
 خصوصي حريم حفظ  بيانيه

تارنمای سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی نسبت به حفظ حریم خصوصی 
ای که تجربه آنالین امن و  گونه شما و همچنين گسترش تکنولوژی خود به

 قدرتمندتری را برای شما فراهم کند، متعهد است.

این بيانه حریم خصوصی در پایگاه اینترنتی سازمان جهاد کشاورزی خراسان  
ها را کنترل  آوری و استفاده از داده شود و فرایند جمع جنوبی به کار گرفته می

 کند.  می

سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان جنوبی، متعهد است که حریم شخصی 
ا ملزم به رعایت استانداردهای کاربران خود را حفظ نماید. بدین منظور خود ر

 داند. ها، می آوری و حفاظت  داده جهانی مورد نياز در جمع

باشد،  ما نيازمند دادن اطالعات از سوی کاربران نمي  سایت مشاهده صفحات وب
اما برخی موارد از جمله ارائه خدمات بصورت الكترونيكي  و غير حضوری مستلزم 

و پس از تحليل اطالعات اين خدمات به  دريافت اطالعات شخصی شما بوده 
گردد. این سازمان در تمامی این موارد متعهد به حفظ اطالعات  شما ارائه مي

باشد و به هيچ وجه اطالعات فردی و شخصی کاربران خود را  شخصی شما می
آوری و کاربرد  افشا نمی کند. در ادامه اقالم اطالعاتی مورد نياز و نحوه جمع

 ال بيان شده است.ها به اجم آن

ما حفظ امنيت اطالعات شخصی شما را امری بسيار جدی و مهم می دانيم و 
در  پورتال  خود از سياست های امنيتی و فناوري هایی استفاده می کنيم که 
برای محافظت از اطالعات شخصی طراحی شده اند. همچنين از روش ها و 

یم خصوصی کاربران به آنها دستورالعمل های امنيتی سختی که قوانين حفظ حر
نياز دارد، پيروی می کنيم. این روش های محافظتی ذخيره سازی، استفاده و 
انتشار همه اطالعات شما را دربر می گيرد و از دسترسی و استفاده غير مجاز 

 از این اطالعات جلوگيری می کند.

ه متعلق در بخش پيوندها، پيوندهای فعال به وب سایت های دیگر وجود دارد ک 
به سازمان های دیگر هستند. این وب سایت ها قوانين و کوکی های مختص 
خودشان را دارند که ما پيشنهاد می کنيم  قبل از استفاده از این وب سایت ها 

 آنها را مطالعه کنيد.

امکان ثبت و پيگيری پيشنهادات، درخواست ها و شکایات شما  سازمانتارنمای 
 "              -" منوی "تکریم و رضایت مندی مردم  متقاضيان گرامی از طریق

 باشد. می و فرم پيشنهادات را داراانتقادات و شکایات" 



های مختلف سازمان به صورت تمام وقت  توانيد با حوزه در این قسمت شما می 
 ساعت روز، تماس برقرار نمایيد. ٢۴روز هفته و  ٧و در 

اهترین زمان ممکن نتيجه پيگيری، و به پس از ثبت درخواست یا شکایت، در کوت
 گردد . متقاضی اعالم می

به صورت تمام وقت در  سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان جنوبی تارنمای 
دسترس بوده و در صورت بروز هر گونه اشکال و نقص فنی، به متقاضيان اطالع 

 رسانی خواهد گردید .
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