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توجب سياسة خصوصية البياانت على كل من يعمل لصاحل اجلمعية )ويشمل أعضاء جملس اإلدارة واملسؤولني 
التنفيذيني واملوظفني واملستشارين واملتطوعني( احملافظة على خصوصية بياانت املاحنني واملتربعني واملتطوعني 

سيوضح يف الفقرات التالية. كما  واملستفيدين وعدم مشاركتها ألي أحد إال يف نطاق ضيق جدا حسب ما
 توجب السياسة استخدام البياانت اخلاصة ألغراض اجلمعية فقط مبا تقتضيه املصلحة. 

 مسؤولني تنفيذيني أو إدارة جملس أعضاء كانوا سواء ةياجلمع لصاحل عملي من مجيع على السياسةهذه  تطبق

 ة.ياجلمع يف مناصبهم عن النظر بصرف ينمستشار  أو نيمتطوع أو فنيموظ أو
 

البياانت، هنا، تشمل أي بياانت عامة أو خاصة مثل البياانت الشخصية أو الربيد اإللكرتوين أو املراسالت 
 أو أي بياانت أخرى تُقدَّم للجمعية سواء من املتطوعني، املاحنني، املتربعني أو املستفيدين من خدمات اجلمعية.

السياسة إىل توضيح إجراءات التعامل مع البياانت واحملافظة على خصوصيتها داخل اجلمعية أو هتدف هذه 
 من خالل موقع اجلمعية اإللكرتوين.

 تضمن اجلمعية ما يلي:
 أن تتعامل اجلمعية مع مجيع بياانت املتعاملني معها بسرية اتمة ما مل يوافقوا على النشر. •
 تعاملني معها مع أي جهة أخرى دون إذهنم.بياانت امل لن تقوم ببيع أو مشاركة •

لن ترسل اجلمعية أي إمييالت أو رسائل نصية للمتعاملني معها سواء بواسطتها أو بواسطة أي جهة  •
  اخرى دون إذهنم.

أن تنشر اجلمعية سياسة خصوصية البياانت على موقعها اإللكرتوين، إن وجد، وأن تكون متوفرة عند  •
 نية.الطلب مطبوعة أو إلكرتو 

 أن يكون للجمعية سياسة خاصة خبصوصية البياانت للمواقع اإللكرتونية. •

 (       (QP-116-09-01رقم  منوذج لسياسة خصوصية البياانت للمواقع اإللكرتونية
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نشكككككيها ايزا الااكه اليه  ايرت  ملرقع اوقعىا ايرت ا نننع دنتعزد لع ة الى  ايرت ة كككككوصككككك   
ب اانقع اليت قاددان هبا من ةالل ااوقع. كما نرتام لع بتوض ح س استىا ااتعرق  خب وص   ب اانقع 

 دهي كما يري:

 معهل  ك ف   استخدام الب اانت اليت قشاركزا مع موقعىا اإلليندين.من حقع   
نرتام حبماي  حقوق مج ع  دار دمستخدمي هذا ااوقع دنرتام ةحلفاظ ايرت سهي  الب اانت  •

دقد اايددان س اس  اخل وص   هذه لإلل اح اين الىزج الذي نتبعه يف مجع الب اانت دنشهها 
  ايرت هذا ااوقع اإلليندين.

دسوف لن نستخدم قرع الب اانت إ   كربى,كد لع ان ة وص تع قشيل لىا ادلوي   نؤ  •
 ةلطهيق  ااالكم  لرحفاظ ايرت ة وص تع بشيل آمن.

 نؤكد لع ايضا ان ااوقع   ميارس اي انشط  جتاري . •
  نقوم هناك ًا بتبادل الب اانت الشخ    مع اي جز  جتاري  ةستثىاء ما يتم اإلايالن ايىه  •

 تخدم اليه  دبعد موالقته ايرت ذلع. لرمس

  نقوم هناك ًا ةستخدام ب اانت ااستخدمني اليهام إبرسال رساكل ذات حمتوى جتاري اد  •
 قهدجيي.

قد نستخدم الب اانت ااسجر  يف ااوقع لعمل ا ستباانت داةذ اآلراء هبدف قطويه ااوقع  •
ااستخدمني اليهام. كما مييىىا من دققد  جتهب  استخدام اكثه سزول  دلعال   لرادار د 

التواصل معيم ايىد احلاج  يف حال  رغبتيم يف التربُّع لرمشاريع داألايمال اخلريي  اد رغبتيم 
ايرت ما يستجد من ااشاريع داألايمال اخلريي  اليت ققوم هبا اجلمع   ح ث  ا طالعيف 

, دقىف ذ طرباقع قدر قعاستفساراقساايدان هذه الب اانت يف التواصل معع, داإلجاب  اين 
 اإلميان.

  نقوم مبشارك  هذه الب اانت مع اطهاف ةارج   إ  إذا كانع هذه اجلزات   م  يف ايمر    •
استيمال طربع, ما مل يين ذلع يف إطار ب اانت مجااي   ُقستخدم لألغهاض اإلح اك   

 بع. ايرت اي  ب اانت من اامين استخدامزا لرتعهيف اشتماهلاداألحباث, ددن 
يف احلا ت الطب ع   يتمُّ التعامل مع الب اانت دالب اانت ب ورة آل   )اليندن  ( من ةالل  •

التطب قات دالربامج ا دَّدة لذلع, ددن ان يسترام ذلع مشارك  ااوظفني اد إطالايزم ايرت 
 قرع الب اانت.
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ديف حا ت استثىاك   )كالتحق قات دالقضامل( قد يطّرع اير زا موظفو اجلزات الهقاب   اد من  •

 ايرت ذلع؛ ةضواًيا ألحيام القانون دادامه اجلزات القضاك  . اطالايهيرام 
قىطبق س اس  اخل وص   هذه ايرت كاّل  اخلدمات دالتعامالت اليت يتم إجهاؤها ايرت ااوقع  •

مُّ ل زا الىصُّ ايرت ةدمات اد قعامالت ذات ة وص  ؛ لإنه ييون إ  يف احلا ت اليت يت
 هلا س اسُ  ة وص   مىف ر , دغري مدجم  بس اس  اخل وص   هذه.

ردابط اواقع إليندن   اةهى ققع ةارج س طهقىا,  ااوقع ايرتايرت الهغم من ذلع قد حيتوي  •
اقع اةهى من ةالل د  قغط زا س اس  اخل وص   هذه, يف حال قمع ةلوصول إىل مو 

استخدام الهدابط ااتاح  ايرت موقعىا؛ لإنع ستخضع لس اس  اخل وص   ااتعرِّّق  هبذه 
ااواقع, داليت قد ختترف اين س اس  ااوقع؛ مما يتطرب مىع قهاءة س اس  اخل وص   ااتعرِّّق  

 بترع ااواقع.
د قستخدم طهقًا حلماي  هذه البواب  قد حتتوي ايرت ردابط إليندن   اواقع اد بواةت ق •

الب اانت دة وص اهتا ختترف اين الطهق ااستخدم  لديىا, دحنن غري مسؤدلني اين حمتوملت 
دطهق ة وص ات ااواقع األةهى اليت   ققع حتع استضال  موقع الو ارة دقتوىل جزاهتا 

 دنى حع ةلهجوع إىل إشعارات اخل وص   اخلاص  بترع ااواقع. محايتزا,مسؤدل   
 كل األحوال لن نقوم ةلب ع اد التأجري اد ااتاجهة بب اانقع اد ب اانقع ا رح  اي طهف يف •

اثلث ةارج هذا ااوقع. دسىحالظ يف كالَّ  األدقات ايرت ة وص   كال  ب اانقع الشخ    
 اليت نتح ل اير زا دسهيتزا.

ااتعرق  ةجملال اإلليندين؛  نىًها لرتطوُّر اهلاكل يف جمال التقى  , دالتغريُّ يف نطاق القوانني •
لااوقع حيتفظ ةحلقِّّ يف قعديل بىود س اس  اخل وص   هذه دشهدطزا يف اي دقٍع يهاه مالكماً, 
ديتم قىف ذ التعديالت ايرت هذه ال فح , ديتم إةطاركم يف حال  إجهاء اي  قعديالت ذات 

 أتثري.
ندين دالب اانت الشخ    ااهسر  لرحفاظ ايرت ب اانقع الشخ   , يتم أتمني التخاين اإللي •

 ةستخدام التقى ات األمى   ااىاسب .
ايرت هذا الهقم  دمالحىاقع مييىع ا ق ال بىا داكمًا لإلجاب  اين استفساراقع •
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