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سیاست حفظ حریم خصویص در وب سایت پالسکو

سیاست حفظ حریم خصوصی
بازدید شما از وب سایت  pelasco.irمایه خر سندی ما ست .حفظ حریم خ صو صی اطالعات شخ صی
بازدیدکنندگان محترم در طول جمعآوری ،پردازش و استفاده از وب سایت در زمان بازدید از اولویت های
ما میباشد.
پذیرش

مطالعه سایت و ا ستفاده از آن ،به منزله موافقت شما با تبعیت و التزام به سیا ست حفظ حریم خ صوصی
به شرح زیر است که بر رابطه ما با شما در خصوص این وب سایت حاکم است.
اطالعات مشتریان

برخی از دادهها  ،که بر روی سرور ما ذخیره میشود ،دادههایی است که شما ،به طور داوطلبانه و از طریق
تکمیل فرم ها ارائه داده اید؛ در حالی که سااایر دادهها به طور خودکار جمعآوری میشااود .ما هیگ گونه
اطالعاتی که مت ضمن هویت بازدیدکننده با شد جمع آوری نمی کنیم؛ مگر اینکه شما اطالعات شخ صی
خود را مکاتبه کرده باشید(در برخی قسمتهای مشخص از وب سایت حاضر ،شما می توانید متن ،فایل،
تصویر ،عکس ،ویدئو ،صوت ،آثار موسیقی ،آثار نگارشی ،اشتراک گذاری متن و دیگر مطالب و محتویات را
برای مقاصد خاص موردنظر وب سایت ارائه نمایید).
لینک ها

برخی از تبلیغات وب سایت ،ممکن ا ست در پیوند با تبلیغات شرکتهای ثالث غیرمرتبطی با شد که به
اشااتراک گذاری اطالعات شااخصاای کاربر با شااخص ثالث را پیشاانداد می کنند .ما تحت هیگ شاارایطی
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اطالعات خصوصی و شخصی شما را به اشتراک نمی گذاریم؛ با این حال ،در صورت تمایل ،خود قادر به
اشتراکگذاری خواهید بود.
لطفا توجه نمایید که لینک های ارائه شااده به وب سااایت های ثالث ،برای جدت آسااودگی خاطر شااما
پی شنداد شده و وب سایت ئدای مزبور تحت کنترل ما نی ست و در مورد سیا ست حفظ حریم خ صو صی
آندا اختیاری نداریم .لذا ،بررسی سیاست حفظ حریم خصوصی این وب سایت ها بر عدده شما است.
کوکیها

هنگام بازدید از وب سایت ،ممکن ا ست اطالعاتی در رایانه شما از طریق کوکی¬ها ذخیره شود که این
کوکی ها امکان شناسایی خودکار رایانه را در بازدید بعدی از وب سایت فراهم می سازد.
کوکی به خودی خود ،شامل اطالعات شخصی نیست .لیکن در عین حال ،ما را قادر می نماید که استفاده
شما از وب سایت حاضر را با اطالعاتی که به طور خاص و آگاهانه ارائه کرده اید مرتبط نماییم.
تندا اطالعات شااخصاای که یک کوکی می تواند در برگیرد ،اطالعاتی اساات که خود شااما ارائه نموده اید.
کوکی قادر به خواندن داده های موجود روی هارد دی سک و یا فایل های کوکی که تو سط وب سایتهای
دیگر ایجاد شااده ،نیساات .شااما می توانید مرورگر خود را در حالت رد تمامی کوکی ها یا اعالم ارسااال
کوکی ،تنظیم نمایید .در صورتی که کوکی ها را نپذیرید ،استفاده از بعضی قسمت های وب سایت حاضر
ممکن است امکان پذیر نباشد.
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کادربندی

به منظور ارائه محتوا به برخی از شرکایمان ،یا دریافت محتوا از ایشان ،برخی از صفحات وب سایت حاضر
ضمن حفظ ظاهر و اثرمندی آن ،از فنون کادر بندی مانند مطالب وبالگ ،قرعهک شی یا تبلیغات ا ستفاده
می کنند .وب سایت  pelasco.irدر مورد حفظ حریم خ صو صی اطالعاتی که در د سترس این ا شخاص
ثالث قرار گرفته ،مسئولیتی ندارد .لطفاً توجه نمایید که اطالعات خود را در اختیار سایر وب سایت ها ،و
نه وب سایت رسمی ما قرار می دهید.

