
 

 

 

 پاراست   ئاگاداریی مشتەری لەبارەی مافەکان/نهێن  

 

نی کاتێک لەم وەرگرتنە دا بەشداری دەکەیت )و ئەگەر لە داهاتوو ببیتە مشتەری( تۆ ئەم مافانەی خوارەوەت دەبێت سەبارەت بە پاراستنی نهێن

 ش: و کەسانی خۆبەخ PIRCزانیاریە شەخسیەکانت و پەیوەندیکردنەکانت لەگەڵ کارمەندەکانی 

 

، لەوانە ناو، ناونیشان، ژمارە تەلەفۆن، و زانیارنی شەخسنی دیکە، ئەوەندەی یاسا ڕێگەی PIRCئەو زانیاریانەی کە دەیاندەیت بە  .1

نی تۆ نادرێن بە هی ی ێ ئیی ێ کراوە، ئەم زانیاریانە ن   دەپارێزرێن.   بێجگە لەو حاڵەتانەی کە لە خوارەوە ئاماژەیان ن 
چ  دەبێت وەکوو نهێنی

 دەزگا و ڕێکخراوێیک تر. کەس و 

.  ئەگەر بڕیار بدەیت کە هەندێ زانیارنی شەخیس نەدەیت، بێبەش PIRCبکەیت کە چ زانیاریگەلێک بدرێن بە  تۆ دەتوانیت دیاری .2

 ناکرێیت لە بەکارهێنانی خزمەتەکان. 

، لەوانە  PIRCپارێزەران و کارمەندانی  .3 ێ پابەند بن بە هەندێ ڕێسای ئەخالقی پاریزەر، واتە پارێزەران و   پاراستن  ئەریک نهێن  دەن 

نی تۆ ئەو زانیاریانەی کە داوتە پێیان نادەن بە هیچ الیەنێیک تر مەگەر  PIRCەندانی کارم ی ێ ئیی ێ بکات کە 1ن  ( دادوەر فەرمانیان ن 

ەی ئەریک ئەخالقنی ( پێویست بێت زانیاریەکانت ئاشکرا بکەن بۆ ئەو 2زانیاریەکانت ئاشکرا بکەن، لەوانە دادوەری کۆچبەری، یان 

ێ ئەوەی کە هیچ وتەیەیک درۆ یان خەڵەتێنەر نەدەن بە دادوەر ڕاستگۆنی لە بەرانبەر د ، کە لە بواری کۆچبەری دا، یانی ی ێ بهێنی ادگا بەج 

ی ئەمUSCISیان  ی
، هەروەها پێت دەڵنێ ی ی

 .   هەرکات پێویست بێت کە پارێزەران و کارمەندەکان زانیارنی تۆ ئاشکرا بکەن، پێت دەڵنێ

تەنها ئەوەندەی   PIRCچ بەشێک لە زانیاریەکانت دەدرێت بە الیەنی تر.   لەم حاڵەتانە دا،  زانیاریانە کەی و لە کوێ ئاشکرا دەکرێن و 

ین زیان بە تۆ بگات.   کە یاسا فەرزی کردووە زانیاری دەدات و هەوڵ دەدات زانیاریەکان بە جۆرێک بدات کە کەمیی

یارنی دیمۆگرافنی گشنی )وەک تەمەن، ڕادەی ەکرێن و زانهەندێ زانیارنی گشنی لەبارەی جۆری ئەو خزمەتانەی کە پێشکەش د .4

ن، و نژاد و نەتەوە(ی ئەو کەسەی کە خزمەتەکانی 
ا
ێ بدرێت بەو ئاژانسانەی کە  PIRCداهات، ژمارەی منداڵ بە کار دەهێنێت دەن 

م،  PIRCبوودجەی 
ا
ی دەکەن. بەڵ  PIRCەتەکانی دەردەخەن، وەکوو کەسێک کە خزم تۆئەو زانیاریانەی کە بەتایبەنی ناسنامەی دابنی

 بە کار دەهێنیت، نادرێت بە هیچ الیەنێک مەگەر خۆت بەتایبەنی نامەی ڕەزامەندیت بۆ ئەم مەبەستە دابێت. 

انی تۆ الی  .5 ن بۆ الی دەزگاکانی تر یان پارێزەر،  ، دەتوانیت بڕیار بدەیت کە بۆ وەرگرتنی یارمەنی و پاPIRCدوای وەرگیی ی
ڵپشتنی زۆرتر، بتنیێ

  کە ئێمە لەگەڵ هەندێکیان هاوکاری دەکەین. 

 هاوکاری دەکەین.  PIRCتۆ دەتوانیت دیاری بکەیت کە  .6
ا

 چەندە لە زانیاریە شەخسیەکانت بدات بە هەر الیەنێک کە ئێمە لەگەڵ

، پێت دەوترێت کە هەرکام لە الیەنە هاوبەشەکا نمان چ ئەرکێیک هەیە بۆ ئەوەی زانیاریەکانت وەکوو نهێنی بپارێزێت. ئەگەر بەگشنی

ی کە  PIRCبڕیار بدەیت کە لە  داوا بکەیت هەندێ لە زانیاریە شەخسیەکانت بدات بە ڕێکخراوێیک هاوکاری ئێمە، بەوردی پێت دەڵێنی

ریانەی کە پێمانت داوە نەدرێت بە الیەنێیک هاوکاری چ شێوەیەک دەدرێت بە ئەوان. هەرکات ویستت ئەو زانیا چ زانیاریگەلێک و بە

PIRC .ئییی ئێمە هیچ زانیاریەکت نادەین بە ئەوان ، ێ
ا

 ، بەس پێمان بڵ

ەی کە زانیاریە نهێنیەکانت بە ئەگەر نیگەرانی یان پرسیارێکت لەبارەی ئەم ئاگاداریە یان مافەکانت هەیە، یان ئەگەر نیگەرانیت لەو  .7

پەیوەندی بکە بە بەڕیوەبەری پڕۆژەی کۆچبەرانی  8099-600 (717)ە نەبرێن، تکایە بە ژمارە تەلەفۆنی شێوەیەیک گونجاو بەڕێو 
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