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 خصوصی مسیاست حری

Esplanade Market Solutions کند. های شخصی را رعایت می حق مشتریان نسبت به حریم خصوص داده 

های شخصی و مالی مشتریان که وقتی  قصد دارد از داده sEsplanade Market Solutionسیاست حریم خصوصی 

Esplanade Market Solutions گیرند، محافظت کند. تیار این شرکت قرار میدهد، در اخ خدمات خود را ارائه می 

های مربوط به ایمنی اطالعات  ترین فناوری از پیشرفته sEsplanade Market Solutionها،  به منظور تضمین امنیت داده

 Esplanadeهای شخصی خود را که  کند. هنگام ثبت حساب کارگزاری، مشتری داده محرمانه مشتریان استفاده می

Market Solutions کند، تعیین  صرفاً برای تماس با مشتری و انجام تعهدات خود نسبت به مشتری از آنها استفاده می

های شخصی مشتریان افشا نخواهند شد،  کند که هیچیک از داده تضمین می sEsplanade Market Solutionنماید.  می

 مگر در مواردی که به موجب قوانین افشای آنها الزامی باشد.

های شخصی وی برای تایید  کند که این شرکت از داده ، مشتری موافقت میsEsplanade Market Solutionت نام در با ثب

ها مطابق با مراحل تایید سختگیرانه که از  هویت مشتری و تضمین امنیت حساب کارگزاری مشتری استفاده کند. این داده

شود، جمع آوری  فاظت و امنیت فعالیت تجاری مشتری استفاده میالمللی و تضمین ح آنها برای جلوگیری از پولشویی بین

های هویتی درست، به روز و دقیق را ارائه دهد. به عالوه، مشتری ملزم است صریحاً  خواهند شد. مشتری موظف است داده

ایی برای تقلب ه نشان دهد که ثبت نام شده است و از جانب آن امور تجاری را انجام خواهد داد، هرگز به دنبال فرصت

ها استفاده نخواهد کرد و تحت هیچ شرایطی خود را به جای دیگری قلمداد نکرده یا اقدام به این  نخواهد بود و از این فرصت

 کار نخواهد کرد.

خدمات کارگزاری عبارتست از پردازش و ذخیره اطالعات درباره معامالت تجاری مشتری. به منظور تضمین امنیت 

از یک پایگاه داده محافظت شده استفاده خواهد  sEsplanade Market Solutionری از افشای آن، اطالعات و جلوگی

های مختلف، اعم از اطالعات ارائه شده به  بر تبادل دادهو مشتریان  sEsplanade Market Solutionکرد. ارتباطات بین 

 Esplanade Marketیره داللت دارد. ها، و غIPها، آدرس  های مشتریان نزد شرکت، کوکی مشتریان، درخواست

Solutions   از تمام این اطالعات صرفاً به منظور تضمین ارائه منظم خدمات، ایجاد شرایط بهینه برای همکاری، حفظ

 های کارگزاری و مشارکت در سیاست ضد پولشویی استفاده خواهد کرد. امنیت حساب

Esplanade Market Solutions ترین و  های امنیتی را به روز رسانی کرده و فقط از پیشرفته به طور منظم فناوری

 ترین آنها استفاده خواهد کرد. مطمئن

باید بدانید که اینترنت یک ابزار ارتباط داده ایمن است و در هنگام بروز اختالل فنی، این خطر وجود دارد که در طول 

های  با توجه به این امر، مشتری حق دارد یک روش دیگر را برای ارائه دادهارتباط از طریق اینترنت اطالعات افشا شوند. 

انتخاب کند مشروط بر اینکه خالف مفاد توافقنامه مشتری، توافقنامه  sEsplanade Market Solutionشخصی خود به 

اقدامات  sEsplanade Market Solutionنباشد.  sEsplanade Market Solutionکاربر و سایر شرایط و ضوابط 

تواند ایمنی آنها را در حاالت غیر مترقبه  های مشتری را حفظ کند اما نمی ای را انجام خواهد داد تا امنیت داده گسترده

 )اختالل فنی، حمله هکرها و غیره( تضمین کند.

ار نهادهای دولتی های شخصی مشتری را در اختی تواند داده می sEsplanade Market Solutionاگر قانون الزامی بداند، 

های شخصی مشتری را در  تواند داده بدون دریافت اجازه قبلی از مشتری نمی sEsplanade Market Solution. قرار دهد

 اشخاص ثالث قرار دهد.اختیار 

 آوریس اطالعاتی درباره مشتری که آزادانه در دسترس هستند، و مشتری با ارائه آن به آوری داده عبارتست از جمع جمع

sEsplanade Market Solution ها درباره نحوه تعامل مشتری با  آوری داده هایی برای جمع موافق است، به عالوه کوکی

های مشتری به منظور تضمین امنیت  آوری داده . از تمام این ابزارهای جمعsEsplanade Market Solutionوب سایت 

صرفاً در اختیار  sEsplanade Market Solutionده توسط های جمع آوری ش شود و تمام داده مشتری استفاده می

های مربوط به حساب  قرار خواهند گرفت، که در تایید داده sEsplanade Market Solutionکارمندان و نمایندگان 

 مشارکت دارند و هدف آنها حفظ حریم خصوصی و امنیت مشتری است.مشتری 

Esplanade Market Solutions ی اطالعات شخصی یا هر یک از اطالعات محرمانه درباره مشتریان تحت هیچ شرایط

سابق را بدون دریافت رضایت کتبی و ویژه از مشتری در اختیار اشخاص ثالث قرار نخواهد داد، مگر در مواردی  فعلی و

ضمین امنیت که مطابق با قوانین یا به دالیل دیگری و به منظور تایید هویت مشتری جهت حفاظت از حساب مشتری و ت

 های شخصی مشتری این کار الزامی باشد. داده



 

2 

های شخصی کارمندان و نمایندگان محرمانه باقی  کند که تمام داده اعالم می sloitulos Esplanade Marketلهبدین وسی

 الزامی بداند.ها در اختیار مشتریان و/یا اشخاص ثالث قرار نخواهند گرفت، مگر در مواردی که قانون  مانند. این داده می

ها مستلزم  کند. بازبینی سیاست حریم خصوصی خود را بازبینی می Esplanade Market Solutionsگاهی اوقات 

 Esplanadeهای شخصی خود توسط  شما هستند و، بنابراین، باید به اطالع شما برسند. اگر درباره مدیریت داده رضایت

Market Solutions  ،لطفاً با ما تماس بگیرید.پرسش یا پیشنهادی دارید 


