
 
 

  ىدارنگهان در مورد رازاطالعيه سازم
(Declaration Regarding Confidentiality) 

  :اطالعيه سازمان
  

 را آه داوطلبان بايد از آن مطلع باشند مورد تأآيد قرار ىدارنگه درباره محرمانه بودن و رازى از مسائل اساسىاين اطالعيه برخ
  . از آارآنان درخواست آنيدىن هستيد، لطفًا از يكاگر مايل به خواندن بيانيه آامل سازما. دهد ىم
  
 دارد آه ى بستگى است و به اعمال و رويه هايى اطالعات ضرورىحفظ محرمانه بودن برخو  ى رازنگهدار آنيم آهىما درك م .1

 .سازد ىآن را منعكس م
  
 فقط بايد با هدف مورد  دهندىمحرمانه مت به صور را آه آاربران خدماتمان به آارآنان يا داوطلبان ما ىما معتقديم آه اطالعات .2

 ى را افشاء نخواهند آرد آه ممكن است ايمنىبنابر اين، آارآنان و داوطلبان ما معموًال اطالعات. نظر آاربر خدمات استفاده شود
 . را به خطر اندازدىيا حق يك فرد را نسبت به حفظ اطالعات شخص

 
اين :  آندى آيد صدق مى ما با آاربر خدمات بدست مىرابطه حرفه اطريق از  آه ى در مورد تمام اطالعاتىاين خط مش .3

 . شودى مى و سوابق آامپيوترى، آتبىاطالعات شامل اطالعات شفاه
  
 از الزم است آنند، آنها ى مى پيرو1998 ىآه داوطلبان ما از قانون حفاظت از اطالعات شخصبه منظور تضمين اين مسئله  .4

 :موارد زير آگاه باشند
  

  : شودى شامل موارد زير مىاطالعات حساس يا شخص •
o ى و نژادىپيشينه قوم 
o ى يا سياسى يا فرهنگىعقايد مذهب 
o ىعضويت در اتحاديه صنف 
o ىگرايش جنس 
o سابقه جرم يا سوء سابقه 
o ىسوابق پزشك 
o و اطالعات در مورد حقوق و دستمزدىسوابق پرسنل  

  
 :اطالعات محرمانه شامل موارد زير است •

o  و شماره تلفنىنشان (تماس منزلمشخصات ( 
o ىسوابق مال 
o  در سازمانها، انجمنها، و غيره(سوابق عضويت( 
o اطالعات در مورد سرمايه گذاريها 

  
 يكديگر آه بجا باشد با ى آنند و لذا اطالعات درباره گروهها و اشخاص را وقتىآارآنان و داوطلبان ما به صورت يك تيم آار م .5

 ى آنند، داده ها و فهرستهاى مىآنها همچنين سوابق را نگهدار. يل خدمات مناسب را تضمين آنند گذارند تا تحوىدر ميان م
  . دهندىقرار م ىمورد نظارت و بازبين سازد ىرتبط مم آارشان را با اشخاص و گروهها را آه)  معينآاربران خدمات (نشانيها

  
  :اظهارنامه داوطلبان

 ى خوانده و درك آرده ام و موافقت خود را براىدارنگه در مورد محرمانه بودن و راز داوطلب اطالعيه فوق را يكمن به عنوان •
 . آنمىانجام آار تحت اين مقرارت اعالم م

مرآز امور ) مراجعه آنندگان(، حساس و محرمانه آاربران خدمات و مشتريان ى اطالعات شخص)محرميت( من محرمانه بودن •
 .را حفظ خواهم آرد ىداوطلب

رتى آه براى انجام آارم به عنوان يك داوطلب مناسب يا ضرورى باشد اين جزئيات و احوال شخصى را با ساير فقط در صو •
 .داوطلبان يا آارآنان عضو در ميان مى گذارم

  .اسامى يا ساير مشخصات مشتريان يا آاربران خدمات را هنگام گفتگو با افراد بيرون از سازمان ذآر نخواهم آرد •
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