بيانيه حريم خصوصی
در بيانيه حفظ حريم شخصي تشريح ميکنيم که چه اطالعاتي را از شما گردآوري کرده ،چگونه از اطالعاتي که هنگام مراجعه به اين پايگاه اينترنتي در اختيارمان
قرار ميدهيد ،استفاده و از آنها حفاظت ميکنيم.
ما حفظ حريم شخصي شما را تضمين ميکنيم .اگر در هنگام استفاده از اين پايگاه اينترنتي ،از شما اطالعاتي بخواهيم که هويتتان را آشکار کند ميتوانيد مطمئن
باشيد که از آن تنها بر اساس اصول مطرح شده در اين بيانيه استفاده ميشود .در هر حال تعهدات و مسئوليتهاي ما محدود به تواناييها و امکانات ما بوده و ما در
قبال اقدامات مجرمانه و يا حوادث و رويدادهاي غيرمترقبه يا اتفاقاتي که منتسب يا ناشي از اقدامات ما نباشد ،مسئوليت و يا تعهدي نخواهيم داشت.
ممکن است در آينده تغييرات در اين سند اعمال شود .شما ميتوانيد با مراجعه به اين صفحه از تغييرات ايجاد شده در بيانيه حفظ حريم شخصي ما مطلع شويد.

اين سازمان بر اساس ماده  7تصويبنامه شماره  1127128شوراي عالي اداري مورخ  28/12/1395خودرا ملزم به رعايت حريم خصوصي همه افراد وکاربران وبگاه
دانسته و از کاربران آن دسته از اطالعات را که فقط به منظور ارائه خدمات کفايت مي کند دريافت کرده واز انتشار آن يا در اختيار قراردادن آن به ديگران خود
داري مي نمايد .
اطالعات جمع آوري شده از بازديدکنندگان صرفاً براي بهبود کيفيت خدمات ومحتواي سايت مورد استفاده قرار مي گيرد و هيچ بخشي از اطالعات شخصي شما را
بدون اطالع واجازه قبلي با فرد يا موسسه ديگري در ميان نخواهيم گذاشت.
چه اطالعاتي را گردآوري ميکنيم؟
ما ممکن است اين اطالعات را از شما بگيريم:

نام و عنوان شغلي
اطالعات تماس از جمله آدرس و آدرس نامه الکترونيک
اطالعاتي براي پشتيباني و نحوهي اطالعرساني

اطالعات مرتبط با نظرسنجي از مخاطبان

با اطالعاتی که میگيريم چه میکنيم؟

ما از اين اطالعات براي شناخت نيازهاي شما و ارائه پيشنهادهاي بهتر به شما استفاده میکنيم.به طور خاص ،از اطالعات گردآوري شده در سايت براي اين هدفها
استفاده میکنيم:
ايجاد بانک اطالعاتی مخاطبان يا همکاران بالقوه
استفاده از اطالعات براي بهبود خدمات يا نحوهي ارائهي آنها
ارائهي امکانات جديد ،پيشنهادهاي ويژه و يا ديگر اطالعات
امنيت اطالعات
ما متعهديم که امنيت اطالعات شما را تضمين کنيم .براي جلوگيري از هر نوع دسترسی غيرمجاز و افشاي اطالعات شما از همه شيوههاي الزم استفاده میکنيم تا
امنيت اطالعاتی را که به صورت آنالين گردآوري میکنيم ،حفظ شود.
لينک به سايتهاي ديگر
سايت ما ممکن است به سايتهاي ديگري لينک شود .وقتی که شما از طريق اين لينکها از سايت ما خارج میشويد ،توجه داشته باشيد که ما بر ديگر سايتها کنترل
نداريم .درباره اين سايتها شما بايد به بيانيه حريم شخصی آنها مراجعه کنيد.

کنترل اطالعات شخصی شما
ما اطالعات شخصی شما را به اشخاص ثالث نمیفروشيم و به هيچ شکل ديگري در اختيارشان قرار نمیدهيم ،مگر اينکه از طرف مراجع قضايی حکمی براي اين کار
دريافت کنيم.
چگونگی بهره برداري از اطالعات :
محل ذخيره اطالعات  ،نحوه استفاده از آنها  ،افراد ويا سازمانهايی که به آن دسترسی دارند به شرح ذيل می باشد :
کليه اطالعات درگاه الکترونيکی سازمان جنگلها  ،مراتع وآبخيزداري کشور و کليه زير درگاههاي ستادي واستانی آن در سرورهاي داخلی تحت نظارت سازمان
جنگلها  ،مراتع وآبخيزداري کشور نگهداري می گردد و باالترين سطوح امنيتی در آنها رعايت شده است .اطالعات اخذ شده از کاربران صرفاً در اختيار متوليان
رسيدگی به درخواستهاي مطرح شده کاربران قرار خواهد گرفت اين متوليان شامل واحدهاي زير مجموعه سازمان جنگلها  ،مراتع وآبخيزداري کشور می باشد .

