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  catalyst.org، بھ آدرس Catalystسایت ) وب 1شود:این اطالعیھ حریم خصوصی درخصوص تمام موارد زیر اعمال می
یا Catalyst Incکھ توسط    Catalystسایت  ھای مبتنی بر وبھای آن) و ھمچنین کلیھ برنامھ(شامل زیردامنھ . (کھ "ما" 

)  2گردند؛  شود) اداره میسایت" نامیده میھایی "وبسایت و ھریک از چنین برنامھشود) (و این وب"خودمان" نامیده می
بوک، اینستاگرام، لینکداین،  ھایی کھ در فیسشود از جملھ حسابسط ما اداره میھای اجتماعی کھ توھرگونھ حساب شبکھ

  Catalystمختص بھ    گروهسایت دیگری کھ شامل یک زیردامنھ، محصول، خدمات یا  ) ھر وب3توییتر و یوتیوب قرار دارند،  
وی لینکی بھ این اطالعیھ حریم خصوصی ھستند (کھ  شوند، و حامی  پشتیبانی  باشد، از جملھ مواردی کھ توسط اشخاص ثالث  

)  4شوند)، و " نامیده میCatalystھا، یک "سایت وابستھ بھ سایتھای اجتماعی و سایر وبھای شبکھھر یک از این حساب
ر  این اطالعیھ حریم خصوصی در مورد ھ ارتباطات الکترونیکی بین شما و ما از سایت (کھ در زیر تعریف شده است).   

گردد کھ در اینجا بھ ھر یک از آنھا اعمال می   Catalystھای آنالین  و نظرسنجی  Catalystسایت و ھر سایت وابستھ بھ  وب
 شود."سایت" گفتھ می

آوری کنیم یا دیگران ممکن است از طرف ما  این اطالعیھ حریم خصوصی انواع اطالعاتی را کھ ممکن است از شما جمع
یا  جمع نمایند  ارائھ می آوری  از سایت  بازدید  و ھمچنین روشھنگام  در مورد جمعکنید  ما  نگھداری، ھای  استفاده،  آوری، 

 دھد. محافظت و افشای چنین اطالعاتی را شرح می

 و منوط بھ آنھاست.  مربوط بھ سایت گنجانده شده  شرایط استفادهاین اطالعیھ حریم خصوصی در 

 تماس با ما
توانید از طریق آدرس ایمیل،  اگر در مورد این اطالعیھ حریم خصوصی یا اقدامات حریم خصوصی ما سؤالی دارید، می

 آدرس پستی یا شماره تلفن با ما تماس بگیرید: 

dataprivacy@catalyst.org 
Catalyst Inc. 
120 Wall Street, 15th Floor 
New York, NY 10005 
(212) 514-7600 

با این   ھا نزد مقام نظارتی مربوطھ شکایت کنید.شما حق دارید ھر وقت بخواھید درخصوص مسائل مربوط بھ حفاظت از داده 
ھای خودتان فرصتی بدھید، بنابراین حال سپاسگزار خواھیم شد اگر قبل از مراجعھ بھ مقام نظارتی بھ ما برای رفع نگرانی

 لطفاً در وھلھ اول با ما تماس بگیرید.

آوری شده از طریق  ) اتحادیھ اروپا، در مورد اطالعات جمعGDPRھای (درخصوص اھداف مقررات عمومی حفاظت از داده
کنترل از:  سایت،  است  عبارت  تعریف شده)  زیر  در  (چنانکھ  اطالعات شخصی شما   Catalyst Inc., 120 Wallکننده 

Street, 15th Floor, New York, NY 10005 .مگر اینکھ خالف آن اعالم شده باشد 

 آوری آنھا شود و نحوه جمع آوری میاطالعاتی کھ درباره شما جمع
 اطالعات شخصی 

https://www.catalyst.org/
https://www.catalyst.org/terms-of-use/
mailto:dataprivacy@catalyst.org


آوری کنیم کھ شما  در ھنگام بازدید یا استفاده از سایت، ممکن است خودمان، یا اشخاص ثالث از طرف ما، اطالعاتی را جمع
مانند نام، عنوان شغلی، آدرس خیابان، کشور محل    - اس با شما مورد استفاده قرار گیرد  تواند برای تمکند یا میرا شناسایی می

اقامت، آدرس ایمیل، شماره تلفن و فکس، جنسیت، سن، نژاد یا قومیت، گرایش جنسی، عالیق شخصی، کارفرما یا سازمانی  
ھای  اعتباری یا اطالعات موجود در مشارکتھای استفاده، و در برخی موارد اطالعات کارت  کھ بھ آن وابستھ ھستید، داده

شود، بھ طور کلی، این اطالعات توسط شما ارائھ می کاربر (کھ در زیر تعریف شده است) (موسوم بھ "اطالعات شخصی").
ممکن است در برخی موارد چنین   مگر در مواردی کھ سایر کاربران سایت چنین اطالعاتی را در سایت بھ اشتراک بگذارند.

کنید، برای دریافت اخبار ما از طریق ایمیل  عاتی را در اختیار ما قرار دھید، برای مثال ھنگامی کھ در سایت ثبت نام میاطال
ھا یا سایر مطالب را بھ سایت  کنید یا وقتی نظرات، ویدئو. کمک مالی میCatalyst Incثبت نام نموده یا از طریق سایت بھ  

ھای  آوری کنیم کھ دیگران آنھا را مثالً از طریق پستچنین اطالعاتی را در صورتی جمعھمچنین ممکن است   کنید.ارسال می
 دھند.خود در سایت، در اختیار ما قرار می

 اطالعات استفاده

کنید یا در ھنگام دسترسی  ھر بار کھ از سایت ما بازدید می  آوری کنیم کھ مرورگر شماھمچنین ممکن است اطالعاتی را جمع
ھای استفاده ممکن است شامل اطالعاتی مانند آدرس این داده  کند.ت از طریق یک دستگاه تلفن ھمراه بھ آن ارسال می بھ سای

کنید، زمان  )، نوع مرورگر، نسخھ مرورگر، صفحات سایت ما کھ از آنھا بازدید میIPپروتکل اینترنت کامپیوتر شما (آدرس  
در   ھای تشخیصی باشد.ھای منحصر بھ فرد دستگاه، و سایر داده ، شناسھو تاریخ بازدید، زمان صرف شده در آن صفحات

این داده  با استفاده از یک دستگاه تلفن ھمراه،  ھای استفاده ممکن است شامل اطالعاتی مانند نوع  ھنگام دسترسی بھ سایت 
تلفن ھمراه شما، سیستم عامل تلفن  دستگاه    IPدستگاه تلفن ھمراه شما، شناسھ منحصر بھ فرد دستگاه تلفن ھمراه شما، آدرس  

ھای منحصر بھ فرد دستگاه و  کنید، شناسھھمراه شما، نوع اینترنت تلفن ھمراه شما، مرورگر اینترنت کھ از آن استفاده می
 ھای تشخیصی باشد.سایر داده

 ھا تجمیع داده

داده  ھمچنین  جمعما  دادهھای  مانند  شده  جمعیتآوری  یا  آماری  راھای  استفاده میجمع  شناختی  و  اشتراک  آوری  بھ  و  کنیم 
در نظر گرفتھ داده گذاریم.می اما جزو اطالعات شخصی  از اطالعات شخصی شما مشتق شود  است  ھای تجمیعی ممکن 
ده  ھای استفابھ عنوان مثال، ممکن است داده کنند.طور مستقیم یا غیرمستقیم ھویت شما را افشا نمیھا بھشود زیرا این دادهنمی

 سایت را محاسبھ نماییم.ھای سایر کاربران تجمیع کنیم تا درصد دسترسی کاربران بھ یک قابلیت خاص وبشما را با داده 
ھای تجمیعی را با  با این حال، اگر داده ھای تجمیعی برای ھر ھدفی استفاده و آنھا را بھ اشتراک بگذاریم.ممکن است از داده

طور مستقیم یا غیرمستقیم باعث شناسایی شما گردد، این  مرتبط کنیم بھ شکلی کھ بتواند بھاطالعات شخصی شما ترکیب یا  
ھای ترکیبی را بھ عنوان اطالعات شخصی تلقی خواھیم کرد کھ مطابق با این اطالعیھ حریم خصوصی از آنھا استفاده داده 

 خواھد شد. 

 ھای ویژه اطالعات شخصیدستھ

صی راجع بھ شما را کھ در قانون مربوطھ تعریف شده است (و شامل جزئیاتی درباره نژاد یا ھای شخھای ویژه داده ما دستھ
 کنیم.آوری میقومیت شما، عقاید مذھبی یا فلسفی، زندگی جنسی و گرایش جنسی است) فقط با رضایت قبلی صریح شما جمع

کند پاسخ دھید، رضایت شما را  ا درخواست می بھ عنوان مثال، اگر تصمیم بگیرید بھ یک سؤال نظرسنجی کھ این اطالعات ر
 کنیم. آوری نمیھای جنایی و جرائم جمعگونھ اطالعاتی درباره محکومیتما ھیچ ھا کسب خواھیم کرد.برای پردازش این داده

 ھای ردیابی ھا و دادهکوکی

آوری اطالعات در مورد ی برای جمعھای ردیابھا یا سایر تکنولوژیوب، کوکی  عالمت ھای  ھایھمچنین ممکن است از بیکن
استفاده شما از سایت مانند اطالعات مرورگر، دفعات بازدید، اطالعات مربوط بھ نحوه ورود بھ سایت و پیمایش آن و سایر  

ھایی حاوی مقدار اندکی داده ھستند کھ ممکن است دارای شناسھ منحصر بھ فرد ھا فایلکوکی ھای مشابھ استفاده کنیم.داده 
توانید بھ مرورگر خود  می شوند.سایت بھ مرورگر شما ارسال و در دستگاه شما ذخیره میھا از یک وبکوکی شناس باشند.نا



با این حال، اگر  ھا خودداری کرده یا در ھنگام ارسال کوکی این موضوع را اعالم کند.دستور دھید کھ از پذیرفتن ھمھ کوکی
ھایی کھ ما استفاده ھایی از کوکینمونھ ھای سایت ما استفاده کنید.وانید از برخی قسمتھا را قبول نکنید، ممکن است نتکوکی

 کنیم: می

 کنیم. برای اداره کردن سایت خود استفاده می  دسترسی بھ سایتھای ما از کوکی .دسترسی بھ سایت ھایکوکی •
از کوکی .یترجیحھای  کوکی • تنظیمات مختلف شما  و  ترجیحات  بھ خاطر سپردن  برای  استفاده    یترجیحھای  ما 

 کنیم. می
 کنیم. ھای امنیتی برای اھداف امنیتی استفاده میما از کوکی ھای امنیتی.کوکی •
از اطالعات    نحوه استفادهکنیم کھ در بخش  ھای شخص ثالث استفاده میما از برخی از کوکی ھای شخص ثالث.کوکی •

 توسط ما مشخص شده است.  گذاری آنھاشما و اشتراک

 گذاری آنھا توسط مانحوه استفاده از اطالعات شما و اشتراک 
ما از اطالعات شخصی برای اھداف سازمانی خود، مانند ارائھ و بھبود سایت و برقراری ارتباط با شما    اطالعات شخصی.
ھای  کمک مالی کنید، ممکن است نام شما را در سایت، سایت Catalystاگر بھ  کنیم.استفاده می Catalystدر مورد سایت یا 

نگام اھدای کمک یا از طریق تماس با ما با استفاده از اطالعات  منتشر کنیم، مگر اینکھ در ھ  Catalystدیگر یا در مطالب  
ھای زیر بھ عالوه بر این، ممکن است اطالعات شخصی را با طرف  تماس ارائھ شده در باال، درخواست دیگری داشتھ باشید.

دھند (مانند  ا انجام میوکارھا و افرادی کھ از طرف ما عملکردھایی رھای وابستھ بھ ما؛ سایر کسباشتراک بگذاریم: شرکت
اند، اعتبارسنجی وابستگی  پردازش کارت اعتباری، کمک بھ تحقیقات بازار و، در مورد افرادی کھ در سایت ثبت نام کرده

ھا، کننده"))؛ مقامات دولتی (فقط مطابق با احضاریھ(موسوم بھ "سازمان حمایت  Catalystکننده  شما بھ یک سازمان حمایت
کننده  ھای حمایتھای قانونی (ممکن است این نوع افشاگری بدون اطالع شما انجام شود)؛ سازمانیا سایر رویھ  دستورات دادگاه

کنند؛ برای اھداف ھمکاری تبلیغاتی؛ شرکای  اند درخواست می کھ فھرستی از اسامی کارکنان خود را کھ در سایت ثبت نام کرده
 نامھ کتبی دارد؛ و در صورت اعالم رضایت شما، برای اھداف دیگر.با آنھا توافق Catalystتجاری غیرمستقیم کھ 

کنیم برای این اھداف آوری میھمچنین ممکن است از اطالعاتی کھ در مورد استفاده شما از سایت جمع  اطالعات استفاده
ھایی کھ بیشترین سایت یا قابلیتھای پرطرفدار  استفاده نماییم: بھبود بخشیدن سایت، تحلیل استفاده از سایت (مانند شناسایی بخش

گردید، سفارشی کردن سایت با توجھ بھ استفاده شخصی یا  استفاده را دارند)، بھ منظور شناسایی شما وقتی بھ سایت برمی
ھای  ھای زیر بھ اشتراک بگذاریم: شرکتممکن است اطالعات استفاده را با طرف ترجیحات شما، و برای اھداف مشابھ دیگر.

دھند (مانند پردازش کارت اعتباری، کمک وکارھا و افرادی کھ از طرف ما عملکردھایی را انجام می بھ ما؛ سایر کسبوابستھ  
کننده  اند، اعتبارسنجی وابستگی شما بھ یک سازمان حمایتبھ تحقیقات بازار و، در مورد افرادی کھ در سایت ثبت نام کرده

Catalyst  ھای ھا، دستورات دادگاه یا سایر رویھ))؛ مقامات دولتی (فقط مطابق با احضاریھکننده"(موسوم بھ "سازمان حمایت
کننده کھ فھرستی از اسامی کارکنان ھای حمایتقانونی (ممکن است این نوع افشاگری بدون اطالع شما انجام شود)؛ سازمان 

کرده نام  ثبت  سایت  در  کھ  را  درخواست میخود  تاند  ھمکاری  اھداف  برای  کھ کنند؛  غیرمستقیم  تجاری  بلیغاتی؛ شرکای 
Catalyst  ھمچنین ممکن است آن دستھ  نامھ کتبی دارد؛ و در صورت اعالم رضایت شما، برای اھداف دیگر. با آنھا توافق

از اطالعات استفاده را کھ قابلیت شناسایی شخصی ندارد با اطالعات استفاده سایر کاربران ترکیب کنیم و این اطالعات را بھ 
کننده بستھ بھ کننده قرار دھیم. با این حال، یک سازمان حمایتھای حمایتورت تجمیع شده و ناشناس در اختیار سازمانص

آوری شده را  تعداد کاربران ثبت نام شده، میزان فعالیت کاربر در سایت و سایر عوامل، ممکن است بتواند این اطالعات جمع
ھای ھریک از کاربران را در سایت شناسایی نماید، در این صورت چنین اطالعاتی  با سایر اطالعات ترکیب کند تا فعالیت

 شود.برای اھداف این اطالعیھ حریم خصوصی جزو اطالعات شخصی در نظر گرفتھ می

ممکن است از ھرگونھ اطالعات غیرشخصی کھ شما از طریق سایت ارائھ   طور کلی.آوری شده بھاطالعات غیرشخصی جمع
عالوه بر   کنیم، جھت ھر سایت، پروژه و ھدف دیگری استفاده کنیم.آوری میدھید یا در مورد استفاده شما از سایت جمعمی

ت شناسایی شخصی نداشتھ باشد) دھید را (بھ شکلی کھ قابلیاین، ممکن است اطالعاتی کھ شما از طریق سایت بھ ما ارائھ می
ما در چنین مطالبی بدون   ھا و مطالب بازاریابی) بگنجانیم.کنیم (مانند گزارشدر مطالب یا محتوایی کھ ایجاد و توزیع می

 رضایت خودتان از نام شما استفاده نخواھیم کرد. 



نظرسنجی.  ھای جمعداده بھ یک  پاسخ  در  تحقیقاتآوری شده  نظرسنجی  بھ یک  ما  اگر  دھید،  پاسخ  در سایت  درج شده  ی 
تعریف شده گنجانده شده است).    "شرایط استفاده"ھا" چنانکھ در  کنیم (کھ در اصطالح "داده آوری می ھای شما را جمعپاسخ

ھا بھ منظور تحلیل،  این کار استفاده کنیم. ما از این داده   ھا را ذخیره کنیم یا از شخص ثالثی برایممکن است خودمان داده
کنیم.  ھای منتشر شده بھ شکلی تجمیعی، ناشناس، و فاقد قابلیت شناسایی شخصی استفاده میتحقیق و گنجاندن آنھا در گزارش
داده این  از  است  موارد  ھمچنین ممکن  این  باشد جھت  قابلیت شناسایی شخصی  دارای  کھ  بھ شکلی  تھیھ ھا  نماییم:  استفاده 

یا پروژهنظرسنجی بھ شرکت در نظرسنجیھا  آنھا  افراد برای دعوت  آینده، شناسایی  تحقیقاتی  نام  ھای  نمایش  یا  آینده  ھای 
اید در پروفایل کاربری شما کھ در این صورت برای سایر کاربران سایت قابل مشاھده  ھایی کھ در آنھا شرکت کردهنظرسنجی

ھایی مشمول شرایط بخش ھا در حکم اطالعات شخصی باشند، چنین دادهبراین، در مواردی کھ برخی از داده خواھد بود. بنا
 اطالعات شخصی در باال خواھند بود.

کنید، ممکن است اطالعاتی در آنالین در سایت مشارکت می  گروهاگر در یک    .گروهسایتآوری شده از یک  اطالعات جمع
ھای شما نسبت بھ سایر  ھای شما در سایت، نظرات، مطالب یا دیدگاهمورد استفاده شما از سایت، از جملھ وضعیت فعالیت

آنالین    گروها  آوری شده ازآوری کنیم. ممکن است از اطالعات جمعکاربران و تعامالت شما با سایر کاربران سایت را جمع 
بھ شکلی کھ دارای قابلیت شناسایی شخصی باشد برای موارد زیر استفاده کنیم: نمایش اطالعات پروفایل شما بھ سایر کاربران 

فعالیت شما،  ایمیل  آدرس  داده سایت،  انجام  کھ  دیدگاهھایی  یا  ارسالی  مطالب  نظرات،  فعالیتاید،  درخصوص  سایر ھا  ھای 
آوری شده از یک انجمن بنابراین، در مواردی کھ برخی از اطالعات جمع  عامالت شما با سایر کاربران.کاربران، و/یا ت 

 آنالین در سایت حاوی اطالعات شخصی باشند، چنین اطالعاتی مشمول شرایط بخش اطالعات شخصی در باال خواھند بود.

گذاریم دھندگان خدمات بھ اشتراک میھمکاران و برخی ارائھ : ھنگامی کھ اطالعات شخصی شما را با  دھندگان خدماتارائھ 
ھای  کنید کمک کنند، یا اقدام بھ برآورده کردن درخواستتا در ارائھ محصوالت یا خدمات بھ شما، یا شرکتی کھ در آن کار می

گیریم و الزام داریم کھ در نظر میھای آنھا را  دھیم، فرایندھای مدیریت دادهشما نموده، یا این کار را با رضایت شما انجام می
دھندگان خدمات شخص ثالث بھ امنیت اطالعات شخصی شما احترام بگذارند و مطابق با قانون جاری با آنھا رفتار  تمام ارائھ

دھیم از اطالعات شخصی شما برای اھداف خود استفاده کنند و دھندگان خدمات شخص ثالث خود اجازه نمی ما بھ ارائھ  کنند.
در   ھای ما پردازش نمایند.دھیم اطالعات شخصی شما را برای اھداف مشخص و مطابق با دستورالعملط بھ آنھا اجازه میفق

 گذاریم شامل موارد زیر است:دھندگان خدمات کھ اطالعات شخصی را با آنھا بھ اشتراک میحال حاضر دستھ بندی ارائھ 

دھندگان خدمات شخص ثالث برای نظارت و تحلیل استفاده از سایت  از ارائھممکن است   :ھا    دادهتحلیل و مدیریت   •
و سیاست حریم   Salesforce کنیم عبارتند از:دھندگان خدمات تحلیل کھ با آنھا ھمکاری میارائھ خود بھره بگیریم.

 /https://www.salesforce.com/company/privacy.خصوصی آن در این آدرس در دسترس است: 
در این صورت، از خدمات شخص   ممکن است محصوالت و/یا خدمات پولی را در سایت ارائھ دھیم. ھا:پرداخت •

ما جزئیات کارت پرداخت شما را ذخیره   کنیم.ثالث برای پردازش پرداخت (مثالً پردازشگران پرداخت) استفاده می
گیرد کھ نحوه  این اطالعات مستقیماً در اختیار پردازشگران پرداخت شخص ثالث ما قرار می کنیم.آوری نمیجمعیا  

این پردازشگران پرداخت از   شود.استفاده از اطالعات شخصی شما توسط سیاست حریم خصوصی آنھا تعیین می
استانداردھا  PCI-DSSاستانداردھای تعیین شده توسط   امنیتی  کھ توسط شورای  شود پیروی  مدیریت می  PCIی 

مانند  می برندھایی  مشترک  تالش  محصول  شورا  این  و    Visa  ،MasterCard  ،American Expressکنند، 
Discover  .الزامات   استPCI-DSS  می کمک  پرداخت  اطالعات  ایمن  پردازش  از  اطمینان  حصول   کند.بھ 

کھ سیاست حریم خصوصی آن در این آدرس   PayPal تند از:کنیم عبارپردازشگران پرداخت کھ با آنھا ھمکاری می
، کھ سیاست  Stripe، و  full-https://www.paypal.com/us/webapps/mpp/ua/privacyدر دسترس است:  

 https://stripe.com/privacy.حریم خصوصی آن در این آدرس در دسترس است: 
ھا آوری پاسخدھندگان خدمات شخص ثالث برای ارسال نظرسنجی، جمعممکن است از ارائھ  فروشندگان نظرسنجی: •

کنیم  ھمکاری میفروشندگان نظرسنجی کھ با آنھا   استفاده کنیم.  Catalystھای بھ دست آمده برای  و/یا تحلیل داده
از: دسترس Alchemer عبارتند  در  آدرس  این  در  آن  خصوصی  حریم  سیاست  کھ   ،

کھ سیاست حریم خصوصی آن در این آدرس  https://www.alchemer.com/privacy//  ،Cobalt Skyاست:
، کھ سیاست حریم  Survey Monkeyو    privacy-sky.com/respondent-https://cobalt- در دسترس است:  

 خصوصی آن در این آدرس در دسترس است:

https://www.catalyst.org/terms-of-use/
https://www.salesforce.com/company/privacy/
https://www.paypal.com/us/webapps/mpp/ua/privacy-full
https://stripe.com/privacy
https://cobalt-sky.com/respondent-privacy-


نام در رویدادھای خود  فروشندگان رویداد/دعوت: • ثبت  تدارکات و  بھ  برای کمک  ثالث  اشخاص  از  است  ممکن 
، کھ سیاست حریم خصوصی Eventbrite کنیم عبارتند از:فروشندگان رویداد کھ با آنھا ھمکاری می استفاده کنیم.

است:  دسترس  در  آدرس  این  در  آن 
-privacy-ww.eventbrite.com/support/articles/en_US/Troubleshooting/eventbritehttps://w

policy?lg=en_US  ،Constant Contact  :است آدرس در دسترس  این  در  آن  ، کھ سیاست حریم خصوصی 
center-com/forward/privacyhttps://www.constantcontact.  و ،Adobe Connect کھ سیاست حریم ،

 https://www.adobe.com/privacy/policy.html.خصوصی آن در این آدرس در دسترس است: 

اگر تصمیم بھ فروش، خرید، ادغام یا سازماندھی مجدد کسب و کارھا در برخی   معاملھ کسب و کار یا سازماندھی مجدد.
ای ممکن است شامل افشای اطالعات شخصی نزد خریداران احتمالی یا واقعی یا دریافت  کشورھا داشتھ باشیم، چنین معاملھ 
امالت، حفاظت مناسب از اطالعات  شیوه فعالیت ما بھ این صورت است کھ در این نوع مع این اطالعات از فروشندگان باشد.

 کنیم. شخصی را الزامی می

لطفاً توجھ داشتھ باشید کھ در شرایط خاص، ممکن است اطالعات شخصی براساس دادرسی قضایی، حکم   افشای الزامی.
اشتھ باشیم کھ  ھنگامی کھ دالیل منطقی برای اعتقاد بھ این مسئلھ د ھای دولتی افشا شود.دادگاه یا روند قانونی نزد سازمان

تواند کنندگان یا مشتریان و دیگران تحت تأثیر قرار گرفتھ است یا می، شرکای تجاری، تأمینCatalystھای  حقوق یا دارایی
 ھا بھ اشتراک بگذاریم. تحت تأثیر قرار گیرد، ممکن است اطالعات شخصی شما را برای محافظت از این حقوق یا دارایی

اطال پردازش  قانونی  از مبنای  حفاظت  عمومی  مقررات  براساس  شخصی  عات 
 ) GDPRھا (داده

آوری و استفاده از اطالعات شخصی  ) یا بریتانیا ھستید، مبنای قانونی ما برای جمع EEAاگر ساکن منطقھ اقتصادی اروپا (
آن دست بھ  آوری شده و بھ زمینھ خاصی کھ در  شرح داده شده در این اطالعیھ حریم خصوصی بھ اطالعات شخصی جمع

 زنیم بستگی دارد.آوری چنین اطالعاتی میجمع

 ممکن است اطالعات شخصی شما را بھ دالیل زیر پردازش کنیم:

 الزم است قرارداد خود را با شما اجرا کنیم •
 ایدمجوز انجام این کار را بھ ما داده •
 شودچنین پردازشی جزو منافع مشروع ما است و موجب نقض حقوق شما نمی •
 اھداف پردازش پرداختجھت  •
 بھ منظور رعایت الزامات قانونی •

کنیم، اگرچھ قبل طور کلی، ما جلب رضایت را بھ عنوان مبنای قانونی خود برای پردازش اطالعات شخصی شما تلقی نمیبھ
ھای ویژه دستھآوری  از فرستادن مکاتبات بازاریابی مستقیم شخص ثالث بھ شما از طریق ایمیل یا پیام متنی یا قبل از جمع

با ما رضایت خود   ھای شخصی، رضایت شما را کسب خواھیم کرد.داده  تماس  از طریق  دارید در ھر زمان و  شما حق 
 درخصوص بازاریابی را پس بگیرید.

ھایی کھ قصد داریم از اطالعات شخصی  ما شرح تمام روش :ھدفی کھ از اطالعات شخصی شما برای آن استفاده خواھیم کرد
ھمچنین  ایم.کنیم را در زیر بھ صورت جدول آوردهتفاده کنیم و اینکھ برای انجام این کار بھ کدام مبانی قانونی اتکا میشما اس

ھای شما توجھ داشتھ باشید کھ بستھ بھ ھدف خاصی کھ از داده  ایم کھ منافع مشروع ما چیست.در صورت لزوم مشخص کرده
در صورت نیاز   العات شخصی شما را بھ بیش از یک دلیل قانونی پردازش نماییم.کنیم، ممکن است اطبرای آن استفاده می

بھ اطالع از جزئیات مربوط بھ دلیل قانونی خاص مورد نظر برای پردازش اطالعات شخصی شما در مواردی کھ بیش از  
 یک دلیل در جدول زیر بیان شده است، لطفاً با ما تماس بگیرید. 

https://www.eventbrite.com/support/articles/en_US/Troubleshooting/eventbrite-privacy-policy?lg=en_US
https://www.eventbrite.com/support/articles/en_US/Troubleshooting/eventbrite-privacy-policy?lg=en_US
https://www.constantcontact.com/forward/privacy-center
https://www.adobe.com/privacy/policy.html


مبنای قانونی برای پردازش از جملھ مبنای   ھاداده نوع  ھدف/فعالیت 
 منافع مشروع 

جھت ثبت نام شما بھ عنوان کاربر جدید در  
 اجرای قرارداد منعقد شده با شما  کننده؛ اطالعات تماسھای شناسایی داده  Catalystسایت وب 

جھت پردازش و تکمیل درخواست خدمات  
 شما 

تماس؛ شناسایی ھای  داده  اطالعات  کننده؛ 
اطالعات مالی؛ مکاتبات تراکنش؛ مکاتبات 

 بازاریابی

 (الف)    اجرای قرارداد منعقد شده با شما؛ 

ما   مشروع  منافع  برای  ضروری  (ب)   
بدھی  وصول  دارید؛  (برای  ما  بھ  کھ  ھایی 

 بازاریابی مستقیم)

از   شما،  با  ما  روابط  مدیریت  منظور  بھ 
رسانی بھ شما در مورد  (الف) اطالع جملھ:  

خصوصی   حریم  اطالعیھ  یا  شرایط  تغییر 
 ما، (ب) درخواست از شما برای اعالم نظر

شناسایی داده  تماس؛ ھای  اطالعات  کننده؛ 
 مکاتبات بازاریابی

 (الف)    اجرای قرارداد منعقد شده با شما؛ 

(ب)   ضروری برای منافع مشروع ما (بھ  
بھ  دمنظور  نگھ  ما؛  روز  سوابق  اشتن 

 بازاریابی مستقیم)

تعھد   نیاز برای رعایت یک  (پ)    مورد 
 قانونی

و   کسب  از  محافظت  و  مدیریت  منظور  بھ 
عیب  (شامل  ما  سایت  و  تحلیل  کار  یابی، 

ھا، آزمایش، نگھداری سیستم، پشتیبانی، داده 
 ھا) گزارشگیری و میزبانی داده 

شناسایی داده  اطالعات  ھای  تماس؛ کننده؛ 
 ھای تجمیعی ھای استفاده؛ داده داده 

(الف)    ضروری برای منافع مشروع ما  
(جھت مدیریت کسب و کار ما، ارائھ خدمات  
امنیت  اطالعات،  تکنولوژی  و  مدیریتی 
چارچوب   در  و  تقلب  از  جلوگیری  شبکھ، 
فعالیت   یا  کار  و  کسب  مجدد  سازماندھی 

 ساختاردھی مجدد گروه)؛ 

برا نیاز  مورد  تعھد  (ب)   یک  رعایت  ی 
 قانونی

بھ  بھ منظور ارائھ محتوای سایت مربوطھ 
شما و سنجش یا درک اثربخشی محتوایی کھ  

 دھیم بھ شما ارائھ می 

شناسایی داده  تماس؛ ھای  اطالعات  کننده؛ 
داده  بازاریابی؛  استفاده؛  مکاتبات  ھای 

 ھای تجمیعی مکاتبات تراکنش؛ داده 

منافع   حفظ  برای  (بھ  ضروری  ما  مشروع 
از   مشتریان  استفاده  نحوه  مطالعھ  منظور 
رشد   آنھا،  توسعھ  ما،  محصوالت/خدمات 
جھت   اطالعات  کسب  و  کار  و  کسب 

 استراتژی بازاریابی ما)

داده  تحلیل  از  استفاده  بھبود جھت  برای  ھا 
تحقیقات، وب  محصوالت/خدمات،  سایت، 

بازاریابی ما، روابط و تجربیات مشتری و 
 ده کنن حمایت 

 ھای تجمیعی ھای استفاده؛ داده داده 

(بھ   ما  مشروع  منافع  حفظ  برای  ضروری 
مشتری  انواع  تعریف  برای  منظور  ھا 

بھ  ما،  خدمات  و مرتبط محصوالت و  روز 
سایت ما، رشد کسب و کار و  نگھ داشتن وب 

بازاریابی  استراتژی  اطالعات جھت  کسب 
 ما)

درباره  بھ منظور پیشنھاد و توصیھ بھ شما  
مورد   است  ممکن  کھ  خدماتی  یا  کاالھا 

 تان باشدعالقھ 

شناسایی داده  تماس؛ ھای  اطالعات  کننده؛ 
داده  بازاریابی؛  استفاده؛  مکاتبات  ھای 

 ھای تجمیعی مکاتبات تراکنش؛ داده 

(بھ   ما  مشروع  منافع  حفظ  برای  ضروری 
رشد   و  محصوالت/خدمات  توسعھ  منظور 

 کسب و کار ما) 

برای شرکت   از شما  بھ منظور درخواست 
پاسخ  ثبت  نظرسنجی،  یک  ھای در 

ھای شما برای نظرسنجی و استفاده از پاسخ 
برنامھ  انجام    Catalystنویسی  ھدایت  و/یا 

 Catalystتحقیقات و تھیھ نشریات 

شناسایی داده  تماس؛ ھای  اطالعات  کننده؛ 
پاسخ بازاریابی؛  نظرسنجی؛  مکاتبات  ھای 

ت داده  دستھھای  داده جمیعی؛  ویژه  ھا  ھای 
 شامل نژاد و قومیت (با کسب رضایت قبلی)

(بھ   ما  مشروع  منافع  حفظ  برای  ضروری 
منظور توسعھ محصوالت/خدمات/تحقیقات، 

نویسی و رشد کسب  ھدایت استراتژی برنامھ 
 و کار ما)

  

 ھا)ھای ویژه داده رضایت (جھت دستھ 

تمرکز تحقیق ھای  بھ منظور برگزاری گروه 
 ھای تجمیعی ھای استفاده؛ داده داده  ھای احتمالیو مصاحبھ و شناسایی راه حل 

(بھ   ما  مشروع  منافع  حفظ  برای  ضروری 
مشتری  انواع  تعریف  برای  منظور  ھا 

بھ  ما،  خدمات  و مرتبط محصوالت و  روز 



سایت ما، رشد کسب و کار و  نگھ داشتن وب 
بازاریاب  استراتژی  اطالعات جھت  ی کسب 

بھ   کمک  سازمان  Catalystما،  ھای  و 
مکانحمایت  ایجاد  جھت  در  آن  ھای  کننده 

 کاری فراگیر برای کارمندان خود) 

در   استفاده  اطالعات  دادن  قرار  منظور  بھ 
 کننده ما ھای حمایت اختیار شما و سازمان 

شماره داده  استفاده؛  نام  ھای  ثبت  ھای 
پاسخ  شرکت،  توسط  ناشناس ھای  کاربران 

فھرست  و  شرکت  توسط  ھای نظرسنجی 
تواند شامل  شرکت کنندگان رویدادھا، کھ می 

 اطالعات قابل شناسایی باشد. 

  

(بھ   ما  مشروع  منافع  حفظ  برای  ضروری 
از   مشتریان  استفاده  نحوه  مطالعھ  منظور 
توسعھ   ما،  محصوالت/خدمات/تحقیقات 

برنامھ  استراتژی  ھدایت  و  آنھا،  ما  نویسی 
 و کار ما) رشد کسب 

  

  

آوری مربوط بھ آن استفاده خواھیم کرد، مگر اینکھ منطقاً معتقد باشیم بھ ما از اطالعات شخصی شما فقط برای اھداف جمع
خواھید در مورد اینکھ اگر می دلیل دیگری نیاز بھ استفاده از این اطالعات داریم و چنین دلیلی با ھدف اصلی سازگار است. 

در صورت نیاز  ھدف جدید چگونھ با ھدف اصلی انطباق دارد توضیحی دریافت کنید، لطفاً با ما تماس بگیرید.پردازش برای  
دھیم و مبنای قانونی کھ بھ ما اجازه چنین کاری  بھ استفاده از اطالعات شخصی شما برای ھدفی غیرمرتبط، بھ شما اطالع می

باشید کھ در صورت لزوم یا داشتن اجازه قانونی ممکن است اطالعات    لطفاً توجھ داشتھ دھد را توضیح خواھیم داد.را می
 شخصی شما را بدون اطالع و رضایتتان و بھ منظور رعایت قوانین فوق پردازش کنیم. 

 انتقال اطالعات
ر  ھای واقع در خارج از ایالت، استان، کشور یا سایتان بھ کامپیوترممکن است اطالعات شما، از جملھ اطالعات شخصی 

ھای قضایی ھایی با حوزهھای چنان مکانھای قضایی دولتی منتقل و در آنجا نگھداری شوند کھ قوانین محافظت از داده حوزه
کنیم، ممکن است اطالعات شخصی را در خارج از ایاالت متحده  از آنجا کھ ما در سطح جھانی فعالیت می شما متفاوت باشد.

و چھ برای استفاده اشخاص   Catalystایاالت متحده منتقل نماییم، چھ برای استفاده در  آوری کرده و از سایر کشورھا بھجمع
اگر در خارج از ایاالت متحده حضور داشتھ و تصمیم دارید اطالعاتی را بھ ما ارائھ   دھند.ثالث کھ بھ ما خدمات ارائھ می

را بھ ایاالت متحده یا سایر کشورھا منتقل و در آنجا   -ی از جملھ اطالعات شخص -ھا دھید، لطفاً توجھ داشتھ باشید کھ ما داده
کنیم و ممکن است قوانین این کشورھا از نظر حفظ حریم خصوصی ھمانند حوزه قضایی شما سختگیرانھ نباشد  پردازش می

ما باید قبل  ش  و ممکن است اقدامات کافی یا محافظتی مناسب را چنانکھ در حوزه قضایی شما تعریف شده است نداشتھ باشند.
ھای شما را بھ شرح مندرج در اینجا بھ  ممکن است داده  Catalyst از استفاده از سایت خطرات این انتقال را در نظر بگیرید.

ھا را در موارد انتقال بعدی بھ اشخاص ثالث بر طبق قانون مربوطھ ھمچنان اشخاص ثالث انتقال دھد، اما مسئولیت این داده
سازی، آوری، ذخیرهشما بدین وسیلھ با استفاده از سایت، آگاھانھ و صریحاً رضایت خود را نسبت بھ جمعبرعھده خواھد داشت.  

انتقال و استفاده از اطالعات شخصی خود در داخل و بھ ایاالت متحده آمریکا و سایر کشورھا جھت استفاده مطابق با توضیحات  
 دارید.این سیاست حفظ حریم خصوصی اعالم می 

ھای شما بھ شکلی ایمن و مطابق با این اطالعیھ اقدامات الزم را انجام خواھیم داد تا اطمینان حاصل کنیم کھ با داده  ما تمام
کنیم مگر اینکھ مطمئن باشیم  شود و اطالعات شخصی شما را بھ ھیچ سازمان یا کشوری منتقل نمیحریم خصوصی رفتار می 

ا و سایر اطالعات شخصی  وجود باشد (کھ ممکن است شامل گواھی "سپر حریم ھای شمھای کافی از جملھ امنیت داده کنترل
خصوصی"، تصمیم کفایت اتحادیھ اروپا یا بندھای استاندارد قراردادی، تأیید شده توسط کمیسیون اروپا باشد) یا رضایت شما  

 را کسب کرده باشیم.

 ھای کاربرقابل مشاھده بودن مشارکت



رسانی و امکان ھای گفتگو، تاالرھای گفتمان، صفحھ پیامھای کاربر، اتاقھایی (مانند پروفایلیتسایت ممکن است دارای قابل
اظھار نظر در مورد سایر مطالب سایت) باشد کھ ممکن است بھ شما و دیگران امکان درج، ارسال، انتشار، نمایش یا انتقال  

از   یا  سایت  در  را  شخصی)  اطالعات  جملھ  (از  مطالب  یا  مجموع  محتوا  (در  ویدئو  و  عکس  متن،  نظیر  سایت،  طریق 
ھای  باید فرض کنید کھ مشارکت ھای خاصی از کاربران یا برای عموم افراد را بدھد.ھای کاربر")، برای گروه"مشارکت

اصی  طور خاص بیان کند کھ نوع خکاربر برای عموم افراد قابل مشاھده و در اینترنت قابل جستجو است، مگر اینکھ سایت بھ
توانیم امنیت چنین اطالعاتی را تضمین  ما نمی از مشارکت کاربر فقط برای کاربران خاصی از سایت در دسترس قرار دارد. 

کنیم یا تضمین نماییم کاربرانی کھ بھ چنین اطالعاتی دسترسی دارند، آن را نزد دیگران افشا نکرده یا بھ صورت عمومی  
 گیری برای افشای اطالعات شخصی، احتیاط کنید.یمکنند. لطفاً در ھنگام تصممنتشر نمی

 حقوق اطالعات شخصی شما
از طریق اطالعات تماس ارائھ شده در باال درخواست کنید ھرگونھ   Catalystتوانید با ارسال ایمیل یا ارسال نامھ بھ شما می

ا تالش خواھیم کرد تا درخواست شما  روزرسانی، اصالح یا حذف شود و متان، بھھای کاربریاطالعات موجود در پروفایل
عالوه بر این، ممکن است ھر از گاھی بخواھیم تأیید کنیم کھ کاربرانی کھ در سایت بھ عنوان فرد وابستھ بھ  را انجام دھیم.

ن اند، ھمچنان بھ آن سازمان وابستھ ھستند و در صورت عدم تأیید چنین موضوعی، ممک کننده ثبت نام کردهیک سازمان حمایت
ھای کاربر یا سایر مطالب مرتبط با چنین کاربرانی را حذف کنیم. با این حال، ھنگامی کھ است ھرگونھ حساب، مشارکت

ھای کنیم، ممکن است برخی از اطالعات در نسخھروزرسانی میاطالعات را در پایگاه داده یا سایت خود حذف، اصالح یا بھ
روزرسانی کنیم، ممکن  اشتھ باشید کھ زمانی کھ چنین اطالعاتی را حذف، اصالح یا بھپشتیبان و سوابق ما باقی بمانند. توجھ د

ھای اطالعاتی اشخاص ثالث، تا حدی کھ چنین اطالعاتی مطابق با این اطالعیھ حریم است اطالعات در سرورھا یا پایگاه
 نظر کنید.مطالب بازاریابی مستقیم صرف  شما ھمچنین حق دارید از دریافت خصوصی بھ آنھا ارائھ شده باشد، باقی بمانند.

 ممکن است طبق قانون محلی خود در مورد پردازش، از حقوق بیشتری نیز برخوردار باشید. 

 ھای منطقھ اقتصادی اروپا و بریتانیا حقوق حریم خصوصی داده 

) اروپا  اقتصادی  منطقھ  در  اگر  مثال،  عنوان  از  EEAبھ  باشید،  داشتھ  بریتانیا حضور  یا  در مورد حریم )  حقوق خاصی 
این است کھ با انجام اقدامات منطقی بھ شما اجازه دھد اطالعات شخصی    Catalystھدف   ھا برخوردار ھستید.خصوصی داده 

خواھید بدانید چھ اطالعات شخصی را در اگر می خود را تصحیح، اصالح یا حذف کرده یا استفاده از آنھا را محدود نمایید.
شما در شرایط خاص، از   خواھید این اطالعات از سیستم ما پاک شود، با ما تماس بگیرید.داریم و اگر میمیمورد شما نگھ  

 ھای زیر برخوردار ھستید:حقوق حریم خصوصی داده 

توانید مستقیماً در پذیر باشد، میھر زمان کھ امکان .حق دسترسی، بھ روزرسانی یا حذف اطالعاتی کھ از شما داریم  •
روزسانی نموده یا درخواست حذف  تان دسترسی پیدا کنید، آنھا را بھیمات حساب خود بھ اطالعات شخصیبخش تنظ

 اگر خودتان قادر بھ انجام این اقدامات نیستید، لطفاً برای دریافت کمک با ما تماس بگیرید.  آنھا را بدھید.
 دارید این اطالعات را اصالح کنید.اگر این اطالعات شخصی شما نادرست یا ناقص باشد، شما حق  .حق اصالح •
شما حق دارید بھ پردازش اطالعات شخصی خودتان، در صورتی کھ این پردازش براساس منافع   .حق اعتراض •

 مشروع ما باشد، اعتراض کنید. 
 تان را محدود کنیم. شما حق دارید درخواست کنید ما پردازش اطالعات شخصی  .حق محدودیت •
ای از اطالعات شخصی را کھ در موردتان داریم در قالبی ساختاریافتھ،  شما حق دارید نسخھ  .ھاحق قابلیت انتقال داده  •

 قابل خواندن توسط ماشین و پراستفاده دریافت کنید. 
برای پردازش اطالعات    Catalystشما ھمچنین حق دارید رضایت خود را در ھر زمانی کھ   .حق پس گرفتن رضایت •

 ده باشد، پس بگیرید. شخصی شما بھ رضایتتان اتکا کر

 ھایی، از شما بخواھیم ھویت خود را تأیید کنید.لطفاً توجھ داشتھ باشید کھ ممکن است قبل از پاسخ دادن بھ چنین درخواست
 این مسئلھ یک اقدام امنیتی برای اطمینان از عدم افشای اطالعات شخصی نزد ھر شخصی است کھ حق دریافت آنھا را ندارد.

ت با شما تماس بگیریم تا در مورد درخواست شما و بھ منظور تسریع در پاسخگویی، اطالعات بیشتری از  ھمچنین ممکن اس
در برخی موارد اگر درخواست   ھای مشروع پاسخ بدھیم.) ماه بھ تمام درخواست1کنیم ظرف یک (ما سعی می شما بخواھیم.



در این صورت،   ، ممکن است بیشتر از یک ماه طول بکشد. شما بسیار پیچیده باشد یا چندین درخواست را مطرح کرده باشید 
برای دسترسی بھ اطالعات شخصی خود (یا  دھیم و شما را در جریان آخرین اطالعات قرار خواھیم داد.بھ شما اطالع می

س، تکراری  اساوضوح بیبا این حال، اگر درخواست شما بھ ای نخواھید بود.اعمال سایر حقوقتان) مجبور بھ پرداخت ھزینھ
با زیاده دریافت کنیم.یا ھمراه  از شما  است ھزینھ معقولی را  باشد، ممکن  این صورت، در چنین شرایطی   روی  در غیر 

 توانیم درخواست شما را برآورده سازیم.نمی

قانون  ھا (چنانکھ در  آوری و استفاده از اطالعات شخصی خود نزد یک مقام حفاظت از داده شما حق دارید در مورد جمع 
با مقام حفاظت از داده اتحادیھ اروپا تعریف شده است) شکایت کنید.  ھای محلی خود در  برای کسب اطالعات بیشتر، لطفاً 

 ) تماس بگیرید. EEAمنطقھ اقتصادی اروپا (

 ھای نواداحقوق حریم خصوصی داده

توانند از فروش اطالعات تحت پوشش خود انصراف دھند کھ این اصطالحات در قانون نوادا تعریف شده  ساکنان نوادا می
لطفاً  dataprivacy@catalyst.org .است؛ بھ این منظور باید چنین درخواستی را بھ آدرس ایمیل تعیین شده ما ارسال کنند:  

 فروشد.اطالعات تحت پوشش شما را چنانکھ در قانون نوادا تعریف شده است، نمی Catalystتوجھ داشتھ باشید کھ 

سیگنال ردیابی"  "عدم  مورد  در  ما  وبسیاست  ردیابی  و  کالیفرنیا  ھا  آنالین  حفاظت  قانون  تحت  ثالث  شخص  سایت 
)CalOPPA ( 

نمی پشتیبانی  ردیابی"  "عدم  از  می  کنیم.ما  کھ  است  تنظیمی  ردیابی"  بھ  "عدم  تا  دھید  انجام  خود  وب  مرورگر  در  توانید 
توانید با مراجعھ بھ صفحھ ترجیحات یا تنظیمات مرورگر وب  شما می خواھید ردیابی شوید.ھا اطالع دھید کھ نمیسایتوب

 خود، "عدم ردیابی" را فعال یا غیرفعال کنید. 

زنیم و بھ اشخاص ثالث اجازه ھای شخص ثالث نمیسایتاطالعات شخصی در وبآوری  ما بھ مرور زمان دست بھ جمع
 آوری کنند. سایت ما برای اھداف تبلیغاتی رفتاری جمعدھیم کھ بھ صورت مخفیانھ اطالعات را در وبنمی

 حقوق حریم خصوصی شما در کالیفرنیا 

کھ   کالیفرنیا  ساکن  یک  کالیفرنیا،  قوانین  ار  Catalystطبق  وی  را  با  اطالعات خاصی  دارد  حق  است  کرده  برقرار  تباط 
انواع اطالعات شخصی کھ   بازاریابی مستقیم خود (در صورت وجود) در طی سال    Catalystدرخصوص  اھداف  برای 

تقویمی قبلی با اشخاص ثالث بھ اشتراک گذاشتھ، درخواست نماید و از ھویت اشخاص ثالث مذکور مطلع شود؛ البتھ در این 
است قانون بھ   ثناھای خاصی نیز وجود دارد.میان  ابزار اجازه می  Catalystاین  تا در پاسخ بھ یک درخواست کتبی،  دھد 

 گذاری ارائھ دھد.رایگانی را برای انصراف از این قبیل اشتراک

دھد، ایجاد اطالعات شخصی شما را برای اھداف بازاریابی مستقیم در اختیار اشخاص ثالث قرار نمی  Catalystاز آنجا کھ  
از اطالعات شخصی شما برای ارائھ اطالعات در    Catalystخواھید  این رویھ برای ما الزامی نیست؛ با این حال، اگر نمی

 ایگان در این سیاست بھره بگیرید. ھای انصراف ر ھای ما استفاده کند، لطفاً از رویھمورد برنامھ

 امنیت اطالعات شخصی
گیرد و ما از  سایت از اقدامات حفاظتی منطقی برای محافظت از امنیت و حریم خصوصی اطالعات شخصی شما بھره می

استثنای مواردی کھ کنیم، بھ  اقدامات احتیاطی منطقی برای جلوگیری از نابودی یا سوءاستفاده از این اطالعات استفاده می
اطالعات شخصی شما در معرض دید سایر کاربران قرار گرفتھ یا بھ موجب این اطالعیھ حریم خصوصی بھ شکل دیگری 

ما افشا می بھ  از طریق سایت  نباشد و ھنگامی کھ  نداشتھ  امنیت  است  اینترنت ممکن  از طریق  شود. اطالعات منتقل شده 
 دھید.را با مسئولیت خودتان انجام می نمایید، این کاراطالعات ارائھ می 
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 ھای شخص ثالثسایتوب
جمع مورد  در  خصوصی  حریم  اطالعیھ  جمعاین  اطالعات  ھرگونھ  از  استفاده  و  طریق آوری  از  یا  توسط  شده  آوری 

آوری جمعسایتی کھ برای ھایی کھ این سایت بھ آنھا لینک داده است، یا ھر وبسایتھای شخص ثالث، از جملھ وبسایتوب
ھای اجتماعی را در سایتی کھ شبکھ) یا ھر وبPayPalگیرد (مانند  ھای مالی شما مورد استفاده قرار میو پردازش کمک
ھای حفظ  کنیم سیاستما شما را تشویق می کند، اعمال نخواھد شد مگر اینکھ در این اطالعیھ ذکر شده باشد. سایت ادغام می 

آوری و استفاده از اطالعات آنھا  ھای مربوط بھ جمعثالث را بررسی کنید تا از سیاستھای شخص  سایتحریم خصوصی وب
 مطلع شوید. 

 دوره نگھداری 
امنیت   داشتن  از جملھ مطابقت  اھداف پردازش اطالعات،  از مدت زمان الزم برای تحقق  بیشتر  ما اطالعات شخصی را 

رسی، حسابداری و شرایط نگھداری قانونی)، رسیدگی بھ اختالفات پردازش ما با رعایت تعھدات قانونی و نظارتی (نظیر حساب
ما    .پردازیم، نگھداری نخواھیم کردو بھ منظور اثبات، اعمال یا دفاع در برابر ادعاھای حقوقی در جایی کھ بھ کسب و کار می

ن، ماھیت و حساسیت اطالعات گیریم: میزابھ منظور تعیین دوره نگھداری مناسب اطالعات شخصی این موارد را در نظر می
شخصی، خطر احتمالی آسیب ناشی از استفاده یا افشای غیرمجاز اطالعات شخصی شما، اھداف پردازش اطالعات شخصی  

ھای دیگر بھ آنھا دست پیدا کنیم، و سایر الزامات قانونی، نظارتی، مالیاتی، حسابداری توانیم از طریق روششما و این کھ آیا می
 دیگر.  یا الزامات

 حریم خصوصی کودکان
ما آگاھانھ اطالعات شخصی ھر فرد زیر   سال نبوده یا برای آنھا در نظر گرفتھ نشده است.  18سایت ما مخاطب افراد زیر  

دانید فرزندتان اطالعات شخصی را در اختیار ما قرار داده  اگر والد یا سرپرست ھستید و می کنیم.آوری نمیسال را جمع  18
 ً ایم، آوری کرده اگر متوجھ شویم اطالعات شخصی کودکان را بدون تأیید رضایت والدین جمع با ما تماس بگیرید.  است، لطفا

 دھیم.اقداماتی را برای حذف این اطالعات از سرورھای خود انجام می

 تغییرات اطالعیھ حریم خصوصی ما
یا استفاده از سایت بھ ھر شکل، از جملھ از طریق تعامل یا وارد کردن اطالعات یا  شرایط استفادهشما در صورت موافقت با 

اگر تغییری   کنید.   پاسخ دادن بھ سؤاالت موجود در سایت، موافقت خود را با شرایط این اطالعیھ حریم خصوصی اعالم می 
ای را در سایت درج خواھیم گذاری اطالعات شخصی شما ایجاد کنیم، اطالعیھ اشتراکآوری، استفاده و/یا  اساسی در نحوه جمع 

شما با ادامھ استفاده از سایت پس از این نوع اطالعیھ   ھای دیگر بھ شما اطالع خواھیم داد.کرد و/یا از طریق ایمیل یا راه
 پذیرید.ییراتی را میدارید کھ چنین تغ تغییرات در خصوص این اطالعیھ حریم خصوصی، اعالم می
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