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 مقدمة: 

خصوصية البياانت أأمر اكن وال يزال ابلغ الأمهية ملؤسسة محد احلصيين وعائلته اخلريية من أأجل حتقيق الشفافية وضامن حقوق  

 . احملافظة عىل بياانت الرشاكء واحرتام خصوصيهتا املؤسسة، كام نضمن من خالل هذه الس ياسةاملس تفيدين واملتعاملني مع 

 النطاق: 

أأحصاب املصلحة والعالقة  مجيع العاملني واملتعاقدين واخلرباء والاستشاريني وغريمه من أأعضاء جملس الأمناء واملوظفني و  جيب عىل

ىل أأطراف أأخرى اذلين  مؤسسة محد احلصيين وعائلته اخلريية الامتثال مع  لهذه الس ياسة، مبا يف ذكل مجيع املوظفني املنتس بني ا 

ىل أأي مصدر   .، مبا يف ذكل اخلدمات السحابيةاتبع للمؤسسةقد يس تطيعون الوصول ا 

 : احلقوق 

مجلع البياانت أأو اس تخداهما أأو الكشف عهنا أأو   مؤسسة محد احلصيين وعائلته اخلرييةا  تلزتم هباليت   ة من احلقوقفامي ييل مجموع 

لهيا أأو نقلها أأو خالف ذكل من معليات معاجلة البياانت.  ختزيهنا أأو تأأميهنا أأو الوصول ا 

 اال نصاف .1

 البياانت بطريقة قانونية وعادةل وعىل حنو شفاف.مؤسسة محد احلصيين وعائلته اخلريية تعاجل 

 حتديد الغرض  .2

أأن تكون أأي معليات  وجيب، ومرشوعجبمع البياانت لغرض )أأغراض( حمدد ورصحي وعائلته اخلريية  مؤسسة محد احلصيينتقوم 

ذا حصلت  ال ا   وأأن الرشيكعىل موافقة مؤسسة محد احلصيين وعائلته اخلريية معاجلة الحقة متوافقة مع هذا الغرض )الأغراض(، ا 

 .النظاما يسمح به مباملعاجلة  تمت

 ابلبياانت الاحتفاظ  .3

 . والوصول هل بسهوةل ن قبل املرصح هل البياانت يف شلك ميكن التعرف عليهمؤسسة محد احلصيين وعائلته اخلريية حتفظ 

 أأمان البياانت  .4
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تدابري تقنية وتنظميية مناس بة ومعقوةل محلاية البياانت ضد التدمري العريض أأو غري  مؤسسة محد احلصيين وعائلته اخلريية تطبق 

ماكنية الوصول القانوين تطبيق التدابري التقنية  متوي أأو الفقدان العارض أأو التغيري أأو الكشف غري املرصح به أأو الاس تخدام أأو ا 

 والتنظميية املناس بة محلاية البياانت.

ىل الس ياسة هذه دفهت .5 جراءات توضيح  ا    خالل من أأو املؤسسة داخل خصوصيهتا عىل واحملافظة البياانت مع  التعامل ا 

 . وبوابة املنح الالكرتونية اال لكرتويناملؤسسة  موقع 

 اخلصوصية   .6

 النرش. عىل يوافقوا مل ما  اتمة برسية  معها املتعاملني بياانت  مجيع  مع املؤسسة  تتعامل أأن •

ذهنم. دون أأخرى  هجة أأي  مع   معها املتعاملني  بياانت مشاركة أأو ببيع  تقوم لن •  ا 

تكون متوفرة   وأأن اال لكرتوين، موقعها عىل البياانت خصوصية س ياسةاملؤسسة  تنرش أأن •

لكرتونية.عند الطلب مطبوعة أأو   ا 

لعمل الاستباانت وأأخذ الآراء هبدف  وبوابة املنح قد يس تخدم البياانت املسجةل يف املوقع  •

 العمل.تطوير 

طار  ، كة هذه البياانت مع أأطراف خارجيةال تقوم املؤسسة مبشار   • ما مل يكن ذكل يف ا 

 .  خلدمة وتطوير القطاع اخلريي بياانت جامعية تس تخدم للأغراض اال حصائية والأحباث

جراؤها عىل املوقع  •  تنطبق س ياسة اخلصوصية هذه عىل اكفة اخلدمات والتعامالت اليت يمت ا 

ال يف احلاالت اليت يمت فهيا النص عىل خدمات أأو تعامالت ذات خصوصية،   وبوابة املنح ا 

نه يكون لها س ياس  .غري مدجمة بس ياسة اخلصوصية هذهة خصوصية منفصةل، و فا 

 


