தனிநபர் தகவல் கைள �கா�ல்
ைகயா�ம் �தம் பற் �ய தகவல்
அக� என �ண்ணப்�த்�ள் ள உங் கைள நல் ல ஓர்
�ைற�ல் கவனித்�க்ெகாள் ள ேவண்�ம் .
உங் கைளப் பற் �ய தனிநபர் தகவல் கைள �ழ் க்கண்ட
ேதைவக�க்காக �கா�ம் அத்ேதா� UDI �ம்
ைகயாளலாம் .
•
•
•

•

•

�கா�ல் இடம் வழங் �வதற் �
உங் க�க்� உரித்� உள் ள பணம் �ைடக்�ம்
வண்ணம் கவனிப் பதற் �
பா�காவலர் இன்� தனிைமயாக வந்�ள் ள 18
வய�க்� உட்பட்ட அக� �ண்ணப் பதாரி த�ந்த
பராமரிப் � வழங் �வதற் �
நீ ங் கள் வ�க்�ம் �கா�ல் உங் க�க்�
ெபா�த்தமான �ைற�ல் உங் கைள
பராமரிப் பதற் �
உங் கள� அக� �ண்ணப் பம் நிராகரிக்கப் பட்�
நீ ங் கள் ம�ப��ம் தாய் நாட்�ற் � ெசல் ல
ேவண்�ய கட்டாயம் ஏற் பட்டால் அைத த�ந்த
ரீ��ல் கவனித்�க் ெகாள் வதற் �

நீ ங் கள் தங் ���க்�ம் அக��காம் UDI சார்பாக இைத
நிைறேவற் �க் ெகாள் வதற் � உங் கைளப் பற் �ய �ல
தனிநபர் தகவல் கைள ப�� ெசய் � பயன்ப�த்த
ேவண்�ம் .
உங் கைளப் பற் �ய தனிநபர் தகவல் கைள நாம்
ைகயா�ம் ெபா�� இவற் ைற ெவளிநாட்டவர் �டய
சட்டம் , ஆ�நர் அ�காரச் சட்டம் மற் �ம் தனிநபர்
தகவல் சட்டம் ேபான்ற சட்டங் கள் மற் �ம்
���ைறக�க்� அைமய நாம் ெகாண்�ள் ள
கடைமகள் மற் �ம் ெசயற் பா�கள் ைகயாளப் ப�ம் .
அக� �கா�ற் �ம் UDI இற் �ம் தகவல் பா�காக்�ம்
கடைம உண்�. இதன் �ரகாரம் உங் கைளப் பற் �ய
ப�� தகவல் கைள பரிமா�ம் ெபா�ட்� இ� சட்டத்�ல்
அ�ம�க்கப் பட்��க்�ம் பட்சத்�ல் அல் ல� நீ ங் கள்
அதற் � சம் மதம் வழங் ���க்�ம் பட்சத்�ல் மட்�ேம
இவ் வா� ெசய் � ெகாள் ளலாம் .
�கா�டன் ெதாடர்�ெகாண்� ��ள் ள �டயங் கள்
பற் � ேமல�க தகவைல ெபற் �க் ெகாள் ளலாம்
•
•
•
•

உங் கைளப் பற் � என்ன தகவல் கள்
ப�யப் பட்�ள் ள�
இத்தகவல் கள் எங் ��ந்� ெபறப் பட்�ள் ள�
இைவ எவ் வா� உபேயா�க்கப்ப��ற�
இைவ எவ் வைக�ல் பா�காக்கப் ப��ற�

உங் கைளப் பற் � ப��ல் உள் ள தகவல் கள் தவறாக
இ�ந்தால் இைத ��த்�க் ெகாள் �ம் ப� அல் ல�
நீ க்�ம் ப� நீ ங் கள் ேவண்�க்ெகாள் ளலாம் . உங் கைளப்
பற் � ப�யப் பட்�ள் ள தகவல் கைள எ�த்� �ர�யாக
த�ம் ப� நீ ங் கள் �காைம அல் ல� UDI ஐ
ேகட்�க்ெகாள் ளலாம் .

உஙகைளபபற�ய
்
்
்
தனிநபர ் தகவலகைள
்
UDI எவ் வா�
பயனப�த்
்
��ற� என்பைத ெவளிநாட்டவர ்
அ�வல் கள் அ�கார ஆைணயகம் (UDI) இன் தனிநபர ்
ஆர்வம் காப் � �ரகடனத்�ன் ஊடாக வா�த�
் அ�ந்�
ெகாள் ளலாம் . இைத நீ ங் கள் udi.no இல் ெபறலாம் .

ைகெயாப் பம் மற் �ம் உ��ப் ப�த்தல்
☐ இந்த க�தத்�ல் நான் ெபற் ற தகவைல நான் �ரிந்� ெகாண்ேடன்.

இடம் மற் �ம் �க�

நீ ங் கள் �க�டம் ேத�பவர் / காப்பாளர் என ைகெயாப்பம்

