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سياسة الخصوصية
ًُشجىُكشاءةُسُاستُالخصىصُتُهزهُبلىاًتُجامتُكبلُاسخخذامًُُملىكم https://twfeq.org
.1

الوقذهة
حلذ ُسُاست ُالخصىصُت ُجضء ُمً ُالششوغ ُوألاحيام ُالتي ُجحىم ُاسخخذامً ُملىكم ُُ ،https://twfeq.orgوهي ُجىؼبم ُكلى ُوافتُ
املللىماث ُالصخصُتُالتي ُجلىم ُبخلذًمها ُلىا ُأو ُهجملها ُكىًُ("املعلومات الشخصية") ُمًُخالٌ ُاملىكم ُالخاصُلجمعية ثوفيم
ً
ألاهلية بمكة املكرمة ُواملشاسُإلُهُالحلا ُبـُ("ُ"twfeqأوُ"املوك ")ُ،وكذُجمُوطلهاُمًُأجلُحلضٍضُزلخًُحُاٌُخصىصُتُوسالمتُ
وحماًتُجفاصُلُمللىماجًُالصخصُتُ،ومساكذجًُفيُفهمُػبُلتُمماسساثُجممُواسخخذامُومشاسهتُمللىماجًُالصخصُتُكىذُ
اسخخذامُمىكمُُ .twfeq
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جوع الوعلوهات الشخصية
ًخمُجممُبلعُاملللىماثُكىًُمًُخالٌُُtwfeqبؼشقُمخخلفتُجخظمًُبذونُحصشُالخالي:
 .3.2معلومات إنشاء حساب :وهيُاملللىماثُالتيُجلىمُبخلبئتهاُكىذُإوشاءُحساب مثلُ(اسمُاملسخخذمُ،البرًذُإلالىتروويُ،سكمُ
الجىاٌُ،ولمتُاملشوس).
 .3.3معلومات الجهاز والاثصال وإلانترنت ،مثل ُ(مللىماثُحىٌ ُجهاصنُالىمبُىجشُأوُاللىحي ُأوُهاجفً ُأوُأيُجهاصُُ،ووشاػًُ
كلىُاملىكمُ ُ،وكىاوًٍ  IPوملشفاثُألاجهضةُالفشٍذةُوإكذاداث ُومللىماثُالجهاصُومللىماثُشبىتُاملحمىٌ ُبماُفيُرلًُسكمُ
الجىاٌُ ُ ،وجاسٍخُووكذُصٍاسجًُأوُاسخخذامًُ،واملىاكمُالتيُجضوسهاُكبلُاملجيءُوبلذُمغادسجًُمىكلىاُ،وهُفُتُالخىللُوماُ
جبحثُكىذُاسخخذامُاملىكم)ُ،وغيرهاُمًُاملللىماث.
 .3.4معلومات الحواصل أو الاثصال بنا :كذُهل ُىمُبجممُمللىماجًُكىذماُجخىاصلُملىاُبشأنُأيُاسخفساسُأوُمشيلتُجىاجهًُ
أزىاء ُاسخخذامً ُللمىكم ُوالتي ُحشمل ُمللىماث ُالشسائل ُالالىتروهُت ُمثل ُ(الاسم ُالياملُ ،سكم ُالجىاٌُ ،كىىان ُالشسالتُ
ومىطىكها).
 .3.5معلومات ملفات جعريف الارثباط "الكوكيز" :هما ُفي ُاللذًذ ُمً ُاملىاكم ُكذ ُوسخخذم ُملفاث ُاليىهيز ُلجمم ُوجخضًٍُ
املللىماثُحىٌُجفاكالجًُممُاملىكمُ.هزهُامللفاثًُخمُوطلهاُكلىُجهاصنُالىمبُىجشُأوُاملحمىٌُمًُأجلُجحذًذُ(أ)ُأوشؼتُ
جهاصُنُكلىُاملىكم(ُ،ب)ُوشاػًُممُإكالهاجىاُالدسىٍلُتُ ُوالتروٍجُت.

.3

استخذام الوعلوهات الشخصية
ٌسخخذمُُtwfeqاملللىماثُالصخصُتُملجمىكتُمًُألاغشاضُاملخلللتُباألكماٌُ،منها:
 .4.2الخحلمُمًُصحتُحسابًُ ُ،وإداسةُوحشغُلُحسابًُالخاص.
 .4.3جحلُلُأداءُوكملُالخذمتُواملىكم.
 .4.4الشدُكلىُاسخفساساجًُكىذُالخىاصلُملىا.
 .4.5جلُُمُوجحسينُوجؼىٍشُاملىكمُوالخذماثُ ُ،وألغشاضُاسخىشافُألاخؼاءُوإصالحها.
 .4.6املساكذةُفيُالحفاؾُكلىُسالمتُوأمًُوأهـمتُوخذماثُ.twfeq
 .4.7ألغشاضُأكمالىاُ،مثلُجحلُلُالبُاهاثُ،ومشاجلتُالحساباثُ،ومشاكبتُالاحخُاٌُوالىكاًتُمىه.
 .4.3ألغشاضُجشوٍجُتُوإكالمُتُ،وإجشاءُأبحارُالسىقُوالذساساثُالاسخلصائُت.
ُ .4.3الػالكًُكلىُأيُحغُيراثًُلىمُبهاُاملىكمُإلالىترووي.
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اإلفصاح عن الوعلوهات الشخصية
إلافصاحُكنهاُإالُفيُالحا ُالثُالخالُت:
ًلتزمُُtwfeqبالحفاؾُكلىُسشٍتُمللىماجًُالصخصُتُوكذمُ ُ
 .5.2إراُوانُلخىفُزُأيُالتزامُكاهىوي.
 .5.3إلزباثُأوُملماسستُأوُللذفاقُكًُحلىكىاُاللاهىهُت.
 .5.4لحماًتُحلىكىاُأوُمىمُأيُأطشاسُأوُخسائشُمادًتُبحلىقُوممخلياثُُtwfeqأوُاملسخخذمين.
 .5.5ل َخ ْىفُزُالششوغُوألاحيامُالخاصتُبىاُوإداسةُأكمالىاُبؼشٍلتُمخخلفت.
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هشاركة الوعلوهات الشخصية
فيُولُألاحىاٌُ،هحًُالُهبُمُأوُهخاجشُأوُهىللُمللىماجًُالصخصُتُإلىُألاػشافُالخاسجُتُ ُوالٌُشملُرلًُالجهاثُالخاسجُتُاملىزىكتُ
التيُحساكذهاُفيُحشغُلُمىكلىاُ،أوُإجشاءُأكمالىاُ،أوُخذمخًُ،ػاملاُأنُهزهُألاػشافُجىافمُكلىُالحفاؾُكلىُسشٍتُهزهُاملللىماث.
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أهن الوعلوهات الشخصية

.7

حواية الوعلوهات الشخصية

ً ً
ٌُلذُأمانُمللىماجًُأمشُا ُمهم ُا ُباليسبتُلىاُ،لزاُهحً ُوسعى ُللحفاؾ ُكلى ُجمُم ُاملللىماث ُالخاصت ُباملسخخذم ُوكذمُالاػالقُكليها ُمًُ
كبلُالغيرُبماًُخالفُهزهُالسُاستُامللمىٌُُبهاُفيُمىكمُُ.twfeqهماُأهىاُولملُكلىُحماًتُهزهُاملللىماثُكًُػشٍمُ"سيرفشاثُ ّ
ملُىت"ُ
محمُتُبمىجبُأهـمتُالحماًتُإلالىتروهُتُ"هـاميُبشمجيُ ّ
ملين".
هحً ُهخخز ُوافت ُالخذابير ُالخلىُت ُ ُوالفىُت ُ(مثل ُالدشفير ُوالسجالث ُوجلُُذ ُالىصىٌ ُوحماًت ُالبُاهاث ُوغيرها) ُ ُوالؼبُلت ُالخىـُمُتُ
املىاسبت ُ(مثلُالخللُماثُاملىجهتُملىؿفُىاُواجفاكُاثُالسشٍتُوماُإلىُرلً) ُلحماًت ُوالحفاؾُكلىُمللىماجًُالصخصُتُمًُاللملُاثُ
ّ
غيرُاملصشحُبهاُ.وممُرلًُ،مًُ
غيرُاللاهىهُتُملىاجهتُخؼشُالفلذانُأوُالخغُيرُغيرُامللصىدُأوُالافصاحُغيرُاملشغىبُفُهُأوُالىصى ٌُُ
املمىًُأالًُيىن ُهزاُاملسخىي ُمًُالحماًتُفلاٌُبيسبتُُ%011إالُإراُهىذُجدبمُسُاساثُأمىُتُخاصتُبًًُ.جبُكلًُُأالُحشاسنُ
بُاهاثُحسابًُممُأيُشخصُ،وإراُهىذُحشلشُبالللمُبأنُأيُمًُمللىماجًُالصخصُتُكذُجمُهشفهاًُ،جبُكلًُُحغُيرهاُكلىُالفىسُ
بلذُحسجُلُالذخىٌُكلىُحسابً.
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تخزين الوعلوهات الشخصية
ًحخفف ُُ twfeqباملللىماث ُالصخصُت ُحسبُالظشوسةُػىاٌُفترةُالدشغُلُأوُملذةُأػى ٌُ ُبلذُالاهتهاءُمًُجلذًمُالخذماثُمًُأجلُ
حماًخه ُمً ُاملؼالباث ُاللاهىهُت ُأو ُالذفاق ُكنهاُ ،أو ُألغشاض ُألاسشفت ُأو ُلظمان ُأمً ُجىىىلىجُا ُاملللىماثُ ،أو ُلخؼبُم ُششوػىاُ
وأحيامىاُ ،هماُأهىا ُهحخفف ُبالحم ُفي ُإكادة ُالىـش ُفي ُششوغ ُالخصىصُتُالحالُتُ ،وكلًُ ُبمشاجلت ُهزه ُالسُاست ُمً ُوكذ ُآلخش.
ُُ
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هواقع األطراف األرخر
كذًُحخىي ُمىكلىاُكلىُسوابؽُملىاكمُجابلتُومىاكمُأخشيُ .لزلً ُالًُخحملُُ twfeqمسؤولُتُأيُسُاساثُومماسساثُو/أوُإجشاءاثُ
خصىصُت ُللمىاكم ُألاخشيُ .لزلً ُهحً ُوصجم ُجمُم ُاملسخخذمين ُوالضواس ُكلى ُأن ًُيىهىا ُكلى ُكلم ُكىذما ٌُغادسون ُمىكلىا ُبلشاءةُ
سُاست ُالخصىصُتُليلُمىكمًُجممُاملللىماثُالصخصُتُ.جىؼبمُسُاستُالخصىصُتُاملزوىسةُأكالهُفلؽُكلىُاملللىماثُالتيًُخمُ
جملهاُمًُخالٌُُ .twfeq

 .11رسائل البريذ اإللكتروني
كذًُلىمُمىكمُ https://twfeq.orgبئسساٌُسسائلُالىتروهُتُإلىُبشٍذنُاملسجلُلذًىاُ،وإلًلافُجلليُهزهُالشسائلُاجبمُسابؽُإلغاءُ
الاشترانُفيُالجضءُالسفليُمًُالبرًذُإلالىتروويُوحذدُالخُاسُاملىاسبُلًُ .
ُ
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 .11سياسة هلفات تعريف االرتباط "الكوكيز"
كىذما ُجلىم ُبضٍاسة ُمىكم ُُ ،https://twfeq.orgفئهه ًُلىم ُبحفف ُملفاث ُحلشٍف ُالاسجباغ ُفي ُمخصفحًُ ،وملفاث ُحلشٍفُ
الاسجباغ ُ Cookiesهيُكباسةُكًُملفاثُهصُتُصغيرةًُلىمُاملىكمُأوُمضودُالخذمتُبخخضٍنهاُكلىُجهاصنُ(الىمبُىجشُأوُالجهاصُ
اللىحي ُأو ُالهاجف ُالزوي) ُكً ُػشٍم ُمخصفح ُإلاهترهذ ُالخاص ُبً ُالزي ًُدُح ُألهـمت ُاملىكم ُأو ُمضود ُالخذمت ُملشفت ُاملخصفحُ
الخاصُبًُوالحصىٌُكلىُبلعُاملللىماثُوجزهشهاُ .
.22.2

استخذام هعلوهات هلفات الكوكيز

حسخخذمُمللىماثُملفاثُحلشٍفُالاسجباغُفيُألاغشاضُالخالُت:
 .22.2.2للخلشفُكلىُجهاصُالىمبُىجشُالخاصُبًُكىذُاللىدةُلضٍاسةُاملىكمُمشةُأخشي.
 .22.2.3لجممُبُاهاثُكامتُحىٌ ُحجمُصٍاسةُاملىكمُوالخفاكالثُكلىُاملىكمُلىخمىًُمًُجلذًمُججاسبُوأدواثُأفظلُكلىُاملىكمُ
فيُاملسخلبلُ .جخضًٍُاملللىماثُالصخصُتُالتيُحسجلهاُكلىُمىكلًُالخاصُ،مًُأجلُجىفيرهاُكىذُالؼلبُمثلُاسمًُ،
البرًذُإلالىتروويُوسابؽُاملىكمُ.
 .22.2.4ملساكذجىا ُفي ُفهم ُالخفظُالث ُالخاصت ُبً ً
ُبىاء ُكلى ُوشاػً ُالحالي ُأو ُالسابم ُكلى ُاملىكمُ ،مما ًُمىىىا ُمً ُجحسينُ
ً
خذماجىاُلًُ.وملساكذجًُفيُالحصىٌ
ُالخذماثُفيُأسشقُوكذُوفلاُلخفظُالجًُالسابلت.
 .22.2.5لخحسينُوإداسةُوجحلُلُاسخخذامُاملىكم.
.22.3

تعطيل هلفات الكوكيز

.22.3.2

.22.3.3

إراُكمذُبخلؼُلُأوُاًلافُملفاثُحلشٍفُالاسجباغُ،فسدخىكفُبلعُامليزاثُ،هماُأنُبلعُامليزاثُالتيُججللُججشبخًُ
للمىكمُأهثرُهفاءةُلًُحلملُهماًُيبغيُلها.
الًُىشفُاملىكمُكًُملفاثُحلشٍفُالاسجباغُالخاصتُباملسخخذمُأوُالضائشُأليُػشفُزالثُباسخثىاءُجلًُاملزوىسةُفيُ
سُاستُالخصىصُتُ،ماُلمًُىًُهىانُإجشاءُكظائيُمؼلىبُ .

 .12التغييرات في سياسة الخصوصية
جحخففُجمعية ثوفيم ألاهلية بمكة املكرمة ُبالحمُفيُجحذًثُأو ُحلذًلُأوُحغُيرُ ُهزهُالسُاستُفيُأيُوكذُوبذون ُإشلاسُُمسبمُ،
وسِخم ُوشش ُهزه ُالخغُيراث ُكلى ُالصفحت ُالشئِسُت ُفي ُُ .https://twfeq.orgلزلً ًُخلين ُكلًُ ُالاػالق ُكلى ُسُاست ُالخصىصُتُ
بشيلُدوسيُ.وَلخبرُاسخمشاسنُفيُاسخخذامُاملىكمُبمثابتُمىافلخًُكلىُهزهُالخغُيراثُ .
ُ
ٌ
أهذ ُجلش ُبأهً ُكشأث ُوفهمذ ُسُاست ُالخصىصُت ُملىكم ُُ https://twfeq.orgوجىافم ُكلى ُالالتزام ُبجمُم ُبىىدها ُوششوػهاُ .وأنُ
اسخمشاسنُفيُاسخخذامُاملىكمُهىُجأهُذُكلىُالالتزامُبهزهُالسُاستُ .
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