
 

  س ياسات اخلصوصية 

 اأ يض   عرتفي كام الإنسان، حقوق من أ سايس حق يه اخلصوصية بأ ن يقر معهد سالمة املشاريع العايل للتدريب 

ننا ذلكل  ورشاكئنا لعمالئنا البياانت وحامية وال مان اخلصوصية بأ مهية مجيع  يف محلايةا لتوفري جاهدين نسعى فاإ

جراءات س ياسات ونرش ،املواقع واملنصات الالكرتونية التابعة لنا   .وصارمة متسقة واإ

 اليت واحلقوق هبا امالقي ميكنك اليت وابلختيارات بنا اخلاصة اخلصوصية مبامرسات هذا" اخلصوصية بيان" خيربك

مواقع  عىل نشاطك نم مجعها يمت قد اليت املعلومات ذكل يف مبا صية،الشخ  ببياانتك يتعلق فامي ممارس هتا ميكنك

 التعلمي الإلكرتونية التابعة لنا 

 اخلصوصية :  بيان

 –سواء اكنت مملوكة هل او عن طريق التعاقد مع منصات أ خرى  -يعمتد املعاهد مواقع للتعلمي الإلكرتوين  -1

 متتكل تقنيات محلاية البياانت معرتف هبا دوليا .

 ابلرشوط دلينا لبياانتا معاجلة أ نشطة تنفيذ يمت. والزناهة والشفافية للقانون وفق ا الشخصية البياانت نعاجل -2

 : التالية

 مبوافقتك 

 جتاهك ابلزتاماتنا للوفاء 

 فقط لتقدمي جتربة تدريبية سلسهل وسهةل  املرشوعة لل غراض 

 به يف اململكة العربية السعودية املعمول اننيو للق وفق ا. 

شعارات ونقدم ابلشفافية نمتتع  -3  مجعها يمت يتال الشخصية البياانت أ نواع بشأ ن كل واحضة وخيارات اإ

  املبادئ هذه مع تتفق ل ل غراض الشخصية البياانت نس تخدم ولن. من جتميعها وال غراض

ماكنية نقدم -4  .هاحذف  أ و تعديلها أ و تصحيحها أ و معنا شاركهتا اليت الشخصية البياانت مراجعة اإ

ل الشخصية البياانت نس تخدمل  -5 ضافية ل غراض أ و امجلع وقت املوحضة لل غراض اإ . للقانون فق او  متوافقة اإ

ل جنمع ول. وحديثة واكمةل دقيقة الشخصية البياانت أ ن من للتأ كد معقوةل خطوات ونتخذ  لبياانتا اإ

ىل واحملدودة الصةل ذات الشخصية  . فقط أ جلها من مجعها مت اليت لل غراض رضوري هو ما اإ

 أ و حنذفها مث لهاأ ج  من مجعها مت اليت لل غراض الرضوري عن تزيد ل ملدة الشخصية ابلبياانتل حنتفظ   -6

 .أ من بشلك ندمرها

دارة أ جل من ونس تخدهما الشخصية البياانت جنمع -7  ق هبا معليات التدريب عىل املواقع الإلكرتونية وما يتعل اإ



 
 ومنع ناب  اخلاصة واخلدمات واملزيات واملنتجات الويب مواقع وأ مان سالمة عىل حملافظةيلزتم املعهد اب -8

جرايم نشاط أ ي أ و الاحتيال أ و ال مان هتديدات واكتشاف  .رللخط معلوماتك يعّرض قد أ خر ضار أ و اإ

 حيث من أ فضل بشلك متدربلل  املقدمة اخلدمات بتصممي لل هجزة للسامح البياانت اس تخدام للمعهد  جيوز -9

( مبوافقتك) حليويةا والقياسات اجلسم بياانت اس تخدام املثال، سبيل عىل. املهام أ و املعلومات تقدمي طريقة

 .الافرتايض الواقع توتطبيقا اجلهاز أ مان مثل وخدماتنا، مبنتجاتنا املتعلقة واخلدمات العمالء جتربة لتحسني

 البياانت الشخصية :   -10

    بطريقة ء  سوا هويتك حتديد خاللها من ميكن أ و الشخصية هويتك حتدد معلومات أ ي يه الشخصية لبياانتا 

 .مبارشة غري أ و مبارشة

 عنك مجعها يمت اليت املعلومات

 وبياانت ينالإلكرتو الربيد وعنوان  الهاتف ورمق املادية املراسالت وعنوان عائلتك وامس امسك-بياانت خشصية

 .مشاهبة أ خرى ومعرفات

 بطاقات امأ رق ذكل يف مبا الاحتيال، ومنع ادلفع معليات ملعاجلة الالزمة املعلومات جنمع حنن – ادلفع بياانت

 .الصةل ذات ال خرى الفوترة ومعلومات ال مان رموز وأ رقام اخلصم/الئامتن

 ال مان اتومعلوم املرور لكامت وتلميحات املرور ولكامت املس تخدمني معرفات جنمع حنن –ال مان اعامتد بياانت

ىل والوصول للمصادقة والالزمة هبم اخلاصة املشاهبة  املتدربني حساابت اإ

 البدل ذكل يف مبا خارجية، هجات من علهيا احلصول أ و معينة ساكنية بياانت مجع لنا جيوز – الساكنية البياانت

 .املفضةل واللغة والعمر واجلنس

 مع ملعلوماتا مشاركة من متكنك اليت الاجامتعي التواصل مزيات تقدمي لنا جيوز – الاجامتعي التواصل بياانت

 . الاجامتعي التواصل مواقع من العديد عىل معنا والتفاعل الاجامتعية ش باكتك

 جسمك، عن وماتمبعل تزودان فقد ،واقع التعلمي الإلكرتوينم اس تخدامك عند – احليوية واملقاييس اجلسم بياانت

 التحقق من الهوية.بصمة الوجه أ و بصمة الإصبع . ل غراض  مثل

 

 



 
 

ا لنا جيوز -11  يف احلالت التالية :  الشخصية بياانتك مشاركة أ يض 

  مع اجلهات الارشافية عىل الربامج التدريبية املقدمة من املعهد 

  العامة، والسلطات واحملامك القانون نفاذاإ 

 حنن ل نبيع أ و نقدم بياانتك الشخصية ل ي طرف يس تخدهما ل غراض جتارية . – 12

 عنك هبا تفظحن  اليت النسخة أ و لنا بتقدميها مقت خشصية بياانت أ ي من نسخة منا تطلب أ ن يف احلق دليك -13

 . املعاجلة بشأ ن توضيح وطلب

ذا -14  حمدث مراجعة بتارخي هنا مراجعته متت اذلي البيان س نعرض بنا، اخلاص" اخلصوصية بيان" بتعديل مقنا اإ

عالمك ب لكرتوين بريد رساةلونقوم ابإ شعار نرش أ و اإ  قبل الاجامتعي التواصل ش باكت صفحات أ و املعهد موقع عىل اإ

 . وجيب اخذ موافقة املتدرب قبل انفاذ التعديالت .التغيريات رساين

 


