
  (Privacy Policy)رويه حريم بازديد كننده 
، مشخصات و پست الكترونيكي كه از هـر طريـق            كليه اطالعات ارائه شده توسط بازديد كنندگان شامل نام         •

هاي سايت يا فايلهاي ارسالي يا نامه هاي الكترونيكي ارسال شده يا توسط              ممكن شامل و نه محدود به فرم      
جزو اطالعات شخصي مشتريان حساب شود       مع آوري شوند به نحوي كه     هاي خودكار وب سايت ج     مكانيزم

  .حريم بازديد كننده محسوب شده و از اين رويه مطابعت مي نمايد
، نـام    در صورت تمايل بازديد كننده به دريافت اطالعات يا خـدمات ، اطالعـات خـصوصي خـود نظيـر نـام                      •

كه از طريق     و هرگونه مشخصات خصوصي ديگر     ، آدرس پست الكترونيكي ، تلفن ، آدرس پستي         خوانوادگي
آن بازديد كننده قابل شناسايي ، تاييد و رديابي باشد را توسط فرمهاي مخصوص يا ساير روشـها در اختيـار        

  .يا انجام درخواست مشتري مورد استفاده قرار گيرد سايت قرار داده تا فقط جهت ارسال پاسخ مناسب
عات عمومي بازديد كننده بطور خودكار از طريـق مرورگـر يـا هـر روش       در هر بازديد از صفحات سايت اطال       •

، نـرم افزارهـاي مـورد اسـتفاده ،           دامنه اين اطالعات شامل نحوه جستجو     . گردد خودكار ديگر استخراج مي   
 و نظاير آن مي گـردد و فقـط          (IP)، كشور مبدا ، كلمات كليدي جستجو ، آدرس ارتباط            مشخصات مرورگر 
كه امكان رديابي بازيد كننده خاص و بطـور اختـصاصي            اطالعات به نحوي   و استخراج  ريجهت مصارف آما  

  .امكان پذير نباشد مورد استفاده قرار خواهد گرفت
حق حفظ و استفاده نامحدود از كليه اطالعات جمع آوري شده شامل اطالعات خصوصي و عمـومي بازديـد                    •

  .زان فناوري اطالعات محفوظ مي باشدكنندگان در چهار چوب اين رويه براي شركت پوياسا
شركت پوياسازان فناوري اطالعات از اطالعات شخصي جمع آوري شده اعم از خصوصي يـا عمـومي جهـت                    •

  .انجام تبليغات الكترونيكي مستقيم براي شخص بازديد كننده استفاده نخواهد نمود
 مرتبط به ايـن سـايت و حتـي سـاير             شده و كليه پيوندهاي    pouyasazan.org اين رويه فقط شامل سايت     •

شـركت پوياسـازان فنـاوري      و يا متعلق بـه      شركت پوياسازان فناوري اطالعات     سايتهاي طراحي شده توسط     
بازديد كننده شخصاً در هنگام بازديد از هر يك از پيوندها موظف به             . از شمول آن خارج مي باشند     اطالعات  

  .ورد نظر مي باشدكسب اطالعات در ارتباط با رويه هاي سايت م
نهايـت دقـت و رعايـت اصـول          در جمـع آوري اطالعـات بازيدكننـدگان       شركت پوياسازان فناوري اطالعات      •

امنيتي را در حد توان خود خواهد نمود ولي در هيچ يك از موارد تضمين يا تعهدي در قبال اطالعات نشت                     
فـراد و روشـهاي غيـر مجـاز را نخواهـد            كرده يا ربوده شده در هنگام ارسال يا نگهداري در سيستم توسط ا            

  .نمود
، عدم رعايت قـوانين يـا رويـه هـاي            در صورت مشاهده موارد امنيتي نظير اخالل ، سعي در نفوذ غير مجاز             •

سايت و نظاير آن يا در خواست مراجع قانوني كليه اطالعات جمع آوري شده مـرتبط از پوشـش ايـن رويـه                  
  .تيار مراجع ذي صالح قرار خواهد گرفتو بالفاصله جهت پيگيري در اخ ، خارج

شركت پوياسازان فناوري اطالعات تحت هيچ شرايط نسبت به فروش يا واگذاري اطالعات اختصاصي جمـع                 •
  . به شخص ثالث اقدام نخواهد نمود آوري شده در ارتباط با بازديدكنندگان

ا بـدون اعـالم قبلـي بـراي خـود           شركت پوياسازان فناوري اطالعات حق حذف ، اضافه يا تغيير اين رويـه ر              •
محفوظ دانسته و بازديد كننده موظف به كسب آگاهي از اين تغييرات به همين طريق و در همـين قـسمت            

بديهي است ادامه استفاده از خدمات سايت به هر نحو دليل بر پـذيرفتن شـرايط جديـد                  . از سايت مي باشد   
  .خواهد بود


