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වෙබ්අඩවි රහස්යභාෙ  ිළිබඳ  ැන්වීම

ආයුවඳෝේව.  ඔඳ වමහි ැකි්වනට ලනබීම ස්තුටක්.

ඔඳ අ්වතර්ජාලවේ ස්නරිස්නරූ විට, ඔවබ් ඩිජිටල් ිළ ස්ටහ්ව එහි රැව ේ.  

එනම්, ඔවබ් උපාාංග  ස්හ ඔ්වලයි්ව සිටින විට ඔඳ එ  පරිහරණ  

කරන ආකාර  ගනන ගනන වතොරතුරු  .

අප වමම ැන්වීම පළ කර්වව්ව, එ  පනහනදිලි කිරීමටයි.  එනිස්ා, 

වම  කි ො ඳල්වන.  ඒ ස් හා ඔඳට විනාඩි 7ක පමණ කාල ක් 

ගතෙනු ඇත.

භාවිත ට, ඔඳ වෙත වෙබ්අඩවි  ලඳාදීම ිළණිස්, අප වම් 

වතොරතුරු භාවිත කරනො.  එවස්ේම, ඔඳටත් අපටත් ස්හ  වේ

 නයි අප සිතන වෙනත් කාර්  ්ව ස් හාත් අප එම වතොරතුරු 

භාවිත කරනො.

ඔඳ ිළිබඳ  වමම වතොරතුරු අප විසි්ව එක්රැස්් කරනු ඇති ඳෙ ඔඳට 

ැ්වො සිටි්වනට අප අැහස්් කළා.  වඳොවහෝ වෙබ්අඩවි විසි්ව එ  එවස්ේ 

සිදුකරනො.
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වෙබ්අඩවි රහස්යභාෙ  ිළිබඳ  ැන්වීම

ඒ ෙවේම, අප වමහිදී ‘අප’  නුවේව හඳු්වේවව්ව, HSBC ස්මූහ 

ෙයාපාර ්ව ස්හ අප වෙත වස්ේොේව ස්ප නු ලඳන අපවේ 

විශ්ෙස්නී  හවුල්කරුේව  .

අපට ස්ම්ඳ්වධ පහත අ ෙලු්ව ැ ඊට ඇතුළත්  :

• තාක්ෂණ ස්නපයුම්කරුේව. 

• ස්යිඳර්-ආරක්ෂණ ස්මාගම්.

• ස්මාජ මාධය හවුල්කරුේව.

• ප්රචාරණ කටයුතු ිළිබඳ  හවුල්කරුේව.
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වම් අපවේ වෙබ්අඩවි ැන්වීමයි.

අපට වෙනත් ැන්වීම් ැ ඇත.  ඇතනම් ඒො ඔඳට ැ අැාළ වි  හනකියි.  ඒො අැාළ 

ේවව්ව, අප ස්මග අවනයෝනයෙ කටයුතු කිරීමට ඔඳ තීරණ  කරන ආකාර  

මත යි.

වපොදු වෙබ්අඩවි ැන්වීම: වමම ැන්වීම මගි්ව වමම වෙබ්අඩවිවේ 

වකොටස්් ආෙරණ  වකවරන අතර, එහිදී ඔඳට මුරපැ ක් අෙශය 

වනොවේ (වම  ැන්වීම් ිළුවෙකි). 

කුකීස්් ිළිබඳ  ැන්වීම: ඔවබ් වෙබ් බ්රවුස්රව ්ව වහෝ ජාංගම 

දුරකථනව ්ව වහෝ අප විසි්ව වතොරතුරු එක්රැස්් කරන අයුරු 

වමම ැන්වීම මගි්ව ආෙරණ  වකවරයි.

රහස්යභාෙ  ිළිබඳ  පූර්ණ ැන්වීම:  රහස්යභාෙ  ිළිබඳ  

අපවේ පූර්ණ ැන්වීවමහි ෙනඩි විස්්තර අඩාංගු වේ.  ඒො වමම 

ැන්වීමත් ස්මග කි ො ඳනලීම සුදුසු  .  HSBC හි ැත්ත පාලක 

ස්මාගම් ෙල ස්ම්පූර්ණ නම් ආදී ෙනඩි විස්්තර එමගි්ව ඔඳට ලඳා 

වේ.  ඔවබ් පුේගලික වතොරතුරු HSBC විසි්ව ස්ාමානයව ්ව 

භාවිත කරන අයුරු ැ එමගි්ව ඔඳට ැ්වෙයි.  එම විස්්තර කි ො 

ඳනලීමට,   https://www.hsbc.lk/privacy-and-security/

වෙත ිළවිවස්්වන.

වෙනත් ැන්වීම්: අපවේ ඇතනම් ව දුම් (apps) වහෝ අපවේ වෙබ්අඩවි

ෙලි්ව ඇතනම් වකොටස්් ෙලට ඒොටම ආවේණික රහස්යභාෙ ිළිබඳ 

ැන්වීම් ඇත. උැාහරණ ක් වලස්, අපවේ ජාංගම ව දුම් ෙලට

රහස්යභාෙ ිළිබඳ ැන්වීම් ඇත. අපවේ hsbc.com/careers

වෙබ්අඩවිව හි රැකි ා ිළිබඳ වකොටස් ස්ම්ඳ්වධව ්ව ැ එ , එවස්ේ ම වේ.

ස්ාමානයව ්ව අපවේ ැන්වීම්, වෙබ්ිළුවවෙහි  ට වකොටසි්ව ඔඳට 

ැනකගත හනකි වේ.   ඔඳ භාවිත කර්වව්ව ව දුමක් (app) නම්, එ 

වමනුවෙහි ම තිබි  හනකි .  රහස්යභාෙ  ිළිබඳ  අපවේ ප්රධාන ැන්වීම 

ේවව්ව, රහස්යභාෙ  ිළිබඳ  අපවේ පූර්ණ ැන්වීමයි. එ  ැනකගනනීමට,   

https://www.hsbc.lk/privacy-and-security/ වෙත ිළවිවස්්වන.

ඔඳ 

සිටි්වව්ව 

වමතනනයි

රහස්යභාෙ  ිළිබඳ  අපවේ ැන්වීම්

https://www.hsbc.lk/privacy-and-security/
https://www.hsbc.lk/privacy-and-security/
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වමම වෙබ්අඩවිව ්ව එක්රැස්් වකවරන පුේගලික 

වතොරතුරු

අපවේ වෙබ්අඩවි  වහෝ ස්මාජ මාධය අඩවි ඔඳ නරඹන විට, පහත ැෑ අපට

ැනකි  හනකි :

ඔවබ් රට වහෝ පළාත (අප

විසි්ව අෙස්ර ඉල්ලා

සිටි්වව්ව නම් මිස්,

නිශ්චිතෙම ඔඳ සිටින තනන

වනොවේ)

ඔඳ ක්ලික් කරන ැෑ

ඔඳ නරඹන ැෑ

ිළුව අතර ඔඳ ගත කරන 

කාල 

ඔඳවේ බ්රවුස්ර ට වහෝ 

උපාාංග ට වේවකළ, 

ඔඳට සුවිවශේෂී ප්රචාරණ ්ව 

වහෝ වෙනත් 

හඳුනාගනනීවම් අාංක. 

ඔවබ් උපාාංග  ස්හ අ්වතර්ජාල ස්ඳ තාෙ 

ිළිබඳ  වතොරතුරු, එනම්:  ඔඳ භාවිත කරන 

උපාාංගවේ ස්්ෙභාෙ , IP ලිිළන  ස්හ ඔවබ් 
අ්වතර්ජාල ස්ඳ තාෙ ගනන, ඔවබ් තිරවේ

ප්රමාණ  ෙනනි තාක්ෂණික වතොරතුරු ස්හ 

ඔවබ් වෙබ් බ්රවුස්ර  ෙනනි ඔඳ භාවිත කරන 

මෘදුකාාංග ආදි  ගනන.

අපවේ වෙබ්අඩවි  ඔඳ භාවිත කරන විට, අප විසි්ව වතොරතුරු එක්රැස්් කරනු 

ලඳයි.  අපවේ ස්මාජ මාධය ෙලි්ව කිසිෙක් ඔඳ භාවිත කරන විට ැ එ  එවස්ේ ම 

සිදුවේ.
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වමම වෙබ්අඩවි ට ඔඳ  ම් ස්ඳනඳි ක් හරහා  යි නම්, ඔඳ ිළවිසි අෙස්්ව අඩවි 

අිළ ැනිමු. විැුත් තනපනල් ලිිළ ක ස්ඳනඳි ක් හරහ ඔඳ වමම වෙබ්අඩවි ට

ිළවිසුණා වි හනකියි. අප එවූ විැුත් තනපනල් ලිිළ ක් ඔඳ විෙෘත කළවහොත් අපට

පහත කරුණු ැනනගත හනකි වේ:

• ඔඳ එ  විෙෘත කර ඇති ඳෙ.

• විැුත් තනපනල් ලිිළවේ ස්ඳනඳි ෙලි්ව ඔඳ ක්ලික් කළ ස්ඳනඳි වමොනොැ  න ෙග.

අපවේ වෙබ්අඩවිවේ වපෝරම ක් ඔඳ ස්ම්පූර්ණ කරන විට, ඔඳ ඇතුළත් 

කරන වතොරතුරු.

අපට පණිවුඩ ක් එෙන විට ඔඳ ලඳාවැන වතොරතුරු අප විසි්ව එක්රැස්් කළ 

හනකි .
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වමයි්ව ඇතනම් ැත්ත එක්රැස්් කර්වව්ව: 

අපවේ හවුල්කරුේව: වෙබ්අඩවි 

ධාරක ්ව වහෝ ස්මාජ මාධය

අඩවි, වමයි්ව අැහස්් වි  හනකියි.

ස්යිඳර්-ආරක්ෂණ වපරහ්ව තාක්ෂණ : 

වමමගි්ව අපවේ වෙබ්අඩවි  ොංචනික 

හා ස්ාපරාධී ක්රි ා ෙලි්ව ආරක්ෂා කරයි.

කුකීස්් ස්හ ඒ හා ස්මාන 

තාක්ෂණ: අප ස්හ අපවේ 

විශ්ෙස්නී  හවුල්කරුේව විසි්ව 

වම්ො ඔවබ් උපාාංග ෙල 

තන්වපත් කරනු ලඳයි.
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වමම ැත්ත හරහා නිශ්චිතෙ ම ඔඳ කවුරු්වැනයි අපට වඳොවහෝ විට ැනනගත 

වනොහනකි .  නමුත්, ස්මහරවිට ඔඳ ගනන අප ර ොවගන ඇති වෙනත් 

වතොරතුරු ස්මග වමම ැත්ත ස්ම්ඳ්වධ කිරීම අප විසි්ව කළ හනකි .

උැාහරණ ක් ෙශව ්ව:

• අපවේ වෙබ්අඩවිවේ ස්නරිස්නරීවම්ව පසුෙ, ඔඳ ඔ්වලයි්ව ඳනාංකුකරණ  

වෙත ිළවිසුණවහොත්, වමම ැත්ත අප විසි්ව ඔඳට ස්ම්ඳ්වධ කරනු 

හනකි .  ඔඳ නනෙත ිළවිවස්න අෙස්්ථාවේදීත්, එකී ැත්ත අප විසි්ව ඔඳට 

ස්ම්ඳ්වධ කරනු හනකි .

ස්මාජ මාධය ගිණුම් වෙත ිළවිස් සිටින අතරොරවේ අපවේ වෙබ්අඩවි  

වෙත ැ ඔඳ  ිළවිවස්්වව්ව නම්, එවිට එකී ගිණුම් වෙත වමම ැත්ත 

ස්ම්ඳ්වධ කිරීමට අපවේ හවුල්කරුේවට හනකිෙනු ඇත.   
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වතෙන පාර්ශ්ෙ ්ව 

ර ොවගන ඇති ඔවබ් 

පුේගලික ැත්ත වෙත, 

අ්වතර්ජාලවේ ස්නරිස්නරීම 

ිළිබඳ  ඔවබ් ැත්ත 

ස්ම්ඳ්වධ කිරීවම් 

හනකි ාෙක් ැ පනෙති 

හනකි .

අපවේ නීතයානුකූල 

ලනදි ාේවට අැාළ ෙනවිට, 

අප විසි්ව ඔඳවේ ැත්ත 

භාවිත කරමු.

එනම්, ඔවබ් ැත්ත භාවිත  

ස්හ ඔවබ් ලනදි ාේව ස්මග 

ඒො ගනළපීමට ෙලාංගු ස්හ 

නනතික වහේතුෙක් අප

වෙත පනෙති  යුතු ඳෙයි.

ඔඳවේ අ්වතර්ජාල පහසුකම් 

ස්ප ්වනා (ISP).

ISP විසි්ව ර ොවගන ඇති ඔවබ් ැත්ත

Yoඅ්වතර්ජාලවේ ස්නරිස්නරීම ිළිබඳ  

ඔවබ් ැත්ත.
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වෙබ්අඩවි  පෙත්ොවගන  ාමට ස්හ එ  වකතරම් වහොඳි්ව ක්රි ාකරනො 

ැනයි අධීක්ෂණ  කිරීමට අප විසි්ව ඔවබ් වතොරතුරු භාවිත කරමු.  වඳොවහෝ 

වෙබ්අඩවි මගි්ව එ  එවස්ේ සිදුකරයි.

වෙබ්අඩවි  ලඳාදීමට

පහත කරුණු ස් හා ඔඳවේ වතොරතුරු අප භාවිත කරමු:

• අපවේ වස්ේොේව ඔඳ භාවිත කරන ආකාර  ෙටහා ගනනීමට.

• ස්නලසුම් ිළරිනනමීවම් නනඹුරුතාේව නනරඹීමට.

• මනාෙ ඉලක්ක කළ දීමනා ස්හ ස්නලසුම් ස්නකසීමට..

• ඔඳ කනමති වි  හනකි දීමනා ස්හ ස්නලසුම් වස්ීමට.

• ෙඩා වහො  වස්ේොෙක් ඔඳට ලඳාවැ්වනට

• අපවේ අවලවිකරණ කටයුතු වකතරම් ෙනඩැා කැනයි ැනනගනනීමට ස්හ 

ඒො දියුණු කිරීමට.

වමම පුේගලික වතොරතුරු අප භාවිත කරන අයුරු
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ආරක්ෂාෙ ස්හ ආරක්ෂණ 

ොංචනික ස්හ ස්ාපරාධී ක්රි ා ෙලට එවරහිෙ ඔඳ ස්හ අප ස්නමවේ ආරක්ෂාෙ

තහවුරු කිරීම ස් හා ඔවබ් වතොරතුරු අප විසි්ව භාවිත කරනු ඇත. උැාහරණ

වලස්, අපවේ වෙබ්අඩවිවේ සි ලු භාවිත කිරීම් අපවේ වස්ේො ස්ප ්වන්ව

විසි්ව වස්ො ා ඳලනුවේ, ේවේෂ ස්හගත ක්රි ාකාරකම් අෙහිර කිරීමට ස්හ ීම

ස් හා  . එමගි්ව, ඔඳ හා අප ස්නමවේ ආරක්ෂාෙ තහවුරු වේ.

Google ReCaptcha  නු අපවේ එක් ආරක්ෂණ ස්ප ්වවනකි.  වම  Google

Privacy Policy and Terms of Use හට  ටත් ෙන ඳෙ ඔඳ වෙත පෙස්්වනනයි 

Google අප වෙති්ව ඉල්ලා සිටියි.  

ගනළවපන වලස් අපවේ වෙබ්අඩවි  ස්නකසීම

අපවේ වෙබ්අඩවි ට ඔඳ ිළවිසුණු විට, අප එක්රැස්් කරගත් ැත්ත, ඔඳට 

ගනළවපන ආකාර ට අපවේ වෙබ්අඩවි  ස්නකසීම ස් හා අප විසි්ව භාවිත 

කළ හනකි .  ඊට පහත කරුණු ඇතුළත් වි  හනකියි:

• ඔවබ් අෙශයතාේවට ගනළවපන වස්ේ අප වෙබ්අඩවිවේ අ්වතර්ගත  ස්හ 

වස්ේොේව ස්නකසීම.

• ඔඳට ප්රව ෝජනෙත් වි  හනකි, ඔඳ ිළිබඳ  වතොරතුරු ස්හ  ාෙත්කාලීන 

කිරීම් වප්වනුම් කිරීම.

• ඔඳ කනමති ෙනු ඇතනයි අපට සිවතන දීමනා ස්හ ස්නලසුම් ැක්ො සිටීම.

https://www.google.com/policies/privacy/
https://www.google.com/policies/terms/
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ඔ්වලයි්ව ප්රචාරණ කටයුතු

අප ඔ්වලයි්ව ප්රචාරණ සිදුකරන විට, අපවේ ප්රචාරණ හවුල්කරුේව ස්මග 

ඔවබ් වතොරතුරු වඳැාගනනීම අප විසි්ව සිදුකළ හනකියි.. 

පහත කරුණු ස් හා එකී වතොරතුරු භාවිත කර්වනනයි අපවේ ප්රචාරණ

හවුල්කරුේව වෙති්ව අප ඉල්ලා සිටි  හනකි :

• ඔවු්ව ස්මග ඔඳට ගිණුමක් තිවබ්ැනයි ඳනලීමට.

• ඔඳට  නවි  යුතු ප්රචාරණ ැන්වීම් වමොනොැනයි වත්රීමට.

• අපවේ ප්රචාරණ ැන්වීම් ඔඳට  නීමට.

• ප්රචාරණ ැන්වීම් වෙති්ව ඔඳ ඳනහනර කිරීමට.  උැා: ප්රචාරණ ැන්වීම, ඔඳ 

ැනනටමත් භාවිත කරන වස්ේොෙක් ගනන වූ විට.

• ඔඳ හා ස්මාන වතොරතුරු වහෝ ස්මාන ලනදි ා ඇති අ ට අපවේ ප්රචාරණ 

ැන්වීම් ව ොමු කිරීමට.

• ඔඳ කනමති වි  හනකි වෙනත් අවලවිකරණ ්ව හඳුනාගනනීමට.

• අපවේ අවලවිකරණ කටයුතු වකතරම් ෙනඩැා කැනයි ෙටහා ගනනීමට ස්හ ඒො 

ෙනඩිදියුණු කිරීමට.



|PUBLIC|

පහත කරුණු ස් හා HSBC විසි්ව ස්මාජ මාධය භාවිත කරයි:

• ඔඳ හා ස්ම්ඳ්වධීවම් පහසුෙ ිළණිස්

• අපවේ ස්නලසුම් ස්හ වස්ේොේව ිළිබඳ  වතොරතුරු වඳැාගනනීමට.

• ඔවබ් ැත්ත භාවිත කිරීම ැ ඇතනම් විට එහි දී සිදුවේ

• ලනබි  යුතු ප්රචාරණ ැන්වීම් වමොනොැනයි වත්රීවම් අෙස්්ථාෙ ඔඳට ලඳාදීමට 

ස්මාජ මාධය වේදිකා කටයුතු කරනු ඇත.  ෙනඩි විස්්තර ස් හා ඔවු්ව හා 

ස්ම්ඳ්වධ ේවන.

HSBC
@HSBC

Follow

ස්මාජ මාධය



|PUBLIC|

Facebook ෙලදී ඔඳ විසි්ව HSBC ිළුවෙ භාවිත කරන විට, ඔඳ ිළිබඳ  

වතොරතුරු, Facebook Sri Lanka විසි්ව එක්රැස්් කරයි. 

ඊට පහත ැෑ ඇතුළත් වේ: 

Facebook

ඔඳ නරඹන ැෑ: ඔඳ ස්ඳනඳි කට අැාළ 

වේ වහෝ ඉස්ේ ිළුවෙක් වහෝ තිර  මති්ව 

නරඹන විට.

HSBC
@HSBC

Follow

ඔඳ ක්ලික් කරන ැෑ: ඔඳ වමවස්්වජර් 

කතාඳහක් ආරම්භ කරන විට.

ඔඳ පෙස්න ැෑ: අැහස්් වහෝ 

ප්රතිචාර ැනක්ීම ආදි .

ඔඳ කරන ැෑ: වඳැා ගනනීම 

වහෝ නිර්වේශ කිරීම ආදි .



|PUBLIC|

ඔවබ් ස්්ථාන : රට වහෝ පළාත.  

ඔඳවේ පරිශීලක ගිණුවම්ව ස්හ ඔඳ 

ිළවිසි ස්්ථාන  වෙති්ව ඔඳ ලඳාදී 

වනොමනති නම් මිස්, වම  ඔවබ් 

නිශ්චිත ස්්ථාන  වනොවේ.

ඔවබ් උපාාංග  ස්හ අ්වතර්ජාල 

ස්ඳ තාෙ

ඔවබ් Facebook ගිණුවම් 

විස්්තර  ස්හ පරිශීලක 

අනනයතාෙ

ඔවබ් ක්රි ාකාරකම්: ිළුව අතර ඔඳ ගත 

කරන කාල , කටයුතු කළ දින හා 

වේලාේව වහෝ  මක් කිරීමට වපර ඔඳ 

ිළවිසුණු වෙබ්අඩවි. .



|PUBLIC|

ොර්තාකරණ , අෙවඳෝධ  ස්හ අවලවිකරණ අරමුණු උවැස්ා HSBC හට

වමම වතොරතුරු වෙත ප්රවේශ  ඇත.  Facebook හට ැ එම ප්රවේශ  ම ඇත.

Facebook හරහා අප ිළරිනමන ැෑ ෙනඩිදියුණු කිරීමට ස්හ ෙඩා වහො  

අවලවිකරණ වස්ේොෙක් ලඳාදීමට ැ HSBC හට වම  උපකාරී වේ.  HSBC ඔඳ 

ස්මග Facebook හරහා ස්්වනිවේැන  කර ඇත්නම්, වමම වතොරතුරු HSBC 

විසි්ව ැනකගනනීවම් හනකි ාෙ ැ ඇත.  HSBC එවස්ේ කර්වව්ව, අප කතාඳහ 

කරන අ  කවුරු්වැනයි ැනනගනනීමට එ  අපට ස්හ  ෙන නිස්ා  .. 

අපවේ අවලවිකරණ කටයුතු ෙලට ස්හ  ෙන කුකීස්් භාවිත ට ඔඳ විසි්ව 

අපට අෙස්ර ලඳාදී ඇත්නම්, ඔඳ විසි්ව HSBC අඩවි භාවිත කරන විට දී පො 

HSBC ස්හ Facebook විසි්ව වමම වතොරතුරු එක්රැස්් කරගනනීවම් හනකි ාෙ 

ඇත.  ෙනඩි විස්්තර ැනනගනනීමට, වහෝ වමයි්ව ඉෙත්ීමට වහෝ, කරුණාකර 

කුකීස්් ිළිබඳ  අපවේ ැන්වීම ස් හා https://www.business.hsbc.lk/en-

gb/lk/generic/privacy වෙත ිළවිවස්්වන.  “Manage Cookies” වත්රීවම්ව, 

ඔඳ අෙස්ර ලඳාදි  යුත්වත් කුමන කුකීස්් ස් හා ැ  ්වන පාලන  කිරීවම් 

හනකි ාෙ ඔඳට ලනවබ්.

HSBC
@HSBC

Follow

https://www.business.hsbc.lk/en-gb/lk/generic/privacy
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Facebook Sri Lanka  නු, ඔඳ ිළිබඳ  අප එක්රැස්් කරන වතොරතුරු ස්නකසීම 

ස් හා නීතිම  ෙශව ්ව අප ස්මග සිටින ‘හවුල් පාලකව කු’ වේ:

• අපවේ Facebook ිළුවවෙහි ඔඳ කරන ැෑ මගි්ව.

• අපවේ වෙබ්අඩවිවේ ෙන Facebook pixel හරහා.. 

පහත කටයුතු මගි්ව, ඔඳවේ පුේගලික ැත්ත ආරක්ෂා කිරීම ස්ම්ඳ්වධව ්ව 

ෙගකීම් කිහිප ක් වඳැා ගනනීමට අප ස්හ Facebook එකඟ ී ඇත:

• හවුල්ෙ ස්නකසුම් කටයුතු කිරීවම් නීතිම  පැනමක් අප එකිවනකා ස්තු ඳෙට 

ස්හතික කිරීම.

• ඔවබ් ැත්ත ගනන ඔඳ ස්තු නනතික අයිතී්වට ගරු කිරීම.

• හවුල්ෙ ස්නකසුම් කටයුතු කිරීවම් ආරක්ෂාෙ ස්හතික කිරීම.

අප වම්ො සිදුකරන අයුරු ැනනගනනීමට ඔඳට HSBC හා ස්ම්ඳ්වධ වි  හනකි .  

Facebook සිදුකරන ැෑ ගනන ැනනගනනීමට ඔවු්ව ස්මග ැ ඔඳට ස්ම්ඳ්වධ වි  

හනකි .  Facebook විසි්ව එක්රැස්් කර, ර ො ග්වනා ැත්ත ිළිබඳ ෙ ඔවබ් 

නනතික අයිතී්ව ක්රි ාත්මක කිරීම ැ මීට අ ත්  .

Facebook විසි්ව ඔවබ් පුේගලික වතොරතුරු ස්කස්න අයුරු ගනන ෙනඩි විස්්තර, 

එහිදී ඔවු්ව  නවපනු ලඳන නනතික පැනම, ඔවබ් අයිතී්ව ස්හ Facebook ස්මග 

ස්ම්ඳ්වධ වි  හනකි ආකාර ්ව ිළිබඳ  විස්්තර 

https://www.facebook.com/about/privacy වෙති්ව ලඳාගත හනකි .

Facebook

https://www.facebook.com/about/privacy
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ඔවබ් අයිතී්ව

අප විසි්ව ඔවබ් වතොරතුරු භාවිත කරන අයුරු ගනන අප ඉතා වහොඳි්ව සිතා 

ඳලමු.  ස්ෑමවිටම ඔඳට ස්ාධාරණ ක් ෙන පරිදි ඒො භාවිත ට අිළ කටයුතු 

කරමු.  ඇතනම් කාරණා ෙලදී අප ඒො භාවිත වනොකරනොට ඔඳ කනමති 

ෙනු ඇත.. 

පහත කරුණු ස් හා ඔඳට නීතිම  අයිති ක් ඇත:

• ඔවබ් පුේගලික වතොරතුරු ෙල ිළටපත් ස්ප න වලස්ට, ඒ වතොරතුරු

නිෙනරදි කරන වලස්ට වහෝ ඇතනම් විට ඒො මකා ැමන වලස්ට අපවග්ව

ඉල්ලා සිටීමට.

• ඔවබ් වතොරතුරු අප විසි්ව ස්නකසීම ගනන, ඇතනම් තත්ත්ෙ ්ව  ටවත් 

විවරෝධ  පෑමට.  උැාහරණ ක් වලස්, ඔ්වලයි්ව ප්රචාරණ කටයුතු 

ෙලදී ඔවබ් පුේගලික වතොරතුරු වඳැා වනොග්වනා වලස්ට අප වෙති්ව 

ඉල්ලා සිටීමට.

• customersolutions@hsbc.com.lk වෙත පනමිණිලි කිරීමට.

ඔඳ වහෝ අ්ව අ  වහෝ ආරක්ෂා කිරීමට අප විසි්ව ඔවබ් වතොරතුරු භාවිත 

කර්වව්ව නම්, එවිට, ඔවබ් වතොරතුරු ස්නකසීම නතර කිරීම අපට කළ 

වනොහනකි ෙනු ඇත.

mailto:customersolutions@hsbc.com.lk
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වෙනත් ෙනැගත් වතොරතුරු

ඔඳට කි ්වනට අප වෙත තෙත් කරුණු කිහිප ක් ඇත.

• පනෙරීම: ආසි ානු ආර්ථික ප්රවේශව ්ව ිළටතට ඔවබ් වතොරතුරු පනෙරීම 

අප විසි්ව සිදුකරයි.  එවස්ේ සිදුවුෙවහොත්, ඔවබ් වතොරතුරු ස්ම්ඳ්වධ 

ආරක්ෂණ  එකම මට්ටමක වනොපනෙතීමට ඉඩ ඇත.

• ආරක්ෂාෙ: ඔවබ් වතොරතුරු ආරක්ෂිතෙ ස්හ සුරක්ෂිතෙ තඳාගනනීම ස් හා 

වක්තාාංකන  කිරීම (encryption) ෙනනි ිළ ෙර ගණනාෙක් අප විසි්ව 

අනුගමන  කරනු ඇත.

• ගඳඩා කිරීම: අප විසි්ව ඔවබ් වතොරතුරු තඳාග්වව්ව, අපවේ ැත්ත ර ො 

ගනනීවම් ප්රතිපත්ති ට අනුෙයි.  අප එවස්ේ කර්වව්ව, නනතික ස්හ 

නි ාමක අෙශයතාේවට අනුකූලෙ කටයුතු කිරීමත් අපවේ නීතයානුකූල 

අරමුණු උවැස්ාත්  . 

වමකී මාතෘකා ගනන ෙනඩි විස්්තර, අපවේ රහස්යභාෙ  ිළිබඳ  පූර්ණ 

ැන්වීවමහි අඩාංගු වේ.
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අප හා ස්ම්ඳ්වධ ේවන

ඔඳවේ අැහස්් උැහස්් ැනනගනනීමට අප ස්නමවිටම කනමනත්වතමු.

අපවේ ැත්ත ආරක්ෂණ නිලධාරි ා ස්මග ස්ම්ඳ්වධීමට:

රහස්යභාෙ  ිළිබඳ  වමම ැන්වීම කලි්ව කලට  ාෙත්කාලීන වි  හනකි 

අතර, ෙඩාත්ම මෑතකාලීන අනුොැ  ඔඳට ස්ෑමවිටම වමම අඩවිව ්ව 

ලඳාගනනීවම් හනකි ාෙ ඔඳට ඇත.

අෙස්්ව ෙරට  ාෙත්කාලීන කවළේ: [දින ]

අෙධාන  ිළණිස්: ැත්ත

ආරක්ෂණ නිලධාරි ා

අාංක 24, ශ්රීමත් ඳාවරෝව 

ජ තිලක මාෙත, 

වකොළඹ 1



|PUBLIC|

රහස්යභාෙ  ිළිබඳ  වමම ැන්වීම කි ො ඳනලීම 

ගනන ඔඳට ස්්තුතියි.

අ්වතර්ජාලවේ 

ස්නරිස්රන ඔඳට

සුඳ පනතුම්. 


