
 بیانیه حریم خصوصی

 های سازمان نقشه برداری کشورها و وب سایت تالورپ محترمکاربران قابل توجه 

 :را به اطالع میرساندخود بیانیه حریم خصوصی  ،سازمان نقشه برداری کشور بدینوسیله

 محسوب وی خصوصی حریم از فرد را که بخشی هر شخصی سازمان نقشه برداری کشور موظف است، اطالعات

اطالعات سازمان،  داند.های کاربر میشود؛ محافظت کند. بدین منظور سازمان خود را ملزم به حفاظت دادهمی

شده، شده، امن و حفاظتد، به شکل کنترلنابر روی سرورهای رایانه فراهم کرده کاربرانای که شخصی و هویتی

 . کندشده محافظت میها، استفاده و افشاهای تاییدنسیاز دستر

 :کنیدها، اعالم رضایت میهای الکترونیکی، شما نسبت به موارد ذیل پیرامون دادهتکمیل فرم با

 شماهویتی آوری اطالعات جمع -1

، ـ مانند آدرس ایمیل، نام و شماره تلفناشخاص حقیقی اطالعات هویتی و شخصی سازمان نقشه برداری کشور 

شماره اقتصادی  شناسه ملی و یا سازمان،  نام شرکتبرای اشخاص حقوقی کد پستی و و  پستیآدرس  کد ملی، 

 .کندرا گردآوری می

 استفاده از اطالعات شخصی شما -2

کند تا بتواند خدماتی که شما آوری و استفاده میاطالعات شخصی شما را جمعسازمان نقشه برداری کشور 

ها به منظور تحقیق و بررسی نظر شما طریق نظرسنجیاز سازمان  ممکن است اید را ارائه دهد.درخواست کرده

 .ای که ممکن است ارائه شود، با شما تماس بگیردچنین خدمات بالقوهپیرامون خدمات فعلی و هم

 هااستفاده از کوکی -3

تان سازی تجربه آنالینها به منظور کمک کردن به شما در راستای شخصیاز کوکیهای سازمان وب سایت

سایت بر روی هارد دیسک شما قرار داده کند. یک کوکی یک فایل متنی است که توسط سرور وباستفاده می

ها به رایانه شما مورد استفاده قرار گیرند. ها یا ارائه ویروستوانند به منظور اجرای برنامهها نمیشود. کوکیمی

ای که کوکی را به شما نسبت داده، ها مشخصا متعلق به شما هستند و تنها توسط یک وب سرور در دامنهکوکی

جویی در زمان شماست. کردن تسهیالتی به منظور صرفهها فراهمیکی از مقاصد اصلی کوکی .قابل خواندن است

 اید.گوید که شما به صفحه خاصی بازگشتههدف یک کوکی این است که به وب سرور می



کنند اما اگر ها را قبول میمرورگرها به طور خودکار کوکیها را دارید. بسیاری از شما توانایی پذیرش یا رد کوکی

ها ها تنظیم کنید. اگر خواستید کوکیتوانید معموال تنظیمات مرورگر خود را برای نپذیرفتن کوکیخواستید، می

 .استفاده کنید سازمان های تعاملی خدماتطور کامل از ویژگینتوانید بهرا رد کنید، ممکن است 

 

مورد های سازمان  سایت محتوای و خدمات بهبود کیفیت برای صرفاٌ شده از بازدیدکنندگان، آوریجمع اطالعات

 یمؤسسه یا فرد با قبلی، یاجازه و اطالع را بدون شما شخصی اطالعات گیرند و هیچ بخشی ازاستفاده قرار می

 اینکه از طرف مراجع قضایی حکمی برای این کار دریافت کنیم.  مگر؛ گذاشت نخواهیم میان در دیگری


