خط مشی کوکی
ما به عنوان شرکت سهامی عام فلز صنعتی تجاری بماس از کوکی ها برای استفاده بهینه از وب سایت خود و بهبود تجربه
کاربری شما استفاده می کنیم .اگر ترجیح می دهید از کوکی ها استفاده نکنید  ،می توانید کوکی ها را در تنظیمات
مرورگر خود یا در توضیحات دقیق حذف کوکی ها در زیر حذف یا مسدود کنید .با این حال  ،ما می خواهیم به شما
اگر تنظیمات کوکی خود را از مرورگر یادآوری کنیم که این ممکن است در استفاده شما از وب سایت ما تأثیر بگذارد.
خود تغییر ندهید  ،فرض می کنیم که شما استفاده از کوکی ها را در وب سایت ما قبول می کنید .شما می توانید به
مقررات مربوط به داده های جمع آوری شده از طریق متن روشن کننده و توضیحات در وب سایت ما دسترسی داشته
باشید.

کوکی ها برای ارائه تجربه شخصی  ،به منظور بهبود خدمات ما و بهبود تجربه شما در هنگام استفاده از وب سایت ما
برای استفاده بهتر شما طراحی گردیده است..
کوکی ها با توجه به هدف و شکل آنها می توانند تحت عناوین مختلف ارزیابی شوند .برخی از این عناوین در زیر
شرح داده شده است:
کوکی های نشست  /جلسه :آنها کوکی های موقتی هستند  ،وقتی مرورگر خود را می بندید حذف می شوند  ،یعنی
دائمی نیستند .آنها برای مواردی از جمله تضمین امنیت و استمرار سایت ما و شما در حین بازدید استفاده می شوند.
کوکی های مداوم :آنها در زیر پوشه های مرورگر شما با یک حرکت یا تا زمانی که فاصله زمانی داخل فایل کوکی
تمام شود  ،نگهداری می شوند .این کوکی ها به ما کمک می کنند تا وب سایت اطالعات مربوط به شما را در بازدید
بعدی به خاطر داشته باشد.
کوکی های شخص اول و سوم :کوکی های شخص اول کوکی هایی هستند که توسط سایت ما استفاده می شود .کوکی
های شخص ثالث کوکی هایی هستند که در رایانه شما خارج از سایت ما نصب شده اند.
کوکی های ضروری :اینها کوکی های ناشناس هستند که به منظور عملکرد مناسب و ارائه درست وب سایت
تنظیم شده اندhttp://www.bemasmetal.com/.
کوکی های کاربردی و تحلیلی:
برای اینکه تنظیمات برگزیده شما را به خاطر بسپاریم و تجربه مرور شما را بهبود بخشیم ما از کوکی های کاربردی
استفاده می کنیم و کوکی های تحلیلی که به ما امکان می دهد ببینیم کدام یک از صفحات ما توجه بیشتری به خود جلب
می کنند  ،کدام منابع بیشتر مشاهده می شوند و با دیدن ترافیک در سایت ما خدمات مناسب را ارائه می دهیم .کوکی های
این طبیعت نیز ناشناس هستند.
شرکت سهامی عام فلز صنعتی تجاری بماس از کوکی های اجباری  ،کوکی های دائمی و کوکی های کاربردی و
تحلیلی در وب سایت یا وب موبایل استفاده می کند.

کوکی های مورد استفاده به جز موارد اجباری و شخص اول که توسط سایت ما استفاده می شود عبارتند
از:

گوگل :کوکی های گوگل می تواند برای بسیاری از اهداف استفاده می شود.
به عنوان مثال  ،به خاطر سپردن تنظیمات جستجوی ایمن و نشان دادن تبلیغات مرتبط تر  ،همچنین به
تعیین تعداد بازدید کنندگان به صفحه کمک می کند و به شما در استفاده و ثبت نام برای خدمات ارائه شده
توسط گوگل کمک می کند .همچنین از آن برای محافظت از داده های شما یا به خاطر سپردن تنظیمات
تبلیغ خود استفاده می شود.
کاربر با دنبال کردن دستورالعمل ذکر شده در پرونده (کمک) مرورگر اینترنت و یا در وب سایت های
 www.allaboutcookies.orgو یا www.youronlinechoices.eu
می توانید کوکی های دائمی را حذف کرده و با مراجعه کوکی های جلسه/نشست و همچنین کوکی های مداوم را رد
کنید .اگر کاربر از کوکی های دائمی یا کوکی های جلسه خودداری کند  ،ممکن است به استفاده از وب سایت یا وب
موبایل مورد نظر خود ادامه دهد .در این صورت این کانال ها ممکن است قادر به جلوگیری از وارد کردن به همه
عملکردها بوده و یا دسترسی محدود صورت بپذیرد.

کوکی ها چگونه حذف می شوند؟
اکثر کوکی ها به راحتی حذف می شوند .فقط مرورگر خود را انتخاب کرده و دستورالعمل ها را دنبال کنید.

کروم
-۱در صفحه کلید دگمه های کنترل  +شیفت  +حذف را با هم کلیک کنید.
-۲یک فاصله زمانی تعیین نمایید.
-۳جعبه تعیید (کوکی و داده های دیگر وب سایت ) را انتخاب نمایید.
-۴بر روی دکمه "پاک کردن داده" کلیک کنید

پاک کردن داده های مرور
پیشرفته
پایه ای
 محدوده زمانی ۷ :روز گذشته تاریخچه مرور۱۳۲۳ :موارد تاریخ بارگیری :هیچ کدام کوکی ها و سایر اطالعات سایتاز  ۱۴۹سایت (شما نمی خواهید از حساب گوگل خود خارج شوید)
تصاویر و پرونده های ذخیره شدهکمتر از ۳۱۸مگابایت
گذرواژهها و دیگر دادههای ورود به سیستم
 ۱پسورد (همگام سازی)
تکمیل خودکار از داده ها
لغو
پاک کردن داده ها
برای پاک کردن داده های مرور فقط از این دستگاه  ،ضمن نگه داشتن آن در حساب گوگل شما
خروج از سیستم

فایر فاکس
-۱در صفحه کلید دگمه های کنترل  +شیفت  +حذف را با هم کلیک کنید.
-۲یک فاصله زمانی تمیز کننده تعیین نمایید.
-۳جعبه تعیید (کوکی ها ) را انتخاب نمایید.
-۴بر روی دکمه "حاال داده ها را پاک کن" کلیک کنید

تمام تاریخ را پاک کنید
محدوده زمانی برای پاک کردن :همه چیز
همه موارد انتخاب شده پاک خواهند شد
این عمل قابل بازگشت نیست
تاریخ
تاریخچه مرور و پایین آمدن
کلوچه ها
ورود به سیستم فعال
حافظه نهان
فرم و تاریخچه جستجو
داده ها
تنظیمات سایت
داده های وب سایت آفالین
اکنون روشن است
لغو

سافاری
از منوی سفری انتخاب را کلیک نمایید به بخش حفظ حریم خصوصی برویدروی "مدیریت داده های وب سایت" کلیک کنید-روی "حذف همه" کلیک کنید

حریم خصوصی
به طور کلی  /زبانه  /تکمیل خودکار  /کلمه عبور  /جستجو  /امنیتی  /حریم خصوصی  /وب سایت ها  /فرمت /
پیشرفته
این وب سایت ها داده های ذخیره شده را می تواند برای ردیابی مرور شما استفاده کند.
حذف داده ها ممکن است ردیابی را کاهش دهد  ،اما ممکن است از وب سایت ها خارج شود و یا رفتار وب سایت را
تغییر دهد.
همه را پاک کم
انجام بده

اج
-۱در صفحه کلید دگمه های کنترل  +شیفت  +حذف را با هم کلیک کنید.
-۲جعبه"کوکی ها و داده های ذخیره شده وب سایت" را انتخاب کنید
-۴بر روی دکمه " پاک کن" کلیک کنید

پاک کردن داده های مرور
تاریخچه مرور
کوکی ها و داده های ذخیره شده وب سایت
ذخیره داده ها و پرونده
برگه ای که من کنار گذاشته ام یا اخیرا بسته شده است
تاریخچه بارگیری
از داده ها
رمز عبور
نمایش بیشتر
تمیز کردن
همیشه وقتی این مرورگر را می بندم  ،این کار را پاک کنید
خاموش
تغییر آنچه مایکروسافت اج در مورد من را در ابر(کلود) می داند
تاریخچه جستجوی بینگ را پاک کنید
بیشتر بدانید

اینترنت اکسپلورر
-۱در صفحه کلید دگمه های کنترل  +شیفت  +حذف را با هم کلیک کنید.
-۲جعبه"کوکی ها و داده های ذخیره شده وب سایت" را انتخاب کنید
-۴بر روی دکمه " پاک کن" کلیک کنید

حذف تاریخچه مرورگر اینترنتی
داده های وب سایت مورد عالقه خود را حفظ کنید :کوکی ها و فایل های اینترنتی موقت را حفظ کنید که وب سایت های
موردعالقه شما را قادر سازد تنظیمات برگزیده را حفظ کرده و سریعتر نمایش دهند

پرونده های موقت اینترنت و پرونده وب سایت :نسخه هایی از صفحات وب  ،تصویر و رسانه هایی که برای مشاهده
سریعتر ذخیره می شوند

کوکی ها و داده های وب سایت :پرونده یا پایگاه داده های ذخیره شده در رایانه شما توسط وب سایت برای ذخیره
تنظیمات برگزیده یا بهبود اولویت وب سایت
تاریخچه :لیست وب سایتهایی که بازدید کرده اید
تاریخ بارگیری :لیست پرونده هایی که بارگیری کرده اید
داده های فرم :اطالعات ذخیره شده در فرم ها را ذخیره کرده اید
گذرواژهها :گذرواژههای ذخیره شده که هنگام ورود به وب سایتی که قبالً بازدید کردهاید  ،به طور خودکار پر میشوند
حفاظت از ردیابی  ،فیلتر اکتیویکس و پیگیری نمی شود:
لیستی از وب سایت های موجود شامل فیلتر کردن داده های فیلتر شده با استفاده از ردیابی محافظت برای شناسایی مکان
هایی که به طور خودکار می توانند جزئیات مربوط به بازدید شما را ارسال کنند و استثنا برای پیگیری درخواست ها
نیست.

درباره حذف سابقه مرور
حذف
لغو شد

