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 سياسة خصوصية البيانات( 2)

  

 : مكدمة  (3)

ع٢ً نٌ َٔ ٜعٌُ  بازبُع١ٝ اشبري١ٜ يتشفٝظ ايكسإٓ ايهسِٜ مبشافظ١ ايكٜٛع١ٝتٛدب ضٝاض١ خصٛص١ٝ ايبٝاْات 

يصاحل ازبُع١ٝ )ٜٚػٌُ أعطا٤ صبًظ اإلداز٠ ٚاملطؤٚيني ايتٓفٝرٜني ٚاملٛظفني ٚاملطتػازٜٔ ٚاملتطٛعني( احملافظ١ 

ٚاملتطٛعني ٚاملطتفٝدٜٔ ٚعدّ َػازنتٗا ألٟ أسد إال يف ْطام ضٝل ع٢ً خصٛص١ٝ بٝاْات املاحنني ٚاملتربعني 

يف ايفكسات ايتاي١ٝ. نُا تٛدب ايطٝاض١ اضتدداّ ايبٝاْات اشباص١ ألغساض ازبُع١ٝ   ددا سطب َا ضٝٛضح

 .فكط مبا تكتطٝ٘ املصًش١

 : النطاق( 2) 

             ٜنيرٝتٓف ٚينيؤَط أٚ إداز٠ صبًظ أعطا٤ ناْٛا ضٛا٤ ١ٝازبُع يصاحل عٌُٜايطٝاض١ ع٢ً مجٝع َٔ  ٖرٙ تطبل

 .١ٝازبُع يف َٓاصبِٗ عٔ ايٓظس بصسف َٜٔطتػاز أٚ نيَتطٛع أٚ نيَٛظف أٚ

 : البيانات (1)

ايبٝاْات، ٖٓا، تػٌُ أٟ بٝاْات عا١َ أٚ خاص١ َجٌ ايبٝاْات ايػدص١ٝ أٚ ايربٜد اإليهرتْٚٞ أٚ املساضالت أٚ أٟ 

 .أخس٣ ُتكدَّّ يًذُع١ٝ ضٛا٤ َٔ املتطٛعني، املاحنني، املتربعني أٚ املطتفٝدٜٔ َٔ خدَات ازبُع١ٝبٝاْات 

 : الضمانات (4)

تٗدف ٖرٙ ايطٝاض١ إىل تٛضٝح إدسا٤ات ايتعاٌَ َع ايبٝاْات ٚاحملافظ١ ع٢ً خصٛصٝتٗا داخٌ ازبُع١ٝ أٚ َٔ 

 .خالٍ َٛقع ازبُع١ٝ اإليهرتْٚٞ

 :تضمن اجلمعية ما يلي

 إٔ تتعاٌَ ازبُع١ٝ َع مجٝع بٝاْات املتعاًَني َعٗا بطس١ٜ تا١َ َا مل ٜٛافكٛا ع٢ً ايٓػس. 

 بٝاْات املتعاًَني َعٗا َع أٟ د١ٗ أخس٣ دٕٚ إذِْٗ ئ تكّٛ ببٝع أٚ َػازن١. 
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  ئ تسضٌ ازبُع١ٝ أٟ إميٝالت أٚ زضا٥ٌ ْص١ٝ يًُتعاًَني َعٗا ضٛا٤ بٛاضطتٗا أٚ بٛاضط١ أٟ د١ٗ اخس٣

 .ِْٗدٕٚ إذ

  إٔ تٓػس ازبُع١ٝ ضٝاض١ خصٛص١ٝ ايبٝاْات ع٢ً َٛقعٗا اإليهرتْٚٞ، إٕ ٚدد، ٚإٔ تهٕٛ َتٛفس٠ عٓد

 .ايطًب َطبٛع١ أٚ إيهرت١ْٝٚ

 إٔ ٜهٕٛ يًذُع١ٝ ضٝاض١ خاص١ خبصٛص١ٝ ايبٝاْات يًُٛاقع اإليهرت١ْٝٚ. 

  

 ةمنوذج لسياسة خصوصية البيانات للمواقع اإللكرتوني

ايهسِٜ ع٢ً شٜازتو ملٛقعٓا ع٢ً االْرتْت ْٚتعٗد يو باحملافظ١ ع٢ً خصٛص١ٝ بٝاْاتو اييت ْػهسى أٜٗا ايصا٥س  

 :تصٚدْا بٗا َٔ خالٍ املٛقع. نُا ًْتصّ يو بتٛضٝح ضٝاضتٓا املتعًك١ خبصٛص١ٝ بٝاْاتو ٖٚٞ نُا ًٜٞ

 ْٞٚسكو َعسف١ نٝف١ٝ اضتدداّ ايبٝاْات اييت تػازنٗا َع َٛقعٓا اإليهرت َٔ. 

  ّحبُا١ٜ سكٛم مجٝع شٚاز َٚطتددَٞ ٖرا املٛقع ًْٚتصّ باسبفاظ ع٢ً ضس١ٜ ايبٝاْات ٚقد أعددْا ًْتص

ضٝاض١ اشبصٛص١ٝ ٖرٙ يإلفصاح عٔ ايٓٗر ايرٟ ْتبع٘ يف مجع ايبٝاْات ْٚػسٖا ع٢ً ٖرا املٛقع 

  .اإليهرتْٚٞ

 بايطسٜك١  ْؤند يو إٔ خصٛصٝتو تػهٌ يٓا أٚي١ٜٛ نرب٣، ٚضٛف ئ ْطتددّ تًو ايبٝاْات إال

 .املال١ُ٥ يًشفاظ ع٢ً خصٛصٝتو بػهٌ آَٔ

 ْؤند يو أٜطا إٔ املٛقع ال ميازع أٟ أْػط١ دباز١ٜ. 

  ّال ْكّٛ ْٗا٥ًٝا بتبادٍ ايبٝاْات ايػدص١ٝ َع أٟ د١ٗ دباز١ٜ باضتجٓا٤ َا ٜتِ اإلعالٕ عٓ٘ يًُطتدد

 .ايهسِٜ ٚبعد َٛافكت٘ ع٢ً ذيو

 ّاملطتددَني ايهساّ بإزضاٍ زضا٥ٌ ذات ضبت٣ٛ دبازٟ أٚ تسٚجيٞبٝاْات  ال ْكّٛ ْٗا٥ًٝا باضتددا. 

  قد ْطتددّ ايبٝاْات املطذ١ً يف املٛقع يعٌُ االضتباْات ٚأخر اآلزا٤ بٗدف تطٜٛس املٛقع ٚتكدِٜ دبسب١

نُا ميهٓٓا َٔ ايتٛاصٌ َعهِ عٓد  اضتدداّ أنجس ضٗٛي١ ٚفعاي١ٝ يًصٚاز ٚاملطتددَني ايهساّ.

بتهِ يف ايتربُّع يًُػازٜع ٚاألعُاٍ اشبري١ٜ أٚ زغبتهِ يف االطالع ع٢ً َا ٜطتذد َٔ اسباد١ يف ساي١ زغ

املػازٜع ٚاألعُاٍ اشبري١ٜ اييت تكّٛ بٗا ازبُع١ٝ سٝح تطاعدْا ٖرٙ ايبٝاْات يف ايتٛاصٌ َعو، ٚاإلداب١ 

 .عٔ اضتفطازاتو، ٚتٓفٝر طًباتو قدز اإلَهإ
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 ف خازد١ٝ إال إذا ناْت ٖرٙ ازبٗات الش١َ يف ع١ًُٝ اضتهُاٍ ال ْكّٛ مبػازن١ ٖرٙ ايبٝاْات َع أطسا

طًبو، َا مل ٜهٔ ذيو يف إطاز بٝاْات مجاع١ٝ ُتطتددّ يألغساض اإلسصا١ٝ٥ ٚاألحباخ، دٕٚ اغتُاهلا 

 .ع٢ً أ١ٜ بٝاْات َٔ املُهٔ اضتدداَٗا يًتعسٜف بو

 ايتعاٌَ َع ايبٝاْات بصٛز٠ آي١ٝ )ايهرت ُّ ١ْٝٚ( َٔ خالٍ ايتطبٝكات ٚايرباَر يف اسباالت ايطبٝع١ٝ ٜت

 .ع٢ً تًو ايبٝاْات اطالعِٗاحملدَّد٠ يريو، دٕٚ إٔ ٜطتًصّ ذيو َػازن١ املٛظفني أٚ 

  ٘ٚيف ساالت اضتجٓا١ٝ٥ )نايتشكٝكات ٚايكطاٜا( قد ّٜطًع عًٝٗا َٛظفٛ ازبٗات ايسقاب١ٝ أٚ َٔ ًٜصّ اطالع

 .يكطا١ٝ٥ع٢ً ذيو5 خطًٛعا ألسهاّ ايكإْٛ ٚأٚاَس ازبٗات ا

  تٓطبل ضٝاض١ اشبصٛص١ٝ ٖرٙ ع٢ً ناّف١ اشبدَات ٚايتعاَالت اييت ٜتِ إدساؤٖا ع٢ً املٛقع إال يف

ُّ فٝٗا ايٓصُّ ع٢ً خدَات أٚ تعاَالت ذات خصٛص5١ٝ فإْ٘ ٜهٕٛ هلا ضٝاض١ُ خصٛص١ٝ  اسباالت اييت ٜت

 .َٓفص١ً، ٚغري َدصب١ بطٝاض١ اشبصٛص١ٝ ٖرٙ

  ٟٛاملٛقع ع٢ً زٚابط ملٛاقع إيهرت١ْٝٚ أخس٣ تكع خازز ضٝطستٓا، ٚال تػطٝٗا ع٢ً ايسغِ َٔ ذيو قد حيت

ضٝاض١ اشبصٛص١ٝ ٖرٙ، يف ساٍ قُت بايٛصٍٛ إىل َٛاقع أخس٣ َٔ خالٍ اضتدداّ ايسٚابط املتاس١ ع٢ً 

َٛقعٓا5 فإْو ضتدطع يطٝاض١ اشبصٛص١ٝ املتعِّك١ بٗرٙ املٛاقع، ٚاييت قد ربتًف عٔ ضٝاض١ املٛقع5 مما 

 .طًب َٓو قسا٠٤ ضٝاض١ اشبصٛص١ٝ املتعِّك١ بتًو املٛاقعٜت

  ٖرٙ ايبٛاب١ قد ذبتٟٛ ع٢ً زٚابط إيهرت١ْٝٚ ملٛاقع أٚ بٛابات قد تطتددّ طسقًا سبُا١ٜ ايبٝاْات

ٚخصٛصٝاتٗا ربتًف عٔ ايطسم املطتدد١َ يدٜٓا، ٚحنٔ غري َطؤٚيني عٔ ضبتٜٛات ٚطسم خصٛصٝات 

ت اضتطاف١ َٛقع ايٛشاز٠ ٚتتٛىل دٗاتٗا َطؤٚي١ٝ اماٜتٗا، ْٚٓصشو املٛاقع األخس٣ اييت ال تكع ذب

 .بايسدٛع إىل إغعازات اشبصٛص١ٝ اشباص١ بتًو املٛاقع

  يف نٌ األسٛاٍ ئ ْكّٛ بايبٝع أٚ ايتأدري أٚ املتادس٠ ببٝاْاتو أٚ بٝاْاتو ملصًش١ أٟ طسف ثايح خازز ٖرا

 .ناف١ بٝاْاتو ايػدص١ٝ اييت ْتشصٌ عًٝٗا ٚضسٜتٗا .ٚضٓشافظ يف ناف١َّ األٚقات ع٢ً خصٛص١ٝ املٛقع

  ُّز اهلا٥ٌ يف صباٍ ايتك١ٝٓ، ٚايتػُّس يف ْطام ايكٛاْني املتعًك١ باجملاٍ اإليهرت5ْٞٚ فاملٛقع ْظًسا يًتط

حيتفظ باسبلِّ يف تعدٌٜ بٓٛد ضٝاض١ اشبصٛص١ٝ ٖرٙ ٚغسٚطٗا يف أٟ ٚقٍت ٜساٙ َال٥ًُا، ٜٚتِ تٓفٝر 

 .ٖرٙ ايصفش١، ٜٚتِ إخطازنِ يف ساي١ إدسا٤ أ١ٜ تعدٜالت ذات تأثريايتعدٜالت ع٢ً 

  ّيًشفاظ ع٢ً بٝاْاتو ايػدص١ٝ، ٜتِ تأَني ايتدصٜٔ اإليهرتْٚٞ ٚايبٝاْات ايػدص١ٝ املسض١ً باضتددا

 .ايتكٓٝات األ١َٝٓ املٓاضب١

  ٍ4 ميهٓو االتصاٍ بٓا دا٥ًُا يإلداب١ عٔ اضتفطازاتو خبصٛص ٖرٙ ايطٝاض١ َٔ خال 
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