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 .1تعريف هيكلة السياسة
تشتمل وثيقة السياسة على العناصر التالية:
 الهدف :وصف مختصر ألغراض وأهداف السياسة.
 نطاق العمل :تحدد اإلدارات والجهات المختلفة الداخلية والخارجية وكذلك األشخاص الذين تنطبق عليهم هذه السياسة.
 اإلمتثال والتنفيذ :تحدد تبعات ونتائج أية مخالفة لهذه الساسة.
 السياسات :يشتمل هذا القسم على وصف لجزئية القيود/الضوابط المتعلقة بالسياسة المحددة.
 .2الهدف
الغرض من هذه السياسة هو الحفاظ على سرية وسالمة المعلومات الشخصية التي تتعامل معها جامعة الملك خالد.
 .3نطاق العمل
تطبق هذه السياسة على جميع الموظفين ،والموردين ،وشركاء العمل ،والموظفين المتعاقدين ،والوحدات الوظيفية لدى جامعة
الملك خالد سواء كانوا يعملون بصفة دائمة أو مؤقتة ،وبصرف النظر عن مواقع عملهم .كما تغطي هذه السياسة جميع بيئات
أنظمة المعلومات التي تقوم الجامعة بتشغيلها أو تعاقدت الجامعة على تشغيلها مع طرف ثالث.
 .4اإلمتثال و التنفيذ
في حالة مخالفة أي موظف أو طرف ثالث (موردين ،مقاولين ،شركاء عمل ،إلخ) لدى جامعة الملك خالد لهذه السياسة فسيتعرض
إلجراءات نظامية وفقا ً لسياسات الجامعة ،وأنظمة ولوائح المملكة العربية السعودية ،والتي تشمل -دون حصر -نظام العمل
والعمال ،ونظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ،ونظام التعامالت اإللكترونية.
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 .5السياسات
 oأمن المعلومات الشخصية


تلتزم جامعة الملك خالد بحماية المعلومات الشخصية التي لديها من خالل استخدام مجموعة من التقنيات واإلجراءات
والتدابير التنظيمية لحماية تلك المعلومات من الوصول أو االستخدام أو التعديل أو اإلفصاح أو التدمير بصورة غير
مصرح بها.



يجب اعتبار جميع أنظمة المعلومات المشتملة على معلومات شخصية بأنها سرية ،ويجب أن تتأثر أنظمة المعلومات
المصنفة أمنيا ً لدى جامعة الملك خالد بمتطلبات السرية للمعلومات الشخصية التي تقوم بها تلك األنظمة.



تحتفظ جامعة الملك خالد بحقها بالكشف عن المعلومات السرية حسبما يقتضيه النظام ولمساعدة السلطات في تحديد
األنشطة الخبيثة.



على جامعة الملك خالد حصر الوصول إلى المعلومات السرية على موظفيها على "أساس الحاجة إلى المعرفة" .ويتم
إلزام هؤالء األشخاص بإلتزامات السرية ،وقد يتعرضون إلجراءات نظامية في حالة المخالفة قد تصل إلى فصلهم من
العمل والمالحقة القضائية.



يجب التأكد من أنه ال يسمح بجمع أية معلومات شخصية عن أي فرد دون موافقته المسبقة.

 oنشرالمعلومات لوصول الجمهور إليها


ينبغي على جامعة الملك خالد عدم نشر أية معلومات شخصية بأية صيغة أو شكل دون التفويض الواضح المسبق من
المسؤول عن تلك المعلومات الشخصية .ويجب الحصول على التفويض باإلفصاح عن المعلومات من قبل المسؤولين
عنها قبل وضعها في النطاق العام.



يطلب من اإلدارة القانونية مراجعة المعلومات الشخصية المزمع نشرها وذلك قبل نشرها لوصول الجمهور إليها بشكل
عام ،وذلك من أجل تقييم المسؤ وليات والتبعات الممكنة جراء ذلك .وتقوم اإلدارة القانونية بتقييم تلك المعلومات وتشير
إلى مخاطر المسؤولية التي قد تؤثر بصورة مباشرة أو غير مباشرة على جامعة الملك خالد.



يتم نشر المعلومات الشخصية فقط بنا ًء على موافقة اإلدارة القانونية بعد األخذ في الحسبان االعتبارات المتعلقة بالسرية
واألمور القانونية األخرى.
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