
சமூக ஊடகங்கள் த ொடர்பில் HSBCயின் சமூக வழிகொட்டு ல்கள் 

 

உங்கள் பெயர், முகவரி, ெிறந்த திகதி, வங்கிக் கணக்கு இலக்கம், கடன் அட்டட 
இலக்கம் பெோன்ற தனிப்ெட்ட தகவல் எதடனயும் ஃபெஸ்புக், டுவிட்டர், மற்றும் 
ஏடனய சமூக ஊடகத் தளங்களில் ெகிர்ந்துபகோள்ள பவண்டோபமன HSBC 
உங்களுக்குக் கண்டிப்ெோன முடறயில் ெரிந்துடை பசய்கின்றது. அத்தடகய 
ஏபதனும் தகவடல நீங்கள் ெகிர்ந்துபகோண்டோல் அதனோல் ஏற்ெடக்கூடிய 
இடர்களுக்கு நீங்கபள பெோறுப்பெற்க பநரிடும். ஏபதனும் தனிப்ெட்ட தைவுகடள 
சமூக ஊடகங்களில் இடுடக பசய்யும்ெடி HSBC ஒருபெோதும் உங்கடளக் பகட்கோது.  
 

 ெின்வரும் எடதபயனும் ஊக்குவிக்கும், ெரிந்துடைக்கும் அல்லது தூண்டும் 
விடயங்கடள தயவுபசய்து இடுடக பசய்ய பவண்டோம்: சூதோட்டம் அல்லது 
ஒன்டலன் கஸிபனோ, ஸ்பெோட்ஸ் புக்கீஸ், ெிங்பகோ அல்லது பெோக்கர் 
சீட்டோட்டம் பதோடர்புடடய ஏபதனும் விடயம்.   

 சுடுகலன்கள்/ஆயுதங்கள்/பவடிமருந்துகளின் ெோவடன, ஏபதனும் 
சட்டவிபைோத மருந்துகள், விெசோைம், ஆெோசப் ெடங்கள்.  

 நிர்வோணம், தூஷணம் அல்லது வயது வந்பதோருக்கு மட்டுமோன விடயங்கள், 
வன்முடற அல்லது மதுெோனம் மற்றும் புடகயிடலப் ெண்டங்களின் 
ெோவடன.   

 எவபைனுபமோரு நெருக்கு, அைசோங்கத்திற்கு அல்லது நிறுவனத்திற்கு எதிைோக 
ஆயுதபமந்துதல் அல்லது பவறு வழியில் ஏபதனும் அைசோங்கத்திற்குச் 
சவோல் விடுத்தல் அல்லது அதடனக் கவிழ்ப்ெதற்கு முடனதல்.  

 

அல்லது பவறு வழியில் ெின்வரும் விடயங்கடள உள்ளடக்கிய இடுடககளும் 
தவிர்க்கப்ெட பவண்டும்:  

 ஆெோசமோன, அநோகரிகமோன, அவதூறோன, இழிவோன, பகவலமோன 
மற்றும்/அல்லது சட்ட விபைோதமோன விடயங்கள்.  

 ஏபதனும் மூன்றோம் தைப்ெின் ஆக்கிபயோன் உரிடம, வர்த்தகச் சின்னம், 
தனியுரிடம அல்லது பவறு தனிப்ெட்ட அல்லது ெிைத்திபயக உரிடமகள் 
உள்ளிட்ட உரிடமகடளச் சீைழிக்கும் அல்லது பவறு வழியில் மீறும் 
விடயங்கள்.    

 வஞ்சகமோன அல்லது பமோசடியோன விடயங்கள்.    
 ஒரு நெருக்கு, குழுவினருக்கு  அல்லது மற்றுபமோரு வடலத்தளப் 

ெோவடனயோளர்களுக்கு எதிைோக, அவர்களின் சோதி, வயது, ெோலினம், 



இயலோடம, ெோலியல் பநோக்குநிடல, இனம், மதம், அைசியல் சோர்புநிடல, 
ெிறந்த நோடு, ெிைஜோவுரிடம, ெைம்ெடை, விவோக நிடல, முதுடம, உள 
மற்றும் உடற் குடறெோடு அல்லது நிடலயின் அடிப்ெடடயில் 
பவறுக்கத்தக்க அல்லது ெோைெட்சமோன, இழிவோன அல்லது பகவலமோன 
கருத்துகடள பவளியிடுதல் அல்லது ஒரு ெண்டம், பசடவ, பதோழிற்றுடற 
அல்லது நிறுவனத்டதப் ெோதிக்கக்கூடிய முடறயில் விபைோதமோன அல்லது 
குபைோதமோன உத்திகடளக் டகயோளுதல்.  

 இைகசியத் தன்டமக்கோன ஏபதனும் கடப்ெோட்டிடன மீறுகின்ற இைகசியத் 
தகவல்கள்.  

 ஏபதனும் வழியில் ஒரு கணினியின் பசயற்ெோட்டிற்குத் தீங்கு பசய்யும் 
பநோக்குடன் வடிவடமக்கப்ெட்ட ஏபதனும் டவைசுகள், ஸ்டெபவயோர், 
மல்பவயோர் அல்லது பவறு தீங்கிடழக்கும் கூறுகள்.   

 ஸ்பெம் (Spam) விளம்ெைங்கள் அல்லது HSBC யுடன் பதோடர்ெில்லோத 
வழங்கல்கள், வங்கி வசதிகள். பசடவகள் மற்றும் வடலத்தளங்கள்.   

 

திங்கள் முதல் பவள்ளி வடை பெோது மற்றும் வங்கி விடுமுடறகள் தவிர்ந்த 
பவடல நோட்களில் மு.ெ. 9.00 க்கும் ெி.ெ. 5.00 க்கும் இடடபய HSBC ஸ்ரீலங்கோ 
ஃபெஸ்புக் ெக்கத்டத நோம் இற்டறப்ெடுத்திக் கண்கோணிக்கின்பறோம்.  
 

நீங்கள் எமது உள்ளடக்கத்டத ெகிர்ந்துபகோண்டு like/follow us பசய்தோல் எமக்கு 
மகிழ்ச்சி. புதிய followers மற்றும் ெக்கங்கடள நோம் தன்னியக்கமோக like/follow  back 

பசய்வதில்டல. நோம் உங்கடள follow பசய்யோவிட்டோல், HSBCயிடமிருந்து ஏபதனும் 
வடகயோன ஒப்புதல் கிடடத்துள்ளபதன்ெது அதன் அர்த்தமோகோது.     
 

HSBCக்கு அல்லது HSBCஐ ெற்றி மக்கள் சமூக ஊடகத் தளங்களில் என்ன 
பசோல்கிறோர்கள் என்ெடதத் தீவிைமோக அவதோனித்துவரும் நோம், உங்கள் 
கருத்துகளுக்கு மதிப்ெளிக்கின்பறோம். எனினும், சமூக ஊடகத் தளங்கள் 
ெகிைங்கமோனடவ என்ெதோல், எல்லோ விடயங்களிலும் ெதில் நடவடிக்டக 
எடுக்கபவோ அல்லது ஈடுெடபவோ எம்மோல் முடியோது.    
 

HSBCயின் சமூக ஊடகப் ெிைசன்னங்கள், ஃபெஸ்புக் அல்லது டுவிட்டரிலோன 
பநைடிச் பசய்திகள் ஊடோக தனிப்ெட்ட கணக்கு விெைங்கடள கலந்துடையோட 
இடமளிக்கோது. அத்தடகய தகவல்கடளப் ெகிர்ந்துபகோள்ளும் பதடவயுள்ள 
ஏபதனும் விசோைடண உங்களிடம் இருப்ெின், ெட்டியலிடப்ெட்டுள்ள பதோடலபெசி 
இலக்கங்களில் ஒன்றினூடோக எம்முடன் பதோடர்புபகோள்ளுங்கள்  


