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 (چهارم)بخش يدر نظام ادار يحقوق شهروند یقمصاد

 همه افراد یخصوص یمحر یتحق حفظ و رعا 

  دارنده ییدستگاه اجرا یست،روزآمد ن یامربوط به او نادرست، ناقص  یاثبات کند که اطالعات شخص یـ اگر فرد۱
، کامل و روزآمد بودن یح. چنانچه فرد و دستگاه دربارة صحیدنسبت به اصالح اطالعات مذکور اقدام نما یدبا اطالعات،

او  در پروندة ینه،زم یندر ا یو یتواند از دستگاه بخواهد تا ادعافرد می اشند،اختالف داشته ب شدهیآوراطالعات جمع
به آنها  یدبا یزاعتراض فرد ن یردقرار گ ییاجرا هایدستگاه یگرد یاردر اخت یو یمنعکس شود. چنانچه اطالعات شخص

 منعکس گردد.
 یقانون یلد ضرورت و با استفاده از طرق و وساتنها در ح یی،اجرا هایاز افراد توسط دستگاه یآوری اطالعات شخصـ جمع۲

از  یداطالعات تا حد امکان، با ینو نامتعارف ممنوع است. ا یرقانونیهای غو روش یلو شفاف مجاز بوده و استفاده از وسا
 آوری شود.خود اشخاص اخذ و جمع

آوری آنها به کار برده و از جمع یهافراد را فقط در جهت منظور و هدف اول یاطالعات شخص یدبا ییاجرا هایـ دستگاه۳
 قرار دهند. غیرمسئول اشخاص و هادستگاه یرسا یاردر اخت یااز آنها استفاده و  یگراهداف و مقاصد د یبرا یدنبا
فاده از اطالعات افراد، که به سوء است یااز مفقود شدن، افشا  یشگیریجهت پ یضرور یرتداب یدبا ییاجرا هایـ دستگاه۴

 .کنند اتخاذ را اندشده مطلع هاخود از آن یاراتو اخت یفمناسبت وظا
صورت  ممنوع است و در ییاجرا هایافراد در دستگاه یـ حضور یو کالم یتلفن ینترنتی،و شنود ارتباطات ا یریـ رهگ ۵

 مربوطه انجام خواهد گرفت. ینضرورت، در چارچوب قوان
 یمبنا  مگر آنکه بر یستندافراد ن یشخص یمبا حر یرمغا یکیهای الکترونمجاز به استفاده از نظارت ییاجرا هایدستگاه ـ ۶

از اموال محل   سوء استفاده یااموال  یبسرقت، تخر یلکار از قب یطهای مجرمانه در محاحتمال ارتکاب فعالیت ی،قو یلدال
 باشد. یکارکنان ضرور یاو بهداشت محل کار  یتامن ینمتأ یامر برا ینا یاکار وجود داشته، 

مراتب را با هشدار مکتوب و  یدبا ییدستگاه اجرا ین،و نصب دورب یکیاِعمال نظارت الکترون یـ در صورت ضرورت برا۷
 برساند. ینبه اطالع مردم و مراجع ،قابل رؤیت یماستفاده از عال

 

 

و روستاهاي اسالمی شهر ها و شوراهايها، دهیاريویژه کارکنان شهرداري  


