
 خصوصی حريم بيانيه

 حقوق از بيشتر حفاظت .شود می محسوب وی خصوصی حريم از بخشی فرد، ھر شخصی اط�عات : بيانيه اھداف

 آنھا مشارکت و بيشتر اعتماد باعث بلکه شود، می کاربران امنيت حفظ موجب تنھا نه شبکه، در افراد شخصی

 اط�عاتی از استفاده نحوه و نوع ی درباره شما ساختن آگاه بيانيه، اين از ھدف .گردد می جاری فعاليتھای در

 .گردد می دريافت شما جانب از سازمان، تارنمای از بازديد ھنگام در که است

 نظام در شھروندی حقوق نامه بتصوي 7 ماده اساس بر سازمان اين : خصوصی حريم با مرتبط قانونی موارد

 را خود آن، با مرتبط مقررات و اداری عالی شورای 1395 / 11 / 28 مورخ 1127128 شماره مصوبه موضوع اداری

 که را اط�عات از دسته آن کاربران از و دانسته تارنما کاربران و افراد ھمه خصوصی حريم رعايت و حفظ به ملزم

 مدارک حفظ برای 7زم تمھيدات بينی پيش با و کرده دريافت کند، می ايتکف خدمات ارائه منظور به فقط

 .نمايد می خودداری ديگران به آن دادن قرار اختيار در يا آن انتشار از افراد، شخصی

 بھبود برای صرفاً  کنندگان، بازديد از شده آوری جمع اط�عات : کاربران اط�عات از برخی آوری جمع از ھدف

 ھيچ و گيرند می قرار استفاده مورد خدمات، به مراجعين سريع دسترسی و تارنما محتوای و خدمات کيفيت

 نخواھيم ميان در ديگری ی مؤسسه يا فرد با قبلی، اجازه و اط�ع بدون را شما شخصی اط�عات از بخشی

 .گذاشت

 فناوری از خود نياز مورد اط�عات آوری جمع جھت تارنما اين : اط�عات دريافت در استفاده مورد ھای فناوری

 مواردی در يا و سخت ديسک روی بر معمو7 که است، اط�عات از کوچکی حجم کوکی .کند می استفاده کوکی

 گونه ھر فاقد ھا کوکی که آنجايی از .شود می نوشته دھنده سرويس جانب از شما کامپيوتر موقت حافظه روی بر

 تواند نمی لذا و نبوده کامپيوتری ھای ويروس ناقل است، تریکامپيو کدھای و فرامين اجرای جھت ای داده

 نشانی ثبت و کشف قابليت سايت، اين در شده بکارگرفته کوکی ھمچنين .سازد آلوده را شما شخصی کامپيوتر

 .ندارد را شما الکترونيک پست

 مربوط مشک�ت رفع و تشخيص در تا کند می کمک ما به شما IP نشانی ثبت : کاربران اط�عات از برخی ثبت

 .کنيم اقدام آن بھتر کنترل و دھنده سرويس به

 ش بخ در را مطلبی يا و پيام که ھنگامی شما، شخصی اط�عات از برخی که باشيد داشته توجه : ی امنيت ھشدار

 ينا است ممکن و گرفته قرار عموم اختيار ر د کنيد، می ارسال بومی اجتماعی ھای شبکه يا و گفتگو تا7رھای

 ديگران سوی از سته ناخوا ھای پيام سال ار و احتمالی ھای ستفاده ا سوء موجب ما کنترل از خارج اط�عات،

  .شود

  


