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 -0خصوصية املتبرعين.
 0-0حقوق املتبرعين:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

أن يكونوا على علم برسالة املنظمة وبالطريقة التي تنوي بها استخدام املوارد املتبرع بها وبقدرتها على استخدام
التبرعات على نحو فعال لتحقيق أغراضها املقصودة.
أن يكونوا على علم بهوية أولئك الذين يعملون في مجلس إدارة املنظمة ويتوقعون من املجلس ممارسة الحكم
املتعقل في مسؤوليات إلادارة.
الحصول على التقارير املالية ألاخيرة للمنظمة.
ضمان أن تبرعاتهم سيتم استخدامها لألغراض التي منحت من أجلها.
تلقي الشكر والتقدير املناسب.
ضمان أن يتم التعامل مع املعلومات املتعلقة بتبرعاتهم باحترام وسرية.
توقع أن جميع العالقات مع ألافراد الذين يمثلون املنظمات ذات ألاهمية للمتبرع ستحظى بطبيعة مهنية.
أن يكونوا على علم ما إذا كان أولئك الذين يسعون لجمع التبرعات هم متطوعون أو عاملون في املنظمة أو محامون
ّ
معينون.
الحرية في طرح ألاسئلة عند التبرع وكذلك الحصول على إجابات فورية وصادقة وصريحة.
 7-0معلومات املتبرعين وطريقة استخدامها:
تستخدم املعلومات الشخصية املجمعة من املتبرعين ألغراض معالجة املدفوعات والتواصل مع املتبرعين فيما يتعلق
بالجمعية فضال عن جمع التبرعات وغيرها من العمليات التي تقوم بها .هذه املعلومات قد تشمل الاسم واملبلغ املتبرع
به والعنوان ورقم الهاتف وتعليقات املتبرع وعنوان البريد إلالكتروني وأية معلومات شخصية أخرى قدمت إلينا.
يمكن استخدام بيانات املتبرعين لهذه الحاالت:









توزيع إلايصاالت وشكر املتبرعين على ّ
تبرعاتهم
إبالغ املتبرعين بحمالت جمع التبرعات القادمة وغيرها من أنشطة الجمعية.
التحليل الداخلي مثل ألابحاث والتحليالت املالية.
حفظ السجالت.
تقديم التقارير للجهات الحكومية املالئمة وفقا ملا يقتضيه القانون.
الدراسات الاستقصائية واملقاييس وغيرها من ألاغراض التحليلية.
ألاغراض ألاخرى املتعلقة بعمليات جمع التبرعات.
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ما لم ينص على خالف ذلك ،الجمعية ال تقوم بنشر أو بيع أو متاجرة أو تأجير بيانات املتبرعين .ويمكن استخدام
معلومات املتبرعين املجهولة في ألانشطة الترويجية وفي جمع التبرعات .كما يجوز نشر التعليقات املقدمة من املتبرعين
عالنية ويمكن استخدامها في املواد الترويجية .أيضا قد تستخدم املعلومات املتاحة الستكمال بيانات املتبرعين وذلك
لتحسين املعلومات التي تستخدمها الجمعية لدفع جهودها املبذولة في جمع التبرعات.
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خصوصية املرض ى.

 0-7حقوق املرض ى:
جميع العاملين في الجمعية ملتزمين برعاية حقوق املرض ى و يدركون أنهم الواجهة الحقيقة للجمعية ويتحلون باآلداب
إلاسالمية والاجتماعية املناسبة عند التعامل املباشر مع املرض ى وذويهم ،ومن واجبهم إرشاد املرض ى وذويهم إلدارة
عالقات املرض ى بالجمعية لتقديم شكاويهم ومقترحاتهم ،وموظف إدارة عالقات املرض ى ملتزم بحماية حقوق املرض ى
وذويهم وتوضيحها بالطريقة املناسبة .وهي كما يلي:









تعريفهم برسالة الجمعية وحقوق املريض وذويه ومسؤولياتهم تجاهها.
الحصول على نسخة من كتيب خدمات الجمعية.
تلقي املساعدة من موظفي عالقات املرض ى في فهم الكتيب.
إلاعالن عن أرقام الاتصال بمكاتب عالقات املرض ى في املوقع الالكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي.
الحفاظ على سرية املعلومات الخاصة باملريض إال بموافقته أو موافقة الوص ي القانوني عليه ومنع سوء استخدامها
– فيما عدا ما تطلبه الجهات القضائية-.
ال يطلع على ملف املريض سوى موظفي ادارة عالقات املرض ى وإدارة ألابحاث.
احترام املريض وخصوصيته واملحافظة على سرية املعلومات.
 7-7واجبات املرض ى:





إحضار ما يثبت هوية املريض.
إعطاء معلومات كاملة عن بيانات املريض الشخصية والصحية واملرضية.
معاملة جميع املوظفين والزوار بلباقة واحترام.
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