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     خصوصية البيانات واإلفصاح عن المعلومات م سياسة 51/9/0202فقد أقر مجلس اإلدارة بتاري    خ 

 

 :وتنص عىل ما يىل  

ن إلمؤسسة )سياسة خصوصية إلبيانات عىل كل من يعمل لصالح تفرض  ويشمل أعضاء مجلس إإلدإرة وإلمسؤولي 

( إلمحافظة عىل خصوصية بيانات  ن ن وإلمستشارين وإلمتطوعي  ن وإلموظفي    إلمؤسسةإلتنفيذيي 
ن
ن ف ن وإلعاملي   إلمتطوعي 

  نطاق ضيق  وإلمستفيدين
ن
: وعدم مشاركتها ألي أحد ؤال ف  وفق ما يىل 

 البيانات -5

م و 
َّ
قد
ُ
  أو إلمرإسالت أو أي بيانات أخرى ت

ونن يد إإللكبر تشمل أي بيانات عامة أو خاصة مثل إلبيانات إلشخصية أو إلبر

ن أو إلمستفيدين من خدمات  مؤسسةلل عي  ، إلمتبر ن ، إلمانحي  ن  ؤسسة. إلمسوإء من إلمتطوعي 

 الضمانات -0

  تهدف هذه إلسياسة ؤىل توضيح ؤجرإءإت إلتعامل مع إلبيانات وإلمحافظة عىل خصوصيتها دإخل
. تضمن إل إلمؤسسة أو من خالل موقع  إلمؤسسة   

ونن :  مؤسسةإإللكبر  ما يىل 
  إلمؤسسة معأن تتعامل  . ن معها برسية تامة ما لم يوإفقوإ عىل إلنرسر  جميع بيانات إلمتعاملي 
 ن معها مع أي جهة أخرى دون ؤذنهم. لن تق  وم ببيع أو مشاركة بيانات إلمتعاملي 
  ن معها سوإء بوإسطتها أو بوإسطة أي جهة  بريد رسم   إلمؤسسة أيلن ترسل أو رسائل نصية للمتعاملي 

 إخرى دون ؤذنهم. 
  ؤن وجد، وأن تكون متوف إلمؤسسة سياسةتنرسر لن ،  

ونن رة عند خصوصية إلبيانات عىل موقعها إإللكبر
ونية.   إلطلب مطبوعة أو ؤلكبر

 ونية مؤسسةأن يكون لل  .سياسة خاصة بخصوصية إلبيانات للموإقع إإللكبر

 

ونية  نموذج لسياسة خصوصية البيانات للمواقع اإللكتر

  تزودنا 
نت ونتعهد لك بالمحافظة عىل خصوصية بياناتك إلتر بها  نشكرك أيها إلزإئر إلكريم عىل زيارتك لموقعنا عىل إالنبر

 : م لك بتوضيح سياستنا إلمتعلقة بخصوصية بياناتك وه  كما يىل  ن  من خالل إلموقع. كما نلبر

  .  
ونن   تشاركها مع موقعنا إإللكبر

 من حقك معرفة كيفية إستخدإم إلبيانات إلتر
  م بالحفاظ عىل رسية إلبيانات وقد أعددنا ن م بحماية حقوق جميع زوإر ومستخدم  هذإ إلموقع ونلبر

ن نلبر
ها عىل هذإ إلموقع سياسة    جمع إلبيانات ونرسر

ن
إلخصوصية هذه لإلفصاح عن إلنهج إلذي نتبعه ف

 .  
ونن  إإللكبر

  ى، وسوف لن نستخدم تلك إلبيانات ؤال بالطريقة نؤكد لك أن خصوصيتك تشكل لنا أولوية كبر
 إلمالئمة للحفاظ عىل خصوصيتك بشكل آمن. 

  ية. نؤكد لك أيضا أن إلموقع ال يمارس أي أنشطة تجار 
  .بتبادل إلبيانات إلشخصية مع أي جهة تجارية 

ً
 ال نقوم نهائيا

  
ً
.  تباستخدإم بياناال نقوم نهائيا ن إلكرإم بإرسال رسائل ذإت محتوى تجاري أو ترويجر   إلمستخدمي 

  وإلبيانات إلشخصية إلمرسلة باستخدإم  
ونن ن إلتخزين إإللكبر للحفاظ عىل بياناتك إلشخصية، يتم تأمي 

 إألمنية إلمناسبة. إلتقنيات 
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  عملية إستكمال  
ن
ال نقوم بمشاركة هذه إلبيانات مع أطرإف خارجية ؤال ؤذإ كانت هذه إلجهات الزمة ف

 تحقيق  (طلبك، 
ن
وزإرة إلشؤون إإلجتماعية أو مؤسسات/جمعيات أخري ( من شأنها إلمساعدة ف

 وتوفب  ؤحتياجاتك.  طلبك
  ونية( من خالل   إلحاالت إلطبيعية يتمُّ إلتعامل مع إلبيانات بصورة آلية )إلكبر

ن
إلتطبيقات بعض ف

ن أو  دة لذلك، دون أن يستلزم ذلك مشاركة إلموظفي 
َّ
إمج إلمحد  عىل تلك إلبيانات.  إطالعهموإلبر

 لع عليها موظفو إلجهات إلرقابي
ّ
  حاالت إستثنائية )كالتحقيقات وإلقضايا( قد يط

ن
ة أو من يلزم وف

ا ألحكام إلقانون وأوإمر إلجهات إلقضائية. 
ً
 إطالعه عىل ذلك؛ خضوع

  ونية أخرى تقع خارج سيطرتنا، وال عىل إلرغم من ذلك قد يحتوي إلموقع عىل روإبط لموإقع ؤلكبر
  حال قمت بالوصول ؤىل موإقع أخرى من خالل إستخدإم إلروإبط 

ن
تغطيها سياسة إلخصوصية هذه، ف

  قد تختلف عن إلمتاحة ع
قة بهذه إلموإقع، وإلتر

ِّ
ىل موقعنا؛ فإنك ستخضع لسياسة إلخصوصية إلمتعل

قة بتلك إلموإقع. 
ِّ
 سياسة إلموقع؛ مما يتطلب منك قرإءة سياسة إلخصوصية إلمتعل

  لحماية إلبيانات 
ً
ونية لموإقع أو بوإبات قد تستخدم طرقا هذه إلبوإبة قد تحتوي عىل روإبط ؤلكبر

ن عن محتويات وطرق وخصوصياتها  تختلف عن إلطرق إلمستخدمة لدينا، ونحن غب  مسؤولي 
  ال تقع تحت إستضافة موقع 

وتتوىل جهاتها مسؤولية  إلمؤسسةخصوصيات إلموإقع إألخرى إلتر
 حمايتها، وننصحك بالرجوع ؤىل ؤشعارإت إلخصوصية إلخاصة بتلك إلموإقع. 

 مجال إلتقنية، وإلت  
ن
ر إلهائل ف ؛ فالموقع نظًرإ للتطوُّ  

ونن ن إلمتعلقة بالمجال إإللكبر   نطاق إلقوإني 
ن
غب ُّ ف

، ويتم تنفيذ 
ً
  أي وقٍت يرإه مالئما

ن
وطها ف   تعديل بنود سياسة إلخصوصية هذه ورسر

ن
 ف

ِّ
يحتفظ بالحق

 .   حالة ؤجرإء أية تعديالت ذإت تأثب 
ن
 إلتعديالت عىل هذه إلصفحة، ويتم ؤخطاركم ف

 

                                                                                            

 

 

 

 

 


