
 

 

 

 

 

 

 

سياسة خصوصية البيانات 
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 (: ثمهيد1املادة )

ؾاث واللىاهين اإلاؾمىل بها في اإلاملكت الؾشبُت العؾىدًت، وهغام الجمؾُاث واإلاإظعاث  ألاَلُت مؿ ؽذم ؤلاخالل بما حاء في الدشَش

 .والالئدت ألاظاظُت للجمؾُت، جأحي َزٍ العُاظت اظخكماال لها، دون أن جدل مدلها والئدخه الخىفُزًت، 

 (: نطاق والغرض من السياسة2املادة )

معإولين جىفُزًين أو مىعفين أو  جطبم َزٍ العُاظت ؽلى حمُؿ مً ٌؾمل لصالح الجمؾُت ظىاء كاهىا أؽظاء مجلغ ئداسة أو  (1

ً بصشف الىغش ؽً مىاصبهم في  مخطىؽين   الجمؾُت.  أو مخؾاوهين أو معدشاٍس

 الغشض مً العُاظت:  (2

شمل أؽظاء مجلغ ؤلاداسة وؤلاداسة الخىفُزًت  (أ  ً واإلاخطىؽين(  كُام كل مً ٌؾمل لصالح الجمؾُت )َو واإلاىعفين واإلاعدشاٍس

لجمؾُت، وؽذم مشاسكتها ألي أخذ ئال في هطاق طُم واإلاخطىؽين واإلاعخفُذًً مً ا باملحافغت ؽلى خصىصُت بُاهاث اإلااهدين 

ألغشاض الجمؾُت فلط بما جلخظُه مصلحت الجمؾُت  خعب ما ظُىضح في اإلاىاد آلاجُت، واظخخذام البُاهاث الخاصت  حذا 

  وبما ال ًخالف ألاهغمت واللىاهين اإلاؾمىل بها في اإلاملكت الؾشبُت العؾىدًت. 

  خالل مىكؿ الجمؾُت ؤلالكترووي.  اهاث واملحافغت ؽلى خصىصُتها داخل الجمؾُت أو مً جىطُذ ئحشاءاث الخؾامل مؿ البُ (ب 

 (: الضمانات3املادة )

  جظمً الجمؾُت ما ًلي: 

ت جامت مالم ًىافلىا ؽلى  (1   اليشش.  أن جخؾامل الجمؾُت مؿ حمُؿ بُاهاث اإلاخؾاملين مؾها بعٍش

  مؿ أي حهت أخشي دون ئرنهم.  لً جلىم ببُؿ أو مشاسكت بُاهاث اإلاخؾاملين مؾها (2

  بىاظطت أي حهت أخشي دون ئرنهم.  لً جشظل الجمؾُت أي ئًمُالث أو سظائل هصُت للمخؾاملين مؾها ظىاء بىاظطتها أو  (3

جكىن مخىفشة ؽىذ الطلب مطبىؽت أو  أن جيشش الجمؾُت ظُاظت خصىصُت البُاهاث ؽلى مىكؾها ؤلالكترووي، ئن وحذ، وأن  (4

  ئلكتروهُت. 

 أن ًكىن للجمؾُت ظُاظت خاصت بخصىصُت البُاهاث للمىاكؿ ؤلالكتروهُت.  (5
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 (: خصوصية البيانات الخاصة بموقع الجمعية إلالكتروني4املادة )

  جظمً الجمؾُت ما ًلي لجمُؿ صواس ومعخخذمي مىكؿ الجمؾُت ؤلالكترووي:  (1

ؿ الجمؾُت ؤلالكترووي والالتزام بدماًت خلىكهم والحفاظ الحم في مؾشفت كُفُت اظخخذام البُاهاث التي ًخم مشاسكتها مىك (أ 

ت    البُاهاث.  ؽلى ظٍش

ت للحفاظ ؽلى الخصىصُت، وؽذم اظخخذام جلك البُاهاث ئال  (ب  لت اإلاالئمت للحفاظ ؽلى الخصىصُت  ئؽطاء ألاولٍى بالطٍش

  بشكل آمً. 

ت، ولً ًلىم بدبادل البُاهاث الش (ج  ت باظخثىاء ما ًخم ؤلاؽالن ؽىه أن اإلاىكؿ ال ًماسط أي أوشطت ججاٍس خصُت مؿ أي حهت ججاٍس

  للمعخخذم وبؾذ مىافلخه ؽلى رلك.  

جي وؽذم مشاسكت َزٍ البُاهاث مؿ أطشاف  ؽذم اظخخذام بُاهاث اإلاعخخذمين وإسظال سظائل راث مدخىي ججاسي  (د  أو جشٍو

اإلاعخخذم، مالم ًكً رلك في ئطاس بُاهاث حماؽُت  ؽملُت اظخكمال طلب الضائش أو خاسحُت ئال ئرا كاهذ َزٍ الجهاث الصمت في 

ف  حعخخذم لألغشاض    به.  ؤلاخصائُت وألابدار، دون اشخمالها ؽلى أًت بُاهاث مً اإلامكً اظخخذامها للخؾٍش

طشف زالث خاسج اإلاىكؿ،  ؽذم كُام اإلاىكؿ )في كل ألاخىال( ببُؿ أو جأحير أو اإلاخاحشة ببُاهاث معخخذمُه إلاصلحت أي  (ٌ 

تها. دافػ في كافت ألاوكاث ؽلى خصىصُت كافت وظُ  البُاهاث الشخصُت التي ًخدصل ؽليها وظٍش

ش  (2 اإلاىكؿ وجلذًم ججشبت اظخخذام أكثر  كذ ًخم اظخخذام البُاهاث اإلاسجلت في اإلاىكؿ لؾمل الاظدباهاث وأخز آلاساء بهذف جطٍى

ؿ وألاؽمال ظهىلت وفاؽلُت للضواس واإلاعخخذمين، ومً اإلامكً الخىاصل مؾهم ؽى ت أو  ذ الحاحت في خالت سغبتهم الخبرؼ للمشاَس الخيًر

ت التي جلىم  ؿ وألاؽمال الخيًر بها الجمؾُت خُث أن َزٍ البُاهاث حعاؽذ في الخىاصل  سغبتهم في الاطالؼ ؽلى ما ٌعخجذ مً اإلاشاَس

  اظخفعاساتهم، وجىفُز طلباتهم كذس ؤلامكان.  مؾهم، وؤلاحابت ؽً 

خالل الخطبُلاث والبرامج املحذدة لزلك، دون  طبُؾُت ًخم الخؾامل مؿ البُاهاث والبُاهاث بصىسة آلُت )الكتروهُت( مً في الحاالث ال (3

اطالؽهم ؽلى جلك البُاهاث، وفي خاالث اظخثىائُت )كالخدلُلاث واللظاًا( كذ ًطلؿ  أن ٌعخلضم رلك مشاسكت مىعفي الجمؾُت أو 

  مً ًلضم اطالؽه ؽلى رلك، خظىؽا ألخكام اللاهىن وأوامش الجهاث اللظائُت.  ؽليها مىعفى الجهاث الشكابُت أو 

ا ؽلى  (4 اإلاىكؿ ئال في الحاالث التي ًخم فيها الىص ؽلى  جىطبم ظُاظت الخصىصُت ؽلى كافت الخذماث والخؾامالث التي ًخم ئحشاَؤ

  وغير مذمجت بعُاظت الخصىصُت َزٍ. فاهه ًكىن لها ظُاظت خصىصُت مىفصلت،  خذماث أو حؾامالث راث خصىصُت، 

وال حغطيها َزٍ العُاظت، وفي خال كام أي مً الضواس أو  كذ ًدخىي اإلاىكؿ ؽلى سوابط ئلكتروهُت أخشي جلؿ خاسج ظُطشة الجمؾُت،  (5

لعُاظت خالل اظخخذام الشوابط اإلاخاخت ؽلى مىكؿ الجمؾُت، فاهه ظُخظؿ  مً اإلاعخخذمين بالىصىل ئلى مىاكؿ أخشي مً 

ظُاظت الخصىصُت  اإلاخؾللت بهزٍ اإلاىاكؿ، والتي كذ جخخلف ؽً ظُاظت مىكؿ الجمؾُت، مما ًخطلب مىه كشاءة  الخصىصُت 

  اإلاخؾللت بخلك اإلاىاكؿ. 
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 لحماًت  (6
ً
 البُاهاث وخصىصُتها مىكؿ الجمؾُت ؤلالكترووي كذ ًدخىي ؽلى سوابط ئلكتروهُت إلاىاكؿ أو بىاباث كذ حعخخذم طشكا

اث وطشق خصىصُاث اإلاىاكؿ ألاخشي التي جلؿ جدذ  جخخلف ؽً الطشق اإلاعخخذمت لذًىا، والجمؾُت غير معإولت ؽً  مدخٍى

 الخاصت بخلك اإلاىاكؿ(. وجىلى حهاتها معإولُت خماًتها )ًىصح بالشحىؼ ئلى ئشؾاساث الخصىصُت  اظخظافت مىكؿ الىصاسة 

 للخطىس الهائل في مجال الخلىُت، والخ (7
ً
ؤلالكترووي، اإلاىكؿ ًدخفػ بالحم في حؾذًل بىىد  غير في هطاق اللىاهين اإلاخؾللت باملجال هغشا

خم  ظُاظت الخصىصُت الخاصت به  خم جىفُز الخؾذًالث ؽلى صفدت الخصىصُت في اإلاىكؿ، ٍو ، ٍو
ً
وششوطها في أي وكذ ًشاٍ مالئما

 ير.ئخطاس اإلاعخخذمين والضواس في خالت ئحشاء أًت حؾذًالث راث جأز 

ً ؤلالكترووي والبُاهاث الشخصُت  (8 اإلاشظلت باظخخذام  للحفاظ ؽلى بُاهاث الضواس واإلاعخخذمين الشخصُت، ًخم جأمين الخخٍض

  الخلىُاث آلامىت اإلاىاظبت. 

 (: خصوصية املانحين5املادة )

  جظمً الجمؾُت ما ًلي: 

وكذستها ؽلى اظخخذام الخبرؽاث ؽلى هدى  اإلاىاسد اإلامىىخت  ئؽالم اإلااهذ بشظالت الجمؾُت وألاظلىب الزي حؾتزم ظلىكه الظخخذام (1

  فاؽل لألغشاض اإلالصىدة منها. 

م املحىسي في ؤلاششاف  (2 ت حمُؿ الؾاملين بمجلغ ئداسة الجمؾُت، ودوَس   ؽلى اإلاعإولُاث والصالخُاث.  ئؽالم اإلااهذ بهٍى

  والخأكذ مً طمان اظخخذام اإلاىدت ؽلى الىدى اإلاخفم ؽلُه. أن للماهذ خم الاطالؼ ؽلى ميزاهُاث الجمؾُت الحالُت والعابلت،  (3

  جلذًم الشكش والخلذًش بالشكل الالئم واإلاىاظب للماهذ.  (4

ت وبما ال ًخؾاسض مؿ  (5  العُاظاث واللىاهين الؾامت. الخؾامل مؿ اإلاؾلىماث اإلاخؾللت باإلاىذ ومؾالجتها باخترام وظٍش

ت ممثلي الجمؾُت في حمؿ (6   اإلاخؾاوهين.  الخبرؽاث ظىاء مً اإلاخطىؽين أو اإلاىعفين أو  ئؽالم اإلااهذ بهٍى

  اإلاخبادل.  أن جكىن حمُؿ الؾالكاث مؿ ألافشاد اإلامثلين للجمؾُت مهىُت واخترافُت وحؾبر ؽً الاخترام  (7

ذًت التي جىىي  (8   بشكل دوسي أو مخلطؿ. الجمؾُت مشاسكتها  ئجاخت الفشصت أن جدزف أظمائهم بىاء ؽلى سغبتهم مً كىائم اإلاىاد البًر

ت وصادكت  (9 ت طشح ألاظئلت والاظخفعاساث اإلاخؾللت بالجمؾُت وجللي ئحاباث فىٍس دت خٍش   .  وصٍش

 اعتماد ونشر وثنفيذ السياسة (: 6املادة )

خ  ؾخمذ الؾمل بهزٍ العُاظت مً جاٍس ؾخمذ َزٍ العُاظت وأي حؾذًل الخم ؽليها مً مجلغ ؤلاداسة في الجمؾُت، وَُ
ُ
بلغ بها  اؽخمادَا، ح ٍو

خ رلك الخؾذًل. ِّ حؾذًل الخم لها ابخذاًء مً جاٍس
عشي الؾمل بأي   حمُؿ مىعفي الجمؾُت، َو
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