بیانیه حفظ حریم شخصی
بِ پرتبل ٍزارت ًفت خَش آهذیذ.
در بیبًیِ حفؼ حرین ضخصی تطریح هیکٌین کِ چِ اعالعبتی را از ضوب گرد آٍری کردُ ،چگًَِ از اعالعبتی کِ ٌّگبم هراجعِ بِ
ایي پبیگبُ ایٌترًتی در اختیبرهبى قرار هیدّیذ ،استفبدُ ٍ از آىّب حفبؽت هیکٌین .
هب حفؼ حرین ضخصی ضوب را تضویي هیکٌین .اگر در ٌّگبم استفبدُ از ایي پبیگبُ ایٌترًتی ،از ضوب اعالعبتی بخَاّین کِ
َّیتتبى را آضکبر کٌذ (جْت ارائِ خذهبت ٍ یب هیساى رضبیت ضوب از عولکرد هب) هیتَاًیذ هغوئي ببضیذ کِ از آى تٌْب بر اسبس
اصَل هغرح ضذُ در ایي بیبًیِ استفبدُ هیضَد .هب از ابسارّب ٍ اهکبًبت پیطرفتِ ٍ هختلفی برای حفبؽت از اعالعبت در قببل
اقذاهبت هجرهبًِ ٍ یب حَادث ٍ رٍیذادّبی غیر هترقبِ یب اتفبقبتی کِ هٌتسب یب ًبضی از اقذاهبت هب ًببضذ ،بْرُ گرفتِ این .
هوکي است در آیٌذُ تغییرات در ایي سٌذ اعوبل ضَد .ضوب هیتَاًیذ بب هراجعِ بِ ایي صفحِ از تغییرات ایجبد ضذُ در بیبًیِ حفؼ
حرین ضخصی هب هغلع ضَیذ.
محتوای وبسایت
ٍزارت ًفت دارای یک پرتبل اصلی ٍ تعذادی زیر پرتبل هربَط بِ ٍاحذّب ٍ خذهبت هختلف خَد دارد .کِ ایي اعالعبت تَسظ
کبرضٌبسبى در دسترس عوَهی قرار هی گیرد .در بخص ّبیی از ایي فضب هوکي است سبهبًِ ٍ یب خذهتی الکترًٍیک ارائِ ضَد کِ
اعالعبت ضخصی افراد در آى هحفَػ خَاّذ بَد.
امنیت اطالعات
هب هتعْذین کِ اهٌیت اعالعبت ضوب را تضویي کٌین .برای جلَگیری از ّر ًَع دسترسی غیر هجبز ٍ افطبی اعالعبت ضوب از ّوِ
ضیَُّبی الزم استفبدُ هیکٌین تب اهٌیت اعالعبتی را کِ بِ صَرت آًالیي گردآٍری هیکٌین ،حفؼ ضَد .

لینک به سایتهای دیگر
سبیت هب هوکي است بِ سبیتّبی دیگری لیٌک ضَدٍ .قتی کِ ضوب از عریق ایي لیٌکّب از سبیت هب خبرج هیضَیذ ،تَجِ داضتِ
ببضیذ کِ هب بر دیگر سبیتّب کٌترلی ًذارین .درببرُ ایي سبیتّب ضوب ببیذ بِ بیبًیِ حرین ضخصی آًْب هراجعِ کٌیذ .

کنترل اطالعات شخصی شما
هب اعالعبت ضخصی ضوب را بِ ّیچ ضکل در اختیبر اضخبظ حبلج قرار ًویدّین ،هگر ایٌکِ از عرف هراجع قضبیی حکوی برای ایي
کبر دریبفت کٌین.

