
 
 

 إقرار بشان السرية
(Declaration Regarding Confidentiality) 

 
  :إقرار المؤسسة

 
إذا آنت تريد قراءة  .يؤآد هذا اإلقرار على بعض الموضوعات الهامة المتعلقة بالسرية والتي ينبغي على المتطوعين معرفتها

  .البيان الكامل للمؤسسات يرجى طلب ذلك من أحد الموظفين
 
رك أنه من الضروري الحفاظ على سرية بعض المعلومات، ولهذا فإننا ملتزمون بالممارسات واإلجراءات التي إننا ند    1

 .تعكس ذلك
 
إننا نرى أن المعلومات التي يقدمها مستخدمو خدمتنا للموظفين أو المتطوعين بشكل سري ال ينبغي استخدامها إال     2

ن موظفينا ومتطوعينا لن يقوموا عادة بإفشاء المعلومات التي قد تؤثر لهذا فإ .للغرض المحدد من قبل مستخدم الخدمة
 .على سالمة شخص ما أو حقه في الخصوصية

 
ويشمل  :تسري هذه السياسة على جميع المعلومات التي يتم الحصول عليها من خالل عالقتنا المهنية بمستخدم الخدمة    3

  .رذلك السجالت الشفهية والكتابية وسجالت الكمبيوت
 
  : فإنه ينبغي عليهم أن يكون على علم بما يلي1998لكي نضمن التزام متطوعينا بقانون حماية البيانات لعام     4

 :المعلومات الشخصية أو الحساسة تشمل ما يلي •
o الخلفية العنصرية أو العرقية 
o المعتقدات الدينية أو الثقافية أو السياسية 
o عضوية اتحادات العمال 
o التوجه الجنسي 
o السجل أو التاريخ الجنائي 
o السجالت الصحية  
o السجالت الشخصية ومعلومات آشوف الرواتب 

 :المعلومات السرية تشمل ما يلي •
o  العناوين وأرقام الهواتف(تفاصيل االتصال بالمنزل(  
o التاريخ المالي 
o سجالت العضوية 
o معلومات التمويل 

 يقيمون اتصاالت ويطلعون بعضهم البعض على المعلومات موظفونا ومتطوعونا يعملون آفريق، ولهذا فإنهم سوف    5
آما أنهم يحتفظون أيضًا بالسجالت  . الخدماتتقديمالخاصة بالمجموعات واألفراد حينما يكون ذلك مناسبًا لضمان جودة 

  .وبيانات المراقبة والقوائم البريدية المتعلقة بعملهم مع األفراد والمجموعات
 

  :إقرار المتطوع
  .تطوعًا فإنني قرأت وفهمت اإلقرار أعاله بشأن السرية وأوافق على العمل في حدود هذه الترتيباتبصفتي م •
سوف أحافظ على سرية  المعلومات الشخصية أو الحساسة أو المعلومات السرية الخاصة بعمالء مرآز التطوع أو  •

  .مستخدمي الخدمة
  .خرين إال إذا آان ذلك مناسبًا أو ضروريًا للقيام بدوري آمتطوعلن أناقش هذه التفاصيل مع المتطوعين أو الموظفين اآل •
 .لن أذآر األسماء أو التفاصيل األخرى للعمالء أو مستخدمي الخدمة عند التحدث مع الناس خارج المؤسسة •
 

  :التاريخ           االسم بخط واضح
 

     التوقيع
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