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 س�است حفظ ح��م خصو�

کت پورنادر و شعب آن  که چگونه   اعالم م�دارد این س�است حفظ ح��م خصو�  � جمع آوری، استفادە، و �ا  �ا  ��   در اخت�ارگذاش��
�ر گونه برنامه �ای �ار�ردی تلفن  �ا  و  )/)https://pandcglobal.com( نماخود اطالعات شخ�  که ما از ط��ق وب سا�ت 

�  استفادە م�کند  خدماتارائه ج�ت  �ه دست آوردە ا�م مرت�ط آنالین و �ا آفالین �و�س�ای�مراە و �ا د�گر  . این س�است �مچن��
داشته �اش�د که ا�ر را�طه تجاری �ا ما  توجه   آوری و استفادە از اطالعات شما توص�ف � کند. انتخاب �ای شما را در مورد جمع  

ل خوا�د شد.  ا�ط آن را�طه کن��  داشته �اش�د، ��

وع �ه استفادە از �و�س �ای ما، س�است حفظ ح��م خصو� را �ا دقت �خوان�د. �ا استفادە از خدمات ، شما  ما  لطفا ق�ل از ��
ا�ط استفادە ارسال شدە ما موافقت � کن�  ا�ط  چه ا�ر �اش�د. میحفظ ح��م خصو�  و این س�استد که محدود و �ای�ند �ه �� �ا ��

� �ا استفادە از �و�س  چهو  �ا س�است حفظ ح��م خصو� ما موافقت ن� کن�د، �ا �ه �ر ط���� آن�ا را نقض � کن�د، حق دس��
ا� ۶و۵�خش �ای �ا فسخ � شود. لطفا  خدمات   اختالف م��وط �ه صورت بروز �رگونه در مورد حقوق قانو�� خود در  را  ط ما از ��

 . مطالعه فرمای�د ما را 

 کن�م    جمع آوری � اطالعات را  ما  چگونه -

 ما ممکن است اطالعات م��وط �ه شما را �ه وس�له �ای مختلف جمع آوری کن�م، از جمله: 

کت شما مستق�ما از  •  ; آفالین، آنالین و شما و �ا ��

 ؛ چه مستق�م و چه از ط��ق ا�م�ل و �ا �رگونه تماس خدمات ما از ط��ق  •

� از  از د�گر  • �ا و �ا   �ارمندانمنابع شخص ثالث و رسانه �ای اجتما� که شما ممکن است استفادە کن�د ، و �مچن�� �� ،
 . ما مورد ن�از �ا برای ت�م�ل اطالعات  اشخاص ثالث ، از جمله �ا��اە دادە �ای عمو� ، برای ا�داف ارائه شدە در ز�ر ، و 

 انواع اطالعا�� که جمع آوری � کن�م  .1

 را جمع آوری کن�م:  ز�ر  اطالعات ما �ه منظور ارائه ب��� خدمات ما �ه شما، 

 ن�از �ه کسب و �ار ، که ممکن است   ن�ع نام شما ، آدرس �س�� ، آدرس ا�م�ل ، و شمارە تلفن ،  ، مانند شخ� اطالعات •
 ؛  �اشد داشته فرم�ای ما ث�ت نام در بر�� از 

•  � ون��   شما و ما، مانند  ارت�اطات ب�� ون��، فرم �ست ال���  �ای د�گر؛ �ا �انال تلفن، و ، ،ال���

کت ما  فعال�ت آفالین شما �ا  •  و  تلفن، کنفرا�س)؛ (��

ح دادە شدە است.  که  فعال�ت �ار�ر آنالین •   در �خش �عدی ��

در   را �امال داشته و ما  رضا�ت شخصکه شما   �ه ما اطمینان م�د��د  د،�اطالعا�� در مورد فرد د�گری در اخت�ار ما قرار � د� شما  ا�ر 
 . را دار�م س�استاجازە استفادە از اطالعات مطابق �ا این  این صورت

ون��اطالعات جمع آوری شدە توسط د�گر وسا�ل   ، و کو� �ا   فعال�ت �ار�ر آنالین ،�ل�ه  .2  ال���

� شما و سایت�ا کو�  �ک  وب سا�ت �ا اجازە   و �ه  استفادە م�شود  ج�ت رد�ا�� فعال�ت �ار�ر  ابزار است که در تعامل و گفتگوی ب��
ە و �از�ا�� کنند.  �ای ارائه د�ند�ان خدمات و  عنوان�ه  ما  � د�د تا اطالعات خا� را بر روی س�ستم �ک �ار�ر ذخ�� ما   ت�ل�غا�� ��

� تکنولوژیممکن است   . استفادە کن�مد�گر فن آوری �ای مشا�ه و  از چن��

کو� �ا �ه ما    کن�م. �ن�ام �ازگشت �ه �و�س �ای ما را �ه طور خود�ار شناسا��   را  شما این فناوری �ا ممکن است �ه ما �مک کنند تا 
ب�ش��  که چه خدما�� مشخص کن�م  و  �و�س �ا را ب�بود ب�خش�م کن�م، برر�  را �مک � کنند تا ال�و�ای تراف�ک وب سا�ت 
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� اطالعا�� برای ارائه محتوای سفار  � � توان�م از چن�� آن�ا �شان � �ستم س    که�� و ت�ل�غات �ه �ار�را�� محبوب �س�ند. ما �مچن��
 حوزە موضو� خاص عالقه مند �س�ند، استفادە کن�م.   �مان�ه  �م د�د که آن�ا 

 ز�ر است: است �ه وس�له خود�ار جمع آوری کن�م شامل موارد که ممکن اطالعا��  کن�د، استفادە م��ن�ا� که از �و�س �ا 

صفحات خاص و �ا محتوای قا�ل   شما �ا خدمات ما (مانند تار�ــــخ، زمان، و طول �ازد�د، و در مورد تعامل جزئ�ات استفادە •
� در طول �ازد�د�ا ،    ); آدرس �ای وب سا�ت  �ه �ازگشت و  ,�ازد�د تعداد ، جستجو  �لمات استفادە شدە در دس��

و سایر جزئ�ات دست�ا� که برای ارت�اط �ا �و�س �ای ما استفادە � کن�د (مانند ن�ع    IPاز جمله آدرس  اطالعات دست�اە •
 اطالعات ش�که تلفن �مراە)؛ و و و شناسه دست�اە ، س�ستم عامل، ن�ع مرورگر، 

•  �  . کن�د م�انتخاب خدمات ارائه  محل   آنرا �ه عنوان که در آن شما   مح�اطالعات �ه دس��

�ای د�گر �خوا��م که ت�ل�غات را �ه شما  ما  � ممکن است از ت�لیغ کنند�ان �ا �� کنند، که ممکن است از کو� �ا �ا فناوری    ارا�ه�مچن��
از ( شود اطالعات جمع آوری  این �ای مشاب� که توسط ما �ا شخص ثالث قرار دادە شدە است، استفادە کنند. ا�ر �ار�ر ن� خوا�د 

� �ه، ا��� مرورگر�ا �ه �ازد�د کنندە اجازە )� �اط��ق استفادە از کو  کو� �ا را � د�ند، اما ا�ر شما انتخاب کن�د که کو�    عدم دس��
اطالعات غ�� از ط��ق کو� �ا را �ه طور �امل تج��ه کن�د. ما ممکن است  �ل�ه خدماتوان�د  د�گر نتکن�د، ممکن است   متوقف�ا را 

�ای ت�ل�غا�� شخ� �ه دست آمدە را   ا� �گذار�م. چرا که �نوز  �ا �� مرورگر وب مبت�� بر  �اسخگو�� در مورد چگون��  رو�� �ه اش��
کت �ا وجود نداردانجام  �� ")DNT (" 

�ای د�گر ب�ی��د.  شما ممکن است ما را در ت�ل�غات در وب سا�ت �ای مختلف، صفحات وب، رسانه �ای اجتما�، و س�ستم عامل
ا�ر   . ن�اش�مما ممکن است �م�شه از س�ستم عامل �ا و �ا وب سا�ت �ا�� که ت�ل�غات ما ممکن است بر روی آن ظا�ر � شود آ�اە 

 � � آم�� ، لطفا �ا  مینمایند می�اشد  شما معتقد�د که ت�ل�غات ما در حال نما�ش از ط��ق �انال �ا�� که ترو�ــــج محتوای نامناسب و �ا تو���
�د.   ما تماس �گ��

 م�کن�ماستفادە  شدە اطالعات جمع آوری از  چگونه ما  .3

� قا�ل اجرا  را  در مورد شما  است اطالعات �ه دست آمدە ممکن ما   از جمله:  کهاستفادە کن�م  برای ا�داف مجاز توسط قوان��

 ج�ت ارا�ه خدمات و �اسخگو�� �ه  شما   •

که ما معتقد�م ممکن    اطالعاتمحصوالت و  جمله ت�ل�غات ، و ارائهارت�اطات ، از خدمات و نما�ش و   محتوا  تخص�ص •
 است مورد عالقه شما �اشد؛ 

 ;و �ا رفع مش�الت فن آوری �شخ�ص، از جمله ما  خدماتو ب�بود  ,عمل، ارز�ا��  •

�ک  • �  ، و )مانند تعداد �ل �ازد�د کنند�ان، تراف�ک، و ال�و�ای جمعی�� (نظارت بر عمل�رد خدمات ما از جمله م�� �مچن��
اتژی �ای ما (از جمله  شناسا�� زما�� که ا�م�ل �ای ارسال شدە  شما   توسطتج��ه و تحل�ل و افزا�ش ارت�اطات و اس��

 در�افت و خواندە شدە است)؛

ا�طاطالع�ه �ای اداری مانند  • ات در این س�است حفظ ح��م خصو� و ��  ; وما تغی��

 . حقوق قراردادی ما ورد ن�از، استاندارد�ای صنعت، س�است �ای ما، و اجرا �ه عنوان الزامات قانو�� م قا�ل مطابق و  •

� ممکن است اطالعات را �ه صورت  �ا تجمیع شدە برای ا�داف �س�اری مانند تحقیق، تج��ه و تحل�ل، مدل   ناشناسما �مچن��
� ب�بود  ا� �گذار�م.  خدماتمان سازی، �ازار�ا�� و ت�ل�غات و �مچن��  استفادە کن�م �ا �ه اش��

ا� � گذار�م .4  چگونه اطالعات شما را �ه اش��

ا�ط ز�ر ما اطالعات شخ� شما را �دون رضا�ت شما برای اشخاص ثالث فاش ن� کن�م  : ، مگر در ��
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ا� �گذار مجاز توسط قانون ما ممکن است اطالعات  • کت �ای �ه عنوان مثال، �ا  و  ، از جمله�مشما را �ه اش��   مورد طرف  ��
 حرفه ای�ا د�گر که ما معتقد�م ن�از �ه اطالعات برای انجام �ک تکنولوژی، کسب و �ار، ، و ارائه د�ند�ان خدمات  خودمان

�ا�� از ما ،  ITاز خدمات  نند ماتابع برای ما ( � �ای  ، پردازشگر�ای پرداخت، خدماتتعم�� و نگ�داری و م�� حمل و نقل و ��
 ، �ای �ازار�ا�� � �ازگشت، �� کت�ا�� که اطالعا�� را �ه و سایر ارائه د�ند�ان خدمات). ما فقط چن�� �  شدە �ا اطالعات ارائه ��

ا� م�گذار�م توانند عمل�رد�ای مورد ن�از خود را از طرف ما انجام د�ند   . �ه اش��

�  است ممکن • �ن�ا�   )ii( ؛درخواست شود  توسط قانون و �ا روند قانو�� ما  از ا�ر ) i( : اطالعات در مورد شما  اعالم�مچن��
ی از آس�ب و �ا از  برایکه ما معتقد�م  کت شما  ما�شکست جلوگ�� برر�   در ارت�اط �ا �ک) iii( ؛ زم استافشا ال ��

قانو��  و  تقل�� �ا فعال�ت �ای مشکوک �ا واق�  ا�ط ) iv; �ا (�ا غ�� برای محافظت از ا�م�� شخ�  اضطراری تحت ��
 . �ا مردم ,�ارکنان ما، �ار�ران

که اطالعا�� را که در صورت فروش �ا انتقال تمام �ا �خ�� از کسب و �ار �ا دارا��   محفوظ م�دار�مخود ما این حق را برای  •
کت کن�م، استفادە از اطالعات شخ� شما اعالم کن�مکن�م،   �ا�مان حفظ �  � فروش �ا انتقا� �� �ه   را  . ا�ر ما در چن��

 �اشد.  شیوە ای انجام خوا��م داد که �ا این س�است حفظ ح��م خصو� �مخوا�� داشته 

ا� گذاری اطالعات شما را مطابق �ا انتخاب �ابرای رضا�ت شما د محدود    �� که شما درخواست نمود�د و قا�ل اجرا استما �ه اش��
 خوا��م کرد. 

 انتخاب �ای ح��م خصو� شما .5

اطالعات، و نحوە  ازاستفادە  �� چگون کردە و   ما از شما جمع آوری  که  اطالعا��  گون�� در مورد چ حق انتخابما �ه شما پ�شن�اد 
 را م�د��م.  ارت�اط ما �ا شما 

�ه منظور ارائه اطالع�ه �ا ، �ا از ط��ق �انال �ای د�گر  و �ر از چندی ممکن است از ط��ق ا�م�ل : ا�م�ل �ای �ازار�ا��  •
�م�ا شما تماس و � �ا د�گر ارت�اطات عمو� اطالعات ت�ل�غا��  . �ه منظور ب�بود خدمات ما، ممکن است زما�� که ا�م��  �گ��

ا�م�ل  که از ما   انتخاب کن�د  میتوان�د شما   . �ه ما اطالع دادە شود  )و �ا �ا �ل�ک بر روی �ک لینک در آن(�از � کن�د  ما را از 
ا� نمای�د. �ای �ازار�ا��  � ارتدر�افت نکن�د . �اف�ست که لغو اش�� � ا�ر از در�افت چن�� � ان�اف �د. ح��

�د، ما  ��اطا��
ات �ه ما ا�م�لارسال �مچنان �ه  ، مانند �شدار اداری و �ا معامله، و �ا اطالعات در مورد تغی�� ا�ط خدمت غ�� �ازار�ا�� �� 

 ادامه م�د��م. 

فعال مرورگر�ای وب ممکن است �ه �ار�ران این توانا�� را ارائه د�ند که در�افت انواع خا� از کو� �ا را   �ا: کو� • غ��
فعال شوند، بر�� از و�ژ�� �ا �ا قا�ل�ت �ای �و�س �ای ما ممکن است �ه درس�� عمل   کنند؛ �ا این حال، ا�ر کو� �ا غ��

 . نکنند. 

  شخص ثالثوب سا�ت �ای د�گر و محتوای لینک �ه   .6

. این امر � تواند شامل ادغام �ای متصلند  �ه وب سا�ت �ا �ا برنامه �ای د�گر  �اشند که خدمات ما ممکن است حاوی لینک �ا�� 
� وب سا�ت �ا �ا برنامه �ای  رسانه �ای اجتما� �اشد. لطفا� آ�اە �اش�د که ما مسئول محتوای �ا شیوە �ای ح��م خصو� چن��

ش�د و اظ�ارات ح��م خصو� �ر وب سا�ت �ا برنامه  د�گری ن�س��م و شما را �ش��ق � کن�م که �ن�ام خروج از خدمات ما آ�اە �ا
 د�گری را که اطالعات شخ� را جمع آوری � کند �خوان�د.  

 چگونه از اطالعات محافظت � کن�م .7

ا�ط  ما تالش � کن�م تا  قانو�� �ا غ�� مجاز، از  شما در مقا�ل   برای محافظت از اطالعات شخ�قا�ل قبو� را �� ، غ�� تخ��ب تصاد��
�، افشا�ریدست  ، دس��   شما �ه ما انتقال � د��د که  . �ا این حال، ما ن� توان�م امن�ت �یچ اطالعا�� را  �ه وجود آور�م دادن، تغی��

� کن�م   در صورت �رگونه اتفا�� و در صورت �ذیرفته شدن توسط قانون ما �ه شما کت�ا اعالم مینمای�م. تضم��
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 کود�ان  

دل�� برای این �اور داشته �اشد که   سال را در خدمات خود جمع آوری ن� کن�م. ا�ر شما 13ان ز�ر ما آ�ا�انه دادە �ای شخ� کود�
�د  13�ک کودک ز�ر  اطالعات افراد   . سال اطالعات شخ� را از ط��ق خدمات ما در اخت�ار ما قرار دادە است، لطفا �ا ما تماس �گ��

 سال از س�ستم ما �ا� خوا�د شد.  ۱۳ز�ر 

� المل� دادە �ا انتقال و ا .8  ستفادە ب��

ل و ادارە و در  � و �ا ح�م �یئت منصفه. نظر گرفته شدە است  خدمات ما توسط ما از ا�االت متحدە کن�� دولت، کشور،  و �ا  ما �ه قوان��
کن�د ممکن است �ر اطالعا�� که شما از ط��ق استفادە از خدمات ارائه �  وا�سته ن�س��م.  استو �ا قلمرو غ�� از ا�االت متحدە 

� از ، ا�االت متحدە و کشور�ای د�گر که ممکن است �مان سطح از حفاظت از اطالعات   � ، و دس�� ە و پردازش، انتقال ب�� ذخ��
� ن� شخ� شما را مطابق �ا این س�است   . �ا این حال، ما اطالعاتشود.  کند   شخ� که در آن شما در آن زند�� � کنند را تضم��

� دارد، ادارە خوا��م کرد. حفظ ح��م خصو�  ە �ا دس�� � جا�� که اطالعات شخ� شما ذخ��  �دون در نظر گرف��

� حا�م بر جمع آوری دادە �ا و استفادە  حا�� در ا�االت متحدە ا�ر شما در حال ,  آن�ا �س��داز اتحاد�ه ارو�ا و �ا مناطق د�گر �ا قوان��
�ه   نتقال اطالعات شخ� خود را, �ه طور �القوە از جمله دادە �ای حساسلطفا توجه داشته �اش�د که شما در حال موافقت �ا ا

 ا�االت متحدە �دون قانون حما�ت اطالعات شخ� می�اش�د. 

 اطالع�ه �ای خاص دول��  .9

ه جمع  حقوق مختل�� را برای افراد و خانوار�ا �ا توجه �") CCPAبرای سا�نان �ال�فرن�ا، قانون حما�ت از م�ف کنند�ان �ال�فرن�ا ("
شما  ، CCPAآوری و استفادە از اطالعات شخ� که ما در مورد شما جمع آوری کردە اند، فرا�م � کند. از جمله حقوق د�گر تحت 

؛ (دوم) حذف اطالعات شخ� دار�م ) افشای �ر گونه اطالعات شخ� است که ما در مورد شما اول: (میتوان�د درخواست کن�د 
"فروش" اطالعات خود را �ه شخص ثالث (�ه  عدم اجازەمنوط �ه اس�ثنای خاص) ؛ �ا (سوم) (دار�ماست که ما در مورد شما 

ا�ط) ، �ه عنوان این اصطالح تحت  تفس�� شدە است. ت�ع�ض عل�ه شما برای ما   CCPAاس�ثنای ارائه د�ند�ان خدمات واجد ��
قانو�� است ز�را شما �ر �ک از حقوق خود را تحت  �  د اعمال کردە ا�  CCPAغ�� . ا�ر شما سا�ن �ال�فرن�ا �س��د، � توان�د چن��

ت�م�ل   �� درخواست �ا�� را از ط��ق اطالعات تماس ارائه شدە در ز�ر �ه ما ارائه د��د و ما درخواست را در �ازە زما�� مجاز قانو
 خوا��م کرد. 

. Chادا تع��ف شدە �ه فروش ن� رسانند (قانون نو  که بر طبق برای سا�نان نوادا، لطفا توجه داشته �اش�د که  اطالعات شخ�  
603A، Sec. 1.6 .( اطالعا�� از ط��ق اطالعات تماس ارائه شدە در ز�ر �ه ما ارسال � شما � توان�د درخواس�� را در مورد فروش چن��

 کن�د. 

 سا�نان ارو�ا   .10

�  در ا�االت متحدە در نظر گرفته شدە است که ما را �ه ما  خدمات ارائه شدە � و �ا صالح�ت �ر ا�الت، کشور و �ا قلمرو  قو  �ذیرف�� ان��
 .  ملزم نم�کند �ه غ�� از ا�االت متحدە، 

� اتحاد�ه ارو�ا �ا منطقه اقتصادی ارو�ا �س�ند (�مراە �ا ب��تان�ا و سوئ�س برای ا�دا�� در اینجا،   �ا توجه �ه خدما�� که تابع قوان��
 : اعالم م�دار�م"اتحاد�ه ارو�ا")، 

 ) برای ا�داف مقررات عمو� حفاظت از دادە �اGDPR () ،ح��م خصو� مشا�ه در اتحاد�ه ارو�ا � �ک )  iو قوان��
ل کنندە دادە �ا (مانند   پردازندە دادە در �ن�ام ارائه خدمات �ه �ک �ار�ر از طرف �ک حزب د�گر است که �ه عنوان کن��

ل کنندە دادە ا�ر ما   زما�� که ما �ه عنوان �ک پردازندە تحت �ک قرارداد  پردازش دادە �ا عمل � کنند) ، اما (دوم) �ک کن��
� حفاظت از دادە  ل کنندە پردازندە. این نقش �ا تحت قوان�� ارائه خدمات �ه طور مستق�م �ه �ک �ار�ر �دون �یچ را�طه کن��

 �ای قا�ل اجرا مسئول�ت �ای متفاو�� دارند. 

 ل کنندە دادە  �ن�ا� که �ه عنوان �ک پردازشگر دادە � ما و کن�� ا�ط قرارداد ب�� عمل � کن�م، دادە �ای شخ� را تحت ��
که اطمینان حاصل شود که �ر دادە �ای شخ� �ه طور قانو�� و امن پردازش � شود. این   . �ه این علتپردازش � کن�م
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ندە و ط�ح �ازگ � بردن دادە �ای  تع��ف �دف، مدت زمان و ما��ت پردازش، ن�ع دادە �ا، دسته �ای گ�� شت و � �ا از ب��
شخ� در �ا�ان قرارداد است. �ن�ا� که ما �ک پردازشگر دادە �س��م، ن� توان�م خارج از آن را�طه قراردادی �ا توجه �ه  

 . دادە �ای شخ� درون آن عمل کن�م 

  ، ل کنندە وع خود در پردازش اطالعات شخ� خود عمدتا �ن�ام عمل �ه عنوان کن�� ارائه خدمات �مانند  منافع م��
ح دادە شدە است � . می�اشد  �مانطور که در �خش �ای �اال �� ە اطالعات شخ� در طول دورە را�طه خود را �مچن�� ذخ��

، از جمله برای ا�داف رضا�ت از  کرد�ا�م  �ا ما و حفظ آن را تا زما�� که الزم است برای انجام ا�داف که ما آن را جمع آوری
، حسا�داری، و �ا گزارش و �ا برای حل و فصل اختالفات.    تع�دات قانو��

   ح��م خصو� اتحاد�ه ارو�ا مانند � اطالعات  دار�د که درخواست�ای مشخ� در مورد شما حق ، GDPRبر اساس قوان��
�  مانند  شخ� خود، حق اصالح دادە �ای  , �سخه ای از آنه شدە و  �ا ن�اە داشتما شدادە �ای شخ� آنکه چه دا�س��
داشته   برداشت �ر گونه رضا�ت شما ق�ال ارائه شدە �ا شخ� خود  محدود کردن استفادە ما از حذف �ا  شخ� شما، 

ا�ر شما  توجه داشته �اش�د که این حقوق ممکن است مشمول محدودە و حدود خا� تحت قانون قا�ل اجرا �اشد.  . �اش�د 
ح دادە شدە است،   �ر گونه نگرا�� در مورد چگون�� استفادە از دادە �ا تحت قانون اتحاد�ه ارو�ا �ه عنوان در این �خش ��

�د.  که ابتدا �ا    درخواست م�کن�م، ما ا�م ا�ر شما معتقد�د که ما �ر گونه حقوق را نقض کردەشما � توان�د �ا ما تماس �گ��
�د تا ما س� کن�م مسئله ر  مرجع حفاظت از ه ا حل کن�م. �ا این حال، شما ممکن است حق �سل�م ش�ا�ت �ما تماس �گ��

 داشته �اش�د دادە �ا 

 �ه روز رسا�� �ه س�است حفظ ح��م خصو� ما  .11

  ا ارسالر ما ممکن است در �ر زمان در این س�است حفظ ح��م خصو� تجد�د نظر �ا �ه روز رسا�� کن�م. ما �سخه �ه روز شدە 
� اعالم م�کن�م که .ما خدمات خودمان را  شدە استآخ��ن �ه روز رسا��  چه �سخه ای کردە و �ه شما اطالع خوا��م داد. ّ�مچن��

�  خدماتستفادە شما از ادامه ا . �مچنان ادامه خوا��م داد �ه    م�کن�د که اذعان )i: (شما  اعالم م�دارد که�ه روز رسا�� �ا �س از چن��
� �ه روز رسا��   . ح��م خصو� �ه روز شدەس�است توافق برای �ای�ند شدن و مق�د شدن �ه  )ii( و  ;مطلع �س��د   چن��

 تماس �ا ما  .12

برای  ، و �ا  دار�د  شیوە �ای حفظ ح��م خصو� ما  و�ا  ح��م خصو� در مورد این س�است حفظ ا�ر شما �ر گونه سوال، نگرا�� 
�د  در مورد  اطالعات�رگونه   . 9575- 624-214 1+�ا از ط��ق تلفن در  info@pournader.us ما، لطفا �ا ما تماس �گ��

 . �ه روز شد ۲۰۲۰نوام�� در ماە  این س�است حفظ ح��م خصو� آخ��ن �ار 

ا�ط استفادە آخ��ن �ار در نوامب  است.  روز شدە �ه 2020  ,  30این ��
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