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 خصوصی حریم بیانیه

 
 هدف بیانیه:

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

 از هدفمیگردد.  جاری فعالیتهای در آنها مشارکت و بیشتر اعتماد باعث بلکه ،می شود کاربران امنیت حفظ موجب تنها نه

 دریافت شما از سایت، از بازدید هنگام در که است اطالعاتی از استفاده ی نحوه و نوع ی درباره شما ساختن آگاه بیانیه، این

 .میگردد

 رعایت به ملزم را خود  28/12/95مورخ  اداری عالی شورای 1127128 شماره نامه تصویب 7  ماده براساس سازمان این 

 خدمات ارائه منظور به فقط که را اطالعات  از دسته آن کاربران از و دانسته وبگاه کاربران و افراد همه خصوصی حریم

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

 

ارائه خدمات  برای صرفاٌ بازدیدکنندگان، از شده آوری جمع اطالعات  کاربران:ت اطالعا برخی گرفتن از هدف

 بدون را شما شخصی اطالعات از بخشی هیچ و میگیرند قرار استفاده مورد سایت محتوای و آنها کیفیت بهبود الکترونیکی و 

 .گذاشت نخواهیم میان در دیگری ی مؤسسه یا فرد با قبلی، ی اجازه و اطالع

 فناوری از خود نیاز مورد اطالعات آوری جمع جهت سایت اینت: اطالعا دریافت در شده گرفته بکار فناوریهای

 .میکند استفاده متعارف
  

به منظور بهبود استفاده از تارنما، از کوکی استفاده می شود. کوکی یک فایل متنی کوچک است که تارنمای سازمان بر روی 
شما از تارنما داشته باشد. شما می توانید با تغییر تنظیمات رایانه شخصی شما قرار می دهد تا بتواند اطالعاتی در مورد استفاده 

مرورگر خود، از استفاده از کوکی ها جلوگیری کنید. از آنجایی که کوکی ها فاقد هرگونه داده ای جهت اجرای فرامین و 
  سازد.کدهای کامپیوتری است، ناقل ویروس های کامپیوتری نبوده و نمی تواند کامپیوتر شخصی شما را آلوده 

 

  چه اطالعاتی از کاربران ثبت میگردد:

بازدید از وب سایت سازمان نیازمند ارائه اطالعات از سوی کاربرنمی باشد، اما ارائه برخی از خدمات به صورت الکترونیکی 

 مستلزم دریافت اطالعات شخص کاربر میباشد.
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 در ارائه بعضی از سرویسها دریافت می گردد بشرح ذیل است: کاربریایجاد حساب برخی از اطالعات که بمنظور 

عنوان ، نام ، نام خانوادگی، شماره موبایل ، ایمیل ،  کد ملی ، شماره تلفن ثابت ، شناسه ملی شرکت ، کد اقتصادی شرکت ، 
 .آدرس پستی شرکت ، کد پستی شرکت ، شماره فکس شرکت 

مشکالت  رفع و تشخیص در تا میکند کمک ما به ( دستگاه شما IPمرورگر و آدرس اینترنتی)نام و نسخه سیستم عامل و  ثبت
  .کنیم اقدام آن بهتر کنترل و دهنده سرویس به مربوط
 و گفتگو تاالرهای بخش در را مطلبی یا و پیام که هنگامی شما، شخصی اطالعات از برخی که باشید داشته توجه : هشدار

 موجب ما کنترل از خارج اطالعات، این است ممکن و گرفته قرار عموم اختیار در میکنید، ارسال سایت قسمتهای سایر یا

 .شود دیگران سوی از ناخواسته پیامهای ارسال و احتمالی های سوءاستفاده
 

 چگونه از اطالعات شخصی شما محافظت و نگهداری میکنیم:
همواره اقدامات فیزیکی، مدیریتی و فنی مناسبی برای محافظت از امنیت اطالعات شخصی شما برای ما اهمیت داشته و 

رساندن یا از دست رفتن آنها صورت  اطالعات شخصی شما در برابر دسترسی غیرمجاز، افشاء، استفاده نامناسب، تغییر، آسیب
دهیم تا آگاهی آنها را هایی در حوزه امنیت و حفاظت از حریم خصوصی برای کارمندان ارائه می گیرد. همچنین آموزشمی

درباره حفاظت از اطالعات شخصی افزایش دهیم. همچنین اطالعات اخذ شده از کاربران صرفا در اختیار متولیان رسیدگی به 
 های طرح شده کاربران قرار خواهد گرفت.درخواست

 

به وبگاههای دیگر دستگاه در بخش وبگاههای مرتبط تارنمای سازمان تعدادی لینک مربوط  پیوند به دیگر تارنماها:

های اجرایی وجود دارد که ممکن است قوانین خود را داشته باشند لذا پیشنهاد میگردد قبل از استفاده از این وبگاهها انها را 
 مطالعه نمایید.

پیشنهاد میکنیم هر چند وقت یکبار این صفحه را مطالعه فرمایید تا از  تغییر در سیاستهای جمع اوری اطالعات:

 تغییرات احتمالی سیاستهای سازمان مطلع شوید.

 

 چنانچه مشکل، سئوال و یا نظری در مورد حریم خصوصی این بیانیه دارید با نشانی پست الکترونیکی  تماس با ما:

webadmin@ripi.ir   یا info@ripi.ir .با ما تماس بگیرید 
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