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 مقدمة 

  جمعية البطالية الخيرية للخدمات اإلجتماعيةتوجب سياسة خصوصية البيانات على كل من يعمل لصالح 

ويشمممل ضعءممال ماإلد اإل اامل واليمماوليف التن ياييف والوا يف واليمماشممااين والتطوعيفع ال ا  ة على  )

خصممموصمممية  يانات الان يف والتورعيف والتطوعيف واليمممت يدين وعدا مشمممااإال ا  ن ضقد يق    نطا   مممي  

نات الخاصمممممممة    ا  جدا قيمممممممب ما سممممممميوامممممممح    ال ب ات التاليةت إما توجب اليمممممممياسمممممممة اسمممممممت داا البيا

 الجمعية  بط  ما تبتءيه الصلحةت  

 النطاق

تطب  ھاه اليمممممياسمممممة على جميل من  عمل لصمممممالح الجمععة سممممموال كانوا ضعءمممممال ماإلد ي اامل ضو ميممممماوليف  

 تن عایيف ضو موا يف ضو متطوعيف ضو مياشااین  ص ف الن   عن مناصب م    الجمععةت

 البيانات

نات عامة ضو خاصمممة مال البيانات اليمممخصمممية ضو الوريد اإلل ارواس ضو ال اسممم ت  البيانات، هنا، تشممممل ضن  يا

ا للجمعيمة سممممممممممممموال من التطوعيف، المان يف، التورعيف ضو اليمممممممممممممت يمدين من خمدممات   بمدل
د
ضو ضن  يمانمات ضخ ت ت

 الجمعيةت

 الضمانات

صممموصممميال ا  اخل الجمعية ت دف هاه اليمممياسمممة ييى تو مممي  يج الات التعامل مل البيانات وال ا  ة على خ

 ضو من خ ل موقل الجمعية اإلل ارواست

 تءمن الجمعية ما يل :

 ضف تتعامل الجمعية مل جميل  يانات التعامإليف معها بي ية تامة ما لم يوا بوا على النش ت ▪



 جمعية البطالية الخيرية للخدمات االجتماعية  

 

 سياسة خصوصية البياناتدليل  6

 

  يانات التعامإليف معها مل ضن جهة ضخ ت  وف يذن مت لن تبوا  بيل ضو مشااإة ▪

مي ت ضو اسمممممماةل نصممممممية لإلمتعامإليف معها سمممممموال  واسممممممطال ا ضو  واسممممممطة ضن لن ت سممممممل الجمعية ضن يي ▪

 جهة اخ ت  وف يذن مت  

ضف تنشم  الجمعية سمياسمة خصموصمية البيانات على موقعها اإلل ارواس، يف وجد، وضف تتوف متو  مل   ▪

 عند الطإلب مطبوعة ضو يل ارونيةت

 لإلمواقل اإلل ارونيةتضف يتوف للجمعية سياسة خاصة   صوصية البيانات  ▪

 خصوصية البيانات للمواقع اإللكرتونية سياسة

اشممممممممم  ز ضر ا الياة  ال  يم على قيااتع لوقعنا على اقنارنل ونتعهد لع  ال ا  ة على خصممممممممموصمممممممممية  ياناتع  

 يل :التي تيو نا ب ا من خ ل الوقلت إما نإلازا لع  تو ي  سياسانا التعإلبة   صوصية  ياناتع وه  إما 

 من قبع مع  ة إي ية است داا البيانات التي تشااإها مل موقعنا اإلل ارواست ▪

نإلازا   ممايمة قبو  جميل قواا وميمممممممممممممت مدمس هماا الوقل ونإلازا  مالح ما  على سممممممممممممم يمة البيمانمات وقمد  ▪

ضعد نا سممممممياسممممممة الخصمممممموصممممممية هاه له صممممممال عن النون الان نابعه    جمل البيانات واشمممممم ها على 

 ل ارواستهاا الوقل اإل

ناإد لع ضف خصمممموصمممم تع تشممممتل لنا ضولوية إورت، وسمممموف لن ايممممت دا تإلع البيانات يق  الط يبة   ▪

 ال ةمة للح ا  على خصوص تع بشتل آمنت

 ناإد لع ضيءا ضف الوقل ق يمااس ضن ضاشطة تااايةت ▪

  ابممما ل البيمممانمممات اليمممممممممممممخصممممممممممممميمممة مل ضن جهمممة تاممماايمممة  ممماسمممممممممممممت نمممال مممما يتم اإلع   ▪
د
ف عنمممه  ق نبوا ن ممماةيممما

 لإلميت دا ال  يم وبعد موا بته على ذلعت  

  است داا  يانات اليت دميف ال  اا  إاسال اساةل ذات م توت تااان ضو ت ويج ت ▪
د
 ق نبوا ن اةيا

قد ايممممممت دا البيانات اليممممممجإلة    الوقل لعمل اقسممممممابانات وضخا اواال ب دف تطوي  الوقل وتبديم  ▪

ية لإليواا واليمممممت دميف ال  اات إما يم ننا من التواصمممممل مع م تا بة اسمممممت داا ضإور سمممممهولة و عال
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عنممد الحمماجممة    قممالممة ا بت م    التورع  لإلمشممممممممممممممماايل وا عمممال الخيريممة ضو ا بت م    اق    على ممما  

ييمممممممممممممتامد من الشمممممممممممممماايل وا عممال الخيريمة التي تبوا ب ما الجمعيمة قيم  تيمممممممممممممماعمدنما هماه البيمانمات    

 عن است ياااتع، وتن يا  إلباتع قدا اإلمتافتالتواصل معع، واإلجا ة 

ق نبوا  مشمممممممممممممممااإمممة هممماه البيمممانمممات مل ض  اف خمممااجيمممة يق يذا كمممانمممل هممماه الجهمممات ققممممة    عمإليمممة  ▪

يممت دا لض  ا  اإلقصمماةية وا   ا ،  
د
اسممت مال  إلبع، ما لم ي ن ذلع    ي اا  يانات جماعية ت

 مها لإلتع يف  عت وف اشتمالها على ضية  يانات من الم ن است دا

   الحمممماقت الطبيعيممممة يتمع التعممممامممممل مل البيممممانممممات والبيممممانممممات  صممممممممممممموامل آليممممة )ال ارونيممممةع من خ ل  ▪

التطبيبات والورامج ال دل مل لالع،  وف ضف ييمممممممممممتإليا ذلع مشمممممممممممااإة الوا يف ضو ا  عهم على تإلع 

 البياناتت

إلل عإل   ▪
 
ا موا و الجهات ال قا ية ضو من يإليا و   قاقت اسمممممممممممت ناةية )كالت بيبات والبءممممممممممماياع قد يط

ا  قتاا البانوف وضوام  الجهات البءاةيةت  ا  عه على ذلع؛ خءوعد

ة الخدمات والتعام ت التي يتم يج اعها على الوقل يق     ▪
 
تنطب  سمياسمة الخصموصمية هاه على كا 

  الحاقت التي يتمع    ا النصع على خدمات ضو تعام ت ذات خصممممممممممممموصمممممممممممممية؛  إنه ي
د
توف لها سمممممممممممممياسمممممممممممممة

 خصوصية من صإلة، و ير مدماة بيياسة الخصوصية هاهت

على ال  م من ذلمع قمد ي تون الوقل على اوا ط لواقل يل ارونيمة ضخ ت تبل خمااط سممممممممممممميط تنما، وق  ▪

تغط  ا سمممممممياسمممممممة الخصممممممموصمممممممية هاه،    قال قمل  الوصمممممممول ييى مواقل ضخ ت من خ ل اسمممممممت داا 

بة ب اه الواقل، والتي قد ال وا ط التاقة على موقعنا؛  إ ا
 
نع سممت ءممل ليممياسممة الخصمموصممية التعإل

بة  تإلع الواقلت ا
 
 ت تإلف عن سياسة الوقل؛ مما يتطإلب منع ق المل سياسة الخصوصية التعإل

 لحماية البيانات   ▪
د
هاه البوا ة قد ت تون على اوا ط يل ارونية لواقل ضو  وا ات قد تيمممممممممممممت دا   قا

الط   اليممممممممممممت دمة لدينا، ون ن  ير ميمممممممممممماوليف عن م تويات و     وخصمممممممممممموصمممممممممممميات ا ت تإلف عن 

خصمممممممممموصمممممممممميات الواقل ا خ ت التي ق تبل ت ل اسممممممممممتءمممممممممما ة موقل الوقاامل وتتويى جهات ا ميمممممممممماولية  

 قمايال ا، وننصحع  ال جو  ييى يشعااات الخصوصية الخاصة  تإلع الواقلت
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 بيممانمماتممع ضو  يممانمماتممع لصممممممممممممملحممة ضن   ف  ممالمم     كممل ا قوال لن نبوا  ممالبيل ضو التمموجير ضو التمماج مل  ▪

ة ا وقات على خصوصية كا ة  ياناتع اليخصية التي نت صل  
ل
خااط هاا الوقلت وسن ا ظ    كا 

 عإل  ا وس يال ات

ر    نطا  البوانيف التعإلبة  الاال اإلل ارواس؛  الوقل   ▪ ا الهاةل    ماال التبنية، والتغيع ا لإلتطوع ن  د

ا 
، ويتم  ي ت ظ  الح  

د
   تعديل  نو  سمممممممياسمممممممة الخصممممممموصمممممممية هاه وشممممممم و ها    ضن وقل  ي اه م ةما

 تن يا التعدي ت على هاه الص  ة، ويتم يخطااإم    قالة يج ال ضية تعدي ت ذات تو يرت

للح ا  على  ياناتع اليممممممممممخصممممممممممية، يتم توميف الت يين اإلل ارواس والبيانات اليممممممممممخصممممممممممية ال سممممممممممإلة   ▪

  منية الناسبةت است داا التبنيات ا

 لهجا ة عن است ياااتع   صوص هاه اليياسة من خ ل ▪
د
 : يم نع اقتصال  نا  اةما

 JAM3IYA1397@gmail.com :  الجمعيةالبريد االلكتروني 

 0135950736 :     هاتف

 0135950735 :    فاكس

 


