بیانیه حفظ حر م خصو

ار ران سایت آبفای بوش ر

ر ار ر ،بخ از حر م خصو وی محسوب می شود .حفاظت ب ش از حقوق
افراد در
اطﻼعات
شبکه ،نه ت ا موجب حفظ امن ت ار ران می شود ،بلکه باعث اعتماد ب ش و مشارکت آ ا در فعالی ای جاری می گردد.
دف از این بیانیه ،آ اه ساخ ن شما در اره ی نوع و نحوه ی استفاده از اطﻼعا ی است که در ن ام بازدید از سایت ،از
جانب شما در افت میگردد.
شرکت آب و فاضﻼب استان بوش ر براساس ماده  ۷تصو ب نامه شماره  ۱۱۲۷۱۲۸شورای عا اداری ،مورخ
مه افراد و ار ران و اه دا سته و از ار ران آن دسته از اطﻼعات
 ۱۳۹۵/۱۲/۲۸خود را ملزم به رعایت حر م خصو
را که فقط به منظور ارائه خدمات کفایت میکند ،در افت کرده و از ان شار آن یا در اختیار قرار دادن آن به دیگران
خودداری می نماید.
اطﻼعات جمع آوری شده از بازدیدکنند ان ،صرفا برای بود کیفیت خدمات و محتوای سایت مورد استفاده قرار می
شما را بدون اطﻼع و اجازه ی قب  ،با فرد یا مؤسسه ی دیگری در میان نخوا یم
گ ند و یچ بخ از اطﻼعات
گذاشت.
این سایت ج ت جمع آوری اطﻼعات مورد نیاز خود از فرم ا و فناوری  HTTPو  HTTPSاستفاده میکند .عﻼوه
بر این  IPشما در تار خ و زمان پر کردن فرم ا توسط شما به صورت خود ار در سامانه ث ت می گردد.
ث ت شا ی  IPشما به ما کمک می کند تا در
کنیم.

یص و رفع مشکﻼت مر وط به سرو س د نده و کن ل

آن اقدام

شما ،ن امی که پیام و یا مطل را در بخش تاﻻر ای گفت و و یا سایر
توجه داشته باشید که بر از اطﻼعات
قسم ای سایت ارسال میکنید ،در اختیار عموم قرار گرفته و ممکن است این اطﻼعات ،خارج از کن ل ما موجب سوء
استفاده ای احتما و ارسال پیام ای ناخواسته از سوی دیگران شود.
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