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 : مقدمة 

 جملس اعضاء ويشمل)محمد بن عبدهللا امجليح اخلريية مؤسسة  لصاحل يعمل من لك عىل البياانت خصوصية س ياسة توجب

  واملتطوعني املؤسسة بياانت  خصوصية عىل احملافظة (واملتطوعني واملستشارين واملوظفني التنفيذيني واملسؤولني ال مناء

ال أ حد ل ي مشاركهتا وعدم واملس تفيدين  الس ياسة توجب كام ،التالية  الفقرات يف س يوحض ما حسب جدا ضيق نطاق يف ا 

 .املصلحة تفتضيه مبا فقط املؤسسة ل غراض اخلاصة البياانت اس تخدام

 النطاق: 

 أ و موظفني أ و تنفيذيني مسؤولني و امناء جملس أ عضاء اكنوا سواءاملؤسسة  لصاحل يعمل من مجيع  عىل الس ياسة هذه تطبق

 .املؤسسة يف مناصهبم عن النظر برصف مستشارين أ و متطوعني

 البياانت: 

 أ خرى بياانت أ ي أ و ملراسالت أ و اال لكرتوين الربيد أ و الشخصية البياانت مثل خاصة أ و عامة بياانت أ ي تشمل هنا البياانت

  .املؤسسة خدمات من س تفيدينامل  املاحنني، املتطوعني، من سواء للمؤسسة تقدم

 : الهدف 

جراءات توضيح ا ىل الس ياسة هذه دفهت   موقع  خالل من أ و املؤسسة داخل  خصوصيهتا عىل واحملافظة البياانت مع  التعامل ا 

 .اال لكرتويناملؤسسة 

 الضامانت: 

 :ييل مااملؤسسة  ضمنت

 .رشن ال  عىل يوافقوا مل ما اتمة برسية معها املتعاملني بياانت مجيع  مع املؤسسة  تتعامل أ ن •

ذهنم دون أ خرى  هجة أ ي مع  معها املتعاملني بياانت مشاركة أ و ببيع  تقوم لن •  .ا 

مييالت أ ياملؤسسة  ترسل لن • ذهنم دون اخرى هجة  أ ي بواسطة أ و بواسطهتا سواء معها للمتعاملني نصية رسائل أ و ا   .ا 

ن اال لكرتوين موقعها عىل البياانت خصوصية س ياسةاملؤسسة  تنرش أ ن • متوفرة عند الطلب مطبوعة  تكون وأ ن وجد، ا 

لكرتونية.  أ و ا 

 س ياس ية خاصة خبصوصية البياانت للمواقع اال لكرتونية. للمؤسسةأ ن يكون  •

 

 

 



 
 
 

 

 نيسياسة خصوصية البيانات للموقع اإللكترو

 خالل من هبا تزودان اليت بياانتك خصوصية عىل ابحملافظة كل ونتعهد الانرتنت عىل ملوقعنا زايرتك عىل الكري  الزائر أ هيا نشكرك

 :ييل كام ويه  بياانتك خبصوصية املتعلقة س ياستنا بتوضيح كل نلزتم كام ،املوقع 

 .اال لكرتوين موقعنا مع  تشاركها اليت البياانت اس تخدام كيفية معرفة حقك من •

 هذه اخلصوصية س ياسة أ عددان وقد البياانت رسية عىل ابحلفاظ ونلزتم املوقع  هذا ومس تخديم زوار مجيع  حقوق حبامية لزتمن •

فصاح  .اال لكرتوين املوقع  هذا عىل ونرشها البياانت مجع  يف بعهنت  اذلي الهنج عن لال 

ال البياانت تكل نس تخدم لن وسوف كربی، أ ولوية لنا تشك  خصوصيتك أ ن كل نؤكد •  عىل للحفاظ املالمئة ابلطريقة ا 

 .أ من بشك خصوصيتك

 . جتارية أ نشطة أ ي ميارس ال املوقع  أ ن أ يضا كل ؤكدن •

 .ذكل عىل موافقته بعد الكري  للمس تخدم عنه اال عالن يمت ما ابس تثناء جتارية هجة أ ي مع  الشخصية البياانت بتبادل هنائيا نقوم ال •

رسال الكرام املس تخدمني بياانت ابس تخدام هنائيا نقوم ال •  .أ و تروجيي جتاري حمتوى ذات رسائل اب 

 أ كرث اس تخدام جتربة وتقدي  املوقع  تطوير هبدف ال راء وأ خذ الاستباانت لعمل املوقع  يف املسجةل البياانت نس تخدم قد •

 .احلاجة عند معمك التواصل من ميكننا كام الكرام واملس تخدمني للزوار وفعالية سهوةل

ال خارجية أ طراف مع  البياانت هذه مبشاركة نقوملن   • ذا ا   يكن مل ما طلبك، اس تكامل معلية يف الزمة اجلهات هذه اكنت ا 

 اس تخداهما كنمامل من بياانت أ ية عىل اش امتلها دون وال حباث، اال حصائية لل غراض تس تخدم جامعية بياانت ا طار يف ذكل

 . بك لتعريفل 

 أ ن دون ذلكل، ةداحملد والربامج التطبيقات خالل من (الكرتونية) أ لية بصورة البياانت مع  التعامل يمت الطبيعية احلاالت يف •

 .البياانت تكل عىل ا طالعهم أ و املوظفني مشاركة ذكل يس تلزم

 خضوعا ذكل؛ عىل اطالعه يلزم منو أ   الرقابية اجلهات موظفو علهيا يطلع  قد (والقضااي اكلتحقيقات) اس تثنائية حاالت ويف •

 .القضائية اجلهات وأ وامر القانون ل حاكم

جراؤها يمت اليت والتعامالت اخلدمات اكفة عىل هذه اخلصوصية س ياسة تنطبق • ال املوقع  عىل ا   فهيا يمت اليت احلاالت يف ا 

نه خصوصية، ذات تعامالت أ و خدمات عىل النص  بس ياسة مدجمة وغري منفصةل، خصوصية س ياسة لها يكون فا 

 .هذه اخلصوصية

لكرتونية  ملواقع  روابط عىل املوقع  حيتوي قد ذكل من الرمغ عىل  •   اخلصوصية س ياسة تغطهيا وال س يطرتنا، خارج تقع  أ خرى ا 

  لس ياسة س تخضع  فا نك موقعنا؛ عىل املتاحة الروابط اس تخدام خالل من أ خرى مواقع  ا ىل ابلوصول مقت حال يف هذه،

 املتعلقة اخلصوصية س ياسة قراءة منك يتطلب مما ؛موقعنا س ياسة عن ختتلف قد واليت املواقع، هبذه املتعلقة اخلصوصية

 .املواقع  بتكل



 
 
 

 

لكرتونية روابط عىل حتتوي قد البوابة هذه •  عن ختتلف وخصوصياهتا البياانت محلاية طرقا تس تخدم قد بواابت أ و ملواقع  ا 

 اس تضافة حتت تقع  ال اليت ال خرى املواقع  وخصوصيات وطرق حمتوايت عن مسؤولني غري وحنن دلينا، املس تخدمة الطرق

شعارات ا ىل ابلرجوع وننصحك حاميهتا، مسؤولية هجهتا وتتويل الوزارة موقع   .املواقع  تكلب  اخلاصة اخلصوصية ا 

 اكفة يف وس نحافظ ،املوقع  هذا خارج رفط يأ   ملصلحة ببياانتك املتاجرة أ و التأ جري أ و ابلبيع  قومن لن ال حوال لك يف •

 .ورسيهتا علهيا صلحن اليت الشخصية بياانتك اكفة خصوصية عىل ال وقات

لكرتوين ابجملال املتعلقة القوانني نطاق يف والتغري التقنية جمال يف الهائل للتطور نظرا •  بنود تعديل يف ابحلق حيتفظ واملوقع  ؛ا 

 حاةل يف ا خطارك  ويمت الصفحة، هذه عىل التعديالت تنفيذ ويمت مالمئ، يراه وقت أ ي يف ورشوطها هذه اخلصوصية س ياسة

جراء  .تأ ثري ذات تعديالت أ ي ا 

  ال منية التقنيات ابس تخدام املرسةل الشخصية والبياانت اال لكرتوين التخزين تأ مني يمت الشخصية، بياانتك عىل حفاظلل •

 .املناس بة

جابة دامئا بنا االتصال كميكن •  0112110668رمق الهاتف التايل:  خالل من الس ياسة هذه خبصوص اس تفساراتك عن لال 

 


