المعلومات الشخصية
ما هي المعلومات الشخصية التي نجمعها؟
تعرف عنكم كأفراد ،وتشمل:
"المعلومات الشخصية" هي المعلومات التي ّ
االسم /
رقم الهوية الوطنية او رقم الجواز:
تاريخ الميالد:

وتاريخه:

ومصدره:

بلد اإلقامة:

الجوال:
رقم الهاتف أو ّ
عنوان البريد اإللكتروني:
أنت تقر ان المعلومات التي تم إدخالها صحيحة وانك المسؤول قانونيا عند انتحالك لصفة الغير  ،او إدخال معلومات غير
صحيحة .
كيف نجمع المعلومات الشخصية؟
قد نقوم نحن ومقدمو الخدمات لدينا بجمع معلومات شخصية بأساليب مختلفة ،تشمل ما يلي:
عبر المواقع  :يمكننا أن نجمع المعلومات الشخصية عبر المواقع  ،مثال  :عند تسجيلكم للحصول على إجراء عملية شراء.
كيف نستخدم المعلومات الشخصية؟
قد نستخدم المعلومات الشخصية:
للرد على استفساراتكم وتلبية طلباتكم ،مثل إرسال النشرات اإلخبارية لكم أو اإلجابة على أسئلتكم والرد على تعليقاتكم.
إلرسال معلومات إدارية لكم ،مثل المعلومات المرتبطة بالمواقع والتعديالت التي تطرأ على شروطنا وأحكامنا وسياساتنا.
وبما ّ
أن هذه المعلومات قد تكون مه ّمة الستخدامكم المواقع ،ال يمكنكم التوقف عن تلقّي هذه الرسائل.
إلرسال التحديثات واإلعالنات المتعلقة بمنتجاتنا وحمالتنا الدعائية وبرامجنا .
تحديثات سياسة حماية الخصوصية :
قد نجري تغييرات على هذه السياسة  .لذلك نرجو منكم إلقاء نظرة على اي تحديث جديد في الموقع  .يسري مفعول أي
تغييرات قد نجريها على سياسة حماية الخصوصية منذ لحظة نشر سياسة حماية الخصوصية المراجعة على الموقع .
ويعني استخدامكم المواقع بعد وقبل إجراء هذه التغييرات أنّكم توافقون على سياسة حماية الخصوصية المراجعة.
سياسة الخصوصية :
هذه السياسة للخصوصية توضح المعلومات التي نجمعها عنك وكيفية استخدامها والخطوات التي نتخذها لضمان الحفاظ
عليها آمنة.
ما المعلومات التي نجمعها؟
عند فتح حساب جديد  ،نقوم بجمع معلومات التسجيل للعميل مثل االسم  ،البريد االلكتروني  ،العنوان ،رقم الجوال  ،رقم
الهوية  ،علما ً انه يتوجب تعبئة هذه المعلومات إلكمال عملية التسجيل .كما نقوم بجمع بيانات العمليات الشرائية والمفضلة.
التغييرات على سياسة الخصوصية :
نحن نحتفظ بجميع الحقوق في تغيير أمننا وسياسات الخصوصية في أي وقت  ،لذلك فإننا نوصي بأن تقوم بمراجعة هذه
الصفحة دائما لتكون على علم بسياساتنا الحالية .

(مؤسسة وسط الحاسبات ) هي مؤسسة متخصصة ببيع البطاقات اإللكترونية وال يوجد لدينا سوى االنواع المذكورة في
الموقع الخاص بنا حيث يمكنك التواصل معنا من خالل الموقع التالي ليتسنى لكم التعرف على طبيعة المؤسسة وطبيعة
عملها وكذلك تستطيع ايجاد جميع ارقام حسابات المؤسسة التي تخولك من تحويل أي مبالغ الش
راء من خالل هذه االرقام /https://wasatcard.com/shop
وتتقدم مؤسسة وسط الحاسبات بالشكر الجزيل لكم على التواصل معها ونود اعالمكم بالطريقة الصحيحة لشراء البطاقات
اختصارا للوقت والجهد وحفظ حقوق الطرفين.
اوال  :قراءة الشروط في نظام مؤسستنا وعدم التجاهل ومن ثم الموافقة عليها او رفضها :
شروط البيع هي كالتالي- :
 -1أية أسعار أو عروض أسعار أوصاف يتم تقديمها أو يتم اإلشارة إليها في هذا الموقع ترتبط بمدى التوافر ،وال تمثل
عرضا ً ثابتا ً وقد يتم التراجع عنها أو تعديلها في أي وقت سابق على قبولنا لطلبك .
 - 2رغم أننا نقوم بكل ما في وسعنا للتأكد من توافر المنتج المعروض على الموقع ،إال أنه ال يمكننا أن نضمن توفره
بشكل فوري عند إرسال طلبك .قد نرفض طلبك (دون أدنى مسؤولية) إذا لم نكن قادرين على تنفيذه أو الوفاء به .وفي هذه
الحالة سنقوم برد أي مبلغ تكون قد دفعته مسبقا لهذا الطلب .
 - 3الطلب الذي ترسله يمثل عرضا منك لشراء منتجنا ( البطاقات) بناء على هذه األحكام ويرتبط بمدى قبولنا له.
 -5يسري قبولنا لطلبك ويعتبر العقد متفقا عليه عندما نقبل عرضك صراحة بأن نقوم بإنجاز طلبك .
 -6ينبغي أال تفترض أبدا وجود أي ضمان أو التزام أو أية مسؤولية من جانبنا دون موافقة كتابية صريحة مسبقة منا بذلك.
 -7نحن لدينا الحق في أي وقت قبل قبولنا في التراجع عن أي تخفيض و/أو مراجعة األسعار لمعادلة الزيادات في
التكاليف والتي تشمل (دون االقتصار على ذلك) تكلفة أية خدمات ،أو فرض أية أعباء ضريبية ،أو أية مبالغ أخرى يتم
فرضها وإذا اخترت في هذه الحالة المضي في تنفيذ الطلب ،فإن هذا يعد إقرارا منك بالموافقة على تقديم المنتج وفقا
للوصف المعدل أو السعر الذي تم تصحيحه.
 -8ال تشمل ضريبة القيمة المضافة أو أية ضريبة أخرى السعر المطلوب دفعه  ،أنت توافق على دفع قيمة الضرائب وقت
إرسالك لطلب الشراء.
 -9يجب أن يتم الدفع قبل التسليم وبالطرق المحددة على الموقع (وليس بأية طريقة أخرى ،إال إذا قمنا بالموافقة على ذلك
مسبقا).
 -11استالم البطاقات يتم من خالل الواتس اب او األيميل و ذلك بموجب فاتورة على صيغة  PDFمشفر لبعض
البطاقات .
 -11بمجرد تنفيذ طلبك يجب ان تأكد لنا انه تم استالمك للفاتورة وبعدها ال يحق لك استرجاع او استبدال طلبك .
 -12في حالة رغبتك في استرجاع البطاقة في حالة عدم استخدامها والتأكد من طرفنا من صالحية البطاقة يحق لك
استرجاعها بعد خصم  %11مصاريف ادارية من قيمة المبلغ األساسي ويتم اعادة المبلغ بعد الخصم الى نفس الحساب
الذي استلم منه المبلغ خالل  88ساعة عمل .
 -13في حال رفض الشروط السابقة وطلب عدم استكمال عملية الشراء وقبل اصدار البطاقة وطلب العميل استرجاع
المبلغ يتم استرجاع المبلغ خالل  88ساعة مع خصم بعض الرسوم.
 -18يلتزم العميل بعدم االتصال بمؤسسة وسط الحاسبات بعد استالم البطاقة او االتصال بالمؤسسة عبر الواتس اب اال في
حالة وجود مشكلة في البطاقة .
 -15وفي الظروف التي يسمح للعميل االتصال بالمؤسسة يمنع االتصال من أي رقم خارج السعودية وال يسمح لغير
صاحب الحساب بالتواصل مع مؤسسة وسط الحاسبات .
 -16يرجى العلم ان الملف الذي تم ارساله لك يحتوي على البطاقات التي قمت بطلبها ،ويرجى التأكيد لنا باستالمك الملف
علما بانه ال يمكن استرجاع البطاقة او استبدالها اال في حالة عدم صالحية البطاقة او حسب الشرط رقم ()12من الشروط
واالحكام وان المؤسسة ال تتحمل مسؤولية استخدامك للبطاقات .

 -17يلتزم العميل حامل البطاقة المسؤولية وحده إذا أذن للغير باستخدام البطاقة اوالكود  ،وال تتحمل مؤسسة وسط
الحاسبات أي مسؤولية عن أي اضرار أو نتائج تترتب على عدم التزام حامل البطاقة بذلك .
 -18يقر العميل حامل البطاقة بتحمله وحده دون مؤسسة وسط الحاسبات كامل المسؤولية بعد استالمه للبطاقة المترتبة
على فقدان  ،أو سرقة  ،او تسليمها لشخص آخر  ،أو إفشاء الكود للبطاقة  ،او معلوماتها سوى كان ذلك داخل المملكة
او خارجها .
 -19ال تتحمل مؤسسة وسط الحاسبات أي مسؤولية قانونية أو التزام تجاه العميل حامل البطاقة بعد استالمه للبطاقة .
 -21يلتزم حامل البطاقة المسؤولية التامة في مباشرة جميع العمليات التي تتم باستخدام هذا الكود منه أو من قبل طرف
آخر .
 -21أن جميع االحكام والشروط المعروضة على هذا الموقع جزء ال يتجزء من هذه االحكام والشروط .
 -22في حال الموافقة على الشروط السابقة يجب كتابة (قرات الشروط كاملة واوافق عليها) او ارسال مقطع صوتي
بالموافقة على الشروط السابقة
مؤسسة وسط الحاسبات لالتصاالت هي مؤسسة متخصصة فقط في بيع البطاقات المدفوعة مسبقا والتجارة االلكترونية
موثقة من وزارة التجارة وليس لنا اي "عالقة بأي شركة استثماريه او تداول" او أي تجاره داخل او خارج المملكة العربية
السعودية وليس لنا اي فروع أخرى.
 1ننصح العميل بعد استالمه بطاقات التسوق مع المواقع المعروفة تجاريا" في منطقته وعلى الموقع الرسمي فقط لتلك
الشركات والموثوق بها وتخلى مؤسسة وسط للحاسبات مسؤوليتها التجارية والقانونية تماما ً عن أي استخدام غير قانون او
غير نظامي .
2ننصح العميل ان يستخدم بطاقات التسوق بنفسه وعدم ارسال البطاقات او كود البطاقة لطرف اخر او مشاركتها
3ننصح العميل بالدخول بنفسه لموقع الشركة الرسمي للبطاقة  com.ecopayz.wwwفى حالة‐ االيكوفوتشر)
 com.itunes.wwwفي حالة االيتونز  com.google.wwwفى حالة جوجل بالي وعلى
 www.paysafecard.com/helpفي حالة بايسيف كارد او امازون
مع تحيات مؤسسة وسط الحاسبات لتقنية المعلومات.

مؤسسة وسط الحاسبات لالتصاالت
اتفاقية شراء بطاقات
التاريخ/ :

2119/

انا الموقع ادناه اقر انني قد قمت باالطالع والموافقة على شروط شراء البطاقات المدفوعة مسبقا " ،االيكوفاوتشر" او
"الكاشيو" او "الديكسي باي" او اي بطاقة اخرى قمت في طلبها  ،مؤسسة وسط الحاسبات لالتصاالت من خالل الخدمة
اإللكترونية المقدمة وبالشروط المحددة ادناه وعليه تم توقيعي بالموافقة:
-1
-2
-3

-8
-5
-6
-7

)ريال.
تم شراء البطاقات بناء على رغبتي بذلك و بقيمه قدرها(
يلتزم العميل حامل البطاقة المسؤولية وحده إذا أذن للغير باستخدام البطاقة اوالكود  ،وال تتحمل مؤسسة وسط
الحاسبات أي مسؤولية عن أي اضرار أو نتائج تترتب على عدم التزام حامل البطاقة بذلك .
يقر العميل حامل البطاقة بتحمله وحده دون مؤسسة وسط الحاسبات كامل المسؤولية بعد استالمه للبطاقة المترتبة
على فقدان  ،أو سرقة  ،او تسليمها لشخص آخر  ،أو إفشاء الكود للبطاقة  ،او معلوماتها سوى كان ذلك داخل
المملكة او خارجها .
ال تتحمل مؤسسة وسط الحاسبات أي مسؤولية قانونية أو التزام تجاه العميل حامل البطاقة بعد استالمه للبطاقة .
استالم البطاقات يتم من خالل الواتس اب او االيميل و ذلك بموجب فاتورة على صيغة  PDFمشفر.
يلتزم حامل البطاقة المسؤولية التامة في مباشرة جميع العمليات التي تتم باستخدام هذا الكود منه أو من قبل طرف
آخر .
أن جميع االحكام والشروط المعروضة على هذا الموقع جزء ال يتجزء من هذه االحكام والشروط .

(نحن مؤسسة وسط الحاسبات لالتصاالت متخصصون في بيع البطاقات المدفوعة مسبقا وليس لنا اي "عالقة بأي شركة
لالستثمارية او لتداول" داخل او خارج المملكة العربية السعودية و ليس لنا اي فروع اخرى و طرق التواصل الوحيدة معنا
هي على االرقام التالية))11966555869978( :
و عليه اوقع:
االسم_______________:
رقم الجوال______________:
التوقيع_:

