தனியுரிமைக் ககொள் மக சுருக்கை் (Privacy Policy Summary)
இந்த தனியுரிமைக் ககொள் மகயொனது, தனியுரிமைச் சட்டை்
ைற் றுை் ஆஸ்திரரலிய தனியுரிமை ரகொட்பொடுகளுக்கு
அமைவொனதொகுை் .
CCC நிதிசொர்ந்த தீர்வுகள் குழு (Financial Solutions Group) ( இமதத்
கதொடர்ந்து CCC எனக்குறிப்பிடப்படுை் ) ஒருவரது கசொந்தத்
தகவல் கமள சட்டரீதியொன, நியொயைொன வழிகளில் ைற் றுை்
ரநர்மையற் ற, ஊடுருவொத வழிகளில் ரசகரிக்கிறது.
கசொந்தத் தகவல் கமளச் ரசகரிப்பதற் கொன கொரணத்மத
சொத்தியப்படக்கூடிய ரவமளயில் CCC கதரிவிக்குை் .
நிறுவனங் கள் அல் லது வரிச் சட்டை் அல் லது கபொது அரசொங் க
பண ரைொசடிக்ககதிரொன சட்டை் ரபொன் றவற் றின் கீழ் ,
சட்டங் களொல் ரவண்டப்படுவதுரபொல் அல் லது
அதிகொரைளிக்கப்படுவதுரபொல் சில தகவல் கள்
ரசகரிக்கப்படுகின் றன.
எந்தப் பிரதொன ரநொக்கத்திற் கொக இது ரசகரிக்கப்படுகிறரதொ
அமதத்தவிர்ந்த ஒரு ரநொக்கத்திற் கொக,
வொடிக்மகயொளரிடமிருந்து முன் கூட்டிரய அவரின் சை் ைதை்
கபறப்பட்டொலன் றி, அவரின் கசொந்தத் தகவல் கமள CCC
பயன் படுத்தொது.
ரசகரிக்கப்படுை் ஒருவரின் கசொந்தத் தகவல் கள் , முன் கூட்டிரய
அவரின் சை் ைதை் கபறப்படொவிட்டொல் , ரவறு
வொடிக்மகயொளர்களுக்ரகொ அல் லது ஏரதனுை் மூன் றொை்
தரப்பினருக்ரகொ கவளியிடப்படைொட்டொது.
வொடிக்மகயொளரின் கபயர், வதிவிடவிலொசை் , மின் அஞ் சல்
முகவரி, கதொமலரபசி இலக்கங் கள் ைற் றுை் பிறந்த திகதி
ரபொன் ற ஆளமடயொள தகவல் கள் ரபொன் றமவ ைற் றுை் சமூக
ஊடகங் கள் மகயொளுை் ரவறு தகவல் கள் , வரிக்ரகொமவ
இலங் கங் கள் அல் லது வங் கிக் கணக்கு விபரங் கள் ரபொன் ற

நிதிசொர்ந்த விபரங் கள் , அத்துடன் எைது கடமைகமள
நிமறரவற் றுவதற் கு நியொயைொகத் ரதமவப்படுகிறகதன
நொங் கள் எண்ணுை் ஏமனய தகவல் களுை் இதில் அடங் குவதுடன் ,
இமவ CCC ரசகரித்து மவத்துக்ககொள் ளுை் தகவல் களின்
ைொதிரிகளொகுை் .
கநருக்கடி ரவண்டுரகொள் கமள ைதிப்பிடுவதற் கு
உதவுை் முகைொக வொடிக்மகயொளருமடய உடல் நிமல அல் லது
தனிப்பட்ட சூழ் நிமல கதொடர்பொன உணர்வுகமளப்
பொதிக்கக்கூடிய தகவல் கமள CCC ரகட்கக்கூடுை் .
கவளிப்பமடயொகக் கிமடக்கக்கூடிய அல் லது மூன் றொை்
தரப்பினரொல் கவளியிடப்பட்ட தகவல் கள் உட்பட ஏமனய
இடங் களிலிருந்து கசொந்தத் தகவல் கமள CCC ரசகரிக்கக்கூடுை் .
கடன் அறிக்மகயிடுை் நிறுவனங் கள் இதில் அடங் குை் .
புதுப்பித்தலுக்கு அல் லது கடமனச் கசலுத்தொரதொர் பட்டியலில்
பதிவுகசய் ய CCC கடன் அறிக்மகயிடுை் நிறுவனங் களுக்குச்
கசொந்தத் தகவல் கள் வழங் கப்படலொை் .
சகல கதொமலரபசி அமழப்புகளின் ரபொதுை் , அமடயொளை்
கொண்பதற் கொன மூன் று விடயங் கமளக்ககொண்டு
வொடிக்மகயொளரின் அமடயொளத்மத உறுதிப்படுத்துைொறு நொை்
ரவண்டப்படுகிரறொை் . இது வழக்கைொக, வொடிக்மகயொளருமடய
கபயர், விலொசை் ைற் றுை் பிறந்ததிகதி ஆகுை் .
அமடயொளை் கொண்பதற் கொகச் கசொந்தத் தகவல் கள்
வழங் கப்படொவிட்டொல் , எைது வொடிக்மகயொளர்களுக்கு
அவர்களின் கணக்மகப் பொர்மவயிட, அமடயொளத்மத
உறுதிப்படுத்த அல் லது ரைொசடியிலிருந்து பொதுகொப்பதற் கு
எை் ைொல் உதவ முடியொைல் ரபொகலொை் .
எைது வொடிக்மகயொளர் ரகட்டுக்ககொண்டதன் ரபரில் ,
அவர்களின் கசொந்தத் தகவல் கமளப் பொர்மவயிடவுை் , ைற் றுை்
ஏரதனுை் பிமழகள் ைற் றுை் கொலொவதியொன தகவல் கமளத்
திருத்துவதற் குை் , ஒரு நியொயைொன சந்தர்ப்பை் CCC இன்
வொடிக்மகயொளர்களுக்கு வழங் கப்படுை் .

பத்திரை் ைற் றுை் இலத்திரனியல் ஆகிய இரண்டு வடிவங் களில்
தகவல் கள் ரசகரித்து மவக்கப்படுகின் றன. எைது
வொடிக்மகயொளர்களின் கசொந்தத் தகவல் களின் பொதுகொப்பு CCC
க்கு முக்கியைொனதொகுை் . பிமழயொன பொவமன, தமலயீடு,
இழப்பு, அதிகொரைற் ற அணுகல் , ைொற் றுதல் அல் லது
அதிகொரைற் ற கவளியீடு ரபொன் றவற் றிலிருந்து பொதுகொப்பதற் கு
நொை் நியொயைொன நடவடிக்மககமள எடுப்ரபொை் .
தகவல் கள் ரைலுை் ரதமவப்படொத பட்சத்தில் , அவற் மற
அழிப்பதற் கு, அல் லது கசொந்தத்தகவல் கமள அமடயொளை்
கொணமுடியொைல் கசய் வதற் கொன சரியொன நடவடிக்மககமள
CCC ரைற் ககொள் ளுை் .
எைது தனியுரிமைக் ககொள் மக அல் லது உங் களுமடய
தனிப்பட்ட தகவல் கமள நொங் கள் எவ் வொறு மகயொளுகிரறொை்
என் பது குறித்து நீ ங் கள் திருப்தியமடயொதுவிட்டொல் , எைது
முமறப்பொடுகள் குழுவுடன் ரபசுவதற் கு நீ ங் கள் ரகட்கலொை் .
எைது பதிலில் உங் களுக்குத் திருப்தி இல் மலயொனொல் , 1800 931
678 இல் ஆஸ்திரரலிய நிதிசொர் முமறப்பொடுகள் அதிகொரியுடன்
(Australian Financial Complaints Authority) அல் லது 1300 363 992 இல்
ஆஸ்திரரலிய தகவல் ஆமணயொளரின் அலுவலகத்துடன்
(Australian Information Commissioner) நீ ங் கள் கதொடர்பு ககொள் ளலொை் .
ஆங் கிலத்தில் எைது தனியுரிமைக் ககொள் மக குறித்த ரைலுை்
தகவல் களுக்கொக, www.cccfinancial.com.au ஐ தயவுகசய் து
ரபொய் ப்பொருங் கள் .

