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اعتبار
 1.1ایي کبست عبْس ،اص تبسیخ  1آّسیل  7112تب  11هبسط  7118هعتبش است  .هی تْاى آى سا دس سی
هکبى ّ هشاسن رکش ضذٍ سّی کبست ،بطْس ًبهحذّد استفبدٍ کشد .
 1.7کبست عبْس دس دّسٍ فشٌُگی ( سبل فشٌُگی ) فمظ بشای بشًبهَ ُبیی کَ تْسظ هکبى ُبی رکش
ضذٍ سّی کبست بشگضاس هیطْد ،هعتبش است .ایي کبست بشای بشًبهَ ُبیی کَ تْسظ اسگبًِبی دیگش دس
هکبًِبی رکش ضذٍ اجشا ضْد ،هعتبش ّ لببل استفبدٍ ًیست .
 1.1ایي کبست عبْس ،ضخصی ّ غیشلببل اًتمبل هی ببضذ ّ تٌِب بب اسائَ یک هذسک سسوی ( گزسًبهَ،
کبست ُْیت ،کبست اجبصٍ ّ یب گْاُیٌبهَ ساًٌذگی ) هعتبش است.
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دسترسی
 7.1تْسظ ایي کبست عبْس تٌِب دس سّص هشاسن ّ سّیذاد فشٌُگی هی تْاًیذ جب سصسّ کٌیذ ّ یب هستمین
ّ سایگبى ّاسد ضْیذ ( .سّصُبی لبل اص هشاسن سصسّی اًجبم ًوی گیشد )
ٌُ 7.7گبم سصسّ ،ببیذ اطالع دُیذ کَ کبست عبْس خْش آهذیذ ،داسیذ.
 7.1سصسّ بشای بعضی اهبکي همذّس ًیست ّ ببیذ ب طْس هستمین بَ گیطَ فشّش بلیظ هشاجعَ کٌیذ:
 .aهْصیک :آکبدهی هْصیک تیبْس ّاسگب ،فستیْال آسکبد ،فستیْال فالتْط ،پش فشاًک ،پؤًت ،11
سیْى لْهیش
ً .bوبیطگبٍ :خبًَ دیببل ،گبلشی گشًّت ضِشداسی سیْى ،خبًَ طبیعت ،هْصٍ ٌُش ،هْصٍ تبسیخ،
هْصٍ حیبت ّحص ّ طبیعت
 .cکتببخبًَ ّلَ ّ سیْى
 7.2دس ٌُگبم ّسّد ،کبست عبْس ّ هذسک ضٌبسبیی کٌتشل هیطْد .
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قانون
 1.1دس ص ْست تملب ،استفبدٍ ضخص ثبلث ّ یب بِشٍ بشداسی ًببجب ،ضِشداسی سیْى حك داسد بذّى
اعالم دالیل خْد ،کبست عبْس سا بلْک ّ ببطل ًوبیذ.
 1.7دس صْست سْء استفبدٍ ( بَ عٌْاى هثبل اًتمبل بَ ضخص ثبلث ) ،کبست عبْس بالفبصلَ ببطل
هی ضْد.
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حفظ حریم خصوصی و انتقال داده ها
 2.1ضِشداسی سیْى بش اسبط اًطببق بب هفبد لبًًْی هشبْط بَ ح فبظت اص دادٍ ُب ّ الذاهبت
ایوٌی ،اطالعبت ضخصی ضوب سا بَ افشاد ّ اسگبًِبی دیگش ّاگزاس ًوی کٌذ .
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سواالت
 3.1بشای سْال ّ یب دس صْست اص دست دادى کبست عبْس خْش آهذیذ ،لطفب توبط بگیشیذ بب:
ضِشداسی سیْى
هسئْل پزیشش ّ سبهبًذُی ضِشًّذاى جذیذ
خبًن کشیستل یُست سبّادّگْ
c.jost@sion.ch
027 324 15 41

