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5 سياسة خصوصية البيانات

أهمية  مدى  »إخاء«  األيتام  لرعاية  الخيرية  المؤسسة  تدرك 

الخصوصية وحماية البيانات الشخصية في العصر الرقمي وبالتالي 

من  والمستفيدين  منسوبيها  خصوصية  بحماية  ملتزمة  فهي 

أو  المباشر  بالتعامل  سواء  معها  المتعاملين  وجميع  خدماتها 

الرقمي أثناء تصفح أو استخدام الموقع اإللكترون، وتوجب سياسة 

خصوصية البيانات على كل من يعمل لصالح المؤسسة من أعضاء 

مجلس اإلمناء والمسؤولين التنفيذيين والموظفين والمستشارين 

والمتطوعين وغيرهم المحافظة على خصوصية بيانات المانحين 

والمتبرعين والمتطوعين والمستفيدين وعدم مشاركتها أو النيل 

من خصوصيتها إال في إطار األنظمة واللوائح المعمول بها.
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مستوى  على  الشخصية  البيانات  حماية  إخاء  تضمن  كيف  هذه  الخصوصية  سياسة  ستوضح 

متقدم مثل أي معلومات تتعلق باألشخاص الطبيعيين الذين يمكن تحديد هوياتهم، بشكل 

أو  العنوان  أو  الهوية  أو رقم  بالرجوع إلى سمة تعريف مثل االسم  أو غير مباشر، خاصة  مباشر 

البريد اإللكتروني أو رقم الجوال أو معلومات عن الموقع أو معرف اإلنترنت، أو واحدة أو أكثر من 

العوامل المحددة لهذا الشخص الطبيعي؛ المشار اليها فيما بعد بـ »البيانات الشخصية«.

وبشكل محدد، ستوضح سياسة الخصوصية هذه ما يلي:

  لماذا نقوم بجمع ومعالجة البيانات الشخصية وكيف نستخدمها.

 على أي أساس قانوني نقوم بمعالجة البيانات الشخصية.

 من يمكنه الولوج إلى البيانات الشخصية.

 أين يمكن تخزين أو نقل البيانات الشخصية.

 كيف نحمي أمن البيانات الشخصية.

 إلى متى نقوم باالحتفاظ بالبيانات الشخصية.

 ما الحق الذي يمكن أن تمارسه فيما يتعلق بالبيانات الشخصية بموجب القوانين واللوائح الحالية.

 كيفية االتصال بنا.



7 سياسة خصوصية البيانات

النطاق 
تطبق هذه السياسة على جميع من يعمل لصالح المؤسسة سواء كانوا اعضاء مجلس 

عن  النظر  بصرف  مستشارين  أو  متطوعين  أو  موظفين  أو  تنفيذيين  مسؤولين  أو  أمناء 

مناصبهم في المؤسسة. 

البيانات
البيانات هنا تشمل أي بيانات عامة أو خاصة مثل البيانات الشخصية أو البريد االلكتروني أو المراسالت 

أو أي بيانات أخرى تقدم للمؤسسة سواء من المتطوعين المانحيين المتبرعين أو المستفيدين من 

خدمات المؤسسة أو حتى من منسوبيها. 

الضمانات 
تهدف هذه السياسة الى توضيح إجراءات التعامل مع البيانات والمحافظة على خصوصيتها داخل 

المؤسسة أو من خالل موقعها االلكتروني. 

تضمن المؤسسة ما يلي:

  المحافظة على سرية البيانات المقدمة.

 عدم استخدام البيانات الشخصية أو تقديمها ألي جهة عامة أو خاصة إال في الحدود النظامية.

 الشفافية والوضوح في معالجة هذه البيانات في اإلطار النظامي. 
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1- لتقديـــم الخدمات المنوط بالمؤسســـة تقديمها وفق أســـس من الشـــفافية والوضوح، وللســـماح 

باســـتخدام النماذج عبـــر اإلنترنت واالســـتطالعات، وللســـماح بالتســـجيل في الخدمـــات المقدمة 

الكترونيـــً، مثل النشـــرات اإلخباريـــة أو موجـــز المعلومات أو تحديثات الرســـائل النصيـــة القصيرة أو 

إلنشـــاء حســـاب، وفي هـــذه الحالة ســـوف نطلـــب بيانات شـــخصية مثل االســـم أو عنـــوان البريد 

اإللكترونـــي أو رقـــم الهاتف. للحفاظ علـــى خدماتنا وتحســـينها؛ وتطبيق وظائف أخـــرى؛ ولتطوير 

خدمـــات وعروض جديـــدة. لمنح خدمـــات خاصة وفق االحتياجـــات واالهتمامـــات لتنفيذ معامالت 

الدفع؛ لتخزين ســـجل المعامـــالت؛ والتأكد من وصول الخدمـــات لمســـتحقيها، واالمتثال لاللتزام 

القانونـــي أو التنظيمـــي بهـــذا الصـــدد. للتواصـــل مـــع المســـتفيد أو المتعامـــل مع المؤسســـة؛ 

والمســـاعدة على حل أية مســـائل قد تواجهه، وإلرســـال العروض الترويجية والتســـويق المباشـــر، 

واإلخبـــار عـــن خدماتنا مثل بيـــان بمعلومات عـــن برامج مقبلـــة أو إضافة تعديالت علـــى ممتلكاتنا 

الرقميـــة، ولالتصال للمنافســـة والمشـــاركة في العـــروض المختلفة.

إلنشـــاء وللحفاظ علـــى بيئة موثوقـــة وآمنة؛ التحقيق أو كشـــف أو منـــع أو اإلبالغ عـــن االحتيال أو 

التحريفـــات أو االنتهـــاكات أو الحوادث األمنيـــة أو غيرها من األنشـــطة المحظورة أو غيـــر القانونية 

المحتملـــة؛ ولحمايـــة المتعامليـــن معنا وحقوقهـــم وأمان وســـالمة خدماتنا؛ ولتطبيق شـــروط 

الخدمـــة الخاصة بنـــا أو غيرها مـــن االتفاقيات أو السياســـات؛ وللتحقق مـــن الهوية.

االمتثـــال ألية قوانين أو أنظمة ســـارية؛ أو االســـتجابة لطلبات قانونية للحصـــول على معلومات من 

الجهـــات الحكوميـــة أو من خـــالل اإلجـــراءات القانونية؛ ولتحقيـــق أي غرض آخر يتـــم اإلفصاح عنه 

فيمـــا يتعلق بخدماتنـــا؛ واالتصال لحل النزاعات وتقديم المســـاعدة فـــي خدماتنا.

2- لألغـــراض الموضحـــة أعـــاله، ســـنمنح إمكانية الوصول إلـــى البيانات الشـــخصية لموظفـــي »إخاء« 

الذيـــن يحتاجون إلى معرفة تلـــك المعلومات من أجـــل معالجتها لمصلحتنـــا، والذين يخضعون 

اللتزامـــات تعاقديـــة ســـرية صارمة وقد يتـــم تأديبهـــم وحتى إنهـــاء تعاملنا معهـــم في حال 

أخفقـــوا فـــي تنفيذ هـــذه االلتزامـــات.  باإلضافة إلى ذلـــك، قد نحتاج إلـــى نقل أو الســـماح لطرف 

ثالـــث معتمـــد بالوصـــول إلـــى البيانات الشـــخصية وهـــم المورديـــن ومـــزودي الخدمـــات الذين 

نتعامـــل معهـــم لمعالجة البيانات الشـــخصية أو تنفيـــذ خدمات المؤسســـة بالنيابة عنهـــا )بناًء 

علـــى تعليماتنـــا وتبعـــا لسياســـة الخصوصية الخاصـــة بنا وغيرهـــا مـــن التدابير األمنية والســـرية 

المناسبة(،المستشـــارون القانونيـــون والخبـــراء والســـلطات القضائية وشـــبه القضائيـــة من أجل 

السياسات العامة لخصوصية البيانات

نقوم بجمع ومعالجة البيانات الشخصية وفق السياسات التالية:
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حماية المؤسســـة أو المســـتفيد من أي أذى للحقوق والممتلكات أو الســـالمة، وحماية منســـوبينا 

والمتعامليـــن معنـــا أو الجمهـــور وأي طرف ثالـــث على النحـــو المطلوب أو المســـموح به بموجب 

النظـــام، وفرض الشـــروط الالزمـــة لخدماتنا، بما فـــي ذلك التحقيق فـــي االنتهـــاكات المحتملة؛ 

والســـلطات اإلداريـــة أو القضائيـــة من أجـــل تلبية متطلبـــات أي نظام ســـاري المفعـــول ونظام 

وإجـــراء قانوني أو طلـــب حكومي واجـــب النفاذ.

3- عـــدم اســـتخدام البيانات الشـــخصية فـــي أي أغـــراض دعائية أو تســـويقية إال في حـــدود تحقيق 

مصلحـــة أصحابهـــا وبعـــد اإلذن منهـــم، ويمكن اســـتخدامها في نطـــاق إحصائـــي فقط دون 

اإلذن. لذلـــك  حاجة 

4- اتبـــاع إجـــراءات أمنيـــة مادية وإلكترونيـــة وتقنية وتدابيـــر أمنية وتنظيمية مناســـبة، بمـــا في ذلك 

نمـــاذج الحوكمـــة لحماية البيانـــات الشـــخصية وفقا ألنظمـــة حمايـــة البيانات مـــن الوصول غير 

المصـــرح به إلـــى البيانات الشـــخصية أو اســـتخدامها أو تغييرهـــا أو اإلفصاح عنهـــا أو إتالفها.

5- االحتفـــاظ بالبيانات الشـــخصية طالمـــا أن التعامل والتواصـــل والعالقة قائمـــة، أو طالما كان ذلك 

ضروريـــا للغـــرض الذي تم جمـــع البيانات من أجله أساســـا، ومـــدة االحتفاظ هذه قـــد تصل إلى 10 

ســـنوات وتســـتند فترات االحتفاظ لدينا علـــى احتياجات أنشـــطتنا، والمعلومـــات الخاصة التي لم 

يعـــد هناك حاجة لها يتـــم تحويلها لمعلومات مجهولة بشـــكل قاطـــع أو تدميرها ونهدف إلى 

الحفـــاظ علـــى خدماتنا بطريقة تحمـــي المعلومات من التدميـــر العرضي أو الضار ولهذا الســـبب، 

بعـــد حذف المعلومـــات مـــن خدماتنا، قـــد ال نقوم فورا بحـــذف النســـخ المتبقية مـــن خوادمنا 

النشـــطة وقد ال نزيـــل المعلومات من أنظمة النســـخ االحتياطـــي الخاصة بنا.

يجـــوز لنا أيضـــا االحتفـــاظ بالبيانات الشـــخصية لفتـــرات أطـــول إذا لزم األمـــر لالمتثـــال اللتزاماتنا 

القانونيـــة أو لحمايـــة مصالحنا المشـــروعة.

6- تحديث سياســـة الخصوصية هذه مـــن وقت آلخر اســـتجابة للمتطلبات القانونيـــة أو التنظيمية أو 

التشـــغيلية. ويتم نشـــر أي تغييـــرات في سياســـة الخصوصية هـــذه الكترونيا عندمـــا تكون هذه 

مادية. التغييرات 

السياسات العامة لخصوصية البيانات

نقوم بجمع ومعالجة البيانات الشخصية وفق السياسات التالية:
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سياسة خصوصية البيانات للمواقع االلكترونية

1- من حقك معرفة كيفية استخدام البيانات التي تشاركها مع موقعنا االلكتروني. 

2- نلتـــزم بحماية حقوق جميع زوار ومســـتخدمي هـــذا الموقع ونلتزم بالحفاظ على ســـرية البيانات 
وقـــد اعددنـــا سياســـة الخصوصيـــة هـــذه لالفصاح عـــن النهج الـــذي نتبعه فـــي جمـــع البيانات 

الموقـــع االلكتروني.  ونشـــرها على هذا 

3- نؤكد لك ان خصوصيتك تشـــكل لنا أولوية كبرى، وســـوف لن نســـتخدم تلك البيانـــات اال بالطريق 
المالئمـــة للحفاظ على خصوصيتك بشـــكل امن. 

4- نؤكد لك ايضً أن الموقع ال يمارس أي أنشطة تجارية. 

5- ال نقـــوم نهائيـــا بتبـــادل البيانات الشـــخصية مـــع أي جهـــة تجارية باســـتثناء ما يتـــم االعالن عنه 
للمســـتخدم الكريـــم وبعـــد موافقته علـــى ذلك. 

6- ال نقـــوم نهائيا باســـتخدام بيانات المســـتخدمين الكرام بإرســـال رســـائل ذات محتـــوى تجاري أو 
 . يجي و تر

7- قد نســـتخد بعض البيانات المســـجلة فـــي الموقع لعمل االســـتبايانات واخـــذ االراء بهدف تطوير 
الموقـــع وتقديم تجربة اســـتخدام أكثـــر ســـهولة وفعالية للـــزوار والمســـتخدمين الكرام كما 

يمكننـــا مـــن التواصل معكـــم عند الحاجـــة في حالـــة رغبتكم في التبـــرع للمشـــاريع واالعمال 

الخيريـــة او رغبتكم فـــي االطالع على ما يســـتجد من المشـــاريع واالعمـــال الخيريـــة التي تقوم 

بها المؤسســـة حيث تســـاعدنا هـــذه البيانات فـــي التواصـــل معـــك، واالجابة عن استفســـاراتك 

وتنفيـــذ طلباتك قـــدر اإلمكان. 

8- ال نقـــوم بمشـــاركة هذه البيانات مع أطـــراف خارجية اال إذا كانت هذه الجهـــات الزمة في عمليات 
اســـتكمال طلبك، مـــا لم يكن ذلـــك في إطـــار بيانـــات جماعية تســـتخدام لالغـــراض االحصائية 

واالبحاث دون اشـــتمالها علـــى اية بيانات مـــن الممكن اســـتخدامها للتعريف بك. 

9- فـــي الحـــاالت الطبيعية يتـــم التعامل مـــع البيانـــات والبيانات بصـــورة آلية )الكترونيـــة( من خالل 
التطبيقـــات والبرامـــج المحـــددة لذلك دون ان يســـتلزم ذلك مشـــاركة الموظفيـــن أو اطالعهم 

البيانات.  تلـــك  على 

10- فـــي حـــاالت اســـتثنائية )كالتحقيقات والقضايـــا( قد يطلع عليهـــا موظفو الجهـــات الرقابية أو 
من يلـــزم اطالعه علـــى ذلك، خضوعا ألحـــكام القانـــون وأوامر الجهـــات القضائية. 



11 سياسة خصوصية البيانات

سياسة خصوصية البيانات للمواقع االلكترونية

11- تنطبـــق سياســـة الخصوصية هذه علـــى كافة الخدمـــات والتعامـــالت التي يتـــم اجراؤها على 
الموقـــع اال فـــي الحاالت ألـــت يتم فبهـــا النص علـــى خدمـــات او تعامـــالت ذات خصوصية فانه 

يكون لها سياســـة خصوصيـــة منفصلـــة وغير مدمجـــة بسياســـة الخصوصية هذه.

12- علـــى الرغـــم من ذلك قـــد يحتـــوي الموقع علـــى روابـــط لمواقـــع الكترونية اخرى تقـــع خارج 
ســـيطرتنا وال تغطيهـــا سياســـة الخصوصية هذه في حال قمـــت بالوصول الـــى مواقع اخرى من 

خالل اســـتخدام الروابط المتاحة على موقعنا فإنك ســـتخضع لسياســـة الخصوصيـــة المتعلقة 

بهـــذه المواقـــع والتـــي قـــد تختلف عـــن سياســـة الموقـــع ممـــا يتطلب منـــك قراءة سياســـة 

الخصوصيـــة المتعلقة تلـــك المواقع. 

13- هـــذه البوابة قـــد تحتوي علـــى روابط الكترونيـــة لمواقع أو بوابـــات قد تســـتخدم طرقً لحماية 
البيانـــات وخصوصياتها تختلف عن الطرف المســـتخدمة لدينا ونحن غير مســـؤولين عن محتويات 

وطـــرق خصوصيـــات المواقع االخرى التـــي ال تقع تحت اســـتضافة موقع الـــوزارة وتتولى جهاتها 

مســـؤولية حمايتهـــا وننصحك بالرجوع الى إشـــعارات الخصوصية الخاصـــة بتلك المواقع. 

14- فـــي كل االحـــوال لن نقـــوم بالبيع أو التاجيـــر أو المتاجرة ببياناتـــك أو بياناتـــك لمصلحة أي طرف 
ثالـــث خارج هذا الموقع وســـنحافظ في كافة االوقـــات على خصوصية كافة بياناتك الشـــخصية 

وســـريتها.  عليها  نتحصل  التي 

15- نظـــر للتطـــور الهائـــل فـــي مجـــال التقنيـــة والتغير فـــي نطـــاق القوانيـــن المتعلقـــة بالمجال 
االلكترونـــي فالموقع يحتفـــظ بالحق في تعديل بنود سياســـة الخصوصية هذه وشـــروطها في 

أي وقـــت يـــراه مالئما ويتـــم تنفيذ التعديـــالت على هـــذه الصفحة ويتـــم اخطاركـــم في حالة 

اجراء ايـــة تعديـــالت ذات تأثير. 

16- للحفـــاظ على بياناتك الشـــخصية يتم تامين التخزين االلكتروني والبيانات الشـــخصية المرســـلة 
المناسبة. االمنية  التقنيات  باســـتخدام 

17- يمكنـــك االتصال بنا دائمـــا لإلجابة عن استفســـاراتك بخصوص هذه السياســـة من خـــالل البريد 
االلكترونـــي التالي )info@ekhaa.org.sa( وهاتـــف رقم 920011939.

المراجع
يوم  المنعقد  الثالثة  دورته  في  األول  اجتماعه  في  السياسة  هذه  المؤسسة  أمناء  مجلس  اعتمد 
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