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 االلتزامات

 تلتزم الجمعية بالتالي:  •

o   .أن تتعامل مع البيانات بطريقة قانونية وعادلة وتلتزم الشفافية في ذلك 

o  المتعاملين معها بسرية تامة ما لم يوافقوا تتعامل مع جميع بيانات  أن 

 على النشر. 

o   أن تحتفظ بالبيانات في شكل يمكن التعرف عليه والوصول إليه بسهولة

 من قبل المصرح لهم بذلك. 

o وت تقنية  تدابير  تطبق  البيانات ضد  أن  لحماية  ومعقولة  مناسبة  نظيمية 

أو  التغيير  أو  العارض  الفقدان  أو  القانوني  أو غير  العرضي،  التدمير 

 الكشف غير المصرح به أو االستخدام أو إمكانية الوصول. 

o   أن تجمع البيانات ألغراض محددة وصريحة ومشروعة، وأن تكون أي

 ض.عمليات معالجة الحقة متوافقة مع هذه األغرا

o   أال تقوم ببيع أو مشاركة بيانات المتعاملين معها مع أي جهة أخرى دون

 إذنهم. 

o .أن تنشر سياسة خصوصية البيانات على موقعها اإللكتروني 

يلتزم جميع من يعمل لصالح الجمعية بالحفاظ على سرية البيانات المؤسسية   •

حتى بعد    - وبيانات المتعاملين معها وعدم إفشائها أو مشاركتها مع الغير  

 بدون إذن خطي من صاحب الصالحية. -تركهم الخدمة 

 خصوصية البيانات للموقع اإللكتروني 

استخدام   • كيفية  للجمعية معرفة  اإللكتروني  الموقع  من حق زائر ومستخدم 

 البيانات التي يشاركها في الموقع اإللكتروني.

اإللك • الموقع  بحماية حقوق جميع زائري ومستخدمي  الجمعية  تروني  تلتزم 

 والحفاظ على سرية بياناتهم.

تتبادل   • اإللكتروني وال  الموقع  تجارية عبر  أنشطة  أي  تمارس  الجمعية ال 

 المعلومات عبره مع أي جهة تجارية.
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للموقع   • والمستخدمين  الزائرين  بيانات  باستخدام  نهائيا  تقوم  ال  الجمعية 

 اإللكتروني بإرسال رسائل ذات محتوى تجاري أو ترويجي.

تستخدم الجمعية البيانات المسجلة في الموقع اإللكتروني لعمل االستبانات  قد   •

وأخذ اآلراء بهدف تطوير الموقع وتقديم تجربة استخدام أكثر سهولة وفعالية 

 للزوار والمستخدمين. 

ال تقوم الجمعية بمشاركة بيانات الزوار والمستخدمين مع جهات أخرى إال   •

ع في  الزمة  الجهات  هذه  كانت  الزائرين  إذا  طلبات  استكمال  ملية 

والمستخدمين، ويستثنى من ذلك البيانات الجماعية التي تستخدم لألغراض 

اإلحصائية واألبحاث، دون اشتمالها على أي بيانات من المكن استخدامها 

 للتعريف بالزائر أو المستخدم.  

وقع  تنطبق السياسة على كافة الخدمات والتعامالت التي يتم إجراؤها على الم •

إال في الحاالت التي يتم فيها النص على خدمات أو تعامالت ذات خصوصية،  

 فإنه يكون لها سياسة خصوصية منفصلة، وغير مدمجة بهذه السياسة.

قد يحتوي الموقع اإللكتروني على روابط لمواقع إلكترونية أخرى تقع خارج   •

أو المستخدم    سيطرة الجمعية، وال تغطيها هذه السياسة، وفي حال قام الزائر 

بالوصول إلى مواقع أخرى من خالل استخدام الروابط المتاحة على الموقع 

بهذه  المتعلقة  الخصوصية  لسياسة  سيخضع  فإنه  للجمعية؛  اإللكتروني 

 المواقع، والتي قد تختلف عن هذه السياسة. 

تحتفظ الجمعية بحق التعديل في هذه السياسة، ويجب عليها إخطار الزوار  •

ن للموقع اإللكتروني حال إجراء أي تعديالت ذات تأثير على والمستخدمي

 الزائر والمستخدم. 

 

 

 

 

 


