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ہوم سیف ڈ یٹا کے تحفظ کی پالیسی
ہوم سیف اپک رکن یت ی یظیم ہے جو اس کے تجی شعبے کے مالک مکان کے ارکان اور سینٹگ اور تجی کرائے جواص اور مکان
کے قاپل ق بول ای یظام کے لبے معٹار کو برقرار رکھبے میں مقامی حکام کے ساتھ کام کرپا ہے ۔
ہوم سیف محفوظ ا یبے مالزمین بر محصوص معلومات رکھبے کے لبے کی ضرورت ہے اور اس خدمت کے صارفین (ذاتی خاگیر داروں،
جود اتجن بوں ،اتجن بوں کا ای یظام کرئے اور کرایہ داروں کے لبے) لے خائے پاہر اس روز آبریشیز اور ا یبے مقاصد کی گ ھر میں محفوظ
رکھ پوری 'جیرل کوڈ آف برپکیس'' ،اداپدمس' کو 'جیرل کوڈ آف برپکیس'' ،کی رکن یت منٹڈیٹ' ،دپگر مٹداٹیس کسی تھی 'خاربر'  ،اور
ت
تھی اینی قاپوتی ذمہ دارپوں کے ساتھ عمٹل کے لبے ۔

ہوم سیف قاپون کے ساتھ عمل کرئے کے لبے ڈ یٹا برویٹکشن اپکٹ  1998کے ساتھ الئن میں کے ساتھ نمٹا خائے گا کسی
تھی ذاتی ڈ یٹا کو تقننی یٹائے کے لبے مصروف عمل ہے ،ذاتی معلومات جمع کی خائے گی اور کافی کا اسیعمال کٹا ،محفوظ طر تقے
سے محفوظ کٹا خاپا ہے اور غیر قاپوتی طور بر کسی دوسرے شحص کو اپکشاف نہیں

اس پالیسی کا مفصد ہوم سیف عملے کے ذاتی ڈ یٹا اور اقراد جن کو ڈ یٹا سنیھاال ہے  /ہوم سیف مالزمین کی طرف سے عملدرآمد
م
ڈ یٹا کے تحفظ کی ضرورپات کی اور گھر کو محفوظ مالزمین کے ڈ یٹا کے تحفظ کے طرتقہ کار کے مظاپق میں کام ہے کہ کمل طور
بر آ گاہ ہیں ہنٹڈل کرئے کا سامان اس پات کا تقین کرئے کے لبے ہے .یہ دسٹاوبز تھی ی یظیم کے اپدر اپدر اہم ڈ یٹا کے تحفظ

کے طرتقہ کار بر روسنی ڈالی گنی

آتھ د یٹا برویٹکشن اپکٹ کے اصولوں مظاپق گ ھر محفوظ ذاتی کواتف گا جو تقننی ہو خاۓ گا
 م یصقایہ اور قاپوتی طور بر خاصل کی اور جب پک خاص سراتط پوری کی عمل کاری ہو گا نہیں
 خاصل کی اپک محصوص اور روا مفصد
 درست اور رکھا پازہ برئن

 کے لبے مٹاسب سٹکورتی اقدامات
 کے پا تع کواتف مصامین

 کے حفوق کے مظاپق کاررواتی ضروری

 کو پورتی معاشی عالقے (ای ای اے سے پاہر) من یقل ہوئے سے زپادہ وقت م یعقد ہوگی
براسیسٹگ'” ”processingکی تعرتف یہ ہے کہ ،:خاصل کرئے کا اسیعمال کرئے ہوئے ،،اتعقاد برمیم،
اپکشاف ،یٹاہ کرئے اور ذاتی ڈ یٹا کو خارج کرئے .اس کے ساتھ ساتھ اس کمن بوبر بر رکھا اس کو کچھ کاعذ کی ٹنٹاد بر

ذاتی ڈ یٹا تھی سامل ہے

1

The Home Safe Scheme | thehomesafescheme.org.uk

Version 1.0

ذاتی ڈ یٹا وال یت کوڈ نہیرئن برپکیس مننی ہے جس بر اجھی ڈ یٹا گورٹیس کے پاتچ اہم اصولوں سے یتہ خلٹا ہے .ہوم
محفوظ نمام ذاتی معلومات بر عملدرآمد ،تعنی کے سلشلے میں یہ کوڈ بر عمل کرئے کی کوشش کرئں گے
Accountability 
ان لوگوں ہنٹڈل کرئے کی ذاتی کواتف عوامی اعیماد اور حقاظت کی تجی معلومات خاصل کرئے میں مدد کے لبے

بریشدد کواتف کے اصولوں کی پیروی کرئں ۔
Visibility: 

کواتف مصامین خا ہبے کہ ا یبے آپ کو اپک ی یظیم تھی جس کے پارے میں معلومات پک رساتی خاصل ہے ۔ یہ علط
ذاتی کواتف کو صحیح کر دپا ہے اور جو اس کواتف پک رساتی تھی ہے خا یبے کا جق تھی سامل ہے ۔
Consent: 
جمع اور ذاتی کواتف کا اسیعمال م یصقایہ اور خالل اور اسیعایہ کے آتھ ڈ یٹا کے تحفظ کے اصولوں کے مظاپق ہوپا
خا ہبے ۔ ذاتی کواتف ضرف اسیعمال کٹا خاپا خا ہبے کے مقاصد کی طرف سے ڈ یٹا موصوع جس کے لبے ،ذاتی کواتف
اپک ٹیسری پارتی کے ساتھ حصہ داری کرپا ہے پا کسی اور مفصد کے لبے اسیعمال کٹا خاپا ہے پو ،کواتف موصوع کی
رصامٹدی واصح طور بر رکن یت کے منٹڈیٹ اور کرایہ داروں کے خاربر بر فی خاصل کرپا گا ۔
Access: 
ہر اپک کے رولز اور ی یظیم کے اپدر جو ان کی تجی معلومات پک رساتی خاصل ہے اور جو اس کواتف اسیعمال ہے
اقراد کے گروہوں کو خا یبے کا جق خاصل ہوپا خا ہبے ۔
Stewardship: 
ت ھر کواتف زپدگی کی مدت اس ڈ یٹا کی حقاظت کے لبے قرض کی دپکھ تھال کٹا ان کی تجی معلومات اکیھا کر رہا ہے
۔
وم سیف دپگر اتجیسبوں اور رازداری برقرار رکھبے کے لبے ضرورت کے ساتھ معلومات کا اشیراک کرئے کی ضرورت کے
درمٹان پوازن خاصل کرئے کی کوشش کرے گا .اس پالیسی کو تقین ہے کہ معلومات دوسروں کو مہٹا کٹا خاپا

ہے جہاں یہ مشق کے گ ھر محفوظ 'جیرل اخالق کی سالمیت کو برقرار رکھبے کے مفصد کے لبے اپک ،پکشاں ذمہ دار اور
محفوظ اپداز میں کٹا خائے گا ہو خائے کرئے کے ارکان ،ان کے کرایہ داروں اور ٹیسری پارتی کی اتجیسبوں کے لبے
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اپک ٹنٹاد قراہم کرپا ہے 'اور قاپوتی ذمہ دارپوں کے ساتھ عمل .کی رکن یت کے منٹڈیٹ 'اور گ ھر محفوظ' کرایہ دار خاربر
' ،م یعلقہ ٹیسری پارتی اتجیسبوں لوکل اتھارتی (کویشل) کے مجاز افسران سامل ہو سکبے ہیں ،پولیس اتھارتی ،آگ اور ریشک بو
سروس اور پارڈر اتجیسی  /امٹگریشن حکام اور کسی تھی میں کہا خاپا ہے کے طور بر ہوم محفوظ نہن ی یظیموں .اراکین
معلومات پک ان کی رصامٹدی سے م یعقد کٹا خا رہا ہے اور ممکتہ طور بر دوسروں کو مہٹا کی ہے کہ وہ 'برپکیس کے

جیرل کوڈ' سمیت رکن یت منٹڈیٹ اور م یعلقہ دسٹاوبزات بر دسیحط کرئے وقت دے گا' .کرایہ دار خاربر' سائن ان کرئے

وقت م یصرف اشی لبے ان کی رصامٹدی دے گا.

تعض خاالت میں ڈ یٹا برویٹکشن اپکٹ ذاتی معلومات ڈ یٹا موصوع کے مرضی کے تغیر قاپون پاقذ کرئے والے اداروں
کو دی خائے اور ان خاالت میں گھر محفوظ درجواست کی معلومات ظاہر کرے گا کی اخازت د یٹا ہے .پاہم ،ہوم سیف
کو تقننی یٹائے گی کی درجواست خابز ہے اور م یعلقہ ادارے کے اپک مجاز افسر کی طرف سے یٹاپا گٹا ہے کہ.
ہوم سیف اس طرح کی معلومات سے م یعلق اقراد کی فہرست کی طرف سے کاررواتی کی ذاتی معلومات کی افشام بر
عوامی رجشیر ہے کہ رجشیریشن جوالہ  ZA115419کے تحت معلومات کمشیر کے دفیر کی طرف سے رکھا خاپا ہے
رتکارڈ کروائے خائے ہیں ۔ گھر محفوظ سکیم ل اینی رجشیریشن سری یفٹکٹ ساالیہ تجدپد کر دی اور گ ھر محفوظ سکیم لمنٹڈ،
قلعہ خکی ،مایینیمور ہل ،کویشیروگہ ،دوپکیسٹیر  DN12 3ENد یٹا برویٹکشن اپکٹ تھی ،ڈ یٹا کٹیرولر کا پام ہے ۔
یہ ڈ یٹا برویٹکشن پالیسی کسی تھی طرح میں یٹدپل کرپا ہے پو یبے ورژن گ ھر تجورپاں کی ویب سایٹ بر رکھا خائے گا اور
اس پالیسی کے لبے لٹک ذپل تحربر کی ویب سایٹ بر www.thehomesafescheme.org.uk

میں پاپا خا سکٹا ہے ۔ اس ویب سایٹ کا پاقاعدگی سے دورہ کر تقننی ہو خاۓ گا کہ آپ ہمیشہ کون شی معلومات
جمع کرئے سے آ گاہ ہیں ،کس طرح اسے اسیعمال کٹا خاپا ہے ،اور کٹا خاالت میں یہ دپگر جماع بوں کے ساتھ اشیراک
کٹا خا سکٹا ہے ۔
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