بیانیه حریم خصوصی
اهداف بیانیه :اعالػات ضخصی ّز فزد،تخطی اس حزین خصَصی ٍی هحسَب هی ضَد .حفاظت تیطتز اس حقَق ضخصی افزاد در ضثکِ ًِ ،تٌْا
هَجة حفظ اهٌیت کارتزاى هی ضَد ،تلکِ تاػث اػتواد تیطتز ٍ هطارکت آًْا در فؼالیت ّای جاری هیگزددّ .ذف اس ایي تیاًیِ ،اگاُ ساختي ضوا
درتارُ ی ًَع ٍ ًحَُ استفادُ اس اعالػاتی است کِ در ٌّگام تاسدیذ اس تارًوای ساسهاى ،اس جاًة ضوا دریافت هیگزدد ،تز ایي اساس ادارُ کل آهَسش
فٌی ٍ حزفِ ای استاى قشٍیي هتؼْذ است کِ حزین ضخصی کارتزاى خَد را حفظ ًوایذ.
موارد قانونی مرتبط با حریم خصوصی :ایي ادارُ کل تز اساس هادُ  7تصَیة ًاهِ حقَق ضْزًٍذی در ًظام اداری هَضَع هصَتِ ضوارُ
 2217211هَرخ  59/22/11ضَرای ػالی اداری ٍ هقزرات هزتثظ تا آى،خَد را هلشم تِ حفظ ٍ رػایت حزین خصَصی ّوِ افزاد داًستِ ٍ اس کارتزاى،
آى دستِ اس اعالػات را کِ فقظ تِ هٌظَر ارائِ خذهات کفایت هیکٌذ ،دریافت کزدُ ٍ تا پیص تیٌی توْیذات السم تزای حفظ هذارک ضخصی افزاد اس
اًتطار آى یا در اختیار قزاردادى آى تِ دیگزاى خَدداری هی ًوایذ.
هدف از جمع آوری برخی از اطالعات کاربران :هطاّذُ صفحات تارًوا ًیاسهٌذ دادى اعالػات اس سَی کارتزاى ًوی تاضذ اها تزخی هَارد اس جولِ
ارائِ خذهات الکتزًٍیکی ٍ تکویل تؼضی فزهْای هزتثظ هستلشم دریافت اعالػات ضخصی ضوا تَدُ ٍ پس اس تحلیل اعالػات ایي خذهات تِ ضوا
ارائِ هیگزدد.اعالػات جوغ آٍری ضذُ اس تاسدیذ کٌٌذگاى ،صزفا تزای تْثَد کیفیت خذهات ً،حَُ ارائِ آًْا ٍ دستزسی سزیغ هزاجؼیي تِ
خذهات،هَرد استفادُ قزار هی گیزًذ .ایي ادارُ کل در تواهی ایي هَارد هتؼْذ تِ حفظ اعالػات ضخصی ضوا تَدُ ٍ ّیچ تخطی اس اعالػات تکویل
کٌٌذگاى فزهْای الکتزًٍیکی در اختیار ػوَم قزار ًوی گیزًذ.
فناوری های مورد استفاده در دریافت اطالعات :ایي تارًوا جْت جوغ آٍری اعالػات هَرد ًیاس خَد اس فٌاٍری کَکی استفادُ هیکٌذ .کَکی
حجن کَچکی اس اعالػات است کِ هؼوَال تز رٍی دیسک سخت ٍ یا در هَاردی تز رٍی حافظِ هَقت کاهپیَتز ضوا اس جاًة سزٍیس دٌّذُ ًَضتِ
هی ضَد .اس آًجا کِ کَکی ّا فاقذ ّز گًَِ دادُ ای جْت اجزای فزاهیي ٍ کذّای کاهپیَتزی استً ،اقل ٍیزٍس ّای کاهپیَتزی ًثَدُ ٍ لذا ًوی
تَاًذ کاهپیَتز ضخصی ضوا را آلَدُ ساسد.
ثبت برخی از اطالعات کاربران :ثثت ًطاًی  IPضوا تِ ها کوک هی کٌذ تا در تطخیص ٍ رفغ هطکالت هزتَط تِ سزٍیس دٌّذُ ٍ کٌتزل تْتز
آى اقذام کٌین.
هشدار امنیتی :تَجِ داضتِ تاضیذ کِ تزخی اس اعالػات ضخصی ضوا ٌّ،گاهی کِ پیام ٍ یا هغلثی را در تخص تاالرّای گفتگَ ٍ یا ضثکِ ّای
اجتواػی تَهی ارسال هی کٌیذ .در اختیار ػوَم قزار گزفتِ ٍ هوکي است ایي اعالػات ،خارج اس کٌتزل ها هَجة سَء استفادُ ّای احتوالی ٍ ارسال
پیام ّای ًاخَاستِ اس سَی دیگزاى ضَد.

