
 حفظ حریم شخصی(خصوصی) 
کنیم که چه اطالعاتی را از شما گردآوري کرده، چگونه از اطالعاتی که در بیانیه حفظ حریم شخصی تشریح می

کنیم. ما حفظ حریم ها حفاظت میناستفاده و از آدهید، هنگام مراجعه به این پایگاه اینترنتی در اختیارمان قرار می
کنیم. اگر در هنگام استفاده از این پایگاه اینترنتی، از شما اطالعاتی بخواهیم که شخصی شما را تضمین می

توانید مطمئن باشید که از آن تنها بر اساس اصول مطرح شده در این بیانیه استفاده تان را آشکار کند میهویت
ها و امکانات ما بوده و ما در قبال اقدامات هاي ما محدود به تواناییدر هر حال تعهدات و مسئولیتشود. می

مجرمانه و یا حوادث و رویدادهاي غیرمترقبه یا اتفاقاتی که منتسب یا ناشی از اقدامات ما نباشد، مسئولیت و یا 
توانید با مراجعه به این عمال شود. شما میممکن است در آینده تغییرات در این سند ا  .تعهدي نخواهیم داشت

 .صفحه از تغییرات ایجاد شده در بیانیه حفظ حریم شخصی ما مطلع شوید
 کنیم؟چه اطالعاتی را گردآوري می

 :ما ممکن است این اطالعات را از شما بگیریم
 نام و عنوان شغلی

 اطالعات تماس از جمله آدرس و آدرس نامه الکترونیک
 رسانیي اطالعي پشتیبانی و نحوهاطالعاتی برا

 اطالعات مرتبط با نظرسنجی از مخاطبان
 اطالعات اساسنامه شرکت

  
 کنیم؟گیریم چه میبا اطالعاتی که می

کنیم.به طور خاص، از ما از این اطالعات براي شناخت نیازهاي شما و ارائه پیشنهادهاي بهتر به شما استفاده می
 :کنیمها استفاده مییت براي این هدفاطالعات گردآوري شده در سا

 ایجاد بانک اطالعاتی مخاطبان یا همکاران بالقوه
 هاي آني ارائهاستفاده از اطالعات براي بهبود خدمات یا نحوه

   ي امکانات جدید، پیشنهادهاي ویژه و یا دیگر اطالعاتارائه
کنیم. براي جلوگیري از هر نوع دسترسی غیرمجاز ما متعهدیم که امنیت اطالعات شما را تضمین  امنیت اطالعات

کنیم تا امنیت اطالعاتی را که به صورت آنالین هاي الزم استفاده میو افشاي اطالعات شما از همه شیوه
 .کنیم، حفظ شودگردآوري می

 هاي دیگري لینک شود. وقتی که شما از طریق اینسایت ما ممکن است به سایت هاي دیگرلینک به سایت
ها ها کنترل نداریم. درباره این سایتشوید، توجه داشته باشید که ما بر دیگر سایتها از سایت ما خارج میلینک

 .شما باید به بیانیه حریم شخصی آنها مراجعه کنید
فروشیم و به هیچ شکل دیگري ما اطالعات شخصی شما را به اشخاص ثالث نمی کنترل اطالعات شخصی شما

 .دهیم، مگر اینکه از طرف مراجع قضایی حکمی براي این کار دریافت کنیمقرار نمیدر اختیارشان 

 
 دکتر مرتضی بحرانی مدیر کل دامپزشکی استان بوشهر

      


