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مقدمة 

تـوجب سياسـة خصوصـية البيانـات على كـل من يعمـل لصـالح الجمعيـة )ويشـمل أعضـاء
مجلس اإلدارة والمسؤولين التنفيذيين والموظفين والمستشارين والمتطوعين( المحافظة
على خصوصية بيانات المانحين والمتبرعين والمتطــوعين والمســتفيدين وعــدم مشــاركتها

 حسب ما سيوضح في الفقرات التالية. 
ً
ألي أحد إال في نطاق ضيق جدا

وجب السياسة استخدام البيانات الخاصة ألغراض الجمعية فقط بما تقتضيه المصلحة.
ُ
كما ت

النطاق

أو إدارة مجلس أعضــاء كــانوا سواًء الجمعية لصالح يعمل جميع على السياسة هذه تطبق
مناصــبهم عن النظر بصــرف مستشــارين أو متطــوعين أو مــوظفين أو مسؤولين تنفيذيين

الجمعية. في

البيانات

البيانات هنا تشمل أي بيانات عامــة أو خاصــة مثــل: البيانــات الشخصــية , البريــد اإللكــتروني ,
م للجمعية سواًء من المتطوعين، المانحين، المتــبرعين أو قدَّ

ُ
المراسالت أو أي بيانات أخرى ت

المستفيدين من خدمات الجمعية.

الضمانات

ــة على ــات والمحافظ ــع البيان ــل م ــراءات التعام ــيح إج ــة إلى توض ــذه السياس ــدف ه ته
خصوصيتها داخل الجمعية أو من خالل موقع الجمعية اإللكتروني.

تضمن الجمعية ما يلي:

أن تتعامل الجمعية مع جميــع بيانــات المتعــاملين معهــا بســرية تامــة مــا لم يوافقــوا على
النشر.

بيانات المتعاملين معها مع أي جهة أخرى دون إذنهم. لن تقوم ببيع أو مشاركة
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ــة أي إيميالت أو رســائل نصــية للمتعــاملين معهــا ســواء بواســطتها أو لن ترســل الجمعي
 بواسطة أي جهة اخرى دون إذنهم.

أن تنشر الجمعية سياسة خصوصية البيانات على موقعها اإللكـتروني إن وجــد، وأن تكــون
متوفرة عند الطلب مطبوعة أو إلكترونية.

.أن يكون للجمعية سياسة خاصة بخصوصية البيانات للمواقع اإللكترونية

نموذج لسياسة خصوصية البيانات للمواقع اإللكترونية

نشكرك أيها الزائر الكريم على زيارتك لموقعنا على اإلنترنت ونتعهد لك بالمحافظة على
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
نلــتزم بحمايــة حقــوق جميــع زوار ومســتخدمي هــذا الموقــع ونلــتزم بالحفــاظ على ســرية

البيانات وقد أعددنا سياسة الخصوصية هـذه لإلفصـاح عن النهج الـذي نتبعـه في جمـع
 البيانات ونشرها على هذا الموقع اإللكتروني.

نؤكد لك أن خصوصيتك تشــكل لنــا أولويــة كــبرى، ولن نســتخدم تلــك البيانــات إال بالطريقــة
المالئمة للحفاظ على خصوصيتك بشكل آمن.

.نؤكد لك أيضا أن الموقع ال يمارس أي أنشطة تجارية
بتبادل البيانات الشخصية مع أي جهــة تجاريــة باســتثناء مــا يتم اإلعالن عنــه 

ً
ال نقوم نهائيا

للمستخدم الكريم وبعد موافقته على ذلك. 
باستخدام بيانات المستخدمين الكــرام بإرســال رســائل ذات محتــوى تجــاري أو 

ً
ال نقوم نهائيا

ترويجي.
قد نستخدم البيانات المســجلة في الموقــع لعمــل االســتبانات وأخــذ اآلراء بهــدف تطــوير

الموقع وتقديم تجربة اســتخدام أكــثر ســهولة وفعاليــة للــزوار والمســتخدمين الكــرام ,كمــا
ع للمشــاريع واألعمــال يمكننا من التواصــل معكم عنــد الحاجــة في حالــة رغبتكم في التــبرُّ
الخيرية أو رغبتكم في االطالع على ما يستجد من المشاريع واألعمال الخيرية الــتي تقــوم
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بها الجمعيـة حيث تسـاعدنا هـذه البيانـات في التواصـل معـك، واإلجابــة عن استفسـاراتك،
وتنفيذ طلباتك قدر اإلمكان.

ال نقوم بمشاركة هذه البيانات مع أطراف خارجيــة إال إذا كــانت هــذه الجهــات الزمــة في
ســتخدم لألغــراض

ُ
ــة ت ــات جماعي ــك، مــا لم يكن ذلــك في إطــار بيان ــة اســتكمال طلب عملي

اإلحصائية واألبحاث دون شمولها على أية بيانات من الممكن استخدامها للتعريف بك.
من خالل )

ً
في الحاالت الطبيعية يتّم التعامــل مـع البيانـات والبيانـات بصـورة آليـة )إلكترونيـا

دة لذلك، دون أن يستلزم ذلك مشــاركة المــوظفين أو اطالعهم التطبيقات والبرامج المحدَّ
على تلك البيانات.

ــة أو وفي حاالت استثنائية )كالتحقيقات والقضايا( قد يّطلع عليها موظفو الجهات الرقابي
من يلزم اطالعه على ذلك؛ خضوًعا ألحكام القانون وأوامر الجهات القضائية.

ــا على ــتي يتم إجراؤه ة الخدمات والتعامالت ال
ّ

تنطبق سياسة الخصوصية هذه على كاف
الموقع إال في الحاالت التي يتم فيهــا النّص على خــدمات أو تعــامالت ذات خصوصــية؛

 خصوصية منفصلة وغير مدمجة بسياسة الخصوصية هذه.
ُ

فإنه يكون لها سياسة

على الرغم من ذلك قد يحتــوي الموقــع على روابــط لمواقــع إلكترونيــة أخــرى تقــع خــارج
سيطرتنا، وال تغطيها سياسة الخصوصية هذه في حال قمت بالوصول إلى مواقع أخرى
من خالل اســتخدام الروابــط المتاحــة على موقعنــا؛ فإنــك ستخضــع لسياســة الخصوصــية
قة بهذه المواقع والــتي قــد تختلــف عن سياســة موقعنــا ممــا يتطلب منــك قــراءة

ِّ
المتعل

قة بتلك المواقع.
ِّ

سياسة الخصوصية المتعل

لحمايـة 
ً
هذه البوابة قد تحتوي على روابط إلكترونية لمواقع أو بوابات قـد تسـتخدم طرقـا

ــؤولين عن ــير مس ــدينا، ونحن غ ــتخدمة ل ــرق المس ــف عن الط ــياتها تختل ــات وخصوص البيان
محتويات وطرق خصوصــيات المواقــع األخــرى الــتي ال تقــع تحت استضــافة موقــع الــوزارة
وتتولى جهاتها مسؤولية حمايتها، وننصحك بــالرجوع إلى إشــعارات الخصوصــية الخاصــة

بتلك المواقع.

في كل األحوال لن نقوم بالبيع أو التأجير أو المتاجرة ببياناتك لمصلحة أي طرف ثــالث خــارج
ة األوقات على خصوصية كافة بياناتــك الشخصــية الــتي

َّ
هذا الموقع وسنحافظ في كاف

نتحصل عليها وسريتها.
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ر الهائــل في مجــال التقنيــة، والتغــير في نطــاق القــوانين المتعلقــة بالمجــال نظــًرا للتطــوُّ
 في تعديل بنود سياسة الخصوصية هذه وشــروطها

ِّ
اإللكتروني؛ فالموقع يحتفظ بالحق

، ويتم تنفيذ التعديالت على هذه الصفحة، ويتم إخطاركم في
ً
في أي وقٍت يراه مالئما

حالة إجراء أية تعديالت ذات تأثير.

للحفاظ على بياناتك الشخصية، يتم تأمين التخزين اإللكتروني والبيانــات الشخصــية المرســلة
باستخدام التقنيات األمنية المناسبة.

لإلجابة عن استفساراتك بخصوص هذه السياسة من خالل 
ً
يمكنك التواصل  بنا دائما

   info@parmg.sa االيميل  

                          

المحتويات                                                            
الصفحةالموضوع
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