
کے بارے  یسیپال یسیویمعلومات جمع کرنے اور پرائ یکساں مواقع کا ذاتیشن برائے یکم

 ‘‘(انیب)’’ان یں بیم

 کی‘( PD(P)O)’’قانون ہانگ کانگ(  Cap 486) یننس( آرڈیویسی)پرائ یٹاہم پرسنل ڈ 

 یکرنے سے، ہم اپنے عملے کے تمام افراد ک یسا۔  ایںہ لیتےشرائط پر عمل کرنے کا حلف 

ہر ممکن حد تک اقدامات  یےبنانے کے ل یقینیطرح عمل  ی( پر پورPD(P)Oطرف سے )"

 ۔یںپر پورا اتر یاراتکے مطلوبہ مع یاور رازدار یورٹیگے تاکہ وہ سک اٹھائیں

 معلومات جمع اور استعمال کرنا

درخواست جمع کرانے،  یا یانکوائر یت،( کے پاس شکاEOC) مواقع یکساںبرائے  یشنکم

معلومات  یذات یںہم سے رابطہ کرنے پر ہم آپ کے بارے م یاشرکت کرنے  یںم یباتتقر یہمار

جانے  یےمعلومات فراہم نہ ک یطرف سے ضرور ی۔ آپ کہیں( جمع کرسکتے ‘‘یٹاپرسنل ڈ)’’

ھنے رک یجار یفراہم یآپ کو خدمات ک یاکرنے  یپر کارروائ یتشکا ی،انکوائر یپر ہم آپ ک

 ۔یںسے قاصر ہو سکتے ہ

 :ںیاستعمال کر سکتے ہ یےمقاصد کے ل یلمعلومات وقتاَ فوقتاَ مندرجہ ذ یذات یہم آپ ک

a. ؛ کرنا پیرویت سے نمٹنا اور یاآپ کے سواالت اور شکا 

b. یے؛نبھانے کے ل یاںذمہ دار قانونی یاپن  

c. ا ک خدمات یےکرنے کے ل یپور یاتضرور یاستعمال کرنے والوں ک خدمات یہمار

 بہتر بنانا؛  یںاور انہ یناجائزہ ل



d. کرنا؛  یقتحق یےبہتر بنانے کے ل خدمات 

e. EOC آپ جواب  یںمطلع کرنا جس م یںکے بارے م  ی  دعو یکار کو کس یمہکے ب

  یں؛دار ہ ی  دعو یادہندہ 

f. (؛ ی)بشرِط رضامند یجناآپ کو معلومات اور مواد بھ یںکے بارے م خدمات یگرد 

g. ینقوان یاکردہ قواعد و ضوابط  یطرف سے جار یحکام ک یگرد یاادارے  یگولیٹریر 

  کرنا؛ تعمیل کی

h. اور  یں؛ظاہر کر یمقاصد جس پر آپ رضامند یگرد 

i.  مقصد۔  یگرد یجڑا کوئمذکورہ باال سے 

 کا استعمال زیکوک

 کے طور پر‘‘ ہِٹ’’ یکتو ہم آپ کے وزٹ کو صرف ا یںسائٹ وزٹ کرتے ہ یبو یجب آپ ہمار

۔ یگ ہوں یںمعلومات شامل نہ یشناخت یا یذات یںآپ کے بارے م یںگے، اس م یںکر یکارڈر

براؤزر  بیکے و یوٹرآپ کے کمپ ‘‘یزکوک’’ہو گا تو یافعال ک یچرف یہطرف، اگر آپ نے  یدوسر

 طرف یسائٹ ک یبٹکڑا ہوتا ہے جو وہ و یکمعلومات کا ا ‘‘یکوک’’۔  یمحفوظ ہوں گ یںم

 یوتہ یکارڈر یحاتترج یآپ ک یں۔ اس میںجاتا ہے جسے آپ وزٹ کر رہے ہوتےہ یجاسے بھ

جمع  معلومات یذات یآپ ک یعےکے ذر یزجاتا ہے۔ ہم کوک یامحفوظ ک یںبراؤزر م یںجنہ یںہ

کرنے پر  سایتاہم ا یں،فعال کر سکتے ہ یرکو غ یزبراؤزر پر کوک یبگے۔ آپ اپنے و یںکر یںنہ

 یدہپسند کہ یساگے، ج یںاٹھا سک یںز سے فائدہ انہیچرسائٹ کے کچھ اہم ف یبو یآپ ہمار

 زبان منتخب کرنا۔



 معلومات کا تحفظ اور افشا کرنا

ے یمعلومات مذکورہ باال مقاصد کے ل یں تاہم ذاتیرکھتے ہہ یمعلومات کو خف یہم تمام ذات

 یک ئریشکے ساتھ ا اس سے باہر( یں یاقسام کے افراد )ہانگ کانگ مزمروں/ل یمندرجہ ذ

 :یںہ یجا سکت

a. اور  یقدرخواست کے حوالے سے متعلقہ فر یا یانکوائر یت،شکا یآپ کEOC یک 

 ؛ درخواست یےخدمات کے ل

b. ا کہ سیطرف سے بالئے گئے ، ج یجو ہمار یرور مش یشہدوسرے پ  یا یرمش یقانون

 ر اور نمائندے؛یق کرنے والے مشیتحق

c. گرید یاکرنا ہم پر قانون اور قواعد و ضوابط  یئروہ افراد جن کے ساتھ معلومات ش 

طرف  یادارے ک یعدالت یاعدالت  یکس یاادارے  یقانون نافذ کرنے والے کس یاحکام 

 ایور /ہو؛ ا یسے الزم

d.  ت کار کے تح یقہطر قانونیکرنا ہمارے  یئرمعلومات ش ذاتیوہ افراد جن کے ساتھ

چا جا سکے اور ان سے ب یاکا پتہ چال یوںمشکوک سرگرم یا یقانون یرالزم ہو تاکہ غ

 جا سکے۔ 

 سائٹس سے لنک یبو یگرد

۔ براہ ںیلنک فراہم کرتے ہ یسائٹس کے ساتھ بھ یبو یگرد یےسہولت کے ل یہم آپ ک

 ۔ہےسائٹ پر  ویب ہماریکا اطالق صرف  بیانکہ اس  رکھیں یاد مہربانی



 یبتو اُس و یںہائپر لنک پر کلک کرتے ہ یسائٹ سے منسلک کس یبو یاگر آپ دوسر

ٓ ۔ ہم یہو گ یںہم پر الگو نہ یذمہ دار یکے تحفظ ک یٹااور آپ کے ڈ یزسائٹ پر کوک کو  پا

 ۔گے دیں سے رجوع کرنے کا مشورہ پریکٹسیزاور  پالیسی پرائیویسی کیسائٹ  ویبمتعلقہ 

 یحاور تصح یتک رسائ یٹاپرسنل ڈ

PD(P)O تا ہے کا حق ہو  یتک رسائ یٹاشخص کو اپنے پرسنل ڈ یکے تحت عام طور پر کس

تک  ٹایکروا سکتا ہے۔ پرسنل ڈ یبھ یحتصح یںم یٹاغلط پرسنل ڈ یںاور وہ اپنے بارے م

 ,Equal Opportunities Commissionدرخواست  یریتحر یک یحتصح یںاور اس م یرسائ

16/F, 41 Heung Yip Road, Wong Chuk Hang, Hong Kong جائے جو کہ  یپر ارسال ک

 کے نام ہو: یدارعہد یلمندرجہ ذ

a. سے ان  ںیکام کے شعبوں م  کےکونسل  یگلل یفچ یاسروسز(  ینٹ)کمپل یکٹرڈائر

 جو ان کے پاس موجود ہو؛  یٹاکے پاس موجود پرسنل ڈ

b. یٹانل ڈکے حوالے سے پرس یکارڈزر یگرسروسز تمام د ینڈپالننگ ا یٹکارپور یکٹر،ڈائر 

 ۔ 

وزٹ  ' Protection Policy and PracticesPrivacy and Data' یہمار یےکے ل یالتتفص یدمز

 ۔یںکر

 ۔یںہ یوصول کرنے کے مجاز بھ یف یدرخواست ک یبھ یکس یک یتک رسائ یٹاہم ڈ

 

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


 یاگ یاک یںزبانوں منو اقلیتی   یگرد چینی اور ہے جس کا ترجمہ یںزبان م یزیانگر یانب یہ

ائے ج ید یتورژن کو فوق یزیانگر یںصورت م یاختالف ک یںورژن م یگراور د یزیہے۔ انگر

 ۔یگ

 

کتوبر  ینظرثان  202 1شدہ ا

 مواقع یکساںبرائے  یشنکم

 

 


