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कमर्चारीह�का लािग गोपनीयता सम्बन्धी नीित 

1 प�रचय 

हामी हा�ा “भावी, वतर्मान र भूतपूवर् कमर्चारीह� (“तपा�” वा “कमर्चारीह�”)का �वस्थापन, मानव संसाधन र 
भु�ानी �योजनह�का बारेमा संकलन गरेका �ि�गत सूचनाह�को गोपनीयतालाई सुरिक्षत गनर् �ितब� छ� ।  

Hyatt कमर्चारीको �पमा (वा सम्भािवत कमर्चारीको �पमा), तपा� बुझ्नु र स्वीकार गनुर्�न्छ �क हामी यस 
कमर्चारीको लािग गोपनीयता नीित (यो “नीित”) अनुसार तपा�को �ि�गत जानकारी सङ्कलन, �योग र खुलासा 
गछ�।  

2 यो नीितको उपयोग 

यो नीित कमर्चारीह�को �ि�गत सूचना तथा उ� सूचनाको मौिखक, िव�ुतीय र/वा िलिखत कुनै पिन �कारको 
�योगमा लागू �न्छ। तपा�को नाग�रकता/िनवासका आधारमा तपा�का लािग िवशेष रा�/क्षे�को गोपनीयता नीित 
नभएसम्म वा उ� रा�/क्षे�मा Hyatt Location (तल प�रभािषत ग�रएअनुसार) नभएसम्म यो नीित लागू �न्छ। 

यो नीितले तपा�को �ि�गत जानकारीको संरक्षण गन� Hyatt को �ितब�तालाई �भावकारी बनाउँछ र यस 
नीितलाई Hyatt (एकल �पमा, “Hyatt Location” र संयु� �पमा, “Hyatt Locations”) सँग सम्बन्धन 
�ा� स्वतन्� �पमा �ाण्ड भएका स्थानह� सिहत िव�भर रहकेा Hyatt®, Park Hyatt®, Miraval®, exhale®, 
Grand Hyatt®, Hyatt Regency®, Andaz®, Hyatt Centric®, The Unbound Collection by Hyatt®, 
Hyatt Place®, Hyatt House®, Hyatt Ziva, Hyatt Zilara वा Hyatt Residence Club® �ाण्डह� 
अन्तगर्त वा सम्बिन्धत स्थानह�मा सेवाह� �वस्थापन गन�, स�ालन गन�, िवशेष अनुमितका साथ िब�� गन�, 
स्वािमत्व भएको र/वा �दान गन� सबै अलग र िविश� कानूनी संस्थाह��ारा �हण ग�रएको छ। यी संस्थाह�मा 
Hyatt Hotels Corporation, यसका �त्यक्ष र अ�त्यक्ष सहायक कम्पनीह� र िव�भर �ि�गत Hyatt 
Locations को स्वािमत्व �ा� गरेका सबै अलग तथा िविश� कानूनी संस्थाह� पदर्छन्। िवषयवस्तुका आधारमा, 
यस नीितभ�र नै “Hyatt”, “हामी” तथा “हा�ो” भ� ेसम्बोधनले िस्थित अनुसार तपाइ�सँग कामको सम्बन्ध भएका 
र �ने सबै एकाइह� सिहत सामूिहक �पमा यी फरक तथा छु�ै कानूनी एकाईह�लाई जनाउँछ। 

तलको खण्ड 4 मा उल्लेख ग�रएका �योजनह�का लािग तपा�को रोजगार सम्बन्ध भएको वा �न स�े संस्था�ारा 
तपा�को �ि�गत जानकारीको �योग ग�रनछे।  मानव संसाधन �शासन �योजनका लािग तपाईकँो �ि�गत 
जानकारीको खुलासा अन्य संस्थाह�सँग पिन �न सक्छ । 

यो नीितको उ�ेश्य हा�ो �ि�गत जानकारी संसाधन गितिविध सबैभन्दा ठुलो सीमामा िव�ब्यापी वणर्न गनर्का 
लािग ग�रएको भए पिन, ती संसाधन गितिविधह� कानुनी �ितबन्धको आधारमा केही अझ सीिमत �न सक्छ । 
उदाहरणका लािग, कुनै िवशेष दशेको कानुन अनु�प हामीले सङ्कलन गन� �ि�गत सुचनाको �किसम अथवा उ� 
�ि�गत सूचनामािथ हामीले संसोधन गन� त�रकालाई सीिमत गन� स�ेछ । यस्तो अवस्थामा, हामी स्थानीय कानुन 
अनुसार आवश्यकताको पालना गनर्लाई हा�ो आन्त�रक नीितमा समायोजन गदर्छ� ।  

य�द तपा� यो नीितसँग सहमत �नु�न्छ भन,े स्थानीय �वस्था अन्तगर्त आवश्यक हदसम्म, तपाईले �� गनुर्�न्छ 
र िलिखत सहमित जनाउनु �न्छ �क तपा�ले Hyatt लाई �दने कुनै पिन �ि�गत जानकारी संसाधन गनर् अनुमित 
�दनु भएको छ जसमा संवेदनशील �ि�गत सूचना मािनन्छ (धारा 3 मा भएको वणर्नको �पमा) र संसाधनमा वा 
िव�ीय जानकारी मािनन्छ। 
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3 हामील ेससंािधत गन� �ि�गत सचूनाको �किसम 

यस नीितमा “�ि�गत जानकारी” भ�ाले तपा�लाई एक �ि� भनेर पिहचान गन� वा सो �किसमको क्षमता रा� े
जानकारी भनेर बुिझन्छ। हामीले संसािधत गन� �ि�गत सूचनाको �किसम (�चिलत िनयम तथा कमर्चारीको पद र 
कतर्�को �कृित अनुसार र क्षे� अनुसार फरक �न स�े) मा िन� पदर्छन् :  

• नाम, िलङ्ग, �ि�गत सम्पकर्  िववरणह�, जन्मिमित, छिव, जाितयता, वैवािहक िस्थित, आपतकालीन 
सम्पकर् ह�; 

• आवास तथा कायर् अनुमित अवस्था, सैन्य अवस्था, नाग�रकता र राहदानी िववरण;  

• सामािजक सुरक्षा वा अन्य करदाता पिहचान नम्बर, ब�क िववरण; 

• िवरामी भ�ा, िनवृि�भरण, बीमा तथा अन्य सुिवधाह� बारे जानकारी (जसमा कुनै पिन पित वा प�ी, 
नाबालक ब�ाह� वा अन्य योग्य, आि�त �ि� वा हकदारह�का �लंग, उमेर, राि�यता तथा राहदानी 
बारे िववरणह� लगायत);  

• िनयुि� िमित, बढुवा(ह�)को िमित(ह�), कायर् िववरण, �ािविधक सीप, शैिक्षक िववरण, �ावसाियक 
�माणप� तथा दतार्ह�, भािषक दक्षता, भाग िलएका तािलमह�; 

• उचाइ, वजन र लुगाको आकार, तिस्बर, शारी�रक सीमा तथा िवशेष आवश्यकताह�;  

• काममा अनुपिस्थत रहकेो अिभलेख, िबदाको अिधकार तथा अनुरोधह�का िववरण, तलब िववरण तथा 
अपेक्षाह�, कायर् सम्पादन मूल्यांकन, �शंसाप� र िसफा�रश, चयन र िवकास मूल्यांकन तथा 
अनुशासनात्मक र उजुरी ���या (Hyatt नीितको अनुपालन तथा लागू लगायत); 

• कानुनले अनुमित �दएसम्म तथा एक जना कमर्चारी वा सम्भािवत कमर्चारीले गन� काम अनु�प भएसम्म, 
ऋण भु�ानी तथा आपरािधक भूिमका जाँचको नितजा, लागू पदाथर् तथा मादक पदाथर् जाँचको नितजा, 
अन्य जाँचह�, स्वास्थ्य �माणीकरण, सवारी चालक अनुमितप�, सवारी दतार् तथा चालक िववरण; 

• स्वास्थ्य कायर्�मह�, (स्वास्थ्य कायर्�ममा सहभागी �ने जीवनसाथी, नाबालक वा अन्य योग्य आि�त 
तथा लाभाथ�ह�का कुनै पिन जानकारी सिहत); 

• कानुनको पालना गन� �ममा आवश्यक पन� सूचनाह�, कानुन अनुपालन अिधकृतह�को िनद�शन तथा 
अनुरोधह� अथवा अदालतका आदशेह� (जस्त,ै बालबािलका सहयोग वा ऋण भु�ान िववरण); 

• Hyatt नीित सम्बिन्ध स्वीकृित, चासोका नीित सम्बिन्ध नैितकता र/वा स्वाथर्को �न्� लगायत कम्प्युटर र 
अन्य �ोत �योग नीित; 

• िनि�त क्षे�ािधकारमा बायोमे��क जानकारी र अनुहार पिहचान सिहत लागूयोग्य कानूनले अनुमित 
�दएको हदसम्म Closed Circuit Television (“CCTV”) र �क काडर् �वेश �णालीह� र अन्य सुरक्षा 
र �िविध �णालीह� सिहत सुरक्षा �णालीह�मा कैद जानकारी;  

• Hyatt को कम्प्युटर, नेटवकर्  वा स�ार उपकरणको �योग गरी कमर्चारी�ारा िसजर्ना, भण्डारण वा �सारण 
ग�रएका भ्वाइसमेल, इमेल, प�ाचार र अन्य कायर् उत्पादन तथा स�ार; 

• रािजनामा वा िनलम्बन िमित, रािजनामा वा िनलम्बनको कारण, रोजगारको �शासन िनलम्बन गनर् 
सम्बिन्धत जानकारी(जस्त,ैसंदभर्); र 

• कुनै पिन अन्य �ासंिगक लगत जुन Hyatt को उ�ेश्य अनु�प �नु आवश्यक छ। 
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हामीले संशोधन गन� धेरैजसो �ि�गत सूचनाह� भनेको तपाईले जानेरै हामीलाई उपलब्ध गराएका सूचनाह� �न् 
। य�िप, केही प�रिस्थितह�मा, तपा�ले हामीलाई उपलब्ध गराएको वा तपा�सँगको हा�ो अन्तर��या अविधमा 
�ा� वा हामीले तपा�को बारेमा बताएको ���याको �योग गरी कुनै ते�ो पक्ष (जस्तै, भनार् एजेन्ट वा पृ�भूिम जाँच 
िब�ेता) बाट हामीले �ा� गरेको तपा�को �ि�गत जानकारीका आधारमा हामीले तपा�का बारेमा अनुमान गनर् 
स�े �ि�गत जानकारीको संशोधन गदर्छ�।  

तपाईले हामीलाई उपलब्ध गराएको वा हामीले सङ्कलन गरेका �ि�गत सूचनाह�लाई केही दशेको गोपनीयता 
कानुन अन्तगर्त “संवेदनशील �ि�गत सूचना” अनुसार �वहार ग�रन े प�रिस्थितह� पिन �न सक्छन् । ती 
िनयमह�ले “संवेदनशील�ि�गत सूचना” लाई �ि�गत जानकारीको �पमा प�रभािषत गछर्न् जसबाट हामीले 
�ि�को जातीय वा जातीय मूल, राजनीितक िवचार, धा�मर्क आस्था वा यस्तै �कृितका अन्य आस्था, �ेड युिनयन 
वा �ावसाियक संघको सदस्यता, शारी�रक वा मानिसक स्वास्थ्य वा अवस्था, वंशाणुगत तथ्यांक, बायोमे��क 
जानकारी र �ि�को यौन जीवन वा यौन झुकाव सम्बन्धी जानकारी िनधार्रण वा अनुमान गनर् स�कन्छ। केही धेरै 
दलुर्भ प�रिस्थितह�मा, तपा� अविस्थत स्थानमा िव�ीय रेकडर्ह�ले संवेदनशील �ि�गत जानकारी तयार गनर् 
स�ेछन्। संवेदनशील �ि�गत सूचनालाई तपाइ�को न्याय सम्बन्धी काममा त्यस ठाउँको कानुनले अनिुमत �दए मा� ै
ल्याउँछ� । 

जबसम्म अन्यथा भिन�, तपा�सँग अनुरोध ग�रएको सम्पूणर् �ि�गत जानकारीह� अिनवायर् छन ्। य�द तपा�ले 
अनुरोध अनु�प हामीलाई सबै अिनवायर् �ि�गत जानकारी �दान गनुर्भएन र/वा ���या गनर् अनुमित �दनुभएन 
भन,े हामी तपा�को पुरा जानकारी रा� असक्षम �न्छौ,ँ जसले गदार् तल खण्ड 4 उल्लेख ग�रएका उ�ेश्य पूरा गन� 
हा�ो क्षमतामा �भािवत �नेछ । 

4 हामील े�ितगत जानकारी कसरी �योग गछ� 

सम्बिन्धत दशे र �चिलत िनयमह�को आधारमा हामीले जानकारी सङ्कलन, �योग र कमर्चारीह� िवषयमा 
�ि�गत जानकारी िन� कायर्ह�का लािग खुलासा गनर् सक्छौ ँ:  

• िनयुि�का लािग आवेदनको मुल्यांकन गनर् ; 

• तलब, सुिवधा, संस्थागत �मण र अन्य शोधभनार् योग्य खचर्ह�, िवकास र तािलम, अनुपिस्थित अनुगमन, 
कायर्सम्पादन मुल्यांकन, अनुशासनात्मक तथा उजुरी ���या तथा अन्य सामान्य �शासक�य तथा मानव 
संशाधन सम्बन्धी ���याह� लगायतका तर यसैमा सीिमत  

• नरहने गरी कुनै कमर्चारीको रोजगार सम्बन्धको सबै पक्षह�को �वस्था गनर्; 

• कायर्बल र सक्सेसन योजनाह� िवकास गनर्; 

• िबमारी बारे अिभलेख रा� तथा पेशागत स्वास्थ्य कायर्�मह� संचालन गनर्; 

• Hyatt अितिथवगर्, कमर्चारी तथा सम्पि�को सुरक्षा (Hyatt कम्प्यूटर, तथा संचार तथा अन्य �ोतह�को 
�योग�ारा सुरिक्षत स्थान र गितिविधिभ� �वेशमा िनयन्�ण, सहजीकरण तथा अनुगमन) गनर्;  

• Hyatt तथा यसका कमर्चारी र अितिथवगर् िव��को दाबीका सम्बन्धमा छानबीन तथा �ित��या गनर्; 

• कमर्चारी मत सव�क्षण तथा कमर्चारी सम्मान-पहचान कायर्�मह� संचालन गनर्; 

• रोजगार समापन गनर् तथा संदभर्ह� उपलब्ध तथा कायम रा�;  

• आपतकालीन सम्पकर्  तथा हकदार िववरण रा� (जसमा Hyatt�ारा तपा�ले यस संदभर्मा मनोिनत गरेका 
�ि�बारे सूचना रा� ेसमेत पदर्छन्); तथा 
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• �ि�गत कमर्चारीिसत सम्बिन्धत न्याियक वा �शासिनक आदशे -जस्त,ै तलब रो�ा, बालबािलका सहयोग 
भु�ान- लगायतका �चिलत कानूनको -जस्त,ै स्वास्थ्य र सुरक्षा कानूनह� पालना गनर्। 

हा�ा हायात स्थान तथा अन्य प�रसरह� तथा यसका व�रप�र सम्बिन्धत दशेको कानुनले अनुमित �दए सीसी�टभी 
क्यामेराह� जडान ग�रएका �न्छन् जसलाई िन�अनुसार �योग ग�रन्छः 

• अपराध प�ा लगाउन तथा रो�; 

• Hyatt अितिथगण तथा कमर्चारीको स्वास्थ्य र सुरक्षाको संरक्षण गनर्; 

• Hyatt सम्पि� तथा Hyatt कमर्चारी, अितिथगण र अन्य आगन्तुकह�को सम्पि�को �वस्था तथा सुरक्षा 
गनर्; तथा 

• गुणस्तर सुिनि�तता उ�ेश्यका लािग, �चिलत िनयमले अनुमित �दएको हदसम्म । 

हामी हा�ो �ाहक सेवाको गुणस्तर अनुगमन गनर् "गोप्य ख�रदकतार्" वा "रहस्यमय अितिथ" कायर्�म पिन चालु गनर् 
सक्छौ ँ। 

हायातको स्वीकार योग्य उपयोग सम्बन्धी नीित तथा उ� नीितलाई समय समयमा �ितस्थापन, संशोधन वा 
प�रपूरण गनर्स�े अन्य कुनै पिन स्वीकारयोग्य उपयोग नीित अनुसार कानुनले अनुमित �दएमा हामी इन्टरनेट �योग 
तथा संवादको अनुगमन गछ� ।  

मािथ उल्लेख नग�रएका उदशे्य बाहके अविश� पक्षह�का लािग हामी कमर्चारीह�का केही �ि�गत जानकारी 
कायम रा� सक्छौ ँरोजगारीको अन्त्यपिछ पिन । हामी त्यस्तो �ि�गत जानकारी आवश्यक भएसम्म र Hyatt 
रेकडर् �वस्थापन नीित र �चिलत कानूनले �दएसम्म कायम राख्छौ ँ। 

5 तपा�को �ि�गत जानकारीको खलुासा 

5.1 सामान्य 

मािथ उल्लेिखत उ�ेश्यको कायार्न्वयन गनर्लाई, तपाईको बारेमा भएका तपाइ�का सूचनाह� मािथ भिनएको 
�योजनका लािग मानव संशाधन कमर्चारी, लाईन म्यानेजर, सल्लाहकार, परामशर्दाता र हा�ो हायात स्थानह� 
तथा कायार्लयका अन्य उपयु� �ि�ह�मा खुलासा ग�रनेछ । 

5.2 हा�ा ऐजने्टह�, सवेा �दायकह� र आप�ूतर्कतार्ह� 

अन्य धेरै �वसायमा जस्तै, समय–समयमा, हामी केही कायर् र/वा सूचनाको ���याला◌ाई ते�ो पक्षलाई आउटसोसर् 
गदर्छ� । कृपया ध्यान रा�ुहोस् �क तपा�ले हा�ो कुनै पदका लािग अनलाईन आवेदन �दएमा, तपा�को �ि�गत 
सूचनामािथ हा�ो तफर् बाट संशोधन गनर् Hyattले अनुबन्ध गरेको कुनै ते�ो पक्षको वेबसाइटमा तपा�लाई ल� 
स�कनेछ । हामी ते�ो पक्षसँग तपा�को �ि�गत जानकारीको संसाधन आउटसोसर् गदार् वा तपा�को �ि�गत 
जानकारी ते�ो पक्ष सेवा �दायकलाई �दान गदार्, हामी यो नीितको सतर्ह� र अवस्था अनुसार ती ते�ो पक्षह�लाई 
उपयु� सुरक्षा उपाय अपनाई तपा�को �ि�गत जानकारीको रक्षा गनर् बाध्य पाछ� ँ। 

5.3 �वासाय हस्तान्तरण 

हा�ो �वसायको िवकास गन� �ममा हामी होटेल तथा अन्य सम्पि�ह�को खरीद वा िब�� गनर् स�ेछ� । यस्ता खाले 
कारोबारह�मा, कमर्चारीबारे सूचनाह� सामान्यतया हस्तान्त�रत �ावसाियक सम्प�ीको एउटा भाग �नेछ र 
तपा�को �ि�गत सूचनाह�लाई एउटा सम्प�ीको �पमा यस्ता कुनै पिन हस्तान्तरणमा समावेश गनर् स�ेछ� । 
त्यसबाहके, कुनै असम्भव िस्थितमा हामी, वा महत्वपूणर् �पमा हा�ा सबै सम्पि�ह�, अिध�हण ग�रएमा, 
कमर्चारीबारे सूचना पिन एउटा हस्तान्त�रत सम्प�ी �न स�ेछ ।  
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5.4 काननुी आवश्यकताह� 

यदी कानुनी अदालतबाट बाध्य पारेमा तपाइको िवषयमा हामीसँग भएको कुनै �ि�गत जानकारीको खुलासा गन� 
अिधकार हामीमा सुरिक्षत रहन ेछ वा िविधवत ्�पमा सरकारी िनकाय बाट त्यसो गनर् अनुरोध आएमा वा यो 
आवश्यक छ भ�ेमा हामी िनधार्�रत भएमा वा कानुनको पालन गनर् वांछनीय भएकोले वा लागू िनयमह� अनुसार 
हा�ो अिधकार र सम्पाितको बचाउन वा रक्षा गनर्. संकिलत सूचनाह� रा�,े लेखा र करसम्बन्धी िनयम कानून र 
कुनै िवशेष िनयन्�ण कानुनह�को पालना गनर् यस्ता सूचनाह�मािथ कारबाही चलाउने अिधकार पिन हामी सुरिक्षत 
राख्दछ� . 

6 �ि�गत जानकारीको आन्त�रक �ान्सफर 

धेरैजसो अन्तरार्ि�य �वसायमा झै,ँ कानुनले अनुमित �दए अनुसार हा�ो �वसायको �वस्थापनमा सुधार गन� 
उ�ेश्यले हामीले हा�ो डेटा �ोसेिसङ तथा मानव संशाधन �शासनको केही भागह�लाई केन्�ीकृत गरेका छ� । उ� 
केन्�ीकरणले गदार् �ि�गत सूचनाह�लाई एउटा दशेबाट अक� दशेमा हस्तान्तरण गनर् स�कनेछ । उदाहरणका लािग, 
य�द तपा� कामदार, या रोजगारका लािग एक उम्मेदवार �नु�न्छ भने तपा�सँग सम्बिन्धत केही �ि�गत जानकारी 
संयु� राज्य अमे�रकामा सानर् गनर् हस्तान्तरण ग�रन्छ; (क) कुनै पिन Hyattिसत सम्ब� संयु� राज्य अमे�रका 
बािहर अविस्थत संस्था�ारा; वा (ख) हा�ा कुनै पिन एकाईह� वा संयु� राज्य अमे�रका बािहर अविस्थत सम्ब� 
आितथ्य �वसायह�को एकजना कायर्कारी सिमितको सदस्य, िवभागीय �मुख वा अन्य मुख्य कमर्चारीका �पमा ।  

य�द तपा�लाई अक�  दशेमा रहेको Hyatt होटेल वा सम्ब� आितथ्य �वसायह�को कुनै पदका लािग छलफल 
ग�रएमा, तपा�का बारेमा केही �ि�गत सूचनाह�, रोजगार खुल्ला ग�रएको दशेमा हस्तान्तरण ग�रनेछ । तपाइ�को 
सहमितमा तपा�का बारेमा केही �ि�गत लगायत सूचनाह� अन्य क्षे�मा अविस्थत Hyattिसत सम्ब� 
संस्थाह�को म्यानेजर र/वा मानव संशाधन कमर्चारीह�लाई पिन कानुनले अनुमित �दए अनुसार हस्तान्तरण गनर् 
स�कनेछ ता �क उनीह�ले तपा�लाई अन्य कुनै पदमा आवेदन �दने िवषयमा सम्पकर्  गनर् सकुन् । सूचनाह� 
हस्तान्तरण गनर् स�कन ेक्षे�ह�मा �ि�गत सूचनाको गोपनीयताको संरक्षण गन� कानून �न वा न�न पिन स�ेछ ।  

तैपिन, तपा�को �ि�गत सूचनाह� Hyatt िभ�ैमा हस्तान्तरण ग�रएमा, तपा�को �ि�गत सूचनाह�मािथ यसै 
नीितको शतर्, िनयम र कानुनले अनुमित �दए अनुसार संसोधन ग�रनेछ । तपा�को �ि�गत जानकारी �ान्सफर 
ग�रएको �नस�े र ती िनकायह� अविस्थत रहेको न्यायािधकारको सूचीलाई "सबै" चयन गरेर 
https://www.hyatt.com/explore-hotels मा फेला पानर् स�कन्छ।   

यसका अित�र�, हामीले तपाइंको �ि�गत जानकारी �ान्सफर गररेको �नस�े केही ते�ो पक्ष आपूत�कतार्ह� िभ� 
स्थानह�मा आधा�रत �नसक्छन,् जस मध्ये कसैमा तपा�को गृह रा�मा भन्दा अझ कम मानकका डेटा संरक्षण 
�नसक्छन्। हामीले त�ो पक्षलाई �ि�गत डेटा �ान्सफर गदार्, उपयु� सुक्षा मापनह� ग�रएका छन् र ती त�ो 
पक्षह�लाई यस नीितका सतर् तथा अवश्थाह�मा उ�रदाियत्व �नेगरी उपयु� सुरक्षा मापनह� छन ्भ�े सुिनि�त 
गछ�। यी त�ो पक्षह� मुख्यत: यी दईु समूहमा पदर्छन्: (i) स्थानीय �पमा-उपलब्ध गराइएका आपू�तर्कतार् सम�थर्त 
�ि�गत हायात स्थानह� वा हायात स्थाह�का समूहह�, जो हायात स्थानह� स�ािलत कुनै दशेमा स�ालनमा 
छन;् वा (ii) किन्�य �पमा-�ा� ग�रने सेवा �दायकह�, हायातलाई सम� �पमा समथर्न गन�, जो हा�ो मुख्य 
�वसाय स्थानह�मा अविस्थत, िवशेषगरी युनाइटेड स्टेट्स (जहाँ हा�ो �धान कायार्लय छ), िस्वटजरल्याण्ड र 
हङकङ। 

7 तपा�को �ि�गत जानकारी अपडे�टङ वा प�चँ 

केिह सीिमत अपवादबाहके, खण्ड १० मा �दइएको िन� ठेगानामा प� वा ईमेल�ारा िलिखत अनुरोध गरेर तपा�ले 
हामीले तपाइंको बारेमा बनाएको �ि�गत सूचनाह�बारे सोधपुछ गनर् स�ु�नेछ । कृपया तपा�को पूरा नाम, 
Hyattमा वतर्मान (वा पूवर्) पद तथा िनयुि�को स्थान उल्लेख गनुर्होस् र तपा�को प�रचय �माणप�को न�ल पिन 

https://www.hyatt.com/explore-hotels
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समावेश गनुर्होस् (जस्तैः प�रचय प� वा पासपोटर्) जस�ारा हामी तपाईकँो प�रचय तथा हामीले राखेको �ि�गत 
सूचनाह�बारे प�ा लगाउन स�ेछ� । �चिलत कानून अनुसार तपा�ले �ा� गनर् अिधकार नरा�े डेटालाई हामीले 
तपा�लाई खुलाशा गन� छैन� (जस्त,ै अन्य �ि� पिहचान खुल्ने डेटा)। �तु सक्सेनको लािग तपा�ले तपाइंले एक 
भन्दा धेरै अनुरोध गनर् स�ु�न्छ भन,े हामीले तपाइंको त्यसपिछको अनुरोधलाई हा�ो �ारिम्भक �ित��यालाई 
सन्दभर् गरेर तथा साम�ी जन्य �पमा प�रवतर्न भएका वस्तुह�लाई पिहचान गरेर �ित��या �दन सक्छ�। 

तपा�को बारेमा राखेका �ि�गत सूचनाह� सच्याउन, मेटाउन र/वा रो� वा ���या गनर् �ितबन्ध लगाउन वा 
�योग गनर् रो�का लािग, तपा�ले खण्ड १० मा �दइएको िन� ठेगानामा प� वा ईमेल�ारा हामीलाई अनुरोध गनर् 
स�ु�नेछ । य�द हा�ो सूचना गलत भएको तथा कारबाही बन्द गनुर्पन� कुरामा सहमती रहमेा, हामी उ� सूचनालाई 
मेटाउने या सच्याउनेछ� । य�द हा�ो सूचना गलत भएको कुरामा सहमती नभएमा पिन, तपा�ले उ� सूचनालाई 
गलत ठा�ुभएको तथ्यलाई हामी उपयु� फाइलमा रेकडर् गन�छ� र हा�ो असहमित रहकेा कुरा भ�ेछ� । 

अन्त्यमा, केही प�रिस्थितह�मा तपा�ले आफ्नो िवशेष प�रिस्थतको अवस्थामा आफ्नो �ि�गत जानकारीको 
���या गन� क्षमतालाई आरोप लगाउन स�ु�न्छ। तपा�ले त्यसो हामीलाई तल खण्ड १०मा तय ग�रएको ठेगानामा 
िलिखत प� वा इमेल पठाएर गनर् स�ु�न्छ। तपा� आरोप दखेाउन अिधकार �ा� �नु�न्छ भन,े हामीले तपा�को 
जानकारी ���या गनर् रो�ेछ�।  

8 तपा�को �ि�गत जानकारीको सरुक्षा 

तपा�बाट हामीले र/वा सेवा �दायकह��ारा �ि�गत जानकारीह� िनकै सुरिक्षत त�रकाले सं�हीत गरेर रािखन्छ, 
जस अन्तरगत शारी�रक र इलेक्�ोिनक प�चँ िनयन्�ण, फायरवल �िविध र अन्य उिचत सुरक्षा उपायह� छन्।  
तापिन, यस्ता सुरक्षा उपायह�ले सबै नोक्सानी, द�ुपयोग वा �ि�गत सूचनाको हेरफेरह�मा रोक लगाउन 
सक्दनैन्, तसथर् हामी यस्ता घटनासँग सम्बिन्धत कुनै पिन क्षित वा दाियत्वह�बारे कानुनले पूणर् �पमा अनुमित 
�दएसम्म िजम्मेवार �ने छैनौ ँ।  िनयम अनुसार तपा�लाई तपा�को �ि�गत जानकारीको कुनै गलत �योग, क्षित 
वा हरेफेर भएमा सूिचत ग�रन्छ जसले तपा�लाई �भाव पादर्छ, ता�क तपा�ले उपयु� कदम चाली आफ्नो अिधकार 
सुरिक्षत रा� स�ु�न्छ । 

9 यो नीितमा प�रवर्तन 

हा�ो �वसाय जुन त�रकाले िनरन्तर बदल्छ, नीित पिन बदिलन्छ । तपा�को सहयोगका लािग, यो नीित लागू �ने 
िमित यसको अन्तमा रािखएको छ ।  

10 �ि�गत जानकारी र ��ह�/उजरुीको प�चँका लािग अनरुोध 

यस नीितबारे तपा�को कुनै पिन ��ह� भएमा, अथवा यस नीितको �वस्थाबारे कुनै पिन समस्या वा उजुरीह� 
भएमा, अथवा य�द तपा� हामीले राखेको तपा�को �ि�गत सूचनामा प�चँका लािग एउटा अनुरोध (मािथ खण्ड 
७ मा वणर्न गरे अनुसार) गनर् हामीले तपाइंको बारेमा राखेका �ि�गत जानकारीको बारेमा आफ्ना अिधकारह� 
�योग गनर् चाहनु�न्छ भन,े कृपया तलका मध्ये कुनै पिन त�रकाले हामीलाई सम्पकर्  गनुर्होस्ः 

• वतर्मान कमर्चारीह�का लािग, आफ्नो लाइन �बन्धक वा आफ्नो मानव संसाधन �बन्धकलाई सम्पकर्  गरेर; 
र 

• आवेदकह� र पूवर् कमर्चारीह�लाई, privacy@hyatt.com मा Hyatt को �मुख गोपनीयता 
अिधकारीसँग सम्पकर्  गरेर । 

उजुरीह�का लािग, थप एस्केलेशनका लािग कमर्चारी िवकल्पमा �ासंिगक होटल महा�बंधक र अन्तमा Hyatt �मुख 
गोपनीयता अिधकारीलाई privacy@hyatt.com मा ईमेल पठाएर गनर् स�कन्छ । 
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एक्लै यस नीितले सम्झौताको अिधकार िसजर्ना गनर् सक्दनै, तर हयात बाध्यकारी स्तर र नीितह� एक सेट बनाएर 
�ि�गत जानकारी सम्बिन्धत केही दशेह�मा यसको कानुनी दाियत्वको अनुपालन सुिनि�त ग�रएको छ (जसलाई 
बाध्यकारी कप�रेट िनयमको �पमा केही दशेह�मा िचिनन्छ), यो केही संख्याको राि�य गोपनीयता िनयामकबाट 
अनुमो�दत भएको छ । फलस्व�प, तपा�को प�रिस्थित तथा स्थानका आधारमा, उ� िनयं�क, अिधकृत वा 
अदालतको माध्यमबाट यी मापदण्ड वा नीितह�को �योग गरेर तपा�ले आफ्नो गोपनीयता अिधकार कायार्न्वयन 
गनर् स�ु�नेछ । य�द तपा� यी मापदण्ड तथा वचनब�ताह� बारे अझ बढी जा� चाहनु�न्छ भन,े कृपया �मुख 
गोपनीयता अिधकृतसँग privacy@hyatt.com ईमेल माफर् त सम्पकर्  गनुर्होस्।  

तपा�को �ि�गत जानकारी सम्म पु� ग�रएको सबै अनुरोध िलिखत �पमा िचठी वा इमेल माफर् त् बुझाउन ुपदर्छ 
। हामी तपा�को अनुरोधलाई प�, इमेल वा अ� कुनै उपयु� त�रकाबाट जवाफ �दनेछ� । 

 

लागू �ने िमितः मे 2018 

 

यो नीित को अं�ेजी संस्करण र अन्य कुनै पिन भाषाको संस्करण कुनै िवसंगितको घटना आएमा, यो अं�ेजी संस्करण 

मान्य �नेछ (लागू कानूनको अनुसारको अिधकतम हद सम्म)। 
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