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مٍذمة  

 ينمك أـضاا مجلغ ؤلاداسر  اإلاعئ لين ) صجس ظياظة  خصوية المياهاا ـلى ّك مً يفمك لخالح الجمفية 

ين ين  (التىىيزيين  اإلاصؼىين  اإلاعتناسيً  اإلاتعـص ين  اإلاتعـص اإلاداوؽة ـلى  خصوية بياهاا اإلااهدين  اإلاتبـت

تها  أ أخذ اال في هعاً ضيَ جذا خعس ما ظيصضح في الىٍشاا التالية ذر مناِس ِما  صجس .  اإلاعتىيذيً ـ 

.  العياظة اظتخذار المياهاا الشاوة  لشاض الجمفية وٍغ بما  ٍتضيه اإلاخلحة

 

الىعاً 

 أ  معئ لين  ىىیزیين أ  اداسر مجلغ أـضاا ّاهصا ظصاا الجمفیة لخالح یفمك مً جميق ـلى العياظة ھزه  عمَ

ين أ  مصؼىين . الجمفیة في مىاوبهم ـً الىؽش بخشه معتناسیً أ  متعـص

 

المياهاا 

المياهاا، هىا، ونمك أأ بياهاا ـامة أ   اوة ممك المياهاا الششخية أ  البتيذ ؤلالْحت وي أ  اإلاشاظالا أ  أأ 

ين أ  اإلاعتىيذيً مً  ذماا الجمفية ين، اإلااهدين، اإلاتبـت ر للجمفية ظصاا مً اإلاتعـص ٍذَّ
ُم
. بياهاا أ شر  

 

الضماهاا 

تهذه هزه العياظة الى  صضيذ اجشاااا التفامك مق المياهاا  اإلاداوؽة ـلى  خصويتها دا ك الجمفية أ  مً 

ق الجمفية ؤلالْحت وي .  الٕ مٌص

:  ضمً الجمفية ما يلي

 أن  تفامك الجمفية مق جميق بياهاا اإلاتفاملين مفها بعشية  امة ما لم يصاوٍصا ـلى الينش .

 ة بياهاا اإلاتفاملين مفها مق أأ جهة أ شر د ن ارجهم  .لً  ٍصر ببيق أ  مناِس
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  لً  شظك الجمفية أأ ايميالا أ  سظاالك هخية للمتفاملين مفها ظصاا بصاظعتها أ  بصاظعة أأ جهة

  .ا شر د ن ارجهم

  فها ؤلالْحت وي، ان  جذ،  أن  ٓصن متصوشر ـىذ أن  ينش الجمفية ظياظة  خصوية المياهاا ـلى مٌص

ة أ  الْحت هية  .العلس معمـص

 أن يٓصن للجمفية ظياظة  اوة بخخصوية المياهاا للمصاٌق ؤلالْحت هية .

 

 



 

29  

 

 

نموذج لسياسة خصوصية البيانات للمواقع إلالكترونية 

 

فىا ـلى الاهحتهت  هتفهذ لٔ باإلاداوؽة ـلى  خصوية بياها ٔ التي  ونُْش أحها الضاالش الْشيم ـلى صياس ٔ إلاٌص

ق  :ِما هلحنر لٔ بتصضيذ ظياظتىا اإلاتفلٍة بخخصوية بياها ٔ  هي ِما يلي.  ض دها بها مً  الٕ اإلاٌص

   

 فىا ؤلالْحت وي ها مق مٌص . مً خٍٔ مفشوة ِيىية اظتخذار المياهاا التي وناِس

  ذ أـذدها ق  هلحنر بالحىاػ ـلى ظشية المياهاا ٌ  هلحنر بدماية خًٍص جميق ص اس  معتخذمي هزا اإلاٌص

ق  ظياظة الشخصوية هزه لإلوخاح ـً الىهج الزأ هتمفه في جمق المياهاا  ونشها ـلى هزا اإلاٌص

.  ؤلالْحت وي

  ذ لٔ أن  خصويتٔ ونٓك لىا أ لصية ِبتر،  ظصه لً وعتخذر  لٔ المياهاا اال بالعشيٍة اإلاالالمة هِئ

. للحىاػ ـلى  خصويتٔ بنٓك آمً

 ق ال يماسط أأ أونعة  جاسية ذ لٔ أيضا أن اإلاٌص . هِئ

  الن ـىه للمعتخذر  بتمادٕ المياهاا الششخية مق أأ جهة  جاسية باظتثىاا ما يتم ؤلـا
ًال
ال هٍصر جهااليا

 . الْشيم  بفذ مصاوٍته ـلى رلٔ

 باظتخذار بياهاا اإلاعتخذمين الْشار ببسظإ سظاالك راا مدتصر  جاسأ أ   ش يجي 
ًال
. ال هٍصر جهااليا

  ق   ٍذيم  جشبة ق لفمك الاظتماهاا  أ ز آلاساا بهذه  عصيش اإلاٌص ٌذ وعتخذر المياهاا اإلاسجلة في اإلاٌص

ِما يمْىىا مً التصاوك مفْم ـىذ الحاجة . اظتخذار أِثت ظهصلة  وفالية للض اس  اإلاعتخذمين الْشار

مإ الشيتية أ  سلمتْم في الاظالؿ ـلى ما يعتجذ مً اإلاناسيق  في خالة سلمتْم في التبتُّدؿ للمناسيق  ألـا
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مإ الشيتية التي  ٍصر بها الجمفية خيث وعاـذها هزه المياهاا في التصاوك مفٔ،  ؤلاجابة ـً   ألـا

. اظتىعاسا ٔ،   ىىيز ظلما ٔ ٌذس ؤلامٓان

  ّٕاهت هزه الجهاا الصمة في ـملية اظتْما ة هزه المياهاا مق أظشاه  اسجية اال ارا  ال هٍصر بمناِس

عتخذر لأللشاض ؤلاخخاالية  ألابداث، د ن ااتمالها 
ُم
ظلمٔ، ما لم يًْ رلٔ في اظاس بياهاا جماـية و

. ـلى أية بياهاا مً اإلامًْ اظتخذامها للتفشيي بٔ

  مً  الٕ التعميٍاا  (الْحت هية)في الحاالا العميفية يتمُّد التفامك مق المياهاا  المياهاا بخصسر آلية

ة اإلاصؼىين أ  اظالـهم ـلى  لٔ المياهاا در لزلٔ، د ن أن يعتلضر رلٔ مناِس .  البتامج اإلادذَّ

  ابية أ  مً يلضر اظالـه  (ّالتدٍيٍاا  الٍضايا) في خاالا اظتثىاالية لق ـليها مصؼىص الجهاا الٌش
ّل
ٌذ يع

ا  خٓار الٍاهصن  أ امش الجهاا الٍضاالية ًاـل . ـلى رلٔ؛  ضص

  ق اال في ة الشذماا  التفامالا التي يتم اجشاإها ـلى اإلاٌص
ّل
ّاو  ىعمَ ظياظة الشخصوية هزه ـلى 

  خصوية 
ُم
الحاالا التي يتمُّد ويها الىخُّد ـلى  ذماا أ  وفامالا راا  خصوية؛ وبهه يٓصن لها ظياظة

. مىىخلة،  ليت مذمجة بعياظة الشخصوية هزه

  ق ـلى س ابغ إلاصاٌق الْحت هية أ شر  ٍق  اسر ظيعش ىا،  ال ومعيها ـلى الشلم مً رلٔ ٌذ يدتصأ اإلاٌص

ظياظة الشخصوية هزه، في خإ ٌمت بالصوٕص الى مصاٌق أ شر مً  الٕ اظتخذار الش ابغ اإلاتاخة 

ٍة بهزه اإلاصاٌق،  التي ٌذ  ختلي ـً ظياظة  ِة
ّل
فىا؛ وبهٔ ظتخضق لعياظة الشخصوية اإلاتفل ـلى مٌص

ٍة بتلٔ اإلاصاٌق ِة
ّل
ق؛ مما يتعلس مىٔ ٌشاار ظياظة الشخصوية اإلاتفل . اإلاٌص

  لحماية المياهاا 
ًال
ا هزه المصابة ٌذ  دتصأ ـلى س ابغ الْحت هية إلاصاٌق أ  بصاباا ٌذ وعتخذر ظٌش

  خصوياتها  ختلي ـً العًش اإلاعتخذمة لذيىا،  هدً ليت معئ لين ـً مدتصياا  ظًش 

ق الصصاسر   تصلى جهاتها معئ لية خمايتها،   خصوياا اإلاصاٌق ألا شر التي ال  ٍق  دت اظتضاوة مٌص

.  هىصحٔ بالشجصؿ الى اافاساا الشخصوية الشاوة بتلٔ اإلاصاٌق
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  في ّك ألاخصإ لً هٍصر بالميق أ  التؤجيت أ  اإلاتاجشر ببياها ٔ أ  بياها ٔ إلاخلحة أأ ظشه جالث  اسر هزا

ق ّاوة بياها ٔ الششخية التي هتدخك ـليها  ظشيتها. اإلاٌص اا ـلى  خصوية  ة ألاٌ 
َّ
ّاو .  ظىداوؾ في 

  ق ت في هعاً الٍصاهين اإلاتفلٍة باإلاجإ ؤلالْحت وي؛ واإلاٌص س الهاالك في مجإ التٍىية،  التميُّد ا للتعصُّد هؽشًال

،  يتم  ىىيز 
ًال
تٍص يشاه مالالما ِة في وفذيك بىصد ظياظة الشخصوية هزه  اش ظها في أأ ٌ 

َّل يدتىؾ بالح

م في خالة اجشاا أية وفذيالا راا  ؤجيت . التفذيالا ـلى هزه الخىدة،  يتم ا عاِس

  للحىاػ ـلى بياها ٔ الششخية، يتم  ؤمين التخضيً ؤلالْحت وي  المياهاا الششخية اإلاشظلة باظتخذار

. التٍىياا ألامىية اإلاىاظمة

  ٕلإلجابة ـً اظتىعاسا ٔ بخخصص هزه العياظة مً  ال 
ًال
_________ يمْىٔ الا خإ بىا داالما

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


