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سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان مدیریت و برنامه ریسی استان مرکسی
بیانیه حریم خصوصی
حزین خصَصی حمی است کِ ثزاسبس آى افزاد هی تَاًٌذ تقییي کٌٌذ کِ دیگزاى تب چِ اًذاسُ هی تَاًٌذ ثِ
لحبػ کویت ٍ کیفیت ،اعالفبتی درثبرُ آًبى داشتِ ثبشٌذ .ثب شٌبخت هفَْم حزین خصَصی ،در تقزیف هختصبت ٍ
چ برچَة ایي حزین ٍ فضبی اهي در درجِ اٍل ثزای خَد ٍ سپس ثزای دیگزاى هی تَاًین رٍاثظ ایوي تز ٍ سبلوتزی
را تجزثِ کٌین .حزین خصَصی هفَْهی است کِ در کٌبر حزین فوَهی هقٌب هی یبثذ ٍ ایي دٍ حزین ثب آگبّی
شْزًٍذاى اس هزاتت حمَلی ٍ اجتوبفی حبکن ثز ّز یک اس دٍ فضب  ،حزهت خَد را ثذست هی آٍرًذ ٍ ایي حزهت
تب جبیی اداهِ خَاّذ یبفت کِ حزین خصَصی ٍ حزین فوَهی یکذیگز را ًمض ًکٌٌذ
حزین شخصی شوب هزاجقِ کٌٌذُ هحتزم ثِ پَرتبل سازمان مدیریت و برنامه ریسی استان مرکسی ثزای هب
هحتزم شوزدُ هیشَد.
حفبؽت ثیشتز اس حزین خصَصی افزاد در شجکِ ًِ ،تٌْب هَجت حفؼ اهٌیت کبرثزاى هیشَد ،ثلکِ ثبفج افتوبد
ثیشتز ٍ هشبرکت آًْب در فقبلیتّبی جبری هیگزددّ .ذف اس ایي ثیبًیِ ،آگبُ سبختي شوب درثبرُی ًَؿ ٍ ًحَُی
استفبدُ اس اعالفبتی است کِ در ٌّگبم ثبسدیذ اس ایي سبیت ،اس جبًت شوب دریبفت هیگزدد.
درایي ثیبًِ کِ آى را "ثیبًیِ حزین شخصی" هیًبهین،هٌؾَر اس "هب /سبسهبى" سازمان مدیریت و برنامه ریسی
استان مرکسی هی ثبشذ.
هخبعت توبم افزادی ّستٌذ کِ ثِ ٍة سبیت/پَرتبل هب هزاجقِ کزدُ ٍ یب اس خذهبت ارائِ شذُ در ٍة
سبیت/پَرتبل هب استفبدُ هیًوبیٌذ.
ایي سبسهبى ثزاسبس هبدُ  7تصَیت ًبهِ شوبرُ  2217211شَرای فبلی اداری هَرخ  2931/21/11خَد را هلشم ثِ
رفبیت حزین خصَصی ّوِ افزاد ٍ کبرثزاى ٍة سبیت/پَرتبل خَد داًستِ ٍ اس کبرثزاى آى دستِ اس اعالفبت را کِ
فمظ ثِ هٌؾَر ارائِ خذهبت کفبیت هیکٌذ دریبفت کزدُ ٍ اس اًتشبر آى یب در اختیبر لزاردادى آى ثِ دیگزاى
خَدداری هیًوبیذ.
ثزخی اس اعالفبت شوب در ٌّگبم ثبسدیذ اس صفحبت ٍة سبیت ٍ یب حجت ًؾزات ٍ ارتجبط ثب هب حجت هیگزدًذ.
اعالفبت جوـ آٍری شذُ اس ثبسدیذکٌٌذگبى ،صزفبً ثزای ثْجَد کیفیت خذهبت ٍ هحتَای سبیت هَرد استفبدُ لزار
هیگیزًذ ٍ ّیچ ثخشی اس اعالفبت شخصی شوب را ثذٍى اعالؿ ٍ اجبسُی لجلی ،ثب فزد یب هَسسِی دیگزی در هیبى
ًخَاّین گذاشت.
هب در ثقضی اس هَالـ اس جولِ ارائِ خذهبت ثصَرت الکتزًٍیکی ٍ غیزحضَری هستلشم دریبفت اعالفبت شخصی
شوب (افن اس ًبم ٍ ًبم خبًَادگی،اعالفبت توبس،آدرس ٍ )...هی ثبشین کِ ایي سبسهبى در توبهی ایي هَارد هتقْذ ثِ
حفؼ اعالفبت شخصی شوب هی ثبشذ ٍ ثِ ّیچ ٍجِ اعالفبت فزدی ٍ شخصی شوب را افشب ًوی کٌذ.
هب در لجبل الذاهبت هجزهبًِ ٍ یب حَادث ٍ رٍیذادّبی غیزهتزلجِ ٍ یب اتفبلبتی کِ هٌتست یب ًبشی اس الذاهبت هب
ًجبشذ هسئَلیت ٍ یب تقْذی ًخَاّین داشت.

هب اعالفبت شخصی شوب را ثِ ّیچ شکل در اختیبر اشخبص حبلج لزار ًوی دّین  ،هگز ایٌکِ اس عزف هزاجـ لضبیی
حکوی ثزای ایي کبر دریبفت کٌین.
ایي سبیت جْت جوـ آٍری اعالفبت هَرد ًیبس خَد اس فٌبٍری هتقبرف کَکی استفبدُ هی کٌذ .کَکی حجن کَچکی
اس اعالفبت است ،کِ هقوَالً ثز رٍی دیسک سخت ٍ یب در هَاردی ثز رٍی حبفؾِ هَلت کبهپیَتز شوب اس جبًت
سزٍیس دٌّذُ ًَشتِ هی شَد .اس آًجبیی کِ کَکی ّب فبلذ ّزگًَِ دادُ ای جْت اجزای فزاهیي ٍ کذّبی
کبهپیَتزی استً ،بلل ٍیزٍس ّبی کبهپیَتزی ًیست ٍ لذا ًوی تَاًذ کبهپیَتز شخصی شوب را آلَدُ سبسد.
ّوچٌیي کَکی ثِ کبر گزفتِ شذُ در ایي سبیت ،لبثلیت کشف ٍ حجت ًشبًی پست الکتزًٍیکی شوب را ًذارد.
ّوچٌیي ثزای تجبدل اهي اعالفبت اس پزٍتکل ) HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure

استفبدُ هی گزدد  HTTPSشبهل یک ارتجبط ثز رٍی پزٍتکل اًتمبل اثزهتي است کِ تَسظ اهٌیت الیِ اًتمبل
رهشگذاری هیشَد .هْنتزیي اّذاف استفبدُ اس  HTTPSاصبلتسٌجی ٍثگبُ ،حفبؽت اس حزین خصَصی ٍ
یکپبرچگی دادُّبی اًتمبلی است.
در آخز خبعز ًشبى هی سبسد ایي ثیبًیِ حفؼ حزین شخصی درهَرد ًحَُ جوـ آٍری ٍ استفبدُ اس اعالفبت تَسظ
ٍة سبیت/پَرتبل ّبیی کِ سبسهبى هذیزیت ٍ ثزًبهِ ریشی استبى هزکشی کٌتزلی ثزرٍی آى ّب ًذارد ،صذق ًوی
کٌذ .اگز اس یک ٍة سبیت کِ هب ثِ آى اشبرُ کزدُ این ٍ یب ثِ آى پیًَذ (لیٌک) دادُ این ،ثبسدیذ هی کٌیذ ،ثیبًیِ
حفؼ حزین شخصی ّوبى ٍة سبیت را ،لجل اس ارائِ اعالفبت ثِ آى،هغبلقِ ًوبییذ.
ثب تَجِ ثِ اهکبى تغییزلَاًیي ٍ یب خظ هشی فقبلیت سبسهبى ،حك ایجبد تغییز در ایي ثیبًیِ ثزای هب هحفَػ است.
سبسهبى هذیزیت ٍ ثزًبهِ ریشی استبى هزکشی هوکي است گْگبُ ایي ثیبًِ حزین خصَصی را ثِ هٌؾَر ثبستبة
فیذثکّبی دستگبّْبی اجزایی ٍ ارثبة رجَؿ ثِرٍسرسبًی کٌذ .سبسهبى هذیزیت ٍ ثزًبهِ ریشی استبى هزکشی
شوب را تشَیك هیکٌذ تب ثِ عَر دٍرُای ایي ثیبًیِ را هزٍر کٌیذ تب اس ًحَُ حفبؽت اعالفبت شوب تَسظ سبسهبى
هذیزیت ٍ ثزًبهِ ریشی استبى هزکشی هغلـ شَیذ.
درصَرتی کِ سَال یب ًؾزی درهَرد ثیبًیِ حفؼ حزین شخصی سازمان مدیریت و برنامه ریسی استان مرکسی
داریذ ،ثب پست الکتزًٍیکی markazi.mporg@iran.irثب هب توبس ثگیزیذ.
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