
بیانیه حریم خصوصی
اطالعات شخصی هر فرد بخشی از حریم : یانیه حریم خصوصیبمختصري از چیستی و اهداف -

خصوصی وي محسوب میشود حفاظت بیشتر از حقوق شخصی افراد در شبکه نه تنها موجب حفظ 
کاربران می شود بلکه باعث اعتماد بیشتر و مشارکت آنها در فعالیت هاي جاري می گردد امنیت 

ي استفاده ازا اطالعاتی است که در هنگام ي نوع و نحوههدف از این بیانیه آگاه ساختن شما درباره
بازدید از سایت از جانب شما دریافت می گردد. 

اده مبراساس شرکت برق منطقه اي آذربایجان : ریم خصوصیبرخی موارد قانونی در رابطه با ح-
خود را ملزم به رعایت 28/11/1395شوراي عالی اداري مورخ 1127128تصویب نامه شماره 7

حریم خصوصی همه افراد و کاربران و بگاه دانسته و از کاربران آن دسته از اطالعات را که فقط به 
از انتشار آن یا در اختیار قرار دادن آن به دیگران منظور ارائه خدمات کفایت می کند دریافت کرده و

خودداري می نماید. 
اطالعات جمع آوري شده از بازدیدکنندگان ، صرفاً براي : ارائه اهداف از گرفتن برخی اطالعات-

بهبود کیفیت خدمات و محتواي سایت مورد استفاده قرار می گیرند و هیچ بخشی از اطالعات 
ن اطالع و اجازه ي قبلی با فرد یا موسسه ي دیگري در میان نخواهیم گذاشت. شخصی شما را بدو

: این سایت جهت جمع آوري مختصري از فناوري هاي بکار گرفته شده در دریافت ازاطالعات-
مورد نیاز خود از فناوري متعارف کوکی استفاده می کند کوکی حجم از اطالعات است که معموال 

یسک سخت و یا در مواردي بر روي حافظه موقت کامپیوتر شما از جانب سرویس دهنده بر روي د
نوشته می شود ار آنجایی که کوکی ها فاقد هرگونه داده اي جهت اجراي فرامین و کدهاي کامپیوتري 
است ناقل ویروس هاي کامپیوتري نبوده و لذا نمی تواند کامپیوتر شخصی شما را آلوده سازد همچنین 

ی به کار گرفته شده در این سایت قابلیت کشف و ثبت نشانی پست الکترونیک شما را ندارد. کوک
)Hypertext Transfer Protocol		SHTTP		همچنین براي تبادل امن اطالعات از پروتکل

eSecur		 (گرددمیاستفاده.				SHTTPيباط بر روشامل یک ارت		نپروتکل انتقال ابرمت		است که 
	لتوسط امنیت الیه انتقا 	يرمزگذار	 ترین اهداف استفاده شود. مهممی	

.تهاي انتقالی اسیکپارچگی داده		و	یحریم خصوص		زوبگاه، حفاظت ا	یسنجاصالت	HTTPS	زا
شما به ما کمک میکند تا در ipبیان برخی از اطالعات که از کاربران ثبت خواهد شد مثالً ثبت نشانی 

تشخیص و رفع مشکالت مربوط به سرویس دهنده و کنترل بهتر آن اقدام کنیم.
ه : توجه داشته باشید کطه با برخی از وقایع که ناشی از ارائه اطالعات فرد دروبگاههشدار در راب-

برخی از اطالعات شخصی شما هنگامی که پیام و یا مطلبی را در بخش تاالرهاي گفتگو و یا سایر 



ات خارج از قسمت هاي سایت ارسال می کنید در اختیار عموم قرار گرفته وممکن است این اطالع
استفاده هاي احتمالی و ارسال پیام هاي ناخواسته از سوي دیگران شود. سوءبوجمکنترل ما 


