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 tajerio.comوبسایت  حریم خصوصی کاربران

به حقوق شما در زمینه حریم خصوصی و اطالعات شخصی احترام می گذارد. در  tajerio.com وبسایتشرکت نرم افزاری سازه و 

به شما توضیح می دهیم ما چگونه اطالعات شخصی شما را دریافت، ذخیره، منتقل و نگهداری می کنیم. « حریم خصوصی کاربران»

 ی نمائید.همچنین شما چگونه می توانید به اطالعات شخصی خودتان دسترسی و آنها را به روزرسان

قابل دستیابی است.  http://tajerio.com/termsاست که از طریق  لینکی« حریم خصوصی کاربران»مبنای موارد ذکر شده در 

با ما تماس    http://tajerio.com/contactus ین فایل سوالی دارید لطفا از طرق مندرج درچنانچه درخصوص محتویات ا

 بگیرید.

به آنها وصل می شوید و متعلق به این شرکت  tajerio.com  سایتوبهای دیگری که از طریق  وبسایتشرکت نرم افزاری سازه روی 

های دیگری متصل  وبسایتبه شبکه های اجتماعی، بانک ها یا  tajerio.comنیست کنترلی ندارد. شما ممکن است از طریق وبسایت 

 ها بر عهده اداره کنندگان آنهاست. وبسایتشوید که در اختیار شرکت نرم افزاری سازه نیستند. مسئولیت عملکرد سایر 

ین ا و غیر شخصی هستند.های شرکت نرم افزاری سازه دراختیار می گذارید شخصی  وبسایتاطالعاتی که حین استفاده یا ثبت نام از 

اطالعات از طریق ثبت نام، ارسال ایمیل، فکس، تماس تلفنی، ارسال نامه، فرم های روی وبسایت، شبکه های اجتماعی یا سایر موارد در 

ا بر رض ماختیار شرکت نرم افزاری سازه قرار می گیرد. چنانچه اطالعاتی که در اختیار ما قرار می دهید مربوط به اشخاص ثالث هست، ف

 این است که شما برای ارسال این اطالعات قبال از آنها اجازه گرفته اید.

عالوه بر اطالعاتی که شما شخصا در اختیار می گذارید، برخی از اطالعات توسط مرورگری که استفاده می کنید و براساس قواعد اینترنت 

د ، نوع مرورگر، زبان موروبسایتپی، زمان اتصال به -نند کوکی ها، آدرس آیدر اختیار شرکت نرم افزاری سازه قرار می گیرد. این موارد ما

استفاده، صفحاتی از وبسایت که می خوانید، زمان گذران روی هر صفحه و مانند این هاهستند. این موارد به ما کمک می کند تا نیازهای 

 شما را بهتر بشناسیم و رفتار خود نسبت به شما را ارتقاء ببخشیم.

شما بابت ارائه اطالعات قدردانی می کنیم و همواره تالش می کنیم از آنها محافظت نمائیم. برای محافظت از اطالعات شما از ترکیبی از 

ما ش برای نمونه هنگام انتقال یا جابجائی اطالعات حساس مانند اطالعات بانکی،  از تکنولوژی و روش های امنیت وب استفاده می کنیم.

شرکت نرم افزاری سازه همه ی تالش خود را به کار می بندد تا از اطالعات شما را به وبسایت های بسیار امن بانک ها هدایت می کنیم. 

تضمین شده  %100محافظت نماید، اما علیرغم این مورد هیچ راه شناخته شده ای وجود ندارد که در آن انتقال یا ذخیره سازی اطالعات 

 باشد.

شما در تامین امنیت اطالعات نیز اهمیت دارد. لطفا اطالعات حساس را از طریق ایمیل برای ما نفرستید. رمز ورود خود را قوی نقش 

 .انتخاب کنید. از رمز عبور خود محافظت کنید، رمز عبور را پس از گذشت زمان متعارف تغییر دهید و از مرورگر مناسب استفاده کنید

خارج شوید و مرورگر خود را ببندید. هرگاه به هردلیل  tajerio.comخود روی شما به اتمام می رسد از اکانت کار همچنین هنگامی که 

، با ما از طرق مندرج در  سوال یا ابهامی داشتید tajerio.comنسبت به دسترسی غیرمجاز به اطالعات خود در 

o.com/contactushttp://tajeri .تماس بگیرید 
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هدف از دریافت اطالعات شما فراهم نمودن تجربه ای مثبت و موثر برای شما روی وبسایت است. در بیشتر موارد هرچه  مهمترین

 یم.برای شما فراهم کن tajerio.comاطالعاتی که شما در اختیار ما قرار می دهید دقیق تر باشند، می توانیم تجربه بهتری را روی 

 شما موافقت می کنید که ما اطالعات شما را در موارد زیر مورد استفاده قرار دهیم:

 .انجام درخواست های شما برای تحویل خدمات یا محصولی که مورد نظرشماست 

 .اعتبارسنجی شما در خصوص پرداخت ها و قراردادهای فیمابین 

 .تائید مسئولیت های شما در قراردادهای فیمابین 

  ثبت نام، فعالسازی و پشتیبانی فنی و عمومی از شما.در روند 

  و مشاهده ی پروفایل شخصی و سایر محتویات مرتبط با کار شما. وبسایتبرای دادن مجوز به شما برای وارد شدن به 

 فراهم کردن امکان استفاده از کدهای تخفیف یا سایر امتیازات 

  محصوالت و خدمات بهتر به مشتریان و کاربران. مسلما تکمیل پرسش انجام نظرسنجی و ارسال پرسش نامه به منظور ارائه

 نامه ها توسط شما اختیاری خواهد بود.

 .استفاده در روال های استخدام 

   ارسال خبر و خبرنامه ها برای شما توسط پیامک و ایمیل حاوی اخبار، محصوالت و خدماتtajerio.com  بازاریابی و ارائه ،

از خبرنامه ایمیلی  unsubscribeاز خبرنامه پیامکی و کلیک  offکدهای تخفیف. شما می توانید اشتراک خود را با ارسال 

 لغو فرمائید.

 .ارسال اطالعاتی که شما انتخاب می کنید برای اشخاص دیگر که شما معتقد هستید عالقمند به دریافت اطالعات ما هستند 

 شما به مسئولیت خود اطالعات اشخاص ثالث را در اختیار ما قرار می دهید.

 .تغییر ساختار، اندازه گیری و اصالح عملکرد محصوالت، خدمات، محتویات و تبلیغات 

  اختصاصی سازی تجربه شما ازtajerio.com .و محصوالت و خدمات آن 

 تائید شده دیگر و یا نمایندگی های  معتبر و با شرکت های ،ی سازهمحصوالت شرکت نرم افزار سایر استفاده از اطالعات برای

در این صورت شرکت نرم  شرکت نرم افزاری سازه که با قراردادهای مشخص با شرکت نرم افزاری سازه همکاری می کنند.

افزاری سازه در چارچوب قراردادهائی که با اشخاص ثالث دارد مسئولیت های حفظ حریم اطالعاتی شما را به آنان منتقل و از 

 آنان مطالبه می نماید.

 دفاع از  در موارد حقوقی که از طرف مراجع قانونی و قضائی و دادگاه ها به صورت رسمی درخواست می شود و همچنین هنگام

 .حقوق شرکت نرم افزاری سازه در مراجع قضائی

  در صورتی که شرکت نرم افزاری سازه با شرکت های دیگر ادغام شود، به دیگران فروخته شود، هنگام دریافت مشاوره، هنگام

 دریافت خدمات از وکال یا مشاوران مالی و حسابداری

  هنگامی که بهtajerio.com  ،وصل می شویدIP تر شما از طریق اینترنت در اختیار ما قرار می گیرد. کامپیوIP  عددی است

 وصل شده اید. وبسایتکه نشان می دهد شما از کدام کشور یا شهر به 

 اشخاص ثالث اجاره نمی دهد، به فروش نمی رساند. هشرکت نرم افزاری سازه هرگز بدون کسب اجازه از شما اطالعات شخصی شما را ب



افشای اطالعات شخصی شما هنگامی که آنها توسط خودتان هنگام اظهار نظر، ارسال وبالگ، شرکت در گفتگو و سئولیت همچنین م

مسئولیتی در این خصوص نمی پذیرد.  مانند آن در اختیار عموم قرار می گیرد، مستقیما با شماست و شرکت نرم افزاری سازه هیچگونه

 ات مشتریان خود را منتشر نماید، قبال از آنها اجازه می گیرد.درصورتی که شرکت نرم افزاری سازه بخواهد نظر

شما انتخاب می کنید یا تا زمانی که توسط قوانین و تا زمانی که  ، برای اهدافی که در این بخش توضیح داده شده، ما اطالعات شما را

ز توانیم اطالعات شما را برای همیشه را از بین ببریم، امقررات ایجاب می کند نگهداری می کنیم. هنگامی که به این نتیجه برسیم که می 

شیوه های مطمئن برای این کار استفاده می کنیم. برای مثال، اطالعاتی که روی کاغذ هستند را با پودر کردن کاغذ، و اطالعات دیجیتال 

 را با استفاده از روشهائی که این اطالعات دیگر بازیابی نشوند ازبین می بریم.

داشتن اطالعاتی دقیق تر، کامل تر و به روزتر از شماست. شما می توانید به جز در موارد خاص )مثل شناسه ثبت نام یا مواردی  هدف ما

به اطالعات خود دسترسی پیدا کنید و آنها را تکمیل، تدقیق و یا به روز در حساب کاربری خود وارد شوید، که قانون اجازه نمی دهد( 

 نمائید.

تماس  http://tajerio.com/contactus د این بخش نمی تواند پاسخگوی نیازهای شما باشد، با ما از طریقچنانچه موار

 بگیرید.

ارد ذکر شده در این وبا بازدید از وبسایت های شرکت نرم افزاری سازه و استفاده از محصوالت و خدمات آن، شما موافقت می کنید که م

را می پذیرید. اگر با این موارد موافق نیستید لطفا از وبسایت ها، محصوالت و خدمات شرکت نرم افزاری سازه  «حریم خصوصی کاربران»

 استفاده نکنید.

در باالی  ز رسانیممکن است درآینده تغییر کند. لطفا به تاریخ آخرین به رو «حریم خصوصی کاربران» محتویات این مطلب تحت عنوان

این محتوی برای آخرین تغییرات توجه فرمائید. تغییرات این محتوی را از طریق ایمیل و وبسایت به شما اطالع خواهیم داد. برای اطمینان 

را پذیرفته  نآ تغییر این محتوی، فرض براین است که شما تغییرات پس ازاز عدم تغییر، لطفا هر از چندگاهی این بخش را مطالعه فرمائید. 

 اطالع دهید.  http://tajerio.com/contactusاز طریق اید مگر آن که به ما 

یا سایر تکنیک های  cookies, pixel tags, web beacons, clear GIFsنیز از  tajerio.comمانند همه ی وبسایت ها، 

دارند استفاده می کند تا نحوه بازخورد کاربران وبسایت یا خوانندگان  HTMLمشابه در رابطه با صفحات وب و ایمیل هائی که فرمت 

سهیل تایمیل ها را بررسی نماید تا براساس آن موفقیت کمپین های بازاریابی و آمار مربوط به حجم و نحوه استفاده از وبسایت را در جهت 

برای نمونه برای آن که هربار وارد می شوید مجبور به وارد کردن همه ی اطالعات  استفاده از خدمات و بهبود تجربه شما ارزیابی نماید.

. علیرغم این مسئله، چنانچه تمایل به ارائه اطالعات از این باشد شود مورد عالقه شمامی به شما نمایش داده  که نباشید، یا محتوائی

 cookiesایجاد در مرورگر خود استفاده کنید یا  (private, incognito)ق نیستید، کافیست از مرورگر خود در حالت خصوصی طری

یا سایر تکنیک ها  cookiesبرای همه ی وبسایت ها یا یک وبسایت خاص را محدود نمائید. در صورتی که استفاده از یا سایر تکنیک ها 

 بالمانع است.یا سایر تکنیک ها   cookiesنید، فرض ما بر این است که از نظر شما ایجاد محدود نک روی مرورگر خود را

ا ما از بمتشکریم. برای هرگونه سوال یا ابهام « کاربران یخصوص میحر»تحت عنوان از شما برای مطالعه و پذیرش محتوی این مطلب، 

 تماس بگیرید. http://tajerio.com/contactus طریق
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