حريم خصوصی شما مراجعه كننده محترم به پورتال شركت توزيع نيروي برق استان مازندران براي مـا محتـرم شـمرده
می شود .حفاظت بيشتر از حريم خصوصی افراد در شبكه  ،نه تنها موجب حفظ امنيت كـاربران مـی شـود  ،بلكـه باعث
اعتماد بيشتر و مشاركت آنها در فعاليتهاي جاري ميگردد  .هدف از اين بيانيه  ،آگاه ساختن شما دربـاره ي نوع و نحوه
ي استفاده از اطلاعاتی است كه در هنگام بازديد از اين سايت  ،از جانب شما دريافت ميگردد.
دراين بيانه كه آن را "بيانيه حريم خصوصی" می ناميم: منظور از "ما /سازمان" شركت توزيع نيروي برق استان مازندران می باشد.
 مخاطب تمام افرادي هستند كه به وب سايت/پورتال ما مراجعه كرده و يا از خدمات ارائه شده در وب سايت/پورتال ما
استفاده مينمايند.
 اين سازمان براساس ماده  ٧تصويب نامه شماره  ٢٢١٧٢١١شوراي عالی اداري مورخ  ٢٩٣١/٢١/١١خود را ملزم بهرعايت حريم خصوصی همه افراد و كاربران وب سايت/پورتال خود دانسته و از كاربران آن دسته از اطلاعات را كه فقط به
منظور ارائه خدمات كفايت ميكند  ،دريافت كرده و از انتشار آن يا در اختيار قراردادن آن به ديگران خودداري مينمايد.
برخی از اطلاعات شما در هنگام بازديد از صفحات وب سايت و يا ثبت نظرات و ارتباط با ما  ،ثبت ميگردند .اطلاعاتجمعآوري شده از بازديدكنندگان  ،صرفاً براي بهبود كيفيت خدمات و محتواي سايت مورد استفاده قرار ميگيرند و هيچ
بخشی از اطلاعات شخصی شما را بدون اطلاع و اجازه ي قبلی  ،با فرد يا موسسه ي ديگري در ميان نخواهيم گذاشت.
اين سايت جهت جمع آوري اطلاعات مورد نياز خود از فناوري متعارف كوكی استفاده می كند  .كوكی حجم كوچكی از
اطلاعات است  ،كه معمولاً بر روي ديسك سخت و يا در مواردي بر روي حافظه موقت كامپيوتر شما از جانب سرويس
دهنده نوشته می شود  .از آنجايی كه كوكی ها فاقد هرگونه داده اي جهت اجراي فرامين و كدهاي كامپيوتري است ،
ناقل ويروس هاي كامپيوتري نيست و لذا نمی تواند كامپيوتر شخصی شما را آلوده سازد  .همچنين كوكی به كار گرفته
شده در اين سايت  ،قابليت كشف و ثبت نشانی پست الكترونيكی شما را ندارد.
همچنين براي تبادل امن اطلاعات از پروتكل (  HTTPS) Secure Protocol Transfer Hypertextاستفاده
می گردد . HTTPSشامل يك ارتباط بر روي پروتكل انتقال ابرمتن است كه توسط امنيت لايه انتقال رمزگذاري ميشود
 .مهمترين اهداف استفاده از  HTTPSاصالت سنجی وبگاه  ،حفاظت از حريم خصوصی و يكپارچگی دادههاي انتقالی

است.

 در آخر خاطر نشان می سازد اين بيانيه حفظ حريم شخصی درمورد نحوه جمع آوري و استفاده از اطلاعات توسط وبسايت/پورتال هايی كه شركت توزيع برق مازندران كنترلی برروي آن ها ندارد ،صدق نمی كند .اگر از يك وب سايت كه
ما به آن اشاره كرده ايم و يا به آن پيوند (لينك) داده ايم  ،بازديد می كنيد  ،بيانيه حفظ حريم خصوصی همان وب سايت
را  ،قبل از ارائه اطلاعات به آن  ،مطالعه نماييد.
با توجه به امكان تغيير قوانين و يا خط مشی فعاليت سازمان  ،حق ايجاد تغيير در اين بيانيه براي ما محفوظ است.-درصورتی كه سوال يا نظري در مورد بيانيه حفظ حريم شخصی اين شركت داريد  ،با پست

الكترونيكی  info@maztozi.irتماس بگيريد.

