بیانیه حریم خصوصی
شرکت گاز استان قزوین براي حریم خصوصي کاربران خود ارزش فراوان قائل است .اطالعات شخصي هر فرد،
بخشي از حریم خصوصي وي محسوب مي گردد .حفاظت بیشتر از حقوق شخصي افراد در شبکه ،نه تنها موجب
حفظ امنیت کاربران مي شود بلکه باعث اعتماد بیشتر و مشارکت آنها در فعالیت هاي جاري مي گردد.
هدف از این بیانیه ،آگاه ساختن شما درباره نوع و نحوه استفاده از اطالعاتي است که در هنگام بازدید از سایت،
از جانب شما دریافت مي گردد.
موارد قانوني :این سازمان بر اساس ماده  7تصویب نامه شماره  1127128شوراي عالي اداري مورخ 95/11/28
خود را ملزم به رعایت حریم خصوصي همه افراد و کاربران وبگاه دانسته و از کاربران آن دسته از اطالعات را که
فقط به منظور ارائه خدمات کفایت مي کند ،دریافت کرده و از انتشار آن یا در اختیار دیگران قرار دادن،
خودداري مي نماید .به منظور استفاده از خدمات الکترونیکي این وب سایت برخي اطالعات شخصي شما ممکن
است دریافت گردد.
این اطالعات شامل موارد ذیل مي باشد * :اطالعات هویتي مانند :شماره همراه ،شماره اشتراک گاز ،آدرس
ایمیل ،نام و نام خانوادگي،کدملي ،شماره تلفن ،آدرس منزل * اطالعات نرم افزاري مانند :مبلغ واریز شده به
ازاي خدمت ،تاریخ واریز ،نحوه واریز
ممکن است در آینده تغییراتي در این سند اعمال شود .شما ميتوانید با مراجعه به این صفحه از آخرین تغییرات
ایجاد شده در بیانیه حفظ حریم شخصي شرکت گاز استان قزوین مطلع شوید.
چگونگي بهره برداري از اطالعات :شرکت گاز استان قزوین از اطالعات گردآوري شده براي اهداف ذیل استفاده
ميکند * :ارائه خدمات الکترونیکي از طریق وب سایت یا دفاتر پیشخوان دولت * بهبود خدمات پیامکي
هشدار در رابطه با برخي از وقایع که ناشي از ارائه اطالعات افراد در وبگاه حادث مي گردد:
توجه داشته باشید که اطالعات قبض گاز شما از طریق شماره اشتراک گاز شما ،از طریق این وب سایت در
دسترس قرار مي گیرد و ممکن است این اطالعات ،خارج از کنترل ما موجب سوء استفاده هاي احتمالي و ارسال
پیام هاي نا خواسته از سوي دیگران گردد.

