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 االعتماد

 

 احلمد هلل والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني وبعد:

وحتقيقًا ملقتضيات املصلحة العامة , اخلريية لرعاية األيتام بربيدة )أبناء(إدارة اجلمعية بناء على الصالحيات املخولة جمللس 

، ـه 1438/  11/  23، وتاريخ ( 38/  19/  3 )بناء على قرار جملس اإلدارة رقم  السياسةفقد اعتمدت هذه  للجمعية

 عليها سابقًا. اليت مت العمل السياساتللعمل بها ، حيث تلغي كل  وذلك

 نسأل اهلل أن ينفع بها وأن تكون عونًا للجمعية على أداء رسالتها اإلنسانية السامية بالشكل املطلوب.

 

 اإلدارةرئيس جملس 

 عبدالرمحن بن حممد البليهي
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 خصوصية البياناتسياسة 

 مقدمة
واملدير ل  اإلااةة ويشمل أعضاء جم اخلريية لرعاية األيتام بربيدة )أبناء( ت على كل من يعمل لصاحل اجلمعيةتوجب سياسة خصوصية البياان

دم مشاةكتها ألي احملافظة على خصوصية بياانت املاحنني واملتربعني واملتطوعني واملستفيدين وعمجيع العاملني يف اجلمعية و  التنفيذي ومساعديه
ا كما توجب السياسة استخدام البياانت اخلاصة ألغراض اجلمعية فقط مب  ،اليةحسب ما سيوضح يف الفقرات الت أحد إال يف نطاق ضيق جدا  

 تقتضيه املصلحة. 
 

 النطاق
املدير التنفيذي  أو إااةة جمل  أعضاء اخلريية لرعاية األيتام بربيدة )أبناء( سواء  كانوا اجلمعية لصاحل يعمل من مجيع على السياسةهذه تطبق 

 بغض النظر عن مناصبهم يف اجلمعية. مستشاةين أو متطوعني أو العاملني أوومساعديه 

 

 بياناتال
تشمل أي بياانت عامة أو خاصة مثل البياانت الشخصية أو الربيد اإللكرتوين أو املراسالت أو أي بياانت أخرى  يف هذه السياسةالبياانت 

 من خدمات اجلمعية. تُقدَّم للجمعية سواء من املتطوعني، املاحنني، املتربعني أو املستفيدين
 

 الضمانات
ابة اإللكرتونية البو هتدف هذه السياسة إىل توضيح إجراءات التعامل مع البياانت واحملافظة على خصوصيتها ااخل اجلمعية أو من خالل 

 تضمن هذه السياسة ما يلي: عاية األيتام بربيدة )أبناء(، إذللجمعية اخلريية لر 
  بياانت املتعاملني معها بسرية اتمة ما مل يوافقوا على النشر.أن تتعامل اجلمعية مع مجيع 
 بياانت املتعاملني معها مع أي جهة أخرى اون إذهنم. تقوم ببيع أو مشاةكة أال 
 خرى اون إذهنم.أبواسطتها أو بواسطة أي جهة  أو ةسائل نصية للمتعاملني معها سواء   ةسائل بريد إلكرتويناجلمعية أي  أال ترسل  
 وأن تكون متوفرة عند الطلب مطبوعة أو إلكرتونية.بوابتها اإللكرتونيةشر اجلمعية سياسة خصوصية البياانت على أن تن ، 
  للبوابة اإللكرتونيةأن يكون للجمعية سياسة خاصة خبصوصية البياانت. 
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 خصوصية بيانات البوابة اإللكرتونية
  هذه البوابة،ل ونتعهد لك ابحملافظة على خصوصية بياانتك اليت تزواان هبا من خال ونيةلبوابتنا اإللكرت نشكرك أيها الزائر الكرمي على زايةتك 

 كما نلتزم لك بتوضيح سياستنا املتعلقة خبصوصية بياانتك وهي كما يلي:
 نا يف بوابتنا اإللكرتونيةالبياانت اليت تشاةكها مع من حقك معرفة كيفية استخدام. 
 لتزم ابحلفاظ على سرية ن ه البوابة، كماوق مجيع زواة ومستخدمي هذحبماية حق يف اجلمعية اخلريية لرعاية األيتام بربيدة )أبناء( نلتزم

 .البياانت
 مجع البياانت  لإلفصاح عن النهج الذي نتبعه يف أعداان سياسة اخلصوصية حرصا  منا يف جمل  اإلااةة على خصوصية بياانتك فقد

 ه البوابة اإللكرتونية.هذ نشرها علىو 
 ،نستخدم تلك البياانت إال ابلطريقة املالئمة للحفاظ على خصوصيتك  لنو  نؤكد لك أن خصوصيتك تشكل لنا أولوية كربى

 بشكل آمن.
   اة  أي أنشطة اجاةية.متال  اإللكرتونية اخلاصة ابجلمعية بوابةالأن  نؤكد لك أيضا 
 ذلك. خصية مع أي جهة اجاةية ابستثناء ما يتم اإلعالن عنه للمستخدم الكرمي وبعد موافقته علىال نقوم هنائيا  بتباال البياانت الش 
 .ال نقوم هنائيا  ابستخدام بياانت املستخدمني الكرام إبةسال ةسائل ذات حمتوى اجاةي أو تروجيي 
 قدمي اجربة استخدام وت اجلمعية،هبدف تطوير وأخذ اآلةاء  لعمل االستباانت بوابة اإللكرتونيةالبياانت املسجلة يف ال قد نستخدم

ربُّع للمشاةيع تأكثر سهولة وفعالية للزواة واملستخدمني الكرام. كما ميكننا من التواصل معكم عند احلاجة يف حالة ةغبتكم يف ال
ذه البياانت يف التواصل دان هاليت تقوم هبا اجلمعية حيث تساع ربامجتجد من املشاةيع والأو ةغبتكم يف االطالع على ما يس ربامج،وال

 معك، واإلجابة عن استفساةاتك، وتنفيذ طلباتك قدة اإلمكان.
  ال نقوم مبشاةكة هذه البياانت مع أطراف خاةجية إال إذا كانت هذه اجلهات الزمة يف عملية استكمال طلبك، ما مل يكن ذلك يف

 .اون اشتماهلا على أية بياانت من املمكن استخدامها للتعريف بكإطاة بياانت مجاعية ُتستخدم لألغراض اإلحصائية واألحباث، 
 ن أن يستلزم و يف احلاالت الطبيعية يتمُّ التعامل مع البياانت بصوةة آلية )الكرتونية( من خالل التطبيقات والربامج احملدَّاة لذلك، ا

 على تلك البياانت. اطالعهمأو  عاملنيذلك مشاةكة ال
 كالتحقيقات والقضااي( قد يطّلع عليها موظفو اجلهات الرقابية أو من يلزم اطالعه على ذلك؛  وحمدواة جدا   يف حاالت استثنائية(

 خضوع ا ألحكام القانون وأوامر اجلهات القضائية.
  مُّ فيها النصُّ اليت يت إال يف احلاالت هذه البوابة،تنطبق سياسة اخلصوصية هذه على كافّة اخلدمات والتعامالت اليت يتم إجراؤها على

 على خدمات أو تعامالت ذات خصوصية؛ فإنه يكون هلا سياسُة خصوصية منفصلة، وغري مدجمة بسياسة اخلصوصية هذه.
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