دانشگاه یزد بدین وسیله "بیانیه حفظ حریم خصوصی پورتال" کاربران این مجموعه شامل اساتید ،کارکنان و دانشجویان را به اطالع میرساند:


جمعآوری اطالعات:

اطالعات ثبتشده کاربر در پورتال دانشگاه شامل موارد زیر است:
-

اطالعات شخصی و هویتی (نام و نام خانوادگی ،آدرس ایمیل ،کدملی ،آدرس محل کار ،شماره تماس و )...

-

اطالعات و رزومه تحصیلی

-

سوابق کاری و پژوهشی

-

اطالعات تجهیزات سختافزاری

-

اطالعات نرمافزاری (آدرس  ،IPنوع مرورگر ،زمان دسترسی ،آدرس وبسایتهای ارجاعدهنده و )...

-

مشخصات پرداخت الکترونیک در صورت استفاده از سامانه پرداخت دانشگاه



کاربرد اطالعات:

دانشگاه یزد به منظور ارائه خدمات به کاربران ،از اطالعات گردآوری شده برای اهداف ذیل استفاده میکند:
 ایجاد بانک اطالعاتی کاربران
 استفاده از اطالعات برای ارائه خدمات
 استفاده در سامانههای مختلف دانشگاه
 معرفی فعالیتهای اعضای هیئت علمی اعم از فعالیتهای علمی ،پژوهشی ،فرهنگی ،اجتماعی و ...
 معرفی کارکنان واحدهای مختلف جهت پاسخگویی به کاربران


انتشار اطالعات:

هرگونه اطالعات ثبتشده کاربر از طریق فرمهای موجود در پورتال دانشگاه که جنبه شخصی داشته باشند و یا کاربر با نمایش عمومی آن موافق
نباشد به هیچ عنوان در معرض نمایش عموم قرار نمیگیرد .در صورتی که کاربر مستقیما اطالعات هویتی و شخصی یا دادههای حساس خود را از
طریق پروفایل خود در پورتال دانشگاه یزد منتشر نماید ،این اطالعات ممکن است توسط سایرین به کار گرفته شود که دانشگاه در این موارد
مسئولیتی را نمیپذیرد.
همچنین در صورت نیاز به استفاده از اطالعات جهت کاربردهای علمی تحقیقاتی و آماری ،اطالعات به صورت خالصهسازیشده و بدون
مشخصات هویتی و مطابق با سیاستهای امنیتی دانشگاه به کار میرود.


امنیت اطالعات:

دانشگاه یزد اطالعات شخصی و رمزهای عبور کاربران را که از طریق سامانههای این دانشگاه مورد استفاده قرار میگیرد با تدابیر امنیتی و به شکل
کنترلشده ،امن و حفاظتشده ،از دسترسیهای غیرمجاز و استفادههای تاییدنشده حفظ و نگهداری میکند و نیز اطالعات کاربر (مانند شماره
حساب کارت اعتباری) هنگامی که به سایتی دیگر منتقل میگردد ،با استفاده از کدسازی ـ مانند پروتکل  SSLـ محافظت میشود.


پیوندها:

لینک هایی که در پورتال دانشگاه به سایر مجموعهها ،دانشگاهها و سازمان ها وجود دارد همگی مرتبط با نوع فعالیت دانشگاهی است و تمامی این
وبسایتها تحت قوانین جمهوری اسالمی ایران فعالیت مینمایند .البته زمانی که کاربر پورتال دانشگاه یزد ،از این لینکها استفاده مینماید در
واقع از محدوده پورتال دانشگاه یزد خارج میشود ،لذا مسئولیت کنترل محتوا و حفظ حریم شخصی افراد بر عهده وب سایت مربوطه میباشد.

