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 پرسنل ڈیٹا جمع کرنے کے مقاصد کا بیان

 )ےورژن صرف حوالہ کے لئے ترجمہ کیا گیا ہ(

 

 ۔گی پرسنل ڈیٹا کی فراہمی رضاکارانہ ہے۔ اگر آپ معلومات فراہم نہیں کرتے ہیں تو ، آپ کو ویکسینیشن نہیں مل سکے

 

 جمع کرنے کا مقصد

 :مندرجہ ذیل مقاصد حکومت کے ذریعہ فراہم کردہ پرسنل ڈیٹا ایک یا زیادہ کے لئے استعمال ہوں گے .1

(a) COVID-19 ؛ویکسین وصول کرنے کی حاالت کے بارے میں متعلقہ سرکاری محکموں اور تنظیموں کے ساتھ تفتیش 

(b)  محکموں اور تنظیموں کو ویکسی نیشن کا انتظام کرنے اور اس کی پیروی کرنے سے آگاہ ویکسینیشن کے بعد متعلقہ سرکاری دفاتر یا

 ۔کرنا

(c) ویکسی نیشن پروگرام کا نظم و نسق اور نگرانی  19-ای ہیلتھ )سبسڈی( اکاؤنٹ بنانے ، اس پر عملدرآمد اور برقرار رکھنا، اور کووڈ

 ۔ساتھ الیکٹرانک تصدیق کا طریقہ کار تک محدود نہیںکرنا، بشمول امیگریشن ڈیپارٹمنٹ کے پاس محفوظ ڈیٹا کے 

(d) COVID-19 ویکسی نیشن پروگرام کے تحت  COVID-19ویکسی نیشن سے متعلق طبی تقریبات اور حفاظت کی مستقل نگرانی کے  د

 ۔کرنالئے حکومت )ہانگ کانگ یونیورسٹی سمیت( کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے محکمہ صحت اور متعلقہ تنظیم کو تبادلہ 

(e)  شماریاتی اور تحقیقی مقاصد کے لئے۔ 

(f) COVID-19  ،بیماری کے واقعات یا منتقلی کو روکنا، اس سے حفاظت کرنا، تاخیر کرنا یا دوسری صورت میں کنٹرول کرنا

 بشمول رابطے کا پتہ لگانا؛ اور

(g) ۔کوئی دوسرا جائز مقاصد جو قانون کے ذریعہ مطلوب، مجاز، یا اجازت دی جاسکتے ہیں 

 

 منتقلی زمرے

میں بیان کردہ مقاصد  1آپ کا فراہم کردہ پرسنل ڈیٹا حکومت کو منتقل کردیا جائے گا اور اگر ضروری ہو تو، مندرجہ باال پیراگراف  .2

 ۔کے لئے، اس کا انکشاف حکومت اپنے ایجنٹوں، دوسری تنظیموں، اور تیسرا فریق کو بھی کر سکتی ہے

 

 پرسنل ڈیٹا تک رسائی

کے مطابق اپنے ذاتی ڈیٹا تک  1، شیڈول  6اور اصول  22اور  18(  کے سیکشن 486کو پرسنل ڈیٹا )پرائیویسی( آرڈیننس )کیپ پ آ .3

 ۔رسائی اور اصالح کی درخواست کرنے کا حق ہے

 ۔ڈیٹا تک رسائی کی درخواست کی تعمیل کے لئے محکمہ صحت فیس وصول کرسکتا ہے

 

 پوچھ گچھ

 درخواست سمیت ، فراہم کردہ ذاتی ڈیٹا سے متعلق پوچھ گچھ پر توجہ دی جانی چاہئے.رسائی اور اصالح کی  .4
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