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 خصوصية البياناتسياسة 
 024 السياسةرقم 

  احلوكمة والشفافية املعيار
 سياسة خصوصية البياانت اسم السياسة

 مجيع اإلدارات ابإلدارة الرئيسة املسؤولية عن التطبيق

السياسة إىل توضيح إجراءات التعامل مع البياانت واحملافظة على خصوصيتها داخل اجلمعية أو من هتدف هذه  املخرجات املتوقعة
 خالل موقع اجلمعية اإللكرتوين.

 هـ1443 - 1 النسخة
 

 الغرض: -1

توجب سياسة خصوصية البياانت على كل من يعمل لصاحل اجلمعية )ويشمل أعضاء رللس اإلدارة وادلسؤولني التنفيذيني وادلوظفني 
وادلستشارين وادلتطوعني( احملافظة على خصوصية بياانت ادلاحنني وادلتربعني وادلتطوعني وادلستفيدين وعدم مشاركتها ألي أحد إال يف 

سيوضح يف الفقرات التالية. كما توجب السياسة استخدام البياانت اخلاصة ألغراض اجلمعية فقط مبا  نطاق ضيق جدا حسب ما
 تقتضيو ادلصلحة.

 :السياسة -2

 .أن تتعامل اجلمعية مع مجيع بياانت ادلتعاملني معها بسرية اتمة ما مل يوافقوا على النشر 
  جهة أخرى دون إذهنم.لن تقوم ببيع أو مشاركة بياانت ادلتعاملني معها مع أي 
 .لن ترسل اجلمعية أي إمييالت أو رسائل نصية للمتعاملني معها سواء بواسطتها أو بواسطة أي جهة اخرى دون إذهنم 
  أن تنشر اجلمعية سياسة خصوصية البياانت على موقعها اإللكًتوين، إن وجد، وأن تكون متوفرة عند الطلب مطبوعة أو

 إلكًتونية.
  سياسة خاصة خبصوصية البياانت للمواقع اإللكًتونية.أن يكون للجمعية 

 املسؤوليات: -3
 اإلدارة العليا)ادلستشار اإلداري وادلدير التنفيذي( .1
 إدارة ادلوارد البشرية. .2
 إدارة الرعاية. .3
 إدارة تنمية ادلوارد ادلالية. .4
 إدارة التطوع. .5
 إدارة تقنية ادلعلومات. .6
 مسؤول اجلودة. .7
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افرها:املستندات الواجب  -4  ثو
 .كل من يعمل لصاحل اجلمعيةقائمة أبمساء   .1
 .ادلاحننيقائمة أبمساء  .2
 .ادلتربعني قائمة أبمساء .3
 .ادلتطوعني قائمة أبمساء .4
 .ادلستفيدين قائمة أبمساء .5

 
 :ن من السياسةياملستهدفالنطاق: املستفيدين و  -5

رللس إدارة أو مسؤولني تنفيذيني أو موظفني أو متطوعني تطبق ىذه السياسة على مجيع من يعمل لصاحل اجلمعية سواء كانوا أعضاء 
 أو مستشارين بصرف النظر عن مناصبهم يف اجلمعية.

 :التطبيق -6

 قياس الفاعلية الزمن ادلسؤولية ةو اخلط ت
يتم ختزين مجيع البياانت اإللكًتونية على ادلنظومات اخلاصة هبا  1

 احملاضر شهري ادلعلوماتتقنية  .حىت يسمح إبجراء نسخ احتياطية منتظمة

2 
جيب عدم السماح للموظفني للوصول إىل البياانت إال بعد أعالمهم 
وموافقتهم على شروط االطالع على البياانت اليت سيتعاملون 

 .معها
 احملاضر عند احلاجة اإلدارة العليا

واعد البياانت اليت حتتوي على بياانت شخصية يكون ذلا إجراءات ق 3
دليل اآلليات  نصف سنوي مسؤول اجلودة .إلدارهتا وأتمني السجالت والواثئقزلددة 

 واإلجراءات
 

 القياس: -7

 كيفية القياس االستفادة من القياس ادلستهدف ادلؤشر ت
إنتظام النسخ اإلحتياطي للبياانت  1

احلفاظ على البياانت  %111 اإللكًتونية
 اإللكًتونية

 مراجعة النسخ
 اإلحتياطية للبياانت 

عدد ادلوظفني ادلسموح ذلم ابلوصول إىل  2
احلفاظ على سرية معلومات  موظفني 3 البياانت

 ادلستفيدين
 زلاضر رللس اإلدارة 

 اللجنة التنفيذيةو 
تطبيق السياسة يف العمليات  %111 نسبة  اإللتزام بسياسة خصوصية البياانت 3

 اسباانت قياس الرضا  الداخلية

 
 التطوير: -8

 .ادلاحنني وادلتربعني وادلتطوعني وادلستفيدينزايدة ثقة  .1
 ادلسامهة يف احلفاظ على مسعة اجلمعية. .2
 مراجعة السياسة سنوايً. .3
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 :املراجع -9

 .ىـ1443عام  –النسخة الرابعة  –الالئحة األساسية للجمعية  .1
 ىـ.1435 –اإلصدار األول  –مستودع ادلدينة ادلنورة اخلريي مشروع منذجة  .2

 
 

 


