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Please scroll down for English version   

  
 InControlسياسة خصوصية 

  2021نوفمبر  28آخر تحديث: 

 ا الذي يمكنك أن تتوقع رؤيته عند قراءة سياسة الخصوصية هذه م

إن االبتكار والتصميم يمنحان عمالءنا التجارب التي يحبونها في  إحدى الشركات الرائدة في العالم المنتجة للسيارات الفاخرة.   Jaguar Land Roverتُعد  

  .االهتمام بعمالئنا يشكل األولوية القصوى لدينا الجودة والتميز يشكالن سماتنا الرئيسية. الحياة ويساعدان في توقع احتياجاتهم وتوقعاتهم وتجاوزها.

 Myتشرح سياسة الخصوصية هذه كيفية استخدامنا البيانات الشخصية التي نحصل عليها من استخدامك خدمات   نحن نحترم خصوصية كل فرد نعالج معلوماته.

InControlالبيانات الخاصة بك.  ، واستخدام سياراتنا )يُشار إليها باسم "السيارات" في سياسة الخصوصية هذه(، والمنتجات والخدمات وتخبرك بحقوق حماية  

 معلومات حول حماية البيانات 

م في البيانات: من نحن وكيفية االتصال بنا            .1  معلومات حول المتحك ِّ

" أو الضمير المنفصل "نحن" أو عبارة "الخاص بنا" أو الضمير المتصل "نا" في  JLR" أو "Jaguar Land Roverعند اإلشارة إلى " من نحن:

 Abbeyالتي يقع مقرها المسجل في العنوان:    Jaguar Land Rover Limitedسياسة الخصوصية هذه، فإننا نشير إلى المتحّكم في البيانات:  

Road, Whitley, Coventry CV3 4LF, England  :1672070ورقمها المسجل.  

 ، فيُرجى االطالع على مربع "أخبرني بالمزيد" أدناه. Jaguar Land Roverإذا كنت ترغب في معرفة المزيد حول مجموعة 

لطرح أي استفسارات ذات صلة بسياسة الخصوصية هذه أو المنتجات والخدمات المنصوص عليها فيها،  تفاصيل االتصال بمركز عالقات العمالء:  

 crcmena@landrover.com .أو  crcmena@jaguar.com: معنا عبر البريد اإللكتروني علىيمكنك التواصل 

 أخبرني بالمزيد... 

 ... JAGUAR LAND ROVER… نبذة عن مجموعة  

الشركة األم. يمكنك    Jaguar Land Rover Automotive plcمجموعة من الشركات في حين تُمثل شركة    جزًءا من  Jaguar Land Roverتُعد   

 /https://www.jaguarlandrover.com .على الموقع الخاص بنا:  Jaguar Land Roverمعرفة المزيد من معلومات الشركة حول 

مجموعة    Jaguar Land Roverتمثل   من  مجموعة   .Tataجزًءا  حول  المعلومات  من  مزيد  على  االطالع  هنا:    Tataوشركات    Tataيمكنك 

trust-with-http://www.tata.com/aboutus/sub_index/Leadership  و-http://www.tata.com/company/index/Tata

 companies 

  

 ما الذي تسري عليه سياسة الخصوصية هذه            .2

 تسري سياسة الخصوصية هذه على استخدام ما يلي:       ·

o        تطبيق  إن"InControl Remote"  "( الذي قمت بتنزيله من المتجر على اإلنترنت على هاتفك  التطبيق"هو تطبيق الهاتف الذكي )

 Remote" وميزات "Remote Essentials( الذي يمّكنك من استخدام ميزات "الجهاز"الذكي أو الجهاز المحمول )يُشار إليه باسم "

/ Remote Premiumحسب االشتراك الخاص بك؛ " 

o        موقع ويبMy InControl    الذي يمكنك الوصول من خالله إلى حساب خدماتInControl    والوصول إلى خدماتInControl 

 محددة؛

mailto:crcmena@jaguar.com
mailto:crcmena@landrover.com
https://www.jaguarlandrover.com/
http://www.tata.com/aboutus/sub_index/Leadership-with-trust
http://www.tata.com/company/index/Tata-companies
http://www.tata.com/company/index/Tata-companies
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o      " أي من خدماتInControl( السيارة واالشتراك(:  التالية )حسب طراز  توفيرها عبر تطبيق  ( ا1"  يتم  التي   InControlلخدمات 

Remote    وموقع ويبMy InControl( )2؛  الطوارئ  "مكالمة  )"(SOS( خدمات  الطريق  3؛  "المساعدة على جانب  ( خدمات 

 ؛ ("InControl خدمات)يُشار إليها باسم " InControl( أي من التطبيقات أو الخدمات المتصلة أو المتوفرة عبر 4المحّسنة"؛ )

o        نظام المعلومات والترفيه، بما في ذلك ميزاتInControl Touch Pro  وPivi Pro  ؛ )ينطبق استخدام كلمة "الميزات" الواردة في

وتغطي ميزات المعلومات والترفيه   Pivi Proأو  InControl Touch Proسياسة الخصوصية هذه على السيارات المزّودة بأي من 

لمحتوى الذي  " )بما في ذلك كل البرامج والصور والنصوص والبيانات وسائر اLiveوالخدمات المتصلة وتحديث البرنامج وخدمات "

  يمثل جزًءا من هذه الميزات أو ذو صلة بها(؛ 

o     .وأنظمة السيارة والخدمات المتصلة األخرى 

إليها بخصوص استخدام لخدمات   التابعة لجهات خارجية والتي قد تصل  الويب  أنَّ سياسة الخصوصية هذه ال تنطبق على مواقع  يرجى مالحظة 

InControl   يُرجى الرجوع في تلك الحاالت إلى سياسة    -خدمات أو الميزات التي تسجل لتلقيها من جهة خارجية مباشرة  أو غيرها، أو استخدام ال

 الخصوصية التابعة للجهة الخارجية ذات الصلة. 

انات التي تقدمها  تحدد سياسة الخصوصية هذه األساس الذي بناًء عليه سنقوم بمعالجة البيانات، بما في ذلك أي بيانات شخصية نجمعها منك، أو البي

موقع ويب   استخدام  بعد  القسم  My InControlإلينا،  في  عليها  المنصوص  والخدمات  المنتجات  أو  أو سياراتنا  لفهم   .2،  بعناية  قراءتها  يُرجى 

  الممارسات الخاصة بنا بشأن تجميع البيانات وبياناتك الشخصية وكيفية التعامل معها.

ت بأنك تتحمل مسؤولية  العلم  المعلومات والترفيه و/أو خدمات  يُرجى  لهم باستخدام سيارتك و/أو نظام  الذين سمحت  الركاب واألشخاص  نبيه كل 

InControl    بشأن ممارسات الخصوصية الموضحة في سياسة الخصوصية هذه )بما في ذلك الطرق التي قد نجمع بها البيانات من السيارة و/أو

  المتعلقة بمستخدمي السيارة ونستخدمها(.

 أنواع المعلومات التي نجمعها            .3

 يحق لنا جمع البيانات التالية الخاصة بك و/أو بسيارتك ومعالجتها: 

،  InControl: المعلومات التي تقدمها إلينا عن طريق ملء النماذج المتاحة عبر اإلنترنت أثناء إعداد حساب خدمات  المعلومات التي يتم إرسالها       ·

، أو من خالل استخدام نظام المعلومات والترفيه في سيارتك وميزاته أو InControlوخدمات    My InControlأو أثناء استخدام موقع ويب  

ا والتي  أنظمة السيارة وخدماتها المتصلة )على سبيل المثال ال الحصر، استخدام أي من الخدمات المنشطة صوتيًا(، أو المعلومات التي يتم إرساله

 Myقد تقدمها إلينا مباشرة )على سبيل المثال، عندما تتواصل معنا من خالل الهاتف أو البريد اإللكتروني أو من خالل أحد نماذج موقع ويب  

InControl) نيابةً عنك عند إعداد حساب خدمات أو استئجارها منه(  السيارة  بشراء  قمت  )الذي  المعتمد  الموزع  يقدمها  التي  المعلومات  أو   ،

InControl   .ستعتمد هذه المعلومات على طبيعة إجراءاتك، ولكنها قد تتضمن   الخاص بك أو المرتبطة بأي تواصل أو متابعة معك بخالف ذلك

شخصية  االسم والعنوان ورقم الهاتف )بما في ذلك رقم الهاتف الذكي( وعنوان البريد اإللكتروني وتفضيل اللغة وكلمة المرور وأرقام التعريف ال

الخاص بك واختياراتك وتفضيالتك المتعلقة بنظام المعلومات والترفيه في سيارتك )ويتضمن ذلك، على سبيل المثال   InControlب خدمات  لحسا

  م مزامنتهاال الحصر، أي معلومات يتم التحقق منها نيابة عنك وتكون متعلقة بقوائم جهات االتصال و/أو الموقع الجغرافي و/أو الوجهة وتختار أن تت 

 أو تحميلها أو طلبها )مثل "اعثر لي على أقرب محطة وقود"(( والمعلومات المتعلقة بالموزع )الموزعين( المعتمد المفضل لديك. 

 : معلومات إضافية      ·

o     في حالة اتصالك بنا، يجوز أن نحتفظ بسجل لتلك المحادثة؛ 

o       وتفاصيل المعامالت تجريها عبر موقع ويبMy InControl . 

: يحق لنا أن نجمع معلومات عن الجهاز أو أي كمبيوتر قد تستخدمه للوصول إلى مواقع الويب الخاصة بنا،  معلومات الجهاز )بما في ذلك الموقع(      ·

لفريد  على هاتفك الذكي، بما في ذلك نظام التشغيل والتصنيع والطراز واإلصدار والمعرف ا InControl Remoteأو لتنزيل نسخة من تطبيق 

بيانات عن   InControl Remoteيمكن أن يجمع تطبيق   وإعدادات موقع الجهاز ورمز البلد.  InControl Remoteالخاص بتثبيت تطبيق  

تتضمن الموافقات التي تقدمها   موقع الجهاز والرموز المميزة واسم المستخدم من أجل التعرف على الهوية، لكن ال يتم إرسال هذه المعلومات إلينا.

( أو بيانات الموقع من أجل خدمات التطبيق، بما  GPSالموافقة على استخدام نظام تحديد المواقع العالمي )  InControl Remoteلتنزيل تطبيق  

لموقع في جهازك أو عدم  يمكنك تقييد الوصول إلى موقع الجهاز أو جمع المعلومات عنه من خالل تعطيل ميزات ا في ذلك معلومات الخريطة.

 المتاحة لك. InControl Remoteيُرجى مالحظة أنَّ ذلك قد يؤثر على خدمات تطبيق   استخدام ميزات الجهاز التي تتطلب معلومات الموقع.

التطبيق، وفي مثل هذه  قد توفر لك تطبيقاتنا الخيار لتمكين استخدام تقنية مسح بصمة اإلصبع أو شبكية العين في جهازك للتحقق من هويتك داخل  
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الحاالت لن نجمع المعلومات المتعلقة بمسح بصمة إصبعك أو شبكية عينك، وسنتلقى فقط تأكيدًا من جهازك بأن عملية التحقق من الصحة تمت  

سياسة "ملفات تعريف   بنجاح. يمكن العثور على مزيد من المعلومات حول بيانات الجهاز والتجميع التلقائي للبيانات وملفات تعريف االرتباط في

 االرتباط" أدناه. 

أو أي سيارة أخرى نتعرف عليها بصفتها مرتبطة    InControl: معلومات السيارة )السيارات( التي سجلتها في خدمات  معلومات تعريف السيارة       ·

( السيارة  الموزع(، ويتضمن ذلك رقم تعريف  المثال، عن طريق  نيع والطراز وسنة تصنيع الطراز ( والتصVINبك بخالف ذلك )على سبيل 

  والميزات ورقم التسجيل وتاريخ الشراء أو اإليجار والموزع المعتمد الذي اشتريت السيارة أو استأجرتها منه.

الموقع المرسلة    إليك، يتوجب علينا وعلى مزّودي الخدمات التابعين لنا استخدام بيانات  InControl: حتى يتسنى لنا تقديم خدمات  معلومات الموقع       ·

سنجمع أيًضا معلومات الموقع األخرى عن السيارة في أي وقت ونعالجها كجزء من  من سيارتك، بما في ذلك معلومات آخر موقع ركن للسيارة. 

نجمعها   يرد في ما يلي توضيح للمعلومات التي .InControl"( ضمن خدمات  )الرحالت(  Journeys  وظيفة "تتبع الرحلة" )يُشار إليها باسم "

ويتم تتبع آخر موقع لركن السيارة بصفة دائمة وال يمكن إيقاف تشغيله خالل  ونعالجها بصفتها جزًءا من هذه الوظيفة ضمن "معلومات الرحلة".

خدمات   فيها  تستقبل  التي  تشغيل   .InControlالمدة  إيقاف  يمكنك  لذلك،  ويب    Journeysوتبعًا  موقع  عبر  وقت  أي  في   My)الرحالت( 

InControl    وتطبيقInControl Remote. ( وبرغم ذلك، إذا تم تنشيط وظيفة "مكالمة الطوارئSOS أو "المساعدة المحّسنة"، فسيتم ")

تلقائيًّا، حيثما كان ذلك مدعوًما ومتاًحا، بمجرد وقوع حدث محفز ذ بالسيارة  المتعلقة  الموقع  بيانات  الهوائية  تنشيط  الوسائد  انتفاخ  مثل  ي صلة 

 )الرحالت(.  Journeysبالسيارة وسيتم إرسالها إلى مزّود الخدمة و/أو خدمات الطوارئ ذات الصلة )حسب االقتضاء( حتى وإن أوقفت تشغيل 

تعد أيًضا معلومات الموقع ضرورية   ة.لالطالع على التفاصيل الكاملة الخاصة باألحداث المحفزة ذات الصلة كاملة، يُرجى الرجوع إلى كتيب السيار

وميزاتها بما في ذلك: تحديد موقع سيارتك على الخريطة   InControl)منفصلة عن وظيفة "معلومات الرحلة"( الستخدام بعض وظائف خدمات  

وحتى  صفير والوميض".والحصول على توجيهات المشي للعودة إليها، وتحديد مكان سيارتك في مكان ركن سيارات مزدحم بواسطة وظيفة "ال

، من المحتمل أن تجري السيارة مكالمة لالتصال بخدمات الطوارئ تلقائيًّا أو يمكنك إجراء  InControlفي حالة عدم تنشيط حساب خدمات  

معلومات تتضمن    حيثما كان األمر مدعوًما ومتاًحا، فقد يؤدي إجراء مثل هذه المكالمة إلى إرسال مكالمة صوتية يدويًّا إلى خدمات الطوارئ.

دي خدمة الطوارئ كما هو موَضح في كتيب السيارة الذي يمكن االطالع عليه   موقع السيارة والوقت ورقم تعريف السيارة إلينا و/أو إلى مزو 

 https://www.ownerinfo.landrover.com. و https://www.ownerinfo.jaguar.comهنا: 

: يُقصد بها معلومات الرحلة الُمرسلة من سيارتك والتي تتضمن مسافة الرحلة والموقع في الوقت الفعلي وفترة الرحلة ومتوسط  معلومات الرحلة       ·

  My InControl)الرحالت( من خالل موقع ويب  Journeysكما أشرنا سابقًا، يمكنك إيقاف تشغيل  السرعة والبيانات الخاصة بكفاءة الرحلة.

ومع ذلك، وفقًا   وسيمنع ذلك إرسال أي من المعلومات السابقة من السيارة )باستثناء آخر موقع لركن السيارة(. .InControl Remoteوتطبيق  

(" أو "المساعدة على جانب الطريق"، فسيتم إرسال بيانات موقع  SOSمكالمة الطوارئ )لما هو منصوص عليه أعاله، إذا تم تنشيط وظيفة "

  )الرحالت(. Journeysالسيارة إلى مزّود الخدمة المعني و/أو خدمات الطوارئ ذات الصلة )حسب االقتضاء( حتى وإن أوقفت تشغيل 

ت المرسلة التي تتم مشاركتها مع موفري خدمات الصوت لدينا إلتاحة االستجابة إلى إن البيانات الصوتية والبيانا معلومات سجل بيانات الكالم:         ·

 أوامرك الصوتية قد تتضمن ما يلي: الملفات الصوتية والتمثيالت الصوتية المرتبطة وملفات السجل. 

ك البيانات المتعلقة بمكّونات السيارة )على سبيل المثال،  يتضمن ذلك البيانات التقنية المتعلقة بالسيارة كمنتج بما في ذلمعلومات تشغيل السيارة:         ·

مات  الرقم التسلسلي وإصدار البرنامج(؛ وعمليات ضمان جودة السيارة وتوفير الصيانة لها )على سبيل المثال، رموز تشخيص المشكالت(؛ والمعلو

ط المجسات؛ والمعلومات الخاصة بتشغيل السيارة طوال فترة استخدامها المتعلقة بالسيارة المشتركة في حادث معين مثل نفخ الوسائد الهوائية أو تنشي

سافة المتبقية  يوميًا، بما في ذلك، على سبيل المثال ال الحصر، كمية الوقود وحالة المسافة المتبقية حتى نفاد الوقود وقيمة عداد المسافة وحالة الم

لة وحالة سائل الكبح وتآكل بطانة المكبح وضغط اإلطار وتعطل مجس ضغط اإلطار  حتى موعد الخدمة ومستوى سائل التبريد ومستوى سائل الغاس

وتعطل المحرك ومستوى الزيت وحالة النوافذ واألبواب ومعلومات حول ما إذا كان حزام األمان مربوًطا أم ال والمعلومات من أي مجس، على  

ن الكاميرا، بما في ذلك ما إذا كانت الكابينة مفتوحة، وحالة فتح صندوق السيارة  سبيل المثال المعلومات داخل السيارة أو على عجلة القيادة أو م

  وفتح غطاء المحرك ومعلومات البطارية بما فيها الفولطية ومعلومات االنبعاثات وما إذا كان اإلنذار نشًطا أو صادًرا. 

" إلى ملفات السجل التي تسرد اإلجراءات أو الطلبات المقدمة  السجلمعلومات : ألغراض سياسة الخصوصية هذه، تشير عبارة "معلومات السجل      ·

وأي من الخدمات المنشطة صوتيًا المنطبقة داخل    InControlإلى أنظمتنا في ما يتعلق باستخدامك وحدة المعلومات والترفيه وميزاتها وخدمات  

" ومكالمات "المساعدة على جانب الطريق المحّسنة" التي تُجرى  (SOSسنجمع أيًضا المعلومات المرتبطة بكل من "مكالمة طوارئ ) السيارة.

باسم " إليها  )ويُشار  تم إجراؤها(  التي  المكالمات  المكالمة ومدتها ومحتواها وعدد  تاريخ  في ذلك  )بما  السيارة  المكالماتمن  "(  معلومات سجل 

، أو استخدام نظام  My InControlعند الوصول إلى موقع ويب   ل.ونخزنها بصورة تلقائية، ويرد أدناه توضيح استخدام هذه البيانات بالتفصي

أو إقران جهاز، يحق لنا أن نجمع بيانات محددة ونخّزنها في سجالت الخوادم تلقائيًّا، بما    SIMالمعلومات والترفيه أو الميزات أو توصيل بطاقة  

( وبيانات تصفح اإلنترنت ونوع المتصفح  ISPمزّود خدمة اإلنترنت )( وIPفي ذلك، على سبيل المثال ال الحصر، عناوين بروتوكول اإلنترنت )

يحق  "(.معلومات سجل موقع الويبواللغة والصفحات التي تم الخروج منها والصفحات المعروضة وطوابع الوقت أو التاريخ )يُشار إليها باسم "

ورسائل حالة السيارة التي ترسلها سيارتك   InControl Remoteيق  لنا أيًضا أن نجمع المعلومات ونخزنها في ما يتعلق باستخدامك لخدمات تطب

https://www.ownerinfo.jaguar.com/
https://www.ownerinfo.landrover.com/
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"( ومن استخدامك لنظام المعلومات والترفيه في السيارة وبطاقة  معلومات سجل التطبيق)يُشار إليها باسم "  InControl Remoteإلى تطبيق  

SIM  " (.معلومات الجهازالمتصلة أو الجهاز المقترن )يُشار إليها باسم"   

 : بيانات تعريف السيارة ورموز المصادقة المميزة. المصادقة األمنية      ·

زات المستخدمة؛ : المعلومات الخاصة بالميزات مثل المفضلة والمالحظات والوسائط والمعلومات التي تختار إرسالها إلى الميمعلومات الميزات       ·

لمحلية  والمعلومات المتعلقة باستخدام موجز المحتوى؛ وإعدادات المستخدم مثل تنشيط وظيفة "تذكرني"؛ وبيانات المصادقة األمنية؛ والمعلومات ا

 مثل المنطقة الزمنية واللغة والبلد؛ والعالمة التجارية للسيارة وتصنيعها ومعلومات السجل ذات الصلة. 

قد تتضمن سيارتك وظيفة "تذكرني" أو "تذكر رقم التعريف الشخصي" لتوفير ميزات معينة  "تذكرني" و"تذكر رقم التعريف الشخصي":    وظيفتا       ·

 وتمّكنك هذه الوظيفة، إذا اخترت تمكينها، من البقاء مسجالً في السيارة تلقائيًّا لالستمتاع بوصول أكثر سهولة إلى الميزات. .InControlفي حزمة  

يل  جى العلم بأنه أثناء تنشيط هذه الوظيفة، سيتمكن أي شخص آخر يستخدم السيارة من الوصول إلى أي من إعداداتك المخزنة والميزات والتفاص ير

وإذا كنت ال ترغب في تمكين باقي   الموجودة في السيارة مثلك تماًما.   InControlالشخصية في السيارة، وسيتمّكن أيًضا من استخدام خدمات  

 مستخدمين من الوصول، فعليك التأكد من تعطيل وظيفة "تذكرني" أو "تذكر رقم التعريف الشخصي" وتسجيل الخروج من الميزات ذات الصلة.ال

التسويقية:       · أو   البيانات  بك  الخاصة  االتصال  تفاصيل  الخارجية،  الجهات  أو من شركاء  الموزعين  من  أو  مباشرة،  أنت بصورة  منك  نستلم  قد 

مطالبتنا بعدم  يحق لك  الت التسويق أو أي معلومات أخرى، حيث يتم توفير إخطار مناسب وبما يتفق مع قوانين حماية البيانات المعمول بها.تفضي

أدناه  )حقوق حماية البيانات الخاصة بك(    9يُرجى االطالع على حقوق حماية البيانات في القسم   استخدام بياناتك الشخصية ألغراض تسويقية. 

 للحصول على مزيد من المعلومات حول ذلك.

: يحق لنا استخدام المصادر العامة للبيانات، على سبيل المثال، لدعم وظيفة أو خدمات )على سبيل المثال، توفير الدعم  المصادر العامة للبيانات        ·

على سبيل المثال، قد ننفّذ عمليات تحقق من حين إلى آخر  نمتلكها.للمصادقة وعمليات التحقق من االحتيال( و/أو الحفاظ على دقة المعلومات التي  

للتأكد من الحفاظ على تحديث جهة ترخيص المركبات والنقل )على سبيل المثال، هيئة الطرق والمواصالت في دبي، اإلمارات العربية المتحدة(  مع  

 معلومات مالك السيارة لدينا. 

 5سل البيانات إلى الجهات الخارجية ونتسلمها منها بغرض توفير الخدمات المطلوبة وبالطرق الموضحة في القسم  قد نر:  بيانات الجهات الخارجية       ·

 أدناه. 

البرنامج:         · وتحديثات  والترفيه  المعلومات  نظام  السيارة  ميزات  تعريف  رقم  )مثل  بها  نحتفظ  التي  البيانات  استخدام  لنا  لتسجيل  (VIN)يحق   )

   ضلة، ودعم توفير تحديثات البرنامج، والتعامل مع االستفسارات وأي متطلبات عمل جديدة مرتبطة بتوفير تحديثات البرنامج.االختيارات المف 

المعلومات مع  يُرجى العلم بأنه يحق لنا ربط المعلومات التي يتم إرسالها مع المعلومات األخرى الواردة بالتفصيل أدناه، وعند القيام بذلك سنتعامل  

 المجمعة على أنها بيانات شخصية وفقًا لسياسة الخصوصية هذه ما دامت هذه المعلومات مجمعة.

  كيفية استخدام بيانات السيارة وبياناتك الشخصية.           .4

ولفهم استخدام الخدمة والسيارة واستخدام التطبيق،  ستخدم بيانات السيارة والبيانات الشخصية إلدارة متطلبات الخدمة وطلبات المعلومات وتلبيتها،  ن

للحصول على مزيد من المعلومات   وألغراض البحث والتطوير الداخلي، ولجعل المنتجات والخدمات الخاصة بنا تمتاز بأكبر قدر ممكن من الكفاءة.

 ع "أخبرني بالمزيد" أدناه. حول عملية المعالجة لدينا واألسباب القانونية المرتبطة بها، يُرجى االطالع على مرب

 أخبرني بالمزيد... 

  االستخدامات الرئيسية لبياناتك الشخصية:

 أنواع المعلومات التي عالجناها:  األنشطة التي قد تتطلب جمع المعلومات الشخصية أو معالجتها: 

o        :المتطلبات التشريعية/التي تقضي بها الصناعة مثل 

 ( حيثما يقضي بها القانون.eCallالطوارئ )خدمات         §

الحفاظ على أمان الميزات والخدمات وسالمتها عبر اإلنترنت )بما في ذلك          §

 من خالل إصدار تحديثات البرامج عبر األثير(. 

 المعلومات التي تم إرسالها         §

 السيارة  معلومات تعريف        §

 معلومات الموقع         §

 معلومات الرحلة         §
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إبالغ السلطات ذات الصلة بالبيانات التي تولّدها السيارة أو مشاركتها معها          §

  قضي به القانون.على النحو الذي ي

o        إرسال إخطار عاجل متعلق بالسالمة أو استدعاء المنتجات 

o         إدارة المتطلبات القانونية والتنظيمية أو المطالبات القانونية، بما في ذلك

 ألغراض مثل: 

  االمتثال اللتزاماتنا القانونية أو الدفاع عن حقوقنا القانونية.        §

منع/اكتشاف الجرائم )بما في ذلك عند الحاجة لمساعدة وكاالت إنفاذ القانون         §

مثل الشرطة أو النيابة العامة في اإلمارات العربية المتحدة أو أي سلطة  

 عامة أخرى أو هيئة تحقيق في الجرائم أو لحماية األمن الوطني(. 

 معلومات تشغيل السيارة         §

  معلومات السجل،        §

 بيانات المصادر العامة         §

 بيانات الجهات الخارجية.         §

  معلومات الجهاز        §

o        بما في ذلك من خالل موفري الميزات إعداد ميزات السيارة وخدماتها وتشغيلها(

 الخارجيين(: 

 يرجى مالحظة ما يلي على وجه الخصوص:
ستتم معالجة معلومات الموقع حسبما تقتضي الحاجة لتوفير الميزات          §

  والخدمات المستندة إلى الموقع التي سّجلت للحصول عليها أو طلبتها.

الكالم ومشاركتها مع موفري الخدمة  ستتم معالجة معلومات سجل بيانات         §

المعنيين حصًرا ألغراض تشغيل الميزات والخدمات التي يتم تنشيطها 

  بالكالم.

o        بما في ذلك من خالل إصدار تحديثات البرامج عبر  صيانة الميزات والخدمات(

 :األثير(

مستوى التشخيص  تحديد أوضاع التعّطل وإصالحات الخلل والمشاكل على         §

 واإلنذار. 

حل المشاكل والرد على االستفسارات والشكاوى )بما في ذلك إدارة          §

 المشاكل المتعلقة بالضمان(. 

o        :أمان الشبكة والمعلومات 

للحفاظ على أمان الشبكة ومعلومات المنصة لدينا، ولحماية معلوماتك من          §

  الوصول غير المصرح به بشكل عام.  الفقدان أو التلف أو السرقة أو

تُستخدم بيانات المصادقة لتسجيل الدخول إلى حساباتك لدينا ولحمايتها عند         §

تتم مشاركة هذه   استخدام الميزات ولمنع الوصول غير المصرح به.

المعلومات بين مزّودي المصادقة األمنية وخدمات االستضافة تلقائيًّا للتحقق  

ع االستخدام غير المصرح به لما نقدمه من خدمات بما في  من الهوية ومن

 . InControlذلك خدمات 

o       االتصاالت المتعلقة باالشتراك وعقد الخدمة 

o        الحفاظ على السجالت واإلدارة العامة للعقود/الخدمات 

 المعلومات التي تم إرسالها         §

  معلومات تعريف السيارة        §

 معلومات الموقع         §

  معلومات الرحلة        §

 معلومات سجل بيانات الكالم         §

  معلومات تشغيل السيارة        §

  معلومات السجل،        §

 معلومات الميزات         §

  بيانات المصادر العامة        §

 بيانات الجهات الخارجية         §

 األمان والمصادقةمعلومات         §

 وظيفتا "تذكرني" و"تذكر رقم التعريف الشخصي"         §

  

o        )الرد على استفسارات العمالء وحل المشاكل )قبل التعاقد أو بعده    

ألغراض العمليات الداخلية واألغراض اإلدارية )على سبيل المثال          §

سيتضمن ذلك استكشاف األخطاء وإصالحها واالختبار ودعم متطلبات 

التدقيق والتحقيق في سوء االستخدام المحتمل وفي الرد على أي استفسارات  

 قد تقدمها( ولدعم االستفسارات الخاصة بك. 

لمكالمات التي نجريها معك ألغراض الجودة  من المحتمل أن نسجل ا         §

 والتدريب وللمساعدة على حل النزاعات. 
o         االتصاالت المتعلقة بمنتجات/ميزات العمالء )بحيث ال تكون ذات طبيعة تسويقية

أو ترويجية، مثل توفير آخر المستجدات بشأن الخدمات أو الميزات المتعاقد  

 عليها( 

o        إخطارات عن حالة( السيارةVHN:) 

 للتواصل معك بشأن حالة تحذيرات معينة خاصة بحالة سيارتك.        §

  المعلومات التي تم إرسالها        §

 السيارة معلومات تعريف         §

 البيانات التسويقية        §

ومعلومات الموقع ومعلومات الرحلة )باستثناء حيث يقتضي القانون          §

 الحصول على الموافقة( 

 بيانات تشغيل السيارة        §

 معلومات الجهاز         §

 بيانات الجهات الخارجية         §

 معلومات السجل         §
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o        :االتصاالت التسويقية والترويجية )حيث ال تتطلب موافقة غير ذلك( مثل 

االتصاالت عبر المنشورات أو الهاتف أو االتصاالت الترويجية أو          §

 التسويقية؛

وسائط الرقمية أو وسائل التواصل االجتماعي حيث ال يكون  التسويق عبر ال        §

 ذلك مستهدفًا بشكل فردي؛ 

 عروض تجديد عقد الخدمة واالشتراك المرتبطة بخدماتك الحالية؛         §

 االتصاالت التسويقية والترويجية المتعلقة بالمنتجات والخدمات المماثلة،         §

  مثل هذه االتصاالت. باالنسحاب من تلقيباستثناء الحاالت التي قمت فيها 
o        :البحث والتطوير وتجميع البيانات وتحليالت البيانات 

 لألغراض التالية:

  تطوير المنتج وتحسينه؛        §

تحديد أوضاع التعّطل وإصالحات الخلل المطلوبة والمشاكل على مستوى          §

 التشخيص واإلنذار؛ باإلضافة إلى 

  تقييم استخدام الميزات واالتجاهات الرائجة والتفضيالت.        §

ويشمل ذلك عملية إبقاء البيانات ُمغفلة لغرض إجراء المزيد من 

على سبيل المثال ال الحصر   األبحاث/التحليالت/اإلحصائيات )بما في ذلك

  ألغراض أمان الشبكة والمعلومات(.
o       :تحسين موقع الويب والمعلومات والترفيه وتجربة العميل اإلجمالية 

  Jaguar Land Roverلتحسين تجربتك وتبسيطها عبر مواقع ويب         §

وتجاربك داخل السيارة والميزات داخل التطبيقات )على سبيل المثال 

كتشاف حجم الشاشة لمالءمة الجهاز الذي تصل إلى الخدمة عليه( ودعم ال

استخدام جوانب مواقع الويب المخصصة )بما في ذلك المعالجة في الوصول 

إلى "مدخل العميل" واستخدامه وفي رحالت المصادقة عن طريق تسجيل  

  الدخول مرة واحدة(.

ة لتحسين تجربتك عبر  ملء حقول بيانات موقع الويب بصورة مسبق        §

  اإلنترنت وتبسيطها.

o         التحقق من التغييرات الطارئة على ملكيتك للسيارة والدعم إللغاء ربط حساب

InControl  

o       :الحفاظ على السجالت واإلدارة العامة 

للحفاظ على سجالتنا وإدارة خدماتنا وتطبيقاتنا ومواقع الويب الخاصة بنا          §

 والوظائف داخل السيارة وصيانتها والحفاظ عليها.

لدعم االستفسارات الخاصة بك وأي عمليات داخلية أخرى واألغراض          §

اإلدارية )على سبيل المثال سيتضمن ذلك استكشاف األخطاء وإصالحها  

واالختبار ودعم متطلبات التدقيق، وفي الرد على أي استفسارات تقدمها، بما  

 من حقوق حماية البيانات التي تستفسر عنها(. في ذلك أي  

  

من المحتمل أن نسجل المكالمات التي نجريها معك ألغراض الجودة والتدريب  

 وللمساعدة على حل النزاعات. 

o       عمليات االكتساب والتخلص المتعلقة بالشركة 

 االتصالمعلومات سجل          §

 معلومات سجل التطبيقات         §

 بيانات األمان والمصادقة        §

 بيانات المصادر العامة         §

o       :تجميع البيانات والتحليالت وإنشاء ملفات التعريف 

سننفذ األبحاث واألنشطة التحليلية بالشكل الموضح أعاله لتوفير المعلومات  

التسويق الخاصة بنا، ولفهم عمالئنا وزائرينا بشكل أفضل، ولدعم الستراتيجيات 

إعالنات مواقع الويب لدينا، ولتحسين معلومات ووظائف وخدمات مواقع الويب  

سنطلب موافقتك في الحاالت التي نستخدم فيها   التي نقدمها بصورة أفضل.

 المعلومات التي تم إرسالها         §

  معلومات تعريف السيارة        §

 بيانات تشغيل السيارة        §
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ص مخرجات هذه األنشطة إلنشاء ملفات التعريف وألغراض التسويق المخص 

  على النحو الموّضح بشكل إضافي أدناه.
o        :االتصاالت التسويقية والترويجية 

قد نرسل إليك اتصاالت تسويقية متعلقة بالمنتجات أو الخدمات التي قد         §

تهمك، بما في ذلك عبر الوسائل اإللكترونية )مثل البريد اإللكتروني أو 

وسائل التواصل االجتماعي وما إلى   الرسائل النصية أو الوسائط الرقمية أو

 ذلك(.

وقد نشارك أيًضا بياناتك مع شبكة الجهات الخارجية المستقلة التابعة لنا من          §

 أجل إرسال االتصاالت التسويقية، بما في ذلك عبر الوسائل اإللكترونية.

 وقد نستخدم ملفات تعريف االرتباط ألغراض التسويق المخصص )يُرجى        §

  .(الخاصة بناسياسة ملفات تعريف االرتباطمراجعة 

o        حيث  استخدام معلومات الموقع للبحث والتطوير وتجميع البيانات وللبيانات(

يقتضي القانون الحصول على الموافقة الستخدام بيانات الموقع الجغرافي  

 المجّمعة( المحددة/غير 

o        :تحديثات البرامج عبر األثير 

لنشر التحديثات عبر األثير لسيارتك حيث ال ترتبط هذه التحديثات بخدمة          §

عمدت إلى االشتراك فيها أو تتطلب بخالف ذلك موافقة المستخدم المسبقة  

 على نشرها. 

البيانات الشخصية بناًء على   موافقتك ألي من األغراض المذكورة مالحظة: عند تجميع 

يُرجى االطالع  أعاله، يحق لك التراجع عن موافقتك على استخدام معلوماتك في أي وقت. 

ال يؤثر   أدناه للحصول على مزيد من التفاصيل. 9القسم  التراجع عن موافقتك في  على  

قدمتها على شرعية المعالجة التي تمت بناًء على هذه حقك في التراجع عن الموافقة التي  

 الموافقة قبل التراجع عنها. 

 معلومات الموقع         §

  معلومات الرحلة        §

 معلومات تشغيل السيارة         §

 بيانات الجهات الخارجية         §

 البيانات التسويقية        §

  

 

 

  
 الجهات التي نشارك البيانات الشخصية معها            .5

  

  يحق لنا مشاركة بياناتك الشخصية مع )ويحق لنا تلقي معلومات عنك وعن سيارتك )سياراتك( من( كل مما يلي:

ومزّودو الجهات الخارجية التي تحتاج إلى التعامل معها، بما في ذلك الموّردون )اطلع على المزيد من المعلومات أدناه( وتطبيق الجهة الخارجية         ·

ر، ميزات  نظام المالحة والميزات األخرى ومزّودو الخدمة لتوفير الخدمات المتعلقة بالسيارة واالشتراك )بما في ذلك، على سبيل المثال ال الحص

، حتى يتسنى لنا تزويدك  InControlوخدمات المساعدة من خالل المكالمات الصوتية، والتمويل والتأمين والضمان والتأجير( ومزّودو خدمة  

ات  بالمنتجات والخدمات التي يحق لك الحصول عليها أو سجلت للحصول عليها أو طلبتها أو التي تكون مناسبة لسيارتك على سبيل المثال، خدم

InControl  .والميزات وخدمات السيارة المتاحة وتحديثات البرنامج ومراقبة استخدامها وأدائها 

الخاص بك بحساب الجهات الخارجية    InControlمن أجل تمكين خدمات الجهات الخارجية والميزات الخاصة بها، قد يُطلب منك توصيل حساب         ·

اتك، يحق لنا مشاركة معلومات محددة من المعلومات التي تم إرسالها ومعلومات تعريف السيارة  إذا اخترت توصيل حساب المنطبق الخاص بك.

  ومعلومات الموقع ومعلومات الرحلة ومعلومات تشغيل السيارة ومعلومات السجل و/أو معلومات الميزات المطلوبة من مزودي الخدمة الخارجيين

يُرجى الرجوع إلى سياسة الخصوصية الخاصة بالجهة الخارجية المعنية للحصول   ترت تمكينها.حتى يتسنى لهم تزويد الخدمة أو الميزة التي اخ

 على معلومات حول كيفية معالجة خدماتهم للبيانات الشخصية. 

لطريق التابع : مزّود خدمة أجهزة االتصاالت التابع لنا وخدمات الطوارئ ومزّود المساعدة على جانب اInControlألغراض تزويدك بخدمات         ·

ومزّود )مزّودو( الخدمات   InControlلنا والسلطات المحلية ومزّود خدمات االستضافة التابع لنا ومشغل )مشغلو( شبكة الهاتف المحمول لخدمات  

 التحليلية المجهولة الهوية ومزّود )مزّودو( الخدمات التسويقية.

خدمات         · اشتراك  تجديد  م  InControlلمعالجة  خدمات  وغيرها  في  باشتراكك  المرتبطة  المعلومات  عن  اإلفصاح  أيًضا  يلزم  االشتراكات،  ن 

InControl  .يتضمن ذلك معلومات تعريف السيارة ومعلوماتك الشخصية مثل االسم والعنوان ورقم الهاتف   لمزّود خدمات التجارة اإللكترونية لدينا
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 م الوظائف اإلدارية الخاصة بنا للسماح لنا بمعالجة طلبات خدمة االشتراك وتشغيلها.نستخدم الجهات الخارجية لدع وعنوان البريد اإللكتروني.

  سنعمل على تقييد البيانات التي تتم مشاركتها لتقتصر على ما يلزم لتوفير الخدمة.

اصة  شبكة الموّزعين ومسؤولو اإلصالح المعتمدون وشبكة المستوردين، عندما يكون ذلك مناسبًا )يُشار إليهم جميعًا باسم "شبكة التوزيع" الخ        ·

لنتمكن من استيفاء طلبات البضائع والخدمات وما إلى ذلك والتواصل معك بشأنها، وألغراض التقييم والتدريب لنتمكن من تحسين جودة  بنا(، 

 لخدمات التي تحصل عليها عند التفاعل مع شبكة التوزيع الخاصة بنا. ا

 بصورة تتوافق مع استخدامات البيانات الموضحة في سياسة الخصوصية هذه.  Jaguar Land Roverشركات مجموعة       ·

 الجهات الخارجية في حالة بيع أو شراء أي شركات أو أصول.       ·

عن بياناتك الشخصية أو مشاركتها للتوافق مع أي التزامات أو طلبات قانونية أو تنظيمية، أو إلى المدى المسموح به لإلفصاح  إذا تعين علينا الكشف         ·

)ويتضمن ذلك، على سبيل المثال ال الحصر، اإلفصاح لغرض الدعاوى القضائية أو الحصول على نصيحة   بموجب التشريع أو اإلعفاء القانوني، 

تحديد الحقوق القانونية أو ممارستها أو الدفاع عنها أو منع حدوث الجرائم أو اكتشافها أو العتقال أو مقاضاة األشخاص المعتدين أو  قانونية أو  

 Jaguarمة  حماية األمن الوطني( أو لتطبيق بنود العقد الخاص بنا أو للتحقيق في انتهاكات فعلية أو مشتبه بها أو لحماية حقوق أو ممتلكات أو سال

Land Rover  .أو عمالئها 

  إذا كانت سيارتك مملوكة أو مستأجرة أو مدارة بواسطة شركة أو منظمة، فسوف نكشف عن معلومات تعريف السيارة إلى الجهة الخارجية للسماح        ·

 الخاصة بسيارات األسطول أو تجديدها أو إلغائها.  InControlلها بإدارة اشتراكات حزمة 

  اطية مطبقة مع مزودي الخدمة التابعين لنا وذلك لضمان الحفاظ على سرية بياناتك واستخدامها وفقًا لألغراض المحددة في سياسة الخصوصيةلدينا تدابير احتي

 أخبرني بالمزيد... هذه.

 للجهات الخارجية المستقلة ... JLR… معلومات حول شبكة سيارات 

ير الخدمات، مثل شبكة الموزعين الخاصة بنا ومزّودي منتجات االئتمان والمنتجات التي يتم إيجارها  نحن نعمل مع عدد من الجهات الخارجية المستقلة لتوف

تعاقدية.   البريد  بصورة  أو  الهاتف  عبر  بها  اتصلت  إذا  المثال،  )على سبيل  بواسطتك  مباشرة  الكيانات بصورة  تلك  إلى  الشخصية  البيانات  إرسال  يمكن 

اصة بها(، أو يحق لنا مشاركة البيانات الشخصية معها حيثما يكون ذلك مناسبًا لتوفير الدعم في ما يتعلق باستفساراتك أو  اإللكتروني أو صفحات الويب الخ

 متطلبات الخدمة األخرى. 

تعاقدية أو   للبحث عن شبكة موزعينا أو مزّودي خدمات االئتمان أو مزّود منتجات يتم إيجارها بصورة Jaguar Land Roverعند استخدام مواقع ويب 

أي تواصل تجريه معها )على   )ما لم يُنص على غير ذلك(.  Jaguar Land Roverاالتصال بهم، فإنها شركات مستقلة وليست تابعة لشركات مجموعة  

كون خاضعة لتحكمهم وليست  سبيل المثال، إجراء مكالمة هاتفية أو إرسال بريد إلكتروني( وأي بيانات توفرها لها عند استخدام مواقع الويب الخاصة بهم فست

إذا كانت لديك أسئلة بخصوص استخدام الجهات الخارجية )مثل بائع التجزئة أو المستورد أو مزّود خدمات االئتمان، أو مزّود المنتجات   .JLRخاضعة لتحكم  

 هات مباشرة. التي يتم إيجارها بصورة تعاقدية أو مسؤول اإلصالحات( لبياناتك الشخصية، فنوصي بأن تتصل بتلك الج

  للحصول على معلومات حول الجهات الخارجية المستقلة التي نعمل معها: 

 : Jaguarفي ما يخص 

يمكن البحث باالسم أو   يتم تحديد شبكة التوزيع الخاصة بنا بصورة عامة من خالل وظيفة "تحديد موقع موزع" على موقع الويب. •

https://www.jaguar.com/retailer-يمكن الوصول إلى قائمة كاملة بكل الموزعين المعتمدين هنا:   الموقع أو الرمز البريدي.

.locator/index.html 

 : Land Roverفي ما يخص 

يمكن البحث باالسم أو   "تحديد موقع موزع" على موقع الويب.يتم تحديد شبكة التوزيع الخاصة بنا بصورة عامة من خالل وظيفة   •

البريدي.  الرمز  أو  هنا:   الموقع  المعتمدين  الموزعين  بكل  كاملة  قائمة  إلى  الوصول  يمكن 

.locator.html-https://www.landrover.com/dealer 

دين ...… معلومات ح  ول المور 

https://www.jaguar.com/retailer-locator/index.html
https://www.jaguar.com/retailer-locator/index.html
https://www.landrover.com/dealer-locator.html
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عنك، مثل جهات   نستخدم عددًا من موّردي الخدمات لدعم أعمالنا وقد يصل مزّودو الخدمة هؤالء إلى أنظمتنا والبيانات من أجل توفير الخدمات لنا ونيابة

ن الرقمي والتسويق والتحليالت ومزّودي  معالجة الدفع وجهات تقنية المعلومات مثل مزّودي خدمات االستضافة أو الخدمات السحابية وخدمات دعم اإلعال

وخدمات تقنية السيارة المتصلة، بما في ذلك دعم محتوى السيارة وخدمات المصادقة ومعالجة خدمات العمالء والعالقات ومتخصصو األنظمة والخدمات  

  الدعم أو الخدمات اإلدارية ودعم تحليالت موقع الويب.

 وكيفية توفير دعم الخدمات ... JAGUAR LAND ROVER… معلومات حول شركات مجموعة 

 ، يمكننا االستفادة من البنية التحتية الكبيرة لتكنولوجيا المعلومات والخبرة الموجودة في الهيكل األكبر لشركتنا.Tataبصفتنا عضًوا في مجموعة شركات  

البيانات الشخصية التي توفرها لنا بواسطة أعضاء مجموعة شركاتنا عند الضرورة فقط ألغراض توفير الصيانة والدعم  وهذا يعني أنه يمكن الوصول إلى  

على سبيل المثال، عند الحاجة إلى دعم استفسارات   لألنظمة والخدمات والتحليالت المجمعة واستمرار العمل وتكنولوجيا المعلومات واألغراض اإلدارية.

  الويب أو لتوفير الدعم الفني الذي يحافظ على وظيفة موقع الويب. معينة على موقع

 … معلومات حول الهيئات العامة وجهات إنفاذ القانون والجهات التنظيمية ... 

مة واكتشافها  من حين إلى آخر، قد تطلب الشرطة وجهات إنفاذ القانون األخرى والجهات التنظيمية بيانات شخصية، على سبيل المثال ألغراض منع الجري

  أو لتوقيف األشخاص المعتدين أو مقاضاتهم.

  

  معلومات حول عمليات نقل البيانات الدولية.           .6

و/أو البلدان األخرى إلى الحد المطلوب "( EEA( والمنطقة االقتصادية األوروبية )"UKيتم تخزين المعلومات التي نجمعها منك في المملكة المتحدة )

لتقديم خدمات السيارة وخدمات   الخدمة  أو لدى مزّودي  وقد يتولى معالجة هذه البيانات موظفون يعملون خارج المملكة المتحدة   .InControlلدينا 

تقديم   في  المشاركون  الموظفون  ذلك  في  بما  لنا،  التابعين  الخدمة  مزودي  أحد  لحساب  أو  لحسابنا  ويعملون  األوروبية  االقتصادية  خدمات والمنطقة 

InControl.   عند مشاركة البيانات الشخصية خارج المملكة المتحدة و/أو المنطقة االقتصادية األوروبية، سنطبق تدابير وقائية باإلضافة إلى أساليب

نود التعاقد النموذجية المعتمدة يتضمن ذلك تقييًما لمالءمة الدولة الثالثة المعنية، واستخدام ب حماية البيانات التي تنطبق على عمليات نقل البيانات هذه.

الواقعة داخل   من المفوضية األوروبية )أو المعتمدة من المملكة المتحدة حسب االقتضاء( حيثما يكن ذلك مناسبًا، وتقييم شهادة درع الخصوصية للكيانات

  الواليات المتحدة األمريكية )حيثما يعتبر ذلك طريقة نقل مالئمة(.

 بالمزيد... خبرني أ

 لعمليات نقل البيانات الدولية …  JAGUAR LAND ROVER… معلومات حول فحوصات المالءمة التي تنفذها 

مشاركة البيانات الشخصية مع جهة خارجية موجودة خارج االتحاد األوروبي، يتم تقييم العوامل التالية لدعم    JAGUAR LAND ROVERعندما تختار  

 عملية النقل المالئمة لهذه البيانات: 

لدينا شركات تنتمي إلى   الفحوصات الداخلية لتحديد وجود أو غياب أي قرار منطبق خاص بالمالءمة بواسطة المفوضية األوروبية. •

تمتلك قوانين حماية  المجم أنها  المفوضية األوروبية على  تم اعتمادها بواسطة  التي  الدول  وعة ونستعين بموّردين موجودين داخل 

القائمة الكاملة التي تتضمن تلك الدول بتاريخ سياسة الخصوصية هذه: أندورا، واألرجنتين، وكندا،   البيانات المكافئة بصورة أساسية.

)يرد  وسويسرا، واليابان، وجيرسي، ونيوزيالندا، وأوروجواي، وجزيرة مان. لسطين المحتلة )إسرائيل(، وجزر فارو، وجيرنزي، وف

تتوفر هذه القائمة والمعلومات المتعلقة بأساليب   الواليات المتحدة أدناه(. -وصف برنامج درع الخصوصية الخاص باالتحاد األوروبي

هن األوروبية  المفوضية  فيها  نظرت  التي  topic/data-https://ec.europa.eu/info/law/law-ا:  الحماية 

-eu-non-data-personal-protection-eu/adequacy-outside-transfers-protection/data

ountries_enc 

كما أن لدينا شركات  اتباع التدابير مثل التدابير المعتمدة بواسطة المفوضية األوروبية لدعم عمليات نقل البيانات الشخصية المالئمة. •

إلدارة االمتثال لحماية البيانات مع عمليات   ونستعين بموّردين موجودين داخل دول في أماكن أخرى في العالم.  تنتمي إلى المجموعة

النموذجية   التعاقدية  البنود  استخدام  مثل  المتحدة  المملكة  أو  األوروبية  المفوضية  من  المعتمدة  البيانات  نقل  آليات  النقل هذه، سنتبع 

)القواعد  ا عند االقتضاء، لمعرفة ما إذا كان الموّرد يتمكن من إثبات امتالكه للقواعد الملزمة للشركة.سنقوم بالتقييم أيضً  المعتمدة.

( لضمان مالءمة GDPRالملزمة للشركة عبارة عن آلية لحماية البيانات معترف بها من قِبل النظام األوروبي لحماية البيانات العامة )

ا العمل مع الموّردين الذين يمكنهم إثبات أنهم معتمدون من قبل درع الخصوصية حيثما يعتبر يحق لن  عمليات نقل البيانات الشخصية(.

 ذلك طريقة نقل مالئمة. 

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en
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o  لفهم أساليب الحماية المطلوبة في البنود النموذجية المعتمدة بواسطة المفوضية األوروبية، تتوفر نسخة نموذجية من ذلك

الرابط:   transfers-protection/data-topic/data-https://ec.europa.eu/info/law/law-على 

. countries_en-third-data-personal-transfer-contracts-eu/model-outside 

o   :التالي الرابط  استخدام  يُرجى  للشركة،  الملزمة  بالقواعد  كاملة  قائمة  على  لالطالع 

-outside-transfers-protection/data-ic/datatop-https://ec.europa.eu/info/law/law

.rules_en-corporate-eu/binding 

o  :تتوفر قائمة كاملة بالمشاركين في درع الخصوصية، ومعلومات حول شهادة درع الخصوصية الخاصة بهم على الرابط

.v/welcomehttps://www.privacyshield.go 

  

  مدة احتفاظنا بالبيانات الشخصية.           .7

للحصول عليها. التي سجلت  المنتجات والخدمات  لتوفير  إليها  التي نحتاج  المدة  الشخصية طوال  ببياناتك  أيًضا لالمتثال   سوف نحتفظ  بها  قد نحتفظ 

والتزامات الخدمات والرد على االستفسارات وحل أي نزاعات وتحقيق مصالحنا المشروعة وتنفيذ  لاللتزامات القانونية والوفاء بااللتزامات التعاقدية  

  حقوقنا.

ت التنظيمية المعمول المعيار الذي نستخدمه لتحديد فترات التخزين يتضمن ما يلي: البنود التعاقدية السارية وفترات التقييد التشريعية القانونية والمتطلبا 

 عة. بها ومعايير الصنا

 الحفاظ على سرية معلوماتك            .8

 سنتخذ كل الخطوات الالزمة بشكل معقول للتأكد من أن بياناتك يتم التعامل معها بأمان ووفقًا لسياسة الخصوصية هذه. 

و الخدمة أولئك من الوصول إلى  نطلب من جميع مزّودي الخدمة التابعين لنا تطبيق اإلجراءات المناسبة للحفاظ على سرية معلوماتك، ولن يتمكن مزّود

 معلوماتك واستخدامها إال لغرض توفير الخدمات المتفق عليها. 

، فأنت تتحمل مسؤولية الحفاظ على سرية  InControlوبما أننا زودناك بكلمة مرور )أو اخترتها بنفسك( تمّكنك من الوصول إلى حسابك في خدمات  

ال نقوم بتخزين بيانات اعتماد تسجيل الدخول إلى خدمات  مشاركة كلمة المرور الخاصة بك مع أي شخص آخر.ونطلب منك عدم   كلمة المرور هذه.

 الجهات الخارجية التي اخترت االتصال بها، وسنقوم بتخزين رمز المصادقة المميز بشكل آمن فقط.

وبالرغم من أننا سنبذل قصارى   عبر هذه القنوات ليس آمنًا بشكل تام.لسوء الحظ، نظًرا لطبيعة اإلنترنت واالتصاالت عن بعد، فإنَّ نقل المعلومات  

 شخصية.جهدنا لحماية معلوماتك الشخصية، ال يمكننا ضمان سرية بياناتك المرسلة عبر اإلنترنت؛ حيث يقع أي نقل لهذه البيانات على مسؤوليتك ال

والمادية مثل تقنيات التشفير أو أنظمة المصادقة لمنع أي فقدان أو إساءة استخدام أو تغيير    ستُحفظ بياناتك في بيئة آمنة تحميها مجموعة من التدابير الفنية

في حال امتالكك سيارة مزّودة بمستعرض ويب، عليك أن تتوخى الحذر عند استخدامه وأال   أو إفشاء سرية أو تلف أو سرقة أو وصول غير مصرح به.

 ها. تحاول الوصول إال إلى المواقع التي تثق في

  حقوقك في حماية البيانات.           .9

يتم إخطارك    وفقًا للقوانين المنطبقة عليك، قد تكون لديك حقوق مرتبطة ببياناتك الشخصية، والتي قد تتضمن: التراجع عن الموافقة التي قدمتها، وأن

إكمالها، وفي بعض األحيان تقييد بياناتك الشخصية أو طلب محوها    ببياناتك الشخصية، وتوفير إمكانية الوصول إليها وتصحيح البيانات غير الدقيقة أو

 أو االعتراض على معالجتها، أو ألغراض التسويق المباشر، الحق في االعتراض على معالجتها على نحو في تسبب بضرر أو خطر لك أو لآلخرين، 

 نظمة أخرى.أو الحق في اتخاذ القرارات التلقائية بشأنها أو طلب إمكانية نقلها إلى م

  .Remoteأو تطبيق  My InControlويمكنك في أي وقت تحديث بياناتك الشخصية الموجودة لدينا عبر موقع ويب  

إذا كنت بحاجة إلى التواصل معنا أو ترغب في ذلك ألي سبب يتعلق بحقوق حماية   نسعى جاهدين من أجل ضمان توفير أفضل مستويات خدمة العمالء.

، يُرجى االتصال عبر أي من عناوين البريد اإللكتروني الخاصة بعالقة العمالء التالية، وتوضيح أنَّ الرسالة متعلقة بحقوق حماية البيانات الخاصة بك 

  البيانات الخاصة بك في عنوان الموضوع.

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/binding-corporate-rules_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/binding-corporate-rules_en
https://www.privacyshield.gov/welcome
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·       crcmena@jaguar.comو @landrover.comcrcmena 

كتروني هذا:  إذا كنت غير مقتنع ولديك شكوى ذات صلة بحماية البيانات، يُرجى االتصال بمسؤول حماية البيانات لدينا مباشرةً على عنوان البريد اإلل

 . jaguarlandrover.comDPOffice@.إذا كنت غير راٍض، فيحق لك أيًضا تقديم شكوى إلى الهيئة المشرفة  

    لمعرفة المزيد حول حقوق حماية البيانات هذه، طالع مربع "أخبرني بالمزيد" أدناه.

 أخبرني بالمزيد... 

 … معلومات حول حقوق صاحب البيانات الخاصة بي ... 

ما   ت.الموافقة على معالجة بياناتك الشخصية، بما في ذلك االتصاالت التسويقية اإللكترونية، فلك الحق في التراجع عن هذه الموافقة في أي وقإذا منحتنا  

ي يتم إرسالها  عليك سوى استخدام خيارات إلغاء االشتراك المقدمة، على سبيل المثال، تلك الموضحة في االتصاالت التسويقية عبر البريد اإللكتروني الت

  بواسطتنا.

تقييد   • أو االعتراض على معالجتها، أو طلب تصحيح أي أخطاء، أو  التي نحتفظ بها،  يمكنك طلب الوصول إلى بياناتك الشخصية 

الحال كذلك، فسنشرح  إذا كان  إذا طلبت منا حذف المعالجة أو إيقافها، فلن يتعين علينا دائًما القيام بذلك. المعالجة أو إيقافها أو حذفها. 

  السبب.

في بعض الحاالت يمكنك أن تطلب منا تزويدك ببياناتك الشخصية بتنسيق إلكتروني صالح لالستخدام ونقلها إلى جهة خارجية )الحق   •

  عندما ال ينطبق، سوف نشرح السبب.  ال يسري هذا الحق إال في بعض الظروف. في إمكانية نقل البيانات(.

  ل بالهيئة المشرفة في المملكة المتحدة……حول كيفية االتصا

ويمكنك التواصل مع مكتب مفوض   إن مكتب مفوض المعلومات في المملكة المتحدة هو الهيئة المشرفة التي تنظم البيانات الشخصية في المملكة المتحدة. 

 المعلومات في المملكة المتحدة بأي من الطرق التالية: 

 www.ico.org.ukيب الخاص بالمكتب: من خالل زيارة موقع الو        ·

 1113 123 0303من خالل االتصال على الرقم         ·

التالي:   • العنوان  المكتب على  إلى  الكتابة   ,Information Commissioner’s Office, Wycliffe Houseأو من خالل 

Water Lane, Wilmslow SK9 5AF . 

  

 السياسة التغييرات في هذه         .10

الرابط:   على  هذه  الخصوصية  سياسة  تحديثات  عرض  owner-portal-https://incontrol.jaguar.com/jaguar-سيتم 

policy/UAE-web/about/privacy  و-web/about/privacy-owner-portal-https://incontrol.landrover.com/jlr

 .policy/UAE.م نشر إخطار على موقع ويب سيتMy InControl   .باإلضافة إلى سياسة الخصوصية المحدّثة 

 خدمات الجهات الخارجية وروابط إلى مواقع الويب األخرى        .11

ويب   موقع  يشتمل  فيها.  My InControlقد  نتحكم  ال  أخرى  منظمات  بواسطة  إدارتها  تتم  أخرى  ويب  مواقع  إلى  روابط  سي على  تنطبق  اسة  ال 

يرجى مالحظة أنَّ هذه السياسة أيًضا ال تنطبق   الخصوصية هذه على مواقع الويب األخرى، لذلك نشجعك على قراءة بيانات الخصوصية الخاصة بها. 

ل باستخدامك  يتعلق  ما  في  إليها  الوصول  يمكنك  التي  تلك  ذلك  في  بما  عام،  بشكل  بها  الخاصة  الويب  الخارجية ومواقع  الجهات  حزمة  على خدمات 

InControl.الجهات الخارجية بصورة مباشرة الحاالت إلى سياسة   ، أو عند التسجيل في تطبيق أو خدمات توفرها إحدى  الرجوع في هذه  يُرجى 

إذا نحن ال نتحمل مسؤولية سياسات الخصوصية وممارسات مواقع الويب والتطبيقات األخرى )حتى   الخصوصية الخاصة بالجهة الخارجية المعنية.

نحن   نحن نوفر روابط إلى مواقع الويب هذه على أساس إمدادك بالمعلومات وتوفير الراحة لك فقط. كنت تصل إليها باستخدام الروابط التي نقدمها(.

ن  نتنصل بصورة خاصة من مسؤولية المحتوى الخاص بها وممارسات الخصوصية وشروط االستخدام وال نقدم أي تعويضات أو عروض أو وعود بشأ

  دقتها أو محتواها أو شمولها.

mailto:crcmena@jaguar.com
mailto:crcmena@landrover.com
mailto:DPOffice@jaguarlandrover.com
https://incontrol.jaguar.com/jaguar-portal-owner-web/about/privacy-policy/UAE
https://incontrol.jaguar.com/jaguar-portal-owner-web/about/privacy-policy/UAE
https://incontrol.landrover.com/jlr-portal-owner-web/about/privacy-policy/UAE
https://incontrol.landrover.com/jlr-portal-owner-web/about/privacy-policy/UAE
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 سياسة ملفات تعريف االرتباط 

لقرص الثابت لجهاز ويعد ملف تعريف االرتباط سلسلة من المعلومات المكتوبة فقط التي ينقلها موقع الويب إلى ملف تعريف االرتباط في المتصفح المثبت على ا

ويمكن أن تساعد ملفات تعريف االرتباط موقع الويب في ترتيب المحتوى للتوافق مع اهتماماتك المفضلة بشكل  الكمبيوتر لديك بحيث يمكن لموقع الويب تذكرك.

حيث يحتوي ملف تعريف   وال يمكن استخدام ملفات تعريف االرتباط وحدها لتحديد هويتك. تستخدم معظم مواقع الويب المهمة ملفات تعريف االرتباط.  -أسرع  

على اسم المجال الذي أتى منه ملف تعريف االرتباط؛ و"مدة بقاء" ملف تعريف االرتباط؛ وقيمة معينة تكون عبارة عن رقم مميز يتم   االرتباط بشكل نموذجي

 إنشاؤه بطريقة عشوائية غالبًا. 

  نستخدم نوعين من ملفات تعريف االرتباط كما هو موّضح في الجداول أدناه

 ملفات تعريف ارتباط مؤقتة تظل في ملف تعريف االرتباط في متصفحك حتى تغادر الموقع؛وهي ملفات تعريف ارتباط الجلسة،       ·

والتي تظل في ملف تعريف االرتباط في متصفحك لفترة أطول )بالرغم من أن هذه المدة تعتمد على فترة بقاء  ملفات تعريف االرتباط المستمرة،         ·

 ملف تعريف االرتباط المعين(. 

 تعريف ارتباط الجلسة في ما يلي:تُستخدم ملفات 

 السماح لك بحمل المعلومات عبر صفحات موقعنا وتجنب ضرورة إعادة إدخال المعلومات؛      ·

 السماح لك بالوصول إلى المعلومات المخزنة في نطاق التسجيل.       ·

 تُستخدم ملفات تعريف االرتباط المستمرة في ما يلي: 

  التعرف عليك بصفتك زائًرا مميًزا )باستخدام رقم معين، بحيث ال يمكن التعرف عليك شخصيًّا( عندما تعود إلى موقع الويب؛ مساعدتنا في       ·

 السماح لنا بتخصيص المحتوى أو اإلعالنات لتتوافق مع اهتماماتك المفضلة أو لتجنب عرض اإلعالنات ذاتها بصفة متكررة؛      ·

ال يمكننا التعرف   عة ومجهولة الهوية تتيح لنا فهم طريقة استخدام المستخدمين موقعنا ومساعدتنا في تحسين بنية موقع الويب.تجميع إحصائيات مجم       ·

 عليك شخصيًّا بهذه الطريقة. 

 My InControlموقع ويب 

ويساعدنا  .My InControlدمي موقع ويب  ملفات تعريف االرتباط لتمييزك عن باقي مستخ  InControlوصفحات ويب    My InControlيستخدم موقع ويب  

  .InControlويتيح لنا أيًضا تحسين خدمات  InControlذلك في تزويدك بتجربة جيدة أثناء استخدامك خدمات 

الميزات التفاعلية   وبالرغم من ذلك، قد ال تتمكن من استخدام كل تتوفر لك إمكانية قبول ملفات تعريف االرتباط أو رفضها من خالل تعديل إعدادات متصفحك. 

 للخدمة في حال تعطيل ملفات تعريف االرتباط. 

 وما نستخدمها من أجله.  My InControlي ما يلي قائمة بملفات تعريف االرتباط األساسية التي نستخدمها على موقع ويب ف

 اسم ملف تعريف االرتباط 

ملف   نوع 

تعريف  

 االرتباط 

 الغرض من ملف تعريف االرتباط 

 المدة 

cookieInfoShownDealer يخزن ملف تعريف االرتباط هذا المعلومات الخاصة بعرض    المستمرة

   إخطار سياسة ملفات تعريف االرتباط إليك.

 شهران تقويميان منذ التفاعل األول

 مع الموقع. 

JSESSIONID  يخزن ملف تعريف االرتباط هذا، أثناء جلسة استخدامك لموقع   الجلسة

المعلومات التي أدخلتها للسماح بتشغيل بعض الميزات  الويب،  

  الخاصة بالموقع أثناء تنقلك بين الصفحات.

 دقيقة منذ استخدام الموقع. 30
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cookieInfoShown  يخزن ملف تعريف االرتباط هذا المعلومات الخاصة بعرض   المستمرة

  إخطار سياسة ملفات تعريف االرتباط إليك.

التفا منذ  تقويمية  مع  سنة  األول  عل 

 الموقع. 

jlr-remember-me  ال يمكن استخدام ملف تعريف االرتباط هذا إال إذا اخترت أن  المستمرة

يخزن رمًزا مميًزا من   يتذكرك المدخل عند تسجيل الدخول.

 أجل التعرف عليك. 

تفاعلك   منذ  للموقع  استخدامك  أثناء 

 األول مع الموقع. 

jlr-remember-me-login-

name 

ال يمكن استخدام ملف تعريف االرتباط هذا إال إذا اخترت أن  المستمرة 

الدخول. تسجيل  عند  المدخل  المستخدم   يتذكرك  اسم  يخزن 

 الخاص بك من أجل التعرف عليك. 

تفاعلك   منذ  للموقع  استخدامك  أثناء 

 األول مع الموقع. 

jlr-selected-locale  تفاعلك   ملف االرتباط اللغة التي تفضل عرض المدخل بها. يخزن  المستمرة منذ  للموقع  استخدامك  أثناء 

 األول مع الموقع. 

Google Analytics  نستخدم   المستمرةGoogle Analytics   لتجميع إحصائيات مجمعة

المستخدمين  استخدام  طريقة  فهم  لنا  تتيح  الهوية  ومجهولة 

ال تحدد هذه  بنية الموقع.لموقع الويب ومساعدتنا في تحسين  

شخصيًّا.  هويتك  على   البيانات  االطالع  يُرجى 

www.google.com/policies/privacy/partners 

  .google.com/dlpage/gaoptouthttps://toolsو

  للحصول على مزيد من المعلومات.

األول   التفاعل  منذ  تقويميان  عامان 

 مع الموقع. 

  

من خالل تنشيط اإلعداد في متصفحك الذي يتيح لك رفض إعدادات كل   My InControlيجوز لك حذف كل ملفات تعريف االرتباط وحظرها من موقع ويب  

  وإذا استخدمت إعدادات متصفحك لحظر ملفات تعريف االرتباط، فقد ال تعمل بعض العناصر في موقع الويب بشكل صحيح.  االرتباط أو بعضها.ملفات تعريف  

 PIVIظام المعلومات والترفيه ن

ومساعدتنا على   Pivi Proلك ملفات تعريف ارتباط الطرف األول( لفهم استخدامك لميزات  أدوات تحليلية )بما في ذ  PIVIنظام المعلومات والترفيه    يستخدم

 Piviتتوفر لك إمكانية قبول ملفات تعريف االرتباط أو رفضها عن طريق تعديل اإلعدادات في نظام المعلومات والترفيه  تحسين المشاكل المتعلقة بها وتحديدها.

 ي إعدادات السيارة.ويمكنك تغيير اختيارك في أي وقت ف

 في ما يلي قائمة بملفات تعريف االرتباط األساسية التي نستخدمها وما نستخدمها من أجله.

ملف   اسم ملف تعريف االرتباط  نوع 

تعريف  

 االرتباط 

 المدة  الغرض 

fs_uid  يتم تخزين ملف تعريف االرتباط هذا خارج الجهاز ويُستخدم   المستمرة

 المستخدم. لتتبع هوية 

أول  من  واحد  عام  بعد  الصالحية  تنتهي 

 استخدام للتطبيق الذي تم تمكينه.

fs_session  الجلسة   الجلسة معلومات  هذا  االرتباط  تعريف  ملف  يخّزن 

 لألغراض التحليلية 

بعد   الصالحية  أول   30تنتهي  من  يوًما 

 استخدام للتطبيق الذي تم تمكينه.

fs_csrftoken  بعد   يخّزن ملف تعريف االرتباط هذا رمًزا مميًزا للتعرف عليك.  المستمرة الصالحية  أول   30تنتهي  من  يوًما 

 استخدام للتطبيق الذي تم تمكينه.

fs_trusted_device  الجهاز  المستمرة معلومات  على  هذا  االرتباط  تعريف  ملف  يحتوي 

 إلنشاء اتصال آمن   Piviحول نظام  

بعد   الصالحية  أول   يوًما  60تنتهي  من 

 استخدام للتطبيق الذي تم تمكينه.

fs_last_activity  الجلسة   المستمرة حول  معلومات  هذا  االرتباط  تعريف  ملف  يخّزن 

 الحالية للمساعدة في مهالت الجلسة. 

 تنتهي الصالحية عند إغالق الميزة. 

  

http://www.google.com/policies/privacy/partners
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
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 تحليالت التطبيق 

لنا فهم  على تطبيقاتنا.  Google Analyticsنحن نستخدم أدوات تحليلية، تتضمن   تتيح  الهوية  وتُستخدم هذه األدوات لتجميع إحصائيات مجّمعة ومجهولة 

التطبيق في حال حدوث   يتضمن ذلك تسجيل أعطال التطبيق وإخفاقاته لغرض ضمان الجودة واستخدام طريقة استخدام عمالئنا لتطبيقاتنا ومساعدتنا في تحسينها. 

 مشكلة متعلقة بالسيارة مثل االصطدام أو التوقف. 

 للحصول على مزيد من المعلومات.  www.google.com/policies/privacy/partnersيُرجى االطالع على  ال تحدد هذه البيانات هويتك شخصيًّا.

 في التطبيقات من خالل إعدادات حسابك.  Google Analyticsيمكنك أن تختار تعطيل 

  

  

InControl Privacy Policy 

Last updated: 28 November 2021  

  

WHAT YOU CAN EXPECT TO SEE FROM READING THIS PRIVACY POLICY 

Jaguar Land Rover is one of the world’s leading producers of premium cars. Innovation and design give our 

customers experiences they love for life – anticipating and exceeding their needs and expectations. Quality and 

excellence are our hallmarks. Taking care of our customers is paramount.  

We respect the privacy of every individual whose information we process. This Privacy Policy explains how we 

use personal data received from your use of the My InControl Services and use of our vehicles (referred to as 

‘vehicles’ throughout this Privacy Policy), products and services, and informs you of your data protection rights.  

DATA PROTECTION INFORMATION 

1.       DATA CONTROLLER INFORMATION: WHO WE ARE AND HOW TO CONTACT US 

Who We Are: When we refer to ‘Jaguar Land Rover’, ‘JLR’ ‘we’, ‘our’ or ‘us’ in this Privacy Policy, we 

refer to the data controller: Jaguar Land Rover Limited, whose registered office is at: Abbey Road, 

Whitley, Coventry CV3 4LF, England, and whose registered number is: 1672070.  

If you want to find out more about the Jaguar Land Rover group, please have a look at the “Tell me more” 

box below. 

Customer Relationship Centre contact details: For any queries relating to this Privacy Policy or the 

products and services included with it, you can contact us by email at: crcmena@jaguar.com or 

crcmena@landrover.com.  

  

TELL ME MORE ... 

… about the JAGUAR LAND ROVER Group ... 

 Jaguar Land Rover is part of a group of companies whose parent company is Jaguar Land Rover Automotive 

plc. You can find out more corporate information about Jaguar Land Rover on our website at: 

https://www.jaguarlandrover.com/.  

http://www.google.com/policies/privacy/partners
mailto:crcmena@jaguar.com
mailto:crcmena@landrover.com
https://www.jaguarlandrover.com/
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Jaguar Land Rover is part of the Tata group. More information about the Tata group and the Tata companies 

can be found here: http://www.tata.com/aboutus/sub_index/Leadership-with-trust and 

http://www.tata.com/company/index/Tata-companies  

  

2.           WHAT THIS PRIVACY POLICY APPLIES TO 

•      This Privacy Policy will apply to your use of: 

o  the “InControl Remote App” is the smartphone application (“App”) that you have downloaded 

from the Online Store onto your smartphone or handheld device (collectively referred to as 

“Device”) which enables you to use the ‘Remote Essentials’ features and, depending on your 

subscription, the ‘Remote / Remote Premium' features; 

o  the My InControl website from which you can access your InControl Services account and access 

certain InControl Services; 

o  any of the following “InControl” services (depending on your vehicle model and subscription): (i) 

the services provided via the InControl Remote App and the My InControl website; (ii) the “SOS 

Emergency Call” services; (iii) the “Optimised Roadside Assistance” services; and (iv) any 

linked or InControl available apps and services (“InControl Services”); 

o  the Infotainment system, including the InControl Touch Pro and Pivi Pro Features; (The use of 

the word “Features” in this Privacy Policy applies to vehicles equipped with InControl TouchPro 

or Pivi Pro and covers the infotainment, connected services and software update features and 

the “Live” services (including all software, images, text, data and other content forming part of 

or relating to those features); and  

o  other connected vehicle systems and services. 

Please note that this Privacy Policy does not apply to third party websites which you may access in 

connection with your use of the InControl Services or otherwise, or to services or features which you 

sign up to receive directly with a third party – please refer in these cases to the relevant third party’s 

privacy policy. 

This Privacy Policy sets out the basis on which data, including any personal data we collect from you, 

or that you provide to us, will be processed by us, following your use of the My InControl website, or 

our vehicles, products and services described in this Section 2. Please read it carefully to understand 

our practices regarding data collection and your personal data and how we will treat it.  

Please be aware that it is your responsibility to alert all passengers and people you authorise to use 

your vehicle, the infotainment system and/or the InControl Services about the privacy practices 

described in this Privacy Policy (including the ways in which we may collect and use data from the 

vehicle and/or relating to users of the vehicle).  

3.           THE TYPES OF INFORMATION WE COLLECT 

We may collect and process the following data about you and/or your vehicle(s): 

•      Submitted Information: information that you provide by filling in online forms during the setup of your 

InControl Services account, or during your use of the My InControl website and InControl Services, or 

via your use of your vehicle’s infotainment system and its Features or use of the vehicle’s connected 

http://www.tata.com/aboutus/sub_index/Leadership-with-trust
http://www.tata.com/company/index/Tata-companies
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systems and services, (including but not limited to use of any voice activated services), or submitted 

information which you may otherwise provide to us directly (for example, when you communicate to 

us via telephone or email or through one of the My InControl website forms), or that which the 

authorised retailer (from whom you purchased or leased the vehicle) provides on your behalf when 

setting up your InControl Services account, or otherwise in connection with, or following up on, any 

other communication with you. This information will depend on the nature of your actions, but may 

include your name, address, telephone number (including smartphone number), e-mail address, 

language preference, password and PINs for your InControl Services account, and your vehicle 

infotainment choices and preferences (including but not limited to any contact lists, geo location and/or 

destination information you choose to sync, upload or request is checked on your behalf (e.g. “find me 

the nearest petrol station”)), and information about your preferred authorised retailer(s). 

•      Additional Information: 

o  if you contact us, we may keep a record of that correspondence; and 

o  details of transactions you carry out through the My InControl website. 

•      Device Information (including location): We may collect information about the Device or any 

computer you may use to access our websites, or download a copy of the InControl Remote App onto 

your smartphone Device, including the operating system, make, model and version, the InControl 

Remote App installation unique identifier, the Device’s locale settings and country code. The InControl 

Remote App may also collect information about the location of your device and tokens and username 

for identification, but this information will not be transmitted to us. The consents you provide to 

download the InControl Remote App include consent for use of GPS or location data for app services, 

including map information. You can restrict the access to, or collection of, your Device’s location by 

disabling the location features of your Device or by not using the features of the Device that require 

location information.  Please note, this may have an impact on the App services that are available to 

you. Our Apps may offer you the choice to enable the use of your Device’s fingerprint or retina scan 

technology to validate your identity within the App, in such cases we will not collect your fingerprint 

or retina scan information, we will only receive confirmation from your Device that the validation check 

was successful More information on Device data, automated data collection and cookies can be found 

in our Cookies policy below. 

•      Vehicle Identification Information: information about the vehicle(s) that you have registered to the 

InControl Services or such other vehicle that is otherwise identified to us (for example, via a retailer) 

as connected with you, including the Vehicle Identification Number (VIN), the make, model, model 

year, features, registration number, date of purchase or lease, and the authorised retailer from whom 

you purchased or leased the vehicle.  

•      Location Information: In order to provide you with the InControl Services it is necessary for us and 

our service providers to make use of location data sent from your vehicle, including information about 

its last parked location. We will also collect and process other location information about the vehicle 

at any point in time as part of the “journey tracking” function (“Journeys”) of the InControl Services. 

The information that we will collect and process as part of this function is set out in “Journey 

Information” below. The last parked location of the vehicle will always be tracked and cannot be 

switched off for the period you receive InControl Services. Subject to this, you are able to switch off 

Journeys at any time via the My InControl website and the InControl Remote App. If, however, the 

“SOS Emergency Call” or the “Optimised Assistance” function is activated, location data relating to 

the vehicle, where supported and available, will be activated automatically upon occurrence of a 

relevant trigger event, such as the deployment of your vehicle’s airbags, and sent to the relevant 
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service provider and/or emergency services (as appropriate) even if you have switched off Journeys. 

For full details of the relevant trigger events please refer to the vehicle handbook. Location Information 

is also necessary (separate to “Journey Information” functionality), for use of certain InControl 

Services and Feature functionality including: locating your vehicle on a map and getting walking 

directions back to it, and locating your vehicle in a crowded car park with the ‘beep and flash’ 

functionality. Even if you have not activated your InControl Services account, the vehicle may 

automatically initiate a call to contact emergency services or you may be able to manually 

initiate a voice call for emergency services. Where supported and available, the occurrence of 

such a call may transmit information, including vehicle location, time, and a vehicle identifier 

to us and/or our emergency service providers as described in your vehicle handbook which 

can be found here: https://www.ownerinfo.jaguar.com and 

https://www.ownerinfo.landrover.com.  

•      Journey Information: information about your journey sent from your vehicle including the journey 

distance, real-time location, the duration of the journey, the average speed and data about the 

efficiency of the journey. As referred to above, you can turn off Journeys via the My InControl website 

and the InControl Remote App. This will prevent any of the above information from being sent from 

the vehicle (except for the last parked location). As stated above, if, however, the “SOS Emergency 

Call” or the “Optimised Roadside Assistance” function is activated, location data of the vehicle will be 

sent to the relevant service provider and/or the emergency services (as appropriate) even if you have 

switched off Journeys.  

•      Speech Data Log Information: The voice data and Submitted Data that is shared with our voice 

services providers to allow your voice commands to be responded to, may include the following: audio 

files, associated transcriptions and log files. 

•      Vehicle Operation Information: this includes technical data related to the vehicle as a product 

including data regarding vehicle components (e.g. serial number, software version); vehicle quality 

and maintenance (e.g. diagnostic trouble codes); information about the vehicle being involved in an 

accident such as the fact that the airbags have been deployed or the sensors have been activated; 

and information about the operation of the vehicle throughout the course of its day-to-day use, 

including, but not limited to, the fuel amount, the distance to empty status, the odometer value, the 

distance to service status, the coolant level, the washer fluid level, the brake fluid status, the brake 

pad wear, the tyre pressure, tyre pressure sensor failure, engine malfunction, the oil level, the door 

and window status, if seatbelts are buckled or not, and information from any sensors, for example in 

the car, on the steering wheel, or from camera information, including if the cab is open, boot open, 

bonnet open status, battery information including voltage, emissions information and whether the 

alarm is armed or sounding.  

•      Log Information: For the purpose of this Privacy Policy, “Log Information” refers to the log files 

listing actions or requests made to our systems in connection with your usage of the infotainment unit 

and its Features, InControl Services and any applicable in-vehicle voice activated services. We will 

automatically collect and store information related to “SOS Emergency Call” and “Optimised Roadside 

Assistance” calls made from the vehicle (including the date, time duration, content of the call and 

number of calls made) (“Call Log Information”), use made of this data is detailed below. When you 

access the My InControl website, use the infotainment system, or Features, connect a SIM card, or 

pair a device, we may automatically collect and store certain information in server logs, including but 

not limited to internet protocol (IP) addresses, internet service provider (ISP), clickstream data, 

browser type and language, viewed and exit pages and date or time stamps (“Website Log 

Information”). We may also collect and store information related to your usage of the InControl 

Remote App services and vehicle status messages sent by your vehicle to the InControl Remote App 

https://www.ownerinfo.jaguar.com/
https://www.ownerinfo.landrover.com/
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(“App Log Information”) and from your use of the vehicle’s Infotainment system, plugged in SIM card 

or paired device (“Device Information”).   

•      Security Authentication: Vehicle identification data and authentication tokens. 

•      Feature information: feature specific information such as favourites, notes, media, and information 

you choose to submit to the Features you use; content feed usage-related information; user settings 

such as activation of ‘remember me’ function; security authentication data; localisation information 

such as time zone, language and country; vehicle make and brand and relevant Log Information. 

•      ‘Remember me’ and ‘Remember Pin’ functions: Your vehicle may have a ‘remember me’ or 

‘remember Pin’ function for certain features of the InControl Package. This function, if you choose to 

enable it, enables you to remain automatically logged in on the vehicle for more convenient access to 

the features. Please be aware that while this function is active any other person using the vehicle will 

be able to access any of your stored settings, Features and personal details in the vehicle and to use 

the InControl Services in the vehicle as if they were you. If you do not wish other users to have access, 

it is your responsibility to ensure the ‘remember me’ or ‘remember Pin’ function is disabled and to log-

out from the relevant features. 

•      Marketing data: We may receive from you direct, or receive from retailers or other third party partners, 

your contact details, marketing preferences or other information, where there is appropriate notice and 

in compliance with applicable data protection laws. You have the right to ask us not to use your 

personal data for marketing purposes. Please see your data protection rights at Section 9 (Your data 

protection rights) below for further information on these. 

•      Public sources of data: We may use public sources of data, for example, to support functionality or 

services (e.g. to support authenticate or fraud checks), and/or to maintain the accuracy of the data we 

hold. For example, we may make checks from time to time with the vehicle licensing and transport 

authorities (e.g. Road and Transport Licensing Authority in Dubai, UAE to check our vehicle owner 

information remains up to date. 

•      Third party data: We may send data to third parties and receive data from third parties in order to 

provide your requested services and in the ways we explain in Section 5 below. 

•      Infotainment System Features and Software Updates: We may use held data (such as VIN) to 

record preference choices, to support with our provision of Software Updates, and to deal with queries 

and any necessary business requirements in connection with provision of Software Updates.   

Please be aware, we may associate Submitted Information with the other information detailed above, and 

where we do so, we will treat the combined information as personal data in accordance with this Privacy 

Policy for as long as it is combined. 

4.           HOW WE USE VEHICLE DATA AND YOUR PERSONAL DATA.  

We use vehicle data and personal data to manage and meet service requirements and information 

requests, to understand service, vehicle and App use, for internal research and development purposes, 

and to make our products and services as effective as possible. For more information on our processing, 

and the legal grounds that are relevant, please see the “Tell me more” box below. 
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TELL ME MORE ... 

The main uses of your personal data:  

Activities that may require the collection or handling of personal 

information: 

The types of information we 

handled: 

  

o   Industry mandated/legislative requirements such as: 

▪  Emergency services (eCall) where legally mandated. 

▪  Maintaining features and services cyber security and safety 

(including through the release of software over the air 

updates). 

▪  Communicating or sharing vehicle originated data with applicable 

authorities as legally mandated.  

o   Communication of urgent safety or product recall notice 

o   Management of legal and regulatory requirements or legal 

claims, including for purposes such as: 

▪  To comply with our legal obligations or defend our legal rights.  

▪  For the prevention/detection of crime, (including where required 

to assist law enforcement agencies such as the Police, Public 

Prosecution in UAE or any other public authority or criminal 

investigation body, or for the safeguarding of national security). 

  

▪  Submitted Information 

▪  Vehicle Identification 

Information 

▪  Location Information 

▪  Journey Information 

▪  Vehicle Operation 

Information 

▪  Log Information,  

▪  Public Sources data 

▪  Third Party data. 

▪  Device Information  

  

o   Set up and operation of vehicle features and services 

(including through third party feature providers): 

Note in particular that: 
▪  Location Information will be processed as necessary for the 

provision of location-based features and services you have 

signed up to or requested.  

▪  Speech Data Log Information will be handled and shared with 

relevant service providers strictly for the purposes of operating 

speech activated features and services.  

o   Maintenance of features and services (including through the 

release of software over the air updates): 

▪  Identification of failure modes, bug fixes and diagnostic and 

prognostic issues. 

▪  Resolution of issues, queries and complaints (including the 

management of warranty related issues). 

o   Network and information security: 

▪  To maintain our network and platform information security and 

more generally to protect your information against loss or 

damage, theft or unauthorised access.  

▪  Authentication data is used for log-in to your accounts with us 

and for security when you use the Features and with the 

purpose of preventing unauthorised access. This is 

  

▪  Submitted Information 

▪  Vehicle Identification 

Information  

▪  Location Information 

▪  Journey Information  

▪  Speech Data Log Information 

▪  Vehicle Operation 

Information  

▪  Log Information,  

▪  Feature Information 

▪  Public Sources data  

▪  Third Party data 

▪  Security and Authentication 

information 

▪  ‘Remember me’ and 

‘Remember Pin’ functions 
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automatically communicated between our providers of security 

authentication and hosting services in order to verify identity 

and prevent unauthorised use of our services including 

InControl Services. 

o   Service contract and subscription related communications 

o   Records maintenance and general contract/services 

administration 

  

o   Responding to customer enquiries and resolving issues (pre or 

post-contract)   

▪  For internal operations and administrative purposes (for example, 

this will include troubleshooting, testing, supporting our audit 

requirements, investigating potential misuse and in responding 

to any enquiries you may make) and to support your queries. 

▪  We may record calls with you for training and quality purposes 
and to help resolve disputes. 

o   Customer product/feature related communication (where those 

are not of a marketing or promotional nature, e.g. providing 

updates regarding contracted services or features) 

o   Vehicle Health Notification (VHN): 

▪  To communicate with you regarding the status of specific health 

warnings in your vehicle. 

o   Marketing and promotional communications (where those do 

not otherwise require consent) such as: 

▪  Post, phone, marketing or promotional communications; 

▪  Digital or social media marketing where this is not individually 

targeted; 

▪  Service contract and subscription renewal offers regarding your 

existing services; 

▪  Marketing and promotional communications related to similar 

products and services, 

except where you have opted-out from receiving such 
communications.  

o   Research and Development, Data Aggregation and Data 

Analytics: 

For the purposes of: 

▪  product development and improvement;  

▪  identification of failure modes, required bug fixes, 

diagnostic and prognostic issues; and 

▪  evaluation of feature usage, trends and preferences.  

This includes the process of anonymising data for the purposes of 

further research/analytics/statistical purposes (including without 

limitation for network and information security purposes).  
o   Enhancing your website, infotainment and overall customer 

experience: 

  

▪  Submitted Information  

▪  Vehicle Identification 

Information 

▪  Marketing data, 

▪  Location information and 

Journey Information 

(except where consent is 

required by law) 

▪  Vehicle operation data 

▪  Device information 

▪  Third Party data 

▪  Log information 

▪  Call Log Information 

▪  App Log Information 

▪  Security and Authentication 

data 

▪  Public Sources data 
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▪  To enhance and simplify your experience across Jaguar Land 

Rover websites, in-vehicle experiences, in-app features (for 

example, to detect screen size to fit the Device you are 

accessing the service on) and supporting your use of 

personalised website areas (including processing in your 

access and use of the ‘Customer Portal’ and in your single 

sign-on authentication journeys).  

▪  Pre-filling website data fields to enhance and streamline your 

online experience.  

o   Verify changes to your vehicle ownership and support to 

unbind your InControl Account  

o   Records maintenance and general administration: 

▪  To maintain our records, administer and maintain our services, 

apps, websites, and in-vehicle functionality. 

▪  To support your queries and any other internal operations and 

administrative purposes (for example, this will include 

troubleshooting, testing, supporting our audit requirements and 

in responding to any enquiries you may make, including any 

data protection rights you raise). 

  

We may record calls with you for training and quality purposes 

and to help resolve disputes. 

o   Corporate acquisitions and disposals 

  

o   Data aggregation, analytics and profiling: 

As indicated above, we will carry out research and analytics 
activities to inform our marketing strategies, to create a better 
understanding of our customers and visitors; to support our 
website advertising, and to better improve the website information, 
functionality and the services we provide. Where we use the 
output of those activities for profiling and tailored marketing 
purposes, as further described below, we will seek your consent.  

o   Marketing and promotional communications: 

▪  We may send marketing communications to you including by 

electronic means (e.g. email, text, digital or social media, etc.), 

related to products or services that may be of interest to you. 

▪  We may also share your details with our network of independent 

third parties, for sending marketing communications, including 

by electronic means. 

▪  We may use cookies for tailored marketing purposes (please see 

our Cookies_Policy).  

o   Use of Location Information for Research and Development, Data 

Aggregation and Data (where consent is required by law for the 

use of non-aggregated/specific geolocation data) 

o   Software over the Air Updates: 

▪  To deploy over the air updates to your vehicle where those updates 

are not related to a service you have subscribed to or otherwise 

require prior user consent for their deployment. 

  

▪  Submitted Information 

▪  Vehicle Identification 

Information  

▪  Vehicle operation data 

▪  Location Information 

▪  Journey Information  

▪  Vehicle Operation 

Information 

▪  Third Party data 

▪  Marketing data 
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Note: Where we collect your personal data with consent for any of the 

above purposes, you may withdraw your consent for us to use your 

information at any time. Please see Withdrawing your consent in 

Section_9 below for further details. Your right to withdraw consent 

does not affect the lawfulness of processing that was based on that 

consent before its withdrawal. 

 

  

5.           WHO WE SHARE PERSONAL DATA WITH 
  

We may share your personal data with (and may receive information about you and your vehicle(s) from):  

•      Those third parties who need to handle it, including suppliers (see more information below), third party 

app, navigation and other Feature providers and service providers for vehicle and subscription related 

services (including but not limited to voice assistant Features and services, finance, insurance, 

warranty, lease/hire), and InControl service providers, so we can provide to you, and monitor the 

usage and performance of, the products and services you are eligible for, have signed up to or 

requested, or that are appropriate for your vehicle, for example, InControl Services, Features, 

available vehicle services, and Software Updates. 

•      In order to enable third party services and Features, you may be required to connect your InControl 

account to your applicable third party account. If you choose to connect your accounts, we may share 

certain Submitted Information, Vehicle Identification Information, Location Information, Journey 

Information, Vehicle Operation Information, Log Information and/or Feature information required by 

the third party service provider in order for them to provide the service or Feature you have chosen to 

enable. Please refer to the relevant third party’s privacy policy for information on how their services 

process personal data. 

•      For the purposes of providing the InControl Services to you: our telematics service provider, the 

emergency services, our roadside assistance provider, local authorities, our providers of hosting 

services, the mobile network operator(s) for InControl Services, our provider(s) of anonymised 

analytics services, and our marketing services provider(s). 

•      In order to process your InControl Services and other subscription renewals it is also necessary to 

disclose information that relates to your InControl Services subscription with our eCommerce services 

provider. This includes vehicle identification information and personal information, such as your name, 

address, telephone number, e-mail address. We use third parties to support our administrative 

functions in order to allow us to process and switch on subscription service orders. We will limit the 

data that is shared to that which is necessary for providing the service.  

•       Our network of retailers, authorised repairers and where relevant our importers network (together our 

“Retail Network”), so as to be able to fulfil requests for, and communicate to you about, goods, 

services, etc., and for assessment and training, to be able to enhance the quality of the services you 

obtain when interacting with our Retail Network. 

•      Jaguar Land Rover group companies in line with the data uses set out in this Privacy Policy. 

•      Third parties in the event we sell or buy any business or assets. 

•      If we are under a duty to disclose or share your personal data in order to comply with any legal or 

regulatory obligation or requests, or to the extent disclosure is permitted by legislation or a legal 
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exemption, (including but not limited to, disclosure for the purpose of legal proceedings, obtaining 

legal advice or establishing, exercising or defending legal rights, the prevention or detection of crime, 

the apprehension or prosecution of offenders, or the safeguarding national security); or in order to 

enforce our contract terms, to investigate actual or suspected breaches, or to protect the rights, 

property or safety of Jaguar Land Rover or its customers. 

•      If your vehicle is owned, leased or managed by a business or other organisation, we will disclose 

Vehicle Identification Information to the third party to allow them to manage, renew and cancel the 

InControl Package subscriptions of vehicles in their fleet. 

We have safeguards in place with our service providers to ensure that your data is kept securely and used 

in accordance with the purposes set out in this Privacy Policy. TELL ME MORE ... 

… about JLRs network of Independent Third Parties ... 

We work with a number of independent third parties to provide services, such as our Retail Network, credit 

product providers and contract hire products.  Personal data may be sent directly to these entities by you (for 

example if you contact them by phone or email or via their website pages), or we may share personal data 

with them where appropriate to support with your queries or other service requirements. 

Where you use the Jaguar Land Rover websites to find or make contact with our Retail Network, a credit 

provider, or a contract hire product provider, these are (unless otherwise stated), independent businesses 

and not Jaguar Land Rover group companies. Any contact you make to them (for example, to call or send 

an email) and any data you provide to them in use of their websites, will be controlled by them, not by JLR. 

If you have questions regarding a third party’s (such as a retailer, importer, credit provider, contract hire 

product provider or repairer's) use of your personal data, we recommend you contact those parties directly. 

For information on independent third parties we work with:   

For Jaguar: 

• Our Retail Network is generally identifiable from the ‘locate a retailer’ website functionality. They can 

be searched for by name, location or postcode. A full list of all authorised retailers is accessible here: 

https://www.jaguar.com/retailer-locator/index.html. 

For Land Rover: 

• Our Retail Network is generally identifiable from the ‘locate a retailer’ website functionality. They can 

be searched for by name, location or postcode. A full list of all authorised retailers is accessible here: 

https://www.landrover.com/dealer-locator.html. 

… about Suppliers ... 

We use a number of service suppliers to support our business and these service providers may have access 

to our systems and data in order to provide services to us and on your behalf, for example payment 

processors, information technology such as hosting or cloud service providers, marketing, analytics and 

digital advertising support services, connected car technology providers, including vehicle content support, 

authentication services, customer services and relationship handling, service and system specialists, 

administrative or support services and website analytics support. 

… about JAGUAR LAND ROVER Group companies, and how they may provide service support ... 

https://www.jaguar.com/retailer-locator/index.html
https://www.landrover.com/dealer-locator.html
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As a member of the Tata Group of companies, we can benefit from the large IT infrastructure and expertise 

that exists within our wider corporate structure. This means that the personal data you provide to us may be 

accessed by members of our group of companies only as necessary for service and system maintenance 

and support, aggregate analytics, business continuity, IT and administrative purposes. For example, where 

necessary to support particular website enquiries, or to provide technical support that maintains website 

functionality.  

… about Public bodies, law enforcement and regulators ... 

From time to time, the police, other law enforcement agencies and regulators can request personal data, for 

example for the purposes of preventing or detecting crime or apprehending or prosecuting offenders.  

  

6.           INFORMATION ABOUT INTERNATIONAL DATA TRANSFERS.  

The data that we collect from you will be stored in the United Kingdom (UK) and the European Economic 

Area (“EEA”) and/or other countries to the extent required for us or our service providers to provide the 

vehicle and InControl Services. It may be processed by personnel operating outside the UK and the EEA 

who work for us or for one of our service providers, including those engaged in the provision of the 

InControl Services. Where personal data is shared outside of the UK and/or the EEA, we apply 

safeguards to add to the data protections that apply to those data transfers. This includes an assessment 

of the adequacy of the third country in question, use of European Commission approved (or where 

applicable, UK approved) model contract terms where appropriate, and assessment of Privacy Shield 

certification for US located entities (where this is deemed as an adequate method of transfer).  

TELL ME MORE ... 

… about the adequacy checks JAGUAR LAND ROVER puts in place for international data transfers 

… 

Where JAGUAR LAND ROVER chooses to share personal data with a third party located outside the EU, 

the following factors are assessed to support adequate transfer of this data: 

• Internal checks to identify the existence or absence of any applicable adequacy decision by 

the European Commission. We have group companies, and use suppliers located in countries that 

have been approved by the European Commission as having essentially equivalent data protection 

laws. A full list of these countries as at the date of this Privacy Policy is: Andorra, Argentina, Canada, 

Faroe Islands, Guernsey, Israel, Switzerland, Japan, Jersey, New Zealand, Uruguay and the Isle of 

Man. (The EU-US Privacy Shield programme is described below). This list and information about the 

protections the European Commission has considered is available here: 

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-

protection-personal-data-non-eu-countries_en.  

• Use of measures like European Commission approved measures to support adequate 

transfers of personal data. We also have group companies, and use suppliers located in countries 

that are elsewhere in the world. To manage data protection compliance with these transfers, we will 

use European Commission or UK approved data transfer mechanisms such as use of approved 

model contractual clauses. We will also assess, where applicable, where a supplier is able to 

demonstrate to us they have Binding Corporate Rules. (Binding Corporate Rules is a GDPR – 

recognised Data Protection mechanism to ensure adequate personal data transfers). We may work 

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en
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with suppliers who are able to demonstrate to us they are Privacy Shield certified where this is 

deemed as an adequate method of transfer. 

o To understand the protections required in European Commission approved Model Clauses, 

a template copy of these is available here: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-

protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-

countries_en.  

o To see a full list of approved Binding Corporate Rules, please use the following link: 

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/binding-

corporate-rules_en. 

o A full list of Privacy Shield participants, and their Privacy Shield certification information is 

available here: https://www.privacyshield.gov/welcome. 

  

7.           HOW LONG WE HOLD PERSONAL DATA FOR.  

We’ll keep your personal data for as long as we need it to provide the products and services you’ve 

signed up to. We may also keep it to comply with our legal obligations, meet service or contract 

commitments, respond to queries and resolve any disputes, to meet our legitimate interests and to 

enforce our rights.  

The criteria we use to determine storage periods include the following: contractual provisions that are in 

force, legal statutory limitation periods, applicable regulatory requirements and industry standards. 

8.           KEEPING YOUR INFORMATION SECURE 

We will take all steps reasonably necessary to ensure that your data is treated securely and in accordance 

with this Privacy Policy. 

We require all of our service providers to have appropriate measures in place to maintain the security of 

your information and such service providers will only be able to access and use your information for the 

purpose of providing the agreed services. 

Where we have given you (or where you have chosen) a password that enables you to access your 

InControl Services account, you are responsible for keeping this password confidential. We ask you not 

to share your password with anyone else. We do not store login credentials to third party services you 

have chosen to connect to, we will securely store an authorisation token only. 

Unfortunately, due to the nature of the internet and telecommunications, the transmission of information 

via these channels is not completely secure. Although we will do our best to protect your personal data, 

we cannot guarantee the security of your data transmitted over the internet; any transmission is at your 

own risk. Your information will be kept in a secure environment protected by a combination of physical 

and technical measures such as encryption technologies or authentication systems to prevent any loss, 

misuse, alteration, disclosure, destruction, theft or unauthorised access. Where you have a vehicle with 

a web browser, you are advised to take care in its use and to only access websites you trust. 

 

 

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/binding-corporate-rules_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/binding-corporate-rules_en
https://www.privacyshield.gov/welcome
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9.           YOUR DATA PROTECTION RIGHTS.  

Depending upon the laws applicable to you, you may have rights in connection with your personal data, 

which may include: to withdraw consent where you have given it, to be informed and have access to your 

personal data, to correct or complete inaccurate data, and in certain circumstances to restrict, request 

erasure, object to processing, for direct marketing purposes, the right to object to processing that causes 

harm or distress to you or others, the right to automated decision or request portability of your personal 

data to another organisation. 

You may at any time update your personal data held by us via the My InControl website or Remote App.  

We try to ensure that we deliver the best levels of customer service. If you do need or want to get in touch 

with us for any reason regarding your data protection rights, please get in touch using either of the 

Customer Relationship email addresses below and add into the subject header that it relates to your data 

protection rights.  

•      crcmena@jaguar.com and crcmena@landrover.com 

If you are not happy and have a data protection related complaint, please contact our Data Protection 

Officer directly at this email address: DPOffice@jaguarlandrover.com.  If you are not satisfied, you also 

have the right to complain to a supervisory authority.  

To learn more about these data protection rights, see the “Tell me more” box below.   

  

TELL ME MORE ... 

… about my data subject rights ... 

If you have given us consent to process your personal data, including for electronic marketing 

communications, you have the right to withdraw that consent at any time. Just use the unsubscribe options 

presented, for example, these are present in the email marketing communications sent by us.  

• You can ask for access to the personal data we hold about you, object to the processing, request 

that we correct any mistakes, restrict or stop processing or delete it. If you do ask us to delete or stop 

processing it, we will not always be required to do so. If this is the case, we will explain why.  

• In certain circumstances you can ask us to provide you with your personal data in a usable electronic 

format and transmit it to a third party (right to data portability). This right only applies in certain 

circumstances. Where it does not apply, we will explain why.   

…about how I can get in touch with the UK supervisory authority…  

The Information Commissioner’s Office (the ICO) is the supervisory authority that regulates personal data in 

the UK. You can get in touch with the ICO in any of the following ways: 

•        By going to their website: www.ico.org.uk 

•        By giving them a call on 0303 123 1113 

mailto:crcmena@jaguar.com
mailto:crcmena@landrover.com
mailto:DPOffice@jaguarlandrover.com
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• or by writing to them at the following address: Information Commissioner’s Office, Wycliffe House, 

Water Lane, Wilmslow SK9 5AF. 

  

10.        CHANGES TO THIS POLICY 

Updates to this Privacy Policy will be displayed here: https://incontrol.jaguar.com/jaguar-portal-owner-

web/about/privacy-policy/UAE and https://incontrol.landrover.com/jlr-portal-owner-web/about/privacy-

policy/UAE. A notice will be posted on the My InControl website along with the updated privacy policy. 

11.        THIRD PARTY SERVICES AND LINKS TO OTHER WEBSITES 

The My InControl website may contain links to other websites run by other organisations which we do not 

control. This Privacy Policy does not apply to those other websites‚ so we encourage you to read their 

privacy statements. Please note that this policy also does not apply to third party services and websites 

more generally, including those which you may access in connection with your use of the InControl 

package, or when you sign up to an app or services directly with a third party. Please refer in these 

instances to the relevant third party’s privacy policy. We are not responsible for the privacy policies and 

practices of other websites and apps (even if you access them using links that we provide). We provide 

links to those websites solely for your information and convenience. We specifically disclaim responsibility 

for their content, privacy practices and terms of use, and we make no endorsements, representations or 

promises about their accuracy, content or thoroughness.  

  

COOKIES POLICY 

A cookie is a text-only string of information that a website transfers to the cookie file of the browser on your 

computer's hard disk so that the website can remember who you are. Cookies can help a website to arrange 

content to match your preferred interests more quickly - most major websites use cookies. Cookies alone cannot 

be used to identify you. A cookie will typically contain the name of the domain from which the cookie has come; 

the "lifetime" of the cookie; and a value, usually a randomly generated unique number. 

We use two types of cookies as described in the tables below.  

•      Session Cookies, which are temporary cookies that remain in the cookie file of your browser until 

you leave the site; and 

•      Persistent Cookies, which remain in the cookie file of your browser for much longer (though how 

long will depend on the lifetime of the specific cookie). 

Session Cookies are used: 

•      To allow you to carry information across pages of our site and avoid having to re-enter information; 

and 

•      Within registration to allow you to access stored information. 

Persistent Cookies are used: 

•      To help us recognise you as a unique visitor (using a number, you cannot be identified personally) 

when you return to our website;  

https://incontrol.jaguar.com/jaguar-portal-owner-web/about/privacy-policy/UAE
https://incontrol.jaguar.com/jaguar-portal-owner-web/about/privacy-policy/UAE
https://incontrol.landrover.com/jlr-portal-owner-web/about/privacy-policy/UAE
https://incontrol.landrover.com/jlr-portal-owner-web/about/privacy-policy/UAE
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•      To allow us to tailor content or advertisements to match your preferred interests or to avoid showing 

you the same adverts repeatedly; and 

•      To compile anonymous, aggregated statistics that allow us to understand how users use our site and 

to help us improve the structure of our website. We cannot identify you personally in this way. 

My InControl website 

The My InControl website and the InControl webpages use cookies to distinguish you from other users of the 

My InControl website. This helps us to provide you with a good experience when you use the InControl Services 

and also allows us to improve the InControl Services.  

You have the ability to accept or decline cookies by modifying the settings in your browser. However, you may 

not be able to use all the interactive features of the service if cookies are disabled. 

Below is a list of the main cookies we use on the My InControl website, and what we use them for. 

Cookie name 
Cookie 

type 
Cookie purpose 

Duration 

cookieInfoShownDealer Persistent  This cookie stores information regarding 

the presentation of the cookie policy notice 

to you.   

2 Calendar months 

from first interaction 

with the site. 

JSESSIONID Session Within a session of your use of the 

website, this cookie temporarily stores 

information you have entered to allow 

some features of the website to work as 

you move between pages.  

30 minutes from use of 

the site. 

cookieInfoShown Persistent This cookie stores information regarding 

the presentation of the cookie policy notice 

to you.  

1 calendar year from 

first interaction with the 

site. 

jlr-remember-me Persistent This cookie is only used if you have 

chosen to have the portal remember you 

at log in. It stores a token for your 

identification. 

During your usage of 

the site from your first 

interaction with the site. 

jlr-remember-me-login-

name 

Persistent This cookie is only used if you have 

chosen to have the portal remember you 

at log in. It stores your username for 

identification. 

During your usage of 

the site from your first 

interaction with the site. 

jlr-selected-locale Persistent This cookie stores what language you 

prefer to view the portal in. 

During your usage of 

the site from your first 

interaction with the site. 
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Google Analytics Persistent We use Google Analytics to compile 

anonymous, aggregated statistics that 

allow us to understand how users use our 

website and to help us improve the 

structure of our website. This data does 

not identify you personally. Please see 

www.google.com/policies/privacy/partners 

and 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout 

for further information.  

2 Calendar years from 

your interaction with the 

site. 

  

You may delete and block all cookies from the My InControl website by activating the setting on your browser 

that allows you to refuse the setting of all or some cookies. If you use your browser settings to block cookies 

you may find that some elements of our website may not work correctly.  

The Pivi Infotainment System 

The Pivi Infotainment system uses analytics tools (including first party cookies) to understand your usage of 

and help us to improve and identify issues with the Pivi Pro Features. You have the ability to accept or decline 

cookies by modifying the settings in the Pivi Infotainment system you may change your choice at any time in 

the vehicle settings. 

Below is a list of the main cookies we use, and what we use them for. 

Cookie Name Cookie 

Type 

Purpose Duration 

fs_uid Persistent This cookie is stored off-board and is 

used to track user identification 

Expires 1 year after first use of 

an enabled app. 

fs_session Session This cookie stores session information 

for analytics 

Expires 30 days after first use 

of an enabled app. 

fs_csrftoken Persistent This cookie stores a token for 

identification 

Expires 30 days after first use 

of an enabled app. 

fs_trusted_device Persistent This cookie contains device information 

about the Pivi system to establish a 

secure connection 

Expires 60 days after first use 

of an enabled app. 

fs_last_activity Persistent This cookie stores information about the 

current session to assist with session 

timeouts. 

Expires when the Feature 

closes. 

  
App Analytics 

We use analytics tools, including Google Analytics, on our Apps. These are used to compile anonymous, 

aggregated statistics that allow us to understand how our customers use our Apps and to help us improve them. 

This includes the logging of App crashes and failures for quality assurance purpose and App usage in the event 

of a vehicular issue such as a collision or stall. 

http://www.google.com/policies/privacy/partners
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
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This data does not identify you personally. Please see www.google.com/policies/privacy/partners for further 

information.  

You may choose to disable Google Analytics on the Apps via your account settings. 

  

  

  

  

  

  

  

  

http://www.google.com/policies/privacy/partners

