
 

 

 

 

 
 

 خصىصُت البُاهاثظُاظت 
خ  4اؽخمذ مجلغ ئداسة الجمؾُت في الاحخماؼ سكم )     03/1/0303( في دوسجه )الاولى(  هزه العُاظت في  جاٍس

 آليات الرقابة وإلاشراف على املنظمة وجدل هزه العُاظت مدل حمُؿ ظُاظاث 
 
 .ظابلا

 

 
 

 



 

 

 

 املقدمة

جىحب ظُاظت خصىصُت البُاهاث ؽلى ول مً ٌؾمل لصالح الجمؾُت) و ٌشمل أؽظاء مجلغ ؤلاداسة و اإلاعإولين الخىفُزًين و 

ً و اإلاخطىؽين ( املحافغت ؽلى خصىصُت بُاهاث اإلااهدين و اإلاخبرؽين و اإلاخطىؽين و اإلاعخفُذًً و ؽذم  اإلاىعفين و اإلاعدشاٍس

حذا خعب ما ظُىضح في الفلشاث الخالُت. هما جىحب العُاظت اظخخذام البُاهاث الخاصت مشاسهتها ألي أخذ ئال في هطاق طُم 

 ألغشاض الجمؾُت فلط بما جلخظُه اإلاصلحت.

 

 النطاق

 

جطبم هزه العُاظت ؽلى حمُؿ مً ٌؾمل لصالح الجمؾُت ظىاء واهىا أؽظاء مجلغ ئداسة أو معإولين جىفُزًين أو مىعفين أو 

 ً  بصشف الىغش ؽً مىاصبهم في الجمؾُت.مخطىؽين أو معدشاٍس

 البيانات 

 

ذ الالىترووي أو اإلاشاظالث أو أي بُاهاث أخشي  البُاهاث، هىا، حشمل أي بُاهاث ؽامت أو خاصت مثل البُاهاث الشخصُت أو البًر

 جلذم للجمؾُت ظىاء مً اإلاخطىؽين، اإلااهدين، اإلاخبرؽين أو اإلاعخفُذًً مً خذماث الجمؾُت.

 

 الضمانات 

 
خصىصُتها داخل الجمؾُت أو مً خالٌ مىكؿ  واملحافغت ؽلىتهذف هزه العُاظت ئلى جىطُذ ئحشاءاث الخؾامل مؿ البُاهاث 

 الجمؾُت الالىترووي. 

 جظمً الجمؾُت ما ًلي: 

 .ت جامت ما لم ًىافلىا ؽلى اليشش  أن جخؾامل الجمؾُت مؿ حمُؿ بُاهاث اإلاخؾاملين مؾها بعٍش

  .لً جلىم ببُؿ أو مشاسهت بُاهاث اإلاخؾاملين مؾها مؿ أي حهت أخشي دون ئرنهم 

 .لً جشظل الجمؾُت أي اًمُالث او سظائل هصُت للمخؾاملين مؾها ظىاء بىاظطتها أو بىاظطت أي حهت اخشي دون ئرنهم 

  مخىفشة ؽىذ الطلب أن جيشش الجمؾُت ظُاظت خصىصُت البُاهاث ؽلى مىكؾها الالىترووي، ئن وحذ، وأن  جيىن

 مطبىؽت أو الىتروهُت. 

  



 

 

  

اقع الالكترونية   نموذج لسياسة خصوصية البيانات للمو

 
اسجً إلاىكؾىا ؽلى الاهترهذ و هخؾهذ لً باملحافغت ؽلى خصىصُت بُاهاجً التي جضودها بها مً خالٌ  م ؽلى ٍص وشىشن أيها الضائش الىٍش

 اإلاخؾللت بخصىصُت بُاهاجً و هي هما ًلي:اإلاىكؿ. هما هلتزم لً بخىطُذ ظُاظدىا 

 .مً خلً مؾشفت هُفُت اظخخذام البُاهاث التي حشاسهها مؿ مىكؾىا ؤلالىترووي 

  ت البُاهاث  وهلتزم بالحفاظاإلاىكؿ  ومعخخذمي هزاهلتزم بدماًت خلىق حمُؿ صواس ظُاظت  وكذ أؽذدهاؽلى ظٍش

 هزا اإلاىكؿ الالىترووي.  ووششها ؽلىالبُاهاث  الخصىصُت هزه لإلفصاح ؽً الىهج الزي هدبؾه في حمُؿ

  ،ت هبري لت اإلاالئمت للحفاظ ؽلى  وظىف لًهإهذ لً ان خصىصِخً حشيل لىا أولٍى وعخخذم جلً البُاهاث ئال بالطٍش

 خصىصِخً بشيل آمً. 

  .ت  أن اإلاىكؿ ال ًماسط أي أوشطت ججاٍس
 
 هإهذ لً أًظا

 بدبادٌ البُاهاث الشخصُت 
 
م و بؾذ  ال هلىم نهائُا ت باظخثىاء ما ًخم ؤلاؽالن ؽىه للمعخخذم الىٍش مؿ أي حهت ججاٍس

 مىافلخه ؽلى رلً.

 .جي  باظخخذام بُاهاث اإلاعخخذمين الىشام باسظاٌ سظائل راث مدخىي ججاسي او جشٍو
 
 ال هلىم نهائُا

  ش اإلاى كؿ و جلذًم ججشبت اظخخذام كذ وعخخذم البُاهاث اإلاسجلت في اإلاىكؿ لؾمل الاظدباهاث و أخز آلاساء بهذف جطٍى

أهثر ظهىلت و فؾالُت للضواس و اإلاعخخذمين الىشام. هما ًمىىىا مً الخىاصل مؾىم ؽىذ الحاحت في خالت سغبخىم في 

ت التي جلىم بها  ؿ و ألاؽماٌ الخيًر ت أو سغبخىم في الاطالؼ ؽلى ما ٌعخجذ مً اإلاشاَس ؿ و ألاؽماٌ الخيًر الخبرؼ للمشاَس

 ؽذها هزه البُاهاث في الخىاصل مؾً، و ؤلاحابت ؽً اظخفعاساجً، و جىفُز طلباجً كذس ؤلاميان. الجمؾُت خُث حعا

  ًال جلىم بمشاسهت هزه البُاهاث مؿ أطشاف خاسحُت ئال ئرا واهذ هزه الجهاث الصمت في ؽملُت اظخىماٌ طلبً، ما لم ًى

، دون اشخمالها ؽلى اًت بُاهاث مً اإلامىً رلً في ئطاس بُاهاث حماؽُت حعخخذم لألغشاض ؤلاخصائُت و ألابدار

 اظخخذامها للخؾٍشف بً .

  ،ًفي الحاالث الطبُؾُت ًخم الخؾامل مؿ البُاهاث بصىسة آلُت )الىتروهُت( مً خالٌ الخطبُلاث و البرامج املحذدة لزل

 دون ان ٌعخلضم رلً مشاسهت اإلاىعفين أو اطالؽهم ؽلى جلً البُاهاث.

  والخدلُلاث واللظاًا( كذ ًطلؿ ؽليها مىعفي الجهاث الشكابُت أو مً ًلضم اطالؽه ؽلى رلً، وفي خاالث اظخثىائُت(

 ألخيام اللاهىن و أوامش الجهاث اللظائُت.
 
 خظىؽا



 

 

  جىطبم ظُاظت الخصىصُت هزه ؽلى وافت الخذماث و الخؾامالث التي ًخم ئحشاؤها ؽلى اإلاىكؿ ئال في الحاالث التي ًخم

ث او حؾامالث راث خصىصُت، فاهه ًيىن لها ظُاظت خصىصُت مىفصلت، و غير مذمجت فيها الىص ؽلى خذما

 بعُاظت الخصىصُت هزه.

  ؽلى الشغم مً رلً، كذ ًدخىي اإلاىكؿ ؽلى سوابط إلاىاكؿ الىتروهُت اخشي جلؿ خاسج ظُطشجىا، و ال حغطيها ظُاظت

ام الشوابط اإلاخاخت ؽلى مىكؾىا، فاهً الخصىصُت هزه، في خاٌ كمذ بالىصٌى الى مىاكؿ اخشي مً خالٌ اظخخذ

ظخخظؿ لعُاظت الخصىصُت اإلاخؾللت بهزه اإلاىاكؿ، و التي كذ جخخلف ؽً ظُاظت اإلاىكؿ. مما ًخطلب مىً كشاءة 

 ظُاظت الخصىصُت اإلاخؾللت بخلً اإلاىاكؿ.

  لحماًت 
 
البُاهاث و خصىصُاتها هزه البىابت كذ جدخىي ؽلى سوابط الىتروهُت إلاىاكؿ أو بىاباث كذ حعخخذم طشكا

جخخلف ؽً الطشق اإلاعخخذمت لذًىا، و هدً غير معإولين ؽً مدخىٍاث و طشق خصىصُاث اإلاىاكؿ الاخشي التي ال جلؿ 

جدذ اظخظافت مىكؿ الجمؾُت و جخىلى حهاتها معإولُت خماًتها، و هىصحً بالشحىؼ الى اشؾاساث الخصىصُت الخاصت 

 بخلً اإلاىاكؿ.

 وظىدافػ فيلىم بالبُؿ او الخأحير او اإلاخاحشة ببُاهاجً إلاصلحت أي طشف زالث خاسج هزا اإلاىكؿ. في ول الاخىاٌ لً ه 

تهاوافت ألاوكاث ؽلى خصىصُت وافت بُاهاجً الشخصُت التي هخدصل ؽليها   .وظٍش

 للخطىس الهائل في مجاٌ الخلىُت، و الخغير في هطاق اللىاهين اإلاخؾللت باملجاٌ الالىترووي، فاإلا 
 
ىكؿ ًدخفػ بالحم في هغشا

، و ًخم جىفُز الخؾذًالث ؽلى هزه الصفدت، و 
 
حؾذًل بىىد ظُاظت الخصىصُت هزه و ششوطها في أي وكذ ًشاه مالئما

 ًخم ئخطاسهم في خالت ئحشاء أًت حؾذًالث راث جأزير.

 الالىترووي و البُاهاث الشخصُت اإلاشظلت ً باظخخذام الخلىُاث  للحفاظ ؽلى بُاهاجً الشخصُت ، ًخم جأمين الخخٍض

 ألامىُت اإلاىاظبت.

  ٌلإلحابت ؽً اظخفعاساجً بخصىص هزه العُاظت مً خال 
 
  3103034310جىاٌ سكم الًمىىً ؤلاجصاٌ بىا دائما

  : ذ الىترووي     EDRAKTOUCH.MED.ORG@OUTLOOK.COM أو بٍش

 اهخهى 

 


