ਤੁਹਾਡਾ ਨਵ� ਿਡਵਾਇਸ (ਉਪਕਰਨ)
ਵਰਤ�ਕਾਰ ਲਈ ਸਮਝੌਤਾ

[Organisation name]

ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵ� ਿਡਵਾਇਸ ਅਤੇ ਸਬੰ ਧਤ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਸਕਣ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਜਦ� ਅਸ� ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਿਵੱ ਚ “ਤੁਸ�” ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਕਰਦੇ

ਹ�, ਤ� ਅਸ� ਿਡਵਾਇਸ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਪ�ਾਪਤਕਰਤਾ(ਵ�) ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹ�।

ਤੁਸ� ਕਨ�ਕਿਟੰ ਗ ਸਕਾੱਟਲ� ਡ (https://connecting.scot) ਪ�ੋਗਰਾਮ ਰਾਹ� ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਿਜਸ ਨੂੰ ਸਕਾੱਟਲ� ਡ

ਸਰਕਾਰ ਵੱ ਲ� ਿਵੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿਦੱ ਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਪ�ੋਗਰਾਮ ਦਾ ਪ�ਬੰਧ ਸਕਾੱਿਟਸ਼ ਕ� ਸਲ ਫਾਰ ਵਲੰਟਰੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਜ਼ (ਐ�ਸ.ਸੀ.ਵੀ.ਓ.) ਵੱ ਲ� ਕੀਤਾ

ਜ�ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਥਾਨਕ ਕ� ਸਲ ਵੱ ਲ� ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ।

ਿਡਵਾਇਸ, ਅਤੇ ਿਜੱ ਥੇ ਿਕਧਰੇ ਸੰ ਭਵ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਇੰ ਟਰਨ��ਟ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਸੁਿਵਧਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਿਕਵ� ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਨਾ ਹੈ

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਿਡਵਾਇਸ, ਸਾਡੇ ਵੱ ਲ� ਮੁਹੱਈਆ ਇੰ ਟਰਨ��ਟ ਸੰ ਪਰਕ-ਸੁਿਵਧਾ, ਜ� ਇਸ ਵਰਤ�ਕਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਿਵੱ ਚ ਸਾਨੂੰ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ
ਹੈ, ਤ� ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅੱ ਗੇ ਿਦੱ ਤੇ ਸੰ ਪਰਕ ਵੇਰਿਵਆਂ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੋ:

[Digital Champion name and contact details]

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨ�ਕਿਟੰ ਗ ਸਕਾੱਟਲ� ਡ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ, ਤ� ਤੁਸ� ਅੱ ਗੇ ਿਦੱ ਤੇ ਵੇਰਿਵਆਂ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਿਦਆਂ ਅਿਜਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:
ਹੈਲਪਲਾਈਨ: 0800 0 590 690 (ਸੋਮਵਾਰ ਤ� ਸ਼ੁੱ ਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤ� ਬਾਅਦ ਦੁਪਿਹਰ 4 ਵਜੇ ਤੱ ਕ)
ਈਮੇਲ: help@connecting.scot

ਿਨਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤ�

ਿਡਵਾਇਸ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਕੇ, ਤੁਸ� ਇਸ ਗੱ ਲ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਸ� ਅੱ ਗੇ ਿਦੱ ਤੇ ਿਨਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤ� ਪੜ� ਅਤੇ ਸਮਝ
ਲਈਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਤੁਸ� ਇਨ�� ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਹੁੰ ਦੇ ਹੋ:
•

ਹੁਣ ਤੁਸ� ਿਡਵਾਇਸ ਲੈ ਿਲਆ ਹੈ। ਪਰ, ਇਹ ਇਸ ਸਦਭਾਵ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਿਦੱ ਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ� ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੀ ਵਰਤ�

ਲਈ ਿਡਵਾਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱ ਖੋਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਡਵਾਇਸ ਦੀ ਅੱ ਗੇ ਤ� ਲੋ ੜ ਨਹ� ਹੁੰ ਦੀ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵਾਪਸ ਕਰ ਿਦਓ ਤ� ਜੋ ਅਸ�
ਇਹ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਿਵਅਕਤੀ ਜ� ਪਿਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕੀਏ ਿਜਸ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪ�ਦੀ ਹੈ।
•

ਿਡਵਾਇਸ ਅਤੇ ਇੰ ਟਰਨ��ਟ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਵਰਤ� ਕਰਨ ਦੀ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਤੁਸ� ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਿਕ
ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਬੰ ਦੀ(ਆਂ) ਨਹ� ਹੈ(ਹਨ) ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਡਵਾਇਸ ਅਤੇ/ਜ� ਇੰ ਟਰਨ��ਟ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨ ਤ� ਰੋਕਦੀ(ਆਂ) ਹੈ(ਹਨ)।

•

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਘਰੇਲੂ ਬਰਾੱਡਬ�ਡ ਨਹ� ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਬਾਇਲ ਵਾਈ-ਫਾਈ ਿਡਵਾਇਸ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਮੋਬਾਇਲ ਨ��ਟਵਰਕ ’ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਇੰ ਟਰਨ��ਟ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਸਮਰੱ ਥ ਬਣਾਏਗਾ। ਇਹ ਿਡਵਾਇਸ 24 ਮਹੀਿਨਆਂ ਦੀ ਿਮਆਦ ਲਈ ਅਸੀਮਤ ਡੇਟਾ ਨਾਲ ਆ�ਦਾ ਹੈ (ਜੋ ਉਿਚਤ ਵਰਤ�
ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਿਹਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ)। 24 ਮਹੀਿਨਆਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਬਾਇਲ ਡੇਟਾ ਜ� ਘਰੇਲੂ ਬਰਾੱਡਬ�ਡ ਲਈ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਇੰ ਤਜਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ
ਹੋਵੇਗੀ। ਅਸ� ਿਵਕਲਪ� ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝਣ ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ ਲਈ ਸਮ� ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਉਣ ’ਤੇ ਅਗਲੇ ਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ�ਗੇ। ਇਸ

ਮੋਬਾਇਲ ਕਨ�ਕਸ਼ਨ ਲਈ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਐ�ਸ.ਸੀ.ਵੀ.ਓ. ਕੋਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋ ਦਾ ਿਨਰੀਖਣ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਪਰ ਇਹ ਨਹ�

ਦੇਖ ਸਕੇਗੀ ਿਕ ਤੁਸ� ਇੰ ਟਰਨ��ਟ ਦੀ ਵਰਤ� ਿਕਸ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ/ਜ� ਿਕਹੜੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟ� ’ਤੇ ਤੁਸ� ਜ�ਦੇ ਹੋ - ਐ�ਸ.ਸੀ.ਵੀ.ਓ. ਮਿਹਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ
ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤ� ਦੇਖਦੀ ਹੈ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿਧਆਨ ਿਦਓ ਿਕ ਐ�ਸ.ਸੀ.ਵੀ.ਓ. ਉਸ ਸਮ� ਮੋਬਾਇਲ ਵਾਈ-ਫਾਈ ਨੂੰ ਬੰ ਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ

ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕੁਝ ਮਹੀਿਨਆਂ ਅੰ ਦਰ ਨਹ� ਵਰਿਤਆ ਜ�ਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਨ�ਕਸ਼ਨ ਸਬੰ ਧੀ ਸਮੱ ਿਸਆ ਹੈ ਤ� ਤੁਸ� ਵੋਡਾਫ਼ੋਨ ਨਾਲ

ਿਸੱ ਧਾ ਸੰ ਪਰਕ ਨਹ� ਕਰ ਸਕੋਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜ� ਫੇਰ ਫ�ੀ-ਫ਼ੋਨ ਕਨ�ਕਿਟੰ ਗ ਸਕਾੱਟਲ� ਡ ਹੈਲਪਲਾਈਨ

ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਤੁਸ� ਵੋਡਾਫ਼ੋਨ ਦੇ ਿਨਯਮ� ਅਤੇ ਸ਼ਰਤ� ਮੁਤਾਬਕ ਮੋਬਾਇਲ ਵਾਈ-ਫਾਈ ਿਡਵਾਇਸ ਵਰਤਣ ਲਈ ਸਿਹਮਤ ਹੁੰ ਦੇ ਹੋ। ਤੁਸ� ਇਹ ਗੱ ਲ
ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਿਕ ਜੇ ਤੁਸ� ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇੰ ਟਰਨ��ਟ ਸੰ ਪਰਕ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤ� ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤ� ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨ�ਿਟਸ ਿਦੱ ਤੇ ਬਗੈਰ ਰੱ ਦ ਜ�

ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
•

ਿਡਵਾਇਸ ਦੇ ਨੁਕਸ� ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਕ ਦੀ ਵਾਰੰ ਟੀ ਰਾਹ� ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵਾਰੰ ਟੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਕਵਰ ਨਹ� ਕਰਦੀ ਜੋ ਤੁਸ�
ਿਡਵਾਇਸ ਨੂੰ ਪਹੁੰ ਚਾ�ਦੇ ਹੋ, ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਅਚਾਨਕ ਹੋਇਆ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਡਵਾਇਸ ਿਵੱ ਚ ਨੁਕਸ ਹੈ ਤ� ਤੁਸ� �ਪਰ ਨ�ਟ ਕੀਤੇ
ਸੰ ਪਰਕ ਵੇਰਿਵਆਂ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱ ਸ ਸਕਦੇ ਹੋ।

•

ਿਡਵਾਇਸ ਦੀ ਸਰਿਵਸ, ਸ�ਭ-ਸੰ ਭਾਲ ਅਤੇ ਿਧਆਨ ਰੱ ਖਣ ਦੀ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਿਡਵਾਇਸ ਦੀ ਸਰਿਵਸ ਕਰਨ ਜ� ਸ�ਭ-ਸੰ ਭਾਲ ਕਰਨ ਦੀ
ਕੋਈ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀ ਨਹ� ਹੁੰ ਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਐ�ਸ.ਸੀ.ਵੀ.ਓ., ਸਕਾੱਟਲ� ਡ ਸਰਕਾਰ ਜ� ਤੁਹਾਡੀ ਲੋ ਕਲ ਕ� ਸਲ ਦੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਿਡਵਾਇਸ ਲਈ
ਉਤਪਾਦਕ ਦੇ ਿਨਯਮ� ਅਤੇ ਸ਼ਰਤ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਹਮਤ ਹੁੰ ਦੇ ਹੋ।

•

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਡਵਾਇਸ ਨੂੰ ਸੈ�ਟ-ਅੱ ਪ ਕਰਨ ਅਤੇ/ਜ� ਵਰਤਣ ਲਈ ਿਕਸੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ, ਤ� ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤ� ਪਿਹਲ� ਸਾਨੂੰ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ।
ਤੁਸ� ਕਨ�ਕਿਟੰ ਗ ਸਕਾੱਟਲੈ �ਡ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

•

ਿਕ�ਿਕ ਕਨ�ਕਿਟੰ ਗ ਸਕਾੱਟਲ� ਡ ਨੂੰ ਸਕਾੱਟਲੈ �ਡ ਸਰਕਾਰ ਵੱ ਲ� ਿਵੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿਦੱ ਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋ ਕਲ ਕ� ਸਲ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਾਲ

ਐ�ਸ.ਸੀ.ਵੀ.ਓ. ਵੱ ਲ� ਇਸ ਦਾ ਪ�ਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸ� ਇਨ�� ਸੰ ਸਥਾਵ� ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱ ਲ� ਿਡਵਾਇਸ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ

ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੇ ਹ�। ਇਹ ਡੇਟਾ ਸ�ਝਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਿਜ਼ਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਸਮਝਤੇ ਦੀ ਅੰ ਿਤਕਾ ਨਾਲ ਕਨ�ਕਿਟੰ ਗ
ਸਕਾੱਟਲ� ਡ ਦੇ ਿਨ�ਜਤਾ ਨ�ਿਟਸ ਿਵੱ ਚ ਉਪਬਲਧ ਹੈ। ਤੁਸ� ਇੱ ਥੇ ਵੀ ਿਨ�ਜਤਾ ਨ�ਿਟਸ ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:

www.connecting.scot/privacy। ਿਵਹਾਰ� ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਿਵੱ ਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਸਮ�-ਸਮ� ’ਤੇ ਇਸ ਿਨ�ਜਤਾ ਨ�ਿਟਸ ਨੂੰ

ਅੱ ਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਸ� ਇਹ ਿਸਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹ� ਿਕ ਤੁਸ� ਇੰ ਟਰਨ��ਟ ਪਹੁੰ ਚ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਤ� ਬਾਅਦ ਿਲੰਕ ’ਤੇ ਸਮ�-ਸਮ�
’ਤੇ ਿਨ�ਜਤਾ ਨ�ਿਟਸ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰੋ। ਤੁਸੀ ਇਸ ਗੱ ਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਿਹਮਤ ਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਸ� ਇਸ ਿਨ�ਜਤਾ ਨ�ਿਟਸ ਨੂੰ ਪੜ� ਅਤੇ ਸਮਝ
ਿਲਆ ਹੈ।

•

ਜੇ ਤੁਸ� ਅਗਲੇ 24 ਮਹੀਿਨਆਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਸੰ ਪਰਕ ਵੇਰਵੇ ਬਦਲਦੇ ਹੋ ਤ� ਤੁਸ� ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱ ਸਣ ਲਈ ਸਿਹਮਤ ਹੁੰ ਦੇ ਹੋ।

•

ਤੁਸ� ਇਸ ਗੱ ਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ 24 ਮਹੀਿਨਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ ਵੱ ਲ� ਜ� ਕਨ�ਕਿਟੰ ਗ ਸਕਾੱਟਲ� ਡ ਟੀਮ ਵੱ ਲ� ਸੰ ਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ
ਹੈ ਤ� ਜੋ ਅਸ� ਉਨ�� ਫਾਇਿਦਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਸਕੀਏ ਜੋ ਘਰ ਿਵੱ ਚ ਿਡਵਾਇਸ ਅਤੇ ਇੰ ਟਰਨ��ਟ ਰੱ ਖਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਏ ਹਨ।

•

ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ ਕਨ�ਕਿਟੰ ਗ ਸਕਾੱਟਲ� ਡ ਨੂੰ ਸਕਾੱਟਲੈ �ਡ ਸਰਕਾਰ ਵੱ ਲ� ਿਵੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿਦੱ ਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋ ਕਲ ਕ� ਸਲ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ
ਨਾਲ ਐ�ਸ.ਸੀ.ਵੀ.ਓ. ਵੱ ਲ� ਇਸ ਦਾ ਪ�ਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਨ�� ਦੂਜੀਆਂ ਿਧਰ� ਦੇ ਵੀ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਿਹਤ ਅਿਧਕਾਰ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।

ਮ� ਇਸ ਵਰਤ�ਕਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਪੜ� ਅਤੇ ਸਮਝ ਿਲਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮ� ਸ਼ਰਤ� ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਹਮਤ ਹੁੰ ਦਾ/ਹੁੰ ਦੀ ਹ�:
ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ
ਤੁਹਾਡੇ ਦਸਤਖ਼ਤ
ਿਮਤੀ

ਵਰਤ�ਕਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਅੰ ਿਤਕਾ 1

ਿਨ�ਜਤਾ ਨ�ਿਟਸ
ਇਸ ਿਨ�ਜਤਾ ਨ�ਿਟਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼
ਜੇ ਤੁਸ� ਕਨ�ਕਿਟੰ ਗ ਸਕਾੱਟਲ� ਡ ਪ�ੋਗਰਾਮ (https://connecting.scot) ਤਿਹਤ ਿਡਵਾਇਸ ਅਤੇ/ਜ� ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤ� ਇਹ ਿਨ�ਜਤਾ

ਨ�ਿਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱ ਸੇਗਾ ਿਕ ਅਸ� ਤੁਹਾਡੇ ਿਨ�ਜੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤ� ਿਕਵ� ਕਰਦੇ ਹ�, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਿਧਕਾਰ� ਬਾਰੇ ਦੱ ਸਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਿਨ�ਜੀ
ਡੇਟਾ ਬਾਰੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।

ਅਸ� ਆਪਣੇ ਿਵਹਾਰ� ਜ� ਕਾਨੂੰਨ ਿਵੱ ਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਸਮ�-ਸਮ� ’ਤੇ ਇਸ ਿਨ�ਜਤਾ ਨ�ਿਟਸ ਨੂੰ ਅੱ ਪਡੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ� ਪਰ ਜੇ ਅਸ�
ਅਿਜਹਾ ਕਰਦੇ ਹ�, ਤ� ਅਸ� ਵਾਜਬ ਤੌਰ ’ਤੇ ਿਵਵਹਾਰਕ ਹੋਣ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਨ�ਜਤਾ ਨ�ਿਟਸ ਦੀ ਅੱ ਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਕਾਪੀ ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚ ਮੁਹੱਈਆ
ਕਰਵਾਵ�ਗੇ। ਇਹ ਿਨ�ਜਤਾ ਨ�ਿਟਸ ਆਖ਼ਰੀ ਵਾਰੀ 20/11/2020 ਨੂੰ ਅੱ ਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ।

ਅਸ� ਕੌ ਣ ਹ�

ਕਨ�ਕਿਟੰ ਗ ਸਕਾੱਟਲ� ਡ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਕਾੱਟਲ� ਡ ਸਰਕਾਰ ਵੱ ਲ� ਿਵੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿਦੱ ਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵੱ ਲ� ਚਲਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਸਕਾੱਿਟਸ਼ ਕ� ਸਲ ਫਾਰ
ਵਲੰਟਰੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਜ਼ (ਐ�ਸ.ਸੀ.ਵੀ.ਓ.) ਵੱ ਲ� ਸਕਾੱਟਲ� ਡ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫ� ਪ�ੋਗਰਾਮ ਦਾ ਪ�ਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ - ਐ�ਸ.ਸੀ.ਵੀ.ਓ. ਸਕਾੱਟਲ� ਡ ਿਵੱ ਚ
ਰਿਜਸਟਰ ਇੱ ਕ ਚੈਿਰਟੀ ਹੈ ਿਜਸ ਦਾ ਚੈਿਰਟੀ ਨੰਬਰ SC003558 ਹੈ ਅਤੇ Mansfield Traquair Centre, 15 Mansfield Place,

Edinburgh, EH3 6BB ਿਵਖੇ ਇਸ ਦਾ ਰਿਜਸਟਰ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ। ਕਨ�ਕਿਟੰ ਗ ਸਕਾੱਟਲ� ਡ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋ ਕਲ ਕ� ਸਲ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਸੈਕਟਰ ਜ� ਜਨਤਕ
ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਸੰ ਗਠਨ ਵੱ ਲ� ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਤਿਹਤ ਿਡਵਾਇਸ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਕਨ�ਕਿਟੰ ਗ ਸਕਾੱਟਲ� ਡ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਿਨ�ਜੀ ਡੇਟਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਕਾੱਟਲ� ਡ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਸ ਿਨ�ਜੀ ਡੇਟਾ
ਦੀ ਡੇਟਾ ਕੰ ਟਰੋਲਰ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸ� ਪ�ਗ
ੋ ਰਾਮ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਐ�ਸ.ਸੀ.ਵੀ.ਓ. ਸਕਾੱਟਲ� ਡ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡੇਟਾ ਪ�ੋਸੈਸਰ ਹੈ - ਅਿਜਹਾ ਇਸ
ਲਈ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਐ�ਸ.ਸੀ.ਵੀ.ਓ. ਸਕਾੱਟਲ� ਡ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫ� ਡੇਟਾ ਸਟੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪ�ਬੰਧ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਿਨ�ਜਤਾ ਨ�ਿਟਸ ਤਿਹਤ,
“ਅਸ�”, “ਸਾਨੂੰ”, “ਸਾਡਾ” ਦੇ ਹਵਾਿਲਆਂ ਦਾ ਅਰਥ ਸਕਾੱਟਲ� ਡ ਸਰਕਾਰ ਹੈ।

ਿਜਹੜਾ ਸੰ ਗਠਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਡਵਾਇਸ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਵੀ ਸਕਾੱਟਲ� ਡ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ�ੋਸਸ
ੈ ਰ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤ� ਿਨ�ਜੀ ਡੇਟਾ ਇਕੱ ਤਰ ਕਰਦਾ ਹੈ
(ਅਤੇ ਇਹ ਐ�ਸ.ਸੀ.ਵੀ.ਓ. ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ)।

ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਿਕਵ� ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਨਾ ਹੈ

ਜੇ ਇਸ ਿਨ�ਜਤਾ ਨ�ਿਟਸ ਸਬੰ ਧੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪ�ਸ਼ਨ ਹਨ ਜ� ਇਸ ਬਾਰੇ ਿਕ ਅਸ� ਕਨ�ਕਿਟੰ ਗ ਸਕਾੱਟਲ� ਡ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਦੇ ਉਦੇਸ਼� ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਿਨ�ਜੀ
ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤ� ਿਕਵ� ਕਰਦੇ ਹ�, ਤ� ਤੁਸ� ਅੱ ਗੇ ਿਦੱ ਤੇ ਵੇਰਿਵਆਂ ’ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:
ਤੁਸ� ਈਮੇਲ ਜ� ਫ਼ੋਨ ਰਾਹ� ਇੱ ਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:
help@connecting.scot
0800 0 590 690

ਅਸ� ਿਕਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱ ਤਰ ਕਰਦੇ ਹ�?
ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱ ਤਰ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਉਸ ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ:
• ਨਾਮ

• ਜਨਮ ਿਮਤੀ

• ਸੰ ਪਰਕ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ
• ਈਮੇਲ ਪਤਾ

• ਟਾਊਨ/ਿਸਟੀ
• ਪੋਸਟਕੋਡ

• ਲੋ ਕਲ ਅਥਾਰਟੀ

• ਪਿਰਵਾਰ ਿਵੱ ਚ ਬਾਲਗ� ਦੀ ਿਗਣਤੀ

• ਪਿਰਵਾਰ ਿਵੱ ਚ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ

• ਪਿਰਵਾਰ ਿਵੱ ਚ ਬਾਲਗ� ਦੀਆਂ ਉਮਰ�

• ਪਿਰਵਾਰ ਿਵੱ ਚ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੀਆਂ ਉਮਰ�

• ਇਸ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸ� ਿਕਹੜਾ ਮਾਪਦੰ ਡ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ - ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਿਕ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਹੰ ਦੇ
ਬੱ ਚੇ ਹਨ, ਕੀ ਤੁਸ� ਕੇਅਰ ਲੀਵਰ ਹੋ ਜ� ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਿਜਸ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਮਹ�ਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਜ਼ਆਦਾ ਇਕੱ ਲੇ ਹੋਣ ਦੀ
ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਹੈ।

• ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਾਹਜਤਾ ਹੈ

• ਪਿਰਵਾਰ ਿਵੱ ਚ ਿਡਜੀਟਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਪੱ ਧਰ

• ਪਿਰਵਾਰ ਿਵੱ ਚ ਿਡਜੀਟਲ ਹੁਨਰ� ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਪੱ ਧਰ
• ਿਡਵਾਇਸ ਿਸਮ (ਐ�ਸ.ਆਈ.ਐ�ਮ.) ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ

ਅਸ� ਪਰਸਪਰ-ਗੱ ਲਬਾਤ ਦੇ ਵੇਰਿਵਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਿਰਕਾਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ� ਜੋ ਅਸ� ਜ� ਸਾਡੇ ਭਾਈਵਾਲ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਦੇ ਉਦੇਸ਼� ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਮਸਾਲ ਲਈ ਜੇ ਤੁਸ� ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਈਮੇਲ ਜ� ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਨ�� ਵੇਰਿਵਆਂ ਨੂੰ ਿਰਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਅਸ� ਪ�ੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਪ�ਤੀਕਰਮ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤ� ਪੁੱ ਛ ਸਕਦੇ ਹ� ਅਤੇ ਅਸ� ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤ� ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱ ਤਰ ਕਰ�ਗੇ।

ਜੇ ਤੁਸ� ਸਾਡੇ ਤ� ਇੰ ਟਰਨ��ਟ ਸੰ ਪਰਕ-ਸੁਿਵਧਾ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤ� ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤ� ਦੇ ਵੇਰਿਵਆਂ ਤੱ ਕ ਵੀ ਪਹੁੰ ਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ (ਪਰ ਅਸ�
ਇਹ ਨਹ� ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਿਕ ਤੁਸ� ਇੰ ਟਰਨ��ਟ ਲਈ ਕੀ ਵਰਤ� ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ/ਜ� ਤੁਸ� ਿਕਹੜੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟ� ’ਤੇ ਜ�ਦੇ ਹੋ।

ਅਸ� ਤੁਹਾਡੀ ਿਨ�ਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਕਵ� ਇਕੱ ਤਰ ਕਰਦੇ ਹ�?

ਤੁਸ� ਸਾਡੇ ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ ਜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੱ ਤਰ-ਿਵਹਾਰ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਿਨ�ਜੀ ਡੇਟਾ ਿਸੱ ਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸ� ਅਿਸੱ ਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਿਨ�ਜੀ ਡੇਟਾ

ਵੀ ਪ�ਾਪਤ ਕਰ�ਗੇ (ੳ) ਐ�ਸ.ਸੀ.ਵੀ.ਓ. ਅਤੇ ਉਸ ਸੰ ਗਠਨ ਤ� ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਡਵਾਇਸ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਗੇ, ਅਤੇ (ਅ) ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਇਲ ਡੇਟਾ
ਦੀ ਵਰਤ� ਤ� ਜੇ ਅਸ� ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰ ਟਰਨ��ਟ ਸੰ ਪਰਕ-ਸੁਿਵਧਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੇ ਹ�।

ਅਸ� ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤ� ਿਕਵ� ਕਰ�ਗੇ?

ਅਸ� ਇਸ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤ� ਇਨ�� ਗੱ ਲ� ਲਈ ਕਰ�ਗੇ:

• ਤੁਹਾਡੇ ਿਡਵਾਇਸ ਅਤੇ ਇੰ ਟਰਨ��ਟ ਕਨ�ਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤ� ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ

• ਪ�ੋਜੈਕਟ, ਤੁਹਾਡੇ ਿਡਵਾਇਸ ਜ� ਤੁਹਾਡੇ ਇੰ ਟਰਨ��ਟ ਕਨ�ਕਸ਼ਨ ਲਈ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਬੰ ਧੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ
• ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵ� ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ�ਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ
• ਪ�ੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਮੁਲ�ਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ

• ਮੋਬਾਇਲ ਸੰ ਪਰਕ-ਸੁਿਵਧਾ ਦੇ ਕੰ ਟਰੈਕਟ� ਦਾ ਪ�ਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ

• ਉਨ�� ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਬਾਰੇ, ਿਜਨ�� ਨ� ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੁਪਤ ਅੰ ਕਿੜਆਂ ਦੀਆਂ ਿਰਪੋਰਟ� ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ
• ਆਡੀਟਰ� ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਬੂਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕ ਜਨਤਕ ਫੰ ਡ� ਨੂੰ ਿਕਵ� ਖ਼ਰਿਚਆ ਿਗਆ ਹੈ

ਸਕਾੱਟਲ� ਡ ਸਰਕਾਰ �ਪਰ ਿਦੱ ਤੇ ਉਦੇਸ਼� ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਿਨ�ਜੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਪ�ੋਸੈਿਸੰ ਗ ਲਈ ਅੱ ਗੇ ਿਦੱ ਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ �ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ: ਕੰ ਟਰੋਲਰ

(ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਆਰ. ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 6 (1) (ਈ)) ਿਵੱ ਚ ਿਨਿਹਤ ਜਨਤਕ ਿਹੱ ਤ ਿਵੱ ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਰਜ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਲਈ ਜ� ਅਿਧਕਾਰਕ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ
ਵਰਤ� ਲਈ ਪ�ੋਸੈਿਸੰ ਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਸਕਾੱਟਲ� ਡ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰੋਕਤ ਉਦੇਸ਼� ਲਈ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼�ੇਣੀ (ਿਸਹਤ) ਡੇਟਾ ਦੀ ਪ�ੋਸਿੈ ਸੰ ਗ ਲਈ ਅੱ ਗੇ ਿਦੱ ਤੀ ਵਧੀਕ ਸ਼�ੇਣੀ �ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਪ�ੋਸੈਿਸੰ ਗ

ਿਨ�ਜੀ ਡੇਟਾ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਿਜਸ ਨੂੰ ਡੇਟਾ ਸਬਜੈਕਟ ਵੱ ਲ� ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ (ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਆਰ. ਆਰਟੀਕਲ 9(2) (ਈ))।

ਕੀ ਅਸ� ਤੁਹਾਡਾ ਡੇਟਾ ਸ�ਝਾ ਕਰਦੇ ਹ�?

ਅਸ� ਖਾਸ ਹਾਲਾਤ ਿਵੱ ਚ ਹੋਰਨ� ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਿਨ�ਜੀ ਡੇਟਾ ਸ�ਝਾ ਕਰਦੇ ਹ�:
•

ਐ�ਸ.ਸੀ.ਵੀ.ਓ. ਦੀ ਅਿਜਹੀ ਿਧਰ ਵੱ ਜ� ਤੁਹਾਡੇ ਿਨ�ਜੀ ਡੇਟਾ ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੀ ਤਰਫ� ਪ�ੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਦਾ ਪ�ਬੰਧ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਐ�ਸ.ਸੀ.ਵੀ.ਓ.

ਪ�ੋਗਰਾਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਹਾਡਾ ਿਡਵਾਇਸ ਅਤੇ ਇੰ ਟਰਨ��ਟ ਕਨ�ਕਸ਼ਨ ਵਰਤਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਸੱ ਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
•

ਤੁਹਾਡਾ ਿਨ�ਜੀ ਡੇਟਾ ਇਕੱ ਤਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੰ ਗਠਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸੰ ਗਠਨ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਡਵਾਇਸ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਨ�� ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ
ਿਨ�ਜੀ ਡੇਟਾ ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਅਿਜਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

•

ਅਸ� ਖਾਸ ਸੇਵਾਵ� ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤੀਜੀ ਿਧਰ ਦੇ ਸੇਵਾ ਪ�ਦਾਤਾਵ� ਅਤੇ ਸਪਲਾਇਰ� ਨਾਲ ਅਨੁਬੰਧ ਕਰਦੇ ਹ� (ਿਮਸਾਲ ਲਈ ਆਪਣੇ

ਸੀ.ਆਰ.ਐ�ਮ. ਿਸਸਟਮ ਦਾ ਪ�ਬੰਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਸਿਟੰ ਗ ਸੇਵਾਵ� ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ)। ਸਾਡੇ ਤੀਜੀ ਿਧਰ ਦੇ ਸੇਵਾ ਪ�ਦਾਤਾਵ� ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ
ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਹਾਡੇ ਿਨ�ਜੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵ� ਸੁਰੱਿਖਆ ਉਪਾਅ ਲੈ ਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।

•

ਤੁਹਾਡੀ ਲੋ ਕਲ ਕ� ਸਲ ਦੀ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਿਨ�ਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚ ਨਹ� ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਤੁਸ� ਪ�ੋਗਰਾਮ ਲਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਦ� ਤੱ ਕ

ਅਿਜਹੀ ਸ�ਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰਨ� ਸੇਵਾਵ� ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚ ਅਤੇ/ਜ� ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਈ ਨਹ� ਹੁੰ ਦੀ। ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸ�ਝਾ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਤ�

ਫੇਰ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋ ਕਲ ਕ� ਸਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਿਦਆਂ ਇੱ ਕ ਵੱ ਖਰਾ ਿਨ�ਜਤਾ ਨ�ਿਟਸ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇਗੀ ਿਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤ� ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੇ ਿਨ�ਜੀ ਡੇਟਾ
ਨੂੰ ਿਕਵ� ਵਰਤਣਗੇ।

•
•

ਅਸ� ਤੁਹਾਡਾ ਿਨ�ਜੀ ਡੇਟਾ ਤੀਜੀਆਂ ਿਧਰ� ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ�ਗੇ ਿਜੱ ਥੇ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।
ਅਸ� ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਿਕਸੇ ਦੂਜੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ�ਗੇ ਿਜਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱ ਲ� ਅਿਧਕਾਰ ਪ�ਾਪਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ

ਅਸ� ਤੁਹਾਡੇ ਤ� ਜੋ ਿਨ�ਜੀ ਡੇਟਾ ਇਕੱ ਤਰ ਕਰਦੇ ਹ� ਉਸ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਯੂ.ਕੇ. ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਜ� ਯੂਰਪੀਅਨ ਇਕਨਾਿਮਕ ਏਰੀਆ (ਈ.ਈ.ਏ.) ਅੰ ਦਰ ਸਟੋਰ

ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸ� ਯੂ.ਕੇ. ਜ� ਈ.ਈ.ਏ. ਤ� ਬਾਹਰ ਡੇਟਾ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ� ਿਜੱ ਥੇ ਸਾਡੇ ਸੇਵਾ ਪ�ਦਾਤਾ ਯੂ.ਕੇ. ਜ� ਈ.ਈ.ਏ. ਤ� ਬਾਹਰ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਹੋਸਟ,
ਪ�ੋਸੈਸ ਜ� ਸਟੋਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਿਜੱ ਥੇ ਅਸ� ਅਿਜਹਾ ਕਰਦੇ ਹ�, ਅਸ� �ਥੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵ�ਗੇ ਿਕ ਤਬਾਦਲਾ ਢੁਕਵ�ਪਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਇੱ ਕ

ਦੇਸ਼ ਿਵੱ ਚ ਜ� ਅਿਜਹੇ ਹਾਲਾਤ ਿਵੱ ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਿਜੱ ਥੇ ਅਸ� ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਿਖਆ ਕਾਨੂੰਨ� (ਿਮਸਾਲ ਲਈ ਿਮਆਰੀ ਅਨੁਬੰਧਕ ਮਦ�) ਅਨੁਸਾਰ
ਤੁਹਾਡੇ ਿਨ�ਜੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਲਈ ਢੁਕਵ� ਸੁਰੱਿਖਆ-ਉਪਾਅ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਅਸ� ਿਕੰ ਨ� ਿਚਰ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਡੇਟਾ ਰੱ ਖਦੇ ਹ�?

ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਸ� ਇਸ ਿਨ�ਜਤਾ ਨ�ਿਟਸ ਿਵੱ ਚ ਦੱ ਸੀ ਵਰਤ� ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣ ਤ� ਬਗੈਰ ਇਸ ਤੋ ਿਜ਼ਆਦਾ ਸਮ� ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਿਨ�ਜੀ ਡੇਟਾ ਕੋਲ ਨਹ� ਰੱ ਖ�ਗੇ,
ਜਦ� ਤੱ ਕ ਸਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਜ� ਿਕਸੇ ਿਵਿਨਯਮ ਸਬੰ ਧੀ ਜ਼ਰੂਰਤ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਿਨ�ਜੀ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਿਜ਼ਆਦਾ ਸਮ� ਤੱ ਕ ਰੱ ਖਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹ� ਹੁੰ ਦੀ।

ਿਨ�ਜੀ ਡੇਟਾ ਲਈ ਢੁਕਵ� ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਸੰ ਭਾਲ ਕੇ ਰੱ ਖਣ ਦੀ ਿਮਆਦ ਦਾ ਿਨਰਧਾਰਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਸ� ਡੇਟਾ ਦੀ ਮਾਤਰਾ, ਿਕਸਮ, ਅਤੇ ਸੰ ਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ

ਿਨ�ਜੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਅਣਅਿਧਕਾਿਰਤ ਵਰਤ� ਜ� ਪ�ਗਟਾਵੇ ਤ� ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਸੰ ਭਾਵੀ ਜੋਖਮ, ਤੁਹਾਡੇ ਿਨ�ਜੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਸਾਡੇ ਵੱ ਲ� ਪ�ਿਕਿਰਆ ਲਈ ਉਦੇਸ਼�, ਇਹ ਿਵਚਾਰ
ਕਰਨ ਲਈ ਿਕ ਕੀ ਅਸ� ਹੋਰਨ� ਸਾਧਨ� ਰਾਹ� ਉਨ�� ਉਦੇਸ਼� ਦੀ ਪ�ਾਪਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ�, ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ� ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹ�।

ਕੁਝ ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵੱ ਚ ਅਸ� ਤੁਹਾਡੇ ਿਨ�ਜੀ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹ� ਤ� ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਅੱ ਗੇ ਤ� ਕੋਈ ਸਬੰ ਧ ਨਾ ਰਿਹ ਸਕੇ, ਅਿਜਹੀ ਸੂਰਤ
ਿਵੱ ਚ ਅਸ� ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਰੇ ਨ�ਿਟਸ ਤ� ਬਗੈਰ ਅਿਜਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹ�।

ਅਸ� ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਸੇਵਾ ਬੰ ਦ ਕਰਨ ਤ� ਿਤੰ ਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੁਹਾਡੇ ਿਨ�ਜੀ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਿਮਟਾ ਦੇਵ�ਗੇ।

ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਰਿਵਆਂ ਨੂੰ ਅੱ ਪਡੇਟ ਰੱ ਖਣਾ

ਤੁਹਾਡੇ ਿਨ�ਜੀ ਵੇਰਿਵਆਂ, ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰ ਪਰਕ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਿਵੱ ਚ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤ� ਬਾਅਦ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਛੇਤੀ ਤ� ਛੇਤੀ ਸਾਡੇ
ਨਾਲ ਉਪਰੋਕਤ ਸੰ ਪਰਕ ਵੇਰਿਵਆਂ ’ਤੇ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ।

ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਿਧਕਾਰ

ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਿਖਆ ਕਾਨੂੰਨ� ਤਿਹਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱ ਗੇ ਿਦੱ ਤੇ ਅਿਧਕਾਰ ਹਨ:

• ਪਹੁੰ ਚ: ਆਪਣੇ ਿਨ�ਜੀ ਡੇਟਾ ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦਾ (ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਡੇਟਾ ਸਿਹਭਾਗੀ ਦੀ ਪਹੁੰ ਚ ਲਈ ਬੇਨਤੀ’ ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ)। ਇਹ
ਸਾਡੇ ਵੱ ਲ� ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਰੱ ਖੇ ਿਨ�ਜੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਨਕਲ ਲੈ ਣ ਅਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱ ਥ ਬਣਾ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਸ� ਇਸਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰ ਗ ਨਾਲ
ਪ�ਿਕਿਰਆ-ਬੱ ਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹ�।

• ਸੋਧ: ਸਾਡੇ ਵੱ ਲ� ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਰੱ ਖੇ ਿਨ�ਜੀ ਡੇਟਾ ਿਵੱ ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱ ਲ� ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਰੱ ਖੇ ਅਧੂਰੇ ਜ� ਗ਼ਲਤ
ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱ ਥ ਬਣਾ�ਦਾ ਹੈ, ਹਾਲ�ਿਕ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱ ਲ� ਸਾਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਨਵ� ਡੇਟਾ ਦੀ ਦਰੁਸਤਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦੀ
ਲੋ ੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।

• ਿਮਟਾਉਣਾ (ਕੱ ਢਣਾ): ਆਪਣੇ ਿਨ�ਜੀ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਕੱ ਢੇ ਜਾਣ ਦਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਿਨ�ਜੀ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਿਮਟਾਉਣ ਜ� ਕੱ ਢਣ ਲਈ ਕਿਹੰ ਦਾ ਹੈ ਿਜੱ ਥੇ ਸਾਡੇ ਵੱ ਲ�

ਇਸ ਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਉਿਚਤ ਕਾਰਨ ਨਹ� ਹੁੰ ਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ �ਥੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਿਨ�ਜੀ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਿਮਟਾਉਣ ਜ� ਕੱ ਢਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਣ
ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਿਜੱ ਥੇ ਤੁਸ� ਪ�ੋਸੈਿਸੰ ਗ ਲਈ ਇਤਰਾਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਿਧਕਾਰ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਵਰਤ� ਕੀਤੀ ਹੈ (ਹੇਠ� ਦੇਖੋ), ਿਜੱ ਥੇ ਅਸ�

ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪ�ਿਕਿਰਆਬੱ ਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ� ਜ� ਿਜੱ ਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਿਨ�ਜੀ
ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਿਮਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।

• ਇਤਰਾਜ: ਤੁਹਾਡੇ ਿਨ�ਜੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਲਈ ਇਤਰਾਜ ਦਾ ਿਜੱ ਥੇ ਅਸ� ਵੈਧ ਿਹੱ ਤ (ਜ� ਤੀਜੀ ਿਧਰ ਦੇ) ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹ� ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ

ਖਾਸ ਸਿਥਤੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱ ਲ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਿਜਸ ਨਾਲ ਤੁਸ� ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਇਤਰਾਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਿਕ�ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ
ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੁਿਨਆਦੀ ਅਿਧਕਾਰ� ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ �ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ�ਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵੱ ਚ, ਅਸ� ਇਹ ਿਦਖਾ ਸਕਦੇ ਹ� ਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ
ਪ�ਿਕਿਰਆ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਯਕੀਨੀ ਵੈਧ ਆਧਾਰ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅਿਧਕਾਰ� ਅਤੇ ਅਜ਼ਾਦੀਆਂ ਤ� ਿਜ਼ਆਦਾ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।

• ਪਾਬੰ ਦੀ: ਤੁਹਾਡੇ ਿਨ�ਜੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਦੀ ਪਾਬੰ ਦੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਦਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਣ ਦੇ ਸਮਰੱ ਥ ਬਣਾ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਸ� ਅੱ ਗੇ

ਿਦੱ ਤੇ ਪਿਰਿਦ�ਸ਼� ਿਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਿਨ�ਜੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰੀਏ: (ੳ) ਜੇ ਤੁਸ� ਸਾਡੇ ਤ� ਡੇਟਾ ਦੀ ਦਰੁਸਤਤਾ ਤੈਅ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ;

(ਅ) ਿਜੱ ਥੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਸਾਡੀ ਵਰਤ� ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸ� ਸਾਡੇ ਤ� ਇਸਨੂੰ ਿਮਟਾਉਣਾ ਨਹ� ਚਾਹੁੰ ਦੇ; (ੲ) ਿਜੱ ਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤ� ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਸੰ ਭਾਲੀ
ਰੱ ਖਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਭਾਵ� ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਅੱ ਗੇ ਲੋ ੜ ਨਹ� ਪ�ਦੀ ਿਕ�ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਅਿਵਆਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨ, ਵਰਤਣ ਜ� ਬਚਾਉ

ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ; ਜ� (ਸ) ਤੁਸ� ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਸਾਡੀ ਵਰਤ� ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ
ਿਕ ਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤ� ਲਈ ਿਜ਼ਆਦਾ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਵੈਧ ਆਧਾਰ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।

• ਤਬਦੀਲੀ-ਯੋਗਤਾ: ਤੁਹਾਡੇ ਿਨ�ਜੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜ� ਤੀਜੀ ਿਧਰ ਵੱ ਲ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦਾ। ਅਸ� ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱ ਲ� ਚੁਣੀ ਗਈ ਤੀਜੀ
ਿਧਰ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡਾ ਿਨ�ਜੀ ਡੇਟਾ ਇੱ ਕ ਸਰੰ ਿਚਤ, ਆਮ ਵਰਤ� ਵਾਲੇ , ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਪੜ�ਨਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮੇਟ ਿਵੱ ਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ�ਗੇ। ਿਧਆਨ ਿਦਓ
ਿਕ ਇਹ ਅਿਧਕਾਰ ਉਸ ਖੁਦ-ਬ-ਖੁਦ ਜਾਣਕਾਰੀ �ਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਲਈ ਤੁਸ� ਸਾਡੇ ਵੱ ਲ� ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਿਵੱ ਚ ਸਿਹਮਤੀ ਿਦੱ ਤੀ ਸੀ
ਜ� ਿਜੱ ਥੇ ਅਸ� ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰ ਟਰੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਰਤੀ ਸੀ।

• ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮ� ਸਿਹਮਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਣ ਦਾ ਿਜੱ ਥੇ ਅਸ� ਤੁਹਾਡੇ ਿਨ�ਜੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਲਈ ਸਿਹਮਤੀ �ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹ�।
ਤੁਸ� �ਪਰ ਿਦੱ ਤੇ ਸੰ ਪਰਕ ਵੇਰਿਵਆਂ ’ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੇ ਆਪਣੇ ਅਿਧਕਾਰ� ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿਨ�ਜੀ ਡੇਟਾ ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚ ਕਰਨ ਲਈ (ਜ� ਿਕਸੇ ਹੋਰਨ� ਅਿਧਕਾਰ� ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨ ਲਈ) ਫ਼ੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹ� ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਪਰ,

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੇਬੁਿਨਆਦ, ਦੁਹਰਾਓ ਵਾਲੀ ਜ� ਲੋ ੜ� ਵੱ ਧ ਹੈ ਤ� ਅਸ� ਮੁਨਾਸਬ ਫ਼ੀਸ ਵਸੂਲ ਸਕਦੇ ਹ�। ਬਦਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ, ਅਸ�
ਇਨ�� ਹਾਲਾਤ ਿਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਤ� ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ�।

ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿਹਚਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਨ�ਜੀ ਡੇਟਾ ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਅਿਧਕਾਰ ਨੂੰ (ਜ� ਤੁਹਾਡੇ
ਹੋਰਨ� ਿਕਸੇ ਅਿਧਕਾਰ� ਦੀ ਵਰਤ� ਨੂੰ) ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤ� ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਗੱ ਲ ਨੂੰ
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱ ਕ ਸੁਰੱਿਖਆ ਉਪਾਅ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਿਨ�ਜੀ ਡੇਟਾ ਦਾ ਪ�ਗਟਾਵਾ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਿਵਅਕਤੀ ਕੋਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਿਜਸ ਕੋਲ ਇਸ ਨੂੰ

ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਨਹ� ਹੈ। ਅਸ� ਆਪਣੇ �ਤਰ ਿਵੱ ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਿਲਆਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਿਵੱ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ
ਕਿਹਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ�।

ਤੁਹਾਡੇ ਅਿਧਕਾਰ� ਬਾਰੇ ਅਗਲੇ ਰੇ ਵੇਰਵੇ ਇੱ ਥੇ ਆਈ.ਸੀ.ਓ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ https://ico.org.uk ’ਤੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਤੁਹਾਡਾ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਨ�ਜੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਸਾਡੀ ਵਰਤ� ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱ ਕ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਹੈ, ਤ� ਤੁਸ� ’ਤੇ ਇਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ

https://ico.org.uk/concerns ’ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਜ� 0303 123 1113 ’ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਰਾਹ� ਸੰ ਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਅਸ�

ਆਈ.ਐ�ਸ.ਓ ਤੱ ਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱ ਲ� ਪਹੁੰ ਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਤੁਹਾਡੀ ਿਚੰ ਤਾ ਨੂੰ ਨਿਜੱ ਠਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰ�ਗੇ ਇਸ ਲਈ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪਿਹਲ�
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ।

