
فو    فيفيان مارك 2018 يهجائزة
المباراة – النظام  لعبة

ظظم – 1المادة  المن

شركة   ظظم م "تن "يفرانس موند  شركة   ،)FRANCE MEDIAS MONDE( ديا مالها رأس مساهمةوهي
نانتير      ، يورو 5.347.560 في والشركات التجارة سجل في الرقم   )Nanterre( مسجلة Bتحت

ظرها 029 524 501 لي إ مدينة في ومق (مولينو  هيسي  Issy-Les-Moulineaux – 92130، 80 شارع
د  ناشرة   ،مولنيكميل الدولية  فرنسا، فرنسا الممثلة )FRANCE 24( 24وفرانس  )RFI( إذاعة ،

ف       الموارد، بقطب ظلف المك العام مديرها روكاري  يبشخص في  )Victor ROCARIES(كتور والمسماة
"      يليما   " فو  فيفيان مارك جائزة إطار في ظظمة المن مباراة  – )Marc Vivien Foé( يهالشركة لعبة

دون   من  ال وجوبمجانية ظيار/مايو 4الى  2018 نيسان/ريلأب 9شراء إيجاد إلىتهدف ، 2018 أ
بالتسلسل،  لعبيثلثة  أفضل أفارقة، القدم   في  ن لكرة الفرنسي (الدوري الولى   لعام) الدرجة
قبل   اختيرواوالذين ، 2018 في   قسممن الدولية  الرياضة فرنسا :، 24وفرانس  إذاعة يلي    ما في

 " المباراة"  ( يتنافسون االعب 13بين من وذلك  ،)Jury(لجنة في    وتسمى العام يلي  هذا ما
(" .اللعبة"

الشتراكشروط –  2المادة 

طبيعي      شخص لكل مفتوحة )  بالغاللعبة   ) والمشار  إقامته بلد المش   "إليهفي بعبارة أو تأدناه رك
ي . ركون"تالمش مش  ُول لي غير  تسمح الذي في  بالغرك . فيهيقيم  البلد يتنافس  أن

العتبار  ؤخذيل  اللعبة   لكل واحد  اشتراكسوى  بعين مدة طوال للمش   .شخص يجوز في تول رك
يلعب  الحوال مطلق مش      أن لحساب وليس الخاص باسمه آخرين تسوى .ركين

اللعبة   ُستثنىوي المباشر  الموظفونمن لعائلت  ووالعضاء ظظفين المنظمة  مو .الشركة

المش ظيصو موقع   ركونتت ظصصنترنت العلى ظفر  عبةظلل المخ :والمتو التالي   العنوان على
www.prixmarcvivienfoe.com .  اللعبة تختاره  الرابح  الثلثي إيجادلى إوتهدف الذي نفسه

هذه   .لجنةال .القائمةوستكون صحفي    إعلن موضوع

الزمني  – 3المادة  الجدول

ظظم من   ُتن ظيار/مايو 4الى  2018 نيسان/ابريل 9اللعبة .2018 أ

والهبة  اختيار – 4المادة  الرابحين

في    اللعبة ظيار/مايو 4تنتهي الساعة   2018 أ بالقرعة  10 اختيارويتم  .23:59في يد  فائزين على
اللعبة   برنامج   وذلك لجنة طريق المنظمة    .الكتروني قرعةعن الشركة رسالة  وترسل ذلك بعد
البريدي    لبلغهم فائز،لكل  ةالكتروني عنوانهم على الرابح  .والحصول عن   هبةن ويتلقى عبارة هي

قدم    كرة ف   ج ")Collector(قميص فيفيان مارك جواب     بالبريد. يه"ائزة تلقي دون إخطارين ،وبعد
الهبة       إرسال عدم بحق ظظمة المن الشركة .تحتفظ

http://www.prixmarcvivienfoe.com/


على                موازية قيمة من بهبة منها جزء أو الهبة ظل ك استبدال بحق ظظمة المن الشركة تحتفظ كما
ظل.  المنظمة     الق الشركة مسؤولية وتتوقف ااهذا ال      حصر فع المكتسبة الهبة وضع العلى تحت وأصو
تعاقدية      .التصرف مسؤولية أية تتحمل آخر   ول نوع ظي أ ستعمالها. الجهة  من

يحق   بعوض    للفائزينولن المطالبة الحوال ظل ا   مالي بك من ُل .بد الممنوحة  لهبات

بعد    الفائزين إخطاريتم  اللكتروني من     اختيارهمبالبريد لكل الهبة وترسل العشرة الفائزين،
إعادة    يجوز ولن . استبدالهاول  الهبة بالبريد المنظمة       الشركة عاتق على تسليمها ويكون

الشخصي   البياناتومعالجة  الترخيص – 5المادة  الطابع ذات

م "تراعي  موند يفرانس رقم    "ديا القانون في   17-78أحكام الثاني/ يناير 6الصادر 1978 كانون
بالمعلوماتية   2016/679رقم  الوروبية اللئحةأحكام وكذلك والحريات  والملفاتوالمتعلق

معالجة     ةوالمتعلق 2016 نيسان/ابريل 27في  ةالصادر لجهة الطبيعيين الشخاص بحماية
ولجهة     البيانات الشخصي الطابع .ذات البيانات    هذه تداول ظرية ح

لدى    إن ظمعة المج اللعبة   تنظيمالمعلومات ظصصة هذه م مخ موند يلفرانس بالقيام ، ديا المكلفة
المجموعة      لكيانات وكذلك بها المرتبطة يجوز  .بالمعالجات الحوال    ولن من حال ظي /جمعها بأ أو  و

.التنازل المسبقة       المستخدم موافقة دون للغير عنها

على        البياناتُتجمع  اللعبة هذه إنجاز لدى ظصلة المح والموافقة الرض أساسالشخصية وتكون ا
معالجات   و الو الجمعهي  مؤتمتة،موضوع ستشارةالو والستخراج والحفظتسجيل التنظيم

و الو و  الستخدام للحالة شكل ونشر الإبلغ أشكال  أي أو   الخرىتوزيع ال من والمحو والقفال ،
الجائزة      التلف تنظيم إدارة بهدف ظيما :وذلك المش ا ومسارإدارة  ولس و تنتقاء الجوائز تخصيصركين
. هاوتسليم

المشتركين  الشخصي    بيانات الطابع هذا   المجموعةذات التالية   :الطارفي هي
واللقب، :  الهوية-  السم

البريدي-   ،العنوان
.اللكتروني البريد عنوان- 

طو       البياناتتحفظ  الغاية لهذه ظمعة المج الشخصي الطابع الذي     اذات الشهر وخلل اللعبة مدة ل
تاريخ   المادة    للفائزينالهبة  منحيلي لحكام اا .5وفق النظام    هذا من

في     الواردة المعلومات التدقيق      الشتراك استمارةتكون لجراء القتضاء عند المطلوبة والمعلومات
لل  الشتراكشروط  مراقبةو .اإلزامية اللعبة   في شتراك

أحد    عدم إن في في   الحقولالجابة /   الشتراك استمارةاللزامية عند  المطلوبة المعلومات أو و
التدقيق    لجراء ب       الشتراكشروط  ومراقبةالقتضاء دوائرنا قيام استحالة إلى يقود طلب قد معالجة

.اشتراككم اللعبة   في

المشتركون  ظتع وقت    يتم كل بالنسبة     بفي والعتراض والتصحيح الطلع تعنيهم  للبياناتحق .التي
طلب      بتقديم حقوقهم ممارسة ظلف  للمندوبويمكنهم لدى  المك البيانات م " بحماية ديايفرانس

ظما وذلك  "موند البريد  إ طريق العنوان   عن إلكترونية      80على برسالة أو ديمولن كميل على شارع
 : التالي  أن   .dpo@francemm.comالعنوان ظل يرفق ويجب هوية   بطلب ك يثبت الطلب ما ظدم .مق

mailto:dpo@francemm.com


إعلم  ظم التذر    المشتركين يت بإمكانهم أنه اا الوطنية       ظأيض اللجنة أي المراقبة سلطة أمام بحقوقهم ع
والحريات   لمعالجة     )CNIL(للمعلوماتية بالنسبة فرنسا قبل   بياناتهمفي م "من موند يفرانس "ديا

. المعالجة     هذه عن المسؤولة بصفتها

والمسؤوليات –  6المادة  المنازعات

المنازعة   حال ي  ،في بالستلم      ُل إشعار مع المضمون الكتاب سوى بعد     .قبل مطالبة أية تقبل ولن
اللعبة      انقضاء إقفال تاريخ من شهر متعلق      ظوستبت .مهلة نزاع بكل اا سيادي المنظمة الشركة

وبنظامها  ظضرين   ، باللعبة المح مكتب مع تختاره  العدليين بالتفاق ظي   ولن  .الذي أ على ظد الر ظم يت
النظام           هذا تطبيق أو بتفسير متعلق خطي أو هاتفي آليات طلب .طرقأو  أو اللعبة 

اذا       مسؤولية أية ظظمة المن الشركة تتحمل ظرت ولن حال       اضط في أو القاهرة القوة حالت في ،
إرادتها،      عن خارجة حوادث أو     إحصول اللعبة هذه إلغاء تعديل      تقليصهالى أو تأجيلها أو تمديدها أو

اللعبة    ستتبعوي .شروطها في و     يبرئ ركتالمش أنالمشاركة المسؤولية من ظظمة المن لالشركة
ظملها نوع         يح أي من أذى أو خسارة أو ضرر في  كان، أي خسارة   ( ذلك بما اللحقة ربحالالخسائر

أو/  )خسائرو مباشرة   هو              التي غير ما أو ربحها ظم ت التي الهبة عن أو اللعبة هذه عن تنتج قد
بها  عن        .متعلق المسؤولية ظظمة المن الشركة تحميل يجوز ظيولن أو     وأخسارة  أ ضرر أو تأخير أي

لدى   .إرسالتخريب الهبة 

النظام         هذا مواد تعديل بحق ظظمة المن الشركة ظيما تحتفظ المخص    ولس والربح اللعبة ص.ظقواعد

مختلفة –  7لمادة ا أحكام

ظجه         ُيرسل مو بكتاب اا خطي يطلبه شخص لكل اا مجان ا النظام :على التالي   م  لعنوان ديايفرانس
الدائرة –   د   80 – القانونيةموند كميل لي إ 92130مولن يشارع .مولينو هيسي

 (France Medias Monde – Service Juridique, 80 rue Camille Desmoulins – 92130 Issy-Les-Moulineaux)

المش     الشتراكنطوي ي قبول على اللعبة ال  ركين تفي وكام اا تام ال .قبو النظام    هذا أحكام

النظام    هذا ظلوائحيخضع الفرنسيوحده    ةالفرنسي ل القانون .القانون ويكون للتطبيق   القابل

لصلحية       خضعوي اا حبي حله يتم لم نزاع نانتير     واختصاص كل في الكبرى البتدائية المحكمة
( .فرنسا(

   


