
தனியுரிமைக் ககொள்மக 

 

 டயல ொக் ஃபைனொன்ஸ் பிஎ ்சி (இனி "எங்கபை", "நொங்கை்" அ ் து "எங்கை்") 

என்று குறிை்பிடை்ைடுகிறது) எங்கை் கொவலி ் உை்ை அபனதத்ு தனிை்ைட்ட 

தகவ ்கபையும் ைொதுகொை்ைதற்கும், வொடிக்பகயொைரக்ைின் உயரந்்த 

அைவி ொன வொடிக்பகயொைர ்சேபவபய வழங்குவதற்கும் 

கடபமை்ைட்டுை்சைொம்.இந்தத் தனியுரிபமக் லகொை்பக யொனது, நொங்கை் 

எங்கை் தயொரிை்புகை் மற்றும்/அ ் து சேபவகபை உங்களுக்கு ("லகொை்பக") 

வழங்கும் சைொது, நீங்கை் வழங்கிய அ ் து எங்கைொ ் லைறை்ைட்ட உங்கை் 

தனிை்ைட்ட தகவ ்கபை நொங்கை் சேகரிக்கும், ையன்ைடுத்த மற்றும் 

ைொதுகொக்கும் முபறபய விைக்குகிறது.உங்கை் தனிை்ைட்ட தகவ ்கபை 

நொங்கை் எவ்வொறு சேகரிக்கிசறொம், ையன்ைடுத்துகிசறொம், ைகிரக்ிசறொம் மற்றும் 

ைொதுகொக்கிசறொம் என்ைபத எங்கை் தனியுரிபமக் லகொை்பக 

விைக்குகிறது.இந்தக் லகொை்பக உங்கை் தகவலுக்கொகTம், இ ங்பகயி ் 

லைொருந்தக்கூடிய ேட்டங்கை் மற்றும் ஒழுங்குவிதிகைின் கீழ் உங்கை் மற்றும் 

எங்கை் உரிபமகபை வரம்பிடசவொ அ ் து வி க்கசவொ சநொக்கம ் .இந்த 

லகொை்பக வப த்தைத்தி ் வழங்கை்ைடும் தயொரிை்புகை் மற்றும் சேபவகைின் 

விதிமுபறகை் மற்றும் நிைந்தபனகளுடன் இபைந்து ைடிக்கை்ைட 

சவை்டும்.இந்தக் லகொை்பகக்கும், அத்தபகய குறிை்பிட்ட விதிமுபறகை் 

மற்றும் நிைந்தபனகளுக்கும் இபடசய முரை்ைொடு ஏற்ைட்டொ ், இந்தக் 

லகொை்பக யொனது அத்தபகய முரை்ைொடுகைின் அைவுக்கு சமச ொங்கி 

இருக்கும். 

1.  நொங்கள் சேகரிக்குை் தகவல்  

1.1 தனிப்பட்ட தகவல்கள்  

நீங்கை் எங்கை் ஆன்ப ன் சேபவகபைை் ைொரப்வயிடும் சைொது அ ் து 

ையன்ைடுதத்ும்சைொது, உங்கை் லையர,் மின்னஞ்ே ் முகவரி, அஞ்ே ் முகவரி, 

லதொப சைசி எை்(கை்), கைக்கு எை்கை், வரம்புக்குட்ைட்ட இருை்பிடத ்தகவ ், 

ையனர ்லையர ்மற்றும் கடவுேல்ேொ ் சைொன்ற உங்கை் தனிை்ைட்ட தகவ ்கபை 

நொங்கை் சேகரிக்கக்கூடும்.எங்கை் ஆன்ப ன் சேபவகபைை் ையன்ைடுத்தும் 

சைொது, ேொதொரை வைிக சநொக்கங்களுக்கொக நியொயமொன சதபவ என்று 

நொங்கை் நம்பும் சைொது, கட்டைம் லேலுதத்ும் அட்பட தகவ ், அபடயொை அட்பட 

எை்கை், ஓட்டுநர ்உரிம எை்கை் (அ ் து ஒை்பிடதத்க்க) ஆகியவற்பற நொங்கை் 

சேகரிக்கக்கூடும். 

1.2.பயன்பொடு ைற்றுை் பிற தகவல்கள்  

சமச  விவரிக்கை்ைட்டுை்ை தனிை்ைட்ட தகவ ்களுக்கு கூடுத ொக, எங்கை் 

ஆன்ப ன் சேபவகபை நீங்கை் ையன்ைடுத்துவது குறித்த சி  தகவ ்கபை 



நொங்கை் சேகரிக்கக்கூடும்.எடுத்துக்கொட்டொக, ஆன்ப ன் சேபவயுடன் 

இபைக்க நீங்கை் ையன்ைடுதத்ும் ேொதனத்தின் IP முகவரிபயநொங்கை் 

பகை்ைற்ற ொம், நீங்கை் ையன்ைடுதத்ும் இயக்க முபறபம மற்றும் உ ொவியின் 

வபக, நீங்கை் வந்த தைம் ைற்றிய தகவ ்கை், நீங்கை் அணுகும் எங்கை் 

ஆன்ப ன் சேபவயின் ைொகங்கை் மற்றும் நீங்கை் அடுதத்ு வரும் தைம் 

ஆகியவற்பற நொங்கை் பகை்ைற்ற ொம்.எங்கை் ஆன்ப ன் சேபவகபை நீங்கை் 

ைொரப்வயிடுவது அ ் து ையன்ைடுதத்ுவது குறித்த பிற தகவப ே ்சேகரிக்க 

வும் சேமிக்கவும் குக்கீகை், வப  பீக்கொன்கை் அ ் து பிற 

லதொழி ்நுட்ைங்கபையும் நொங்கை் அ ் து எங்கை் மூன்றொம் 

தரை்புகூட்டொைரக்ை் ையன்ைடுத்த ொம்.கூடுத ொக, நொங்கை் ஆன்ப னி ் 

சேகரிக்கும் ையன்ைொடு மற்றும் பிற தகவ ்கபை உங்கபைை் ைற்றிய தனிை்ைட்ட 

தகவலுடன் பின்னர ்லதொடரப்ுைடுத்துசவொம். 

1.3 டயகலொக் ஃமபனொன்ஸ் கைொமபல் 

 உங்கை் வேதிக்கொக, லமொபை ் ையன்ைொடுகை் மற்றும் லமொபை ்-உகந்த 

வப த்தைங்கை் ("டயல ொக் ஃபைனொன்ஸ் லமொபை ்") மூ ம் எங்கை் 

தயொரிை்புகை் மற்றும் சேபவகைி ் சி வற்பற அணுகுவதற்கொன திறபன 

நொங்கை் உங்களுக்கு வழங்குகிசறொம்.டயல ொக் ஃபைனொன்ஸ் லமொபை ் 

வழியொக எங்களுடன் நீங்கை் ஊடொடும்சைொது, உங்கை் லமொபை ் 

ேொதனத்திற்கொன தனிை்ைட்ட ேொதன அபடயொைங்கொட்டிகை், உங்கை் திபரத ்

லதைிவுத்திறன் மற்றும் பிற ேொதன அபமை்புகை், உங்கை் இருை்பிடம் ைற்றிய 

தகவ ்கை் மற்றும் உங்கை் லமொபை ் ேொதனத்பத நீங்கை் எவ்வொறு 

ையன்ைடுதத்ுகிறீரக்ை் என்ைது ைற்றிய ைகுை்ைொய்வுத ்தகவ ்கை் சைொன்ற 

தகவப  நொங்கை் சேகரிக்கக்கூடும்.Dialog Finance Mobile மூ ம் குறிை்பிட்ட சி  

தகவ ்கபை (து ்லியமொன புவி-இருை்பிடத் தகவ ் சைொன்றபவ) சேகரிை்ைதற்கு 

முன்னர ்நொங்கை் உங்கை் அனுமதிபயக் சகட்க ொம். 

1.4 கூடுதல் தகவல் மூலங்கள் 

 நொங்கை் உங்கபைை் ைற்றிய கூடுத ் ஆன்ப ன் மற்றும் ஆஃை்ப ன் 

ஆதொரங்கைி ் இருந்து, இபை பிரொை்டட் கூட்டொைர ்தைங்கை் அ ் து 

வைிகரீதியொகக் கிபடக்கும் மூன்றொம் தரை்பு ஆதொரங்கைி ் இருந்து கடன் 

அறிக்பக யிட ் முகவர ்சைொன்ற தகவப யும் சேகரிக்கக்கூடும்.இந்தத் 

தனியுரிபமக் லகொை்பகயின் கீழ் உங்கபைை் ைற்றி நொங்கை் சேகரித்த 

தனிை்ைட்ட மற்றும் பிற தகவ ்களுடன் இந்தத ்தகவப  நொங்கை் 

ஒன்றிபைக்கக் கூடும். 

2. தகவல் பயன்பொடு 

சமச  விவரிக்கை்ைட்டுை்ை தகவப  நொங்கை் ை  வழிகைி ் 

ையன்ைடுதத்ுகிசறொம், இபவ: 



 நீங்கை் எங்கைிடம் சகொருகின்ற இபையத்தைம் மற்றும் அதன் 

உை்ைடக்கங்கை் மற்றும் சவறு எந்த தகவ ், தயொரிை்புகை் அ ் து 

சேபவகபை உங்களுக்கு வழங்கவும்;  

 கடபமகபையும் நிபறசவற்றவும், உங்களுக்கும் எங்களுக்குமிபடயி ் 

உை்ை எந்தலவொரு ஒை்ைந்ததத்ிலிருந்தும் எழும் எங்கை் உரிபமகபை 

ேல்ேய ்ைடுத்தவும்;  

 வப த்தைத்திற்கு அ ் து அதன் மூ ம் நொங்கை் வழங்கும் அ ் து 

வழங்கும் எந்த சேபவகளுக்கும் மொற்றங்கை் அ ் து புதுை்பிை்புகபைை் 

ைற்றி உங்களுக்குத ்லதரிவிக்க; 

 நீங்கை் வப த்தைத்தி ் ஊடொடும் அம்ேங்கைி ் ைங்சகற்க அனுமதிக்க; 

 கடன் சேொதபன மற்றும் சகொ ் சமற்லகொை்ளுத ்; 

 எங்களுக்கு லதொடரப்ுபடய சேபவகபை வழங்கஅந்த கைக்குகபை த ்

அபமத்த ்; 

 சகொரிக்பககை், விேொரபைகை், முபறை்ைொடுகை் மற்றும் ஏபனய 

வொடிக்பகயொைர ்சேபவ லதொடரை்ொன நடவடிக்பககை் மற்றும் ஏபனய 

அபனதத்ு லைொது நிரவ்ொக மற்றும் வியொைொர சநொக்கங்கபை 

பகயொளுத ்; 

 உங்களுடன் லதொடரப்ு மற்றும் சதபவ அடிை்ைபடயி ் எங்கை் வேம் 

ை ்சவறு மற்றும் மிகவும் வேதியொன லதொடரப்ு வழிமுபறகை் மூ ம் 

லதொடரப்ு;  

 எங்கைி ் அ ் து மூன்றொம் தரை்பினரொ ் வழங்கை்ைட்ட அ ் து 

இயக்கை்ைடும் ஏசதனும் சகொை்ைக விேொரபை சேபவயி ் உங்கை் 

தகவ ்கபை உை்ைடக்கிய;  

 தனிை்ைட்ட ையிற்சி, லநட்லவொரக்் கை்கொைிை்பு, சேொதபன மற்றும் 

எங்கை் அபமை்புகபை ைரொமரித்த ் சைொன்ற எங்கை் வைிக இயங்கும் 

லதொடரப்ுபடய நடவடிக்பககபை சமற்லகொை்ளுத ். 

 விை்ைை்ைங்கை் மற்றும் லகொடுக்க ் வொங்க ்கபை லேயற்ைடுத்த ்; 

 உங்கை் அபடயொைத்பதே ்ேரிைொரத்த் ் (உங்கை் கைக்குத ்தகவப  

நீங்கை் அணுகும்சைொது சைொன்றபவ); 

 சமொேடிகபைத ்தடுத்த ் மற்றும் உங்கை் கைக்கு அ ் து எங்கை் 

ஆன்ப ன் சேபவகைின் ைொதுகொை்பை சமம்ைடுத்த ்;  

 உங்கை் சகொரிக்பககளுக்கு ைதி ைித்த ் மற்றும் உங்களுடன் லதொடரப்ு 

லகொை்ை ்;  

 உங்கை் விருை்ைங்கபை நிரவ்கித்த ்;  

 எங்கை் மின்னஞ்ே ்கை் மற்றும் நீங்கை் ைொரக்்கும் ைக்கங்கை் மற்றும் 

விைம்ைரங்கை் உை்ைிட்ட எங்கை் ஆன்ப ன் சேபவகபை நீங்கை் 

ையன்ைடுதத்ுவது லதொடரை்ொன ைகுை்ைொய்வுகபைே ்லேய்த ்;  

 உங்களுக்கு வடிவபமக்கை்ைட்ட உை்ைடக்கம் மற்றும் ேந்பதை்ைடுத்த ் 

லேய்திகபை வழங்குத ்; 

 



 எங்கை் வைிகத்பத இயக்குத ், மதிை்பிடுத ் மற்றும் சமம்ைடுதத்ுத ் 

(புதிய தயொரிை்புகை் மற்றும் சேபவகபை உருவொக்குத ், ஏற்கனசவ 

உை்ை தயொரிை்புகை் மற்றும் சேபவகபை சமம்ைடுதத்ுத ், தரவு 

ைகுை்ைொய்வுகபைே ்லேய்த ், மற்றும் கைக்கிய ், தைிக்பக மற்றும் பிற 

உை் லேய ்ைொடுகபை ே ்லேய்த ் உட்ைட); 

 லைொருந்தக்கூடிய ேட்டத் சதபவகை், லைொருத்தமொன லதொழி ் 

தரநிப கை், ஒை்ைந்த க் கடை்ைொடுகை் மற்றும் எங்கை் லகொை்பககளுடன் 

இைங்குத ் மற்றும் நபடமுபறை்ைடுத்துத ்; மற்றும்  

 நீங்கை் வழங்கும் சநரத்தி ் அ ் து உங்கை் தகவப  நொங்கை் 

சேகரிக்கும் சைொது நொங்கை் குறிை்ைொக லவைிை்ைடுத்தக்கூடிய சவறு எந்த 

சநொக்கங்களுக்கொகவும். 

லைொருந்தக்கூடிய ேட்டங்கை் மற்றும் ஒழுங்குமுபறகைின் கீழ் 

அனுமதிக்கை்ைடும் ை ்சவறு வைிக சநொக்கங்களுக்கொக நொங்கை் சேகரிக்கும் 

தரபவ (தனிை்ைட்ட வொடிக்பகயொைரக்பை அபடயொைம் கொைமுடியொத 

வபகயி ்) ஒரு லமொத்த அ ் து அநொமசதய அடிை்ைபடயி ் நொங்கை் 

ையன்ைடுத்த ொம். 

3. தகவல் கவளியிடுதல் 

நொங்கை் சேகரிக்கும் தகவப  யும் உங்கபைை் ைற்றியும் எங்கை் துபை 

நிறுவனங்கை் மற்றும் பிற மூன்றொம் தரை்பினருடன் நொங்கை் ைகிரந்்து 

லகொை்ை ொம்.எடுதத்ுக்கொட்டொக, உங்கை் தகவப  நொங்கை் பின்வர ொம்: 

 எங்கை் தொய் நிறுவனம், துபை நிறுவனங்கை் மற்றும் துபை 

நிறுவனங்கை்; 

 சமொேடி தடுை்பு மற்றும் வைிக மதிை்பீட்டு முகவர;்  

 தரவு சேகரிை்பு முகவர;் 

 எங்கை் மூன்றொம் தரை்பு சேபவ வழங்குநரக்ை்; 

 லதொடரப்ுபடய ேட்டங்கை் மற்றும் ஒழுங்குமுபறகைின் கீழ் 

அனுமதிக்கை்ைடும் சைொது, எங்கை் தயொரிை்புகை் மற்றும் சேபவகைின் 

எங்கை் குடும்ைத்தி ் சமம்ைடுத்தை்ைட்ட சேபவபய க்லகொை்டு வரும் 

முயற்சியி ் எங்கை் இபைந்த வப த்தைங்கை் மற்றும் வைிகங்கை்;  

 பிற நிறுவனங்கை் நீங்கை் இபை பிரொை்ட் சேபவகை், தயொரிை்புகை் 

அ ் து திட்டங்கை் லகொை்டு;   

 எங்கை் வைிகங்கைின் விற்ைபன, ஒருங்கிபைை்பு அ ் து இபைை்பு 

சைொன்ற ஒரு நிறுவன ைரிவரத்்தபனலதொடரை்ொக மூன்றொம் தரை்பினர ்

அ ் து துபை நிறுவனங்கை் MFk; 
 லைொருந்தக்கூடிய ேம்மன்கை் மற்றும் நீதிமன்ற உத்தரவுகைின் 

சகொரிக்பககை் சைொன்ற ேட்டத ்சதபவகளுக்கு இைங்கமற்ற மூன்றொம் 

தரை்பினர;் எங்கை் ையன்ைொட்டு விதிமுபறகை், எங்கை் பிற உரிபமகை் 

அ ் து பிற லைொருந்தக்கூடிய லகொை்பககபைே ்ேரிைொரக்்க அ ் து 



லேய ்ைடுத்த; சமொேடி, ைொதுகொை்பு அ ் து லதொழி ்நுட்ை சிக்க ்கபைத ்

தீரை்்ைதற்கொன; அவேரத்திற்கு ைதி ைிக்க; அ ் து எங்கை் 

வொடிக்பகயொைரக்ை் அ ் து மூன்றொம் தரை்பினரின் உரிபமகை், 

லேொதத்ு அ ் து ைொதுகொை்பைை் ைொதுகொக்க. 

எங்கை் ஆன்ப ன் சேபவகைின் ையனரக்ளுக்கு மற்றும் பிற 

சநொக்கங்களுக்கொக வடிவபமக்கை்ைட்ட தயொரிை்புகை், சேபவகை் மற்றும் 

உை்ைடக்கத்பத வழங்க உதவுவதற்கு மூன்றொம் தரை்பினருடன் அநொமசதய 

அ ் து ஒருங்கிபைந்த தகவப நொங்கை் ைகிரக்கூடும். 

 

4. தரவு ைற்றுை் தகவல் பொதுகொப்பு 

 உங்கை் தனிை்ைட்ட தகவ ்கபைை் ைொதுகொக்க வைிக ரீதியொக 

ஏற்றுக்லகொை்ைக்கூடிய வழிமுபறபயை் ையன்ைடுத்த நொங்கை் 

முயற்சிை்சைொம், சமலும் எங்கை் ைொதுகொை்பு நடவடிக்பககபை லதொடரந்்து 

மதிை்ைொய்வு லேய்து சமம்ைடுத்துசவொம் 

 எங்களுக்கு வழங்கை்ைடும் அபனத்து தகவ ்களும் எங்கை் ைொதுகொை்ைொன 

சேபவயகங்கைி ் சேமிக்கை்ைடும் 

 உங்கை் தகவலின் ைொதுகொை்பு மற்றும் ைொதுகொை்பு உங்கபை 

ேே்ொரந்்துை்ைது.நொங்கை் உங்களுக்கு க்லகொடுக்கக்கூடிய அபனதத்ு 

கடவுேல்ேொற்கபையும் ரகசியமொக பவத்திருை்ைது உங்கை் 

லைொறுை்ைொகும்.எந்தலவொரு ையனரொ ் ைொரக்்கக்கூடிய லைொது இடங்கைி ் 

உங்கை் தகவப  ை்ைகிரசவை்டொம் 

 இபையதத்ி ் எந்த ைரிமொற்ற முபற 100% ைொதுகொை்ைொனது அ ் . எனசவ, 

அதன் முழுபமயொன ைொதுகொை்புக்கு நொங்கை் உத்தரவொதம் அைிக்க 

முடியொது. தனிை்ைட்ட தகவ ்கபை ைரை்புவது உங்கை் லேொந்த ஆைத்தி ் 

உை்ைது. எந்தலவொரு தனியுரிபம அபமை்புகபையும் அ ் து நொங்கை் 

வழங்கும் ைொதுகொை்பு நடவடிக்பககபையும் மீறுவதற்கு நொங்கை் 

லைொறுை்ை ் . 

5. தரவு ஒருங்கிமைப்பு ககொள்மக 

தனிை்ைட்ட தகவ ்கை் மற்றும் அதன் புதுை்பிை்புகை் ஆகியவற்பற எங்களுக்கு 

க்கிபடக்கே ்லேய்த விரிவொக்கதத்ிற்கு உட்ைட்டு, உங்கபைை் ைற்றிய 

முழுபமயொன, தற்சைொபதய மற்றும் து ்லியமொன தகவ ்கபைை் ைரொமரிக்க 

நியொயமொன முயற்சிகை் லேய்சவொம்.தவறொன தகவ ்கை் ஏசதனும் எங்கை் 

கவனத்திற்கு க் லகொை்டு வரை்ைடுகின்றன என்றொ ், அது ைற்றிய 

எழுத்துை்பூரவ்மொன அறிவிை்பை உங்கைிடம் இருந்து லைற்றதிலிருந்து ஒரு 

நியொயமொன கொ த்திற்குை் ேரிலேய்யை்ைடும்.ஏசதனும் தவறொன தகவ ்கை் 

உடனடியொகவும் திறம்ைடவும் பகயொைை்ைடுவபத உறுதிலேய்ய நபடமுபறகை் 

ைரொமரிக்கை்ைடும், சமலும் தனிை்ைட்ட தகவ ்கை் முடிந்தவபர 



து ்லியமொனதொகவும், தற்சைொபதயதொகவும் முழுபமயொனதொகவும் 

இருக்கும்.சகொரை்ைட்ட திருத்தங்கை், தற்சைொதுை்ை மற்றும் லைொருந்தக்கூடிய 

ேட்டங்கை் மற்றும் ஒழுங்குமுபறகளுக்கு உட்ைடுத்தை்ைட ொம், எங்களுக்கு 

வழங்கை்ைட்ட தனிை்ைட்ட தகவலின் து ்லியம் மற்றும் முழுபமக்கு நீங்கை் 

தொன் லைொறுை்பு.சதபவயொனபத வழங்கத் தவறினொ ், தயொரிை்புகை் 

மற்றும்/அ ் து சேபவகளுக்கொன உங்கை் விை்ைை்ைம் நிரொகரிக்கை்ைடும், 

ேந்தொதொரர ்ஒை்ைந்தம் ரதத்ு லேய்யை்ைட ொம் 

6.வட்டி அடிப்பமடயிலொன விளை்பரை் 

எங்கை் ஆன்ப ன் சேபவகைி ் ை வற்பறை் ையன்ைடுத்தும்சைொது 

விைம்ைரங்கபைை் ைொரை்்பீரக்ை்.இந்த விைம்ைரங்கை் எங்கை் லேொந்த 

தயொரிை்புகை் அ ் து சேபவகளுக்கொக அ ் து மூன்றொம் தரை்பினர ்வழங்கும் 

தயொரிை்புகை் மற்றும் சேபவகளுக்கொக இருக்க ொம்.நீங்கை் ைொரக்்கும் 

விைம்ைரங்கை், நொங்கை் அ ் து எங்கை் துபை நிறுவனங்கை், சேபவ 

வழங்குநரக்ை் மற்றும் உங்களுடன் ைைிபுரியும் பிற நிறுவனங்கை், எங்களுடன் 

உங்கை் உறவுகை் ைற்றிய தகவ ்கை் (eg., பவத்திருக்கும் கைக்குகைின் 

வபககை், ைரிவரத்த்பனத ்தகவ ், வங்கிே ்லேய ்ைொடு கைின் இருை்பிடம்) 

ஆகியவற்பறை் ையன்ைடுதத்ி அடிக்கடி தீரம்ொனிக்கை்ைடுகின்றன.லைொருந்தும் 

ேட்டத்தொ ் அனுமதிக்கை்ைட்ட அந்த முடிவுக்கு, நொங்கை் சேகரிக்கும் தகவப  

யும் உங்கபைை் ைற்றியும் மற்றவரக்ளுடன் ைகிரந்்து லகொை்ை ொம். 

வட்டி அடிை்ைபடயி ொன விைம்ைரம் (“ஐபிஏ”) என்ைது ஒரு ைொரப்வயொைரின் 

இபைய உ ொவ ் நடவடிக்பககை் குறிதத்ு ஒரு கைினி அ ் து 

ேொதனத்திலிருந்து தகவ ்கபை இபைக்கொத வப த்தைங்கைி ் 

கொ ை்சைொக்கி ் சேகரிக்கும் நபடமுபறபயக் குறிக்கிறது. இபைய வர ொறு. 

ஐபிஏ மூ ம், உங்கை் பிற இபைய உ ொவ ் லேய ்ைொடுகை் (eg., நீங்கை் 

ைொரப்வயிடும் வப ை்ைக்கங்கை், சதட ்) ைற்றிய தகவ ்கபைை் ையன்ைடுதத்ி 

உங்களுக்கு ஆரவ்மொக இருக்கும் விைம்ைரங்கபை வழங்குசவொம் என்று 

நம்புகிசறொம். 

7. குக்கீஸ் 

குக்கீ என்ைது ஒரு தைத்பதை் ைொரப்வயிடும் சைொது உங்கை் கைினியி ் வப  

சேபவயகம் பவக்கக்கூடிய ஒரு சிறிய உபர சகொை்பு ஆகும்.இந்த சகொை்பு ஒரு 

கைினிபய தனிதத்ுவமொக அபடயொைம் கொணுகிறது.எங்கைொ ் அனுை்ைை்ைட்ட 

குக்கீயி ் சேமிக்கை்ைட்ட தகவப  எங்கைொ ் அ ் து இந்த வப த்தைத்பத 

இயக்கநொங்கை் ைைிபுரியும் நிறுவனங்கைொ ் மட்டுசம ைடிக்க முடியும்.எங்கை் 

இபையதைங்களுடன் ைொரப்வயொைரக்ை் எவ்வொறு ஊடொடுவது, ைொரப்வயிட்ட 

ைகுதிகை், இபையதைதத்ி ் லே வழிக்கை்ைட்ட சநரம் மற்றும் பிபழே ்

லேய்திகை் சைொன்ற ஏசதனும் சிக்க ்கபைே ்ேந்தித்தொ ், அபவ எவ்வொறு 

ஊடொடுகிறது என்ைபதை் புரிந்துலகொை்ை இந்தக் குக்கீகை் எங்களுக்கு 



உதவுகின்றன.இது எங்கை் வப த்தைங்கைின் லேய ்திறபன சமம்ைடுத்த 

உதவுகிறது. 

குக்கீகபை ஏற்கசவை்டுமொ இ ்ப யொ என்ைபத நீங்கை் கட்டுை்ைடுதத் ொம். 

குக்கீகபை ஏற்க சவை்டொம் என நீங்கை் முடிவு லேய்தொ ், எங்கை் தைத்தி ் 

உை்ை சி  அம்ேங்கை் மற்றும் சேபவகை் ேரியொக சவப  லேய்யொம ் 

சைொக ொம், ஏலனனி ் எங்கைொ ் உங்கபை அபடயொைம் கொை முடியொம ் 

சைொக ொம். 

குக்கீகபை ஏற்க சவை்டொம் என்று நீங்கை் விரும்பினொ ், நீங்கை்: 

 குக்கீபயை் லைறும்சைொது உங்களுக்குத ்லதரியை்ைடுதத் உங்கை் உ ொவி 

அபமை்புகபை மொற்றவும், அபத ஏற்க ொமொ சவை்டொமொ என்ைபதத ்

சதரவ்ுலேய்ய இது உதவுகிறது 

 எந்த குக்கீகபையும் தொனொக ஏற்றுக்லகொை்ைசவை்டொம் என உங்கை் 

உ ொவிபய அபமக்கவும் 

8. எங்கள் தனியுரிமைக் ககொள்மகக்கு ைொற்றங்கள் 

 இந்தக் லகொை்பகபய எந்த சநரத்திலும் புதுை்பிக்க அ ் து 

மொற்றுவதற்கொன உரிபமபய நொங்கை் லகொை்டுை்சைொம்  

 உங்கை் தனிை்ைட்ட தகவ ்கபை நொங்கை் எவ்வொறு நடதத்ுகிசறொம் 

என்ைது குறிதத்ு ஏசதனும் லைொருை் மொற்றங்கபை நொங்கை் 

லேய்தொ ், இந்தை் ைக்கதத்ி ் புதிய தனியுரிபமக் லகொை்பகபய 

இடுபகயுை்சைொம் • தனியுரிபமக் லகொை்பக மதிை்ைொய்வு 

லேய்யை்ைட்ட சததி ைக்கத்தின் சம ் ைகுதியி ் 

குறிை்பிடை்ைட்டுை்ைது 

 ஏசதனும் மொற்றங்கபைே ்ேரிைொரக்்க இந்தக் லகொை்பகபய 

அவ்வை்சைொது ைொரப்வயிடுவதற்கு நீங்கசை லைொறுை்ைொவீரக்ை் 

 வப த்தைத்பத அ ் து அதன் ைக்கங்கைி ் ஏசதனும் ஒன்பற 

அணுகுவதன் மூ ம், சமச  குறிை்பிடை்ைட்டுை்ை விதிமுபறகை் 

மற்றும் நிைந்தபனகபை நீங்கை் ஒை்புக்லகொை்கிறீரக்ை் 

 சமலும், இந்த ைக்கதத்ி ் நொங்கை் இந்த லகொை்பகயி ் ஏசதனும் 

மொற்றங்கை் மற்றும்/ அ ் து மொற்றங்கபை இடுபகயிடுவதன் 

பின்னர,் வப த்தைத்தின் அ ் து அதன் ைக்கங்கைி ் ஏசதனும் 

ஒன்பற நீங்கை் லதொடரந்்து ையன்ைடுத்துவது, மொற்றங்கை் மற்றும் 

மொற்றங்கைின் உங்கை் ஒை்புதப  யும், திருத்தை்ைட்ட 

தனியுரிபமக் லகொை்பகயுடன் இைங்குவதற்கும் 

கட்டுை்ைடுவதற்கும் உங்கை் ஒை்புதப யும் உருவொக்கும் 

9. கதொடர்பு 



இந்த தனியுரிபம அறிக்பக லதொடரை்ொன தனிை்ைட்ட சகை்விகை் அ ் து 

தனிை்ைட்ட தகவ ்கபை நொங்கை் எவ்வொறு பகயொளுகிசறொம் என்ைது 

லதொடரை்ொன  எங்கை் லதொடரப்ு ைடிவத்தி ் உபரயொற்றை்ைட ொம். 

 


