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வலைத்தள தனியுரிலை அறிவித்தல் 

ஹல ோ, உங்களை இங்கு சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி. 

நீங்கள் வள த்தைத்தில் உ வும்லபோது, டிஜிட்டல் தடம் 
ஒன்ளை விட்டுச்சசல்கின்ைரீ்கள். அதில் உங்கள் சோதனம் 
மற்றும் நீங்கள் அதளன ஒன்ள னில் பயன்படுத்தும் 
முளை பற்ைிய தகவல்கள் இருக்கும்.  

இது பற்ைி உங்களுக்கு விைக்கம் அைிப்பதற்கோகலவ நோம் 
இந்த அைிவித்தள  விடுக்கின்லைோம். கவள ப்பட 
லவண்டோம். இளத வோசிப்பதற்கு ஏசெட்டு நிமிடங்கள் 
மட்டுலம எடுக்கும்.  

வள த்தைத்ளத உங்களுக்கு வெங்க நோம் இத் 
தகவல்களைப் பயன்படுத்துகின்லைோம். உங்களுக்கும் 
எமக்கும் உதவுசமன நோம் கருதும் லவறு 
விடயங்களுக்கும் நோம் அவற்ளைப் பயன்படுத்துலவோம். 

உங்களைப் பற்ைிய இத் தகவல்கள் எம்மோல் 
லசகரிக்கப்படும் என்பளத உங்களுக்கு அைிவிக்க நோம் 
விரும்புகின்லைோம்.. அலநகமோன வள த்தைங்கள் 
அவ்வோறு சசய்கின்ைன. 
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வலைத்தள தனியுரிலை அறிவித்தல் 

“நோம்” என்று இங்கு கூைப்படுவது HSBC குழுமக் 
கம்பனிகளையும் எமக்குச் லசளவ வெங்கும் எமது 
நம்பிக்ளகக்குரிய பங்கோைிகளையும் குைிக்கும். 

அத்தளகய பங்கோைிகளுள் பின்வருவன உள்ைடங்கும்: 
• சதோெில்நுட்ப வெங்குநர்கள்  
• இளையப் போதுகோப்புக் கம்பனிகள்  
• சமூக ஊடகப் பங்கோைிகள்  
• விைம்பர லசளவப் பங்கோைிகள்  
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இது எமது வள த்தை அைிவித்தல். 
 
எம்மிடம் லவறு அைிவித்தல்களும் உள்ைன. அவற்ைில் சி  
உங்களுக்கும் சபோருந்த ோம். நீங்கள் எவ்வோறு எம்முடன் 
சதோடர்புசகோள்ைத் சதரிவு சசய்துள்ைரீ்கள் என்பதில் அது 
தங்கியுள்ைது.  

பகிரங்க வள த்தை அைிவித்தல்:  
இந்த வள த்தைத்தில் கடவுச்சசோல் இல் ோமல  
போர்க்கக்கூடிய (இப் பக்கம் லபோன்ை) பகுதிகளை இந்த 
அைிவித்தல் உள்ைடக்குகின்ைது. 

குக்கீ அைிவித்தல்: உங்கள் வள த்தை உ ோவியில் 
அல் து சமோளபல் சோதனத்தில் இருந்து நோம் 
எவ்வோறு தகவல்களைச் லசகரிக்கின்லைோம் 
என்பளத இது எடுத்துக்கூறுகின்ைது. 

பூரை தனியுரிளம அைிவித்தல்: எமது பூரை 
தனியுரிளம அைிவித்தல், இந்த அைிவித்தலுடன் 
லசர்த்து வோசிக்கப்படுவதற்கோக, லமலும் கூடுத ோன 
தகவல்களைக் சகோண்டுள்ைன. சபோதுவோக, HSBC 
உங்கள் தனிப்பட்ட தகவல்களை எவ்வோறு 
பயன்படுத்தும் என்பளத அது விரிவோக 
எடுத்துக்கூறுகின்ைது. அதளன நீங்கள் பின்வரும் 
வள த்தைத்தில் வோசிக்க ோம்:  

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

ஏளனய அைிவித்தல்கள்: எமது சி  பிரலயோகங்கள் (apps) 

அல் து எமது வள த்தைத்தின் சி  பகுதிகள் தத்தமது 
சசோந்தத் தனியுரிளம அைிவித்தல்களைக் சகோண்டுள்ைன. 
உதோரைமோக, எமது சமோளபல் appகளுக்குப் பிரத்திலயகமோன 
தனியுரிளம அைிவித்தல்கள் உள்ைன. எமது வள த்தைத்தின் 
hsbc.com/careers என்ை பிரிவும் அவ்வோைோனலத. 
 

வெளமயோக, எமது அைிவித்தல்களை வள த்தைத்தின் 
அடிக்குைிப்பில் நீங்கள் போர்க்க ோம். நீங்கள் ஒரு app ஐ 
பயன்படுத்துவதோக இருந்தோல், அது வெளமயோக சதரிவுப் 
பட்டிய ில் இருக்கும். எமது பூரைமோன தனியுரிளம 
அைிவித்தல  பிரதோனமோனது. அதளன https://www.hsbc.lk/privacy-

and-security/ என்ை வள த்தைத்தில் போர்க்க ோம். 
 

 

நீங்கள் 
இங்கு 
உள்ைரீ்கள் 

எைது தனியுரிலை அறிவித்தல்கள் 
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இந்த வலைத்தளத்தினால் 
சேகரிக்கப்படும் தனிப்பட்ட தகவல்கள் 

நீங்கள் எமது வள த்தைத்ளத அல் து சமூக ஊடகத் தைத்ளதப் 
போர்க்கும்லபோது, நோம் பின்வருவனவற்ளைக் கோண்லபோம்: 

உங்கள் நோடு அல் து 
பிரோந்தியம் (நோம் 
உங்கள் அனுமதிளயக்  
லகட்டோ ன்ைி, சரியோக 
நீங்கள் இருக்கும் 
இடத்ளத அல் ) 

நீங்கள் கிைிக் சசய்வது 

நீங்கள் போர்ளவயிடுவது 

பக்கங்கைில் நீங்கள் 
சச விட்ட லநரம் 

உங்கள் உ ோவிக்கு 
அல் து சோதனத்திற்கு 
ஒதுக்கப்பட்ட உங்கள் 
தனித்துவ விைம்பரம் 
அல் து லவறு 
அளடயோை 
இ க்கங்கள்  உங்கள்  சோதன மற்றும் 

இளையத்தை இளைப்பு 
விபரங்களை. உதோ: நீங்கள் 
பயன்படுத்தும் சோதன வளக, IP 
முகவரி மற்றும் உங்கள் 
இளையத்தை இளைப்புப் 
பற்ைிய விபரங்கள், உங்கள் 
திளரயின் அைவு லபோன்ை 
சதோெில்நுட்ப விபரங்கள், உங்கள் 
வள த்தை உ ோவி லபோன்ை 
நீங்கள் பயன்படுத்தும் 
சமன்சபோருள். 

நீங்கள் எமது வள த்தைத்ளதப் பயன்படுத்தும்லபோது நோம் 
தகவல்களைச் லசகரிக்கின்லைோம். நீங்கள் எமது சமூக ஊடகத் 
தைம் ஒன்ைில் பிரலவசிக்கும்லபோதும் நோம் அவ்வோறு 
சசய்கின்லைோம். 
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இந்த வள த்தைத்திற்கோன இளைப்பு (link) ஒன்ளை நீங்கள் 
பயன்படுத்தினோல், நீங்கள் களடசியோகப் பிரலவசித்த தைம் 
எதுசவன்பளத நோம் அைிந்துசகோள்லவோம். மின்னஞ்சல் ஒன்ைின் 
ஊடோகப் சபைப்பட்ட ஓர் இளைப்ளபப் பின்பற்ைிலய நீங்கள் இந்த 
வள த்தைத்தில் பிரலவசித்திருக்கக்கூடும். நோம் அனுப்பிய 
மின்னஞ்சல் ஒன்ளை நீங்கள் திைந்தோல், பின்வருவனவற்ளை 
எம்மோல் சசோல்  முடியும்: 
• நீங்கள் அதளனத் திைந்துள்ைரீ்கள் என்பளத 
• மின்னஞ்ச ிலுள்ை எந்த இளைப்புகளை (links) நீங்கள் கிைிக் 

சசய்தீர்கள் என்பளத 

நீங்கள் எமது வள த்தைத்தில் ஒரு படிவத்ளத நிரப்பும்லபோது, 
நீங்கள் என்ன ளடப் சசய்கிைரீ்கள் என்பளத எம்மோல் போர்க்க 
முடியும்.  

 

நீங்கள் எமக்கு ஒரு சசய்திளய அனுப்பினோல், நீங்கள் 
சதரிவிக்கும் தகவல்களை நோம் லசகரிக்கக்கூடும். 
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சி  தரவுகள் பின்வரும் தரப்புக்கைினோல் லசகரிக்கப்படும்: 

எமது பங்கோைிகள்: இளவ 
வள த்தை 
உரித்தோைிகைோக அல் து 
சமூக ஊடகத் தைங்கைோக 
இருக்க ோம். 

இளையப் போதுகோப்பு வடிகட்டல் 
சதோெில்நுட்பம்: இது எமது 
வள த்தைத்ளத லமோசடி 
மற்றும் குற்ைச்சசயல்கைில் 
இருந்து போதுகோக்கின்ைது.  

குக்கீஸ் மற்றும் அது 
லபோன்ை சதோெில்நுட்பம்: 

இளவ எம்மோலும் எமது 
நம்பிக்ளகக்குரிய 
பங்கோைிகைினோலும் 
உங்கள் சோதனத்தில் 
அளமக்கப்படுகின்ைன.  
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சி  சமயங்கைில், இத் தரவுகள் மூ ம் நீங்கள் யோர் 
என்பளத சரியோக அைிந்துசகோள்ை  எமக்கு 
முடியோதிருக்க ோம். எனினும், நோம் இத் தரவுகளை 
உங்களைப் பற்ைி எம்மிடமுள்ை லவறு தகவல்களுடன் 
சதோடர்புபடுத்துலவோம். 

உதோரைம்: 

 
• நீங்கள் எமது வள த்தைத்தில் உ ோவிய பின்னர் 

ஒன்ள ன் வங்கிச் லசளவளயப் பயன்படுத்தினோல், நோம் 
இத் தரளவ உங்களுடன் சதோடர்புபடுத்தக்கூடும். அடுத்த 
முளை நீங்கள் பிரலவசிக்கும்லபோது, நோம் அத் தரளவ 
உங்களுடன் சதோடர்புபடுத்த முடியும். 

 

• நீங்கள் சமூக ஊடக கைக்குகைில் நுளெந்திருக்கும் 
அலத லவளையில் எமது வள த்தைத்தில் 
உ ோவினோல், எமது பங்கோைிகள் இத் தரளவ அக் 
கைக்குகளுடன் சதோடர்புபடுத்த முடியும். 
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உங்கள் உ ோவல் தரவுகளை 
மூன்ைோம் தரப்புக்கைினோல் 
ளவத்திருக்கப்படும் தனிப்பட்ட 
தரப்புக்களுடன் 
சதோடர்புபடுத்துதல் 
சோத்தியமோக ோம். 
 
 
எமது சட்டபூர்வமோன 
அக்களைகளுக்கு உட்படும் 
லவளைகைில் நோம் உங்கள் 
தரவுகளைப் பயன்படுத்துலவோம். 
 

உங்கள் தரவுகளைப் 
பயன்படுத்துவதற்கு எம்மிடம் 
சசல்லுபடியோன மற்றும் 
சட்டபூர்வமோன கோரைம் 
இருப்பலதோடு, அத் தரவுகள் 
உங்கள் ந ன்களைச் 
சமப்படுத்துவதோகவும் இருக்க 
லவண்டும் என்பலத இதன் 
அர்த்தமோகும். 

உங்கள் இளைய லசளவ 
வெங்குநர் 

ISP ளவத்திருக்கும் உங்கள் 
தரவுகள் 

உங்கள் உ ோவல் தரவுகள் 
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வள த்தைத்ளதச் இயக்குவதற்கும் அது எவ்வைவு 
சிைப்போகச் சசயற்படுகின்ைது என்பளதக் கண்கோைிப்பதற்கும் 
உங்கள் தகவல்களை நோம் பயன்படுத்துலவோம். அலநகமோன 
வள த்தைங்கள் அவ்வோறு சசய்கின்ைன. 

வள த்தைத்ளத வெங்குவதற்கு 

நோம் உங்கள் தகவல்ளைப் பயன்படுத்துவது: 
• நீங்கள் எமது லசளவகளைப் பயன்படுத்துவது 

எப்படிசயன்று விைங்கிக்சகோள்ை 
• வெங்கப்படும் லசளவகள் சதோடர்பில் லபோக்குளைப் 

போர்ளவயிட 
• சிைந்த இ க்குக் சகோண்ட வெங்கல்கள் மற்றும் 

லசளவகளை விருத்திசசய்ய 
• உங்களுக்கு அக்களையுள்ைதோக இருக்கக்கூடிய 

வெங்கல்கள் மற்றும் லசளவகளைக் கண்டைிய 
• உங்களுக்கோன எமது லசளவகளை லமம்படுத்த 
• எமது சந்ளதப்படுத்தல் எவ்வைவு பயனுள்ைது என்பளத 

அைிந்து அதளன முன்லனற்ை 

இத் தனிப்பட்ட தரவுகலள நாம் 
பயன்படுத்துவது எப்படி? 

எங்கள் வியோபோரத்ளத முன்லனற்றுவதற்கு 
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பாதுகாப்பு 

லமோசடி மற்றும் குற்ைச்சசயல்கைி ிருந்து உங்களையும் 
எங்களையும் போதுகோப்பதற்கோக உங்கள் தகவல்களை நோம் 
பயன்படுத்துகின்லைோம். உதோரைம்: தீங்கிளெக்கும் 
நடவடிக்ளககளைத் தடுக்க உதவுவதற்கோக எமது லசளவ 
வெங்குநர்கள் எமது வள த்தைத்தின் சக  போவளனகளையும் 
கண்கோைிக்கின்ைனர். இது உங்களையும் எங்களையும் 
போதுகோக்க உதவுகின்ைது.  

 

Google ReCaptcha என்பது எமது போதுகோப்பு வெங்குநர்கைில் 
ஒன்ைோகும். இது Google Privacy Policy மற்றும் Terms of Use 
என்பவற்ைிற்கு உட்பட்டது என்பளத உங்களுக்குக் கூறும்படி 
Google எம்ளம லகட்கின்ைது. 

எைது வலைத்தளத்லதப் பிரத்திசயகைாக்குதல் 

நீங்கள் எமது வள த்தைத்தில் பிரலவசிக்கும்லபோது, 
வள த்தைம் உங்களைப் பிரதிப ிக்கச் சசய்வதற்கோக நோம் 
லசகரித்த தரவுகளை நோம் பயன்படுத்தக்கூடும். இது 
பின்வருவனவற்ளை உள்ைடக்க ோம்: 
• எமது வள த்தை உள்ைடக்கத்ளதயும்  லசளவகளையும் 

உங்களுக்லகற்ைவோறு வடிவளமத்தல். 
• உங்களுக்குப் பயனைிக்கக்கூடிய உங்கள் தகவல்களை 

அல் து இற்ளைப்படுத்தல்ளைக் கோட்டுதல். 
• உங்களுக்கு அக்களை இருக்குசமன நோம் கருதும் வங்கி 

வசதிகள் அல் து லசளவகளைக் கோட்டுதல். 
 

https://www.google.com/policies/privacy/
https://www.google.com/policies/privacy/
https://www.google.com/policies/privacy/
https://www.google.com/policies/privacy/
https://www.google.com/policies/privacy/
https://www.google.com/policies/terms/
https://www.google.com/policies/terms/
https://www.google.com/policies/terms/
https://www.google.com/policies/terms/
https://www.google.com/policies/terms/
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ஒன்லைன் விளம்பரப்படுத்தல் 

நோம் ஒன்ள னில் விைம்பரங்களைச் சசய்யும்லபோது, உங்கள் 
தகவல்களை எமது விைம்பரப் பங்கோைிகளுடன் 
பகிர்ந்துசகோள்ைக்கூடும். 

பின்வருவனவற்ைிற்கோக அத் தகவல்களைப் பயன்படுத்தும்படி நோம் 
எமது விைம்பரப் பங்கோைிகளைக் லகட்கக்கூடும்: 

 
• நீங்கள் அவர்கைிடம் ஒரு கைக்ளக ளவத்துள்ைரீ்கைோ 

என்பளத அைிவதற்கு. 
• எந்சதந்த விைம்பரங்களை உங்களுக்கு அனுப்ப லவண்டும் 

என்பளதத் சதரிவுசசய்வதற்கு. 
• எமது விைம்பரங்களை உங்களுக்கு அனுப்புவதற்கு. 
• விைம்பரங்கைி ிருந்து உங்களை வி க்கிளவப்பதற்கு, உதோ: 

அந்த விைம்பரம் நீங்கள் ஏற்லனலவ பயன்படுத்தும் 
லசளவக்கோனதோக இருந்தோல். 

• உங்களைப் லபோன்ை சுயவிபரங்கள் சகோண்டவர்களுக்கு 
விைம்பரம் சசய்வதற்கு அல் து உங்களுக்கு அக்களையுள்ை 
விடயங்களைப் பகிர்ந்துசகோள்வதற்கு. 

• உங்களுக்கு அக்களை இருக்கக்கூடிய லவறு 
சந்ளதப்படுத்தல்களை இனங்கோண்பதற்கு. 

• எமது சந்ளதப்படுத்தல் எவ்வைவு பயனுள்ைது என்பளதயும் 
அதளன எப்படி முன்லனற்ை முடியும் என்பளதயும் 
புரிந்துசகோள்வதற்கு. 
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HSBC பின்வரும் லதளவகளுக்குச் சமூக ஊடகங்களைப் 
பயன்படுத்துகின்ைது: 

 
• உங்களுடன் சதோடர்ளப ஏற்படுத்துவதற்கு. 
• எமது வங்கி வசதிகள் மற்றும் லசளவகள் பற்ைிய 

தகவல்களைப் பகிர்ந்துசகோள்வதற்கு. 
• சி  சமயங்கைில் இதற்கோக உங்கள் தரவுகள் 

பயன்படுத்தப்பட ோம். 
• நீங்கள் சபை விரும்பும் விைம்பரங்கள் எளவசயனத் 

சதரிவுசசய்வதற்குச் சமூக ஊடகத் தைங்கள் 
இடமைிக்கக்கூடும். 

HSBC 
@HSBC 

Follow 

ேமூக ஊடகம் 
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நீங்கள் முகநூ ில் HSBC பக்கம் ஒன்ளைப் பயன்படுத்தும்லபோது, 
உங்களைப் பற்ைிய தகவல்களை Facebook Sri Lanka லசகரிக்கும். 
அத் தகவல்களுள் பின்வருவன உள்ைடங்கும்:  

முகநூல் 

நீங்கள் போர்ப்பது: நீங்கள் ஓர் 
இளைப்பின் லமல் நிற்கும்லபோது 
அல் து நிகழ்ச்சிப் பக்கம் ஒன்று 
திளரயில் இருக்கும்லபோது 

HSBC 
@HSBC 

Follow 

நீங்கள் கிைிக் சசய்வது: நீங்கள் 
சமசெஞ்சர் உளரயோடல் 
ஒன்ளைத் சதோடங்கியிருந்தோல். 

நீங்கள் கூறுவது: 

கருத்துகள் அல் து 
எதிர்விளனகள் 
லபோன்ைளவ. 

உங்கள் சசயல்கள்: 
பகிர்தல் அல் து 
பரிந்துளரத்தல் 
லபோன்ைளவ. 



|PUBLIC| 

உங்கள் அளமவிடம்: நோடு 
அல் து பிரோந்தியம். நீங்கள் 
உங்களுளடய சுயவிபரங்கைில் 
இத் தகவள  
வெங்கியிருந்தோ ன்ைி மற்றும் 
வள த்தைத்தில் 
பிரலவசித்திருந்தோ ன்ைி, இது 
நீங்கள் இருக்கும் குைிப்போன 
இடம் அல் . 

உங்கள் சோதனம் மற்றும் 
இளைய இளைப்பு 

உங்கள் முகநூல் 
சுயவிபரங்கள் மற்றும் 
பயனர் ID 

உங்கள் சசயல்கள்: நீங்கள் 
பக்கங்கைில் சச விட்ட லநரம், 
சசயல்கள் இடம்சபற்ை திகதி 
மற்றும் லநரம் அல் து நீங்கள் 
சசயள ப் புரிவதற்கு முன் 
பிரலவசித்த வள த்தைங்கள். 
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அைிக்ளகயிடல். உள்ைைிவு விைக்கம் மற்றும் 
சந்ளதப்படுத்தலுக்குப் பயன்படுத்துவதற்கோக,  HSBC இத் 
தகவல்களை அணுகும்.. முகநூலும் அவ்வோலை சசய்கின்ைது. 
முகநூ ில் எமது லசளவகைின் வெங்குதள  
முன்லனற்றுவதற்கும் சிைந்த சந்ளதப்படுத்துள  
உருவோக்குவதற்கும் இது HSBC க்கு உதவுகின்ைது.  
 

 

எமது சந்ளதப்படுத்தலுக்கு உதவக்கூடிய குக்கீஸ்களைப் 
பயன்படுத்த நீங்கள் எமக்கு இடமைித்தோல், HSBC இன் 
வள த்தைத்ளத நீங்கள் பயன்படுத்தும்லபோதும் HSBC மற்றும் 
முகநூல் இத் தகவல்களைச் லசகரிக்க முடியும். இது பற்ைி 
லமலும் அைிய அல் து இதளன நீக்கிவிட, என்ை 
வள த்தைத்திலுள்ை எமது குக்கீஸ் அைிவித்த ில் 
பிரலவசிக்கவும். “Manage Cookies” என்பளதத் சதரிவு சசய்வதன் 
மூ ம் எந்சதந்த குக்கீஸ்களுக்கு நீங்கள் இடமைிக்கின்ைரீ்கள் 
என்பளத உங்கள் கட்டுப்போட்டில் ளவத்திருக்க ோம்.  

HSBC 
@HSBC 

Follow 



|PUBLIC| 

நோம் உங்களைப் பற்ைிய தகவல்களை எங்கிருந்து 
லசகரிக்கின்லைோம் என்பளதப் பரிசீ ிக்க, Facebook Sri Lanka எம்முடன் 
சட்டபூர்வமோக இளைந்துள்ை ஓர் “இளைக் கட்டுப்போட்டோைர்” 
ஆகும். 
• எமது முகநூல் பக்கத்தி ோன உங்கள் சசயற்போடுகைி ிருந்து 
• எமது வள த்தைத்திலுள்ை Facebook pixel ஊடோக  

 

பின்வருவனவற்ளைச் சசய்வதன் மூ ம் உங்கள் தனிப்பட்ட 
தரவுகளைப் போதுகோப்பதற்கு சி  சபோறுப்புகளைப் பகிர்ந்துசகோள்ை 
நோமும் முகநூலும் இைங்கியுள்லைோம்: 
• கூட்டோன சசயற்படுத்தள  லமற்சகோள்ை இருதரப்பினருக்கும் 

சட்ட அடிப்பளட இருப்பளத உறுதிசசய்தல். 
• உங்கள் தரவுகள் சதோடர்பில் உங்கள் சட்டபூர்வ 

உரிளமகளுக்கு மதிப்பைித்தல். 
• கூட்டோன சசயற்படுத்த ின் போதுகோப்ளப உறுதிசசய்தல். 

 

நோம் இதளன எவ்வோறு சசய்கின்லைோம் என்பளத அைிய, நீங்கள் 
HSBC உடன் சதோடர்புசகோள்ை முடியும். முகநூல் சசய்வளத 
அைிய, அதனுடன் சதோடர்புசகோள்ை ோம். முகநூ ினோல் 
லசகரிக்கப்பட்டு ளவத்திருக்கப்படும் தரவுகள் சதோடர்பி ோன 
உங்கள் சட்டபூர்வ உரிளமகளும் இச் சசயன்முளையில் 
உள்ைடங்கும். 
 

முகநூல் உங்கள் தனிப்பட்ட தகவல்களை எவ்வோறு 
சசயற்படுத்துகின்ைது, அது தங்கியிருக்கும் சட்ட அடிப்பளட, 
உங்கள் உரிளமகள், முகநூ ின் சதோடர்பு விபரங்கள் என்பவற்ளை 
விரிவோக அைிந்துசகோள்ை பிரலவசியுங்கள்: 
https://www.facebook.com/about/privacy 

 

முகநூல் 

https://www.facebook.com/about/privacy
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உங்கள் உரிலைகள் 

உங்கள் தகவல்களை நோம் பயன்படுத்தும் முளை குைித்து 
நோம் கவனமோகச் சிந்திக்கின்லைோம். உங்களுக்கு மிகவும் 
நியோயமோன முளையில லய நோம் எப்லபோதும் அவற்ளைப் 
பயன்படுத்துகின்லைோம். சி  லநோக்கங்களுக்கோக நோம் 
அவற்ளைப் பயன்படுத்துவளத நீங்கள் 
விரும்போம ிருக்க ோம். 
 

பின்வருவனவற்ைிற்கோன சட்டபூர்வ உரிளம உங்களுக்கு 
உண்டு: 

 
• உங்கள் தனிப்பட்ட தகவல்கைின் பிரதிகளை 

வெங்கும்படி, திருத்தங்களைச் சசய்யும்படி அல் து சி  
சமயங்கைில் தகவல்களை நீக்கும்படி எம்மிடம் 
லகட்பதற்கு. 

• சி  சூழ்நிள கைில் உங்கள் தகவல்கள் எம்மோல் 
சசயற்படுத்தப்படுவளத ஆட்லசபிப்பதற்கு. உதோரைமோக, 
ஒன்ள ன் விைம்பரத்திற்கோக உங்கள் தனிப்பட்ட 
தகவல்களைப் பகிர்ந்துசகோள்ை லவண்டோம் என்று 
லகட்பதற்கு. 

• customersolutions@hsbc.com.lk க்கு முளைப்போடு சசய்வதற்கு. 

உங்கள் தகவல்கள் சசயற்படுத்தப்படுவளத நிறுத்த சி  
சந்தர்ப்பங்கைில் எமக்கு முடியோதிருக்க ோம். உதோரைம்: 
உங்கைின் அல் து மற்ைவர்கைின் போதுகோப்பிற்கு 
உதவுவதற்கோக நோம் அவற்ளைப் பயன்படுத்தும்லபோது. 

mailto:customersolutions@hsbc.com.lk
mailto:customersolutions@hsbc.com.lk
mailto:customersolutions@hsbc.com.lk
mailto:customersolutions@hsbc.com.lk
mailto:customersolutions@hsbc.com.lk
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ஏலனய முக்கிய தகவல்கள் 

நோம் உங்களுக்குத் சதரிவிக்க லவண்டிய லமலும் சி  
விடயங்கள் உள்ைன: 
• இடமோற்ைங்கள்: நோம் உங்கள் தகவல்களை ஆசிய 

சபோருைோதோரப் பிரலதசத்திற்கு சவைியிலும் இடமோற்ைம் 
சசய்கின்லைோம். அவ்வோறு சசய்யப்படும்லபோது உங்கள் 
தகவல்களுக்கு அலத அைவி ோன போதுகோப்பு 
கிளடக்கோமற்லபோக ோம். 

• போதுகோப்பு: உங்கள் தகவல்களைப் போதுகோப்போகவும் 
பத்திரமோகவும் ளவத்திருப்பதற்கு மளைகுைியோக்கம் 
லபோன்ை பல்லவறு வெிமுளைகளை நோம் 
பயன்படுத்துகின்லைோம். 

• கைஞ்சியப்படுத்தல்: நோம் உங்கள் தகவல்களை எமது தரவு 
கைஞ்சியப்படுத்தல் சகோள்ளகக்கு அளமவோகலவ 
ளவத்திருக்கின்லைோம். சட்ட மற்றும் ஒழுங்குபடுத்தல் 
லதளவகளுக்கு இைங்கிசயோழுகும் முகமோகவும் எமது 
சட்டபூர்வ லநோக்கங்களுக்கோகவுலம நோம் அவ்வோறு 
சசய்கின்லைோம்.  

எமது முழுளமயோன தனியுரிளம அைிவித்தல் இந்த விடயங்கள் 
பற்ைிய விரிவோன தகவல்களைக் சகோண்டுள்ைன. 
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எம்முடன் ததாடர்புதகாள்ளுங்கள். 

உங்களுக்குச் சசவிமடுக்க நோம் எப்லபோதும் ஆயத்தமோக 
இருக்கின்லைோம்.   
  
நீங்கள் எமது தரவுகள் போதுகோப்பு அலுவ ருடன் பின்வரும் 
வெியில் சதோடர்புசகோள்ை ோம்: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
இத் தனியுரிளம அைிவித்தல் கோ த்திற்குக் கோ ம் 
இற்ளைப்படுத்தப்பட ோம். மிகச் சமீபத்திய வோசகத்ளத நீங்கள் 
இந்த வள த்தைத்தில் போர்க்க ோம். 
  
களடசியோக இற்ளைப்படுத்தப்பட்டது: (திகதி) 

DPO இன் 
கவனத்திற்கு 
 
இ .24, லசர் போரன் 
ஜயதி க 
மோவத்ளத,சகோழும்பு 1 
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இத் தனியுரிளம அைிவித்தள  
வோசித்தளமக்கு நன்ைி. 

வள த்தைத்தில் மகிழ்ச்சியோக 
உ ோவுங்கள்! 


