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 : مقدمة

خصوصية البيانات أمر كان واليزال بالغ األهمية للجمعية من أجل تحقيق الشفافية وضمان 
ن مع الجمعية، كما نضمن من خالل هذه السياسة المحافظة عىل حقوق  المستفيدين والمتعاملير

ام خصوصيتها.  كاء واحير  بيانات الشر

 : النطاق

ن  اء واالستشاريير ن والمتعاقدين والخير ن وجميع العاملير يجب عىل أعضاء مجلس اإلدارة والموظفير
هم من أصحاب المصلحة والعالقة مع الجمعية االمتثال ي ذلك جميع  وغير

ن
لهذه السياسة، بما ف

ن إىل أطراف أخرى الذين قد يستطيعون الوصول إىل أي مصدر تابع للجمعية،  ن المنتسبير الموظفير
ي ذلك الخدمات السحابية. 

 بما فن

 : الحقوق

م بها الجمعية لجميع البيانات أو استخدامها أو الكشف  ن ي تلير
فيما يىلي مجموعة من الحقوق التر

 أو تأمينها أو الوصول إليها أو نقلها أو خالف ذلك من عمليات معالجة البيانات. عنها أو تخزينها 

 : تعالج الجمعية البيانات بطريقة قانونية وعادلة وعىل نحو شفاف. اإلنصاف -1
وعة، تحديد الغرض -2 : تقوم الجمعية بجمع البيانات ألغراض محددة ورصيحة ومشر

مع هذه األغراض، إال إذا حصلت  ويجب أن تكون أي عمليات معالجة الحقة متوافقة
يك وأن تتم المعالجة لما يسمح به النظام.   الجمعية عىل موافقة الشر

ي شكل يمكن التعرف عليه والوصول له االحتفاظ بالبيانات -3
ن

: تحفظ الجمعية البيانات ف

 بسهولة من قبل المرصح له. 
البيانات  ولة لحماية: تطبق الجمعية تدابير تقنية وتنظيمية مناسبة ومعقأمان البيانات -4

ي أو الفقدان العارض أو التغيير أو الكشف غير المرصح 
ي أو غير القانونن

ضد التدمير العرضن
به أو االستخدام أو إمكانية الوصول ويتم تطبيق التدابير التقنية والتنظيمية المناسبة 

 لحماية البيانات. 
ت والمحافظة عىل تهدف هذه السياسة إىل توضيح إجراءات التعامل مع البيانا -5

. خصوصيتها  ي
ونن  داخل الجمعية أو من خالل موقع الجمعية اإللكير

 : الخصوصية -6

  ن معها بشية تامة ما لم يوافقوا عىل أن تتعامل الجمعية مع جميع بيانات المتعاملير
 .  النشر
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 ن معها مع أي  جهة أخرى دون إذنهم.  ةلن تقوم ببيع أو مشاركة بيانات المتعاملير

 وأن تكون متوفرة أن تنشر الجمعي ، ي
ونن ة سياسة خصوصية البيانات عىل موقعها اإللكير

ونية.   عند الطلب مطبوعة أو إلكير

  ي الموقع لعمل االستبانات وأخذ اآلراء بهدف تطوير
ن

قد تستخدم البيانات المسجلة ف
 العمل. 

  ي إطار
ن

ال تقوم الجمعية بمشاركة هذه البيانات مع أطراف خارجية، ما لم يكن ذلك ف
ي.   بيانات جماعية تستخدم لألغراض اإلحصائية واألبحاث وتطوير القطاع الخير

  ي يتم إجراؤها عىل
تنطبق سياسة الخصوصية هذه عىل كافة الخدمات والتعامالت التر

ي يتم فيها النص عىل خدمات أو تعامالت ذات خصوصية، 
ي الحاالت التر

ن
الموقع إال ف

  مدمجة بسياسة الخصوصية هذه. فإنه يكون لها سياسة خصوصية منفصلة، وغير 

 المراجع 

  ي اجتماعه
ي ااعتمد مجلس إدارة الجمعية فن

ـه 1444/ 3/ 20بتاري    خ  السياسةهذه لثانن
سياسات خصوصية محل جميع  السياسةم وتحل هذه 2022/ 10/ 16الموافق 

ا.  البيانات
ً

 سابق


