
 ال استانداری خراسان جنوبیپرت بیانیه حریم خصوصی

 هدف

سازی اطالعات و ميزبانی خدمات های مناسب و زيرساخت الزم برای ذخيرهتأمين ظرفيتايجاد و تداوم امنيت اطالعات، حصول اطمينان از هدف 

ضرر و زيان  به حداقل رساندن مخاطرات وضمن  شهروندانو پاسخ به نيازهای کليه المللی طبق استانداردهای ملی و بينفناوری اطالعات بر 

 می باشد. SKO.irدر پرتال استانداری خراسان جنوبی به آدرس  الكترونيكی  ارائه خدماتناشی از بروز حوادث امنيتی در زمينه 

 الزامات قانونی

خود را ملزم به رعايت حريم  28/11/1395شورای عالی اداری مورخ  1127128تصويب نامه شماره  7براساس ماده  استانداری خراسان جنوبی 

فت کرده و از کند، درياخصوصی همه افراد و کاربران وبگاه دانسته و از کاربران آن دسته از اطالعات را که فقط به منظور ارائه خدمات کفايت می

ها در حوزه امنيت مبتنی بر  الزامات استاندارد مسئوليتهمچنين مستندسازی  انتشار آن يا در اختيار قرار دادن آن به ديگران خودداری می نمايد.

ISO27001:2005 .قرار دارد 

مورد  سايت محتوای و خدمات کيفيتبهبود  برای صرفاٌ ،از بازديدکنندگان شده آوریجمع اطالعات :مثالارائه اهداف از گرفتن برخی اطالعات 

 .گذاشت نخواهيم ميان در ديگری یمؤسسه يا فرد با قبلی، یاجازه و اطالع بدونرا  شما شخصی اطالعات ازگيرند و هيچ بخشی استفاده قرار می

 استفاده و اشتراک اطالعات ،یجمع آور

فقط  استانداری خراسان جنوبی کارکنان مشخص شده در.می باشد تيسا نيشده در ا یاطالعات جمع آور مالکتنها  استانداری خراسان جنوبی

. اخذ می نمايد و ساير طرق ميمستق یتماس ها ريسا اي ليميا قيکه به صورت داوطلبانه از طر دارند یاطالعات دسترس یبه اطالعات / جمع آور

ز ا در اختيار غير قرار نخواهد گرفت. استانداری خراسان جنوبیاطالعات  نيا استانداری خراسان جنوبی به سرويس گيرندگتن اطمينان می دهد

 ی. ما اطالعات شما را با شخص ثالث خارج از سازمان ما به اشتراک نمنمود داستفاده خواه ايشانپاسخ دادن به  یبرا ارباب رجوعاطالعات 

  .تكميل اخذ خدمت یمثال برا یبرا د،يمگر آنكه الزم باشد که درخواست شما را انجام ده م،يگذار

 و کنترل آن خود به اطالعات (ارباب رجوع گیرندگان) سسروی یدسترس

 یدر هر زمان ديتوان یم ارباب رجوع. می تواند نسبت به حذف اطالعات خود اقدام نمايد دنهر زمان که بخواه سرويس گيرندگان )ارباب رجوع(

 درخواست نمايد: را  ريموارد ز تيشده در وب سا درجشماره تلفن  اي ليميآدرس ا قياز طر)استانداری خراسان جنوبی( و يا تماس با ما  ضمن

 کسب نوع اطالعات موجود در خصوص خود -

 .ميدار ارباب رجوعکه در مورد  ی/ اصالح هر گونه اطالعات رييتغ -

 حذف هرگونه اطالعات در مورد ارباب رجوع -

 



 و اقدامات فنی تیامنامین ت

. هنگام مستمراً آن را بروز می نمايد.داده و انجام  سرويس گيرندگانمحافظت از اطالعات  یالزم را برا یها اطياحت استانداری خراسان جنوبی

 شود. یمحافظت م نيو آفال نترنتيا قياز طر ارباب رجوعاطالعات  ت،يوب سا قيارسال اطالعات حساس از طر

مهم را  نيا توانند یم افرادشود.  یمنتقل م منيشده و به صورت ا یاطالعات رمزنگار نيا ،( هويتی فرد یاطالعات حساس )مانند داده ها برای

 .وجود دارد، مشاهده نمايند.آدرس صفحه وب  یدر ابتداکه « https»کرده و به دنبال  دييقفل در نوار آدرس تا كونيآ کيرا با دنبال کردن 

همچنين اطالعات  ،نمايد یاستفاده م نيز نيمحافظت از اطالعات حساس به صورت آنال یبرا یاز رمزگذار همچنين استانداری خراسان جنوبی

کار خاص )به عنوان  کيانجام  یدارند برا ازيکه به اطالعات ن ی. فقط کارکنانرويس گيرندگان بصورت غير برخط )آفالين( محافظت می گردد.س

 يیکه در آن اطالعات قابل شناسا يیها / سرورها انهي. رانمايند یرا اعطا م یشخص يیقابل شناسا اطالعاتبه  ی( دسترسمجوزمثال، صدور 

 شود. یم یامن نگهدار یطيدر مح گردد یم رهيرا ذخ یشخص

 مياستفاده کن یچگونه از کوک

 خدمات نانيو قابل اطم ديآسان، مف يافت می نماييد بمنظور استفادهجنوبی را دراستانداری خراسان خدمات که  یهنگام

 کوچک شناخته شده به عنوان یها ليفاتلفن همراه.  اي انهيبه عنوان مثال، راو بر روی هر تجهيزی   نترنتيا یرو بر

تا  ميکن یاستفاده م برای ارتقای امنيت یها یاز کوک ما کنند. يیرا شناساخدمت گيرنده  شخص توانندينم ی هاکوک. ثبت خواهد شد. ها کوکی

کمک  تيو بهبود وب سا تيوب سا کيمورد تراف درآنها به ما در جهت داده ها  ليو تحل هيتجزو  شود یکدام صفحه استفاده م ميمشخص کن

 . شود یو سپس اطالعات از آن حذف م دياستفاده کن یآمارتامين امنيت کاربر و مقاصد  یبرانها تاطالعات  نيا از کند یم

دستگاه تلفن همراه  ايخودکار توسط مرورگر  صورتبه  سايت ه بسرويس گيرندگان اطالعات ورود : ( Log Files) اطالعات فايلهای ثبت وقايع

 یسرور ها د،يکن یاستفاده م استانداری خراسان جنوبیکه از خدمات  یشود. هنگام یگزارش م ديکن یم دايپ یدسترس سيشما هر بار که به سرو

 ینترنتيمانند درخواست وب شما، آدرس ااست شامل اطالعات  نممك اطالعات نيکند. ا یبه طور خودکار اطالعات مربوط به پرونده ورود را ثبت م

رود ، صفحات ها، نام دامنه، صفحات ف سيها و نحوه ارتباط با سرو کيها، تعداد کل URL(، نوع مرورگر، صفحات ارجاع / خروج و IP)آدرس 

 باشد. یاطالعات نيچنمشاهده شده، و 

 

 مدیریت فناوری اطالعات و شبکه دولت استانداری خراسان جنوبی


