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 مقدمه توجیهی 
  :در اجرای

اصول نوزدهم،  ویژهبه، «حقوق ملت»راجع به  فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مختلفاصول  الف(

 ونهم؛ و وهشتم و سیم، سیوششوپنجم، بیستوسوم، بیستودوم، بیستبیستم، بیست

 درباره:  العالیمدظلههای کلی نظام، ابلاغی مقام معظم رهبری سیاست ب(

 (؛ 7و  1بندهای  ویژهبهای )رسانی رایانههای اطلاعشبکه. 7

 (؛ 32بند  ویژهبهنظام اداری ). 2

 (؛11بند  ویژهبهپدافند غیرعامل ). 9

 (؛ و1بند  ویژهبهت و ارتباطات )امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعا. 4

 (، و 2-32و  23بندهای  ویژهبهبرنامه ششم توسعه ). 5

 : ویژهبهو  ازجمله، سایر قوانین مربوط پ(

 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات؛  .7

 اطلاعات؛ قانون انتشار و دسترسی آزاد به .2

 قانون تجارت الکترونیکی؛  .9

 ؛ قانون مجازات اسلامی ـ بخش تعزیرات .4

 قانون آیین دادرسی کیفری؛  .5

 نمایند؛ قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می .6

 قانون برنامه ششم توسعه؛ . 1

 قانون مطبوعات؛ . 8

 قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی؛  .3

 مت نظام اداری و مبارزه با فساد؛ قانون سلا .71

 تجاری؛  علائمهای صنعتی و قانون ثبت اختراعات، طرح. 77

  تجارت؛قانون . 72

 ؛ وکنندگانمصرفقانون حمایت از حقوق . 79

  .قانون نظام صنفی. 74

 قانون صیانت» و در عمل به فتوای مقام معظم رهبری مبنی بر حرام شرعی بودن نقض حریم خصوصی

 رسد.ه تصویب میب «های شخصیاز داده اظتو حف
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 باب یکم: کلیات

 بخش یکم: هدف قانون 

های ذیل است که قواعد و از راهها موضوع دادهاشخاص  حیثیت و کرامتهدف اصلی این قانون صیانت از  .7ماده 

 : های مربوط آمده استدر بخش هاآناحکام 

  ؛های مشروعدر تعامل با سایر حق ویژهبه، هاموضوع داده اشخاصتبیین حقوق  الف(

 ؛ های شخصیداده پردازشفرایند مندی ضابطه ب(

 ؛ پردازش پذیریمسئولیتپ( 

 و ؛پردازش افزایی امور تنظیمی و نظارتیهم ت(

 .ی پردازشهاو آسیب هاپذیری زیانجبران ث(

 بخش دوم: تعاریف

  از: اندعبارتواژگان ذیل تعاریف  .2ماده 

 مسـتقیم یا غیر مستقیم گر،ید یهاداده همراه به ای تنهاییبه که یاداده از اسـت عبارت یشخخصخ ادهدالف( 

 .شناساندمیاز طریق ارجاع به یک شناسه  را دادهشخص موضوع 

 ت سیاسی، مذهبی وارقبیله ای، نظ یا عبارت اسـت از داده شخصی که ریشه قومی داده شخخصی حسا ب( 

 سازد.شخص موضوع داده را آشکار می سلامت یا اطلاعات فلسفی، مشخصات وراثتی

دریافت، ثبت، ایجاد،  شامل و نه محدود به ،های شخصیداده بر دسـتی یا خودکار عملیاتهرگونه  پردازش ب(

ـــازینگهـداری، ، گردآوری ـــاختاربندی، تطبیق،  بندی،طبقهوتحلیـل، تجزیـهتغییر، ، جـداس ـــازی، ذخیرهس س

 .هاآن کردن پاکو  قرار دادن در دسترسو ، توزیع و عرضه، انتشار دنفرستاگذاری، اشتراک

یک یا چند ها و ابزارهای هدف، ســازوکار، شــرایی، ویژگیهمه یا بخشــی از که اســت شــخصــی  گرکنترل پ(

 دارصلاحیتمراجع مصوبات و تصمیمات کند. تعیین میرا  پردازشگرهای شخصی در اختیار پردازش دادهعملیات 

جز در مواردی که جنبه فردی های شخصی، پردازش داده درباره و دادرسی ضابطینگری، نظارت، تنظیممور ادر 

   .آیدبه شمار نمی گریکنترل، دارد
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ش پرداز امکان اتصافیا عدم  گرکنترلدر صورت نبود  .استدر پردازش  گرکنترلشخص مأذون  پردازشگر ت(

 شود. یز شناخته مین گرکنترل عنوانبه، پردازشگر آنبه 

ی های شخصپردازش دادهصادره از سوی کمیسیون، صلاحیت نظارت بر  حکمپیرو که است کسی ناظر ویژه  ث(

 یابد. را می

 بخش سوم: دامنه شمول قانون

 از:  اندعبارتاشخاص مشمول این قانون  .9ماده 

ران ای ون یا بیرون ازدر هاآنهای شخصی دادهاتباع ایرانی حقیقی یا حقوقی عمومی یا خصوصی، اعم از آنکه  الف(

 شود. پردازش 

ر پردازشگیا  گرکنترلاز سوی  هاآنهای شخصی که داده اتباع خارجی حقیقی یا حقوقی عمومی یا خصوصی ب(

  شود.میایرانی پردازش 

 هااشخاص موضوع دادهباب دوم: حقوق 

 بخش یکم: رضایت به پردازش

غیرعمومی، منوط به رضایت شخص موضوع  هایها یا موقعیتوضعیتمربوط به ای شخصی هپردازش داده .4ماده 

 . هاستآن

 رضایت اشخاص موضوع داده باید با رعایت شرایی ذیل باشد: اعلام  .5ماده 

 پیش از پردازش باشد؛  الف(

 وبیانگر آگاهی شخص موضوع داده باشد؛  ب(

 باشد. استنادپذیر پ(

های عمومی، بدون رضایت شخص یا اشخاص ها یا موقعیتهای شخصی مربوط به وضعیتپردازش داده .6ماده 

 در صورتی بلامانع است که:  هاآنموضوع 

 یا ها را در معرض پردازش قرار داده باشد؛ خودش داده الف(

 نکرده باشد.های خود را منع یا محدود پردازش داده ب(
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وی، معتبر نیست و در صورت عدم اهلیت اکراه شخص موضوع داده  رضایت حاصل از فریب یا تهدید یا. 1ماده 

وی دلالت دارند، موجب عدم  نبود قصد و ارادهبر  کهآنست. حالات اغما و مانند ا رضایت ولی یا قیم او الزامی

 .انداهلیت

 آنیا توقف  پردازشبخش دوم: درخواست 

  گرکنترلاز را  هادادههمه یا بخشی از  پردازش عدمیا  پردازش ،شخص موضوع داده حق دارد هر زمان .8ماده 

 :، مشروط بر آنکهبخواهد

 نادرست باشد؛  هاآنیا نتایج حاصل از ها داده الف(

  رضایت وی باشد. خارج از محدوده هاآنها یا پردازش داده ب(

، مشروط بر آنکه مطرح شود فراموشی هدف باتواند های شخصی میدادهیا توقف پردازش  انجامدرخواست  .3ماده 

 باشد. دیگری ننفع ذی

 م: انجام پردازشسوبخش 

دسترسی  هاآنپردازش  منظوربهخود شخصی های دادهبه خص موضوع داده حق دارد ش ،ذیل شراییدر  .71ماده 

 :یابد

 ؛ دونشهای شخصی دیگران یا دادهعمومی  شدهبندیطبقهشامل اطلاعات  الف(

 . دشوها مخدوش ندهدا استنادپذیری ب(

 : گمنامی در پردازشچهارمبخش 

در  اشگمنامیها نیست و حق دارد ت شخص موضوع دادهبه معنای آشکاری هوی ،رضایت به پردازش. 77ماده 

  .گردد رعایتمحدوده رضایت 

ی هااسهآشکاری هویت به معنای آگاهی اشخاص غیرمجاز از نام و نام خانوادگی شخص موضوع داده یا شن -تبصره

 ست. ا به آنو منتسب یافته تخصیص

 دیگرانحقوق با : تعارض پنجمبخش 

 هاآنبدون رضایت اشخاص موضوع  ،در چارچوب قوانین مربوط های شخصیدادهدر موارد ذیل، پردازش . 72ماده 

 بلامانع است: 
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 شخص موضوع داده ضروری باشد؛ برای صیانت از حیثیت، جان یا مال  الف(

 ضروری باشد؛  اویا پیشگیری از زیان مالی شدید به دیگری یثیت یا جان یانت از حبرای ص ب(

 و امنیت عمومی ضروری باشد؛ ، ایمنینظمتهدیدهای  یا پاسخ بهپیشگیری برای  پ(

 ضروری باشد.  یا اجرای احکام قضایی و انتظامیشناسایی متهمان تخلفات یا یا  جرائمبرای کشف  ت(

  اشد.بن پذیرامکاندیگری گزینه هریک از معاذیر بالا تنها در صورتی موجه است که استناد به  تبصره خ

 در صورتی بلامانع است که:  هاآنبدون رضایت شخص موضوع  ،های شخصیبرداری مالکانه از دادهبهره .79ماده 

 ؛ گمنامی وی حفظ شود الف(

 نداشته باشد؛  ویزیان مادی یا معنوی برای  عرفاً ب(

 پذیر نباشد.امکان عملاً ویرضایت  لبجپ( 

 های ذیل رعایت گردد: اولویت ،با یکدیگر دو یا چند شخص موضوع داده هایحق تزاحمدر صورت  .74ماده 

 ؛ مالی هایحیثیتی بر زیان هایآسیب الف(

ومیت و های اجتماعی، مانند شغل، قویژگیدارای های فردی شامل سن و جنسیت یا ویژگی اشخاص دارای ب(

 ؛ اشخاص بر سایر پذیرندآسیب که عرفاً مذهب

 ؛اشخاص موضوع دادهبر رضایت صریح  هاآنو هر دو  ضمنیرضایت عدم رضایت بر  پ(

  عمومی.های ها یا موقعیتوضعیتهای غیرعمومی بر ها یا موقعیتوضعیت ت(

 انپردازشگرو  گرانکنترلباب سوم: تعهدات 

 و پردازشگران  گرانرلکنتبخش یکم: دامنه تعهدات 

دازشگر پر ،یا قرارداد توافققانون یا  موجببهست، مگر اینکه ا گرکنترلتعهدات مقرر در این باب به عهده . 75ماده 

 شود.  هاآندار عهده

باشد.  رگکنترل دستور یا درخواست مستند پایه برهای شخصی باید همه کارکردهای فرایند پردازش داده .76ماده 

 شود. شناخته میهم پردازش  گرکنترل عنوانبهغیر این صورت، پردازشگر در 
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یا پردازشگر مختص به خود را داشته باشد، تنها نسبت  گرکنترلچنانچه هریک از کارکردهای پردازش،  .71ماده 

 د داشت. نخواه تعهدبه همان کارکرد 

اف . مگر اینکه خلهاستآنبرابر  تعهدرکرد، فرض بر یا پردازشگران در هر کا گرانکنترلدر صورت تعدد  .78ماده 

  آن ثابت شود.

 پردازش  اعتبارپذیریم: دوبخش 

  بودن مجازبند یکم: 

نی فراوا و میزان پردازش، نوعمتناسب با ، است الزامیکه اخذ رضایت از شخص موضوع داده  درجایی .73ماده 

 عنوانبهو مربوط تدوین نامه های مترتبه، رضایتو هزینه اهآن، شیوه اعلام رضایت از سوی اشخاص موضوع داده

 گردد.میلحاظ توافق پردازش جزء لاینفک 

 ، ولویک شغل یا حرفه مستقل عنوانبههای شخصی پردازش دادههای کارکرددر هریک از  آفرینینقش .21ماده 

 دارصلاحیتاز مرجع ی پروانه یا گواه ودنب دارامستلزم اعم از انتفاعی یا غیرانتفاعی،  به شکل موردی یا موقت،

 مربوط است.

ضایت اخذ ر ویژهبهمعافیت از سایر الزامات این قانون،  منزلهبهپروانه یا گواهی موضوع این ماده  بودن دارا تبصره خ

  الزامی است. هاآناز اشخاص موضوع داده نیست و رعایت 

 اًصرفکه  اندمعاف از الزام مقرر در ماده بالا ، در صورتیشخصی هایپردازشگر دادهیا  گرکنترلمشاغل  .27ماده 

  .برای موضوع فعالیت خود پردازش نمایندتنها های شخصی مشتریان بالقوه یا بالفعل خود را داده

ت در های شخصی، علاوه بر رعایت سایر مقررات، مستلزم ثبدادهای شغلی یا حرفهواگذاری  هرگونه .22ماده 

 ربی است. ذی دارصلاحیتجع سامانه مر

 پذیری بند دوم: نظارت

 ،اعتبارپذیریبرای تأیید نظارتی  دارصلاحیتمراجع شامل هرگونه اقدام نظارت از نگاه این قانون، . 29ماده 

 ،بررسیمصاحبه،  ازجملهشود، های شخصی میدادهفرامرزی پردازش الزامات  یا استنادپذیری ،اعتمادپذیری

 موارد ذیل: برخی حضوری یا  کنترل یا ، پایشرصد، ردیابیابرسی، یا حس بازرسی

 های شخصی؛ مستقیم یا مرتبی با پردازش دادهبرداران و بهرهمتصدیان  ،مدیران الف(
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فراهم آمده برای  مشترک یاعم از اختصاصی ، اافزاریافزاری و نرمهای سختو سامانه هاسازهها، زیرساخت ب(

  و خصی؛های شپردازش داده

 خصی.های شهای کاغذی یا دیجیتالی راجع و مرتبی با پردازش دادهاسناد، اطلاعات و داده پ(

 پذیریهمه امکانات، تجهیزات و نیروی انسانی موردنیاز برای حسن ایفای تعهدات نظارت آوردن فراهم .24ماده 

 . است پردازشگریا  گرکنترلبه عهده حسب مورد ، پردازش

ایی جتا بر پردازش،  هاآندرباره نظارت یا دیگران با اشخاص موضوع داده یا پردازشگر  گرکنترلافق تو. 25ماده 

 خدشه وارد نیاورد. قانونتعهدات نظارتی این معتبر است که به 

 وم: اعتمادپذیری پردازشسبخش 

 بند یکم: شفافیت

قرار  اشخاص موضوع داده در دسترسیا ار موظف است اطلاعات ذیل را در اختییا پردازشگر  گرکنترل .26ماده 

 دهد: 

 ؛ امنیتی و و حقوقی و قضایی سلامت و رفاه ،اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، ، از قبیلهدف پردازش الف(

 ها؛ داده ، نگهداری و پاک کردنگذاریاشتراک ،وتحلیلتجزیهپردازش، از قبیل تجمیع، تغییر، و نحوه نوع  ب(

 پردازشگران اصلی و مرتبی؛ یا  گرانکنترللیت هویت، ماهیت و فعا پ(

 های پردازش، اعم از عمومی و غیرعمومی؛ ها و وضعیتموقعیت ت(

های ها و پیمایشهای اطلاعات مؤسسات عمومی یا خصوصی یا برگزاری آمایشپایگاهمنابع پردازش، از قبیل  ث(

 ؛گوناگون

نجم بخش پموضوع اتباع ایرانی های شخصی داده گزینیبرمی ظازلحا ویژهبهها و شرایی فنی پردازش، ویژگی ج(

 این قانون؛

 ؛دارصلاحیتز مراجع دریافت شده اهای ها یا پروانهگواهیچ( 

  ؛و دانش و هزینه مترتب بر آن سطح ایمنی و امنیت پردازش (ح

 ؛هاآن یاستیفا چگونگیو  شانشخصیهای اشخاص موضوع داده نسبت به پردازش دادههای حق (خ
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  کننده به شکایات اشخاص موضوع داده.نظارتی و رسیدگی دارصلاحیتمراجع و سایر پردازش ناظر ویژه  (د

های شخصی، مطابق این ماده خ دریافت دادهیا پردازشگر موظف است ظرف یک ماه از تاری گرکنترل تبصره خ

 رسانی کند. اطلاع

در اختیار های فردی و اجتماعی و امکانات ه باید با شرایی و ویژگیرسانی به اشخاص موضوع داداطلاع .21ماده 

اتی از مستند در قالبهای همگانی و اختصاصی، رسانیعلاوه بر پیامو  سازگاری داشته باشد هاآنو سطح فراگیری 

 اطمینان حاصل شود.  هاآنکه از آگاهی  تا آنجا، به انجام رسد« پردازش شرایی و ملاحظات»قبیل 

 تهدیدناپذیریند دوم: ب

این امنیتی ویژه خود برخوردار باشد. ایمنی و هریک از کارکردها و مراحل پردازش، باید از تمهیدات  .28ماده 

 : برگیرند درتمهیدات باید هر سه سطح ذیل را 

 افزاری مرتبی؛ های سختها و سامانهسازهها، زیرساختفیزیکی، شامل  حفاظتایمنی و  الف(

 افزاری؛ و نرمافزاری و سختهای اطلاعات، شامل انواع پردازنده حفاظتی و ایمن ب(

 پردازشگران اصلی و مرتبی. و  گرانکنترلهمه  انسانی، شامل حفاظتایمنی و  پ(

 لشرایی ذیبا یا پیشنهادی باید مقرر ی حفاظتایمنی و افزاری افزاری و نرمسازوکارها و ابزارهای سخت .23ماده 

 :اشدسازگار ب

 اشخاص موضوع داده؛ از نگاه تهدیدهای بالقوه و بالفعل زایی و میزان آسیبنوع  الف(

 و ؛هاآن پذیریتأمین ب(

  توانمندی فنی و اجرایی. پ(

 ایمنی وتمهیدات  رعایتبه را پردازشگر یا  گرکنترلتوانند اشخاص موضوع داده تنها در صورتی می .91ماده 

 را مختل نکرده هاآنملزم کنند که اجرای آن تمهیدات ایفای تعهدات  دارصلاحیتمراجع ی فراتر از ضوابی حفاظت

 . شونددار عهدهنیز های آن را و هزینه
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 بند سوم: پاسخگویی

 هاآنا ب شانتعهدات؛ اعم از آنکه ندداراشخاص موضوع داده از پاسخگویی کامل برخور برابر در گرانکنترل .97ماده 

 حریم خصوصی مندرج باشد.  هایمشیاسنادی مانند خینامه یا یا در تفاهم منعقدشده ،پیرو عقد لازم

، بوده هاآنهمگی مکلف به ایفای  گرکنترلو  تاس هااشخاص موضوع دادهحق فرض بر عدم اعراض  .92ماده 

  د.ند خلاف آن را ثابت کننمگر اینکه بتوان

 پردازش استنادپذیریم: چهاربخش 

پس  ماهحداقل تا ششتا اطلاعات ذیل را و  هاداده همه یا هریک از موظف استپردازشگر یا  گررلکنت .99ماده 

 نگهداری کند:  های شخصیداده شدنپاکاز 

 ؛ های شخصیحاصل از پردازش داده های ترافیکو داده (Log Files) نگاررخدادهای داده الف(

 ؛ هاهویتی اشخاص موضوع دادهاطلاعات  ب(

 ؛آن هدف یا اهدافو  بر روی داده موردنظر شدهانجامهای انواع پردازش پ(

 یا پردازشگران مرتبی با پردازش موردنظر.  گرانکنترلاطلاعات هویتی  ت(

موضوع این ماده را حسب مورد تا دو  هایدادهاز اطلاعات و  و حفاظتزمان نگهداری  تواندمیکمیسیون  -تبصره

 سال افزایش دهد.

پردازشگر موظف یا  گرکنترلمخدوش شده باشد، اصلی های شخصی چنانچه صحت و تمامیت داده .94ماده 

آخرین پردازش موجب خدشه ماه از تاریخ  ششرا به مدت ها دادههای اصلی و مخدوش شده است همه نسخه

 نگهداری نماید. 

 پردازشگر آن قابل استناد است. و  گرکنترلها و اطلاعات موضوع این بخش علیه داده .95ماده 

، اجرای آن در دارصلاحیتاز سوی مراجع عمومی حفاظتی  هایدستورالعمل وها در صورت ابلاغ رویه .96ماده 

 است. یا پردازشگر مربوط  گرکنترلو هزینه آن به عهده الزامی های شخصی دادهپردازش 

از سوی  هاآنمنوط به تأمین هزینه  ،جیره حفاظتیخصوصی زن هایدستورالعملها و اجرای رویه .7تبصره 

 های عمومی است.کننده و عدم مغایرت با رویهدرخواست
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از کمیسیون درخواست تعیین ارجحیت   هادستورالعمل وها در صورت تعارض رویه تواندمی گرکنترل .2تبصره 

 و اولویت کند.

  فرامرزی های: پردازشچهارمبخش 

 شود: انگاشته می رزیهای شخصی، فرامذیل، پردازش داده در موارد .91ماده 

 یا پردازشگران تابعیت خارجی داشته باشند؛  گرانکنترلهریک از الف( 

 ها در بیرون از قلمرو حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران قرار داشته باشد؛ داده پردازندههای سامانه ب(

 ذیل الزامی است:  شرایی، رعایت ایرانی های شخصی اتباعپردازش داده خصوص در .98ماده 

یا مراکز داده خارجی مورد تأیید مراجع واقع در قلمرو حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران تنها در مراکز داده الف( 

 ذخیره شوند؛  دارصلاحیت

 ؛ربی برخوردار باشندذی دارصلاحیتاز گواهی مراجع  افزاریافزاری و نرمهای سختهمه پردازنده ب(

 ؛ جا شوندارتباطی مطمئن جابهبر روی شبکه  پ(

 باشد؛  قرارگرفتهربی د مراجع ذیمورد تأییو پردازشگران خارجی  گرانکنترلصلاحیت  ت(

 به ثبت برسد.  ضوابی مقرر پایه بررزی های فرامپردازش ث(

 های شخصی: تنظیم و نظارت بر پردازش دادهچهارمباب 

 های شخصی به عهده ارکان ذیل است: پردازش داده تنظیم و نظارت بر .93ماده 

 ؛ های شخصیاز داده و حفاظت صیانتکمیسیون  الف(

  ؛نظارت هیأت ب(

 ؛ و های تخصصیکارگروه پ(

  اجرایی کمیسیون. دبیرخانه پ(
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 های شخصی از داده و حفاظت بخش یکم: کمیسیون صیانت

 بند یکم: اعضای کمیسیون 

  شود:اعضای ذیل تشکیل میکمیسیون از  .41 ماده

  ؛رئیس کمیسیون عنوانبهوزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات . 7

  ؛وزیر اطلاعات. 2

  ؛وزیر کشور. 9

 دادگستری؛وزیر . 4

  ؛وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی. 5

 ؛وزیر اقتصاد و امور دارایی. 6

  ؛دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی. 1

  ؛یری از وقوع جرم قوه قضائیهمعاون پیشگ. 8

  ؛رئیس کمیسیون اصل نودم مجلس شورای اسلامی. 3

  و ؛دادستان کل کشور .71

  .دبیر کمیسیون عنوانبهدبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات . 77

رسمی  نامهدعوتبا  هاآنربی به تشخیص رئیس کمیسیون، جلسات در سطح اعضا یا معاونین ذی .7تبصره 

 شود.می تشکیل

  شود.احکام عضویت نمایندگان اعضاء از سوی رئیس کمیسیون صادر می .2تبصره 

  م: وظایف و اختیارات کمیسیونبند دو

 کمیسیون وظایف و اختیارات ذیل را به عهده دارد: .47 ماده

 ؛ نظارت هیأتهمچنین با و با یکدیگر  های تخصصیکارگروههمسوسازی امور تنظیم و نظارت  الف(
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 ؛هانآاختیارات قانونی  پایه بر های تخصصیکارگروهاعضای  یا و ، تجمیع، تلفیق یا تفکیک وظایفتعدیل (ب

 ؛نامه داخلی و دبیرخانه کمیسیونتصویب آیین (پ

 با سایر نهادهای حاکمیتی؛ نظارت و همچنین  هیأتهای تخصصی و کارگروهوفصل اختلافات بین حل (ت

 ربی؛دی و تقنینی موردنیاز به مراجع ذیپیشنهاد مصوبات راهبر( ث

 ؛ با مقررات اداری کشور نظارتهیأت و  های تخصصیکارگروه ،مصوبات و تصمیمات کمیسیون هماهنگی ج(

  ؛و ناظران ویژه های تخصصیکارگروهصدور احکام رؤسای ( چ

گیری کمیسیون و تصمیمهای محوله از سوی ناظران ویژه درباره مأموریتنظارت و  هیأتاستماع گزارش  ح(

 و؛ هاآندرباره 

 .هاآنهای شخصی و تنظیم و نظارت بر پردازش از داده صیانتگزارش به مراجع بالادستی درباره وضعیت  (خ

 الاتباع است.لازمنظارت  هیأتو های تخصصی کارگروهتصمیمات کمیسیون برای مصوبات و  .42ماده 

 کمیسیون و مصوبات بند سوم: جلسات 

 یابد. جلسات کمیسیون با حضور دوسوم اعضاء و مصوبات آن با رأی اکثریت حاضران رسمیت می .49ده ما

و همچنین سایر مقامات، خبرگان و کارشناسان با حق  های تخصصیکارگروهحضور اعضاء و کارشناسان  .44 ماده

 بلامانع است.  به تشخیص رئیس کمیسیون اظهارنظر در جلسات کمیسیون

 رم: دبیرخانه کمیسیون بند چها

 شود. تشکیل می وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعاتکمیسیون در محل بیرخانه د. 45 ماده

 از:  اندعبارتوظایف دبیر کمیسیون  .46 ماده

 ای کمیسیون؛ انجام امور دبیرخانه الف(

  ؛نظارتهیأت و  های تخصصیهای اجرایی کارگروههماهنگی و نظارت بر دبیرخانه ب(

 ؛ کمیسیونرسانی و ابلاغ مصوبات و تصمیمات اطلاع (پ

 هماهنگی امور آن؛و ، دعوت از اعضاء و سایرین جلساتو تنظیم دستور برگزاری  (ت
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 .نامه اجرایی دبیرخانه جهت تصویب در کمیسیونپیشنهاد آیینث( 

 های شخصی از داده و حفاظت صیانتهای تخصصی بخش دوم: کارگروه

 ها کارگروهیل تشکم: یکبند 

 فاظتو ح مرتبی با صیانتنهادهای متولی امور حاکمیتی نمایندگان های تخصصی، متشکل از کارگروه .41ماده 

  پردازند.به وظایف مقرر در این قانون میهای شخصی هستند که از داده

، اهآن حیطه کار ها و ها مشتمل بر بخشنامه تشکیل کارگروهدر نخستین جلسه کمیسیون، آیین .48ماده 

، جلسات و مصوبات یافتن رسمیت و چگونگی اداره ،هاتکالیف و مأموریت، اعضاء ،دبیرخانهدبیر و محل ریاست، 

 رسد. به تصویب می دارصلاحیتگزارش به کمیسیون و سایر مراجع  ،هاکارگروهتعامل 

 هاکارگروه وظایف و اختیاراتبند دوم: 

یون توسی کمیس ماهسهتخصصی ظرف  هایکارگروه اختیارات وف یوظا تعیین وکیل نحوه تش نامهآیین .43 ماده

 خواهد رسید. وزیرانهیئتتدوین و به تصویب 

ب و تصویهای تخصصی در هریک از امور تنظیمی و نظارتی، پس از تأیید کارگروهاز سوی ضوابی مقرر  .51ماده 

 الاجراست. لازمکمیسیون 

 های شخصی داده بر نظارت هیأتم: سوبخش 

 نظارت  هیأتبند یکم: اعضای 

 از:  اندعبارتنظارت هیأت اعضای . 57ماده 

 ؛ هیأترئیس  عنوانبه وزیر دادگستری .7

 رئیس کمیسیون اصل نودم مجلس شورای اسلامی؛  .2

 رئیس مرکز ملی فضای مجازی؛  .9

  .دبیر کمیسیون .4

انه و دبیرخهیأت نامه تشکیل و طرز کار شود. آیینتشکیل می وزارت دادگسترینظارت در محل هیأت  .52ماده 

 رسد.به تصویب کمیسیون میآن 
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 نظارت هیأتبند دوم: وظایف 

 از:  اندعبارتنظارت هیأت وظایف . 59ماده 

 های تخصصی؛ کارگروهنظارت بر حسن اجرای امور نظارتی  الف(

 های شخصی؛ از داده اظتو حف نفعان صیانتذیدریافت و رسیدگی به شکایات  ب(

 نامه مصوبشیوه پایه بر هاآنهای و نظارت بر امور و فعالیت شناسایی و معرفی ناظران ویژه به کمیسیون پ(

 ؛ کمیسیون

ای هاز سوی کارگروه های شخصیادله ناظر به داده پذیری استناد اختصاصیهای نامهشیوهنظارت بر تدوین  ت(

  ؛کمیسیونو ابلاغ پس از تأیید رئیس  ، تصویب در کمیسیونتخصصی

 ایفای سایر امور محوله از سوی کمیسیون.  ث(

 بند سوم: ناظر ویژه 

  :شودتعیین میناظر ویژه در موارد ذیل،  .54ماده 

 ؛حیاتی و حساس های شخصیداده پردازشالف( 

 شخصی؛ هایداده کلان پردازش ب(

  ؛های شخصیداده ها بهپردازشقوه و بالفعل بال جدی یا پرشمارهای ها و آسیبزیانپ( 

 نظارت و تأیید کمیسیون. هیأت سایر موارد به تشخیص  ت(

 : از اندعبارتناظر ویژه شرایی احراز صلاحیت  .55ماده 

 ؛ نداشتن سوءپیشینه کیفری و انتظامی الف(

 حسن شهرت؛ داشتن  ب(

 تجربه و تخصص لازم؛  بودن دارا پ(

 .با موضوع نظارت منافعنداشتن تعارض  ت(

 :شودتعیین میبه دو شکل مدت فعالیت ناظر ویژه  .56ماده 
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 با موضوع نظارت واگذارشده به وی؛متناسب موردی  الف(

  های مشابه.سال و قابل تمدید برای دوره سهای برای مدت دوره ب(

 : از اندعبارت شرایی فعالیت ناظر ویژه .51ماده 

 شود.مینظارت به تصویب کمیسیون رسیده و به وی ابلاغ هیأت های وی به پیشنهاد تکالیف و مأموریت الف(

  ندارد. امور نظارتی مبهم و مجمل اعتبارشود و میمعین و مشخص تعریف  طوربهحیطه کار ناظر ویژه  ب(

  .را فراهم آورند هناظر ویژمتعارف های نظارتی نیازمندیبه هزینه خود  اندموظفو پردازشگران  گرانکنترلپ( 

های قانونی و تسهیلات لازم را برای حسن ایفای تعهدات ناظر ویژه فراهم حمایتنظارت موظف است هیأت ت( 

  .آورد

 نظارت ویژه قائم به شخص است و حق واگذاری همه یا بخشی از آن به دیگری را ندارد.  ث(

  .پذیر استنها از سوی کمیسیون امکانبرکناری یا قبول استعفای وی تتوقف یا تعلیق فعالیت،  (ج

کمیسیون، اعم از انتفاعی از سوی های بیرون از چارچوب مقرر نظارت پذیرشدر دوره تصدی نظارت ویژه، حق  چ(

 یا غیرانتفاعی را ندارد. 

 های شخصیم: بودجه تنظیم و نظارت بر دادهچهاربخش 

 وانینق درمستقل  وکمیسیون بودجه دبیرخانه ردیف در ذیل این قانون به نحو متمرکز  موردنیازبودجه . 58 ماده

 شود. بینی میپیشسنواتی بودجه 

 ها و ضمانت اجراهام: مسؤولیتپنج باب

 و پردازشگران گرانکنترلدامنه مسؤولیت بخش یکم: 

  .مسؤولیت مستقل دارندتعهدات خود  برابر درو پردازشگر  گرکنترل .53ماده 

 ست که: ا در صورتی معاف از مسؤولیتپردازشگر . 61ماده 

 ؛ مغایرت نداشته باشد گرکنترلدستور یا درخواست اقدام وی با  الف(

 داده باشد. گرکنترللازم را به  آگاهیدستور یا درخواست موردنظر،  دانستن قانونیغیردر صورت  ب(
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 های مدنیبخش دوم: مسؤولیت

تمامی ضرر و زیان وارده به شخص موضوع داده را  دیدهیانزموظف است حسب درخواست  گرکنترل .67ماده 

از طریق مراجع قضائی پیگیری  دیدهزیاندر صورت عدم جبران ضرر و زیان، موضوع حسب شکایت  جبران کند.

 خواهد شد.

 های مادیبند یکم: جبران

ؤولیت جبران با ، مسرساندمیزیان به دیگری به شخص حقوقی  وابستهکه شخص حقیقی  درجایی .62ماده 

فراتر از اختیارات خود عمل نموده و شخص  شخص حقیقیشخص حقوقی خواهد بود. مگر اینکه بتواند ثابت کند 

 حقوقی نیز در نظارت بر حسن ایفای تعهدات وی مرتکب قصور نشده است.

ران جب مسئولد، کند وارزیانی  و به دیگری استیفاناروا  طوربهشخص موضوع داده حقوق خود را ه چنانچ. 69ماده 

 آن خواهد بود. 

یزان م ،واردهآسیب حیثیتی  نوع و گسترهتواند متناسب با قضایی یا انتظامی می دارصلاحیتمرجع . 64ماده 

در  اجتماعی هایمحدودیتیا  تنبیهیپرداخت جریمه ، مرتکب را به آن ناشی ازهای مادی زیان و یپذیرجبران

ی های شخصهای مادی ناشی از پردازش غیرمجاز دادهنامه تعیین و تقویم زیانشیوهدیده محکوم نماید. حق آسیب

های تخصصی به تصویب معنوی و جریمه به پیشنهاد کارگروه هایآسیبو نحوه اعاده حیثیت ناشی از ورود 

  رسد.کمیسیون می

  های کیفریمسؤولیتوم: سبخش 

 مجازاتو  جرائمبند یکم: 

شود که در قوانین دیگر مجازات شدیدتری برای جرم ر در این قانون در صورتی اعمال میمقر مجازات .65ماده 

 باشد.  نشدهبینیپیشموردنظر 

 3به مجازات درجه  مرتکب وحاصل از نقض مقررات این قانون ممنوع  نتایج و هادادههرگونه استناد به . 66ماده 

  .شودمیمحکوم 

است،  شده تعریفجرم و مجازات مستقلی در دیگر قوانین  هاآنزش که برای هریک از کارکردهای پردا. 61ماده 

  د شد.نخواه لحاظ جرائمضوابی مربوط به تعدد  پایه بر وبه همان ترتیب 

 شوند: ذیل به مجازات مقرر محکوم میمرتکبان  .68ماده 



 
 
 
 
 

17 
 

، شود پردازشعمومی غیرای هها و موقعیتهای وضعیتچنانچه دادهه، رضایت شخص موضوع داد حقنقض  (الف

  ؛3شود، به مجازات درجه  پردازشهای عمومی ها و موقعیتهای وضعیتو چنانچه داده 3مجازات درجه به 

پردازش یا توقف آن یا انجام شخص موضوع داده درباره حق درخواست استیفای همه یا بخشی از  ممانعت از ب(

  ؛3درجه  مجازاتیک یا هر دو به  ض حق گمنامی،نق یا خود وی وسیلهبه های شخصیدادهپردازش 

 یک یا هر دو مجازاتبه های شخصی، دادهپردازش  پذیری استنادیا اعتمادپذیری ، پذیری اعتبارنقض تعهدات پ( 

 ؛3درجه 

ها و جرم و زیان شدتبهاستیفای ناروای حقوق مندرج در این قانون از سوی شخص موضوع داده، با توجه  (ت

  ؛3 درجه مجازاتیک یا هر دو وارده به  هایآسیب

دستگاه اجرایی، علاوه بر مجازات مقرر برای جرم موردنظر  دارصلاحیتپردازش از سوی مقام  کنترل غیرمجاز( ث

  از شش ماه تا سه سال؛ ازخدمتانفصالبه 

سیون کمیدستور ابی این قانون یا ضوهمه یا بخشی از اجرای  کهنحویبهامتناع از اجرا یا اجرای نادرست یا اقدام  (ج

حسب مورد یک یا هر دو ها، مانند عدم نگهداری همه یا بخشی از دادهمنتفی گردد، نظارت یا ناظر ویژه هیأت یا 

 .3مجازات درجه 

های شخصی و دریافت از داده و حفاظت یژه صیانتهای وتواند مرتکب را به گذراندن دورهدادگاه می .7تبصره 

 ملزم نماید. نامه مصوب کمیسیون ، پیرو شیوهمربوط هایگواهی

(، 36مقرر در مواد ) جرائمقانون مجازات اسلامی مرتکب  (747)ماده  موضوعچنانچه اشخاص حقوقی  .2تبصره 

 . خواهند شدمجازات آن قانون  (747)شوند، مطابق ماده  (71( و )77)

 مجازاتبند دوم: تشدید 

 شود: تعیین میدرجه بالاتر یا دو یک ذیل، مجازات مرتکب  ا چند شرطصورت وجود یک یدر . 63ماده 

 خود مرتکب جرم شده باشد؛ یا حرفه شغل  واسطهبه الف(

 از اشخاص را هدف قرار داده باشد؛  توجهیقابلفعالیت خود، شمار نسبت به گستره و دامنه  ب(

 وارد آورده باشد؛ ا رناپذیری جبرانیا  توجهقابلمعنوی آسیب زیان مادی یا  پ(

 ؛ و ، ابزار یا نتیجه جرم باشندهای شخصی حیاتی یا حساسداده ت(
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 یافته مرتکب شده باشد. به شکل گروهی یا سازمان ث(

 همان، باشد هاآناز جزای نقدی مقرر برای این قانون بیشتر  جرائمچنانچه عواید مالی حاصل از ارتکاب  .11ماده 

باید نیز  جزای نقدی، تفاضل عواید مالی مذکور در این ماده  جایبهصورت اعمال حبس در گیرد. مبنا قرار می

 . جزای نقدی اعمال گردد عنوانبه

 های انتظامی م: مسؤولیتچهاربخش 

 بند یکم: تخلفات انتظامی 

 درا ر ، موارد ذیلجهت تصویب در کمیسیون های تخصصیکارگروه از سوی پیشنهادیتخلفات انتظامی  .17ماده 

 : گیردبرمی

 ؛ مقرر در این قانون جرائمهمه  الف(

 هایو پردازش استنادپذیری ،، اعتمادپذیریپذیری اعتبارپردازشگران، اعم از و  گرانکنترلنقض تعهدات  ب(

 ؛ فرامرزی

 ؛ نفعانسایر ذی برابر در ع دادهنقض تعهدات اشخاص موضو (پ

 عهدآور. نقض تعهدات قراردادی یا سایر اسناد تت( 

  بند دوم: ضمانت اجراهای انتظامی

لفات برای تخ های تخصصیکارگروه پیشنهاد به وتصویب در کمیسیون ضمانت اجراهای انتظامی قابل  .12ماده 

 تواند یک یا چند گزینه زیر باشد: معیارهای بازدارندگی، تناسب و اثربخشی می پایه بر

 جریمه نقدی؛  الف(

 ای یا تخصصی برای مدت معین؛ در یک یا چند رده حرفه خدمت از انفصالبرداری یا همنع فعالیت یا بهر ب(

نهادها یا اشخاص موضوع این قانون برای مدت  برخیدر همه یا  خدمت از انفصالبرداری یا منع فعالیت یا بهره پ(

 معین؛

یا سنوات خدمت یا تعلیق آن برای مدت برداری کاهش مدت اعتبار پروانه یا گواهی یا قرارداد فعالیت یا بهره ج(

 معین؛ 
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برداری یا دریافت پروانه یا گواهی فعالیت یا منع تمدید اعتبار پروانه یا گواهی یا قرارداد فعالیت یا بهرهچ( 

 برداری یا احراز سمت دیگر برای مدت معین؛بهره

 .برای مدت معین خدمت از انفصالا برداری یلغو اعتبار پروانه یا گواهی یا قرارداد فعالیت یا بهره ح(

قانون مجازات اسلامی ضوابی  پایه بررا  انتظامی خودضمانت اجراهای  اندموظف های تخصصیکارگروه .7تبصره 

 بندی نمایند. طبقه

مربوط به معاونت، مشارکت، تعدد و تکرار، مسؤولیت اشخاص حقوقی  مسائلاحراز شرایی تخلف و  .2 تبصره

خواهد قانون مجازات اسلامی  پایه برد آن و همچنین عوامل رافع، مانع، مخففه و مشدده مسؤولیت، متخلف و مانن

 .بود

 ضمانت اجراهای قراردادیم: پنجبخش 

  .شودآن می بطلانو موجب  است اعتبارهرگونه توافق مغایر با احکام و ضوابی الزامی این قانون فاقد  .19ماده 

مانت ضرا نقض توافق بدانند و  آن جرائمارتکاب تخلفات و  اندموظفوضوع این قانون های مطرفین توافق. 14ماده 

  بینی نمایند.و بازدارنده پیش ، اثربخشمتناسبقراردادی اجراهای 

  جرائمم: پیشگیری از تخلفات و ششبخش 

 های تخصصیارگروهکبه عهده  این قانون جرائمو از تخلفات  های پیشگیرانهمسؤولیت تدوین برنامه .15ماده 

 رسد.به تأیید کمیسیون میاست که 

 م: آمار و اطلاعات هفتبخش 

آمار و اطلاعات راجع به  داشتننگاه روزآمدسازی و های تخصصی موظف به فراهمکارگروههریک از  .16ماده 

 ستند.هنامه مصوب کمیسیون شیوه پایه بر خود بخشهای مدنی، کیفری، انتظامی و قراردادی مسؤولیت

  و تدوین مقررات لازم قوانیننسخ باب ششم: 

 یبعد ینو مادام که در قوان گرددیبا آن نسخ م یرو مقررات مغا ینقوان یهقانون کل ینا یبتصو یخاز تار .11 ماده

د هنشود، معتبر خوا یدق موردنظرقانون و ماده  ینو با ذکر نام ا یحاًقانون صر یناصلاح مواد و مقررات ا یانسخ و 

 بود.

أت هیبه تصویب  تهیه و توسی اعضاء ماه پس از تشکیل کمیسیون 2اجرایی این قانون  ظرف  نامهیینآ.  18ماده

 خواهد رسید.  وزیران


