سياسة خصوصية البيانات

مقدمة
توجب سياسة خصوصية البيانات عىل كل من يعمل لصالح اجلمعية (ويشمل أعضاء جملس اإلدارة واملسؤولني التنفيذيني
واملوظفني واملستشارين واملتطوعني) املحافظة عىل خصوصية بيانات املانحني واملتربعني واملتطوعني واملستفيدين وعدم
مشاركتها ألي أحد إال يف نطاق ضيق جدا حسب ما سيوضح يف الفقرات التالية .كام توجب السياسة استخدام البيانات
اخلاصة ألغراض اجلمعية فقط بام تقتضيه املصلحة.
النطاق
تطبق هذه السياسة عىل مجيع من يعمل لصالح اجلمعية سواء كانوا أعضاء جملس إدارة أو مسؤولني تنفيذيني أو موظفني أو
متطوعني أو مستشارين برصف النظر عن مناصبهم يف اجلمعية.
البيانات
البيانات ،هنا ،تشمل أي بيانات عامة أو خاصة مثل البيانات الشخصية أو الربيد اإللكرتوين أو املراسالت أو أي بيانات أخرى
تُقدَّ م للجمعية سواء من املتطوعني ،املانحني ،املتربعني أو املستفيدين من خدمات اجلمعية.
الضامنات
هتدف هذه السياسة إىل توضيح إجراءات التعامل مع البيانات واملحافظة عىل خصوصيتها داخل اجلمعية أو من خالل موقع
اجلمعية اإللكرتوين.
تضمن اجلمعية ما ييل:


أن تتعامل اجلمعية مع مجيع بيانات املتعاملني معها برسية تامة ما مل يوافقوا عىل النرش.



لن تقوم ببيع أو مشاركة بيانات املتعاملني معها مع أي جهة أخرى دون إذهنم.



لن ترسل اجلمعية أي إيميالت أو رسائل نصية للمتعاملني معها سواء بواسطتها أو بواسطة أي جهة اخرى دون إذهنم.



أن تنرش اجلمعية سياسة خصوصية البيانات عىل موقعها اإللكرتوين ،إن وجد ،وأن تكون متوفرة عند الطلب مطبوعة أو

إلكرتونية.


أن يكون للجمعية سياسة خاصة بخصوصية البيانات للمواقع اإللكرتونية.

نموذج لسياسة خصوصية البيانات
نشكرك أهيا الزائر الكريم عىل زيارتك ملوقعنا عىل االنرتنت ونتعهد لك باملحافظة عىل خصوصية بياناتك التي تزودنا هبا من خالل املوقع.
كام نلتزم لك بتوضيح سياستنا املتعلقة بخصوصية بياناتك وهي كام ييل:
 من حقك معرفة كيفية استخدام البيانات التي تشاركها مع موقعنا اإللكرتوين.
 نلتزم بحامية حقوق مجيع زوار ومستخدمي هذا املوقع ونلتزم باحلفاظ عىل رسية البيانات وقد أعددنا سياسة اخلصوصية هذه
لإلفصاح عن النهج الذي نتبعه يف مجع البيانات ونرشها عىل هذا املوقع اإللكرتوين.
 نؤكد لك أن خصوصيتك تشكل لنا أولوية كربى ،وسوف لن نستخدم تلك البيانات إال بالطريقة املالئمة للحفاظ عىل
خصوصيتك بشكل آمن.
 نؤكد لك أيضا أن املوقع ال يامرس أي أنشطة جتارية.
 ال نقوم هنائي ًا بتبادل البيانات الشخصية مع أي جهة جتارية باستثناء ما يتم اإلعالن عنه للمستخدم الكريم وبعد موافقته عىل ذلك.
 ال نقوم هنائي ًا باستخدام بيانات املستخدمني الكرام بإرسال رسائل ذات حمتوى جتاري أو تروجيي.
 قد نستخدم البيانات املسجلة يف املوقع لعمل االستبانات وأخذ اآلراء هبدف تطوير املوقع وتقديم جتربة استخدام أكثر سهولة
ربع للمشاريع واألعامل اخلريية أو
وفعالية للزوار واملستخدمني الكرام .كام يمكننا من التواصل معكم عند احلاجة يف حالة رغبتكم يف الت ُّ
رغبتكم يف االطالع عىل ما يستجد من املشاريع واألعامل اخلريية التي تقوم هبا اجلمعية حيث تساعدنا هذه البيانات يف التواصل معك،
واإلجابة عن استفساراتك ،وتنفيذ طلباتك قدر اإلمكان.
 ال نقوم بمشاركة هذه البيانات م ع أطراف خارجية إال إذا كانت هذه اجلهات الزمة يف عملية استكامل طلبك ،ما مل يكن ذلك يف
إطار بيانات مجاعية تُستخدم لألغراض اإلحصائية واألبحاث ،دون اشتامهلا عىل أية بيانات من املمكن استخدامها للتعريف بك.
يتم التعامل مع البيانات والبيانات بصورة آلية (الكرتونية) من خالل التطبيقات والربامج املحدَّ دة لذلك ،دون
 يف احلاالت الطبيعية ُّ
أن يستلزم ذلك مشاركة املوظفني أو إطالعهم عىل تلك البيانات.
 ويف حاالت استثنائية (كالتحقيقات والقضايا) قد ي ّطلع عليها موظفو اجلهات الرقابية أو من يلزم اطالعه عىل ذلك؛ خضوعً ا
ألحكام القانون وأوامر اجلهات القضائية.
الن ُّ عىل
يتم فيها ُّ
 تنطبق سياسة اخلصوصية هذه عىل كا ّفة اخلدمات والتعامالت التي يتم إجراؤها عىل املوقع إال يف احلاالت التي ُّ
ُ
سياسة خصوصية منفصلة ،وغري مدجمة بسياسة اخلصوصية هذه.
خدمات أو تعامالت ذات خصوصية؛ فإنه يكون هلا
 عىل الرغم من ذلك قد حيتوي املوقع عىل روابط ملواقع إلكرتونية أخرى تقع خارج سيطرتنا ،وال تغطيها سياسة اخلصوصية هذه،
يف حال قمت بالوصول إىل مواقع أخرى من خالل استخدام الروابط املتاحة عىل موقعنا؛ فإنك ستخضع لسياسة اخلصوصية املتع ِّلقة هبذه
املواقع ،والتي قد ختتلف عن سياسة املوقع؛ اما يتطلب منك قراءة سياسة اخلصوصية املتع ِّلقة بتلك املواقع.



هذه البوابة قد حتتوي عىل روابط إلكرتونية ملواقع أو بوابات قد تستخدم طرق ًا حلامية البيانات وخصوصياهتا ختتلف عن الطرق

املستخدمة لدينا ،ونحن غري مسؤولني عن حمتويات وطرق خصوصيات املواقع األخرى التي ال تقع حتت استضافة موقع الوزارة وتتوىل
جهاهتا مسؤولية محايتها ،وننصحك بالرجوع إىل إشعارات اخلصوصية اخلاصة بتلك املواقع.


يف كل األحوال لن نقوم بالبيع أو التأجري أو املتاجرة ببياناتك أو بياناتك ملصلحة أي طرف ثالث خارج هذا املوقع .وسنحافظ يف

كا َّفة األوقات عىل خصوصية كافة بياناتك الشخصية التي نتحصل عليها ورسيتها.
باحلق يف تعديل بنود سياسة
للتطور اهلائل يف جمال التقنية،
نظرا

والتغري يف نطاق القوانني املتعلقة باملجال اإللكرتوين؛ فاملوقع حيتفظ ِّ
ُّ
ُّ
ً
اخلصوصية هذه ورشوطها يف أي ٍ
وقت يراه مالئ ًام ،ويتم تنفيذ التعديالت عىل هذه الصفحة ،ويتم إخطاركم يف حالة إجراء أية تعديالت
ذات تأثري.


للحفاظ عىل بياناتك الشخصية ،يتم تأمني التخزين اإللكرتوين والبيانات الشخصية املرسلة باستخدام التقنيات األمنية املناسبة.



يمكنك االتصال بنا دائ ًام لإلجابة عن استفساراتك بخصوص هذه السياسة من خالل تلفون 0558420555 :

أو اإليميل info@hayat.org.sa

المراجع
اعتمد مجلس إدارة الجمعية في االجتماع ( الثاني ) في دورته ( الرابعة ) هذه السياسة في 1441/3/2هـ .
وتحل هذه السياسة محل جميع سياسات خصوصية البيانات الموضوعة سابقاً.

