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 2023گزشتہ نظر ثانی شدہ: فروری 

 تعارف  .1
FBS Markets Inc( یہاں  .  "ہمارا/ہماری/ہمارے"، جسے  "ہم"،  نمبر    "ہمیں" یا    "کمپنی"،  سرٹیفیکیٹ  کے  کاری  انضمام  ہے(  گیا  کہا 

 کے ساتھ بیلیز میں تشکیل شدہ ہے۔  000001317

 میں واقع ہے۔  Guava Street, Belize Belama Phase 1, Belize, 2118کمپنی کا کاروباری دفتر 

ڈیٹا کی سیکورٹی اور رازداری کا تحفظ ہمارے لیے اور اس طریقے کے لیے اہم ہے جس طرح سے ہم رازداری، ڈیٹا کے  آپ کے ذاتی  
 تحفظ، اور ڈیٹا کی سکیورٹی کے حوالے سے قوانین کی تعمیل کرتے ہوئے اپنا کاروبار انجام دیتے ہیں۔ 

ور ایسی کسی بھی اضافی شقوں کے ساتھ مل کر جو ان شرائط کے رازداری کی اس پالیسی، آپ پر قابل اطالق ہمارے شرائط و ضوابط ا
ویب سائٹ"(،  )"   https://fbs.comحوالے سے انضمام شدہ ہوں، کا اطالق آپ کے ہماری سروسز، ہمارے سائٹ کے قابل رسائی فارم  

یعے قابل رسائی کسی بھی سروسز اور ہماری پراڈکٹس )مجموعی طور پر جن کا حوالہ "سروسز" کے طور پر دیا  اور ویب سائٹ کے ذر
 جاتا ہے( کے استعمال پر ہوتا ہے۔ 

اس رازداری کی پالیسی کا مقصد مختصراً یہ بیان کرنا ہے کہ کمپنی کون سی معلومات جمع کر سکتی ہے، اسے کیسے استعمال کرتی ہے  
 س معلومات کی حفاظت کرتی ہے، اور ہم کس کے ساتھ انہیں شیئر کر سکتے ہیں۔ اور کیسے ا

 ہم کون ہیں  .2
FBS Markets Inc . ڈیٹا کنٹرولر ہے اور آپ کے ذاتی ڈیٹا کی ذمہ دار ہے۔ 

 ہماری مکمل تفصیالت درج ذیل ہیں:

 Guava Street, Belize Belama Phase 1, Belize, 2118ڈاک کا پتہ:  •

 support@fbs.comای میل ایڈریس:  •

 ذاتی ڈیٹا .3

 معلومات جو ہم جمع کرتے ہیں  .3.1

 ” ( جمع کریں گے: ذاتی ڈیٹاہم درج ذیل ذاتی قابل شناخت معلومات )“ .1

 مکمل نام )اگر قابل اطالق ہو تو خاندانی نام(  •

 ورڈ پاس  •

 فون نمبر  •

 رہائشی ملک  •

 ای میل  •

 ٹیکس شناختی نمبرز  •

 مالی معلومات  •

• IP  ایڈریس، جغرافیائی مقام 

 براؤزر کی قسم/ورژن •

 آپریٹنگ سسٹم  •

اکاؤنٹ/ذاتی ایریا کے پاس ورڈز سسٹم میں محفوظ کیے جاتے ہیں اور کمپنی کے ان مالزمین کے لیے عوامی معلومات نہیں ہوتے   .2
 سروسز فراہم کرنے کے  مقصد کے لیے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ جنہیں کالئنٹ کو 

اپنی ویب سائٹ )ویب سائٹس( کے ذریعے، کمپنی کوئی ذاتی ڈیٹا جمع نہیں کرے گی تاوقتیکہ رضاکارانہ طور پر انہیں فراہم کرنے   .3
تے ہیں کہ آپ کا ذاتی ڈیٹا جمع نہ  کا انتخاب نہ کیا جائے )مثالً، بذریعہ رجسٹریشن، ای میل استفسار، سروے وغیرہ(۔ اگر آپ چاہ 

 کیا جائے، تو براہ کرم اسے جمع نہ کروائیں۔ 

ہم آپ کے ذاتی ڈیٹا پر قانونی اور منصفانہ طور پر عمل کاری کریں گے اور اسے کمرشل استعمال کے لیے انفرادی یا اجتماعی  .4
 متعلق ہم نے آپ کو مطلع کیا ہے۔ طور پر فروخت کرنے سمیت ان مقاصد کے عالوہ استعمال نہیں کریں گے جن کے 

ہم قانونی یا انضباطی فرائض کو پورا کرنے اور اپنے کاروباری مقاصد کی غرض سے وقت کی قلیل ترین ضروری مقدار کے   .5
لیے ذاتی ڈیٹا کو قابل شناخت فارمیٹ میں برقرار رکھتے ہیں۔ ہم ذاتی ڈیٹا کو قانونی طور پر درکار مدت سے زیادہ عرصہ برقرار  

https://fbs.com/
mailto:support@fbs.com
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کھ سکتے ہیں بشرطیکہ یہ ہمارے جائز قانونی مفادات کے عین مطابق ہو اور قابل اطالق قانون کی طرف سے براہ راست ممنوع  ر
نہ ہو۔ اگر آپ کا اکاؤنٹ حذف ہو جاتا ہے، تو ہم ذاتی ڈیٹا اور دیگر ڈیٹا کو مخفی کرنے کے لیے اقدامات کر سکتے ہیں، لیکن جب  

کو برقرار رکھنے اور اس تک رسائی کرنے کا حق محفوظ رکھتے ہیں تاکہ قابل اطالق قوانین کی    تک درکار ہوا تب تک ہم ڈیٹا
 تعمیل کی جائے۔ ہم اس پالیسی کے مطابق ایسے ذاتی ڈیٹا کا استعمال اور اسے منکشف کرنا جاری رکھیں گے۔ 

ماعی ڈیٹا کو جمع، استعمال، اور شیئر کرتے  اس کے عالوہ ہم کسی بھی مقصد کے لیے شماریاتی یا مردم نگارانہ ڈیٹا جیسے اجت .6
”(۔ اجتماعی ڈیٹا کو آپ کے ذاتی ڈیٹا سے اخذ کیا جا سکتا ہے لیکن اسے قانونی طور پر ذاتی ڈیٹا نہیں سمجھا  اجتماعی ڈیٹاہیں )“

افٹ ویئر کے مخصوص  جاتا کیونکہ یہ ڈیٹا بالواسطہ یا بالواسطہ آپ کی شناخت ظاہر نہیں کرے گا۔ مثال کے طور پر، ہم کسی س
فیچر تک رسائی کرنے والے صارفین کی شرح فیصد کا حساب لگانے کے لیے آپ کے استعمال کردہ ڈیٹا کو جمع کر سکتے ہیں۔  
تاہم، اگر ہم اجتماعی ڈیٹا کو آپ کے ذاتی ڈیٹا کے ساتھ مالتے یا مربوط کرتے ہیں تاکہ یہ بالواسطہ یا بالواسطہ آپ کی شناخت کر 

م مالئے گئے ڈیٹا کے ساتھ ذاتی ڈیٹا جیسا برتاؤ کرتے ہیں جسے اس رازداری کی پالیسی کے مطابق استعمال کیا جائے  سکے، تو ہ
 گا۔

ہم آپ کے متعلق ذاتی ڈیٹا کے کوئی خصوصی زمرے جمع نہیں کرتے۔ اس میں آپ کی نسل یا قوم، مذہبی یا فلسفیانہ عقائد، جنسی   .7
 ریڈ یونین کی رکنیت، یا آپ کی صحت کے متعلق تفصیالت شامل ہیں۔ زندگی، جنسی میالن، سیاسی آراء، ٹ

3.2. KYC 

کے عمل کے دوران، قانونی طور پر ہم سے تقاضا کیا جاتا ہے کہ آپ کی اصل شناخت کی تصدیق  (  KYCاپنے کالئنٹ کو جانیں )
کی شکل میں شناخت کا ثبوت، یوٹیلیٹی بل کی    شناختی دستاویزاتکے لیے مخصوص دستاویزات جمع کریں، جن میں بال تحدید  

کے کریڈٹ کارڈ کی تفصیالت شامل ہوتی ہیں )ہم بینک کارڈ کی دونوں اطراف کی    شکل میں آپ کا مستقل رہائشی پتہ، نیز آپ
ہندسوں، کارڈ ہولڈر کا نام، میعاد ختم    4ہندسوں اور آخری    6درخواست کرتے ہیں۔ سامنے والے حصے میں کارڈ نمبر کے پہلے  

  CVC/CVVئنٹس سے عقبی طرف  موجود  ہونا الزمی ہیں۔ سکیورٹی کے مقاصد کے لیے، ہم کال  ، اور دستخطہونے کی تاریخ  
کوڈز کو کوور کرنے کی درخواست کرتے ہیں(۔ صارف کے کارڈ کا ڈیٹا ہمارے سسٹمز میں محفوظ نہیں کیا جاتا کیونکہ ہمارے  

سرٹیفیکیٹ نہیں ہے۔ ان تمام معلومات کے لیے، ہم اپنے ادائیگی فراہم کنندگان پر انحصار کرتے ہیں، جو کلی    PCI DSSپاس  
 ور پر سند یافتہ ہوتے ہیں۔ ط

 ہم آپ کا ڈیٹا کیسے حاصل کرتے ہیں  .3.3

 معلومات درج ذیل ذرائع سے سامنے آ سکتی ہیں:  .1

 براہ راست آپ سے )ہماری مواصلت اور/یا آپ کی جانب سے پُر کردہ فارمز سے( •

 ہماری ویب سائٹ کی جانب سے آپ کے براؤزر میں اسٹور کردہ کوکیز  •

• IP  ایڈریس 

 مول فریقین ثالث اور عوامی طور پر دستیاب ذرائع دیگر ذرائع، بش •

 ہم اسے ان معلومات کے ساتھ مال سکتے ہیں جو ہم اپنی سروسز کے ذریعے جمع کرتے ہیں۔  .2

 مقاصد  .3.4

 ہم ذاتی ڈیٹا درج ذیل مقاصد کے لیے جمع کرتے ہیں: 

  کسی اکاؤنٹ تک آپ کی رسائی کی تصدیق کے لیے؛  .1
 آپ کے اکاؤنٹ سے متعلق تمام معامالت کے حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ رکھنے کے لیے؛آپ کے اکاؤنٹ کا نظم کرنے اور  .2
 ٹرانزیکشنز پر عمل کاریوں سمیت، آپ کی جانب سے درخواست کردہ سروسز فراہم کرنے کے لیے؛ .3
ے جو آپ  آپ کی درخواستوں کا جواب دینے کے لیے، مثال کے طور پر، تاکہ اس سوال کے بارے میں آپ سے رابطہ کیا جا سک  .4

 نے ہماری کسٹمر سروس ٹیم کو جمع کروایا تھا؛
 اپنی پراڈکٹس کی فعالیت فراہم کرنے کے لیے؛ .5
 اپنی سروسز، اپنی سروس کی پیشکش، اور سروس سے متعلقہ دیگر اہم نوٹسز میں تبدیلیوں سے متعلق آپ کو آگاہ کرنے کے لیے؛  .6
 فرد کے حقوق اور مفادات کی حفاظت کرنے کے لیے؛ اپنے حقوق اور مفادات، نیز اپنے صارفین اور کسی دوسرے .7
 ایسی کارروائیاں انجام دینے کے لیے جن کے حوالے سے ہم نے آپ کی رضامندی حاصل کی ہے؛ .8
ہماری پراڈکٹس، سروسز، یا مواد، یا دوسروں کی جانب سے پیشکش کردہ پراڈکٹس، سروسز یا مواد کے آپ کے استعمال، یا ان   .9

 سے تحقیق و تجزیہ انجام دینے کے لیے؛ میں دلچسپی کے حوالے 
قابل اطالق قانونی یا انضباطی فرائض کی تعمیل، بشمول نفاذ قانون کے اداروں یا دیگر حکومتی حکام کی یا قانونی کارروائیوں کی  .10

 صورت میں درخواستوں کی تعمیل کرنے کے لیے؛
 اپنے معاہدہ جاتی فرائض پورے کرنے کے لیے؛ .11
است یا اپنے پارٹنرز میں سے کسی ایک کے ذریعے مواصلت کرنے کے لیے، بشمول برائے کسٹمر سروس،  آپ سے یا تو براہ ر .12

 تاکہ آپ کو ویب سائٹ سے متعلق اپ ڈیٹس اور دیگر معلومات فراہم کی جائیں، اور مارکیٹنگ اور ترویجی مقاصد کے لیے؛
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 ضروریات اور دلچسپیوں کے مطابق موافق بنانے کے لیے؛ویب سائٹ یا دیگر سروسز جو ہم آپ کو فراہم کرتے ہیں اسے آپ کی   .13
 بے نام شماریاتی ڈیٹا تخلیق کرنے کے لیے؛ .14

 جعل سازی پر مبنی یا کسی دوسری مجرمانہ سرگرمی سے بچنے اور تفتیش کرنے کے لیے۔  .15

 معلومات کا اعالمیہ .4

 ہم معلومات کا انکشاف کس پر کرتے ہیں  .4.1

مختلف وصول کنندگان پر کیا جا سکتا ہے۔ ذیل میں موجود فہرست آپ کے ذاتی ڈیٹا کو شیئر کرنے  آپ کے ذاتی ڈیٹا کا انکشاف   .1
 کے لیے کچھ اقسام کے وصول کنندگان اور وجوہات فراہم کرتی ہے۔ 

 شیئر کا مقصد  مثالیں یا وضاحت  وصول کنندہ کا زمرہ 

کمپنی کے ساتھ منسلک   ہمارے وابستگان 

 کوئی قانونی ادارہ 

شرائط و ضوابط کے تحت بنیادی سروسز فراہم   •

 کرنا؛

 کسٹمر سپورٹ سروس کے کام کو منظم کرنا؛ •

دیگر ایسا کوئی بھی مقصد جسے کمپنی ضروری   •

 سمجھے۔ 

مالیاتی ادارے اور اسی طرح کی  

 دیگر تنظیمیں  

ایسی کوئی بھی تظیمیں  

جن کے ساتھ کمپنی اپنے  

کاروبار کے عرصے میں  

 لین دین کرتی ہو 

شرائط و ضوابط کے تحت بنیادی سروسز فراہم   •

 کرنا؛

قابل اطالق قوانین کے ذریعے نافذ کردہ )کچھ   •

صورتوں میں قانون کی طرف سے فراہم کردہ(  

 اپنے قانونی فرائض کی تعمیل کرنا۔ 

پارٹنر )بروکر پروگرام کا شرکت  

 کنندہ متعارف کروانا( 

 

 

وہ افراد جن سے ہمیں  

انشورنس،  انتظامی، مالی، 

تحقیق، اور/یا دیگر  

سروسز فراہم کرنے کے  

 لیے معاہدہ کیا گیا تھا۔ 

کمپنی کے قانونی معاہدہ جات کے تحت بنیادی   •

 سروسز فراہم کرنا؛

پارٹنر کو مطلع کرنا کہ کسی نے ان کی پارٹنر   •

IDs   یا دیگر شناختی ٹول استعمال کر کے رجسٹر

یا پارٹنر کو ان سبسکرائب کر دیا ہے۔ اس  

صورت میں، ہم پارٹنر کو آپ کا نام اور رابطے  

 کی معلومات دے سکتے ہیں؛

اپنے کسی ایک پارٹنر کے ذریعے آپ سے   •

مواصلت کرنا، بشمول برائے کسٹمر سروس، تاکہ  

ویب سائٹ سے متعلق اور مارکیٹنگ اور ترویجی  

مقاصد کے لیے اپ ڈیٹس اور دیگر معلومات آپ  

 کو فراہم کی جائیں۔ 

آڈیٹرز، وکالء، اور دیگر معائنہ جاتی 

 تنظیمیں 

آڈٹ یا دیگر قانونی/مالی  

پڑتال کرنے واال کوئی  

 ادارہ 

قابل اطالق قوانین کے ذریعے نافذ کردہ )کچھ صورتوں میں  

قانون کی طرف سے فراہم کردہ( اپنے قانونی فرائض کی  

 تعمیل کرنا۔ 

فریق ثالث سروس فراہم کنندگان جن  

وس کو انجام دینے  کی سرگرمیاں سر

 کے لیے درکار ہوتی ہیں 

ویب ہوسٹنگ، انفارمیشن  

 ٹیکنالوجی فراہم کنندگان 

 شرائط و ضوابط کے تحت بنیادی سروسز فراہم کرنا۔ 
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اپنی سروسز کے اندر خریداری کے مواقع فعال کرنا۔ یہ    ادائیگی کے پارٹنرز

ادائیگی کے عمل کاران آپ کے ذاتی ڈیٹا پر عمل کاری کے  

ذمہ دار ہوتے ہیں اور آپ کے ذاتی ڈیٹا کو اپنی رازداری کی  

پالیسیز کے مطابق اپنے ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کر  

 سکتے ہیں۔ 

ڈیٹا کی جمع کاری، تجزیات، اور 

 مارکیٹ ریسرچ سروسز 

Google Analytics  ،

Google Ads 

اپنی سروسز اور سامعین کے حوالے سے   •

 استعمال کرنا؛تجزیات تخلیق اور 

تشہیری اور مارکیٹنگ کی سرگرمی کا انعقاد   •

 کرنا؛

 سرویز اور ریسرچ منعقد کرنا؛ •

 اپنی سروسز کو آپ کے حسِب منشا بنانا۔  •

تشہیری اور مارکیٹنگ کی سرگرمی کا انعقاد   • کوئی بھی پارٹنرز تشہیری پارٹنرز

 کرنا؛

 اپنی سروسز کو آپ کے حسِب منشا بنانا۔  •

انضمام کاری، یا حصول  کنٹرول، 

میں تبدیلی کے کسی واقعے کی  

 صورت میں متعلقہ فریقین 

ہمارے کاروبار کے ترقی پانے کے ساتھ، ہم کاروباروں یا    

اثاثوں کو بیچ یا خرید سکتے ہیں۔ کارپوریٹ سیل، انضمام  

کاری، دوبارہ تنظیم سازی، تحلیل ہونے، ایسے کسی واقعے  

میں، ذاتی ڈیٹا منتقل کردہ  کے وقوع پذیر ہونے کی صورت 

 اثاثوں کا حصہ ہو سکتا ہے۔ 

متعدد قوانین کی تعمیل کے لیے حکام 

 اور فریقین جہاں موزوں ہو 

قابل اطالق قوانین کی جانب سے نافذ کردہ اپنے قانونی   کوئی بھی حکام 

 فرائض کی تعمیل کے لیے۔ 

 نہیں بیچیں گے۔ براہ کرم نوٹ کریں کہ ہم کبھی کالئنٹ کا ذاتی ڈیٹا  .2

عموماً، ہم تقاضا کرتے ہیں کہ ایسا کوئی بھی فریق ثالث فراہم کنندہ جس کے ساتھ ہم کوئی ذاتی ڈیٹا شیئر کرتے ہیں وہ کسی فرد   .3
کے رازداری کے حق کی تعظیم کا اقرار کرے اور ڈیٹا کے تحفظ کے اصولوں کی تعمیل کرے۔ یہ فریق ثالث سروس فراہم کنندگان  

طرف سے خود انجام دینے والی کسی تالش کا ریکارڈ رکھ سکتے ہیں، اور یہ اپنی تالشیں انجام دینے میں دیگر کمپنیز کی ہمارے  
 اعانت کے لیے تالش کی تفصیالت استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ رازداری کی پالیسی فریقین ثالث کے معموالت کو کوور نہیں کرتی۔ 

کو کالئنٹ کی معلومات تک رسائی ہو سکتی ہے۔   پارٹنرکے ساتھ منسلک ہو، تو ایسے  نرپارٹکسی  جہاں کالئنٹان صورتوں میں  .4
ہم پارٹنرز کو پارٹنر کے اقرار  کے ساتھ معلومات شیئر کرنے کے لیے رضامندی دیتا ہے۔    پارٹنربذریعہ ٰہذا ایسے    کالئنٹ لٰہذا،  

 ہیں۔  نامے کے مقصد کے لیے درکار صرف کم سے کم ضروری ڈیٹا فراہم کرتے

 فریق ثالث کی سائٹس  .4.2

کو دیگر ویب سائٹس کے رازداری کے معموالت کے لیے ذمہ دار نہیں گردانا جا  .  FBS Markets Incبراہ کرم آگاہ رہیں کہ  
سکتا۔ ہم تمام وزیٹرز کو چوکنا رہنے اور ایسی ہر ویب سائٹ کے رازداری کے بیانات پڑھنے کا مشورہ دیتے ہیں جو ذاتی شناختی  

 ت جمع کرتی ہیں۔ معلوما

 ادائیگی کے فراہم کنندگان .4.3

ادائیگی کے کارڈ کی انڈسٹری کے سکیورٹی معیارات کی کونسل کی تجاویز کے مطابق، کسٹمر کے کارڈ کی تفصیالت ٹرانسپورٹ  
کے  کے ساتھ ایپلیکیشن کی لیئر کا استعمال کر    bit  256اور کیی کی طوالت    AESاور الگورتھم    TLS 1.2  – لیئر انکرپشن  

 محفوظ بنائی گئی ہیں۔ 

 بین االقوامی ٹرانسفرز  .4.4

ہم پوری دنیا میں آپریٹ کرتے ہیں، اور اس لیے ہم آپ کا ڈیٹا اپنی کاؤنٹر پارٹیز )پارٹنرز، وابستگان، وغیرہ( کو مختلف ملکوں   .1
جس میں آپ موجود ہیں۔ ہم ہر صورت میں ذاتی ڈیٹا کی حفاظت   ملک سے باہر ہیںمیں ٹرانسفر کر سکتے ہیں، بشمول وہ جو اس 

بنانے کے لیے خود پر قابل اطالق قانون کی جانب سے نفاذ کردہ سمیت تمام ضروری اقدامات    کے ایک موزوں درجے کو یقینی
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، ہم چاہیں گے کہ آپ اس چیز کو زیر غور الئیں کہ ہم جن ممالک میں آپ کا ڈیٹا ٹرانسفر کرتے ہیں ان میں آپ  تاہماٹھاتے ہیں۔  
 ن نہ ہوں۔ کے اپنے دائرہ اختیار کی طرح ڈیٹا کی حفاظت کے یکساں قوانی

اپنے عالمی آپریشنز کی سہولت کاری کے لیے، کمپنی اپنے پارٹنرز یا جس ملک میں آپ موجود ہیں اس سے باہر موجود سروس   .2
فراہم کنندگان کے ساتھ اپنے آپریشنز کو ٹرانسفر، اسٹور، اور ان پر عمل کاری کر سکتی ہے۔ ان ممالک میں قوانین آپ کے رہائشی  

آپ کا ذاتی ڈیٹا ٹرانسفر، اسٹور، اور اس پر عمل    ملک سے باہرقوانین سے مختلف ہو سکتے ہیں۔ جب ہم اس  ملک میں قابل اطالق  
کاری کرتے ہیں جس میں آپ موجود ہیں، تو ہم یقینی بنائیں گے کہ موزوں حفاظتی تدابیر اختیار کی گئی ہوں تاکہ ایک موزوں 

دابیر کے حوالے سے مزید تفصیالت ہم سے درخواست کر کے حاصل کی جا  حفاظتی سطح کو یقینی بنایا جائے۔ متعلقہ حفاظتی ت
 سکتی ہیں۔ 

 رضامندی  .5
ذاتی ڈیٹا سمیت معلومات جمع کروا کے، آپ واضح اور رضاکارانہ طور پر اس رازداری کی پالیسی کے شرائط و ضوابط قبول کر  .1

بند کر کے اپنی رضامندی اور اپنی معلومات استعمال کرنے  رہے ہیں۔ آپ کو اپنے اکاؤنٹ کی ترتیبات تبدیل کر کے یا اپنا اکاؤنٹ  
 سے دستبردار ہونے کا حق حاصل ہے، لیکن آپ کی رضامندی سے دستبرداری ردعمل آمیز نہیں ہو گی۔ 

خت  آپ کو اس چیز سے بھی آگاہ ہونا چاہیئے کہ ہم پیسوں یا کسی قیمتی چیز کے بدلے میں آپ کا ذاتی ڈیٹا کسی فریقین ثالث کو فرو .2
نہیں کرتے، کرائے پر نہیں دیتے نہ ہی منکشف کرتے ہیں، اور ہم  آپ کو عدم انتخاب کا واضح اور خصوصی حق فراہم کرنے  

 تک اور اس پالیسی میں موزوں تبدیلیاں متعارف کروانے سے پہلے ایسا کوئی عمل اپنے کاروبار میں شامل نہیں کریں گے۔ 

  4.1اپنے ذاتی ڈیٹا کے فریقین ثالث کو ٹرانسفر کرنے کے لیے آپ کی رضامندی جیسا کہ اس رازداری کی پالیسی کے سیکشن   .3
میں بیان کی گئی ہے، بشمول آپ کی ہدایات پر عمل کرنا یا اپنی سروسز فراہم کرنا، جس کا   اور جیسا کہ اس رازداری کی پالیسی 

کو مطلع کرنا ہو تاوقتیکہ بصورت دیگر قانون کی طرف سے الگو کیا    پارٹنر  ایکالے  مقصد کالئنٹ کے غیر منسلک کرنے و
جائے یا ہمارے شرائط و ضوابط یا کمپنی یا اس کے صارفین یا عوام کے حقوق یا پراپرٹی کی حفاظت کرنے کے لیے ضروری  

ن ثالث کو فراہم کر سکتے ہیں جنہیں ہم، اپنی  ہو۔ ہم اپنی سروسز کے استعمال کے متعلق جمع کردہ ڈیٹا ان مقاصد کے لیے فریقی
 ذاتی صوابدید پر، موزوں سمجھتے ہیں۔

ہم اس ذاتی ڈیٹا کو ڈسپلے کریں گے جسے آپ اپنی اکاؤنٹ کی ترتیبات میں اپنی منتخب کردہ ترجیحات کے مطابق اپنے پروفائل   .4
لیے عوامی نمائش کی غرض سے دستیاب بنایا جا سکتا  صفحے یا کہیں اور منتخب کرتے ہیں۔ اس ذاتی ڈیٹا کو دیگر کالئنٹس کے 

 ہے۔ 

 مارکیٹنگ میلنگز 

اگر آپ ہمیں اپنا ای میل ایڈریس فراہم کرتے ہیں اور اس رازداری کی پالیسی سے متفق ہوتے ہیں، تو ہمارے پارٹنرز اور ہم آپ   .1
کرتے ہیں۔ آپ کسی بھی وقت ہماری جانب سے  کو اپنی ان پراڈکٹس کے حوالے سے ای میلز بھیج سکتے ہیں جن کی ہم پیشکش  

ای میلز وصول کرنے کو عدم منتخب کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ایک سے زائد ای میل ایڈریس سے عدم انتخاب کرنے کے خواہشمند  
میں ہیں، تو آپ کا ہر ایک ای میل ایڈریس کے لیے الگ درخواست فراہم کرنا الزمی ہے۔ ہماری طرف سے ارسال کردہ ہر ای میل  

ان سبسکرائب کی موزوں ہدایات موجود ہوں گی۔ ہماری طرف سے ملنے والے تمام ای میل مارکیٹنگ کے پیغامات کو عدم منتخب  
 کرنے کے لیے، آپ کو ہر ای میل کے ساتھ فراہم کردہ ہدایات پر عمل کرنا چاہیئے۔ 

سے اتفاق کرتے ہیں، تو ہمارے پارٹنرز اور ہم آپ کو ان  اگر آپ ہمیں اپنا ٹیلی فون نمبر فراہم کرتے اور اس رازداری کی پالیسی   .2
پراڈکٹس سے متعلق متنی پیغامات بھیج سکتے یا کالز کر سکتے ہیں جن کی ہم پیشکش کرتے ہیں۔ آپ ہمیں ای میل کر کے کسی 

 بھی وقت متنی پیغامات یا کالز وصول کرنے کو عدم منتخب کرنے کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ 

 قوقآپ کے قانونی ح  .6
 قابل اطالق قانون کی تعمیل میں، آپ کو حق حاصل ہو سکتا ہے کہ آپ: 

 کر سکتے ہیں؛ ذاتی ڈیٹا تک رسائی اپنے متعلق  .1

 یا فرسودہ ہو؛ ، جہاں یہ غلط، نامکمل کر سکتے ہیں درستگی کی درخواستاپنے ذاتی ڈیٹا کی .2

 درخواست کر سکتے ہیں؛حذف کرنے، بے نام بنانے، یا بالک کرنے کی  اپنے ذاتی ڈیٹا کو .3

   کو محدود کرنے یا اس پر اعتراض کرنے کی درخواست کر سکتے ہیں؛ ہماری جانب سے عمل کاری   اپنے ذاتی ڈیٹا پر  .4

 اپنی رضامندی سے دستبردار ہو سکتے ہیں؛عمل کاری کے حوالے سے   اپنے ذاتی ڈیٹا پرہماری جانب سے  .5
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کی ایک الیکٹرانک کاپی حاصل کر سکتے ہیں جو آپ  ذاتی ڈیٹا  اور اپنے اس  نڈیٹا کے پورٹیبل ہونے کی درخواست کر سکتے ہی .6
 نے ہمیں فراہم کی ہے؛

 ؛کو شیئر کیا گیا ہے ذاتی ڈیٹا جن کے ساتھ آپ کے آگاہ رہینان فریقین ثالث سے  .7

طور پر لیے گئے  تو آٹو میٹڈ عمل کاری کی بنیاد پر خصوصی    اگر ایسا کرنا ڈیٹا کے موضوعی حقوق کو متاثر کر سکتا ہو .8
 فیصلوں پر نظر ثانی کی درخواست کرنا۔

 

 سکیورٹی  .7

 ریکارڈز کی برقراری  .7.1

ہم سے ڈیٹا کی سکیورٹی کے مقاصد کے لیے اور جیسے ہم مناسب، ضروری یا موزوں سمجھیں اپنی قانونی ذمہ داریوں کو پورا   .1
درخواست ان مقاصد کے لیے کی جا سکتی ہے جن  کرنے کی خاطر آپ کے ذاتی ڈیٹا کو برقرار رکھنے اور استعمال کرنے کی  

 میں بال تحدید شامل ہیں،

a. قابل اطالق قوانین اور ضوابط کے تحت ہمارے تقاضوں کی تعمیل؛ 
b. عدالتوں اور/یا دیگر عوامی اور حکومتی حکام کی درخواستوں کا جواب دینا؛ 
c.  تعمیل اور انسداد منی النڈرنگ کے طریقہ ہائے کار کی نگرانی کرنا۔ 

م درکار وقت سے زیادہ عرصہ آپ کی معلومات اپنے پاس نہیں رکھیں گے۔ بہت سی صورتوں میں، معلومات کا وقت کی اچھی  ہ .2
خاصی مدت تک رکھا جانا الزمی ہوتا ہے۔ جمع کی جانے والی معلومات اور اسے جس مقصد کے لیے جمع کیا گیا ہے اسے زیر  

ں اور فرسودہ، غیر استعمال شدہ معلومات کو جلد سے جلد موزوں وقت پر تلف  غور التے ہوئے، صورتحال پر قابل اطالق تقاضو
کرنے کی ضرورت کو ذہن میں رکھتے ہوئے برقراری کی مدتوں کا فیصلہ کیا جائے گا۔ قابل اطالق ضوابط کے تحت، ہم ذاتی  

سے متعلقہ کسی بھی چیز کے حامل    ڈیٹا، ٹریڈنگ کی معلومات، اکاؤنٹ کھولنا اور تصدیقی دستاویزات، مواصلت، اور کالئنٹ
( سال کے لیے رکھیں گے۔  7ریکارڈز کو آپ کے اور کمپنی کے درمیان اقرار نامے کی تنسیخ کے بعد زیادہ سے زیادہ سات )

کسی بھی صورت میں، ہم آپ کی معلومات کو کم سے کم دورانیے کے لیے اپنے پاس رکھیں گے جیسا کہ قابل اطالق قانون برائے  
 ت افعال میں فراہم کیا گیا ہے۔ تحدیدا 

 سکیورٹی اقدامات .7.2

کمپنی آپ کے ذاتی ڈیٹا کی سکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے حفاظتی اقدامات اٹھاتی ہے اور اسے درست رکھنے کی کوشش کرتی  .1
 ہے۔ 

مجاز انکشاف سے محفوظ  ہم کالئنٹ کے ذاتی ڈیٹا کو نقصان، تلفی، جھوٹ کے ملنے، استحصال، اور غیر مجاز رسائی یا غیر   .2
نقل، اور غیر مجاز انکشاف،   ہیں۔ ایسا کرنے کے لیے، ہم نے نقصان، چوری،  احتیاط کے ساتھ عمل کرتے  رکھنے کے لیے 

 استعمال، اور/یا تبدیلی کے خالف ذاتی ڈیٹا کی حفاظت کے لیے سکیورٹی اقدامات تیار کیے ہیں اور انہیں برقرار رکھیں گے۔ 

ی کمپنی کے مالزمین اور مجاز سروس فراہم کنندگان تک محدود ہے جنہیں اپنا کام انجام دینے کے لیے اسے  ذاتی ڈیٹا تک رسائ .3
 حاصل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ 

اگرچہ ہم کالئنٹ کی معلومات کی حفاظت کے لیے تمام موزوں کوششیں بروئے کار الئیں گے، مگر کالئنٹ تسلیم کرتا ہے کہ   .4
طور پر محفوظ نہیں ہے، اور اس لیے، ہم انٹرنیٹ کے استعمال سے کالئنٹ کو یا کالئنٹ کی طرف سے   انٹرنیٹ کا استعمال مکمل

 ٹرانسفر ہونے والے کسی ذاتی ڈیٹا کی سکیورٹی یا سالمیت سے متعلق ضمانت فراہم نہیں کر سکتے۔ 

 عمومی .8

 رازداری کی پالیسی میں تبدیلیاں  .8.1

یم ہو سکتی ہے، اس لیے، اکثر واپس چیک کریں۔ تبدیلیاں ہو جانے کی صورت میں آپ  اس رازداری کی پالیسی میں وقتاً فوقتاً ترم
کے آگاہ رہنے میں مدد کے لیے، ہم اس دستاویز کے آغاز میں موجود "آخری مرتبہ نظر ثانی" کی تاریخ یا "اشاعت کی تاریخ" کو  

کا استعمال جاری    ویب سائٹیا    سروس، پراڈکٹکو  موافق بنائیں گے۔ نئی پالیسی اسکرین پر ڈسپلے کی جا سکتی ہے، اور آپ  
سروسز کا آپ کی جانب سے متواتر استعمال آپ کے اس  اور  رکھنے کے لیے اسے پڑھنے کی ضرورت ہو گی۔ ہماری پراڈکٹس  

 پالیسی میں کسی تبدیلیوں یا نظر ثانیوں کو قبول کرنے پر مشتمل ہو گا۔ 

  



 رازداری یک پالیس 
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 قابل اطالق قانون کی تعمیل  .8.2

ہم آپ کے ذاتی ڈیٹا کی حفاظت کے لیے تیار کردہ قابل اطالق رازداری اور ڈیٹا کی حفاظت کے قوانین اور ضوابط کی تعمیل کے  
کا بل، اور اس کے عالوہ موثر ہو جانے پر دیگر موجودہ یا مستقبل کے عالقائی    کی حفاظتڈیٹا  کا    2021لیے پُرعزم ہیں، بشمول  

 کی حفاظت کے عالمی سطح پر قوانین اور ضوابط۔  یا ریاستی رازداری اور ڈیٹا

 ترجیحی زبان  .8.3

ترجمے ورژن دوسرا کوئی ہیں۔ گئی کی تیار میں زبان انگریزی دستاویزات پابند پر طور قانونی دیگر کی کمپنی نیز دستاویز،  یہ  
فوقیت  کو ورژن انگریزی میں،  صورت کی  تنازعے کسی درمیان  کے ورژنز انگریزی  اور ترجمے ہے۔  جاتا کیا  فراہم  پر  طور کے  

 پر  https://cdn.fbs.com/docs/privacy_policy_en.pdf ،حاصل ہو گی۔ دستاویز کا انگریزی ورژن پڑھنے کے لیے 
 جائیں۔ 

 ایاتسواالت، مسائل، یا شک .8.4

  support@fbs.comاگر آپ کے اس رازداری کی پالیسی کے حوالے سے کوئی سواالت، مسائل یا شکایات ہیں تو آپ ہم سے   .1
 پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ 

2. DPO  :کی رابطے کی تفصیالت 

• dpo@fbs.com: ایڈریس  میل ای 

 Guava Street, Belize Belama Phase 1, Belize City, Belize, 2118ڈاک کا پتہ:  •
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