بسمه تعالی
بیانیه حفظ حریم خصوصی کارربان سازمان مدرییت وربانهم رزیی آرذبایجان رغبی
اهداف بیانیه  :اطالعات شخصی هرفرد بخشی از حریم خصوصی وی محسوب می شود  .حفاظت از حقوق شخصی افراد نه تنها موجب
حفظ امنیت کاربران می شود بلکه باعث اعتماد بیشتر و مشارکت آنها در فعالیت ها می گردد .هدف از این بیانیه ،آگاه ساختن شما درباره
نوع و نحوه ی استفاده از اطالعاتی است که در هنگام بازدید از سایت از جانب شما دریافت می گردد .
موارد قانونی مرتبط  :سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان غربی ،متعهد است براساس ماده  7تصویب نامه شماره 2217211
شورای عالی اداری مورخ  2931/21/11خود را ملزم به رعایت حریم خصوصی همه افراد و کاربران وب سایت خود دانسته و از کاربران
آن دسته از اطالعات را که فقط به منظور ارائه خدمات کفایت میکند ،دریافت کرده و از انتشار آن یا در اختیار قراردادن آن به دیگران
خودداری مینماید .بدین منظور خود را ملزم به رعایت استانداردهای جهانی مورد نیاز در جمعآوری و حفاظت دادهها ،میداند.
هدف از جمع آوری اطالعات  :مشاهده صفحات پورتال ما نیازمند دادن اطالعات از سوی کاربران نمیباشد ،اما برخی موارد از جمله
ارائه خدمات بصورت الکترونیکی و غیر حضوری  ،ثبت شکایات  ،نظرات و پیشنهادات و یا نظرسنجی خدمات مستلزم دریافت اطالعات
شخصی شما بوده و پس از تحلیل اطالعات این خدمات به شما ارائه میگردد .این سازمان در تمامی این موارد متعهد به حفظ اطالعات
شخصی شما میباشد و به هیچ وجه اطالعات فردی و شخصی کاربران خود را افشا نمی کند.
برخی از اطالعات شما در هنگام بازدید از صفحات وب سایت و یا ثبت نظرات و ارتباط با ما ،ثبت میگردند .اطالعات جمعآوری شده
از بازدیدکنندگان ،صرفاً برای بهبود کیفیت خدمات و محتوای سایت مورد استفاده قرار میگیرند و هیچ بخشی از اطالعات شخصی شما را
بدون اطالع و اجازهی قبلی ،با فرد یا موسسهی دیگری در میان نخواهیم گذاشت.
فناوری مورد استفاده  :این تارنما از فناوری کوکی در جمع آوری اطالعات مورد نیاز خود استفاده می کند.کوکی حجم کوچکی از
اطالعات است که معموال بر روی دیسک سخت ویا در مواردی بر روی حافظه موقت کامپیوتر شما از جانب سروریس دهنده نوشته می
شود  .از آنجایی که کوکی ها فاقد هرگونه داده جهت اجرای فرامین و کدهای کامپیوتری است ناقل ویروس های کامپیوتری نبوده و
نمی تواند کامپیوتر شما را آلوده کند .
هشدارهای امنیتی  :تارنمای سازمان ممکن است دارای پیوندهای مختلف به سایتهای دیگر باشد و زمانی که کاربران از طریق این پیوندها
از تارنمای سازمان خارج شوند دیگر سازمان تعهدی برحفظ حریم شخصی تان در سایت مقصد نخواهد داشت و مراجعه کنندگان باید به
بیانیه حریم خصوصی سایت مقصد مراجعه کنند .همچنین توجه داشته باشید که برخی اطالعات شخصی شما هنگامی که پیام یا مطلبی را
در بخش تاالر گفتگو و یا سایر قسمتهای سایت ارسال می کنید دراختیار عموم قرار گرفته و ممکن است این اطالعات خارج از کنترل ما
موجب سوء استفاده های احتمالی و ارسال پیام های ناخواسته از سوی دیگران بشود .
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