
رضامندی 

اس فارم پر جو معلومات آپ دیتے ہیں اس میں آپ کی ذاتی معلومات شامل ہوتی ہیں۔  آپ کی ذاتی معلومات کو  

 تحفظ حاصل ہے، جس میں کامن ویلتھ پرائیویسی ایکٹ شامل ہے۔   ن کے تحتقانون

جسے 'ڈیٹا ایکسچیج' کہا جاتا  ہم آپ کی معلومات کو اسٹور کرنے کے لیے ایک آئی ٹی سسٹم استعمال کررہے ہیں 

معلومات  کرتا ہے۔  جو ذاتی (host) ( ہوسٹDSSہے۔ اس سسٹم کو آسٹریلوی حکومت کا محکمہ سوشل سروسز )

 ۔  ےہ اجات یاآپ کے کیس کے نظم و نسق کے لیے صرف ہم پر منکشف ک انہیں ڈیٹا ایکسچینج میں جمع ہیں

( کیساتھ شیئر کرنے کے لیے رضامند ہوں۔   DSSکو ڈی ایس ایس )یہ ضروری نہیں ہےکہ آپ اپنی ذاتی معلومات  

اگرآپ اپنی ذاتی معلومات کو  شیئر کرنے پر رضامند نہیں ہوتے، تو اس سے ان خدمات پر کوئی اثر نہیں پڑے گا  

( کے ساتھ شیئر کرنے پر رضامند نہیںDSSجو آپ وصول کرتے ہیں۔ اگرآپ اپنی ذاتی معلومات کو ڈی ایس ایس )

ہوتے، تو آپ ان معلومات کو کسی وقت بھی ہٹانے کے لیے کہہ سکتے ہیں۔ 

ہے کہ وہ ان معلومات کو ہٹا دیتے ہیں  یہ (  آپ کے ڈیٹا کی شناخت مٹا دیتا ہے۔  اس کا مطلب DSSڈی ایس ایس ) 

 آپ کا  جن سے آپ کی شناخت ہوتی ہو یا جو آپ کو دوبارہ شناخت کرنے کے لیے استعمال ہو سکتی ہوں )مثلا 

 نام(۔

( ڈیٹا ایکسچینج میں آپ کے ڈیٹا کو  DSSپروگرام کی سطح پر رجحانات کی پہچان کرنے کے لیےڈی ایس ایس )  

ےدیگر کلئنٹس کے ڈیٹا کے ساتھ مل دیتا ہے ۔ ان معلومات کو پالیسی تیار کرنے کے لیے، گرانٹس پروگراموں ک

استعمال کیا جاتا ہے۔  نظم و نسق کے لیے، اور تحقیق و تجزیے کے لیے

( اس ڈیٹا کو رپورٹیں بنانے کے لیے استعمال کرسکتا ہے۔ ان رپورٹوں کو دیگر تنظیموں  DSSڈی ایس ایس ) 

کیساتھ شیئر کیا جا سکتا ہے۔  ان رپورٹوں میں موجود ڈیٹا کی شناخت ختم کردی جاتی ہے۔ 

  نظم و نسق کرے گا سے معلومات کا کسطرح  آپ کی ذاتی (DSSکہ ڈی ایس ایس ) معلوماتاس بارے میں مزید  

ہیں:   کی جا سکتی( کی پرائیویسی پالیسی جو کہ ان کی ویب سائیٹ پر دستیاب ہے سے حاصل DSSڈی ایس ایس )
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یہ پالیسی وضاحت کرتی ہے کہ: 

ان  ذاتی معلومات تک جو کہ دیٹا ایکسچیج میں آپ کے بارے میں اسٹور ہیں کیسے رسائی حاصل   •

کرسکتے ہیں 

آپ کسطرح سے ان معلومات کو تبدیل کرنے یا ہٹانے کے بارے میں کہہ سکتے ہیں۔  •

( آپ کی ذاتی معلومات کو بیرون ملک سے کسی وصول کنندہ کو DSSکن حاالت میں ڈی ایس ایس ) •

 منکشف کر سکتا ہے۔  

آپ نے کسطرح سے  تو( آسٹریلین پرائیویسی اصولوں کی خلف ورزی کرتا ہےDSSاگر ڈی ایس ایس ) •

 شکایت کو کیسے نمٹائے گا۔  ی( آپ کDSSاور ڈی ایس ایس ) شکایت کرنی ہے

نہیں               ہاں  

میں رضامند ہو ں کہ میری ذاتی معلومات کو ڈیٹا ایکسچینج میں اسٹور کیا 
جائے 

میں رضامند ہو ں بعد میں ہونیوالی  تحقیق ، سروے یا تجزیے میں شمولیت  
 کرنے پر 
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