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 سياسة خصوصية البيانات على املوقع

  تمهيد

مــــن حقــــك أن تعـــــرف كيــــف يـــــتم اســــتخدام املعلومـــــات والبيانــــات الــــيت تشـــــاركها مــــع اجلمعيـــــة عــــرب موقعهـــــا اإللكــــرتوين أو عـــــرب 

ــــأن اجلمعيــــة ســــوف  ــــاة اتصــــال أخــــرى ، وحنــــن نقــــدر ثقتــــك ب ــــات بعنايــــة دائمــــة، أي قن ــــك املعلومــــات والبيان تقــــوم باســــتخدام تل

ــــــة  ــــــة رمسي ــــــة هــــــي مجعي ــــــا، جتــــــد اإلشــــــارة أن اجلمعي ــــــر أمان وبالطريقــــــة املالئمــــــة للحفــــــاظ علــــــى خصوصــــــية املتــــــربع بالشــــــكل األكث

ربعيهـــــا مســـــجلة يف وزارة العمـــــل والتنميـــــة االجتماعيـــــة حتـــــت رقـــــم اجلمعيـــــة متتلـــــك اجلمعيـــــة عـــــددا مـــــن القنـــــوات للتواصـــــل مـــــع مت

  :الكرام وهي 

  

  املوقع االلكرتوين •

  الربيد االلكرتوين  •

  الفاكس  •

  اهلاتف •

  وسائل التواصل االجتماعي •

 

 لماذا قد يتم تجميع معلومات أو بيانات؟

قــــد جتمـــــع املعلومـــــات أو البيانـــــات ـــــدف تقـــــدمي خـــــدمات أفضــــل لكافـــــة املتربعـــــني الكـــــرام ومســـــتخدمي موقـــــع اجلمعيـــــة وذلـــــك 

ـــــة تفاصـــــيل تتعلـــــق باالجتاهـــــات وامليـــــول مـــــن خـــــالل االســـــتبيانا ت واألســـــئلة الـــــيت نضـــــعها أحيانـــــا علـــــى املوقـــــع؛ حيـــــث إن معرف

ـــــــر إفـــــــادة للمتربعـــــــني  ـــــــة أفضـــــــل وأكث ـــــــق جترب ـــــــة ويف الوقـــــــت نفســـــــه حتقي تســـــــاعدنا يف توســـــــيع نطـــــــاق األعمـــــــال واملشـــــــاريع اخلريي

ــــــة رغبــــــتكم يف التــــــربع للمشــــــاريع واملســــــتفيدين وللعمــــــل اخلــــــريي بصــــــفة عامــــــة، كمــــــا قــــــد جتمــــــع املعلومــــــات أو البيانــــــ ات يف حال

واألعمــــال اخلرييــــة، ويف هــــذه احلالــــة، وعنــــد وجــــود حاجــــة أليــــة بيانــــات خاصــــة بــــك؛ فإنــــه يــــتم إعالمــــك ويطلــــب منــــك تقــــدميها 

مبحـــــض إرادتـــــك؛ حيـــــث تســـــاعدنا هـــــذه املعلومـــــات يف التواصـــــل معـــــك، واإلجابـــــة عـــــن استفســـــاراتك، وتنفيـــــذ طلباتـــــك قـــــدر 

  .اإلمكان 
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  ة المعلومات والبيانات؟ وكيف تجمع؟ما طبيع

ــــا  ــــى اإلنرتنــــت اجلمعيــــة أو تفضــــلك بــــالتربع لألعمــــال واملشــــاريع اخلرييــــة عــــرب الوســــائل األخــــرى قــــد تزودن عنــــد زيارتــــك ملوقعنــــا عل

الــــيت اخـــــرتت أن تشـــــاركها ) االســـــم، والعنــــوان، وعنـــــوان الربيـــــد اإللكــــرتوين، وأرقـــــام اهلـــــاتف: مثـــــل(بــــبعض املعلومـــــات الشخصــــية 

ـــــا، وال تســـــجل تلـــــك املعلومـــــات إال بغـــــرض اســـــتخدامها بشـــــكل شخصـــــي؛ لتمكينـــــك مـــــن تلقـــــي الرســـــائل اإللكرتونيـــــة أو م عن

النشـــــرات اإلخباريـــــة أو التقـــــارير، وغريهـــــا مـــــن املـــــواد أو اإلصـــــدارات، وحنـــــن ال نقـــــوم باســـــتخدام هـــــذه املعلومـــــات الشخصـــــية إال 

ــــــرد علــــــى رســــــائلك أو استفســــــاراتك، وتســــــتخدم وف ــــــة ال ــــــة يف هــــــذا يف حال قــــــا لألنظمــــــة والقواعــــــد واللــــــوائح والسياســــــات املرعي

ـــــة  ـــــات العامـــــة غـــــري احملـــــددة للهوي ـــــوع املتصـــــفح -نظـــــام التشـــــغيل: مثـــــل( النطـــــاق، كمـــــا أن هنـــــاك بعـــــض املعلومـــــات أو البيان ) ن

  .اليت تستقيل بشكل آيل، وال تستخدم إال ألغراض التطوير التقين والتحليل اإلحصائي والدعم الفين 

  

  الطريقة التي يتم بها التعامل مع معلوماتك الشخصية؟ما 

تربعك ألحد : مثال( عند تقدميك املعلومات الشخصية إلجناز طلب ما، فستستخدم هذه املعلومات لتحقيق هذا الطلب فقط 

ذه اجلهات الزمة يف ، ولن نقوم مبشاركة هذه املعلومات مع أطراف خارجية إال إذا كانت ه)الرد على استفسارك - األعمال اخلريية 

عملية استكمال طلبك، ما مل يكن ذلك يف إطار بيانات مجاعية تستخدم لألغراض اإلحصائية واألحباث، دون اشتماهلا على أية 

  .بيانات من املمكن استخدامها للتعريف بك

  

  من يمكنه االطالع على تلك المعلومات أو البيانات؟

املعلومات والبيانات بصورة آلية الكرتونية من خالل التطبيقات والربامج احملددة لذلك، دون أن يف احلاالت الطبيعية يتم التعامل مع 

يستلزم ذلك مشاركة املوظفني أو اطالعهم على تلك املعلومات أو البيانات، إال أنه يف نطاق ضيق وألغراض حمددة قد تتاح 

ختصني والفنيني الذين هم على صلة مباشرة باستخدام تلك إمكانية الوصول لتلك املعلومات والبيانات لعدد حمدود من امل

املعلومات والبيانات والتعامل معها، وهؤالء املوظفون ملتزمون باحرتام سرية تلك املعلومات والبيانات وخصوصيتها من خالل التوقيع 

فو اجلهات الرقابية أو من يلزم اطالعه قد يطلع عليها موظ) كالتحقيقات والقضايا(على وثيقة ملزمة بذلك، ويف حاالت استثنائية 

    . على ذلك؛ خضوعا ألحكام النظام وأوامر اجلهات القضائية
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  ما هو نطاق تطبيق سياسة الخصوصية؟

تنطبــــق سياســــة اخلصوصــــية هــــذه علــــى كافــــة اخلــــدمات والتعــــامالت الــــيت جتــــري علــــى موقــــع اجلمعيــــة أو عــــرب قنواــــا األخـــــرى 

يف بعـــــض احلــــــاالت قـــــد حيتــــــوي موقـــــع اجلمعيــــــة علـــــى روابــــــط ملواقـــــع إلكرتونيــــــة أخـــــرى تقــــــع  الفـــــاكس أو الربيـــــد اإللكــــــرتوين ،

ــــــروابط  ــــــع أخــــــرى مــــــن خــــــالل اســــــتخدام ال ــــــد وصــــــولك إىل مواق خــــــارج ســــــيطرتنا، وال تغطيهــــــا سياســــــة اخلصوصــــــية هــــــذه، عن

سياســـــة موقــــــع املتاحـــــة علـــــى موقعنــــــا؛ فإنـــــك ستخضــــــع لسياســـــة اخلصوصــــــية املتعلقـــــة ـــــذه املواقــــــع، والـــــيت قــــــد ختتلـــــف عــــــن 

  .اجلمعية مما يتطلب منك قراءة سياسة اخلصوصية املتعلقة بتلك املواقع

  هل يمكن إفشاء المعلومات أو البيانات لطرف ثالث؟

ـــــك أو بياناتـــــك  ـــــاجرة مبعلومات ـــــأجري أو املت ـــــن نقـــــوم بـــــالبيع أو الت ـــــث، وســـــنحافظ يف  يف كـــــل األحـــــوال ل حملصـــــلحة ألي طـــــرف ثال

ــــات علــــى خصوصــــية   ــــة األوق ــــن تفشــــي هــــذه املعلومــــات إال إذا  كاف ــــك الشخصــــية الــــيت نتحصــــل عليهــــا وســــريتها، ول كافــــة بيانات

  .كان ذلك مطلوبا مبوجب النظام، وخضوعا ملبدأ اإلفصاح عن املعلومات، وفق أمر صادر من السلطة القضائية

  ماذا إذا اخترت عدم تقديم أية معلومات؟

ويتـــــك أو الكشـــــف عـــــن أيـــــة معلومـــــات شخصـــــية عـــــن نفســـــك، ولكـــــن عنـــــد زيارتــــك ملوقـــــع اجلمعيـــــة ال يتطلـــــب إخبارنـــــا عـــــن ه

ــــة طلباتــــك  ــــى التواصــــل معــــك؛ لتلبي ــــادرين عل ــــدنا مبعلومــــات التواصــــل لنكــــون ق ــــة تزوي ــــغ نقــــدي يفضــــل يف هــــذه احلال تربعــــك مببل

ــــ ــــرغم مــــن ذل ــــى ال ــــة بصــــفة عامــــة، وعل ــــة عــــن أنشــــطتنا اخلريي ــــدك بالتقــــارير الدوري ــــة عــــن استفســــاراتك، وتزوي ك ســــتظل أو اإلجاب

  .قادرا على تصفح كافة أقسام املوقع حبرية تامة

 اعتماد مجلس اإلدارة

م بتاريخ  ٢٠٢٠لعام ) ١(رقم  على املوقع باجلمعية يف اجتماع جملس اإلدارة جبلسته  سياسة خصوصية البياناتمت اعتماد 

  .هـ٦/٥/١٤٤١

  

 

 


