بيانيه حفظ حريم شخصي
به پرتال شركت گاز استان البرز خوش آمديد.
در بيانيه حفظ حريم شخصي تشريح مي كنيم كه چه اطﻼعاتي را از شما گرد آوري كرده ،چگونه از اطﻼعاتي كه هنگام
مراجعه به اين پايگاه اينترنتي در اختيارمان قرار ميدهيد ،استفاده و از آنها حفاﻇﺖ ميكنيم.
ما حفظ حريم شخصي شما را تضمين مي كنيم .اگر در هنگام استفاده از اين پايگاه اينترنتي ،از شما اطﻼعاتي بخواهيم كه
هويﺖتان را آشكار كند )جهﺖ ارائه خدمات و يا ميزان رضايﺖ شما از عملكرد ما( ميتوانيد مطمئن باشيد كه از آن تنها
بر اساس اصول مطرح شده در اين بيانيه استفاده ميشود .ما از ابزارها و امكانات پيشرفته و مختلفي براي حفاﻇﺖ از
اطﻼعات در قبال اقدامات مجرمانه و يا حوادث و رويدادهاي غير مترقبه يا اتفاقاتي كه منتسب يا ناشي از اقدامات ما نباشد،
بهره گرفته ايم.
ممكن اسﺖ در آينده تغييرات در اين سند اعمال شود .شما ميتوانيد با مراجعه به اين صفحه از تغييرات ايجاد شده در
بيانيه حفظ حريم شخصي ما مطلع شويد.
محتواي وبسايت
شركﺖ گاز استان البرز داراي يك پرتال اصلي و تعدادي زير پرتال مربوط به واحدها و خدمات مختلف خود دارد .كه اين
اطﻼعات توسط كارشناسان در دسترس عمومي قرار مي گيرد .در بخش هايي از اين فضا ممكن اسﺖ سامانه و يا خدمتي
الكترونيك ارائه شود كه اطﻼعات شخصي افراد در آن محفوظ خواهد بود.
امنيت اطﻼعات
ما متعهديم كه امنيﺖ اطﻼعات شما را تضمين كنيم .براي جلوگيري از هر نوع دسترسي غير مجاز و افشاي اطﻼعات شما
از همه شيوههاي ﻻزم استفاده ميكنيم تا امنيﺖ اطﻼعاتي را كه به صورت آنﻼين گردآوري ميكنيم ،حفظ شود.
لينك به سايتهاي ديگر

سايﺖ ما ممكن اسﺖ به سايﺖهاي ديگري لينك شود .وقتي كه شما از طريق اين لينكها از سايﺖ ما خارج ميشويد،
توجه داشته باشيد كه ما بر ديگر سايﺖها كنترلي نداريم .درباره اين سايﺖها شما بايد به بيانيه حريم شخصي آنها مراجعه
كنيد.
كنترل اطﻼعات شخصي شما
ما اطﻼعات شخصي شما را به هيچ شكل در اختيار اشخاص ثالث قرار نميدهيم ،مگر اينكه از طرف مراجع قضايي حكمي
براي اين كار دريافﺖ كنيم.

