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 اریفباب اول: تع

 روند: یبه کار م لیذ یدر معان ریز اصطالحاتقانون  نیا رد :1 ماده

های دیگر، بتوان شخص ای که به وسیلة آن، به تنهایی یا به همراه دادهعبارت است از داده شخصی داده -1

 موضوع آن را  شناسایی کرد.  

دریافت، ارسال، نگهداری، تبادل ، به اشتراک گذاشتن یا هر جمع آوری، هر نوع عبارت است از  پردازش -2

وضوع را به شخص م دادهبتوان آن  وشود انجام  دادهالکترونیک یا غیر الکترونیک که بر  اعم ازنوع عملیات دیگر 

 مرتبط کرد. آن

 عبارت است از ثبت اطالعات برای اولین بار. ایجاد داده: -3

 اند. هایی که قبال ایجاد شدهعبارت است از گرد آوری داده آوری داده: جمع  -4

حقیقی یا حقوقی که بر اساس قرار داد یا قانون یا در عمل هدف و  عبارت است از هر شخصگر کنترل -5

 کند.  را تعیین می دادهچگونگی ثبت و پردازش 

کار بردن آن در جهت کسب در آمد یا تحصیل هر نوع منفعت مادی و  بهعبارت است از  داده ازاستفاده  -6

 معنوی دیگر. 

عبارت است از فضایی است که اشخاص داده ها را برای دسترسی عمومی در آن قرار  عمومی مجازیفضای  -7

 می دهند. 

 باب دوم: مقررات عمومی

می هر  فرد، هر کس های شخصی و حمایت از حیثیت و کرامت داده میحر: به منظور محافظت از 2ماده 

 مطابق مقررات این قانون هاهای شخصی خود دسترسی داشته باشد و بر هر نوع پردازش این دادهبه داده تواند

 نظارت نماید. 

 : 3ماده

باید مبتنی بر رضایت  صریح یا ضمنی اشخاص موضوع آن های شخصی داده از استفادهپردازش و ایجاد ،  -1

پیش از  گر بایدباشد مگر به حکم قانون. اعالم رضایت حاصل از فریب یا تهدید یا اکراه معتبر نیست. کنترل
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ایجاد، پردازش یا استفاده از این داده ها، هدف معین و قانونی خود از این امور و همچنین حسب مورد عواقب 

 این داده ها را به نحو صریح اعالم کند.  عدم ارائه

 اجازة  ولی یا قیم قانونی او ضروری  است.  در صورت محجور بودن شخص موضوع داده -2

 گر خواهد بود. در موارد اختالف، اثبات اعالم رضایت شخص موضوع داده بر عهده کنترل -3

های شخصی به لحاظ اهمیت آنها یا نقش ادهدر جهت حمایت و محافظت متناسب با موضوع برخی از انواع د -4

ها و آزادی اطالعات آن نوع داده ها در شرایط خاص سیاسی یا اجتماعی، کمیسیون مرکزی حمایت از داده

 تواند اعالم رضایت شخص موضوع داده را از طریق الکترونیک معتبر نداند. می

 پردازش داده های حاصل از راه فریب یا تهدید یا اکراه شخص موضوع آن ممنوع است.  -5

های شخصی توسط شخص موضوع داده در فضای عمومی مجازی به منزلة رضایت به جمع آوری ارائه داده -6

 یا پردازش آنهاست .

متضرر شود و در اقدام د از این شود نبایمییا استفاده در هر صورت فردی که داده های شخصی او پردازش  -7

گر مکلف به جبران متناسب با آن ضرر است مگر اینکه صورت ورود خسارت متعارف مادی یا معنوی، کنترل

شخص موضوع داده رضایت صریح یا ضمنی خود را به ورود خسارت احتمالی اعالم کرده باشد. اگر ورود 

ظت از گر اقدامات متناسب برای محافدر صورتی که کنترل گر باشدخسارت مستند به فعل شخصی غیر از کنترل

 جبران گر، کنترلداده ها را انجام داده باشد شخص ثالث مکلف به جبران خسارت است و در غیر این صورت

 تواند خسارتی را که پرداخت نموده است از او مطالبه کند. می خسارت می نماید و

افراد را بر  یشخص داده هایاز  تیمقررات حما یبر اجرا نظارتها کمیسیون مرکزی حمایت از داده :4 ماده

 است.  یعدالت ادار وانیدر د تیشکا قابل ونیسیکم نیا ماتیتصم. داردعهده 

داده  یافشا مشروع، یهایآزاد و حقوقموجب نقض  دینبا یحقوق اشخاص یشخص داده های پردازش: 5ماده 

 .شود یقیحق اشخاص تیامن سلب ای یشخص های

. در صورت تزاحم ستیحقوق اشخاص موضوع داده ها ن یناف یشخص یبر داده ها یفکر تیحق مالک: 6 مادة

   .داشت هدخوا تیآنها اولو یشخص یحقوق، حق اشخاص بر دادها
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  داده های شخصیباب دوم: پردازش مجاز 

 بند اول: مقررات عمومی

 مجاز است که : های شخصی در صورتیپردازش داده :7مادة 

 این قانون ایجادیا پردازش شده باشند. و 2مطابق مادة  -1

شده یا مطابق با آن اهداف از پردازش  جمع آوریگر، ایجاد یا مطابق با اهداف اعالم شده توسط کنترل  – 2

 ها را برای هدف خاص دیگری تجویز کند. باشد مگر اینکه قانونگذار پردازش یا استفاده از آن شده ناشی

-پژوهش ای یآمار یهایبررس انجام جهتداده های شخصی  پردازشبه  جز داده های شخصی حساس،  :تبصره

 مجاز است . ،یخیتار ای یعلم یها

مسئولیت صحت و تمامیت و به روز بودن داده های شخصی بر عهده ثبت کننده این داده ها است مگر :  8ماده 

 اینکه قانون این مسئولیت را بر عهدة شخص دیگری قرارداده باشد.  

که با توجه به هدف از بدست  داده هاییگر مکلف است اقدامات الزم جهت حذف یا اصالح کنترل: 9ماده 

  انجام دهد. آنها نادرست یا ناکافی هستند را  آوردن یا پردازش

 باشدن ییقابل شناسا دادهموضوع  شخص که شوندو استفاده  پردازش یاگونهبه  دیبا یشخص یهاداده  :10ماده

 یضرور 3ماده  دربه اهداف اعالم شده  یابیدست اجرای قانون یا یموضوع داده برا شخص ییشناسا نکهیمگر ا

 باشد. 

 3دستیابی به اهداف اعالم شده موضوع ماده  اجرای قانون یا هایی بیش از آنچه برایگر نباید دادهکنترل :11 ماده

 الزم است ثبت کند.

 در صورتی جایز است که:  دادهشخصی بدون تحصیل رضایت موضوع آن  داده هایپردازش  :12مادة 

 ده است ضروری باشد؛ یاگر قرار دابرای انجام تکالیفی که قانونگذار بر عهدة کنترل -

 یا ضروری باشد. دادهبرای حفظ حیثیت یا جان شخص موضوع  -

ضروری و با آن منافع متناسب باشد و أخذ رضایت او ممکن  دادهبرای حفظ منافع مسلم شخص موضوع  -

 نباشد.  
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 مومیعحفظ سالمت و ایمنی یا تعقیب جرم ، منافع ملی  ،حفظ امنیت ملی ،حفظ امنیت عمومی برای   -

 ضروری باشد.

 استفاده تجاری از داده شخصی به شرط آنکه هویت اشخاص موضوع داده شناسایی نشود مجاز است. :13ماده 

تواند به داده های شخصی که با رعایت مقررات این قانون یا قوانین مرتبط دیگر بدست دادگاه صرفا می: 14مادة 

 و سقم محتوای داده بر عهدة دادگاه است. آمده باشند استناد کند. با این حال بررسی صحت

 ، پردازش و استفاده از داده های شخصی حساسایجادبند دوم: 

 :15مادة 

  .ممنوع است داده های شخصی حساس یا اجبار اشخاص به ارائه این نوع داده هااستفاده از  یاپردازش  ایجاد، -1

، یجنس یهارفتار، یجسمان تیوضعقومیت،  یا مذهبی، دینی ،یفلسف ،یحزب ،یاسیس دیمرتبط با عقا یهاداده -2

 اتهامات و محکومیت های کیفری داده شخصی حساس محسوب می شود. 

 در موارد ذیل ایجاد، پردازش یا استفاده از داد های شخصی حساس ممنوع نیست: -3

 شخص موضوع داده رضایت صریح خود را به این امور بیان کرده باشد.  -3-1

حفظ زندگی شخص موضوع داده ضروری باشد و به دلیل عدم اهلیت رضایت او فاقد اثر قانونی برای  -3-2

 باشد یا تحصیل رضایت از او به دلیل دیگری عمال ممکن نباشد.

 شخص موضوع داده آن داده را به طور عمومی منتشر نموده باشد. -3-3

 برای کشف جرم یا اجرای مجازات ضروری باشد. -3-4

 حفظ نظم عمومی یا امنیت ملی ضروری باشد.برای  -3-5

 قانون ایجاد یا پردازش یا استفاده از این نوع داده را بدون رضایت شخص موضوع داده مجاز نموده باشد.  -3-6

داده هایی که برای سر شماری عمومی نفوس و مسکن توسط مرکز آمار ایران جمع آوری می شوند از : 16 ماده

مستنثنی هستند. با این حال این داده ها باید به گونه ای ذخیره و نگهداری شوند که  16ماده  1ممنوعیت بند 

 نتوان دادهای شخصی را به موضوع آنها مرتبط کرد. 
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ایجاد یا پردازش داده های شخصی حساس برای حفظ سالمت عمومی جامعه یا جلوگیری از سرایت : 17 ماده

 و انتشار فراگیر بیماری منحصرا توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجاز است. 

 ایجاد یا پردازش داده های شخصی حساس برای انجام پژوهش های پزشکی، پیرا پزشکی و روانشناسی :18 ماده

توسط دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی و موسسات پژوهشی و پژوهشکده ها و پژوهشگاه های کشور مجاز است. 

 ارائه این داده ها به نهاد های علمی بین المللی تنها با تصویب هیئت وزیران مجاز است. 

ز داده های شخصی در صورتی که شخص موضوع داده از دیگری به دلیل ایجاد، پردازش یا استفاده ا :19 ماده

 16ماده 3حساس مرتبط با خود به دادگاه شکایت نماید و او نتواند اثبات کند که اقدام او منطبق بر استثنائات بند 

یا مواد مرتبط دیگر بوده است، بر اساس اینکه اقدام او منجر به افشای محدود یا انتشار عمومی آن داده ها شده 

 ون محکوم خواهد شد. باشد، به مجازات مقرر در این قان

 گرکنترل فیتکال: مسو باب

 :20 مادة

 :دهد قرار او اریاخت در را ریز موارد است مکلف گرکنترل، دادصورت درخواست شخص موضوع  در -1

 اریاخت در که داده هاپردازش شدة مرتبط با آن  یداده ها ای او ی ثبت شده ازشخص داده هایاز  یا نسخه -الف

  و  ؛است گرکنترل

 هاآن دسترس در ای است شده منتقل آنها به او یشخص داده های که یحقوق ای یقیحق اشخاص ای شخص -ب

   و است؛ گرفته قرار

 ؛اطالعات منبع مانندشده از او  یجمع آور یهاداده با مرتبط اطالعات -ج

 ؛داده یآور جمع از هدف -د

 معاف است اگر: 1 بند فیتکل از اجرای گرکنترل -2

 اجرایو  باشدکرده  ایجاد یا جمع آوریرا  داده ،مرتبط با کشف جرم فیتکال یدر جهت اجرا گرکنترل -الف

 کند.  جادیا یدگیدر روند رس یمانع 1تکلیف بند

 : 1ارائه موارد مذکور در بند  -ب

 .باشد داشته یگرید یبرا یتیثیح با یجان خطر -
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 .اندازد خطر به رایا آسایش عمومی  یمل منافع ای تیامن -

 گردد.  یانتظام ای ینظام ،یتیامن نیمامور تیّهو یافشا به منجر -

 .باشد شده یبند طبقه اسناد موضوع 1موارد مذکور در بند -ج

 را ممنوع کرده باشد.  1سایر قوانین ارائه موارد مذکور در بند -د

همراه با دلیل  به صورت کتبی را مراتب کند، یم یخوددار 1اجرای تکلیف بند  از گرکنترل که یموارد در -3

کمیسیون  ،داده موضوع شخص اعتراض صورت در. نمایدبه متقاضی اعالم می خودداری از انجام این تکلیف

 گیری خواهد نمود.  ها و آزادی اطالعات تصمیماستانی حمایت از داده

 یدارنگه سالکیمدت  بهحداقل  استفاده ایپردازش  ثبت،پس از  را یشخص داده های دیبا گرکنترل: 21 ماده

 . دیرا مقرر نما یگریزمان د ها و آزادی اطالعاتکمیسیون مرکزی حمایت از داده نکهیمگر ا دینما

  :22مادة 

 گر موارد ذیل را مطالبه نماید: تواند از کنترلشخص موضوع داده می -1

 حذف داده ای که مغایر با قانون از او ثبت یا پردازش شده است؛  -

 عدم پردازش داده ای که پردازش آن مغایر قانون است؛ -

 اصالح یا تکمیل داده ای که از او ثبت یا به هر شکلی پردازش شده است ؛ -

ها و آزادی اطالعات مالک خواهد گر، تصمیم کمیسیون استانی حمایت از دادهدر صورت استنکاف کنترل -2

 بود.

وجود داشته  دادهشخص موضوع  و گرکنترل نیب یقرارداد ،یشخص داده های ارائة در که یصورت در: 23 مادة

 .  شد خواهد لحاظ قانون نای 17، 16، 15 موادقرارداد  نیا یاجرا درباشد، 

 :که است مجاز یصورت در تنها خدمات ای کاال غیتبل جهت در یشخص داده های از استفاده: 24 مادة

 ماعال استفاده نوع نیا به را خود حیصر تیرضا گرکنترل به داده ارائه هنگام در داده موضوع شخص -

 یا باشد؛ نموده

 ای منافع اب تضاد در آنکه شرط به باشد یضرور است یخصوص نهاد که یگرمنافع  کنترل نیتضم یبرا  -

نکرده باشد.  یپردازش نه نیاز انجام ا زین دادهنباشد و شخص موضوع  دادهموضوع  یهایآزاد ای حقوق
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 دادهموضوع  یها یآزاد ایحقوق  ایپردازش در تضاد با منافع  نیاست که ا نیصورت اصل بر ادر هر 

 .است مگر خالف آن احراز شود

 باب چهارم: نهاد نظارت کننده بر اجرای صحیح مقررات این قانون 

سیون     :25 ماده شکایات راجع به تخلف از مقررات این قانون، کمی سیدگی به  ستانی حمایت از به منظور ر  های ا

 شود: با ترکیب زیر تشکیل می ها در محل استانداریداده

 یک قاضی به انتخاب رئیس قوة قضائیه به عنوان رئیس کمیسیون؛  الف(

 یک خبره به انتخاب رئیس جمهور؛ ب(

 ای؛خاب هیأت مدیرة کانون وکالی منطقهیک وکیل به انت پ(

 ها؛ ویک خبره به انتخاب شورای عالی استان ت(

 .ربط ویریزی استان یا معاون ذیمدیر ادارة کل مدیریت و برنامه ث(

 شود. دبیرخانة کمیسیون استانی در محل استانداری تشکیل می ـ1تبصره 

یابد و تصمیمات آن با رأی اکثریت  از اعضاء رسمیت می  جلسات کمیسیون با حضور رئیس و دو نفر    : 2تبصره  

 و موافقت قاضی معتبر خواهد بود. 

سیون   :26ماده  صمیمات کمی ستانی ظرف  ت سیون مرکزی حمایت از داده روز از تاریخ ابالغ، نزد  20های ا ها کمی

 قابل اعتراض خواهد بود. 

سن اجرای این قانون،   :27 ماده سیون از آرای  تجدیدنظربه منظور نظارت بر ح ستانی،  هایکمی ایجاد وحدت  ا

 شود: ها با ترکیب زیر تشکیل میرویه و ارائة نظرهای مشورتی، کمیسیون مرکزی حمایت از داده

 یک خبره به انتخاب رئیس جمهور؛  (الف

 یکی از قضات دیوان عالی کشور به انتخاب هیأت عمومی دیوان؛ (ب

 یکی از قضات دیوان عدالت اداری به انتخاب هیأت عمومی دیوان؛ (پ

 دو نماینده مجلس شورای اسالمی به انتخاب مجلس؛ (ث

 ؛دادگسترییکی از حقوقدانان برجستة عضو هیأت علمی به انتخاب وزیر  (ج

 نمایندة وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات؛ (چ
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وزرات ارتباطات وفناوری اطالعات                                                            نویس الیحه حمایت از داده و حریم خصوصی در فضای مجازیپیش   

 وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی؛ نمایندة (ح

 نمایندة دبیر شورای عالی فضای مجازی؛ (خ

 یکی از وکالی دادگستری به انتخاب هیأت مدیرة اتحادیة سراسری کانون وکالی کشور. (د

 ذ(  یکی از مدیران مسئول مطبوعات به انتخاب آنها

یابد و تصاامیمات آن با اکثریت مطلق می نفر از اعضاااء رساامیت 9جلسااات کمیساایون با حضااور  :1 تبصـره 

 حاضران، معتبر خواهد بود. رأی کمیسیون قطعی است. 

 شود. دبیرخانة کمیسیون در محل مرکز ملی فضای مجازی تشکیل می :2 تبصره

سیون   :28 ماده سال انتخاب می  اعضای کمی شین     شوند. دور برای مدت چهار  سانی که به دالیلی جان صدی ک ة ت

 شوند، به میزان بقیة دورة تصدی عضو قبلی خواهد بود. اعضای شورا می

ــره به موجب حمایت از داده ها  هایهای کمیساایوننحوة تشااکیل و ادارة جلسااات و وظایف دبیرخانه  :تبص

 ای خواهد بود که توسط کمیسیون مرکزی تصویب خواهد شد. نامهشیوه

 مانت اجراض :پنجم باب

استفاده کند، به  ایپردازش  ،یآورجمع جاد،یا را گرانید یشخص یهاداده رمجازیغ طور به کس هر: 29 ماده

 ایخود  یاقدامات را به قصد انتفاع مال نیکه مرتکب، ا یمحکوم خواهد شد. در صورت 6درجه  ینقد یجزا

ازات شده باشد، به مج یگریبه د یتیثیح ای یموجب وارد شدن ضرر مال قیطر نیاز ا ایانجام داده باشد،  یگرید

 محکوم خواهد شد.  6 درجه ینقد یحبس و جزا

 داده قرار گرانید اریاخت در رمجازیغ طور به یشخص یهاداده ای باشند حساس شخص، یهاداده هرگاه: 1 تبصره

 .شد خواهد محکوم مقرر مجازات حداکثر به مرتکب مورد، حسب باشند، شده منتشر ای شده

 ،یشخص یهاداده چنانچه باشد، مرتکب ریتقص از یناش یتیثیح ای یمال ضرر رادیا که یموارد در: 2 تبصره

 مجازات حداکثر به باشند، حساس ،یشخص یهاداده چنانچه و مقرر مجازات حداقل به مرتکب نباشند حساس

 .شد خواهد محکوم

ول شناخته شود، به ئمس یقانون مجازات اسالم 143مطابق ماده  یفوق چنانچه شخص حقوق میدر جرا :3 تبصره

 محکوم خواهد شد.  6درجه  یتهایاز ممنوع تیچند ممنوع ای کیو  6تا  2درجه  ینقد یجزا


