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 .2تعارف
 FBSمارکیٹس انکارپوریشن۔ (یہاں سے آگے اس دستاویز میں اسے "کمپنی"" ،ہم""،ہمارے" یا "ہمیں" سے پکارا جائے گا)  Belizeمیں قائم بروکریج
کمپنی ہے جو انٹرنیشنل فنانشل سروسز کمیشن (یہاں سے آگے اس دستاویز میں اسے " "IFSCسے پکارا جائے گا) کے ذریعے الئسنس نمبر /IFSC
 000102/310کے تحت ریگولیٹ ہے اور رجسٹریشن نمبر  119717کے تحت رجسٹرڈ شدہ ہے۔
آپ کی ذاتی معلومات کی حفاظت اور رازداری کا تحفظ اور جس طرح سے ہم رازداری ،ڈیٹا کے تحفظ اور ڈیٹا کی حفاظت سے متعلق قوانین کی تعمیل
میں اپنا کاروبار چالتے ہیں ہمارے لیے یہ اہمیت رکھتا ہے۔

 1.2مقصد
اس پالیسی کا مقصد یہ بتانا ہے کہ کمپنی کون سی معلومات اکٹھی کر سکتی ہے ،وہ اس معلومات کو کس طرح استعمال کرتی ہے اور اس کی حفاظت
کرتی ہے اور کس کیساتھ اس کا اشتراک کر سکتی ہے۔
کمپنی کی ویب سائٹ کیساتھ رجسٹر کرکے ،آپ اپنے ذاتی ڈیٹا کو اکٹھا کرنے ،استعمال کرنے اور اس پر کارروائی کرنے کی رضامندی دیتے ہیں۔
کمپنی کی ویب سائٹ کی ساتھ رجسٹر کرکے ،آپ اپنے ذاتی ڈیٹا کو اکٹھا کرنے ،استعمال کرنے اور اس پر کارروائی کرنے کی رضامندی دیتے ہیں۔ ہم
آپ کے ذاتی ڈیٹا کا استعمال آپ کو ایسی خدمات فراہم کرنے کیلئے کرتے ہیں جن کی آپ ہماری ویب سائٹ (سائٹس) اور پلیٹ فارم (پلیٹ فارموں) کے
ذریعے درخواست کرتے ہیں تاکہ ڈیٹا پروٹیکشن بل  2021کے مطابق ان خدمات سے متعلق اپنے معاہدہ کی ذمہ داریاں انجام دی جاسکیں ،کیونکہ اس
میں ترمیم یا وقت گزرنے کیساتھ ساتھ تبدیلیاں ہوتی ہے۔

 2.2ڈیٹا پروٹیکشن ایکٹ
کمپنی آپ سے متعلق معلومات پر کارروائی کر سکتی ہے ،بشمول اس طرح کی معلومات کو ہارڈ کاپی ریکارڈز یا الیکٹرانک ڈیٹا بیس میں رکھنا ،تاکہ
ہمارے پاس موجود کسی بھی معاہدے ،ریگولیٹری یا قانونی تقاضوں کو پورا کیا جاسکے۔ کمپنی کیساتھ تجارتی اکاؤنٹ کھول کر ،کالئنٹ اس طرح
کمپنی کی طرف سے ذاتی معلومات کو اکٹھا کرنے ،پروسیسنگ ،محف وظ کرنے اور استعمال کرنے کیلئے رضامندی دیتا ہے جیسا کہ ذیل میں تفصیل
سے بیان کیا گیا ہے۔ جب تک کہ ہمیں اس کے برعکس مخصوص تحریری ہدایات موصول نہ ہوں ،یہ معلومات فراہم کرکے آپ اس بات سے اتفاق
کرتے ہیں کہ ہم اس طرح کی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کیلئے اس معلومات پر کارروائی کرسکتے ہیں۔
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 .3ذاتی طور پر قابل شناخت معلومات
آن بورڈنگ کے عمل کے دوران ہم جو معلومات اکٹھی کرتے ہیں اس میں آپ کا پورا نام ،ای میل ،رہائش کا ملک ،رابطہ نمبر ،ٹیکس کا شناختی نمبر،
مالی معلومات وغیرہ شامل ہو سکتی ہیں لیکن یہ ان تک محدود نہیں ہے (اس کے عالوہ "ذاتی معلومات" بھی شامل ہیں)۔ اس عمل کے دوران آپ کی
حقیقی شناخت کی توثیق کرنے کے لیے ہم سے قانون کے مطابق کچھ دستاویزات جمع کرنے کی بھی ضرورت ہے ،جس میں شامل ہو سکتا ہے لیکن
ان تک محدود نہیں ہے ،پاسپورٹ یا شناختی کارڈ کی شکل میں شناخت کا ثبوت ،یوٹیلیٹی بل کی شکل میں آپ کے مستقل رہائشی پتے کا ثبوت اور ساتھ
ہی ساتھ آپ کے کریڈٹ کارڈ کی تفصیالت (ہمیں بینک کارڈ کے دونوں اطراف کی ضرورت ہوتی ہے) کارڈ کے پہلے حصہ پر موجود نمبر کے پہلے
 6ہندسے اور آخری  4ہندسے ،کارڈ ہولڈر کا نام اور ایکسپائری کی تاریخ ہونی چاہیے جو درکار ہیں۔ حفاظتی مقاصد کیلئے ،ہم کالئنٹس سے درخواست
کرتے ہیں کہ وہ  CVV/CVCکوڈز کو پچھلی جانب سے ڈھانپیں) ۔ صارفین کے کارڈز کی تفصیالت ہم اپنے سسٹمز میں محفوظ نہیں کرتے ہیں کیونکہ
ہمارے پاس  PCI DSSسرٹیفکیٹ نہیں ہے۔ ان تمام معلوم ات کیلئے ہم اپنے ادائیگی فراہم کنندگان پر انحصار کرتے ہیں جو صحیح طور پر تصدیق
شدہ ہیں۔
اپنی ویب سائٹ (ویب سائٹس) کے ذریعے ،کمپنی کوئی ذاتی معلومات اکٹھی نہیں کرے گی ،جب تک کہ آپ رضاکارانہ طور پر اسے فراہم کرنے کا
انتخاب نہیں کرتے ہیں (مثالا ،رجسٹریشن ،ای میل انکوائری ،سروے کے ذریعے)۔ اگر آپ نہیں چاہتے کہ آپ کی ذاتی معلومات اکٹھی کی جائیں تو براہ
کرم اسے قبول نہ کریں۔
اپنی ذاتی معلومات بھیجتے ہوئے ،آپ ہمیں اپنی ذاتی معلومات کو درج ذیل دیے گئے طریقوں سے استعمال کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ آپ اپنی ذاتی
معلومات کو بیلیز سے باہر منتقل کرتے ہوئے کمپنی کو بھی رضامندی دیتے ہیں ،جہاں  2021کے ڈیٹا پروٹیکشن بل کی دفعات کے مطابقFBS ،
 Markets Incکے لیے اپنی معاہدہ ،ریگولیٹری ،اور قانونی ذمہ داریوں کو پورا کرنا ضروری ہے۔ ہم صرف ذاتی معلومات  EEAسے باہر کی
تنظیموں کو اپنی اس تشخیص پر منتقل کریں گے کہ جس تنظیم کو ہم معلومات بھیج رہے ہیں ،کہ آیا ان کے پاس ڈیٹا کو محفوظ رکھنے کا بہتر اور
مناسب کنٹرول اور سسٹم موجود ہے۔

 1.3کمپنی آپ کی معلومات کا استعمال کیسے کرتی ہے۔
ہم آپ کی معلومات کو درج ذیل میں سے کسی ایک یا زیادہ مقاصد کیلئے استعمال کر سکتے ہیں:
اپنی شناخت کی تصدیق کرنے کیلئے۔
آپکی ذاتی پروفائل کو برقرار رکھنے کیلئے۔
آپکے اکاؤنٹ کو منظم کرنے اور آپ کو ان تمام معامالت پر اپ ڈیٹ رکھنے کیلئے جو آپ کے اکاؤنٹ سے متعلق ہیں۔
تمام خدمات فراہم کرنے کیلئے جن کی آپ نے درخواست کی ہے بشمول ٹرانزیکشنز کی پروسیسنگ۔
آپ کو فراہم کی جانے والی خدمات کے سلسلے میں جب ضروری یا مناسب ہو آپ سے رابطہ کرنے کیلئے ۔
آپ کو ہماری مصنوعات اور خدمات کے بارے میں معلومات فراہم کرنے اور آپ کو ایسی معلومات یا مواقع فراہم کرنے کیلئے جو ہمارے
خیال میں آپ کیلئے موزوں ہو سکتی ہیں۔
ویب سائٹ یا دوسری سروس جو ہم آپ کو آپ کی ضروریات اور دلچسپیوں سے متعلق فراہم کرتے ہیں اس کے مطابق بنانے کیلئے؛ اور
گمنام شماریاتی ڈیٹا بنانے کیلئے۔

 2.3جس کے آپ حقدار ہیں
اپنے ذاتی ڈیٹا کو "بھول جانے کے حق" کے ذریعے ختم کرنے کی درخواست کریں جہاں ہمارے پاس اس پر کارروائی جاری رکھنے کی
کوئی معقول وجہ نہیں ہے ،تاہم براہ کرم نوٹ کریں کہ ہم  IFSCکی طرف اپنی ریگولیٹری ذمہ داریوں کی وجہ سے ہمیشہ ایسی درخواست
کی تعمیل کرنے کے قابل نہیں ہو سکتے ہیں جس کے تحت ہم پر سات ( )7سال تک اپنے ریکارڈز/فائلوں میں ڈیٹا کو برقرار رکھنے کی ذمہ
داری عائد ہوتی ہے؛
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اپنی رضامندی واپس لینے کی درخواست کریں تاہم براہ کرم نوٹ کریں کہ اگر آپ ایسا کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو ہم آپ کو اپنی خدمات
فراہم کرنے کے قابل نہیں ہوسکتے ہیں; اور
آپ کو اپنی ذاتی معلومات تک رسائی کا حق حاصل ہے۔ اگر آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ آپ اپنی ذاتی معلومات کی ایک کاپی حاصل کرنا چاہتے
ہیں جو ہم آپ پر رکھتے ہیں ہم آپ کی تحریری درخواست پر ایسا کریں گے جب تک کہ کوئی ریگولیٹری ذمہ داریاں ہمیں ایسا کرنے سے
روکیں۔
آپ ہماری کسٹمر سپورٹ ٹیم سے ای میل کے ذریعے رابطہ کر کے درخواست پر اپنے ذاتی ڈیٹا کو ختم کرنے کی درخواست کر سکتے ہیں (براہ کرم
رابطوں کے صفحہ پر رابطے کی تفصیالت تالش کریں)
آپ کسی بھی وقت ای میلز کے اوپری حصے میں 'اَن سبسکرائب' یعنی آن الئن سروس کی رکنیت منسوخ کرنے کے لنک کو منتخب کرکے یا ہماری
کسٹم ر سپورٹ ٹیم سے ای میل کے ذریعے رابطہ کرکے درخواست کرنے پر کسی بھی وقت مارکیٹنگ ای میلز وصول کرنے سے انکار کرسکتے ہیں
(براہ کرم رابطوں کے صفحہ پر رابطے کی تفصیالت تالش کریں)۔
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 .4کالئنٹس سے رابطہ کرنا
وقتا ً فوقتا ً کمپنی کالئنٹ کے طور پر ہمارے اور آپ کے درمیان معاہدے کی شرائط کا انتظام کرنے کے مقصد سے فون یا ای میل کے ذریعے کالئنٹس
سے رابطہ کر سکتی ہے۔ مزید برآں ،کمپنی ،موقع پر ،کالئنٹس کو کمپنی کی طرف سے فراہم کردہ منفرد پروموشنل پیشکشوں کے بارے میں مطلع
کرنے کے مقصد سے ،فون یا ای میل کے ذریعے ،رابطہ کرنے کی کوشش کر سکتی ہے۔ کالئنٹس اس طرح کی معلومات یا خبروں کی فراہمی یا تبادلہ
کو قبول کرنے پر رضامندی دیتے ہیں جب وہ کمپنی کے ساتھ رجسٹر ہوتے وقت ہماری شرائط و ضوابط کو قبول کرتے ہیں۔ کوئی بھی شخص جو
کمپنی کی طرف سے مزید رابطہ کرنے سے کس ی چیز میں حصہ نہ لینے کا انتخاب کرنا چاہتا ہے ،کسی بھی وقت ،ایسا کرنے کا حقدار ہے اور اپنی
خواہش کا اظہار کر سکتا ہے ،صرف فون یا ای میل کے ذریعے کمپنی سے رابطہ کر کے درخواست کرنے کے لیے کہ کمپنی کی جانب سے مزید
کوئی رابطہ نہ کیا جائے۔ بنایا جائے.

 1.4غیر ذاتی معلومات خود بخود اکٹھی کی جاتی ہیں۔
جب آپ کمپنی کی ویب سائٹ تک رسائی حاصل کرتے ہیں ،ہم خود بخود (یعنی ضروری نہیں کہ رجسٹریشن کیساتھ) شماریاتی معلومات اکٹھی کر
سکتے ہیں جو ذاتی طور پر قابل شناخت نہیں ہے۔ (مثال کے طور پر ،انٹرنیٹ براؤزر کی قسم اور کمپیوٹر آپریٹنگ سسٹم کون سا استعمال کیا جارہا
ہے؛ آپ جس ویب سائٹ سے آئے ہیں اس ڈومین کا نام؛ وزٹ کی تعداد ،اوسط وقت گزارا ،صفحات دیکھے گئے ،وغیرہ)۔ کمپنی معلومات کو استعمال
کر سکتی ہے اور اسے کمپنی کے گروپ میں شماریاتی وجوہات کی بنا پر شیئر بھی کر سکتی ہے (یعنی اپنی ویب سائٹ کے استعمال کی پیمائش اور/یا
اس کے مواد کو مزید بہتر بنانے کیلئے)۔
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 .5معلومات کا انکشاف
 1.5ہم کس کو ذاتی معلومات فراہم کر سکتے ہیں
آپ کی ذاتی معلومات کو ان کیساتھ شئیر کیا جا سکتا ہے:
بین االقوامی مالیاتی خدمات کمیشن ( )IFSCاور دیگر ریگولیٹری اور سرکاری اداروں کو قانون کے ذریعہ کمپنی کو معلومات کا
انکشاف کرنا ضروری ہے۔
مالیاتی ادارے اور اسی طرح کی دوسری تنظیمیں جن سے کمپنی اپنے کاروبار کے دوران ڈیل کرتی ہے۔
خدمت فراہم کرنے والے اور خصوصی ایڈوائزرز جو ہمیں خدمات فراہم کرتے ہیں (آؤٹ سورسنگ پارٹنرز)۔
کسی بھی تھرڈ پارٹی کو جہاں اسے کسی لین دین یعنی ٹرانزیکشن پر کارروائی کرنے یا کالئنٹ کی درخواست کردہ خدمات فراہم
کرنے کی ضرورت ہو۔
متعارفی بروکرز یا دوسرے بروکرز جن سے ہمیں انتظامی ،مالی ،انشورنس ،تحقیق اور/یا دیگر خدمات فراہم کرنے کا معاہدہ کیا گیا
تھا۔
کریڈٹ فراہم کرنے والے ،عدالتیں ،ٹربیونلز اور ریگولیٹری اتھارٹیز جیسا کہ متفقہ اور/یا قانون کے ذریعے مجاز ہے۔ کریڈٹ رپورٹنگ
یا حوالہ ایجنسیاں؛ اور
کالئنٹ کیجانب سے منظورشدہ کوئی بھی شخص (جیسے کالئنٹ کا مالیاتی مشیر ،بروکر ،وکیل ،یا اکاؤنٹنٹ)۔
براہ کرم نوٹ کریں کہ ہم مارکیٹنگ کے مقاصد کیلئے کبھی بھی تیسرے فریق کو کالئنٹ کی ذاتی معلومات فروخت یا فراہم نہیں کریں گے۔
اس کے عالوہ ،کمپنی تیسرے فریق کو شامل کر سکتی ہے تاکہ وہ کچھ داخلی کاموں کو انجام دینے میں مدد کرے جیسے اکاؤنٹ کی پروسیسنگ،
تکمیل ،کالئنٹ سروس ،کالئنٹ کے اطمینان سے تعلق رکھنے والے سروے یا اس کے کاروبار سے متعلقہ ڈیٹا اکٹھا کرنے کی دیگر سرگرمیاں۔ مشترکہ
معلومات کا استعمال سختی سے اوپر کی کارکردگی تک محدود ہے اور کسی دوسرے مقصد کیلئے اس کی اجازت نہیں ہے۔
عام طور پر ،ہم اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ کوئی بھی فریق ثالث سروس فراہم کنندہ جس کیساتھ ہم کسی بھی ذاتی معلومات کا اشتراک کرتے ہیں،
کسی بھی فرد کی رازداری کے حق کا احترام کرنے اور ڈیٹا کے تحفظ کے اصولوں کی تعمیل کرنے کی پابندی کرتا ہے۔ یہ فریق ثالث یعنی تھرڈ
پارٹی سروس فرا ہم کنندگان ہماری طرف سے کی گئی کسی بھی تالش کا ریکارڈ رکھ سکتے ہیں اور وہ تالش کی تفصیالت کا استعمال دوسری کمپنیوں
کو اپنی تالش کرنے میں مدد کرنے کیلئے کر سکتے ہیں۔ فریق ثالث یعنی تھرڈ پارٹی اس رازداری کی پالیسی میں شامل نہیں ہیں۔
ایسے معامالت میں جہاں کال ئنٹس کو بزنس انٹروڈیوسر نے متعارف کرایا ہے ،ایسے بزنس انٹروڈیوسر کو کالئنٹس کی معلومات تک رسائی حاصل ہو
سکتی ہے۔ لہذا ،کالئنٹ اس طرح کے کاروباری تعارف کنندہ کیساتھ معلومات کے اشتراک پر رضامندی دیتے ہیں۔

 2.5تھرڈ پارٹی سائٹس
براہ کرم توجہ فرمائیں کہ  FBS Markets Incکو دیگر ویب سائٹس کی رازداری کے طریقوں یا اوقدامات کیلئے ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جا سکتا ہے۔ ہم
تمام شرکاء کو مشورہ دیتے ہیں کہ وہ باخبر رہیں اور ذاتی شناخت کی معلومات اکٹھی کرنے والی ہر ویب سائٹ کے رازداری کی تحریریں ضرور
پڑھیں۔

 3.5ادائیگی فراہم کرنے والے
پیمنٹ کارڈ انڈسٹری سیکیورٹی اسٹینڈرڈز کونسل کی سفارشات کے مطابق ،کسٹمر کارڈ کی تفصیالت کو ٹرانسپورٹ لیئر انکرپشن  2.1 TLS -اور
الگورتھم  AESکیساتھ ایپلیکیشن لیئر اور اس کی کلیدی لمبائی  bit 256کا استعمال کرتے ہوئے محفوظ کی جاتی ہے۔

Address: 2118, Guava Street,
7
Belize Belama Phase 1, Belize
www.fbs.com

FBS Markets Inc

Privacy Policy

 4.5ریکارڈ کی برقراری
ہم سے درخواست کی جا سکتی ہے کہ ڈیٹا کی حفاظت کے مقاصد کیلئے اپنی قانونی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کیلئے آپ کی ذاتی معلومات کو برقرار
رکھا جائے اور استعمال کی جائیں۔ اور جیسا کہ ہم ان میں سے کسی ایک کے لیے موزوں اور ضروری یا مناسب سمجھتے ہیں۔ لیکن قابل اطالق قوانین
اور ضوابط کے تحت ہماری ضروریات کی تعمیل تک محدود نہیں ،عدالتوں اور/یا دیگر عوامی اور سرکاری حکام کی طرف سے درخواستوں کا جواب
دینے ،جو مونیٹری اور اینٹی منی النڈرنگ کے عمل کی ذریعے نگرانی کے مقاصد کے لیے ہے۔
ہم آپ کی معلومات کو مطلوبہ وقت سے ز یادہ نہیں رکھیں گے۔ بہت سے معامالت میں ،معلومات کو کافی وقت تک رکھنا ضروری ہے۔ برقرار رکھنے
کی مدت کا فیصلہ ،معلومات کی قسم اور جس مقصد کیلئے اسے اکٹھا کیا گیا ہے ،حاالت پر الگو ہونے والے تقاضوں اور پرانی ،غیر استعمال شدہ
معلومات کو جلد از جلد مناسب وقت پر تلف کرنے کی ضرورت کو مدنظر رکھتے ہوئے کیا جائے گا۔ قابل اطالق ضوابط کے تحت ،ہم آپ کے اور
ہماری کمپنی کے درمیان معاہدے کے ختم ہونے کے بعد زیادہ سے زیادہ سات ( )7سالوں تک ذاتی معلومات ،تجارتی معلومات ،اکاؤنٹ کھولنے کے
دستاویزات ،مواصالت اور کالئنٹ سے متعلق کوئی اور چیز پر مشتمل ریکارڈ کو محفوظ رکھیں گے۔ کسی بھی صورت میں ،ہم آپ کی معلومات کو کم
از کم مدت کے لیے رکھیں گے جیسا کہ ایکشنز کے قابل اطالق قانون میں فراہم کیا گیا ہے۔

 5.5سیکورٹی
کمپنی آپ کی ذاتی معلومات کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے احتیاطی تدابیر ا ختیار کرتی ہے اور اسے درست رکھنے کی کوشش کرتی ہے۔
ہم کالئنٹ کی ذاتی معلومات کو نقصان ،خرابی ،جعل سازی ،ہیرا پھیری ،اور غیر مجاز رسائی یا غیر مجاز افشانی سے بچانے کے لیے احتیاط سے کام
کرتے ہیں اور ذاتی معلومات کو نقصان ،چوری ،کاپی کرنے اور غیر مجاز افشانی ،استعمال یا ترمیم سے محفوظ رکھنے کیلئے حفاظتی طریقہ کار کو
الگو کیا گیا ہے اور اسے برقرار رکھا جائے گا۔
ذاتی معلومات تک رسائی کمپنی کے مالزمین اور مجاز سروس فراہم کنندگان تک محدود ہے جنہیں اپنا کام انجام دینے کیلئے اسی معلومات درکار ہوتی
ہیں۔
اگرچہ ہم کالئن ٹ کی معلومات کی حفاظت کیلئے تمام معقول اور ضروری اقدامات بروئے کار الئیں گے ،کالئنٹ تسلیم کرتا ہے کہ انٹرنیٹ کا استعمال
مکمل طور پر محفوظ نہیں ہے اور اس لیے ،ہم کالئنٹ سے ،یا انٹرنیٹ کے استعمال کے ذریعے کالئنٹ کو منتقل کیے گئے کسی بھی ذاتی ڈیٹا کی
سالمتی یا سالمیت سے متعلق کوئی ضمانت فراہم نہیں کر سکتے ہیں۔
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 .6کوکیز
 1.6عام نکات
کوکیز  Cookiesکسی بھی ویب سائٹ سے بھیجے گئے ڈیٹا کے چھوٹے ٹکڑے ہوتے ہیں اور صارف کے ویب براؤزر میں اس وقت محفوظ کیے
جاتے ہیں جب صارف اس ویب سائٹ کو براؤز یعنی استعمال کر رہا ہوتا ہے۔

 2.6ہم اپنی سائٹ پر کوکیز کا استعمال کیسے کرتے ہیں اور ہم کون سی
معلومات اکٹھی کرتے ہیں۔
زیادہ تر ویب سائٹس کی طرح ،کمپنی ہماری ویب سائٹ پر کالئنٹ کے تجربے کو بہتر بنانے کیلئے کوکیز کا استعمال کرتی ہے کیونکہ کوکیز سے
موصول ہونے واال ڈیٹا ہ میں اس بات کا تعین کرنے کے قابل بناتا ہے کہ کالئنٹ کس قسم کے براؤزر اور سیٹنگز کو استعمال کر رہا ہے ،جب وہ ہماری
ویب سائٹ پر ہوتا ہے ،جب وہ ویب سائٹ پر واپس آتا ہے ،کہاں سے وہ آیا تھا اور اس بات کو یقینی بنانے کیلئے کہ اس کی معلومات محفوظ ہیں۔ ہم
اس معلوما ت کو جو ہم کوکیز میں محفوظ کرتے ہیں کسی بھی ذاتی شناختی معلومات سے منسلک نہیں کرتے ہیں جو کالئنٹ ہماری سائٹ پر اکٹھی
کرتے ہیں۔ اگر وہ کوکیز سے میں شامل نہ ہونے کا انتخاب کرتا ہے تو کالئنٹ تب بھی ہماری سائٹ استعمال کر سکتا ہے ،لیکن کچھ حصوں کو
استعمال کرنے کی صالحیت محدود ہو جائے گی۔
ہم پرزور مشورہ دیں گے کہ کالئنٹ ہماری ویب سائٹ پر موجود کوکیز کو بہترین براؤزنگ کا تجربہ حاصل کرنے کیلئے اس کی اجازت دے۔ کوکیز
کو آف کرنے سے ہماری ویب سائٹ اور ٹریڈنگ پلیٹ فارم کی کارکردگی کم یا متاثر ہو سکتی ہے ،تاہم اگر صارف اب بھی کوکیز کو آف رکھنا چاہتا
ہے ،تو وہ استعمال شدہ ویب سائٹ براؤزر کے ذریعے ایسا کر سکتا ہے۔ اگر مدد کی ضرورت ہو تو ہماری کسٹمر سپورٹ ٹیم اس عمل کے ذریعے
کالئنٹ سے بات کرنے میں خوش ہوگی۔
کمپنی کی طرف سے استعمال کی جانے والی کوکیز کی اقسام کے بارے میں مزید معلومات کے لیے براہ کرم ہماری کوکیز پالیسی دیکھیں۔
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 .7رابطہ کی تفصیالت
 1.7ڈیٹا پروٹیکشن آفیسر
ڈیٹا پروٹیکشن بل  2021کے تحت ،جیسا کہ وقتا ا فوقتا ا ترمیم اور/یا تبدیل کیا جاتا ہے ،کالئنٹ ایک فطری شخص کے طور پر کسی بھی ذاتی معلومات
کی ایک کاپی حاصل کرنے کا حق محفوظ رکھتا ہے جو ہم اس کے متعلق رکھتے ہیں اور ہمیں کسی بھی غیر ارادی غلطی کے بارے میں مشورہ دے
سکتا ہے۔
ایسی درخواست کیساتھ آگے بڑھنے کیلئے ،کالئنٹ کو ہمارے ( DPOڈیٹا پروٹیکشن آفیسر) سے رابطہ کرنا چاہیے ،اپنی شناخت کی تصدیق کرنی
چاہیے اور بتانا چاہیے کہ کونسی معلومات درکار ہیں۔ انتظامیہ کیجانب سے فیس وصول کی جا سکتی ہے۔

ڈی پی او سے رابطہ کی تفصیالت
ای میل ایڈریس:

com.fbs@dpo

ٹیلیفون نمبر:

0035725123212

پوسٹل ایڈریس:

 2118گاوا اسٹریٹ ،بیلیز بیالما فیز  ،1بیلیز
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 .8رازداری کی اسٹیٹمنٹ میں تبدیلیاں
کمپنی کسی بھی وقت ضروری سمجھے جانے پر اس رازداری کی تحریر میں تبدیلی کرنے کا حق محفوظ رکھتی ہے۔ اس صورت میں کہ ،کمپنی اس
پالیسی کے اہم حصوں یا کافی حد تک تبدیل کرسکتی ہے جس میں یہ بھی شامل ہے کہ وہ کالئنٹس کی ذاتی معلومات کو کیسے اکٹھا کرتی ہے ،اس پر
کارروائی کرتی ہے یا استعمال کرتی ہے ،نظر ثانی شدہ رازداری کی پالیسی کمپنی کی ویب سائٹ پر اپ لوڈ کی جائے گی۔ اس سلسلے میں ،کالئنٹ اس
کے ذریعے ویب سائٹ پر ایک نظرثانی شدہ پرائیویسی پالیسی کی پوسٹنگ کو کمپنی کے اصل نوٹس کے طور پر اپنے کالئنٹس کو قبول کرنے سے
اتفاق کرتا ہے۔ کمپنی کی رازداری کی پالیسی پر کوئی بھی تنازعہ ،اس نوٹس اور کالئنٹ کے معاہدے سے مشروط ہے۔ کالئنٹ کو مشورہ دیا جاتا ہے
کہ جب بھی وہ سائٹ تک رسائی حاصل کرے اس بیان کو پڑھے تاکہ وہ رازداری کی ان شرائط سے مطمئن ہو جس کے تحت کمپنی کو اس کی ذاتی
معلومات فراہم کی جاتی ہیں۔
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ڈیٹا کو حذف کرنا
جی ڈی پی آر کیلئے کون سا ڈیٹا حذف کرنا چاہیے؟
جنرل ڈیٹا پروٹیکشن ریگولیشن  GDPRکے تحت ،ڈیٹا کنٹرولرز اور پروسیسرز خدمات کے خاتمے کے بعد تمام ذاتی ڈیٹا واپس کرنے یا حذف کرنے
کے پابند ہیں۔

کیا میں جی ڈی پی آر کو حذف کرنے کیلئے اپنا ذاتی ڈیٹا مانگ سکتا ہوں؟
ہاں ،آپ اپنے ذاتی ڈیٹا کو حذف کرنے کیلئے کہہ سکتے ہیں۔

میرا ڈیٹا کب ڈیلیٹ ہو جائے گا؟
حذف کرنے کی درخواست پر ڈیٹا کو فوری طور پر حذف کر دیا جائے گا۔ ایپلیکیشنز استعمال کرنے کی صورت میں ،آپ کی درخواست پر ذاتی ڈیٹا
خود بخود حذف ہو سکتا ہے۔
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