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व्यक्तिगत डाटा संग्रहको उदे्दश्यको बयान 

(केवल सन्दर्भको लागग अनुवागित सँस्करण) 

 

व्यक्तिगत डाटाको प्रावधान सै्वक्तिक हो। यदि तपाईंले पयााप्त जानकारी प्रिान गननाभएन भने, तपाईं खोप प्राप्त गना 

सक्षम हुननहुने छैन। 

 

संग्रहको उदे्दश्य  

1. प्रिान गररएको व्यक्तिगत डाटा सरकारले दनम्न उदे्दश्यहरूमधे्य एक वा बढीको लादग प्रयोग गनेछ:  

(a) COVID-19 खोप प्राक्तप्तको क्तथिदतमा सम्बक्तित सरकारी दवभाग तिा संगठनहरुको साि जााँच गना; 

(b) सम्बक्तित सरकारी ब्यनरो वा दवभाग र संगठनहरुलाई खोप तिा खोपपदछ फलो अपको प्रबि गनाको 

लादग सूदचत गना; 

(c) एक eHealth (सक्तिडीहरु) खाताको दसजाना, प्रशोधन तिा अननरक्षणको लादग, र COVID-19 खोप 

कायाक्रमको प्रशासन तिा अननगमन, सदहत तर अध्यागमन दवभागद्वारा राक्तखएको डाटाको साि 

दवि्यनतीय माध्यमबाट एक प्रमादणकरण प्रदक्रयामा सीदमत छैन; 

(d) COVID-19 खोप कायाक्रम अन्तगात COVID-19 खोप सम्बिी सनरक्षा र क्तिदनकल घटनाहरूको 

दनरन्तर अननगमनको लादग सरकार (हंगकंग दवश्वदवद्यालय सदहत) को साि स्वास्थ्य दवभाग र साँगै काम 

गरेका सान्ददभाक संगठनहरूको थिानान्तरण गना। 

(e) सांक्तिकीय र अननसिान उदे्दश्यहरूको लादग;  

(f) ਸੰਪਰਕ ਟਰੇਸਸੰਗ ਸਮੇਤ, COVID-19 ਸਿਮਾਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਪਰਸਾਰਣ ਨ ੰ  ਰੋਕਣਾ, ਿਚਾਅ ਕਰਨਾ, ਦੇਰੀ 

ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ; ਅਤ ੇ

(g) आवश्यक, अदधकृत वा कानून द्वारा अननमदत दिइएको कन नै अन्य वैध उदे्दश्यहरू हुन सक्छ। 

स्थानान्तरणको वगभ 

2. यदि आवश्यक छ भने, तपाईंले प्रिान गननाभएको व्यक्तिगत डाटा सरकारमा हस्तान्तरण हुनेछ र सरकारले 

यसको एजेन्टहरू, अन्य संगठनहरू, र तेस्रो पक्षहरूलाई मादिको अननिेि 1 मा बयान गररएको उदे्दश्यका 

लादग खनलासा गना सके्नछ।  

व्यक्तिगत डाटामा पहँच 

3. तपाईंसाँग व्यक्तिगत डाटा (गोपनीयता) अध्यािेश (क्याप.486) को सेक्शनहरु 18 र 22 तिा दसद्धान्त 6, 

अननसूची 1 अन्तगात तपाईंको व्यक्तिगत डाटाको पहुाँच र सनधारको लादग अननरोध गने अदधकार छ। स्वास्थ्य 

दवभागले डाटा पहुाँच अननरोधको साि अननपालन गनाको लादग एक शनल्क लागू गना सक्दछ। 

सोधपुछहरु 

4. प्रिान गररएका व्यक्तिगत डाटालाई चासो राखे्न सोधपनछहरु, पहुाँच तिा सनधारका लादग अननरोध सदहत, 

सम्बोधन गननापछा ः 

Executive Officer (Programme Management and Vaccination Division) 

ठेगानाः Centre for Health Protection, Block A, 2/F, 147C Argyle Street, Kowloon 

टेदलफोन नं.: 2125 2045 
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