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مقدمة
توجب سٌاسة خصوصٌة البٌانات على كل من ٌعمل لصالح الجمعٌة (وٌشمل أعضاء مجلس اإلدارة
والمسؤولٌن التنفٌذٌٌن والموظفٌن والمستشارٌن والمتطوعٌن) المحافظة على خصوصٌة بٌانات المانحٌن
والمتبرعٌن والمتطوعٌن والمستفٌدٌن وعدم مشاركتها ألي أحد إال فً نطاق ضٌق جدا حسب ما سٌوضح
فً الفقرات التالٌة .كما توجب السٌاسة استخدام البٌانات الخاصة ألغراض الجمعٌة فقط بما تقتضٌه
المصلحة.
النطاق
تطبق ھذه السٌاسة على جمٌع من ٌعمل لصالح الجمعٌة سواء كانوا أعضاء مجلس إدارة أو مسؤولٌن
تنفٌذٌٌن أو موظفٌن أو متطوعٌن أو مستشارٌن بصرف النظر عن مناصبهم فً الجمعٌة.
البٌانات
البٌانات ،ھنا ،تشمل أي بٌانات عامة أو خاصة مثل البٌانات الشخصٌة أو البرٌد اإللكترونً أو المراسالت
أو أي بٌانات أخرى ُتق َّدم للجمعٌة سواء من المتطوعٌن ،المانحٌن ،المتبرعٌن أو المستفٌدٌن من خدمات
الجمعٌة.
الضمانات
تهدف ھذه السٌاسة إلى توضٌح إجراءات التعامل مع البٌانات والمحافظة على خصوصٌتها داخل الجمعٌة أو
من خالل موقع الجمعٌة اإللكترونً.
تضمن الجمعٌة ما ٌلً:






أن تتعامل الجمعٌة مع جمٌع بٌانات المتعاملٌن معها بسرٌة تامة ما لم ٌوافقوا على النشر.
لن تقوم ببٌع أو مشاركة بٌانات المتعاملٌن معها مع أي جهة أخرى دون إذنهم.
لن ترسل الجمعٌة أي إٌمٌالت أو رسائل نصٌة للمتعاملٌن معها سواء بواسطتها أو بواسطة أي جهة
اخرى دون إذنهم.
أن تنشر الجمعٌة سٌاسة خصوصٌة البٌانات على موقعها اإللكترونً ،إن وجد ،وأن تكون متوفرة
عند الطلب مطبوعة أو إلكترونٌة.
أن ٌكون للجمعٌة سٌاسة خاصة بخصوصٌة البٌانات للمواقع اإللكترونٌة.
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نموذج لسٌاسة خصوصٌة البٌانات للمواقع اإللكترونٌة
نشكرك أٌها الزائر الكرٌم على زٌارتك لموقعنا على االنترنت ونتعهد لك بالمحافظة على خصوصٌة بٌاناتك
التً تزودنا بها من خالل الموقع .كما نلتزم لك بتوضٌح سٌاستنا المتعلقة بخصوصٌة بٌاناتك وھً كما ٌلً:













من حقك معرفة كٌفٌة استخدام البٌانات التً تشاركها مع موقعنا اإللكترونً.
نلتزم بحماٌة حقوق جمٌع زوار ومستخدمً ھذا الموقع ونلتزم بالحفاظ على سرٌة البٌانات وقد
أعددنا سٌاسة الخصوصٌة ھذه لإلفصاح عن النهج الذي نتبعه فً جمع البٌانات ونشرھا على ھذا
الموقع اإللكترونً.
نؤكد لك أن خصوصٌتك تشكل لنا أولوٌة كبرى ،وسوف لن نستخدم تلك البٌانات إال بالطرٌقة
المالئمة للحفاظ على خصوصٌتك بشكل آمن.
نؤكد لك أٌضا أن الموقع ال ٌمارس أي أنشطة تجارٌة.
ال نقوم نهائٌا ً بتبادل البٌانات الشخصٌة مع أي جهة تجارٌة باستثناء ما ٌتم اإلعالن عنه للمستخدم
الكرٌم وبعد موافقته على ذلك.
ال نقوم نهائٌا ً باستخدام بٌانات المستخدمٌن الكرام بإرسال رسائل ذات محتوى تجاري أو تروٌجً.
قد نستخدم البٌانات المسجلة فً الموقع لعمل االستبانات وأخذ اآلراء بهدف تطوٌر الموقع وتقدٌم
تجربة استخدام أكثر سهولة وفعالٌة للزوار والمستخدمٌن الكرام .كما ٌمكننا من التواصل معكم عند
الحاجة فً حالة رغبتكم فً التبرُّ ع للمشارٌع واألعمال الخٌرٌة أو رغبتكم فً االطالع على ما
ٌستجد من المشارٌع واألعمال الخٌرٌة التً تقوم بها الجمعٌة حٌث تساعدنا ھذه البٌانات فً
التواصل معك ،واإلجابة عن استفساراتك ،وتنفٌذ طلباتك قدر اإلمكان.
ال نقوم بمشاركة ھذه البٌانات مع أطراف خارجٌة إال إذا كانت ھذه الجهات الزمة فً عملٌة
استكمال طلبك ،ما لم ٌكن ذلك فً إطار بٌانات جماعٌة ُتستخدم لألغراض اإلحصائٌة واألبحاث،
دون اشتمالها على أٌة بٌانات من الممكن استخدامها للتعرٌف بك.
فً الحاالت الطبٌعٌة ٌت ُّم التعامل مع البٌانات والبٌانات بصورة آلٌة (الكترونٌة) من خالل التطبٌقات
والبرامج المح َّددة لذلك ،دون أن ٌستلزم ذلك مشاركة الموظفٌن أو اطالعهم على تلك البٌانات.
وفً حاالت استثنائٌة (كالتحقٌقات والقضاٌا) قد ّ
ٌطلع علٌها موظفو الجهات الرقابٌة أو من ٌلزم
اطالعه على ذلك؛ خضوعًا ألحكام القانون وأوامر الجهات القضائٌة.
تنطبق سٌاسة الخصوصٌة ھذه على كا ّفة الخدمات والتعامالت التً ٌتم إجراؤھا على الموقع إال فً
الحاالت التً ٌت ُّم فٌها النصُّ على خدمات أو تعامالت ذات خصوصٌة؛ فإنه ٌكون لها سٌاس ُة
خصوصٌة منفصلة ،وغٌر مدمجة بسٌاسة الخصوصٌة ھذه.
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على الرغم من ذلك قد ٌحتوي الموقع على روابط لمواقع إلكترونٌة أخرى تقع خارج سٌطرتنا ،وال
تغطٌها سٌاسة الخصوصٌة ھذه ،فً حال قمت بالوصول إلى مواقع أخرى من خالل استخدام
الروابط المتاحة على موقعنا؛ فإنك ستخضع لسٌاسة الخصوصٌة المتعلِّقة بهذه المواقع ،والتً قد
تختلف عن سٌاسة الموقع؛ مما ٌتطلب منك قراءة سٌاسة الخصوصٌة المتعلِّقة بتلك المواقع.
ھذه البوابة قد تحتوي على روابط إلكترونٌة لمواقع أو بوابات قد تستخدم طرقا ً لحماٌة البٌانات
وخصوصٌاتها تختلف عن الطرق المستخدمة لدٌنا ،ونحن غٌر مسؤولٌن عن محتوٌات وطرق
خصوصٌات المواقع األخرى التً ال تقع تحت استضافة موقع الوزارة وتتولى جهاتها مسؤولٌة
حماٌتها ،وننصحك بالرجوع إلى إشعارات الخصوصٌة الخاصة بتلك المواقع.
فً كل األحوال لن نقوم بالبٌع أو التأجٌر أو المتاجرة ببٌاناتك أو بٌاناتك لمصلحة أي طرف ثالث
خارج ھذا الموقع .وسنحافظ فً كا َّفة األوقات على خصوصٌة كافة بٌاناتك الشخصٌة التً نتحصل
علٌها وسرٌتها.
للتطور الهائل فً مجال التقنٌة ،والتغٌُّر فً نطاق القوانٌن المتعلقة بالمجال اإللكترونً؛
نظرً ا
ُّ
ت ٌراه مالئماً،
ِّ
فالموقع ٌحتفظ بالحق فً تعدٌل بنود سٌاسة الخصوصٌة ھذه وشروطها فً أي وق ٍ
وٌتم تنفٌذ التعدٌالت على ھذه الصفحة ،وٌتم إخطاركم فً حالة إجراء أٌة تعدٌالت ذات تأثٌر.
للحفاظ على بٌاناتك الشخصٌةٌ ،تم تأمٌن التخزٌن اإللكترونً والبٌانات الشخصٌة المرسلة باستخدام
التقنٌات األمنٌة المناسبة.
ٌمكنك االتصال بنا دائما ً لإلجابة عن استفساراتك بخصوص ھذه السٌاسة من خالل البرٌد
اإللكترونً alhadaber183@gmail.com
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