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  مقدمة .1

 اإلدارة جملس اعضاء ويشمل) مؤسسة مناء الراجحي اإلنسانية  لصاحل يعمل من كل على البيانات خصوصية سياسة توجب
 وعدم واملستفيدين واملتطوعني املؤسسة بيانات خصوصية على احملافظة واملتطوعني( واملستشارين واملوظفني التنفيذيني واملسؤولني
 مبا فقط املؤسسة ألغراض اخلاصة البيانات استخدام السياسة توجب كما. ماتسمح به السياسة نطاق يف إال أحد ألي مشاركتها

 املصلحة. تفتضيه

  النطاق .2

 أو موظفني أو التنفيذي و املدير اإلدارة جملس أعضاء كانوا املؤسسة سواء لصاحل يعمل من مجيع على السياسة هذه تطبق
 .املؤسسة  يف مناصبهم عن النظر بصرف مستشارين أو متطوعني

  البيانات .1

 

 تقدم أخرى بيانات أي أو املراسالت أو اإللكرتوين الربيد أو الشخصية البيانات مثل اخلاصة أو العامة ياناتبال تشمل
 املؤسسة ومقدمي اخلدمات وغريهم. خدمات من املستفيدين املاحنني، املتطوعني، من سواء للمؤسسة

 ضمانات .4

 موقع خالل من أو املؤسسة داخل خصوصيتها على واحملافظة البيانات مع التعامل إجراءات توضيح إىل السياسة هذه هتدف 
 :املؤسسة وتضمن .املؤسسة وحساباهتا اإللكرتونية

 النشر. على يوافقوا مل ما تامة بسرية معها املتعاملني بيانات مجيع املؤسسة مع تتعامل أن 
 إذهنم. دون أخرى جهة أي مع معها املتعاملني بيانات مشاركة أو ببيع تقوم أال 
 اإللكرتوين. موقعها على البيانات خصوصية املؤسسة سياسة تنشر أن 

 
 لموقع الإلكترونيزوار اسياسة خصوصية البيانات ل .1

 

 ملوقعا يطلبها اليت البيانات استخدام كيفية ائر للموقع معرفةز حق ال من. 
 البيانات. سرية على باحلفاظ وتلتزم املوقع ومستخدمي زوار مجيع حقوق حبماية تلتزم املؤسسة 
 املالئمة بالطريقة إال البيانات تلك تستخدم لن وسوف ، كربی أولوية خصوصية الزائر تشكل أن تؤكد املؤسسة. 
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  جتارية من خالل بيانات زواره. أنشطة أي ميارس ال املوقع بأنالتأكيد 
 جتارية جهة أي مع الشخصية البيانات املؤسسة بتبادل تقوم ال. 
 أو تروجيي. جتاري حمتوى ذات رسائل بإرسال الكرام املستخدمني بيانات باستخدام املؤسسةتقوم  ال 
 سهولة أكثر استخدام جتربة وتقدمي املوقع تطوير هبدف اآلراء وأخذ االستبانات لعمل املوقع يف املسجلة البيانات نستخدم 

 . احلاجة عند معهم واملستخدمني والتواصل للزوار وفعالية
 مل ما ،طلب الزائر استكمال عملية يف الزمة اجلهات هذه كانت إذا إال خارجية أطراف مع البيانات املؤسسة مبشاركة تقوم ال 

 املكن من بيانات أية على اشتماهلا دون واألحباث، اإلحصائية لألغراض تستخدم مجاعية بيانات إطار يف ذلك يكن
 . باألشخاص للتعريف استخدامها

 أن دون لذلك، احملددة والربامج التطبيقات خالل من )الكرتونية( آلية بصورة البيانات مع التعامل يتم الطبيعية احلاالت يف 
 البيانات. تلك على اطالعهم أو املوظفني مشاركة ذلك يستلزم

 ذلك؛ على اطالعه يلزم الرقابية  او من اجلهات موظفو عليها يطلع قد (القضايا و كالتحقيقات استثنائية ) حاالت ويف 
 القضائية. اجلهات أوامر و القانون ألحكام خضوعا

 فيها يتم اليت احلاالت يف إال املوقع على إجراؤها يتم اليت والتعامالت اخلدمات كافة على هذه اخلصوصية سياسة تنطبق 
 اخلصوصية بسياسة مدجمة وغري منفصلة، خصوصية سياسة هلا يكون فإنه خصوصية، ذات تعامالت أو خدمات على النص
 هذه.

  اخلصوصية سياسة تغطيها وال سيطرتنا، خارج تقع أخرى إلكرتونية ملواقع روابط على املوقع حيتوي قد ذلك من الرغم على 
  لسياسة خيضع فإنه موقعنا؛ على املتاحة الروابط استخدام خالل من أخرى مواقع إىل بالوصول قام املستفيد حال يف هذه،

 بتلك املتعلقة اخلصوصية سياسة قراءة منه يتطلب مما املوقع؛ سياسة عن ختتلف قد واليت املواقع، هبذه املتعلقة اخلصوصية
 .املواقع

 املناسبة األمنية التقنيات باستخدام الشخصية للبيانات اإللكرتوين التخزين تأمني يتم الشخصية، بيانات الزوار على للحفاظ. 
 خالل  من السياسة هذه استفساراهتم خبصوص عن لإلجابة دائما االتصال ميكن للزوارinfo@alrajhihum.org 

 

 المعلوماتسياسات الإفصاح عن  .6

 

 .تلتزم املؤسسة باإلفصاح عن بيانات أعضاء جملس اإلدارة و أعضاء اللجان واملدير التنفيذي 
 .تلتزم املؤسسة بنشر سياساهتا وبراجمها وتقاريرها السنوية 
 .يتم نشر البيانات يف موقع املؤسسة والرفع هبا للجهات الرمسية بصورة سنوية 

mailto:info@alrajhihum.org
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  واإلصدارات املعلوماتية مامل تتعارض مع سياسة امللكية الفكرية باملؤسسة أو تنتهك حقوق تنشر املؤسسة الدراسات والتقارير
 النشر وحقوق امللكية الفكرية لطرف آخر.


