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ي حالة التناقض، فقط 
ية التاليةيتم توفير ترجمة االتفاقية اىل العربية للراحة فقط. ف   .تأخذ حير  التنفيذ النسخة اإلنكلير 

 سياسة الخصوصية 
 

ام ز  إلت 
م  iFOREXتوضح سياسة الخصوصية هذه كيفية قيام  ي تحصل  iFOREXبجمع ومعالجة البيانات الشخصية عنك. تلي  

بحماية خصوصية جميع المعلومات الشخصية الت 

  .عليها ولن تستخدم معلوماتك الشخصية إال وفقا لسياسة الخصوصية هذه

ي نجمعها
 ما هي المعلومات الت 

ي تمكننا من تقديم وتزويدك 
بالمنتجات والخدمات المصممة والمخصصة  من أجل تزويدك بخدماتنا، نحتاج إىل معالجة معلومات معينة عنك. نطلب منك المعلومات الت 

ي ومنصة التداو 
ون  ل وتطبيق الهاتف المحمول  الهتماماتك واحتياجاتك. باإلضافة إىل ذلك، عندما تستخدم خدماتنا، فإننا نجمع معلومات من استخدامك لموقعنا اإللكي 

ي نقدمها)"مواقع الويب"( مما يساعدنا عىل تحسير  الخدمات بشكل أفضل عند استخدام موا
ونية ويسمح لنا بإدارة الخدمات الت    .قعنا اإللكي 

ي تقدمها لنا
 المعلومات الشخصية الت 
نسخة من فاتورة  ،نسخة مصدقة من بطاقة الهوية الوطنية أو جواز السفر أو أي شكل آخر من أشكال الهوية ،عنوانك ،مكان ميالدك ،تاري    خ ميالدك ،نحتفظ باسمك الكامل

) مرافق حديثة أو   يبية  دليل آخر عىل العنوان أو أرقام التعريف الض  ، مثل حسابك / حساباتك المضفية TINsأي  المعلومات المتعلقة بوضعك الماىلي بلد اإلقامة أو  ( أو 

يد ا ها من وسائل الدفع، مصدر األموال والدخل السنوي والمهنة ورقم الهاتف وعنوان الير . قد نحتفظ بأنواع أخرى من وتفاصيل بطاقة / بطاقات االئتمان أو غير ي
ون  إللكي 

ي تقرر مشاركتها معنا كجزء من أي مراسالت معك، مثل تسجيالت مكالمات الدردشات
  .البيانات الشخصية الت 

ي يتم جمعها تلقائيا 
 المعلومات الت 

ونية و / أو استخدام خدماتنا  والمعلومات المتعلقة باألموال واألدوات    ،سجل اإليداعات والسحوبات  مثل  ،قد نحتفظ أيضا بالمعلومات تلقائيا عند زيارتك لمواقعنا اإللكي 

ي تم إجراؤها 
كة نيابة عنك، والبيانات ذات الصلة وأنواع المعامالت الت  ي تحتفظ بها الشر

يلها و / أو تحميلها  ،المالية الت  ي تم تي  
وكيفية استخدامك لمواقعنا   ،والمستندات الت 

ونية الخدماتعىل سبيل المثال    ،اإللكي  دد واستعمال تلك  ة الي  ي تمت مشاهدتها وعنوان بروتوكول   ،وتير
ي تمت زيارتها ومدة الزيارات والصفحات الت 

الت  مناطق الموقع 

نت )  ي وأجهزة الكمبيوتر ومعلمات تعريف األجهزة الخلوية والمعرفات العامة ونشاط موقع الويب الخاص بك باإلض IPاإلني 
افة إىل النص الذي ( ومعلومات الموقع الجغراف 

ي ترتبط بها ولغاتك المفضلة
ي أحالتك إىل موقعنا أو مواقع الويب الت 

ي مواقع الويب أو مواقع الويب الت 
  .تكتبه ف 

 المعلومات الواردة من أطراف ثالثة 

  Googleو   Facebookقد نوفر لك القدرة عىل التسجيل وتسجيل الدخول باستخدام تفاصيل حساب وسائل التواصل االجتماعي الخاص بك التابع لجهة خارجية )مثل  

ب الخاص  ك. قد تختلف معلومات الملف  وما إىل ذلك(. عندما تختار القيام بذلك، قد نتلق  معلومات معينة عن ملفك الشخصي من مزود وسائل التواصل االجتماعي 

ي 
ي نتلقاها اعتمادا عىل مزود خدمات الوسائل التواصل االجتماعية المعت 

ي باإلضافة إىل معلومات أخرى   ،الشخصي الت 
ون  ولكنها غالبا ما تتضمن اسمك وعنوان بريدك اإللكي 

وط االتفاقيات وإعداد الخصوصية الخاص بك مع هذه الخدمات.  ها وفقا لشر ي االستخدامات األخرى لمعلوماتك الشخصية من قبل تختار نشر
يرجر مالحظة أننا ال نتحكم ف 

وأن أي بيانات شخصية يجمعها هؤالء المزودون تخضع لسياسات    ،وال نتحمل مسؤولية ذلك  ،وسائل التواصل االجتماعي التابعة لجهات خارجية أو مقدمي الخدمات اآلخرين
وط ذات ال وكيف   ،صلة. نوصيك بمراجعة سياسات الخصوصية هذه لفهم كيفية جمعهم لمعلوماتك الشخصية واستخدامها ومشاركتها الخصوصية الخاصة بهم والشر

 يمكنك اختيار تفضيالت الخصوصية الخاصة بك عىل مواقعهم وتطبيقاتهم. 

 معلومات غتر مرغوب فيها
ويدنا بمعلومات شخصية لم نطلبها  ي فسنسىع جاهدين لالحتفاظ فق   ،إذا قمت بي  

ي يحق لنا أو يطلب منا االحتفاظ بها بسبب المنتجات والخدمات الت 
ط بالمعلومات الت 

ي يطلب منا  ،نقدمها. ومع ذلك
ها لنا بطريقة يتم دمجها مع المعلومات الت   ، أو يحق لنا االحتفاظ بها  ،إذا كانت هذه المعلومات اإلضافية ليست ضمن متطلباتنا ولكن تم توفير

ا ي يستحيل من 
ي نحتفظ بها برصيد    ،لناحية الفنية عزلها وحذفها أو الت 

قد نحتفظ بها بنفس الطريقة الت  فإنك تقر بموجب هذا بأن هذه المعلومات غير المرغوب فيها 

 . معلوماتك الشخصية

 كيف نقوم باستخدام معلوماتك الشخصية ومشاركتها؟ 
والشر  فير  

المحي  والمستشارين  المعامالت  ي  ومعالجر الخدمات  ومقدمي   
والمقاولير  كاء  والشر الموظفير   مع  ونشاركها  الشخصية  معلوماتك  كة  سنستخدم  لشر التابعة  كات 

iFOREX    ي مجموعة
 
كات األم والشقيقة والفرعية ف ي ذلك عىل سبيل المثال ال الحض الشر

 
كاء"(، لألغراiFOREX)بما ف ي أي حالة ذات  ( )"الشر

 
ض التالية فقط، أو نخضع ف

 صلة لموافقتك الضيحة: 

ي ذلك معالجة المعامالت  •
ي قد طلبتها بما ف 

 تقديم الخدمات الت 

ي ذلك إجراءات عمليات االحتيال والعقوبات والتحقق من األشخاص المعرضير  سياسيا ) •
 ( PEPsلتأكيد هويتك والمصادقة عليها، بما ف 

 الشخصي الخاص بك  للحفاظ عىل ملف التعريف  •
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 إلدارة حسابك  •

ها لك • ي يتم توفير
ورة أو المناسبة، فيما يتعلق بالخدمات الت   لالتصال بك عند الض 

ي  •
ي عىل إطالع كونك عميل لدينا فيما يتعلق بأمور مثل العقود المتداولة واألنشطة األخرى ف 

 iFOREXلتبق 

وط واألحكام لخدماتنا ولسياسة الخصوصية هذة  •  لفرض الشر

 ظيم وإدارة المنتجات والخدمات المقدمة لكلتن •

 ألغراض إدارة المخاطر  •

 لتوفير الدعم واستكشاف األخطاء وإصالحها  •

 للحفاظ عىل سجالت إدارية وتجارية تتعلق بأعمالنا  •

ي تقدمها  •
ي ذلك، ولكن ال تقتض عىل توفير معلومات بشأن المنتجات والخدمات الت 

كائها  iFOREXألغراض التسويق، بما ف   أو شر

 للحفاظ عىل سجالت إدارية وتجارية كافية تتعلق بأعمالنا  •

ي الحصول عليها من  •
ي قد تكون مهتما" ف 

ي تطوير وفهم المنتجات والخدمات الت 
كائها  iFOREXف   أو شر

ي نعتقد أنها قد تكون ذات صلة بكل •
ويدك بالمعلومات أو الفرص الت   ي  

 لتكييف الموقع لالحتياجات والمصالح الخاصة بك  •

محددة الشخصية •  إلنشاء البيانات اإلحصائية الغير

 إجراء المسوحات واالستبيانات  •

ي أو كيان آخر، أو إذا تم حيازته من قبل ايفوركس، أو اندمجت مع   iFOREXإذا قامت  •
ي إطار مختلف، أو من خالل الهيكل القانون 

بتنظم وتشغيل خدماتها ف 

يطة أن تتفق هذه الكيانات عىل ا امإلكيان آخر، ولكن شر ي تؤخذ بعير  االعتبار  لي  
ورية، الت  ات الض   بأحكام هذه السياسات، مع إدخال التغيير

ي أي •
ي الممتلكات  iFOREXحال تعتقد فية  ف 

ار ف  وري لمنع أذى جسدي وشيك أو أض   أن تبادل المعلومات أمر ض 

وط اإلدارة واألحكام، أو إساءة إستعمال الحقوق الخاصة بك  iFOREXإذا إعتقدت  • الخدمات، أو أداء أي فعل أو إغفال والذي   ستخدامإل أنك قد أخللت بشر

وكاالت إنفاذ   عبمشاركة المعلومات الخاصة بك م  iFOREXبأنة إانتهاك ألي قانون الواجب التطبيق أو القواعد أو اللوائح، ثم قدتقوم    iFOREXتعتقد  

ها من السلطات المختصة األخرى   ،القانون وغير
 
 وكذلك مع أطراف أخرى، كما قد يكون مطلوبا

، أو يعتقد أنة كان مطلوبا" من قبل القانون لتبادل أو الكشف عن المعلومات الخاصة بك إىل السلطات الحكومية أو إىل أي طرف  iFOREXإذا طلب من   •

 ثالث 

اع، أو من اإلجراءات القانونية من أي نوع بينك وبير   • ي أي حالة من الي  
ي العالقة مع  ، أو بينك وبير  عمالء آخرين أو أطراف ثالثة iFOREXف 

فيما يتعلق، أو ف 

ي تقدمها 
 iFOREXالخدمات الت 

ي تطلبها 
ويدنا بأي من المعلومات الشخصية الت  ي نموذج الطلب، قد ال تتمكن  iFOREXيرجر مالحظة أنك لست ملزما بي  

  iFOREX. ومع ذلك، بدون المعلومات المطلوبة ف 
ي تطلبها

 . من فتح حساب لك، أو تزويدك بأي خدمات أو معلومات أو مساعدة أخرى قمت بطلبها أو تقييم مدى مالئمة الخدمة الت 

 البيانات اإلحصائية 

ونية إلنشاء بيانات إحصائية مجمعة غير شخصية  iFOREXقد تجمع    معلومات التعريف الشخصية الخاصة بك مع معلومات من المستخدمير  اآلخرين لمواقعها اإللكي 
الظروف من التعرف   هذه البيانات اإلحصائية إىل أطراف ثالثة. لن تتمكن هذة االطراف تحت أي ظرف من iFOREXألغراض مراقبة وتحسير  خدماتها ومنتجاتها. قد تقدم 

 .وستظل مجهول الهوية ،عليك من هذه البيانات اإلحصائية

 التسويق
ي تداولها عمالؤها وأنشطة  iFOREXتستخدم 

ي جميع األوقات فيما يتعلق بمسائل مثل العقود الت 
 
، ألغراض  iFOREXالمعلومات الشخصية إلبقاء عمالئها عىل اطالع دائم ف

ي تقدمها  
بالمنتجات والخدمات الت  بالمعلومات المتعلقة  ي ذلك، عىل سبيل المثال ال الحض، تزويد عمالئها 

 
كائها. ألغراض تسويقية،   iFOREXالتسويق، بما ف و / أو شر

ونية أخرى حسب االقتضاء iFOREXستستخدم  ة )النصية( و/أو أي اتصاالت إلكي  ي والرسائل النصية القصير
ون  يد اإللكي   . وسائل الير

 

 والتقيد بها ختيار إل ا
ي عملية التسجيل كعميل مع 

ي iFOREXف 
 :، سيتممنحك خيار عدم المشاركة ف 
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ي تقدمها  •
ي ما يتعلق بالمنتجات والخدمات الت 

ي نعتقد أنها قد تكون ذات صلة   iFOREXخدمات التسويق، والذي يوفر لك معلومات ف 
كائها والفرص الت  أو شر

 لك؛

؛  • ي
ون  يد اإللكي   رسائل الير

 (؛ SMSالرسائل النصية )  •

ونية األخرى •  . االتصاالت اإللكي 
 

ي كل رس
ي أي وقت باتباع التعليمات المضمنة ف 

اك ف  ي أي من أنواع الرسائل المذكورة أعاله، فيمكنك إلغاء االشي 
ي تلق 

الة، أو يمكنك إدارة تفضيالتك من  إذا لم تعد ترغب ف 
اك لن يقيد   ي حساب التداول الخاص بك. ومع ذلك، يرجر مالحظة أن إلغاء االشي 

، وفقا  iFOREXمن إرسال رسائل تفيد بأن    iFOREXخالل صفحة إعداد اإلشعارات ف 
اماتها القانونية والتنظيمية، مطلوبة للتواصل معك  . اللي  

 

 نقل البيانات إىل بلدان اخرى
يطانية وأن  ي جزر العذراء الير

نت، قد تقوم بتخزين ، بطبيعتها كمزود خدمة عير iFOREXأنت تقر بموجب هذا بأن معلوماتك الشخصية ال يتم االحتفاظ بها ومعالجتها ف   اإلني 

ي المنطقة ا 
ي والية قضائية مثل الدول األعضاء ف 

ي جميع أنحاء العالم.إذا كنت مقيما" ف 
ي مواقع مختلفة، ف 

األوروبية، حيث يتطلب نقل    قتصاديةإلومعالجة المعلومات ف 

ي ال لبس فيها لهذا النقلالمعلومات الشخصية إىل والية قضائية أخرى موافقتك، يمكنك أن تزودنا بموافقتك الض 
 . يحة والت 

 

 روابط
 .بمواقع أخرى. سياسة الخصوصية هذه ال تنطبق عىل تلك المواقع األخرى رتباطإلعند إستخدام هذا الموقع، قد تكون قادرا عىل ا

 رتباطإلملفات تعريف ا

ي يتم تخزينها عىل القرص ا
ي غالبا ما تتضمن رقم تعريف أو قيمة فريدة، والت 

ة من المعلومات، والت  لصلب لجهاز الكمبيوتر الخاص  ملفات تعريف االرتباط هي ملفات صغير
ونية iFOREXبك نتيجة استخدامك لخدمات ومواقع   . اإللكي 

بمعرف الجلسة وملفات تعريف االرتباط الدائمة. تنتهي صالحية ملف تعريف ارتباط معرف الجلسة عند إغالق نحن نستخدم كل من ملفات تعريف االرتباط الخاصة  

ة طويلة من الزمن  .المتصفح الخاص بك ويبق  ملف تعريف االرتباط الدائم عىل محرك األقراص الثابتة لفي 

ي ملفات تعريف ا 
ي تلق 

أو أن يقوم جهاز الكمبيوتر الخاص بك بتقديم  رتباطإلإعدادات المتصفح لرفض كل ملفات تعريف افقد تتمكن من تغيير  رتباط،إلإذا كنت ال ترغب ف 

ي نقدمها  ذلك، ما إذا كانت تقبل ذلك أم ال. ومع  ختيار إل إخطار لك كل مرة يتم إرسال ملف تعريف إرتباط بها، ومن ثم تعطي لنفسك ا
هذا قد يؤثر عىل نوعية الخدمات الت 

   ./https://allaboutcookies.orgحساب الخاص بك. لمزيد من المعلومات، يمكنك زيارة لك فيما يتعلق بال

ي مع برنامج 
 Google Analyticsتجديد النشاط التسويق 

ي  
ي نجمعها لمساعدتنا ف 

ي هو وسيلة بالنسبة لنا للتواصل  قد نستخدم المعلومات الت 
(. تجديد النشاط التسويق  ي

تقديم اإلعالنات ذات الصلة إليك )تجديد النشاط التسويق 

نت واإلعالنات. قد يكون هنالك تعاقد تسويق   اء ألد   iFOREXبير  طرف ثالث ومع زوار مواقعنا واإلعالنات، إستنادا" عىل تفاعالتهم الماضية مع موقعنا عىل شبكة اإلني 

ي ذلك غوغل، اإلعالنات الخاصة ب  
ي من هذا القبيل. ونتيجة لذلك، قد يظهر بائعير  لجهة خارجية، بما ف 

نت.   iFOREXخدمات تجديد النشاط التسويق  عىل مواقع اإلني 
ي ذلك غوغل، إستخدام ملفات تعريف ا

ثالث، بما ف  ثا  رتباطإلوملفات تعريف ا  رتباطإليجوز لهؤالء البائعير  طرف  لث وتكنولوجيات مماثلة لعرض اإلعالنات من طرف 

 إىل الزيارات السابقة لزائري مواقع 
 
 . iFOREXاستنادا

مدير تفضيالت اإلعالنات  اإلعالنية المخصصة من خالل زيارة    Googleمن إعالنات شبكة    نسحابإل للمعلنير  العرض وا   Google Analyticsيمكنك االنسحاب من برنامج  

 .Googleمركز خصوصية . لمزيد من المعلومات يمكنك أيضا زيارة متصفح Google Analytics. أنت أيضا مدعو لزيارة برنامج Googleمن 

 األمن 
iFOREX  وتشمل, التدابير   تأخذ األمن عىل محمل الجد، وتبذل جهودا لحماية المعلومات الشخصية الخاصة بك وضمان عدم الوصول إليها من قبل أشخاص غير مخولير 

روقات األمنية،إال أنها ال توفر األمن التشفير وآليات المصادقة القوية وفصل اآلالت والبيانات لتوفير مناطق آمنة. ورغم وجود هذه النظم واإلجراءات للحد من مخاطر الخ

اضاتإل أن خدماتنا سوف تكون محصنة من أي من التجاوزات، واألعطال، وا  iFOREXالمطلق. ولذلك ال يمكن أن تضمن   وعة أو الوصول غير المضح به    عي  غير المشر
ي نقدمها سوف تبق  شية لخاصةا تصاالتإلللمعلومات المخزنة فيه، وإىل مخاطر أمن المعلومات األخرى، أو أن ا

 .بك أو من خالل الخدمة الت 

 حقوقك

ي نعالجها
 : لديك الحقوق التالية فيما يتعلق بمعلوماتك الشخصية الت 

 انت بياناتك الشخصية تتم معالجتها من قبلنا؛لالستفسار منا عما إذا ك •

https://allaboutcookies.org/
https://adssettings.google.com/authenticated
https://adssettings.google.com/authenticated
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/
https://policies.google.com/privacy
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 طلب الوصول إىل هذه البيانات الشخصية والحصول عىل نسخة منها؛ •

 طلب تصحيح البيانات الشخصية، عندما تكون بياناتك الشخصية غير دقيقة أو غير كاملة أو مضللة أو غير محدثة؛ •

ي هذا الصدد طلب عدم معالجة معلوماتك الشخصية لغرض التسويق  •
اك" أعاله(  ،المباشر )ف   يرجر أيضا الرجوع إىل قسم "االختيار وإلغاء االشي 

ي تتطلب بالكامل.يرجر مالحظة أننا قد ال نتمكن من  iFOREXإذا كان لديك طلب، يرجر الكتابة إىل 
، مع إظهار التحقق من الهوية الخاصة بك وتحديد ما هي المعلومات الت 

امات تلبية كل طلب. تنطبق ب ي ظروف معينة وتخضع اللي  
ي قد تمنعنا من القيام بذلك أو تنطبق إعفاءات أخرى.  iFOREXعض هذه الحقوق فقط ف 

 التنظيمية والقانونية الت 

جاع، وإستعراض ونسخ أي من الموا ي طلبت. د سيتم فرض رسما" كما يسمح به القانون المعمول به لتغطية تكاليف التحقق من التطبيق وتحديد موقع وإسي 
 الت 

 االحتفاظ بالمعلومات

ي األصل
ي تم جمعها ف 

ورية لألغراض الت  اماتنا التعاقدية، وألغراض وأهداف أعمالنا،    ، سنحتفظ بالمعلومات الشخصية طالما كانت مطلوبة وض  ي ذلك لتوفير خدماتنا والي  
بما ف 

القانونية والتنظيمية المعمول بها  امات  قد نحتفظ بأي    ،وحماية وممارسة حقوقنا القانونية والدفاع والحفاظ عىل سجالت تجارية كافية. عىل أي حال  ، واالمتثال لاللي  
 إىل أجل غير مسىم.  معلومات مجمعة أو مجهولة المصدر 

 تطبيق سياسة الخصوصية

iFOREX   يرجر الرجوع إىل:     ،تبذل قصارى جهدها لالمتثال لسياسة الخصوصية هذه. إذا كان لديك أي أسئلة، مخاوف أو شكاوى تتعلق بهذه السياسة وكيفية تطبيقها
cs@iforex.com ،ي الشكوى، سيتواصل معك ايفوركس لفهم المخاوف الخاصة بك وسوف نبذل كل الجهود للرد فورا" عىل سؤالك

أو حل شكواك إىل أن ترض  . بعد تلق 

 بشكل كامل. 

 العمالء دون الجيل 

ونية غير متاحة للمستخدمير  الذين تقل أعمارهم عن  ي يقع فيها المستخدم(. نحن ال نجمع  18خدماتنا ومواقعنا اإللكي 
عاما )أو سن الموافقة القانونية للوالية القضائية الت 

يل أو استخدام أي من خدماتنا أو تقديم أي معلومات شخصية لنا. إذا كان لديك أي    ،كنت قاضا معلومات شخصية عن قصد من أو عن القض. إذا   فيجب عليك عدم تي  
 . سبب لالعتقاد بأن قاضا قد شارك أي معلومات معنا، يرجر االتصال بنا

 تعديالت عىل سياسة الخصوصية 

iFOREX   ات نافذة المفعول سبعة ) قد تغير وتحدث بنود سياسة األمن والخصوصية هذه من وقت آل ي  7خر. كافة التغيير
، ف  ي

ون   األوىلي عىل الموقع اإللكي 
( أيام بعد النشر

ي هذه الحالة التعديالت سوف تصبح سارية المفعول كما هو مطلوب،  iFOREXحال قامت 
  .أو أمربتعديل هذه السياسة لتتوافق مع المتطلبات القانونية أو التنظيمية، ف 

 التطبيق القانون الواجب 

ي سياسة الخصوصية الحالية
ي لم يتم تناولها ف 

يطانية . المحكمة المختصة بتسوية أي نزاع قد ينشأ فيما يتعلق  ، فيما يتعلق بالقضايا الت  سيتم تطبيق قانون جزر العذراء الير

يطانية   .بسياسة الخصوصية هذه هي محاكم جزر العذراء الير
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The Arabic translation to this document is provided for convenience only. In case of contradiction, the English version below shall prevail. 

PRIVACY POLICY 
 
Commitment  

This Privacy Policy explains how iFOREX collects and process personal data about you. iFOREX is committed to protecting the privacy 
of all personal information which it obtains and will only use your personal information in accordance with this Privacy Policy.  

What information do we collect  
In order to provide you with our services we need to process certain information about you. We ask for information which enables us 
to offer and provide you with products and services tailored and customized to your interests and needs. Additionally, when you use 

our services we collect information from your use of our website, trading platform and mobile app (“Websites”) which helps us  to 

better improve your experience when using our websites and allows us to manage the services we provide.  

Personal Information Provided by You 

We retain your full name, date of birth, place of birth, address, a certified photocopy of your national ID card, passport or  other form 

of ID and a certified photocopy of a recent utility bill, or other proof of address, TINs (Tax Identification Numbers), country of residence, 

information related to your financial status, such as your bank account/s and Credit Card/s details or other means of payments, the 

origin of funds, annual income, occupation, phone number and email address. We may retain other types of personal data you decide 

to share with us as part of any correspondence with you, such as by way of chats call recordings.  

Information automatically collected  

We may also retain information automatically when you visit our websites and/or use our services, such as deposits and withdrawals 

history, information in regards to funds and financial instruments kept by the Company on your behalf, relevant data and types of 

transactions conducted, documents downloaded and/or uploaded, how you use our websites, for example the frequency with which 

you access them, site areas visited and duration of visits, pages viewed, Internet Protocol (IP) address, geo location information, 
computers and cellular devices identification parameters, general identifiers, your website activity as well as text you type in the 

websites, the websites which referred you to ours or to which websites you link and your preferred languages.  

Information received by third parties  

We may offer you the ability to register and login using your third-party social media account details (like your Facebook, Google etc.). 

Where you choose to do this, we may receive certain profile information about you from your social media provider. The profile 

Information we receive may vary depending on the social media provider concerned, but will often include your name and e-mail 
address as well as other information you choose to make public in accordance with the terms of agreements and your privacy setting 

with these services. Please note that we do not control, and are not responsible for, other uses of your personal information by your 

third-party social media or other providers, and any personal data collected by such providers are governed by their privacy policies 
and related terms. We recommend that you review such privacy policies to understand how they collect, use and share your personal 

information, and how you can set your privacy preferences on their sites and apps. We may also receive personal information related 
to you from identity verification agencies, credit reference agencies and alike and, from open sources which contain publicly available 

information.  

Unsolicited Information  
If you provide us with personal information that we have not requested, then we will endeavor to only retain the information that we 

are entitled or required to hold because of the products and services we provide. However, if this additional information is surplus to 

our requirements but is provided to us in a manner where it is combined with information that we are either required, or entitled to 
retain, or that technically is impossible to isolate and delete, then you hereby acknowledge that this unsolicited information may be 

held by us in the same manner as the balance of your personal information.  

How we use and share your personal information? 
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We will use your personal information and share it with employees, partners, contractors, service providers, transaction processors, 
professional advisors and affiliates of iFOREX (including but not limited to parent, sister and subsidiary companies in the iFOREX Group) 

(the “Partners”), for the following purposes only, or subject, in any relevant case, to your explicit consent:  

• To provide the services to you that you have requested including processing transactions. 

• To confirm and authenticate your identity, including for conducting fraud, sanctions and politically exposed person (PEPs) 
checks. 

• To maintain your personal profile. 

• To manage your account. 

• To contact you when necessary or appropriate in relation to the services being provided to you. 

• To keep you updated whilst you are a customer in relation to matters such as contracts you have traded and activities 

of iFOREX. 

• To enforce the governing terms and conditions of our services and of this policy. 

• To manage and administer the products and services provided to you. 

• For risk management purposes. 

• For providing support and for troubleshooting. 

• To maintain adequate administrative and business records relating to our business. 

• For marketing purposes, including, but not limited to providing you with information regarding the products and services 

offered by iFOREX or its Partners. 

• To market our products and services to people like you. 

• In developing an understanding of the products and services that you may be interested in obtaining from iFOREX or its 

partners. 

• To provide you with information or opportunities that we believe may be relevant to you. 

• To tailor the website to your needs and interests. 

• To create impersonalized statistical data. 

• To conduct surveys and questionnaires. 

• If iFOREX organizes the operation of its services within a different framework, or through another legal structure or entity, 

or if iFOREX is acquired by, or merged with another entity, provided however, that those entities agree to be bound by 
the provisions of this policy, with respective changes taken into consideration. 

• In any case where iFOREX believes that sharing information is necessary to prevent imminent physical harm or damage 

to property. 

• If iFOREX believes that you have breached the governing terms and conditions, or abused your rights to use the services, 
or performed any act or omission that iFOREX believes to be violating any applicable law, rules, or regulations,  then 

iFOREX may share your information with law enforcement agencies and other competent authorities as well as with 

other third parties, as may be required. 

• If iFOREX is required, or believes that it is required, by law to share or disclose your information to governmental 
authorities or to any other third party. 

• In any case of dispute, or legal proceeding of any kind between you and iFOREX, or between you and other clients or 

third parties with respect to, or in relation with the services iFOREX provides. 
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Please note that you are not obligated to give us any of the personal information requested by iFOREX. However, without the 
information requested in the application form, iFOREX may not be able to open an account for you, or to provide you with any other 

services, information or assistance you have sought or evaluate the appropriateness of the service you are requesting.  

Statistical Data  
iFOREX may combine your personally identifiable information with information from other users of its websites to create 

aggregated impersonalized statistical data for the purposes of monitoring and improving its services and products. iFOREX may 
provide this statistical data to third parties. Under no circumstances will you be able to be identified from this statistical data, you 

will remain anonymous.  

Marketing 
iFOREX uses personal information to keep its clients updated at all times in relation to matters such as contracts its clients have traded 

and activities of iFOREX, for marketing purposes, including, but not limited to providing its clients with information regarding the 

products and services offered by iFOREX and/or its partners. For marketing purposes iFOREX will use means of emails, SMS (text) 
messages and/or any other electronic communications as may be applicable. 

 

Choice and opt-out 

In the registration process with iFOREX as a client you will be given the option to opt-out of subscribing to: 

• Marketing services, which provides you with information regarding the products and services offered by iFOREX or its 

partners and opportunities that we believe may be relevant to you; 

• Emails;  

• SMS (text) messages; 

• Other electronic communications. 
 

If you no longer wish to receive any of the above-mentioned types of messages, you may opt-out at any time by following the 

instructions included in each message, or you can manage your preferences through the Notification Setting page in your trading 

account. However please note that opting-out will not restrict iFOREX from sending messages that iFOREX, subject to its legal and 

regulatory obligations, is required to communicate with you. 

 

Transfer of data to third countries 

You hereby acknowledge that your personal information is not held and processed in the BVI and that iFOREX, by its nature as an 

online service, may store and process information in various sites, throughout the globe. If you are a resident in a jurisdiction such as 
European Economic Area Member States, where transfer of your personal information to another jurisdiction requires your consent, 

then you provide us your express and unambiguous consent to such transfer. 

 
Links  

When you use this website, you may be able to link to other websites. This Privacy Policy does not apply to those other sites.  

Cookies  
Cookies are small files of information, which often include a unique identification number or value, which are stored on your 

computer's hard drive as a result of you using the iFOREX services and websites.  

We use both session ID cookies and persistent cookies. A session ID cookie expires when you close your browser and a Persistent 

cookie remains on your hard drive for an extended period of time. 

If you do not wish to receive cookies, you may be able to change the settings of your browser to refuse all cookies or to hav e your 

computer notify you each time a cookie is sent to it, and thereby give yourself the choice whether to accept it or not. However, this 
may impair the quality of the services that we provide to you in relation to your account. For further information you may visit 

https://allaboutcookies.org/.  

https://allaboutcookies.org/
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Remarketing with Google Analytics 
We may use the information we collect to assist us in delivering relevant ads to you (Remarketing). Remarketing is a way for us to 

connect with our websites and ads visitors, based upon their past interactions with our website and ads. Third-party marketing 
vendors may be hired by iFOREX to perform such remarketing services. As a result, third-party vendors, including Google, may show 

iFOREX’s ads on internet sites. Such third-party vendors, including Google, may also use their cookies, third party cookies and similar 
technologies to serve ads based on a visitor’s prior visits to iFOREX's websites. 

You may opt out of Google Analytics for Display Advertisers and opt out of customized Google Display Network ads by visiting Google’s 

Ads Preferences Manager. You are also encouraged to visit Google Analytics Opt-out Browser Add-on. For further information you 

can also visit Google’s privacy center. 

Security  

iFOREX takes security very seriously and makes efforts to protect your personal information and ensure it is not accessed by 

unauthorized persons. Measures include encryption, strong authentication mechanisms and separation of machines and data to 
provide secure areas. While such systems and procedures reduce the risk of security breaches, they do not provide absolute security. 

Therefore, iFOREX cannot guarantee that our service will be immune from any wrongdoings, malfunctions, unlawful interceptions or 

unauthorized access to the information stored therein and to other information security risks, or that your private communications 

on or through our service will remain private.  

Your Rights 

You have the following rights with respect to your personal information processed by us: 

• To inquire us whether your personal data is being processed by us; 

• To request access to such personal data and to obtain a copy of it; 

• To request correction of the personal data, where your personal data is inaccurate, incomplete, misleading or not up-to-
date; 

• To request that we will not process your personal information for direct marketing purpose (in this respect please also 
refer to the “Choice and opt - out” section above). 

If you have a request, please write to iFOREX, verifying your identity and setting out in full what information you require. Please note 

that we may not be able to fulfil every request. Some of these rights only apply in certain circumstances and are subject to iFOREX 

regulatory and legal obligations which may override and prevent us from doing so or other exemptions apply.  

We will charge a fee as allowed by applicable law to cover the cost of verifying the application and locating, retrieving, reviewing and 

copying any material requested.  

Retention of Information 

We will retain personal information for as long as it is required and necessary for the purposes that it was originally collected, including 

for the provision of our services and contractual obligations, for our business purposes and objectives, for compliance with applicable 

legal and regulatory obligations, for the protection and the exercise of our legal rights and defense and for maintaining adequate 
business records. In any case, we may keep any aggregated or anonymized information indefinitely.  

Enforcement  

iFOREX is doing its utmost to comply with this Privacy Policy. If you have any questions, concerns or complaints regarding this Policy 
and the enforcement thereof, please refer them to: cs@iforex.com. After receiving your complaint, iFOREX may contact you to better 

understand your concerns and will make all efforts to promptly answer your question, or resolve your complaint to your full 

satisfaction. 

Minors 

https://adssettings.google.com/authenticated
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout/
http://www.google.com/policies/privacy/
mailto:cs@iforex.com
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Our services and websites are not available for users under the age of 18 (or the age of legal consent for the jurisdiction the user is 
located in). We do not knowingly collect personal information from or about minors. If you are a minor, you should not download or 

use any of our services nor provide any personal information to us. If you have any reason to believe that a minor has shared  any 
information with us, please contact us.  

Amendments to Policy 

iFOREX may change and update the terms of this Privacy and Security Policy from time to time. All changes will take effect seven (7) 
days after their initial posting on the Website, unless iFOREX amends this Policy to comply with legal or regulatory requirements, in 

which case the amendments will become effective as required, or ordered.  

Governing Law 

In respect of issues not addressed in the present Privacy Policy, the law of the British Virgin Islands will apply and the competent court 

for the settlement of any dispute which may arise in respect of this privacy policy shall be the courts of the British Virgin Islands.  

 

 


