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محرمانه و خصوصی نگاه داشتن اطالعات شخصی شما برای ما مهم است

CHATS  ما به منظور رعایت بالدیمبه تعهد دیرینه خود بابت رعایت محرمانگی، امنیت و دقت اطالعات شخصی .
مقررات جدید فدرال موسوم به قانون محافظت از اطالعات شخصی و نوشتارهای الکترونیکی این بولتن را برای شما تهیه 

 .میادهیدو تدارک 

را در اختیار  هاآناتی را گردآوری کرده، از آن اطالعات استفاده کرده، ما درباره شما و وضعیت سالمتی شما اطالع
. ما فقط اطالعات شخصی مورد نیاز برای مقاصد موجه و مجاز میکنیمسایرین قرار داده و اطالعات مذکور را نگهداری 

به شما یا مقاصد محدود اما موجه که برای ارائه خدمات  میدهیمو آنها را فقط در اختیار کسانی قرار  میکنیمرا گردآوری 
 و مجاز دیگر به آنها نیاز دارند.

، هاصورتحسابو خدمات، مدیریت کیفیت، پژوهش، تنظیم  هامراقبتگردآوری و استفاده از این اطالعات برای ارائه  
.باشدیممالی و بازاریابی  یهاکمکجذب مربوط به الزامات قانونی و نظارتی و مکاتبات  تأمین

CHATS  قصد دارد از اطالعات شخصی گردآوری شده فقط برای مقاصد فوق استفاده نماید. ما اطالعات شما را برای هیچ
در مواردی که از  مگر؛ گردآوری، استفاده یا ارائه نخواهیم کرد نچه که در این بولتن ذکر شده استغیر از آه منظوری ب

 .شما اجازه گرفته باشیم

نگهداری آن  چگونگیفارغ از  تان محافظت نمائیم؛برای حفظ حریم شخصی شما از اطالعات شخصی کنیم کهمیما تالش 
 .مناسببا معیارهای امنیتی و محافظتی 

حفظ حریم خصوصی ما داشته باشید، لطفاً با مسئول امور  یهاروالاگر مایل هستید اطالعات بیشتری درباره سیاست و 
 تماس بگیرید. 6076داخلی  6596-713-905شماره تلفن  به CHATSحریم خصوصی 

و ارائه اطالعات توسط ما بر اساس  بکارگیریبا  ،لطفاً توجه داشته باشید که با ارسال اطالعات شخصی خود برای ما 
. اگر موافقت ندارید، سؤالی دارید و/یا مایل هستید برخی از موارد مجاز استفاده یا دیکنیمتوضیحات این بولتن موافقت 

تماس بگیرید. CHATS شخصیبا مسئول امور حریم  دیتوانیمارائه اطالعات را محدود کنید، 

محرمانه و خصوصی نگاه داشتن 

 اطالعات شخصی شما


