
 ی(حفظ حریم شخصی)خصوص

کٌین کِ چِ اطالػبتی را از شوب گردآٍری کردُ، چگًَِ از اطالػبتی کِ ٌّگبم هراجؼِ بِ ایي  در بیبًیِ حفظ حرین شخصی تشریح هی
اگر در کٌین.  کٌین. هب حفظ حرین شخصی شوب را تضویي هی ّب حفبظت هی ى دّیذ، استفبدُ ٍ از آ پبیگبُ ایٌترًتی در اختیبرهبى قرار هی

تَاًیذ هطوئي ببشیذ کِ از آى تٌْب بر اسبس  تبى را آشکبر کٌذ هی ٌّگبم استفبدُ از ایي پبیگبُ ایٌترًتی، از شوب اطالػبتی بخَاّین کِ َّیت
هب در قببل ّب ٍ اهکبًبت هب بَدُ ٍ  ّبی هب هحذٍد بِ تَاًبیی شَد. در ّر حبل تؼْذات ٍ هسئَلیت اصَل هطرح شذُ در ایي بیبًیِ استفبدُ هی

 اقذاهبت هجرهبًِ ٍ یب حَادث ٍ رٍیذادّبی غیرهترقبِ یب اتفبقبتی کِ هٌتسب یب ًبشی از اقذاهبت هب ًببشذ، هسئَلیت ٍ یب تؼْذی ًخَاّین

یِ حفظ تَاًیذ بب هراجؼِ بِ ایي صفحِ از تغییرات ایجبد شذُ در بیبً هوکي است در آیٌذُ تغییرات در ایي سٌذ اػوبل شَد. شوب هی  .داشت

 .حرین شخصی هب هطلغ شَیذ

 کنیم؟ چه اطالعاتی را گردآوری می

 :هب هوکي است ایي اطالػبت را از شوب بگیرین

 ًبم ٍ ػٌَاى شغلی 

 اطالػبت توبس از جولِ آدرس ٍ آدرس ًبهِ الکترًٍیک 

 َُرسبًی ی اطالع اطالػبتی برای پشتیببًی ٍ ًح 

 اطالػبت هرتبط بب ًظرسٌجی از هخبطببى 

 ت اسبسٌبهِ شرکتاطالػب 

  

 کنیم؟ گیریم چه می با اطالعاتی که می

کٌین.بِ طَر خبص، از اطالػبت گردآٍری شذُ در  هب از ایي اطالػبت برای شٌبخت ًیبزّبی شوب ٍ ارائِ پیشٌْبدّبی بْتر بِ شوب استفبدُ هی

 :کٌین ّب استفبدُ هی سبیت برای ایي ّذف

  اطالػبتی هخبطببى یب ّوکبراى ببلقَُایجبد ببًک 

 َُّب ی آى ی ارائِ استفبدُ از اطالػبت برای بْبَد خذهبت یب ًح 

 ِی اهکبًبت جذیذ، پیشٌْبدّبی ٍیژُ ٍ یب دیگر اطالػبت  ارائ  

شبی اطالػبت هب هتؼْذین کِ اهٌیت اطالػبت شوب را تضویي کٌین. برای جلَگیری از ّر ًَع دسترسی غیرهجبز ٍ اف امنیت اطالعات

 .کٌین، حفظ شَد کٌین تب اهٌیت اطالػبتی را کِ بِ صَرت آًالیي گردآٍری هی ّبی الزم استفبدُ هی شوب از ّوِ شیَُ

ّب از سبیت هب خبرج  ّبی دیگری لیٌک شَد. ٍقتی کِ شوب از طریق ایي لیٌک سبیت هب هوکي است بِ سبیت های دیگر لینک به سایت

 .ّب شوب ببیذ بِ بیبًیِ حرین شخصی آًْب هراجؼِ کٌیذ ّب کٌترل ًذارین. درببرُ ایي سبیت یذ کِ هب بر دیگر سبیتشَیذ، تَجِ داشتِ ببش هی

فرٍشین ٍ بِ ّیچ شکل دیگری در اختیبرشبى قرار  هب اطالػبت شخصی شوب را بِ اشخبص حبلج ًوی کنترل اطالعات شخصی شما

 .برای ایي کبر دریبفت کٌین دّین، هگر ایٌکِ از طرف هراجغ قضبیی حکوی ًوی

 


