سياسة خصوصية البيانات املعتمدة للجمعية
الخيرية للطعام
" إطعام "
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مقدمة

توجب سياسة خصوصية البيانات على كل من يعمل لصالح الجمعية( و يشمل أعضاء
مجلس اإلدارة و املسؤولين التنفيذيين و املوظفين و املستشارين و املتطوعين ) املحافظة على
خصوصية بيانات املانحين و املتبرعين و املتطوعين و املستفيدين و عدم مشاركتها ألي أحد
إال في نطاق ضيق جدا حسب ما سيوضح في الفقرات التالية .كما توجب السياسة استخدام
البيانات الخاصة ألغراض الجمعية فقط بما تقتضيه املصلحة.
النطاق

تطبق هذه السياسة على جميع من يعمل لصالح الجميعة سواء كانوا أعضاء مجلس إدارة
أو مسؤولين تنفيذيين أو موظفين أو متطوعين أو مستشارين بصرف النظر عن مناصبهم في
الجمعية.
البيانات

البيانات ،هنا ،تشمل أي بيانات عامة أو خاصة مثل البيانات الشخصية أو البريد االلكتروني
أو املراسالت أو أي بيانات أخرى تقدم للجمعية سواء من املتطوعين ،املانحين ،املتبرعين أو
املستفيدين من خدمات الجمعية.
الضمانات

تهدف هذه السياسة إلى توضيح إجراءات التعامل مع البيانات و املحافظة على خصوصيتها
داخل الجمعية أو من خالل موقع الجمعية االلكتروني.
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تضمن الجمعية ما يلي:

 أن تتعامل الجمعية مع جميع بيانات املتعاملين معها بسرية تامة ما لم يوافقوا على النشر.
 لن تقوم ببيع أو مشاركة بيانات املتعاملين معها مع أي جهة أخرى دون إذنهم.
 لن ترسل الجمعية أي ايميالت او رسائل نصية للمتعاملين معها سواء بواسطتها أو
بواسطة أي جهة اخرى دون إذنهم.
 أن تنشر الجمعية سياسة خصوصية البيانات على موقعها االلكتروني ،إن وجد ،و أن
تكون متوفرة عند الطلب مطبوعة أو الكترونية.
نموذج لسياسة خصوصية البيانات للمواقع االلكترونية :

نشكرك أيها الزائر الكريم على زيارتك ملوقعنا على االنترنت و نتعهد لك باملحافظة على
خصوصية بياناتك التي تزودنا بها من خالل املوقع .كما نلتزم لك بتوضيح سياستنا املتعلقة
بخصوصية بياناتك و هي كما يلي:






من حقك معرفة كيفية استخدام البيانات التي تشاركها مع موقعنا اإللكتروني.
تلتزم بحماية حقوق جميع زوار و مستخدمي هذا املوقع و نلتزم بالحفاظ على سرية
البيانات و قد أعددنا سياسة الخصوصية هذه لإلفصاح عن النهج الذي نتبعه في جميع
البيانات و نشرها على هذا املوقع االلكتروني.
نؤكد لك ان خصوصيتك تشكل لنا أولوية كبرى ،و سوف لن نستخدم تلك البيانات إال
بالطريقة املالئمة للحفاظ على خصوصيتك بشكل آمن.
ً
نؤكد لك أيضا أن املوقع ال يمارس أي أنشطة تجارية.
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ً
 ال نقوم نهائيا بتبادل البيانات الش خ خ خخخص خ خ خخية مع أي جهة تجارية باس خ خ خخت ناء ما يتم اإلعالن
عنه للمستخدم الكريم و بعد موافقته على ذلك.
ً
 ال نقوم نهائيا باسختخدام بيانات املسختخدمين الكرام بسرسخال رسخائل ذات محتوى تجاري
او ترويجي.
 قد نس خ خ خختخدم البيانات املو خ خ خخجلة في املوقع لعمل االس خ خ خختبانات و أخذ اآلراء بهدف تطوير
املوقع و تقديم تجربة استخدام أكثر سهولة و فعالية للزوار و املستخدمين الكرام .كما
يمكننا من التواص خ خ خخل معكم عند الحاجة في حالة رغبتكم في التبرع للمش خ خ خخار ع و األعمال
الخيرية أو رغبتكم في اإلطالع على ما سختجد من املشخار ع و األعمال الخيرية التي تقوم بها
الجمعية حيث تساعدنا هذه البيانات في التواصل معك ،و اإلجابة عن استفساراتك ،و
تنفيذ طلباتك قدر اإلمكان.
 ال تقوم بمش خ خ خ خخاركخة هخذه البيخانخات مع أطراف خخارجيخة إال إذا كخانخت هخذه الجهخات الزمخة في
عمليخة اس خ خ خ خختكمخال طلبخك ،مخا لم يكن ذلخك في إطار بيانات جماعية تس خ خ خ خختخدم ل غراض
اإلحصخ خخائية و األبحا  ،دون اا خ خختمالها على اية بيانات من املمكن اس خ خختخدامها للتعري
بك .
 في الح خخاالت الطبيعي خخة يتم التع خخام خخل مع البي خخان خخات بص خ خ خ خخورة آلي خخة (الكتروني خخة) من خالل
التطبيقات و البرامج املحددة لذلك ،دون ان يستلزم ذلك مشاركة املوظفين أو اطالعهم
على تلك البيانات.
 وفي حاالت اسخ خ خخت نائية (كالتحقيقات والقضخ خ خخايا) قد يطلع عل ها موظفي الجهات الرقابية
ً
أو من يلزم اطالعه على ذلك ،خضوعا ألحكام القانون و أوامر الجهات القضائية.
 تنطبق سخياسخخة الخصخوصخخية هذه على كافة الخدمات و التعامالت التي يتم إجراىها على
املوقع إال في الحاالت التي يتم ف ها النص على خدمات او تعامالت ذات خصوصية ،فسنه
يكون لها سياسة خصوصية منفصلة ،و غير مدمجة بسياسة الخصوصية هذه.
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 على الرغم من ذل خخك ،ق خخد يحتوي املوقع على روابط ملواقع الكتروني خخة اخرى تقع خ خخار
س خ خخيطرتنا ،و ال تيط ها س خ خخياس خ خخة الخص خ خخوص خ خخية هذه ،في حال قمت بالوص خ خخول الى مواقع
اخرى من خالل اس خ خ خختخدام الروابط املتاحة على موقعنا ،فسنك س خ خ خختخض خ خ خخع لس خ خ خخياس خ خ خخة
الخص خ خخوص خ خخية املتعلقة بهذه املواقع ،و التي قد تختل عن س خ خخياس خ خخة املوقع .مما يتطلب
منك قراءة سياسة الخصوصية املتعلقة بتلك املواقع.
ً
 ه خخذه البواب خخة ق خخد تحتوي على روابط الكتروني خخة ملواقع أو بواب خخات ق خد تس خ خ خ خختخ خخدم طرق خخا
لحمخايخة البيخانخات و خص خ خ خ خخوص خ خ خ خيخاتهخا تختل عن الطرق املس خ خ خ خختخخدمخة لخدينا ،و نحن غير
مسخؤولين عن محتويات و طرق خصخوصيات املواقع االخرى التي ال تقع تحت استضافة
موقع الوزارة و تتولى جهخخاتهخخا مس خ خ خ خخؤوليخخة حمخخايتهخخا ،و نن خ خ خ خحخخك بخخالرجوع الى اا خ خ خ خعخخارات
الخصوصية الخاصة بتلك املواقع.
 في كخل االحوال لن نقوم بخالبيع او التخرجير او املتخاجرة ببيخخانخاتخخك ملص خ خ خ خلحخة أي طرف ثخالخخث
خار هذا املوقع .و سخخنحافف في كافة األوقات على خصخخوصخخية كافة بياناتك الشخخخصخخية
التي نتحصل عل ها و سريتها.
ً
 نظرا للتطور اله خخائ خخل في مج خخال التقني خخة ،و التيير في نط خخاق القوانين املتعلق خخة ب خخاملج خخال
االلكتروني ،فاملوقع يحتفف بالحق في تعديل بنود سخياسخة الخصخوصخية هذه و اخخروطها
ً
في أي وقخت يراه مالئمخا ،و يتم تنفيخذ التعخديالت على هذه الص خ خ خ خخفحة ،و يتم إخطاركم في
حالة إجراء أية تعديالت ذات ترثير.
 للحفاظ على بياناتك الشخخخصخخية ،يتم ترمين التخزين االلكتروني و البيانات الشخخخصخخية
املرسلة باستخدام التقنيات األمنية املناسبة.
ً
 يمكنك اإلتصال بنا دائما لإلجابة عن استفساراتك بخصوص هذه السياسة من خالل
.info@saudifoodbank.com
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