
 समान अवसर आयोग (Equal Opportunities Commission) को 

व्यक्तिगत जानकारी सङ्कलन कथन र गोपनीयता नीक्तत कथन (Personal 

Information Collection Statement and Privacy Policy 

Statement) (“कथन”) 

हामी व्यक्तिगत क्तववरण (गोपनीयता) अध्यादशे (Cap 486, हङकङ कानुन) 

("PD(P)O") का आवश्यकताहरूलाई पालना गनन वाचा गर्छौं । त्यसो गदान, हामीले 

सुरक्षा तथा गोपनीयताका मानक मापदण्डहरूका साथ हाम्रा सबै कमनचारीहरूद्वारा 

PD(P)O को अनुपालना सुक्तनक्तित गननका लाक्तग यथोक्तचत व्यावहाररक कदमहरू चाल्ने 

र्छौं । 

जानकारी सङ्कलन तथा प्रयोग 

तपाईंले हामीसँग सोधपुर्छ वा उजुरीहरू गदान, समान अवसर आयोग (Equal 

Opportunities Commission, EOC) मा क्तनवेदनहरू बुझाउँदा, हाम्रा 

कायनक्रमहरूमा सहभागी हदँा वा हामीसँग सञ्चार गदान हामीले तपाईंसँग सम्बक्तधधत 

व्यक्तिगत जानकारी ("व्यक्तिगत क्तववरण") सङ्कलन गनन सके्न र्छौं । यदद आवश्यक 

व्यक्तिगत क्तववरण उपलब्ध नगराइएको भएमा हामीले तपाईंका सोधपुर्छ वा 

उजुरीहरूको प्रदक्रयालाई अगाक्तड बढाउन वा तपाईंलाई सेवाहरू उपलब्ध गराउन वा 

उपलब्ध गराइएका सेवाहरूलाई क्तनरधतरता ददन असमथन हन सके्न र्छौं । 



हामीले तपाईंको व्यक्तिगत क्तववरणलाई समयसमयमा दहेायका प्रयोजनहरू मध्ये 

कुनैका लाक्तग पक्तन प्रयोग गनन सके्न र्छौं: 

a. तपाईंका सोधपुर्छ तथा उजुरीहरू उपर कायनवाही  तथा फलोअप गनन;  

b. हाम्रा कुनै पक्तन वैधाक्तनक कायनहरू पूरा गनन;  

c. हाम्रा सेवा प्रयोगकतानहरूका आवश्यकताहरू पूरा गननका लाक्तग हाम्रा 

सेवाहरूलाई सुधार तथा अनुगमन गनन;  

d. सेवा सुधारहरूका लाक्तग अनुसधधान गनन;  

e. दाबीको सम्बधधमा EOC को बीमकलाई सूक्तचत गनन वा पक्षको रूपमा तपाईं 

संग्लन रहनुभएको दाबीको बचाव गनन;  

f. हाम्रा अधय सेवाहरूको सम्बधधमा तपाईंलाई जानकारी तथा सामाग्रीहरू 

पठाउन (तपाईंको सहमक्तत भएमा);  

g. क्तनयामक वा अधय क्तनकायहरूद्वारा जारी गररएका कुनै पक्तन कानुन, क्तनयम वा 

क्तनदके्तशकाहरूलाई पालना गनन;  

h. तपाईंले सहमक्तत जनाउनुभएका अधय कुनै पक्तन प्रयोजनहरू; र  

i. माक्तथका कुनैसँग पक्तन सम्बक्तधधत रहने प्रयोजनहरू ।  

कुदकजको प्रयोग 

तपाईंले हाम्रो वेबसाइट क्तभक्तजट गदान  हामीले तपाईंको क्तभक्तजटलाई "क्तहट" को रूपमा 

मात्र रेकडन गर्छौं र तपाईंसँग सम्बक्तधधत व्यक्तिगत रूपमा पक्तहचान खुलाउन सके्न कुनै 



पक्तन व्यक्तिगत जानकारीलाई सङ्कलन गने रै्छनौं । अकोतफन , यदद तपाईंले वेब 

ब्राउजरमा कुदकज स्टोर हने फधगसनलाई इनेबल गनुनभएको र्छ भने "कुदकज" तपाईंको 

कम््युटरको वेब ब्राउजरमा स्टोर हनेर्छ । "कुकी" भनेको तपाईंले वेबसाइटलाई ब्राउज 

गदगैदान वेबसाइटबाट पठाइने जानकारीको क्तहस्सा हो । यसले तपाईंका 

प्राथक्तमकताहरूलाई रेकडन गर्छन र यो तपाईंको वेब ब्राउजरमा स्टोर गररएको हधर्छ । हामी 

तपाईंको व्यक्तिगत क्तववरण सङ्कलन गननका लाक्तग कुदकजहरूलाई प्रयोग गने रै्छनौं । 

तपाईंले आफ्नो वेब ब्राउजरमा कुदकजहरूलाई क्तडजेबल गनन सकु्नहधर्छ तर यदद तपाईंले 

कुदकजलाई क्तडजेबल गनुनभयो भने तपाईं चाहकेो भाषा र्छनौट गने जस्ता हाम्रो 

वेबसाइटका  केही क्तवशेष क्तवशेषताहरूलाई प्रयोग गनन सक्षम नहन सकु्नहधर्छ । 

क्तववरण सरुक्षा तथा खलुासा 

हामीले सबै व्यक्तिगत क्तववरणलाई गो्य राख्र्छौं तर हामीले माक्तथ उल्लेक्तखत 

प्रयोजनहरूका लाक्तग दहेायका व्यक्तिहरू (चाहें हङकङ क्तभत्र होस् वा बाक्तहर) लाई 

खुलासा वा स्थानाधतरण गनन सक्र्छौं: 

a. EOC द्वारा उपलब्ध गराइने सेवाहरूका लाक्तग तपाईंको उजुरी(हरू), 

सोधपुर्छ(हरू), क्तनवेदन(हरू) तथा अनुरोध(हरू) का हकमा  कुनै पक्तन सम्बद्ध 

पक्षहरू;  

b. हामीद्वारा संलग्न गराइएका कानुनी सल्लाहकार तथा अधय व्यवसाक्तयक 

सल्लाहकारहरू, जस्तै अनुसधधान परामशनदाताहरू र एजेधटहरू;  



c. क्तनयामक वा अधय प्राक्तधकरण वा कानुन कायानधवयन गने क्तनकाय, वा कुनै पक्तन 

अदालत वा धयाक्तयक क्तनकायद्वारा जारी गररएका कुनै पक्तन कानुन, क्तनयम वा 

क्तनदके्तशकाहरू अनुसार कुनै पक्तन दाक्तयत्व वा आवश्यकताहरू अधतगनत हामीले 

व्यक्तिगत क्तववरणलाई खुलासा गनुनपने माक्तनसहरू; र/वा  

d. कुनै पक्तन गैरकानुनी दक्रयाकलाप वा शङ्कास्पद दक्रयाकलापहरू पत्ता लगाउन 

वा रोकथाम गननका लाक्तग हामीद्वारा लागू गररएका कुनै पक्तन नीक्तत वा उपायहरू 

अनुसार हामीले व्यक्तिगत क्तववरणलाई खुलासा गनन आवश्यक पने माक्तनसहरू ।  

 

अधय वेबसाइटहरूसगँका  क्तलङ्कहरू 

तपाईंको सहजताका लाक्तग हामीले अधय वेबसाइटहरूका लाक्तग हाइपरक्तलङ्कहरू 

उपलब्ध गराउँर्छौं । कृपया याद राखु्नहोस् दक यो ‘कथन’ हाम्रो वेबसाइटमा मात्र लागू 

हधर्छ र अधय वेबसाइटहरूमा लागू हदँनै । 

यदद तपाईंले अधय कुनै पक्तन वेबसाइटको कुनै पक्तन हाइपरक्तलङ्कमा क्तक्लक गनुनहधर्छ भने 

क्तववरण गोपनीयताको संरक्षण र अको वेबसाइटमा भएका कुदकजमा तपाईंको 

एक्सपोजर प्रक्तत हाम्रो क्तजम्मेवारी हदँनै । तपाईंलाई सम्बक्तधधत वेबसाइटको गोपनीयता 

नीक्तत तथा अभ्यासहरू हनेन सुझाव ददइधर्छ । 

  



व्यक्तिगत क्तववरणमा पहचँ र त्यसलाई सच्च्याउन े

PD(P)O अधतगनत, सामाधयतया, कुनै पक्तन व्यक्तिसँग आफ्नो व्यक्तिगत क्तववरण पहँच 

गनन  अनुरोध गने र आफ्नो कुनै पक्तन गलत व्यक्तिगत क्तववरणलाई सच्च्याउनका लाक्तग 

हामीलाई भन्ने अक्तधकार हधर्छ । व्यक्तिगत क्तववरण पहचँ गने  र सच्च्याउने कायनका लाक्तग 

कुनै पक्तन अनुरोध क्तलक्तखतमा  Equal Opportunities Commission, 16/F,        

41 Heung Yip Road, Wong Chuk Hang, Hong Kong मा पठाइनुपर्छन र 

दहेायका कमनचारीहरू मध्ये कुनै एकलाई सम्बोधन गरेर लेक्तखनुपर्छन: 

a. आफ्नो कायनका सम्बक्तधधत क्षेत्रहरू अनुसार राक्तखएको आफ्नो व्यक्तिगत 

क्तववरणको हकमा, डाइरेक्टर (कम््लेधट सर्भनसेस्) [Director (Complaint 

Services)] वा क्तचफ क्तलगल काउधसल [Chief Legal Counsel] मध्ये कुनै 

एकलाइन;  

b. अधय सबै  रेकडनहरूमा राक्तखएका व्यक्तिगत क्तववरणको हकमा  कपोरेट ्लाक्तनङ 

एण्ड सर्भनसेसका डाइरेक्टर [Director, Corporate Planning and 

Services] लाई ।  

 

क्तवस्तृत जानकारीका लाक्तग, कृपया हाम्रो ‘गोपनीयता तथा तथ्याङ्क संरक्षण नीक्तत र 

अभ्यासहरू (Privacy and Data Protection Policy and Practices)’ हनेुनहोस् । 

https://www.eoc.org.hk/eoc/graphicsfolder/showcontent.aspx?content=Privacy%20Policy%20
https://www.eoc.org.hk/eoc/graphicsfolder/showcontent.aspx?content=Privacy%20Policy%20


क्तववरण पहचँ (प्राप्त) गने  कुनै पक्तन अनुरोधको प्रदक्रया अगाक्तड बढाउनका लाक्तग 

हामीसँग शुल्क क्तलने अक्तधकार रहधर्छ  । 

 

यो कथन अङ्गे्रजीमा लेक्तखएको र्छ र नौवटा अल्पसंख्यक जाक्ततका  भाषाहरूमा अनुवाद 

गररएको र्छ । यदद अङ्गे्रजी तथा अनुवाददत संस्करणहरू बीचमा कुनै पक्तन क्तभन्नता वा 

क्तववाद भएमा अङ्गे्रजी संस्करण माधय हनेर्छ । 

 

अक्टोबर 2021 मा संशोक्तधत  

समान अवसर आयोग (Equal Opportunities Commission) 

 


