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  أهداف السياسة:

 .الحفاظ عىل خصوصية بيانات املانح واملتربع واملتطوع واملستفيدين  

  توضــيح إجراءات التعامل مع البيانات واملحافظة عىل خصــوصــيتها داخل الجمعية أو من خالل موقع

.   الجمعية اإللكرتو

  

  

  :التطبيقمجال 

 املستفيدون    املتطوعون  

 الرشكاء    املوردون  

 ل   املوظفون     املتربعون رجال األع

  املؤسسات املانحة     مجلس اإلدارة  

     

  

  السياسات ذات العالقة:

 املؤسيس. سياسة تقييم األداء  

 سياسة بناء املشاريع واملبادرات 

 .سياسة تقديم الخدمة للمستفيدين  
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  الجمعية:بيانات 

البيانات، هنا، تشـمل أي بيانات عامة أو خاصـة مثل البيانات الشـخصـية أو الربيد اإللكرتو أو املراسـالت أو أي 

، املتربع أو املستفيدين من خدمات الجمعية. ، املانح م للجمعية سواء من املتطوع   بيانات أخرى تُقدَّ

  

توجب ـسياـسة خـصوـصية البيانات عىل كل من يعمل لـصالح الجمعية (ويـشمل أعـضاء مجلس اإلدارة واملـسؤول 

) املحافظة عىل خصــوصــية بيانات املانح واملتربع واملتطوع  التنفيذي واملوظف واملســتشــارين واملتطوع

يق جدا حـسب ما اركتها ألي أحد إال يف نطاق ـض تفيدين وعدم مـش ح يف الفقرات التالية. ك توجب   واملـس يوـض ـس

ا تقتضيه املصلحة.    السياسة استخدام البيانات الخاصة ألغراض الجمعية فقط 

  ما ييل: الجمعيةوتضمن 

 .أن تتعامل الجمعية مع جميع بيانات املتعامل معها برسية تامة ما  يوافقوا عىل النرش  

 معها مع أي جهة أخرى دون إذنهم.بيانات املتعامل  لن تقوم ببيع أو مشاركة 

  يالت أو رســائل نصــية للمتعامل معها ســواء بواســطتها أو بواســطة أي جهة لن ترســل الجمعية أي إ

  اخرى دون إذنهم.

   إن وجد، وأن تكون متوفرة عند ، أن تنرشـ الجمعية سـياسـة خصـوصـية البيانات عىل موقعها اإللكرتو

 الطلب مطبوعة أو إلكرتونية.

 كون للجمعية سياسة خاصة بخصوصية البيانات للمواقع اإللكرتونية.أن ي  
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  :اإللكرتونية ملواقع الجمعيةسياسة خصوصية البيانات 

  

  واقع الجمعية عىل التايل:تنص سياسة خصوصية البيانات مل

خصــوصــية بياناتك التي  "نشــكرك أيها الزائر الكريم عىل زيارتك ملوقعنا عىل االنرتنت ونتعهد لك باملحافظة عىل 

 تزودنا بها من خالل املوقع. ك نلتزم لك بتوضيح سياستنا املتعلقة بخصوصية بياناتك وهي ك ييل:

 .   من حقك معرفة كيفية استخدام البيانات التي تشاركها مع موقعنا اإللكرتو

  ية حقوق جميع زوار ومستخدمي هذا املوقع ونلتزم بالحفاظ عىل   .رسية البياناتنلتزم بح

  يتك تـشكل لنا أولوية وـص ة  كربى،نؤكد لك أن خـص وـسوف لن نـستخدم تلك البيانات إال بالطريقة املال

  للحفاظ عىل خصوصيتك بشكل آمن.

 .ارس أي أنشطة تجارية   نؤكد لك أيضا أن املوقع ال 

 اإلعالن عنه للمســتخدم   ال نقوم نهائياً بتبادل البيانات الشــخصــية مع أي جهة تجارية باســتثناء ما يتم

 الكريم وبعد موافقته عىل ذلك. 

 .ال نقوم نهائياً باستخدام بيانات املستخدم الكرام بإرسال رسائل ذات محتوى تجاري أو ترويجي  

  أداء الجمعية  قد نســــتخدم البيانات املســــجلة يف املوقع لعمل االســــتبانات وأخذ اآلراء بهدف تطوير

كننا من وتقديم تجرب وتطوير املوقع ة اسـتخدام أك سـهولة وفعالية للزوار واملسـتخدم الكرام. ك 

ية أو رغبتكم يف  ل الخ اريع واألع  االطالعالتواصـل معكم عند الحاجة يف حالة رغبتكم يف التربُّع للمـش

ية التي تقوم بها الجمعية حيث تســاعدنا هذه البيانات ل الخ يف  عىل ما يســتجد من املشــاريع واألع

  ، وتنفيذ طلباتك قدر اإلمكان.استفساراتكالتواصل معك، واإلجابة عن 

  ل شــاركة هذه البيانات مع أطراف خارجية إال إذا كانت هذه الجهات الزمة يف عملية اســتك ال نقوم 

ــائية واألبحاث، دون  ــتخدم لألغراض اإلحص عية تُس لهاطلبك، ما  يكن ذلك يف إطار بيانات ج ــت   اش

  ية بيانات من املمكن استخدامها للتعريف بك.عىل أ 

   يف الـحاالت الطبيعـية يتمُّ التـعامل مع البـيانات والبـيانات بصــــورة آلـية (الكرتونـية) من خالل التطبيـقات

دة لذلك، دون أن يستلزم ذلك مشاركة املوظف أو إطالعهم عىل تلك البيانات.   والربامج املحدَّ

 اطالعهات والقضايا) قد يطّلع عليها موظفو الجهات الرقابية أو من يلزم  ويف حاالت استثنائية (كالتحقيق 

  عىل ذلك؛ خضوًعا ألحكام القانون وأوامر الجهات القضائية.
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  ــية هذه عىل كاّفة الخدمات والتعامالت التي يتم إجراؤها عىل املوقع إال يف ــوص ــة الخص ــياس تنطبق س

ُة خـصوـصية الحاالت التي يتمُّ فيها النصُّ عىل خدمات أو  تعامالت ذات خـصوـصية؛ فإنه يكون لها ـسياـس

  منفصلة، وغ مدمجة بسياسة الخصوصية هذه.

   روابط ملواقع إلكرتونية أخرى تقع خارج سيطرتنا، وال تغطيها    املوقع عىلعىل الرغم من ذلك قد يحتوي

ابط املتاحة  سـياسـة الخصـوصـية هذه، يف حال قمت بالوصـول إىل مواقع أخرى من خالل اسـتخدام الرو 

عىل موقعنا؛ فإنك سـتخضـع لسـياسـة الخصـوصـية املتعلِّقة بهذه املواقع، والتي قد تختلف عن سـياسـة 

  املوقع؛ م يتطلب منك قراءة سياسة الخصوصية املتعلِّقة بتلك املواقع.

 ا اـن ة البـي ـي اً لح دم طرـق د تســــتـخ ات ـق ة ملواقع أو بواـب د تحتوي عىل روابط إلكرتونـي ة ـق ذه البواـب ت  ـه

وخصوصياتها تختلف عن الطرق املستخدمة لدينا، ونحن غ مسؤول عن محتويات وطرق خصوصيات 

ــؤولية  ــافة موقع الوزارة وتتوىل جهاتها مس ــتض يتها،املواقع األخرى التي ال تقع تحت اس ــحك   ح وننص

  بالرجوع إىل إشعارات الخصوصية الخاصة بتلك املواقع.

  بالبيع أو الـتأج أو املـتاجرة ببـياناتك أو بـياناتك ملصــــلـحة أي طرف ثالث خارج  يف كل األحوال لن نقوم

ــل عليها  ــية التي نتحص ــخص ــية كافة بياناتك الش ــوص ــنحافظ يف كافَّة األوقات عىل خص هذا املوقع. وس

  ورسيتها.

 املجـال اإل ة ـب ُّ يف نطـاق القوان املتعلـق ة، والتغ ل يف مجـال التقنـي اـئ املوقع نظًرا للتطوُّر الـه ؛ ـف لكرتو

اً، ويتم تنفيذ   يحتفظ بالحقِّ يف تعديل بنود ســياســة الخصــوصــية هذه ورشوطها يف أي وقٍت يراه مال

.   التعديالت عىل هذه الصفحة، ويتم إخطاركم يف حالة إجراء أية تعديالت ذات تأث

  ية املرسـلة باسـتخدام للحفاظ عىل بياناتك الشـخصـية، يتم تأم التخزين اإللكرتو والبيانات الشـخـص

  التقنيات األمنية املناسبة.

   اً لإلجابة عن استفساراتك بخصوص هذه السياسة من خالل   0554640055الرقم  كنك االتصال بنا دا

  

د مجلس اإلدارة  اعت


