
 

  
 

 

 

 

 

 

 خصوصية البيانات سياسة 
الجمعية الخريية السعودية لتنشيط التربع باألعضاء 

 باملنطقة الرشقية )إيثار(

 

 

  

 

 

 

 



 

  
 

 

 مقدمة:

 الجمعية لصالحتوجب سياسة خصوصية البيانات عىل كل من يعمل 
واملوظفني  التنفيذيني واملسؤولني مجلس اإلدارةويشمل أعضاء )

 عىل خصوصية بيانات واملتطوعني( واملحافظة واملستشارين
وعدم مشاركتها  واملستفيدين تطوعنيوامل واملتربعني املانحني

الفقرات  يفما سيوضح  حسب نطاق ضيق جدا   يف إالي أحد ل 
 لغراض الخاصةالتالية. كام توجب السياسة استخدام البيانات 

 .املصلحةتضيه قتمبا فقط الجمعية 

 النطاق:

سواء كانوا  الجمعية لصالحيع من يعمل جمتطبيق هذه السياسة عىل 
أو  متطوعنيأو  موظفنيأو  تنفيذيني مسؤولني إدارة أو مجلسأعضاء 

 .الجمعية يفم مستشارين برصف النظر عن مناصبه

 البيانات:

البيانات، هنا، تشمل أي بيانات عامة أو خاصة مثل البيانات الشخصية أو 
أو أي بيانات أخرى تقدم للجمعية سواء  املراسالتأو اإللكرتوين يد ربال

 .الجمعيةمن خدمات املستفيدين أو  ملتربعنيا ملانحني، ااملتطوعنيمن 

 

 

 

 



 

  
 

 

 الضامنات:

توضيح إجراءات التعامل مع البيانات  إىلدف هذه السياسة ته
 الجمعيةموقع  خاللأو من  الجمعية عىل خصوصيتها داخل واملحافظة
 .اإللكرتوين

 ما ييل: الجمعيةتضمن 

معها برسية تامة  املتعاملنييع بيانات جممع  الجمعيةأن تتعامل  •
 يوافقوا عىل النرش. ملما 

ها مع أي جهة مع املتعاملنيلن تقوم ببيع أو مشاركة بيانات  •
 .إذنهمأخرى دون 

معها  للمتعاملنيأو رسائل نصية  إمييالتأي  الجمعيةلن ترسل  •
 .إذنهمجهة أخرى دون  سواء بواسطتها أو بواسطة أي

سياسة خصوصية البيانات عىل موقعها  الجمعيةأن تنرش  •
متوفرة عند الطلب مطبوعة أو  ، إن وجد، وأن تكوناإللكرتوين
 إلكرتونية.

اقع و البيانات للم خصوصيةللجمعية سياسة خاصة  أن يكون •
 .اإللكرتونية

 

 

 

 



 

  
 

 

  :اإللكرتونيةلسياسة خصوصية البيانات للمواقع  منوذج

ونتعهد لك  اإلنرتنتعىل  ملوقعنايها الزائر الكرمي عىل زيارتك أ نشكرك 
. كام املوقع خاللمن  بهاتزودنا  تيخصوصية بياناتك ال عىل باملحافظة

 بياناتك وهي كم ييل: خصوصيةباملتعلقة نلتزم لك بتوضيح سياستنا 

تشاركها مع  تيمن حقك معرفة كيفية استخدام البيانات ال •
 .اإللكرتوينموقعنا 

ونلتزم  املوقعيع زوار ومستخدمي هذا جمحقوق  بحاميةنلتزم  •
هذه  الخصوصيةأعددنا سياسة  عىل رسية البيانات وقد بالحفاظ
هذا  البيانات ونرشها عىل يف جمععن النهج الذي نتبعه  لإلفصاح
 .اإللكرتوين املوقع

لن نستخدم تلك  ،ربىنؤكد لك أن خصوصيتك تشكل لنا أولوية ك •
 للحفاظ عىل خصوصيتك بشكل آمن. مةءاملال بالطريقة إال  البيانات

 .تجاريةأي أنشطة  ميارس ال املوقعنؤكد لك أيضا أن  •
 تجاريةبتبادل البيانات الشخصية مع أي جهة  ئياهانقوم ن ال •

وبعد موافقته عىل  يمللمستخدم الكر عنه اإلعالنباستثناء ما يتم 
 ذلك.

الكرام بإرسال رسائل  املستخدمنيائيا باستخدام بيانات نهنقوم  ال •
 .ترويجي أو تجاري محتوىذات 

وأخذ  اناتياالستبلعمل  املوقع يف املسجلةقد نستخدم البيانات  •
ربة استخدام أكرث سهولة يم تجوتقد املوقعتطوير  بهدف اآلراء

معه  من التواصل ميكنناالكرام كام  واملستخدمنيوفعالية للزوار 
 الخريية والعاملالرتبع للمشاريع  يفحالة رغبتكم  يف الحاجةعند 

 والعامل املشاريععىل ما يستجد من  عال طال ايف أو رغبتكم 



 

  
 

 يف حيث تساعدنا هذه البيانات الجمعية بهاتقوم  تيال الخريية
عن استفساراتك، وتنفيذ طلباتك قدر  واإلجابةالتواصل معك، 

 .اإلمكان
إذا كانت هذه  إالهذه البيانات مع أطراف خارجية  مبشاركةنقوم  ال •

إطار  يفيكن ذلك  ملاستكامل طلبك، ما  عملية يفزمة ال  الجهات
 اشتاملها، دون ة والبحاثاإلحصائي لغراضعية تستخدم جامبيانات 

 استخدامها للتعريف بك. املمكنعىل أية بيانات من 
الطبيعية يتم التعامل مع البيانات بصورة آلية  لحاالتا يف •

لذلك، دون أن  املحددة والربامج التطبيقات خاللمن  (لكرتونيةإ)
 عهم عىل تلك البيانات.ال أو اط املوظفنييستلزم ذلك مشاركة 

قد يطلع موظفو  (كالتحقيقات والقضايا)استثنائية  حاالت يفو  •
حكام ل اطالعه عىل ذلك؛ خضوع ا  الرقابية أو من يلزم الجهات

 القضائية. الجهاتالقانون وأوامر 
 والتعامالت الخدماتهذه عىل كافة  الخصوصيةتنطبق سياسة  •

يتم فيها النص  تيال الحاالت يف املوقع إاليتم إجراؤها عىل  تيال
سياسة لها ذات خصوصية؛ فإنه يكون  تعامالتدمات أو عىل خ

 هذه. الخصوصيةبسياسة  ري مدمجةخصوصية منفصلة، وغ
 ملواقععىل روابط  املوقع يحتويعىل الرغم من ذلك قد  •

 الخصوصيةتغطيها سياسة  سيطرتنا والإلكرتونية أخرى تقع خارج 
 ماستخدا خاللمواقع أخرى من  إىلحال قمت بالوصول  يفهذه، 

 الخصوصيةعىل موقعنا؛ فإنك ستخضع لسياسة  املتاحةالروابط 
؛ املوقععن سياسة  تختلفقد تي ، والاملواقع بهذه املتعلقة

 .املواقعبتلك  املتعلقة الخصوصيةمام يتطلب منك قراءة سياسة 
أو بوابات قد  ملواقععىل روابط إلكرتونية  تحتويهذه البوابة قد  •

عن الطرق  تختلف وخصوصياتها البيانات لحاميةتستخدم طرق ا 



 

  
 

 وطرق محتوياتعن  مسؤولني ريغ نحنلدينا، و  املستخدمة
استضافة موقع  تحتتقع  ال تيال الخرى املواقعخصوصيات 

 إىلع محايتها، وننصحك بالرجو  مسؤولية وتتوىل جهاتهاالوزارة 
 .املواقعبتلك  الخاصة الخصوصيةإشعارات 

ببياناتك  املتاجرةأو  التأجريبالبيع أو  لن نقوم الحوالكل  يف •
كافة  يف. وسنحافظ املوقعخارج هذه  أي طرف ثالث ةملصلح
عليها  نتحصلتي عىل خصوصية كافة بياناتك الشخصية ال الوقات

 ورسيتها.
 نينطاق القوان يف ريالتقنية، والتغ مجال يف الهائلنظر ا للتطور  •

تعديل  يف بالحق يحتفظ فاملوقع ؛اإللكرتوين باملجال املتعلقة
 ،مالمئاأي وقت يراه  يفهذه ورشوطها  الخصوصيةبنود سياسة 
حالة  يفعىل هذه الصفحة، ويتم إخباركم  التعديالتويتم تنفيذ 
 ذات تأثري. تعديالتإجراء أية 

 اإللكرتوينالتخزين  نيللحفائظ عىل بياناتك الشخصية، يتم تأم •
 .املناسبة المنيةالتقنيات  باستخداماملرسلة والبيانات الشخصية 

هذه  بخصوصعن استفساراتك  لإلجابةبنا دامئ ا  االتصال ميكنك •
 خالل موقع الجمعية السياسة من 

 

 

 

 

 


