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 سياسة 

 خصوصية البيانات للمانحين واملتبرعين 
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 إعداد :   

الحوكمة والتميز املؤسس ي إدارة   

 

ية  جمعية جود النسائية الخير
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 للخدمات المجتمعية بالدمام

ية والتنمية االجتماعية برقم )  (28مسجلة بوزارة الموارد البشر
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 اإلدارة مجلس أعضيس  ذلك احجمعا  )ويشيمل لصيسح  يعمل من  كل على  الباسنست خصيوييا  سياسسي  توجب      

 املسنح   باسنست خصيييييييييوييييييييييا  على  واملتطوع  ( املحسفظ  واملسييييييييي شيييييييييسر ن  التنفاذي   واملوظف   واملسييييييييي ول  

 التسلا ، الفقرات في  يوضي  سيو  مس بحسيب جدا وذلك ضيا  نطسق في  إال أحد ألي مشيسرتهاس وعدم واملتبرع  

 العسم  تفتضييييييياة املصييييييي ح  بمس فقط احجمعا  ألغراض احخسيييييييي  الباسنست اسيييييييت دام السييييييياسسييييييي  توجب تمس

 .ل جمعا 

 مسييي ول   أو إدارة مجلس أعضيييس  كسنوا سيييوا    احجمعا  لصيييسح  يعمل من  جماع على  السييياسسييي  هذه تطب         

 .احجمعا  في  منسيبام عن  النظر بصر  متطوع   أو أو مس شسر ن  موظف   أو تنفاذي  

 املراسيي ت أو اإللكتروني البريد أو الشييخصييا  الباسنست مثل خسييي  أو عسم  باسنست أي تشييمل هنس الباسنست      

 .واملتبرع   للمسنح   تقدم ل جمعا  أخرى  باسنست أي أو

 داخل خصييييييييييوييييييييييياهاس على  واملحسفظ  الباسنست مع التعسمل إجرا ات توضييييييييييا  إلى  السيييييييييياسسيييييييييي  هذه تاد         

 .احجمعا  اإللكتروني موقع خ ل من  أو احجمعا 

 :يلي ما الجمعية  لتضمن وذلك

 النشر. على  يوافقوا لم مس تسم  بسر   معهس املتعسمل   باسنست جماع مع احجمعا  تتعسمل أ  ▪

 إذنام. دو   أخرى  جه  أي مع واملتبرع   املسنح   باسنست مشسرت  أو بباع تقوم لن  ▪

 عند متوفرة تكو   وأ  اإللكتروني، موقعهس على  الباسنست خصييييييييويييييييييا  سيييييييياسسيييييييي  احجمعا  تنشيييييييير أ  ▪

 إلكترونا . أو مطبوع  الطلب

 اإللكترونا . للمواقع الباسنست ب صويا  خسي  ساسس  ل جمعا  يكو   أ  ▪

 اإللكتروني. موقعنس مع تشسرتهس التي الباسنست است دام تافا  معرف  حقك من  ▪

 وقد الباسنست سييييييييييير   على  بسححفسظ ونلتزم املوقع هذا ومسيييييييييييت دمي زوار جماع حقوق  بحمسي  نلتزم ▪

 على  ونشييييييرهس الباسنست جمع في  ن بعة الذي النهج عن  لإلفصييييييس  احخصييييييويييييييا  هذه سيييييياسسيييييي  أعددنس

 اإللكتروني. موقعنس

 امل ئم  بسلطر ق  إال الباسنست تلك نسييييت دم ولن  تبرى، أولو   لنس تشييييكل خصييييوييييي تك أ  لك ن تد ▪

 آمن. خصوي تك بشكل على  ل حفسظ

 للمسييييييت دم عنة اإلع   يتم مس بسسييييييت نس  أخرى  جه  أي مع الشييييييخصييييييا  الباسنست ب بسدل   نقوم ال ▪

 على ذلك. موافقتة وبعد الكر م
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 بسست دام ▪
 
 .تجسري  محتوى  ذات رسسئل بإرسسل املست دم   باسنست ال نقوم ناسئاس

 يمكننس تمس التطو ر، باد  اآلرا  وأخذ االسيييييي بسنست لعمل املوقع في  املسييييييجل  الباسنست نسييييييت دم قد ▪

 في  رغبتكم أو احخ ري  واألعمسل للمشيييييييييييسريع التبرع في  رغبتكم حسل  اححسج  في  عند معكم التواييييييييييييل

 هذه تسييسعدنس أناس بحاث احجمعا  باس التي تقوم احخ ري  واألعمسل املشييسريع من  يسييتجد مس على  االط ع

 اإلمكس . قدر طلبستك وتنفاذ استفسسراتك، عن  واإلجسب  معك، التوايل في  الباسنست

 عملاييي  في  الزمييي  احجهيييست هيييذه كيييسنييي  إذا إال خيييسرجاييي  أطرا  مع البايييسنيييست هيييذه بمشيييييييييييييييسرتييي  نقوم ال ▪

 واألبحسث، اإلحصييييسئا  لألغراض تسييييت دم جمسعا  باسنست في إطسر ذلك يكن  لم مس طلبك، اسييييتكمسل

 .للتعر ف بك است دامهس املمكن  من  باسنست أي  على  اشتمسلهس دو  

 والبرامج التطباقست خ ل آلا  )الكترونا ( من  بصيييورة الباسنست مع التعسمل يتم الطباعا  اححسالت في  ▪

 الباسنست. تلك على  اط عهم أو املوظف   مشسرت  أ  يستلزم دو   لذلك، املحددة

 أو الرقسبا  احجهست موظفو علياس يطلع قد   )وغ رهس والقضيييييسيس مثل )التحقاقست اسيييييت نسئا  حسالت في  ▪

  احجهست وأوامر القسنو   ذلك، ألحكسم على  اط عة يلزم من 
 
 .القضسئا  خضوعس

 في  إال املوقع على  إجراؤهس يتم التي والتعسم ت احخدمست كسف  على  هذه احخصيييوييييا  سييياسسييي  تنطب  ▪

 سييييييييييياسسييييييييييي  لهس يكو   فإنة خصيييييييييييوييييييييييييا ، ذات تعسم ت أو خدمست النص على  فياس يتم التي اححسالت

 .هذه احخصويا  بساسس  مدمج  وغ ر منفصل ، خصويا 

 سيييييييييييييايييييسسييييييييييييييييي  تغطيايييييس وال نطيييييسقنيييييس، خيييييسر  تقع أخرى  إلكتروناييييي  ملواقع روابط على  املوقع يحتوي  قيييييد ▪

 على  املتسح  الروابط اسييت دام خ ل من  أخرى  مواقع إلى  قم  بسلويييول  حسل في  ، هذه احخصييويييا 

 سيياسسييهاس ت تلف قد والتي املواقع، املتعلق  باذه احخصييويييا  لسيياسسيي  ت ضييع سييو  فإنك موقعنس،

 .املواقع بتلك املتعلق  احخصويا  ساسس  قرا ة منك يتطلب ممس موقعنس، ساسس  عن 

 الباسنست طرقس ححمسي  تسييييييييييت دم قد بوابست أو ملواقع إلكترونا  روابط على  تحتوي  قد البواب  هذه ▪

 وطرق  محتو ست عن  مسييييييييييي ول   غ ر ونحن  لدينس، املسيييييييييييت دم  عن الطرق  ت تلف وخصيييييييييييويييييييييييياهاس

 إشيييييعسرات إلى  بسلرجوع وننصيييييحك اسيييييتضيييييسف  موقعنس، تح  تقع ال التي األخرى  املواقع خصيييييويييييياست

 املواقع. بتلك  احخسي احخصويا 

 هيذا خيسر  ثيسليث طر  أي ملصييييييييييييي حي  ببايسنيستيك املتيسجرة أو التيجج ر أو بيسلباع نقوم لن  األحوال كيل في  ▪

 علياس نتحصيييييييل التي الشيييييييخصيييييييا  باسنستك خصيييييييوييييييييا  على  كسف  األوقست في  نحسفظ وسيييييييو  املوقع،

 وسر هاس.
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 للتطور  ▪
 
 فسملوقع اإللكتروني، بسملجسل املتعلق  القوان   نطسق في  والتغ ر مجسل التقنا ، في  الهسئل نظرا

 تنفاذ و تم يراه، م ئمس وق  أي في  وشيروطهس هذه احخصيوييا  سياسسي  تعديل بنود في  بسحح  يحتفظ

 تجث ر. ذات تعدي ت أي  إجرا  في حسل  إخطسرتم و تم الصفح ، هذه على  التعدي ت
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اقع   اإللكترونية نموذج لسياسة خصوصية البيانات للمو

 

نشكرك أياس الزائر الكر م على ز سرتك ملوقعنس على االنترن  وتتعهد جمعا  جود النسسئا  احخ ري  بسملحسفظ  على خصويا   

 الباسنست ألعضس  وزوار املوقع. تمس نلتزم لك بتوضا  ساسس نس املتعلق  ب صويا  باسنستك وهي تمس يلي: 

   

زوار   • جماع  حقوق  بحمسي   ساسس  نلتزم  أعددنس  وقد  الباسنست  سر    على  بسححفسظ  ونلتزم  املوقع  هذا  ومست دمي 

  احخصويا  هذه لإلفصس  عن النهج الذي ن بعة في جمع الباسنست ونشرهس على هذا املوقع اإللكتروني.

فسظ على  ن تد لك أ  خصوي تك تشكل لنس أولو   تبرى، وسو  لن نست دم تلك الباسنست إال بسلطر ق  امل ئم  ل ح •

 خصوي تك بشكل آمن. 

 ن تد لك أيضس أ  املوقع ال يمسرس أي أنشط  تجسر  .  •

 جماع املعسم ت املسلا  في املوقع خ ري  )غ ر قسبل  ل سترداد( وال يحصل العمال على أي خدم  في املقسبل.  •

 عنة. تضمن احجمعا  عدم باعهس أو مشسرتهاس للباسنست مع أي جه  تجسر   إال مس يتم اإلع    •

احجمعا  ال تست دم الباسنست الشخصا  للترو ج لإلع نست التجسر   أو غ رهس، ولكن قد تست دم الباسنست املسجل   •

للزوار   وفعسلا   سهول   أتثر  است دام  تجرب   وتقديم  املوقع  تطو ر  باد   اآلرا   وأخذ  االس بسنست  لعمل  املوقع  في 

 واملست دم   الكرام.  

 اسنست مع أطرا  خسرجا  إال إذا كسن  هذه احجهست الزم  في عملا  استكمسل طلبك. ال نقوم بمشسرت  هذه الب •

لع علياس موظفو احجهست الرقسبا  أو من يلزم اط عة على ذلك؛   •
ّ
في حسالت است نسئا  )كسلتحقاقست والقضسيس( قد يط

س ألحكسم القسنو  وأوامر احجهست القضسئا .  خضوع 

  احخدمست والتعسم ت التي يتم إجراؤهس على املوقع. تنطب  ساسس  احخصويا  هذه على ك  •
ّ
 سف

تغطياس ساسس   • وال  تقع خسر  ساطرتنس،  أخرى  إلكترونا   ملواقع  روابط  على  املوقع  يحتوي  قد  ذلك  من  الرغم  على 

احخصويا  هذه، في حسل قم  بسلويول إلى مواقع أخرى من خ ل است دام الروابط املتسح  على موقعنس؛ فإنك 

ق  باذه املواقع، والتي قد ت تلف عن ساسس  املوقع؛ ممس يتطلب منك قرا ة  ست ضع   ِّ
ّ
لساسس  احخصويا  املتعل

ق  بتلك املواقع.  ِّ
ّ
 ساسس  احخصويا  املتعل

ر في نطسق القوان   املتعلق  بسملجسل اإللكتروني؛ فسملوقع يحتفظ بسححّ ِّ   • ر الهسئل في مجسل التقنا ، والتغ ُّ ا للتطوُّ نظر 

، و تم تنفاذ التعدي ت على هذه الصفح ،  في تعد
 
يل بنود ساسس  احخصويا  هذه وشروطهس في أي وقٍ  يراه م ئمس

 و تم إخطسرتم في حسل  إجرا  أي  تعدي ت ذات تجث ر. 

ل حفسظ على باسنستك الشخصا ، يتم تجم   الت ز ن اإللكتروني والباسنست الشخصا  املرسل  بسست دام التقناست   •

 املنسسب . األمنا  

اإللكتروني   • بر دنس  خ ل  من  الساسس   هذه  ب صوص  استفسسراتك  عن  لإلجسب    
 
دائمس  

 
معنس التوايل  يمكنك 

info@joud.org.sa. 

 


