بیانیه حفظ حریم خصوصی دانشگاه علوم پزشکی قزوین
در بیانیه حفظ حریم شخصی تشریح میکنیم که چه اطالعاتی را از شما گردآوری کرده ،چگونه از اطالعاتی که هنگام مراجعه به این
تارنما در اختیارمان قرار میدهید ،استفاده و از آنها حفاظت میکنیم .ما حفظ حریم شخصی شما را تضمین میکنیم .اگر در هنگام استفاده
از این تارنما از شما اطالعاتی بخواهیم که هویتتان را آشکار کند میتوانید مطمئن باشید که از آن تنها بر اساس اصول مطرح شده در
این بیانیه استفاده میشود .در هر حال تعهدات و مسئولیتهای ما محدود به تواناییها و امکانات ما بوده و ما در قبال اقدامات مجرمانه و
یا حوادث و رویدادهای غیرمترقبه یا اتفاقاتی که منتسب یا ناشی از اقدامات ما نباشد ،مسئولیت و یا تعهدی نخواهیم داشت.
مشاهده صفحات وبسایت ما نیازمند دادن اطالعات از سوی کاربران نمیباشد ،اما برخی موارد از جمله ارائه خدمات بصورت
الکترونیکی و غیر حضوری مستلزم دریافت اطالعات شخصی شما بوده و پس از تحلیل اطالعات این خدمات به شما ارائه میگردد .این
اداره کل در تمامی این موارد متعهد به حفظ اطالعات شخصی شما میباشد و به هیچ وجه اطالعات فردی و شخصی کاربران خود را
افشا نمیکند .در ادامه اقالم اطالعاتی مورد نیاز و نحوه جمعآوری و کاربرد آنها به اجمال بیان شده است.
ما حفظ امنیت اطالعات شخصی شما را امری بسیار جدی و مهم می دانیم و در پورتال خود از سیاست های امنیتی و فناوری هایی
استفاده می کنیم که برای محافظت از اطالعات شخصی طراحی شده اند .همچنین از روش ها و دستورالعمل های امنیتی سختی که
قوانین حفظ حریم خصوصی کاربران به آنها نیاز دارد ،پیروی می کنیم .این روش های محافظتی ذخیره سازی ،استفاده و انتشار همه
اطالعات شما را دربر می گیرد و از دسترسی و استفاده غیر مجاز از این اطالعات جلوگیری می کنیم.
اطالعات مورد نیازمتقاضیان به صورت تکمیل فرم الکترونیک و یا فرم دستی که در اختیار دفتر فناوری اطالعات و ارتباطات قرار می
گیرد این فرم ها پیش از تایید دفتر فناوری می بایست به تایید رئیس دانشکده و یا بخش مربوطه رسیده باشد.به طور معمول نام کاربری
و رمز ورود با ارائه کارت شناسایی معتبر به صورت حضوری دراختیار اشخاص متقاضی قرار می گیرند پس از آن این فرم ها در آرشیو
این دفتر نگهداری شده و اطالعات اشخاص در آرشیو بایگانی خواهد شد.
امنیت اطالعات
متعهدیم که امنیت اطالعات شما را تضمین نماییم برای جلوگیری از هر نوع دسترسی غیرمجاز و افشای اطالعات شما از همه شیوههای
الزم استفاده میکنیم تا امنیت اطالعاتی را که به صورت آنالین گردآوری میکنیم ،حفظ شود.
پیوند به سایتهای دیگر
تارنمای ما ممکن است به سایتهای دیگری لینک شود .وقتی که شما از طریق این لینکها از تارنمای ما خارج میشوید ،توجه داشته
باشید که ما بر دیگر سایتها کنترل نداریم .درباره این سایتها می بایست به بیانیه حریم شخصی آنها مراجعه فرمایید.

