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 :نموذج لسیاسة خصوصیة البیانات للمواقع اإللكترونیة

  على بالمحافظة  لك  ونتعھد  االنترنت  على  لموقعنا  زیارتك  على  الكریم  الزائر  أیھا  نشكرك 
ل الموقع. كما نلتزم لك بتوضیح سیاستنا المتعلقة خصوصیة بیاناتك التي تزودنا بھا من خال

 بخصوصیة بیاناتك وھي كما یلي: 
 .من حقك معرفة كیفیة استخدام البیانات التي تشاركھا مع موقعنا اإللكتروني 
   نلتزم بحمایة حقوق جمیع زوار ومستخدمي ھذا الموقع ونلتزم بالحفاظ على سریة البیانات وقد

ه لإلفصاح عن النھج الذي نتبعھ في جمع البیانات ونشرھا على أعددنا سیاسة الخصوصیة ھذ
  ھذا الموقع اإللكتروني.

   نؤكد لك أن خصوصیتك تشكل لنا أولویة كبرى، وسوف لن نستخدم تلك البیانات إال بالطریقة
 المالئمة للحفاظ على خصوصیتك بشكل آمن.

 .نؤكد لك أیضا أن الموقع ال یمارس أي أنشطة تجاریة 
 م نھائیاً بتبادل البیانات الشخصیة مع أي جھة تجاریة باستثناء ما یتم اإلعالن عنھ للمستخدم  ال نقو

 الكریم وبعد موافقتھ على ذلك.  
  أو تجاري  محتوى  ذات  رسائل  بإرسال  الكرام  المستخدمین  بیانات  باستخدام  نھائیاً  نقوم  ال 

 ترویجي.
 انات وأخذ اآلراء بھدف تطویر الموقع وتقدیم قد نستخدم البیانات المسجلة في الموقع لعمل االستب

تجربة استخدام أكثر سھولة وفعالیة للزوار والمستخدمین الكرام. كما یمكننا من التواصل معكم 
ع للمشاریع واألعمال الخیریة أو رغبتكم في االطالع   عند الحاجة في حالة رغبتكم في التبرُّ

التي تقوم بھا الجمعیة حیث تساعدنا ھذه البیانات على ما یستجد من المشاریع واألعمال الخیریة  
 في التواصل معك، واإلجابة عن استفساراتك، وتنفیذ طلباتك قدر اإلمكان.

  ال نقوم بمشاركة ھذه البیانات مع أطراف خارجیة إال إذا كانت ھذه الجھات الزمة في عملیة
تُستخدم   جماعیة  بیانات  إطار  في  ذلك  یكن  لم  ما  طلبك،  اإلحصائیة استكمال  لألغراض 

 واألبحاث، دون اشتمالھا على أیة بیانات من الممكن استخدامھا للتعریف بك.
  خالل من  (الكترونیة)  آلیة  بصورة  والبیانات  البیانات  مع  التعامل  یتمُّ  الطبیعیة  الحاالت  في 

لى تلك التطبیقات والبرامج المحدَّدة لذلك، دون أن یستلزم ذلك مشاركة الموظفین أو إطالعھم ع
   البیانات. 

  وفي حاالت استثنائیة (كالتحقیقات والقضایا) قد یّطلع علیھا موظفو الجھات الرقابیة أو من یلزم
 اطالعھ على ذلك؛ خضوًعا ألحكام القانون وأوامر الجھات القضائیة.
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