ਗੁਪਤਤਾ ਨੀਤੀ ਸਾਰ
ਇਹ ਗੁਪਤਤਾ ਨੀਤੀ, ਗੁਪਤਤਾ ਕਾਨੂੰ ਨ (Privacy Act) ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰਲ
ੇ ੀਅਨ ਗੁਪਤਤਾ ਸਸਧਾਂਤਾਂ (Australian Privacy
Principles) ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। CCC Financial Solutions Group (ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ CCC ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਸਣਆ
ਜਾਵੇਗਾ) ਸਵਅਕਤੀਗਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਨੂੰ ਨੀ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਸਾਧਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱ ਤਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ
ਜੋ ਗੈਰ ਵਾਜਬ ਦਖਲਅੂੰ ਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸਜੱ ਥੇ ਸੂੰ ਭਵ ਹੋਵੇਗਾ CCC ਸਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱ ਠੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱ ਸੇਗਾ।
ਕੁੱ ਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰ ਨ ਦੁਆਰਾ ਲੋ ੜੀਂਦੀ ਜਾਂ ਅਸਧਕਾਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਨੁਸਾਰ ਸਜਵੇਂ ਸਕ ਕੂੰ ਪਨੀ ਜਾਂ ਟ੍ੈਕਸ ਕਾਨੂੰ ਨ ਦੇ
ਂ ੀ-ਮਨੀ ਲਾਂਡਸਰੂੰ ਗ ਕਾਨੂੰ ਨ (Commonwealth Anti-Money Laundering Law) ਦੇ
ਅਧੀਨ ਜਾਂ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਐਟ੍
ਅਧੀਨ ਇਕੱ ਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
CCC ਉਸ ਮੁੱ ਢਲੇ ਉਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਕਸੇ ਹੋਰ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਸਜਸ ਲਈ ਇਹ
ਇਕੱ ਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ - ਜਦੋਂ ਤੱ ਕ ਗਾਹਕ ਤੋਂ ਪਸਹਲਾਂ ਸਸਹਮਤੀ ਪਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਕੱ ਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਦਜੇ ਗਰਾਹਕਾਂ ਜਾਂ ਸਕਸੇ ਤੀਜੀ ਸਧਰ ਨੂੰ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੱ ਕ
ਪਸਹਲਾਂ ਇਸ ਲਈ ਸਸਹਮਤੀ ਪਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸਜਸ ਸਕਸਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ CCC ਇਕੱ ਤਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੱ ਖਦਾ ਹੈ ਉਸ ਸਵੱ ਚ ਪਸਹਚਾਣ ਸੂੰ ਬੂੰ ਧੀ ਵੇਰਵੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ
- ਸਜਵੇਂ ਸਕ ਗਾਹਕ ਦਾ ਨਾਮ, ਸਰਹਾਇਸ਼ੀ ਪਤਾ, ਈ-ਮੇਲ ਪਤਾ, ਟ੍ੈਲੀਫ਼ੋਨ ਨੂੰਬਰ ਅਤੇ ਜਨਮ ਸਮਤੀ - ਹੋਰ ਸੂੰ ਪਰਕ ਵੇਰਵੇ
ਸਜਵੇਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਂਡਲ, ਸਵੱ ਤੀ ਵੇਰਵੇ - ਟ੍ੈਕਸ ਫਾਈਲ ਨੂੰਬਰ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵੇਰਸਵਆਂ ਸਮੇਤ - ਅਤੇ ਹੋਰ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਸਕ ਸਾਡੇ ਕੂੰ ਮ ਨੂੰ ਪਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸਚਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਰਰੀ ਹੈ।
CCC ਸਵੱ ਤੀ ਸਮੱ ਸਸਆਂ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਸਵੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਗਾਹਕ ਦੀ ਸਸਹਤ ਜਾਂ ਸਨਿੱਜੀ ਹਾਲਾਤਾਂ
ਨਾਲ ਸੂੰ ਬੂੰ ਧਤ ਸੂੰ ਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
CCC ਦਜੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਸਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱ ਠੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਜਸ ਸਵੱ ਚ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਜਨਤਕ ਤੌਰ
'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਜਾਂ ਤੀਜੀ-ਸਧਰ ਦੁਆਰਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਵੱ ਚ ਕਰੈਸਡਟ੍ ਸਰਪੋਰਸਟ੍ੂੰ ਗ ਸੂੰ ਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ
ਹਨ. ਕਰੈਸਡਟ੍ ਸਡਫਾਲਟ੍ (ਕਰਜ਼ਾ ਅਦਾ ਨਾ ਕਰਨ) ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ੍ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਚੀਬੱ ਧ ਕਰਨ ਲਈ CCC ਦੁਆਰਾ ਕਰੈਸਡਟ੍
ਸਰਪੋਰਸਟ੍ੂੰ ਗ ਸੂੰ ਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਾਰੀਆਂ ਟ੍ੈਲੀਫ਼ੋਨ ਕਾਲਾਂ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਪਸਹਚਾਣ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਸਤੂੰ ਨ ਨੁਕਸਤਆਂ ਨਾਲ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਦੀ
ਲੋ ੜ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਾਹਕ ਦਾ ਨਾਮ, ਪਤਾ ਅਤੇ ਜਨਮ ਸਮਤੀ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਸਵਅਕਤੀਗਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨਹਾਂ ਦੇ
ਖਾਤੇ ਸਵੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ, ਪਸਹਚਾਣ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਜਾਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਸਵੱ ਚ ਅਸਮਰੱ ਥ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
CCC ਦੇ ਗਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਸਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱ ਕ ਪਹੁੂੰ ਚ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕਸੇ ਵੀ
ਅਸ਼ੁੱ ਧੀਆਂ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਜਬ ਮੌਕਾ ਸਦੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਾਗਜ਼ ਅਤੇ ਇਲੈ ਕਟ੍ਰੌਸਨਕ ਦੋਵਾਂ ਰਪਾਂ ਸਵੱ ਚ ਸਟ੍ੋਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗਾਹਕ ਦੀ ਸਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ
ਸੁਰੱਸਖਆ CCC ਲਈ ਮਹੱ ਤਵਪਰਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ, ਛੇੜ-ਛਾੜ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ, ਅਣਅਸਧਕਾਰਤ ਪਹੁੂੰ ਚ, ਸੋਧ
ਜਾਂ ਅਣਅਸਧਕਾਰਤ ਖੁਲਾਸੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਸਚਤ ਕਦਮ ਚੁੱ ਕਾਂਗੇ।
ਜਦੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ ਰਸਹੂੰ ਦੀ, CCC ਸਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ੍ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਬੇ-ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸਚੱ ਤ
ਕਦਮ ਚੁੱ ਕੇਗਾ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਗੁਪਤਤਾ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਅਸੂੰ ਤੁਸ਼ਟ੍ ਹੋ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਕਵੇਂ ਸੂੰ ਭਾਲਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ
ਸਸ਼ਕਾਇਤ ਟ੍ੀਮ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਸਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਸੂੰ ਤੁਸ਼ਟ੍ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 1800 931
678 'ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਸਵੱ ਤੀ ਸਸ਼ਕਾਇਤ ਅਥਾਰਟ੍ੀ (Australian Financial Complaints Authority) ਜਾਂ 1300 363
992' ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਸਚਨਾ ਕਸਮਸ਼ਨਰ (Australian Information Commissioner) ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਸੂੰ ਪਰਕ
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਅੂੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਸਵੱ ਚ ਸਾਡੀ ਗੁਪਤਤਾ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਸਕਰਪਾ ਕਰਕੇ www.cccfinancial.com.au 'ਤੇ
ਜਾਓ।

