درگاه اینترنتی وزارت راه و شهرسازی
سیاست حفظ حریم خصوصی
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وزارت راه و شهرسازی خود را به حفظ امنیت و حریم خصوصی بازدیدکنندگان این سایت متعهد می داند .در این
قسمت ،سیاست وزراتخانه در حفظ حریم خصوصی بیان می شود .در صورت داشتن پرسش حتما آن را با ما درمیان بگذارید.
در پایان این متن ،لینکی ارائه و راه های تماس در آن ذکر شده است.

اخذ اطالاعات و اعم افاای ن:
ما به منظور ایجاد ارتباط بهتر با بازدیدکنندگان خود ،از هر فرد اطالعاتی را درخواست می کنیم که "اطالعات
شخصی" نام دارد .این اطالعات شامل عکس ،نام ،نشانی ،شماره تماس و نشانی پست الکترونیکی فرد می شود .این اطالعات
را از کسانی اخذ می کنیم که واجد شرایط و متقاضی دریافت ایمیل یا سایر خدمات از این وزارتخانه می باشند .هدف از گرفتن
اطالعات شخصی ،اطالع رسانی درباره اخبار ،مسائل و منابع به این افراد از طریق ایمیل می باشد .سیاست وزارت راه و
شهرسازی ،حفظ حریم خصوصی اشخاص بوده و اطالعات دریافتی جز برای کارکنان و عوامل وزارتخانه ،در اختیار هیچ کس
قرار داده نخواهد شد.

اظهار نظر اینترنتی و اطالاعات خصوصی
از نظر ما ،اطالعاتی نظیر نام ،شهر ،استان و نظراتی که می نویسید جنبه عمومی دارد و ما این اطالعات را بدون درج
نشانی ایمیل ،در صورت لزوم در دسترس مراجع ذیصالح و کسانی که با وزارتخانه همکاری دارند قرار می دهیم .در صورت
ارائه این اطالعات به مطبوعات یا انتشار در اینترنت ،نام شهر و استان شخص نیز ذکر می شود.
انتخاب و تغییر اطالاعات :مشترکین ما می توانند هر زمان که بخواهند اشتراک خود را از طریق لینک مندرج در
پایین هر ایمیلی که توسط وزارت راه و شهرسازی به آن ها ارسال می شود لغو نمایند.
جستجو در اطالاعات دریافتی از اشخاص :به منظور ارتقای سایت ،آن دسته از آدرس های  IPرا که محل
کامپیوتر یا اینترنت هستند را ثبت ( )Logمی کنیم .همچنین تعداد صفحات بازدید شده شناسایی می شوند تا از این طریق
معلوم شود کدام صفحات مورد بازدید بیشتر کاربران قرار گرفته است .در این فرایند ،هیچ گونه اخذ ،درخواست ،ثبت ،دریافت
یا ردگیری روی اطالعات شخصی افراد انجام نخواهد شد.
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کوکی ها ()cookies
کوکی ها قسمت های کوچکی از اطالعات هستند که توسط مرورگر کاربر ذخیره می شوند تا معلوم شود کاربر روی
چه کامپیوتری کار می کند .شما می توانید با ایجاد تغییر روی تنظیمات مرورگر خود ،کوکی ها را مسدود یا حذف کنید .وزارت
راه و شهرسازی به منظور بهتر شدن کار و نیز برای ارتقای شاخص های اساسی وب ،از کوکی های مخصوص جلسه
( )sessionنیز استفاده می کند .این کوکی ها در اندک زمانی منقضی ( )expireشده و یا هر بار که پنجره مرورگر بسته
و بار دیگر بر اساس قوانین فعلی دولت مجوز می گیرند منقضی خواهند شد.
ویدئوهایی که روی سایت وزارت راه و شهرسازی قابل مشاهدهاند به میزبانی طرف ثالث پخش می شوند واین طرف
های ثالث ممکن است از کوکی های دائمی استفاده نمایند تا انسجام آمارهای ویدئوییشان دچار خدشه نشود .این ویدئوها
نیز مشمول سیاست حفظ حریم خصوصی وزارت راه و شهرسازی می شوند .در صورت تمایل به مشاهده ویدئوها بدون کوکی
های دائمی می توانید از لینکی که در زیر هر ویدئو داده شده ،آن را دانلود نمایید.

حفظ حریم خصوصی دریافت کننمگا :ایمیل
همانطور که در باال گفته شد ،وزارتخانه اسامی افراد عالقهمند و واجد شرایط را در «لیست دریافتکنندگان ایمیل»
گردآوری نموده و در خصوص موضوعات مهم برای آن ها مطلب ارسال و آگاهی رسانی می کند .فرد برای پیوستن به لیست
باید تقاضای عضویت در لیست نماید .به منظور جلوگیری از دسترسی غیرمجاز به آدرس های ایمیل مندرج در لیست ،وزارتخانه
از نرم افزار سرور لیست استفاده می کند اما اگر این نرم افزار در مواردی به دلیل کاستی هایی نتواند وظیفه خود را انجام دهد
مسئولیتی متوجه وزارتخانه نخواهد بود زیرا این نرم افزار متعلق به وزارت راه و شهرسازی نمی باشد.

حفظ حریم خصوصی کودکا:
با توجه به حساسیت ما به حفظ حریم خصوصی کودکان در فضای اینترنت ،وزارتخانه قانون صیانت از حریم خصوصی
اطفال در فضای اینترنت را به دقت رعایت می کند و به مقررات جمهوری اسالمی ایران در خصوص صیانت از حریم خصوصی
کودکان در اینترنت پایبند است .بر همین اساس ،وزارتخانه از درخواست هر گونه اطالعات شخصی از کودکان زیر سیزده
سال خودداری و از ارائه هر گونه خدمات مشاوره ای به این کودکان اجتناب می ورزد؛ اگرچه گاهی ممکن است برخی افراد
بطورغیرمجاز و بنحو تقلب به ارسال اطالعات خصوصی کودکان زیر  13سال به وزارتخانه مبادرت نمایند .در صورت دریافت
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هر گونه اطالعات این چنینی ،وزارتخانه ضمن بررسی صحت اطالعات دریافتی ،بالفاصله از والدین کودک رضایتنامه تقاضا
می کند و در صورت امتناع والدین از دادن رضایت ،این اطالعات را از سرورهای خود حذف خواهد کرد.

امنیت
وزارتخانه در راستای صیانت از اطالعات شخصی افراد ،ابزارها و امکانات فیزیکی /الکترونیکی/عملیاتی مختلفی را
مورد استفاده قرار می دهد؛ از جمله در امور تجاری که از ابزارها و تکنیک های معقولی برای جلوگیری از دسترسیهای
غیرمجاز بهره می گیرد .همچنین ،در وزارتخانه دسترسی به اطالعات خصوصی افراد بجز آن دسته از اعضایی که در انجام
وظایف خود به این اطالعات نیاز دارند برای دیگران ممنوع است و از آن جلوگیری می شود .البته دقت شما نیز در تامین
امنیت اطالعات خود و جلوگیری از دسترسی های غیرمجاز بسیار موثر است .بنابراین پس از توقف استفاده از کامپیوترهای
مرتبط به هم ( )sharedحتما  sign offنموده و همواره به محض مشاهده اطالعات خصوصی افراد ،از سایت مربوطه
 log outکنید.

لینکسازی
در وب سایت ما لینک هایی وجود دارند که دسترسی کاربر را به سایت های نهاد های عمومی و خصوصی میسر می
سازند .این ،بخشی از خدمات وزارتخانه به کاربران می باشد .کاربران باید دقت داشته باشند وقتی با لینک به وبسایت های
دیگر متصل می شوند از زمان اتصال در حقیقت از وبسایت ما خارج و وظیفه حفظ حریم خصوصی آن ها به عهده سایت های
میزبان خواهد بود.

وزارتخانه و فضای مجازی یا سایتهای دیگر (طرف ثالث)
وزارت راه و شهرسازی در راستای خدمات رسانی و ارسال محتوا به کاربران ضمن داشتن وبسایت رسمی به نشانی
 www.mrud.irاز فضای مجازی و سایت های دیگر با فرمت هایی متفاوت اما جذاب و کاربرپسند نیز بهره می گیرد و
اطالعاتی که از طریق این سایت ها ارسال می کند کامال مرتبط و متناسب با هدف موردنظر خود می باشد .بنابراین دقت
داشته باشید ممکن است سیاست حفظ حریم خصوصی این سایت ها با سیاست وزارت راه و شهرسازی انطباق نداشته باشد.
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تغییر در سیاست امنیتی
در صورت هر گونه تغییر در شیوه های فعلی و یا پیداکردن شیوه های بهتر ،سیاست های امنیتی و حریم خصوصی
وزارتخانه نیز مورد بازنگری و اصالح قرار خواهد گرفت .پس برای دریافت آخرین اطالعات درباره این گونه تغییرات همواره
به این صفحه مراجعه داشته باشید .در صورت تصمیم به تغییر سیاست امنیتی ،نسخه جدید در وبسایت قرار داده خواهد شد و
تاریخ زیر آن نیز تغییر خواهد یافت .این نوع تغییرات شامل گذشته نمی شوند و اثر آن ها معطوف به آینده است.
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