
 

Privacy Policy 

Comprehensive Electronic Teacher  privacy policy 

Briefly 

We do not track any user data. 

For a long time 

We believe that privacy is a basic human right. 

Protecting your privacy is what we believe in. We do not ask for any personal 

data. 

We do not collect any personal/device-specific information which indirectly 

means that it cannot be stolen. 

All permissions in the mobile application are intended to provide the user 

functionality in the application and are not stored in any website/server but are 

stored in the personal device itself. The data stored in the device can be erased 

(if you wish) by selecting "Wipe data" 

Children use 

Any age group can use this app. There will be no offensive content that could 

harm children. 

We will not sell your contact information 

When you contact us by email or through any other media, we will use the 

information to respond to you and will not sell or share the information with 

anyone in any format. 

Contact information 

If there are any privacy related queries, you can email us at info@shneler.com 
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Privacy Policy 

 سياسة الخصوصية  المعلم االلكتروني الشامل 

 باختصار

للمستخدمنحن ال نتتبع أي بيانات  . 

أن الخصوصية هي حق أساسي من حقوق اإلنسان ونؤمن . 

 .حماية خصوصيتك هي ما نؤمن به. نحن ال نطلب أي بيانات شخصية

 .نحن ال نجمع أي معلومات شخصية / خاصة بالجهاز مما يعني بشكل غير مباشر أنه ال يمكن سرقتها

وظائف المستخدم في التطبيق وال يتم  تهدف جميع األذونات في تطبيق الهاتف المحمول إلى توفير 

تخزينها في أي موقع / خادم ولكن يتم تخزينها في الجهاز الشخصي نفسه. يمكن مسح البيانات المخزنة  

 "في الجهاز )إذا كنت ترغب في ذلك( عن طريق تحديد "مسح البيانات

 استخدام االطفال

هناك أي محتوى مسيء يمكن أن يؤذي األطفاليمكن ألي فئة عمرية استخدام هذا التطبيق. لن يكون   . 

 لن نبيع معلومات االتصال الخاصة بك 

عندما تتصل بنا عبر البريد اإللكتروني أو من خالل أي وسائط أخرى ، سنستخدم المعلومات للرد عليك  

 .ولن نبيع أو نشارك المعلومات مع أي شخص بأي تنسيق

 معلومات للتواصل 

ت متعلقة بالخصوصية ، يمكنك مراسلتنا عبر البريد اإللكترونيإذا كان هناك أي استفسارا       

info@shneler.com 
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