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 V.1 –سياية خصوصية الداعم 

 الداعمسياسة خصوصية 
 

 معلومات الشخصية المتعلقةالمع  خدمةال/معلومات حول كيفية تعامل الكنيسة هذا النموذج وفري
 .بالعطايا

 
 تهامعلوماتك الشخصية أو مشاركالبيع 

 ، على اإلطالق.شخص مع أيمعلوماتك  ةشاركم  بيع أو تقم بال  الخدمةالكنيسة/
 

 الخدمة/الكنيسةتبادل المعلومات الشخصية خارج 

 قد نطلب مشاركة معلوماتك الشخصية مع جهات خارجية، مثل:
 ؛لك للدعمفرص جديدة  إتاحةو ايا/اإليصاالتعطتجهيز ال .1
 ؛لمزيد من الشراكةالخبرات، مثل األحداث والرحالت والفرص  توفير .2
 الطوارئ لك أثناء الرحالت.خدمات تنسيق خدمات الدعم و .3
 .Cloudتخزين معلوماتك في موقع استضافة طرف ثالث آمن قائم على  .4

الطلب صالح وأن الرد مطلوب  إذا كان بشرطاالستجابة لطلب قانوني أو تنظيمي للحصول على معلومات، ولكن  .5
 منا.

ون هذه تكفلن  ,لمهمتنا وهدفنا بشكل أفضل مع األموالنستطيع أن نستخدمها لج التي لمعلوماتع ايجمتب إذا قمنا .6
 .تكهويمعلومات  "تشفيرإلغاء أو "سنقوم أو هويتك ل المعلومات كاشفة

 
 الخدمة/الكنيسةعدم مشاركة معلوماتك الشخصية خارج 

 .لك المنتجات والخدمات لتقديمالخاصة بنا متاحة لشركات أخرى  الداعميننحن ال نجعل قوائم  .1
 عن فعالية برامجنا وجهودنا. /مشاركاتكباختباراتكال ننشر معلوماتك الشخصية عندما تزودنا  .2
 أعاله. 6-1شارك معلوماتك الشخصية ألي سبب بخالف ما هو موضح في األقسام نحن ال ن   .3

 
 ع معلوماتك الشخصيةيجمت

 13إذا قدمت لنا معلوماتك الشخصية وكان عمرك أكثر من ونجمعها.  ن، فإننا لقدم لنا معلومات شخصية طواعيةإذا لم ت  
بشأن فرص الشراكة معنا في جهودنا،  نتواصل معكوف سو. وهدفناننا نفترض أنك تريد المشاركة في مهمتنا عاًما، فإ

 وإخطارك باألحداث، وما إلى ذلك.
 

 فيما يتعلق بمعلوماتك الداعمخيارات 

ك، فيرجى إخبارنا وسنفي بطلبك. إذا كنت التواصل معترغب في عدم الكشف عن هويتك، أو ال تريد أن يتم  داعًماإذا كنت 

 ./initiative.org-https://www.nablaترغب في مراجعة معلوماتك أو تعديلها أو تحديثها، فاتصل بنا على 

 
 الحقوق وثيقةمنح 

دم ، تأكد من أن مؤسستك الخيرية التي اخترتها تستخت قدم دعمعندما ف. الداعمينحقوق  بوثيقةتهتم بشدة  الخدمةألن الكنيسة /
 .كداعمالمعايير والسياسات التي تضمن لك "وثيقة الحقوق" 

 لديك الحق في:ف
 .دعمأموال الت نفق المنظمة  كيفتعرف أن  .1
 البرامج التي تدعمها. احققهت   اإلنجازات التي عرف ماأن ت .2
 .الحكومية المحليةعلم أن المنظمة تمتثل للقوانين أن ت .3
 .التي ت ريدها عطيتك تعيناتأو  شروطتحترم  المنظمةعلم أن أن ت .4
 على استفساراتك حول الشؤون المالية والبرامج. بشكل الئقو الرد رد في الوقت المناسب أننا سنقوم بال .5
 للتحدث شخصيًا مع الموظفين. برامجال األماكن التي ت قام فيهاو المنظمة زيارة مكاتبأن يمكنك  .6
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 رح دون أن تتعرض لضغوط من المنظمة.فب يعطأن ت   .7
 .والتي تمت مراجعتها للمنظمةل على نسخة من أحدث البيانات المالية حصأن ت .8
 ف على مهمة المنظمة.شري  علم أن هناك مجلس إدارة مسؤول أن ت .9

 ودقيقة.أن جميع طلبات الحصول على األموال صادقة علم أن ت .10


