بیانیه سیاست حفظ حریم شخصی کاربران
ٍزارت فرٌّگ ٍ ارشبد اسالهی  ،هتؼْذ است کِ حرین شخصی کبربراى خَد را حفظ ًوبیذ  .بذیي هٌظَر خَد را هلسم بِ رػبیت استبًذاردّبی جْبًی هَرد ًیبز در
جوغآٍری ٍ حفبظت دادُّب هیداًذ.

در بیبًیِ حفظ حرین شخصی تشریح هی کٌین کِ چِ اعالػبتی را از شوب گردآٍری کردُ ،چگًَِ از اعالػبتی کِ ٌّگبم هراجؼِ بِ ایي تبرًوب در اختیبرهبى
قرار هیدّیذ ،استفبدُ ٍ از آىّب حفبظت هیکٌین.
هب حفظ حرین شخصی شوب را تضویي هی کٌین .اگر در ٌّگبم استفبدُ از ایي تبرًوب از شوب اعالػبتی بخَاّین کِ َّیت تبى را آشکبر کٌذ هیتَاًیذ هغوئي
ببشیذ کِ از آى تٌْب بر اسبس اصَل هغرح شذُ در ایي بیبًیِ استفبدُ هی شَد .در ّر حبل تؼْذات ٍ هسئَلیت ّبی هب هحذٍد بِ تَاًبیی ّب ٍ اهکبًبت هب
بَدُ ٍ هب در قببل اقذاهبت هجرهبًِ ٍ یب حَادث ٍ رٍیذادّبی غیرهترقبِ یب اتفبقبتی کِ هٌتسب یب ًبشی از اقذاهبت هب ًببشذ ،هسئَلیت ٍ یب تؼْذی ًخَاّین
داشت.
هوکي است در آیٌذُ تغییرات در ایي سٌذ اػوبل شَد  .شوب هی تَاًیذ بب هراجؼِ بِ ایي صفحِ از تغییرات ایجبد شذُ در بیبًیِ حفظ حرین شخصی هب هغلغ
شَیذ.

چه اطالعاتی را گردآوری میکنیم؟
هب هوکي است ایي اطالػبت را از شوب دریبفت ًوبیین ۺ





هشخصبت هخبعب
اعالػبت توبس از جولِ آدرس ٍ آدرس ًبهِ الکترًٍیک
اعالػبتی برای پشتیببًی ٍ ًحَُی اعالعرسبًی
اعالػبت هرتبظ بب ًظرسٌجی از هخبعببى

با اطالعاتی که میگیریم چه میکنیم؟
براسبس هبدُ  ۷تصَیب ًبهِ شوبرُ  ۱۱۲۷۱۲۸شَرای ػبلی اداری هَرخ  ۱۳۹۵/۱۲/۲۸خَد را هلسم بِ رػبیت حرین خصَصی ّوِ افراد ٍ کبربراى ٍبگبُ
داًستِ ٍ از کبربراى آى دستِ از اعالػبت را کِ فقظ بِ هٌظَر ارائِ خذهبت کفبیت هی کٌذ ،دریبفت کردُ ٍ از اًتشبر آى یب در اختیبر قرار دادى آى بِ
دیگراى خَدداری هی ًوبیذ.
اطالعات
امنیت
هتؼْذین کِ اهٌیت اعالػبت شوب را تضویي ًوبیین برای جلَگیری از ّر ًَع دسترسی غیرهجبز ٍ افشبی اعالػبت شوب از ّوِ شیَُ ّبی الزم استفبدُ
هیکٌین تب اهٌیت اعالػبتی را کِ بِ صَرت آًالیي گردآٍری هیکٌین ،حفظ شَد.

های دیگر
پیونذ به سایت
تبرًوبی هب هوکي است بِ سبیت ّبی دیگری لیٌک شَد ٍ .قتی کِ شوب از عریق ایي لیٌک ّب از تبرًوبی هب خبرج هی شَیذ ،تَجِ داشتِ ببشیذ کِ هب بر
دیگر سبیتّب کٌترل ًذارین .درببرُ ایي سبیتّب هی ببیست بِ بیبًیِ حرین شخصی آًْب هراجؼِ فرهبییذ.

