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سياسة خصوصية البيانات
تمهيد
توجــب سياســة خصوصيــة البيانــات عــى كل مــن يعمــل لصالــح
المؤسســة ويشــمل أعضــاء مجلــس األمنــاء واألمــن العــام والموظفــن
والمستشــارين والمتطوعــن (المحافظــة عــى خصوصيــة بيانــات المانحــن
و المتربعــن والمتطوعــن والمســتفيدين وعــدم مشــاركتها مــع أحــد إال
فــي نطــاق ضيــق جــدا حســب مــا ســيوضح فــي الفقــرات التاليــة؛ كمــا
توجــب السياســة اســتخدام البيانــات الخاصــة ألغــراض المؤسســة فقــط
بمــا تقتضيــه المصلحــة.
النطاق
تطبــق هــذه السياســة عــى جميــع مــن يعمــل لصالــح المؤسســة ســواء
كانــوا أعضــاء مجلــس األمنــاء أو مســئولني تنفيذيــن أو موظفــن أو
متطوعــن أو مستشــارين بــرف النظــر عــن مناصبهــم فــي المؤسســة.
البيانات
البيانــات ،هنــا ،تشــمل أي بيانــات عامــة أو خاصــة مثــل البيانــات الشــخصية
أو الربيــد االلكرتونــي أو المراســات أو أي بيانــات أخــرى تقــدم المؤسســة
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ســواء مــن المتطوعــن ،المانحــن ،المتربعــن أو المســتفيدين مــن خدمــات
المؤسســة.
الضمانات
تهــدف هــذه السياســة اىل توضيــح إجــراءات التعامــل مــع البيانــات و
المحافظــة عــى خصوصيتهــا داخــل المؤسســة أو مــن خــال موقــع
المؤسســة االلكرتونــي.
تضمن المؤسســة ما ييل:
• أن تتعامــل المؤسســة مــع جميــع بيانــات المتعاملــن معهــا برسيــة
تامــة مــا لــم يوافقــوا عــى النــر.
• لــن تقــوم ببيــع أو مشــاركة بيانــات المتعاملــن معهــا مــع أي جهــة
أخــرى دون إذنهــم.
• لــن ترســل المؤسســة أي إيميــات أو رســائل نصيــة للمتعاملــن معهــا
ســواء بواســطتها أو بواســطة أي جهــة أخــرى دون إذنهــم.
• أن تنــر المؤسســة سياســة خصوصيــة البيانــات عىل موقعهــا االلكرتوني
إن وجــد ،وأن تكــون متوفــرة عنــد الطلب مطبوعــة أو الكرتونية .
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نمــوذج لسياســة خصوصية البيانــات للمواقع االلكرتونية:
(نشــكرك أيهــا الزائــر الكريــم عــى زيارتــك لموقعنــا عــى االنرتنــت و نتعهــد
لــك بالمحافظــة عــى خصوصيــة بياناتــك الــي تزودنــا بهــا مــن خــال
الموقــع ؛ كمــا نلــزم بتوضيــح سياســتنا المتعلقــة بخصوصيــة بياناتــك و
هــي كمــا يــي :

• مــن حقــك معرفــة كيفيــة اســتخدام البيانــات الــي تشــاركها مــع موقعنــا
االلكرتوني .
• نلــزم بحمايــة حقــوق جميــع زوار ومســتخدمي هــذا الموقــع و نلــزم
بالحفــاظ عــى رسيــة البيانــات و قــد أعددنــا سياســة الخصوصيــة هــذه
ألجــل اإلفصــاح عــن النهــج الــذي نتبعــه فــي جميــع البيانــات و نرشهــا عــى
هــذا الموقــع االلكرتونــي .
• نؤكــد لــك أن خصوصيتــك تشــكل لنــا أولويــة كــرى ،ولــن نســتخدم تلــك
البيانــات إال بالطريقــة المالئمــة للحفــاظ عــى خصوصيتــك بشــكل آمــن.
ً
أيضا أن الموقع ال يمارس أي أنشــطة تجارية.
• نؤكــد لــك

• ال نقــوم نهائيـ ً
ـا بتبــادل البيانــات الشــخصية مــع أي جهــة تجاريــة باســتثناء

مــا يتــم اإلعــان عنــه للمســتخدم الكريــم و بعــد موافقتــه عــى ذلــك.
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ً
نهائيــا باســتخدام بيانــات المســتخدمني الكــرام بإرســال رســائل
• ال نقــوم
ذات محتــوى تجــاري أو ترويجــي.
• قــد نســتخدم البيانــات المســجلة فــي الموقــع لعمــل االســتبانات وأخــذ
اآلراء بهــدف تطويــر الموقــع و تقديــم تجربــة اســتخدام أكــر ســهولة و
فعاليــة للــزوار والمســتخدمني الكــرام ؛ كمــا يمكننــا مــن التواصــل معكــم
عنــد الحاجــة فــي حالــة رغبتكــم فــي التــرع للمشــاريع واألعمــال الخرييــة أو
رغبتكــم فــي االطــاع عــى مــا يســتجد مــن المشــاريع واألعمــال الخرييــة
الــي تقــوم بهــا المؤسســة حيــث تســاعدنا هــذه البيانــات فــي التواصــل
معــك  ،واالجابــة عــن استفســاراتك  ،وتنفيــذ طلباتــك قــدر اإلمــكان.
• ال نقــوم بمشــاركة هــذه البيانــات مــع أطــراف خارجيــة إال إذا كانــت
هــذه الجهــات الزمــة فــي عمليــة اســتكمال طلبــك ،مــا لــم يكــن ذلــك فــي
إطــار بيانــات جماعيــة تســتخدم ألغــراض إحصائيــة وبحثيــة  ،دون اشــتمالها
عــى أيــة بيانــات مــن الممكــن اســتخدامها للتعريــف بــك .
• فــي الحــاالت الطبيعيــة يتــم التعامــل مــع البيانــات بصــورة آليــة الكرتونيــة
مــن خــال التطبيقــات و الربامــج المحــددة لذلــك ،دون أن يســتلزم ذلــك
مشــاركة الموظفــن أو اطالعهــم عــى تلــك البيانــات.
• وفــي حــاالت اســتثنائية كالتحقيقــات والقضايــا قــد يطلــع عليهــا
ً
خضوعــا
موظفــي الجهــات الرقابيــة أو مــن يلــزم اطالعــه عــى ذلــك،
ألحــكام القانــون وأوامــر الجهــات القضائيــة.
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• تنطبــق سياســة الخصوصيــة هــذه عــى الخدمــات و التعامــات كافــة
والــي يتــم إجراؤهــا عــى الموقــع إال فــي الحــاالت الــي يتــم النــص
فيهــا عــى خدمــات أو تعامــات ذات خصوصيــة ،فإنــه يكــون لهــا سياســة
خصوصيــة منفصلــة  ،وغــر مدمجــة بسياســة الخصوصيــة هــذه.
• عــى الرغــم مــن ذلــك  ،قــد يحتــوي الموقــع عــى روابــط لمواقــع
الكرتونيــة أخــرى تقــع خــارج ســيطرتنا  ،وال تغطيهــا سياســة الخصوصيــة
هــذه  ،وفــي حــال قمــت بالوصــول إىل مواقــع أخــرى مــن خــال اســتخدام
الروابــط المتاحــة عــى موقعنــا  ،فإنــك ســتخضع لسياســة الخصوصيــة
المتعلقــة بهــذه المواقــع  ،و الــي قــد تختلــف عــن سياســة موقعنــا ؛
ممــا يتطلــب منــك قــراءة سياســة الخصوصيــة المتعلقــة بتلــك المواقــع .
• هــذه البوابــة قــد تحتــوي عــى روابــط الكرتونيــة لمواقــع أو بوابــات
ً
طرقــا لحمايــة البيانــات و خصوصياتهــا تختلــف عــن الطــرق
قــد تســتخدم
المســتخدمة لدينــا  ،و نحــن غــر مســؤولني عــن محتويات و طــرق خصوصيات
المواقــع األخــرى الــي ال تقــع تحــت اســتضافة موقــع المؤسســة و تتــوىل
جهاتهــا مســؤولية حمايتهــا ،وننصحــك بالرجــوع اىل إشــعارات الخصوصيــة
الخاصــة بتلــك المواقــع .
• فــي كل األحــوال لــن نقــوم بالبيــع أو التأجــر أو المتاجــرة ببياناتــك
لمصلحــة أي طــرف ثالــث خــارج هــذا الموقــع ؛ و ســنحافظ فــي جميــع
األوقــات عــى خصوصيــة ورسيــة بياناتــك الشــخصية الــي نتحصــل عليهــا .
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• نظـ ً
ـرا للتطــور الهائــل فــي مجــال التقنيــة  ،و التغــر فــي نطــاق القوانــن
المتعلقــة بالمجــال االلكرتونــي  ،فالموقــع يحتفــظ بالحــق فــي تعديــل
بنــود سياســة الخصوصيــة هــذه و رشوطهــا فــي أي وقــت يــراه مالئمــا،
و يتــم تنفيــذ التعديــات عــى هــذه الصفحــة  ،و يتــم إخطاركــم فــي حالــة
إجــراء أيــة تعديــات ذات تأثــر.
• للحفــاظ عــى بياناتــك الشــخصية  ،يتــم تأمــن التخزيــن االلكرتونــي و
البيانــات الشــخصية المرســلة باســتخدام التقنيــات األمنيــة المناســبة.
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