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ਸਕਾਟਿਸ਼ COVID-19 ਪ ੁੱ ਛ-ਟ ੁੱ ਛ  

ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਨੋਟਿਸ  

  

1. ਭੂਟਿਕਾ  

  

1.1 ਇਹ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਟਿ ਸਿਾਟਿਸ਼ COVID-19 ਪ ੱ ਛ-ਟ ੱਛ 

(‘ਇਨਿ ਆਇਰੀ’) ਟਿਭਾ  ਤ ਹਾਡੇ ਟਨਿੱਜੀ ਡਾਿੇ ਨ ੂੰ  ਟਿਿੇਂ ਇਿੱਤਰ ਿਰੇ ਾ ਅਤੇ 
ਸੂੰਭਾਲੇ ਾ।    

  

2. ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹ ੁੰ ਦ ੇਹਾਂ?  

    

2.1 ਪ ੱ ਛ-ਟ ੱਛ Covid-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਰਣਨੀਤਿ ਪਰਬੂੰ ਧਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਿਰਨ ਲਈ 

ਇਨਿ ਆਇਰੀਜ਼ ਐਿਿ 2005 ਦੇ ਤਟਹਤ ਸਿਾਟਿਸ਼ ਮੂੰਤਰਾਲੇ ਦ ਆਰਾ ਟਨਰਧਾਰਤ 

ਿੀਤੀ  ਈ ਇੱਿ ਿਨ ੂੰ ਨੀ ਜਨਤਿ ਪ ੱ ਛ-ਟ ੱਛ ਹੈ। ਪ ੱ ਛਟ ੱਛ ਸੌਂਪਣਾ ਹਿਾਲੇ ਦੇ ਟਨਯਮਾਂ 
ਟਿੱਚ ਟਨਰਧਾਰਤ ਿੀਤਾ ਟ ਆ ਹੈ, ਟਜਸ ਨ ੂੰ  ਇੱਥੇ ਿੇਟਿਆ ਜਾ ਸਿਦਾ ਹੈ: ਹਿਾਲੇ ਦੇ 
ਟਨਯਮ   

  

2.2 ਪ ੱ ਛਟ ੱਛ ਨ ੂੰ  ਇਨਿ ਆਇਰੀ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਿਟਮਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ (ਰਟਜਸਿਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਰ 

ZB298759) ਿੋਲ ਿੂੰਿਰੋਲਰ ਿਜੋਂ ਰਟਜਸਿਰਡ ਹੈ ਅਤੇ ਯ ਿੇ ਜਨਰਲ ਡਾਿਾ  ਸ ਰੱਟਿਆ 

ਰੈ  ਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡਾਿਾ ਸ ਰੱਟਿਆ ਐਿਿ 2018 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਜ਼ ੂੰ ਮੇਿਾਰ ਹੈ। 

  

2.3 ਪ ੱ ਛ-ਟ ੱਛ ਟਿਸੇ ਿੀ ਟਨਿੱਜੀ ਡਾਿੇ ਨ ੂੰ  ਸੂੰਭਾਲਣ ਲਈ ਿਚਨਬੱਧ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੇ ਲਾ   ਡਾਿਾ 
ਸ ਰੱਟਿਆ ਿਨ ੂੰ ਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਟਿੱਚ ਤ ਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਿਰਦਾ ਹੈ। ਪ ੱ ਛ-ਟ ੱਛ ਨੇ ਡਾਿਾ 
ਟਨਰਧਾਰਤ ਿੀਤਾ ਹੈ  

 

http://www.covid19inquiry.scot/terms-reference
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ਸ ਰੱਟਿਆ ਅਟਧਿਾਰੀ ('DPO') ਟਜਸ ਨਾਲ ਪ ੱ ਛ-ਟ ੱਛ ਦੇ ਡਾਿਾ ਪਰਬੂੰ ਧਨ ਟਿਿਹਾਰਾਂ 
ਅਤੇ ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਟਿੱਚ ਚ ੱ ਿੇ  ਏ ਟਿਸ ੇਿੀ ਮ ੱ ਦੇ ਬਾਰ ੇਇੱਥੇ ਸੂੰਪਰਿ ਿੀਤਾ ਜਾ ਸਿਦਾ 
ਹੈ:  

Kieran.Watson@covid19inquiry.scot  

ਿੀਰਨ ਿਾਿਸਨ  

ਸਿਾਟਿਸ਼ Covid-19 ਪ ੱ ਛ-ਟ ੱਛ  

ਜੀਡੀ ਟਬਰਜ ਟਿਿਿੋਰੀਆ ਿਿ ੇ 

ਲੀਥ ਡੌਿਸ  

Edinburgh  

EH6 6QQ  

  

3. ਪ ੁੱ ਛ-ਟ ੁੱ ਛ ਟਿਭਾ  ਤ ਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਟਕਹੜਾ ਟਨਿੱਜੀ ਡਾਿਾ ਇਕੁੱਤਰ ਕਰੇ ਾ?  

  

3.1 Covid-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਰਣਨੀਤਿ ਪਰਬੂੰ ਧਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਾਡੇ ਿਾਰਜਾਂ ਨ ੂੰ  ਪ ਰਾ 
ਿਰਨ ਲਈ, ਸਾਨ ੂੰ  ਜਾਣਿਾਰੀ ਇਿੱਤਰ ਿਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹ ੂੰ ਦੀ ਹੈ।  ਇਸ ਟਿੱਚ ਇਹ 

ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਟਨਿੱਜੀ ਡਾਿੇ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਿਰਨਾ, ਪਰਾਪਤ ਿਰਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ‘ਤੇ 
ਪਰਟਿਟਰਆ ਿਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਿੇ ਾ ਟਿ ਿੀ ਇਹ ਹਿਾਲੇ ਦੀਆ ਂਸ਼ਰਤਾਂ ਨ ੂੰ  ਪ ਰਾ ਿਰ 

ਸਿਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਜਾਣਿਾਰੀ ਟਿੱਚ ਨਾਮ, ਜਨਮ ਟਮਤੀਆ,ਂ ਡਾਿ ਪਤੇ, ਈਮੇਲ ਪਤੇ, 
ਹੋਰ ਸੂੰਪਰਿ ਿੇਰਿੇ, ਭਾ ੀਦਾਰਾਂ,  ਿਾਹਾਂ ਜਾਂ ਸੂੰ ਭਾਿੀ  ਿਾਹਾਂ ਦ ਆਰਾ ਟਦੱਤੇ  ਏ 
ਟਬਆਨ, ਸੂੰਚਾਰਾਂ ਦੀ ਿਾਪੀ, ਆਡੀਓ ਟਰਿਾਰਟਡੂੰ ਾਂ ਅਤੇ ਿੀਡੀਓ ਫ ਿੇਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ 

ਸਿਦੇ ਹਨ। ਪ ੱ ਛ-ਟ ੱਛ ਟਨਿੱਜੀ ਡਾਿੇ ਦੀਆ ਂਿ ਝ ਟਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਰੇਣੀਆ,ਂ ਟਜਿੇਂ ਟਿ ਮੈਡੀਿਲ 

ਟਰਿਾਰਡਾਂ 'ਤੇ ਿੀ ਿਾਰਿਾਈ ਿਰੇ ੀ।   

  

3.2 ਜਦੋਂ ਤ ਸੀਂ ਪ ੱ ਛ-ਟ ੱਛ ਨਾਲ ਸੂੰਪਰਿ ਿਰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਜੇਿਰ ਪ ੱ ਛ-ਟ ੱਛ ਟਿਭਾ  ਤ ਹਾਡੇ 
ਨਾਲ ਸੂੰਪਰਿ ਿਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤ ਹਾਡੇ ਨਾਮ, ਸੂੰਪਰਿ ਿੇਰਟਿਆਂ, ਪ ੱ ਛਟ ੱਛ ਦੇ 
ਟਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਤ ਹਾਡੇ ਸੂੰਬੂੰ ਧ, ਸਾਰੇ ਪੱਤਰ-ਟਿਹਾਰ ਜੋ ਤ ਸੀਂ ਸਾਨ ੂੰ  ਟਿਸ ੇਿੀ ਰ ਪ ਟਿੱਚ 

ਭੇਜਦ ੇਹੋ, ਅਤੇ ਿੋਈ ਹੋਰ ਜਾਣਿਾਰੀ ਜੋ ਤ ਸੀਂ ਮ ਹੱਈਆ ਿਰਦੇ ਹੋ, ਭਾਿੇਂ ਜ਼ ਬਾਨੀ ਜਾਂ 
ਟਲਿਤੀ ਰ ਪ ਟਿੱਚ, ‘ਤੇ ਪਰਟਿਟਰਆ ਅਤੇ ਸਿੋਰ ਿਰਾਂ ।ੇ  ਪ ੱ ਛ-ਟ ੱਛ ਟਿਭਾ  ਿੋਰਸ 
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ਟਿੱਚ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਿੈਲੀਫੋਨ ਿਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸ ਣਿਾਈਆ ਂਟਿੱਚ, ਤ ਹਾਡੇ ਬਾਰ ੇ

ਆਡੀਓ ਟਰਿਾਰਟਡੂੰ ਾਂ ਅਤੇ ਿੀਡੀਓ ਫ ਿੇਜ ‘ਤੇ ਪਰਟਿਟਰਆ ਿਰ ਸਿਦਾ ਹੈ।  

  

4. ਪ ੁੱ ਛ-ਟ ੁੱ ਛ ਟਿਭਾ  ਟਨਿੱਜੀ ਡਾਿੇ ਟਕਿੇਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ?  

  

4.1 ਪ ੱ ਛ-ਟ ੱਛ ਉਨਹ ਾਂ ਟਿਅਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੂੰਸਥਾਿਾਂ ਦੋਿਾਂ ਤੋਂ, ਿੱਿ-ਿੱਿ ਰ ਿਾਂ ਰਾਹੀਂ ਟਨਿੱਜੀ 
ਡਾਿੇ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਿਰੇ ੀ ਅਤੇ ਪਰਾਪਤ ਿਰੇ ੀ ਜੋ ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਟਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਿਰਨ 

ਦੇ ਯੋ  ਹਨ।  

ਇਹਨਾਂ ਟਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:   

  

4.1.1 ਪ ੱ ਛ-ਟ ੱਛ ਲਈ ਜਾਣਿਾਰੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ   

ਉਹ ਟਿਅਿਤੀ ਜਾਂ ਸੂੰਸਥਾਿਾਂ ਜੋ ਸਹਾਇਤਾ ਿਰਨ ਦੇ ਯੋ  ਹਨ  

ਪ ੱ ਛ-ਟ ੱਛ ਦੀ ਜਾਂਚ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪ ੱ ਛ-ਟ ੱਛ ਨ ੂੰ  ਜਾਣਿਾਰੀ ਦੇ ਸਿਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ 
ਇਲਾਿਾ, ਪ ੱ ਛ-ਟ ੱਛ ਟਿਭਾ  ਇਨਿ ਆਇਰੀਜ਼ (ਸਿਾਿਲੈਂਡ) ਟਨਯਮ 2007 ਦੇ ਟਨਯਮ 

8 ਦੇ ਤਟਹਤ ਜਾਣਿਾਰੀ ਲਈ ਟਲਿਤੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਿਰ ਸਿਦਾ ਹੈ। ਇਨਿ ਆਇਰੀਜ਼ ਐਿਿ 

2005 ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਪਰਧਾਨ ਨ ੂੰ  ਟਿਅਿਤੀਆਂ ਜਾਂ ਸੂੰਸਥਾਿਾਂ ਨ ੂੰ   ਿਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾਂ 
ਦਸਤਾਿੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਿਰਨ ਦੀ ਮੂੰ  ਿਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਤੀਆਂ ਟਦੂੰ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪ ੱ ਛ-ਟ ੱਛ ਦੇ 

ਿਾਰਜਾਂ ਨਾਲ ਸੂੰਬੂੰ ਧਤ ਹਨ। ਸੂੰਸਥਾਿਾਂ ਿੱਲੋਂ ਸਮੇਤ, ਟਦੱਤੀ  ਈ ਟਿਸੇ ਿੀ ਜਾਣਿਾਰੀ ਟਿੱਚ 

ਤੀਜੀ ਟਧਰਾਂ ਬਾਰੇ ਟਨਿੱਜੀ ਡਾਿੇ ਸਮੇਤ, ਟਨਿੱਜੀ ਡਾਿੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ।   

  

4.1.2 ਤ ਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਿਦੋਂ ਸੂੰਪਰਿ ਿਰਦੇ ਹੋ   

ਜਦੋਂ ਤ ਸੀਂ ਪ ੱ ਛ-ਟ ੱਛ ਨ ੂੰ , ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦ ਆਰਾ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਿੈਿੱਬਸਾਈਿ 'ਤੇ ਟਿਸ ੇ

ਇਲੈਿਿਰਾਟਨਿ ਫ਼ਾਰਮ ਦ ਆਰਾ, ਸਮੇਤ ਈਮੇਲ ਿਰਦੇ ਜਾਂ ਟਲਿਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤ ਹਾਡੇ 
ਟਚੱਠੀ-ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਸੂੰਪਰਿ ਿੇਰਟਿਆਂ ਦਾ ਟਰਿਾਰਡ, ਅਤੇ ਤ ਹਾਡ ੇਦ ਆਰਾ ਸਾਂਝੀ ਿੀਤੀ 
ਿੋਈ ਿੀ ਹੋਰ ਜਾਣਿਾਰੀ, ਪ ੱ ਛ-ਟ ੱਛ ਦ ਆਰਾ ਸਿੋਰ ਿੀਤੀ ਜਾਿੇ ੀ ਅਤੇ ਉਸ ‘ਤੇ 
ਪਰਟਿਟਰਆ ਿੀਤੀ ਜਾਿੇ ੀ। ਜੇਿਰ ਤ ਸੀਂ ਿੈਲੀਫੋਨ ਦ ਆਰਾ ਪ ੱ ਛ-ਟ ੱਛ ਨਾਲ ਸੂੰਪਰਿ 

ਿਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਪ ੱ ਛ-ਟ ੱਛ ਤ ਹਾਡੇ ਨਾਮ, ਸੂੰਪਰਿ ਿੇਰਟਿਆਂ, ਅਤੇ  ੱਲਬਾਤ ਦੇ 
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ਿੇਰਟਿਆਂ ਨ ੂੰ  ਸਿੋਰ ਿਰ ਸਿਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ‘ਤੇ ਪਰਟਿਟਰਆ ਿਰ ਸਿਦੀ ਹੈ, ਟਜਸ 

ਟਿੱਚ ਉਸੇ ਦੀ ਇੱਿ ਆਡੀਓ ਟਰਿਾਰਟਡੂੰ  ਿੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।   

  

4.1.3 ਸ ਣਿਾਈਆ ਂ'ਤੇ   

ਪ ੱ ਛ-ਟ ੱਛ ਟਿਭਾ  ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਿਈ ਜਨਤਿ ਸ ਣਿਾਈਆਂ ਿਰੇ ਾ। ਪ ੱ ਛ-

ਟ ੱਛ ਟਿਭਾ  ਉਨਹ ਾਂ ਸ ਣਿਾਈਆਂ 'ਤੇ ਸਬ ਤ ਸ ਣੇ ਾ, ਜੋ  ਿਾਹਾਂ ਅਤੇ ਮ ੱ ਿ ਭਾ ੀਦਾਰਾਂ ਦੇ 

ਮੌਟਿਿ ਜਾਂ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ੀ ਸਬ ਤਾਂ ਟਿੱਚ ਟਨਿੱਜੀ ਡਾਿੇ ਦਾ ਹਿਾਲਾ ਦੇ ਸਿਦੇ ਹਨ। 

  

4.1.4 ਜੇਿਰ ਤ ਸੀਂ ਪ ੱ ਛ-ਟ ੱਛ ਟਿਭਾ  ਟਿਿੇ ਿੂੰਮ ਿਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਿੂੰਮ ਿਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਟਦੂੰ ਦੇ ਹੋ   

ਤਾਂ ਪ ੱ ਛ-ਟ ੱਛ ਟਿਭਾ  ਟਨਿੱਜੀ ਡਾਿੇ ਨ ੂੰ  ਸਿੋਰ ਅਤੇ ਉਸ ‘ਤੇ ਪਰਟਿਟਰਆ ਿਰੇ ਾ ਤਾਂ ਜੋ 

ਇਸ ਨ ੂੰ  ਆਪਣੀ ਿੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਿਨ ੂੰ ਨੀ ਅਤੇ ਪਰਭਾਿਸ਼ਾਲੀ ਢੂੰ  ਨਾਲ ਸੂੰਬੂੰ ਧਾਂ ਦਾ 
ਪਰਬੂੰ ਧਨ ਿਰਨ ਦੇ ਯੋ  ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਿ।ੇ ਇਸ ਟਿੱਚ ਪ ੱ ਛ-ਟ ੱਛ ਨ ੂੰ  ਟਨਮਨ ਲਈ 

ਸਮਰੱਥ ਿਰਨ ਲਈ ਟਨਿੱਜੀ ਡਾਿੇ ‘ਤੇ ਪਰਟਿਟਰਆ ਿਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਿੇ ਾ:  

  

• ਪ ੱ ਛ-ਟ ੱਛ ਦੇ ਸਿਾਫ ਨਾਲ ਸੂੰਬੂੰ ਧਤ ਇਿਰਾਰਨਾਟਮਆਂ ਦਾ ਪਰਬੂੰ ਧਨ ਿਰਨਾ;   

• ਪ ੱ ਛ-ਟ ੱਛ ਦੇ ਸਿਾਫ ਦਾ ਸੂੰ ਠਨਾਤਮਿ ਢਾਂਚਾ ਟਨਰਧਾਰਤ ਿਰਨਾ;   

• ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਰੱਿਣ ਸੂੰਬੂੰ ਧੀ ਨੀਤੀਆ ਂਦੇ ਟਿਿਾਸ ਬਾਰ ੇਸ ਟਚਤ ਿਰਨਾ; ਅਤੇ   

• ਟਬਹਤਰ ਟਿੱਤੀ ਮਾਡਟਲੂੰ   ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੂੰਦੀ ਦੀ ਆਟ ਆ ਦੇਣਾ।   

ਜਾਣਿਾਰੀ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਪਰਬੂੰ ਧਨ ਲਈ ਪ ੱ ਛ-ਟ ੱਛ ਟਿਭਾ  ਦੇ ਪਰੋਿੋਿੋਲ ਟਿੱਚ ਹੋਰ 

ਜਾਣਿਾਰੀ ਦੇਿੀ ਜਾ ਸਿਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪ ੱ ਛ-ਟ ੱਛ ਦੀ ਿੈਿੱਬਸਾਈਿ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਿੇ ੀ।   

  

4.1.5 ਤ ਸੀਂ ਪ ੱ ਛ-ਟ ੱਛ ਦੀ ਿੈਿੱਬਸਾਈਿ 'ਤੇ ਿਦੋਂ ਜਾਂਦ ੇਹੋ   

4.1.5.1 ਜਦੋਂ ਤ ਸੀਂ ਿੈਿੱਬਸਾਈਿ 'ਤੇ ਜਾਂਦ ੇਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਨ ੂੰ  ਮਾਪਣ ਲਈ 

ਜਾਣਿਾਰੀ ਇਿੱਤਰ ਿੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।   
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4.1.5.2 ਪ ੱ ਛ-ਟ ੱਛ ਿੈਿੱਬਸਾਈਿ ਿ ਿੀਜ਼, ਛੋਿੀਆ ਂਟਲਿਤ ਫਾਈਲਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਿਰਦੀ ਹੈ 

ਜੋ ਸਾਈਿ ਨ ੂੰ  ਇੱਿ ਟਬਹਤਰ ਿਰਤੋਂਿਾਰ ਅਨ ਭਿ ਦੇਣ ਟਿੱਚ ਮਦਦ ਿਰਨ ਲਈ, 

ਤ ਹਾਡੇ  'ਤੇ ਰੱਿੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ ੱ ਛ-ਟ ੱਛ ਦੀ ਿੈਿੱਬਸਾਈਿ ਦੋ ਉੱਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ 

ਿ ਿੀਜ਼ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਿਰ ਸਿਦੀ ਹੈ:  

  

• ਿਰਤੋਂਿਾਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਪਹ ੂੰ ਚਯੋ ਤਾ ਦੇ ਉੱਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸਿਰੀਨ ਿੂੰਿਰਾਸਿ ਅਤੇ ਫੌਂਿ-

ਸਾਈਜ਼ ਨ ੂੰ  ਬਦਲਣ ਦੀ ਆਟ ਆ ਦੇਣਾ; ਅਤੇ  

• ਪ ੱ ਛ-ਟ ੱਛ ਨ ੂੰ  ਿੈਿੱਬਸਾਈਿ ਨ ੂੰ  ਅਨ ਿ ਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਟਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ 
ਅਨ ਮਤੀ ਦੇਣ ਲਈ Google Analytics ਅਤੇ Google Maps ਨ ੂੰ  
ਅਟ ਆਤ ਿਰੈਟਿੂੰ  ਡਾਿਾ ਮ ਹੱਈਆ ਿਰਨ ਲਈ।   

4.1.5.3 Google Analytics ਟਿਟਜ਼ਿਰਾਂ ਦੇ ਭ  ੋਟਲਿ ਸਥਾਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲ ਾਉਣ 

ਲਈ ਅਤੇ ਸੇਿਾ ਦੀ ਰੱਟਿਆ ਅਤੇ ਸ ਰੱਟਿਆ ਮ ਹੱਈਆ ਿਰਨ ਲਈ ਟਿਜ਼ਿਰਾਂ ਦੇ 
ਇੂੰਿਰਨ ਿੱਿ ਪਰੋਿੋਿੋਲ (IP) ਪਟਤਆ ਂਦਾ ਪਤਾ ਲ ਾਉਂਦਾ ਹੈ। Google Maps 

ਿੈਿੱਬਸਾਈਿ ਦੇ ਟਿਲੱਿਣ ਿਰਤੋਂਿਾਰਾਂ ਦੀ ਟ ਣਤੀ ਟਨਰਧਾਰਤ ਿਰਨ ਲਈ ਅਟ ਆਤ 

ਿ ਿੀਜ਼ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਿਰਦਾ ਹੈ।   

  

4.1.5.4 ਇਹ ਟਿਿੇਂ ਦੇਿਣਾ ਹੈ ਟਿ ਟਿਹੜੀਆਂ ਿ ਿੀਜ਼ ਟਨਰਧਾਰਤ ਿੀਤੀਆਂ  ਈਆ ਂਹਨ 

ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਪਰਬੂੰ ਧਨ  ਅਤੇ ਟਮਿਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਿਾ ਿੀ ਹੈ, ਸਮੇਤ ਿ ਿੀਜ਼ ਬਾਰ ੇਹੋਰ 

ਜਾਣਨ ਲਈ, ਇੱਥੇ ਦੇਿੋ: Information Commissioner's Office 

ਿੈਿੱਬਸਾਈਿ।   

  

5. ਤ ਹਾਡ ੇਟਨਿੱਜੀ ਡਾਿੇ ‘ਤੇ ਪਰਟਕਟਰਆ ਕਰਨ ਲਈ ਪ ੁੱ ਛ-ਟ ੁੱ ਛ ਦਾ ਕਨੂੁੰ ਨੀ ਆਧਾਰ ਕੀ 
ਹੈ? 

  

5.1 ਤ ਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਟਿਸ ੇਿੀ ਟਨਿੱਜੀ ਡਾਿੇ 'ਤੇ ਪਰਟਿਟਰਆ ਿਰਨ ਲਈ, ਿਨ ੂੰ ਨ ਟਿੱਚ, ਪ ੱ ਛ-

ਟ ੱਛ ਿੋਲ ਿੋਈ ਿਾਰਨ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਟਨਿੱਜੀ ਡਾਿੇ ‘ਤੇ ਪਰਟਿਟਰਆ ਿਰਨ ਲਈ ਅੱ ੇ 
ਟਦੱਤੇ ਿਨ ੂੰ ਨੀ ਅਧਾਰ ਸੂੰ ਭਾਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ ੱ ਛ-ਟ ੱਛ ਦੇ ਿੂੰਮ ਨਾਲ ਸੂੰਬੂੰ ਟਧਤ ਹੋਣ :ੇ  

  

https://ico.org.uk/your-data-matters/online/cookies/
https://ico.org.uk/your-data-matters/online/cookies/
https://ico.org.uk/your-data-matters/online/cookies/
https://ico.org.uk/your-data-matters/online/cookies/
https://ico.org.uk/your-data-matters/online/cookies/
https://ico.org.uk/your-data-matters/online/cookies/
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• ਪ ੱ ਛ-ਟ ੱਛ ਲਈ ਟਨਿੱਜੀ ਡਾਿੇ ‘ਤੇ ਪਰਟਿਟਰਆ ਿਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹ ੂੰ ਦੀ ਹੈ ਟਿਉਂਟਿ 

ਇਸ ਦੀਆ ਂਿਨ ੂੰ ਨੀ ਜ਼ ੂੰ ਮੇਿਾਰੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਇਨਿ ਆਇਰੀਜ਼ ਐਿਿ 

2005 ਅਤੇ ਇਨਿ ਆਇਰੀਜ਼ (ਸਿਾਿਲੈਂਡ) ਦੇ ਤਟਹਤ ਪ ਰੀਆਂ ਿਰਨੀਆ ਂ

ਚਾਹੀਦੀਆ ਂਹਨ।  

ਟਨਯਮ 2007;  

• ਪ ੱ ਛ-ਟ ੱਛ ਨ ੂੰ , ਿਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਤੀਆ ਂਦੇ ਨਾਲ ਇੱਿ ਿਨ ੂੰ ਨੀ ਜਨਤਿ 

ਪ ੱ ਛਟ ੱਛ ਿਜੋਂ, ਜਨਤਿ ਟਹੱਤ ਟਿੱਚ ਟਿਸ ੇਿੂੰਮ ਦੇ ਇਸਦੇ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਟਿੱਚ 

ਇਸਦੇ ਹਿਾਲੇ ਦੀਆ ਂਸ਼ਰਤਾਂ ਨ ੂੰ  ਸੂੰਬੋਟਧਤ ਿਰਨ ਦੀ ਿੀ ਲੋੜ ਹ ੂੰ ਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ 
ਪ ੱ ਛ-ਟ ੱਛ ਇਸ ਜਨਤਿ ਟਹੱਤ ਦੇ  

ਿਨ ੂੰ ਨੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਟਨਰਭਰ ਿਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤ ਹਾਡੇ ਿੋਲ ਅਟਜਹੀ ਪਰਟਿਟਰਆ 

'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਿਰਨ ਦਾ ਅਟਧਿਾਰ ਹ ੂੰ ਦਾ ਹੈ (ਟਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਹੇਠਾਂ ('ਤ ਹਾਡੇ 
ਅਟਧਿਾਰ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਟਿਿੇਂ ਿਰੀਏ') 'ਤੇ ਟਦੱਤੇ ਭਾ  ਨ ੂੰ  ਦੇਿੋ;  

• ਟਜੱਥੇ ਪ ੱ ਛ-ਟ ੱਛ ਦਾ ਤ ਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਿ ਇਿਰਾਰਨਾਮਾ ਹ ੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਟਜਿੇਂ ਟਿ 

ਇੱਿ ਰ ਜ਼ ਾਰ ਇਿਰਾਰਨਾਮਾ ਜਾਂ ਟਿਸ ੇਮਾਹਰ  ਿਾਹ ਨਾਲ ਿੋਈ 

ਇਿਰਾਰਨਾਮਾ, ਇਹ ਉਸ ਇਿਰਾਰਨਾਮੇ ਨ ੂੰ  ਪ ਰਾ ਿਰਨ ਲਈ ਤ ਹਾਡੇ ਟਨਿੱਜੀ 
ਡਾਿੇ ‘ਤੇ ਿਨ ੂੰ ਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰਟਿਟਰਆ ਿੀ ਿਰ ਸਿਦਾ ਹੈ;  

• ਪ ੱ ਛ-ਟ ੱਛ, ਟਜੱਥੇ ਲੋੜ ਹੋਿ,ੇ ਿ ਝ ਡਾਿਾ ‘ਤੇ ਪਰਟਿਟਰਆ ਿਰਨ ਲਈ ਤ ਹਾਡੀ 
ਸਪਸ਼ਿ, ਿਾਸ, ਅਤੇ ਸ ਟਚਤ ਸਟਹਮਤੀ 'ਤੇ ਿੀ ਭਰੋਸਾ ਿਰ ਸਿਦੀ ਹੈ। ਟਜੱਥੇ 
ਪ ੱ ਛ-ਟ ੱਛ ਟਨਿੱਜੀ ਡਾਿੇ ‘ਤੇ ਪਰਟਿਟਰਆ ਿਰਨ ਲਈ ਤ ਹਾਡੀ ਸਟਹਮਤੀ 'ਤੇ 
ਟਨਰਭਰ ਿਰ ਰਹੀ ਹ ੂੰ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਤ ਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਿ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੇਨਤੀ 
ਿੀਤੀ ਜਾਿੇ ੀ ਅਤੇ ਤ ਸੀਂ ਟਿਸ ੇਿੀ ਸਮੇਂ ਪਰਟਿਟਰਆ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਟਹਮਤੀ 
ਿਾਪਸ ਲੈ ਸਿਦੇ ਹੋ।  

5.2 ਪ ੱ ਛਟ ੱਛ ਟਨਿੱਜੀ ਡਾਿੇ ਦੀਆ ਂਟਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਰੇਣੀਆ ਂ'ਤੇ ਪਰਟਿਟਰਆ ਿਰ ਸਿਦੀ ਹੈ ਜੇਿਰ 

ਇਸ ਿੋਲ ਅਟਜਹਾ ਿਰਨ ਦਾ ਿਨ ੂੰ ਨੀ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਟਜਸ ਟਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਟਿ 

ਮਹੱਤਿਪ ਰਨ ਜਨਤਿ ਟਹੱਤ ਦੇ ਿਾਰਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਟਿੱਥੇ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹੈ। ਡਾਿੇ ਸ ਰੱਟਿਆ 

ਐਿਿ 2018 ਦੀ ਅਨ ਸ ਚੀ 1 ਦੀ ਧਾਰਾ 10(3) ਅਤੇ ਪੈਰਾ 6 ਦੇ ਅਨ ਸਾਰ ਪ ੱ ਛ-

ਟ ੱਛ ਦਾ ਇੱਿ ਿਨ ੂੰ ਨੀ ਅਤੇ ਸਰਿਾਰੀ ਉੱਦੇਸ਼ ਹ ੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਟਨਿੱਜੀ ਡਾਿੇ ਦੀਆ ਂਟਿਸ਼ੇਸ਼ 



   7  

  

ਸ਼ਰੇਣੀਆ ਂ‘ਤੇ ਪਰਟਿਟਰਆ ਿਰਨਾ ਇਹ ਯਿੀਨੀ ਿਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹ ੂੰ ਦਾ ਹੈ ਟਿ ਪ ੱ ਛ-

ਟ ੱਛ ਿੋਲ, ਇਸਦੇ ਿਨ ੂੰ ਨੀ ਿਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਤਾਿਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸਦੇ ਹਿਾਲੇ ਦੀਆ ਂ

ਸ਼ਰਤਾਂ ਨ ੂੰ  ਪ ਰਾ ਿਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਿਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਟਿ ਮਹੱਤਿਪ ਰਨ 

ਜਨਤਿ ਟਹੱਤ ਦਾ ਿੂੰਮ ਅਤੇ ਿਾਰਜ ਹੈ।   

  

6. ਪ ੁੱ ਛ-ਟ ੁੱ ਛ ਟਿਭਾ  ਤ ਹਾਡੇ ਟਨਿੱਜੀ ਡਾਿੇ ਨੂੁੰ  ਟਕਸ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰੇ ਾ?  

  

6.1 ਇਨਿ ਆਇਰੀਜ਼ ਐਿਿ 2005 ਦੀ ਧਾਰਾ 18 ਦੇ ਅਨ ਸਾਰ, ਜਨਤਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨ ੂੰ  
ਜਾਂਚ ਨ ੂੰ  ਟਦੱਤੇ  ਏ, ਪੇਸ਼ ਿੀਤੇ, ਜਾਂ ਮ ਹੱਈਆ ਿੀਤੇ  ਏ ਸਬ ਤ ਅਤੇ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ਾਂ ਦਾ 
ਟਰਿਾਰਡ ਦੇਿਣ ਜਾਂ ਪਰਾਪਤ ਿਰਨ ਦੀ ਆਟ ਆ ਦੇਣਾ ਪ ੱ ਛ-ਟ ੱਛ ਦਾ ਇੱਿ ਿਨ ੂੰ ਨੀ 
ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਸ ਣਿਾਈਆ ਂਜਨਤਾ ਦੇ ਟਿਸ ੇਿੀ ਮੈਂਬਰ ਦ ਆਰਾ ਪਹ ੂੰ ਚਯੋ  ਹੋਿੇ ੀ ਅਤੇ 
ਇੂੰਿਰਨ ਿੱਿ 'ਤੇ ਜਨਤਿ ਦੇਿਣ ਲਈ ਿੀਡੀਓ ਅਤੇ ਆਡੀਓ ਟਰਿਾਰਡ ਿੀਤੇ ਜਾਣ ੇ।   

  

6.2 ਪ ੱ ਛ-ਟ ੱਛ ਆਪਣੀ ਿੈਿੱਬਸਾਈਿ ਰਾਹੀਂ, ਅਤੇ ਸੂੰ ਭਿ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਰ ਤਰੀਟਿਆਂ ਨਾਲ, 

ਸਬ ਤ,  ਿਾਹਾਂ ਦੇ ਟਬਆਨਾਂ, ਅਤੇ ਸ ਣਿਾਈ ਦੀਆ ਂਟਲਿਤਾਂ ਨ ੂੰ  ਿੀ ਜਨਤਿ ਿਰੇ ੀ, 
ਟਜਨਹ ਾਂ ਦਾ ਿੋਈ ਿੀ ਜ਼ ਬਾਨੀ ਸ ਣਿਾਈਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹਿਾਲਾ ਟਦੱਤਾ ਜਾ ਟਰਹਾ ਹੈ। ਸ ਧਾਰ 

ਅਤੇ ਪਾਬੂੰਦੀ 'ਤੇ ਇੱਿ ਪਰੋਿੋਿੋਲ ਪਰਿਾਟਸ਼ਤ ਿੀਤਾ ਜਾਿੇ ਾ  

ਿੋਈ ਿੀ ਸ ਣਿਾਈਆ ਂਤੋਂ ਪਟਹਲਾਂ ਪ ੱ ਛ-ਟ ੱਛ ਦੀ ਿੈਿੱਬਸਾਈਿ ਅਤੇ ਜੇਿਰ ਿੋਈ ਿੀ 
ਡਾਿਾ ਟਿਸ਼ਾ ਅਟ ਆਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹ ੂੰ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਰਿਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਟਹਲਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਟਨਿੱਜੀ ਡਾਿੇ 
ਨ ੂੰ  ਸੋਟਧਆ ਜਾਂ ਪਰਟਤਬੂੰ ਟਧਤ ਿਰਨਾ ਚਾਹ ੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਇਸ ਪਰੋਿੋਿੋਲ ਦਾ ਹਿਾਲਾ 
ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।    

  

6.3 ਪ ੱ ਛ-ਟ ੱਛ ਉਦੋਂ ਹੀ ਤੀਜੀ ਟਧਰ ਨਾਲ ਟਨਿੱਜੀ ਡਾਿਾ ਸਾਂਝਾ ਿਰੇ ੀ ਜਦੋਂ ਅਟਜਹਾ ਿਰਨ 

ਦਾ ਿੋਈ ਿਨ ੂੰ ਨੀ ਆਧਾਰ ਹੋਿ।ੇ ਿੋਈ ਿੀ ਟਿਅਿਤੀ ਜਾਂ ਸੂੰਸਥਾ ਤੋਂ, ਟਜਸ ਨਾਲ ਟਨਿੱਜੀ 
ਡਾਿੇ ਸਾਂਝਾ ਿੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਟਿਸ ੇਿੀ ਲਾ   ਡਾਿੇ ਸ ਰੱਟਿਆ ਿਨ ੂੰ ਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਿਰਨ 

ਦੀ ਉਮੀਦ ਿੀਤੀ ਜਾਿੇ ੀ। ਅਟਜਹੀਆਂ ਤੀਜੀਆਂ ਟਧਰਾਂ ਟਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਿਦੇ ਹਨ, 

ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੱਿ ਸੀਟਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ੇ: ਭਾ ੀਦਾਰ (ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਿਨ ੂੰ ਨੀ ਪਰਤੀਟਨਧਾਂ 
ਸਮੇਤ);  ਿਾਹ; ਮਾਹਰ ਜੋ ਸਹਾਇਤਾ ਿਰ ਰਹੇ ਹਨ  
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ਪ ੱ ਛ-ਟ ੱਛ ਿੀਮ; ਸਲਾਹ; ਬਾਹਰੀ ਸਲਾਹਿਾਰ ਜਾਂ ਸੇਿਾ ਪਰਦਾਤਾ (ਟਜਿੇਂ ਟਿ ਆਈਿੀ 
ਜਾਂ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ ਪਰਬੂੰ ਧਨ); ਪਰੈਸ ਏਜੂੰਸੀਆਂ; ਸਿਾਿਲੈਂਡ ਦੇ ਟਰਿਾਰਡ ਦਾ ਿੀਪਰ; ਅਤੇ 
ਟਿਆਪਿ ਜਨਤਾ।   

  

6.4 ਟਜੱਥੇ ਟਿਸ ੇਿੀ ਟਨਿੱਜੀ ਡਾਿੇ ਨ ੂੰ  ਯ ਿੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਿਰਾਂਸਫਰ ਿਰਨਾ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹ ੂੰ ਦਾ ਹੈ 

(ਉਦਾਹਰਣ ਿਜੋਂ, ਸੇਿਾ-ਪਰਦਾਤਾ ਦੀਆ ਂਪਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਟਥਤੀ ਦੇ ਿਾਰਨ), ਅਸੀਂ ਇਹ 

ਯਿੀਨੀ ਿਰਾਂ ੇ ਟਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲਾ   ਿਨ ੂੰ ਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਿਰਦੇ ਹਾਂ।   

  

7. ਪ ੁੱ ਛ-ਟ ੁੱ ਛ ਤ ਹਾਡ ੇਟਨਿੱਜੀ ਡਾਿੇ ਨੂੁੰ  ਟਕੁੰ ਨੀ ਦੇਰ ਤੁੱ ਕ ਰੁੱ ਖੇ ੀ?   

  

7.1 ਪ ੱ ਛ-ਟ ੱਛ ਲਈ ਸਾਰੇ ਟਨਿੱਜੀ ਡਾਿੇ ਨ ੂੰ  ਉਦੋਂ ਤੱਿ ਬਣਾਈ ਰੱਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹ ੂੰ ਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ 
ਤੱਿ ਪ ੱ ਛ-ਟ ੱਛ ਿਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਅੂੰਤਮ ਟਰਪੋਰਿ ਪਰਿਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋ 

ਜਾਂਦੀ। ਟਜਿੇਂ ਟਿ ਇਨਿ ਆਇਰੀਜ਼ (ਸਿਾਿਲੈਂਡ) ਟਨਯਮ 2007 ਦ ਆਰਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ, 

ਪ ੱ ਛ-ਟ ੱਛ ਦੇ ਿੂੰਮ ਦਾ ਟਰਿਾਰਡ, ਟਜਸ ਦਾ ਟਨਿੱਜੀ ਡਾਿੇ ਟਹੱਸਾ ਬਣ ਸਿਦਾ ਹੈ, ਨ ੂੰ  
ਪ ੱ ਛ-ਟ ੱਛ ਦੇ ਟਸੱਿੇ 'ਤੇ ਸਥਾਈ ਸੂੰਭਾਲ ਲਈ ਸਿਾਿਲੈਂਡ ਦੇ ਟਰਿਾਰਡਾਂ ਦੇ ਿੀਪਰ ਨ ੂੰ  
ਿਰਾਂਸਫਰ ਿੀਤਾ ਜਾਿੇ ਾ।   

  

8. ਤ ਹਾਡ ੇਅਟਧਕਾਰ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਟਕਿੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ   

  

8.1 ਤ ਹਾਡੇ ਿੋਲ ਟਿਸ ੇਿੀ ਟਨਿੱਜੀ ਡਾਿੇ ਦੇ ਸੂੰਬੂੰ ਧ ਟਿੱਚ ਿ ਝ ਿਾਸ ਅਟਧਿਾਰ ਹੋ ਸਿਦੇ ਹਨ 

ਜੋ ਪ ੱ ਛ-ਟ ੱਛ ਤ ਹਾਡੇ ਬਾਰ ੇਪਰਟਿਟਰਆ ਿਰਦੀ ਹੈ। ਤ ਸੀਂ ਪ ੱ ਛ-ਟ ੱਛ ਦੇ ਡੀਪੀਓ ਨਾਲ 

ਸੂੰਪਰਿ ਿਰਿੇ ਅੱ ੇ  ਅਟਧਿਾਰਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਿਰਨ ਦੀ ਿੋਟਸ਼ਸ਼ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹੋ:  

  

• ਇਸ  ੱਲ ਦੀ ਤਸਦੀਿ ਟਿ ਿੀ ਪ ੱ ਛ-ਟ ੱਛ ਤ ਹਾਡੇ ਟਨਿੱਜੀ ਡਾਿੇ ‘ਤੇ ਪਰਟਿਟਰਆ 

ਿਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ, ਟਜੱਥੇ ਅਟਜਹਾ ਹ ੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਸਿਾਲ ਟਿੱਚ ਡਾਿੇ ਤੱਿ 

ਪਹ ੂੰ ਚ, ਜਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਿਾਪੀਆਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਿਰੋ;  

• ਇਸ  ੱਲ ਦੀ ਤਸਦੀਿ ਟਿ ਤ ਹਾਡੇ ਬਾਰ ੇਿੋਈ ਿੀ ਟਨਿੱਜੀ ਡਾਿੇ ਸਹੀ ਹੈ ਅਤੇ 
ਜੇਿਰ ਉਟਚਤ ਹੋਿ ੇਤਾਂ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਠੀਿ ਿਰਨਾ;  
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• ਟਜੱਥੇ ਉਟਚਤ ਹੋਿ,ੇ ਤ ਹਾਡੇ ਟਨਿੱਜੀ ਡਾਿੇ ਦੀ ਪਰਟਿਟਰਆ ਿਰਨ ਿਾਲੀ ਪ ੱ ਛ-

ਟ ੱਛ ਲਈ ਤ ਹਾਡੀ ਰਜ਼ਾਮੂੰਦੀ ਨ ੂੰ  ਿਾਪਸ ਲੈਣਾ;  

• ਤ ਹਾਡੇ ਟਨਿੱਜੀ ਡਾਿੇ ‘ਤੇ ਪਰਟਿਟਰਆ ਿਰਨ ਿਾਲੀ ਪ ੱ ਛਟ ੱਛ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ 

ਿਰਨਾ;   

• ਤ ਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਪ ੱ ਛ-ਟ ੱਛ ਦ ਆਰਾ ਰੱਿੇ  ਏ ਟਿਸੇ ਿੀ ਟਨਿੱਜੀ ਡਾਿੇ ਨ ੂੰ  
ਟਮਿਾਉਣਾ ਜਾਂ ਪਾਬੂੰਦੀ। ਟਮਿਾਉਣ ਦਾ ਅਟਧਿਾਰ ਉੱਥੇ ਲਾ   ਨਹੀਂ ਹ ੂੰ ਦਾ ਟਜੱਥੇ 
ਜਨਤਿ ਟਹੱਤ ਟਿੱਚ ਪ ੱ ਛ-ਟ ੱਛ ਦੇ ਿੂੰਮ ਦੀ ਿਾਰ  ਜ਼ਾਰੀ ਲਈ ਪਰਟਿਟਰਆ 

ਜ਼ਰ ਰੀ ਹ ੂੰ ਦੀ ਹੈ; ਅਤੇ/ਜਾਂ  

• ਤ ਹਾਡੇ ਟਨਿੱਜੀ ਡਾਿੇ ਦੀ ਇੱਿ ਢਾਂਚਾ ਤ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਰਤੇ ਜਾਣ ਿਾਲੇ 

ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਦ ਆਰਾ ਪੜਹਨਯੋ  ਫਾਰਮੈਿ ਟਿੱਚ ਪਰਾਪਤੀ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਟਿਸ ੇਤੀਜੀ 
ਟਧਰ ਨ ੂੰ  ਭੇਜਣਾ, ਟਜੱਥੇ ਤ ਸੀਂ ਅਟਜਹੇ ਟਨਿੱਜੀ ਡਾਿੇ ਨਾਲ ਪ ੱ ਛ-ਟ ੱਛ ਮ ਹੱਈਆ 

ਿੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ ੱ ਛ-ਟ ੱਛ ਤ ਹਾਡੀ ਸਟਹਮਤੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇਿਰਾਰਨਾਮਾ ਿਰਨ 

ਲਈ ਇਸ ‘ਤੇ ਪਰਟਿਟਰਆ ਿਰ ਰਹੀ ਹੈ।  

  

8.2 ਉਪਰੋਿਤ ਟਿੱਚੋਂ ਟਿਸ ੇਦੇ ਸੂੰਬੂੰ ਧ ਟਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਪ ੱ ਛ-ਟ ੱਛ ਦੇ ਡੀਪੀਓ ਨ ੂੰ  ਸੌਂਪੀ ਜਾਣੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਟਜਹੀਆ ਂਬੇਨਤੀਆ ਂ‘ਤੇ ਪਰਟਿਟਰਆ ਿਰਨ ਟਿੱਚ ਪ ੱ ਛ-ਟ ੱਛ ਦੀ 
ਸਹਾਇਤਾ ਿਰਨ ਲਈ, ਤ ਹਾਨ ੂੰ  ਆਪਣਾ ਨਾਮ, ਪਤਾ, ਿੈਧ ਫੋਿੋ ਰਾਟਫਿ ਿਾਪੀ ਆਈਡੀ, 
ਅਤੇ ਿੋਈ ਹੋਰ ਸੂੰਪਰਿ ਿੇਰਿੇ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।   

  

8.3 ਸਾਰੇ ਮਾਮਟਲਆ ਂਟਿੱਚ ਤ ਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਨ ੂੰ  ਬਹ ਤ ਟਧਆਨ ਨਾਲ ਟਿਚਾਟਰਆ ਜਾਿੇ ਾ 
ਅਤੇ ਟਸਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਅਸਿੀਿਾਰ ਿੀਤਾ ਜਾਿੇ ਾ ਟਜੱਥੇ ਪ ੱ ਛ-ਟ ੱਛ ਿੋਲ ਿਨ ੂੰ ਨ ਟਿੱਚ 

ਅਟਜਹਾ ਿਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹ ੂੰ ਦਾ ਹੈ।    

  

8.4 ਤ ਹਾਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਅਟਧਿਾਰਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਿਰਨ ਲਈ ਿੋਈ ਿਰਚਾ ਅਦਾ ਿਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 

ਨਹੀਂ ਹ ੂੰ ਦੀ ਹੈ। ਜੇਿਰ ਤ ਸੀਂ ਿੋਈ ਬੇਨਤੀ ਿਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਿੋਲ ਤ ਹਾਨ ੂੰ  ਜਿਾਬ ਦੇਣ 

ਲਈ ਸਾਨ ੂੰ  ਬੇਨਤੀ ਪਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੇ ਟਦਨ ਤੋਂ ਸ਼ ਰ  ਿਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਾਡ ੇਿੱਲੋਂ ਇੱਿ ਿਾਧਾ 
ਲਾ   ਿਰਨ ਦੇ ਯੋ  ਹੋਣ ਤੱਿ ਇੱਿ ਿੈਲੂੰ ਡਰ ਮਹੀਨਾ ਹ ੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਟਜੱਥੇ ਤ ਹਾਨ ੂੰ  ਇਸ ਦੇ 
ਲਾ   ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਟਹਲਾਂ ਅਟਜਹ ੇਿਾਧ ੇਬਾਰ ੇਸ ਟਚਤ ਿੀਤਾ ਜਾਿੇ ਾ।    
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9. ਤ ਹਾਡ ੇਟਨਿੱਜੀ ਡਾਿੇ ਨੂੁੰ  ਸ ਰੁੱ ਟਖਅਤ ਰੁੱ ਖਣਾ  

  

9.1 ਪ ੱ ਛ-ਟ ੱਛ ਟਨਿੱਜੀ ਡਾਿੇ ਦੇ  ਲਤੀ ਨਾਲ   ਆਏ ਜਾਣ, ਜਾਂ  ੈਰਿਨ ੂੰ ਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਰਤੋਂ 
ਜਾਂ ਪਹ ੂੰ ਚ ਿੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਿਣ ਲਈ ਉਟਚਤ ਸ ਰੱਟਿਆ ਉਪਾਿਾਂ ਦਾ ਸੂੰਚਾਲਨ ਿਰੇ ੀ। 
ਪ ੱ ਛ-ਟ ੱਛ ਉਨਹ ਾਂ ਲੋਿਾਂ ਤੱਿ ਤ ਹਾਡੇ ਟਨਿੱਜੀ ਡਾਿੇ ਤੱਿ ਪਹ ੂੰ ਚ ਨ ੂੰ  ਸੀਮਤ ਿਰਦੀ ਹੈ 

ਟਜਨਹ ਾਂ ਿੋਲ ਇਸ ਤੱਿ ਪਹ ੂੰ ਚ ਿਰਨ ਦੀ ਇੱਿ ਅਸਲ ਿਾਰੋਬਾਰੀ ਲੋੜ ਹ ੂੰ ਦੀ ਹੈ। ਟਜਹੜੇ 
ਲੋਿ ਤ ਹਾਡੇ ਟਨਿੱਜੀ ਡਾਿੇ ‘ਤੇ ਪਰਟਿਟਰਆ ਿਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਟਸਰਫ ਇੱਿ ਅਟਧਿਾਰਤ 

ਤਰੀਿੇ ਨਾਲ ਅਟਜਹਾ ਿਰਨ ੇ ਅਤੇ   ਪਤਤਾ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹ ੂੰ ਦੇ ਹਨ।  

  

9.2 ਪ ੱ ਛ-ਟ ੱਛ ਿੋਲ ਟਿਸ ੇਿੀ ਸੱ਼ਿੀ ਡਾਿੇ ਸ ਰੱਟਿਆ ਉਲੂੰ ਘਣਾ ਨਾਲ ਨਟਜੱਠਣ ਲਈ 

ਪਰਟਿਟਰਆਿਾਂ ਿੀ ਹਨ। ਪ ੱ ਛ-ਟ ੱਛ ਇਸ ਬਾਰ ੇਸ ਟਚਤ ਿਰੇ ੀ  

ਤ ਸੀਂ ਅਤੇ ਸੱ਼ਿੀ ਡਾਿੇ ਸ ਰੱਟਿਆ ਦੀ ਉਲੂੰ ਘਣਾ ਦਾ ਿੋਈ ਿੀ ਲਾ   ਟਨਯਾਮਿ ਟਜੱਥੇ 
ਿਨ ੂੰ ਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਟਜਹਾ ਿਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹ ੂੰ ਦੀ ਹੈ।  

  

10. ਇਸ ਬਾਰ ੇਟਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਟਕ ਅਸੀਂ ਤ ਹਾਡ ੇਟਨਿੱਜੀ ਡਾਿੇ ਨੂੁੰ  ਟਕਿੇਂ ਸੁੰ ਭਾਟਲਆ  

  

10.1 ਤ ਹਾਡੇ ਿੋਲ ਇਸ ਬਾਰ ੇਟਸ਼ਿਾਇਤ ਿਰਨ ਦਾ ਅਟਧਿਾਰ ਹ ੂੰ ਦਾ ਹੈ ਟਿ ਪ ੱ ਛ-ਟ ੱਛ ਤ ਹਾਡੇ 
ਟਨਿੱਜੀ ਡਾਿੇ ਨ ੂੰ  ਟਿਿੇਂ ਇਿੱਤਰ ਿਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਿਰਤੋਂ ਿਰਦੀ ਹੈ। ਜੇਿਰ ਤ ਸੀਂ 
ਟਸ਼ਿਾਇਤ ਿਰਨਾ ਚਾਹ ੂੰ ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਟਿਰਪਾ ਿਰਿੇ 
Kieran.Watson@covid19inquiry.scot 'ਤੇ ਪ ੱ ਛ-ਟ ੱਛ ਦੇ ਡੀਪੀਓ ਨਾਲ 

ਸੂੰਪਰਿ ਿਰੋ।  

  

10.2 ਤ ਹਾਡ ੇਿੋਲ scotland@ico.org.uk ਅਤੇ 0303 123 1115 'ਤੇ 
ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਿਟਮਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨ ੂੰ  ਟਸ਼ਿਾਇਤ ਿਰਨ ਦਾ ਅਟਧਿਾਰ ਿੀ ਹ ੂੰ ਦਾ ਹੈ।   

  

11. ਇਸ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਟਿੁੱ ਚ ਸੋਧਾਂ   
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11.1 ਪ ੱ ਛਟ ੱਛ ਇਸ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਨ ੂੰ  ਟਨਯਮਤ ਸਮੀਟਿਆ ਅਧੀਨ ਰੱਿੇ ੀ। ਇਹ ਇਸ 

ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਦ ਜਾ ਸੂੰਸਿਰਣ ਹੈ ਅਤੇ 16 ਮਈ 2022 ਨ ੂੰ  ਪਰਧਾਨ ਦ ਆਰਾ 
ਮਨਜ਼ ਰ ਿੀਤਾ ਟ ਆ ਸੀ।   

  

  

ਦਸਤਾਿੇਜ਼ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ।  


