
கற�பப:  31 ஜனவர 2014 இல  கடவரவ தடபப�ல�ரநத 
எலலல�ரககம க��டக�பபடட அற�வ�ததல�ளககக 
க��டக�லவணடய  பத�ல�ளக��ன �டடச�தத��த� 19 
அகலட�பர 2018 ஆகம.  இபலப�த சமரபபடர�ள 
மடவடடநதவ�டடத.  மடவ த��த�ககபப�னனர �.ல/ 
கற�பப�டபபடடவர�ள1டம�ரநத கத�டரநதம பத�ல�டள 
ஆட2ய�ளர ஏறறகக��ளவ�ர:

a.  2019 அகலட�பர 19ஆம த��த�யனலற� அலலத அதறக 
மனனர��லவ� தங�ளத மடவ�ளககப கப�ரததம�ன 
த�வல�டளக க��டபபதறக லவணடல��ள வ�டததம 
அதற��ன பத�ல ��டடக�பகபற�மல அநத ல7ரம அவர�ளத 
லவணடல��ள அலலத வ�ண2பபம  உள7�டட அலவல�ள 
த�ட2க�ளதத�(Dept. of Home Affairs) றகக க��டக�லவணடய 
மக��யம�ன த�வல�டள டவதத�ரபபவர�ள; அலலத

b. ஒர வ�ண2பபம அலலத லவணடல��ள19 அகலட�பர 2018 
மடவத��த�கக மனனர லமறக��ணடவர�ள, ஆன�ல 10 
கசபகரமபர 2018 ம த��த�யனலற� அலலத அதறகப ப�னனலர� 
பத�ல ��டடக�பகபறறவர�ள உள7�டடலவல�ள 
த�ட2க�ளதத�றக ஒர லவணடல��டள அலலத 
வ�ண2பபதடத லமறக��ணட அணடமய�ல 
த�ட2க�ளதத�ல த�வல வ/ங�பபடலட�ர.

அநத மடவகக ஏதவ�ன த�வல�ள மறறம வ�டயங�ள 
அவர�ளத லவணடல��ள அலலத வ�ண2பபதடதத 
கத�டரநத ��டடக�பகபறற 40 7�ட�ளககள அநத 
அற�வ�ததலககப பத�டல வ/ஙகவதறக லமலல கற�பப�டட ( 
a) அலலத ( b) ககள வரபவர�ள அனமத�க�பபடவ�ர�ள. 
லமலல கற�பப�டபபடடளள ( a )  அலலத (b) ககள 
அடஙகபவர�ள�� அற�யபபடபவர�டளத தன1ததன1ய�� 
உள7�டடலவல�ள த�ட2க�ளம கத�டரபக��ளளம



ஜனவர 31, 2014 இல கடவரவ தடபபமக�ம�ல இரநத 
அனனவரககம

ப�னபலம1. கடவரவ, எலனலபப�தக�பபத 
த�ன"ககளம(த�ன"ககளம) அதன இன"யததளதத�ல 
10 பபபரவர 2014 இல, தவறதல�க ஒர தடததனவபப 
அற�கனகனயப ப�ரசரததத.  31 ஜனவர 2014 இல 
கடவரவ தடபப வள�கதத�ல அலலத வச�பப�டதனத 
த,ரம�ன.பபதறக�கச சமகதத�ல அலலத தடபபககப 
பத�ல�க அனமநத இடஙகள.ல�ரநத ஆடகள.ன 
தன.பபடட தகவலகள அநத அற�கனகய�ல 
அடஙக�ய�ரநதன(தகவல அததம6றல).

1. த�ன"ககளதத�ன இன"யததளதத�ல�ரநத 19 பபபரவர 2014 
இலம,        இன"ய ஆவ"கக�பபகதத�ல�ரநத 27 பபபரவர 
2014 இலம பச�நதத    தகவலகள ந,ககபபடடன.2.  தவறதல�கத த�ன"ககளதத�ல பவள.ய�டபபடட 

தகவலககரயவரகள எலலல�ரன  ச�ரப�க அவரகனளப 
ப�ரத�ந�த�ததவம பசயயம மனறபப�பட�னற 30 ஆகஸட 
2015 இல ஆன"ய�ளரககச சமரபப�ககபபடடத 
(ப�ரத�ந�த�ததவ மனறபப�ட).

ப�ரத�ந�த�ததவ மனறபப�ட எனற�ல எனன?
 
3.   தன. நபர ஒரவரத அநதரஙகதத�ல தனலய�டககடய 
வனகய�ல�ன பசயல மறறம நடவடகனக  பத�டரப�ல 
அவரச�ரப�ல�ன மனறபப�டனட, அலதம�த�ரய�ன 
மனறபப�டனடகபக�ணட இனபன�ரவர�ல,  தகவல 
ப�தக�பபச சடடம,1988 (Privacy Act 1988 (Cth)) இன க?ழ 
லமறபக�ளளபபடவத  ப�ரத�ந�த�ததவ மனறபப�ட எனபபடம. 
அநத மனறபப�டடறக அடபபனடய�ன பசயல அலலத 
நடவடகனகய�ல ஏறபடட ஏத�வபத�ர இழபப அலலத 
லசததத�றக�ன நடடவ ,டடறக அநதக கடடதத�னர தகத� 
பபறவ�ரகபளனபரன ஆன"ய�ளர ஒர ப�ரகடனதனதச 
பசயயககடம.

ஏன இநத அற�வ�பப மகக�யம�னத?

4.அததம6ற�ய தகவல ப�ரசரதத�ல  ஆடகள.ன 
பச�நதததகவலகள ப�ரசரககபபடடளளனம அடஙகல�க, 
இனழககபபடட எத�வத இழபப அலலத லசததத�றக�ன 



நடடவ ,டடறக எவர�ய�னம  தகத� பபறவ�ரகள�பவன ஒர 
த,ரம�னதனதச பசயவதறக,
இநத ப�ரத�ந�த�ததவ மனறபப�ட பறற� ஆன"ய�ளரகக 
உஙகள.டம�ரநத தகவலகள லதனவபபடக�றத.

5. தகவல அததம6றல�ல ந,ஙகள ப�த�ககபபடடரநத�ல 
மறறம க?லழ கற�பப�டடவ�ற தகவலகனளக பக�டகக�மல 
வ�டட�ல, தகவல அததம6றல�ல ந,ஙகள எநதபவ�ர 
இழபனபலய� அலலத ப�த�பனபலய� அனடயவ�லனலபயனத 
த�ன த�ரபத�யனடயவத�க ஆன"ய�ளர மடவககவரககடம 
அததடன தகவல அததம6றல�ல உஙகளகக நடடவ ,ட 
க�னடகக�மல லப�கல�ம.

ந�ன எனன பசயய லவணடம?1. தகவல அததம6றல�ல ந,ஙகள எநதபவ�ர இழபனபலய� 
அலலத ப�த�பனபலய� அனடய�த�ரநத�ல, இழபபFடடகக 
ந,ஙகள தகத�னயப பபறம�டடரகள; இநத அற�வ�பனப 
ந,ஙகள உத�ச?னம பசயயல�ம.2. இநத தகவல அததம6றல�ல இழபலப� அலலத ப�த�பலப� 
உஙகளகக ஏறபடடளளத�க ந,ஙகள நமப�ன�ல, 
அததடன அநத இழபப அலலத ப�த�பபகக நடடவ ,ட 
பபறம ச�தத�யதத�றக�ன வ�யபப�னன வ�ரமப�ன�ல, 
உஙகளனடய இழபப அலலத ப�த�பப பறற�ய 
தகவலகனள ஆன"ய�ளரகக ந,ஙகள வழஙக 
லவணடம:

1.       ந,ஙகள அனபவ�தத இழபப அலலத ப�த�பபகக 
பப�ரததபமனக         கரதம எலல�ததகவலகனளயம 
ந,ஙகள கடட�யம வழஙக லவணடம.

2.  இநத தகவலகள ஒர சடடபரவம�ன ப�ரகடன வடவ�ல 
இரககல�ம அலலத உஙகள பச�நத வ�ரதனதய�ல�ன 
ஒபபம�டபபடட கறற�க அனமயல�ம. தரம�ன படவதத�ல�ன 
சடடபரவ ப�ரகடனம அலலத ஒபபம�டட கறறகக 
கனறவ�ன மத�பபள.ககபபடம. 

3.  அததம6ற�ய தகவல பவள.ய�டபபடட க�லதத�ல�ரநத 
அலலத அததம6ற�ய தகவல பவள.யFடபறற� த�ஙகள மதல�ல 
பதரயவநதத�ல�ரநத  அததம6ற�ய தகவல பவள.யFடட�ல 
த�ஙகள அனபவ�ததனம  பறற�ய வ�பரஙகள அலலத 
அதறக�ன தஙகள எத�ரநடவடகனக மறறம பபறறகபக�ணட 
ஏத�வத ச�க�சனச அடஙக�ய மரததவ அற�கனககள 
லப�னறவறனறச ச�னற�க இநத தகவலகள 
பக�ணடரககல�ம.

4.  உஙகள பச�நத வ�ரதனதய�ல இலல�ததம, உஙகள ச�ரப�க 
எழதபபடடதம�ன கடதஙகளகக கனறநதளவ�ல�ன பபறமத� 
பக�டககபபடம.



5.  க?லழ தரபபடட க�லவனரயனறககள வழஙகபபட�த 
தகவலகனள ஆன"ய�ளர தனத கரசனனகக எடகக�மல 
வ�டககடம.

 oaic.gov.au/repcomplaint இல பத�ல படவதத�லஇநதத தகவனல 
ந,ஙகள    கடட�யம தரவ�றககம பசயயலவணடம. 
repcomplaint@oaic.gov.au அலலத GPO Box 5218, Sydney  NSW  2001 
கக அனபப�யம ந,ஙகள தகவலகனளக பக�டககல�ம. 
உஙகனள அனடய�ளம க�ணபதறக OAIC  மறறம 
த�ன"ககளதனத அனமத�ககம பப�ரடட  கடட�யம�க 
(உஙகள மழபபபயர, ப�றநத த�கத� மறறம கடவரவ 
த�ன"ககளதத�ன ஏத�வத பப�ரததமனடய  அனடய�ள 
இலககம அடஙகல�க) லப�த�ய தகவலகனள ந,ஙகள 
வழஙகலவணடம. 

4. எநதவ�த தகவனலயம ஏபரல 19, 2018 அனற ப�றபகல 4.00 
ம"� அளவ�ல  ந,ஙகள அனபப�ய�கலவணடம.

ப�ரத�ந�த�ததவ மனறபப�டடல�ரநத  பவள.லயறம 
வ�யபப

5.  உஙகள ச�ரப�ல ஒர ப�ரத� ந�த�ததவ மனறபப�டடனனச 
பசயய  ந,ஙகள இ"ஙக�வ�டல மறறம  அதன ஒர 
அஙகம�க இரகக வ�ரமப�வ�டன OAIC 
இன"யததளதத�றக oaic.gov.au/repcomplaint  கக 
வரனகதநதம,  பத�ல படவதனதப பரதத�பசயதம ப�ரத� 
ந�த�ததவ மனறபப�டடல�ரநத ந,ஙகள எநத லவனளய�லம 
பவள.லயறல�ம.

6.   பவள.லயறவ�ரமப�ன�ல,  அததம6ற�ய தகவல பவள.யFட 
கற�தத நடடவ ,டடனனப பபறவதறக�ன உஙகள ஆறறல 
ப�த�பபனடயல�ம.   தயவபசயத பத�ல படவதத�லளள 
தகவலகனளக கவனம�க வ�ச�ககவம.

லகளவ�களம உதவ�யம

இநத அற�வ�ததனல வ�ளஙக�கபக�ளள அலலத பத�லள.கக 
உஙகளகக உதவ� லதனவய�ன�ல,  1300  363  992  இல 
அலலத repcomplaint@oaic.gov.au கக ம�ன அஞசல பசயத 
OAIC ஐத தயவபசயத பத�டரப பக�ளளவம.

mailto:repcomplaint@oaic.gov.au
mailto:repcomplaint@oaic.gov.au


�றிப்�:  ��வர�த் த�ப்பில்  31 ஜனவாி 2014 இல் இ�ந்த 

அைனவ�க்�மான அறிவித்த�க்�ப்  பதிலளிப்பதற்�க் �� 

அங்கத்தவர்க�க்� ேம�ம் 14 வார கால நீ�ப்ைப பதில் 

ஆைணயாளர் வழங்கியி�க்கிறார்.  சமர்�ைரக்கான ���திகதி 

இப்ேபா� 19 அக்ேடாபர் 2018 மாைல 4.00 மணி ஆ�ம்.  ேம�ம் 

ஒ� கால நீ�ப்� வழங்கப்ப�வைத எதிர்பார்க்கவில்ைல. 


