
सहमती 

तपाईलें यस फारममा उपलब्ध गराउनु भएको जानकारीमा तपाईकंो व्यक्तिगत जानकारी समावेश छन्। तपाइकँो व्यक्तिगत जानकारी कानून लगायत 

राष्ट्रमंडल गोपनीयता ऐन द्वारा संरक्तित छन्। 

हामी तपाइकँो जानकारी भण्डारण गनन डाटा एक्सचेन्ज(Data Exchange)आईटी(IT) प्रणाली प्रयोग गरररहकेा छौं। यो प्रणाली अष्ट्रेक्तलयाको 

सामाक्तजक सेवा क्तवभाग (DSS) द्वारा संञ्चालन गररएको छ। डाटा एक्सचेन्जमा भण्डारण गररएको व्यक्तिगत जानकारी हामीलाई मात्र तपाइकँो माक्तमला 

प्रबन्ध गननका लाक्तग खलुासा गररन्छ। 

तपाईले आफ्नो व्यक्तिगत जानकारी DSS सँग साझेदारी गनन सहमत हुनु पदैन। यक्तद तपाई ंहामीलाई आफ्नो व्यक्तिगत जानकारी आदान प्रदान गनन 

सहमत गनुनहुन्न भने, यसले तपाईलें प्राप्त गने सेवाहरूमा असर गदैन। यक्तद तपाई ंDSS सँग आफ्नो व्यक्तिगत जानकारी सहमती गनन सहमत गनुनहुन्छ भन,े 

तपाई ंयो जानकारी कुनै पक्तन समयमा हटाउन को लागी भन्न सक्नुहुन्छ। 

DSS ले तपाईको आंकडालाई हटाउनेछ। यसको मतलब क्ततनीहरूले क्तत जानकारीहरु जुन तपाईलंाई पक्तहचान गदनछ वा जुन तपाईलंाई पुन: पक्तहचान गनन 

प्रयोग गनन सक्तकन्छ (उदाहरणका लाक्तग तपाईकंो नाम)। 

कायनक्रमको स्तरमा प्रचलनहरू पक्तहचान गनन डाटा एक्सचेन्जमा DSS ले तपाइकँो आंकडालाई अन्य ग्राहकहरूको आंकडा सँग क्तमलाउँछ। यो जानकारी 

नीक्तत क्तवकास गनन, अनुदान कायनक्रमहरू प्रबन्ध गनन, र अनुसन्धान र मलू्याङ्कनहरु गननको लाक्तग प्रयोग गदनछ। 

DSS ले डाटा उत्पादन गनन को लागी ररपोटन उत्पादन गनन सक्दछ। यी ररपोटनहरू अन्य संगठनहरूसँग साझेदारी गनन सक्तकन्छ। यी ररपोटनहरूको 

आंकडालाई हटाईनेछ। 

तपाइकँो व्यक्तिगत जानकारी DSS ले कसरी प्रबन्ध गदनछ भन्ने बारेमा थप जानकारीको लाक्तग तपाइलेँ वेबसाइट मा DSS गोपनीयता नीक्तत बारेमा थप 

जानकारी पाउन सक्नुहुन्छ: https://www.dss.gov.au/privacy-policy

यो नीक्ततले क्तनम्न कुराहरु वणनन गदनछन्: 

• डेटा एक्सचेन्जमा तपाईकंो बारेमा भण्डार गररएको व्यक्तिगत जानकारी कसरी पहुँच गने

• तपाइ ँयस जानकारीलाई पररवतनन गनन वा हटाउनका लाक्तग कसरी अनुरोध गनन सक्नुहुन्छ

• DSS ले क्तवदेशी जानकारी प्राप्तकतानहरुलाई व्यक्तिगत जानकारी प्रकट गनन सक्ने अवस्थाहरु

• DSS द्वारा अष्ट्रेक्तलयाई गोपनीयता क्तसद्धान्तहरूको उल्लङ्घनको बारेमा कसरी गुनासो गने, र DSS ले कसरी तपाईकंो गुनासो व्यवहार गने

बारेमा।

गदनछु गक्तदनन

म मेरो व्यक्तिगत जानकारी डाटा एक्सचेन्ज मा भण्डारण गननको लागी सहमत गछुन 

म अनुसन्धान, सवेिण वा मलू्याङ्कनमा भाग क्तलन सहमत गदनछु 
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