English

Turkish (Türkçe)

About privacy

Gizlilik hakkında

This section provides a basic introduction to
what privacy is and what the Privacy Act
1988 (Privacy Act) covers. For information
about other Commonwealth privacy-related
legislation, see the Other legislation page.

Bu bölüm, gizliliğin ne olduğu ve Privacy Act
1988 (Gizlilik Yasası)'nın neleri kapsadığı
hakkında temel tanıtım sağlar. Gizlilikle ilgili
diğer Federal yasalar hakkındaki bilgiler için
Other legislation sayfasına bakın.

What is covered by privacy?

Gizlilik neleri kapsar?

In Australia, privacy law relates to the
protection of an individual’s personal
information. Personal information is
information that identifies you or could
reasonably identify you.

Avustralya'da gizlilik yasası, bir bireye ait
kişisel bilgilerin korunması ile ilişkilidir.
Kişisel bilgiler, sizi tanımlayan veya sizi bir
dereceye kadar tanımlayabilecek olan
bilgilerdir.

The Privacy Act also contains provisions that
deal with:

Gizlilik Yasası ayrıca şunları ele alan
hükümleri de kapsar.



sensitive information



sensitive information



tax file numbers



tax file numbers



credit information



credit information



health or medical information.



health or medical information.

For more information about what is covered
by privacy, go to the What is covered by
privacy page.

Gizliliğin neler kapsadığına ilişkin daha fazla
bilgi için What is covered by privacy
sayfasına girin.

Who is covered by privacy?

Gizlilik kimleri kapsar?

The Privacy Act includes ten National Privacy
Principles (NPPs), which apply to certain
private sector organisations, and 11
Information Privacy Principles (IPPs), which
apply to the Australian Government, ACT
and Norfolk Island government agencies.
These principles give individuals protection
against the mishandling of their personal
information.

Gizlilik Yasası, belirli özek sektör
kuruluşlarına uygulanan on Ulusal Gizlilik
İlkesini (NPP) ve Avustralya Hükümeti'ne,
ACT ve Norfolk Adası hükümet dairelerine
uygulanan 11 Bilgi Gizliliği İlkesini (IPP) içerir.
Bu ilkeler, bireylere, kendilerine ait kişisel
bilgilerin kötü bir şekilde kullanılmasına karşı
koruma sağlar.

For more information about who is covered
by privacy, go to the Who is covered by
privacy page.

Gizliliğin kimleri kapsadığı hakkında daha
fazla bilgi için Who is covered by privacy
sayfasına girin.

Privacy law reform

Gizlilik yasası reformu

The Australian Parliament passed
amendments to the Privacy Act in
November 2012, which will affect the way in
which privacy is regulated from 12 March
2014. See our privacy law reform page for
more detail.

Avustralya Parlamentosu, Kasım 2012'de
Gizlilik Yasası'na yapılan ve gizliliğin Mart
2014'ten itibaren işleyiş şeklini düzenleyen
değişiklikleri kabul etmiştir. Daha fazla
ayrıntı için privacy law reform sayfamıza
bakın.
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