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 أهداف السياسة:

 .املستفيدينالحفاظ على خصوصية بيانات املانحين واملتبرعين واملتطوعين و  •

توضييييج اءاا ات التلامع مل النيانات وافحا عة على خصيييوصييييالا عاخع ال  لية أو   •

 من خالل موقل ال  لية اإللكتروني.

 

 

 التطنيق:مجال 

 املتطوعون  •  املستفيدون  •

 املورعون  •  الشاكا   •

 املوظفون  •  املتبرعون رءال األع ال  •

 مجلس اإلعارة   •  املؤسسات املانحة •

   

 

 السياسات ذات اللالقة:

 سياسة تقييم األعا  املؤسس ي. •

 سياسة بنا  املشاريل واملناعرات •

  .ينسياسة تقديم الخدمة لل ستفيد •
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 ال  لية:بيانات 

النيانات، هنا، تشييي ع أي بيانات عامة أو خاصييية ميع النيانات الأيييخصيييية أو البريد اإللكتروني  

م لا  ليية سييييييييييييوا  من املتطوعين، امليانحين، املتبرعين   قيد 
س
أو  أو املااسييييييييييييالت أو أي بييانيات أخاي ت

 من خدمات ال  لية.  املستفيدين

الح ال  لية )ويشيييييييي ع أع ييييييييا   توءب سييييييييياسيييييييية خصييييييييوصييييييييية النيانات على كع من  ل ع لصيييييييي

مجلس اإلعارة واملسييييييييييؤولين التنفيفيين واملوظفين واملسييييييييييحشييييييييييار ن واملتطوعين  افحا عة على 

وعدم مشيارتالا ألي أدد ا  ي    واملسيتفيدينخصيوصيية بيانات املانحين واملتبرعين واملتطوعين  

نطاق ضييييييييق ءدا دسيييييييب ما سييييييييو.يييييييح ي  الفقاات التالية. ت ا توءب السيييييييياسييييييية اسيييييييت دام  

 النيانات الخاصة ألغااض ال  لية  قط ب ا تقت يه املصاحة. 
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 وت  ن ال  لية ما يل :

ا قوا على أن تتلييامييع ال  لييية مل ء يل بيييانييات املتليياملين ملةييا لسييييييييييييا يية تيياميية مييا لم   • يو

 النشا.

 بيانات املتلاملين ملةا مل أي ءةة أخاي عون اذنلم. لن تقوم ببيل أو مشارتة •

لن تاسيييييييييييع ال  لية أي اي يالت أو رسيييييييييييااع نصيييييييييييية لل تلاملين ملةا سيييييييييييوا  بواسيييييييييييطالا أو   •

  بواسطة أي ءةة اخاي عون اذنلم.

ان وءد، وأن    أن تنشييييييييا ال  لية سييييييييياسيييييييية خصييييييييوصييييييييية النيانات على موقلةا اإللكتروني، •

 تكون متو اة عند الطلب مطنوعة أو الكترونية.

اقل اإللكترونية. •  أن يكون لا  لية سياسة خاصة ب صوصية النيانات لل و
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اقل ال  لية اإللكترونية:  سياسة خصوصية النيانات ملو
 

اقل ال  لية على التال :  تنص سياسة خصوصية النيانات ملو

لييين بيييافحيييا عييية على "نشييييييييييييكار أ ليييا ال ااا   الكا م على ز يييارتييين ملوقلنيييا على ا نترنيييب ونتلةيييد 

خصييييوصييييية بياناتن الاي ت وعنا اللا من خالل املوقل. ت ا نلتوم لن بتوضيييييج سييييياسييييحنا املتللقة 

 ب صوصية بياناتن وه  ت ا يل :

 من دقن ملا ة تيفية است دام النيانات الاي تشارتةا مل موقلنا اإللكتروني. •

نلتوم بح يايية دقوق ء يل زوار ومسييييييييييييت يدمي هيفا املوقل ونلتوم بيالحفياظ على سييييييييييييا ية   •

 النيانات.

نؤتد لن أن خصييييوصيييي تن تشييييةع لنا أولو ة تبري، وسييييوف لن نسييييت دم تلن النيانات   •

 ا  بالطا قة املالا ة لاحفاظ على خصوص تن لشةع آمن.

 نؤتد لن أي ا أن املوقل   ي ارس أي أنشطة تجار ة. •

 بحناعل النيانات الأييييخصييييية مل أي ءةة تجار ة باسييييتانا  ما يتم اإلعالن    نق •
ً
وم نلاايا

ا قته على ذلن.   عنه لل ست دم الكا م وبلد مو

 باسيييييييييييت دام بيانات املسيييييييييييت دمين الكاام ب رسيييييييييييال رسيييييييييييااع ذات محتوي   •
ً
  نقوم نلاايا

 تجاري أو تاو ج .

نانات وأخف اآلرا  اللدف تطو ا  قد نسييييييييت دم النيانات املايييييييي لة ي  املوقل لل ع ا سييييييييح •

أعا  ال  ليييية وتطو ا املوقل وتقيييديم تجاخييية اسييييييييييييت يييدام أت ر سييييييييييييةولييية و لييياليييية لل وار  
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واملسييت دمين الكاام. ت ا ي كننا من التواصييع ملكم عند الحاءة ي  دالة رغنتكم ي  

ريل  التبرُّع لل شييييييييياريل واألع ال الخيرية أو رغنتكم ي  ا االع على ما  سيييييييييتجد من املشيييييييييا

واألع يال الخيريية الاي تقوم الليا ال  ليية دييع تسيييييييييييياعيدنيا هيفل النييانيات ي  التواصييييييييييييع  

 ملن، واإلءابة عن استفساراتن، وتنفيف الناتن قدر اإلمةان.

  نقوم ب شييييييييييييارتية هيفل النييانيات مل أاااف خيارءيية ا  اذا كيانيب هيفل ال ةيات  زمية ي   •

سييييييييييت دم ل غااض  ع لية اسييييييييييتك ال النن، ما لم يكن ذلن ي  ااار ب
س
يانات ء اعية ت

اإلدصيييااية واألبحاد، عون اايييت الةا على أية بيانات من امل كن اسيييت دامةا للتلا   

 بن.

ي  الحا ت الطنيلية يتمُّ التلامع مل النيانات والنيانات بصييييييييييييورة آلية )الكترونية  من   •

عة لفلن، عون أن  سييييييييتل م ذلن مشييييييييارتة   املوظفين أو  خالل التطنيقات والبرامج افحد 

 ااالعةم على تلن النيانات.

لل عليلا موظفو ال ةات الاقابية   •
ّ
وي  دا ت استانااية )كالتحقيقات والق ايا  قد يط

 أو من يل م ااالعه على ذلن؛ خ وًعا ألدةام القانون وأواما ال ةات الق ااية.

ة الخدمات والتلامالت الاي يتم اءا  •
ّ
اؤها  تنطنق سيييييييياسييييييية الخصيييييييوصيييييييية هفل على كا 

على املوقل ا  ي  الحا ت الاي يتمُّ  يلا النصُّ على خدمات أو تلامالت ذات خصوصية؛  

 خصوصية منفصلة، وغير مدمجة لسياسة الخصوصية هفل.
س
   نه يكون لةا سياسة

اقل الكترونيييية أخاي تقل خيييار    • على الاغم من ذلييين قيييد يحتوي املوقل على روابط ملو

اقل  سييييييطاتنا، و  ت طيلا سيييييياسييييية ا لخصيييييوصيييييية هفل، ي  دال ق ب بالوصيييييول الى مو
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أخاي من خالل اسيييييييت دام الاوابط املتادة على موقلنا؛   نن سيييييييت  يييييييل لسيييييييياسييييييية  

اقل، والاي قد ت تل  عن سييياسيية املوقل؛ م ا يتطلب   قة اللفل املو ب
ّ
الخصييوصييية املتلل

اقل. قة بتلن املو ب
ّ
 منن قاا ة سياسة الخصوصية املتلل

  هييفل النوابيية قييد تحتوي   •
ً
اقل أو بوابييات قييد تسييييييييييييت ييدم ااقييا على روابط الكترونييية ملو

لح يايية النييانيات وخصييييييييييييوصييييييييييييييادليا ت تل  عن الطاق املسييييييييييييت يدمية ليدينيا، ونحن غير 

تحييييييب  تقل  الاي    األخاي  اقل  املو مسييييييييييييؤولين عن محتو ييييييات وااق خصييييييييييييوصيييييييييييييييييييات 

اسييييييييييييت ييييييييييييا ة موقل الوزارة وتتولى ءةادلا مسييييييييييييؤولية د ايالا، ونن ييييييييييييحن بالاءوع الى 

اقل.ا  الارات الخصوصية الخاصة بتلن املو

ي  كيع األدوال لن نقوم بيالنيل أو التيرءير أو املتياءاة ببييانياتين أو بييانياتين ملصيييييييييييياحية أي  •

ة األوقات على خصوصية كا ة بياناتن 
 
ااف ثالع خار  هفا املوقل. وسنحا ظ ي  كا 

 الأخصية الاي نتحصع عليلا وسا الا.

ر الةييييااييييع ي    • للتطوُّ بيييياف ييييال نعًاا  ر ي  نطيييياق القوانين املتللقيييية  مجييييال التقنييييية، والت يُّ

اإللكتروني؛  املوقل يحتفظ بالحّقب ي  تلديع بنوع سياسة الخصوصية هفل وااواةا  

، و تم تنفييف التليديالت على هيفل الصييييييييييييفحية، و تم اخطيارتم ي  
ً
ي  أي وقيب  ياال مالا يا

 دالة اءاا  أية تلديالت ذات ترثير.

بياناتن الأيخصيية، يتم ترمين الت   ن اإللكتروني والنيانات الأيخصيية  لاحفاظ على   •

 املاسلة باست دام التقنيات األمنية املناسنة.

 لعءابة عن اسييييييتفسيييييياراتن ب صييييييو  هفل السييييييياسيييييية من   •
ً
ي كنن ا تصييييييال بنا عاا ا

 خالل رقم ال  لية.

 

 اعت اع مجلس اإلعارة


