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 ما توسط شده آوري جمع اطالعات -۱

را  موسسههويت  وضوح به ما هايپرسشنامه و هانامه دعوت دهد،مي انجام آنالين تحقيقات موسسه ما که هنگامي
 .دهددليل تماس ما با شما را توضيح مي وکرده مشخص 

 اطالعات و همچنين شخصينظرات سواالتي در مورد  ما است ممکن کنيد،مي شرکت اتتحقيق اين در شما که هنگامي
شما  و باشدمي داوطلبانه ،ما تحقيق در شما مشارکت همچنين و آنالين پانل در شماعضويت  .نيز مطرح کنيم شمافردي 

همچنين شما در هر زمان  .خاص را ادامه ندهيد نظرسنجيپاسخ نداده و يا حضور در يک  االتسوبعضي از توانيد به مي
 هاي مربوط قطع کرده و عضويت خود را لغو کنيد.پيگيري دستورالعملرا از طريق  تانخود با ماتوانيد تمامي ارتباطات مي

 براي الزم اقدامات مگر اينکه کنيمنمي دعوتبراي مشارکت در تحقيقات خود  ساله ۱۸ زير کودکاناز آگاهانه  هرگز ما
 .باشد گرفتهصورت آنها  والدين رضايت از اطمينان

 تماس اطالعات نظرسنجي و هاي بودن پاسخ محرمانه -۲

 شما را با شخصي شناسايي قابل اطالعات هرگونه يا تماس ، اطالعاتهاسنجيهاي شخصي شما در نظرما هرگز پاسخ
 :مگر اينکه ،ي به اشتراک نخواهيم گذاشتثالث شخص

 براي يثالث شخص باشما  شخصي شناسايي قابل اطالعات ، اطالعات تماس و يااينکه پاسخ هاي شخصي به شما -۲,۱
 ياو  ؛باشيد داده، رضايت شود گذاشته اشتراک به خاصمنظوري 

شود مجزا  ايگونه بهشما  شخصي شناسايي قابل اطالعات هرگونه يا و تماس اطالعات از شما فردي هاي پاسخ -۲,۲
 تعلق دارد.به چه کسي ها تواند تشخيص بدهد که اين پاسخن هيچکس که

 سايت ما مشابه در وب هايفناوري و هاکوکياستفاده از  -۳ 

 را کاربر شناسايي شمارهکه  سايت وب يک توسط شما کامپيوتر روي بر که هستند کوچکي متني هايفايل هاکوکي
 و هاکوکي از است ممکن ما. دنکنمرور آنالين شما را ذخيره مي به مربوط اطالعات و شوندمي ذخيره ،کنندميتعيين 

از  ماخود استفاده کنيم. تحقيقات در جهت تضمين کيفيت  يا پانلهاي شما در ، براي بررسي فعاليتمشابه هايآوريفن
 استفاده خودتان اطالع بدون ،شما از کامپيوتر شناسايي قابل اطالعات دسترسي به به منظور و خودکارها به صورت کوکي

 کنيم.نمي

 



 شخصي اطالعات به دسترسي -۴

 را خود درخواستالزم است تا  ،است ما اختيار درکه خود  شخصي اطالعاتويرايش  يا و دسترسي درخواست برايشما 
 به اطالعات مربوط هايدرخواست تا کرد خواهيم تالش ما .کنيدارائه  زير يالکترونيک پست آدرس در کتبي صورت به

 کتبي صورت به بايد نيز شما شخصي اطالعات تغيير درخواست هرگونه .دهيم پاسخ روز ۳۰ مدت دررا  شما شخصي
 .دهيم انجام روز ۳۰ ظرفرا  شده درخواست تغييرات همه تا کرد خواهيم تالش ما. شود ارسال ما براي

 حفظ حريم خصوصيمفاد سياست  تغييرات از اطالع -۵

به شما  ايميل طريقاز  را موضوع اينما  ،ايجاد شود خصوصي حريم حفظ هايشيوه ياو  هاسياست در اگرتغييري
خصوصي، تاريخ آخرين ويرايش  حريم هاي حفظسياست مقدمه در ماات نيز تغيير اجراي از پس .کرد خواهيم رسانياطالع

 .ثبت خواهيم کردرا 

 بگيريد تماس ما با چگونه -۶

 تغيير يا و اطالعات به دسترسي درخواست ما، اقداماتاز  شکايات خصوصي، حريم هاي حفظسياست به مربوط سواالت
 طريق از بايستمي هادرخواست و سواالت ساير وعضويت  کامل لغو يا شماعضويت  تعليق درخواست شما، اطالعات

 شوند. فرستاده )panel@IranPoll.com( الکترونيکي پست

 .نماييمتوانيم برطرف مي کهرا مواردي حد ممکن  تا کرد خواهيم تالش و نموده بررسي را هادرخواست و شکايات همه ما

 


