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شرکت یعموم کننده متن روشن  

یمربوط به پردازش اطالعات شخص  

 

حمایت  ۶۶۹۸با توجه به قانون  به عنوان کنترل کننده دادهمتال(  بماس) بماسشرکت سهامی عام  فلز صنعتی تجاری 
شما در چارچوب  یو انتقال اطالعات شخص رهیدر مورد پردازش ، ذخ)ک و ک ک ( و  از داده های شخصی

کنندگان ،  دیتا شما  بازد میرا آماده کرده ا حاتیمتن توض نیما ا ،یاز قانون مربوطه و مقررات قانون یناش یتهایفعال
رسانی نماییم.کننده را به شما اطالع  هیکننده و مقامات ته هی، کارمندان ته انی، مشتر نیکنندگان آنال دیبازد  

 

 

 

 

 

م؟یکن یآنها را پردازش م یچه اهداف و بر اساس ستیچ میکن یکه پردازش م یشخص یداده ها یدسته بند-۱  

 

. قانون  )ک و ک ۲.۴بر أساس ماده  بماسشرکت سهامی عام  فلز صنعتی تجاری که از جانب  شما یاطالعات شخص
 ک ( درخواست می شود بر أساس: 

 

صداقت ، نیمطابق قانون و قوان( ۱  

و به روز بودن ، قیصورت لزوم دق در(۲  

  یاهداف خاص ، واضح و قانون اساسبر  پردازش(۳

  اعتدال، محدود و (مطابق با اهداف پردازش داده ها ۴

سازگار با (حفظ و نگهداری اطالعات و داده ها به مدت زمانی که هم مطابق بر أساس قوانین بوده و هم ۵

ما  یتجار یامداوم با شرک یمطابق با اصول ، در محدوده روابط تجار ،اهداف پردازش داده ها می باشد

داده انجام پردازش  ریاهداف ز یتوان برا ی( ، مردیگروه قرار بگ کیاز  شینفر در ب کی)ممکن است 

 بپذیرد.

 

 

 

 آ( مالقات کنندگان

 

)به عنوان  یکیزیف یفضا یتی( ، اطالعات امنیکنندگان ما )به عنوان مثال نام ، نام خانوادگ دیبازد ییطالعات شناسا

(:نیربدوضبط مثال سوابق   

 

کنندگان ، دیسوابق بازد یریگیو پ جادیالف( ا  

شود یپردازش مفیزیکی داده ها  تیاز امن نانی( به منظور حصول اطمب  

 

 

 

 ب( مالقا کنندگان آنالین

 

 

 

اطالعات مربوط به امنیت و هویت تراکنش) به عنوان مثال اطالعات مربوط به آدرس آی پی بازدید کنندگان از وب 

سایت( ، اطالعات تماس و اطالعات مربوط به هویت  بازدید کنندگان آنالین ما )در صورتی که این اطالعات را با ما 

به ما اطالعرسانی می نمایید: ما تیبا استفاده از وب سا درمیان بگذارید(   

 

 

شود ، یقانون انجام مبا ها مطابق  تیالف( فعال  

اطالعات ، یتیامن یندهای( انجام فراب  

، اتیدرخواستها / شکا یریگی( پپ  
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، یارتباط یتهای( انجام فعالت  

( دادن اطالعات به اشخاص مجاز ، نهادها و سازمانها ،ث  

پردازش خواهد شد نترنتیا قیما از طر تیبه وب سا یدسترس ی( براج  

 

 

 

 پ( مشتری های ما

 

 انیقامات و کارمندان مشترم ایو  یقیحقان شخص ی، اطالعات تماس ، اطالعات مربوط به مشتر یتیاطالعات هو

،  ی، اطالعات مال یکیزیف مکان مربوط بهسفارش( ، اطالعات اطالعاتمربوط به )به عنوان مثال  ما یشخص حقوق

(؛دیخر خی)به عنوان مثال اطالعات تار یابی، اطالعات بازار یاطالعات معامالت قانون  

 

، قوانین با  ها مطابق تیفعالانجام الف(   

، یو حسابدار یر مال( انجام اموب  

، یتجار یتهایفعال و به انجام رسانیدن و کنترل( اجرا پ  

، یکیلجست یها تی( انجام فعالت  

، کاال پس از فروش یبانی( انجام خدمات پشتث  

فروش کاال / خدمات ،مراحل و فعالیت های مربوط به ( انجام ج  

، یابیبازارو  لیتحل فعالیت و تحقیقات مربوط به( انجام چ  

مراحل قرارداد ، ی( اجراخ  

دادن اطالعات به اشخاص مجاز ، نهادها و سازمانها ،د(  

، و مکان فضا یکیزیف تیامن نیتضمذ(   

، ی( رفع اختالفات حقوقر  

، یگانی( انجام اقدامات حضانت و باز  

، سکیر تیریمد مربوط به یندهای( انجام فراس  

الت / خدمات ،به شرکت ها / محصو یبندیپا یندهایانجام فراش(  

  یارتباط یتهایبه منظور انجام فعالص( پردازش داده ها 

 

 

ما تدارک کننده/کننده نیکارمند تأمت (   

 

)به  یحرفه اهای ، اطالعات مربوط به تجربه  یکیزیف یفضا یمنی، اطالعات تماس ، اطالعات ا ییاطالعات شناسا

؛کننده ما هیعنوان مثال اطالعات آموزش ضمن خدمت( کارمندان ته  

 

، یارتباط یتهایالف( انجام فعال  

، یتجار یتهایفعال و به انجام رسانیدن و کنترل( اجرا ب  

، یکیزیف فضای تیامن نی( تضمپ  

، و تدارک نیتأم ای  رهیزنج تیریمد یندهای( انجام فرات  

، یکیلجست یها تی( انجام فعالث  

، قوانینها مطابق  تیفعالانجام تمامی ( ج  

در کار  یمنیو ا یبهداشت یتهایبه منظور انجام فعالداده ها  پردازش چ(  

 

 

کنندگان مجاز ما نیتامث.   

www.akkasgroup.com 

، اطالعات  ی، اطالعات مربوط به معامله مشتر یکیزیف یفضا یتی، اطالعات تماس ، اطالعات امن یتیاطالعات هو

 نیتأم ندگانینما ای ی و قیکنندگان شخص حق هیته یحقوق یان تمامی مشتر ، اطالعات معامله یابی، اطالعات بازار یمال

:ما یشخص حقوق /تدارک کننده کننده  

 

 



3 

 

، یتجار یتهایفعال و به انجام رسانیدن و کنترلاجرا الف(   

کاالها / خدمات ، هی( انجام مراحل تهب  

، یو حسابدار ی( انجام امور مالت  

مراحل قرارداد ، ی( اجراث  

، یگذار هیسرما یاندهیفرا ی( اجراج  

، یکیزیففضای  تیامن نی( تضمچ  

در رابطه با أمور پردازش داده ها یامور حقوق ینظارت و اجرارسیدگی و ( ح  

 

 

ست؟یشما چ یشخص یدادهها جمع آوری یروشها -۱  

 

کننده  دیبازد یسفارش ، قراردادها ، فرم ها یفرم ها؛ و ذکر شده است یطبقه بند باالدرکه شما  یاطالعات شخص

)به عنوان مثال ی کیالکترون یو دستگاه ها یاطالعات یها ستمیخودکار با استفاده از س ریغ ای فیزیکی وبصورت 

 ریما و سا تی، وب سا)به عنوان مثال ک ک ب و فیندکس(  و تلفن( ، اشخاص ثالث انهی، را یارتباط یرساختهایز

گردد یم یجمع آوراعالم گردیده شده است   هتوسط شخص مربوطکه اسناد اعالم شده   

 

 

ست؟یشما چ یاطالعات شخص یجمع آور یبرا یقانون لیدل -۲  

 

بر أساس ماده  داده شد حیکه در باال توض یبه اهداف یابیدست یدر راستا بماسشرکت سهامی عام  فلز صنعتی تجاری 
قانون ک و ک ک به شرح زیر می باشد:  ۵شماره   

 

انون ارائه شده،به وضوح در ق(۱)  

متعلق به  یشخص یپردازش داده ها :قرارداد ارتباط داشته باشد کی یاجرا ای سیبا تأس ما  یمستق نکهیمشروط بر ا(۲)

است ، یقرارداد ضرور نیطرف  

،مربوطه ضروری می باشد یتعهدات قانون با توجه بهکنترل کننده داده انجام فعالیت  (۳)   

است ، یحق الزام کیاز  تیحما ای، استفاده  جادیا یداده برا پردازش(۴)   

 لیداده ها براساس دال پردازش ، نرسد بیآس هفرد مربوط یاساس یهایبه حقوق و آزاد نکهیمشروط بر ا(۵)

می باشد. یالزام حایز اهمیت بوده و پردازش داده ها بر اساس قوانینمنافع مشروع حفظ  یبرا یقانون  

 

 

 

شما براساس  یشخص یفوق باشد ، داده ها یقانون لیاز دال یکیتواند براساس  یده نمپردازش دا تیکه فعال یهنگام

.شود یشما پردازش م حیصر تیرضا  

 

 م؟یکن یشما را به شخص ثالث منتقل م یاطالعات شخص ایآ ( ۳

 

ب در چارچوو در صورت لزوم  یکنندگان ما به منظور حل و فصل اختالفات حقوق دیبازد یشخص یالف( داده ها

 به اشتراک گذاشته شود. ییو قضا یتواند با مقامات انتظام یمقررات مربوطه م

www.akkasgroup.com 

و در صورت لزوم  یما ممکن است به منظور حل و فصل اختالفات حقوق نیکنندگان آنال دیبازد یب( اطالعات شخص

.مجاز به اشتراک گذاشته شود یتدول یو نهادها و سازمانها ییمقررات مربوطه ، با مقامات قضادر چارچوب   

 

مجاز جهت  یعموم ی، به مؤسسات و سازمانها یما ، در حدود مقررات قانون انیمتعلق به مشتر ی( اطالعات شخصپ

اجرا : به اشخاص مجاز ، نهادها و سازمانها ی، اطالع رسان یامور حقوق یو اجرا یریگیمطابق قانون ، پ تهایانجام فعال

 زانیخدمات ما  به م حیو انجام صح سکیر تیریمد یندهای، انجام فرآ  یتجار یتهایفعال ن و کنترلو به انجام رسانید

عالوه  .شود یمنتقل م ی، بانکها و مشاوران مال مهیب ی، شرکتها کیحمل بار / لجست یکنندگان ، شرکتها نیالزم  به تأم

ما از آنها درخواست که  ییو مراجع قضا یسه حقوقبه موس شما که به ما ارایه نموده اید یشخص ی، داده ها نیبر ا

.استفاده شود ندهیآ یشود تا به عنوان مدرک در اختالفات حقوقمی منتقل همکاری نموده ایم   
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مطابق  تهای، انجام فعال یما ، در حدود مقررات قانون تدارک کنندگان/کننده نیمتعلق به کارمند تأم ی( اطالعات شخصث

و به اجرا به اهداف  به اشخاص مجاز ، نهادها و سازمانها ، ی، اطالع رسان یامور حقوق یجراو ا یریگیقانون ، پ

الزم   زانیخدمات ما  به م حیو انجام صح سکیر تیریمد یندهای، انجام فرآ  یتجار یتهایفعال انجام رسانیدن و کنترل

عالوه بر . شود یمنتقل م یکها و مشاوران مال، بان مهیب ی، شرکتها کیحمل بار / لجست یکنندگان ، شرکتها نیبه تأم

ما از آنها درخواست که  ییو مراجع قضا یبه موسسه حقوق شما که به ما ارایه نموده اید یشخص ی، داده ها نیا

.استفاده شود ندهیآ یشود تا به عنوان مدرک در اختالفات حقوقمی منتقل همکاری نموده ایم   

 

 

ها مطابق  تیانجام فعال ، یمقررات قانونو چارچوب در حدود :کننده ما  نیع تأممتعلق به مرج ی( اطالعات شخصج

و به انجام رسانیدن اجرا  دادن اطالعات به اشخاص مجاز ، نهادها و سازمانها ، ، یامور حقوق یو اجرا یریگیپ قانون،

 نیالزم  به تأم زانیما  به م خدمات حیو انجام صح از جانب نهاد و ارگان های مربوطه  یتجار یتهایفعال و کنترل

، داده  نیعالوه بر ا. شود یمنتقل م ی، بانکها و مشاوران مال مهیب ی، شرکتها کیحمل بار / لجست یکنندگان ، شرکتها

ما از آنها درخواست همکاری نموده که  ییو مراجع قضا یبه موسسه حقوق شما که به ما ارایه نموده اید یشخص یها

.استفاده شود ندهیآ یتا به عنوان مدرک در اختالفات حقوقشود می منتقل ایم   

 

(آیا اطالعات شما را به کشورهای خارجی منتقل می کنیم؟۴  

اطالعات شما را به کشورهای خارجی منتقل نمی نماییم. بماسشرکت سهامی عام  فلز صنعتی تجاری ما به عنوان   
 

ونه می توانید استفاده نمایید؟حقوق مربوط به دادهای و اطالعات شخصی خود را چگ (۵  

 

 
مراجعه  بماسقانون ک و ک ک به آدرس اینترنتی شرکت سهامی عام  فلز صنعتی تجاری  ۱۱بر أساس ماده شماره 

 /http://www.bemasmetal.com“نمایید.  
سایت ما موجود می در آدرس وب که صول نظارت بر داده ها" و ا یکاربرد یها هیمربوط به رو هیمطابق با "اطالع

.دیما ارسال کن اطالعات مربوطه را به"فرم درخواست به سرپرست داده"  قیاز طر یراحت یبرا دیتوان یم باشد  

 

بماسشرکت سهامی عام  فلز صنعتی تجاری مسول داده ها :   
دیالواسی / کوجاعلی ۱پالک  ۸آدرس: روستای دمیرجیلر م او س ب کوچه شماره   

 ایمیل:

kvkk@bemasmetal.com  

 

 

http://www.bemasmetal.com/

