
 
 

ਗਾਹਕ ਡਾਟਾ ਸਬੰਧੀ ਹੱਕ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨ ਿੱਜਤਾ 
ਗਾਹਕ ਡਾਟਾ ਸਬੰਧੀ ਹੱਕ ਕੀ ਹਨ? 

ਗਾਹਕ ਡਾਟਾ ਹੱਕ (Consumer Data Right) (CDR) ਤੁਹਾ  ੰ   ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਟਾ (ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ) ਉੱਪਰ ਵਧੇਰਾ 
ਨ ਯੰਤਰਣ ਨ ੰਦੇ ਹਨ, ਨਜਸ ਨਵੱਚ ਇਸ   ੰ  ਸੁਰੱਨਿਅਤ ਤਰੀਕੇ  ਾਲ ਨਕਸ ੇਨਵਸ਼ਵਸਪਾਤਰ ਤੀਜੇ ਨਧਰ  ੇ  ਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ   ੀ 
ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ, ਅਤੇ ਵਪਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। 

CDR  ਾ ਉ ੇਸ਼ ਹੈ ਤੁਹਾ  ੰ  ਤਹੁਾਡੇ ਪਨੈਸਆਂ, ਸਹ ਲਤਾਂ ਅਤੇ ਹਰੋ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉੱਤੇ  ਜ਼ਰ ਰੱਿਣ ਨਵੱਚ ਮ   ਕਰ ੀ, ਅਤੇ ਸ ਮੁਿ 

ਵੱਿ ਵੱਿ ਸੇਵਾਵਾਂ  ੀ ਤੁਲ ਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ   ਸਰੀ ਨਵੱਚ ਤਬ ੀਲ ਕਰ    ੰ  ਹੋਰ ਅਸਾ  ਬਣਾਉਣਾ।   

CDR ਇਹ ਉ ੇਸ਼ ਵੀ ਰੱਿ ਾ ਹੈ ਨਕ ਸੇਵਾ ਪਰ ਾ  ਕਰ  ਵਾਨਲਆਂ  ਰਨਮਆ   ਵੀ ੀਕਰਣ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ   ੰ  ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ, 

ਨਜਸ  ਾਲ ਤੁਹਾ  ੰ  ਤਹੁਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਨਵੱਚ ਮ   ਨਮਲ ਸਕੇ।  

ਇਸ  ੀ ਸ਼ੁਰ ਆਤ ਬੈਨਕੰਗ ਿਤੇਰ ਨਵੱਚ ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹ।ੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅ  ਇਹ ਊਰਜਾ ਅਤੇ   ਰ ਸੰਚਾਰ 

ਸਮੇਤ, ਅਰਥ-ਨਵਵਸਥਾ  ੇ   ਸਰੇ ਿੇਤਰਾਂ ਨਵੱਚ ਸ਼ੁਰ  ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  

CDR ਪਰਣਾਲੀ  ੀ ਬਣਤਰ ਇਸ ਨਹਸਾਬ  ੀ ਹੈ ਨਕ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਟਾ   ੰ  ਸੁਰੱਨਿਅਤ ਰੱਨਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਨ ਿੱਜਤਾ  ੀ ਸੁਰੱਨਿਆ  ੇ 
ਮਜ਼ਬ ਤ ਤਰੀਕੇ ਇਸ ਪਰਣਾਲੀ  ੇ ਅੰ ਰ ਹੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹ , ਅਤੇ ਕਈੋ ਪਰ ਾ ਕਰਤਾ (provider) ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਟਾ ਤੱਕ ਨਸਰਫ਼ 

ਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕ ਾ ਹੈ ਜ ੇਉਹ ਮਾ ਤਾ ਪਰਾਪਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜ ੇਤੁਸੀਂ ਇਸ  ੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨ ੱਤੀ ਹੋਵੇ। 

ਔਸਟਰੇਲੀਅ  ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਨਮਸ਼ ਰ  ਾ  ਫ਼ਤਰ (OAIC) CDR ਪਰਣਾਲੀ  ੇ ਨ ਿੱਜਤਾ ਸਬੰਧੀ ਪਨਹਲ ਆਂ   ੰ  ਲਾਗ  ਕਰ ਾ ਹ ੈਅਤੇ 
ਤੁਹਾਡਾ CDR  ਾ ਡਾਟਾ ਨਕਵੇਂ ਸੰਭਾਨਲਆ ਨਗਆ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸ਼ਕਾਇਤਾਂ  ੇ  ਾਲ  ਨਜੱਠ ਾ ਹ।ੈ   

ਔਸਟਰੇਲੀਅ  ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜੀ ਅਤੇ ਿਪਤਕਾਰ ਕਮੀਸ਼  (Australian Competition and Consumer Commission) 

(ACCC)  ੀ ਨਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰ  ੀ ਹੈ ਸੇਵਾ ਪਰ ਾ ਕਰਤਾਵਾਂ   ੰ  ਮਾ ਤਾ ਪਰ ਾ  ਕਰ ੀ ਅਤੇ CDR  ੇ ਨ ਯਮਾਂ   ੰ  ਲਾਗ  ਕਰ ਾ। 

CDR ਡਾਟਾ ਕੀ ਹੈ? 

ਤੁਹਾਡੇ CDR  ੇ ਡਾਟਾ ਨਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰ  ੀ ਹੈ ਤਹੁਾਡੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਜਵੇਂ ਨਕ ਤੁਹਾਡਾ  ਾਂ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵੇ, ਅਤੇ  ਾਲ ਹੀ 
ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਵਸਥਾਰ ਪ ਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਕ ਤੁਸੀਂ ਨਕਸ ੇਉਤਪਾ  ਜਾਂ ਸੇਵਾ   ੰ  ਨਕਵੇਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ੇ ਹ।ੋ  

ਤੁਹਾਡਾ CDR ਨਕਸ ੇ‘ਡਾਟਾ ਧਾਰਕ’ ਵੱਲੋਂ ਰੱਨਿਆ ਜਾਂ ਾ ਹੈ ਨਜਵੇਂ ਨਕ ਕਈੋ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹਰੋ ਸੇਵਾ ਪਰ ਾ ਕਰਤਾ। 

ਮੈਂ ਆਪਣਾ CDR ਡਾਟਾ ਨਕਵੇਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂ? 

CDR ਅਧੀ , ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਨਿਅਤ ਤਰੀਕੇ  ਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪਸੰ   ੇ ਨਕਸ ੇਮਾ ਤਾ ਪਰਾਪਤ ਪਰ ਾ ਕਰਤਾ  ੇ  ਾਲ 

ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕ ੇ ਹੋ। ਪਰ ਾ ਕਰਤਾਵਾਂ (Providers)   ੰ  ‘ਮਾ ਤਾ ਪਰਾਪਤ ਡਾਟਾ ਪਰਾਪਤਕਰਤਾ’ (accredited data 

recipients) ਵੀ ਕਕਹਾ ਜਾਂ ਾ ਹੈ। 
 



 
 

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ CDR ਡਾਟਾ  ਾ ਇਸਤੇਮਾਲ  ਵੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ  ੀ ਪੜਤਾਲ, ਤੁਲ ਾ ਅਤੇ ਪਰਾਪਤੀ ਕਰ   ੇ ਲਈ ਕਰ ਸਕ ੇ ਹ।ੋ 
ਉ ਾਹਰਣ  ੇ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਡਾਟਾ ਸ਼ਾਇ  ਨਕਸ ੇਅਨਜਹੇ ਪਰ ਾ ਕਰਤਾ  ੇ  ਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ   ੀ ਚੋਣ ਕਰੋਗੇ ਜੋ ਨਕ ਬਜਟ 

ਬਣਾਉਣ  ੀ ਜਾਂ ਬਚਤ  ੀ ਐਪ  ੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਾ ਹੈ। 
 

CDR ਤੁਹਾ  ੰ  ਚੋਣ ਕਰਣ ਨ ੰ ਾ ਹੈ:  

• ਨਕਹੜੇ ਪਰ ਾ ਕਰਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਟਾ ਵੇਿ ਸਕ ੇ ਹ  ਜਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕ ੇ ਹ  

• ਨਕਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਡਾਟਾ ਟਰਾਂਸਫ਼ਰ (ਤਬਾਦਲਾ) ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈ

• ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਟਾ ਨਕਸ ਮਕਸ  ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ 

• ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਟੇ  ੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ   ੰ  ਨਕਸ ਵੇਲੇ ਰੋਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀ ਾ ਹ ੈ

• ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਟੇ   ੰ   ਸ਼ਟ ਕਰ ਨ ੱਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕਨਹ ਸਕੋ ਜ ੇਉਹਅੱਗੇ  ਾ ਚਾਹੀ ਾ ਹੋਵੇ  

ਇੱਕ ਵਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮਾ ਤਾ ਪਰਾਪਤ ਪਰ ਾ ਕਰਤਾ ਚੁਣ ਲੈਂ ੇ ਹ,ੋ ਤਾਂ ਨਕਸੇ ‘ਡਾਟਾ ਧਾਰਕ’ ਨਜਵੇਂ ਨਕ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਕੋਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ 
CDR ਡਾਟਾ  ੀ ਪਰਾਪਤੀ  ੀ ਪਰਨਕਨਰਆ ਨਵੱਚ ਉਹ ਪਰ ਾ ਕਰਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਰਗ  ਰਸ਼  ਕਰਣਗੇ।   

ਤੁਹਾ  ੰ  ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਨਕ ਇਸ ਨਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ  ੋਵੇਂ ਵਪਾਰਾਂ  ਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਟਾ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 

ਮੈਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਕਵੇਂ  ੇਵਾਂ? 

ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਟਾ  ੇ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ  ੇਣਾ, ਤਹੁਾਡੀ ਨ ਿੱਜਤਾ  ੀ ਸੁਰੱਨਿਆ ਕਰ   ਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪ ਰ  ਨਹੱਸਾ 
ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਾ ਤਾ ਪਰਾਪਤ ਪਰ ਾ ਕਰਤਾ ਤੁਹਾਡਾ CDR ਡਾਟਾ ਨਸਰਫ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ  ਾਲ ਹੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕ ਾ ਹੈ।  

ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀ ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਸਨਹਮਤ ਹੋਏ ਮਕਸ   ੇ ਲਈ ਹੀ ਨ ੱਤੀ 
ਗਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀ ੀ ਹੈ। ਇਹ ‘ਸਨਹਮਤੀ-ਭਾਵ’ (implied) ਜਾਂ ‘ਮੰ  ਨਲੱਤੀ ਗਈ (presumed)’  ਹੀਂ ਹੋ ਸਕ ੀ, ਜਾਂ ਮ ਲ 

ਸੈਨਟੰਗ (default setting) ਜਾਂ ਪਨਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੋਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵਕਲਪ  ੇ  ਾਲ ਵੀ ਪਰਾਪਤ  ਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕ ੀ।  

ਇਜਾਜ਼ਤ  ੇਣ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਂ  ਾਲ ਜਾਣ  ਹੋਣੇ ਚਾਹੀ ੇ ਹ ੋਨਕ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਟਾ ਨਕਵੇਂ ਇਸਤੇਮਾਲ 

ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  

ਤੁਸੀਂ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਕ ਨਕਹੜਾ ਡਾਟਾ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਨਕਵੇਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਕੰ ੀ  ੇਰ ਤੱਕ 

ਇਸ   ੰ  CDR ਪਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਾ ਚਾਹੁੰ  ੇ ਹ।ੋ  

ਤੁਸੀਂ ਨਕਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਡਾਟੇ ਨ ੂੰ  ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਬੂੰਦ ਕਰ ਸਕ ੇ ਹ।ੋ ਤੁਹਾਡੇ CDR ਡਾਟੇ  ੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ  ੀ 
ਤੁਹਾਡੀ ਸਨਹਮਤੀ  ੀ ਨਮਆ  12 ਮਹੀਨ ਆਂ ਬਾਅ  ਿਤਮ ਹੋ ਜਾਂ ੀ ਹੈ। 

ਨਕਸ ੇਮਾ ਤਾ ਪਰਾਪਤ ਪਰ ਾ ਕਰਤਾ   ੰ  ਚਾਹੀ ਾ ਹੈ ਨਕ ਨਸਰਫ਼ ਅਨਜਹ ੇਡਾਟੇ  ੀ ਪਰਾਪਤੀ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੇ ਨਜਸ 

ਡਾਟੇ  ੀ ਲੋੜ ਵਾਜਬ ਤੌਰ ਤੇ ਨਕਸ ੇਉਤਪਾ  ਜਾਂ ਸੇਵਾ   ੰ  ਪਰ ਾ  ਕਰ   ੇ ਲਈ ਹੋਵੇ।  



 
 

ਕੀ ਮੈਂ CDR  ਾ ਡਾਟਾ ਨਕਸੇ ਸੰਯੁਕਤ ਿਾਤੇ (joint account) ਤੋਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕ ਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ? 

ਜ ੇਤੁਸੀਂ ਨਕਸ ੇਸੰਯੁਕਤ ਿਾਤੇ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਜਾਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਾ ਚਾਹੁੰ  ੇ ਹ,ੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾ  ੰ  ਅਤੇ   ਜੇ ਿਾਤਾ ਧਾਰਕ  ੋਹਾਂ   ੰ  
ਸਨਹਮਤ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨਕ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕ ਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਵਾ ਪਰ ਾ  ਕਰਤਾ ਨਕਸ ੇਔ ਲਾਇ  ਿਾਤਾ ਪਰਬੰਧ  ਸੇਵਾ ਰਾਹੀਂ, 
ਤੁਹਾ  ੰ  ਤਹੁਾਡੀਆਂ ਪਨਹਲੀਆਂ ਪਸੰ ਾਂ (preferences)   ੰ  ਜ਼ਾਹੀਰ ਕਰਣ  ੀ ਇਜਾਜ਼ਤ  ੇਵੇਗਾ। 

ਇਸ ਸੇਵਾ ਰਾਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ   ਜਾ ਿਾਤਾ ਧਾਰਕ  ੋਵੇਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਸੰ ਾਂ  ਾ ਪਰਬੰਧ  ਕਰ ਸਕ ੇ ਹ,ੋ ਨਜਸ ਨਵੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ 

ਹੈ ਨਕ ਜੇ   ਜਾ ਿਾਤਾ ਧਾਰਕ ਤਹੁਾਡੇ ਪੱਿੋਂ CDR ਡਾਟੇ  ੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ  ੀ ਬੇ ਤੀ ਪਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼  ਾਲ ਿੁਸ਼ ਹੋ। 

ਮੈਂ ਆਪਣੇ CDR  ੇ ਡਾਟੇ  ਾ ਪਰਬੰਧ  ਨਕਸ ਤਰੀਕੇ  ਾਲ ਕਰ ਸਕ ਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ? 

CDR ਪਰ ਾ ਕਰਤਾਵਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਨਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਔ ਲਾਇ  ਿਪਤਕਾਰ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਨਜਸ   ੇ

 ਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਟੇ  ੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ  ੀ ਗਤੀਨਵਧੀ  ਾ ਪਰਬੰਧ  ਕਰ ਸਕੋ।  

ਤੁਸੀਂ ਨਕਸ/ਨਕ ਹ ਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਸਨਹਮਤੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਹੁਾਡਾ ਡਾਟਾ ਨਕਸ/ਨਕ ਹ ਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹ ੋਨਰਹਾ ਹੈ, 
ਤੁਹਾ  ੰ  ਇਸ  ੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਹੁਾਡੇ ਔ ਲਾਇ  ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਰਾਹੀਂ ਨਮਲੇਗੀ।  

ਔ ਲਾਇ  ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਤੁਹਾ  ੰ  ਇਸ ਚੀਜ਼  ੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ  ੇਵੇਗਾ ਨਕ ਆਪਣੀ ਸਨਹਮਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵੋ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਨਹ ਸਕੋ 
ਨਕ ਨਜਸ ਵਕਤ ਤੋਂ ਬਾਅ  ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਟੇ  ੀ ਲੋੜ  ਾ ਰਨਹ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਡਾਟੇ   ੰ  ਨਮਟਾ ਨ ੱਤਾ ਜਾਵੇ। 

CDR ਪਰਣਾਲੀ ਹਠੇ ਆਉਂ ੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ   ੰ  ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ‘CDR  ੀਤੀ’ ਨਤਆਰ ਕਰ ਕੇ ਤਹੁਾ  ੰ  ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣੀ 
ਹੁੰ  ੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਵਸਥਾਰਪ ਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀ ੀ ਹੈ ਨਕ ਤੁਹਾਡੇ CDR ਡਾਟਾ  ਾ 
ਪਰਬੰਧ  ਨਕਸ ਤਰੀਕੇ  ਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਤੁਹਾ  ੰ  ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ  ੱਸੇਗਾ ਨਕ ਜੇ ਤੁਹਾ  ੰ  ਲੱਗੇ ਨਕ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਟੇ  ਾ ਗਲਤ 

ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰ ਾ ਚਾਹੀ ਾ ਹ ੈ। 

ਮੈਂ ਆਪਣੇ CDR ਡਾਟੇ   ੰ  ਸਹੀ ਨਕਸ ਤਰੀਕੇ  ਾਲ ਕਰ ਸਕ ਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ? 

ਜ ੇਤੁਹਾਡਾ CDR ਡਾਟਾ ਗਲਤ, ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਚੱੁਨਕਆ, ਅਧ ਰਾ ਜਾਂ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਣ ਯੋਗ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ ਨਕ ਆਪਣੇ ਡਾਟੇ 
  ੰ  ਸਹੀ ਕਰ  ਲਈ ਕਨਹ ਸਕੋ।  

ਜ ੇਤੁਹ  ੰ  ਲੱਗ ਾ ਹੈ ਨਕ ਤੁਹਾਡਾ CDR ਡਾਟਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਵਪਾਰ   ੰ  ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਕੇ ਉ ਹ ਾਂ   ੰ  ਇਸ   ੰ  ਸਹੀ ਕਰ  

ਲਈ ਕਨਹ ਸਕ ੇ ਹੋ।  

ਜ ੇਉਹ ਵਪਾਰ ਤੁਹਾਡੇ CDR ਡਾਟੇ   ੰ  ਸਹੀ  ਹੀਂ ਕਰ ਾ, ਤਾਂ ਉ ਹ ਾਂ   ੰ  ਲਾਜ਼ਮੀ ਤਰੌ ਤੇ ਤੁਹਾ  ੰ   ੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨਕ ਅਨਜਹਾ ਨਕਓਂ 

ਅਤੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨਕ ਜ ੇਤੁਸੀਂ ਉ ਹ ਾਂ  ੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ  ਹੀਂ ਹ ੋਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ  ੀ ਨਸ਼ਕਾਇਤ ਨਕਵੇਂ ਕਰ ਸਕ ੇ ਹੋ। 

ਮੇਰੀ ਨ ਿੱਜਤਾ  ੀ ਸੁਰੱਨਿਆ ਨਕਸ ਤਰੀਕੇ  ਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ੀ ਹੈ? 

ਕੋਈ ਵਪਾਰ ਤੁਹਾਡੇ CDR ਡਾਟਾ   ੰ  ਨਸਰਫ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਵਰਤ ਸਕ ਾ ਹੈ ਜ ੇਉਹ ACCC ਵੱਲੋਂ ਮਾ ਤਾ ਪਰਾਪਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇ ਹ ਾਂ ਸਬੰਧਤ 

ਸਿਤ ਸ਼ਰਤਾਂ   ੰ  ਪ ਰਾ ਕਰ ਾ ਹੋਵੇ: 

• ਡਾਟਾ ਪਰਾਪਤੀ, ਇਸਤੇਮਾਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਥਾਈ ਂਰੱਿਣਾ (storage) 



 
 

• ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੁਰੱਨਿਆ (Information security) 

• ਤੁਹਾਡੀ ਨ ਿੱਜਤਾ  ੀ ਸੁਰੱਨਿਆ 

• ਤੁਹਾਡੀ ਸਨਹਮਤੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ੀ। 

ਜ ੇਉਹ ਇ ਹ ਾਂ ਲੋੜਾਂ   ੰ  ਪ ਰਾ  ਹੀਂ ਕਰ ,ੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾ ਤਾ (accreditation)   ੰ  ਮੁਅੱਤਲ ਜਾਂ ਰੱ  ਕਰਵਾ ਸਕ ੇ ਹ , 

ਜਾਂ ਉ ਹ ਾਂ ਉੱਪਰ ਜਰੁਮਾ ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕ ਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨ ਯਮਾਂ ਅ ੁਸਾਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕ ੀ ਹ।ੈ 

ਇਕੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਅਨਜਹੇ ਨਵਅਕਤੀ ਹੋ ਜ ੋਨਕਸੇ ਮਾ ਤਾ ਪਰਾਪਤ ਵਪਾਰ ਵੱਲ ਡਾਟੇ  ੇ ਤਬਾ ਲੇ (ਟਰਾਂਸਫਰ) ਲਈ ਬੇ ਤੀ ਕਰ 

ਸਕ ਾ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨ ਯੰਤਰਣ ਕਰ ੇ ਹੋ ਨਕ ਨਕਹੜਾ ਡਾਟਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ੇ ਹੋ, ਨਕਸ ਉ ੇਸ਼  ਾਲ ਅਤੇ ਨਕੰ ੀ  ੇਰ  ੇ ਲਈ 

ਸਾਂਝਾ ਕਰ ੇ ਹੋ।  

ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਨਹਮਤੀ  ੇ ਨ ੰ ੇ ਹ,ੋ ਤੁਹਾਡੇ CDR ਡਾਟੇ  ਾ ਇੱਕ ਸੁਰੱਨਿਅਤ ਔ ਲਾਇ  ਪਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ 
ਤਬਾ ਲਾ ਕਰ ਨ ੱਤਾ ਜਾਂ ਾ ਹੈ। 

ਮੇਰਾ ਡਾਟਾ ਨਕਵੇਂ ਸੁਰੱਨਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਾ ਹੈ?  

ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਨਿਆ ਲਈ ਲੋੜੀਂ ੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ  ਾ ਨ ਰਮਾਣ CDR ਪਰਣਾਲੀ ਨਵੱਚ ਹੀ ਕਰ ਨ ੱਤਾ ਕਗਆ ਹ।ੈ ਮਾ ਤਾ ਪਰਾਪਤ 

ਪਰ ਾ ਕਰਤਾਵਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰ  ਾ ਹੈ ਨਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੁਰੱਨਿਆ (Information security)  ੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜੋ ਨਕ ਸ਼ਾਸ  

(governance), ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਰਣਾਲੀ ਨ ਯੰਤਰਣ (system controls), ਟੈਸਨਟੰਗ,  ਜ਼ਰ ਬਣਾਈ ਰੱਿਣ (monitoring),  

ਮੁਲਾਂਕਣ (evaluation) ਅਤੇ ਨਰਪੋਰਨਟੰਗ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹ , ਉ ਹ ਾਂ  ੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ । ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ, ਉ ਹ ਾਂ   ੰ  
ਚਾਹੀ ਾ ਹੈ ਨਕ ਜ ੇਤੁਹਾਡਾ ਡਾਟਾ ਅੱਗੇ ਲਈ  ਾ ਚਾਹੀ ਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ   ੰ  ਿਤਮ ਕਰ  ੇਣ ਜਾਂ ਉਸ   ੰ  ਪਨਹਚਾਣ-ਮਕੁਤ ਬਣਾ 
 ੇਣ।  
 

ਪਰ ਾ ਕਰਤਾਵਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਨਕ Notifiable Data Breaches scheme (ਸ ਚ ਾਬੱਧ ਡਾਟਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਣ ਸਬੂੰਧੀ 
ਸਕੀਮ)  ੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ , ਨਜਸ ਨਵੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹ ੈਨਕ ਤਹੁਾ  ੰ  ਅਤੇ OAIC   ੰ  ਡਾਟਾ  ੀ ਹੋਈ ਨਕਸ ੇਵੀ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾ 
ਬਾਰੇ  ੱਸਣ।  
 

ਭਾਵੇਂ ਬਚਾਅ  ੇ ਮਜਬ ਤ ਤਰੀਕੇ ਲਾਗ  ਹ , ਤੁਹਾ  ੰ  ਚਾਹੀ ਾ ਹੈ ਨਕ ਔ ਲਾਇ  ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਸਰੱੁਨਿਆ ਆਪ ਕਰੋ। ਇੱਕ 

ਮਾ ਤਾ ਪਰਾਪਤ ਪਰ ਾ ਕਰਤਾ CDR ਡਾਟਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰ   ੇ ਲਈ ਕ ੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨ ਿੱਜੀ ਪਾਸਵਰਡ  ਹੀਂ ਪੁੱ ਛੇਗਾ।  

ਮੈਂ ਨਸ਼ਕਾਇਤ ਨਕਵੇਂ ਕਰ ਸਕ ਾ/ਸਕ ੀ ਹਾਂ?  

ਜ ੇਤੁਹਾ  ੰ  ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਚੰਤਾ ਹੈ ਨਕ ਨਜਸ ਵਪਾਰ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਡਾਟਾ ਮੰਨਗਆ ਹ,ੈ ਜਾਂ ਨਜਸ ਵਪਾਰ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ 
ਡਾਟਾ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹ,ੋ ਉਨਹ ਾਂ ਕਵੱਚੋਂ ਕਕਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਟਾ ਨਕਵੇਂ ਵਰਨਤਆ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ  ੀ ਨਸ਼ਕਾਇਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰਵਾ ਸਕ  ੇ

ਹੋ। 

ਤੁਹਾਡੇ ਨਵਚਾਰ ਨਵੱਚ ਨਜਹੜੇ ਵਪਾਰ  ੇ ਤਹੁਾਡੇ ਡਾਟੇ  ਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨ ਿੱਜਤਾ  ੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ 
ਹੈ, ਤੁਹਾ  ੰ  ਪਨਹਲਾਂ ਉਸ ਵਪਾਰ ਕੋਲ ਨਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰ ੀ ਚਾਹੀ ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਵਾਬ  ੇਣ  ੇ ਲਈ ਜਾਇਜ਼ ਸਮਾਂ  ੇਣਾ ਚਾਹੀ ਾ ਹੈ। 
ਅਸੀਂ ਸੋਚ ੇ ਹਾਂ ਨਕ 30 ਨ   ਇੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਅਵਧੀ ਹੈ।  



 
 

ਜ ੇਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਨਸ਼ਕਾਇਤ  ਾ ਜਵਾਬ  ਹੀਂ ਨ ੰ ,ੇ ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉ ਹ ਾਂ  ੇ ਜਵਾਬ  ੇ  ਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ  ਹੀਂ ਹ,ੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨ ੂੰ  
ਨਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕ ੇ ਹੋ।  

ਸੰਭਵ ਹੈ ਨਕ ਅਸੀਂ ਇਸ  ੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਨਵਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਿਾਸ ਵਪਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨ ਿੱਜਤਾ  ਾਲ ਜੁੜੀਆਂ 

ਨਸ਼ਕਾਇਤਾਂ  ਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ  ੀ ਕੋਨਸ਼ਸ਼ ਕਰੀਏ।  

ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ, ਨਸ਼ਕਾਇਤ ਨਪਛਲੇ 12 ਮਹੀਨ ਆਂ  ੇ ਅੰ ਰ ਅੰ ਰ ਵਾਪਰੇ ਨਕਸ ੇਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀ ੀ ਹ।ੈ 

ਹੋ ਸਕ ਾ ਹੈ ਨਕ ਕੁਝ ਨਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਕਸੇ ਬਾਹਰਲੀ ਨਵਵਾ   ਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ   ੰ  ਜਾਂ Australian 

Competition and Consumer Commission (ਔਸਟਰੇਲੀਅ  ਮਕੁਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਿਪਤਕਾਰ ਕਮੀਸ਼ ) (ACCC) ਵੱਲ   ੰ  
ਭੇਜ  ੇਈਏ, ਜ ੇਸਾਡੇ ਨਵਚਾਰ ਨਵੱਚ ਇਹ ਸਥਾ  ਉਸ ਮਾਮਲੇ  ਾਲ  ਨਜੱਠਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਉਨਚਤ ਹ । 

ਜ ੇਨ ਿੱਜਤਾ  ੀ ਸੁਰੱਨਿਆ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਤਰੀਨਕਆਂ ਜਾਂ ਨ ਯਮਾਂ  ੀ ਹੋਈ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਕਸ ੇ ੁਕਸਾ  ਜਾਂ ਨਵਗਾੜ 

 ਾ ਸਾਮਹਣਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ CDR ਪਰਣਾਲੀ ਅਧੀ  ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹੱਕ ਵੀ ਹ ੈਨਕ ਹੋਏ  ੁਕਸਾ   ੀ ਭਰਪਾਈ  ੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ 
ਅ ਾਲਤ ਨਵੱਚ ਕਾ  ੰ  ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਸ਼ੁਰ  ਕਰ ਸਕ ੇ ਹੋ।  

ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ oaic.gov.au/cdr-complaints ਉੱਤੇ ਨਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕ ੇ ਹ ੋ

CDR ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਵੇਿੋ cdr.gov.au ਅਤੇ oaic.gov.au/cdr 

https://www.oaic.gov.au/privacy/privacy-complaints/
https://www.oaic.gov.au/privacy/privacy-complaints/
https://www.oaic.gov.au/consumer-data-right/consumer-complaints/
http://www.cdr.gov.au/
https://www.oaic.gov.au/consumer-data-right/

