
 آپ کا نیا آلہ صارف کا معاہدہ۔ •

 
 تنظیم کا نام 

 
  

 
 
 

آپ کو ایک نیا آلہ اور متعلقہ مدد فراہم کرنے کے قابل ہونے پر خوشی ہے۔ جب ہم اس معاہدے میں  

"آپ" کا حوالہ دیتے ہیں تو ہم آلہ کے وصول کنندہ )وصول کنندہ( کا حوالہ دیتے ہیں اور حمایت کرتے  

 ہیں۔ آپ کو یہ تعاون منسلک اسکاٹ لینڈ پروگرام ک ے ذریعے مل رہا ہے۔ 

(https://connecting.scot)  جس کی فنڈنگ اسکاٹش حکومت کرتی ہے۔ اس پروگرام

کا انتظام اسکاٹش کونسل نے رضا کارانہ تنظیموں )ایس سی وی او( کے ذریعہ کیا ہے اور آپ کی 

 مقامی کونسل نے اس کی حمایت کی ہے۔

 
  
 آلہ اور، جہاں الگو ہوتا ہے، آپ کو بغیر کسی قیمت پر انٹرنیٹ رابطہ فراہم کیا جارہا ہے۔ 

 

 ہم سے کیسے رابطہ کریں   •
•  

اگر آپ کو آلہ کے سلسلے میں ہم سے رابطہ کرنے کی ضرورت ہو تو، ہمارے ذریعہ فراہم  

کردہ کسی بھی انٹرنیٹ رابطے، یا اس صارف کے معاہدے، تو براہ کرم مندرجہ ذیل رابطے  

 کی تفصیالت استعمال کریں:

 
 

 ڈیجیٹل چیمپئن کا نام اور رابطے کی تفصیالت  •

 
  
  
  اگر آپ کو اسکاٹ لینڈ سے رابطہ قائم کرنے کی ضرورت ہو تو، آپ مندرجہ ذیل تفصیالت کا استعمال 
 )پیر سے جمعہ صبح 10 بجے سے   08000590690کرتے ہوئے ایسا کرسکتے ہیں: ہیلپ الئن: 

 شام 4 بجے تک( ای میل کریں۔

 
 
 
  
 help@connecting.scot :ایمیل 
  
  

https://connecting.scot/
mailto:help@connecting.scot


 شرائط و ضوابط   •
•  

ڈیوائس اور سپورٹ کو قبول کرکے، آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ آپ نے مندرجہ ذیل  

 شرائط و ضوابط کو پڑھا اور سمجھا ہے، اور یہ کہ آپ اسی سے اتفاق کرتے ہیں۔ 

 
  
آپ اب آلہ کے مالک ہیں۔ تاہم، یہ آپ کے لئے نیک نیتی سے مختص کیا جارہا ہے کہ آپ اپنے اور 

آلہ کو اپنے قبضے میں رکھیں گے۔ اگر اب آپ کو ڈیوائس کی   theاپنے اہل خانہ کے استعمال کے ل 

ضرورت نہیں ہے تو، براہ کرم اسے ہمیں واپس کردیں تاکہ ہم اسے کسی دوسرے فرد یا کنبہ کو دے  

 سکیں جس کو مدد کی ضرورت ہو۔

 
  

  

ڈیوائس اور انٹرنیٹ کو محفوظ اور قانونی طور پر استعمال کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ اعالن کریں  

 کہ آپ کو آلہ اور یا انٹرنیٹ استعمال کرنے سے کوئی قانونی پابندی نہیں ہے۔ 

 

اور وہ آپ کے ڈیٹا کے استعمال کی ایس سی وی اس موبائل کنکشن کے لیے معاہدہ رکھتا ہے   •

نگرانی کر سکے گا لیکن یہ نہیں دیکھ سکتا کہ آپ انٹرنیٹ کس لیے استعمال کرتے ہیں اور یا  

کون سی ویب سائٹس آپ ایس سی وی وزٹ کرتے ہیں اس سے آپ کے ڈیٹا کا استعمال بس 

ہے نہ تو سکوو موبائل   دیکھ سکتے ہیں۔ یہ فراہمی کے چند ماہ کے اندر اندر استعمال کیا جاتا

وائی فائی کو غیر فعال کر سکتے ہیں کہ براہ مہربانی نوٹ کریں۔ اگر آپ کے کنکشن میں  

کوئی مسئلہ ہے تو آپ ووڈافون سے براہ راست رابطہ نہیں کرسکیں گے، لہذا آپ ہم سے رابطہ  

آپ موبائل   کریں، یا سکاٹ لینڈ کی ہیلپ الئن کو منسلک کرنے والے مفت فون پر کال کریں۔

وائی فائی ڈیوائس کو ووڈافون کی شرائط اور پالیسیوں کے مطابق استعمال کرنے پر اتفاق  

کرتے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ اپنے فراہم کردہ انٹرنیٹ رابطے کا غلط استعمال کرتے  

 ہیں تو، آپ کو بغیر کسی اطالع کے اسے منسوخ یا معطل کیا جاسکتا ہے۔ 
•  
طیوں کو کارخانہ دار کی وارنٹی کے ذریعہ احاطہ کیا جاسکتا ہے لیکن اس آلہ کے ساتھ غل •

حاطہ نہیں ہوتا ہے، جس میں وارنٹی سے آپ کو آلہ کو پہنچنے والے کسی بھی نقصان کا ا

حادثاتی نقصان بھی شامل ہے۔ اگر آپ کے آلے میں کوئی غلطی ہے تو آپ اوپر نوٹ کردہ 

ہوئے اس کو ہمارے ساتھ بڑھا سکتے ہیں۔  رابطے کی تفصیالت کا استعمال کرتے  

 
یہ خدمت، برقرار رکھنے اور آلہ کے بعد تالش کرنے کے لئے آپ کی ذمہ داری ہے۔ ڈیوائس کی 

سروس یا مینٹیننس کے لیے ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے اور نہ ہی کوئی ڈوسکو، سکاٹش گورنمنٹ  

یا آپ کی لوکل کونسل آپ اپنے آلے کے لئے کارخانہ دار کی شرائط و ضوابط کے مطابق عمل کرنے  

 پر اتفاق کرتے ہیں

 
  

اگر آپ کو سیٹنگ اپ اور یا آلہ استعمال کرنے میں کسی بھی مدد کی ضرورت ہو تو، براہ کرم پہلی مثال   •

سے رابطہ کریں۔ آپ کنکٹنگ سکاٹ لینڈ کی ہیلپ الئن کو بھی کال کر سکتے ہیں۔ میں ہم  



 

 

چونکہ اسکاٹ لینڈ کو مربوط کرنا اسکاٹش حکومت کی مالی اعانت ہے، اور آپ کی مقامی   •

کونسل کے اشتراک سے ایس سی وی او کے ذریعہ منظم ہے، ہم ان الشوں کو آپ اور آپ کے  

آلے کی رسید اور مدد کے بارے میں معلومات فراہم کرتے ہیں۔ اس ڈیٹا شیئرنگ کے بارے  

عاہدے کے مطابق میں مزید معلومات اس م Annex 1  میں کنکٹنگ سکاٹ لینڈ پرائیویسی

پر اس رازداری کے نوٹس   www.connecting.scotprivacyنوٹس میں دستیاب ہیں۔ آپ  

تک بھی رسائی حاصل کرسکتے ہیں۔ طریقوں یا قانون میں تبدیلیوں کی عکاسی کرنے کے لئے  

ے اور اس لئے ہمارا مشورہ ہے کہ آپ رازداری کے نوٹس کو وقتا فوقتا اپ ڈیٹ کیا جاسکتا ہ 

انٹرنیٹ تک رسائی حاصل کرنے کے بعد وقفے وقفے سے لنک پر رازداری کے نوٹس کا  

جائزہ لیں۔ آپ تسلیم کرتے ہیں اور اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ آپ نے رازداری کے اس 

 نوٹس کو پڑھا اور سمجھا ہے۔

 
آپ ہمیں بتائیں کہ کیا آپ کے رابطے کی تف صیالت اگلے 24  ماہ کے دوران تبدیل کرنے کے لئے   

 اتفاق کرتا ہوں 

 

ماہ کے دوران آپ سے ہمارے یا کنکٹنگ سکاٹ لینڈ کی ٹیم   24آپ سمجھتے ہیں کہ اگلے    •

سے رابطہ کیا جاسکتا ہے تاکہ ہم اس بات کو سمجھ سکیں کہ گھر میں آلہ اور انٹرنیٹ رکھنے  

 کے فوائد آپ کے پاس الئے ہیں۔

 
آپ سمجھتے ہیں کہ اسکاٹ لینڈ کو مربوط کرنا اسکاٹش حکومت کی مالی معاونت ہے، اور آپ کی  

مقامی کونسل کے اشتراک سے ایس سی وی کے ذریعے انتظام کیا جاتا ہے اور اسی وجہ سے ان 

دوسری جماعتوں کو بھی اس معاہدے کے تحت حقوق حاصل ہیں۔ میں نے اس صارف کے معاہدے کو  

 پڑھا اور سمجھا ہے اور میں ان شرائط کو قبول کرنے پر راضی ہوں

 

 آپ کا نام  •

 

  
  
 دستخط 

 
  

  
 تاریخ 

  
  



 
 
 

 اس رازداری کے نوٹس کے صارف معاہدے کی رازداری کے نوٹس کے مقصد سے ضمیمہ 
 

اگر آپ کو منسلک سکاٹ لینڈ پروگرام کے تحت ایک آلہ اور یا مدد حاصل کرنا ہے   •

(https:connecting.scot)   یہ رازداری کا نوٹس آپ کو بتائے گا کہ ہم آپ کے ذاتی ڈیٹا

کو کس طرح استعمال کرتے ہیں، اور آپ کے ذاتی ڈیٹا پر آپ کے حقوق کے بارے میں. ہم  

اپنے طریقوں میں یا قانون میں تبدیلیوں کی عکاسی کرنے کے لئے وقتا فوقتا اس رازداری کے  

کرسکتے ہیں لیکن اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو، ہم آپ کو رازداری کے نوٹس نوٹس کو اپ ڈیٹ  

کی تازہ ترین کاپی تک رسائی فراہم کریں گے جیسے ہی معقول حد تک عملی طور پر۔ یہ  

کو اپ ڈیٹ کیا گیا تھا۔ 20.11.2020رازداری کا نوٹس آخری بار   

 

 ہم کون ہیں  •

 

 

منسلک سکاٹ لینڈ پروگرام اسکاٹش  حکومت کی طرف سے فنڈ اور چلتا ہے. اس پروگرام کا انتظام  

سکاٹش کونسل برائے رضاکارانہ تنظیموں )ایس سی وی او( نے سکاٹش گورنمنٹ ایس سی وی او کی 

جانب سے سکاٹ لینڈ میں خیراتی نمبر ایس سی 003558 کے ساتھ رجسٹرڈ ایک خیراتی ادارہ ہے 

مینسفیلڈ جگہ، ایڈنبرگ، ای ایچ 3 6 بی   Traquair  Centra، 15اور اس کا رجسٹرڈ دفتر مینسفیلڈ   

 بی ہے۔ 
 سکاٹ لینڈ کو مربوط کرنا آپ کی مقامی کونسل اور تیسرے شعبے یا پبلک سیکٹر آرگنائزیشن کی بھی  

حمایت ہے جو آپ کو پروگرام کے تحت آلہ اور مدد فراہم کرتی ہے۔ منسلک سکاٹ لینڈ پروگرام کے  

 مقصد کے لئے، آپ کو کچھ ذاتی ڈیٹا فراہم کرے گا. 
 
 اسکاٹش حکومت عام طور پر آپ کے پروگرام کے لئے فراہم کردہ ذاتی اعداد و شمار کا ڈیٹا کنٹرولر  

ہے، اور اسکیو اسکاٹش حکومت کا ڈیٹا پروسیسر ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اسکیو اسکاٹش حکومت  

 کی جانب سے اعداد و شمار کو ذخیرہ کرتا ہے اور منظم کرتا ہے.  
 
اس رازداری کے نوٹس کے اندر، ہم کے حوالے سے ہمارا مطلب ہے کہ اسکاٹش حکومت ہے۔ تنظیم  

جو آپ کو آلہ فراہم کرے گی وہ اسکاٹش حکومت کا ایک پروسیسر بھی ہے کیونکہ وہ آپ سے ذاتی  

 ڈیٹا اکٹھا کرتے ہیں )اور اسے اسکیو کو فراہم کرتے ہیں(۔
 

کریں ہم سے کیسے رابطہ   •  

 

 



اگر آپ کے پاس اس رازداری کے نوٹس کے بارے میں کوئی سوال ہے یا ہم آپ کے ذاتی ڈیٹا   •

کو کس طرح منسلک سکاٹ لینڈ پروگرام کے مقاصد کے لئے استعمال کرتے ہیں تو، آپ  

مندرجہ ذیل تفصیالت پر ہم سے رابطہ کرسکتے ہیں: آپ ای میل یا فون کے ذریعہ ہم سے  

کرسکتے ہیں رابطہ    

• help@connecting.scot 
 

0800 0 590 690 

 

 

 

جو معلومات ہم جمع کرتے ہیں وہ معلومات جو آپ پر جمع کی جاتی ہے اس میں شامل ہوسکتی   •

 ہے 

 

 

 

 نام • 
  پیدائش 
  • رابطہ فون نمبر 
  • ای میل ایڈریس  
 • ایڈریس • ٹاؤن سٹی 
  • پوسٹ کوڈ  
 • مقامی اتھارٹی 
  • گھر میں بالغوں کی تعداد 
  • گھر میں بالغوں کی تعداد 
  • گھر میں بچوں کی عمر 
  • گھر میں بچوں کی عمر 
  • گھر میں بچوں کی عمر 
 • آپ کو خاص طور پر اس پروگرام میں شامل کرنے کے لئے کیا معیار ملتا ہے کہ آیا آپ کے ساتھ  

رہنے والے بچے ہیں، ایک نگہداشت کی لیور ہیں یا ایک اور خطرہ ہے جس سے آپ کورونویرس  

 پینڈیمیک کے دوران آپ کو الگ تھلگ ہونے کا زیادہ امکان ہوتا ہے 
  • چاہے آپ کو گھریلو معذوری ہو • گھر کے اندر ڈیجیٹل کی سطح کی ضرورت ہے 
  • گھر کے اندر ڈیجیٹل مہارتوں اور اعتماد کی سطح • آلہ سم موبائل نمبر؟ 
 
 

ہم ان بات چیت کے نوٹ بھی ریکارڈ کرسکتے ہیں جو ہم یا ہمارے شراکت دار آپ کے ساتھ  

یل کرتے ہیں یا مدد کے  ی ممثال کے طور پر اگر آپ ا- پروگرام کے مقصد کے لئے رکھتے ہیں 

لئے کال کرتے ہیں۔ ان تفصیالت کو ریکارڈ اور محفوظ کیا جائے گا۔ ہم آپ کو اس پروگرام پر آراء 

آپ سے معلومات اکٹھا کریں گے۔   youبھی کہہ سکتے ہیں اور ہم اس مقصد کے ل  alsoکے ل  

استعمال کی تفصیالت  اگر آپ ہم سے انٹرنیٹ کنیکٹوٹی وصول کرتے ہیں تو ہم آپ کے ڈیٹا کے 

تک بھی رسائی حاصل کرسکتے ہیں )لیکن یہ نہیں دیکھ سکتے کہ آپ انٹرنیٹ کس لئے استعمال  

 کرتے ہیں اور یا کون سی ویب سائٹس مالحظہ کرتے ہیں(۔

mailto:help@connecting.scot


 

 ہم آپ کی ذاتی معلومات کیسے جمع کریں گے؟  •

 

متعلقہ کی طرف سے اپنے ذاتی ڈیٹا  آپ ہمیں براہ راست ہمارے فارم میں بھرنے یا ہمارے ساتھ   •

کرتے ہیں تو ہم ذاتی طور پر   دے سکتے ہیں۔ اگر ہم آپ کو انٹرنیٹ رابطے کے ساتھ فراہم

 )الف( سکوو اور تنظیم سے بھی غیر مستقیم طور پر ذاتی ڈیٹا وصول کریں گے.

 

 ہم معلومات   کو کس طرح استعمال کریں گے  •

 

 ہم اس ڈیٹا کو استعمال کریں گے:  
 you• اپنے آلے اور انٹرنیٹ کنکشن کو استعمال کرنے کے ل 
 آپ کو مدد فراہم کریں  
   اس منصوبے سے متعلق اہم معلومات کے ساتھ آپ سے رابطہ کریں، آپ کا آلہ یا آپ کا انٹرنیٹ 
 کنکشن • عوامی خدمات کے بارے میں معلومات کا اشتراک کریں جو آپ کو مدد فراہم کرسکتے ہیں •  

پروگرام کی کامیابی کا اندازہ کرنے کے لئے آپ سے رابطہ کریں • موبائل کنیکٹوٹی معاہدوں کا انتظام  

کریں • سپورٹ حاصل کرنے والے لوگوں کی تعداد پر گمنام شماراتی رپورٹیں تیار کریں • آڈیٹر کو اس  

بات کا ثبوت فراہم کریں کہ کس طرح عوامی فنڈز خرچ کیے گئے ہیں اسکاٹش حکومت مندرجہ باال  

مقاصد کے لئے آپ کے ذاتی ڈیٹا پر عملدرآمد کے لئے مندرجہ ذیل قانونی ب نیاد پر انحصار کرتی ہے: 

پروسیسنگ عوامی مفاد میں یا سرکاری اتھارٹی کے مشق میں کئے گئے کام کی کارکردگی کے لئے  

ضروری ہے جو جی ڈی پی آر کے کنٹرولر )آرٹیکل 6) 1()ای( میں ہوتا ہے. اسکاٹش حکومت مندرجہ  

باال مقاصد کے لئے خصوصی زمرہ )صحت( کے اعداد و شمار کی پروسیسنگ  کے لئے مندرجہ ذیل  

اضافی زمرہ پر منحصر ہے: پروسیسنگ ذاتی اعداد و شمار سے متعلق ہے جس میں ظاہر ہوتا ہے کہ  

 جی ڈی پی آر کے اعداد و شمار کے موضوع )آرٹیکل 9)2()ای( کی طرف سے عوامی بنایا جاتا ہے 
 

 ہم آپ کے کوائف کا اشتراک کرتے ہیں؟  •

 

عض حاالت میں دوسروں کے ساتھ اشتراک کرتے ہیں: • ہم آپ کے ذاتی اعداد و شمار کو ب  •  
•  
سکوو آپ کے ذاتی اعداد و شمار تک رسائی حاصل کرنے کے لۓ پارٹی کے طور پر ہے جو   •  
ہماری طرف سے پروگرام اور اعداد و شمار کا انتظام کرتا ہے. سکوو بھی، اس پروگرام کے    •

ذریعے آپ اپنے آلہ اور انٹرنیٹ کنکشن کو استعمال کرنے کے لئے براہ راست مدد کے ساتھ  

 فراہم کر سکتے ہیں۔ 
کرے گا اس  • تنظیم جس نے آپ کا ذاتی ڈیٹا اکٹھا کیا اور کون آپ کو آلہ اور سپورٹ فراہم  •

میں آپ کے ذاتی ڈیٹا تک رسائی ہے۔ یہ اس لئے ہے کہ وہ آپ کو ضروری تعاون فراہم 

 کرسکیں۔



• ہم تیسری پارٹی کے سروس پروائیڈرز اور سپالئرز کے ساتھ کچھ خدمات فراہم کرنے کے    •

  ہیں )مثال کے طور پر ہمارے سی آر ایم سسٹم کو منظم کرنے اور ہوسٹنگلئے معاہدہ کرتے 

سروسز فراہم کرنے کے لئے(۔ ہماری تیسری پارٹی کے سروس فراہم کرنے والوں کو ہماری  

پالیسیوں کے مطابق آپ کے ذاتی ڈیٹا کی حفاظت کے لئے مناسب حفاظتی اقدامات کرنے کی  

 ضرورت ہے۔ 
• آپ کی مقامی کونسل کو عام طور پر ان ذاتی معلومات تک رسائی حاصل نہیں ہوگی جو آپ    •

کے لئے فراہم کرتے ہیں جب تک کہ اس طرح کا اشتراک آپ کو دوسری خدمات اور   پروگرام

یا مدد تک رسائی فراہم کرنے میں مددگار نہ ہو۔ اگر یہ حصہ داری ہوتی ہے تو پھر آپ کی  

لوکل کونسل آپ کو الگ الگ پرائیویسی نوٹس فراہم کرتی جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ ہم  

پرسنل ڈیٹا کو کس طرح استعمال کریں گے۔ سے موصول ہونے والے    
• ہم آپ کا ذاتی ڈیٹا تھرڈ پارٹیز کو بھی فراہم کریں گے جہاں ایسا کرنے کی قانونی ذمہ داری    •

ہے۔ • ہم آپ کے بارے میں کسی دوسرے شخص کو معلومات فراہم کریں گے جو آپ کے  

عام طور پر برطانیہ یا یورپی  ذریعہ مجاز ہے وہ ذاتی ڈیٹا جو ہم آپ سے اکٹھا کرتے ہیں وہ 

اقتصادی عالقے )ای ای اے( کے اندر محفوظ کیا جائے گا۔ ہم ٹی کے باہر ڈیٹا منتقل کر سکتے  

 ہیں 
 ہم آپ کا ڈیٹا کب تک ہولڈ کرتے ہیں  •

 

عام طور پر، ہم آپ کے ذاتی اعداد و شمار کو اس رازداری کے نوٹس میں بیان کردہ استعمال   •

کے لئے ضروری نہیں ہے، جب تک ہم آپ کے ذاتی ڈیٹا کو قانون اور کسی بھی ریگولیٹری  

 ضروریات کے مطابق کرنے کے لئے طویل عرصے تک رکھنے کی ضرورت نہیں ہے.  
•  
مناسب برقراری کی مدت کا تعین کرنے کے لئے، ہم ذاتی اعداد و  ذاتی اعداد و شمار کے لئے   •

ر غور کرتے ہیں، آپ کے ذاتی ڈیٹا کے غیر مجاز  شمار کی مقدار، فطرت، اور حساسیت پ

استعمال یا انکشاف سے نقصان کا ممکنہ خطرہ، جن مقاصد کے لئے ہم آپ کے ذاتی ڈیٹا پر  

دوسرے ذرائع کے ذریعے، اور قابل اطالق قانونی  کارروائی کرتے ہیں اور کیا ہم ان مقاصد کو 

 تقاضوں کے ذریعے حاصل کرسکتے ہیں۔ 
کچھ حاالت میں ہم آپ کے ذاتی ڈیٹا کو بے بنیاد بنا سکتے ہیں تاکہ اب یہ آپ کے ساتھ منسلک    •

نہیں ہوسکتا ہے، اس صورت میں ہم آپ کو مزید معلومات کے بغیر ایسی معلومات کا استعمال  

. کرسکتے ہیں  
ہم آپ کو سروس فراہم کرنے سے روکنے کے تین سال بعد ہم آپ کے ذاتی ڈیٹا کو حذف    •

 کردیں گے۔ 

 

 اپنی تفصیالت کو تازہ ترین رکھنا  •

 

 

براہ کرم اپنی ذاتی تفصیالت میں کوئی تبدیلی کرنے کے بعد جتنی جلدی ممکن ہو مذکورہ باال   •

۔ے رابطے کی تفصیالت شامل ہیںرابطے کی تفصیالت پر ہم سے رابطہ کریں، بشمول آپ ک   



 

 آپ کی معلومات پر آپ کے حقوق  •

 

 آپ کو ڈیٹا پروٹیکشن قوانین کے تحت درج ذیل حقوق حاصل ہیں:  •
•  
• رسائی: اپنے ذاتی ڈیٹا تک رسائی کی درخواست کریں )عام طور پر 'ڈیٹا سبجیکٹ ایکسیس    •

ریکوئسٹ' کے نام سے جانا جاتا ہے(۔ اس سے آپ کو اس قابل بناتا ہے کہ ہم آپ کے بارے  

میں جو ذاتی ڈیٹا رکھتے ہیں اس کی ایک کاپی وصول کریں اور یہ چیک کریں کہ ہم قانونی  

کارروائی کر رہے ہیں۔ طور پر اس پر    
• اصالح: ذاتی ڈیٹا کی اصالح کی درخواست کریں جو ہم آپ کے بارے میں رکھتے ہیں. یہ    •

آپ کو کسی بھی نامکمل یا غلط ڈیٹا کو درست کرنے کے قابل بناتا ہے جسے ہم آپ کے بارے  

کرنے کی    میں درست کرتے ہیں، اگرچہ ہمیں آپ کو فراہم کردہ نئے ڈیٹا کی درستگی کی توثیق

 ضرورت ہوسکتی ہے. 
• اراسری: اپنے ذاتی ڈیٹا کی درخواست ختم کریں۔ اس سے آپ ہمیں ذاتی ڈیٹا کو حذف کرنے    •

یا ہٹانے کے لئے کہیں گے جہاں ہمارے لئے اس پر کارروائی جاری رکھنے کی کوئی اچھی  

ہٹانے کے لئے  وجہ نہیں ہے۔ آپ کو یہ بھی حق ہے کہ ہم آپ سے اپنے ذاتی ڈیٹا کو حذف یا  

رنے کے اپنے حق کو کامیابی سے استعمال کہیں گے جہاں آپ نے پروسیسنگ پر اعتراض ک

کیا ہے )ذیل میں دیکھیں(، جہاں ہم آپ کی معلومات کو غیر قانونی طور پر عملدرآمد کرسکتے  

ہیں یا جہاں ہمیں مقامی قانون کی تعمیل کرنے کے لئے آپ کے ذاتی ڈیٹا کو ختم کرنے کی 

ورت ہے ضر  
. • اعتراض: آپ کے ذاتی اعداد و شمار کی پروسیسنگ پر اعتراض جہاں ہم جائز مفاد )یا کسی   •

ریق کے( پر بھروسہ کر رہے ہیں اور آپ کی مخصوص صورت حال کے بارے میں  تیسرے ف

کچھ ہے جو آپ کو اس زمین پر پروسیسنگ پر اعتراض کرنا چاہتا ہے کیونکہ آپ محسوس  

یادی حقوق اور آزادیوں پر اثر انداز ہوتا ہے.  پ کے بنکرتے ہیں کہ یہ آ   
کچھ معامالت میں، ہم یہ ظاہر کرسکتے ہیں کہ ہم نے جائز بنیادوں کو آپ کی معلومات پر   •

کارروائی کرنے پر مجبور کیا ہے جو آپ کے حقوق اور آزادیوں کو پامال کرتی ہے۔ • پابندی: 

 پروسیسنگ کی پابندی کی درخواست 
• https://ico.org.uk/ 

 

 آپ کی شکایت کا حق  •

 

 

کے   https://ico.org.ukاگر آپ کو ہمارے ذاتی ڈیٹا کے استعمال کے بارے میں شکایت ہے تو، آپ 

   پر انفارمیشن کمشنر آفس سے آن الئن رابطہ کرسکتے  03031231113خدشات یا فون کے ذریعہ 

ہیں۔ ہم کریں گے، تاہم، آپ اکا سے رجوع کرنے سے پہلے اپنے خدشات کے ساتھ نمٹنے کے لئے  

 موقع کی تعریف کرتے تو براہ مہربانی ہمیں پہلی مثال میں رابطہ کریں 

 

https://ico.org.uk/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


