
اظهار رضایت 

شما در این فورمه ارائه می نمایید، به شمول معلومات شخصی شما می باشد. بر طبق قانون، از جمله   معلوماتی که

معلومات  (، Commonwealth Privacy Actمربوط به حفاظت معلومات شخصی ) حکومت ملین مصوبه وقان

 می شود.  محافظهشخصی شما 

(  Data Exchange)  'تبادل معلومات'به نام  ژی معلوماتیشما، ما از یک سیستم تکنولوبرای ذخیره کردن معلومات 

دولت آسترالیا می باشد. معلومات شخصی که در  (DSS). ُمجری این سیستم، وزارت خدمات اجتماعی استفاده می کنیم

Data Exchange  ارائه می شود. افشاء و ما   برایمدیریت وضعیت شما، صرفاً  منظورذخیره می شود، به 

ندهید به ما رضایت بدهید. اگر شما رضایت  DSS بامعلومات شخصی خود  یریندارید که برای سهم گ یشما اجبار

خدماتی که شما می گیرید، تأثیری نخواهد داشت. لیکن اگر شما به  بهگرفته شود، این که معلومات شخصی شما سهم 

 حذف شود.می توانید بخواهید که این معلومات همیشه رضایت بدهید،  DSSمعلومات شخصی خود با  یریسهم گ

DSS  .که هویت شما را حذف می کند که آنها معلوماتی را به این معنی معلومات شخصی شما را نا معلوم می کند

  .شودمعلوم  از نومی تواند  هویت شما )مثل نام شما( معلومات، لوم می کند، یا با استفاده از آنمع

DSS  دیگر در  مشتریانمعلومات شخصی  را بامعلومات شخصی شماData Exchange  اینکه ترکیب می کند تا

ها و اداره أمور اعطای  یاست  برای انکشاف و توسعه ساین معلومات از در سطح پروگرام تشخیص بدهد. جهت ها را 

 ، استفاده می شود.تعیین ارزش هاو   تحقیقاتبودجه به پروگرام ها، و اجرای 

DSS  ممکن است از این معلومات برای تهیه راپورت استفاده کند. این راپورت ها ممکن است با مؤسسات دیگر سهم

 نمی شود . معلومات در این راپورت ها معلومات شخصی افشاء گیری شود

درمورد   DSSپالیسی  وچطور معلومات شخصی شما به عهده می گیرد،  DSSاین که  ددر مورشما اطالعات بیشتر 

 در ویب سایت آنها به این آدرس پیدا کرده می توانید:  ، را حفاظت معلومات شخصی

https://www.dss.gov.au/privacy-policy. 

این پالیسی توضیح می دهد: 

 ذخیره شده دسترسی داشته باشید Data Exchangeچطور به معلومات شخصی که درمورد شما در  •

 تبدیل شود یا حذف شود شخصی شما معلومات  از آنها خواسته می توانید کهچطور  •

 ممکن است معلومات شخصی را برای ادارات خارجی افشاء کند  DSSدر شرایط و وضعیت هایی که  •

با   DSSاز پالیسی أصول حفاظت معلومات شخصی شکایت کنید، و چطور  DSSچطور در مورد تخلف  •

 شکایت شما روبرو می شود  

 نه بلی

ذخیره   Data Exchangeمن رضایت می دهم که معلومات شخصی من در 

 شود

ین ارزش ی در تعقیب و تکمیل تحقیقات، نظرخواهی یا تعمن رضایت می دهم که 

 شرکت کنم
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