Privacy Collection Statement Nepali

गोपनीयता संकलन
सम्बिन्ध कथन
ँ ो �ि�गत जानकारी (िववरण) संकलन गदर्छ (िसधा �पमा वा हा�ा अिधकृ त कजार् परामशर्कतार् माफर् त)।
HomeStart ले तपाईक
ँ ाई हा�ा कजार् सेवाह� �दान गनर् म�त गछर् । य�द तपाईल
ँ े HomeStart ले अनुरोध ग�रएका जानकारी उपलब्ध
यसले हामीलाई तपाईल
ँ ाई सहयोग गनर् असमथर् �नेछौ। उदाहरणको लािग, य�द तपाई ँ HomeStart कजार्को बारे मा जानकारी माग्दा
गनुर्�� भने हामी तपाईल
ँ ाई जानकारी �दन वा कजार्
वा कजार्को आवेदन �दँदा आवश्यक �ि�गत वा िव�ीय जानकारी उपलब्ध गनुर्�� भने हामी तपाईल
आवेदनको ���या अगािड बढाउन असमथर् �नेछौ।
ँ ो �ि�गत जानकारी �ाहकह�को �ावहा�रक अपेक्षाह� अनु�प अित�र�, सम्बिन्धत उ�ेश्यह�को लािग
HomeStart ले तपाईक
ँ ाई HomeStart सेवाह� बारे जानकारी �दान गनर् वा �ाहक सन्तुि� सव�क्षण एवं अनुसन्धान गनर् �योग
�योग गनर् स�े छ, जस्तै तपाईल
गनर् स�े छ। तपाई ँ HomeStart लाई आफ्नो �ि�गत जानकारी त्यस्ता उ�ेश्यका लािग र �त्यक्ष माक� �टंगको लािग �योग गनर् अनुमित
�दनु �न्छ, य�िप तपाई ँ कु नै पिन समयमा HomeStart लाई त्यस्ता जानकारी �ा� गनर् नचाहेको वा अन्यथा भाग िलन नचाहेको
जानकारी �दन स�ु �न्छ (जस्तै ती स�ारह�मा उपलब्ध ग�रएको बािह�रने िबकल्प अथार्त अप्ट आउट (opt out) �योग गरे र)।
ँ ो कजार्को लािग तपाईक
ँ ो योग्यताको मूल्यांकन गनर् वा तपाईक
ँ ो कजार्को िनरन्तर �वस्थापनको लािग HomeStart ले
तपाईक
ँ
सामान्यतया तपाईको �ि�गत जानकारी यसको िब�ुतीय पिहचान सेवा �दायक (electronic identification service provider),
त्यसको �े िडट �ितबेदन सेवा �दायक (Equifax जसको सम्पकर् िववरण equifax.com.au/contact मा पाउन स�कन्छ) लाई, अन्य
�े िडट सेवा �दायकह�, मूल्यांकनकतार्ह�, व�कलह�, कन्भेयेन्सरह�, िनमार्णकतार्ह�, �लाक सेवा �दायकह�, सं�ह कम्पनीह� र
हा�ा अिधकृ त कजार् परामशर्कतार्ह�लाई खुलासा गन�छ। यसरी खुलासा ग�रने जानकारी HomeStart को सेवाह� �दान गनर्को लािग
वा यसको कानुनी र िनयामक आवश्यकताह�को पालना गनर् चािहने आवश्यकता अनु�प अत्यन्तै सीिमत �नेछ।
ँ ो �ि�गत
HomeStart ले हा�ा �ाहकह�लाई ईमेल िवतरणमा म�त गनर् बा� सेवा �दायकह�को �योग गछर् । यसको लािग तपाईक
जानकारी संय�
ु राज्य अमे�रकामा भण्डारण ग�रएको डाटा सं�ह स्थलह�का �शासकलाई उपलब्ध गराईन्छ । यस्तो अवस्थामा हामी
ँ ो जानकारीह� उिचत �पमा सम्हालेको र सुरिक्षत �पमा भण्डारण गरे को �मािणत गनर्का उपयु� कदमह� चाल्दछ�।
तपाईक
HomeStart को गोपनीयता नीित र �े िडट �ितबेदन नीितमा िन� जानकारीह� समावेश गछर्ः

»

ँ ो �ि�गत जानकारी र �े िडट योग्यता जानकारी प�ँच गन� बारे ;
HomeStart ले संकलन गरे को तपाईक

»

ँ ो �ि�गत जानकारी, �े िडट िववरण वा �े िडट योग्यता जानकारी स�याउने बारे ; र
HomeStart ले संकलन गरे को तपाईक

»

HomeStart ले अ�ेिलयाको गोपनीयता िस�ान्त (Australian Privacy Principles), �े िडट �ितबेदन संिहता (Credit
Reporting Code) वा गोपनीयता ऐन (Privacy Act) को Part IIIA को Division 3 को उल्लंघन गरे मा उजुरी �दने बारे र
हामी त्यस्ता उजुरीह� कसरी सम्हाल्छौ भ�े बारे ।

ँ े HomeStart को गोपनीयता नीित र �े िडट �ितबेदन नीित हा�ो वेबसाइट homestart.com.au/privacy मा हेनर् स�ु �न्छ।
तपाईल
ँ ाई कु नै ��ह� वा अनुरोधह� छन् भने कृ पया policy@homestart.com.au मा सम्पकर्
गोपनीयता ऐनको सम्बन्धमा य�द तपाईल
गनुर्होस्।
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