
 

 

 

 

 

 بیانیه حریم خصوصی
شود. حفاظت بیشتر از حقوق شخصی افراد در شبکه، شخصی هر فرد، بخشی از حریم خصوصی وی محسوب می اطالعات

. هدف از گرددهای جاری میشود، بلکه باعث اعتماد بیشتر و مشارکت آنها در فعالیتنه تنها موجب حفظ امنیت کاربران می
ه از اطالعاتی است که در هنگام بازدید از سایت، از جانب شما ی استفادی نوع و نحوهاین بیانیه، آگاه ساختن شما درباره

 .گردددریافت می

  خود را ملزم به  11/21/2931شورای عالی اداری مورخ  2217211تصویب نامه شماره  7این سازمان براساس ماده
که فقط به منظور ارائه  رعایت حریم خصوصی همه افراد و کاربران وبگاه دانسته و از کاربران آن دسته از اطالعات را

 .کند، دریافت کرده و از انتشار آن یا در اختیار قرار دادن آن به دیگران خودداری می نمایدخدمات کفایت می

 بصورت خدمات ارائه جمله از موارد برخی اما باشد،نمی کاربران سوی از اطالعات دادن نیازمند تارنما صفحات مشاهده 

 ماش به خدمات این اطالعات تحلیل از پس و بوده شما شخصی اطالعات دریافت مستلزم حضوری غیر و الکترونیکی

 ردمو سایت محتوای و خدمات کیفیت بهبود برای صرفاٌ بازدیدکنندگان، از شده آوریجمع اطالعات .گرددمی ارائه
 باشد.میسازمان در تمامی موارد متعهد به حفظ اطالعات شخصی شما  و گیرندمی قرار استفاده

  ان مصارف عنو چیکند و به هیاستفاده مکاربران  سازی تجربه آنالیندر راستای تسهیل شخصیاین تارنما از کوکی
کوکی  د .ها در نظر گرفته نخواهد شیکوک نیا یکاربر داشته باشد برا یبرا یمزاحمت نیکه کوچکتر یموارد ای یغاتیتبل

نه ها فاقد هرگوشود. کوکیحجم کوچکی از اطالعات است که توسط سرور پرتال بر روی هارد دیسك شما قرار داده می
های کامپیوتری نبوده و لذا نمیتواند کامپیوتر شخصی شما را ها است،ناقل ویروسداده به منظور اجرای فرامین و برنامه

 آلوده کند.

 ثبت نشانی IP دهنده و کنترل بهتر آن  کند تا در تشخیص و رفع مشکالت مربوط به سرویسمی شما به ما کمك
 . اقدام کنیم

 عموم  اریدر اخت د،یکنیرا ارسال م ینظر ایو  امیکه پ یشما، هنگام یاز اطالعات شخص یکه برخ دیتوجه داشته باش
ته ناخواس یهاامیو ارسال پ یاحتمال یهااطالعات، خارج از کنترل ما موجب سوء استفاده نیقرار گرفته و ممکن است ا

 شود. گرانید یاز سو

 ها های دیگر باشد و زمانی که کاربران از طریق این پیوندپرتال سازمان ممکن است دارای پیوندهای مختلف به سایت
اجعه مر از تارنمای سازمان خارج شوند دیگر سازمان تعهدی برحفظ حریم شخصی انان در سایت مقصد نخواهد داشت و

 .کنندگان باید به بیانیه حریم شخصی سایت مقصد مراجعه نمایند

 ت.ما محفوظ اس یبرا هیانیب نیدر ا رییتغ جادیسازمان، حق ا تیفعال یخط مش ایو  نیقوان رییبا توجه به امکان تغ

 

 ریاست جمهوری 
 سازمان ربانمه و بودجه کشور

 سازمان مدرییت و ربانمه رزیی استان افرس
 


