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سياسة خصوصية البيانات

تمهيد
لصالــح  يعمــل  مــن  كل  عــى  البيانــات  خصوصيــة  سياســة  توجــب 
المؤسســة  ويشــمل أعضــاء مجلــس األمنــاء واألمــن العــام والموظفــن 
ــات المانحــن  ــة بيان والمستشــارين والمتطوعــن )المحافظــة عــى خصوصي
ــد إال  ــع أح ــاركتها م ــدم مش ــتفيدين وع ــن والمس ــن والمتطوع و المتربع
ــا  ــة؛  كم ــرات التالي ــي الفق ــيوضح ف ــا س ــب م ــدا حس ــق ج ــاق ضي ــي نط ف
توجــب السياســة اســتخدام البيانــات الخاصــة ألغــراض المؤسســة فقــط 

بمــا تقتضيــه المصلحــة.

النطاق
ــح المؤسســة ســواء  ــع مــن يعمــل لصال  تطبــق هــذه السياســة عــى جمي
أو  أو موظفــن  تنفيذيــن  أو مســئولن  األمنــاء  أعضــاء مجلــس  كانــوا 
ــة. ــي المؤسس ــم ف ــن مناصبه ــر ع ــرف النظ ــارين ب ــن أو مستش متطوع

البيانات
ــات الشــخصية  ــل البيان ــات عامــة أو خاصــة مث ــا، تشــمل أي بيان ــات، هن البيان
ــة  ــدم المؤسس ــرى تق ــات أخ ــات أو أي بيان ــي أو المراس ــد االلكرتون أو الربي
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ســواء مــن المتطوعــن، المانحــن، المتربعــن أو المســتفيدين مــن خدمــات 
المؤسســة.

الضمانات 
و  البيانــات  مــع  التعامــل  إجــراءات  توضيــح  اىل  السياســة  هــذه  تهــدف 
موقــع  خــال  مــن  أو  المؤسســة  داخــل  خصوصيتهــا  عــى  المحافظــة 

االلكرتونــي. المؤسســة 
 تضمن المؤسســة ما ييل: 

•   أن تتعامــل المؤسســة مــع جميــع بيانــات المتعاملــن معهــا برسيــة 
ــر. ــى الن ــوا ع ــم يوافق ــا ل ــة م تام

ــة  ــع أي جه ــا م ــن معه ــات المتعامل ــاركة بيان ــع أو مش ــوم ببي ــن تق  •   ل
ــم. ــرى دون إذنه أخ

ــا  ــن معه ــة للمتعامل ــائل نصي ــات أو رس ــة أي إيمي ــل المؤسس ــن ترس •   ل
ســواء بواســطتها أو بواســطة أي جهــة أخــرى دون إذنهــم.

•   أن تنــر المؤسســة سياســة خصوصيــة البيانــات عى موقعهــا االلكرتوني 
إن وجــد، وأن تكــون متوفــرة عنــد الطلب مطبوعــة أو الكرتونية .

 



مكة المكرمة - النسيم - بجوار مرور العاصمة المقدسة                   
       info@kafel.org.sa                 ص.ب: 723 مكة المكرمة

0555721100

3

نمــوذج لسياســة خصوصية البيانــات للمواقع االلكرتونية:
ــر الكريــم عــى زيارتــك لموقعنــا عــى االنرتنــت و نتعهــد   )نشــكرك أيهــا الزائ
خــال  مــن  بهــا  تزودنــا  الــي  بياناتــك  عــى خصوصيــة  بالمحافظــة  لــك 
الموقــع ؛ كمــا نلــزم  بتوضيــح سياســتنا المتعلقــة بخصوصيــة بياناتــك و 

ــيل : ــا ي ــي كم ه

 • مــن حقــك معرفــة كيفيــة اســتخدام البيانــات الــي تشــاركها مــع موقعنــا 
. االلكرتوني 

ــزم  ــع و نل ــذا الموق ــتخدمي ه ــع زوار ومس ــوق جمي ــة حق ــزم بحماي  • نل
بالحفــاظ عــى رسيــة البيانــات و قــد أعددنــا سياســة الخصوصيــة هــذه 
ألجــل اإلفصــاح عــن النهــج الــذي نتبعــه فــي جميــع البيانــات و نرهــا عــى 

ــي . ــع االلكرتون ــذا الموق ه
ــك  ــتخدم تل ــن نس ــربى، ول ــة ك ــا أولوي ــكل لن ــك تش ــك أن خصوصيت ــد ل • نؤك

ــن. ــكل آم ــك بش ــى خصوصيت ــاظ ع ــة للحف ــة المائم ــات إال بالطريق البيان
• نؤكــد لــك أيضًا أن الموقع ال يمارس أي أنشــطة تجارية.

ــًا بتبــادل البيانــات الشــخصية مــع أي جهــة تجاريــة باســتثناء  • ال نقــوم نهائي
مــا يتــم اإلعــان عنــه للمســتخدم الكريــم و بعــد موافقتــه عــى ذلــك.
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ــائل  ــال رس ــرام بإرس ــتخدمن الك ــات المس ــتخدام بيان ــًا باس ــوم نهائي •   ال نق
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 
ــا مــن التواصــل معكــم  ــزوار والمســتخدمن الكــرام ؛ كمــا يمكنن ــة لل فعالي
عنــد الحاجــة فــي حالــة رغبتكــم فــي التــربع للمشــاريع واألعمــال الخرييــة أو 
ــة  ــال الخريي ــاريع واألعم ــن المش ــتجد م ــا يس ــى م ــاع ع ــي االط ــم ف رغبتك
ــل  ــي التواص ــات ف ــذه البيان ــاعدنا ه ــث تس ــة حي ــا المؤسس ــوم به ــي تق ال

ــكان. ــدر اإلم ــك ق ــذ طلبات ــاراتك ، وتنفي ــن استفس ــة ع ــك ، واالجاب مع
•   ال نقــوم بمشــاركة هــذه البيانــات مــع أطــراف خارجيــة إال إذا كانــت 
هــذه الجهــات الزمــة فــي عمليــة اســتكمال طلبــك، مــا لــم يكــن ذلــك فــي 
ــتمالها  ــة ، دون اش ــة وبحثي ــراض إحصائي ــتخدم ألغ ــة تس ــات جماعي ــار بيان إط

ــك . ــف ب ــتخدامها للتعري ــن اس ــن الممك ــات م ــة بيان ــى أي ع
 •   فــي الحــاالت الطبيعيــة يتــم التعامــل مــع البيانــات بصــورة آليــة الكرتونيــة 
مــن خــال التطبيقــات و الربامــج المحــددة لذلــك، دون أن يســتلزم ذلــك 

ــات. مشــاركة الموظفــن أو اطاعهــم عــى تلــك البيان
عليهــا  يطلــع  قــد  والقضايــا   كالتحقيقــات  اســتثنائية  حــاالت  وفــي     •
يلــزم اطاعــه عــى ذلــك، خضوعــًا  أو مــن  الرقابيــة  الجهــات  موظفــي 

القضائيــة. الجهــات  وأوامــر  القانــون  ألحــكام 
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ــة  ــات كاف ــات و التعام ــى الخدم ــذه ع ــة ه ــة الخصوصي ــق سياس •   تنطب
والــي يتــم إجراؤهــا عــى الموقــع إال فــي الحــاالت الــي يتــم  النــص 
ــه يكــون لهــا سياســة  ــة، فإن فيهــا عــى خدمــات أو تعامــات ذات خصوصي

خصوصيــة منفصلــة ، وغــري 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 
، فإنــك ســتخضع لسياســة الخصوصيــة  الروابــط المتاحــة عــى موقعنــا 
المتعلقــة بهــذه المواقــع ، و الــي قــد تختلــف عــن سياســة موقعنــا ؛ 
ــك المواقــع . ــة المتعلقــة بتل ــك قــراءة سياســة الخصوصي ــب من ممــا يتطل
ــات  ــع أو بواب ــة لمواق ــط الكرتوني ــى رواب ــوي ع ــد تحت ــة ق ــذه البواب •   ه
ــرق  ــن الط ــف ع ــا تختل ــات و خصوصياته ــة البيان ــًا لحماي ــتخدم طرق ــد تس ق
المســتخدمة لدينــا ، و نحــن غــري مســؤولن عــن محتويات و طــرق خصوصيات 
المواقــع األخــرى الــي ال تقــع تحــت اســتضافة موقــع المؤسســة و تتــوىل 
ــة  ــعارات الخصوصي ــوع اىل إش ــك بالرج ــا، وننصح ــؤولية حمايته ــا مس جهاته

ــك المواقــع . الخاصــة بتل
ببياناتــك  المتاجــرة  أو  التأجــري  أو  بالبيــع  لــن نقــوم  •   فــي كل األحــوال 
لمصلحــة أي طــرف ثالــث خــارج هــذا الموقــع ؛ و ســنحافظ فــي جميــع 
ــة بياناتــك الشــخصية الــي نتحصــل عليهــا . ــة  ورسي األوقــات عــى خصوصي
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•   نظــرًا للتطــور الهائــل فــي مجــال التقنيــة ، و التغــري فــي نطــاق القوانــن 
المتعلقــة بالمجــال االلكرتونــي ، فالموقــع يحتفــظ بالحــق فــي تعديــل 
ــا،  ــراه مائم ــت ي ــي أي وق ــا ف ــذه و رشوطه ــة ه ــة الخصوصي ــود سياس بن
ــة  ــم إخطاركــم فــي حال ــات عــى هــذه الصفحــة ، و يت ــذ التعدي ــم تنفي و يت

ــري. ــة تعديــات ذات تأث إجــراء أي
•   للحفــاظ عــى بياناتــك الشــخصية ، يتــم تأمــن التخزيــن االلكرتونــي و 

المناســبة. األمنيــة  التقنيــات  باســتخدام  المرســلة  الشــخصية  البيانــات 


