متن روشن کننده عمومی شرکت
مربوط به پردازش اطالعات شخصی
شرکت سهامی عام فلز صنعتی تجاری بماس (بماس متال) به عنوان کنترل کننده داده با توجه به قانون  ۶۶۹۸حمایت
از داده های شخصی (ک و ک ک ) و در مورد پردازش  ،ذخیره و انتقال اطالعات شخصی شما در چارچوب
فعالیتهای ناشی از قانون مربوطه و مقررات قانونی ،ما این متن توضیحات را آماده کرده ایم تا شما بازدید کنندگان ،
بازدید کنندگان آنالین  ،مشتریان  ،کارمندان تهیه کننده و مقامات تهیه کننده را به شما اطالع رسانی نماییم.

-۱دسته بندی داده های شخصی که پردازش می کنیم چیست و بر اساس چه اهدافی آنها را پردازش می کنیم؟
اطالعات شخصی شما که از جانب شرکت سهامی عام فلز صنعتی تجاری بماس بر أساس ماده  .۲.۴قانون (ک و ک
ک ) درخواست می شود بر أساس:
 )۱مطابق قانون و قوانین صداقت ،
)۲در صورت لزوم دقیق و به روز بودن ،
)۳پردازش بر اساس اهداف خاص  ،واضح و قانونی
)۴مطابق با اهداف پردازش داده ها  ،محدود و اعتدال
) ۵حفظ و نگهداری اطالعات و داده ها به مدت زمانی که هم مطابق بر أساس قوانین بوده و هم سازگار با
اهداف پردازش داده ها می باشد ،مطابق با اصول  ،در محدوده روابط تجاری مداوم با شرکای تجاری ما
(ممکن است یک نفر در بیش از یک گروه قرار بگیرد)  ،می توان برای اهداف زیر پردازش داده انجام
بپذیرد.

آ) مالقات کنندگان
طالعات شناسایی بازدید کنندگان ما (به عنوان مثال نام  ،نام خانوادگی)  ،اطالعات امنیتی فضای فیزیکی (به عنوان
مثال سوابق ضبط دوربین):
الف) ایجاد و پیگیری سوابق بازدید کنندگان ،
ب) به منظور حصول اطمینان از امنیت فیزیکی داده ها پردازش می شود

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
درمیان بگذارید) با استفاده از وب سایت ما به ما اطالعرسانی می نمایید:
الف) فعالیت ها مطابق با قانون انجام می شود ،
ب) انجام فرایندهای امنیتی اطالعات ،
پ) پیگیری درخواستها  /شکایات ،
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ت) انجام فعالیتهای ارتباطی ،
ث ) دادن اطالعات به اشخاص مجاز  ،نهادها و سازمانها ،
ج) برای دسترسی به وب سایت ما از طریق اینترنت پردازش خواهد شد

پ) مشتری های ما
اطالعات هویتی  ،اطالعات تماس  ،اطالعات مربوط به مشتریان شخص حقیقی و یا مقامات و کارمندان مشتریان
شخص حقوقی ما (به عنوان مثال اطالعاتمربوط به سفارش)  ،اطالعات مربوط به مکان فیزیکی  ،اطالعات مالی ،
اطالعات معامالت قانونی  ،اطالعات بازاریابی (به عنوان مثال اطالعات تاریخ خرید)؛
الف) انجام فعالیت ها مطابق با قوانین ،
ب) انجام امور مالی و حسابداری ،
پ) اجرا و به انجام رسانیدن و کنترل فعالیتهای تجاری ،
ت) انجام فعالیت های لجستیکی ،
ث) انجام خدمات پشتیبانی پس از فروش کاال ،
ج) انجام مراحل و فعالیت های مربوط به فروش کاال  /خدمات ،
چ) انجام فعالیت و تحقیقات مربوط به تحلیل و بازاریابی ،
خ) اجرای مراحل قرارداد ،
د)دادن اطالعات به اشخاص مجاز  ،نهادها و سازمانها ،
ذ) تضمین امنیت فیزیکی فضا و مکان ،
ر) رفع اختالفات حقوقی ،
ز) انجام اقدامات حضانت و بایگانی ،
س) انجام فرایندهای مربوط به مدیریت ریسک ،
ش)انجام فرایندهای پایبندی به شرکت ها  /محصوالت  /خدمات ،
ص) پردازش داده ها به منظور انجام فعالیتهای ارتباطی
ت ) کارمند تأمین کننده/تدارک کننده ما
اطالعات شناسایی  ،اطالعات تماس  ،اطالعات ایمنی فضای فیزیکی  ،اطالعات مربوط به تجربه های حرفه ای (به
عنوان مثال اطالعات آموزش ضمن خدمت) کارمندان تهیه کننده ما؛
الف) انجام فعالیتهای ارتباطی ،
ب) اجرا و به انجام رسانیدن و کنترل فعالیتهای تجاری ،
پ) تضمین امنیت فضای فیزیکی ،
ت) انجام فرایندهای مدیریت زنجیره ای تأمین و تدارک ،
ث) انجام فعالیت های لجستیکی ،
ج) انجام تمامی فعالیت ها مطابق قوانین ،
چ) پردازش داده ها به منظور انجام فعالیتهای بهداشتی و ایمنی در کار
ث .تامین کنندگان مجاز ما
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اطالعات هویتی  ،اطالعات تماس  ،اطالعات امنیتی فضای فیزیکی  ،اطالعات مربوط به معامله مشتری  ،اطالعات
مالی  ،اطالعات بازاریابی  ،اطالعات معامله تمامی مشتریان حقوقی تهیه کنندگان شخص حقیقی و یا نمایندگان تأمین
کننده /تدارک کننده شخص حقوقی ما:
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الف) اجرا و به انجام رسانیدن و کنترل فعالیتهای تجاری ،
ب) انجام مراحل تهیه کاالها  /خدمات ،
ت) انجام امور مالی و حسابداری ،
ث) اجرای مراحل قرارداد ،
ج) اجرای فرایندهای سرمایه گذاری ،
چ) تضمین امنیت فضای فیزیکی ،
ح) رسیدگی و نظارت و اجرای امور حقوقی در رابطه با أمور پردازش داده ها
 -۱روشهای جمع آوری دادههای شخصی شما چیست؟
اطالعات شخصی شما که درباال طبقه بندی و ذکر شده است؛ فرم های سفارش  ،قراردادها  ،فرم های بازدید کننده
بصورت فیزیکی و یا غیر خودکار با استفاده از سیستم های اطالعاتی و دستگاه های الکترونیکی (به عنوان مثال
زیرساختهای ارتباطی  ،رایانه و تلفن)  ،اشخاص ثالث (به عنوان مثال ک ک ب و فیندکس) ،وب سایت ما و سایر
اسناد اعالم شده که توسط شخص مربوطه اعالم گردیده شده است جمع آوری می گردد
 -۲دلیل قانونی برای جمع آوری اطالعات شخصی شما چیست؟
شرکت سهامی عام فلز صنعتی تجاری بماس در راستای دستیابی به اهدافی که در باال توضیح داده شد بر أساس ماده
شماره  ۵قانون ک و ک ک به شرح زیر می باشد:
()۱به وضوح در قانون ارائه شده،
()۲مشروط بر اینکه مستقیما با تأسیس یا اجرای یک قرارداد ارتباط داشته باشد :پردازش داده های شخصی متعلق به
طرفین قرارداد ضروری است ،
( )۳انجام فعالیت کنترل کننده داده با توجه به تعهدات قانونی مربوطه ضروری می باشد،
()۴پردازش داده برای ایجاد  ،استفاده یا حمایت از یک حق الزامی است ،
()۵مشروط بر اینکه به حقوق و آزادیهای اساسی فرد مربوطه آسیب نرسد  ،پردازش داده ها براساس دالیل
قانونی برای حفظ منافع مشروع حایز اهمیت بوده و پردازش داده ها بر اساس قوانین الزامی می باشد.

هنگامی که فعالیت پردازش داده نمی تواند براساس یکی از دالیل قانونی فوق باشد  ،داده های شخصی شما براساس
رضایت صریح شما پردازش می شود.
 ) ۳آیا اطالعات شخصی شما را به شخص ثالث منتقل می کنیم؟
الف) داده های شخصی بازدید کنندگان ما به منظور حل و فصل اختالفات حقوقی و در صورت لزوم در چارچوب
مقررات مربوطه می تواند با مقامات انتظامی و قضایی به اشتراک گذاشته شود.
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ب) اطالعات شخصی بازدید کنندگان آنالین ما ممکن است به منظور حل و فصل اختالفات حقوقی و در صورت لزوم
در چارچوب مقررات مربوطه  ،با مقامات قضایی و نهادها و سازمانهای دولتی مجاز به اشتراک گذاشته شود.
پ) اطالعات شخصی متعلق به مشتریان ما  ،در حدود مقررات قانونی  ،به مؤسسات و سازمانهای عمومی مجاز جهت
انجام فعالیتها مطابق قانون  ،پیگیری و اجرای امور حقوقی  ،اطالع رسانی به اشخاص مجاز  ،نهادها و سازمانها :اجرا
و به انجام رسانیدن و کنترل فعالیتهای تجاری  ،انجام فرآیندهای مدیریت ریسک و انجام صحیح خدمات ما به میزان
الزم به تأمین کنندگان  ،شرکتهای حمل بار  /لجستیک  ،شرکتهای بیمه  ،بانکها و مشاوران مالی منتقل می شود .عالوه
بر این  ،داده های شخصی شما که به ما ارایه نموده اید به موسسه حقوقی و مراجع قضایی که ما از آنها درخواست
همکاری نموده ایم منتقل می شود تا به عنوان مدرک در اختالفات حقوقی آینده استفاده شود.
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ث) اطالعات شخصی متعلق به کارمند تأمین کننده/تدارک کنندگان ما  ،در حدود مقررات قانونی  ،انجام فعالیتها مطابق
قانون  ،پیگیری و اجرای امور حقوقی  ،اطالع رسانی به اشخاص مجاز  ،نهادها و سازمانها  ،به اهداف اجرا و به
انجام رسانیدن و کنترل فعالیتهای تجاری  ،انجام فرآیندهای مدیریت ریسک و انجام صحیح خدمات ما به میزان الزم
به تأمین کنندگان  ،شرکتهای حمل بار  /لجستیک  ،شرکتهای بیمه  ،بانکها و مشاوران مالی منتقل می شود .عالوه بر
این  ،داده های شخصی شما که به ما ارایه نموده اید به موسسه حقوقی و مراجع قضایی که ما از آنها درخواست
همکاری نموده ایم منتقل می شود تا به عنوان مدرک در اختالفات حقوقی آینده استفاده شود.
ج) اطالعات شخصی متعلق به مرجع تأمین کننده ما :در حدود و چارچوب مقررات قانونی  ،انجام فعالیت ها مطابق
قانون ،پیگیری و اجرای امور حقوقی  ،دادن اطالعات به اشخاص مجاز  ،نهادها و سازمانها  ،اجرا و به انجام رسانیدن
و کنترل فعالیتهای تجاری از جانب نهاد و ارگان های مربوطه و انجام صحیح خدمات ما به میزان الزم به تأمین
کنندگان  ،شرکتهای حمل بار  /لجستیک  ،شرکتهای بیمه  ،بانکها و مشاوران مالی منتقل می شود .عالوه بر این  ،داده
های شخصی شما که به ما ارایه نموده اید به موسسه حقوقی و مراجع قضایی که ما از آنها درخواست همکاری نموده
ایم منتقل می شود تا به عنوان مدرک در اختالفات حقوقی آینده استفاده شود.
) ۴آیا اطالعات شما را به کشورهای خارجی منتقل می کنیم؟
ما به عنوان شرکت سهامی عام فلز صنعتی تجاری بماس اطالعات شما را به کشورهای خارجی منتقل نمی نماییم.
 )۵حقوق مربوط به دادهای و اطالعات شخصی خود را چگونه می توانید استفاده نمایید؟
بر أساس ماده شماره  ۱۱قانون ک و ک ک به آدرس اینترنتی شرکت سهامی عام فلز صنعتی تجاری بماس مراجعه
“http://www.bemasmetal.com/نمایید.
مطابق با "اطالعیه مربوط به رویه های کاربردی و اصول نظارت بر داده ها" که در آدرس وب سایت ما موجود می
باشد می توانید برای راحتی از طریق "فرم درخواست به سرپرست داده" اطالعات مربوطه را به ما ارسال کنید.
مسول داده ها  :شرکت سهامی عام فلز صنعتی تجاری بماس
آدرس :روستای دمیرجیلر م او س ب کوچه شماره  ۸پالک  ۱دیالواسی  /کوجاعلی
ایمیل:
kvkk@bemasmetal.com
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