
سياسة خصوصية البيانات 
للجمعية الخيرية لرعاية مرضي الروماتيزم 



مقدمة  
تـوجـب سـياسـة خـصوصـية الـبيانـات عـلي كـل مـن يـعمل لـصالـح الجـمعية (ويـشمل أعـضاء مجـلس 
اإلدارة والـمسؤولـين الـتنفيذيـين والـموظـفين والمسـتشاريـن والـمتطوعـين) الـمحافـظة عـلي 
خـصوصـية بـيانـات الـمانـحين والـمتبرعـين والـمتطوعـين والمسـتفيديـن وعـدم مـشاركـتها ألي أحـد 
إال فـي نـطاق ضـيق جـدا حسـب مـا سـيوضـح فـي الـفقرات الـتالـية. كـما تـوجـب السـياسـة اسـتخدام 

البيانات الخاصة ألغراض الجمعية فقط بما تقتضيه المصلحة.  

النطاق 
تـطبق هـذه السـياسـة عـلي جـميع مـن يـعمل لـصالـح الجـمعية سـواء كـانـوا أعـضاء مجـلس إدارة أو 
مـسؤولـين تـنفيذيـين أو مـوظـفين أو مـتطوعـين أو مسـتشاريـن بـصرف الـنظر عـن مـناصـبهم فـي 

الجمعية. 

البيانات 
الـبيانـات، هـنا، تـشمل أي بـيانـات عـامـة أو خـاصـة مـثل الـبيانـات الـشخصية أو الـبريـد اإللـكترونـي أو 
الـمراسـالت أو أي بـيانـات أخـري تُـقدَّم للجـمعية سـواء مـن الـمتطوعـين، الـمانـحين، الـمتبرعـين أو 

المستفيدين من خدمات الجمعية. 

الضمانات 
تهـدف هـذه السـياسـة إلـي تـوضـيح إجـراءات الـتعامـل مـع الـبيانـات والـمحافـظة عـلي خـصوصـيتها 

داخل الجمعية أو من خالل موقع الجمعية اإللكتروني. 

تضمن الجمعية ما يلي: 

๏ أن تـتعامـل الجـمعية مـع جـميع بـيانـات الـمتعامـلين مـعها بسـريـة تـامـة مـا لـم يـوافـقوا
علي النشر. 

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

๏ لـن تـرسـل الجـمعية أي إيـميالت أو رسـائـل نـصية لـلمتعامـلين مـعها سـواء بـواسـطتها أو
بواسطة أي جهة اخري دون إذنهم.  

๏ أن تنشـر الجـمعية سـياسـة خـصوصـية الـبيانـات عـلي مـوقـعها اإللـكترونـي، إن وجـد، وأن
تكون متوفرة عند الطلب مطبوعة أو إلكترونية. 

๏ أن يكون للجمعية سياسة خاصة بخصوصية البيانات للمواقع اإللكترونية
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سياسة خصوصية البيانات للمواقع اإللكترونية 

نشكرك أيها الزائر الكريم علي زيارتك لموقعنا علي االنترنت ونتعهد لك بالمحافظة علي 
خصوصية بياناتك التي تزودنا بها من خالل الموقع. كما نلتزم لك بتوضيح سياستنا المتعلقة 

بخصوصية بياناتك وهي كما يلي: 

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

๏ نــلتزم بحــمايــة حــقوق جــميع زوار ومســتخدمــي هــذا الــموقــع ونــلتزم بــالــحفاظ عــلي ســريــة
الــبيانــات وقــد أعــددنــا ســياســة الــخصوصــية هــذه لــإلفــصاح عــن الــنهج الــذي نــتبعه فــي جــمع 

البيانات ونشرها علي هذا الموقع اإللكتروني.  

๏ نؤـكدـ لكـ أن خصـوصيـتك تشـكل لنـا أولوـيةـ كبـري، علـماً أننـا لنـ نستـخدم تلـك البـياناـت إال
بالطريقة المالئمة للحفاظ علي خصوصيتك بشكل آمن. 

๏ .نؤكد لك أيضا أن الموقع ال يمارس أي أنشطة تجارية

๏ ال نـقوم نـهائـياً بـتبادل الـبيانـات الـشخصية مـع أي جـهة تـجاريـة بـاسـتثناء مـا يـتم اإلعـالن عـنه
للمستخدم الكريم وبعد موافقته علي ذلك.  

๏ ال نـقوم نـهائـياً بـاسـتخدام بـيانـات المسـتخدمـين الـكرام بـإرسـال رسـائـل ذات مـحتوي تـجاري أو
ترويجي. 

๏ قــد نســتخدم الــبيانــات المسجــلة فــي الــموقــع لــعمل االســتبانــات وأخــذ اآلراء بهــدف تــطويــر
الـموقـع وتـقديـم تجـربـة اسـتخدام أكـثر سـهولـة وفـعالـية لـلزوار والمسـتخدمـين الـكرام. كـما 
يـمكننا مـن الـتواصـل مـعكم عـند الـحاجـة فـي حـالـة رغـبتكم فـي الـتبرُّع لـلمشاريـع واألعـمال 
الـخيريـة أو  رغـبتكم فـي االطـالع عـلي مـا يسـتجد مـن الـمشاريـع واألعـمال الـخيريـة الـتي تـقوم بـها 
الجـمعية حـيث تـساعـدنـا هـذه الـبيانـات فـي الـتواصـل مـعك، واإلجـابـة عـن اسـتفساراتـك، وتـنفيذ 

طلباتك قدر اإلمكان. 

๏ ال نـقوم بـمشاركـة هـذه الـبيانـات مـع أطـراف خـارجـية إال إذا كـانـت هـذه الـجهات الزمـة فـي عـملية
اسـتكمال طـلبك، مـا لـم يـكن ذلـك فـي إطـار بـيانـات جـماعـية تُسـتخدم لـألغـراض اإلحـصائـية 

واألبحاث، دون اشتمالها علي أية بيانات من الممكن استخدامها للتعريف بك. 

๏ فـي الـحاالت الـطبيعية يـتمُّ الـتعامـل مـع الـبيانـات والـبيانـات بـصورة آلـية (الـكترونـية) مـن خـالل
الـتطبيقات والـبرامـج المحـدَّدة لـذلـك، دون أن يسـتلزم ذلـك مـشاركـة الـموظـفين أو إطـالعـهم 

علي تلك البيانات. 

๏ وفـي حـاالت اسـتثنائـية (كـالـتحقيقات والـقضايـا) قـد يـطّلع عـليها مـوظـفو الـجهات الـرقـابـية أو
من يلزم اطالعه علي ذلك؛ خضوعًا ألحكام القانون وأوامر الجهات القضائية. 

๏ تـنطبق سـياسـة الـخصوصـية هـذه عـلي كـافّـة الخـدمـات والـتعامـالت الـتي يـتم إجـراؤهـا عـلي
الـموقـع إال فـي الـحاالت الـتي يـتمُّ فـيها الـنصُّ عـلي خـدمـات أو تـعامـالت ذات خـصوصـية؛ فـإنـه 

يكون لها سياسةُ خصوصية منفصلة، وغير مدمجة بسياسة الخصوصية هذه. 
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๏ .نسعي جاهدين إلي حماية الموقع اإللكتروني من خالل أحدث التقنيات وبرامج الحماية

๏ فــي حــال تــعرض مــوقــع الجــمعية اإللــكترونــي الخــتراق خــارجــي ال تتحــمل الجــمعية مســئولــية
البيانات المسربة. 

๏ عــلي الــرغــم مــن ذلــك قــد يــحتوي الــموقــع عــلي روابــط لــمواقــع إلــكترونــية أخــري تــقع خــارج
سـيطرتـنا، وال تـغطيها سـياسـة الـخصوصـية هـذه، فـي حـال قـمت بـالـوصـول إلـي مـواقـع أخـري مـن 
خـالل اسـتخدام الـروابـط الـمتاحـة عـلي مـوقـعنا؛ فـإنـك سـتخضع لسـياسـة الـخصوصـية الـمتعلِّقة 
بهــذه الــمواقــع، والــتي قــد تــختلف عــن ســياســة الــموقــع؛ مــما يــتطلب مــنك قــراءة ســياســة 

الخصوصية المتعلِّقة بتلك المواقع. 

๏ هـذه الـبوابـة قـد تـحتوي عـلي روابـط إلـكترونـية لـمواقـع أو بـوابـات قـد تسـتخدم طـرقـاً لحـمايـة
الـبيانـات وخـصوصـياتـها تـختلف عـن الـطرق المسـتخدمـة لـديـنا، ونـحن غـير مـسؤولـين عـن 

محتويات وطرق خصوصيات المواقع األخري التي ال تقع تحت استضافة موقع الوزارة  

๏ وتـتولـي جـهاتـها مـسؤولـية حـمايـتها، ونـنصحك بـالـرجـوع إلـي إشـعارات الـخصوصـية الـخاصـة بـتلك
المواقع. 

๏ فـي كـل األحـوال لـن نـقوم بـالـبيع أو الـتأجـير أو الـمتاجـرة بـبيانـاتـك أو بـيانـاتـك لـمصلحة أي طـرف
ثـالـث خـارج هـذا الـموقـع. وسـنحافـظ فـي كـافَّـة األوقـات عـلي خـصوصـية كـافـة بـيانـاتـك الـشخصية 

التي نتحصل عليها وسريتها. 

๏ نــظرًا لــلتطوُّر الــهائــل فــي مــجال الــتقنية، والــتغيُّر فــي نــطاق الــقوانــين الــمتعلقة بــالــمجال
اإللـكترونـي؛ فـالـموقـع يـحتفظ بـالـحقِّ فـي تـعديـل بـنود سـياسـة الـخصوصـية هـذه وشـروطـها فـي 

أي وقتٍ يراه مالئماً، ويتم تنفيذ التعديالت علي هذه الصفحة تلقائياً. 

๏ لــلحفاظ عــلي بــيانــاتــك الــشخصية، يــتم تــأمــين التخــزيــن اإللــكترونــي والــبيانــات الــشخصية
المرسلة باستخدام التقنيات األمنية المناسبة. 

๏   يـمكنك االتـصال بـنا دائـماً لـإلجـابـة عـن اسـتفساراتـك بـخصوص هـذه السـياسـة مـن خـالل الـرقـم
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