
موافقة

   المعلومات تشمل
    تقدمها  الت 

بموجب  ةمحمي   الشخصية  معلوماتك إن . الشخصية معلوماتك  االستمارة ه هذ ف 

   بما  القانون،
 . خصوصيةبشأن ال منولثكال قانون ذلك  ف 

   النظام هذا  ستضيفت. معلوماتك لتخزين ‘البيانات تبادل’ يسىم المعلومات تكنولوجيا ل  نظام  نقوم باستخدام
ُ
دائرة

    (DSS) االجتماعية الخدمات
الية الحكومةف     الشخصية المعلومات عن الكشف يتموال  . األست 

   تخزينها   يتم  الت 
ف 

. حالتك إدارة لغرض  فقط لنا إال    ‘البيانات تبادل’

  مشاركة عىل توافق  ال  كنت   إذا . DSS مع الشخصية معلوماتك  مشاركة  عىل أن توافق ليس من المفروض عليك 

   الخدمات عىل  يؤثر  فإن ذلك لن  ،معنا  الشخصية معلوماتك 
الشخصية معلوماتك  مشاركة عىل وافقت إذا و . تتلقاها  الت 

   المعلومات هذه إزالة طلب يمكنك  ، DSS مع
 . وقت أي ف 

    هذا و .  بياناتك هوية بإزالة ما يشتر إل  DSSتقوم 
   المعلومات تزيل  ا أنه يعت 

   أو  هويتك تحدد   الت 
استخدامها  يمكن الت 

 (. اسمك مثل) هويتك تحديد  إلعادة

نامج مستوى عىل االتجاهات لتحديد  ‘البيانات تبادل ’ ف   اآلخرين العمالء بيانات  مع بياناتك   DSS  تجمع ستخدم.  التر
ُ
 ت

 . والتقييمات البحوث وإجراء   المنح برامج وإدارة  السياسات لتطوير  المعلومات هذه

د . خرىأ منظمات مع  التقارير  هذه مشاركة  يمكن. تقارير  إلعداد   البيانات هذه  DSS تستخدم قد 
 
البياناتوال  تحد

 . هوية أصحابها  التقارير  هذه ف   الواردة 

ف    DSS خصوصية  سياسة ف    الشخصية لمعلوماتك   DSS  إدارة كيفية  حول المعلومات من مزيد  عىل العثور  يمكنك

 :  
ون   .policy-https://www.dss.gov.au/privacyموقعها اإللكت 

ح : األمور التالية السياسة هذه  تشر

    عنك المخزنة الشخصية المعلومات إل الوصول كيفية •
‘ البيانات تبادل’ ف 

. إزالتها  أو  المعلومات هذه  تغيتر   طلب يمكنك كيف •

   الظروف  •
   للمستفيدين الشخصية المعلومات عن DSS فيها   تفصح قد  الت 

 الخارج  ف 

الية، الخصوصية لمبادئ DSS انتهاك بشأن شكوى  تقديم كيفية •  . شكواك مع DSS ستتعامل وكيف  األست 

نعم   كال

‘البيانات تبادل ’ في الشخصية معلوماتي تخزين على أوافق

التقييم أو االستطالعات أو متابعةال بحوث في المشاركة  على أوافق
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