Privacy Collection Statement Persian

ﺳﯾﺎﺳت ﻣﺎ در ﻣورد

ﮔرد آوری اطﻼﻋﺎت ﺷﺧﺻﯽ اﻓراد
ﺑﮫ ﻣﻧظور اراﺋﮫ ﺧدﻣﺎت و دادن وام ،ﻣﺎ در  HomeStartاطﻼﻋﺎت ﺷﺧﺻﯽ ﺷﻣﺎ را )ﭼﮫ ﺑﮫ ﺻورت ﻣﺳﺗﻘﯾم و ﯾﺎ از طرﯾﻖ
ﻣﺷﺎوران و ﻣﺳﺋوﻟﯾن وام دھﯽ ﺧود( ﺟﻣﻊ آوری ﻣﯽ ﮐﻧﯾم .در ﺻورت ﻋدم اراﺋﮫ اطﻼﻋﺎت ﻣورد در ﺧواﺳت ﻣﻣﮑن اﺳت ﻧﺗواﻧﯾم ﺑﮫ
ﺷﻣﺎ ﮐﻣﮏ ﮐﻧﯾم .ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺛﺎل  ،اﮔر در ھﻧﮕﺎم اراﺋﮫ درﺧواﺳت وام ﺧود ﺑﮫ  HomeStartاطﻼﻋﺎت ﺷﺧﺻﯽ ﯾﺎ ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺎﻓﯽ اراﺋﮫ
ﻧﻧﻣﺎﯾﯾد ،ﻣﺎ ﻗﺎدر ﺑﮫ ﭘﯽ ﮔﯾری درﺧواﺳت وام ﺷﻣﺎ ﻧﺧواھﯾم ﺑود.
 HomeStartﻣﻣﮑن اﺳت از اطﻼﻋﺎت ﺷﺧﺻﯽ ﺷﻣﺎ ﺑرای اھداف دﯾﮕری ﮐﮫ ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ اھداف و اﻧﺗظﺎرات ﻣﺷﺗرﯾﺎن اﺳت ﻧﯾز
اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣﺎﯾد ،ﺑﮫ طور ﻣﺛﺎل ﺑﮫ ﺟﮭت اراﺋﮫ اطﻼﻋﺎت در ﻣورد ﻣﺣﺻوﻻت  HomeStartو ﯾﺎ ﮔرﻓﺗن ﺑﺎزﺧورد از ﻣﺷﺗرﯾﺎن و ﯾﺎ
اﻧﺟﺎم اﻣور ﺗﺣﻘﯾﻘﺎﺗﯽ .ﺷﻣﺎ ﺑدﯾن وﺳﯾﻠﮫ اﺟﺎزه اﺳﺗﻔﺎده از اطﻼﻋﺎت ﺷﺧﺻﯽ ﺧود در اﯾن ﻣوارد و ﺑﮫ ھدف اﻧﺟﺎم ﺑﺎزار ﯾﺎﺑﯽ ﻣﺳﺗﻘﯾم
را ﺑﮫ  HomeStartﻣﯽ دھﯾد .اﻟﺑﺗﮫ در ھر زﻣﺎن ﮐﮫ ﻣﺎﯾل ﺑﺎﺷﯾد ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺑﮫ  HomeStartاطﻼع دھﯾد ﮐﮫ دﯾﮕر ﻣﺎﯾل ﺑﮫ ﺷرﮐت
در ﻧظرﺳﻧﺟﯽ ھﺎ ﯾﺎ درﯾﺎﻓت اﯾن ﻧوع اطﻼﻋﺎت ﻧﯾﺳﺗﯾد )ﻣﺛﻼ از طرﯾﻖ ﮔزﯾﻧﮫ ﺧروج از طرح ﮐﮫ اﻣﮑﺎن آن در ﮐﻠﯾﮫ اﯾن ﻣﮑﺎﺗﺑﺎت
ﮔﻧﺟﺎﻧده ﺷده اﺳت(.
ﺑرای ﺑررﺳﯽ واﺟد ﺷراﯾط ﺑودن ﺑرای ﮔرﻓﺗن وام HomeStart ،اطﻼﻋﺎت ﺷﻣﺎ را در اﺧﺗﯾﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﻣرﺗﺑط ﻗرار ﻣﯽ دھد،
اﯾن ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎ ﻋﺑﺎرﺗﻧد از ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺷﺧﯾص ھوﯾت اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ،ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺟﺎم اﻣور اﻋﺗﺑﺎر ﺳﻧﺟﯽ ) Equifaxﮐﮫ اطﻼﻋﺎت اﯾن
ﺳﺎزﻣﺎن را ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد در آدرس اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ اﯾن ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮫ آدرس  Equifax.com.au/contactﭘﯾدا ﮐﻧﯾد( ،دﯾﮕر ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی
اﻋﺗﺑﺎر ده ،ﻣﺳﺋوﻟﯾن ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﯾﻣت ،وﮐﻼ ،ﻣﺳﺋوﻟﯾن ﺛﺑت اﺳﻧﺎد ،ﺳﺎزﻧدﮔﺎن ،اﻣور ﭘﺳﺗﯽ ،ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﻣﺳﺋول اﻣور ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ و
ﻣﺳوﻟﯾن وام دھﯽ ﻣﺎ در اﯾن ﮐﻣﭘﺎﻧﯽ .اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﮫ از ﺷﻣﺎ در اﺧﺗﯾﺎر اﯾن ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎ ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد ﻣطﻠﻘﺎ ﻣﺣدود ﺑﮫ اطﻼﻋﺎﺗﯽ اﺳت
ﮐﮫ ﻗﺎﻧوﻧﺎ و ﺑرای اراﺋﮫ ﺧدﻣﺎت ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﻣورد ﻧﯾﺎز اﺳت.
ﺑرای ارﺳﺎل اﯾﻣﯾل ﺑﮫ ﻣﺷﺗرﯾﺎن HomeStart ،از ﺧدﻣﺎت ﺷرﮐت ھﺎی ﺧﺎرج از اﯾن ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻧد .ﺑرای اﻧﺟﺎم اﯾن ﮐﺎر
اطﻼﻋﺎت ﺷﺧﺻﯽ ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﺷرﮐﺗﯽ داده ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ اطﻼﻋﺎت را در آﻣرﯾﮑﺎ ﻧﮕﮭداری ﻣﯽ ﮐﻧد .در اﯾن ﺷراﯾط ،اطﻣﯾﻧﺎن ﺣﺎﺻل ﻣﯽ
ﻧﻣﺎﯾﯾم ﮐﮫ اطﻼﻋﺎت ﺷﺧﺻﯽ ﺷﻣﺎ ﺑﮫ درﺳﺗﯽ ﻧﮕﮭداری و ﺣﻔظ ﻣﯽ ﺷود.
آﻧﭼﮫ را ﮐﮫ ﻣﯾﺗواﻧﯾد از ﺳﯾﺎﺳت ھﺎی  HomeStartدر زﻣﯾﻧﮫ ﺣﻔظ ﺣرﯾم ﺧﺻوﺻﯽ و ﻧﺣوه ﮔزارش دھﯽ در ﻣورد اﻋﺗﺑﺎر ﺳﻧﺟﯽ
درﯾﺎﻓت ﮐﻧﯾد:

«

ﻧﺣوه دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ اطﻼﻋﺎت  HomeStartدر ﻣورد واﺟد ﺷراﯾط ﺑودن و اطﻼﻋﺎت ﺷﺧﺻﯽ ﺷﻣﺎ;

«

ﻧﺣوه ﺗﺻﺣﯾﺢ اطﻼﻋﺎت ﺷﺧﺻﯽ و اﻋﺗﺑﺎری ،و ﯾﺎ اطﻼﻋﺎت داده ﺷده در ھﻧﮕﺎم اﻧﺟﺎم اﻋﺗﺑﺎر ﺳﻧﺟﯽ ﺑﺎ  HomeStartو

«

ﻧﺣوه اراﺋﮫ ﺷﮑﺎﯾت ﻋﻠﯾﮫ  HomeStartدر ﺻورت ﻧﻘض اﺻول ﺣﻔظ ﺣرﯾم ﺧﺻوﺻﯽ در اﺳﺗراﻟﯾﺎ ،ﮐﮫ در ﻗﺳﻣت  3از
ﺑﺧش ﺳوم  aاز ﻗﺎﻧون ﺣﻔظ ﺣرﯾم ﺧﺻوﺻﯽ ﺑﮫ آن اﺷﺎره ﺷده اﺳت و ﻧﺣوه رﺳﯾدﮔﯽ ﺑﮫ ﭼﻧﯾن ﺷﮑﺎﯾﺎﺗﯽ ﺗوﺿﯾﺢ داده ﺷده
اﺳت.

ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﺳﯾﺎﺳت ھﺎی  HomeStartدر زﻣﯾﻧﮫ ﺣﻔظ ﺣرﯾم ﺧﺻوﺻﯽ و ﮔزارش ھﺎی اﻋﺗﺑﺎر ﺳﻧﺟﯽ را در وب ﺳﺎﯾت ﻣﺎ ﺑﮫ آدرس
 homestart.com.au/privacyﻣﺷﺎھده ﻧﻣﺎﯾﯾد.
در ﺻورت داﺷﺗن ﺳوال در ﻣورد ﻗﺎﻧون ﺣﻔظ ﺣرﯾم ﺧﺻوﺻﯽ اﻓراد ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﺑﺎ آدرس  policy@homestart.com.auدر
ارﺗﺑﺎط ﺑﺎﺷﯾد.

LAC236 1902

