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 مقدمة

توجب سٌاسة خصوصٌة البٌانات على كل من ٌعمل لصالح الجمعٌة ) و ٌشمل أعضاء مجلس  ادااة  و المسسلولٌن التنذٌسنٌٌن 

و الموظذٌن و المستشاةٌن و المتطوعٌن ( المحافظة على خصوصٌة بٌانات المانحٌن و المتبةعٌن و المتطوعٌن و المستذٌاٌن 

كما توجب السٌاسسة اسستخاام البٌانسات  ،حسب ما سٌوضح فً الذقةات التالٌةجاا  و عام مشاةكتها ألي أحا إال فً نطاق ضٌق

 الخاصة ألغةاض الجمعٌة فقط بما تقتضٌه المصلحة.

 

 النطاق

تطبق هنه السٌاسة على جمٌع من ٌعمل لصالح الجمعٌة سواء كانوا أعضاء مجلس  إااة  أو مسسلولٌن تنذٌسنٌٌن أو مسوظذٌن أو 

 بصةف النظة عن مناصبهم فً الجمعٌة.متطوعٌن أو مستشاةٌن 

 

 البيانات 

البٌانات هنا  تشمل أي بٌانات عامة أو خاصة مثل البٌانات الشخصٌة أو البةٌا االلكتةونً أو المةاسالت أو أي بٌانات أخسة  

 خامات الجمعٌة.ملسسات( أو المستذٌاٌن من -تقام للجمعٌة سواء من المتطوعٌن، المانحٌن، المتبةعٌن ، المشاةكٌن )أفةاا

 

 الضمانات 

تهاف هنه السٌاسة إلى توضٌح إجةاءات التعامل مع البٌانات و المحافظة على خصوصٌتها ااخل الجمعٌة أو من خسالل موعسع 

 الجمعٌة االلكتةونً. 

 تضمن الجمعٌة ما ٌلً: 

 لنشة.أن تتعامل الجمعٌة مع جمٌع بٌانات المتعاملٌن معها بسةٌة تامة ما لم ٌوافقوا على ا 

  .لن تقوم ببٌع أو مشاةكة بٌانات المتعاملٌن معها مع أي جهة أخة  اون إننهم 

 .لن تةسل الجمعٌة أي اٌمٌالت او ةسائل نصٌة للمتعاملٌن معها سواء بواسطتها أو بواسطة أي جهة اخة  اون إننهم 

  تكون متوفة  عنا الطلب مطبوعة أن تنشة الجمعٌة سٌاسة خصوصٌة البٌانات على موععها االلكتةونً إن وجا، و أن

 أو الكتةونٌة. 

 . أن ٌكون للجمعٌة سٌاسة خاصة بخصوصٌة البٌانات للموعع ادلكتةونٌة 

 

 نموذج لسياسة خصوصية البيانات للمواقع االلكترونية  

ك التسً تزوانسا بهسا نشكةك أٌها الزائة الكةٌم على زٌاةتك لموععنا على االنتةنت و نتعها لك بالمحافظة على خصوصٌة بٌانات

 من خالل الموعع. كما نلتزم لك بتوضٌح سٌاستنا المتعلقة بخصوصٌة بٌاناتك و هً كما ٌلً:

 .ًمن حقك معةفة كٌذٌة استخاام البٌانات التً تشاةكها مع موععنا ادلكتةون 

  تلتسسزم بحماٌسسة حقسسوق جمٌسسع زواة و مسسستخامً هسسنا الموعسسع و نلتسسزم بالحذسساظ علسسى سسسةٌة البٌانسسات و عسسا أعسساانا سٌاسسسة

 الخصوصٌة هنه لإلفصاح عن النهج الني نتبعه فً جمٌع البٌانات و نشةها على هنا الموعع االلكتةونً. 

  البٌانسات إال بالطةٌقسة المالئمسة للحذساظ علسى نلكا لك ان خصوصٌتك تشكل لنا أولوٌة كبة ، و سوف لن نستخام تلك

 خصوصٌتك بشكل آمن. 

  .نلكا لك أٌضاً أن الموعع ال ٌماة  أي أنشطة تجاةٌة 

  ال نقسسوم نهائٌسساً بتبسساال البٌانسسات الشخصسسٌة مسسع أي جهسسة تجاةٌسسة باسسستثناء مسسا ٌسستم ادعسسالن عنسسه للمسسستخام الكسسةٌم و بعسسا

 موافقته على نلك.

 خاام بٌانات المستخامٌن الكةام بإةسال ةسائل نات محتو  تجاةي او تةوٌجً.ال نقوم نهائٌاً باست 

  عا نستخام البٌانات المسجلة فً الموعسع لعمسل االسستبانات و أخسن ا ةاء بهساف تطسوٌة الموعسع و تقساٌم تجةبسة اسستخاام

أكثة سهولة و فعالٌة للزواة و المستخامٌن الكةام. كمسا ٌمكننسا مسن التواصسل معكسم عنسا الحاجسة فسً حالسة ةغبستكم فسً 
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ادطالع على ما ستجا من المشاةٌع و األعمال الخٌةٌسة التسً تقسوم  التبةع للمشاةٌع و األعمال الخٌةٌة أو ةغبتكم فً

 بها الجمعٌة حٌث تساعانا هنه البٌانات فً التواصل معك، و ادجابة عن استذساةاتك، و تنذٌن طلباتك عاة ادمكان. 

 مال طلبسك، مسا لسم ال تقوم بمشاةكة هنه البٌانات مع أطةاف خاةجٌة إال إنا كانست هسنه الجهسات الزمسة فسً عملٌسة اسستك

ٌكن نلك فً إطاة بٌانات جماعٌة تستخام لألغةاض ادحصائٌة و األبحاث، اون اشتمالها على اٌة بٌانات من الممكسن 

 استخاامها للتعةٌف بك .

  ،فً الحاالت الطبٌعٌة ٌتم التعامل مع البٌانات بصوة  آلٌسة )الكتةونٌسة( مسن خسالل التطبٌقسات و البسةامج المحساا  لسنلك

 ان ٌستلزم نلك مشاةكة الموظذٌن أو اطالعهم على تلك البٌانات.اون 

  ،وفً حاالت استثنائٌة )كالتحقٌقات والقضاٌا( عا ٌطلع علٌها مسوظذً الجهسات الةعابٌسة أو مسن ٌلسزم اطالعسه علسى نلسك

 خضوعاً ألحكام القانون و أوامة الجهات القضائٌة.

 لتعامالت التً ٌتم إجةالها على الموعع إال فً الحاالت التً ٌستم تنطبق سٌاسة الخصوصٌة هنه على كافة الخامات و ا

فٌها النص على خامات او تعامالت نات خصوصٌة، فإنه ٌكون لها سٌاسة خصوصٌة منذصلة، و غٌة مامجة بسٌاسة 

 الخصوصٌة هنه.

  ،و ال تغطٌهسا سٌاسسة على الةغم من نلك، عا ٌحتوي الموعع على ةوابط لمواعع الكتةونٌة اخة  تقسع خساةس سسٌطةتنا

الخصوصٌة هنه، فً حال عمت بالوصول الى مواعسع اخسة  مسن خسالل اسستخاام السةوابط المتاحسة علسى موععنسا، فإنسك 

ستخضع لسٌاسة الخصوصٌة المتعلقة بهنه المواعع، و التً عا تختلف عن سٌاسة الموعع. مما ٌتطلب منك عةاء  سٌاسة 

 الخصوصٌة المتعلقة بتلك المواعع.

 لبوابة عا تحتوي على ةوابط الكتةونٌة لمواعع أو بوابات عا تستخام طةعاً لحماٌة البٌانات و خصوصٌاتها تختلسف هنه ا

عن الطةق المستخامة لاٌنا، و نحن غٌة مسلولٌن عن محتوٌسات و طسةق خصوصسٌات المواعسع االخسة  التسً ال تقسع 

و ننصسسحك بسسالةجوع السسى اشسسعاةات الخصوصسسٌة تحسست استضسسافة موعسسع السسوزاة  و تتسسولى جهاتهسسا مسسسلولٌة حماٌتهسسا، 

 الخاصة بتلك المواعع.

  فً كل االحوال لن نقوم بالبٌع او التأجٌة او المتاجة  ببٌاناتك لمصلحة أي طةف ثالث خساةس هسنا الموعسع. و سسنحافظ

 فً كافة األوعات على خصوصٌة كافة بٌاناتك الشخصٌة التً نتحصل علٌها و سةٌتها.

 ئل فً مجال التقنٌة، و التغٌة فً نطاق القوانٌن المتعلقة بالمجال أاللكتةونً ، فسالموعع ٌحستذظ بسالحق نظةاً للتطوة الها

فً تعاٌل بنوا سٌاسة الخصوصٌة هنه و شةوطها فً أي وعت ٌةاه مالئماً، و ٌتم تنذٌن التعاٌالت على هسنه الصسذحة، 

 و ٌتم إخطاةكم فً حالة إجةاء أٌة تعاٌالت نات تأثٌة.

 ظ على بٌاناتك الشخصٌة ،ٌتم تأمٌن التخزٌن االلكتةونً و البٌانات الشخصٌة المةسسلة باسستخاام التقنٌسات األمنٌسة للحذا

 المناسبة.

 :ٌمكنك ادتصال بنا اائماً لإلجابة عن استذساةاتك بخصوص هنه السٌاسة من خالل 
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