ප ෞද්ගලිකත්ව ප්රති ත්තති සාරාාංශය
(Privacy Policy Summary)
මෙෙ
ම ෞද්ගලිකත්ව
ප්රති ත්තතිය
ම ෞද්ගලිකත්ව මූල ධර්ෙවලට අනුකූල මේ.

ම ෞද්ගලිකත්ව

නත

සහ

ඕසමේලියානු

CCC මූලය විසඳුම් කණ්ඩායෙ (මෙහි සඳහන් වන්මන් CCC යනුමවනි) නනතික හා
සාධාරණ ක්රෙ ෙඟින් සහ අසාධාරණ මලස අනවසරමයන් මනාවන ආකාරමයන්
පුද්ගලික මතාරතුරු රැස කරයි.
පුද්ගලික මතාරතුරු රැස කිරීෙට මහතුව ප්රාමයෝගිකව භාවිතා කළ හැකි CCC විසින්
දැනුම් මදනු ඇත.
සොගෙ මහෝ බදු නීතිය යටමත්ත මහෝ ම ාදුරාජ්ය ෙණ්ඩල මුදල්
වැළැක්වීමම් නීතිය යටමත්ත මහෝ නීතිමයන් අවශ්ය
රිදි මහෝ අවසර
සෙහර මතාරතුරු එකතු මකමර්.

විශුද්ිකරණය
දී ඇති
රිදි

ාරිමභෝගිකයාමගන්
පූර්ව
අනුෙැතියක්ව
ලබා
මනාගතමහාත්ත
CCC
පුද්ගලික
මතාරතුරු එකතු කරන මූලික අරමුණ හැර මවනත්ත කිසිදු අරමුණක්ව සඳහා භාවිතා
මනාකරයි.
පූර්ව අනුෙැතියක්ව ලබා මනාගතමහාත්ත එකතු කරන
ාරිමභෝගිකයින්ට මහෝ තුන්වන ාර්ශ්වයකට මහළි මනාමකමර්.

පුද්ගලික

මතාරතුරු

මවනත්ත

ාරිමභෝගිකයින්මේ නෙ,
දිිංචි ලිපිනය, විදුත්ත තැ ැල් ලිපිනය, දුරකථන අිංක සහ
උ න් දිනය වැනි හඳුනාගැනීමම් විසතර ඇතුළත්ත CCC එකතු කර තබා ගන්නා
ආකාරමේ මතාරතුරු වලට ඇතුළත්ත මේ - සොජ් ොධය හැසිරීම්, මූලය විසතර - බදු
මගානු අිංක මහෝ බැිංකු ගිණුෙ ඇතුළුව මවනත්ත සම්බන්ධතා විසතර - සහ අ මේ
වැඩ කටයුතු කරමගන යාෙ සඳහා සාධාරණ මලස අවශ්ය යැයි අ සිතන අමනකුත්ත
මතාරතුරු.
දුෂකරතා
ඉල්ීම්
තක්වමසරු
කිරීෙට
සහය
ීෙ
සඳහා
මසෞඛ්යය මහෝ ම ෞද්ගලික තත්තත්වයට අදාළ සිංමේදී මතාරතුරු
සිටිය හැකිය.

ාරිමභෝගිකමයකුමේ
CCC විසින් ඉල්ලා

තුන්වන
ාර්ශ්වයන් විසින් ප්රසිද්ිමේ ලබා ගත හැකි මහෝ ලබා දුන් මතාරතුරු
ඇතුළුව මවනත්ත ප්රභවයන්මගන් CCC පුද්ගලික මතාරතුරු එකතු කළ හැකිය. ණය
වාර්තා කිරීමම් ආයතන ද මෙයට ඇතුළත්ත ය. ණය
ැහැර හැරීම් යාවත්තකාීන
කිරීෙ මහෝ ලැයිසතුගත කිරීෙ සඳහා පුද්ගලික මතාරතුරු ද CCC ෙඟින් ණය
වාර්තාකරණ ආයතන මවත ලබා දිය හැකිය.

සෑෙ දුරකථන ඇෙතුෙකදීෙ
අනනයතාවය
තහවුරු
කර
නෙ, ලිපිනය සහ උ න් දිනය මේ.

අපි
ගත

හඳුනා
යුතුයි.

ගැනීමම් කරුණු තුනකින්
ාරිමභෝගික
මෙය
සාොනයමයන්
ාරිමභෝගිකයාමේ

හඳුනා
ගැනීෙ
සඳහා
පුද්ගලික
මතාරතුරු
ලබා
මනාමදන්මන්
නම්,
ගනුමදනුකරුවන්ට
ඔවුන්මේ
ගිණුමෙන්
උදේ
කිරීෙට,
අනනයතාවය
කිරීෙට මහෝ විංචාමවන් ආරක්වෂා ීෙට අ ට මනාහැකි විය හැකිය.

අ මේ
තහවුරු

CCC හි
ාරිමභෝගිකයින්ට ඉල්ීෙ ෙත ඔවුන්මේ පුද්ගලික මතාරතුරු මවත ප්රමේශ්ය
ලබා මදන අතර වැරදි සහ කල් ඉකුත්ත වූ මතාරතුරු නිවැරදි කිරීෙට සාධාරණ
අවසථාවක්ව ලබා මද්.

මතාරතුරු
කඩදාසි
හා
ඉමලක්වමරානික
ආකාරමයන්
ගබඩා
මකමර්.
අ මේ
ාරිමභෝගිකයාමේ පුද්ගලික මතාරතුරු වල ආරක්වෂාව CCC යට වැදගත්ත මේ. එය
අනිසි මලස භාවිතා කිරීමෙන්, ඇඟිලි ගැසීමෙන්, අහිමි කිරීමෙන්, අනවසරමයන්
ප්රමේශ් ීමෙන්, මවනස කිරීමෙන් මහෝ අනවසරමයන් මහළිදරේ කිරීමෙන් ආරක්වෂා
කර ගැනීෙට අපි සාධාරණ පියවර ගන්මනමු.
මතාරතුරු තවදුරටත්ත අවශ්ය මනාවන
හඳුනා ගැනීෙට CCC සුදුසු පියවර ගනී.

විට,

පුද්ගලික

මතාරතුරු

විනාශ්

කිරීෙට

මහෝ

ඔබ
අ මේ
ම ෞද්ගලිකත්ව
ප්රති ත්තතිය ගැන මහෝ ඔමේ පුද්ගලික
මතාරතුරු
හසුරුවන ආකාරය ගැන ඔබ සෑහීෙකට
ත්ත මනාවන්මන් නම්, ඔබට අ මේ
ැමිණිලි කණ්ඩායෙට කතා කරන මලස ඉල්ලා සිටිය හැකිය. අ මේ ප්රතිචාරය ගැන
ඔබ සෑහීෙකට
ත්ත මනාවන්මන් නම් ඔබට ඕසමේලියානු මුලය
ැමිණිලි අිකාරිය
1800 931 678 අිංකය මහෝ ඕසමේලියානු මතාරතුරු මකාෙසාරිස කාර්යාලය 1300 363
992 අිංකය සම්බන්ධ කර ගත හැකිය.
ඉිංග්රීසිමයන් අ මේ ම ෞද්ගලිකත්ව ප්රති ත්තති පිළිබඳ වැඩි විසතර සඳහා
කරුණාකර www.cccfinancial.com.au මවත පිවිමසන්න.

