سياسة خصوصية البيانات
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مقدمة
توجــب سياســة خصوصيــة البيانــات علــى كل مــن يعمــل لصالــح الجمعيــة (ويشــمل أعضــاء مجلــس اإلدارة والمســؤولين

التنفيذييــن والموظفيــن والمستشــارين والمتطوعيــن) المحافظــة علــى خصوصيــة بيانــات المانحيــن والمتبرعيــن

ـيوضح فــي الفقــرات
والمتطوعيــن والمســتفيدين وعــدم مشــاركتها مــع أي أحــد إال فــي نطــاق ضيــق جـ ًـدا بحســب مــا سـ ّ

التاليــة ،كمــا توجــب السياســة اســتخدام البيانــات الخاصــة ألغــراض الجمعيــة فقــط بمــا تقتضيــه المصلحــة.

النطاق
تطبــق هــذه السياســة علــى جميــع مــن يعمــل لصالــح الجمعيــة ســواء كانــوا أعضــاء مجلــس إدارة أو مســؤولين تنفيذييــن أو
موظفيــن أو متطوعيــن أو مستشــارين بصــرف النظــر عــن مناصبهــم فــي الجمعيــة.

البيانات
البيانــات هنــا تشــمل :أي بيانــات عامــة أو خاصــة مثــل البيانــات الشــخصية أو البريــد اإللكترونــي أو المراســات أو أي بيانــات
أخــرى تُ قـ َّـدم للجمعيــة ســواء مــن المتطوعيــن ،المانحيــن ،المتبرعيــن أو المســتفيدين مــن خدمــات الجمعيــة.
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الضمانات
تهــدف هــذه السياســة إلــى توضيــح إجــراءات التعامــل مــع البيانــات والمحافظــة علــى خصوصيتهــا داخــل الجمعيــة أو مــن

خــال موقــع الجمعيــة اإللكترونــي.

تضمن الجمعية ما يلي:
أن تتعامل الجمعية مع جميع بيانات المتعاملين معها بسرية تامة ما لم يوافقوا على النشر.
لن تقوم ببيع أو مشاركة بيانات المتعاملين معها مع أي جهة أخرى دون إذنهم.

لــن ترســل الجمعيــة أي إيميــات أو رســائل نصيــة للمتعامليــن معهــا ســواء بواســطتها أو بواســطة أي جهــة
اخــرى دون إذنهــم.

أن تنشــر الجمعيــة سياســة خصوصيــة البيانــات علــى موقعهــا اإللكترونــي ،إن وجــد ،وأن تكــون متوفــرة عنــد
الطلــب مطبوعــة أو إلكترونيــة.

أن يكون للجمعية سياسة خاصة بخصوصية البيانات للمواقع اإللكترونية.

نموذج لسياسة خصوصية البيانات للمواقع اإللكترونية
نشــكرك أيهــا الزائــر الكريــم علــى زيارتــك لموقعنــا علــى االنترنــت ونتعهــد لــك بالمحافظــة علــى خصوصيــة بياناتــك
التــي تزودنــا بهــا مــن خــال الموقــع .كمــا نلتــزم لــك بتوضيــح سياســتنا المتعلقــة بخصوصيــة بياناتــك وهــي كمــا
يلــي:
من حقك معرفة كيفية استخدام البيانات التي تشاركها مع موقعنا اإللكتروني.
نلتــزم بحمايــة حقــوق جميــع زوار ومســتخدمي هــذا الموقــع ونلتــزم بالحفــاظ علــى ســرية البيانــات وقــد أعددنــا

سياســة الخصوصيــة هــذه لإلفصــاح عــن النهــج الــذي نتبعــه فــي جمــع البيانــات ونشــرها علــى هــذا الموقــع
اإللكترونــي.

نؤكــد لــك أن خصوصيتــك تشــكل لنــا أولويــة كبــرى ،وســوف لــن نســتخدم تلــك البيانــات إال بالطريقــة المائمــة
للحفــاظ علــى خصوصيتــك بشــكل آمــن.

أيضا أن الموقع ال يمارس أي أنشطة تجارية.
نؤكد لك ً

ال نقــوم نهائيــاً بتبــادل البيانــات الشــخصية مــع أي جهــة تجاريــة باســتثناء مــا يتــم اإلعــان عنــه للمســتخدم الكريــم

وبعــد موافقتــه علــى ذلــك.

ال نقوم نهائياً باستخدام بيانات المستخدمين الكرام بإرسال رسائل ذات محتوى تجاري أو ترويجي.
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نموذج لسياسة خصوصية البيانات للمواقع اإللكترونية
قــد نســتخدم البيانــات المســجلة فــي الموقــع لعمــل االســتبانات وأخــذ اآلراء بهــدف تطويــر الموقــع وتقديــم
تجربــة اســتخدام أكثــر ســهولة وفعاليــة للــزوار والمســتخدمين الكــرام .كمــا يمكننــا مــن التواصــل معكــم عنــد
الحاجــة فــي حالــة رغبتكــم فــي التبـ ُّـرع للمشــاريع واألعمــال الخيريــة أو رغبتكــم فــي االطــاع علــى مــا يســتجد

مــن المشــاريع واألعمــال الخيريــة التــي تقــوم بهــا الجمعيــة حيــث تســاعدنا هــذه البيانــات فــي التواصــل معــك،
واإلجابــة عــن استفســاراتك ،وتنفيــذ طلباتــك قــدر اإلمــكان.

ال نقــوم بمشــاركة هــذه البيانــات مــع أطــراف خارجيــة إال إذا كانــت هــذه الجهــات الزمــة فــي عمليــة اســتكمال

طلبــك ،مــا لــم يكــن ذلــك فــي إطــار بيانــات جماعيــة تُ ســتخدم لألغــراض اإلحصائيــة واألبحــاث ،دون اشــتمالها
علــى أيــة بيانــات مــن الممكــن اســتخدامها للتعريــف بــك.

يتــم التعامــل مــع البيانــات بصــورة آليــة (إلكترونيــة) مــن خــال التطبيقــات والبرامــج
فــي الحــاالت الطبيعيــة ُّ

المحــددة لذلــك ،دون أن يســتلزم ذلــك مشــاركة الموظفيــن أو اطاعهــم علــى تلــك البيانــات.
َّ

يطلــع عليهــا موظفــو الجهــات الرقابيــة أو مــن يلــزم اطاعــه
وفــي حــاالت اســتثنائية (كالتحقيقــات والقضايــا) قــد ّ
خضوعــا ألحــكام القانــون وأوامــر الجهــات القضائيــة.
علــى ذلــك؛
ً

كافــة الخدمــات والتعامــات التــي يتــم إجراؤهــا علــى الموقــع إال فــي
تنطبــق سياســة الخصوصيــة هــذه علــى ّ

الحــاالت التــي يتـ ُّـم فيهــا النـ ُّـص علــى خدمــات أو تعامــات ذات خصوصيــة؛ فإنــه يكــون لهــا سياسـ ُـة خصوصيــة

منفصلــة ،وغيــر مدمجــة بسياســة الخصوصيــة هــذه.

علــى الرغــم مــن ذلــك قــد يحتــوي الموقــع علــى روابــط لمواقــع إلكترونيــة أخــرى تقــع خــارج ســيطرتنا ،وال تغطيها

سياســة الخصوصيــة هــذه ،فــي حــال قمــت بالوصــول إلــى مواقــع أخــرى مــن خــال اســتخدام الروابــط المتاحــة

علــى موقعنــا؛ فإنــك ســتخضع لسياســة الخصوصيــة المتعلِّ قــة بهــذه المواقــع ،والتــي قــد تختلــف عــن سياســة

الموقــع؛ ممــا يتطلــب منــك قــراءة سياســة الخصوصيــة المتعلِّ قــة بتلــك المواقــع.

هــذه البوابــة قــد تحتــوي علــى روابــط إلكترونيــة لمواقــع أو بوابــات قــد تســتخدم طرقــاً لحمايــة البيانــات

وخصوصياتهــا تختلــف عــن الطــرق المســتخدمة لدينــا ،ونحــن غيــر مســؤولين عــن محتويــات وطــرق خصوصيــات

المواقــع األخــرى التــي ال تقــع تحــت اســتضافة موقــع الــوزارة وتتولــى جهاتهــا مســؤولية حمايتهــا ،وننصحــك

بالرجــوع إلــى إشــعارات الخصوصيــة الخاصــة بتلــك المواقــع.
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نموذج لسياسة خصوصية البيانات للمواقع اإللكترونية
فــي كل األحــوال لــن نقــوم بالبيــع أو التأجيــر أو المتاجــرة ببياناتــك أو بياناتــك لمصلحــة أي طــرف ثالــث خــارج هــذا

كافــة األوقــات علــى خصوصيــة كافــة بياناتــك الشــخصية التــي نتحصــل عليهــا وســريتها.
الموقــع .وســنحافظ فــي َّ
والتغيــر فــي نطــاق القوانيــن المتعلقــة بالمجــال اإللكترونــي؛ فالموقــع
نظـ ًـرا للتطـ ُّـور الهائــل فــي مجــال التقنيــة،
ُّ

ـت يــراه مائمــاً  ،ويتــم تنفيــذ
يحتفــظ بالحـ ِّـق فــي تعديــل بنــود سياســة الخصوصيــة هــذه وشــروطها فــي أي وقـ ٍ

التعديــات علــى هــذه الصفحــة ،ويتــم إخطاركــم فــي حالــة إجــراء أيــة تعديــات ذات تأثيــر.

للحفــاظ علــى بياناتــك الشــخصية ،يتــم تأميــن التخزيــن اإللكترونــي والبيانــات الشــخصية المرســلة باســتخدام

التقنيــات األمنيــة المناســبة.

يمكنك االتصال على المدير التنفيذي لإلجابة عن استفساراتك بخصوص هذه السياسة من خال:
 -1ص.ب  ٢٣٣٣الرمز البريدي األحساء ٣١٩٨٢

 -2هاتف  ٠١٣٥٦٢٠٢٢٢فاكس ٠١٣٥٦٢٠١١١
info@hdisabled.org.sa -3
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االعتماد
بعــد اطــاع مجلــس اإلدارة فــي اجتماعــه الثانــي المنعقــد يوم الخميــس الموافق
30/06/2022م علــى عــدد مــن اللوائــح والسياســات المنظمــة لعمــل الجمعيــة،
والتــي كان مــن بينهــا سياســة خصوصيــة البيانــات ،فقــد اتخــذ القــرار رقــم ()3
باعتمادهــا والعمــل بموجبهــا فــي الجمعيــة.
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