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 مقدمة  .1
البيا�ت يعمل لصاحل مؤسسة    توجب سياسة خصوصية  األهليةعلى كل من  احملافظة على   سامل بن حمفوظ 

املؤسسة   بيا�ت  تتعامل معهخصوصية  ما   ومن  إال يف نطاق ضيق جدا حسب  أحد  وعدم مشاركتها ألي 
تضيه قسيوضح يف الفقرات التالية. كما توجب السياسة استخدام البيا�ت اخلاصة ألغراض املؤسسة فقط مبا ت

 املصلحة. 

 النطاق .2
و مسؤولني أمناء  أتطبق هذه السياسة على مجيع من يعمل لصاحل املؤسسة سواء كانوا أعضاء جملس   •

 النظر عن مناصبهم.   بغض  نيتنفيذيني أو موظفني أو متطوعني أو مستشار 
البيا�ت الشخصية بيا�ت املشاريع والبيا�ت املالية و أي بيا�ت عامة أو خاصة مثل  تشمل البيا�ت  •

 . من األطراف األخرى للمؤسسةأو أي بيا�ت تقدم    ملراسالتا أو

 االلتزامات .3
 تلتزم املؤسسة ابلتايل:  •

o  .أن تتعامل مع البيا�ت بطريقة قانونية وعادلة وتلتزم الشفافية يف ذلك 
o .أن تتعامل مع مجيع بيا�ت املتعاملني معها بسرية اتمة ما مل يوافقوا على النشر 
o   ميكن التعرف عليه والوصول إليه بسهولة من قبل املصرح هلم بذلك. أن حتتفظ ابلبيا�ت يف شكل 
o  أو غري العرضي  التدمري  البيا�ت ضد  ومعقولة حلماية  مناسبة  وتنظيمية  تقنية  تدابري  تطبق  أن 

إمكانية   أو  االستخدام  أو  به  املصرح  الكشف غري  أو  التغيري  أو  العارض  الفقدان  أو  القانوين 
 الوصول. 

o  ألغراض حمددة وصرحية ومشروعة، وأن تكون أي عمليات معاجلة الحقة متوافقة    أن جتمع البيا�ت
 مع هذه األغراض. 

o  ببيع أو مشاركة بيا�ت املتعاملني معها مع أي جهة أخرى دون إذ�م.   تقوم  أال 
o أن تنشر سياسة خصوصية البيا�ت على موقعها اإللكرتوين . 

سرية البيا�ت املؤسسية وبيا�ت املتعاملني معها   يلتزم مجيع من يعمل لصاحل املؤسسة ابحلفاظ على  •
الغري   إفشائها أو مشاركتها مع  بدون إذن خطي من صاحب   -  اخلدمة   مبعد تركهحىت    -وعدم 

 الصالحية. 
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 يف شاركها  يمعرفة كيفية استخدام البيا�ت اليت  زائر ومستخدم املوقع اإللكرتوين للمؤسسة    من حق •

 وقع اإللكرتوين. امل
 م. احلفاظ على سرية بيا�هتو   اإللكرتوين   ومستخدمي املوقع   ائري حبماية حقوق مجيع ز   املؤسسة   تلتزم •
مع أي جهة بادل املعلومات عربه وال تت اإللكرتوين  املوقععرب ارس أي أنشطة جتارية املؤسسة ال مت  •

 جتارية. 
إبرسال رسائل للموقع اإللكرتوين  املستخدمني  الزائرين و قوم �ائيا ابستخدام بيا�ت  ت   الاملؤسسة   •

 . ذات حمتوى جتاري أو تروجيي
لعمل االستبا�ت وأخذ اآلراء هبدف   اإللكرتوين البيا�ت املسجلة يف املوقع املؤسسة ستخدم ت قد  •

 ع وتقدمي جتربة استخدام أكثر سهولة وفعالية للزوار واملستخدمني. تطوير املوق
إال إذا كانت هذه اجلهات   أخرى   جهاتمع    الزوار واملستخدمني   مبشاركة بيا�ت  املؤسسة   قوم ال ت •

اليت  ماعيةاجلبيا�ت ويستثىن من ذلك ال، ات الزائرين واملستخدمنيالزمة يف عملية استكمال طلب
لألغراض اإلحصائية واألحباث، دون اشتماهلا على أي بيا�ت من املكن استخدامها تستخدم  
 . لزائر أو املستخدمللتعريف اب

سياسة على كافة اخلدمات والتعامالت اليت يتم إجراؤها على املوقع إال يف احلاالت اليت ال  تنطبق •
هلا س يكون  فإنه  ذات خصوصية،  تعامالت  أو  على خدمات  النص  فيها  ياسة خصوصية يتم 

 السياسة.ذه  هب منفصلة، وغري مدجمة  
املوقع   • إلكرتونية أخرى تقع خارج  اإللكرتوين  قد حيتوي  ، وال سيطرة املؤسسة على روابط ملواقع 

السياسةتغطيها   قو ،  هذه  الزائريف حال  املستخدم    ام  ابلوصول إىل مواقع أخرى من خالل أو 
خضع لسياسة اخلصوصية املتعلقة يس  ه؛ فإنوين للمؤسسةاملوقع اإللكرت استخدام الروابط املتاحة على  

 هذه السياسة. عن    لف هبذه املواقع، واليت قد ختت
يف هذه السياسة، وجيب عليها إخطار الزوار واملستخدمني للموقع   تعديلحتتفظ املؤسسة حبق ال •

 على الزائر واملستخدم.   حال إجراء أي تعديالت ذات أتثري   اإللكرتوين
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