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 مقدمة  

"الجمعية  بـ   إليها فيما بعد، ر")ويشارالسعودية لمساندة كبار السن "وقاتوجب سياسة خصوصية البيانات للجمعية 

ش  ارين أعض  ام مجلا اادارة والمس  نولين التنفي يين والمو فين والمس  ت) لص  الحها ويش  ملكل من يعمل  ى"( عل

ركتها على خص  وص  ية بيانات المانحين والمتبرعين والمتطوعين والمس  تفيدين وعد  مش  ا المحاف ة (والمتطوعين

انات ألي أحد إال في نطاق ض  يج جدا حس  ب ما س  يوض  ق في الفارات التاليةج كما توجب الس  ياس  ة اس  تخدا  البي

  المصلحةجخاصة ألغراض الجمعية فاط بما تاتضيه ال

 النطاق 

ي يين أو تطبج ھ ه السياسة على جميع من يعمل لصالق الجمعية سوام كانوا أعضام مجلا إدارة أو مسنولين تنف

 مو فين أو متطوعين أو مستشارين بصرف الن ر عن مناصبه  في الجمعيةج 

 البيانات 

مراسالت أو أي البيانات، ھنا، تشمل أي بيانات عامة أو خاصة مثل البيانات الشخصية أو البريد االكتروني أو ال

 لجمعيةج ابيانات أخرى تاُدَّ  للجمعية سوام من المتطوعين، المانحين، المتبرعين أو المستفيدين من خدمات 

 الضمانات 

ضيق إجرامات التعامل سة إلى تو سيا صيتها داخل الجمعية تهدف ھ ه ال صو أو من  مع البيانات والمحاف ة على خ

 خالل موقع الجمعية االكترونيج 

 تضمن الجمعية ما يلي: 

 أن تتعامل الجمعية مع جميع بيانات المتعاملين معها بسرية تامة ما ل  يوافاوا على النشرج  •

 لن تاو  ببيع أو مشاركة بيانات المتعاملين معها مع أي جهة أخرى دون إ نه ج  •

سطة أي جهة • سطتها أو بوا سوام بوا صية للمتعاملين معها  سائل ن سل الجمعية أي إيميالت أو ر اخرى  لن تر

 دون إ نه ج  

طبوعة عند الطلب مأن تنشر الجمعية سياسة خصوصية البيانات على موقعها االكتروني، وأن تكون متوفرة  •

 أو إلكترونيةج 

 أن يكون للجمعية سياسة خاصة بخصوصية البيانات للمواقع االكترونيةج  •

    

 سياسة خصوصية البيانات لموقع الجمعية:  

اناتك التي نشكرك أيها الزائر الكري  على زيارتك لموقعنا على االنترنت ونتعهد لك بالمحاف ة على خصوصية بي

    ي: خالل الموقعج كما نلتز  لك بتوضيق سياستنا المتعلاة بخصوصية بياناتك وھي كما يلتزودنا بها من 

 من حاك معرفة كيفية استخدا  البيانات التي تشاركها مع موقعنا االكترونيج  •
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نلتز  بحماية حاوق جميع زوار ومستخدمي ھ ا الموقع ونلتز  بالحفا  على سرية البيانات وقد أعددنا سياسة  •

 الخصوصية ھ ه لإلفصاح عن النهج ال ي نتبعه في جمع البيانات ونشرھا على ھ ا الموقع االكترونيج  

ئمة نات إال بالطرياة المالننكد لك أن خص   وص   يتك تش   كل لنا أولوية كبرى، وس   وف لن نس   تخد  تلك البيا •

 للحفا  على خصوصيتك بشكل آمنج 

 ننكد لك أيضا أن الموقع ال يمارا أي أنشطة تجاريةج  •

مس   تخد  الكري  ال ناو  نهائياً بتبادل البيانات الش   خص   ية مع أي جهة تجارية باس   تثنام ما يت  ااعالن عنه لل •

   لكجوبعد موافاته على 

ستخدا  ب • سائل  ات محتوى تجاري أو ترويجال ناو  نهائياً با سال ر ستخدمين الكرا  بإر ي، فيما عدا يانات الم

 مال  يردھا منك  بعد  الرغبةج   الجمعية،ما يخص أنشطة وبرامج 

ي  تجربة قد نس     تخد  البيانات المس     جلة في الموقع لعمل االس     تبانات وأخ  ا رام بهدف تطوير الموقع وتاد •

حاجة في حالة للزوار والمستخدمين الكرا ج كما يمكننا من التواصل معك  عند الاستخدا  أكثر سهولة وفعالية 

ع للمش       اريع واألعمال الخيرية أو رغبتك  في االطالع على ما يس       تجد من المش       ا ريع رغبتك  في التبرُّ

ة عن واألعمال الخيرية التي تاو  بها الجمعية حيث تس       اعدنا ھ ه البيانات في التواص       ل معك، وااجاب

 استفساراتك، وتنفي  طلباتك قدر اامكانج 

كمال طلبك، ال ناو  بمشاركة ھ ه البيانات مع أطراف خارجية إال إ ا كانت ھ ه الجهات الزمة في عملية است •

تخد  لضغراض ااحص    ائية واألبحاث، دون اش    تمالها عل ى أية ما ل  يكن  لك في إطار بيانات جماعية تس    ُ

 ا للتعريف بكج بيانات من الممكن استخدامه

البرامج المحدَّدة ومن خالل التطبياات  آلية )الكترونية(في الحاالت الطبيعية يت ُّ التعامل مع البيانات بص   ورة  •

 ل لك، دون أن يستلز   لك مشاركة المو فين أو اطالعه  على تلك البياناتج 

لز  اطالعه يّطلع عليها مو فو الجهات الرقابية أو من ي قد) والاض      ايا  كالتحاياات (اس      تثنائية في حاالت  •

 على  لك؛ خضوًعا ألحكا  األن مة المعمول بها في المملكة وأوامر الجهات الاضائيةج 

ي الحاالت على الموقع إال ف إجرانھاتنطبج سياسة الخصوصية ھ ه على كافةّ الخدمات والتعامالت التي يت   •

ص  لة، خدمات أو تعامالت  ات خص  وص  ية؛ فإنه يكون لها س  ياس  ةُ خص  وص  ية منفالتي يت ُّ فيها النصُّ على 

 وغير مدمجة بسياسة الخصوصية ھ هج 

ية ا • ما قاً لح خد  طر قد تس       ت بات أخرى  ية لمواقع أو بوا قد تحتوي على روابط إلكترون بة  نات ھ ه البوا يا لب

 سة لحماية البيانات،  وخصوصياتها تختلف عن الطرق المستخدمة لدينا وقد ال يكون لديها سيا

ونحن غير مس  نولين عن محتويات وحماية خص  وص  يات المواقع األخرى، وننص  حك بالرجوع إلى إش  عارات 

 الخصوصية الخاصة بتلك المواقعج 

ا الموقعج في كل األحوال لن ناو  بالبيع أو التأجير أو المتاجرة ببياناتك لمص       لحة أي طرف ثالث خار  ھ  •

 وقات على خصوصية كافة بياناتك الشخصية التي نتحصل عليها وسريتهاج وسنحاف  في كافةَّ األ
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ية  • فالجمع جال االكتروني؛  بالم اة  مة المتعل طاق األن  ية، والتغيرُّ في ن جال التان ئل في م ها ر ال ن ًرا للتطوُّ

تحتف  بحاّها في تعديل بنود س     ياس     ة الخص     وص     ية ھ ه وش     روطها في أي وقت  يراه مالئماً، ويت  تنفي  

 ت  ات تأثيرج التعديالت على ھ ه الصفحة، ويت  إخطارك  في حالة إجرام أية تعديال

خدا  التانيات للحفا  على بياناتك الشخصية، يت  تأمين التخزين االكتروني والبيانات الشخصية المرسلة باست •

 ا منة المناسبةج 

  يمكنك االتصال بنا دائماً لإلجابة عن استفساراتك بخصوص ھ ه السياسة على البريد االكتروني: •

 info@waqar.org.sa  

 

 

 ھـ17/10/1438( بتاريخ 12مجلا إدارة الجمعية ھ ه السياسة في االجتماع ) عتمدا.  

  

                                                     
        

 

 رئيس مجلس اإلدارة                                                                                  

 

عساف بن سالم أبوثنين                                                                                            


