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  مقدمة

هلية بمرنز بدائع  األ البر جملية توجب سيياسية خصيوصيية البيانات كل  ن  مم يلم  لصيال    

ويشييم  ضكضييال مجلد اةدارل والمسيياوليم التن يذييم والموا يم والمسييتشيياريم   اللضيييام

والمتطوكيم المحافاة كل  خصيوصيية بيانات المانحيم والمتبركيم والمتطوكيم والمسيت يديم  

. نما وكدم مشيارنتاا أل  ضحد ال  ف  نطاق ضييج جدا حسيب ما سييوضي  ف  ال قرات التالية

 توجب السياسة استخدام البيانات الخاصة ألغراض الجملية فقط بما ت تضيه المصلحة. 

 

  النطاق

تطبج هذه السيياسية كل  جميع مم يلم  لصيال  الجملية سيوال نانوا ضكضيال مجلد الدارل ضو    

رف النار كم مناصييبام ف  مسيياوليم تن يذييم ضو موا يم ضو متطوكيم ضو مسييتشيياريم بصيي

 الجملية.

 

 البيانات: .1

ضو البريد ا لنترون     ،الشيخصييةتشيم  ض  بيانات كامة ضو خاصية م   البيانات   هنا البيانات   

المتبركيم ضو  المانحيم  ضو المراسيي ت ضو ض  بيانات ضخرت تقدم للجملية سييوال مم المتطوكيم

 المست يديم مم خدمات الجملية. 

 

  :الضمانات .2

تادف هذه السيياسية الل  توضيي  الجرالات التلام  مع البيانات والمحافاة كل  خصيوصييتاا    

 داخ  الجملية ضو مم خ   موقع الجملية ا لنترون . 

 تضمم الجملية ما يل :  

 ضم تتلام  الجملية مع جميع بيانات المتلامليم ملاا بسرية تامة ما لم يوافقوا كل  النشر.  ✓

 لم تقوم ببيع ضو مشارنة بيانات المتلامليم ملاا مع ض  جاة ضخرت دوم الذنام.  ✓

او رسيائ  نصيية للمتلامليم ملاا سيوال بواسيطتاا ضو بواسيطة    يمي تاللم ترسي  الجملية ض    ✓

 ض  جاة اخرت دوم الذنام. 
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وضم تنوم  الم وجد  ضم تنشيير الجملية سييياسيية خصييوصييية البيانات كل  موقلاا ا لنترون  ✓

 متوفرل كند الطلب مطبوكة ضو النترونية.  
 

 نموذج لسياسة خصوصية البيانات للمواقع االلكترونية:  .3

ك ضيايا الزائر النريم كل  زييارتيك لموقلنيا كل  ا نترنيت ونتلايد ليك بيالمحيافاية كل  نشييييينر 

نما نلتزم لك بتوضيي  سيياسيتنا المتللقة  خصيوصيية بياناتك الت  تزودنا   باا مم خ   الموقع

 بخصوصية بياناتك وه  نما يل : 

 ترون . مم حقك ملرفة ني ية استخدام البيانات الت  تشارناا مع موقلنا اةلن ❖

نلتزم بحماية حقوق جميع زوار ومسيتخدم  هذا الموقع ونلتزم بالح اا كل  سيرية البيانات   ❖

سييياسيية الخصييوصييية هذه ل فصييا  كم الناع الذ  نتبله ف  جميع البيانات    وقد ضكددنا

 ونشرها كل  هذا الموقع ا لنترون . 

ك البيانات ال   وسيييوف لم نسيييتخدم تل ناند لك ام خصيييوصييييتك تشييين  لنا ضولوية نبرت ❖

 بالطريقة الم ئمة للح اا كل  خصوصيتك بشن  آمم. 

 ناند لك ضيضاً ضم الموقع   يمارد ض  ضنشطة تجارية.  ❖

  نقوم ناائياً بتباد  البيانات الشييخصييية مع ض  جاة تجارية باسييت نال ما يتم اةك م كنه   ❖

 للمستخدم النريم وبلد موافقته كل  ذلك. 

سيتخدام بيانات المسيتخدميم النرام بسرسيا  رسيائ  ذات محتوت تجار  او    نقوم ناائياً با ❖

 ترويج . 

قد نسيتخدم البيانات المسيجلة ف  الموقع للم  ا سيتبانات وضخذ اءرال بادف تطوير الموقع   ❖

وتقديم تجربة اسيييتخدام ضن ر سييياولة وفلالية للزوار والمسيييتخدميم النرام. نما يمنننا مم  

التواصيييي  ملنم كند الحاجة ف  حالة رغبتنم ف  التبرم للمشيييياريع واألكما  الخيرية ضو  

  م كل  ما يستجد مم المشاريعرغبتنم ف  ا ط

 واألكميا  الخيريية الت  تقوم بايا الجمليية حييع تسييييياكيدنيا هيذه البييانيات ف  التواصييييي  مليك 

 وتن يذ طلباتك قدر اةمنام.  واةجابة كم است ساراتك
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  تقوم بمشيييييارنية هيذه البييانيات مع ضطراف خيارجيية ال  الذا نيانيت هيذه الجايات  زمية ف   ❖

ك، ميا لم ينم ذليك ف  الطيار بييانيات جمياكيية تسيييييتخيدم ل غراض  كمليية اسيييييتنميا  طلبي

 دوم اشتمالاا كل  ض  بيانات مم الممنم استخداماا للتلريف بك.   اةحصائية واألبحاع

ف  الحيا ت الطبيليية يتم التليامي  مع البييانيات بصيييييورل آليية النترونيية مم خ   التطبيقيات   ❖

ك مشيييييارنية الموا يم ضو اط كام كل  تليك  والبرامع المحيددل ليذليك، دوم ضم يسيييييتلزم ذلي

 البيانات. 
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 المراجع :

 دارة اإل اعتماد مجلس 

 
 لبيانات سياسة خصوصية ا

 والسالم على رسول هللا صلى هلل عليه وسلم ... وبعد   الحمد هلل والصالة

سياسة  على  م18/12/2021 بتاريخ: السبتيوم  ( 3في اجتماعه رقم )  بدائع العضيانفقد اطلع مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بمركز 

 وقرر اعتمادها والعمل بموجبها ونشرها على املوقع اإللكتروني للجمعية وفق الصيغة املرفقة باالعتماد.  لبياناتخصوصية ا

 

 

 


