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المقدمة  -1

النطاق -2

توجب سياسة خصوصة ال�يانات على كل من يعمل لصالح الجمعيـــــــة
ويشمل أعضاء المجلس اإلدارة والمسؤولين التنفيذ�ين والموظفيـــــن
والمستشا��ن والمطوعين المحافظة على خصوصية �يانات المانحيــــن
والمتبرعين والمطوعين والمستفيد�ن وعدم مشاركها ألي أحد إال في
نطاق ضيق جدا حسب ما سيوضح في الفق�ات التالية. كما توجـــــــب

السياسة استخدام ال�يانـــــات الخاصــــــة ألغ�اض الجمعيــــــة فقــــــط   
بمــــــــــا تقتضيــــــــه المصلحـــــــة

تط�يق هذه السياسة على جميع من يعمل لصالح الجمعية سواء كانو
أعضاء المجلــــس إدارة و مسؤوليـــــن �نفيذ�يــــــن و موظـــفـــيــــــن 
ومتطوعين ومستشا��ن بصرف النظر على مناصبهم فـــي الجمعيـــــة
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ال�يانات -3

الضمانات -4

هنا, تشمل أي �يانات عامة أو خاصة مثل ال�يانات الشخصية أو الب��ـــد
اإللكت�وني أو الم�اسالت أو أي �يانات أخرى بقدم للجمعية سواء من
المتطوعين, المانحين, المتبرعين أو المستفيد�ن من خدمات الجمعيــــة

تهدف هذه السياسة إلى توضيــح إج�اءات التعامــــل مــــع ال�يانــــات
والمحافظة على خصوصيتها داخل الجمعية أو مـــن خـــــالل موقـــــع

الجـــمـــعـــيـــــة اإللكتـــــــ�ونــــــــي

أن �تعامل الجمعية مع جميع �يانات المتعاملين معها بس��ه تامـــه
ما لــــــم �وافقـــــوا علــــــى النشـــــــر
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لن تقوم ب�يع أو مشاركه �يانات المتعاملين معها مــــع أي جهــــة
أخرى دون إذنهم
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تضمن الجمعية ما يلي:
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لن برسل الجمعية أي إيميالت او رسائل نصيه للمتعاملين معها
سواء بواسطيهـا أو بواسطــــه أي جهــــة اخرى دون إذنهــــم
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أن �نشر الجمعية سياسة خصوصية ال�ياناـت علــــى موقعـــــها
اإللكت�وني إن وجد، وأن تكـون متوفـــــرة عنـــــد الطلـــــــــب

مطبوعــــــــة أو الكت�ونيـــــــــة
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نشكرك أنها ال�ائر الك��م على ��ارتك لموقعنا على اال�ترنـــــــــت

و�تعهد لك بالمحافظة على خصوصية �يانا�ك التــــــي ت�ودنــــــا

بها من خالل الموقع. كما نلتزم لـــــــك بتوضيــــــــح سياستنـــــــا

 المتعلقـــــة بخصوصيــــــة �يانــــا�ـــــك وهـــــي كما يلـــــــي:

نموذج لسياســة خصوصيـــــة
ال�يانات للمواقع االلكت�ونية -5
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مـــن حقـــك معرفـــه كيفيــــه استخدام ال�يانات التي تشاركـــــها
مــــــــــع موقعــــنــا اإللكت�ونـــــــــي
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نلتزم بحماية حقوق جميع �وار و مستخدمي هذا الموقع ونلتــــزم
بالحفاظ على س��ه ال�يانات و قد أعددنا سياسة الخصوصية هـــذه
لإلفصاح عن النهج الذي �تبعه  في جميع ال�يانات و نشرها علـــى

هــذا الموقـــــــــع االلكت�ونـــــــــــي
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نؤكد لـــك ان خصوصيك تشكـــــل لنا أولويه كبرى؛ و ســــوف لن
نستخدم تلك ال�يانات إال بالط��قــة المالئمـــــة للحفـــــــاظ علــــى

خصـــــوصيتـــــــــك بشكـــــل امـــــن
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نؤكد لك أيضــــا أن الموقــــع ال يمـــــارس أي أنشطـــــه تجا��ـــــة -4

ال نقوم نهائيًا بتبادل ال�يانات الشخصيـــة مـــــع أي جهـــة تجا��ــــة
باس�ثناء مــــا يتم اإلعـــالن عنــــه للمستخـــــدم الك��ـــــم و بعــــــد

موفقتــــــــه علـــــــــــــى ذلـــــــــــك
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ال نقوم نهائيًا باستخدام �يانات المستخدمين الك�ام �إرسال رسائل
ذات محتوى تجــــــاري او ت�ويجــــي
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قد نستخدم ال�يانات المسجلة في الموقع لعمــــل االستبانــــــــات
وأخذ اآل�اء بهدف تطو�ر الموقع و تقديم تجربة استخدام أكـــــثــــر
سهولة و فعالية لل�وار و المستخدمين الك�ام. كمــا يمكننا مــــــــن
التواصل معكم عند الحاجه في حاله رغبتكم فــــي التب�ع للمشا��ع
و األعمال الخي��ة أو رغبتكم فــي االطالع على مــــا يستجد مــــــن
المشا��ع و األعمال الخي��ة التى تقوم بها الجمعية حيث تساعدنـــا

 ،هذه ال�يانات في التواصل معك و اإلجابة عـــــــن استفسا�ا�ــــــك
و �نفيــــد طلبا�ــــك قــــــدر اإلمكــــان
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ال تقوم بمشاركة هذه ال�يانات مع أط�اف خارجيــة إال إذا كــانــــت
هذه الجهات الزمة في عملية استكمال طلبك، ما لم يكــــن ذلــــك

في إطار �يانات جماعية تستخدم لألغ�اض اإلحصائيـــة و األبحــــــاث؛
 دون اشتمالها على انه �يانات من الممكن استخدامها للتع��ف بك
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في الحاالت الط�يعية يتــــم التعامـــــــل مـــــع ال�يانات بصــــــــوره
آليه(االلكت�ونية) مـــــن خالل التط�يقات و الب�امج المحـــــددة لذلك؛
دون ان يستلزم ذلك مشاركـــــة المـــوظفين أو اطالعهم على تلك

ال�يانـــــــــــــــــــــــــات
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في حاالت اس�ثنائية (كالتحقيقات والقضايا) قــد يطلع عليـــــــــها
موظفي الجهات الرقا�ية أو من يلزم اطالعه على ذلك خضـــــوعًا
 ألحكــــام القانــــــــــــون وأوامـــــــر الجهــــــــــات القضـــائيـــــــة
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�نطبق سياسية الخصوصية هذه على كافه الخدمات و التعامـالت
التي يتم إج�اؤها على الموقع إال في الحاالت التي يتم فيها النص
على خدمات او تعامالت ذات خصوصية ، فإنه يكون لها سياسيـــة
خصوصية منفصله؛ و غير مدمجــة بسياسيــــة الخصوصيـــــة هـــذه
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على الرغم من ذلك قد يحتوي الموقع على �وابـــــط للمواقــــــع
الكت�ونية اخرى تقع خا�ج سيطر�نا وال تغطيها سياسية الخصوصيـة
هذه؛ ل حال قمت بالوصول الى مواقع اخرى من خالل استخــدام
ال�وابط المتاحة على موقعنا فإنك ستخضع لسياسية الخصوصيــــة
المتعلقة بهذه المواقع، والى قد تختلف عـــن سياسيـــــة الموقع
مما يطلب منك ق�اءة سياسية الخصوصية المتعلقة بتلـك المواقع
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هذه البوابة قد تحتوي على �وابط االلكت�ونية لمواقــع أو بوابات
قد تستخدم طرقًا لحماية ال�يانات و خصوصيا�ها ملــــف عن الط�ق
المستخدمة لدينا ، ونحن غير مسؤولين عـــــن محتويــــات و طـــ�ق
خصوصيات المواقع االخرى اللي ال تقع تحــــت استضافــة موقع
الجمعية و�تولى جها�ها مسؤولية حمايتها وننصـحك بالرجوع الى
اشعــــــــا�ات الخصوصـــــــية الخـــاصــــــة بتلــــــك المـــــــواقــــع
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في كل االحوال لن نقوم بال�يع او التأجير او المتاجرة ب�يانا�ـــــك
لمصلحة أي طرف ثالث خا�ج هذا الموقع. و سنحافظ في كافه
األوقات على خصوصية كافه �يانا�ــــك الشخصيـــــــــة اللـــــــي

�تحصــــــــل عليهـــــــا وس��تــــهـــا
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نظ�ًا للتطور الهائل في مجال التقنيـــة ؛ و التغير فـــــي نطــــــاق
القوانين المتعلقة بالمجال اإللكت�وني؛ فالموقع يحتفـظ بالحـــق
في تعد�ل بنود سياسية الخصوصية هذه و ش�وطــــها فـــي أي
وقت ي�اه مالئما و يتم �نفيذ التعديــالت علــــى هــــذه الصفحة؛
ويتــــم إخطاركم   فــــي حاله إجــــ�اء أيــــه تعديالت ذات تأ�يــــر
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للحفاظ على �يانا�ك الشخصية ؛ يتم بأمين التخ��ن االلكت�ونـــــي
وال�يانات الشخصية المرسلة باستخدام التقنيات األمنية المناسبة
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