
 

 

 س�اسة خصوص�ة الب�انات
 

ض  تجب س�اسة خصوص�ة الب�انات ع� كل من �عمل لصالح الجمع�ة (و�شمل أعضاء مجلس اإلدارة والمسؤولني
ض  ض والموظفني ض التنف�ذيني ض والمتطوعني عني ض والمت�ب ) المحافظة ع� خصوص�ة ب�انات المانحني ض والمستشار�ن والمتطوعني

ي الفقرات التال�ة. كما توجب 
ي نطاق ضيق جدا حسب ما سيوضح �ض

والمستف�دين وعدم مشاركتها ألي أحد إال �ض
 الس�اسة استخدام الب�انات الخاصة ألغراض الجمع�ة فقط بما تقتض�ه المصلحة. 

 
 الب�انات

ي أو المراسالت أو أي 
ويض �د اإلل��ت الب�انات، هنا، �شمل أي ب�انات عامة أو خاصة مثل الب�انات الشخص�ة أو ال�ب

ض أو المستف�دين من خدمات الجمع�ة.  عني ، المت�ب ض ، المانحني ض م للجمع�ة سواء من المتطوعني قدَّ
ُ
 ب�انات أخرى ت

 
 الضمانات

لس�اسة إ� توضيح إجراءات التعامل مع الب�انات والمحافظة ع� خصوصيتها داخل الجمع�ة أو من تهدف هذە ا
 : . تضمن الجمع�ة ما ��ي ي

ويض  خالل موقع الجمع�ة اإلل��ت
•  . ض معها ���ة تامة ما لم يوافقوا ع� الن�ش  أن تتعامل الجمع�ة مع جميع ب�انات المتعاملني
ض معها مع أي جهة أخرى دون إذنهم. لن تقوم ببيع أو مشاركة ب�انات الم •  تعاملني
ض معها سواء بواسطتها أو بواسطة أي جهة اخرى دون  • لن ترسل الجمع�ة أي إ�م�الت أو رسائل نص�ة للمتعاملني

 إذنهم. 
، إن وجد، وأن تكون متوفرة عند الطلب  • ي

ويض أن تن�ش الجمع�ة س�اسة خصوص�ة الب�انات ع� موقعها اإلل��ت
ون�  ة. مطبوعة أو إل��ت

ون�ة.  •  أن �كون للجمع�ة س�اسة خاصة بخصوص�ة الب�انات للمواقع اإلل��ت
 

ون�ة  نموذج لس�اسة خصوص�ة الب�انات للمواقع اإلل��ت
ي  نت ونتعهد لك بالمحافظة ع� خصوص�ة ب�اناتك الئت �شكرك أيها الزائر ال���م ع� ز�ارتك لموقعنا ع� االن�ت

م لك بتوضيح س�استنا المتعلقة بخصوص�ة ب�اناتك و�ي كما ��ي تزودنا بها من خالل الم ض  : وقع. كما نل�ت
•  . ي

ويض ي �شاركها مع موقعنا اإلل��ت  من حقك معرفة ك�ف�ة استخدام الب�انات الئت
م بالحفاظ ع� ��ة الب�انات وقد أعددنا س�اسة  • ض م بحما�ة حقوق جميع زوار ومستخد�ي هذا الموقع ونل�ت ض نل�ت

. الخصوص�ة هذە لإل ي
ويض ها ع� هذا الموقع اإلل��ت ي جمع الب�انات و��ش

 فصاح عن النهج الذي نتبعه �ض
ى، وسوف لن �ستخدم تلك الب�انات إال بالط��قة المالئمة  • نؤكد لك أن خصوصيتك �شكل لنا أول��ة ك�ب

 للحفاظ ع� خصوصيتك �شكل آمن. 
 نؤكد لك أ�ضا أن الموقع ال �مارس أي أ�شطة تجار�ة.  •
 بتبادل الب�انات الشخص�ة مع أي جهة تجار�ة باستثناء ما يتم اإلعالن عنه للمستخدم ال���م ال نقوم نهائ •

�
�ا

 و�عد موافقته ع� ذلك. 
•  . ي ض ال�رام ب�رسال رسائل ذات محتوى تجاري أو ترو��ب  باستخدام ب�انات المستخدمني

�
 ال نقوم نهائ�ا

ي الموقع لعمل االستبانات وأخذ اآلراء بهدف تط��ر الموقع وتقد�م تج��ة  •
قد �ستخدم الب�انات المسجلة �ض

ض ال�رام.   استخدام أ��� سهولة وفعال�ة للزوار والمستخدمني
ي  •

�ة أو رغبتكم �ض ُّع للمشار�ــــع واألعمال الخ�ي ي الت�ب
ي حالة رغبتكم �ض

كما �مكننا من التواصل معكم عند الحاجة �ض
ي اال 

ي تقوم بها الجمع�ة ح�ث �ساعدنا هذە الب�انات �ض �ة الئت طالع ع� ما �ستجد من المشار�ــــع واألعمال الخ�ي
 التواصل معك، واإلجابة عن استفساراتك، وتنف�ذ طلباتك قدر اإلمكان. 



 

ي عمل�ة استكمال طل •
بك، ما ال نقوم بمشاركة هذە الب�انات مع أطراف خارج�ة إال إذا كانت هذە الجهات الزمة �ض

ستخدم لألغراض اإلحصائ�ة واألبحاث، دون اشتمالها ع� أ�ة ب�انات من 
ُ
ي إطار ب�انات جماع�ة �

لم �كن ذلك �ض
 الممكن استخدامها للتع��ف بك. 

امج  • ون�ة) من خالل التطب�قات وال�ب ي الحاالت الطب�ع�ة يتمُّ التعامل مع الب�انات والب�انات بصورة آل�ة (ال��ت
�ض

دة لذلك ض أو إطالعهم ع� تلك الب�انات. المحدَّ  ، دون أن �ستلزم ذلك مشاركة الموظفني
ي حاالت استثنائ�ة (كالتحق�قات والقضا�ا) قد �ّطلع عليها موظفو الجهات الرقاب�ة أو من �لزم اطالعه ع�  •

و�ض
ا ألحكام القانون وأوامر الجهات القضائ�ة.   ذلك؛ خضوع�

ة الخد •
ّ
ي الحاالت تنطبق س�اسة الخصوص�ة هذە ع� كاف

ي يتم إجراؤها ع� الموقع إال �ض مات والتعامالت الئت
 خصوص�ة منفصلة، وغ�ي 

ُ
ي يتمُّ فيها النصُّ ع� خدمات أو تعامالت ذات خصوص�ة؛ فإنه �كون لها س�اسة الئت

 مدمجة �س�اسة الخصوص�ة هذە. 
ون�ة أخرى تقع خارج  • س�طرتنا، وال تغطيها ع� الرغم من ذلك قد �حتوي الموقع ع� روابط لمواقع إل��ت

ي حال قمت بالوصول إ� مواقع أخرى من خالل استخدام الروابط المتاحة ع� 
س�اسة الخصوص�ة هذە، �ض

ي قد تختلف عن س�اسة الموقع؛ مما  قة بهذە المواقع، والئت
�
موقعنا؛ فإنك ستخضع لس�اسة الخصوص�ة المتعل

قة بتلك الم
�
 واقع. يتطلب منك قراءة س�اسة الخصوص�ة المتعل

 لحما�ة الب�انات  •
�
ون�ة لمواقع أو بوابات قد �ستخدم طرقا هذە البوابة قد تحتوي ع� روابط إل��ت

ض عن محت��ات وطرق خصوص�ات  وخصوص�اتها تختلف عن الطرق المستخدمة لدينا، ونحن غ�ي مسؤولني
ي ال تقع تحت استضافة موقع الجمع�ة وتتو� جهاتها مسؤول�ة حم ايتها، وننصحك المواقع األخرى الئت

 بالرج�ع إ� إشعارات الخصوص�ة الخاصة بتلك المواقع. 
ي كل األحوال لن نقوم بالبيع أو التأج�ي أو المتاجرة بب�اناتك أو ب�اناتك لمصلحة أي طرف ثالث خارج هذا  •

�ض
ي نتحصل عليها و��تها.  ة األوقات ع� خصوص�ة كافة ب�اناتك الشخص�ة الئت

َّ
ي كاف

 الموقع. وسنحافظ �ض
؛ فالموقع �حتفظ  • ي

ويض ض المتعلقة بالمجال اإلل��ت ي نطاق القوانني
ي مجال التقن�ة، والتغ�يُّ �ض

ر الهائل �ض ا للتطوُّ نظر�
، و�تم تنف�ذ التعد�الت ع� 

�
ي أي وقٍت يراە مالئما

وطها �ض ي تعد�ل بنود س�اسة الخصوص�ة هذە و�ش
بالحقِّ �ض

ي حالة إجراء أ�ة تعد�ال 
. هذە الصفحة، و�تم إخطاركم �ض  ت ذات تأث�ي

ي والب�انات الشخص�ة المرسلة باستخدام  •
ويض ض التخ��ن اإلل��ت للحفاظ ع� ب�اناتك الشخص�ة، يتم تأمني

 التقن�ات األمن�ة المناسبة. 
 


