امام خمیوی":گمان همی کوم عبادتی باالتر از خدمت به محرهمین هجود داشته باشد"

تعهد نامه ارایه خدمات تىسط دفاتر  ICTروستایی
اینجانب  ..............................بٌ شهارى نلی  ............................بعنَان ندیر دفتر  ICTرٍستای  ......................تَابع شًرستان ...........

استان  ..........................بر اساس کلیٌ قرارداديای تنظیهی تَسط دستگاى يای خدنت ديندى نتعًد ٍ نلتزم نیگردم:

 حضَر نستهر ٍ ننظو در دفتر  ICTرٍستایی داشتٌ باشو ٍ خدنات نَرد تعًد را در بازى زنانی تعیین شدى ارایٌ نهایو ٍ در صَرت
عدم حضَر ،شخص جایگزین شدى تایید شدى تَسط دستگاى خدنت ديندى را نعرفی نهایو ٍ نیز شخصاً ناظر بر انجام انَر دفتر

باشو ٍ .در صَرت برٍز ير گَنٌ کَتايی از طرف نتصدی ،نسئَلیت آن بٌ عًدى اینجانب نی باشد.

 نًایت دقت ٍ تالش خَیش را در حفاظت از اطالعات قابل دسترسی بکارگیرم ٍ در صَرت يرگَنٌ سرقت ،نفَذ ٍ ٍیرٍسی شدن
در اسرع ٍقت نسئَلین نربَطٌ ٍ حراست دستگاى خدنت ديندى ٍ تشکل صنفی را در جریان قرار ديو.

 با شرکتًایی کٌ خدنات شبیٌ ٍ نَازی ارایٌ نی ديند ٍ نَرد تایید کانَن نیست يهکاری ننهایو.

 کلیٌ اطالعات نربَطٌ را در طبقٌ بندی نحرنانٌ پذیرفتٌ ٍ عَاقب انتشار ٍ سَء استفادى از آنرا نی پذیرم.
ً
ً
سًَا در خصَص افشای اطالعات دستگاى يای خدنت ديندى ننهایو ٍ .از کپی کردن ٍ در اختیار قرار
عهدا یا
 يیچ نَع اقدانی
دادن اطالعات شخصی نشتریان از قبیل عکس ٍ فیلو بٌ سایر اشخاص حقیقی ٍ حقَقی خَدداری نهایو.

 کلیٌ بخشنانٌ يا ٍ دستَرالعهل يای را اجرایی نهَدى ٍ رعایت کنو.

 حفاظت از نام کاربری ) ٍ (usernameرنزعبَر ) (passwordکٌ شخصی بَدى را کانال تعًد نهَدى ٍ در اختیار يیچ شخصی قرار
نخَايو داد .ضهنا با اطالع از اینکٌ کلیٌ صفحات ٍب نشايدى شدى قابل ثبت ٍ ضبط نیباشد  .نسئَلیت يرگَنٌ ٍرٍد ٍ انجام

ير عهلیاتی با آن نتَجٌ اینجانب خَايد بَد.

 نلزم بٌ حفظ ،نگًداری ٍ عدم انتقال اطالعات بٌ ير کس دیگر غیر از خَیش ٍ نیز عدم انتقال آنًا بٌ خارج از نحیط اداری باشو
ٍ حفاظت از آن را شخصا تعًد نهایو.

 نتعًد نی شَم کلیٌ درخَاست يا ٍ اطالع رسانی يایی کٌ از سهت تشکل صنفی ٍ یا دستگاى خدنت ديندى (نانٌ رسهی ،
پایگاى اینترنتی ،پیانک ،شبکٌ اجتهاعی ،ایهیل ٍ  ) ...ارسال نیگردد را نًو شهردى ٍ طبق اعالنیٌ يای ارسالی اقدام نهایو.

 از کلیٌ تجًیزات  ،اٍراق  ،انًار ،لَگَ ،تابلَ ٍ دیگر انَر نرتبط سَء استفادى ننهایو ٍ قَاعد ٍ نقررات انانتداری را رعایت نهایوٍ .
در صَرت تخلف ٍ آسیب بٌ نَارد فَق جریهٌ اعالنی از سهت دستگاى يای خدنت ديندى یا تشکل صنفی را پرداخت نهایو.

 از ير گَنٌ اقدام ٍ عهلیات نتقلبانٌ از سیستو يای نرم افزاری ٍ یا سخت افزاری یا يرگَنٌ جعل در ندارک بٌ ننظَر عدم رعایت
نسئَلیت ٍ تعًد نحَل شدى ٍ یا بٌ قصد انتفاع ٍ بًرى برداری شخصی نسبت بٌ دستگاى يای خدنت ديندى ٍ نشتریان

خَدداری نهایو ٍ صادقانٌ بٌ ٍظایف نحَلٌ ،اقدام نهایو.

 بٌ يیچ ٍجٌ نبادرت بٌ ایجاد تعًدات ،انجام نعانالت ساختگی برخالف اصَل نتعارف ٍ ٍعدى يای خارج از عرف ننهایو.
 از انجام ترافیک ٍ تراکنش يای غیرٍاقعی ٍ صَری در ارایٌ سرٍیس در جًت افزاریش درآند خَداری نهایو.
 از اخذ ير گَنٌ کارنزد خارج از ضَابط ٍ بخشنانٌ يای دستگاى يای خدنت ديندى ،خَدداری کنو.

 درصَرت نشايدى بی نظهی ٍ تخلف چندین بارى ٍ یا عدم يهکاری ندیر دفتر با یکی از دستگايای خدنت ديندى ،کانَن کشَری
نختار است دسترسی دفتر را بٌ درگاى خدنات غیرفعال نهاید.

 بدیًی است در صَرت نقض اقاریر نعنَنٌ ٍ تعًدات نقبَلٌ ،دستگاى يای خدنت ديندى ٍ یا کانَن دفاتر  ICTرٍستایی کشَر ٍ

یا انجهن دفاتر  ICTرٍستایی استان نجاز ٍ نختار نی باشند کلیٌ ضرر ٍ زیان ٍاردى ٍ خسارات ناشیٌ را طبق نقررات از نحل

ٍثایق دریافت شدى ٍصَل ٍ دریافت نهاید.

نام و نام خانوادگی مدیر دفتر

امضاء و اثر انگشت

مهر دفتر  ICTروستایی

