
 

 

  

  

  سياست حفظ حريم خصوصي

كند و حتي المقدور تضمين امنيت اطالعات تالش مي  (از اين پس تحت عنوان شركت)  بروكر آرون گروپس
  گيرد. شخصي مشتريان و ايجاد فضاي ذخيره سازي اطالعات محرمانه را به عهده مي 

  ، توسط اشخاص ثالث   اطالعات  از دست دادن، سواستفاده، تغيير يا دسترسي غيرمجاز  احتمالي   براي جلوگيري 
هاي    رسيدگي بررسي، آزمايش و ساير    به عبارت ديگر،  .مربوطه را برآورده مي كند اداري و فني  شركت الزامات  

  .را انجام مي دهد و نوبه اي  اساسي

نگهداري نام كاربري و رمز گذر واژه خود كوشا بوده و از  در عين حال مشتريان متعهد ميشوند در حفظ و  
انتقال اطالعات به اشخاص غير خودداري نمايند، در غير اينصورت كليه مسئوليت ناشي از  هر گونه سوءاستفاده  

  احتمالي به عهده شخص مشتريان خواهد بود. 

  با نام   وصي (از اين پساين سياست حفظ حريم خص  .شركت به حق حريم خصوصي شما احترام مي گذارد
) شامل اطالعات شخصي است كه از وب سايت شركت و همچنين ساير وب سايت ها و برنامه  "خط مشي"

اين خط مشي براي وب سايت هايي كه توسط سازمان هاي ديگر و اشخاص    .هاي وابسته جمع آوري مي شود
عات شخصي است كه هنگام استفاده  اين خط مشي همچنين شامل اطال  .ثالث اداره مي شوند اعمال نمي شود

از طريق تلفن، ايميل يا ساير موارد، جمع آوري    مكاتباتاز محصوالت و خدمات شركت و همچنين در طي  
اين خط مشي قصد دارد تا شما را در مورد نوع اطالعات جمع آوري شده توسط شركت، كاربردهاي  .مي شود

 .آگاه سازد آن، امنيت آن و حقوق حريم خصوصي داده هاي شما

  

  

  

  



 

 

  

  

  :اطالعات شخصي كه ممكن است توسط شركت جمع آوري شود در دسته هاي زير قرار دارد

 د نداوطلبانه ارائه مي ده مشتريان اطالعاتي كه

ارائه آنها از    يا بصورت آنالين يا ارسال آنها از طريق پست    ي ثبت نام د با پر كردن فرم هانمي توان  مشتريان
 تعيين شده از جانب شركت جهت  ايميل يا هر روش   طريق پنل كاربري،از  و يا    همراه يا ثابت  طريق تلفن

اين    .د ن، اطالعات شخصي، اطالعات تماس و اطالعات مالي و غيره را در اختيار شركت قرار دهبرقراري ارتباط
  د: ارائه مي دهيدر موارد زير آنها را  مشتريان  عات شخصي است كه شماشامل اطال

  ت خدمات شرك دريافت  محصوالت ياخريد و يا استفاده از  براي درخواست 

  وب سايت شركت   پنل كاربري درايجاد يك 

  در يك مسابقه ، تبليغ يا نظرسنجي  شركت 

  نظرات و پيشنهاداتارسال  

از   از وب سايت شركت ممكن است  ، بخشهاي خاصي  موارد ذكر شده  بر  بخواهد اطالعات   مشتريانعالوه 
در    ارائه ي آنها  همراه با داليلمشتريان  اطالعات شخصي شما    .د نشخصي خود را بصورت داوطلبانه ارائه ده 

  .خواهد شد   ص مشخمي شود چنين اطالعاتي را ارائه دهيد، براي شما   درخواستزماني كه از شما 

  

 اطالعاتي كه شركت به طور خودكار جمع آوري مي كند

اطالعات خاصي  ، از وب سايت شركت  آدر  هنگام بازديد  ( مانند  اينترنت  مورد    نوع دستگاه )،  IPس پرتوكل 
در برخي از حوزه هاي    .)ارسال مي شود  مشتريان  به طور خودكار از دستگاه شما (، نوع مرورگر و غيره استفاده
از جمله كشورهاي عضو اتحاديه اروپا، اين اطالعات ممكن است به عنوان اطالعات شخصي    كشورها،  قضايي

  .تحت مقررات استاندارد محافظت از داده ها طبقه بندي شود

  



 

 

  

  

نحوه   درباره  اطالعاتي  استفاده  دستگاه    ارتباطشركت همچنين  از جمله    مشتريان  شمامورد  سايت،  وب  با 
  .صفحات قابل دسترسي و پيوندهاي دنبال شده، دريافت مي كند 

را براي   جمع آوري اين اطالعات شركت را قادر مي سازد تا تجزيه و تحليل درخواستهاي كاربر و مشتري 
  .اهداف بهبود كيفيت محصوالت و خدمات موجود انجام دهد 

اطالعات دقيق تر در    .جمع آوري شود   )sCookieكوكي ها (ده از  برخي از اين اطالعات ممكن است با استفا
  .شركت يافت سياست كوكيمورد كوكي هاي استفاده شده توسط شركت را مي توان در 

  

 افشاي اطالعات شخصي 

ء و يا در اختيار آنها  را براي دسته هاي زير از گيرندگان افشا  مشتريان شركت ممكن است اطالعات شخصي  
  :قرار دهد 

   دهندگان خدمات ارائه  ثالث  اشركتهاي گروهي،  يا  شخص  و  و حقوقي  از حقيقي  كه  اعم  شركايي 
  ارائه مي دهند (به عنوان مثال، براي پشتيباني از تحويل، آرون  خدمات پردازش داده را به شركت  

هر شخص يا شركت ديگري  ) يا  آرون  كمك به افزايش امنيت وب سايت شركت  يا ارائه عملكرد    براي  
 .اطالعات شخصي را پردازش مي كنند ، براي اهداف توصيف شده در اين سياستكه 

  ص ثالث ديگري كه طبق قانون مجاز  اشخاهر نهاد مجري قانون، نهادهاي نظارتي يا دولتي، دادگاه يا
 .است

 رده اند.موافقت ك به او   در افشاي چنين اطالعاتي  ي كه مشتريانهر شخص ديگر 

  

  



 

 

  

  

  :شركت از اطالعات شخصي شما براي اهداف زير استفاده مي كند

 شما به عنوان مشتريبه خدمت . ١

اطالعات مشابه)  :نوع داده  اقامت، آدرس و ساير  (نام، كشور محل  اطالعاهويت  ايميل،  ،  (آدرس  تماس  ت 

كپي اسناد هويت ملي (گذرنامه، شناسنامه، اجازه  ،  و ساير موارد)   سايت، صفحه وبثابت يا همراهشماره تلفن  
مالي (جزئيات حساب بانكي، شماره كارت بانكي و نام دارنده،  ،  اقامت، اطالعات اقامت آمريكا و موارد ديگر)

  .مواجهه سياسي،  ابه)اسناد تأييد مبدا سرمايه و ساير موارد مش

، فراهم آوردن فرصت  معامالتي   ثبت نام شما به عنوان مشتري جديد، فراهم آوردن فرصت افتتاح حساب  :هدف

استفاده از محصوالت و خدمات اين شركت، تسهيل عمليات غيرتجاري مطابق با مقررات مربوط به عمليات  
  . آرون  وجوه بدهي به شركت  وجودغيرتجاري و جمع آوري اطالعات در مورد احتمال 

  . انطباق با قرارداد مشتري، انطباق با الزامات قانوني :مبناي حقوقي

  

 ريسك، پيشگيري از پولشويي و پاسخگويي به الزامات نظارتي و ادعاهاي قانوني مديريت . ٢

  مالي، هويتي  تراكنشي، :نوع داده 

اجرا  هدف: قابل  قوانين  با  پولشويي  ،انطباق  گزارش  و  تحقيق  شكايات،كشف،  به  پاسخ  به    ،  اطالعات  ارائه 

جمع آوري اطالعات در مواردي كه براي    ،باشد در مواردي كه طبق قانون الزم    و قضائي مربوطدولتي  نهادهاي  
  ، "مشتري خود را بشناسيد "تعهد قانوني وجود دارد، مانند اطالعات   ضد پول شويي  انجام تعهدات و اهداف

و اطالعات در مورد فعاليت هاي غيرقانوني    اطالعات مربوط به تحريم هاي بين المللي و اقدامات محدود كننده
  . كه ممكن است تصميم شركت براي انعقاد توافق با مشتري را تحت تأثير قرار دهد يا سياسي مشتري بالقوه  

  انطباق با الزامات قانوني  مبناي حقوقي:



 

 

  

  

  ي بازارياب. ٣

  اطالعات تماس، رضايت و مكاتبه نوع داده: 

  فعاليت هاي بازاريابي و ارائه اطالعات مربوط به محصوالت و خدمات اين شركت  هدف:

 انطباق با قرارداد مشتري  حقوقي:مبناي 

  

 :مشتريان از حقوق زير برخوردارند

 شركت    .براي ارسال درخواست اصالح هرگونه اطالعات نادرست و / يا تكميل اطالعات شخصي ناقص
متعاقباً درخواست را پردازش كرده و اشخاص ثالثي را كه ممكن است طبق اطالعات مندرج در اين  

 .شخصي به آنها منتقل شده باشد، مطلع مي كند سياست، اطالعات 

  ارسال شده توسط شركت براي مشتريان  يا تبليغاتي  د بازاريابيرموابراي انصراف از دريافت هرگونه. 

  رضايت براي  مشتريان. عدم پردازش اطالعات شخصي جهت متوقف كردن براي درخواست از شركت
به برخي از محصوالت و خدمات شود   شتريمپردازش داده هاي شخصي ممكن است مانع دسترسي  

 كه پردازش اطالعات شخصي براي آنها ضروري است 

   بر قانوني بودن    ن.اين امردر هر زما،  پردازش اطالعات شخصي  برايرضايت  توانايي باز پس گيري
رضايت ممكن است باز پس گيري   .پردازشي كه قبالً به آن رضايت داده شده تأثيري نخواهد داشت

ترسي به برخي از ويژگي هاي خدمات شركت كه پردازش اطالعات شخصي براي آنها الزم است  بر دس 
 .تأثير بگذارد

   مشتري مي تواند از ارائه هرگونه اطالعات شخصي كه شركت ممكن است درخواست كند، خودداري
داري يك  كند. با اين وجود، عدم انجام چنين كاري ممكن است منجر به ناتواني در باز كردن يا نگه

 . حساب كاربري يا ارائه خدمات ديگر به مشتري شود



 

 

  

  

   اقدامات امنيتي شركت 

شركت كليه اقدامات فني و اداري مناسب را كه براي محافظت از اطالعات شخصي جمع آوري شده و پردازش  
به منظور تأمين سطح امنيت متناسب با خطر پردازش    ،اقدامات مورد استفاده .آنها الزم است اعمال مي كند 

  به خصوص شركت:  .اطالعات شخصي طراحي شده است

 را در سرورهاي امن ذخيره مي كند مشتريان    اطالعات شخصي. 

 انتقال رمزگذاري شده استفاده مي كند   لينك هايدر مواردي كه هم امكان پذير است و هم الزم ، از. 

   ديوارهاي آتش ، سيستم هاي احراز هويت (به  :همانند  استفاده مي كند   ي ت محافظاابزارهاي  از ساير
عنوان مثال رمزهاي عبور) و مكانيسم هاي كنترل دسترسي براي جلوگيري از دسترسي غير مجاز به  

  . سيستم ها و داده ها
   طور  جمع آوري اطالعات ، ذخيره سازي و پردازش اطالعات ، از جمله اقدامات امنيتي فيزيكي ، به

 .د نمنظم براي جلوگيري از دسترسي غير مجاز به سيستم ها ، بررسي مي شو

 كارمندان شركت ، پيمانكاران و نمايندگاني كه براي  را براي    مشتريان  دسترسي به اطالعات شخصي
و    آنها  پردازش  دارند  اطالعاتي  چنين  دانستن  به  بهنياز  كردن    منوط  محرمانمحدود  گي  تعهدات 
  ند، محدود ميكند.ي بوده اقرارداد 

  شركت حق دارد اصالحاتي را در مورد سياست حفظ حريم خصوصي فعلي انجام دهد.  

  

  

  

  

  



 

 

  

  

 ي اصالح كردنپروسه 

   شركت بايد مشتريان را در مورد اين رخداد مطلع كند    حاقات و القائاتويا الدر صورت انجام اصالحات
به مشتريان و   اين كار توسط فرستادن ايميل  هاي مربوطه در وب سايت  منتشر كردن اطالعيه كه 

 . انجام ميگيرد
   به وب سايت شركت و ارسال پيام از طريق پست داخلي، به عنوان سياست ارسال اطالعيه مربوط 

مناسب حفظ حريم خصوصي مشتري در نظر گرفته مي شود، مشتري در مورد خواندن ويا ناديده  
 . گرفتن اين موارد اختيار دارد

  كه يك قاعده قانوني معرفي شود كه نيازمند يك اصالحيه مربوطه يا نيازمند اضافه كردن  در صورتي
، قانون حقيقي بايد بالفاصله پس از تاريخ قانوني اعمال شود،  باشد بر سياست حفظ حريم خصوصي  

مقررات حريم خصوصي كه با  همچنين اگر  ،  خيرچه اصالحيه مورد نظر اطالع رساني شده باشد يا  
و مقررات تازه وارد شده در تضاد باشد، زماني كه اصالحات مربوط به سند فوق الذكر به اجرا    قوانين

 . در مي آيد، از بين مي روند 
  

   انتقال داده هاي بين المللي

را به اشخاص ثالث در  مشتريان  شرايط خاص ، شركت حق انتقال اطالعات شخصي شما    رخداد  با توجه به 
در موارد خاص ، اين  .پردازش بيشتر مطابق با اهداف مندرج در اين سياست حفظ مي كند ساير كشورها براي  

قوانين كشور محل اقامت   ي برابر با ممكن است شامل انتقال داده ها به كشورهايي باشد كه سطح محافظتامر 
د كه از حقوق  الزم، شركت اطمينان حاصل خواهد كر   قوانين در چنين مواردي، مطابق  .شما را ارائه نمي دهند 

به اندازه كافي    ،حريم خصوصي شما با استفاده از روشهاي فني ، اداري ، قراردادي يا ساير روشهاي مناسب
    .محافظت مي شود



 

 

  

  

در گروه شركت  مشتريان  اين موارد شامل انعقاد موافقت نامه هاي انتقال داده براي انتقال اطالعات شخصي  
از اطالعات شخصي كه پردازش مي    ، تااز همه شركا مي خواهد هايي است كه شركت در آن عضو است و  

  .محافظت كنند   ،مطابق با قوانين مربوط به محافظت از داده ها ،كنند 

  

 حفظ اطالعات

فقط تا زماني كه براي انجام اهداف مندرج در اين سياست الزم باشد حفظ  مشتريان  اطالعات شخصي شما  
  .نگهداري بيشتر آن را الزامي كند)مي شود (مگر اينكه قانون 

  

 تصميم گيري خودكار 

توسط شركت ممكن است منجر به اتخاذ تصميمات    مشتريان  در بعضي موارد، استفاده از اطالعات شخصي شما
  . ) كه از نظر قانوني بر شما تأثير مي گذارداصالحياتاز جمله خودكار شود (

رايانه    سيستم  به طور خودكار و بر اساس تعيين   ريان كه مشت  تصميمي در مورد شما يعنيتصميمات خودكار  
  .بدون نظارت انسان گرفته مي شود و (با استفاده از الگوريتم هاي نرم افزار) 

گرفته مي شود، شما حق داريد به اين تصميم اعتراض كنيد و  مشتريان وقتي تصميمي خودكار در مورد شما 
  بازبيني تصميم توسط يك كارمند شركت را درخواست كنيد.

 

  

  


