حفظ حریم خصوصی

مقدمه
این سند خط مشی حفظ حریم خصوصی شرکت  Travian Games GmbHبه آدرس Wilhelm-
 Wagenfeld Straße 22, 80807 Munich, Germanyاست (که از این پس در این متن
 TRAVIAN GAMESنامیده می شوند) .این مطالب برای کلیه وب سایت ها و بازی های مرتبط TRAVIAN
 ( GAMESاز این پس همگی  Travian Gamesنامیده می شوند) قابل استناد است.
ت تحت مدیریت  ،TRAVIAN GAMESکاربر را به وب سایت
در صورتی که یک لینک موجود بر روی وب سای ِ
دیگری که توسط  TRAVIAN GAMESاداره نمی شود هدایت کند ،و یا زمانی که شما از طریق یک واسط به
خدمات دسترسی یافته باشید (مثل مواقعی که پرداختی را انجام می دهید) ،لطفا ً توجه کنید که خط مشی های حفاظت از
اطالعات شخصی متعلق به وب سایت ثانویه یا واسط قابل استناد نخواهد بود.
 TRAVIAN GAMESداده هایی را که کاربر بصورت الکترونیکی یا به واسطه دیگر ابزار ارتباطی ،و یا
اطالعاتی که در جریان تبادل میان شما و وب سایت ها و بازی های  Travian Gamesانتقال می یابد (برای
مثال در فرم های استاندارد یا وب سایت ها و بازی های اداره شده توسط  )TRAVIAN GAMESو بصورت
اختیاری و از روی میل به  TRAVIAN GAMESارسال می نماید را مطابق بندهای ذیل و هماهنگ با قوانین
جاری ،جمع آوری ،پردازش و ذخیره می نماید.
این امر آن دسته از داده هایی که کاربر در حین ارتباط با کاربران دیگر بر روی وب سایت ها و بازی های اداره
شده توسط  TRAVIAN GAMESدر اختیار آنان قرار می دهد
مشاهده وب سایت های TRAVIAN GAMES
.1
هنگامی که کاربری به وب سایت ها و بازی های اداره شده توسط  TRAVIAN GAMESدسترسی پیدا می کند،
مرورگر شما به طور خودکار آدرس  ،IPنسخه مرورگر ،صفحه ،و سیستم عامل کامپیوتری که کاربر از طریق آن
به  TRAVIAN GAMESدسترسی پیدا می کند را ارسال می نماید .مرورگر شما همچنین تاریخ و زمان صرف
شده بر روی سایت های مختلف و وب سایت ها و بازی های اداره شده توسط  TRAVIAN GAMESکه کاربر به
آنها دسترسی پیدا می کند را ذخیره می نماید TRAVIAN GAMES .این اطالعات را برای بهینه سازی وب
سایت ها و بازی های خود به کار می برد .عالوه بر این TRAVIAN GAMES ،از ابزار تحلیلی گوگل
( )Google Analyticsدر وب سایت خود استفاده می کند .لطفا ً برای کسب اطالعات بیشتر در مورد استفاده از
ابزار تحلیلی گوگل نظرات ذیل  )d .4را مطالعه کنید.

.2

استفاده از بازی های TRAVIAN GAMES

ثبت نام
a
هنگام ثبت نام برای یک بازی تحت مدیریت TRAVIAN GAMESشما ملزم به وارد نمودن نشانی ایمیل و انتخاب
نام کاربری و گذرواژه خواهید بود .این اطالعات زمانی که لینک فعال سازی به نشانی ایمیلی که به هنگام ثبت نام
ارایه کرده بودید را نمودید ،توسط  TRAVIAN GAMESذخیره سازی خواهد شد .اگر این لینک را تأیید نکنید،
این اطالعات بعد از دو هفته پاک خواهد شد .لطفا ً از نام واقعی خود ،نام دیگر اشخاص ،یا نشان های تجاری ثبت

شده ،به عنوان نام کاربری خودداری فرمایید .به عالوه TRAVIAN GAMES ،بر اساس آدرس  IPدستگاهی که
برای ایجاد استفاده شده است ،کشوری را برای شما مقرر خواهد کرد .این اطالعات به منظور امکان ارایه پیشنهاد
انتخاب مناسب برای روش پرداخت ،ذخیره خواهد شد.
در صورت کلیک روی لینک تبلیغاتی در هر یک از وب سایت های  TRAVIAN GAMESو سپس ارجاع به وب
سایتی به مدیریت  ،TRAVIAN GAMESیک کوکی بر روی رایانه شما تنظیم خواهد شد که حاوی اطالعاتی
پیرامون لینک های تبلیغاتی که شما روی آن کلیک کرده اید ،این که متعلق به کدام آگهی دهنده بوده است ،و برای کدام
بازی ،در چه زمانی و در چه کشوری بوده است ،می باشد TRAVIAN GAMES .بر اساس آدرس  IPدستگاه
شما ،کشوری را برای شما مقرر خواهد کرد TRAVIAN GAMES .این اطالعات غیر شخصی را به منظور
بهینه سازی کمپین های تبلیغاتی خود و جهت اهداف حسابرسی در خصوصی آگهی دهندگان مورد ارزیابی قرار
خواهد داد .این کوکی به محض لینک فعال سازی پاک خواهد شد.
 TRAVIAN GAMESسرویسی را برای تعداد زیادی از بازیها ارائه می دهد که به شما اجازه می دهد تنها یکبار
برای هر بازی آن را فعال کنید و سپس از این حساب بازی برای جابجایی راحتتر در چند دنیای بازی درون این
بازی استفاده کنید .اساس این بازی این است که اطالعاتی را که در زمان ثبت نام برای هر بازی وارد می کنید در
یک محل مرکزی مربوط به آن بازی ذخیره می کند.

استفاده از بازی ها
b
 TRAVIAN GAMESاطالعات شخصی شما را ذخیره و پردازش می کند تا قرارداد کاربر بازی و گزینه های
استفاده مربوط به این قرارداد که پیشتر (مثل استفاده از بازی ها ،سودمندی از پشتیبانی و غیره) اجرا شود.
 TRAVIAN GAMESهمچنین از ابزارهای تحلیلی گوگل و  SWRVEبرای بازی های خود استفاده می کند.
لطفا ً برای کسب اطالعات بیشتر در مورد استفاده از ابزار تحلیلی گوگل و  ،SWRVEاطالعات بخش  )d .4و )e
را مطالعه کنید .اگر با استفاده از های موبایل تحت اداره  TRAVIAN GAMESبه یکی از بازیهای
 TRAVIAN GAMESدسترسی دارد نیز همین مورد صدق می کند.

کانال های ارتباطی
c
بابازی ها و وب سایت های تحت اداره  TRAVIAN GAMESفرصت های گوناگونی را برای تعامل با
 TRAVIAN GAMESیا دیگر بازیکنان فراهم می کند TRAVIAN GAMES .به صورت خودکار از سیستم
های فیلترینگ برای جلوگیری از هر گونه ارتباطی که از ضوابط و شرایط عمومی § TRAVIAN GAMES 9
تخطی می کند بهره می برد TRAVIAN GAMES .به طور خاص به صورت خودکار از سیستم های فیلترینگ
برای مسدود کردن هر گونه هرزنگاری و پیام هایی که توهین آمیز ،و حاوی مطالب موهن و دارای ماهیت نژادپرستی
است ،و موجب برافروختن خشونت ،یا هر گونه بیانیه یا پیام های هدف دار یا پیام هایی که خدمات یا کاالیی خاص را
تبلیغ می کند بهره می برد ،TRAVIAN GAMES .به عالوه به منظور تحلیل و برطرف کردن هرگونه نقایص
فنی برای مدتی کوتاه به ثبت استفاده از کانال های ارتباطی می پردازد ،تا به این شکل امنیت و بی نقصی سیستم را
تضمین کرده باشد و بر مبنای غیرشخصی به تولید آمار کاربران بپردازد .گزارش های تولیدی حاوی تاریخ و زمان
پیام ،فرستنده و گیرنده ،و حجم داده ارسالی است.
هیچ یک از کارمندان یا عوامل  TRAVIAN GAMESبدون رضایت شما ،پیام هایتان را نمی خوانند.
 TRAVIAN GAMESدر صورت مظنون شدن به هرگونه استفاده شیادانه یا غیر مجاز از کانال های ارتباطی
موجود (مثل زمانی که گیرنده پیامی را گزارش می کند) ،حق بررسی حساب بازی مربوطه و پیام های ارسال شده از
آن حساب را به منظور اقدام مقتضی برای خود محفوظ می داند.

بررسی دستکاری های انجام شده در عملکردهای بازی
d
 GAMESاطالعات بازتاب دهنده چگونگی استفاده از وب سایت ها و بازی های تحت اداره TRAVIAN
 GAMESرا گردآوری و ذخیره می کند .مانند فعالیت های درون بازی توسط کاربر ،و ارتباطات درون بازی بین
کاربران یا ارتباط داخل سرویس های مربوط به بازی .این امر کنترل الگوهای بازی و بررسی دستکاری های احتمالی
عملکردهای بازی که می تواند برای تشخیص فعالیتهای سوء استفاده گرانه یا نامناسب کاربران مورد استفاده قرار
بگیرد نیز می شود TRAVIAN GAMES .از برنامه های خاصی برای تشخیص موارد نقض قوانین بازی استفاده
می کند ،مثل برنامه هایی که می توانند استفاده از اسکریپت های غیرمجاز را تشخیص داده و آدرس  IPو داده های
دیگری که مرورگر انتقال می دهد را ذخیره نمایند .جهت انجام این کار می تواند به ذخیره آدرس IPها ،اطالعات
ورود به سیستم در چهارده روز گذشته و هرگونه داده دیگری که مرورگر به عنوان اطالعات سرآمد انتقال می دهد
بپردازد .به عالوه  TRAVIAN GAMESافرادی را در استخدام دارد که و ممکن است به عنوان کارمند یا فرد
غیر وابسته برای  TRAVIAN GAMESکار کند TRAVIAN GAMES .همچنین مناسب ترین افراد رده های
بازیکنان خود را که نسبت به اجرای داوطلبانه چنین کارهایی عالقمند هستند انتخاب خواهد کرد .کارمندان ،صاحبان
مشاغل آزاد و داوطلبان (پرسنل آموزش خاص دیده) به همان اطالعاتی دسترسی دارند برنامه های TRAVIAN
 GAMESبرای اجرای وظایف خود استفاده می کنند .همچنین وظیفۀ شناسایی ،ردیابی و جریمه کردن تخطی از
شرایط و ضوابط کلی و قوانین بازی ها مثل استفاده غیرقانونی از چندین حساب بازی یا توهین به سایر بازیکنان بر
عهدۀ پرسنل آموزش خاص دیده می باشد .پرسنل آموزش خاص دیده بطور خاص مطابق ضوابط و دستورالعمل های
 TRAVIAN GAMESعمل می کنند و وظیفه تضمین رعایت مقررات محافظت از داده ها ب آنها می باشد .در
مورد پردازش اطالعات شخصی TRAVIAN GAMES ،طرف مسئول باقی می ماند .اگر TRAVIAN
 GAMESتأیید کند که مثالً با استفاده از اسکریپت های غیرمجاز ،در حال نقض مقررات قرارداد هستید ،صریحا ً این
حق را برای خود محفوظ می دارد که آدرس آی پی شما را با اطالعات دیگری که TRAVIAN GAMESدر مورد
شما ذخیره کرده تلفیق کند تا این تخطی را به شما گوشزد کند .سپس  TRAVIAN GAMESمیتواند علیه کاربر
مربوطه اقدام کند و عملیات های عادی بازی را باز کند.

بررسی های داخلی
e
 TRAVIAN GAMESهمچنین از اطالعات ذخیره شده توسط شما یا در مورد شما برای تحقیقات داخلی مربوط به
جمعیت شناسی ،عالقه و رفتار کاربر استفاده می کند .استفاده از این اطالعات به صورت گمنام خواهد بود .شما
میتوانید نسبت به گردآوری و نگهداری اطالعات در هر زمانی در آینده اعتراض کنید .لطفا ً تقاضای فسخ خود را به
آدرس ایمیل ذیل ارسال کنید .هیچ هزینۀ دیگری بجز هزینه های انتقال این فسخ ،وجود ندارد.

پردازش پرداخت ها
f
ممکن است در حین پرداخت ناگزیر به ارایه اطالعات اضافه گردید .ماهیت این اطالعات بستگی به روش پرداختی
دارد که شما برگزیده اید TRAVIAN GAMES .طیف متنوعی از روش های پرداخت به شکل ناشناس را عرضه
می دارد.
 TRAVIAN GAMESاطالعات الزم برای پردازش پرداخت را برای تمین کنندگان خدمات مسئول جمع آوری
پرداخت ها ارسال می کند TRAVIAN GAMES .به منظور فراهم نمودن این خدمات ،آنها را به یک TG
 Payment GmbHدر مونیخ (آلمان) محول خواهد کرد .همکاری با طرفین واسطه هم چنین شامل پردازش
پرداخت به وسیله تمین کنندگان خارجی خدمات ( ،PayPalشرکت های کارت اعتباری ،اپراتورهای تلفن همراه و

 )...می شود .این واسطه ها قانونا موظف به مدیریت اطالعات شخصی شما به شیوه ای ایمن و محرمانه مطابق با
قوانین رایج هستند ،و ممکن است تنها برای الزامات قرارداد خود از اطالعات شخصی شما استفاده کنند.
هنگامی که در طول بازی مبادرت به انجام پرداختی می کنید ،یک کوکی حاوی شماره شناسایی تولید شده به شکل
تصادفی روی سیستم شما تنظیم خواهد شد .این کوکی جهت بازگرداندن شما به بازی به محض تکمیل فرآیند پرداخت
ضروری است.
 TRAVIAN GAMESکارمندانی را در استخدام دارد که مسئول حصول اطمینان از پایبندی به اجرای صحیح
پردازش پرداخت ها هستند ،و لذا می توانند به هر گونه اطالعات دسترسی یابند .این کارکنان به طور خاصی
هماهنگ با قوانین و ضوابط  TRAVIAN GAMESعمل می کنند ،و به شکلی خاص با تضمین رعایت قوانین
جاری حفظ حریم خصوصی ،انجام وظیفه می نمایند .آنها جهت تشخیص و جلوگیری از سوء استفاده از فرایندهای
پرداخت ،از اطالعات پرداخت بی نام بهره می برند .در صورت بروز تخطی ،پردازش پرداخت متوقف خواهد شد .به
عالوه TRAVIAN GAMES ،حق استفاده از هرگونه اطالعات موجود برای تلفیق این اطالعات با سایر اطالعات
شخصی و انجام اقدامات دیگر را دارد.
 TRAVIAN GAMESاز این حق برخوردار است که داده های کاربر را به اشخاص ثالثی که برای دریافت موارد
قابل دریافت  TRAVIAN GAMESاز کاربر منصوب شده اند نیز ارائه نماید ،مشروط بر آنکه وجود این
اطالعات برای جمع آوری این هزینه ها یا مطالبات ضروری باشد.
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تبلیغ آنالین استفاده محور

وقتی از وب سایت تراوین استفاده می کنید ،تبلیغهایی نمایش داده می شود که بر اساس ارتباط آنها با شما بهینه سازی
شده اند .تبلیغ کنندگان اطالعات مربوط به رفتار کاربری شما را به صورت گمنام ذخیره کرده و نمایش می دهند.
برای مثال ،اطالعات مربوط به صفحات وب بازدیدشده ،پیشنهادات استفاده شده و بنرهای کلیک خورده همگی بی نام
است .بر اساس قوانین مصوبه ،بدلیل بی نام سازی داده های گردآوری شده ،هیچ کاربری بر اساس این اطالعات قابل
شناسایی نیست .آدرس های  IPگردآوری شده ،به دالیل فنی و بر اساس رفتار کاربر ،در فعالسازی تبلیغات استفاده
نمی شود و کامالً بی نام باقی می مانند.
شما میتوانید اطالعات بیشتر در مورد نحوۀ استفادۀ گوگل از فناوری های تبلیغاتی برای پردازش داده ها را از طریق
لینک ذیل بدست آورید:
http://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners
اگر دوست ندارید پیام های تبلیغی از طریق گوگل دریافت کنید ،میتوانید از لینک زیر آن را غیرفعال کنید:
http://www.google.com/ads/preferences
شما از وبسایت تراوین بازدید میکنید که از خدمات یا ارائه دهندگان خدمات ذیل کمک می گیرد:
-

 ،Google AdSenseسرویسی است که تبلیغات شرکت گوگل را اجرا میکند؛ آدرس،1600 ،
بزرگراه آمفی تئاتر ،مانتین ویو ،سانتاکالرا ،کالیفرنیا ،94043 ،آمریکا
 ،Google Ad Exchangeسرویسی است که تبلیغات شرکت گوگل را اجرا میکند؛ آدرس،1600 ،
بزرگراه آمفی تئاتر ،مانتین ویو ،سانتاکالرا ،کالیفرنیا ،94043 ،آمریکا
 ،Fyber GmbH, Johannisstraße 20, 10117برلین ،آلمان
گروه تبلیغی فنی  22761، GmbH, Stresemannstr. 342،ATGهامبورگ ،آلمان

عالوه بر این ،به اشخاص ثالث دیگر مثل عامالن رسانه اجازه می دهیم کوکی ها را تعیین کنند تا استفاده از تبلیغ
آنالین تحلیل شود و بر اساس سالیق شما تبلیغ هدفمند در وبسایت ما برای شما به نمایش درآید .عالوه بر این ،با این
کار عامالن رسانه می توانند گروه هدف تبلیغ کنندگان خود را دقیقتر و بدون اتالف تبلیغات مخاطب قرار دهند .در
نتیجه ،آمارهای بی نام تولید می شود و از این اطالعات ب مقاصد تحقیقی بازار استفاده می شود .این اطالعات به هیچ
وجه باعث شناسایی فردی نخواهد شد.
وبسایت تراوین ما نیز از پیکسل های ردیابی تبدیل فیس بوک استفاده می کند؛ شرکت فیس بوک به آدرس،1601 ،
خ .کالیفرنیا ،پالو آلتو ،کالیفرنیا ،94304 ،آمریکا )”www.facebook.com (“Facebook ،و یا شرکت
بین المللی توئیتر ،آکادمی  ،42خیابان پیرس ،دوبلین  ،2ایرلندhttp://www.twitter.com ،
 )”(“Twitterو یا  ،Google AdWordsآدرس ،1600 ،بزرگراه آمفی تئاتر ،مانتین ویو ،سانتاکالرا،
کالیفرنیا ،94043 ،آمریکا  .)”Google“( www.google.com/adwordsاین ابزار به ما اجازه می دهد
اقدامات کاربران را وقتی با کلیک بر تبلیغی از شرکای وبسایت تأمین کننده به صفحه ای دیگر هدایت می شوند
ردیابی کنیم .بدین ترتیب قادر هستیم کارآمدی تبلیغ های فیس بوک یا توئیتر یا گوگل را با مقاصد آماری یا تحقیقی
بازار ضبط کنیم .اطالعات گردآوری شده با این روش بی نام هستند .در نتیجه ،قادر نخواهیم بود اطالعات شخصی
مربوط به کاربران را مشاهده کنیم .با این حال ،اطالعات گردآوری شده توسط فیس بوک یا یا گوگل ذخیره و
پردازش می شود .در صورت وجود اطالعات در این رابطه به شما اطالع رسانی خواهیم کرد .فیس بوک ،توئیتر و
گوگل اجازه دارند این اطالعات را با اطالعات حساب فیس بوک ،توئیتر یا گوگل شما ترکیب کنند و از این داده ها
مطابق سیاست های محافظت از اطالعات خودشان در
/https://www.facebook.com/about/privacy
یا
https://twitter.com/privacy
با اهداف تبلیغی استفاده کنند.
ردیابی تبدیل به فیس بوک ،توئیتر ،گوگل و شرکای آنها اجازه می دهد در فیس بوک ،توئیتر یا شبکۀ نمایش گوگل
تبلیغات در هر دو صورت ،کوکی مربوطه برای همین منظور در رایانه شما نیز ذخیره می شود.
لطفا ً اگر دوست دارید توافق خود را در این زمینه فسخ کنید اینجا را کلیک کنید:
/https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences
یا
.https://twitter.com/settings/security
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استفاده از طریق سکوی شخص ثالث؛ ردیابی موبایلی

ما از فناوریهای ردیابی موبایلی برای ارتقاء و بهینه سازی مداوم پیشنهادات خود بهره می بریم .ما از خدمات
 ،10405،GmbH, Saarbrücker Str. 38aبرلین ،آلمان ( )www.adjust.comبرای این منظور
بهره می بریم .ما با استفاده از این خدمات ،داده های آماری مربوط به نحوه استفاده از های مان را برای ارتقاء
همیشگی پیشنهادات خودمان گردآوری می کنیم .در مورد استفاده از ها نیز اطالعاتی را از موبایل های شما دریافت
می کنیم و سپس آنها را ضبط و ارزیابی می کنیم .اطالعات ذیل گردآوری می شود :آدرس های آی پی بی نام هستند،
مک آدرس ها ،شناسه دستگاه بی نام (شناسه ،برای تبلیغ کنندگان  IDFA -یا شناسه تبلیغ کننده گوگل یا ،)GAID

نوع مرورگر ،زبان ،ارائه دهنده خدمات اینترنتی ،وضعیت شبکه ،منطقه زمانی ،نشانی دسترسی و صفحه خروج،
زمان سپری شده و تاریخ دسترسی ،داده های کلیک استریم و سایر اطالعات آماری در مورد استفاده کاربر از خدمات
ما .هیچ فردی بر اساس این اطالعات قابل شناسایی نخواهد بود .اطالعات گردآوری شده بدین صورت برای ایجاد
پروفایل های کاربری ناشناس استفاده می شود .اطالعات گردآوری شده با استفاده از فناوری ردیابی بدون رضایت فرد
مورد نظر برای شناسایی هویت بازدیدکننده این وبسایت ها استفاده نخواهد شد .گردآوری و ذخیره سازی اطالعات،
موثق برای آینده ،با اصالح تنظیمات موبایل شما آن طور که در بخش  8توصیف شده ،ممنوع است.
انتقال اطالعات شما به طرفین ثالث
.3
 TRAVIAN GAMESدر شرایط خاص اطالعات شخصی شما را به طرفین ثالث ذیل ارسال می دارد:






ارائه کنندگان خدمات پرداخت (قسمت باال را مشاهده فرمایید)
کنندگان خدمات ( ITاز قبیل کنندگان خدمات ایمیل ،کنندگان خدمات فضای میزبان)
خدمات پایگاه داده (از قبیل تحلیل و آنالیز کمپین های تبلیغاتی)
شرکت های مرتبط (مثل اطالعات پرداخت برای )TG Payment GmbH
نهادهی دولتی (مثل مراجع بازرسی)

این طرفهای ثالث از نظر قانونی موظف به مدیریت داده های شخصی شما به شکل محرمانه و ایمن هماهنگ با
قوانین رایج هستند .این طرفین ثالث تنها می توانند در صورتی که برای قراردادشان ضرورت یابد ،و مبنای قانونی
برای چنین دسترسی نیز وجود داشته باشد ،به اطالعات شخصی دسترسی پیدا کنند.
به عالوه  TRAVIAN GAMESتنها به طرفین واسط به منظور اهداف تبلیغاتی با تمایل و رضایت قبلی شما اجازه
تماس با شما را می دهند ،که در این صورت  TRAVIAN GAMESنشانی ایمیل شما را برای این نهادها ارسال
می کند.

.4

ویژگی های فنی

کوکی ها
a
کوکی ها فایل های کوچکی هستند که به  TRAVIAN GAMESامکان ثبت اطالعات خاص درباره دستگاه شما،
مثال به منظور شناسایی شما به هنگام بازدید مجددتان از وبسایت یا تولید آمار را می دهد .اغلب کوکی ها به هنگام
بستن مرورگر یا خروج از وب سایت ها یا بازی های  TRAVIAN GAMESبه صورت خودکار پاک می شوند.
هرچند برخی کوکی ها ممکن است به مدت طوالنی تری حفظ شوند .بخش های مذکور به شکل جزی تری به توضیح
چگونگی استفاده  TRAVIAN GAMESاز کوکی ها می پردازد.

دیدبان های وب
b
 TRAVIAN GAMESاز دیدبان های وب (همچنین معروف به GIFهای شفاف یا باگ های وب ،غیره) بهره می
برد .یک دیدبان وب لینکی است که روی یک وب سایت تعبیه شده است ،و اشاره به یک تصویر گرافیکی کوچک
دارد .هنگامی که وب سایت بوسیله لینک تعبیه شده درخواست شناسایی شبکه می کند ،این تصویر گرافیکی کوچک
به شکل خودکار مطالبه خواهد شد TRAVIAN GAMES .از دیدبان های وب برای بهینه سازی وب سایت ها و
کمپین های تبلیغاتی با شمارش یا ثبت تعداد بازدیدها از وب سایتی خاص ،به هنگام باز بودن ایمیل ها و روش های
دیگر استفاده می کند .بخش های مذور به شکل جزی تری نحوه استفاده  TRAVIAN GAMESاز دیدبان های وب
را توضیح می دهد.

پالگین های اجتماعی
c
 TRAVIAN GAMESروی وب سایتها و بازی های خود از پالگین های اجتماعی نظیر دکمه  LIKEشبکه
اجتماعی  Facebookیا  Facebook Connectو دکمه “ ”Google +1شرکت گوگل استفاده می کند.
ویژگی مشترک پالگین های اجتماعی آن است که در زمان دسترسی به وب سایت  TRAVIAN GAMESکه از
یک پالگین اجتما عی استفاده می کند ،اطالعاتی مشابه برای کننده پالگین اجتماعی ارسال خواهد شد .از این رو برای
نمونه زمانی که شما وارد وبسایتی می شوید که دارای دکمه  LIKEشبکه  Facebookاست Facebook ،آدرس
 IPشما ،نسخه مرورگر و صفحه و سیستم عاملی دستگاهی که شما از طریق آن به این سایت دست یافته اید ،و
 URLوب سایت حاوی دکمه  LIKEرا دریافت خوهد نمود .این اتفاق حتی در صورتی که شما از هیچ یک از
خدماتی که توسط این دست کنندگان عرضه می شود استفاده نکنید نیز اعمال می شود .در صورتی که پالگین توسط
 Facebookیا  Googleفراهم شده باشد ،داده های مذکور به ایاالت متحده انتقال خواهد یافت.
اطالعات اضافه در صورت ورود شما به یکی از این خدمات و/یا استفاده از این پالگین اجتماعی به هنگام دسترسی به
وب سایت ارسال خواهد شد .لطفا ً در خصوص نوع اطالعاتی که در این موقع برای شما ارسال خواهد شد با کننده
مربوطه خود مشورت نمایید.

ابزار تحلیلی گوگل
d
 TRAVIAN GAMESهمچنین از ابزار تحلیلی وب گوگل و برای وب سایتها ،بازی ها و صفحات خانۀ بازی ها
خود استفاده می کند .ابزار تحلیلی گوگل برای کمک به ما جهت تحلیل بازدید شما از بازی ها و وب سایت های تحت
ادارۀ  TRAVIAN GAMESاز کوکی ها استفاده می کند .برای این منظور ،ابزار تحلیلی گوگل داده ها را با
استفاده از بازدیدهای صفحه ،یعنی ویژگی های فنی ابزار مورد استفاده و فعالیت های شما در وبسایت ها و بازی
های تحت ادارۀ  TRAVIAN GAMESاطالعات الزم را گردآوری می کند .ابزار تحلیلی گوگل ،این اطالعات را
در افق وظایف قراردادی خود برای  TRAVIAN GAMESتحلیل می کند تا گزارش هایی را حاوی اطالعات
مربوط به اینکه کدام صفحات یا بازی  TRAVIAN GAMESمورد دسترسی قرار گرفته ،از کدام موقعیت
جغرافیایی تقریبی یا بازی  TRAVIAN GAMESبازدید شده ،کاربر چه مدتی در یا بازی TRAVIAN
 GAMESمانده و طرحی از فعالیت های کاربر در طول بازدید ارائه دهد TRAVIAN GAMES .ابزار تحلیلی
گوگل را طوری پیکربندی کرده که هشتآخر آدرس آی پی شما قبل از ذخیره شدن در اروپا حذف خواهد شد .شما
میتوانید استفاده از کوکی ها را در تنظیمات مرورگر خود غیرفعال کنید ،اما به خاطر داشته باشید که این کار استفاده
از وب سایت ها یا بازی های  TRAVIAN GAMESرا محدود می سازد .همچنین ،می توانید پالگین مربوط به
مرورگر خود را از طریق لینک ذیل دانلود و نصب کنید:
( )https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=deو کد جاوا اسکریپت ابزار تحلیلی
گوگل طوری تنظیم شده که از بازدیدهای شما در بازی ها و وب سایت های TRAVIAN GAMESاطالعاتی را به
 Google Analyticsارسال نکند.

SWRVE
e
 TRAVIAN GAMESهمچنین از ابزار تحلیلی وب بنام  SWRVEبرای بازی های خود استفاده می کند .برای
این منظور ،بخش های کد در کد مبدأ بازی یا های موبایل استفاده و سپس با اجرای یک عمل خاص از سوی شما
(مثل ثبت نام ،فعالسازی ،ورود ،حذف حساب ،خرید اعتبارها و سایر موارد) توسط TRAVIAN GAMES
فعال می شوند .اطالعات ذیل ،پس از فعالسازی ،به سرورهای  SWRVEواقع در اروپا ارسال می شود :نام بازی یا
وب سایت ،نسخه کشوری بازی ،یک شماره شناسه تصادفی برای حساب شما ،یک شماره شناسه مشخص شده برای

هر عمل خاص ،توصیف هر عمل خاص ،کد زمانی ،شناسه جلسه مرورگر و آدرس آی پی .اگر از طریق موبایل به
یکی از بازی های  TRAVIAN GAMESدسترسی دارید ،اطالعات ذیل انتقال داده می شود :وضعیت شبکه (مثل
نسل سوم ،بی سیم) ،سیستم عامل (بدون شماره نسخه) ،و اینکه دستگاه تبلت است یا گوشی هوشمند .سپس SWRVE
این اطالعات را مطابق وظایف قراردادی خود برای  TRAVIAN GAMESتحلیل می کند تا گزارش هایی را در
مورد نحوۀ استفاده از یک بازی یا موبایل تهیه و ارائه کند .عالوه بر این SWRVE ،از داده های انتقالی به صورت
بی نام و انباشته برای اطالع رسانی در خصوص صورت وضعیت های کلی رفتار کاربر به TRAVIAN
 GAMESو سایر مشتریان خود استفاده می کند .عالوه بر این فرم بی نام و انباشته SWRVE ،اطالعات انتقالی از
 TRAVIAN GAMESرا تنها مطابق وظایف قراردادی و طبق دستورالعمل های TRAVIAN GAMES
ذخیره و استفاده می کند .شما میتوانید نسبت به گردآوری و نگهداری اطالعات در هر زمانی در آینده اعتراض کنید.
لطفا ً تقاضای فسخ خود را به آدرس ایمیل ذیل ارسال کنید.

f

اعالن های ضروری

اگر تنظیمات مربوطه را در موبایل خود فعال کرده اید TRAVIAN GAMES ،می تواند اعالن های ضروری را
برای اشتراک گذاری های بازی ها و سایر اخبار مرتبط به موبایل شما ارسال کند .شما میتوانید اعالن های ضروری
را در صفحه گزینه ها یا تنظیمات موبایل یا در تنظیمات دستگاه خودتان مدیریت کنید.
فسخ موافقت نامه
.5
شما می توانید موافقت نامه خود را در هر زمان فسخ نمایید ،مشروط بر آنکه  TRAVIAN GAMESاطالعات
شخصی تان را با رضایت شخص شما با اهداف قانونی یا قراردادی مورد پردازش قرار دهد .چنانچه انجام این فسخ
با دریافت اطالعات بازی یا هرگونه ایمیل دیگر ارتباط داشته باشد ،کلیه اطالعات بازی یا دیگر ایمیل هایی که برای
شما ارسال می شوند ،شامل گزینه لغو اشتراک از دریافت هرگونه اطالعات یا ایمیل دیگر درباره بازی خواهد بود.
اصالحات یا حذف اطالعات شخصی
.6
شما قادرید در هر زمانی مبادرت به اصالح اطالعات شخصی خود نمایید (از قبیل روزآمد کردن یا اصالح چنین داده
هایی) و یا تمامی اطالعات شخصی خود را پاک کنید .لطفا ً مستحضر باشید که  TRAVIAN GAMESدر صورت
تناقض این دست درخواست ها از سوی شما با هرگونه الزام برای حفظ سوابق یا تضاد با منافع حقوقی TRAVIAN
 GAMESیا طرفین واسط ،نمی تواند به این درخواست مبنی بر حذف اطالعات ترتیب اثر دهد .در صورتی که از
 TRAVIAN GAMESمی خواهید تا اطالعات شخصی شما را اصالح و تغییر دهد یا خواهان توقف استفاده از
اطالعات تان و حذف آنها هستید ،لطفا ً از طریق ایمیل  privacy@traviangames.comبا TRAVIAN
 GAMESتماس بگیرید TRAVIAN GAMES .متعاقبا تغییرات درخواستی را اعمال یا در اسرع وقت به حذف
اطالعات شما می پردازد .هرچند TRAVIAN GAMES ،به دالیل فنی یا سازمانی باید به شما گوشزد نماید که
برخی اقدامات هم چنان پس از پذیرش درخواست شما برای حذف نیز اجرایی خواهد ماند ،چرا که این دست اقدامات
مدتی است که آغاز شده اما تا به آن تاریخ به سرانجام نرسیده اند.

اطالعاتی در خصوص داده های شخصی
.7
 TRAVIAN GAMESبرحسب تقاضا به صورت رایگان ،شما را از کلیه داده های شخصی که درباره شما ذخیره
شده است مطلع خواهد کرد .این اطالعات معموالً از طریق ایمیل ،به شکل الکترونیکی برای شما ارسال خواهد شد.

 .8غیرفعالسازی شناسه ردیابی شما
برای دستگاه های اپل :تنظیمات دستگاه خود (آیفون یا آی پد) را باز کنید و آیتم منوی سیاست حریم خصوصی داده ها
را انتخاب کنید .شما میتوانید ردیابی تبلیغ را ذیل تبلیغات غیرفعال کنید.
برای دستگاه های اندروید :تنظیمات را در لیست خود باز کنید و روی دکمه تبلیغات کلیک کنید .وقتی پنجره تبلیغات
باز شد میتوانید شناسه تبلیغات گوگل را غیرفعال کنید.
مفاد و قوانین نهایی
.9
 TRAVIAN GAMESحق اصالح این خط مشی حفظ حریم خصوصی را در هر موعدی برای خود محفوظ می
داند؛ هرچند  TRAVIAN GAMESهمواره می بایست وضع قوانین قابل اجرا در زمینه حفظ اطالعات را مد نظر
قرار داشته باشد.

در صورت داشتن هرگونه سال عمومی در خصوص سیاست های حفظ حریم خصوصی و پیرامون بحث حفاظت از
اطالعات در  ،TRAVIAN GAMESلطفا با استفاده از نشانی های زیر با ما تماس بگیرید .در صورت امکان،
خواهشمند است از طریق ایمیلی که به هنگام ثبت نام در بازی ثبت نموده اید ،با ما تماس بگیرید.

ایمیل:
privacy@traviangames.com

آدرس پستی:
Travian Games GmbH
Wilhelm-Wagenfeld-Straße 22
Munich 80807
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