بیانیه حریم خصوصی
اطالعات شخصی هر فرد ،بخشی از حریم خصوصی وی محسوب میشود .حفاظت بیشتر از حقوق شخصی افراد در شبکه،
نه تنها موجب حفظ امنیت کاربران میشود ،بلکه باعث اعتماد بیشتر و مشارکت آنها در فعالیتهای جاری میگردد  .هدف
از این بیانیه ،آگاه ساختن شما دربارهی نوع و نحوهی استفاده از اطالعاتی است که در هنگام بازدید از سایت ،از جانب
شما دریافت میگردد.
سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران براساس ماده  7تصویب نامه شماره  1127128شورای عالی اداری مورخ
 1395/ 12/28خود را ملزم به رعایت حریم خصوصی همه افراد و کاربران وبگاه 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 قرار دادن آن به دیگران
خودداری می نماید.
اطالعات جمعآوری شده از بازدیدکنندگان در بخشهای نظرسنجی و انتقاد ،پیشنهاد و شکایت ،صرفاٌ 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 مؤسسهی دیگری در میان نخواهیم گذاشت.
اطالعات کاربران
در پرتال سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران تنها در بخش انتقاد ،پیشنهاد و شکایت ،اطالعاتی از کاربر دریافت
میشود که در میان آنها نام و نامخانوادگی و ایمیل اجباری بوده و سایر موارد اختیاری است.
به جز مورد فوق ،با ورود کاربران به هر بخش از پرتال سازمان ،اطالعات سیستمی از قبیل  ،IPنوع و نسخه مرورگر ،ابزار
مورد استفاده کاربر(کامپیوتر ،موبایل ،تبلت) ،سیستم عامل ،نام کشور مهمان ،مدل و رزولوشن ابزار مورد استفاده و  ...به
طور خودکار اخذ میشود .که این اطالعات در قالب گزارشهای آماری جهت بهبود عملکرد پرتال سازمان استفاده
میشوند.
امنیت اطالعات
متعهدیم که امنیت اطالعات شما را تضمین نماییم و برای جلوگیری از هر نوع دسترسی غیرمجاز و افشای اطالعات شما،
از همه شیوههای الزم استفاده میکنیم تا امنیت اطالعات گردآوری شده ،حفظ شود .توجه داشته باشید که برخی از
اطالعات شخصی شما ،هنگامی که پیام و یا مطلبی را در بخش گفتگوی آنالین و یا شبکههای اجتماعی ارسال میکنید،
در اختیار عموم قرار گرفته و ممکن است این اطالعات ،خارج از کنترل ما موجب سوء استفادههای احتمالی و ارسال
پیامهای ناخواسته از سوی دیگران شود.
کوکیها
کوکیها فایلهای کوچکی هستند که توسط سایتهایی که از آن ها بازدید میکنید بر روی رایانه شما ذخیره میشوند.
کوکیها فایلهای ارتباطی بین سرور و رایانه شما هستند که از نظر امنیتی برای رایانه شما کامال بی خطرند.

پیوند به دیگر سایتها
پرتال سازمان پیوندهایی به سایتهای دیگر دارد و هنگامی که از طریق پرتال ما به سایت دیگری منتقل میشوید،
مشمول قوانین سایت جدید هستید .این سایتها ممکن است که اطالعات دیگری را از شما دریافت کنند ،بدیهی است
جهت کسب اطالعات بیشتر باید با سایتهای ذیربط تماس برقرار نمایید.
تغییر در سیاستهای سایت
ممکن است با تغییر سرویسها و خدمات ما سیاست های کاری خود را بهبود و یا تغییر دهیم .به شما پیشنهاد میکنیم
که هر چند وقت یکبار این صفحه را مطالعه کنید تا از تغییرات احتمالی سیاستهای ما آگاه شوید.

