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 پرائيويسی نوٹس

کيسے کرتے ہيں اور اپنے تمام صارفين اور ويب سائيٹ استعمال  کی حفاظت معلومات ے بارے ميںپڑھ سکتے ہيں کہ ہم آپکيہاں آپ 

  کو اپنی مصنوعات اور خدمات بہتر بنانے کيلئے کيسے استعمال کرتے ہيں۔ معلوماتکرنے والوں کے فائدے کی خاطر ہم ان 

  )2018مئی  20ساتھ  متن از  (تازه تبديليوں کے

  
کچھ ذاتی  انکی ہمارے کاروبار کی نوعيت کے پيش نظر ہميں وقتا" فوقتا" اپنے صارفين اور ويب سائيٹ استعمال کرنے والوں سے

  حاصل کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ معلومات

، يہ منحصرکے ساتھ آپکے واسطے کی سطح پر  ہم جو ڈيٹا اکٹھا کرتے ہيں، ممکن ہے وه صرف نام اور ای ميل ايڈريس ہو ليکن پيئرسن
  اس سے بہت بڑھ کر بھی ہو سکتی ہيں۔ معلومات

مثال" آپ کيا سرچ  –ويب سائيٹس کيسے استعمال کرتے ہيں  ہماری ديتے ہيں، بشمول اس ڈيٹا کے کہ آپ  معلوماتآپ ہميں جو ذاتی 
ان سے ہميں اپنے صارفين کو بطور ايک گروه اور بطور افراد بہتر سمجھ پانے کيلئے مدد  –کرتے ہيں اور کونسی ترجيحات چنتے ہيں 

 ملتی ہے۔ اور اس مدد سے ہم آپکی ضروريات پوری کرنے والی بہت سی مصنوعات اور خدمات فراہم کرنے کے قابل بنتے ہيں۔

 

 ہم آپکے ڈيٹا کی حفاظت کيسے کرتے ہيں 

ديتے ہيں تو آپکو يہ توقع کرنے کا حق حاصل ہوتا ہے کہ انہيں مکمل رازداری سے برتا  معلوماتاتی جب آپ کسی بھی کمپنی کو اپنی ذ
  جاۓ۔

کو محفوظ رکھنے کا تہّيہ کيے ہوۓ ہيں جو  معلوماتہمارے ليے نہايت اہم ہے۔ ہم ان تمام ذاتی  (پرائيويسی) آپکے ذاتی معامالت کا اخفاء
  فاظت کے تمام متعلقہ قوانين کی تعميل کرتے ہيں۔آپ نے ہميں دی ہيں اور ہم ڈيٹا کی ح

 اس کا مطلب يہ ہے کہ: 

 ہم نے آپکے بارے ميں جو معلومات رکھی ہوں، ہم ان کی پوری ذمہ داری ليتے ہيں ●
 ہم آپکے ذاتی معامالت کو ہميشہ خفيہ رکھيں گے ●
 کو فروخت نہيں کريں گے معلوماتذاتی  ے بارے ميںہم کبھی آپک ●

  
آن الئن، فون پر يا ٹيکسٹ ميں، يا ای ميل يا خط کے ذريعے مہيا کی ہوں، ہم کبھی جائز وجہ کے  معلوماتچاہے آپ نے ہميں اپنی ذاتی 

کو انہی مقاصد کيلئے استعمال کريں گے جن کيلئے ہم نے ابتدا ميں يہ طلب کی تھيں  معلوماتبغير انہيں استعمال نہيں کريں گے۔ ہم ان 
  ميں دی گئی مکمل وضاحت کے مطابق استعمال کريں گے۔ کوکی پاليسیيويسی نوٹس اور اور اس پرائ

  
  ان دستاويزات ميں واضح کيا گيا ہے کہ ہم آپکے ذاتی ڈيٹا کا انتظام اور حفاظت کيسے کر رہے ہيں، بشمول ان معامالت کے:

 
 نسی معلومات اکٹھی کرتے ہيںہم آپکے بارے ميں کو ●
 ہم يہ معلومات کيسے اکٹھی اور استعمال کرتے ہيں ●
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 ہم آپکی دی ہوئی معلومات کی حفاظت کيسے کرتے ہيں ●
 آپکے بارے ميں ہم نے جو معلومات رکھی ہوں، ان کے حوالے سے آپکے حقوق ●
 ی جاۓککيسے  رپورٹغلط استعمال کی  ●

  

ی ہيں اور ہم اس بات کے معترف ہيں کہ آپ تکيسے استعمال کی جا معلوماتپروا ہے کہ آپکی ذاتی  يہميں، ہم جانتے ہيں کہ آپکو  پيئرسن
  ۔کيلئے ہم پر بھروسہ کرتے ہيںستعمال کے محتاط اور معقول ا معلوماتان 

پنياں آپکی ذاتی يہ پرائيويسی نوٹس آپکو يہ سمجھنے ميں مدد دينے کيلئے مرّتب کيا گيا ہے کہ ہم اور ہمارے گروپ کی دوسری کم
ب سائيٹس اور ان پر دستياب سہولتيں، بشمول رجسٹريشن وي ہماری آپ ہيں۔ ہم چاہتے ہيں کہ  سے اکٹھی اور استعمال کرتیکي معلومات

  اور ای کامرس خدمات کے، استعمال کرتے ہوۓ آگہی کے ساتھ فيصلے کريں۔

سائيٹس کے ان تمام صفحات کيلئے اطالق پاتا ہے جو اس پرائيويسی نوٹس کے ساتھ لنک کيے گئے ہيں اور  ہماری يہ پرائيويسی نوٹس 
 ہماری اسی طرح ان صفحات پر دستياب تمام سہولتوں اور ای کامرس، خريداری يا دوسرے معامالت کيلئے بھی اطالق پاتا ہے جن کيلئے 

سائيٹس سے لنک کيے  ہماری سائيٹس کيلئے اطالق نہيں پاتا جو  کی ی تيسرے فريقسائيٹس پر رجسٹريشن درکار ہوتی ہے۔ تاہم يہ کس
  جن سائيٹس پر جائيں، ان کے پرائيويسی نوٹس پڑھيں کيونکہ ہم ان کيلئے ذمہ دار نہيں ہيں۔ ايسی گئے ہوں۔ ہمارا مشوره ہے کہ آپ 

ان ويب سائيٹس يا ايپليکيشنز سے ہے جہاں سے آپکو يہ پرائيويسی ويب سائيٹس يا سائيٹس کا ذکر کرتے ہيں تو ہماری مراد  اپنی جب ہم 
  نوٹس مال ہے۔

  شامل کر دی ہيں کہ ہم اور ہمارے گروپ کی کمپنياں کون ہيں۔  تفصيالتہم نے اس پرائيويسی نوٹس کے آخر ميں يہ مکمل 
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 اکٹھی کرتا ہے؟ معلوماتپيئرسن ميرے بارے ميں کونسی 

(فون نمبر، ای ميل ايڈريس اور پتے)، تاريخ پيدائش،  تفصيالتاکٹھی کرتے ہيں، ان ميں آپکا نام، رابطے کی  معلوماتہم جو ذاتی 
، خريداری کيلئے انتخاب اور آپکے ديکھے تفصيالت، آپکی ذاتی دلچسپياں، کريڈٹ کارڈ يا بل بھيجنے کی تفصيالتمالزمت، کورس کی 

جو  معلوماتبھی دوسری ذاتی  نيز کوئی سرگرمی کے بارے ميں ڈيٹا شامل ہو سکتے ہيںہوۓ صفحات اور ہمارے سائيٹ پر آپکی ديگر 
  کريں۔ مہياآپ ہميں 

کريں جيسے آپکی تعليم، مہارتوں يا مالزمت کے تجربے  مہياہميں سائيٹس دوسری معلومات بھی اکٹھی کرتے ہيں جو آپ کچھ  ہماری 
اق ميں يا سائيٹ سے فراہم کی جانے والی خدمات کے سلسلے ميں متعلقہ معلومات کے بارے ميں معلومات، جب يہ سائيٹ کے سياق و سب

ھ لکھا ہو، ان معلومات پر صرف انہی مقاصد ر درج کرنے کے وقت اس سے مختلف کچسائيٹ پ معلوماتہوں۔ سواۓ اسکے کہ ذاتی 
  کيلئے کارروائی کی جاتی ہے جن مقاصد کيلئے آپ نے يہ معلومات ہميں دی ہيں۔

  اکٹھی کرتا ہے؟ذاتی معلومات کيسے رسن ميرے بارے ميں پيئ

  دو طريقوں سے اکٹھی کرتے ہيں: معلومات آپکیہم 

سائيٹ پر  ہماری ديتے ہيں جب آپ  معلوماتکا انتخاب کريں۔ مثال کے طور پر آپ تب ہميں اپنی  ہميں دينےجو آپ  معلومات۔ وه ذاتی 1
کسی ايسی سہولت کيلئے رجسٹر کرتے ہيں جس کيلئے رجسٹريشن درکار ہے، جب آپ ہم سائيٹ پر  ہماری کچھ پوسٹ کرتے ہيں، آپ 

  آرڈر کرتے ہيں۔ يلئےسے (آن الئن يا آف الئن) رابطہ کرتے ہيں يا جب آپ ہم سے اشيا يا خدمات لينے ک

ل پيغام کھولتے ہيں۔ ہم کوکيز سائيٹ پر آپکے رابطہ کرنے پر اکٹھی کرتے ہيں يا جب آپ ہمارا ای مي اپنی ۔ وه معلومات جو ہم 2
(چھوٹے چھوٹے کمپيوٹر کوڈ جنہيں ہم آپکے کمپيوٹر يا موبائل ڈيوائس پر کچھ عرصے کيلئے محفوظ کرتے ہيں) اور اسی طرح کی 

  ديکھيں۔ کوکی پاليسی پيجمزيد معلومات کيلئے براه مہربانی ہمارا دوسری ٹيکنالوجی کو استعمال کر کے يہ معلومات حاصل کرتے ہيں۔ 

اپنی مرضی کے تحت معلومات دينے کی درخواست ہے يا نہيں،  يہاکٹھی کرنے سے پہلے آپ کو بتائيں گے کہ آيا  معلوماتہم آپکی ذاتی 
  نہ دينے کے نتائج کيا ہوں گے۔ وماتمعلاور اپنی مرضی کے تحت ذاتی 

ويب سائيٹ، ايپليکيشن يا ای ميل پيغام کی  اس آپکا آئی پی ايڈريس اور براؤزر ٹائپ اور رايک الگ آٹوميٹک عمل کے ذريعے ويب سرو
  سائيٹ پر آۓ ہيں۔ ان معلومات کو اس ليے استعمال کيا جاتا ہے کہ:  ہماری حاصل کر لے گا جہاں سے آپ  معلومات

 ا ہےيسائيٹ کو کتنی دفعہ ديکھا گ ہماری ا جاۓ کہ پتہ چالييہ  ●
 سائيٹ کے کونسے حصے ديکھے گئے ہيں تاکہ ہم سائيٹ کا مواد اور وضع بہتر بنا سکيں ہماری يہ ريکارڈ کيا جاۓ کہ  ●
 ہم اپنے ای ميل پيغامات کے کارآمد ہونے کے بارے ميں سمجھ سکيں ●

  

  سائيٹ کے سلسلے ميں استعمال کيلئے، ناموں کے بغير يہ ڈيٹا وقتا" فوقتا" تيسرے فريقوں کو مہيا کر سکتے ہيں۔  اپنی ہم 

 ؟ستعمال کرے گاا کو کيسے معلومات ذاتیپيئرسن ميرے بارے ميں 

ہيں جو ہمارے جائز مفاد ميں کو کئی مختلف کاروباری مقاصد کيلئے استعمال کرتے  معلوماتذاتی  اور ہمارے گروپ کی کمپنياں آپکی ہم
")، اور/يا آپکی اجازت معاہدے پر عمل کيلئے ("معاہدے کی وجوه ہوں ("کاروباری مقاصد") اور/يا آپکے ساتھ معاہده شروع کرنے يا

آپکی ذاتی  ("اجازت") کے ساتھ، اور/يا ہمارے قانونی فرائض کی تعميل ("قانونی وجوه") کيلئے استعمال کرتے ہيں۔ مثال کے طور پر ہم
  سے استعمال کر سکتے ہيں:ان مقاصد  معلومات

  و متعلقہ خدمات فراہم کرنے کيلئےه سے، ہمارے متعلقہ سائيٹ کے ذريعے آپکومعاہدے کی وج ●
 ريداريوں کا کام مکمل کرنے کيلئےمعاہدے کی وجوه سے، آپکی آن الئن خ ●
ی مصنوعات اور خدمات کے بارے ميں بتانے کيلئے اور مزيد ہمارے کاروباری مقاصد سے يا آپکی اجازت کے ساتھ، آپکو ہمار ●

 معلومات دينے کيلئے
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سروے، تبادلۂ خيال اور انعام کيلئے قرعہ اندازی ميں شرکت  يا آپکی اجازت کے ساتھ، آپکواور/ہمارے کاروباری مقاصد سے  ●
ہماری خدمات کے بارے ميں  يعےکی دعوت دينے يا ہماری خدمات کے بارے ميں آن الئن سروے اور ڈسکشن فورم کے ذر

 آپکے خياالت پوچھنے کيلئے
 ہمارے کاروباری مقاصد سے، آپکو پيش کی جانے والی مصنوعات اور خدمات کو بہتر بنانے کيلئے ●
 ، مارکيٹنگ کيلئےکے ساتھکاروباری مقاصد سے اور/يا آپکی اجازت ہمارے  ●
 کيلئےہمارے کاروباری مقاصد سے، شمارياتی يا تجزياتی مقاصد  ●
اور/يا قانونی وجوه سے، سيکورٹی کی خالف ورزی يا فراڈ کی دريافت، روک تھام اور چھان بين  ہمارے کاروباری مقاصد سے ●

 کيلئے
 ہمارے کاروباری مقاصد سے، ديگر طور پر ہمارے صارفين کی ضروريات اور ترجيحات کو بہتر طور پر پورا کرنے کيلئے  ●

  

استعمال کرنے کی اجازت نہيں ديں گے۔  معلوماتآپکی ذاتی  کو آپکی اجازت کے بغير مارکيٹنگ کيلئے کسی غير متعلقہ تيسرے فريقہم 
  جہاں ہم آپکی اجازت پر انحصار کرتے ہوں، آپکو کسی بھی وقت اپنی اجازت واپس لينے کا حق حاصل ہے۔

بہتر  لحاظ سے انتظامیسائيٹس کو  ہماری سائيٹس کے استعمال کا آڈٹ کرنے اور  اپنی ہم استعمال کنندگان کی قسموں کا پتہ چالنے، 
  ہٹا ديتے ہيں۔ معلوماتاستعمال کرتے ہيں۔ ايسا کرتے ہوۓ ہم براه راست پہچان کروانے والی  معلوماتبنانے ميں مدد کيلئے بھی ذاتی 

کے حصر ہے۔ آپ کسی بھی وقت ان مقاصد کيلئے رابطے سروے اور تبادلۂ خيال ميں شرکت کرنا مکمل طور پر آپکی مرضی پر من
سروے سے ملنے والی معلومات کو مارکيٹ ريسرچ کيلئے استعمال کيا جاۓ گا جس کا کر سکتے ہيں۔  )منسوخ('ان سبسکرائب' موقع کو 

  مقصد ہماری خدمات کو بہتر بنانا ہو گا۔

  ر جو بھی مواد بھيجيں يا پوسٹ کريں، ہم اس پر آپکا يوزر نيم دکھائيں گے۔سائيٹس پ ہماری آپ (ڈسکشنز، بليٹن بورڈز اور فورمز سميت) 

 کو کتنا عرصہ رکھے گا؟ معلوماتذاتی ی پيئرسن مير

ی ذاتی ککو اتنا عرصہ رکھيں گے جتنا عرصہ ان مقاصد کو پورا کرنے کيلئے ضروری ہو جن کيلئے ہم آپ معلوماتہم آپکی ذاتی 
پر کام کر رہے ہيں، سواۓ اسکے کہ قانون اس سے زياده عرصہ انہيں رکھنے کی اجازت يا حکم ديتا ہو۔ مثال کے طور پر،  معلومات

ہميں اپنی فراہم کرده خدمت کا معيار يقينی بنانے کيلئے آپکے ذاتی ڈيٹا کو رکھنے کی ضرورت ہو سکتی ہے يا ہميں آئنده قانونی دعووں 
  اسے رکھنے کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ کے خالف اپنے دفاع کيلئے

 ای ميل مارکيٹنگ اور اس سے الگ رہنے کا موقع

اگر آپ نے مارکيٹنگ ای ميلز ملنے سے الگ رہنے کا انتخاب کيا ہے تو ہم آپکو ايسی ای ميلز نہيں بھيجيں گے۔ ہم آپکو جو بھی 
  ' کا لنک ہو گا۔مارکيٹنگ ای ميلز بھيجيں گے، ان ميں ای ميل کے آخر ميں 'ان سبسکرائب

 معلوماتپر رابطے کی يہ ٹس يکچھ پيئرسن سائکرنا چاہتے ہوں تو  'ان سبسکرائب'ميل، ڈاک يا فون پر رابطہ کر کے  اگر آپ ہم سے ای
پيج بھی ہوتا ہے جہاں آپ چن سکتے ہيں کہ آپ ہمارے  "My Account" بھی فراہم ہوتی ہيں۔ اس کے عالوه کچھ پيئرسن سائيٹس پر

 مارکيٹنگ کے پيغامات وصول کرنا چاہتے ہيں يا نہيں۔

 ؟تا ہےکو کيسے محفوظ رکھ معلوماتپيئرسن ميری ذاتی 

کے طور پر،  کی حفاظت يقينی بنانے کا ہدف رکھتے ہيں۔ مثال معلوماتذاتی تمام  آپکی  مناسب ٹيکنيکل اور تنظيمی اقدامات کر کے ہم
زت کو بالاجا معلومات) اينکرپشن قبول کرتا ہو تو ہم آپکی ادائيگی کی سيکيور (ہائپرٹيکسٹ ٹرانسفر پروٹوکول HTTPS اگر آپکا براؤزر

پر کارروائی کيلئے استعمال  معلوماتور سرور استعمال کرتے ہيں۔ جہاں ہم تيسرے فريقوں کو ذاتی ياستعمال سے بچانے کيلئے ايک سيک
  کی حفاظت يقينی بنانے کا تقاضا کرتے ہيں۔  معلوماتکرتے ہيں، ہم ان سے آپکی 

يا  سائيٹ کے کسی پبلک ايريا، جيسے بليٹن بورڈ يا ڈسکشن فورم، پر اپنی مرضی سے پوسٹ کريں، ہماری  معلوماتذاتی آپ جو بھی 
دوسرے لوگ اکٹھی اور استعمال کر  معلوماترجسٹريشن اور/يا سبسکرپشن طلب کرنے والے کسی انٹر ايکٹيو ايريا ميں مہيا کريں، وه 
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مہيا کر رہے ہيں۔ آگاه رہيں کہ ہم دوسرے استعمال  معلوماتذاتی سکتے ہيں۔ براه مہربانی محتاط رہيں کہ آپ اس طريقے سے کونسی 
  کو کنٹرول نہيں کر سکتے۔ کنندگان کی حرکات

 کسی اور کو دے گا؟ معلوماتکيا پيئرسن ميری ذاتی 

  سے آگاه اور شريک کر سکتے ہيں: معلوماتے۔ ہم انہيں آپکی ذاتی وخت نہيں کريں گکو فر معلوماتآپکی ذاتی  کبھی ہم

 ہمارے گروپ کی کمپنياں ●
 ہمارے کاروبار کا کوئی حصہ حاصل کرنے واال کوئی اداره ●
مثال" کريڈٹ ريفرنس ايجنسياں اور ادائيگی پراسيس کرنے والے، ہماری مصنوعات کے جن ميں خدمات فراہم کرنے والے ( ہميں ●

 ئيٹس بنانے والے يا ہوسٹ کرنے والے سپالئر شامل ہو سکتے ہيں)سا ہماری ڈسٹری بيوٹر/ايجنٹ، 
 ،حصے کے طور پر يوزر نيمزکے  URLپيج کے  اور يوزر پروفائل ،سرچ انجن جو يوزر پروفائل پيجزفريقوں کے يسرے ت ●

 نشانزد کر ليتے ہيں، اگر قانون اس کا حکم يا اجازت ديتا ہوميں معمول  عامکو 
متعلقہ تيسرے فريق (جيسے آپکا آجر، آپکا سکول، آپکا انٹرنيٹ سروس پرووائيڈر، قانون نافذ کرنے والے ادارے)، اگر ہمارے  ●

پاس يہ سمجھنے کی معقول وجہ ہو کہ آپ قانون توڑنے ميں ملّوث ہيں (جيسے اگر آپ نے ہمارے سائيٹس پر ہتک عزت کرنے 
 سے آگاه کرنے کے پابند ہوں معلوماتلقہ قانون کی رو سے انہيں آپکی واال مواد پوسٹ کيا ہو) يا اگر ہم متع

 تيسرے فريقوں کوديگر آپکی اجازت سے  ●

 کسی اور ملک کو بھيجے گا؟ معلوماتکيا پيئرسن ميری ذاتی 

منتقل کر سکتے ہيں جہاں  معلوماتسے باہر ممالک سميت، دنيا کے دوسرے ممالک کو آپکی ذاتی  ("EEA") يورپين اکنامک ايريا  ہم
سے  EEA ہم ہاں۔ جسائيٹس پر آتے ہيںہماری  جس ملک ميں آپ ڈيٹا کی حفاظت کے قوانين اس ملک کے قوانين جيسے نہ ہوں  شايد
کيلئے اسی  معلوماتبھيجيں، ہم يہ يقينی بنانے کيلئے مناسب اقدامات کريں گے کہ آپکی ذاتی  معلوماتمالک کو آپکی ذاتی مکے  باہر

  ۔سطح کی حفاظت مہيا کی جاۓ جس کا ذکر اس پرائيويسی نوٹس ميں ہے

سے باہر کے ممالک پر اپنے ملکی قانون کی رو سے ڈيٹا کيلئے مساوی تحفظ کی فراہمی کی پابندی کا اطالق نہ ہونے  EEAہم نے (
مپنيوں کے مابين ڈيٹا پراسسينگ کا ايک معاہده کيا ہے ) يورپين کميشن کے سٹينڈرڈ معاہدوں کی شقوں کو استعمال کرتے ہوۓ ککے سبب

سے باہر ہمارے گروپ کی کمپنيوں کو ڈيٹا منتقل کيا جاۓ گا۔ ہم مساوی تحفظ کی فراہمی کے فيصلوں يا يورپين  EEAجس کے تحت 
سے  EEAہ متحده برطانيہ يا کميشن يا کسی نگران ادارے کے اختيار کرده ڈيٹا ٹرانسفر کے مناسب طريقوں پر انحصار کرتے ہيں تاک

  باہر کے ممالک ميں موجود تيسرے فريقوں کو وقتا" فوقتا" ڈيٹا ٹرانسفر کريں۔  

 ؟حاصل ہيںمجھے کيا حقوق 

کے حوالے سے آپکو خاص حقوق حاصل ہو سکتے ہيں جن  معلوماتاپنی ذاتی  ميںيورپين اکنامک ايريا) ( EEAکچھ عالقوں جيسے 
  ميں يہ حقوق شامل ہيں:

 ئی اور ان کی کاپی طلب کرنے کا حقتک رسا معلوماتذاتی اپنی  ●
کو رکھنا  معلوماتاب درست نہ ہوں تو ان ميں درستگی کا حق يا اگر اب اس مقصد کيلئے آپکی ذاتی  معلوماتاگر آپکی ذاتی  ●

 نہ ہو جس مقصد کيلئے يہ حاصل کی گئ تھيں تو انہيں مٹانے کا حقضروری 
 کرنے کا جقپر کارروائی کو محدود کروانے يا اس پر اعتراض  معلوماتی بعض حاالت ميں اپنی ذات ●
 ڈيٹا کو منتقل کروانے کا حق (اگر اطالق ہو تو) ●

 
کے ضمن ميں اپنے حقوق ميں سے کسی حق کو استعمال کرنا چاہتے ہوں تو براه مہربانی نيچے "پيئرسن سے  معلوماتذاتی اپنی اگر آپ 

کو استعمال کر کے ہميں اپنی درخواست بھيجيں۔ ہم کسی بھی درخواست پر ڈيٹا کی حفاظت  معلوماترابطہ" والے حصے ميں دی گئی 
  کے متعلقہ قوانين کی روشنی ميں غور اور عمل کريں گے۔

) آپکو (اگر آپ متحده برطانيہ ميں ہوں اگر آپ اس پرائيويسی نوٹس ميں بيان کرده ہمارے اخفاۓ ذاتيات کے طريقوں سے ناخوش ہوں تو
  انفارميشن کميشنر يا اپنے مقامی ڈيٹا پروٹيکشن کے نگران ادارے کے پاس شکايت کرنے کا حق بھی حاصل ہے۔ 
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 سال سے کم ہو تو؟ 16اگر ميری عمر 

سال سے کم ہے تو  18نہيں کرتا۔ اگر آپکی عمر فراہم ٹيسٹ  ے ليےپيئرسن آپک کہ توجہ فرمائيں سال سے کم ہے تو 16اگر آپکی عمر 
مکمل کرنے کيلئے آپ سے رابطہ کرے گا۔ مکمل کر کے پيئرسن کو واپس بھيجنا چاہيئے جو امتحان کيلئے رجسٹريشن  ]فارم[آپکو يہ 

ت سمجھ نہ آۓ تو ان سے براه مہربانی اپنے والد/ والده/ سرپرست کے ساتھ مل کر يہ پرائيويسی نوٹس پڑھيں اور اگر آپ کو کوئی با
  يں۔چھسواالت پو

 کا غلط استعمال معلوماتذاتی 

کا کسی بھی طرح نامناسب حصول يا استعمال، اس پرائيويسی نوٹس اور ہمارے ليگل نوٹس يا استعمال کی شرائط  کی  معلوماتذاتی 
  اس کی رپورٹ کريں۔ ای ميل کر کے پر taprivacy@pearson.comdaخالف ورزی ہے۔ براه مہربانی 

حاصل کريں گے اور  ستعمال نہيں کريں گے اور نہ ہی انہيںکا غلط ا معلوماتسائيٹس پر دستياب ذاتی ہماری  آپ آپ اقرار کرتے ہيں کہ 
  ۔نہ ہی اس مقصد کيلئے روبوٹ يا ديگر آٹوميٹڈ سکرپٹس، کوڈز يا فنکشنز استعمال کريں گے

بغير فوری طور پر، يا اس پرائيويسی نوٹس کی خالف ورزی کر رہے ہيں تو ہم  براۓ استعمال اگر ہميں پتہ چال کہ آپ متعلقہ شرائط
  ائی کو معطل يا ختم کر سکتے ہيں۔سائيٹ تک آپکی رساپنی  پيشگی اطالع کے، 

  اس پرائيويسی نوٹس ميں تبديلياں

ہم وقتا" فوقتا" اس پرائيويسی نوٹس ميں تبديلياں کر سکتے ہيں۔ ہم نئے نوٹس کی تاريخ ہميشہ شامل کريں گے تاکہ جب کوئی تبديلی ہو، 
  آپکو اس کا علم رہے۔

 پيئرسن سے رابطہ

 ميں کوئی سوال پوچھنا چاہيں تو براه مہربانی بال جھجک ہم سے اس پتے پر رابطہ کريں:پرائيويسی نوٹس کے بارے اگر آپ اس 

Data Protection Officer 
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