
 

 

 

خصوصيت البياناث في جمعيت سياست 

 الدعوة واإلرشاد في الراكت
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 سياسة خصوصية البيانات 

 جلنعية الدعوة واإلرشاد بالراكة

 : مقدمة

تْدب ضٔاض٘ خصْصٔ٘ البٔاىات علٙ نل مً ٓعنل لصاحل ازبنعٔ٘ )ّٓػنل أعطاٛ صبلظ اإلدازٗ 

ّاملطؤّلني التيفٔرٓني ّاملْظفني ّاملطتػازًٓ ّاملتطْعني( احملافظ٘ علٙ خصْصٔ٘ بٔاىات املاحنني 

ّاملتطْعني ّاملطتفٔدًٓ ّعدو مػازنتَا ألٖ أسد إال يف ىطام ضٔل ددا سطب ما ضْٔضح ّاملتربعني 

يف الفكسات التالٔ٘. ننا تْدب الطٔاض٘ اضتدداو البٔاىات اشباص٘ ألغساض ازبنعٔ٘ فكط مبا تكتطُٔ 

 .املصلش٘

 : لنطاقا

ضْاٛ  ازبالٔات بالسان٘مجعٔ٘ الدعْٗ ّاإلزغاد ّتْعٔ٘ تطبل ٍرِ الطٔاض٘ علٙ مجٔع مً ٓعنل لصاحل 

ناىْا أعطاٛ صبلظ إدازٗ أّ مطؤّلني تيفٔرٓني أّ مْظفني أّ متطْعني أّ مطتػازًٓ بصسف اليظس عً 

 .مياصبَه يف ازبنعٔ٘

 : البيانات

البٔاىات، ٍيا، تػنل أٖ بٔاىات عام٘ أّ خاص٘ مجل البٔاىات الػدصٔ٘ أّ الربٓد اإللهرتّىٕ أّ 

سٚ ُتكدَّو للذنعٔ٘ ضْاٛ مً املتطْعني، املاحنني، املتربعني أّ املطتفٔدًٓ مً املساضالت أّ أٖ بٔاىات أخ

 .خدمات ازبنعٔ٘

 : الضنانات

تَدف ٍرِ الطٔاض٘ إىل تْضٔح إدساٛات التعامل مع البٔاىات ّاحملافظ٘ علٙ خصْصٔتَا داخل ازبنعٔ٘ 

 .أّ مً خالل مْقع ازبنعٔ٘ اإللهرتّىٕ

 :تضنن اجلنعية ما يلي

 مل ازبنعٔ٘ مع مجٔع بٔاىات املتعاملني معَا بطسٓ٘ تام٘ ما مل ْٓافكْا علٙ اليػسأٌ تتعا. 

 ٘بٔاىات املتعاملني معَا مع أٖ دَ٘ أخسٚ دٌّ إذىَه لً تكْو ببٔع أّ مػازن. 

 



 

 

 ت أّ زضاٜل ىصٔ٘ للنتعاملني معَا ضْاٛ بْاضطتَا أّ بْاضط٘ أٖ دَ٘ لً تسضل ازبنعٔ٘ أٖ إمئال

 .اخسٚ دٌّ إذىَه

  ٗأٌ تيػس ازبنعٔ٘ ضٔاض٘ خصْصٔ٘ البٔاىات علٙ مْقعَا اإللهرتّىٕ، إٌ ّدد، ّأٌ تهٌْ متْفس

 .عيد الطلب مطبْع٘ أّ إلهرتّىٔ٘

 ٘ٔأٌ ٓهٌْ للذنعٔ٘ ضٔاض٘ خاص٘ خبصْصٔ٘ البٔاىات للنْاقع اإللهرتّى. 
 

 منوذج لسياسة خصوصية البيانات للنواقع اإلللرتونية

عمى زيارتك ملوقعيا عمى االىرتىت وىتعهد لك باحملافظة عمى خصوصية بياىاتك اليت  ىشكرك أيها السائر الكريه

 :تسودىا بها مً خالل املوقع. كنا ىمتسو لك بتوضيح شياشتيا املتعمقة خبصوصية بياىاتك وهي كنا يمي

 ٕمً سكو معسف٘ نٔفٔ٘ اضتدداو البٔاىات اليت تػازنَا مع مْقعيا اإللهرتّى. 

  ٘ٓسكْم مجٔع شّاز ّمطتددمٕ ٍرا املْقع ّىلتصو باسبفاظ علٙ ضسٓ٘ البٔاىات ّقد أعددىا ىلتصو حبنا

ضٔاض٘ اشبصْصٔ٘ ٍرِ لإلفصاح عً اليَر الرٖ ىتبعُ يف مجع البٔاىات ّىػسٍا علٙ ٍرا املْقع 

 .اإللهرتّىٕ

 ىؤند لو أٌ خصْصٔتو تػهل ليا أّلْٓ٘ نربٚ، ّضْف لً ىطتددو تلو البٔاىات إال بالطسٓك ٘

 .املالٜن٘ للشفاظ علٙ خصْصٔتو بػهل آمً

 ٘ٓىؤند لو أٓطا أٌ املْقع ال ميازع أٖ أىػط٘ دباز. 

  ال ىكْو ىَأًٜا بتبادل البٔاىات الػدصٔ٘ مع أٖ دَ٘ دبازٓ٘ باضتجياٛ ما ٓته اإلعالٌ عيُ للنطتددو

 .الهسٓه ّبعد مْافكتُ علٙ ذلو

 لهساو بإزضال زضاٜل ذات ضبتْٚ دبازٖ أّ تسّجيٕال ىكْو ىَأًٜا باضتدداو بٔاىات املطتددمني ا. 

  ٘قد ىطتددو البٔاىات املطذل٘ يف املْقع لعنل االضتباىات ّأخر اآلزاٛ بَدف تطْٓس املْقع ّتكدٓه دبسب

اضتدداو أنجس ضَْل٘ ّفعالٔ٘ للصّاز ّاملطتددمني الهساو. ننا ميهييا مً التْاصل معهه عيد 

لل ع للنػازٓع ّاألعنال اشب ةٓ٘ أّ زغبتهه يف االعاللل ع علٙ ما ٓطتذد اسباد٘ يف سال٘ زغبتهه يف التربُّ

مً املػازٓع ّاألعنال اشب ةٓ٘ اليت تكْو بَا ازبنعٔ٘ سٔح تطاعدىا ٍرِ البٔاىات يف التْاصل معو، 

 .ّاإلداب٘ عً اضتفطازاتو، ّتيفٔر علباتو قدز اإلمهاٌ

 

 

 



 

 

  خازدٔ٘ إال إذا ناىت ٍرِ ازبَات الشم٘ يف عنلٔ٘ ال ىكْو مبػازن٘ ٍرِ البٔاىات مع أعساف

اضتهنال علبو، ما مل ٓهً ذلو يف إعاز بٔاىات مجاعٔ٘ ُتطتددو لألغساض اإلسصأٜ٘ ّاألحباخ، 

 .دٌّ اغتناهلا علٙ أٓ٘ بٔاىات مً املنهً اضتددامَا للتعسٓف بو

 الهرتّىٔ٘( مً خالل التطبٔكات يف اسباالت الطبٔعٔ٘ ٓتهُّ التعامل مع البٔاىات ّالبٔاىات بصْزٗ آل( ٘ٔ

 .علٙ تلو البٔاىات اعالعَهّالربامر احملدَّدٗ لرلو، دٌّ أٌ ٓطتلصو ذلو مػازن٘ املْظفني أّ 
    

  ّيف ساالت اضتجيأٜ٘ )نالتشكٔكات ّالكطآا( قد ّٓطلع علَٔا مْظفْ ازبَات السقابٔ٘ أّ مً ٓلصو

 .ّأّامس ازبَات الكطأٜ٘اعالعُ علٙ ذلو؛ خطًْعا ألسهاو الكاىٌْ 

  تيطبل ضٔاض٘ اشبصْصٔ٘ ٍرِ علٙ ناّف٘ اشبدمات ّالتعامالت اليت ٓته إدساؤٍا علٙ املْقع إال يف

اسباالت اليت ٓتهُّ فَٔا اليصُّ علٙ خدمات أّ تعامالت ذات خصْصٔ٘؛ فإىُ ٓهٌْ هلا ضٔاضُ٘ 

 .خصْصٔ٘ ميفصل٘، ّغ ة مدصب٘ بطٔاض٘ اشبصْصٔ٘ ٍرِ

 ذلو قد حيتْٖ املْقع علٙ زّابط ملْاقع إلهرتّىٔ٘ أخسٚ تكع خازز ضٔطستيا، ّال علٙ السغه م ً

تغطَٔا ضٔاض٘ اشبصْصٔ٘ ٍرِ، يف سال قنت بالْصْل إىل مْاقع أخسٚ مً خالل اضتدداو السّابط 

املتاس٘ علٙ مْقعيا؛ فإىو ضتدطع لطٔاض٘ اشبصْصٔ٘ املتعلِّك٘ بَرِ املْاقع، ّاليت قد ربتلف عً 

 .املْقع؛ مما ٓتطلب ميو قساٛٗ ضٔاض٘ اشبصْصٔ٘ املتعلِّك٘ بتلو املْاقع ضٔاض٘

  ٍرِ البْاب٘ قد ذبتْٖ علٙ زّابط إلهرتّىٔ٘ ملْاقع أّ بْابات قد تطتددو عسقًا سبنآ٘ البٔاىات

ّخصْصٔاتَا ربتلف عً الطسم املطتددم٘ لدٓيا، ّحنً غ ة مطؤّلني عً ضبتْٓات ّعسم خصْصٔات 

األخسٚ اليت ال تكع ذبت اضتطاف٘ مْقع الْشازٗ ّتتْىل دَاتَا مطؤّلٔ٘ محآتَا، ّىيصشو املْاقع 

 .بالسدْلل ع إىل إغعازات اشبصْصٔ٘ اشباص٘ بتلو املْاقع

يف نل األسْال لً ىكْو بالبٔع أّ التأد ة أّ املتادسٗ ببٔاىاتو أّ بٔاىاتو ملصلش٘ أٖ عسف ثالح خازز ٍرا 

 .٘ األّقات علٙ خصْصٔ٘ ناف٘ بٔاىاتو الػدصٔ٘ اليت ىتشصل علَٔا ّضسٓتَااملْقع. ّضيشافظ يف نافَّ

  ُّْز اهلاٜل يف صبال التكئ٘، ّالتغُّس يف ىطام الكْاىني املتعلك٘ باجملال اإللهرتّىٕ؛ فاملْقع ىظًسا للتط

تيفٔر حيتفظ باسبلِّ يف تعدٓل بيْد ضٔاض٘ اشبصْصٔ٘ ٍرِ ّغسّعَا يف أٖ ّقٍت ٓساِ مالٜنًا، ّٓته 

 .التعدٓالت علٙ ٍرِ الصفش٘، ّٓته إخطازنه يف سال٘ إدساٛ أٓ٘ تعدٓالت ذات تأث ة

 

 

 

 



 

 

 
 

  ٘للشفاظ علٙ بٔاىاتو الػدصٔ٘، ٓته تأمني التدصًٓ اإللهرتّىٕ ّالبٔاىات الػدصٔ٘ املسضل     

 .باضتدداو التكئات األمئ٘ املياضب٘     

  ًاضتفطازاتو خبصْص ٍرِ الطٔاض٘ مً خالل إزقاو التْاصل ميهيو االتصال بيا داٜنًا لإلداب٘ ع

 : التالٔ٘

 7745655500 هاتف :               7660655500 جوال :

 
 

  الربيد اإلللرتوني :

Tawnie.raka@gmail.com 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   خصىصًُ البًاىات سًاسُ 

  بالزاكُ وتىعًُ اجلالًات مجعًُ الذعىَ واإلرشاد يف

 

هـ 29/6/2441و املىافق 66/9/6262اإلدارَ بتاريخ جملس مً هذه السًاسُ مت اعتناد   
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