حریم خصوصی  -اینستاگرام
حریم خصوصی
در سپتامبر  2102اعالم شد فیسبوک اینستاگرام را به دست آورده است .ما آگاه هستیم که با همکاری فیسبوک
میتوانیم اینستاگرام بهتری را برای شما فراهم آوریم .از آن به بعد ،ما با تیم فیسبوک در طرقی برای انجام درست این
مسئله همکاری میکنیم .بهعنوان بخشی از این همکاری جدید ،ما یاد گرفتهایم بوسیله توانایی به اشتراکگذاشتن
دیدگاهها و اطالعات با یکدیگر ،میتوانیم تجربه بهتری را برای کاربرانمان فراهم کنیم.
ما حریم خصوصیمان را بهروز میکنیم تا این همکاری جدید را برجسته کنیم؛ اما میخواهیم مطمئن شوید که هنوز
بر افرادی که عکسهای شما را میبینند ،نظارت دارید .شما همچنان کسی را که میتواند عکسهای اینستاگرام شما
را ببیند ،انتخاب میکنید .بهعالوه شما میتوانید این که آیا شما عکسهایتان را در فیس بوک پست کنید یا نه ،انتخاب
کنید؛ بنابراین درحالیکه ما مشتاقانه منتظر همکاری نزدیک با فیسبوک هستیم تا تجربه بهتری را بنا کنیم ،ویژگیهای
اصلی این نرمافزاری را که شما شناختهاید و به آن عالقه دارید ،تغییر ندادهایم.
حریم خصوصی جدید ما از تاریخ  01ژانویه  2102قابل اجراست .در مورد اینکه ما چگونه اطالعات جمعآوریشده
را قبل از تاریخ مذکور مراقبت میکردیم ،اینجا را کلیک کنید.

به اینستاگرام خوش آمدید .اینستاگرام امکانی شاد ،زیبا و سریع را برای شما فراهم میآورد تا تصاویرتان را از طریق
پلتفورم بهاشتراکگذار ی محتوای ما به اشتراک بگذارید .تصاویر را برش بزنید ،برای انتقال احساس و نگاهتان فیلتر
انتخاب کنید ،نظر بگذارید (اگر تمایل دارید) و بهاشتراک بگذارید.
 سیاست حفظ حریم شخصی ما توضیح میدهد چگونه اینستاگرام و برخی از شرکتهای همکارمان از
اطالعات مربوط به خدمات تلفن همراه ،وبسایت و هر نرمافزاری که امکان اتصال به خدمات اینستاگرام را
فراهم میآورد ،استفاده ومحافظت میکنند و آن را به اشتراک میگذارند( .در مجموع" ،همه خدمات")
همچنین توضیح میدهد که سیاستهای مربوط به حریم خصوصی چگونه از انتخابهای شما نسبت به
جمعآوری و استفاده از اطالعاتتان مراقبت میکند.
 بواسطه استفاده از خدمات اینستاگرام ،شما درک و قبول میکنید ،ما پلتفورمی را برای شما فراهم میآوریم
که محتواهایی شامل عکس ،نظر و هر مورد دیگری را به این سرویس ارسال میکنید و برای کاربران
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بهصورت عمومی به اشتراک میگذارید .ابزاری که کاربران دیگر ممکن است جستجو کنند ،ببینند ،استفاده
کنند یا برای هر یک از محتوای کاربری اشتراک بگذارند ،با شرایط و وضعیتهای سیاستهای حریم
خصوصی و شرایط استفاده اینستاگرام منطبق است .در محتوای کاربری ،از طریق این سرویس بهصورت
عمومی قابلیت دسترسی ایجاد میکنید.
 سیاستهای ما برای همه بازدیدکنندگان ،کاربران و افرادی که به سرویس اینستاگرام دسترسی دارند اعمال
میشود.
اطالعاتجمعآوریشده
اطالعاتی که شما بهصورت مستقیم در اختیار ما قرار میدهید:
 نام کاربری ،رمز و آدرس ایمیل که شما برای حساب اینستاگرام ثبت نام میکنید.
 اطالعات پروفایل که شما برای حساب پروفایلتان در اختیار میگذارید( .برای مثال نام و نام خانوادگی،
تصویر ،شماره تلفن) این اطالعات به ما اجازه میدهد تا به شما و سایر افراد کمک کنیم که در اینستاگرام
پیدا شوند.
 محتوای کاربر که شما در این سرویس ارسال میکنید( .نظیر عکسها ،نظرات و مواد دیگر)
 ارتباط میان شما و اینستاگرام؛ برای مثال ،ممکن است برای شما ایمیلهای مرتبط با این سرویس ارسال شود
(تأیید حساب ،تغییر یا بروزرسانی ویژگیهای این سرویس ،اعالمیههای امنیتی و فنی) اعالمیهای که شما
ممکن است خارج از ایمیلهای مرتبط با سرویس انتخاب کنید.
پیداکردن دوستانتان در اینستاگرام:
 اگر بخواهید ،میتوانید از قابلیت پیداکردن دوستان برای موقعیتیابی افراد دیگر با حسابهای اینستاگرام
استفاده کنید؛ هم ( )0از طریق لیست مخاطبینتان )2( ،سایتهای رسانهای اجتماعی شخص ثالث و هم ( )2از
طریق جستجوی اسامی و نام کاربری در اینستاگرام.
 اگر بخواهید دوستانتان را از طریق ( )0لیست مخاطبین دستگاهتان بیابید ،در آن هنگام اینستاگرام به لیست
مخاطبانتان دسترسی خواهد داشت تا خواه ناخواه افرادی را که از اینستاگرام استفاده میکنند با ارتباطتان
همراهی کنید.
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 اگر بخواهید تا دوستانتان را از طریق سایت رسانهای اجتماعی شخص ثالث بیابید ،در آن هنگام شما مجبور
میشوید ارتباطی را با سرویس شخص ثالث راهاندازی کنید و درک کنید هر اطالعاتی که چنین سرویسی
ممکن است برای ما فراهم آورد ،توسط این سیاست حریم خصوصی تحت نظر قرار خواهد گرفت.
 اگر بخواهید دوستانتان را ( )2از طریق جستجوی اسامی و نام کاربری در اینستا بیابید ،در آن هنگام بهسادگی
اسم او را بنویسید تا جستجو کند و ما نتایج جستجو را در اینستاگرام به نمایش خواهیم گذاشت.
 نکتهای درباره قابلیت دعوت دوستان :اگر بخواهید از طریق قابلیت دعوت دوستان ،فردی را به این سرویس
دعوت کنید ،شما است فردی را بهصورت مستقیم از لیست مخاطبان در دستگاهتان انتخاب کنید و متن یا
ایمیلی از حساب شخصیتان ارسال کنید .شما درک و موافقت میکنید تا در برابر هر اتهامی که نسبت به
ارتباطات اعمال میشود و از دستگاه شما ارسال میشود ،مسئول هستید و به سبب آنکه این دعوت مستقیماً
از طرف حساب شخصی شما صورت پذیرفته است ،اینستاگرام هیچ دسترسی یا کنترلی به این ارتباط ندارد.
تجزیه و تحلیل اطالعات
 ما از ابزار تحلیل شخص ثالث استفاده میکنیم تا در اندازهگیری ترافیک و روند استفاده برای این سرویس
به ما کمک کند .این ابزار اطالعاتی را که توسط دستگاه شما یا سرویس ما ارسال شده است ،انتخاب میکنند.
این صفحات شامل صفحات وب دیدهشده ،اضافهکردن فایرفاکس و سایر اطالعاتی که به ما در بهبود این
سرویس کمک میکند ،میشود .ما این اطالعات تحلیل را انتخاب و از آن توسط اطالعات تحلیل از سایر
کاربران استفاده میکنیم؛ بنابراین ،این اطالعات منطقاً نمیتواند برای هویتیابی هر کاربر فردی خاص مورد
استفاده قرار گیرد.
کوکیها و فنآوریهای مشابه
 هنگامیکه شما از این سرویس دیدن میکنید ،ممکن است ما از کوکیها و فناوریهای مشابه مانند پیکسل،
چراغهای وب و ذخیرهسازی محلی استفاده کنیم تا اطالعات را درباره اینکه چگونه از اینستاگرام استفاده
میکنید و امکانات آن را برای خود فراهم میکنید ،جمعآوری کنیم.
 ممکن است ما از تبیلغکنندگان یا شرکای دیگر درخواست کنیم تا تبلیغات یا خدمات دیگر را برای دستگاه
شما به کار برند .این تبلیغکنندگان ممکن است از کوکیها یا فناوریهای مشابهی که توسط ما یا شخص
ثالث جایگزین شده است ،استفاده کنند.
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 اطالعات بیشتر در بخش درباره کوکیها قابل دسترسی است.
ورود اطالعات فایل
 هر زمانی که برای دسترسی به یک صفحه وب یا برنامه درخواست میدهید ،ورود اطالعات فایل بهصورت
اتوماتیک توسط مرورگرتان گزارش میشود .این مسئله همچنین هنگامی که محتوای یک صفحه وب یا
برنامه در مرورگر یا دستگاهتان دانلود میشود ،امکان بروز دارد.
 هنگامیکه از سرویس ما استفاده میکنید ،سرورهای ما بهصورت اتوماتیک برخی از اطالعات ورود به سیستم
فایل شامل درخواست وب ،آدرس پروتکل اینترنت (آی پی) ،نوع مرورگر ،صفحات اشارهگر یا خروج و
آدرسها ،تعداد کلیک و چگونگی تعامل شما با لینک در این سرویس ،نام دامنه ،صفحات فرود ،صفحات
بازدید شده و دیگر اطالعات این چنینی را ثبت میکند .ما همچنین ممکن است اطالعات مشابهی را از
ایمیلهای ارسالشده به کاربرانمان انتخاب کنیم که پس از آن مسیری را که ایمیلها باز شدهاند و لینکها
توسط دریافتکنندگان کلیک شدهاند ،در اختیار ما میگذارند .این اطالعات برای صحت بیشتر گزارشها
و بهبود این سرویس در اختیار قرار میگیرد.
شناسههای دستگاه:
 هنگامی که شما از دستگاه موبایل مانند تلفن همراه یا تبلت برای دسترسی به اینستاگرام استفاده میکنید ،بر
دستگاه شما دسترسی ،نظارت ،حق جمعآوری و ذخیرهسازی داریم .همچنین بهصورت از راه دور یک یا
چند شناسه دستگاه را ذخیره میکنیم .شناسههای دستگاه ،فایلهای داده کوچک یا ساختارهای مربوط به
دادههای مشابه هستند که در دستگاه موبایل شما ذخیره و وابسته میشود .این شناسه ،منحصراً دستگاه موبایل
شما را معرفی میکند .شناسههای دستگاه ممکن است دادههایی باشد که در اتصال با سخت افزار یا سیستم
عامل سخت افزار یا نرم افزارهای دیگر ذخیره شده است یا دادههایی باشد که توسط اینستاگرام به دستگاه
فرستاده شدهاند.
 شناسه دستگاه ممکن است اطالعاتی درباره اینکه چگونه از خدمات استفاده و آنها را فهرست می کنید را
به ما یا به یک شریک شخص ثالث ارائه کند .همچنین ممکن است به ما یا به دیگرانی که گزارشها یا
محتوای شخصی و تبلیغات را فراهم میآورند ،کمک کند .اگر استفاده یا در دسترس بودن شناسههای
دستگاه مختل یا غیرفعال شود ،ممکن است برخی از مزایای اینستاگرام بهدرستی عمل نکند.

حریم خصوصی  -اینستاگرام
فرادادهها:
 فرادادهها ،معموالً دادههای فنی هستند که با محتوای کاربر مرتبط میشوند .برای مثال فرادادهها میتوانند
اینکه چگونه ،چه زمان و توسط چه کسی بخشی از محتوای کاربر جمعآوری شده و چگونه محتوا شکل
گرفته است را توصیف کنند.
 کاربران میتوانند میتوانند فرادادههایی را نظیر هشتگ (به عنوان مثال ،عالمت کلمات کلیدی وقتیکه یک
عکس منتشر میکنید) ،برچسب جغرافیایی (به عنوان مثال ،محل سکونت خود را به یک عکس بچسبانید)،
نظرات و یا اطالعات دیگری که به محتوای کاربریشان افزوده شده است را نیز داشته باشند .این قابلیت
محتوای کاربری شما را توسط دیگران قابل جستجو و تعاملیتر میسازد .اگر شما موقعیت عکس خود را
ذکر کنید یا عکس خود را با استفاده از رابطهای برنامه کاربردی تگ کنید ،با توجه به تنظیمات حریم
خصوصی صفحهتان در آن هنگام اگر عکس شما توسط خودتان عمومی شده است ،طول و عرض
جغرافیاییتان توسط عکس و قابلیت جستجو (بهعنوان مثال ،از طریق یکی از ویژگیهای محل و یا نقشه)
ذخیره خواهد شد.
 .2ما چگونه از اطالعات بهره میبریم
عالوه بر بعضی از کاربردهای خاص اطالعاتی که ما در این حریم خصوصی توصیف کردیم ،از اطالعات استفاده
میکنیم تا به موارد زیر دست یابیم:
 به شما کمک کنیم تا بهصورت مؤثر به اطالعاتتان بعد از اینکه وارد شدید دسترسی داشته باشید.
 اطالعات را به خاطر بسپاریم .در اینصورت شما نخواهید توانست تا دوباره به این برنامه در طول بازدیدتان و
یا در زمانی دیگر که شما از خدمات بازدید میکنید ،وارد شوید.
 محتوای شخصی و اطالعات را برای شما و دیگران فراهم آوریم .اینها ممکن است شامل تبلیغات آنالین و
یا اشکال دیگر بازاریابی باشد.
 اثربخشی خدماتمان را فراهم کنیم ،توسعه دهیم ،بیازماییم و مشاهده کنیم.
 محصوالت و مزایای جدید را ایجاد و آنان را تست کنیم.
 معیارهایی نظیر تعداد کل بازدید کنندگان ،ترافیک و الگوهای جمعیتی را مشاهده کنیم.
 ایرادهای فنی را تشخیص دهیم و آنها را برطرف سازیم.
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 بهصورت اتوماتیک برنامه اینستاگرام را روی دستگاهتان بهروز کنیم.
 اینستاگرام یا سایر کاربران ممکن است مسابقات ،پیشنهادهای ویژه و یا رویدادها و فعالیتهای دیگر را روی
این برنامه اجرا کنند .اگر شما نمیخواهید در این برنامهها مشارکت کنید ،از فرادادههای خاصی که با آن
وقایع مرتبط است (مانند هشتگ و موقعیتیاب) ،استفاده نکنید.
 .2بهاشتراکگذاری اطالعاتتان
ما اطالعات شما را به شخص سومی که خارج از اینستاگرام (یا مجموعه شرکتهایی که اینستاگرام بخشی از آن به
حساب میآید) است نمیفروشیم و به آنها اجازه استفاده از آنها را نمی دهیم.
بخشهایی که امکان دارد ما اطالعاتتان را به اشتراک گذاریم:
 ما محتوای کاربری و اطالعات شما را (شامل اطالعات کوکیها ،فایلهای ورودی ،شناسههای دستگاه،
دادههای مکان و دادههای مورد استفاده) احتمال دارد با کسبوکاری که طبق قانون مجموعه شرکتهایی
که اینستاگرام بخشی از آن است یا همکاران فروش ،به اشتراک بگذاریم .همکاران فروش ممکن است از
این اطالعات برای کمک به فراهم آوردن ،فهمیدن و رشد این سرویس (ارائه تجزیه و تحلیل) و خدمات
خودوابسته (شامل فراهم آوردن تجربیات مرتبط بهتر و بیشتر برای شما) استفاده کنند .این همکاران به
انتخابهایی که شما انجام دادهاید تا چه کسی تصاویر شما را ببیند ،افتخار خواهند کرد.
 همچنین ما ممکن است اطالعات شما و اطالعات برگرفته از ابزارهایی نظیر کوکیها ،فایلهای ورودی و
شناسههای دستگاه و اطالعات موقعیتی را با سازمان ثالثهای که به ما کمک میکنند تا به شما ارائه خدمات
کنیم ،به اشتراک بگذاریم .ارائه دهندگان خدمات ما ،به اطالعات شما تا جاییکه منطقاً برای فراهم آوردن
خدمات تحت شرایط محرمانه بودن ضروری است ،دسترسی خواهند داشت.
 بهعالوه محتمل است که ما برخی اطالعات نظیر دادههای کوکی را با شرکای تبلیغاتی ثالثه به اشتراک
بگذاریم .این اطالعات به این شرکتها اجازه خواهد داد تا در میان چیزهای دیگر ،شبکههای آگاهی را به
ارائه دهندگان تبلیغات هدفمند که معتقدند تبلیغاتشان برای شما بسیار جذاب خواهد بود ،اضافه کنند.
 ممکن است ما بخشی از اطالعاتی که میتواند شما را بشناساند و دادههای ناشناخته را با دیگر بخشها به
اشتراک بگذارد حذف کنیم .همچنین امکان دارد که ما اطالعات شما را با اطالعات دیگر به صورتیکه آن
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برای مدتی نهچندان طوالنی با شما مرتبط نباشد ،ترکیب کنیم و آن اطالعات جمعآوریشده را به اشتراک
بگذاریم.
بخشهایی که توسط آن شما ممکن است به انتخاب خود محتوای کاربریتان را به اشتراک بگذارید:
 هر اطالعات یا محتوایی که شما داوطلبانه برای پست در این سرویس منتشر میکنید ،مانند محتوای کاربری،
از آنجاییکه توسط هر تنظیمات حریم خصوصی قابل اجرایی که شما تنظیم میکنید ،کنترل شده است ،برای
عموم قابل دسترس میشود .برای تغییر تنظیمات حریم خصوصیتان در این سرویس ،لطف تنظیمات
پروفایلتان را تغییر دهید .هنگامی که شما محتوای کاربری را به اشتراک گذاشتهاید یا آن را در منظر عموم
قرار دادهاید ،آن محتوای کاربری ممکن است توسط دیگران بازنشر شود.
 آنچه در معرض پروفایل و تنظیمات حریم خصوصی شما قرار دارد و هر محتوای کاربری که شما آن را
عمومی ساختهاید و همچنین تحت نظر ای پی آی اینستاگرام در معرض استفاده قرار میگیرد ،توسط دیگر
کاربران قابل جستجو است .استفاده از  APIاینستاگرام در معرض شرایط استفاده از  APIکه شرایط این حریم
خصوصی را شامل میشود ،قرار دارد.
 اگر شما اطالعات منتشرشده را پاک کنید ،کپی این اطالعات ممکن است در صفحات آرشیوی و ذخیره
شده قابل دیدن باقی بماند یا اینکه اگر دیگر کاربران یا اشخاص ثالثی از  APIاینستاگرام استفاده میکنند
این اطالعات را به صورت کپی یا دخیره شده داشته باشند.
آنچه در واقعه تغییر کنترل اتفاق میافتد:
 اگر ما بخشی از اینستاگرام یا همه آن و یا داراییهایمان را به سازمانهای دیگر (بهعنوان مثال ،در دورهای از
یک معامله مانند ادغام ،اکتساب ،ورشکستگی ،انحالل) بفروشیم یا انتقال دهیم ،ممکن است اطالعات شما
نظیر نام و آدرس ایمیل ،محتوای کاربری و هر اطالعات دیگری که از طریق این سرویس جمعآوری شده
است ،در میان آیتمهای فروخته شده یا انتقال داده شده بماند .شما میتوانید به استفاده از محتوای کاربریتان
ادامه دهید .خریدار و یا تحویلگیرنده ،به تعهداتی که ما در این حریم خصوصی ساختهایم ،پایبند خواهد
بود.
پاسخ به درخواستهای قانونی و جلوگیری از آسیب
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 اگر ما به این باور برسیم که قانون به ما برای در اختیار دادن اطالعات نیاز دارد ،ممکن است به اطالعات شما
برای پاسخ به درخواستهای قانونی دسترسی داشته باشیم ،از آنها جلوگیری و یا آنها را منتشر کنیم
(مانند حکم بازرسی ،حکم یا دستور دادگاه) این مسئله ممکن است شامل پاسخ به درخواستهای قانونی از
جانب حوزههای قضایی خارج از ایاالت متحده باشد که ما باوریافتهایم پاسخ به آنان توسط قانونی که در
آن صالحیت دادگاه (تمایل کاربران در این صالحیت) با استانداردهای شناخته شده بینالمللی سازگار است،
مورد نیاز است .همچنین ممکن است ما به اطالعات هنگامیکه به باورهای ضروری زیر برسیم ،دسترسی
داشته باشیم ،از انتشار آن جلوگیری کنیم یا آنها را منتشر سازیم .0 :کشف کردن؛ جلوگیری و نشان کردن
فعالیتهای فریبنده و غیرقانونی  .2مراقبت از خودمان (یعنی شما و دیگران)؛ که شامل بخشی از تحقیقات
میشود  .2جلوگیری از مرگ یا آسیب بدنی قریب الوقوع .اطالعاتی که ما درباره شما به آنها دسترسی
داریم ممکن است برای دوره گستردهای از زمان که در معرض درخواستها یا تعهدات قانونی ،تحقیقات
دولتی یا تحقیقات مرتبط با موارد نقض احتمالی تعهدات یا سیاستهای ما و یا جلوگیری از آسیب است ،در
دسترس قرار گیرد و پردازش و حفاظت شود.
 .4ما اطالعات شما را چگونه ذخیره میکنیم
ذخیرهسازی و پردازش
 اطالعات شما که از طریق این سرویس جمعآوری شده است ،ممکن است در ایاالت متحده یا در هر کشور
دیگری که در آن اینستاگرام ،همکاران اینستاگرام یا ارائهدهندگان سرویس امکانات را نگه میدارند ،ذخیره
و یا پردازش شود.
 اینستاگرام ،همکاران اینستاگرام یا ارائهدهندگان سرویس ممکن است اطالعاتی را که ما درباره شما
جمعآوری کردهایم (شامل اطالعات شخصی در سراسر مرزها و از کشورتان و همچنین صالحیت قضایی
دیگر کشورها و یا مراکز قانونی جهانی) منتقل کند .اگر موقعیت شما در اتحادیه اروپا یا سایر رژیمها باشد
که قوانین کنترلکننده جمعآوری داده یا استفاده از آن متفاوت با قوانین آمریکا است ،لطفاً در نظر داشته
باشید که ما ممکن است اطالعات شما ،حتی اطالعات شخصیتان را به یک کشور و یا دادگاه دارای
صالحیت منتقل کنیم که آنها همین قوانین مراقبت از دادهها را بهعنوان مرجع ذیصالح نداشته باشند.
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 با ثبت نام و استفاده از این سرویس شما انتقال اطالعات به ایاالت متحده یا هر کشور دیگری که در آن
اینستاگرام ،همکاران اینستاگرام یا ارائهدهندگان سرویس امکانات را نگه میدارند و همچنین استفاده و افشای
اطالعات مرتبط با خودتان را از آنجا که در بخش حریم خصوصی توصیف شده است ،پذیرفتهاید.
 ما بهصورت تجاری از پادمانهای معقول استفاده میکنیم تا به نگهداری اطالعات جمعآوریشده از طریق
امنیت سرویس کمک کنیم و قدمهای معقولی (مانند درخواست رمز عبور شخصی) قبل از اینکه دسترسی
به حسابتان اعطا شود ،برای تأیید هویت شما برداریم؛ بنابراین ،اینستاگرام نمیتواند امنیت هر اطالعاتی را که
شما به اینستاگرام یا گارانتی که اطالعات بر روی این سرویس ممکن است دردسترس ،افشاشده،
هشداردادهشده یا تخریب شده باشد ،انتقال دادهاید ،تضمین کند.
 لطفاً سهم خود را در کمک به ما انجام دهید .شما درقبال حفظ امنیت رمز عبور شخصی و اطالعات حساب
کاربریتان و کنترل دسترسی به ایمیلهای رد و بدل شده میان شما و اینستاگرام در هر زمانی مسئول هستید.
تنظیمات خصوصیتان ممکن است همچنین از تغییر دادن سرویسهای رسانههای اجتماعی که شما را به
اینستاگرام متصل میکند تا خدمات خود را ایجاد کنند ،متأثر شود .ما در قبال معیارهای قابلیت ،حفظ حریم
خصوصی و امنیت هر سازمان دیگر مسئول نیستیم.
 .5انتخابهای شما در مورد اطالعاتتان
تنظیمات حریم خصوصی/پروفایل و اطالعات حساب کاربریتان:
 حساب کاربریتان را در هر زمانی با اتصال و تغییر تنظیمات پروفایلتان بهروزرسانی کنید.
 از طریق ابزار ایمیل از جانب ما با کلیک بر روی گزینه  unsubscribe linkکه در این ابزار تدارک
دیده شده است ،لغو عضویت کنید .همانطور که در باال اعالم شد ،شما نمیتوانید ابزارهای مرتبط با سرویس
را انتخاب کنید( .بهعنوان مثال ،تأیید حساب ،صدور صورت حساب خرید و تأیید و یادآوری ،تغییر و
بهروزرسانی ویژگیهای اعالمشده خدمات فنی و امنیتی)
 درباره بازدید یا تغییر حالت اطالعات حساب کاربریتان بیشتر اطالعات کسب کنید.
تا چه زمانی ما محتوای کاربریتان را نگه میداریم:
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 با فسخ یا غیرفعالکردن حساب کاربریتان ،اینستاگرام ،همکاران اینستاگرام و یا ارائهدهندگان سرویس
اینستاگرام ممکن است اطالعات شما و محتوای کاربری و زمانی که به لحاظ تجاری برای پشتیبانگیری،
بایگانی ،اهداف حسابرسی معقول است ،باقی بماند.
 درباره پاک کردن حساب کاربریتان بیشتر اطالعات کسب کنید.
 .6حفظ حریم خصوصی کودکان
اینستاگرام آگاهانه هیچ اطالعاتی از هر کسی که زیر  02سال دارد جمعآوری یا درخواست نمیکند و آگاهانه به
چنین افرادی اجازه میدهد تا برای این سرویس ثبت نام کنند .این سرویس و محتوایش معطوف به کودکان زیر 02
سال نیست .در مواقعی که ما دریابیم اطالعات شخصی را از کودکان زیر  02سال بدون رضایت والدین جمعآوری
کردهایم ،ما آن اطالعات را در سریعترین زمان ممکن از بین میبریم .اگر فکر میکنید که ما ممکن است هر اطالعاتی
را در رابطه با کودکان زیر  02سال در اختیار داریم ،لطفاً با ما تماس بگیرید.
 .7خدمات و وبسایتهای دیگر
ما مسئول اقداماتی که توسط هر وبسایت یا خدماتی که مرتبط و یا مجزا از خدمات ما میشود (شامل اطالعات یا
محتوای موجود در آنها) ،نیستیم .لطفاً بهخاطر داشته باشید که هنگامی که شما از یک لینک برای رفتن از سرویس
ما به سرویسها یا وبسایتهای دیگر استفاده میکنید ،حریم خصوصی ما برای وبسایتها یا سرویسهای ثالثه
اجرا نخواهد شد .مرور و تعمال شما با هر وبسایت یا سرویس ثالثهای ،شامل آنهایی که لینکی در وبسایت ما
دارند ،در معرض قوانین و سیاستهای آن بخش ثالثه است .بهعالوه ،شما میدانید که ما نسبت به هر بخش ثالثی که
شما اجازه دارید تا به محتوای کاربریتان دسترسی داشته باشید ،مسئول نیستیم .اگر شما از وبسایت یا خدمات ثالثه
استفاده میکنید و به آنها اجازه میدهید تا به محتوای کاربریتان دسترسی پیدا کنند ،در آن صورت شما ریسک
انجام آن کار را پذیرفتهاید.
 .8چگونگی ارتباط با ما در مورد کاربر از دنیارفته
در مواقع مرگ یک کاربر اینستاگرام ،لطفاً با ما تماس بگیرید .ما معموالً ارتباطاتمان را از طریق ایمیل صورت میدهیم.
اگر ما به هر اطالعات دیگری نیاز داشتیم ،با شما از طریق آدرس ایمیلی که هنگام ثبت نام ارائه دادهاید ،تماس
میگیریم.
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 .1چگونه با ما ارتباط بگیرید
اگر شما هر سوالی در رابطه با حریم خصوصی یا این سرویس داشتید ،لطفاً کانال پشتیبانی مناسب را در the Help
 Centerکه در آن میتوانید با ما تماس بگیرید ،پیدا کنید.
 .01تغییرات حریم خصوصی ما
اینستاگرام ممکن است حریم خصوصی را در زمانهایی تغییر دهد و یا آن را بهروز کند .درنتیجه لطفاً بهصورت
دورهای آن را مجدد ببینید .ممکن است ما برای شما برگههای اضافی در رابطه با تغییرات یا بهروزرسانیها به
مناسبتهای مرتبط ارائه دهیم .ادامه استفاده شما از اینستاگرام پس از هر تغییراتی در رابطه با حریم خصوصی ،با
پذیرش این اصالحات از جانب شما ممکن خواهد بود.

