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   انکوائری  COVID-19اسکاٹش  

   رازداری کا نوٹس

  

   تعارف .1

  

انکوائری   COVID-19رازداری کا یہ نوٹس اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ کس طرح اسکاٹش   1.1

 )’انکوائری’( آپ کے ذاتی ڈیٹا کو جمع کرے گی اور سنبھالے گی۔    
  

   ہم کون ہیں؟  .2

یز ایکٹ   2.1 کے   2005انکوائری ایک قانونی عوامی انکوائری ہے جو اسکاٹش وزراء کی طرف سے انکوائر

بائی مرض سے نمٹنے سے متعلق حکمت عملی کا    Covid-19تحت قائم کی گئی ہے تاکہ  و

یفرنس  میں مذکور ہے، جو اس لنک پر دستیاب  جائزہ لیا جا سکے۔ انکوائری کی ترسیل ٹرمز آف ر

ینس ہے: یفر     ٹرمز آف ر

  

یشن نمبر  2.2 ( میں بطور کنٹرولر رجسٹرڈ ZB298759انکوائری، انفارمیشن کمشنر آفس )رجسٹر

کی تعمیل  2018عمومی ڈیٹا کے تحفظ کے ضابطے اور ڈیٹا کے تحفظ کے ایکٹ   UKاور  ہے 

 کے لئے ذمہ دار ہے۔  

  

تمام قابل  انکوائری کسی بھی ذاتی ڈیٹا کو سنبھالنے کے لئے ذمہ دار ہے جو ڈیٹا کے تحفظ کے  2.3

’(  DPOاطالق قانون سازی کے مطابق آپ کی شناخت کرتا ہے۔ انکوائری نے ڈیٹا پروٹیکشن آفیسر )’

یقوں اور اس نوٹس میں اٹھائے گئے  کا تقرر کیا ہے جس سے انکوائری کے ڈیٹا مینجمنٹ کے طر

 کسی بھی مسئلے کے بارے میں اس نمبر پر رابطہ کیا جا سکتا ہے:  

vid19inquiry.scotKieran.Watson@co   

Kieran Watson  

Scottish Covid-19 Inquiry  

GD Bridge Victoria Quay  

Leith Docks  

Edinburgh  

EH6 6QQ   

 

http://www.covid19inquiry.scot/terms-reference
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   انکوائری آپ کا کون سا ذاتی ڈیٹا جمع کرے گی؟ .3

  

3.1 CoVID-19   بائی مرض کی حکمت عملی پر مبنی ہینڈلنگ کی تحقیقات کے اپنے کاموں کی و

انجام دہی میں، ہمیں معلومات جمع کرنے کی ضرورت ہے۔  اس میں انکوائری کو ذاتی ڈیٹا کی 

درخواست کرنا، وصول کرنا اور اس پر کارروائی کرنا شامل ہوگا تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ وہ اپنی  

یخ پیدائش، ڈاک کے پتے، ای میل ٹرمز آف ر یفرنس کی تکمیل کر سکے۔ اس معلومات میں نام، تار

یس، دیگر رابطے کی تفصیالت، شرکاء، گواہوں یا ممکنہ گواہوں کے بیانات، مواصالتی کاپی،  ایڈر

یڈیو فوٹیج شامل ہو سکتے ہیں۔ انکوائری ذاتی ڈیٹا کے کچھ خاص زمرہ جات پر  یکارڈنگ اور و آڈیو ر

یکارڈز۔   بھی  کارروائی کرے گی، جیسے کہ طبی ر

  

جب آپ انکوائری سے رابطہ کرتے ہیں، یا اگر انکوائری آپ سے رابطہ کرتی ہے، آپ کے نام، رابطے کی  3.2

تفصیالت، انکوائری کے موضوع سے آپ کے تعلق کو، تمام مراسالت جو آپ ہمیں کسی بھی شکل 

یری  میں بھیجتے ہیں، اور کوئی بھی دوسری معلوما بانی ہو یا تحر ت جو آپ فراہم کرتے ہیں خواہ وہ ز

یڈیو فوٹیج پر   یکارڈنگ اور و یں گے۔  انکوائری آپ کی آڈیو ر یں گے اور اسٹور کر ہم اسے پروسیس کر

 کارروائی کر سکتی ہے، مثال کے طور پر، ٹیلی فون کالز اور سماعت۔ 

  

   انکوائری کس طرح ذاتی ڈیٹا حاصل کرتی ہے؟ .4

  

یعے ذاتی ڈیٹا کی درخواست اور  4.1 انکوائری ان افراد اور تنظیموں دونوں سے مختلف راستوں کے ذر

 وصول کرے گی جو اس کی تحقیقات میں مدد کرسکتے ہیں۔  

 اس میں شامل ہیں:  

  

 انکوائری کے لئے معلومات کی تصنیف   4.1.1

ل ہیں وہ انکوائری کو ایسے افراد یا تنظیمیں جو انکوائری کی تحقیقات میں مدد کرنے کے قاب

یز )اسکاٹ لینڈ( قواعد   ید برآں، انکوائری، انکوائر رضاکارانہ طور پر معلومات فراہم کر سکتے ہیں۔ مز

یز ایکٹ   8کے قاعدہ  2007 یری درخواست کر سکتی ہے۔ انکوائر کے تحت معلومات کے لئے تحر

موں سے انکوائری کے کاموں  صدر کو یہ اختیار دیتا ہے کہ وہ افراد یا تنظی 21کا سیکشن  2005

یزات پیش کرنے کا مطالبہ کرے۔ فراہم کردہ کسی بھی طرح کی   سے متعلق ثبوت دینے یا دستاو

یق ثالث کے بارے میں ذاتی ڈیٹا  معلومات، بشمول تنظیموں کی طرف سے، ذاتی ڈیٹا بشمول فر

 شامل ہو سکتا ہے۔   

  

یں   4.1.2  جب آپ ہم سے رابطہ کر

یعے یا ہماری  جب آپ انکوائری کو ای   میل کرتے ہیں یا لکھتے ہیں، بشمول سوشل میڈیا کے ذر

یعے، آپ کے خط و کتابت اور رابطے کی تفصیالت   یب سائٹ پر کسی بھی الیکٹرانک فارم کے ذر و

یکارڈ، اور آپ جو بھی دیگر معلومات شیئر کرتے ہیں، انکوائری اسے اسٹور اوراس پر کارروائی کرے  کا ر
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یعہ ٹیلی فون رابطہ کرتے ہیں، تو انکوائری آپ کے نام، رابطے کی گی۔ اگر آپ انکوائ ری سے بذر

یکارڈنگ کو محفوظ کر سکتی ہے اور اس   تفصیالت، اور گفتگو کی تفصیالت بشمول اس کی آڈیو ر

 پر کارروائی کر سکتی ہے۔  
  

 سماعت کے وقت   4.1.3

انکوائری اپنی تحقیقات کے دوران متعدد عوامی سماعتوں کا انعقاد کرے گی۔ انکوائری ان  

یزی ثبوت میں ذاتی   بانی یا دستاو سماعتوں میں شواہد سنے گی، جو گواہوں اور بنیادی شرکاء کے ز

 ڈیٹا کا حوالہ دے سکتے ہیں۔   
  

 اگر آپ کام کرتے ہیں یا انکوائری میں کام کے لئے درخواست دیتے ہیں    4.1.4

انکوائری ذاتی ڈیٹا محفوظ کرے گی اور اس پر کارروائی کرے گی تاکہ اسے اپنی ٹیم کے ارکان کے  

یقے سے تعلقات کا نظم کرنے کے قابل بنایا جا سکے۔ اس میں انکوائری کو   ساتھ قانونی اور مؤثر طر

 لیے ذاتی ڈیٹا پر کارروائی شامل ہوگی:   فعال کرنے کے

  

 انکوائری اسٹاف سے متعلق معاہدوں کا انتظام؛    •

 انکوائری اسٹاف کے تنظیمی ڈھانچے کو متعین کرنا;    •

 بھرتی اور برقراری کی پیش رفت سے مطلع کرنا؛ اور   •

بہ بندی کی اجازت۔   •  بہتر مالیاتی ماڈلنگ اور منصو

ید معلومات، معلومات کی وصولی اور ہینڈلنگ کے لئے انکوائری کے پروٹوکول میں مل سکتی  مز

یب سائٹ پر دستیاب ہوں گی۔     ہیں جو کہ انکوائری کی و

  

یب سائٹ پر جاتے ہیں   4.1.5  جب آپ انکوائری کی و

یب سائٹ پر جاتے ہیں تو ا 4.1.5.1 س کے استعمال کا اندازہ لگانے کے لئے معلومات جمع جب آپ و

 کی جاتی ہیں۔   

  

یب سائٹ کوکیز، چھوٹی ٹیکسٹ فائلوں کا استعمال کرتی ہے جو آپ کے ڈیوائس   4.1.5.2 انکوائری و

بہ فراہم کرنے میں مدد کی جا سکے۔ انکوائری   پر رکھی جاتی ہیں، تاکہ سائٹ کو صارف کا بہتر تجر

یب سائٹ کوکیز دو مقاصد   کے لئے استعمال کر سکتی ہے:    و
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ین کے کنٹراسٹ اور فونٹ کا سائز تبدیل کرنے  • صارفین کو رسائی کے مقاصد کے لئے اسکر

 کی اجازت؛ اور  

• Google Analytics  اورGoogle Maps  یکنگ ڈیٹا فراہم کرنے کے کو گمنام ٹر

یب سائیٹ کو ڈھالنے اور بہتر کرنے کی اجازت دینے کے لئے۔    لئے انکوائری کو و
 

4.1.5.3 Google Analytics  ین کے جغرافیائی محل وقوع کو حاصل کرنے اور سروس کی زائر

ین کے انٹرنیٹ پروٹوکول )  یسIPحفاظت اور سیکورٹی فراہم کرنے کے لیے زائر ز کو حاصل کرتا  ( ایڈر

یب سائٹ کے منفرد صارفین کی تعداد کا تعین کرنے کے لیے  گمنام  Google Mapsہے۔ و

 کوکیز کا استعمال کرتا ہے۔   

  

ید جاننے کے لئے، بشمول یہ دیکھنے کے لئے کہ کون سی کوکیز  4.1.5.4 کوکیز کے بارے میں مز

انہیں کیسے حذف کیا جائے، مالحظہ سیٹ کی گئی ہیں اور ان کا نظم و نسق کیسے کیا جائے اور 

یں: یب سائٹ انفارمیشن کمشنر آفس کر    .کی و

  

 آپ کے ذاتی ڈیٹا کو پروسیس کرنے کے لئے انکوائری کے پاس قانونی بنیاد کیا ہے؟    .5

  

انکوائری کے پاس آپ کے بارے میں کسی بھی ذاتی ڈیٹا کو پروسیس کرنے کے لئے، قانون کے  5.1

مطابق، ایک وجہ ہونی الزمی ہے۔ ذاتی ڈیٹا پروسیس کرنے کے لئے درج ذیل قانونی بنیادیں ممکنہ 

 طور پر انکوائری کے کام سے متعلق ہوں گی: 
  

وتی ہے کیونکہ اس کی قانونی ذمہ  انکوائری کو ذاتی ڈیٹا پروسیس کرنے کی ضرورت ہ  •

یز ایکٹ  یاں ہیں جو اسے انکوائر یز )اسکاٹ لینڈ( کے تحت پوری کرنا   2005دار اور انکوائر

 ؛ 2007ضروری ہیں۔ قواعد 

انکوائری، افعال اور اختیارات کے ساتھ ایک قانونی عوامی انکوائری کے طور پر، عوامی مفاد   •

یفرنس پر بھی توجہ دینے کی ضرورت  میں کسی کام کی کارکردگی میں اپنے ٹ رمز آف ر

 ہے۔ جب انکوائری مفاد عامہ کی اس قانونی بنیاد پر انحصار کرتی ہے  

تو آپ کو اس طرح کی کارروائی پر اعتراض کرنے کا حق حاصل ہے )براہ کرم نیچے دیے 

یں’(؛   گئے حصے کو دیکھیں )’آپ کے حقوق اور انہیں کیسے استعمال کر

کا آپ کے ساتھ کوئی معاہدہ ہے، جیسے کہ مالزمت کا معاہدہ یا ماہر    جہاں انکوائری •

گواہ کے ساتھ معاہدہ، وہ اس معاہدے کو پورا کرنے کے لئے آپ کے ذاتی ڈیٹا کو قانونی 

 طور پر پروسیس کر سکتی ہے؛  

انکوائری، جہاں ضروری ہو، کچھ ڈیٹا پروسیس کرنے میں آپ کی واضح، مخصوص اور  •

پر بھی انحصار کر سکتی ہے۔ جہاں انکوائری ذاتی ڈیٹا پروسیس کرنے کے  باخبر رضامندی

لئے آپ کی رضامندی پر انحصار کر رہی ہو، وہاں آپ سے واضح طور پر اس کی درخواست 

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/


 

5 

  

کی جائے گی اور آپ کسی بھی وقت پروسیسنگ کی اپنی رضامندی واپس لے سکتے 

 ہیں۔  

سیس کر سکتی ہے اگر اس کے پاس ایسا کرنے کی انکوائری ذاتی ڈیٹا کے خصوصی زمروں کو پرو  5.2

قانونی بنیاد ہے، بشمول وہ جگہ جہاں یہ کافی عوامی مفاد کی وجوہات کی بناء پر ضروری ہے۔ ڈیٹا 

کے مطابق   6کے پیراگراف  1اور شیڈول  (3)10کے سیکشن    2018کے تحفظ کے ایکٹ 

کو یقینی بنانے کے لئے ذاتی ڈیٹا کے انکوائری کا ایک قانونی اور باضابطہ مقصد ہے۔ انکوائری  

خصوصی زمروں کی پروسیسنگ کی ضرورت ہے، اس کے قانونی افعال اور اختیارات کے ساتھ، اس 

یفرنس کو پورا کرنے کے لئے تمام ضروری معلومات موجود ہوتی ہیں جو عوامی مفاد کا  کے ٹرمز آف ر

 کام اور فنکشن ہے۔  

  

   تی ڈیٹا کو شیئر کرے گی؟کس کے  ساتھ انکوائری آپ کے ذا  .6

  

یز ایکٹ  6.1 کے لحاظ سے، عوام کے  18کے سیکشن  2005انکوائری کا ایک قانونی فرض ہے، انکوائر

یکارڈ  یزات کا ر ممبران کو انکوائری کو دیے گئے، تیار کیے گئے یا فراہم کیے گئے ثبوتوں اور دستاو

دیکھنے یا حاصل کرنے کی اجازت دینا۔ سماعتیں عوام کے کسی بھی رکن کے لئے قابل رسائی 

یکارڈ کئے جائیں گے۔   یڈیو اور آڈیو ر  ہوں گی اور انٹرنیٹ پر عوام کے دیکھنے کے لئے و

  

یعے، اور ممکنہ طور پر دوسرے ذرائع سے، ان شواہد، گواہوں کے   6.2 یب سائٹ کے ذر انکوائری اپنی و

بانی سماعت کے دوران حوالہ   بیانات، اور سماعت کی نقول کو بھی عوامی کرے گی جن کا کسی ز

یب سائٹ پر   دیا کسی بھی سماعت سے  جا رہا ہے۔ کسی بھی سماعت سے پہلے انکوائری کی و

یب سائٹ پر ترمیم اور پابندی سے متعلق ایک پروٹوکول شائع کیا جائے گا اور اگر  پہلے انکوائری کی و

کوئی ڈیٹا سبجیکٹ اپنا نام ظاہر نہیں کرنا چاہتا ہے یا اشاعت سے پہلے اپنے ذاتی ڈیٹا میں ترمیم یا 

 کرنا چاہئے۔     پابندی لگانا چاہتا ہے، تو انہیں اس پروٹوکول سے رجوع

  

یق کے ساتھ ذاتی ڈیٹا شیئر کرے گی جب اس کے پاس ایسا کرنے کی  6.3 انکوائری صرف تیسرے فر

قانونی بنیاد ہو۔ کوئی بھی شخص یا تنظیم جس کے ساتھ ذاتی ڈیٹا کا اشتراک کیا جاتا ہے اس سے  

ل کرے گا۔ اس  توقع کی جائے گی کہ وہ ڈیٹا کے تحفظ کے کسی بھی قابل اطالق قانون کی تعمی

ین جو مدد کرتے ہیں  یق شرکاء )بشمول ان کے قانونی نمائندے(؛ گواہان؛ ماہر طرح کے تیسرے فر

انکوائری ٹیم؛ صالح خارجی مشیر یا سروس ،  شامل ہو سکتے ہیں، لیکن ان تک محدود نہیں ہوں گے 

یس ایجنسیاں اسکاٹ ل  ITفراہم کرنے والے )جیسے  یز کی انتظامیہ(؛ پر یکارڈ یا دستاو ینڈ کے ر

 کیپر؛ اور بڑے پیمانے پر عوام۔  
  

سے باہر منتقل کرنے کے لیے ضروری ہے )مثال کے طور پر،   UKجہاں کسی بھی ذاتی ڈیٹا کو  6.4

سروس فراہم کرنے والے کے نظام کے مقام کی وجہ سے(، ہم اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ ہم  

 ں۔   تمام قابل اطالق قانون سازی کی تعمیل کرتے ہی
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 انکوائری آپ کے ذاتی ڈیٹا کو کب تک باقی رکھے گی؟    .7

  

انکوائری کے لیے تمام ذاتی ڈیٹا کو برقرار رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے جب تک کہ انکوائری ختم نہ   7.1

یز )اسکاٹ لینڈ( قواعد  پورٹ شائع نہ ہو جائے۔ جیسا کہ انکوائر کی  2007ہو اور اس کی حتمی ر

یکارڈ، جس کا ذاتی ڈیٹا حصہ بن سکتا ہے، انکوائری کے  اختتام  ضرورت ہے، انکوائری کے کام کا ر

یکارڈز آف اسکاٹ لینڈ کو منتقل کر دیا جائے گا۔    پر مستقل تحفظ کے لئے کیپر آف دی ر
  

یقہ    .8  آپ کے حقوق اور انہیں استعمال کرنے کا طر

  

کسی بھی ذاتی ڈیٹا کے سلسلے میں آپ کو کچھ حقوق حاصل ہو سکتے ہیں جس پر انکوائری آپ   8.1

سے رابطہ کرکے درج ذیل حقوق   DPOئری کے کے بارے میں کارروائی کرتی ہے۔ آپ انکوا

 استعمال کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں: 

  

اس بات کی تصدیق کرنا کہ آیا انکوائری آپ کے ذاتی ڈیٹا پروسیس کر رہی ہے اور، اس  •

یر بحث ڈیٹا تک رسائی یا نقول کی درخواست کرنا؛    صورت میں، ز

ہے اور اگر مناسب ہو تو اسے درست اس بات کی تصدیق کہ آپ کا کوئی ذاتی ڈیٹا درست  •

 کر لیا جائے؛  

جہاں مناسب ہو آپ کے ذاتی ڈیٹا پروسیس کرتے ہوئے انکوائری کے لئے اپنی رضامندی   •

 سے دستبرداری؛  

 آپ کے ذاتی ڈیٹا پروسیس کرنے والی انکوائری پر اعتراض کرنا؛    •

آپ کے بارے میں انکوائری کی طرف سے رکھے گئے کسی بھی ذاتی ڈیٹا کو حذف کرنا یا  •

اس پر پابندی۔ حذف کرنے کا حق الگو نہیں ہوتا ہے جہاں عوامی مفاد میں انکوائری کے 

 کام کی کارکردگی کے لئے کارروائی کرنا ضروری ہو؛ اور/یا  

ل شدہ اور مشین سے پڑھنے کے قابل آپ کے ذاتی ڈیٹا کی ایک منظم، عام طور پر استعما •

یق ثالث کو ٹرانسمیشن، جہاں آپ نے انکوائری کو ایسا  فارمیٹ میں وصولی اور/یا کسی فر

ذاتی ڈیٹا فراہم کیا ہے اور انکوائری آپ کی رضامندی سے یا معاہدہ کرنے کے لئے اس پر 

 کارروائی کر رہی ہے۔ 

  

کے پاس جمع کرانا   DPOرخواست انکوائری کے  مندرجہ باال میں سے کسی کے بارے میں بھی د 8.2

ضروری ہے۔ اس طرح کی درخواستوں پر کارروائی میں انکوائری کی مدد کرنے کے لئے، آپ کو اپنا نام،  

 ، اور رابطہ کی کوئی دوسری تفصیالت فراہم کرنا چاہئے۔  IDپتہ، درست فوٹو گرافک کاپی  
  

تمام صورتوں میں آپ کی درخواست پر بہت احتیاط سے غور کیا جائے گا اور صرف اس صورت میں  8.3

 مسترد کیا جائے گا جب انکوائری کے پاس ایسا کرنے کی قانونی بنیاد موجود ہو۔    
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آپ کو اپنے حقوق کا استعمال کرنے کے لئے کسی طرح کی ادائیگی کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ   8.4

کرتے ہیں، تو ہمارے پاس آپ کو جواب دینے کے لئے، جس دن سے ہمیں  کوئی درخواست

درخواست موصول ہوتی ہے، ایک کیلنڈر مہینہ کا وقت ہوتا ہے، جب تک کہ ہم اس میں توسیع 

یں آپ کو اس کے اطالق سے پہلے اس توسیع کے بارے میں مطلع کیا جائے گا۔     نہ کر

  

   آپ کے ذاتی ڈیٹا کو محفوظ رکھنا .9

  

انکوائری ذاتی ڈیٹا کو حادثاتی طور پر ضائع ہونے، استعمال کرنے یا غیر قانونی طور پر اس تک رسائی  9.1

سے بچانے کے لئے مناسب حفاظتی اقدامات کرے گی۔ انکوائری آپ کے ذاتی ڈیٹا تک رسائی کو 

ے  ان لوگوں تک محدود کر دیتی ہے جن کے پاس اس تک رسائی کا معقول جواز ہے۔ جو لوگ آپ ک

یں گے اور وہ رازداری کے فرض   یقے سے کر ذاتی ڈیٹا پر کارروائی کر رہے ہیں وہ صرف ایک مجاز طر

 سے مشروط ہیں۔ 

  

یقہ کار موجود   9.2 انکوائری میں ڈیٹا سیکیورٹی کی کسی بھی مشتبہ خالف ورزی سے نمٹنے کا بھی طر

 ہے۔ انکوائری آپ کو 

یگولیٹر کو ڈیٹا سیکیورٹ ی کی مشتبہ خالف ورزی کے بارے میں مطلع کرے  اور کسی قابل اطالق ر

 گی جہاں قانونی طور پر ایسا کرنا ضروری ہے۔ 
  

  اس بارے میں شکایات کہ ہم نے آپ کے ذاتی ڈیٹا کو کیسے ہینڈل کیا .10

  

یقہ کار کے بارے  10.1 آپ کو انکوائری کے آپ کے ذاتی ڈیٹا کے جمع کرنے اور استعمال کرنے کے طر

کا حق حاصل ہے۔ اگر آپ شکایت کرنا چاہتے ہیں، تو براہ کرم انکوائری کے  میں شکایت درج کرانے 

DPO Kieran.Watson@covid19inquiry.scot  یں۔  پر رابطہ کر

  

پر   1115 123 0303اور  scotland@ico.org.ukآپ کو انفارمیشن کمشنر کے دفتر میں  10.2

 شکایت کرنے کا حق بھی حاصل ہے۔  
  

 اس رازداری کے نوٹس میں ترامیم    .11

  

انکوائری اس رازداری کے نوٹس کو مستقل نظر ثانی کے تحت رکھے گی۔ یہ اس رازداری کے نوٹس کا  11.1

 کو اس کی منظوری دی تھی۔   2022مئی  16دوسرا ورژن ہے اور صدر نے 

  

  

یز کا اختتام۔   دستاو
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