ਈਕਵਲ ਆਪਰਿਟਊਨਟੀਜ਼ ਕਿਮਸ਼ਨ ਦਾ ਿਨ�ਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱ ਤਰ ਕਰਨ ਦਾ ਿਬਆਨ
ਅਤੇ ਿਨ�ਜਤਾ ਨੀਤੀ ਦਾ ਿਬਆਨ (“ਿਬਆਨ”)
ਅਸ� ਿਨ�ਜੀ ਡਾਟਾ (ਿਨ�ਜਤਾ) ਆਰਡੀਨ�ਸ (Cap 486, ਹ�ਗ ਕ�ਗ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ) ("PD(P)O") ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤ�
ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਲ� ਦੇ ਹ�। ਅਿਜਹਾ ਕਰਦੇ ਸਮ� ਅਸ� ਤਰਕਸੰ ਗਤ ਿਵਹਾਰਕ ਕਦਮ� ਨੂੰ ਉਠਾਵ�ਗੇ
ਤ� ਜੋ ਸੁਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦੇ ਲੋ ੜ�ਦੇ ਮਾਨਕ� ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ਼ ਮ�ਬਰ� ਦੁਆਰਾ PD(P)O
ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱ ਤਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਰਤ�
ਅਸ� ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ ਿਨ�ਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ (''ਿਨ�ਜੀ ਡਾਟਾ'') ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪੁੱ ਛਿਗੱ ਛ ਜ� ਿਸ਼ਕਾਇਤ
ਕਰਨ, ਈਕਵਲ ਆਪਰਿਟਊਨਟੀਜ਼ ਕਿਮਸ਼ਨ (ਈ ਓ ਸੀ) ਕੋਲ ਦਰਖਾਸਤ� ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਸਮ�, ਸਾਡੇ
ਸਮਾਗਮ� ਿਵਚ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਸਮ� ਜ� ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱ ਲਬਾਤ ਕਰਨ ਸਮ� ਇਕੱ ਤਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ�। ਜੇ ਲੋ ੜ�ਦਾ
ਿਨ�ਜੀ ਡਾਟਾ ਪ�ਦਾਨ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਤ� ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਸ� ਤੁਹਾਡੀ ਪੁੱ ਛਿਗੱ ਛ, ਿਸ਼ਕਾਇਤ� �ਪਰ
ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀਏ ਜ� ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਵਾਵ� ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਜਾਰੀ ਨਾ ਰੱ ਖ ਸਕੀਏ।
ਅਸ� ਸਮ�-ਸਮ� ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਮਕਸਦ� ਿਵਚ� ਿਕਸੇ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਿਨ�ਜੀ ਡਾਟਾ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ�:
ਓ. ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੁੱ ਛਿਗੱ ਛ ਅਤੇ ਿਸ਼ਕਾਇਤ� 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਫਾਲੋ -ਅੱ ਪ ਕਰਨਾ;
ਅ. ਸਾਡੇ ਿਕਸੇ ਤਰ�� ਦੇ ਵੈਧਾਿਨਕ ਕੰ ਮ� ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ;
ਈ. ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਰਤ�ਕਾਰ� ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ� ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵ� ਿਵਚ ਸੁਧਾਰ
ਅਤੇ ਮਾਨੀਟਿਰੰ ਗ ਲਈ;
ਸ. ਸੇਵਾ ਿਵਚ ਸੁਧਾਰ� ਲਈ ਖੋਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ;
ਹ. ਿਕਸੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਿਵਚ ਈ ਓ ਸੀ (EOC) ਬੀਮਾਕਰਤਾ ਨੂੰ ਸੂਿਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ� ਿਕਸੇ
ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਬਚਾਅਪੱ ਖ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਿਜੱ ਥੇ ਿਕ ਤੁਸ� ਇਕ ਿਧਰ ਵੱ ਜ� ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ;
ਕ. ਸਾਡੀਆਂ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵ� ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਿਵਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਮੱ ਗਰੀਆਂ ਭੇਜਣਾ (ਤੁਹਾਡੀ
ਸਿਹਮਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ);
ਖ. ਿਨਯਾਮਕ ਜ� ਹੋਰ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਕਸੇ ਤਰ�� ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ�, ਿਨਯਮ� ਜ�
ਿਦਸ਼ਾ-ਿਨਰਦੇਸ਼� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ;
ਗ. ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਸਿਹਮਤੀ ਿਦੱ ਤੇ ਗਏ ਹੋਰ ਮਕਸਦ; ਅਤੇ
ਘ. �ਪਰੋਕਤ ਿਵਚ ਿਕਸੇ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ ਮਕਸਦ।

ਕੁਕੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤ�
ਜਦ� ਤੁਸ� ਸਾਡੀ ਸਾਇਟ 'ਤੇ ਿਵਿਜ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਸ� ਤੁਹਾਡੀ ਿਵਿਜ਼ਟ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇਕ ''ਿਹੱ ਟ'' ਵੱ ਜ� ਿਰਕਾਰਡ
ਕਰਦੇ ਹ� ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ ਿਕਸੇ ਤਰ�� ਦੀ ਿਨ�ਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛਾਣਯੋਗ ਿਨ�ਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਕੱ ਤਰ
ਨਹ� ਕਰਦੇ ਹ�। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ''ਕੁਕੀਜ਼'' ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰ ਿਪਊਟਰ ਦੇ ਵੈਬ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਿਵਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ,
ਜੇ ਤੁਸ� ਇਸ ਫੰ ਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਰੱ ਥ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਕ ''ਕੁਕੀ'' ਇਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ
ਵੈਬਸਾਇਟ ਨੂੰ ਬਰਾਊਜ਼ ਕਰਿਦਆਂ ਉਸ ਵੈਬਸਾਇਟ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ�ਾਥਿਮਕਤਾਵ�
ਨੂੰ ਿਰਕਾਰਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੈਬ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਿਵਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਅਸ� ਤੁਹਾਡੇ ਿਨ�ਜੀ ਡਾਟਾ
ਨੂੰ ਇਕੱ ਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਕੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤ� ਨਹ� ਕਰ�ਗੇ। ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਵੈਬ ਬਰਾਊਜ਼ਰ 'ਤੇ ਕੁਕੀਜ਼ ਨੂੰ
ਅਸਮਰੱ ਥ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸ� ਕੁਕੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸਮਰੱ ਥ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤ� ਤੁਸ� ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਇਟ �ਪਰ
ਿਦੱ ਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵ� ਦੀ ਵਰਤ� ਨਹ� ਕਰ ਸਕੋਗੇ, ਿਜਵ� ਿਕ ਪਿਹਲ ਿਦੱ ਤੀ ਜ�ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ
ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ।

ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਪ�ਗਟਾਵਾ
ਅਸ� ਸਾਰੇ ਿਨ�ਜੀ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਗੋਪਨੀਯ ਰੱ ਖਦੇ ਹ� ਪਰ �ਪਰ ਦੱ ਸੇ ਗਏ ਮਕਸਦ� ਦੇ ਲਈ ਸਮ�-ਸਮ� 'ਤੇ
ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੇਠ ਿਲਖੀਆਂ ਸ਼�ੇਣੀਆਂ ਜ� ਿਕਸੇ ਇਕ ਕੋਲ (ਚਾਹੇ ਹ�ਗ ਕ�ਗ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਹੋਏ ਜ� ਬਾਹਰ)
ਿਨ�ਜੀ ਡਾਟਾ ਪ�ਗਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ� ਜ� ਹਸਤ�ਤਿਰਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ�;
ਓ. ਈ ਓ ਸੀ (EOC) ਦੁਆਰਾ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜ�ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵ� ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ(ਤ�),
ਪੁੱ ਛਿਗੱ ਛ(ਛ�), ਦਰਖਾਸਤ(ਤ�) ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ(ਆਂ) ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ ਿਕਸੇ ਤਰ�� ਦੀਆਂ ਿਧਰ�;
ਅ. ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਗਏ ਿਕਸੇ ਤਰ�� ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਲਾਹਕਾਰ;
ਈ. ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਿਜਨ�� ਕੋਲ ਅਸ� ਿਨਯਾਮਕ, ਜ� ਹੋਰ ਅਥਾਿਰਟੀਆਂ ਜ� ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ
ਏਜੰ ਸੀ ਜ� ਿਕਸੇ ਅਦਾਲਤ ਜ� ਿਕਸੇ ਿਨਆਂਇਕ ਸੰ ਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਕਸੇ ਤਰ�� ਦੇ
ਕਾਨੂੰਨ�, ਿਨਯਮ� ਜ� ਿਦਸ਼ਾ-ਿਨਰਦੇਸ਼� ਦੇ ਅਧੀਨ ਿਨ�ਜੀ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਪ�ਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਸੇ ਤਰ��
ਦੀਆਂ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਜ� ਜ਼ਰੂਰਤ� ਦੇ ਅਧੀਨ ਹ�; ਅਤੇ
ਸ. ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਿਜਨ�� ਕੋਲ ਅਸ�, ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਿਕਸੇ ਤਰ�� ਦੀਆਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ
ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਜ� ਸ਼ੱ ਕੀ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਜ� ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ
ਿਕਸੇ ਤਰ�� ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਪਾਵ� ਦੇ ਅਧੀਨ ਿਨ�ਜੀ ਡਾਟਾ ਪ�ਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰ
ਹ�।

ਦੂਜੀਆਂ ਵੈਬਸਾਇਟ� ਨੂੰ ਿਲੰਕ
ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਿਵਧਾ ਲਈ ਅਸ� ਦੂਜੀਆਂ ਵੈਬਸਾਇਟ� ਲਈ ਹਾਈਪਰਿਲੰਕ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹ�। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨ�ਟ
ਕਰੋ, ਇਹ ਿਬਆਨ ਕੇਵਲ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਇਟ �ਪਰ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੈਬਸਾਇਟ� �ਪਰ ਲਾਗੂ ਨਹ�
ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਤੁਸ� ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਵੈਬਸਾਇਟ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਿਕਸੇ ਹਾਈਪਰਿਲੰਕ �ਪਰ ਕਿਲਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤ� ਦੂਜੀ
ਵੈਬਸਾਇਟ 'ਤੇ ਡਾਟਾ ਿਨ�ਜਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਕੀਜ਼ ਦੇ ਸੰ ਪਰਕ ਿਵਚ ਆਉਣਾ ਸਾਡੀ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀ
ਨਹ� ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬੰ ਧਤ ਵੈਬਸਾਇਟ ਦੀ ਿਨ�ਜਤਾ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਅਿਭਆਸ� ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਿਦੱ ਤੀ ਜ�ਦੀ
ਹੈ।

ਿਨ�ਜੀ ਡਾਟਾ ਦੀ ਵਰਤ� ਅਤੇ ਸੁਧਾਈ
PD(P)O ਦੇ ਅਧੀਨ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਿਨ�ਜੀ ਡਾਟਾ ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ
ਿਕਸੇ ਤਰ�� ਦੇ ਗਲਤ ਿਨ�ਜੀ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।
ਿਨ�ਜੀ ਡਾਟਾ ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਧਾਈ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ ਿਕਸੇ ਤਰ�� ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਿਲਖਤ ਿਵਚ
Equal Opportunities Commission, 16/F, 41 Heung Yip Road, Wong Chuk Hang, Hong
Kong ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਿਵਚ� ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਸੰ ਬੋਿਧਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ;
ਓ. ਿਨਰਦੇਸ਼ਕ (ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਸੇਵਾਵ�) ਜ� ਮੁੱ ਖ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੋਲ, ਉਨ�� ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ
ਖੇਤਰ ਿਵਚ ਉਨ�� ਿਵਚ� ਿਕਸੇ ਦੁਆਰਾ ਰੱ ਖੇ ਗਏ ਿਨ�ਜੀ ਡਾਟਾ ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਿਵਚ;

ਅ. ਿਨਰਦੇਸ਼ਕ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪਲਾਿਨੰਗ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵ� ਕੋਲ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਹੋਰ ਿਰਕਾਰਡ� ਿਵਚ ਰੱ ਖੇ ਗਏ
ਿਨ�ਜੀ ਡਾਟਾ ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਿਵਚ।

ਵੇਰਿਵਆਂ ਦੇ ਲਈ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ‘ਿਨ�ਜਤਾ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਿਖਆ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਅਿਭਆਸ’ ਦੇਖੋ।
ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਡਾਟਾ ਦੀ ਵਰਤ� ਸਬੰ ਧੀ ਿਕਸੇ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਹੱ ਕ ਹੈ।

ਇਹ ਿਬਆਨ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਅਨੁਵਾਿਦਤ ਭਾਸ਼ਾਵ� ਿਵਚ ਿਲਿਖਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਅਨੁਵਾਦ
ਕੀਤੇ ਸੰ ਸਕਰਣ� ਿਵਚ ਕੋਈ ਅੰ ਤਰ ਜ� ਟਕਰਾਵ ਹੈ ਤ� ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਸੰ ਸਕਰਣ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗਾ।

ਸਤੰ ਬਰ 2020 ਿਵਚ ਸੋਿਧਆ ਿਗਆ
ਈਕਵਲ ਆਪਰਿਟਊਨਟੀਜ਼ ਕਿਮਸ਼ਨ

