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  (IWSO)اهداف خدمات زنان مهاجر اتاوا  0.1

توانمندسازی زنان مهاجر و  اقلیت مشهود در شهر اتاوا برای مشارکت در از بین بردن انواع  •

 .ها علیه زنان سوءاستفاده

پذیری یک زن  ارائه خدمات مشاوره بحران متناسب با فرهنگ و خدمات ترجمه شفاهی که دسترسی •

 .کند آزار دیده به خدمات محلی و اصلی را تسهیل می

ها و  های دیگری که به زنان مهاجر در مسیرشان برای دستیابی به پتانسیل یا برنامه/ارائه خدمات و •

 .کند های کامل آنها کمک می توانایی

 
  بیانیه حریم خصوصی 2.1

IWSO شود که دارای یک هیئت مدیره داوطلب و کارکنان متخصص است یک سازمان اجتماعی غیرانتفاعی محسوب می. 
IWSO برای  .کنندگان، داوطلبان و اهداکنندگان خود است متعهد به حفظ حریم خصوصی اطالعات شخصی کارمندان، مراجعه

به معنی هر گونه اطالعات مربوط به یک فرد قابل شناسایی است و شامل موارد « اطالعات شخصی»سیاست، /بیانیهاهداف این 

 :شود زیر می
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 اطالعات مربوط به هویت، سن، جنسیت، آدرس، شماره تلفن، آدرس ایمیل،  .- --اعضای هیئت مدیره

 تاریخ تولد و شغل

  اطالعات مربوط به هویت، ملیت، سن، جنسیت، آدرس،  .- --( شامل کارکنان قراردادی)کارکنان

شماره تلفن، آدرس ایمیل، شماره بیمه اجتماعی، تاریخ تولد، ساختار خانواده، تحصیالت، سابقه اشتغال و 

 .بهداشت و همچنین بررسی سوء سابقه

 اطالعات مربوط به هویت، ملیت، سن، جنسیت، آدرس، شماره تلفن، آدرس  .- --کنندگان مراجعه

ساختار خانواده، تحصیالت، سابقه اشتغال و /ایمیل، شماره بیمه اجتماعی، تاریخ تولد، وضعیت تأهل

  .بهداشت

 اطالعات مربوط به هویت، ملیت، سن، جنسیت، آدرس، شماره تلفن، آدرس ایمیل،  .- --دانشجویان

 .ه اجتماعی، تاریخ تولد، تحصیالت، سابقه اشتغال و بهداشت و همچنین بررسی سوء سابقهشماره بیم

 اطالعات مربوط به هویت، ملیت، سن، جنسیت، آدرس، شماره تلفن، آدرس ایمیل،  .- --داوطلبان

 .شماره بیمه اجتماعی، تاریخ تولد، تحصیالت، سابقه اشتغال و بهداشت و همچنین بررسی سوء سابقه
 

( PIPEDA)این سیاست حفظ حریم خصوصی برای انطباق با قانون حفاظت از اطالعات شخصی و اسناد الکترونیکی کانادا 
های تجاری  قوانینی را برای جمع آوری، استفاده و افشای اطالعات شخصی در جریان فعالیت  PIPEDA .تدوین شده است

 .عریف شده استت ACTکه در  کند تعیین می
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  PIPEDAخالصه ده اصل  3.1
های منصفانه اطالعاتی، قوانین قابل اجرا و استانداردهای  نشان دهنده انطباق ما با روش IWSOبیانیه حریم خصوصی 

هم اکنون این اصول را اعمال  IWSO، به همراه تعاریف آنها آورده شده، و PIPEDAاصل  10در ادامه  .عملی است

 .کند می
 

آوری،  شان جمع های کاری و تجاری ها در مورد اطالعات شخصی که در جریان فعالیت سازمان . پاسخگویی .0

پاسخگو هستند، از جمله، اما نه محدود به از طریق انتصاب یک مدیر ارشد  کنند استفاده، نگهداری و افشا می

 .حفظ حریم خصوصی

 
IWSO هر یک از کارکنان مرتبط با  .کند تعهد خود را در زمینه حفظ حریم خصوصی شما بسیار جدی قلمداد می

IWSO ظ حریم خصوصی کارکنان ما از اهمیت حف .مسئول محافظت از اطالعات شخصی تحت کنترل خود است

های آنها در مورد سیاست حفظ حریم خصوصی و مسائل مربوط به آن به صورت  مطلع هستند و اطالعات و آموزه

مدیر اجرایی یا شخص منصوب شده از سوی وی، مقام مسئول حفظ حریم خصوصی  .شوند ای به روز می دوره

IWSO است. 
 

باید اهدافی را که اطالعات در زمان جمع آوری، به منظور تامین آنها مورد استفاده  ها سازمان .اهداف  شناسایی .2

 .توانند در راستای تامین این اهداف مورد استفاده قرار بگیرند را شرح دهند گیرد و فقط می قرار می

 
IWSO شما  .کنیم ما اطالعات خود را مستقیماً از شما کسب می .کند فقط در صورت لزوم، درخواست اطالعات می

 .کنیم حق دارید بدانید که چگونه از اطالعات شما استفاده می

 
آوری، استفاده یا افشای اطالعات شخصی فرد، باید رضایت صریح وی را  ها موقع جمع سازمان . رضایت .3

 .کسب کنند

 
 .گیری کنید شما حق دارید درباره نحوه استفاده از و افشای اطالعات شخصی خود تصمیم

 
آوری اطالعات شخصی باید فقط به مقدار و نوعی محدود شود که برای اهداف  جمع . آوری محدود کردن جمع .4

 .شده منطقی و مورد نیاز باشد مشخص

 
IWSO کند و فقط اطالعاتی را جمع آوری می منصفانه و قانونی جمع های اطالعات را با روشکند که  آوری می

 .برای اهداف مربوط به توانایی ما در پاسخگویی به نیازهای شما ضروری باشند
 

شده مورد استفاده قرار  مشخصاطالعات شخصی باید فقط برای اهداف  . محدود کردن استفاده، افشا و نگهداری .5

بگیرند و نباید برای اشخاص ثالث افشا شوند، مگر اینکه فرد با استفاده یا افشای جایگزین موافقت کرده باشد، یا 

 .مگر اینکه قانون چنین موردی را الزامی کرده باشد

 
اطالعات شما را فقط  ما .گیرند برای اهداف ذکر شده فوق مورد استفاده قرار می IWSOاطالعات درخواستی 

این اطالعات از  .کنیم برای زمانی که در راستای اهداف توصیف شده خود به آنها نیاز داشته باشیم، نگهداری می

سال در پرونده نگهداری شده و در صورتی که دیگر نیازی به آن  10، به مدت IWSOتاریخ اولین مراجعه شما به 

 .نباشد، از بین برده خواهند شد
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ما اطالعات شما را فقط  .گیرند برای اهداف ذکر شده فوق مورد استفاده قرار می IWSOاطالعات درخواستی 

این اطالعات از  .کنیم برای زمانی که در راستای اهداف توصیف شده خود به آنها نیاز داشته باشیم، نگهداری می

سال در پرونده نگهداری شده و در صورتی که دیگر نیازی به  10، به مدت IWSOتاریخ اولین مراجعه شما به 

 .آن نباشد، از بین برده خواهند شد

 
 .های فعال که دقیق و به روز هستند نگهداری کنند ها موظفند اطالعات شخصی را در پرونده سازمان . دقت .6

 
IWSO ( های)کند اطمینان حاصل کند که هرگونه اطالعات شخصی ارائه شده توسط فرد در پرونده تالش می

فعال خود، دقیق، به روز و کامل هستند، چون داشتن چنین شرایطی برای تحقق اهدافی که اطالعات به خاطر آن 

 .آوری، استفاده، حفظ و افشا شده، ضروری است جمع
 .برسانید IWSOر اطالعات شخصی خود را به صورت کتبی به اطالع لطفاً بروز هرگونه تغییر د

 
ها برای محافظت از اطالعات شخصی در برابر دسترسی یا افشای  سازمان . حفاظت از اطالعات شما :ها محافظت .7

 .کنند یهای محافظتی فیزیکی، سازمانی و فنی استفاده م غیرمجاز، از روش

 
IWSO کنندگان  های مراجعه پرونده .کند با اعمال حفاظت و اقدامات امنیتی مناسب از اطالعات شخصی محافظت می

 .در دفتر باقی خواهند ماند، مگر اینکه حذف آنها مطابق با قانون الزامی باشد

 
حفظ حریم خصوصی خود را به مراجعانشان اطالع داده و  های ها و رویه ها باید سیاست سازمان . صراحت .8

 .کارکنان خود را در این زمینه آموزش دهند

 
IWSO اگر در مورد حریم  .شما را از ایجاد هرگونه تغییر در این سیاست حفظ حریم خصوصی مطلع خواهد ساخت

 .ز سوی وی تماس بگیریدای دارید، لطفاً با مدیر اجرایی یا شخص منصوب شده ا خصوصی سوال یا دغدغه

 
یک فرد حق دارد به اطالعات شخصی خود که در یک سازمان موجود است دسترسی پیدا  . دسترسی فردی و اصالح .9

 .کند و در صورت لزوم صحت آن را به چالش بکشد

 
IWSO امکان دسترسی کند را طبق درخواست شما فراهم خواهد کرد میتان به اطالعاتی که درباره شما نگهداری. 

 .شما باید درخواست خود را به صورت کتبی به مدیر اجرایی یا شخص منصوب شده از سوی وی ارسال کنید

 
سازمانها باید مراجعان و کارمندان را در جریان نحوه مطرح کردن درخواست  . جویی فراهم کردن روش چاره .01

یا شکایت نزد مدیر ارشد حفظ حریم خصوصی قرار دهند و به سرعت به درخواست یا شکایت فرد پاسخ دسترسی 

 .دهند

 
IWSO کند تا در مورد هر گونه سوال یا دغدغه خود در مورد حریم خصوصی یا سیاست حفظ  شما را تشویق می

ا به صورت کتبی به مدیر اجرایی های خود ر شما باید سواالت یا دغدغه .حریم خصوصی ما، با ما تماس بگیرید

 .یا شخص منصوب شده از سوی وی ارسال کنید

 
 

  مصداق 4.1

 
، (از جمله کارمندان قراردادی)، کارمندان IWSOاین سیاست حفظ حریم خصوصی در مورد اعضای هیئت مدیره 

کند که  اطمینان حاصل می IWSOهمچنین،  .شود کنندگان، دانشجویان و داوطلبان صادق است و اعمال می مراجعه

 .کنند  پیمانکاران پیش از هرگونه انتقال اطالعات شخصی فرد، توافق نامه محرمانگی را امضا می
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