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यो सूचनािा तपाईंको बारे िा जानकारीहरू कसरी प्रयोग गनन सदकन्छ भन्ने वर्नन गररएको छ
____________________________________________________ ले हाम्रो सेवा प्राप्त गने व्यक्तिहरूबारे जानकारी िाग गरे को छ।
(साझेिारको नाि)

हाम्रो सेवाहरू प्रत्येक व्यक्ति अनुरूप बनाउन साथै सिुिायका प्रत्येकका लामग उपयुि बनाउन हािी जानकारीहरूको प्रयोग गछौं। हािीले िामनसहरूका बारे िा प्राप्त गने
केही जानकारीहरू व्यक्तिगत हुन्छ।

हािीले तपाईं र तपाईंको पररवारका बारे िा जानकारी मलएपमछ, हािी यसलाई क्लाइन्टट्र्याक नािक एउटा कम््यूटर डे टावेशिा राख्छौं। क्लाइन्टट्र्याकले तपाईंको
जानकारीहरू खोज्न र यसलाई मनजी तथा सुरक्षित राख्ने काििा हािीलाई िद्दत गछन ।

तपाईंको व्यक्तिगत जानकारीको सुरिा गनुन हाम्रो कतनव्य हो। हािीले यस पोक्षटटङिा गोपनीयता सम्बन्धी कायनक्तवमधहरूको पालन गनुन आवश्यक छ। तपाईंले हािीलाई
पोक्षटटङको एक प्रमतका लामग अनुरोध गनन सक्नुहुन्छ।

हािीले तपाईंको जानकारी कसरी प्रयोग तथा प्रकट गनन सक्छौं
हाम्रो सेवाहरू प्रिान गनन आवश्यक भएको जानकारीहरू िात्र हािी िामनसहरूबाट मलन्छौं। हाम्रा िातृ संटथानहरूलाई अथवा कानून अन्तगनत आवश्यक पने, अथवा कुनै खास
प्रशासमनक वा अनुसन्धान प्रयोजनिा आवश्यक पने अवटथािा बाहे क, हािीले प्राप्त गरे को जानकारीहरू, हािी तपाईंको मलक्षखत सहिमत क्तबना कुनैपमन तेस्रो पिहरूलाई दिने
छै नौं।

हाम्रो सिुिायलाई सहयोग पुर्रयानउने संटथानहरूिा, हरे क संटथानले आफ्नो काि राम्ररी गनन सकुन ् भन्ने उद्दे श्यले, प्रमतवेिन बुझाउनु पिान हािी यी जानकारीहरू प्रयोग गनन
सक्छौं । कुनै व्यक्तिको पररचय खुल्न सक्ने जानकारी यस प्रमतवेिनिा सिावेश हुुँिैन।

यदि तपाईंको व्यक्तिगत जानकारीको प्रयोग अथवा तपाईंको गोपनीयताका सम्बन्धिा कुनै प्रश्न भएिा, हाम्रा किनचारीलाई सम्पकन गनुह
न ोस ्। तपाईंले यसै गोपनीयता नीमतको
एक प्रमत र/वा यसको व्याख्याको लामग अनुरोध गनन सक्नुहुन्छ।

तपाईंका अमधकारहरू
 तपाईं र/वा तपाईंको बच्चालाई सहयोग गने संटथानहरूले सेवा प्रिान गनन
सकुन ् भन्ने उद्दे श्यले, तपाईंको बच्चाका सम्बन्धिा जानकारीहरू साझा
गने मलक्षखत सहिमत दिन सक्नुहुन्छ।

 आफ्नो व्यक्तिगत सूचना साझा गने सहिमत नदिने भएिा पमन तपाईंले
सेवा पाउन सक्नुहुन्छ।

 तपाईंको व्यक्तिगत जानकारी क-कसले हे रेका छन ् त्यसबारे जानकारी

 आफ्नो जानकारी हे न,न सही नभए यसिा हे रफेरहरू वा सुधार गने अनुरोध
गनन, र हे रफेर गररएको कागजातहरू हे नन सक्नुहुन्छ।

 यदि तपाईंको बच्चालाई सहयोग गने संटथानहरूले आफ्नो काि राम्ररी गनन
सूचनाहरू आिानप्रिान गनन सक्ने गरर तपाईंले सहिमत फाराििा हटतािर
गनुन भएिा, पमछ आफ्नो क्तवचार बद्लेर मलक्षखत रूपिा यो सहिमत दफतान
मलन पमन सक्नुहुन्छ।

पाउन सक्नुहुन्छ।
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