
 

 

 

 

 
 

 سياسة

 خصوصية البيانات
  



 

 

 

 

  :مقدمة
توجب سياسة خصوصية البيانات على كل من يعمل لصالح الجمعية )ويشمل أعضاء مجلس اإلدارة 

املحافظة على خصوصية بيانات املانحين واملتطوعين( واملستشارين واملسؤولين التنفيذيين واملوظفين 

 
 
حسب ما سيوضح في  واملتبرعين واملتطوعين واملستفيدين وعدم مشاركتها ألي أحد إال في نطاق ضيق جدا

بما تقتضيه  ستخدام البيانات الخاصة ألغراض الجمعية فقطإالفقرات التالية. كما توجب السياسة 

 املصلحة. 

 :النطاق
 مسؤولين أو إدارة مجلس أعضاء كانوا سواء   ةالجمعي لصالح عمل من جميع على السياسة ھذه تطبق

 .الجمعية في مناصبهم عن النظر بصرف ينمستشار  أو  متطوعين أو  موظفين أو تنفيذيين

 :البيانات
بيانات عامة أو خاصة مثل البيانات الشخصية أو البريد اإللكتروني أو املراسالت البيانات، هنا، تشمل أي 

م للجمعية سواء من املتطوعين قدَّ
ُ
، املانحين، املتبرعين أو املستفيدين من خدمات  أو أي بيانات أخرى ت

 الجمعية.

 :الضمانات
على خصوصيتها داخل تهدف هذه السياسة إلى توضيح إجراءات التعامل مع البيانات واملحافظة 

 الجمعية أو من خالل موقع الجمعية اإللكتروني.

 تضمن اجلمعية ما يلي:
 .أن تتعامل الجمعية مع جميع بيانات املتعاملين معها بسرية تامة ما لم يوافقوا على النشر 

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

  بواسننطتها أو بواسنننطة أي  أي إيمنننيالت أو رسننايل نصننية للمتعنناملين معهنننا سننواء  لننن ترسننل الجمعيننة

  خرى دون إذنهم.أجهة 

  أن تنشنننننر الجمعينننننة سياسنننننة خصوصنننننية البياننننننات علنننننى موقعهنننننا اإللكترونننننني، إن وجننننند، وأن تكنننننون

 متوفرة عند الطلب مطبوعة أو إلكترونية.

 ع اإللكترونية.أن يكون للجمعية سياسة خاصة بخصوصية البيانات للمواق 

 

 



 

 

 

 

 منوذج لسياسة خصوصية البيانات للمواقع اإللكرتونية
 

نترنننو ونتعهنند لننن باملحافظننة علننى خصوصننية بياناتننن ال نن  لكننريم علننى تيارتننن ملوقعنننا علننى اإل نشننكرأ أاهننا ال ايننر ا

 كما يلي:ت ودنا بها من خالل املوقع. كما نلتزم لن بتوضيح سياستنا املتعلقة بخصوصية بياناتن وهي 

  نا اإللكترونيالبيانات ال   تشاركها مع موقع ستخدامإمن حقن معرفة كيفية. 

 وقنند أعننددنا  بياننناتنلتننزم بحمايننة حقننوق جميننع توار ومسننتخدمي هننذا املوقننع ونلتننزم بالحفننا  علننى سننرية ال

ونشننننرها علننننى هننننذا املوقننننع  بياننننناتسياسنننة الخصوصننننية هننننذه لنفصننننا  عننننن الننننن   الننننذي نتبعننننه فنننني جمننننع ال

  اإللكتروني.

 طريقنة املاليمنة إال بال بيانناتوسوف لن نستخدم تلنن ال كبرى،تشكل لنا أولوية أن خصوصيتن  نؤكد لن

 بشكل آمن. للحفا  على خصوصيتن

  املوقع ال يمارس أي أنشطة تجاريةنؤكد لن أيضا أن. 

 بتبنننادل ال 
 
منننا ينننتم اإلعنننالن عننننه للمسنننتخدم  سنننتءناءبإالشخصنننية منننع أي جهنننة تجارينننة  بيانننناتال نقنننوم نهايينننا

  الكريم وبعد موافقته على ذلن.

  
 
 املستخدمين الكرام بإرسال رسايل ذات محتوى تجاري أو ترويجي. بيانات ستخدامبإال نقوم نهاييا

 ير املوقنع وتقنديم تجر نة وأخنذ ارراء بهندف تطنو  سنتباناتاإل عمنل قد نستخدم البيانات املسنجلة فني املوقنع ل

كمنا يمكنننا منن التواصنل معكنم عنند الحاجننة  أكثنر سنهولة وفعالينة للن وار واملسنتخدمين الكنرام. سنتخدامإ

علننى مننا يسننتجد مننن املشنناريع  طننالماإل أو رغبننتكم فنني  فنني التبننرلم للمشنناريع واألعمننال الخيريننةفنني حالننة رغبننتكم 

فنني التواصننل معننن، واإلجابننة عننن  بياننناتتسنناعدنا هننذه ال حينن  واألعمننال الخيريننة ال نن  تقننوم بهننا الجمعيننة

 ، وتنفيذ طلباتن قدر اإلمكان.استفساراتن

  سنننتكمال إمننع أطننراف خارجينننة إال إذا كانننو هننذه الجهننات التمننة فنني عمليننة  بياننناتنقننوم بمشنناركة هننذه ال ال

سنتخدم لاغنراض اإلحصنايية واألبحنا  ، طلبن
ُ
 شنتمالهاإ، دون  ما لم يكن ذلن في إطار بياننات جماعينة ت

 ستخدامها للتعريف بن.إعلى أية بيانات من املمكن 

 والبيانننات بصننورة آليننة )الكترونيننة( مننن خننالل التطبيقننات  بياننناتفنني الحنناالت الطبيعيننة يننتمل التعامننل مننع ال

دة لذلن  .بياناتدون أن يستل م ذلن مشاركة املوظفين أو إطالعهم على تلن ال ، والبرامج املحدَّ

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  لنننننع عل هنننننا موظفنننننو الجهنننننات الرقابينننننة أو منننننن يلننننن م إوفننننني حننننناالت
ا
سنننننتءنايية )كالتحقيقنننننات والقضنننننايا( قننننند يط

ا ألحكام القانون وأوامر الجهات القضايية. طالعهإ  على ذلن؛ خضوع 

  ننننة الخنننندمات والتعننننامالت ال نننن  يننننتم إجرا هننننا علننننى
ا
وقننننع إال فنننني املتنطبننننق سياسننننة الخصوصننننية هننننذه علننننى كاف

 خصوصنية 
ُ
الحاالت ال   يتمل ف ها النصل على خندمات أو تعنامالت ذات خصوصنية؛ فإننه يكنون لهنا سياسنة

 ، وغير مدمجة بسياسة الخصوصية هذه. منفصلة

  روابنط ملواقنع إلكترونينة أخنرى تقنع خنارت سنيطرتنا، وال ت ط هنا  علىاملوقع على الرغم من ذلن قد يحتوي

سنتخدام النروابط املتاحنة إسياسة الخصوصية هذه، في حال قمنو بالوصنول إلنى مواقنع أخنرى منن خنالل 

قننة بهنذه املواقنع ،علنى موقعننا ب
ا
، وال ن  قند تختلنف عنن سياسننة  فإننن ستخضنع لسياسنة الخصوصنية املتعل

قة بتلن املواقع.مما يتطلب م ، وقعامل ب
ا
 نن قراءة سياسة الخصوصية املتعل

 لحمايننننة ال 
 
 بيانننننناتهننننذه البوابنننننة قنننند تحتنننننوي علننننى روابنننننط إلكترونيننننة ملواقنننننع أو بوابننننات قننننند تسننننتخدم طرقنننننا

وخصوصننننننننياتها تختلننننننننف عننننننننن الطننننننننرق املسننننننننتخدمة لنننننننندينا، ونحننننننننن غيننننننننر مسننننننننؤولين عننننننننن محتويننننننننات وطننننننننرق 

 حمايتهننا،ستضننافة موقننع الننوتارة وتتننولى جهاتهننا مسننؤولية إخصوصننيات املواقننع األخننرى ال نن  ال تقننع تحننو 

 وننصحن بالرجوم إلى إشعارات الخصوصية الخاصة بتلن املواقع.

 ن أو بياناتنننن ملصنننلحة أي طنننرف  الننن  خنننارت بياناتنننفننني كنننل األحنننوال لنننن نقنننوم بنننالبيع أو التننن جير أو املتننناجرة ب

ننننة األوقننننات علننننى خصوصننننية كافنننن هننننذا املوقننننع.
َّ
ة بياناتننننن الشخصننننية ال نننن  نتحصننننل عل هننننا وسنننننحاف  فنننني كاف

 وسريتها.

 نننر فننني نطننناق القنننوانين املتعلقنننة باملجنننال اإللكترونننني ر الهاينننل فننني مجنننال التقنينننة، والت يل ا للتطنننول  املوقعفننن ، نظنننر 

 
 
ب فنني تعننديل بنننود سياسننة الخصوصننية هننذه وشننروطها فنني أي وقننو  يننراه ماليمننا

، ويننتم تنفيننذ  يحننتف  بننالحقا

 .ه الصفحة، ويتم إخطاركم في حالة إجراء أية تعديالت ذات ت  يرالتعديالت على هذ

  للحفا  على بياناتن الشخصية، يتم تن مين التخن ين اإللكترونني والبياننات الشخصنية املرسنلة باسنتخدام

 التقنيات األمنية املناسبة.

 لنجابة عن استفساراتناالتصال ب يمكنن 
 
 . بخصوص هذه السياسة من خالل نا دايما

 
 

 املراجع :
 السياسة )الثانية( هذه دورته في (5) االجتمام في العمومية الجمعية أعضاء إعتمد

 جميع محل السياسة هذه وتحل .م26/09/2022املوافق  هن30/02/1444 بتاريخ:

  .سابقا املوضوعة خصوصية البيانات


