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 :دقدمةامل

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

اإلدارة واملسؤؤؤؤنوللت التنفي ولت واملو فلت واملسؤؤؤؤاشؤؤؤؤار(ن واملتطوعلتى املحايةة على خصؤؤؤؤوصؤؤؤؤية 

ق ضيق مشاركتها ألي أحد إال في نطابيانات املانحلت واملتبرعلت واملتطوعلت واملستفيدون وعدم 

جدا حسؤؤب ما سؤؤيويؤؤح في الفقتات التاليةت كما توجب السؤؤياسؤؤة اسؤؤتتدام البيانات ال اصؤؤة 

 ألغتاض الجمعية يقط بما تقتضيه املصلحةت

 :النطاق

تطبق ھ ه السؤؤياسؤؤة على جميع من  عمل لصؤؤالح الجمعءة سؤؤواء كانوا أعضؤؤاء مجلس إدارة أو 

مو فلت أو متطوعلت أو مسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤارصن بصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤت  النةت عن مناصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ه  في  مسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤنوللت تنفء  لت أو 

 الجمعءةت

 :البيانات

البيانات، هنا، تشؤؤؤؤمل أي بيانات عامة أو خاصؤؤؤؤة منل البيانات ال ؤؤؤؤ صؤؤؤؤية أو البرود اإللكترو   

م للجمعية سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤواء من املتطوعلت، املانحلت، املتبرعلت أو  قدا
 
أو املتاسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤات أو أي بيانات أختع ت

 دون من خدمات الجمعيةتاملستفي

 :الضمانات

تهد  ه ه السؤؤؤؤؤؤؤياسؤؤؤؤؤؤؤة إاى توضؤؤؤؤؤؤؤيا إجتاءات التعامل مع البيانات واملحايةة على خصؤؤؤؤؤؤؤوصؤؤؤؤؤؤؤيتها 

 داخل الجمعية أو من خال موقع الجمعية اإللكترو  ت

 تضمن الجمعية ما ولي:

 تتعلى النشأت تتعامل الجمعية مع جميع بيانات املتعامللت معها بست(ة تامة ما ل  ووايقوا 

 لن تقوم ببيع أو مشاركة بيانات املتعامللت معها مع أي جهة أختع دوت إذنه ت

لن تتسل الجمعية أي إوميات أو رسائل نصية للمتعامللت معها سواء بواسطتها أو بواسطة أي 

 جهة اختع دوت إذنه ت
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وأت تكوت أت تنشؤؤؤؤؤؤت الجمعية سؤؤؤؤؤؤياسؤؤؤؤؤؤة خصؤؤؤؤؤؤوصؤؤؤؤؤؤية البيانات على موقعها اإللكترو  ، إت وجد، 

 متويتة عند الطلب مطبوعة أو إلكترونيةت

 أت وكوت للجمعية سياسة خاصة بتصوصية البيانات للمواقع اإللكترونيةت

 :نموذج لسياسة خصوصية البيانات للمواقع اإللكترونية

 شؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤكت  أكهؤؤؤؤؤا الاائت الكت(  على ا(ؤؤؤؤؤارتؤؤؤؤؤل ملوقعنؤؤؤؤؤا على االنترنؤؤؤؤؤ  ونتعهؤؤؤؤؤد لؤؤؤؤؤل بؤؤؤؤؤاملحؤؤؤؤؤايةؤؤؤؤؤة على 

ل التي تاودنا بها من خال املوقعت كما نلتزم لل بتوضؤؤؤؤؤيا سؤؤؤؤؤياسؤؤؤؤؤانا املتعلقة خصؤؤؤؤؤوصؤؤؤؤؤية بيانات

 بتصوصية بياناتل وهي كما ولي:

 من حقل معتية كيفية استتدام البيانات التي تشاركها مع موقعنا اإللكترو  ت

نلتزم بحماوة حقوق جميع اوار ومسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتتدم  ه ا املوقع ونلتزم بالحفاب على سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤت(ة البيانات 

أعددنا سياسة ال صوصية ه ه لإليصاح عن النهج ال ي نابعه في جمع البيانات و شتها وقد 

 على ه ا املوقع اإللكترو  ت

ننكد لل أت خصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ،تل تشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤكل لنا أولو(ة كبرع، وسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤو  لن  سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتتدم تلل البيانات إال 

 بالطت(قة املائمة للحفاب على خصوص،تل بشكل آمنت

 أي أ شطة تجار(ةتننكد لل أوضا أت املوقع ال ومارس 

 بابادل البيانات ال ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ صؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤية مع أي جهة تجار(ة باسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤت ناء ما وت  اإلعات عنه 
ً
ال نقوم نهائيا

 للمستتدم الكت(  وبعد موايقته على ذللت

 باسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتتدام بيانات املسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتتدملت الكتام بىرسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤال رسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤائل ذات محتوع تجاري أو 
ً
ال نقوم نهائيا

 تتو(جيت

في املوقع لعمل االسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤابانات وأخ  ايراء بهد  تطو(ت املوقع  قد  سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتتدم البيانات امل ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤجلة

وتقدو  تجتبة اسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتتدام أكلر سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤهولة ويعالية للاوار واملسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتتدملت الكتامت كما ومكننا من 

التواصؤؤؤؤؤؤؤؤؤل معك  عند الحاجة في حالة رغبتك  في التبريع للمشؤؤؤؤؤؤؤؤؤاريع واألعمال ال لروة أو رغبتك  

اريع واألعمال ال لروة التي تقوم بها الجمعية حيث تسؤؤؤاعدنا في االطاع على ما يسؤؤؤتجد من املشؤؤؤ

 ه ه البيانات في التواصل معل، واإلجابة عن استفساراتل، وتنفي  طلباتل قدر اإلمكاتت
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ال نقوم بمشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاركة ه ه البيانات مع أطتا  خارجية إال إذا كان  ه ه الجهات الامة في عملية 

سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتتؤدم ل غتاض اإلحصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤائيؤة اسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتكمؤال طلبؤل، مؤا ل  وكن ذلؤل في إطؤار 
 
بيؤانؤات جمؤاعيؤة ت

 واألبحاث، دوت اشتمالها على أوة بيانات من املمكن استتدامها للتعت(ف بلت

في الحؤؤاالت الطبيعيؤؤة وت ي التعؤؤامؤؤل مع البيؤؤانؤؤات والبيؤؤانؤؤات بصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤورة آليؤؤة )الكترونيؤؤةى من خال 

دة ل لل، دوت أت يسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتلام ذلل مشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاركة املو فلت أو إطاعه  على  التطبيقات والبرامج املحدا

 تلل البياناتت

لع علةها مو فو الجهات التقابية أو من 
ل
وفي حاالت اسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤت نائية )كالتحقيقات والقضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاواى قد وط

 ولام اطاعه على ذلل؛ خضوًعا ألحكام القانوت وأوامت الجهات القضائيةت

ة ال دمات والتعامات التي وت  إج
ل
ع تاؤها على املوقتنطبق سؤؤؤؤياسؤؤؤؤة ال صؤؤؤؤوصؤؤؤؤية ه ه على كاي

إال في الحاالت التي وت ي يةها النصي على خدمات أو تعامات ذات خصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤية؛ يىنه وكوت لها 

 خصوصية منفصلة، وغلر مدمجة بسياسة ال صوصية ه هت
 
 سياسة

على التغ  من ذلل قد وحتوي املوقع على روابط ملواقع إلكترونية أختع تقع خارج سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيطتتنا، 

ال صؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤية ه ه، في حال قم  بالوصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤول إاى مواقع أختع من خال وال تغطةها سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤياسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة 

قة به ه   
ل
اسؤؤؤؤتتدام التوابط املتاحة على موقعنا؛ يىنل سؤؤؤؤتتضؤؤؤؤع لسؤؤؤؤياسؤؤؤؤة ال صؤؤؤؤوصؤؤؤؤية املتعل

املواقع، والتي قد تتتلف عن سؤؤؤؤؤؤؤياسؤؤؤؤؤؤؤة املوقع؛ مما وتطلب منل قتاءة سؤؤؤؤؤؤؤياسؤؤؤؤؤؤؤة ال صؤؤؤؤؤؤؤوصؤؤؤؤؤؤؤية 

قة بتلل املواقعت  
ل
 املتعل

 لحمؤؤؤاوؤؤؤة  هؤؤؤ ه البوابؤؤؤة قؤؤؤد تحتوي 
ً
على روابط إلكترونيؤؤؤة ملواقع أو بوابؤؤؤات قؤؤؤد تسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتتؤؤؤدم طتقؤؤؤا

البيؤؤانؤؤات وخصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيؤؤاتهؤؤا تتتلف عن الطتق املسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتتؤؤدمؤؤة لؤؤدونؤؤا، ونحن غلر مسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤنوللت عن 

محتو(ات وطتق خصؤؤؤؤؤوصؤؤؤؤؤيات املواقع األختع التي ال تقع تح  اسؤؤؤؤؤتضؤؤؤؤؤاية موقع الواارة وتتواى 

 إشعارات ال صوصية ال اصة بتلل املواقعتجهاتها مسنولية حماوتها، وننصحل بالتجوع إاى 

في كل األحوال لن نقوم بالبيع أو التأجلر أو املتاجتة ببياناتل أو بياناتل ملصؤؤؤؤلحة أي طت   الث 

ة األوقات على خصؤؤؤؤؤؤؤوصؤؤؤؤؤؤؤية كاية بياناتل ال ؤؤؤؤؤؤؤ صؤؤؤؤؤؤؤية التي 
ا
خارج ه ا املوقعت وسؤؤؤؤؤؤؤنحايف في كاي

 نتحصل علةها وست(تهات
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ر الهؤؤائؤؤل في م ر في نطؤؤاق القوانلت املتعلقؤؤة بؤؤاملجؤؤال اإللكترو  ؛ نةًتا للتطوي جؤؤال التقنيؤؤة، والتغلي

  في تعدول بنود سؤؤؤؤؤؤؤياسؤؤؤؤؤؤؤة ال صؤؤؤؤؤؤؤوصؤؤؤؤؤؤؤية ه ه وشؤؤؤؤؤؤؤتوطها في أي وق   وتاه 
ياملوقع وحتفف بالحقل

، و(ت  تنفي  التعدوات على ه ه الصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤفحة، و(ت  إخطارك  في حالة إجتاء أوة تعدوات 
ً
مائما

 ذات تأ لرت

ياناتل ال ؤؤؤ صؤؤؤية، وت  تأملت التتا(ن اإللكترو   والبيانات ال ؤؤؤ صؤؤؤية املتسؤؤؤلة للحفاب على ب

 باستتدام التقنيات األمنية املناسبةت

 لإلجابة عن اسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتفسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاراتل بتصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤو  ه ه السؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤياسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة من خال 
ً
ومكنل االتصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤال بنا دائما

 ىت0502554040ى او )0172219595)

 :اعتماد مجلس اإلدارة

 في االجتماع ه ه السؤؤؤؤياسؤؤؤؤة آمال للتنمية األسؤؤؤؤت(ة بتم،س مشؤؤؤؤيط جمعيةاعتمد مجلس إدارة 

 وتحل ه ه السياسة محل جميع سياساتى 1/4/41هؤ  رق  القتار )17/06/1441في  ى  4)  رق 

  خصوصية البيانات
ً
 ت املوضوعة سابقا

 

 


