
 إخطار جمع بيانات االستدالل البيولوجي والموافقة عليه
 
يُرجى العلم بأن تطبيق برنامج المراقبة الذي أنت على وشك الوصول إليه عبارة عن نظام حاسوبي يجمع بيانات االستدالل البيولوجي 

الفحوصات المقدمة من قبل مقدم )مقدمي( الخدمة الخارجي الذي اخترته  )المحددة أدناه( بغرض تحديد هويتك وتسجيلك في عملية إجراء 
 إلجراء االختبارات عبر اإلنترنت. 

 
"بيانات االستدالل البيولوجي" يُقصد بها أي معلومات، بصرف النظر عن كيفية تسجيلها أو تحويلها أو تخزينها أو مشاركتها، تتضمن أو 

وعند اإلشارة إلى بيانات االستدالل البيولوجي، فإنها  األفراد وتُستخدم لتحديد هوية ذلك الفرد. تعتمد على سمات فريدة معينة خاصة بأحد
تشمل "العناصر البيولوجية المحددة للهوية" و"معلومات االستدالل البيولوجي" و"بيانات االستدالل البيولوجي" حيث ترد تعريفات هذه 

( والئحة االتحاد األوروبي لحماية البيانات العامة BIPAاالستدالل البيولوجي )المصطلحات في قانون إلينوي لخصوصية معلومات 
(GDPR.على التوالي )  

 
ويقوم بمسح  "(.ExamSoft)يُشار إليها فيما يلي " ExamSoft Worldwide, Incوتم تطوير تطبيق البرنامج هذا من قبل شركة 

التحقق من أنك تشارك في عملية االختبار في إطار القواعد المفروضة من  صورتك وتسجيل مقاطع صوت وفيديو لمراقبة سلوكك بغرض 
ويستخدم البرنامج هذه المعلومات الستخراج نقاط بيانات فريدة وإنشاء تمثيل رياضي فريد   قبل مقدم الخدمة الخارجي المعني باالختبار.
تشف البرنامج ما إذا كنت تشير إلى مواد غير مسموح بها في على سبيل المثال، سوف يك للتحقق من أدائك وفقًا لقواعد االختبار هذه.

بموردين وشركاء خارجيين  ExamSoftتستعين شركة  حوزتك أو تتواصل بشكٍل غير مناسب مع طرف خارجي أثناء إجراء االختبار.
 لتحليل هذه المعلومات وإنشائها.

 
ببيانات االستدالل البيولوجي الخاصة بك فقط حيثما يطلب ذلك ، وتطلب من مورديها وشركائها االحتفاظ، ExamSoftوتحتفظ شركة 

وإذا كانت لديك أي استفسارات تتعلق بمدة احتفاظ مقدم خدمة االختبار ببيانات االستدالل البيولوجي، يُرجى االستفسار  مقدم خدمة االختبار.
 من مقدم خدمة االختبار.

 
لبيانات االستدالل البيولوجي" أدناه، فإنك توافق طواعية على جمع وتخزين  ExamIDبالنقر على خانة االختيار "أوافق على جمع 

ومورديها وشركائها من خالل استخدام تطبيق البرنامج، وتقر بأنك قد  ExamSoftواستخدام بيانات االستدالل البيولوجي من قبل شركة 
 استلمت وأُتيحت لك فرصة مراجعة وصف فئة المعلومات التي تم جمعها واستخدام المعلومات وسياسات االحتفاظ.

 
و مورديها و/أو جهة الترخيص و/أ  ExamSoftأنت تدرك أن لديك اختيار رفض تقديم بيانات االستدالل البيولوجي الخاصة بك إلى شركة  

قرار  ومع ذلك، إذا اخترت عدم تقديم هذه المعلومات، فقد تُمنع من متابعة االختبار من قبل مقدم خدمة االختبار.  الخاصة بتطبيق البرنامج.
ج إلى مقدم خدمة االختبار تقديم بيانات االستدالل البيولوجي متروك لك، ويجب توجيه أي استفسارات لديك بخصوص استخدام تطبيق البرنام

  .ExamSoftالمعني، وليس شركة 
 

لمعلوماتك الشخصية، يُرجى االطالع على سياسة الخصوصية الخاصة بنا  ExamSoftلمزيٍد من المعلومات حول كيفية استخدام شركة 

 .https://examsoft.com/privacy-policyعلى الموقع اإللكتروني 

 
 

https://examsoft.com/privacy-policy

