خالصه سیاست حریم خصوص
این سیاست حریم خصویص منطبق با قانون حریم خصویص و اصول حریم خصویص ر
استالیا است.
ی
قانون و منصفانه ،و طوری که به
گتد) از طریق
گروه راه حل های مایل ( CCCکه در اینجا به صورت  CCCمورد اشاره قرار یم ر
صورت ین دلیل مزاحمت ایجاد نکند جمع آوری یم کند.
ر
صورن که ممکن باشد  CCCدلیل جمع آوری اطالعات شخیص را اعالم خواهد کرد.
در
ی
پولشون
برخ از اطالعات جمع آوری یم شود چون تحت قانون از جمله قانون رشکت ها یا قانون مالیات یا تحت قانون ضد
ی
کامنولت خواسته شده است.
ی
اهداف به جز هدف اصیل که اطالعات برای آن جمع آوری شده است استفاده نخواهد کرد –
 CCCاز اطالعات شخیص برای
مگر این که قبال از ر
مشتی اجازه گرفته شده باشد.
اطالعات شخیص که جمع آوری یم شود به سایر ر
مشتیان یا هیچ طرف ثالث دیگری اعالم نیم شود ،مگر این که اجازه قبیل
گرفته شده باشد.
ی
ر
هویت – از جمله نام ر
ر
مسکون ،آدرس
مشتی ،آدرس
اطالعان که  CCCجمع آوری و نگهداری یم کند شامل مشخصات
انواع
ایمیل ،شماره های تلفن و تاری خ تولد – سایر مشخصات تماس از جمله نام های کاربری حساب های رسانه های اجتمایع،
ر
ر
اطالعان که فکر یم کنیم به طور
مالیان یا مشخصات حساب بانیک – و سایر
مشخصات مایل – از جمله شماره های پرونده
ر
منطق برای انجام کارمان یضوری است یم شود.
 CCCممکن است تقاضای اطالعات حساس مربوط به سالمت ر
مشتی یا رشایط شخیص ر ی
ارزیان تقاضاهای دشواری
نت کند تا به
ی
کمک شود.
ر
اطالعان که به طور عمویم موجود است یا توسط
 CCCممکن است اطالعات شخیص را از سایر منابع جمع آوری کند از جمله
ری
ری
طرفی ثالث ارائه شده است .این شامل سازمان های گزارش دیه اعتباری است.
همچنی ممکن است اطالعات شخیص توسط
 CCCدر اختیار سازمان های گزارش دیه اعتباری قرار گ رتد تا در لیست بدیه های اعتباری آنها ثبت شود یا لیست آنها بروز شود.
تلفت ما ملزم به تایید هویت ر
ر
در تمام تماس های ی
هویت هستیم .این معموال نام ،آدرس و تاری خ تولد
مشتی از طریق سه مورد
است.
اگر اطالعات شما برای تایید هویت ارائه نشود ،ممکن است نتوانیم به ر
مشتیان خود در مورد حسابشان ،تایید هویت یا حفاظت
در برابر تقلب کمک کنیم.
مشتیان  CCCیم توانند به اطالعات شخیص خود بر حسب تقاضا ر
ر
ر
منطق به آنها داده یم شود
دستیس پیدا کنند و یک فرصت
غت دقیق یا قدییم را اطالح کنند
تا هرگونه اطالعات ر
الکتونییک نگهداری یم شود .امنیت اطالعات شخیص ر
این اطالعات هم بر روی کاغذ و هم به صورت ر
مشتیان ما برای  CCCمهم
رفی ،ر
است .ما اقدامات الزم را انجام خواهیم داد تا از این اطالعات در برابر سوء استفاده ،دخالت ،از دست ر ی
دستیس بدون
تغیت با اعالم بدون مجوز محافظت کنیم.
مجوز ،ر
ر
وقت دیگر به این اطالعات نیاز نباشد CCC ،اقدامات الزم را انجام خواهد داد تا این اطالعات را از ر ی
بی یبتد یا مشخصات مربوط
به هویت افراد را از آنها خارج کند.
اگر شما از سیاست حریم خصویص ما یا این که چطور از اطالعات شخیص شما نگهداری یم کنیم ر ی
ایص نیستید ،یم توانید
خواستار صحبت با تیم شکایات ما شوید .اگر از پاسخ ما ر ی
ایص نباشید یم توانید از طریق شماره تلفن  ۱۸۰۰۹۳۱۶۷۸با سازمان
ر
ر
ر
بگتید.
شکایات مایل استالیا یا از طریق شماره تلفن  ۱۳۰۰۳۶۳۹۹۲با دفت کمیسیونر اطالعات استالیا تماس ر
ر
بیشت در مورد سیاست حریم خصویص ما به زبان انگلییس ،لطفا به www.cccfinancial.com.au
برای کسب اطالعات
مراجعه کنید.

