واﺗﺲاپ ﺗﻮﺿﯿﺢ داد اﮔﺮ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﺪﯾﺪ
ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﮑﻨﯿﺪ ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ
ﻣﯽاﻓﺘﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﯾﻤﺎن ﺻﺎﺣﺒﯽ | ﺷﻨﺒﻪ ۰۲ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۹
واﺗﺲاپ در اﯾﻤﯿﻠﯽ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻫﻤﮑﺎران ﺗﺠﺎری ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻪ از  ۱۵ﻣﺎه ﻣﻪ ﺑﺮاﺑﺮ  ۲۵اردﯾﺒﻬﺸﺖ
ﺑﻪ آراﻣﯽ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻂ ﻣﺸﯽ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺟﺪﯾﺪ اﯾﻦ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی اﯾﻦ ﭘﯿﺎم رﺳﺎن ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﺪﯾﺪ وﻓﻖ دﻫﻨﺪ.
اﮔﺮ ﮐﺎرﺑﺮی ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮش اﯾﻦ ﺗﻐﺮات ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺗﻤﺎسﻫﺎ و ﻧﻮﺗﯿﻔﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮای
ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﺑﺮای او ارﺳﺎل ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﻃﺮﯾﻖ واﺗﺲاپ اﻣﮑﺎن ﺧﻮاﻧﺪن ﯾﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎدن

ﭘﯿﺎمﻫﺎ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

اﯾﻦ ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎه ﺑﻪ ﻣﺪت ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .واﺗﺲاپ در اﯾﻦ ﯾﺎدداﺷﺖ ﻟﯿﻨﮏ ﺻﻔﺤﻪ
ﺟﺪﯾﺪ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی ﻣﺘﺪاول ﺧﻮد را ﻗﺮار داده ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﻗﺒﺎل ﮐﺎرﺑﺮان ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل را ﻫﻢ
ﺗﺸﺮﯾﺢ ﮐﺮده اﺳﺖ .واﺗﺲاپ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﮐﺎﻧﺖ ﮐﺎرﺑﺮان ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﭘﺲ از  ۱۲۰روز ﺣﺬف

ﻣﯽﺷﻮد.

اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ ﭘﯿﺎمرﺳﺎﻧﯽ ﭘﺲ از اﻋﻼم ﺗﻐﺮات ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮد در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎدات

ﮔﺴﺘﺮدهای از ﺳﻮی ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ .واﺗﺲاپ ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ارﺳﺎل اﻃﻼﻋﯿﻪای در درون اﯾﻦ
اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺮای ﺗﺪاوم اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺎت اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺧﻂ ﻣﺸﯽ ﺟﺪﯾﺪ

آنﻫﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﻨﻨﺪ.

واﺗﺲاپ در واﮐﻨﺶ ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎدات ﮔﻔﺖ ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺎرﺑﺮان ﭘﯿﺎم آنﻫﺎ را ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﺸﺪهاﻧﺪ و ﺑﻪ

دﻧﺒﺎل آن اﺷﺘﺮاکﮔﺬاری دادهﻫﺎ ﺑﺎ ﻓﯿﺴﺒﻮک را ﻣﻮﻗﺘﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﻖ اﻧﺪاﺧﺖ .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ از ﺳﺎل  ۲۰۱۶در
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺧﻮد اﻋﻼم ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺜﻞ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ و اﻃﻼﻋﺎت دﺳﺘﮕﺎه
ﮐﺎرﺑﺮان را ﺑﻪ ﻓﯿﺴﺒﻮک ﻣﯽدﻫﺪ .وﻟﯽ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺪﯾﺪ آنﻫﺎ ﺑﻪ ﻓﯿﺴﺒﻮک اﺟﺎزه ﺧﻮاﻫﺪ داد ﺗﺎ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت
ﭘﺮداﺧﺖ و ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮان واﺗﺲاپ دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت

ﻫﺪﻓﻤﻨﺪﺗﺮی را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ درآورد.

از زﻣﺎن اﻋﻼم ﺧﺒﺮ ﺗﻐﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ واﺗﺲاپ ،ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﻦ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﺑﻪ
ﭘﯿﺎمرﺳﺎنﻫﺎی دﯾﮕﺮی از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻠﮕﺮام و ﺳﯿﮕﻨﺎل ﻣﻬﺎﺟﺮت ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺗﻔﺎق ﺗﻠﮕﺮام ﭼﻨﺪ
وﻗﺖ ﭘﯿﺶ ﻣﺮز  ۵۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﺎرﺑﺮ را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

