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FIFA Ticketing Platform – Cookie Policy  
 
Fédération Internationale de Football Association (FIFA)   
FIFA-Strasse 20  
8044 Zurich  
Switzerland  
 
We use Cookies and similar technologies in order to distinguish You from other users. By using Cookies, 
We are able to provide You with a better experience and to improve the FIFA Ticketing Platforms by better 
understanding how You use them. Please read this Cookie Policy carefully and ensure that You understand 
it. Your acceptance of Our Cookie Policy is deemed to occur if You continue using the FIFA Ticketing 
Platform or when You press the “accept” button on Our Cookie pop-up. This Cookie Policy has been 
drafted in English and has been translated into other languages. In the event of any discrepancy between 
the English and the translated texts, the English text shall prevail and be used to solve doubts of 
interpretation.  
 
Date of issue of this Cookie Policy: March 2019  
 
What are Cookies?  
 
For any definition used in this Cookie Policy, please refer to Our Terms located at  

https://www.fifa.com/u20worldcup/organisation/ticketing/documents  

 
“Cookie”          means small data files, which are transferred to a computer’s hard disk in order to 
memorise information like registration IDs and passwords. A Cookie will typically contain the name of the 
domain from which the Cookie has originated, the “lifetime” of the Cookie and various values. The 
Cookies are placed on Your computer or device by the FIFA Ticketing Platform when You visit certain parts 
the FIFA Ticketing Platform and/or when You use certain features of the FIFA Ticketing Platform;  
 
“Cookie Law”    means the relevant parts of the Privacy and Electronic Communications (EC Directive) 
Regulations 2003, EU Regulation 2016/679 General Data Protection Regulation (“GDPR”), the Swiss 
Telecommunications Act and Ordinance and other applicable laws in this context.  
 
How do the FIFA Ticketing Platform use Cookies and web analytic tools?  
 
When You visit  the FIFA Ticketing Platform, We will use Cookies to collect information. First-Party Cookies 
are those placed directly by Us and are used only by Us. We have carefully chosen these Cookies and have 
taken steps to ensure that Your privacy and personal data is protected and respected at all times. Third 
parties that are presenting advertisements on or within the FIFA Ticketing Platform may also set and use 
Cookies to access Your computer. Please refer specifically to each third-party website and statements of 
Cookies to understand their procedures for collecting, using and disclosing personal information through 
their Cookies. All Cookies used by and on the the FIFA Ticketing Platform are used in accordance with 
current Cookie Law. We also use Cookies which are strictly necessary. A Cookie falls into this category if it 
is essential to the operation of the FIFA Ticketing Platform, supporting functions such as logging in, Your 
shopping basket, shipping details and payment transactions.  
 

https://www.fifa.com/u20worldcup/organisation/ticketing/documents
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The FIFA Ticketing Platform also use web analytic tools. Web analytic tools refer to a set of tools used to 
collect and analyse anonymous usage information, enabling Us to better understand how the FIFA 
Ticketing Platform is used. This enables Us to track how You reach and use the FIFA Ticketing Platform and 
to improve  the FIFA Ticketing Platform and the Services offered through them. The web analytic tools used 
by the FIFA Ticketing Platform also use Cookies to gather the required information.  
 
What Cookies, web analytic tools and social plug-ins do the FIFA Ticketing Platform use?  
 
The following first-party Cookies may be placed on Your computer or device:  
 
Category of Cookie Purpose & Type  
Session Cookies 
Session Cookies are temporary and only remain on Your computer or device from the point at which You 
visit a the FIFA Ticketing Platform until You close Your browser. Session Cookies are deleted when You 
close Your browser.  
Permanent Cookies  
Permanent Cookies are those which remain on Your computer or device for a predetermined period and 
are activated each time You visit the FIFA Ticketing Platform.  
Third-Party Cookies 
Third-Party Cookies are not placed by Us; instead, they are placed by third parties that provide services to 
Us and/or to You. Third-Party Cookies may be used by advertising services to serve up tailored advertising 
to You on Our Site, or by third parties providing analytics services to Us and for functional purposes.  
Performance Cookies  
Functional Cookies enable Us to provide additional functions to You on the FIFA Ticketing Platform such as 
personalisation and remembering Your saved preferences. Some Functional Cookies may also be strictly 
necessary Cookies, but not all necessarily fall into that category.  
Advertising Cookies  
Advertising Cookies Advertising Cookies help Us understand when and how often You visit the FIFA 
Ticketing Platform, and which parts of them You have used (including which pages You have visited and 
which links You have visited). As with Performance Cookies, this information helps Us to better understand 
You and, in turn, to make the the FIFA Ticketing Platform and advertising more relevant to Your interests. 
Some information gathered by targeting Cookies may also be shared with third parties.  
 
What Cookies, web analytic tools and social plug-ins do the FIFA Ticketing Platform use?  

The following first-party Cookies may be placed on Your computer or device:  

Category of 
Cookie 

Purpose & Type 

Session 
Cookies 

Session Cookies are temporary and only remain on Your computer or device from the point 
at which You visit the FIFA Ticketing Platform until You close Your browser. Session Cookies 

are deleted when You close Your browser. 

Permanent 
Cookies 

Permanent Cookies are those which remain on Your computer or device for a 
predetermined period and are activated each time You visit the FIFA Ticketing Platform. 

Third-Party 
Cookies 

Third-Party Cookies are not placed by Us; instead, they are placed by third parties that 
provide services to Us and/or to You. Third-Party Cookies may be used by advertising 

services to serve up tailored advertising to You on Our Site, or by third parties providing 
analytics services to Us and for functional purposes. 

Performance 
Cookies 

Functional Cookies enable Us to provide additional functions to You on the FIFA Ticketing 
Platform such as personalisation and remembering Your saved preferences. Some 
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Functional Cookies may also be strictly necessary Cookies, but not all necessarily fall into 
that category. 

Advertising 
Cookies 

 
Advertising Cookies Advertising Cookies help Us understand when and how often You visit 
the FIFA Ticketing Platform, and which parts of them You have used (including which pages 

You have visited and which links You have visited). As with Performance Cookies, this 
information helps Us to better understand You and, in turn, to make th the FIFA Ticketing 
Platform and advertising more relevant to Your interests. Some information gathered by 

targeting Cookies may also be shared with third parties. 
 

 

The following Third-Party Cookies and tracking tools may be placed on Your computer or device:  

Name of Cookie Purpose & Type 

AssetAction Adobe Cookie. Identifies where and which content users have engaged with. 

app_vi Adobe Cookie. To identify time of a visit. 

dslv_fifa Adobe Cookie. To identify days since last visit. 

o_ec_persist Adobe Cookie. Count external campaign clicks to a session. 

o_ic_persist Adobe Cookie. Count internal campaign clicks to a session. 

omniture_optout Adobe Cookie. Controls the user opt-out of Adobe DTM activity tracking. 

s_cc 
Adobe Cookie. The domain on which the Analytics cookie s_cc and s_sq are set by 

determining the number of periods in the domain of the page URL. This variable is also 
used by some plug-ins in determining the correct domain to set the plug-in’s cookie. 

 
s_fid 

Adobe Cookie. Sets an anonymous visitor id. 

s_sq 
Adobe Cookie. The domain on which the Analytics cookie s_cc and s_sq are set by 

determining the number of periods in the domain of the page URL. This variable is also 
used by some plug-ins in determining the correct domain to set the plug-in’s Cookie. 

s_fid Adobe Cookie. Sets anonymous visitor ID. 

s_vi Adobe Cookie. Sets anonymous visitor ID. 

AWSALB Allows the FIFA Ticketing Platform datacentre provider (Amazon EC2) to route incoming 
end-user traffic correctly to the ticketing servers. 

cookie-
notification-gdpr 

Allows the FIFA Ticketing Platform to gather user acknowledgment that cookies are 
being used on the ticketing portals. Once users have acknowledged this, the ticketing 

system remembers this information within the cookie. 

stx_rememberMe Allows FIFA Ticketing Platform to remember the user account last employed, and, if 
users so choose, implement an auto-login process on the ticketing portals for 

subsequent visits. 

lang Allows the FIFA Ticketing Platform to remember the user's language preference. 

AcpAT_XXX Allows the FIFA Ticketing Platform to verify that the user has been routed through the 
Peak Protect traffic management tool. 

_ga 
_gid 
_gat 
_gac 

__utmXXXX 

These Google Analytics cookies are implemented based on information collected while 
users are browsing, in particular, their IP address, internet service provider, browser type, 

configuration and settings, etc. These cookies are used to distinguish individual site 
visitors to a site by assigning a randomly generated number as a user identifier. The 

identifier is updated with every page view and allows user interactions with the site to be 
measured. 
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ANID       
s               
SAPISID     
.DDMMUl-PROFILE    
1P_JAR      
NID          
SID           
CONSENT   
OGPC         
APISID       
SIDCC         
SSID           
HSID 

These cookies are used to access aggregated non-personalised information about age 
and gender for the purpose of campaign analysis and optimization. 

 
 
 
 
 
 
 
  

SESSION Session technical identifier used by the FIFA Ticketing Platform 

 

 

 The following analytic tools are used:  

Solution Provider Website Links 

Adobe 
Analytics 

Adobe Systems 
Software 
Ireland 

Limited, 4-6 
Riverwalk, 
Dublin 24, 

Ireland 

https://www.adobe.com/  

https://www.adobe.com/privacy.html 

DoubleClick. 

Google Inc., 
1600 

Amphitheatre 
Parkway, 
Mountain 

View, CA, USA 

https://www.doubleclickbygoogle.com/  

https://support.google.com/dfp_premium/answer/2839090?hl=en,  

https://support.google.com/dfp_premium/topic/7395141?hl=en&ref_topic=28145  

https://policies.google.com/technologies/ads 

Google 
Analytics 

Google Inc., 
1600 

Amphitheatre 
Parkway, 
Mountain 

View, CA, USA 

 

https://policies.google.com/?hl=en  

https://policies.google.com/privacy?hl=enhttps://policies.google.com/technologies/product-

privacy 

Google Tag 
Manager 

Google Inc., 
1600 

Amphitheatre 
Parkway, 
Mountain 

View, CA, USA 

https://policies.google.com/privacyhttps://policies.google.com/technologies/product-

privacy 

    

The following social plug-ins are used: 
 

Solution Provider Website Links 

https://www.adobe.com/
https://www.adobe.com/privacy.html
https://www.doubleclickbygoogle.com/
https://support.google.com/dfp_premium/answer/2839090?hl=en
https://support.google.com/dfp_premium/topic/7395141?hl=en&ref_topic=28145
https://policies.google.com/technologies/ads
https://policies.google.com/?hl=en
https://policies.google.com/privacy?hl=en
https://policies.google.com/privacy?hl=en
https://policies.google.com/technologies/product-privacy
https://policies.google.com/privacy
https://policies.google.com/privacy
https://policies.google.com/technologies/product-privacy
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Facebook 
 
Facebook Inc., Campus Building, Menlo Park, 
California, USA 

https://www.facebook.com/help/443483272359009/  

https://www.facebook.com/about/privacy/ 

Twitter 

 
Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900. 
San Francisco, CA 94103, USA 
  

https://dev.twitter.com/web/overview/privacy  

Google+ 
Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, 
Mountain View, CA, USA 

https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=uk  

https://developers.google.com/+/web/buttons-policy  

https://policies.google.com/terms?gl=US&hl=en  

https://policies.google.com/technologies/product-

privacy 

Consent and Control 
 
 
Before Cookies are placed on Your computer or device, You will be shown a pop-up requesting Your 
consent to set those Cookies. By giving Your consent to the placing of Cookies, You are enabling Us to 
provide the best possible experience and service to You. You may, if You wish, deny consent to the placing 
of Cookies [unless those Cookies are strictly necessary]; however, certain features of the FIFA Ticketing 
Platform may not function fully or as intended, and You may lose any information that enables You to 
access Our Site more quickly and efficiently including, but not limited to, login and personalisation settings.  
 
In addition to the controls that We provide, You can choose to enable or disable Cookies in Your internet 
browser. Most internet browsers also enable You to choose whether You wish to disable all Cookies or 
only Third-Party Cookies. By default, most internet browsers accept Cookies but this can be changed. For 
further details, please consult the Help menu in Your internet browser or the documentation that came 
with Your device.  
 
All mainstream browsers provide instructions on how to control Cookies (e.g. Google Chrome: 
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en-GB&answer=95647  Microsoft, Internet Explorer:  
http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-10, Safari: 
https://support.apple.com/kb/PH21411?viewlocale=en_US&locale=en_US , https://support.apple.com/en-
us/HT201265 etc.).  
   
Data Protection  
 

Please refer to https://www.fifa.com/u20worldcup/organisation/ticketing/documents  

 
 
Changes to this Cookie Policy  
 
This Cookie Policy may be amended from time to time. If We amend this Cookie Policy, any changes will be 
immediately posted on the the FIFA Ticketing Platform and You will be deemed to have accepted the terms 
of the Cookie Policy on Your first use of the FIFA Ticketing Platform following the alterations. We shall 
place an updated version on this page of the FIFA Website.  
 
Contact  

https://www.facebook.com/help/443483272359009/
https://www.facebook.com/about/privacy/
https://dev.twitter.com/web/overview/privacy
https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=uk
https://developers.google.com/+/web/buttons-policy
https://policies.google.com/terms?gl=US&hl=en
https://policies.google.com/technologies/product-privacy
https://policies.google.com/technologies/product-privacy
https://www.fifa.com/u20worldcup/organisation/ticketing/documents


 
 
 
 
 
 
 

Cookie Policy 

 6 سياسة ملفّات تعريف االرتباط

If you have any questions about the FIFA Digital Platforms or this Cookie Policy, please contact us by email 
at dataprotection@fifa.org or by post to Fédération Internationale de Football Association (FIFA), FIFA-
Strasse 20, 8044 Zurich, Switzerland.  
 
Precedence  
 
In the event that the provisions of this Cookie Policy conflict with the provisions of a Third-Party Cookie 
Policy on the FIFA Digital Platforms, the provisions of this Cookie Policy shall prevail.  
 
Jurisdiction and Applicable Law  
 
This Cookie Policy and all matters arising out of or related to this Cookie Policy shall be governed by the 
substantive laws of Switzerland, without regard to conflicts of laws and principles thereof.  
 
Any controversy, claim or dispute between You and FIFA arising out of or relating to this Cookie Policy shall 
be subject to the exclusive jurisdiction of the competent Courts of the City of Zurich 1 (if the prerequisites 
are met then the Commercial Court of the Canton of Zurich), and each party hereby irrevocably consents 
to the jurisdiction and venue of such Court. 
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 االرتباطسياسة ملفّات تعريف – منّصة إصدار تذاكر الفيفا 

 

   (FIFA)االتّحاد الدولي لكرة القدم فيفا
 (FIFA-Strasse 20)  20شارع  –فيفا 

 (Zürich 8004) 8044زيورخ 
 

 (Switzerlandسويسرا )
تباط، نحن نحن نستخدم ملفّات تعريف االرتباط والتقنيات المشابهة من أجل التفريق بينكم وبين الُمستخدمين اآلخرين. باستخدام ملفّات تعريف االر

ملفّات تعريف قادرون على تزويدكم بتجربة أفضل وعلى تحسين منّصة إصدار تذاكر الفيفا من خالل فهم أفضل لكيفيّة استخدامها. يُرجى قراءة سياسة 
ة إصدار تذاكر االرتباط هذه بعناية والتأّكد من فهمها . يعتبر قبولكم لسياسة ملفّات تعريف االرتباط الخاّصة بنا قد حدث إذا واصلتم  استخدام منصّ 

لغة االنكليزيّة وتّمت ترجمتها إلى الفيفا، أو عند الضغط على زر "قبول" في ملّف االرتباط الظاهر. تّمت صياغة سياسة ملف تعريف االرتباط هذه بالّ 
 ر النّص.لغات أخرى. في حال وجود أي تعارض بين الّلغة االنجليزيّة والنّص الُمترجم، يُعتمد النص االنكليزي للفصل في الشكوك المتعلّقة بتفسي

 
 ألفين وتسعة عشر.  2019تاريخ إصدار سياسة ملفّات تعريف االرتباط: مارس 

 
 االرتباط؟ ماهي ملفّات تعريف

 
 لمعرفة أّي تعريف ُمستخدم في سياسة ملفّات تعريف االرتباط هذه، يُرجى الرجوع إلى الشروط واألحكام الخاّصة بنا الموجودة على الموقع

 
https://www.fifa.com/u20worldcup/organisation/ticketing/documents 

 
كلمات المرور "ملّف تعريف االرتباط" يعني ملفّات البيانات الّصغيرة الّتي يتّم نقلها إلى القرص الّصلب لجهاز الحاسوب من أجل حفظ المعلومات مثل 

لى اسم المجال الّذي نشأ منه ملّف تعريف االرتباط، "عمر" ملّف تعريف االرتباط والقيم ومعّرفات التسجيل. يحتوي ملّف تعريف االرتباط عادةً ع
ء معيّنة المختلفة. يتّم وضع ملّف تعريف االرتباط على جهاز الحاسوب الخاّص بكم أو أي جهاز عن طريق منّصة إصدار تذاكر الفيفا عند زيارة أجزا

 ون ميّزات معيّنة من منّصة إصدار تذاكر الفيفا.من هذه المنّصة األخيرة و/أو عندما تستخدم
 

ئحة التنظيميّة للعام "قانون ملفّات تعريف االرتباط" يعني األجزاء ذات الّصلة  بالخصوصيّة واالتّصاالت اإللكترونيّة ) توجيهات الهيئة األوروبيّة( الاّل
"(، قانون االتّصاالت السويسري GDPRوروبي العام  لحماية البيانات )"النظام األ 679/2016، الاّلئحة التنظيميّة لالتّحاد األوروبي 2003

 والمرسوم والقوانين االخرى المعمول بها في هذا الّسياق.
 

 الشبكة؟كيف تستخدم منّصة إصدار تذاكر الفيفا ملفّات تعريف االرتباط وأدوات تحليل 
 

ريف االرتباط لجمع المعلومات. ملفّات تعريف ارتباط الطرف األّول هي الّتي يتّم عندما تزورون منّصة إصدار تذاكر الفيفا، سنستخدم ملفّات تع
صوصيتكم وضعها مباشرةً من قبلنا ويتّم استخدامها فقط من قبلنا. لقد اخترنا بعناية ملفّات تعريف االرتباط هذه واتّخذنا خطوات لضمان حماية خ

يجوز للطرف الثالث الّذي يقّدم إعالنات على المنّصة أو داخلها أيضاً تعيين ملفّات تعريف االرتباط وبناياتكم الّشخصيّة واحترامها في جميع األوقات. 
 واستخدامها للوصول إلى حاسبكم. يُرجى الرجوع على وجه التحديد إلى كّل موقع إلكتروني لطرف ثالث وبيانات ملفّات تعريف االرتباط لفهم

لومات الشخصيّة والكشف عنها من خالل ملفّات تعريف االرتباط الخاّصة بهم. يتّم استخدام جميع ملفّات اإلجراءات الخاّصة بجمع واستخدام المع
تعريف االرتباط  تعريف االرتباط الُمستخدمة من قبل وعلى منّصة إصدار تذاكر الفيفا وفقاً لقانون ملفّات تعريف االرتباط الحالي. نستخدم أيضاً ملفّات

ن ملّف تعريف االرتباط ضمن هذه الفئة إذا كان ضرورياً لتشغيل منّصة إصدار تذاكر الفيفا ودعم المهام مثل تسجيل الدخول الضروريّة جّداً. يكو
 وسلّة التسّوق الخاّصة بكم وتفاصيل الّشحن ومعامالت الدفع. 

 
ً أدوات تحليل الشبكة. تشير أدوات تحليل الشبكة هذ ه إلى مجموعة من األدوات الُمستخدمة لجمع وتحليل تستخدم منّصة إصدار تذاكر الفيفا أيضا

فيّة وصولكم إلى معلومات االستخدام مجهولة المصدر، مّما يمّكننا من فهم كيفيّة استخدام منّصة إصدار تذاكر الفيفا بشكل أفضل. يتيح لنا ذلك تتّبع كي
ّدمة من خاللهم. تُستخدم أدوات تحليل الشبكة الّتي تستخدمها منّصة إصدار منّصة إصدار تذاكر الفيفا واستخدامها وتحسين هذه المنّصة والخدمات المق

 تذاكر الفيفا أيضاً ملفّات تعريف االرتباط لجمع المعلومات المطلوبة.
 

 ؟ماهي ملفّات تعريف االرتباط وأدوات تحليل الشبكة والمكّونات اإلضافيّة اإلجتماعية  الّتي تستخدمها منّصة إصدار تذاكر الفيفا
 

https://www.fifa.com/u20worldcup/organisation/ticketing/documents
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 قد يتّم وضع ملفّات تعريف ارتباط الطرف األّول التالية على حاسوبكم أو جهازكم: 
 

 فئة غرض ملفّات تعريف االرتباط ونوعها
 ( Session Cookiesملفّات تعريف اإلرتباط المؤقتة )

وتبقى على حاسوبكم أو جهازكم فقط من الّلحظة الّتي تزورون فيها منّصة تذاكر الفيفا حتّى إغالق الُمتصفّح  ملفّات تعريف اإلرتباط المؤقتة هي  مؤقّتة
 الخاّص بكم. يتّم حذف ملفّات تعريف اإلرتباط المؤقتة  عند إغالق الُمتصفّح الخاّص بكم.

 ملفّات تعريف االرتباط الدئمة
تبقى على حاسوبكم أو جهازكم لفترة محّددة سلفاً ويتّم تنشيطها في كّل مرة تقومون فيها بزيارة منّصة  ملفّات تعريف االرتباط الدئمة هي تلك الّتي

 إصدار تذاكر الفيفا.
 ملفّات تعريف ارتباط الطرف الثّالث

ت لنا و/أو لكم. قد يتّم استخدام ال توضع ملفّات تعريف ارتباط الطرف الثالث من قبلنا؛ بدالً من ذلك، يتّم وضعها عن طريق طرف ثالث يقّدم الخدما
مات التحليل  ملفّات تعريف ارتباط الثّالث بواسطة الخدمات اإلعالنيّة لتقديم خدمة ُمخّصصة لكم على موقعنا، أو عن طريق أطراف ثالثة تقّدم لنا خد

 وألغراض وظيفيّة وعمليّة.
 ملفّات تعريف ارتباط األداء

يفيّة من توفير مهام إضافيّة لكم على منّصة إصدار تذاكر الفيفا مثل إضفاء الطابع الشخصي وتذّكر تفضيالتكم تمّكننا ملفّات تعريف االرتباط الوظ
رة ضمن هذه المحفوظة. قد تكون بعض ملفّات تعريف االرتباط الوظيفيّة أيضاً ملفّات تعريف ارتباط ضروريّة تماماً ولكنّها ال تندرج جميعها بالضرو

 الفئة.
 ف االرتباط اإلعالنيّة ملفّات تعري

ه  )بما في تساعدنا ملفّات تعريف ارتباط اإلعالنات على فهم تواقيت وعدد مّرات زيارتكم لمنّصة إصدار تذاكر الفيفا وأّي جزء منها قد تم استخدام
هذه المعلومات تُساعدنا على فهمكم بشكل  ذلك الّصفحات والروابط الّتي قمتم بزيارتها(. كما هو الحال مع ملفّات تعريف االرتباط الوظيفية ، فإنّ 

ّم جمعها افضل، وبالتالي، على جعل منّصة إصدار تذاكر الفيفا واإلعالنات أكثر مالءمة الهتماماتكم. يمكن أيضاً مشاركة بعض المعلومات الّتي يت
 عن طريق استهداف ملفّات تعريف االرتباط مع أطراف ثالثة.

 
 وأدوات تتبّع الشبكة والمكونات  االجتماعيّة اإلضافيّة التي تستخدمها  منّصة إصدار تذاكر الفيفا؟ ماهي ملفّات تعريف االرتباط، 

 قد يتم وضع ملفّات تعريف ارتباط الطرف األّول التالية  على حاسوبكم أوالجهاز

 النوع& الغرض 
نوع ملف 

 تعريف االرتباط

وتبقى على حاسوبكم أو جهازكم فقط من الّلحظة الّتي تزورون فيها  ملفّات تعريف اإلرتباط المؤقتة هي  مؤقّتة
منّصة تذاكر الفيفا حتّى إغالق الُمتصفّح الخاّص بكم. يتّم حذف ملفّات تعريف اإلرتباط المؤقتة  عند إغالق 

 الُمتصفّح الخاّص بكم.

ملفّات تعريف 
 اإلرتباط المؤقتة

 

هي تلك الّتي تبقى على حاسوبكم أو جهازكم لفترة محّددة سلفاً ويتّم تنشيطها في  ملفّات تعريف االرتباط الدئمة
 كّل مرة تقومون فيها بزيارة منّصة إصدار تذاكر الفيفا.

ملفّات تعريف 
 االرتباط الدئمة

يقّدم ال توضع ملفّات تعريف ارتباط الطرف الثالث من قبلنا؛ بدالً من ذلك، يتّم وضعها عن طريق طرف ثالث 
الخدمات لنا و/أو لكم. قد يتّم استخدام ملفّات تعريف ارتباط الثّالث بواسطة الخدمات اإلعالنيّة لتقديم خدمة 
 ُمخّصصة لكم على موقعنا، أو عن طريق أطراف ثالثة تقّدم لنا خدمات التحليل  وألغراض وظيفيّة وعمليّة.

ملفّات تعريف 
ارتباط الطرف 

 الثّالث

تعريف االرتباط الوظيفيّة من توفير مهام إضافيّة لكم على منّصة إصدار تذاكر الفيفا مثل إضفاء  تمّكننا ملفّات
الطابع الشخصي وتذّكر تفضيالتكم المحفوظة. قد تكون بعض ملفّات تعريف االرتباط الوظيفيّة أيضاً ملفّات 

 ه الفئة.تعريف ارتباط ضروريّة تماماً ولكنّها ال تندرج جميعها بالضرورة ضمن هذ

ملفّات تعريف 
 ارتباط األداء

تساعدنا ملفّات تعريف ارتباط اإلعالنات على فهم تواقيت وعدد مّرات زيارتكم لمنّصة إصدار تذاكر الفيفا وأّي 
بما في ذلك الّصفحات والروابط الّتي قمتم بزيارتها(. كما هو الحال مع ملفّات جزء منها قد تم استخدامه  )

تعريف االرتباط الوظيفية، فإّن هذه المعلومات تُساعدنا على فهمكم بشكل افضل، وبالتالي، على جعل منّصة 
ات الّتي يتّم جمعها إصدار تذاكر الفيفا واإلعالنات أكثر مالءمة الهتماماتكم. يمكن أيضاً مشاركة بعض المعلوم

 عن طريق استهداف ملفّات تعريف االرتباط مع أطراف ثالثة.

ملفّات تعريف 
االرتباط 
 اإلعالنيّة

 
 قد يتم وضع ملفّات تعريف ارتباط الطرف الثالث وأدوات التتبّع التحليلّية التالية  على حاسوبكم أوالجهاز

 النوع & الغاية  اسم ملّف تعريف االرتباط

AssetAction .ملف تعريف ارتباط آدوب. لتحديد المحتوى الذي تعامل معه المستخدمون وتحديد أين حصل ذلك 

app_vi .لتحديد الوقت ومّدة الزيارة.  ملف تعريف ارتباط آدوب 

dslv_fifa .ملف تعريف ارتباط آدوب. لتحديد األيّام منذ آخر زيارة 
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o_ec_persist .للعّد الخارجي للنقرات خالل الجلسة. ملف تعريف ارتباط آدوب 

o_ic_persist .ملف تعريف ارتباط آدوب. للعّد الداخلي للنقرات خالل الجلسة 

omniture_optout 
 لمراقبة المستخدم المنسحب من  نشاط أدوب التتبعي ملف تعريف ارتباط آدوب.

Adobe DTM activity tracking. 

s_cc 
 s_cc. وهو المجال الّذي يتم  فيه تحديد ملف تعريف اإلرتباط التحليليي ملف تعريف ارتباط آدوب

. هذه المتغيّرات أيضاً ُمستخدمة من بعض URLعبرتحديد عدد الفترات  في مجال صفحة  s_sqو
 المكّونات اإلضافيّة لتحديد المجال الّصحيح لملف تعريف ارتباط المكّون اإلضافي.

s_fid لتحديد الزائرين مجهولي الهويّة.ملف تعريف ارتباط آدوب . 

s_sq 
 s_ccملف تعريف ارتباط آدوب. وهو المجال الّذي يتم  فيه تحديد ملف تعريف اإلرتباط التحليليي 

. هذه المتغيّرات أيضاً ُمستخدمة من بعض URLعبرتحديد عدد الفترات  في مجال صفحة  s_sqو
 لملف تعريف ارتباط المكّون اإلضافي.المكّونات اإلضافيّة لتحديد المجال الّصحيح 

s_fid .ملف تعريف ارتباط آدوب. لتحديد الزائرين مجهولي الهويّة 

s_vi .ملف تعريف ارتباط آدوب. لتحديد الزائرين مجهولي الهويّة 

AWSALB 
( بأن يوّجه المستخدمين EC2الّسماح لمزّود مركز بيانات منّصة إصدار تذاكر الفيفا )أمازوزن 

 النهائّيين  باالتّجاه الصحيح إلى خدمة إصدار التذاكر.

cookie-notification-
gdpr 

المستخدمين المقّرين بأّن ملفّات تعريف االرتباط يجري  الّسماح لمنّصة إصدار تذاكر الفيفا بحمع
استخدامها في بوابة إصدار التذاكر. بمجّرد إقرار المستخدمين بهذا األمر، فإّن نظام التذاكر يتذّكر هذه 

 المعلومات داخل ملّف تعريف االرتباط.

stx_rememberMe 
دم للحساب، وإذا ما اختار المستخدمون ذلك، الّسماح لمنّصة إصدار تذاكر الفيفا بالتذكير بآخر مستخ

 أن يقوموا بعملية دخول تلقائي إلى بّوابة التذاكر في الزيارات الالحقة.

lang .الّسماح لمنّصة إصدار تذاكر الفيفا بتذكر  الّلغة المفّضلة للمستخدم 

AcpAT_XXX 
الّسماح لمنّصة إصدار تذاكر الفيفا بالتأّكد من أّن الُمستخدم قد وصل إلى ذروة حماية أداة إإدارة حركة 

 المرور

_ga 
_gid 
_gat 
_gac 

__utmXXXX 

إّن تنفيذ ملفّات ارتباط شبكة غوغل التحليلية يستند على العلومات الُمجّمعة عند قيام الُمستخدمين 
لمعّرف الرقمي لجهازهم، ومزّود خدمة اإلنترنت، ونوع المتصفّح، بتصفّح، بشكل خاّص، عنوان ا

والتشكيالت والخصائص، إلخ. إّن ملفّات تعريف االرتباط هذه تُستخدم للتفريق بين الزّوار الفرديين 
لتحديد المستخدم . يتم تحديث وسيلة التحديد  هذه  مع كّل   للموقع  من خالل تخصيص أعداد عشوائيّة

 فحة وهي تسمح للمستخدم  بالتفاعل مع الموقع المعين. .مشاهدة للص

AND 
s 

SAPISID 
.DDMMU-PROFILE 

1P_JAR 
NID 
SID 

CONSENT 
OGPC 

AP ISID 
SIDCC 

SSID 
HSID 

إن ملفّات تعريف االرتباط هذه  تُستخدم لتمكين الوصول إلى معلومات إجمالية غير شخصيّة  متعلقة  
 حمالت التحليل و االستخدام األمثل.بالعمر والجنس  وذلك لغايات 

SESSION دورة تقنية لتحديد الهوية مستخدمة من قبل منّصة إصدار تذاكر الفيفا 

 
 التحليليّة التالية:  يتم استخدام أدوات التتبّع

 روابط الموقع االلكتروني الُمزّود البرنامج

Adobe 
Analytics 

Adobe 
Systems 
Software 
Ireland 

Limited, 4-6 

/mhttps://www.adobe.co 
https://www.adobe.com/privacy.html 

https://www.adobe.com/
https://www.adobe.com/privacy.html
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Riverwalk, 
Dublin 24, 

Ireland 

DoubleCli
ck. 

Google Inc., 
1600 

Amphitheatre 
Parkway, 
Mountain 

View 
CA, USA 

/https://www.doubleclickbygoogle.com 
,https://support.google.com/dfp_premium/answer/2839090?hl=en 

https://support.google.com/dfp_premium/topic/7395141?hl=en&ref_topic=28145 
https://policies.google.com/technologies/ads 

 

Google 
Analytics 

Google Inc., 
1600 

Amphitheatre 
Parkway, 
Mountain 
View, CA, 

USA 

https://policies.google.com/?hl=en 
https://policies.google.com/privacy?hl=enhttps://policies.google.com/technologie

privacy-s/product 
 
 

Google 
Tag 

Manager 

Google Inc., 
1600 

Amphitheatre 
Parkway, 
Mountain 

View 
CA, USA 

hl=enhttps://policies.google.com/technologie?https://policies.google.com/privacy
privacy-s/product 

 

  
 المكونات  االجتماعية اإلضافية التالية:  يتم استخدام

 

 روابط الموقع اإللكتروني الُمزّود البرنامج

Facebook 
Facebook Inc., Campus 

Building, Menlo Park, 
California, USA 

https://www.facebook.com/help/443483272359009 
/https://www.facebook.com/about/privacy 

 

Twitter 
Twitter Inc., 1335 Market Street, 

Suite 900, San Francisco, CA 
94103, USA 

https://dev.twitter.com/web/overview/privacy 

Google+ 
Google Inc., 1600 Amphitheatre 

Parkway, Mountain View, CA, 
USA 

gl=uk&hl=en?https://policies.google.com/privacy 
policy-https://developers.google.com/+/web/buttons 

terms?gl=US&hl=enhttps://policies.google.com/ 
privacy-https://policies.google.com/technologies/product 

 

 
 الموافقة والرقابة 

موافقتكم على تعيين ملفّات تعريف االرتباط هذه. من خالل  قبل أن توضع ملفّات تعريف االرتباط على حاسوبكم أو جهازكم، ستظهر لكم نافذة  تطلب
على وضع  موافقتكم على وضع ملفّات تعريف االرتباط، فإنّكم تمكنوننا من تقديم أفضل تجربة وخدمة ممكنة لكم. يجوز لكم إذا رغبتم رفض  الموافقة

يّة للغاية(؛ ومع ذلك، قد التعمل بعض ميّزات منّصة إصدار تذاكر الفيفا ملفّات تعريف االرتباط )إالّ إذا كانت ملفّات تعريف االرتباط هذه ضرور
على  بشكل كامل أو كما هو مقصود، وقد تفقدون أيّة معلومات تمّكنكم من الوصول إلى موقعنا بسرعة وفعالية  كافية، دون أن يكون ذلك مقتصراً 

 إعدادات تسجيل الدخول والتخصيص.
 

نوفّرها، يمكنكم اختيار تمكين أو تعطيل ملفّات تعريف االرتباط على  متصفّح اإلنترنت الخاّص بكم. كما أّن معظم   باإلضافة إلى الرقابة  التي
ل افتراضي، متصفّحات اإلنترنت تمّكنكم أيضاً من اختيار تعطيل جميع ملفّات تعريف االرتباط أو تعطيل ملفّات تعريف ارتباط الطرف الثالث فقط. بشك

صفّحات اإلنترنت ملفّات تعريف االرتباط ولكن يمكن لذلك أن يتغيّر. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع إلى قائمة المساعدة في متصفّح تقبل معظم مت
 اإلنترنت الخاّص بكم أو الوثائق المرفقة مع جهازكم. 

 
 : e.g. Google Chromeحول كيفيّة التحّكم في ملفّات تعريف االرتباط ) توفّر جميع الُمتصفّحات الرئيسيّة تعلميات

https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en-GB&answer=95647 Microsoft, Internet 

https://www.doubleclickbygoogle.com/
https://support.google.com/dfp_premium/answer/2839090?hl=en
https://support.google.com/dfp_premium/topic/7395141?hl=en&ref_topic=28145
https://policies.google.com/technologies/ads
https://policies.google.com/?hl=en
https://policies.google.com/privacy?hl=enhttps://policies.google.com/technologies/product-privacy
https://policies.google.com/privacy?hl=enhttps://policies.google.com/technologies/product-privacy
https://policies.google.com/privacy?hl=enhttps://policies.google.com/technologies/product-privacy
https://policies.google.com/privacy?hl=enhttps://policies.google.com/technologies/product-privacy
https://www.facebook.com/help/443483272359009
https://www.facebook.com/about/privacy/
https://dev.twitter.com/web/overview/privacy
https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=uk
https://developers.google.com/+/web/buttons-policy
https://policies.google.com/terms?gl=US&hl=en
https://policies.google.com/technologies/product-privacy
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Explorer : https://windows.microsoft.com/en-us/internet/delete-manage-cookies#ie=ie-10, Safari : 
https://support.apple.com/kb/PH21411?viewlocal=en_US&locale=en_US, https://support.apple.com/en-

us/HT201256 etc.) 
 

 حماية البيانات
 

 dcup/organisation/ticketing/documentsworl20https://www.fifa.com/uيُرجى الرجوع إلى 
 
 

 التغييرات في سياسة ملفّات تعريف االرتباط
 

ى منّصة قد يتّم تعديل سياسة ملّف تعريف االرتباط هذه من وقت آلخر. إذا قمنا بتعديل سياسة ملفّات تعريف االرتباط هذه فستظهر أي تغييرات عل
الً منكم بشروط وأحكام سياسة ملفّات تعريف االرتباط عند استخدامكم األّول لمنّصة إصدار تذاكر الفيفا. إصدار تذاكر الفيفا فوراً. وسيعتبر ذلك قبو

 بعد التعديالت سنضع نسخة محّدثة على هذه الصفحة من موقع الفيفا. 
 

 االتّصال
تروني على العنوان إذا كان لديكم أيّة أسئلة حول منّصة الفيفا الرقمية أو سياسة ملفّات تعريف االرتباط هذه، يُرجى االتّصال بنا بواسطة  البريد اإللك

dataprotection@fifa.org ( أو بواسطة  البريد إلى االتّحاد الدولي لكرة القدم فيفاFIFA فيفا ،)–  20شارع  (FIFA-Strasse 20) ،
 (.Switzerland(، سويسرا )Zürich 8044) 8044زيورخ 

 
 األولويّة 

 
رقميّة، في حال تعارض أحكام سياسة ملفّات تعريف االرتباط هذه مع أحكام سياسة ملفّات تعريف اإلرتباط الخاّصة بجهات ثالثة على منّصة فيفا ال

 تسري أحكام سياسة ملفّات تعريف االرتباط هذه.
 

 القضائي والقانون واجب التطبيقاالختصاص 
 

سية السويسرية تخضع سياسة ملفّات تعريف االرتباط هذه وجميع المسائل الناشئة عن سياسة ملفّات تعريف االرتباط هذه أو المتعلّقة بها للقوانين األسا
 دون النظر إلى تنازع القوانين ومبادئها. 

 
للمحكمة يخضع أي خالف أو ُمطالبة أو نزاع بينكم وبين الفيفا ينشأ عن أو يتعلّق بسياسة تعريف ملفّات االرتباط هذه لالختصاص القضائي الحصري 

( ويوافق كل طرف Zürichمقاطعة زيورخ ية في ) إذا تّم استيفاء الشروط المسبقة ومن ثّم للمحكمة التجار Zürich1المختّصة في مدينة زيورح  
  بموجبه بشكل ال رجعة فيه على االختصاص ومكان هذه المحكمة.

 

https://www.fifa.com/u20worldcup/organisation/ticketing/documents

