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 ما نگهبان حریم شما هستیم 

مجموعه رها با احترامی که برای حریم شخصی مشتریان خود قائل است، در حفظ اطالعات شخصی مشتری بسیار  
 .دقیق است

 .ماندما نگهبان حریم شما هستیم و ازالعات نزد ما محرمانه می 

کند تا بتواند در امنیت کامل خدمات ن درخواست می و خدمات رها، اطالعاتی را از مشتریا محصوالت برای خرید
 .خود را ارائه دهد

 .موقع سفارش، اطالعات شخصی مشتری مانند آدرس، شماره تلفن و ایمیل مورد نیاز است

 دشوانجام می  سازیمجازی  های مجموعه رها که در حوزهاز آنجا که کلیه فعالیت 
 ،شودقانونی و مبتنی بر قوانین تجارت الکترونیک است و طی فرایند خرید، فاکتور رسمی صادر می 

 .به همین دلیل وارد کردن اطالعات شخصی مشتری مانند نام و کد ملی الزامی است

  

های رسمی و مورد کند، تنها آدرس ایمیل و تلفنرید ثبت می هایی که مشتری در هنگام خآدرس ایمیل و تلفن 
 .گیردهای شرکت از طریق آنها صورت می تایید مشتری است و تمام مکاتبات و پاسخ 

های همراه و ثابت توسط مشتری، به منزله مورد تایید بودن صحت بنابراین درج آدرس، ایمیل و شماره تماس
 .ها استآن 

 رشده به صورت صحیح و کامل درج نشده باشد، در صورتی که موارد ذک

تواند از مشتری، اطالعات تکمیلی و بیشتری مجموعه رها جهت اطمینان از صحت و قطعیت ثبت سفارش می 
 .درخواست کند

 ارتباط بیشتر با مشتری 

 رسانی اخبار، خدمات و محصوالت ویژه و جدید، رها برای حفظ ارتباط با مشتریان خود و برای اطالع 

 .سایت ایمیل یا پیامک ارسال نمایدممکن است برای اعضای وب

 ها نداشته باشند،ها و پیامک در صورتی که مشتریان تمایل به دریافت اینگونه ایمیل 
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 .توانند عضویت دریافت خبرنامه مجموعه رها را در پروفایل خود لغو کنندمی 

 .باشدها و سلب حق اعتراض می ها و پیام ایمیل عدم اقدام جهت لغو، به منزله ی موافقت ضمنی با دریافت 

 .مجموعه رها ممکن است نقد و نظرهای ارسالی مشتریان را در راستای رعایت قوانین وب سایت ویرایش کند

 همچنین اگر نظر یا پیام ارسال شده توسط مشتری، مشمول مصادیق محتوای مجرمانه باشد، 

 .شده است برای پیگیری قانونی استفاده کندبتتواند از اطالعات شخصی مشتری که ثرها می 

سایت مجموعه رها، حق ویرایش اطالعات و استفاده از آنها را در چارچوب  مشتریان ضمن استفاده از خدمات وب 
 موارد ذکر شده

 .نمایندبه مجموعه رها اعطا نموده و حق اعتراض را از خود سلب می 

سواستفاده احتمالی، مشتریان نباید آن اطالعات را برای شخص دیگری تریان است و لذا برای جلوگیری از هرگونه 
 .فاش کنند

 در صورتی که مشتری شماره همراه خود را به فردی دیگر واگذار کرد، 

جهت جلوگیری از سواستفاده یا مشکالت احتمالی مشتریان باید شماره موبایل خود را در پروفایل تغییر داده و 
 .شماره جدیدی ثبت نمایند

 مسئولیت هرگونه خسارت احتمالی که ناشی از عدم رعایت موارد فوق توسط مشتری باشد، 

 .کندبا خود مشتری بوده ومشتری حق هر گونه ادعا علیه مجموعه رها را از خود سلب می 

 .دانیمما نگهبان حریم شما هستیم و هویت شخصی مشتریان را محرمانه می 

 .کنیمو اطالعات شخصی مشتری را به هیچ شخص یا سازمان دیگری منتقل نمی 

 موارد خاص در حفظ حریم مشتری 

 .تان نباشیدما نگهبان حریم شما هستیم نگران اطالعات شخصی 
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کم مقام قضایی یا اداری صالحه یا طبق قوانین و مقررات رایج کشور  مگر در یک مورد خاص باتوجه به اینکه با ح
 شرکت موظف باشد 

 .صالح قرار دهداطالعات شخصی مشتری را در اختیار مراجع ذی 

 در این موارد هیچ گونه مسئولیت قانونی مبنی بر جبران خسارت برای مجموعه رها وجود ندارد 

از خدمات وب سایت ضمنا حق هرگونه اعتراض را از خود سلب نموده  و مشتریان با اعالم رضایت خود در استفاده
 .اند

 های مجموعه رها ندارید، ها و خبرنامه در صورتی که تمایلی به دریافت ایمیل 

 .توانید بر روی کلمه لغو عضویت در انتهای صفحه ایمیل کلیک کنیدمی 

 گیرد یان همه توان خود را به کار می مجموعه رها برای حفاظت و نگهداری اطالعات و حریم شخصی مشتر

 .و امیدوار است که تجربه خریدی امن، راحت و خوشایند را برای همه مشتریان فراهم آورد
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