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 اإلدارة مجلس  أعضاء ذلك الجمعية )ويشمل لصالح يعمل من كل على البيانات خصوصية سياسة توجب      

 املانح   بيانات خصؤؤؤؤؤؤؤؤؤوصؤؤؤؤؤؤؤؤؤية على واملتطوع  ( املحافظة واملسؤؤؤؤؤؤؤؤؤ شؤؤؤؤؤؤؤؤؤار ن التنفيذي   واملوظف   واملسؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ول  

 التالية، الفقرات في يوضؤح سؤو  ما بحسؤب  جدا وذلك ضؤي  نطاق في إال أحد ألي  مشؤارتهاا وعدم واملتبرع  

 العامة تفتضؤؤؤؤؤؤؤية املصؤؤؤؤؤؤؤ حة بما فقط الجمعية ألغراض الخاصؤؤؤؤؤؤؤة البيانات اسؤؤؤؤؤؤؤت دام السؤؤؤؤؤؤؤياسؤؤؤؤؤؤؤة توجب  تما

 .ل جمعية

 مسؤؤؤ ول   أو إدارة مجلس  أعضؤؤؤاء كانوا سؤؤؤواء   الجمعية لصؤؤؤالح يعمل من جميع على السؤؤؤياسؤؤؤة هذه تطب        

 .الجمعية في مناصبام عن النظر بصر  متطوع   أو أو مس شار ن موظف   أو تنفيذي  

 املراسؤؤؤ ت أو اإللكتروني البريد أو الشؤؤؤخصؤؤؤية البيانات مثل خاصؤؤؤة أو عامة بيانات أي  تشؤؤؤمل هنا البيانات       

 .واملتبرع   للمانح   تقدم ل جمعية أخرى  بيانات أي  أو

 داخل خصؤؤؤؤؤؤؤؤؤوصؤؤؤؤؤؤؤؤؤيهاا على واملحافظة البيانات مع التعامل إجراءات توضؤؤؤؤؤؤؤؤؤي  إلى السؤؤؤؤؤؤؤؤؤياسؤؤؤؤؤؤؤؤؤة هذه تاد        

 .الجمعية اإللكتروني موقع خ ل من أو الجمعية

 :يلي ما الجمعية  لتضمن وذلك

 النشر. على يوافقوا لم ما تامة بسر ة معها املتعامل   بيانات جميع مع الجمعية تتعامل أ  ▪

 إذنام. دو   أخرى  جهة أي  مع واملتبرع   املانح   بيانات مشارتة أو ببيع تقوم لن ▪

 عند متوفرة تكو   وأ  اإللكتروني، موقعها على البيانات خصؤؤؤؤؤؤؤؤوصؤؤؤؤؤؤؤؤية سؤؤؤؤؤؤؤؤياسؤؤؤؤؤؤؤؤة الجمعية تنشؤؤؤؤؤؤؤؤر أ  ▪

 إلكترونية. أو مطبوعة الطلب 

 اإللكترونية. للمواقع البيانات ب صوصية خاصة سياسة ل جمعية يكو   أ  ▪

 اإللكتروني. موقعنا مع تشارتها التي البيانات است دام تيفية معرفة حقك من ▪

 وقد البيانات سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤر ة على بالحفاظ ونلتزم املوقع هذا ومسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤت دمي زوار جميع حقوق  بحماية نلتزم ▪

 على ونشؤؤؤؤؤؤرها البيانات جمع في ن بعة الذي  النهج عن لإلفصؤؤؤؤؤؤا  الخصؤؤؤؤؤؤوصؤؤؤؤؤؤية هذه سؤؤؤؤؤؤياسؤؤؤؤؤؤة أعددنا

 اإللكتروني. موقعنا

 امل ئمة بالطر قة إال البيانات تلك نسؤؤؤؤت دم ولن تبرى، أولو ة لنا تشؤؤؤؤكل خصؤؤؤؤوصؤؤؤؤ تك أ  لك ن تد ▪

 آمن. خصوص تك بشكل على ل حفاظ

 للمسؤؤؤؤؤؤت دم عنة اإلع   يتم ما باسؤؤؤؤؤؤت ناء أخرى  جهة أي  مع الشؤؤؤؤؤؤخصؤؤؤؤؤؤية البيانات ب بادل   نقوم ال ▪

 على ذلك. موافقتة وبعد الكر م
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 باست دام ▪
 
 .تجاري  محتوى  ذات رسائل بإرسال املست دم   بيانات ال نقوم ناائيا

 يمكننا تما التطو ر، باد  اآلراء وأخذ االسؤؤؤؤؤؤ بانات لعمل املوقع في املسؤؤؤؤؤؤجلة البيانات نسؤؤؤؤؤؤت دم قد ▪

 في رغبتكم أو الخ رية واألعمال للمشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاريع التبرع في رغبتكم حالة الحاجة في عند معكم التواصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل

 هذه تسؤؤاعدنا أناا بحيث  الجمعية باا التي تقوم الخ رية واألعمال املشؤؤاريع من يسؤؤتجد ما على االط ع

 اإلمكا . قدر طلباتك وتنفيذ استفساراتك، عن واإلجابة معك، التواصل في البيانات

 عمليؤؤؤة في الزمؤؤؤة الجهؤؤؤات هؤؤؤذه كؤؤؤانؤؤؤ   إذا إال خؤؤؤارجيؤؤؤة أطرا  مع البيؤؤؤانؤؤؤات هؤؤؤذه بمشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤارتؤؤؤة نقوم ال ▪

 واألبحاث، اإلحصؤؤؤؤائية لألغراض تسؤؤؤؤت دم جماعية بيانات في إطار ذلك يكن لم ما طلبك، اسؤؤؤؤتكمال

 .للتعر ف بك است دامها املمكن من بيانات أية على اشتمالها دو  

 والبرامج التطبيقات خ ل آلية )الكترونية( من بصؤؤؤورة البيانات مع التعامل يتم الطبيعية الحاالت في ▪

 البيانات. تلك على اط عهم أو املوظف   مشارتة أ  يستلزم دو   لذلك، املحددة

 أو الرقابية الجهات موظفو علياا يطلع قد  )وغ رها والقضؤؤؤؤؤايا مثل )التحقيقات اسؤؤؤؤؤت نائية حاالت في ▪

  الجهات وأوامر القانو   ذلك، ألحكام على اط عة يلزم من
 
 .القضائية خضوعا

 في إال املوقع على إجراؤها يتم التي والتعام ت الخدمات كافة على هذه الخصؤؤؤوصؤؤؤية سؤؤؤياسؤؤؤة تنطب  ▪

 سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤياسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة لها يكو   فإنة خصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤية، ذات تعام ت أو خدمات النص على فياا يتم التي الحاالت

 .هذه الخصوصية بسياسة مدمجة وغ ر منفصلة، خصوصية

 سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيؤؤؤؤؤاسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة تغطياؤؤؤؤؤا وال نطؤؤؤؤؤاقنؤؤؤؤؤا، خؤؤؤؤؤار  تقع أخرى  إلكترونيؤؤؤؤؤة ملواقع روابط على املوقع يحتوي  قؤؤؤؤؤد ▪

 على املتاحة الروابط اسؤؤت دام خ ل من أخرى  مواقع إلى قم  بالوصؤؤول  حال في ، هذه الخصؤؤوصؤؤية

 سؤؤياسؤؤهاا ت تلف قد والتي املواقع، املتعلقة باذه الخصؤؤوصؤؤية لسؤؤياسؤؤة ت ضؤؤع سؤؤو  فإنك موقعنا،

 .املواقع بتلك املتعلقة الخصوصية سياسة قراءة منك يتطلب  مما موقعنا، سياسة عن

 البيانات طرقا لحماية تسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤت دم قد بوابات أو ملواقع إلكترونية روابط على تحتوي  قد البوابة هذه ▪

 وطرق  محتو ات عن مسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ول   غ ر ونحن لدينا، املسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤت دمة عن الطرق  ت تلف وخصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيهاا

 إشؤؤؤؤؤعارات إلى بالرجوع وننصؤؤؤؤؤحك اسؤؤؤؤؤتضؤؤؤؤؤافة موقعنا، تح   تقع ال التي األخرى  املواقع خصؤؤؤؤؤوصؤؤؤؤؤيات

 املواقع. بتلك الخاصة الخصوصية

 هؤذا خؤار  ثؤالؤث  طر  أي  ملصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ حؤة ببيؤانؤاتؤك املتؤاجرة أو التؤجج ر أو بؤالبيع نقوم لن األحوال كؤل في ▪

 علياا نتحصؤؤؤؤؤؤؤل التي الشؤؤؤؤؤؤؤخصؤؤؤؤؤؤؤية بياناتك خصؤؤؤؤؤؤؤوصؤؤؤؤؤؤؤية على كافة األوقات في نحافظ وسؤؤؤؤؤؤؤو  املوقع،

 وسر هاا.
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 للتطور  ▪
 
 فاملوقع اإللكتروني، باملجال املتعلقة القوان   نطاق في والتغ ر مجال التقنية، في الهائل نظرا

 تنفيذ و تم يراه، م ئما وق   أي  في وشؤروطها هذه الخصؤوصؤية سؤياسؤة تعديل بنود في بالح  يحتفظ

 تجث ر. ذات تعدي ت أية إجراء في حالة إخطارتم و تم الصفحة، هذه على التعدي ت
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اقع   اإللكترونية نموذج لسياسة خصوصية البيانات للمو

 

نشكرك أياا الزائر الكر م على ز ارتك ملوقعنا على االنترن  وتتعهد جمعية جود النسائية الخ رية باملحافظة على خصوصية  

 البيانات ألعضاء وزوار املوقع. تما نلتزم لك بتوضي  سياس نا املتعلقة ب صوصية بياناتك وهي تما يلي:

   

زوار   • جميع  بحماية حقوق  أعددنا سياسة  نلتزم  وقد  البيانات  سر ة  على  بالحفاظ  ونلتزم  املوقع  هذا  ومست دمي 

  الخصوصية هذه لإلفصا  عن النهج الذي ن بعة في جمع البيانات ونشرها على هذا املوقع اإللكتروني. 

فاظ على  ن تد لك أ  خصوص تك تشكل لنا أولو ة تبرى، وسو  لن نست دم تلك البيانات إال بالطر قة امل ئمة ل ح •

 خصوص تك بشكل آمن.

 ن تد لك أيضا أ  املوقع ال يمارس أي أنشطة تجار ة. •

 جميع املعام ت املالية في املوقع خ رية )غ ر قابلة ل سترداد( وال يحصل العميل على أي خدمة في املقابل. •

 عنة.تضمن الجمعية عدم بيعها أو مشارتهاا للبيانات مع أي جهة تجار ة إال ما يتم اإلع    •

الجمعية ال تست دم البيانات الشخصية للترو ج لإلع نات التجار ة أو غ رها، ولكن قد تست دم البيانات املسجلة   •

للزوار  وفعالية  سهولة  أتثر  است دام  تجربة  وتقديم  املوقع  تطو ر  باد   اآلراء  وأخذ  االس بانات  لعمل  املوقع  في 

 واملست دم   الكرام. 

 يانات مع أطرا  خارجية إال إذا كان  هذه الجهات الزمة في عملية استكمال طلبك. ال نقوم بمشارتة هذه الب  •

لع علياا موظفو الجهات الرقابية أو من يلزم اط عة على ذلك؛  •
ّ
في حاالت است نائية )كالتحقيقات والقضايا( قد يط

ا ألحكام القانو  وأوامر الجهات القضائية.  خضوع 

ة الخدمات والتعام ت التي يتم إجراؤها على املوقع.تنطب  سياسة الخصوصية هذه على ك  •
ّ
 اف

تغطياا سياسة  • وال  خار  سيطرتنا،  تقع  أخرى  إلكترونية  ملواقع  روابط  على  املوقع  يحتوي  قد  ذلك  من  الرغم  على 

الخصوصية هذه، في حال قم  بالوصول إلى مواقع أخرى من خ ل است دام الروابط املتاحة على موقعنا؛ فإنك  

قة باذه املواقع، والتي قد ت تلف عن سياسة املوقع؛ مما يتطلب منك قراءة ست ضع   ِّ
ّ
لسياسة الخصوصية املتعل

قة بتلك املواقع. ِّ
ّ
 سياسة الخصوصية املتعل

ر في نطاق القوان   املتعلقة باملجال اإللكتروني؛ فاملوقع يحتفظ بالحّ ِّ   • ر الهائل في مجال التقنية، والتغ ُّ ا للتطوُّ نظر 

، و تم تنفيذ التعدي ت على هذه الصفحة، في تعد
 
يل بنود سياسة الخصوصية هذه وشروطها في أي وقٍ  يراه م ئما

 و تم إخطارتم في حالة إجراء أية تعدي ت ذات تجث ر. 

بياناتك الشخصية، يتم تجم   الت ز ن اإللكتروني والبيانات الشخصية املرسلة باست دام التقنيات   • ل حفاظ على 

 املناسبة.األمنية 

اإللكتروني  • بر دنا  خ ل  من  السياسة  هذه  ب صوص  استفساراتك  عن  لإلجابة   
 
دائما  

 
معنا التواصل  يمكنك 

info@joud.org.sa. 

 


