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سياسة خصوصية البيانات للمانحين
لجمؾُت زؤٍت الخىمىٍت الخيرًت اليظائُت بالبىيرًت
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مقدمة
جىحب طُاطت خصىصُت البُاهاث ؽلى ول مً ٌؾمل لصالح الجمؾُت (وَشمل أؽظاء مجلع ؤلادازة واإلاظإولين الخىفُرًين
واإلاىعفين واإلاظدشازًٍ) املحافغت ؽلى خصىصُت بُاهاث اإلااهدين واإلاخبرؽين واإلاخطىؽين واإلاظخفُدًً وؽدم مشازهتها ألي
أخد ئال في هطاق طُم حدا خظب ما طُىضح في الفلساث الخالُت .هما جىحب الظُاطت اطخخدام البُاهاث الخاصت ألغساض
الجمؾُت فلط بما جلخظُه اإلاصلحت.

النطاق
جطبم ھره الظُاطت ؽلى حمُؿ مً یؾمل لصالح الجمؾیت طىاء واهىا أؽظاء مجلع ئدازة أو مظإولين جىفیریين أو مىعفين
أو مظدشازیً بصسف الىغس ؽً مىاصبهم في الجمؾیت.

البيانات
البُاهاث ،هىا ،حشمل أي بُاهاث ؽامت أو خاصت مثل البُاهاث الشخصُت أو البرًد ؤلالىترووي أو اإلاساطالث أو أي بُاهاث
أخسي ُج َّ
لدم للجمؾُت طىاء مً اإلاخطىؽين ،اإلااهدين ،اإلاخبرؽين أو اإلاظخفُدًً مً خدماث الجمؾُت.

الضمانات
تهدف هره الظُاطت ئلى جىطُذ ئحساءاث الخؾامل مؿ البُاهاث واملحافغت ؽلى خصىصُتها داخل الجمؾُت أو مً خالٌ مىكؿ
الجمؾُت ؤلالىترووي.
جظمً الجمؾُت ما ًلي:
 أن جخؾامل الجمؾُت مؿ حمُؿ بُاهاث اإلاخؾاملين مؾها بظسٍت جامت ما لم ًىافلىا ؽلى اليشس.
 لً جلىم ببُؿ أو مشازهت بُاهاث اإلاخؾاملين مؾها مؿ أي حهت أخسي دون ئذنهم.
 لً جسطل الجمؾُت أي ئًمُالث أو زطائل هصُت للمخؾاملين مؾها طىاء بىاططتها أو بىاططت أي حهت اخسي دون
ئذنهم.
 أن جيشس الجمؾُت طُاطت خصىصُت البُاهاث ؽلى مىكؾها ؤلالىترووي ،ئن وحد ،وأن جيىن مخىفسة ؽىد الطلب
مطبىؽت أو ئلىتروهُت.
 أن ًيىن للجمؾُت طُاطت خاصت بخصىصُت البُاهاث للمىاكؿ ؤلالىتروهُت.
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سياسة خصوصية البيانات ملوع جمعية رؤية إلالكتروني
وشىسن أيها الصائس الىسٍم ؽلى شٍازجً إلاىكؾىا ؽلى الاهترهذ وهخؾهد لً باملحافغت ؽلى خصىصُت بُاهاجً التي جصودها بها مً
خالٌ اإلاىكؿ .هما هلتزم لً بخىطُذ طُاطدىا اإلاخؾللت بخصىصُت بُاهاجً وهي هما ًلي:
 مً خلً مؾسفت هُفُت اطخخدام البُاهاث التي حشازهها مؿ مىكؾىا ؤلالىترووي.
 هلتزم بدماًت خلىق حمُؿ شواز ومظخخدمي هرا اإلاىكؿ وهلتزم بالحفاظ ؽلى طسٍت البُاهاث وكد أؽددها طُاطت
الخصىصُت هره لإلفصاح ؽً الىهج الري هدبؾه في حمؿ البُاهاث ووشسها ؽلى هرا اإلاىكؿ ؤلالىترووي.
 هإهد لً أن خصىصِخً حشيل لىا أولىٍت هبري ،وطىف لً وظخخدم جلً البُاهاث ئال بالطسٍلت اإلاالئمت للحفاظ
ؽلى خصىصِخً بشيل آمً.
 هإهد لً أًظا أن اإلاىكؿ ال ًمازض أي أوشطت ججازٍت.
ً
 ال هلىم نهائُا بدبادٌ البُاهاث الشخصُت مؿ أي حهت ججازٍت باطخثىاء ما ًخم ؤلاؽالن ؽىه للمظخخدم الىسٍم وبؾد
مىافلخه ؽلى ذلً.
ً
 ال هلىم نهائُا باطخخدام بُاهاث اإلاظخخدمين الىسام بازطاٌ زطائل ذاث مدخىي ججازي أو جسوٍجي.
 كد وظخخدم البُاهاث اإلاسجلت في اإلاىكؿ لؾمل الاطدباهاث وأخر آلازاء بهدف جطىٍس اإلاىكؿ وجلدًم ججسبت اطخخدام
أهثر طهىلت وفؾالُت للصواز واإلاظخخدمين الىسام .هما ًمىىىا مً الخىاصل مؾىم ؽىد الحاحت في خالت زغبخىم في
ُّ
الخبرؼ للمشازَؿ وألاؽماٌ الخيرًت أو زغبخىم في الاطالؼ ؽلى ما ٌظخجد مً اإلاشازَؿ وألاؽماٌ الخيرًت التي جلىم بها
الجمؾُت خُث حظاؽدها هره البُاهاث في الخىاصل مؾً ،وؤلاحابت ؽً اطخفظازاجً ،وجىفُر طلباجً كدز ؤلاميان.
 ال هلىم بمشازهت هره البُاهاث مؿ أطساف خازحُت ئال ئذا واهذ هره الجهاث الشمت في ؽملُت اطخىماٌ طلبً ،ما لم
ُ
ًىً ذلً في ئطاز بُاهاث حماؽُت حظخخدم لألغساض ؤلاخصائُت وألابدار ،دون اشخمالها ؽلى أًت بُاهاث مً اإلامىً
اطخخدامها للخؾسٍف بً.
َّ
 في الحاالث الطبُؾُت ُّ
ًخم الخؾامل مؿ البُاهاث بصىزة آلُت (الىتروهُت) مً خالٌ الخطبُلاث والبرامج املحددة
لرلً ،دون أن ٌظخلصم ذلً مشازهت اإلاىعفين أو اطالؽهم ؽلى جلً البُاهاث.
ّ
 وفي خاالث اطخثىائُت (والخدلُلاث واللظاًا) كد ًطلؿ ؽليها مىعفى الجهاث السكابُت أو مً ًلصم اطالؽه ؽلى ذلً؛
ً
خظىؽا ألخيام اللاهىن وأوامس الجهاث اللظائُت.
ّ
وافت الخدماث والخؾامالث التي ًخم ئحساؤها ؽلى اإلاىكؿ ئال في الحاالث التي ُّ
ًخم
 جىطبم طُاطت الخصىصُت هره ؽلى
ُ
ُّ
الىص ؽلى خدماث أو حؾامالث ذاث خصىصُت؛ فاهه ًيىن لها طُاطت خصىصُت مىفصلت ،وغير مدمجت
فيها
بظُاطت الخصىصُت هره.
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 ؽلى السغم مً ذلً كد ًدخىي اإلاىكؿ ؽلى زوابط إلاىاكؿ ئلىتروهُت أخسي جلؿ خازج طُطسجىا ،وال حغطيها طُاطت
الخصىصُت هره ،في خاٌ كمذ بالىصىٌ ئلى مىاكؿ أخسي مً خالٌ اطخخدام السوابط اإلاخاخت ؽلى مىكؾىا؛ فاهً
ّ
اإلاخؾللت بهره اإلاىاكؿ ،والتي كد جخخلف ؽً طُاطت اإلاىكؿ؛ مما ًخطلب مىً كساءة
طخخظؿ لظُاطت الخصىصُت ِّ
ّ
إلاخؾللت بخلً اإلاىاكؿ.
طُاطت الخصىصُت ا ِّ
ً
 هره البىابت كد جدخىي ؽلى زوابط ئلىتروهُت إلاىاكؿ أو بىاباث كد حظخخدم طسكا لحماًت البُاهاث وخصىصُاتها
جخخلف ؽً الطسق اإلاظخخدمت لدًىا ،وهدً غير مظإولين ؽً مدخىٍاث وطسق خصىصُاث اإلاىاكؿ ألاخسي التي ال
جلؿ جدذ اطخظافت مىكؿ الىشازة وجخىلى حهاتها مظإولُت خماًتها ،وهىصحً بالسحىؼ ئلى ئشؾازاث الخصىصُت
الخاصت بخلً اإلاىاكؿ.
 في ول ألاخىاٌ لً هلىم بالبُؿ أو الخأحير أو اإلاخاحسة ببُاهاجً أو بُاهاجً إلاصلحت أي طسف زالث خازج هرا اإلاىكؿ.
َّ
وطىدافػ في وافت ألاوكاث ؽلى خصىصُت وافت بُاهاجً الشخصُت التي هخدصل ؽليها وطسٍتها.
ّ
ُّ
ُّ
ً
بالحم
والخغير في هطاق اللىاهين اإلاخؾللت باملجاٌ ؤلالىترووي؛ فاإلاىكؿ ًدخفػ
للخطىز الهائل في مجاٌ الخلىُت،
هغسا

ِّ
ً
وكذ ًساه مالئما ،وٍخم جىفُر الخؾدًالث ؽلى هره
في حؾدًل بىىد طُاطت الخصىصُت هره وشسوطها في أي ٍ
الصفدت ،وٍخم ئخطازهم في خالت ئحساء أًت حؾدًالث ذاث جأزير.
 للحفاظ ؽلى بُاهاجً الشخصُتً ،خم جأمين الخخصًٍ ؤلالىترووي والبُاهاث الشخصُت اإلاسطلت باطخخدام الخلىُاث
ألامىُت اإلاىاطبت.
ً
ً مىىً الاجصاٌ بىا دائما لإلحابت ؽً اطخفظازاجً بخصىص هره الظُاطت مً خالٌ . 0553450055
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