التنف.
حي
توفي ترجمة االتفاقية اىل العربية للراحة فقط .يف حالة التناقض ،فقط النسخة
اإلنكليية التالية تأخذ ر
ر
يتم ر
ي

سياسة الخصوصية
من نحن
الييطانية  ،خاضعة للتنظيم
،
iFOREX
مجموعة
ف
عضو
ه
Formula
Investment
House
Ltd.
)"("FIH
رشكة
وه رشكة استثمار تابعة لجزر العذراء ر
ي
ي
ي
ر
الييطانية بموجب ترخيص .SIBA / L / 13/1060
واإلذن
واإلشاف من قبل لجنة الخدمات المالية يف جزر العذراء ر
ز
التامنا
ر
الت نجمع
تليم  FIHبحماية خصوصية جميع المعلومات الشخصية ("
الت يتم الحصول عليها من عمالئها .تشح سياسة الخصوصية الطريقة ي
المعلومات الشخصية") ي
ً
بها المعلومات الشخصية الخاصة بك ومعالجتها واالحتفاظ بها وفقا لمتطلباتنا القانونية والتنظيمية المعمول بها وإىل الحد الضوري لتحقيق األهداف المنصوص عليها يف
هذه الوثيقة.
أسئلة وشكاوي
ر
يرج االتصال بمسؤول حماية البيانات
إذا كنت ترغب يف التواصل معنا فيما يتعلق بأي مسألة تتعلق بمعالجة المعلومات الشخصية من قبل الشكة و  /أو لتقديم شكوى ،ر
ر
الييد إىل
ون  ،أو عن طريق ر
عي ر
يف  FIHر
ون  ،dataprotection@iforex.comأو باستخدام النموذج المعمول به عىل موقع الشكة اإللكي ي
الييد اإللكي ي
.Formula Investment House Ltd. at 1, Wickham’s Cay, Road Town, Tortola BVI VG1110
قرار مؤتمت  -العمل و التنميط
نحن نستخدم أدوات اتخاذ القرارات المؤتمتة المتقدمة من أجل أداء واجباتنا وخدماتنا وألغراض ( CDDالعناية الواجبة للعمالء) من أجل ( )1ضمان عدم استغالل خدماتنا
لتلف خدمات  FIH؛ ( )3لتأكيد أن  FIHتتضف بأمانة ونزاهة واحيافية
لغسل األموال و  /أو تمويل اإلرهاب و  /أو ألغراض االحتيال ؛ ( )2إلثبات جدارة عمالئنا ومالءمتها ي
وف مصلحة عمالئها ؛ ( )4أن يضمن ويثبت حسب االقتضاء أن  FIHتليم بالياماتها القانونية والتنظيمية ؛ ( ) 5أغراض التسويق وتخصيص منتجاتنا وخدماتنا لعمالئنا ،
ي
من أجل ضمان خدمة ر
أكي تخصيصا وفعالية وكفاءة.
ز
القانون لها
الت من اجلها نعالج المعلومات الشخصية واألساس
ي
األغراض ي
.1

والقواني المالية  ،من أجل تأكيد هويتك ومصدر أموالك وتصنيفك كعميل وإدارة المنتجات والخدمات
االمتثال لالليامات القانونية مثل قانون مكافحة غسل األموال
ر
الت نقدمها لك  ,وأية معلومات كما هو مطلوب من أجل ضمان وإثبات امتثالنا اللياماتنا القانونية والتنظيمية.
ي

.2

الت طلبتها  ،بما يف ذلك معالجة المعامالت ،
من أجل اتخاذ خطوات قبل ابرام عقد معك و  /أو لتنفيذ العقد ر
الميم معك  ،فقد نوفر لك المنتجات والخدمات ي
/
الشخص وإدارتهما  ،ومن أجل االتصال بك عند الضورة و أو مالئمتك فيما يتعلق بالمنتجات
الستكشاف األخطاء وإصالحها  ،للحفاظ عىل حسابك وملفك
ي
الشكة (" ر
والشوط الت تحكم ر
للشكة  ،أي األحكام ر
عي أطراف ثالثة ؛ لفرض اإلطار القانون ر
الشوط واألحكام") عىل النحو
والخدمات المقدمة لك  ،بما يف ذلك ر
ي
ي
ر
ر
/
يسء استخدام الشوط واألحكام السارية  ،وبدون
المنصوص عليه يف اتفاقية عميل الشكة ؛ من أجل مراقبة ما إذا كان استخدامك لمنتجاتنا وخدماتنا ينتهك و أو ي
الت نقدمها ؛
قيود  ،يف أي حالة نزاع  ،أو إجراء
وبي عمالئنا  ،أو ربي العمالء ر
قانون من أي نوع بيننا ر
ي
وغيهم من العمالء أو األطراف الثالثة فيما يتعلق بالخدمات ي
(الت قد تحتفظ بسجل للمعلومات) لمنع االحتيال وألغراض إدارة المخاطر.
للمصادقة و  /أو التحقق من الهوية  ،بما يف ذلك الشيكات مع وكاالت المرجع
ي
االئتمان ي

.3

من أجل مصالحنا ر
تحسي خدماتنا  ،بما يف ذلك الكشف عن االحتيال وإساءة االستخدام والمخاطر األمنية والمشاكل الفنية
المشوعة  ،مثل المساعدة المستمرة يف
ر
والمحتملي
الحاليي
لتحسي منتجاتنا وخدماتنا باستمرار للعمالء
ه محددة أدناه) آمنة ومأمونة ؛
ر
ر
ر
الت قد تض بنا وخدماتنا وعمالئنا ؛ للحفاظ عىل منصاتنا (كما ي
ي
ً
الت قد يهتم بها عمالؤنا وعمالئنا المحتملون يف الحصول عليها وتكييفها وفقا لذلك ؛ لقياس
والخدمات
لتضمينها  ،ولكن بدون قيود  ,تطوير فهم أفضل للمنتجات
ي
ً
وغيهم ؛ لتحسي منصاتنا ولضمان تقديم المحتوى ر
ر
بأكي الطرق فعالية ؛ إذا كان ذلك ممكنا  ،للسماح
وفهم فعالية اإلعالن وتقديم اإلعالنات
األكي صلة للعمالء ر
ر
غي شخصية و  /أو
الميات التفاعلية لخدمتنا  ،عندما يختارون القيام بذلك ؛ إلجراء المسوحات واالستبيانات وإنشاء معلومات مجمعة ر
للعمالء بالمشاركة يف ر
إحصائية بهذا المعت.

.4

الت يتداولها عمالؤنا أو يتاجرون بها  ،والمنتجات والخدمات الحالية والجديدة
ألغراض تسويقة حت نتمكن من إبقاء عمالئنا ُم
ر
حدثي فيما يتعلق بأمور مثل العقود ي
القصية و  /أو أي طرق تواصل إلكيونية أخرى قد تكون قابلة للتطبيق.
الت تقدم من قبلنا  ،أو من قبل رشكاؤنا  ،عن طريق الرسائل اإلخبارية والرسائل النصية
ر
ي
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إذا كنت ترغب ف إلغاء االشياك من تلف هذه الخدمات التسويقية  ،ف أي وقت  ،رفي رج تحديث تفضيالتك عىل منصة تداول ر
الشكة أو ارسال طلب إىل .FIH
ي
ي
ي

يرج مالحظة أن االنسحاب من خدمات التسويق ( ) 1قد يؤثر عىل قدرتك عىل استكشاف منتجات وخدمات جديدة وتخصيصها الحتياجاتك ومتطلباتك )2( ،
ر
ً
الت
لن يمنع جميع أشكال االتصاالت معك تماما  ،ألن  FIHمطالبة من ِقبل القانون بالتواصل معك وإبالغك بالجوانب القانونية المتعلقة بالمنتجات والخدمات ي
تقدمها لك.
عواقب عدم تزويدنا بالمعلومات الشخصية
ً
الت قد نعالجها  ،إذا رفضت تزويدنا بالمعلومات الشخصية (عىل سبيل المثال كما هو مطلوب يف نموذج الطلب) ،
اعتمادا عىل نوع المعلومات الشخصية المعنية واألسباب ي
الت
فقد ال نتمكن من فتح حساب لك  ،للوفاء بمتطلباتنا التعاقدية أو ليويدك بأي خدمات أو معلومات أو مساعدة أخرى كنت قد طلبت  ،أو تقييم مدى مالءمة الخدمة ي
تطلبها أو قد ال نتمكن من االستمرار يف عالقتنا.
الت نجمعها منك؟
ه
المعلومات ي
ما ي
ً
ر
والت تمكننا
كما ذكرنا سابقا  ،ليويدك بخدماتنا  ،نحتاج إىل معالجة معلومات معينة عنك تخدم متطلباتنا القانونية والتنظيمية  ،والمصالح التجارية والمصالح المشوعة  ،ي
الت طلبتموها منا  ،مصممة ومخصصة حسب اهتماماتك واحتياجاتك .باإلضافة إىل ذلك  ،عند استخدام خدماتنا  ،قد نقوم
من تقديم وتزويدك بالمنتجات والخدمات ي
تحسي تجربتك وتجعل إدارة
بمعالجة المعلومات من استخدامك لموقع الويب الخاص بنا ومنصة التداول وتطبيق الهاتف المحمول ("المنصات") الذي يساعدنا عىل
ر
الت نقدمها لك أفضل  ،معلومات مثل اسمك  ،تاري خ الميالد  ،مكان الميالد  ،العنوان  ،نسخة مصدقة من بطاقة الهوية الوطنية الخاصة بك  ،جواز السفر أو أي
الخدمات ي
يت)  ،بلد اإلقامة  ،معلومات الموقع
شكل آخر من أشكال بطاقة الهوية وفاتورة المرافق
ر
األخية  ،أو أي دليل آخر عىل العنوان ( TICs / TINs ،رموز  /أرقام التعريف الض ر ي
الماىل  ،مثل حسابك  /حساباتك البنكية وتفاصيل بطاقة االئتمان أو وسائل الدفع األخرى  ،أصل األموال  ،الدخل السنوي  ،تاري خ
اف  ،المعلومات المتعلقة بوضعك
ي
الجغر ي
ر
وخيتك يف المجال الذي
الت تحتفظ بها الشكة نيابة عنك  ،والمهنة والمعلومات المتعلقة بمعرفتك ر
اإليداع والسحب  ،المعلومات فيما يتعلق باألموال واألدوات المالية ي
/
ون  ،استخدامك
اإللكي
د
ي
الي
وعنوان
الهاتف
رقم
،
تحميلها
أو
و
يلها
تي
تم
الت
المستندات
،
تتم
الت
ر
ي
ي
تقدمه  FIHمن الخدمات والبيانات ذات الصلة ألنواع المعامالت ي
الت تم عرضها  ،عدد مرات الزيارات و مدتها  ،عنوان بروتوكول اإلنينت ( ، )IPمعلمات تعريف األجهزة  ،نقرات
الت تمت زيارتها  ،الصفحات ي
لمنصاتنا  ،مناطق الموقع ي
الت تربطها ولغاتك المفضلة.
الماوس  ،حركات الماوس  ،نشاط التمرير وكذلك النص الذي تكتبه يف المنصات  ،والموقع الذي أحالك إىل موقعنا أو المواقع ي
كم من الوقت ستحتفظ  FIHبمعلوماتك الشخصية؟
سنحتفظ بمعلوماتك الشخصية طالما أنك عميل لدينا  ،وبعد أن تتوقف عن كونك ذلك  ،سنحتفظ بمعلوماتك ألقل قدر من الوقت الالزم للوفاء بالياماتنا القانونية
والتنظيمية وألغراض عملنا.
قد نحتفظ بالمعلومات الشخصية لفيات أطول مما هو مطلوب بموجب القانون إذا كان ذلك ف مصلحة أعمالنا ر
وغي محظور بموجب القانون أو إذا لم نتمكن من
المشوعة ر
ي
ً
أيضا بالمعلومات ألغراض البحث أو اإلحصاء .إذا فعلنا ذلك  ،فسنتأكد من أن خصوصيتك تظل محمية ولن نستخدمها إال لهذه األغراض.
حذفها ألسباب فنية .قد نحتفظ
متلق المعلومات الشخصية
ي
مي والمستشارين ر
ر
ومقدم الخدمات يف ( FIHبما يف ذلك  ،وبدون قيود ،
التابعة
كات
والش
والملي
كاء
والش
الموظفي
هؤالء
عىل
الشخصية
المعلومات
يقتض الوصول إىل
ر
ر
ي
الشكات األم والشقيقة والتابعة ف مجموعة  iFOREXووكاالت االئتمان المرجعية ووكاالت منع االحتيال ر
,شكات  FIHلديها ر
ر
الباحثي
مشوع مشيك أو اتفاق للتعاون مع
ر
ي
في) الذين يحتاجون إىل الوصول إىل هذه المعلومات لألغراض الموضحة يف هذه السياسة .أولئك الذين لديهم حق الوصول إىل المعلومات
يف السوق والمستشارين المحي ر
وغيها من المعلومات.
الشخصية ملزمون باالمتثال
لمعايي صارمة من الشية وحماية المعلومات الشخصية ر
ر
ً
يجوز لنا أيضا مشاركة المعلومات مع أطراف ثالثة أخرى إذا اخينا بيع أو نقل أو دمج أجزاء من أعمالنا أو أصولنا أو قد نسىع للحصول عىل أعمال أخرى أو االندماج معها .لن
التدابي الفنية والتنظيمية المناسبة لضمان
والت لديها ضمانات كافية لتنفيذ
ر
نشارك المعلومات مع أطراف أخرى إال إذا وافقوا عىل الحفاظ عىل معلوماتك آمنة وشية ي
حقوقك.
يجوز لنا مشاركة المعلومات مع وكاالت تطبيق القانون وسلطات حماية المعلومات والسلطات المختصة األخرى وكذلك مع أطراف ثالثة مختصة أخرى  ،حسب االقتضاء
إذا اعتقدت  FIHأنك قمت بأي عمل أو إهمال تعتقد  FIHأنه ينتهك أي قانون معمول به  ،قواعد  ،أو لوائح  ،أو إذا كانت  FIHبحاجة  ،أو تعتقد أن القانون ملزم بمشاركة
أو الكشف عن معلوماتك إىل السلطات المعمول بها أو إىل أي طرف ثالث آخر.
الدول للمعلومات
النقل
ي
ر
عي اإلنينت ،يجوز لها تخزين ومعالجة المعلومات يف مواقع مختلفة ،يف جميع أنحاء العالم عىل خوادمنا و  /أو خوادم
خدمات
كمقدم
طبيعتها
بحكم
كة،
الش
بأن
تقر
أنت
ر
ر
الشكات التابعة لنا و  /أو معالجات قد تتم من قبل طرف ثالث.
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والت يتم اعتمادها من قبل المفوضية
للمقيمون يف االتحاد
ري
االورون ,يجوز لنا بنقل المعلومات الشخصية إىل السلطات القضائية خارج المنطقة االقتصادية األوروبية ( )EEAي
ً
التدابي المناسبة لضمان حماية معلوماتك الشخصية بشكل صحيح.
األوروبية بموجب قرار المالءمة و  /أو بموجب أمور اخرى ،حيث رنيم عقدا مع المستلم ،ونضع
ر
ز
إذا ُطبق ر
األورون عىل معالجة معلوماتك  ،فإنك تتمتع بالحقوق التالية
تشي ع حماية البيانات يف االتحاد
ي
يرج االتصال بنا إذا كنت
الت نحتفظ بها عنك  ،لطلب تحديث بياناتك الشخصية أو تصحيحها أو محوها أو تقييد معالجتها أو نقلها .ر
للوصول إىل المعلومات الشخصية ي
ً
الت قد تطلبها  ،وتخضع
ترغب يف ممارسة أي من هذه الحقوق .ر
يرج مالحظة أن ممارسة حقوقك قد تؤثر سلبا عىل قدرتنا عىل تزويدك بأي من المنتجات والخدمات ي
لقيودنا التكنولوجية واالليامات القانونية والتنظيمية الخاصة بنا لمعالجة المعلومات والحفاظ عىل سجالت العمل الكافية والسجالت الكافية بسبب حقنا يف إنشاء أو ممارسة
أو الدفاع عن المطالبات القانونية.
الروابط
عند استخدامك لموقع الويب الخاص بنا  ،قد تتمكن من االرتباط بمواقع أو تطبيقات الجهات الخارجية .ال تنطبق سياسة الخصوصية هذه  ،وال تصادق  ،عىل مواقع أو
عي مواقع الويب أو التطبيقات
تطبيقات الطرف الثالث  ،ونحن لسنا
مسؤولي عن أي معلومات شخصية تم جمعها و  /أو معالجتها و  /أو مشاركتها من قبل أطراف ثالثة ر
ر
ر
الت يخضع فيها جمع واستخدام المعلومات الشخصية للشوط واألحكام  ،بما يف ذلك ممارسات الخصوصية  ،لمواقع الويب والتطبيقات الخاصة باألطراف الثالثة .
األخرى  ،ي
 FIHال تؤيد وال تقبل أي تعويل و  /أو مسؤولية عن ممارسات الخصوصية الخاصة بهذه األطراف الثالثة  ،وتوصيك بشدة بمراجعة سياسات وأنظمة هذه المواقع والتطبيقات
قبل إرسال المعلومات الشخصية الخاصة بك.
األمان
التدابي والضمانات
تستثمر  FIHالجهود للحفاظ عىل الضمانات المناسبة من أجل ضمان عدم إساءة استخدام أمن وسالمة وخصوصية المعلومات الشخصية .وتشمل هذه
ر
كبي من
التشفي أثناء نقل المعلومات  ،وآليات المصادقة القوية وفصل األجهزة والمعلومات
لتوفي مناطق آمنة .عىل الرغم من أن هذه األنظمة واإلجراءات تقلل إىل حد ر
ر
ر
غي المناسب للمعلومات الشخصية  ،إال أنها ال توفر األمان المطلق .تقوم  FIHبمراجعة إجراءاتها األمنية بانتظام من أجل القضاء
واالستخدام
األمنية
االنتهاكات
مخاطر
ر
بشكل فعال عىل احتمال أي شكل من أشكال سوء االستخدام عند الضورة.
تعديالت عىل هذه السياسة
ً
تغييات جوهرية ،سنضع إشعارا عىل موقعنا.
ننصحك بالتحقق من تحديثات هذه السياسة من وقت آلخر .يف حالة حدوث ر
(كوكي)
سياسة ملفات االرتباط
ر
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PRIVACY POLICY
Who we are
Formula Investment House Ltd. (“FIH”) is a member of the iFOREX group, a British Virgin Island investment
firm, regulated, authorized and supervised by the BVI Financial Services Commission under license
SIBA/L/13/1060.
Our commitment
FIH is committed to protecting the privacy of all personal information (“Personal Information”) which is
obtained from its clients. This Privacy Policy explains how we collect, process and retain Personal Information
of yours in accordance with our applicable legal and regulatory requirements and to the extent it is necessary
for the achievement of the purposes set out herein.
Questions and Complaints
Should you wish to contact us with respect to any matter related to the processing of Personal Information
by the Company and/or for lodging a complaint, please contact FIH’s data protection officer by
email dataprotection@iforex.com, or by using the applicable form on the company’s website, or by mail to
Formula Investment House Ltd. at 1, Wickham’s Cay, Road Town, Tortola BVI VG1110.
Automated decision – making and profiling
We use advanced automated decisions making tools in order to perform our duties, services and for CDD
(Customer Due Diligence) purposes in order to (i) ensure our services are not being exploited for money
laundering and/or terrorist financing and/or fraud purposes; (ii) to establish our clients’ suitability and
appropriateness to receive FIH’s services; (iii) to assure FIH is acting honestly, fairly and professionally and
in the best interests of its clients; (iv) to assure and evidence as appropriate that FIH’s complies with its
legal and regulatory obligations; (v) for marketing purposes and to customize our products and services to
our clients, in order to ensure a more personalized, effective and efficient service.

5.

Compliance with legal obligations such as the Anti-Money Laundering law and financial regulations, in
order to confirm your identity, the resource of your funds, to categorize you as a client and to manage
and administer the products and services that we provide you, and any such information as required
in order to ensure and evidence our compliance with our legal and regulatory obligations.

6.

In order to take steps prior to entering into a contract with you and/or for the performance of the
contract concluded with you so we may provide you with the products and services that you have
requested, including for processing transactions, for troubleshooting, to maintain and manage your
account and personal profile, and in order to contact you when necessary and/or appropriate in relation
to the products and services being provided to you, including via third parties; To enforce the
Company’s legal framework, i.e. the Company’s governing terms and conditions (“T&C”) as provided
in the Company’s Client Agreement; In order to monitor if your use of our products and services is in
breach and/or is abusing the governing T&C, including with no limitation, in any case of dispute, or
legal proceeding of any kind between us and our clients, or between our clients, and other clients or
third parties with respect to, or in relation with the services we provide; For authentication and/or
identity checks, including checks with credit reference agencies (who may keep a record of the
information) for preventing fraud and for risk management purposes.
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The purposes for which we process personal information and the legal basis of it

7.

In order to take steps prior to entering into a contract with you and/or for the performance of the
contract concluded with you so we may provide you with the products and services that you have
requested, including for processing transactions, for troubleshooting, to maintain and manage your
account and personal profile, and in order to contact you when necessary and/or appropriate in relation
to the products and services being provided to you, including via third parties; To enforce the
Company’s legal framework, i.e. the Company’s governing terms and conditions (“T&C”) as provided
in the Company’s Client Agreement; In order to monitor if your use of our products and services is in
breach and/or is abusing the governing T&C, including with no limitation, in any case of dispute, or
legal proceeding of any kind between us and our clients, or between our clients, and other clients or
third parties with respect to, or in relation with the services we provide; For authentication and/or
identity checks, including checks with credit reference agencies (who may keep a record of the
information) for preventing fraud and for risk management purposes.

8.

For marketing purposes so we can keep our clients up to date in relation to matters such as the
contracts our clients have traded or trading, existing and new products and services we, or our partners,
are offering, by means of newsletters, SMS (text) messages and/or any other electronic
communications as may be applicable.
Should you wish to opt-out from receiving such marketing services, at any time, please update your
preferences on the company’s trading platform or upload a request to FIH. Please note that opting out
from marketing services (i) might affect your ability to explore new products and services and their
customization to your needs and requirements, and (ii) will not prevent completely all forms of
communications to you, since FIH is required by law to communicate and inform you of legal aspects
related to the products and services provided to you by FIH.

Consequences of not providing us with Personal Information
Depending on the type of Personal Information in question and the grounds on which we may be processing,
should you decline to provide us with personal information (for example as requested in the application
form) we may not be able to open an account for you, to fulfil our contractual requirements or to provide
you with any other services, information or assistance you have sought, or evaluate the appropriateness of
the service you are requesting or may not be able to continue with our relationship.
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What information do we collect from you?
As previously mentioned, for providing you with our services we need to process certain information about
you that will serve our legal and regulatory requirements, business and legitimate interests, and which
enables us to offer and provide you with the products and services you asked us for, tailored and customized
to your interests and needs. Additionally, when you use our services we may process information from your
use of our website, trading platform and mobile app (“Platforms”) which helps us to better improve your
experience and to better manage the services we provide you with, information such as your name, date of
birth, place of birth, address, a certified photocopy of your national ID card, passport or other form of ID
and of a recent utility bill, or other proof of address, TICs/TINs (Tax Identification Codes/Numbers), country
of residence, geo location information, information related to your financial status, such as your bank
account/s and Credit Card/s details or other means of payments, the origin of funds, annual income, deposits
and withdrawals history, information in regards to funds and financial instruments kept by the Company on
your behalf, occupation and information related to your knowledge and experience in the field of which FIH
provides services, relevant data and types of transactions conducted, documents downloaded and/or

uploaded, phone number and email address, your use of our Platforms, site areas visited, pages viewed,
frequency and duration of visits, Internet Protocol (IP) address, devices identification parameters, mouse
clicks, mouse movements, scrolling activity as well as text you type in the Platforms, the website which
referred you to ours or to which websites you link and your preferred languages.
How long will FIH retain your Personal Information?
We will keep your personal information for as long as you are a customer of ours, and after you stop being
one we will retain your information for the least amount of time necessary to fulfill our legal and regulatory
obligations and for our business purposes.
We may retain Personal Information for longer periods than required by law if it is in our legitimate business
interests and not prohibited by law or if we cannot delete it for technical reasons. We may also keep
information for research or statistical purposes. If we do so, we will make sure that your privacy is remains
protected and only use it for those purposes.
The recipients of personal information
Access to Personal Information is restricted to those employees, partners, contractors, advisers, affiliates
and service providers of FIH (including, with no limitation, parent, sister and subsidiary companies in the
iFOREX Group, credit reference agencies, fraud prevention agencies, companies FIH has a joint venture or
agreement to co-operate with, market researchers and professional Advisors) who need to access such
information for the purposes described in this policy. Those with access to Personal Information are obligated
to comply with strict standards of confidentiality and protection of Personal Information and other
information.
We may also share information with other third parties if we choose to sell, transfer, or merge parts of our
business, or our assets or we may seek to acquire other businesses or merge with them. We will only share
information with other parties if they agree to keep your information safe and private and which have
sufficient guarantees that implement appropriate technical and organizational measures to ensure your
rights.
We may share information with law enforcement agencies, information protection authorities, and other
competent authorities as well as with other competent third parties, as may be required if FIH believes that
you performed any act or omission that FIH believes to be violating any applicable law, rules, or regulations,
or if FIH is required, or believes that it is required by law to share or disclose your information to applicable
authorities or to any other third party.
International Transfer of Information
You acknowledge that the Company, by its nature as an online service, may store and process information
in various sites, throughout the globe on our servers and/or servers of our affiliated companies and/or third
party processors.
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EU residents - we may transfer Personal Information to non - EEA jurisdictions which are either approved
by the European Commission by an Adequacy Decision and/or amongst others, where we enter into a
contract with the recipient placing appropriate measures to ensure that your Personal Information is properly
secured.

If EU data protection legislation applies to the processing of your information you have the
following rights
To access Personal Information we hold about you, to ask that your personal data be updated, rectified,
erased, restrict from being processed or transferred. Please contact us should you like to exercise any of
these rights. Please note that the exercise your rights may adversely impair our ability to provide you with
any of the products and services you may have requested, and is subject and limited to our technological
limitations, legal and regulatory obligations to process information and to maintain adequate business
records and adequate records due to our right for the establishment, exercise or defense of legal claims.
Links
When you use our website, you may be able to link to third party websites or apps. This Privacy Policy does
not apply to, nor endorse, such third party sites or apps, and we are not responsible for any personal
information collected and/or processed and/or shared by third parties via those other websites or apps,
which the collection and use of Personal Information is governed by the terms and conditions, to include
privacy practices, of those third party websites and apps.
FIH does not endorse nor accept any responsibility and/or liability for the privacy practices of such third
parties and highly recommend you to review the policies and regulations of such websites and app before
submitting personal information of yours.
Security
FIH invest efforts to maintain appropriate safeguards in order to ensure that the security, integrity and
privacy of Personal Information is not misused. Such measures and safeguards include encryption during
information transmission, strong authentication mechanisms and the separation of machines and
information to provide secure areas. While such systems and procedures significantly reduce the risk of
security breaches and the inappropriate use of Personal Information, they do not provide absolute security.
FIH will review regularly its security measures in order to effectively eliminate the likelihood of any form of
misuse where necessary.
Amendments to this policy
You are advised to check for updates of this policy from time to time. In the event of material changes we
will place a notice on our website.
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Cookie Policy

