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خصوصية البيانات واإلفصاح عن  سياسة 
 املعلومات األساسية
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•  

تشمل البيانات أية بيانات عامة أو خاصة سواء أكانت البيانات الشخصية أم البريد اإللكتروني أم  •

بيانات أخرى ُتقد َّم للمؤسسة سواء من الجهات المستفيدة أم المراسالت أم الوثائق المطلوبة للمنح أم أية 

 .الشركاء

 

•  

 :تضمن المؤسسة ما يلي

التعامل مع جميع بيانات المتعاملين معها بسرية تامة وعدم نشر شيء منها دون موافقتهم الكتابية أو   •

 .إقرارهم اإللكتروني

 .مشاركة بيانات المتعاملين معها مع أية جهة أخرى دون إذنهمعدم بيع أو  •

وضع قيود لكل المتعاملين والموظفين الُمصرح لهم الدخول على البيانات الشخصية لتسجيل دخول   •

 .وإنشاء حساب خاصة بهم فقط، وفق أسلوب تقني آمن

إتاحتها إال لمن لهم صالحية  حفظ جميع المستندات والبيانات إلكترونيًا بطريقة مناسبة تضمن عدم  •

 .داخل المؤسسة

 

•  

 :.تنشر المؤسسة على المواقع والمنصات اإللكترونية سياسة خصوصية البيانات على النحو التالي

 التصفح 

جهاز الحاسوب الخاص بك في أثناء لم نقم بتصميم هذا الموقع من أجل تجميع بياناتك الشخصية من 

 تصفحك لهذا الموقع، وإنما تستخدم البيانات المقدمة من قبلك بمعرفتك ومحض إرادتك

 IP  عنوان بروتوكول شبكة اإلنترنت 

الخاص بك،  IP عند زيارتك لموقعنا يقوم السيرفر المضيف بتسجيل عنوان بروتوكول شبكة اإلنترنت

الخاص بأي موقع من مواقع URL  الزيارة، ونوع متصفح اإلنترنت الذي تستخدمه، والعنوان وتاريخ ووقت

 بإحالتك إلى هذا الموقع على الشبكة اإلنترنت التي تقوم

 عمليات المسح على الشبكة 

إن عمليات المسح التي نقوم بها مباشرة على الشبكة تمكننا من تجميع بيانات محددة مثل البيانات  

منك بخصوص نظرتك وشعورك تجاه موقعنا، وتعد ردودك ذات أهمية قصوى، ومحل تقديرنا  المطلوبة 
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حيث إنها تمكننا من تحسين مستوى موقعنا، ولك كامل الحرية واالختيار في تقديم البيانات عن اسمك  

 والبيانات األخرى

 الروابط بالمواقع األخرى على شبكة اإلنترنت 

بالمواقع األخرى على شبكة اإلنترنت، وال نكون مسؤولين عن أساليب تجميع  قد يشتمل موقعنا على روابط 

البيانات من قبل تلك المواقع، ويمكنك االطالع على سياسات السرية والمحتويات الخاصة بتلك المواقع 

 التي تدخل إليها من خالل أي رابط ضمن هذا الموقع

 إفشاء المعلومات 

وسرية جميع البيانات الشخصية التي نتحصل عليها، ولن نفشي سنحافظ في كل األوقات على خصوصية 

هذه المعلومات إال إذا كان ذلك مطلوبًا بموجب أي قانون أو عندما نعتقد بحسن نية أن مثل هذا اإلجراء  

سيكون مطلوبًا أو مرغوبًا فيه للتمشي مع القانون، أو للدفاع أو حماية حقوق الملكية الخاصة بهذا الموقع 

 هات المستفيدة منه أو الج

 البيانات الالزمة لتنفيذ المعامالت المطلوبة من قبلك 

عندما نحتاج إلى أية بيانات خاصة بك، سنطلب منك تقديمها بمحض إرادتك، حيث ستساعدنا تلك 

المعلومات في االتصال بك وتنفيذ طلباتك حيثما كان ذلك ممكننًا، لن تباع إطالقا البيانات المقدمة من  

ى أي طرف ثالث بغرض تسويقها لمصلحته الخاصة دون الحصول على موافقتك المسبقة والمكتوبة قبلك إل

ما لم يكن ذلك مبينًا على أنها ضمن بيانات جماعية تستخدم لألغراض اإلحصائية واألبحاث دون اشتمالها 

 على أية بيانات من الممكن استخدامها للتعريف بك 

 عند االتصال بنا 

جميع البيانات المقدمة من قبلك على أساس أنها سرية، تتطلب النماذج التي ُتق دم مباشرة سوف نتعامل مع 

على الشبكة تقديم البيانات التي ستساعدنا في تحسين موقعنا، وسنستخدم البيانات التي تقدمها من قبلك 

 واقع التابعة له الرد على كل استفساراتك، ومالحظاتك، أو طلباتك من قبل هذا الموقع أو أي من الم في

 إفشاء المعلومات ألي طرف ثالث 

لن نقوم ببيع أية معلومات ، أو المتاجرة بها، أو تأجيرها، أو إفشائها لمصلحة أي طرف ثالث خارج هذا 

الموقع، أو المواقع التابعة له، وإنما يمكن الكشف عن المعلومات فقط في حالة صدور أمر بذلك من قبل 

 يميةأية سلطة قضائية أو تنظ

 التعديالت على سياسة سرية وخصوصية المعلومات 



 

 4الصفحة 
 

نحتفظ بالحق في تعديل بنود وشروط سياسة سرية وخصوصية المعلومات إن لزم األمر ومتى كان ذلك 

 مالئمًا، وستنفذ التعديالت هنا في هذه الصفحة 

 االتصال بنا 

بنا( المتوفر في روابط موقعنا أو  يمكنكم االتصال بنا عند الحاجة من خالل الضغط على رابط )اتصل 

  info@aic.org.sa  بريدنا االلكتروني اإلرسال إلى

 أخيرا 

إن مخاوفك واهتمامك بشأن سرية وخصوصية البيانات تعد مسألة في غاية األهمية لنا، ونحن نأمل تحقيق  

 ذلك من خالل هذه السياسة 


