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سياسة الخصوصية                                                                                            

 

 سياسة الخصوصية:

ُويستخدم ويحمي املعلومات الشخصية التي للتنمية صندوق السعودي اللتوضح لك كيف يجمع السياسة وضعت هذه 
 
 دمتق

ُالبوابة. إلى الدخوُلالفائدة من  تتحققوحرصه على أن  الخصوصيةوذلك من منطلق التزام الصندوق بحماية 

 :جمع واستخدام املعلومات الشخصية

ستخدم املعلومات الشخصية التي تفصح عنها برغبتك واختيارك وعلمك أثناء 
 
تحسين  عبر املوقع فيالخدمات املتاحة تقديمت

منها، استكمال وتحديث سجالتك لدى الصندوق ، وإجراء البحوث  التي تطلبها، وفي أغراض أخرى ذات صلةوتفعيل الخدمات 

ع، باإلضافة وغيرها من الخدمات التي يقدمها املوق الستشاريينوالتحليالت التي ترتقي بخدماتنا وتقنياتنا، إلى جانب متابعة طلبات ا

ُ.انين املطبقةإلى ما تطلبه السلطات املختصة وتقتضيه القُو

 :إفشاء املعلومات

وغيرها من معلومات إلى الجهات  املوقعوأنماط حركة  هوخدمات املستخدمينعن  لديه التياملعلومات  يقدمأن  للصندوُقيحق 

صوصية الخماعدا بيانات الهوية الشخصية ما لم يرد في سياسة  األنظمة والقوانين، اأو لغيره من الجهات الذي تجيزهه التابعة ل

أو التي تحمي حقوقنا  هذه ما ينص على خالف ذلك. كما يجوز لنا أن نكشف عن املعلومات التي ينص القانون على كشفها و/

ُ.القانونية

 :حماية أمن املعلومات الشخصية

 من التدابير الفنية واإلجراءاتالسعودي للتنميةيتخذ املوقع اإللكتروني لصندوق 
ً
ا يحمي به األمنية م على شبكة االنترنت عددا

أمن املعلومات الشخصية من الضياع أو سوء االستخدام أو سوء املعاملة أو التعديل واإلفساد أو التدمير ، ويلتزم جميع موظفي 

الصندوق بإتباع سياسة أمنية شاملة ال تسمح بالوصول إلى البيانات الشخصية إال للمصرح لهم بذلك وامللتزمين باملحافظة على 

ُ.ها السريةطبيعت

 الحماية من الفيروسات:

 بتشغيل برنامج 
ً
إننا نبذل كل الجهود لفحص واختبار محتويات هذه البوابة في كل مراحل اإلنتاج، وننصحك بأن تقوم دائما

التي يتم إنزالها من اإلنترنت، ونحن ال نعتبر مسؤولين عن أي خسارة أو انقطاع أو تلف  املوادمضاد للفيروسات على كل 

ُياناتك أو جهاز الحاسب لديك، والذي قد يحدث أثناء االتصال بهذه البوابة، أو عند استخدام أية مادة واردة منها.لب

ُاملرجعية القضائية:

 للقوانين واألنظمة السارية في اململكة العربية السعودية
ً
يما ف تفسر الشروط واألحكام الواردة في سياسة الخصوصية وتنفذ وفقا

 يتعلق بجميع املطالبات والخالفات التي تنشأ عن استخدامك لهذه البوابة.

 

 

 
 


