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مديريت فناوري اطالعات و ارتباطات
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ت.فن . ...................................................وبايل  .......................................................جهت استفاده ا سرويس اساتالالم هويات باا ااراي و قياود
ذيل .تالهد .ی گردد.
موضوع تعهدنامه
.وضوع تالهدنا.ی عبارت است ا « :تالهد در جهت استفاده ا سرويس استالالم هويت و بيمی»
ضرورت استفاده از سرويس استعالم هويت
با توجی بی تبصره . 2اده  01قانون .ديريت .د.ات كشورا ك.يی دستگاه هاا اجرايی .وظفند پايگاه هاا اطالعات داده هااا .رباو
بی .ود را با استفاده ا اماره ..ی و كد پستی آ.اده نمايند.
شرايط و ضوابط استفاده از سرويس
ارتبا بين .حصول نرم افزارا و سرويس دهنده دانشگاه با رعايت اصول ا.نيتی فضاا .جا ا طراحی اده اسات .باا ايان وجاود هار
اخصی كی اقدام بی انود الكترونيكی اطالعات هويتی انتقالی نمايد. ،شمول قانون .جا ات جاراي .رايانای اا .صاوج .ج.اس ااوراا
اسال.ی .ی گردد .ا آنجايی كی اين سرويس بی صورتی طراحی اده كی توانايی رهگيرا و حسابرسی آتای فالاليتهااا كااربران را دارد،
افرادا كی بی صورت .ستقي .و غير .ستقي .ا سرويس فوق استفاده .ی نمايند ،بايد .الحظات قانونی استفاده نا.ناسب ا اين سرويس
را بدانند.
تعهدات
 -9استفاده ا سرويس فوق نبايد در جهت سوء استفاده ا اطالعات هويتی و .حر.انی افراد و يا استفاده اخصی بااد.
 -2ا اطالعات كسب اده ا سرويس تنها در جهت صحيح و در راستاا .د.ت رسانی بی .راجالی كننادگان و تساريا ا.اور ادارا
استفاده نمايد.
 . -3سئوليت هاا جزايی و حقوقی احتمالی ناای ا استفاده ناصحيح ا اين سرويس و عدم انطباق آن با .وا ين قانونی را پذيرفتای
و پاسخگوا .راجا ذيصالح .ربوطی .ی بااد.
 -0در صورت .فقود ادن توكن تحوي.ی. ،وضوع بايستی در اسرع وقت بی .ديريت آ.ار و فناورا اطالعات دانشگاه .نالكس اود.
 -5در صورت نيا بی توكن بيشتر (در اثر .فقود ادن توكن و يا اضافی ادن درگاه پاذير
در.انی تهيی گردد.
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