سياسة الخصوصية للبوابة اإللكترونية لبرنامج إسكان
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إلكترونيا عبر البوابة اإللكترونية
إذا قمت باستخدام تطبيق مباشر أو أرسلت لنا بريد ًا
ً
لبرنامج إسكان تزودنا فيه ببيانات شخصية ،فإننا قد نتقاسم البيانات الضرورية مع جهات
أو إدارات أخرى ،وذلك لخدمتك بصورة أكثر فعالية ،ولن نتقاسم بياناتك الشخصية مع
الجهات غير الحكومية إال إذا كانت من الجهات المصرح لها من الجهات المختصة بالقيام
بأداء خدمات حكومية محددة ،وبتقديمك لبياناتك ومعلوماتك الشخصية من خالل
تماما على تخزين ومعالجة واستخدام
البوابة اإللكترونية لبرنامج إسكان ،فإنك توافق
ً
تلك البيانات من قبل السلطات السعودية ،ونحن نحتفظ بالحق في كل األوقات في
كشف أي معلومات للجهات المختصة ،عندما يكون ذلك ضروري ًا لاللتزام بأي قانون أو
نظام أو طلب حكومي.
إنك مسؤول بمفردك عن تمام وصحة وصدق البيانات التي ترسلها من خالل هذه
البوابة.
للحفاظ على بياناتك الشخصية ،يتم تأمين التخزين اإللكتروني والبيانات الشخصية
المرسلة باستخدام التقنيات األمنية المناسبة طبق ًا للمعايير المعتمدة بخصوص أمن
وسرية المعلومات.
لكي نوفر لك خدمة أفضل ،ولتفادي أخطار محتملة من حيث أمن المعلومات وسريتها،
فإننا سنستعمل في بعض األحيان ما يسمى "كوكيز" ،وهي معلومة صغيرة يخزنها
موقع اإلنترنت على المتصفح الموجود في جهازك ويمكنك استعادتها فيما بعد .إننا
نستعمل ا لكوكيز لعدد من األغراض اإلدارية ،مثل ،تخزين أفضلياتك ألنواع معينة من
المعلومات .معظم المعلومات من هذا النوع تبقى فقط خالل مدة الجلسة أو الزيارة
يمكِّ ن أي شخص من االتصال بك هاتفيا أو
الواحدة .وليس منها ما يحتوي على أي شيء َ
بالبريد اإللكتروني ويمكنك ضبط متصفح اإلنترنت في جهازك بحيث يخبرك حينما تكون
الكوكيز مثبتة أو لمنع تثبيتها.
هذه البوابة قد تحتوي على روابط بمواقع أو بوابات إلكترونية قد تستخدم طرقاً لحماية
المعلومات وخصوصيتها تختلف عن الطرق المستخدمة لدينا ،ونحن غير مسؤولين عن
محتويات وطرق خصوصية هذه المواقع األخرى ،وننصحك بالرجوع إلى سياسات
الخصوصية الخاصة بتلك المواقع.
سياسة الخصوصية هذه تخضع لتحديثات وتغييرات مستمرة حسب الحاجة .ويصبح أي
نافذا فور اعتماده من إدارة البوابة؛ وهو ما يتطلب منك مراجعة
ً
تعديل أو تحديث عليها
مستمرة لسياسة الخصوصية لمعرفة أية تحديثات تتم عليها؛ إذ أن استمرارك في
استخدام هذه البوابــة يعني اطالعك وقبولك التام ألي تعديل يتم عليها .كما أن إدارة
البوابة غير مطالبة باإلعالن عن أية تحديثات تتم على سياسة الخصوصية.
يمكنك االتصال بنا من خالل أحد عناوين االتصال الموضحة في البوابة وذلك لمعرفة
المزيد عن التزامنا بالخصوصية.

