس  معنا ويشمل ذلك ما يتم من خالل البحث والدراسات
 فعالية حمالت الدعاية والترويج الخاصة بنا؛ 

o   استخدام البيانات الشخصية في ما يتعلق بالمطالبات القانونية واالمتثال واألغراض التنظيمية
أو التقاضي( أو  والتحقيقية )بما في ذلك اإلفصاح عن هذه البيانات الشخصية وفقاً لإلجراءات القانونية

 Laأو أي اتفاقيات أخرى أو لحماية الحقوق أو الممتلكات أو سالمة  شروط االستخدامإنفاذ أو تطبيق 
Prairie  أو عمالئنا أو غيرهم؛ 

o  .ألغراض اإلبالغ المؤسسي الداخلي لدينا 

 تمنحنا موافقتك:   عندما •

o  حيث تطلب منا أن نخبرك بشأن منتجاتنا وخدماتنا والعروض الترويجية والفعاليات الخاصة بنا عبر
الهاتف أو البريد أو الرسائل النصية أو البريد اإللكتروني أو عبر اإلنترنت أو عبر التطبيقات الخاصة  

وفقاً لطرق التواصل المفضلة لديكم وإلى   بنا أو حيث تطلب منا أن نرسل إليك عينات وهدايا ومكافآت
الحد المسموح به بموجب القوانين السارية. ويشمل ذلك االتصال بنا من جانب أي من شركات 

ه والمتعلق بكيفية التحكم في هذه  أدنا 5القسم المجموعة ألجل هذه األغراض )يُرجى مراجعة 
 التحديثات(؛ 

o   ًأدناه؛ 3للقسم عندما تمنحنا موافقتك على وضع ملفات تعريف االرتباط والتقنيات ذات الصلة وفقا 

o  للغرض الذي نوضحه في حينه. في الحاالت األخرى حيث نطلب موافقتك 

 لألغراض المطلوبة بموجب القانون  •

o  .استجابةً لطلبات الحكومة أو سلطات إنفاذ القانون التي تجري اختباراً ما 
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 الكشف عن البيانات الشخصية الخاصة بك  

المذكورة في قسم مراقبي البيانات وجهات االتصال المذكور أدناه، يجوز لنا مشاركة  La Prairieباإلضافة إلى شركات 
 بياناتك الشخصية )عند السماح بذلك وفقاً لقوانين الخصوصية السارية( مع:

الشركات األخرى ضمن مجموعتنا لألغراض الموضحة أعاله. ويمكن العثور على قائمة كاملة بشركات  •
 هنا؛مجموعتنا 

 الموزعون الُمرخص لهم لألغراض الموضحة أعاله؛  •

 البنوك ومقدمو خدمات الدفع التابعين لنا )وايركارد أيه جي( لغرض معالجة المعامالت؛ •

مات شبكات التواصل االجتماعي، األطراف الخارجية، عندما نحصل على إذن منك لفعل ذلك )مثل مقدمي خد •
أو خدمة اإلرشاد والتوجيه، أو شركاء البيع بالتجزئة لدينا(. وستخضع بياناتك الشخصية لسياسات الخصوصية  

 المتبعة لدى هذه األطراف الخارجية عند مشاركة تلك البيانات معها؛

و على جزء كبير من أصولنا من قبل طرف  المشترون المحتملون أو النهائيون ألعمالنا )إذا تم االستحواذ علينا أ •
 خارجي أو إذا تم دمجنا مع طرف خارجي، ويشمل ذلك الدمج بسبب اإلفالس(؛  

أي جهة إلنفاذ القانون أو محكمة أو جهة تنظيمية أو جهة حكومية أو أي طرف ثالث آخر إذا رأينا أن ذلك   •
 شروط االستخداممن أجل إنفاذ أو تطبيق  ضرورّي من أجل االمتثال اللتزام قانوني أو تنظيمي أو خالفه

أو ممتلكاتها أو سالمتها أو عمالئنا أو الغير.  La Prairieالخاصة بنا أو أي اتفاقيات أخرى؛ أو لحماية حقوق 
لمؤسسات األخرى ألغراض الحماية من االحتيال والتقليل من ويشمل ذلك تبادل المعلومات مع الشركات وا

 المخاطر االئتمانية؛ أو

مقدمو الخدمات الخارجيون لدينا )باإلضافة إلى شركات المجموعة( الذين يؤدون الخدمات نيابة عنا بناًء على  •
الضرورة ألداء  تعليماتنا. ونحن ال نصرح لهذه األطراف باستخدام المعلومات أو اإلفصاح عنها إال عند

الخدمات نيابة عنا أو لالمتثال للمتطلبات القانونية. وتشمل أمثلة هذه األطراف الشركات التي تؤدي الطلبات 
وتدير عمليات االسترداد، وتوفر استضافة البيانات ودعمها وتخصيص المحتوى وخدمات اإلعالن والتسويق 

 البيانات وإدارتها وتقسيمها وتحليلها.)بما في ذلك اإلعالنات الرقمية والشخصية( وتنظيف 

كما نشارك المعلومات أيضاً مع أطراف خارجية من بينها شركائنا في وسائل التواصل االجتماعي وشركاء محرك 
 البحث؛

نقوم بتجميع بياناتك الشخصية باإلضافة إلى معلومات العمالء اآلخرين، وإنشاء مجموعة بيانات من المعلومات حول 
استخدام منصاتنا، وشراء منتجاتنا، وغيرها من المعلومات العامة المجمعة عن عمالئنا. وعلى الرغم من أن مجموعة  

ن أن تحدد هويتك بشكل مباشر كفرد، فإنها تقدم رؤية قيّمة حول  البيانات هذه مجمعة ومجهولة، مما يعني أنها ال يمك
 استخدام منصاتنا وسوف نشاركها مع أطراف خارجية محددة. وتشمل هذه األطراف شركات مجموعتنا. 

كما نقوم بنقل المعلومات الخاصة بك إلى مقدمي خدمات تقنيات اإلعالنات وشركاء وسائل التواصل االجتماعي وشركاء 
( بحيث يمكنهم التعرف على أجهزتك وتقديم Twitterو Googleو Facebookالبحث لدينا )بما في ذلك محرك 

المحتوى واإلعالنات القائمة على االهتمامات. ويمكن أن تتضمن المعلومات اسمك، أو عنوانك البريدي، أو بريدك 
يقوم مقدمو الخدمات بمعالجة المعلومات في  اإللكتروني، أو ُمعّرف جهازك، أو ُمعّرف آخر في شكل مشفر. وغالبًا ما

شكل مجزأ أو غير محدد الهوية. ويمكن لمقدمي الخدمات هؤالء جمع معلومات إضافية منك، مثل عنوان بروتوكول 
( الخاص بك ومعلومات عن متصفحك أو نظام التشغيل الخاص بك؛ ودمج معلومات حولك بمعلومات  IPاإلنترنت )

ي جمعيات مشاركة البيانات التي نشارك فيها؛ ويمكنهم وضع أو التعرف على ملفات تعريف واردة من شركات أخرى ف
االرتباط الفريدة الخاصة بهم عبر متصفحك. وتمتلك األطراف الخارجية التي تقوم بإنشاء ملفات تعريف االرتباط هذه 

 اط هذه أو كتابتها.سياسات الخصوصية الخاصة بها وال يمكننا الوصول لقراءة ملفات تعريف االرتب
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 عمليات نقل البيانات 

إذا كنت تقيم في االتحاد الروسي، فقد يتم تخزين البيانات الشخصية التي تقدمها من خالل منصاتنا على خوادم في  
 الواليات المتحدة. 

من خالل منصاتنا  إذا كنت تقيم في المنطقة االقتصادية األوروبية وسويسرا، يتم تخزين البيانات الشخصية التي تقدمها
وإننا نقوم بنقل البيانات الشخصية الخاصة بك   كون مدعومة من الواليات المتحدة.على خوادم في الواليات المتحدة وت

)سواًء تم جمعها عبر اإلنترنت أو دون االتصال باإلنترنت( إلى شركات مجموعتنا ومقدمي الخدمة اآلخرين الذين  
مختلف أنحاء العالم بما في ذلك المتواجدين في دول خارج المنطقة االقتصادية األوروبية يقومون بوظائف بالنيابة عنا في  

وسويسرا ويجوز تخزين هذه المعلومات ومعالجتها في تلك الدول التي قد يكون لها معايير مختلفة لحماية البيانات عن  
عمل فيها، يُرجى مراجعة تلك التي تُطبق في بلد إقامتك. وللحصول على قائمة بأسماء الدول التي ن

www.laprairie.com. 

بالنسبة لألشخاص األوروبيين والسويسريين، إذا تم نقل البيانات الشخصية الخاصة بك إلى خارج المنطقة االقتصادية  
األوروبية وسويسرا، وكان ذلك لشركة بالمجموعة أو لمقدم خدمات في دولة ال تخضع لقرار كفاية من قبل مفوضية  

علوماتك بشكل كاٍف سواًء بموجب شروط تعاقدية معيارية معتمدة  االتحاد األوروبي، فإننا سنتخذ خطوات لضمان حماية م
من قبل المفوضية األوروبية أو سويسرا أو شهادة حماية الخصوصية المناسبة أو من خالل قواعد الشركات الملزمة.  

القسم  في ويمكن الحصول على نسخة من اآللية ذات الصلة لمراجعتها عند الطلب باستخدام تفاصيل االتصال الموجودة 
. وإلى الحد الذي ال تُطبق فيه اآلليات المذكورة أعاله فإنك توافق على عمليات نقل البيانات المذكورة عن طريق 7

 تزويدنا ببياناتك الشخصية والتفاعل مع منصاتنا.

 يانات حفظ الب

( بالقدر الالزم لتنفيذ األغراض  1سيتم حفظ البيانات الشخصية الخاصة بك لمدة زمنية ُمعينة بناًء على المعايير التالية: )
( أي طلب حذف يُقدم من جانبكم في الحاالت 3( أي متطلبات قانونية سارية؛ أو )2الُموضحة في هذه السياسة؛ أو ) 

صية الُمستخدمة لتزويدك بالمراسالت والخدمات الشخصية للفترة التي تسمح بها المعنية. وسيتم حفظ البيانات الشخ
 .7القسم القوانين السارية. لمزيٍد من المعلومات، يُرجى االتصال بنا باستخدام التفاصيل الواردة في 
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 ملفات تعريف االرتباط والتقنيات ذات الصلة. 3

 ما هي ملفات تعريف االرتباط؟ 

إننا نستعين بمقدمي خدمات خارجيين الستخدام ملفات تعريف االرتباط وإشارات الويب وغيرها من التقنيات المماثلة على  
منصاتنا وصفحات التواصل االجتماعي والمراسالت الخاصة بنا. وإننا نقوم بذلك من أجل فهم استخدامك لخدماتنا 

وتحسين عمليات الدعاية والتسويق الخاصة بنا ولتمكين شركات  وتحسين تجربتك وتمكين الميزات الشخصية والمحتوى 
 الدعاية الخارجية من مساعدتنا على تقديم إعالنات خاصة باهتماماتك عبر اإلنترنت. 

ملفات تعريف االرتباط هي عبارة عن ملفات نصية قصيرة ترسلها المواقع اإللكترونية إلى جهاز الكمبيوتر أو الجوال  
هاز آخر متصل باإلنترنت من أجل تحديد المتصفح الخاص بك بصورة متميزة أو من أجل تخزين الخاص بك أو أي ج

 المعلومات أو اإلعدادات في المتصفح الخاص بك.  

 ملفات تعريف االرتباط الخاصة بنا وما تقوم به:

 يمكن تصنيف ملفات تعريف االرتباط التي نستخدمها على النحو التالي: 

 الضرورية للغاية   ملفات تعريف االرتباط •

تُعد ملفات تعريف االرتباط هذه من األمور الضرورية من أجل استخدامك للموقع اإللكتروني وميزاته، مثل  
تخزين المنتجات التي تختارها في حقيبة التسوق الخاص بك مع متابعة التسوق و/أو تصفح الصفحات المختلفة 

في الموقع اإللكتروني. ويتعين علينا استخدام ملفات تعريف   بالموقع اإللكتروني والوصول إلى المناطق اآلمنة
 االرتباط لتشغيل الموقع اإللكتروني كما ينبغي، سواًء وافقت على استخدام هذه الملفات أم لم توافق. 

 ملفات تعريف االرتباط التحليلية/الخاصة باألداء •

خدامك لموقعنا اإللكتروني والخدمات، من تقوم ملفات تعريف االرتباط هذه بجمع المعلومات بشأن كيفية است 
أجل تحسين أدائك وتطويرها وفقاً لتفضيالت عمالئنا وزوارنا. فعلى سبيل المثال يمكن استخدام ملفات تعريف  

 االرتباط وإشارات الويب من أجل:  

ترونية الخاصة  اختبار التصميمات المختلفة والتأكد من أننا نحتفظ بشكل أسلوب متسق في مختف المواقع اإللك -
 بنا؛ 

 تعقب وتوفير تحليل االتجاه بشأن كيفية تفاعلك مع مواقعنا اإللكترونية ومراسالتنا؛   -

 تعقب األخطاء وقياس مدى فعالية حمالتنا الترويجية.  -

سيتم تجميع البيانات التي ُجمعت بشكل عام للتعرف على االتجاهات وأنماط االستخدام لتحليل األعمال وتحسين 
الموقع/المنصة ومقاييس األداء. كما قد تتم مشاركة ملفات تعريف االرتباط الخاصة بنا أو التحليل الناتج مع شركاء 

دد الزوار الذين يزورون مواقعنا اإللكترونية، وعدد العمالء الذين  األعمال لدينا. ويتضمن نوع المعلومات التي نجمعها ع
يسجلون الدخول، ووقت زيارتهم، ومدة الزيارة وأي من مواقعنا اإللكترونية وخدماتنا التي تمت زيارتها، ولكن ال يتم  

ع اإللكترونية لشركائنا.  استخدامها بشكل عام لتحديد هويتك بشكل فردي. كما قد نتلقى معلومات مماثلة عن زوار المواق
لهذا الغرض. ومن أجل االنسحاب من خدمة التتبع   Google، التي تديرها شركة Google Analyticsونحن نستخدم 

 . https://tools.google.com/dlpage/gaoptout، تفضل بزيارة Google Analyticsمن جانب 
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 ملفات تعريف االرتباط للوظيفة  •

تتيح ملفات تعريف االرتباط هذه للموقع اإللكتروني تذكرك من أجل تزويدك بميزات مخصصة محسنة )على  
سبيل المثال، تفضيالت اللغة(. كما يمكن استخدام ملفات تعريف االرتباط هذه لتذكر التغييرات التي أجريتها 

التي يمكنك تخصيصها. وقد  على حجم النص والخطوط واألجزاء األخرى من صفحات الموقع اإللكتروني 
تكون المعلومات التي تجمعها ملفات تعريف االرتباط هذه مجهولة وال يمكنها تتبع نشاط التصفح الخاص بك 

 على المواقع اإللكترونية األخرى. 

 ملفات تعريف االرتباط الخاصة بوسائل التواصل االجتماعي    •

علومات باستخدام المشاركة أو زر "إعجاب" في وسائل تُستخدم ملفات تعريف االرتباط هذه عند مشاركتك للم
التواصل االجتماعي على الموقع اإللكتروني أو التواصل معنا عبر أو من خالل مواقع شبكات التواصل  

، والتي قد تربط استخدامك لمنصاتنا بأنشطة االستهداف/اإلعالن. وليس لدينا أي Facebookاالجتماعي، مثل 
تستخدم بها شبكات التواصل االجتماعي ملفات تعريف االرتباط. وتخضع التعامالت مع   تحكم في الكيفية التي

 هذه الميزات لسياسة الخصوصية الخاصة بالشركة التي تقدمها.

 ملفات تعريف االرتباط الخاصة باالستهداف/ اإلعالن   •

ر كل من مواقعنا اإللكترونية  تُستخدم ملفات تعريف االرتباط هذه لتقديم إعالنات أكثر صلة بك وباهتماماتك عب
والمواقع اإللكترونية لشركات مجموعتنا وعبر مواقع شركائنا اإللكترونية. فنحن نقدم اإلعالنات المستهدفة  

لقاعدة عمالئنا الحاليين وكذلك األفراد اآلخرين الذين نعتقد أن منتجاتنا وخدماتنا ستثير اهتمامهم. كما تُستخدم  
ات التي ترى فيها إعالنًا ما، باإلضافة إلى المساعدة في قياس فعالية الحمالت أيًضا للحد من عدد المر

اإلعالنية. وهي تتيح لنا فهم وتقييم مرات النقرات فوق إعالناتنا حتى نتمكن من تحسين الخدمة التي تتلقاها. 
لموقع إلكتروني وعادةً ما توضع من قبل شبكات دعاية بعد الحصول على إذن منا. وتعمل على تذكر زيارتك 

وتتم مشاركة هذه المعلومات مع مؤسسات أخرى مثل المعلنين. وقد يفترض المعلنون واألطراف الخارجية  
األخرى )بما في ذلك شبكات الدعاية وشركات عرض اإلعالنات ومقدمي الخدمات اآلخرين الذين قد يعتمدون 

خصي أو ينقرون فوقه بمثابة جزء من المجموعة  عليهم( أن المستخدمين الذين يتفاعلون مع إعالن أو محتوى ش
 التي يكون اإلعالن أو المحتوى موجًها لها. 

االنسحاب من ملفات تعريف االرتباط المتعلقة باإلعالنات الموجهة، يمكنك زيارة  
www.youronlinechoices.eu. ى إلغاء اشتراكك في رؤية اإلعالنات تماًما ومع ذلك، لن يؤدي هذا إل-  

يعني االنسحاب ببساطة أن اإلعالنات لن تكون موجه لك. ويُرجى مالحظة أن عدد الشبكات المدرجة في هذا  
 الموقع يفوق عدد الشبكات التي نستخدمها على موقعنا. 

 ارجية التالية على منصاتنا: إننا نستخدم ملفات تعريف االرتباط الخاصة باإلعالن التابعة لألطراف الخ

 الوصف الشركة

Google   
لنا بتقديم إعالنات قائمة على االهتمام على   GA Audiencesيسمح ملف تعريف االرتباط 

 شهراً. 13الويب وداخل التطبيقات. ويبلغ الحد األقصى لدورة حياة ملف تعريف االرتباط 

DataXu   

إمكانية الوصول إليك عبر اإلعالنات التي   DataXuيوفر لنا ملف تعريف االرتباط الخاص بـ 
. ويبلغ الحد األقصى لدورة حياة DataXuخاصة بـ يتم بثها على شبكة المواقع اإللكترونية ال

 شهراً. 13ملف تعريف االرتباط 

Criteo  

لنا بالوصول إليك عبر اإلعالنات بمجرد أن تقوم بزيارة   Criteoيسمح ملف تعريف االرتباط 
منصاتنا أو بمجرد أن تتعامل مع إعالن مختلف في الماضي. ويبلغ الحد األقصى لدورة حياة 

 شهراً. 13ف االرتباط ملف تعري

Facebook   

لنا بأن نقدم لك إعالنات قائمة على االهتمام على   Facebookيسمح ملف تعريف االرتباط 
شبكة التواصل االجتماعي عبر اإلنترنت. ويبلغ الحد األقصى لدورة حياة ملف تعريف االرتباط 

 شهراً.  13
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DoubleClick  
(Google  ) 

لنا بتحديد نوع اإلعالنات التي قد ترغب في   DoubleClickتسمح ملفات تعريف االرتباط 
 شهراً. 13رؤيتها من خالل ما تتصفحه. ويبلغ الحد األقصى لدورة حياة ملف تعريف االرتباط 

Yahoo   
لنا بتقديم إعالنات قائمة على االهتمام  Yahoo! Audiencesيسمح ملف تعريف االرتباط 

 شهراً. 13الحد األقصى لدورة حياة ملف تعريف االرتباط  على الويب وداخل التطبيقات. ويبلغ

 سجالت خادم الويب وإشارات الويب 

بالتزامن مع الحصول على المعلومات من خالل ملفات تعريف االرتباط، قد تسجل خوادم الويب الخاصة بنا تفاصيل مثل 
النظام األخرى، باإلضافة إلى اللغة التي يستخدمها نوع نظام التشغيل الخاص بك، ونوع المتصفح، والمجال، وإعدادات 

نظامك والبلد والمنطقة الزمنية التي يوجد بها جهازك. كما قد تسجل سجالت خادم الويب معلومات مثل عنوان صفحة  
ه ( للجهاز الذي تستخدمه لالتصال باإلنترنت. وتساعدنا هذIPالويب التي تربطك بموقعنا وعنوان بروتوكول اإلنترنت )

المعلومات على استكشاف األخطاء وإصالحها وتحسين األداء والحفاظ على أمان منصاتنا. ومن أجل التحكم في خوادم  
الويب التي تجمع هذه المعلومات، قد نضع عالمات على صفحات الويب الخاصة بنا تُسّمى "إشارات الويب". وتُعتبر هذه  

خوادم ويب معينة وملفات تعريف االرتباط الخاصة بها. وقد نستخدم  هي تعليمات الكمبيوتر التي تربط صفحات الويب ب
أيًضا ملفات تعريف االرتباط والتقنيات المماثلة )مثل إشارات الويب( للسماح لنا بمعرفة ما إذا كان قد تم فتح رسالة بريد  

صحيح أو لقياس األداء وتقديم   إلكتروني أرسلناها إليك والتصرف وفقًا لها وما إذا كانت أدواتنا البريدية تعمل بشكل
 المحتوى واإلعالنات األكثر صلة بك.

 هل يمكنني االنسحاب من ملفات تعريف االرتباط والتقنيات المماثلة؟ 

إذا كنت ال ترغب في السماح بوجود ملفات تعريف االرتباط على اإلطالق، أو ترغب في السماح باستخدام ملفات تعريف 
الرجوع إلى إعدادات متصفحك. كما يمكنك استخدام إعدادات متصفحك لسحب موافقتك على  ارتباط معينة فحسب، يُرجى 

استخدامنا لملفات تعريف االرتباط في أي وقت وحذف ملفات تعريف االرتباط التي تم تعيينها بالفعل. لمعرفة المزيد عن  
عند رفض   . cookies/-http://www.allaboutcookies.org/manageملفات تعريف االرتباط، تفضل بزيارة: 

أو تعطيل ملفات تعريف االرتباط، قد تصبح بعض محتويات أو وظائف الموقع اإللكتروني غير متاحة لك. وترد تفاصيل  
وملفات تعريف االرتباط المتعلقة باإلعالنات المستهدفة في األقسام   Google Analyticsكيفية إلغاء االشتراك في 

 السابقة. 

نظًرا ألن إشارات الويب مطابقة ألي طلب محتوى آخر مضمن في وصفة صفحة الويب، ال يمكنك االنسحاب منها أو 
م تنزيل الصور  رفضها. ومع ذلك، قد تتمكن من تعطيل إشارات الويب في رسائل البريد اإللكتروني من خالل عد

المضمنة في الرسائل التي تتلقاها )تختلف هذه الميزة وفقًا لبرنامج البريد اإللكتروني المستخدم في جهاز الكمبيوتر 
الشخصي الخاص بك(. ومع ذلك، قد ال يؤدي فعل ذلك دائًما إلى تعطيل إشارة الويب أو غيرها من التقنيات المماثلة 

كتروني نظًرا إلمكانيات معينة لبرامج البريد اإللكتروني. ولمزيٍد من المعلومات حول هذا الواردة في رسالة البريد اإلل
األمر، يُرجى الرجوع إلى المعلومات التي يقدمها لك برنامج البريد اإللكتروني أو مقدم الخدمة. كما قد تصبح إشارات  

االرتباط أو تعديل إعدادات ملفات تعريف الويب غير فعالة في بعض الحاالت من خالل االنسحاب من ملفات تعريف 
 االرتباط في متصفحك. 
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 الحفاظ على بياناتك الشخصية في وضع آمن . 4

نحن ملتزمون بحماية البيانات الشخصية التي نجمعها، كما أن الحفاظ على بياناتك الشخصية في وضع آمن يُعد أمًرا في  
لضمان حماية بياناتك الشخصية من المعالجة غير المصرح بها أو غير القانونية غاية األهمية بالنسبة لنا. ونتخذ خطوات 

وضد الفقد أو التلف أو التدمير أو اإلفصاح العرضي، ونقصر الوصول إلى بياناتك الشخصية على األشخاص الذين  
 يحتاجون بشكل معقول إلى الوصول إليها، وذلك لتوفير المنتجات أو الخدمات لك. 

أي بيانات يتم نقلها من المتصفح الخاص بك إلى المنصات الخاصة بنا من خالل نماذج عبر اإلنترنت أو  يجري تأمين 
عبارة عن بروتوكول تشفير   SSLوتقنية  (.)طبقة المقابس اآلمنة SSLمحدد موقع متجرنا أو عربة التسوق عبر تقنية 

 يضمن خصوصية البيانات وسالمتها بين طرفين متصلين موثقين.

حتوي منصاتنا على روابط إلى ومن مواقع إلكترونية مملوكة ألطراف خارجية. عند اتباعك رابط إلى أي من هذه  قد ت
المواقع اإللكترونية، يُرجى مالحظة أن هذه المواقع اإللكترونية لديها سياسات الخصوصية المتبعة لديها، كما أننا ال 

الكيفية التي قد تستخدم بها تلك األطراف الخارجية بياناتك الشخصية. نتحمل أية مسئولية أو التزام عن تلك السياسات أو 
 يُرجى مراجعة هذه السياسات قبل تقديم أية بيانات شخصية إلى هذه المواقع اإللكترونية.

عند قيامك بإنشاء حساب لدينا، سيُطلب منك تقديم اسم مستخدم الحساب وكلمة المرور كجزء من اإلجراءات األمنية 
 ة لدينا. يجب عليك التعامل مع هذه المعلومات على أنها معلومات سرية ويُحظر عليك اإلفصاح عنها للغير.المتبع

 حقوقك  . 5

نحن نسعى جاهدين إلمدادك بالخيارات المتعلقة بالبيانات الشخصية التي تقدمها لنا. وتتيح لك اآلليات التالية التحكم في  
 بياناتك الشخصية: 

إذا كنت ترغب في أن يتم إعالمك عن   والتسويق والتخصيص )غير المتصل باإلنترنت وعبر اإلنترنت(:اإلعالن 
منتجاتنا وخدماتنا والفعاليات وبرامج الوالء وبرامج العمالء األخرى باإلضافة إلى األنشطة الترويجية األخرى، يمكنك  

اإلشارة إلى تفضيالت االتصال الخاصة بك من خالل مربع )مربعات( االختيار ذات الصلة في المنصات الخاصة بنا أو  
لعميل الموجودة في المتاجر أو عن طريق اإلجابة على السؤال )األسئلة( التي يطرحها مستشارو الجمال أو  بطاقات ا

ممثلو المتجر التابعين لنا. وقد يتم تخصيص بعض أنشطتنا ومراسالتنا بما يتناسب مع اهتماماتك وتفضيالتك الخاصة  
 القانون(. )التي سيتم تنفيذها بإذن منك، إذا كان ذلك مطلوبًا بموجب 

إذا كنت ترغب في التوقف عن تلقي مراسالتنا التسويقية )و/أو ترغب في االنسحاب من المراسالت التسويقية  
الشخصية(، فما عليك سوى إبالغنا في أي وقت عن طريق اتباع تعليمات االنسحاب من المراسالت ذات الصلة أو  

أن هذا لن يمنعك من تلقي رسائل الخدمة )أي المراسالت غير   . ويُرجى مالحظة7استخدام التفاصيل الواردة في القسم 
 التسويقية، مثل تحديثات البريد اإللكتروني حول حالة طلبك أو اإلشعارات حول أنشطة حسابك( منا. 

يمكنك ضبط متصفحك لرفض جميع ملفات ملفات تعريف االرتباط/التقنيات المماثلة واإلعالنات القائمة على االهتمام: 
االرتباط الخاصة بالمتصفح أو بعضها أو لتنبيهك عند استخدام ملفات تعريف االرتباط أو يمكنك استخدام أدوات  تعريف

  3القسم  االنسحاب المتوفرة. كما أنك تتمتع بخيارات فيما يتعلق باإلعالنات القائمة على االهتمامات. يُرجى مراجعة 
 أعاله. 
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 تفضيالتك  . 6

وفقًا للقانون المعمول به، قد يحق لك أن تطلب منا نسخة من بياناتك الشخصية، أو تصحيحها، أو حذفها، أو تقييد 
االعتراض على  معالجتها، أو أن تطلب منا نقل بعض هذه البيانات الشخصية إلى مؤسسات أخرى. كما قد تتمتع بحقوق 

بعض طرق المعالجة، وكذلك سحب الموافقة عندما نطلب موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية. وعندما نعالج بياناتك  
الشخصية نظًرا ألن لدينا مصلحة مشروعة في فعل ذلك )كما هو موضح أعاله(، يحق لك أيًضا االعتراض على ذلك.  

على سبيل المثال، عندما يمكننا إثبات أن لدينا متطلب قانوني أو   -اقف وقد تكون هذه الحقوق محدودة في بعض المو
التزام تعاقدي لمعالجة بياناتك الشخصية. وفي بعض الحاالت، قد يعني هذا قدرتنا على االحتفاظ ببياناتك الشخصية حتى 

 تك الشخصية.إذا سحبت موافقتك. وفي هذه الحالة، سنطبق التدابير والضمانات المناسبة لحماية بيانا

   .7القسم إذا كنت ترغب في ممارسة أي من هذه الحقوق، يُرجى االتصال بنا باستخدام التفاصيل الواردة في 

 مراقبو البيانات وجهات االتصال  . 7

أن هذه السياسة أو المسائل المتعلقة بالخصوصية بصورة عامة أو من أجل تقديم شكوى بشأن إذا كان لديك أي أسئلة بش
وسوف يسعد  على موقعنا اإللكتروني  اتصل بناامتثالنا لقوانين الخصوصية السارية، يُرجى االتصال بنا باستخدام صفحة  

 فريق خدمات العمالء لدينا بمساعدتك في ذلك.  

 إذا كنت ترغب في ممارسة تفضيالتك وحقوقك على النحو الُمفصل أعاله.  اتصل بنايمكنك استخدام صفحة 

سنقوم باإلقرار بأي شكوى تقدمها والتحقيق بشأنها )بما في ذلك الشكوى بأننا انتهكنا حقوقك بموجب قوانين الخصوصية  
محلولة، يحق لك أيضاً   المعمول بها(. ونأمل أن نتمكن من اإلجابة على استفساراتك ولكن إذا كانت لديك مخاوف غير

 االتصال بالجهة المختصة بحماية البيانات في بلد إقامتك أو مكان االنتهاك المزعوم. 

مراقبو البيانات المسؤولون عن جميع األنشطة )المتصلة باإلنترنت وغير  
 المتصلة باإلنترنت(

LA PRAIRIE GROUP AG 

Industriestrasse 8 
 CH-8604 Zurich-Volketswil 

 سويسرا 
 +  41  44  947 82  10رقم الهاتف:  

 الممثل في االتحاد األوروبي:

 La Prairie Group Deutschland GmbH مسؤول حماية البيانات لشركة 
 sued.de-office@datenschutzعنوان البريد اإللكتروني:  
 +  49 931 304  976 0رقم الهاتف:  

في المتاجر أو عند إتمام بطاقة عميل   La Prairieإذا تمت اإلشارة إلى ذلك في الوقت الذي تقوم فيه بعملية شراء من 
أو إذا قدمت التفاصيل الخاصة بك إلى أحد استشاريي الجمال التابعين لنا أو ممثلينا في المتاجر، سيتم إشراك مراقبي 

 ت المحليين التاليين في العملية: البيانا
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 أستراليا 

 La Prairie Group Australia Pty. Ltdشركة 
    WM Ritchie (Aust.) Pty Limited -عناية /

112-118 Dunning Avenue 

Rosebery NSW 2018 
 أستراليا

 +  61  2 9888 0600رقم الهاتف:  

 

 

 

 النمسا

 La Prairie Group Austria GmbHشركة 
Euro Plaza, Gebäude H 

Lehrbachgasse 13 

 A - 1120 Wien 
 النمسا

 +  43 1  616 45 77 - 0رقم الهاتف:  

 

 الصين 

 .La Prairie (Shanghai) Co. Ltdشركة 
Room 5503, Wheelock Square 

1717 West Nanjing Road 
 Shanghai, PRC 200040 

 الصين 
 +  86 21 62 48 66  55  رقم الهاتف:

 

 فرنسا 

 La Prairie Group France S.A.Sشركة 
54 Ave. Du Général Leclerc 

F - 92513 Boulogne - Cédex 
 فرنسا 

 +  33 1 41 10 21  74رقم الهاتف:  

 

 ألمانيا 

 La Prairie Group Deutschland GmbHشركة 
Lange Strasse 65 

D-76530 Baden-Baden 

 ألمانيا 
 +  49 72 21 683 800رقم الهاتف:  

 : La Prairie Group Deutschland GmbH تفاصيل االتصال بمسؤول حماية البيانات لشركة

 sued.de-office@datenschutzعنوان البريد اإللكتروني: 
 +  49 931 304  976 0رقم الهاتف:  

 

 هونج كونج

 La Prairie Hong Kong Limitedشركة 
Suites 3210-12, 32F One Island East 

18 Westlands Road 

 هونج كونج 
 + 852 2809 0100رقم الهاتف:  
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 إيطاليا 

 .La Prairie S.p.Aشركة 
Corso Italia no 13 

I - 20122 Milano 
 إيطاليا

 +39  02  806 06  51الهاتف:  رقم 

  

 اليابان 

 La Prairie Japan K.Kشركة 

1-8-8 Across Shinkawa Bld. 2 

Shinkawa, Chuo-ku 
 Tokyo, 104-0033 

 اليابان
     4301 5540 3 81+رقم الهاتف: 

 

 كوريا 

 .La Prairie Korea Ltdشركة  
5th floor, Samseongdang Building 747 

Seolleung-ro, Gangnam-gu 
Seoul 101-14 

 كوريا الجنوبية
 +  82263 90 11  11رقم الهاتف:  

 

 روسيا 

 La Prairie Group (RUS) LLCشركة 
 Paveletskaya Tower 

5th floor 

Paveletskaya Square 2, Block B 
115114 Moscow 

 روسيا 
 +  7 495  660 47  50رقم الهاتف:  

 

 سبانيا إ

 .La Prairie Group Iberia S.A.Uشركة 

 Manuel Pombo Angulo 28 - 2ª plantaعناية/ 

28050 Sanchinarro 
Madrid 

 إسبانيا 
 +  34  91  048 42  00رقم الهاتف:  

 

 سويسرا

 
  Laboratoires La Prairie SAشركة 

Industriestrasse 8 
 CH-8604 Zurich-Volketswil 

 سويسرا
 +  41  44  947 82  10رقم الهاتف:  

 

  



 

  

 اإلمارات العربية المتحدة

 La Prairie Middle Eastشركة 
 المنطقة الحرة بمطار دبي 

 ، مجمع أ5Wمبنى 
 219الطابق الثاني، مكتب 

 293758ص.ب: 
 دبي

 اإلمارات العربية المتحدة 
 +  9714  260 22  60رقم الهاتف:  

 

 المملكة المتحدة

 La Prairie (UK) Ltd. High Holborn Houseشركة 
4th floor 

52-54 High Holborn  

London, WC1V 6RL  
 المملكة المتحدة

 +  44 207  968 68  88رقم الهاتف:  

 

 الواليات المتحدة األمريكية

 .La Prairie Incشركة 
680 Fifth Avenue 

 New York, NY 10019 

 الواليات المتحدة األمريكية 
 + 1 212  506 08  40رقم الهاتف:  

 

 المكتب اإلقليمي لموزعي أمريكا الالتينية

333, SE 2nd Avenue 

Suite 2850 

Miami, Florida 33131 
 الواليات المتحدة األمريكية 

 +  1 305  358 66  37رقم الهاتف:  
 

 

 


