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جبببب  سببببة تو صببببية سيا نببببا  خصو لبببب  البيا مببببل مببببن كببببل ع صبببباح يع يببببة ل شببببمل اجلمع ضببببا  وي لبببب  أع  جم

سببببببب ولن اإلدارة يببببببب ين وامل ملبببببببو فن التنف شبببببببارين وا طبببببببوعن واملست ظبببببببة .واملت لببببببب  احملاف صبببببببية ع  خصو

نببببا  ملببببا ن بيا تبببب عن ا طببببوعن وامل سببببتفي ين واملت عبببب   وامل شبببباركتها و حبببب  مبببب  م طببببا  يف اال أ  ضببببي  ن

سببببب  جببببب ا ضببببب  مبببببا ح قبببببرا  يف سيو يبببببة. الف مبببببا التال جببببب  ك سبببببة تو سبببببت  ا  السيا نبببببا  ا صبببببة البيا  اخلا

 .املصلحة تضيهتق مبا فقط اجلمعية ألغراض

 مس ولن أو إدارة جمل  أعضا  كانوا سوا  اجلمعية لصاح يعمل من مجي  عل  السياسة ه ه تطب 

.اجلمعية يف مناصبهم عن النظر بصرف ستشارينم أو متطوعن أو مو فن أو تنفي ين

 بيانا  أي أو املراسال  أو اإللكرتوني ال ي  أو الش صية البيانا  مثل خاصة أو عامة بيانا  أي تشمل

 اجلمعية خ ما  من املستفي ين أو املت عن املا ن، املتطوعن، من سوا  للجمعية ُتق َّ   أخرى

 اجلمعية داخل خصوصيتها عل  واحملافظة البيانا  م  التعامل إجرا ا  توضي  إىل السياسة  هه ته ف

..اإللكرتوني اجلمعية موق  خالل من أو

:

مببببل أن • يببببة تتعا يبببب  مبببب  اجلمع نببببا  مج عبببباملن بيا هببببا املت سببببرية مع مببببةت ب قببببوا مببببام ا لبببب  تواف  ع

 النشر

 إذنهم. دون أخرى جهة أي م  معها املتعاملن بيانا  مشاركة أو ببي  تقو  لن •

سبببببل لبببببن • يبببببة تر ميبببببيال أي اجلمع سبببببا ل أو  إ صبببببية ر عببببباملن ن هبببببا للمت سبببببطتها سبببببوا  مع  أو بوا

 . إذنهم دون اخرى جهة أي بواسطة

شبببببر أن • يبببببة تن سبببببة اجلمع صبببببية سيا نبببببا  خصو لببببب  البيا هبببببا ع نبببببي موقع جببببب ، إن ،اإللكرتو  وأن و

 إلكرتونية أو مطبوعة الطل  ن ع متوفرة تكون

 .اإللكرتونية للمواق  البيانا  خبصوصية خاصة سياسة للجمعية يكون أن •
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 . لكرتونيا موقعنا م  تشاركها اليت البيانا  است  ا  كيفية معرفة حقك من .1

تببببب  .2 يبببببة  نل قبببببو  حبما يببببب  ح سبببببت  مي زوار مج قببببب  ا هببببب ا وم تببببب   املو فبببببا  ونل لببببب  باحل  سبببببرية ع

نببببا  قبببب  البيا عبببب دنا و سببببة أ صببببية سيا صببببا  هبببب ه اخلصو لببببنه  عببببن لإلف لبببب ي ا عببببه ا  مجبببب  يف نتب

 .اإللكرتوني املوق  ه ا عل  ونشرها البيانا 

كببببب  .3 صبببببيتك أن لبببببك ن  شبببببكل خصو نبببببا ت يبببببة ل لبببببن كببببب ى، أولو سبببببت    و لبببببك ن نبببببا  ت  إال البيا

 .آمن بشكل خصوصيتك عل  للحفا  املال مة بالطريقة

 .جتارية أنشطة أي ميارس ال املوق  أن أيضا لك ن ك  .4

قببببو  ال .5 يببببا ن بببببادل نها  نببببا  بت صببببية البيا هببببة أي مبببب  الش  يببببة ج سببببتثنا  جتار عببببالن يببببتم مببببا با  اال

 .ذلك عل  موافقته وبع  الكريم للمست    عنه

قببببو  ال .6 سببببت  ا  يببببًانها  ن نببببا  با سببببت  من بيا كببببرا  امل سببببال ال سببببا ل بإر تببببوى ذا  ر  أو جتبببباري حم

 تروجيي

سببببت    قبببب  .7 نببببا  ن سببببجلة البيا قبببب  يف امل مببببل املو سببببتبانا  لع خبببب  اال هبببب ف را اآل وأ طببببوير ب قبببب  ت  املو

قبببب يم بببببة وت سببببت  ا  جتر ثببببر ا يببببة سببببهولة أك لبببب وار وفعال سببببت  من ل كببببرا . وامل مببببا ال نببببا ك  ميكن

صبببل مبببن كبببم التوا نببب  مع جبببة ع لبببة يف احلا ببببتكم حا تببب   يف رغ شببباري  ال مبببال للم يبببة واألع  أو اخلري

ببببتكم طبببال  يف رغ لببب  اال سبببتج  مبببا ع شببباري  مبببن ي مبببال امل يبببة واألع لبببيت اخلري قبببو  ا هبببا ت يبببة ب  اجلمع

يبببببب  سبببببباع نا ح نببببببا  هبببببب ه ت صببببببل يف البيا عببببببك، التوا بببببببة م سبببببباراتك، عببببببن واإلجا يبببببب  استف  وتنف

 .اإلمكان ق ر طلباتك

قببببو  ال .8 شبببباركة ن نببببا  هبببب ه مب طببببراف مبببب  البيا يببببة أ نبببب  إذا إال خارج هببببا  هبببب ه كا مببببه اجل  يف الز

يبببببة سبببببتكمال عمل ببببببك، ا كبببببن م مبببببا طل لبببببك ي طبببببار يف ذ نبببببا  إ يبببببة بيا سبببببت    مجاع غبببببراض ُت  لأل

صببببببا ية حبببببببا  اإلح شببببببتما ا دون ،واأل لبببببب  ا يببببببة ع نببببببا  أ كببببببن مببببببن بيا سببببببت  امها املم يبببببب  ا  للتعر

 .بك

لبببب  .9 لببببرغم ع لببببك مببببن ا تببببوي قبببب  ذ قبببب  حي لبببب  املو بببببط ع قبببب  روا يببببة ملوا خببببرى إلكرتون قبببب  أ  خببببار  ت

هببببا الو سببببيطرتنا، سببببة تغطي صببببية سيا مبببب  حببببال يف هبببب ه، اخلصو صببببول ق قبببب  إىل بالو خببببرى موا  أ

سببببت  ا  خببببالل مببببن لببببروابط ا حببببة ا هبببب ا املتا قبببب  ب نببببك ا؛ املو ضبببب  فإ سببببة ست  صببببية لسيا  اخلصو

قبببة لبببيت املتعل لببب  َّ َّ قببب  ا سبببة عبببن ختت قببب ؛ سيا لببب  ممبببا املو نبببك يتط سبببة قبببرا ة م صبببية سيا  اخلصو

 املواق  لكتب املتعلقة

ببببببة هببببب ه .10 تبببببوي قببببب  البوا لببببب  حت ببببببط ع يبببببة روا قببببب  إلكرتون ببببببا  أو ملوا سبببببت    قببببب  بوا قبببببًا ت  طر

يبببة نبببا  حلما صبببياتها البيا لببب  وخصو طبببر  عبببن ختت سبببت  مة ال سبببب ولن غبببري و بببن لببب ينا، امل  م
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يبببببا  عبببببن طبببببر  حمتو صبببببيا  و قببببب  خصو خبببببرى املوا لبببببيت اال قببببب  ال ا ضبببببافة حتببببب  ت نبببببا است  موقع

  ملواق .با اخلاصة اخلصوصية إشعارا  اىل بالرجو  وننصحك

حبببببببوال كبببببببل يف .11 قبببببببو  لبببببببن األ تببببببب جري أو البي بببببببب ن تببببببباجرة أو ال تبببببببك امل تبببببببك أو ببيانا  بيانا

صبببببلحة لببببب  طبببببرف أي مل قببببب  هببببب ا خبببببار  ثا سبببببنحافظ .املو فببببب َّة يف و قبببببا  كا لببببب  األو صبببببية ع  خصو

 .وسريتها عليها نتحصل اليت الش صية بياناتك كافة

ظبببببرا .12 طببببب َّور ن يبببببة، جمبببببال يف ا ا بببببل للت يبببببَُّر التقن طبببببا  يف والتغ قبببببوانن ن قبببببة ال جملبببببال املتعل  با

نببببي عبببب يل يف ببببباحل  حيببببتفظ فبببباملوق ، ؛اإللكرتو نببببود ت سببببة ب صببببية سيا شببببروطها هبببب ه اخلصو  يف و

مببببا يببببراه قبببب و أي يببببتم مال  يبببب  و عبببب يال  تنف لبببب  الت صببببفحة، هبببب ه ع يببببتم ال طبببباركم و لببببة يف إخ  حا

 .ريت ث ذا  تع يال  ةأي إجرا 

فبببببببا  .13 لببببببب  للح تبببببببك ع صبببببببية، بيانا نبببببببي الت ببببببب ين تببببببب من يبببببببتم الش  نبببببببا  اإللكرتو  والبيا

 .املناسبة األمنية التقنيا  باست  ا  املرسلة الش صية

 خالل. من السياسة  هه خبصوص استفساراتك عن لجابةل دا ما بنا االتصال ميكنك

 gmail.comtah4431@   االلكرتوني املوق 

               (      )   اجلوال رقم

 (         )  ا ات  رقم

 (         )  االجتماعي التواصل حسابا 
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