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ــة )ويشــمل أعضــاء مجلــس  ــح الجمعي ــات علــى كل مــن يعمــل لصال ــة البيان توجــب سياســة خصوصي

اإلدارة والمســؤولين التنفيذييــن والمستشــارين والمتطوعيــن( للمحافظــة علــى خصوصيــة بيانــات 

المانحيــن والمتبرعيــن والمتطوعيــن والمســتفيدين وعــدم مشــاركتها ألي أحــد إال فــي نطــاق ضيــق جــداً 

حســب مــا ســيوضح فــي الفقــرات التاليــة، كمــا توجــب السياســة اســتخدام البيانــات الخاصــة ألغــراض 

الجمعيــة فقــط بمــا تقتضيــه المصلحــة.

البيانات:
ــي أو  ــد اإللكترون ــخصية أو البري ــات الش ــل البيان ــة مث ــة أو خاص ــات عام ــمل أي بيان ــا، تش ــات، هن البيان

ــن أو  ــن، المتبرعي ــن، المانحي ــن المتطوعي ــواء  م ــة س ــدَّم للجمعي ــرى تُق ــات أخ ــات أو أي بيان المراس

ــة. ــات الجمعي ــن خدم ــتفيدين م المس

الضمانات:
تهــــدف هــــذه السياســــة إلــــى توضيــــح إجــــراءات التعامــــل مــــع البيانــــات والمحافظــــة علــــى 

خصوصيتهــــا داخــــل الجمعيــــة أو مــن خال موقــــع الجمعيــــة اإللكتروني www.dca.org.sa تضمــن 

ــا يلــي: الجمعيــة مــ

   أن تتعامل الجمعية مع جميع بيانات المتعاملين معها بسرية تامة ما لم يوافقوا على النشر.

   لن تقوم ببيع أو مشاركة بيانات المتعاملين معها مع أي جهة أخرى دون إذنهم.

   لـــن ترســـل الجمعيـــة أي إيميات أو رسائل نصيـــة للمتعامليـن معهـا ســـواء بواسـطتها أو بواسـطة 

أي جهـــة أخــرى دون إذنهم.

   أن تنشـــر الجمعيـــة سياســـة خصوصيـــة البيانـــات علـــى موقعهـــا اإللكتروني، إن وجـــد، وأن تكـــون 

متوفـــرة عنـــد الطلـــب مطبوعـــة أو إلكترونيـة.

   أن يكون للجمعية سياسة خاصة بخصوصية البيانات للمواقع اإللكترونية.

نموذج لسياسة خصوصية البيانات للمواقع اإللكترونية:
نشـــكرك أيهـــا الزائــر الكريـــم علـــى زيارتـــك لموقعنـــا علـــى اإلنترنــت ونتعهـــد لـــك بالمحافظـــة علـــى 

خصوصيـــة بياناتـــك التـــي تزودنـا بهـــا مـن خـال الموقـع. كمـــا نلتـزم لـك بتوضيـح سياســـتنا المتعلقـة 

بخصوصيـــة بياناتـــك وهـــي كمـا يلـي:

   من حقك معرفة كيفية استخدام البيانات التي تشاركها مع موقعنا اإللكتروني.

   نلتـــزم بحمايـــة حقـــوق جميـع زوار ومســـتخدمي هـذا الموقـع ونلتـزم بالحفـاظ علـــى سـرية البيانـات 

وقـــد أعددنــا سياســة الخصوصيــة هــــذه لإلفصاح عــن النهــج الــذي نتبعــه فــي جمــع البيانــات 

ونشــــرها علــى هـذا الموقـع ا لكترونـي.

   نٔوكـد لـك أن خصوصيتـك تشـكل لنـا أولويـة كبـرى، وسـوف لـن نسـتخدم تلـك البيانـات إال  بالطريقـة 

المائمة للحفـاظ علـى خصوصيتـك بشـكل آمـن.



   نٔوكد لك أيضا أن الموقع   يمارس أي أنشطة تجارية.

ــه  ــان عن ــم اإلع ــا يت ــتثناء م ــة باس ــة تجاري ــع أي جه ــخصية م ــات الش ــادل البيان ــاً بتب ــوم نهائي    ال نق

ــك. ــى ذل ــه عل ــد موافقت ــم وبع ــتخدم الكري للمس

ــاري أو  ــوى تج ــائل ذات محت ــال رس ــرام بٕارس ــتخدمين الك ــات المس ــتخدام بيان ــاً باس ــوم نهائي    ال نق

ــي. ترويج

   قــــد نســــتخدم البيانــــات المســجلة فــي الموقــــع لعمــل االستبانات وأخــــذ اآلراء بهــدف تطويــر 

الموقــع وتقديـم تجربـة اسـتخدام أكثـر سـهولة وفعاليـة للـزوار والمسـتخدمين الكـرام. كمـا يمكننـا 

مـــن التواصـــل معكـــم عنـــد الحاجـــة فـي حالـــة رغبتكـــم فـــي التبرُّع للمشـــاريع واألعمال الخيريـة أو 

رغبتكـــم فـــي االطاع علـــى مـــا يسـتجد مـن المشـــاريع واألعمال الخيريـــة التـي تقـوم بهـــا الجمعيـة 

حيـــث تسـاعدنا هـــذه البيانـات فـي التواصـل معـك، واإلجابة عـن استفسـاراتك، وتنفيـذ طلباتـك قـدر 

اإلمــكان.

   ال نقــوم بمشــاركة هــذه البيانــات مــع أطــراف خارجيــة إال  إذا كانــت هــذه الجهــات  الزمــة فــي 

عمليــــة اســـتكمال طلبـك، مـا لـم يكـــن ذلـك فـي إطـار بيانـــات جماعية تُستخدم لألغراض اإلحصائية 

واألبحاث، دون اشـتمالها علـى أيـة بيانـات مـن الممكـن اسـتخدامها للتعريـف بـك.

ــة( مــن خــال  ــة )إلكتروني ــات بصــورة آلي ــات والبيان ــمُّ التعامــل مــع البيان ــة يت    فــي الحــاالت الطبيعي

التطبيقــات والبرامــج المحــدَّدة لذلــك، دون أن يســتلزم ذلــك مشــاركة الموظفيــن أو اطاعهــم علــى 

تلــك البيانــات.

   وفـــي حاالت اســـتثنائية )كالتحقيقـــات والقضايـــا( قد يّطلع عليهـا موظفـو الجهـــات الرقابيـة أو مـن 

يلـــزم اطاعه علـى ذلـــك؛ خضوعا  ألحـكام القانـون وأوامـــر الجهـات القضائيـة.

   تنطبــق سياســة الخصوصيــة هــذه علــى كاّفــة الخدمــات والتعامــات التــي يتــم إجراؤهــا علــى الموقــع 

إال فــي الحــاالت التــي يتــمُّ فيهــا النــصُّ علــى خدمــات أو تعامــات ذات خصوصيــة؛ فإنــه يكــون لهــا 

سياســُة خصوصيــة منفصلــة، وغيــر مدمــج بسياســة الخصوصيــة هــذه.

   علـى الرغـم مـن ذلـك قـد يحتـوي الموقـع علـى روابـط لمواقـع إلكترونيـة أخـرى تقـع خـارج سـيطرتنا، 

وال  تغطيهـــا سياســـة الخصوصيـــة هـــذه، فـي حـــال قمـت بالوصـــول إلـى مواقـع  أخـــرى مـن خـال 

اســـتخدام الروابـــط المتاحـــة علـى موقعنـــا؛ فٕانـك ســـتخضع لسياسـة الخصوصيـــة المتعلقـة بهـذه 

المواقـــع، والتـــي قــــد تختلــــف عــــن سياســــة الموقــــع؛ ممــــا يتطلــــب منــــك قــــراءة سياســــة 

الخصوصيــــة المتعلِّقــة بتلــك المواقــع.

   هـــذه البوابـــة قـــد تحتـــوي علـــى روابـط إلكترونيـــة لمواقـــع أو بوابـات قـــد تسـتخدم طرقـــاً لحمايـة 

البيانـــات وخصوصياتهــــا تختلــف عــن الطــرق المســتخدمة لدينــــا، ونحــن غيــر مســٔوولين عــن 

محتويــــات وطــــرق خصوصيــــات المواقــــع األخرى التــي   تقــــع تحــت اســــتضافة موقــع الــوزارة 

وتتولــى جهاتهــا مســٔوولية حمايتهــا، وننصحــك بالرجــوع إلــى إشــعارات الخصوصيــة الخاصــة 

المواقــع. بتلــك 

   فـي كل األحوال لـن نقـوم بالبيـع أو التأجيـر أو المتاجـرة ببياناتـك أو بياناتـك لمصلحـة أي طـرف ثالـث 



ــة األوقــات علــى خصوصيــة كافــة بياناتــك الشــخصية التــي  خــارج هــذا الموقــع. وســنحافظ فــي كافَّ

نتحصــل عليهــا وســريتها.

   نظــراً للتطــوُّر الهائــل فــي مجــال التقنيــة، والتغيُّــر في نطــاق القوانيــن المتعلقــة بالمجــال اإللكتروني؛ 

فالموقــع يحتفــظ بالحــقِّ فــي تعديــل بنــود سياســة الخصوصيــة هــذه وشــروطها فــي أي وقــٍت يــراه 

مائمــاً، ويتــم تنفيــذ التعديــات علــى هــذه الصفحــة، ويتــم إخطاركــم فــي حالــة إجــراء أيــة تعديــات 

ذات تأثيــر.

   للحفــاظ علــى بياناتــك الشــخصية، يتــم تأميــن التخزيــن اإللكترونــي والبيانــات الشــخصية المرســلة 

ــة المناســبة. ــات األمني باســتخدام التقني

ــة عــن استفســاراتك بخصــوص هــذه السياســة مــن خــال إدارة  ــا دائمــاً لإلجاب ــك االتصــال بن    يمكن

ــرية. ــوارد البش الم

 يعتمد

رئيس اللجنة التنفيذية


