
 بســـــــــــم اهلل الرمحن الرحيم

 الـمــمـلــكـة الـعـربـيـة الـسـعــوديـة                                                    
 أ حد املسفرحةاحفظةة مب اخلرييةالـجـمـعـيـة       
 و التمنية الاجامتعية    املوارد البرشيةمسجةل بوزارة   

 (  229برمق )                   
         

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 3190304/017فاكس :  – 3190438/017هاتف :  – 45952الرمز البريدي :  – 138ص.ب :  –مقابل إدارة مراكز الرعاية الصحية  –أحد المسارحة  –جازان     
 350608010079297مــســاعــدة الــشــبــاب عــلــى الــزواج :  – 350608010078786زكــاة :  – 350608010077887حــســابــات الــجــمــعــيــة لــدى الــبــنــوك : مــصــرف الــراجــحــي     
 ahad@hotmail.com-khairia:  البريد اإللكتروني – 5011000889940بنك الرياض :  – 350608010202006كفالة يتيم :     

                        

 

 

 

 سياسة خصوصية

 البيانات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بســـــــــــم اهلل الرمحن الرحيم

 الـمــمـلــكـة الـعـربـيـة الـسـعــوديـة                                                    
 أ حد املسفرحةاحفظةة مب اخلرييةالـجـمـعـيـة       
 و التمنية الاجامتعية    املوارد البرشيةمسجةل بوزارة   

 (  229برمق )                   
         

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 3190304/017فاكس :  – 3190438/017هاتف :  – 45952الرمز البريدي :  – 138ص.ب :  –مقابل إدارة مراكز الرعاية الصحية  –أحد المسارحة  –جازان     
 350608010079297مــســاعــدة الــشــبــاب عــلــى الــزواج :  – 350608010078786زكــاة :  – 350608010077887حــســابــات الــجــمــعــيــة لــدى الــبــنــوك : مــصــرف الــراجــحــي     
 ahad@hotmail.com-khairia:  البريد اإللكتروني – 5011000889940بنك الرياض :  – 350608010202006كفالة يتيم :     

 

 

 

 

 مقدمة

التنفيذيين  توجب سياسة خصوصية البيانات على كل من يعمل لصالح الجمعية )ويشمل أعضاء مجلس اإلدارة والمسؤولين

والمستفيدين وعدم  والمتطوعينوالموظفين والمستشارين والمتطوعين( المحافظة على خصوصية بيانات المانحين والمتبرعين 

السياسة استخدام البيانات الخاصة  مشاركتها ألي أحد إال في نطاق ضيق جدا حسب ما سيوضح في الفقرات التالية. كما توجب

 .ألغراض الجمعية فقط بما تقتضيه المصلحة

 النطاق

أو  فينأو موظ تنفيذين نليدارة أو مسؤوسواء كانوا أعضاء مجلس إ عيةعمل لصالح الجميذه السياسة على جميع من ھتطبق 

 عيةبصرف النظر عن مناصبهم في الجم رينأو مستشا عينمتطو

 البيانات

م  البيانات، هنا، تشمل أي بيانات عامة أو خاصة مثل البيانات الشخصية أو البريد اإللكتروني أو المراسالت أو أي بيانات أخرى ُتقدَّ

 .ين، المتبرعين أو المستفيدين من خدمات الجمعيةللجمعية سواء من المتطوعين، المانح

 الضمانات

خالل موقع الجمعية  تهدف هذه السياسة إلى توضيح إجراءات التعامل مع البيانات والمحافظة على خصوصيتها داخل الجمعية أو من

 .اإللكتروني

 :تضمن الجمعية ما يلي

 بسرية تامة ما لم يوافقوا على النشرأن تتعامل الجمعية مع جميع بيانات المتعاملين معها. 

   لن تقوم ببيع أو مشاركة بيانات المتعاملين معها مع أي جهة أخرى دون إذنهم. 

اخرى دون إذنهم لن ترسل الجمعية أي إيميالت أو رسائل نصية للمتعاملين معها سواء بواسطتها أو بواسطة أي جهة. 

الطلب مطبوعة أو  يانات على موقعها اإللكتروني، إن وجد، وأن تكون متوفرة عندالجمعية سياسة خصوصية الب أن تنشر

 .إلكترونية

أن يكون للجمعية سياسة خاصة بخصوصية البيانات للمواقع اإللكترونية. 
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 -:نموذج لسياسة خصوصية البيانات للمواقع اإللكترونية

 

تزودنا بها من  االنترنت ونتعهد لك بالمحافظة على خصوصية بياناتك التي نشكرك أيها الزائر الكريم على زيارتك لموقعنا على

 :خالل الموقع. كما نلتزم لك بتوضيح سياستنا المتعلقة بخصوصية بياناتك وهي كما يلي

من حقك معرفة كيفية استخدام البيانات التي تشاركها مع موقعنا اإللكتروني. 

سياسة الخصوصية هذه  ستخدمي هذا الموقع ونلتزم بالحفاظ على سرية البيانات وقد أعددنانلتزم بحماية حقوق جميع زوار وم

 .اإللكتروني لإلفصاح عن النهج الذي نتبعه في جمع البيانات ونشرها على هذا الموقع

حفاظ على المالئمة لل نؤكد لك أن خصوصيتك تشكل لنا أولوية كبرى، وسوف لن نستخدم تلك البيانات إال بالطريقة

 .خصوصيتك بشكل آمن

نؤكد لك أيضا أن الموقع ال يمارس أي أنشطة تجارية. 

الكريم وبعد موافقته على  ال نقوم نهائياً بتبادل البيانات الشخصية مع أي جهة تجارية باستثناء ما يتم اإلعالن عنه للمستخدم

 .ذلك

 الكرام بإرسال رسائل ذات محتوى تجاري أو ترويجيال نقوم نهائياً باستخدام بيانات المستخدمين. 

   استخدام أكثر سهولة  قد نستخدم البيانات المسجلة في الموقع لعمل االستبانات وأخذ اآلراء بهدف تطوير الموقع وتقديم تجربة

ع للمشاريع واألعمال  في حالة رغبتكم في وفعالية للزوار والمستخدمين الكرام. كما يمكننا من التواصل معكم عند الحاجة التبرُّ

واألعمال الخيرية التي تقوم بها الجمعية حيث تساعدنا هذه البيانات  الخيرية أو رغبتكم في االطالع على ما يستجد من المشاريع

 .استفساراتك، وتنفيذ طلباتك قدر اإلمكان في التواصل معك، واإلجابة عن

   طلبك، ما لم يكن ذلك  ارجية إال إذا كانت هذه الجهات الزمة في عملية استكمالال نقوم بمشاركة هذه البيانات مع أطراف خ

على أية بيانات من الممكن استخدامها للتعريف  في إطار بيانات جماعية ُتستخدم لألغراض اإلحصائية واألبحاث، دون اشتمالها

 .بك

   دة لذلك،  آلية )الكترونية( من خالل التطبيقات في الحاالت الطبيعية يتمُّ التعامل مع البيانات والبيانات بصورة والبرامج المحدَّ

 .على تلك البيانات اطالعهمدون أن يستلزم ذلك مشاركة الموظفين أو 

اطالعه على ذلك؛ خضوًعا  وفي حاالت استثنائية )كالتحقيقات والقضايا( قد يّطلع عليها موظفو الجهات الرقابية أو من يلزم

 .وأوامر الجهات القضائيةألحكام القانون 

   الحاالت التي يتمُّ فيها  تنطبق سياسة الخصوصية هذه على كاّفة الخدمات والتعامالت التي يتم إجراؤها على الموقع إال في

منفصلة، وغير مدمجة بسياسة الخصوصية  النصُّ على خدمات أو تعامالت ذات خصوصية؛ فإنه يكون لها سياسُة خصوصية

 .هذه

سياسة  الرغم من ذلك قد يحتوي الموقع على روابط لمواقع إلكترونية أخرى تقع خارج سيطرتنا، وال تغطيها على

 الخصوصية هذه، في حال قمت بالوصول إلى مواقع أخرى من خالل استخدام

عن سياسة الموقع؛  تلفالروابط المتاحة على موقعنا؛ فإنك ستخضع لسياسة الخصوصية المتعلِّقة بهذه المواقع، والتي قد تخ

 .يتطلب منك قراءة سياسة الخصوصية المتعلِّقة بتلك المواقع ما
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   وخصوصياتها تختلف عن  هذه البوابة قد تحتوي على روابط إلكترونية لمواقع أو بوابات قد تستخدم طرقاً لحماية البيانات

يات المواقع األخرى التي ال تقع تحت استضافة خصوص الطرق المستخدمة لدينا، ونحن غير مسؤولين عن محتويات وطرق

 .وننصحك بالرجوع إلى إشعارات الخصوصية الخاصة بتلك المواقع موقع الوزارة وتتولى جهاتها مسؤولية حمايتها،

   الموقع.  في كل األحوال لن نقوم بالبيع أو التأجير أو المتاجرة ببياناتك أو بياناتك لمصلحة أي طرف ثالث خارج هذا

 .وسريتها وسنحافظ في كافَّة األوقات على خصوصية كافة بياناتك الشخصية التي نتحصل عليها

ر الهائل في مجال التقنية، والتغيُّر في نطاق القوانين المتعلقة بالمجال اإللكتروني؛ فالموقع يحتفظ بالحقِّ في  نظًرا للتطوُّ

التعديالت على هذه الصفحة، ويتم إخطاركم  يراه مالئماً، ويتم تنفيذ تعديل بنود سياسة الخصوصية هذه وشروطها في أي وقت  

 .في حالة إجراء أية تعديالت ذات تأثير

التقنيات األمنية  للحفاظ على بياناتك الشخصية، يتم تأمين التخزين اإللكتروني والبيانات الشخصية المرسلة باستخدام

 .المناسبة

   جابة عن استفساراتك بخصوص هذه السياسة من خالليمكنك االتصال بنا دائماً لإل 

khairia-ahad@hotmail.com 
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 خصوصية املعلومات

 

 : التزاماتنا

 

أمن معلوماتكم  بخصوصياتكم وحماية معلوماتكم الشخصية. وإقراراً منا بااللتزام بحماية بأحد المسارحة تلتزم جمعية البر الخيرية 

المعلومات على موقعنا اإللكتروني.  على الممارسات الحالية في سياق إدارة الطالعكمالحساسة، أعددنا وثيقة األمن والخصوصية 

قوانين الخصوصية واألمن المعمول بها في  مع المعلومات الشخصية هو بأحد المسارحةإن ما يحكم تعاطي جمعية البر الخيرية 

 ة السعودية. ونحن ملتزمون بحماية خصوصياتكم سواءالمملكة العربي

 كنتم تتصفحون لمجرد الحصول على المعلومات أو كنتم تقومون بأي عمليات إلكترونية مع الجمعية.

 

 : جمع واستخدام المعلومات اإللكترونية

 

اإللكترونية.  أّياً من منتجاتنا أو خدماتناعند زيارتك أّياً من مواقعنا، لن نأخذ معلوماتك الشخصية ما لم تختر بنفسك أن تتلقى 

حماية فائقة التطور لضمان سرية  وبالنسبة للمعامالت التي تتطلب استخدام بطاقة الهوية، تعتمد األنظمة الحكومية بروتوكوالت

 .وأمان المعلومات واألنظمة

 

 : االحتفاظ بعناوين بروتوكول اإلنترنت

 

عنوان بروتوكول  بجمع عناوين بروتوكول اإلنترنت الخاصة بكم تلقائياً لدى زيارتكم لموقعنا )إنيقوم السيرفر الشبكي الخاص بنا 

الحاسوبية األخرى المتصلة باإلنترنت  اإلنترنت الخاص بك هو رقم العنوان الخاص بجهازك الحاسوبي الذي يسمح لألجهزة

شخصيتك(. نحن نستخدم عنوان بروتوكول اإلنترنت  ال يكشف عنبمعرفة الوجهة التي ترسل إليها البيانات، غير أن هذا العنوان 

 . وإلجراء اإلحصائيات حول استخدام الموقع للمساعدة على تشخيص المشكالت في السيرفر الخاص بنا
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 : استخدام ملفات الكوكيز

 

الملفات تساعد  قد يستخدم في بعض الصفحات ملفات الكوكيز. وعلى العموم فإن هذه بأحد المسارحةإن موقع جمعية البر الخيرية 

كلمة  'تذّكر'الملفات من أجل  المستخدمين على التحرك بسهولة داخل المواقع اإللكترونية. وفي حال رغبتك، يمكن استخدام هذه

القرص الصلب لجهازك الحاسوبي، علماً  لفات فيالسر وتسهيل وتسريع عملية دخولك إلى بعض المواقع. ويتم تخزين هذه الم

على القراءة بالنسبة ألي جهة خارج نطاق موقع الجمعية  يجعلها عصّية مة من قبل الموقع مشفّرة مابأن ملفات الكوكيز المستخد

 .التي تتعامل معها

 

 : حماية المعلومات الشخصية

ولن تكون معلوماتك .الذين يحتاجون إلى معرفة تلك المعلوماتستكون معلوماتك الشخصية متاحة فقط لبعض موظفي الجمعية 

الموقع لن يتم تبادلها أو بيعها أو نقلها  الشخصية متاحة لالطالع العام من دون موافقتك. كما أن المعلومات الشخصية لمستخدمي

المختّصين الذين يتولّون توفير  متاح إال ألولئك إلى أي طرف من دون موافقتك المسبقة. إن الوصول إلى تلك المعلومات غير

 .خدمات الجمعية المتوافقة مع طبيعة تعاملك مع موقعنا

 

 :ملحوظة مهمة 

 

نقدم هذه  تتصل بعض مواقعنا اإللكترونية بمواقع أخرى أقيمت وتدار من قبل مؤسسات أخرى سواء عامة أو خاصة. إننا

موقع جمعية البر  مواقع تلك الوصالت فإنك تكون قد غادرت الوصالت من أجل معلوماتكم وفائدتكم، وعند دخولك أياً من

 . ، وبالتالي فإن سياسات إدارة المعلومات الخاصة بنا لن يكون معموالً بها هناكبأحد المسارحةالخيرية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بســـــــــــم اهلل الرمحن الرحيم

 الـمــمـلــكـة الـعـربـيـة الـسـعــوديـة                                                    
 أ حد املسفرحةاحفظةة مب اخلرييةالـجـمـعـيـة       
 و التمنية الاجامتعية    املوارد البرشيةمسجةل بوزارة   

 (  229برمق )                   
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