�ाहकह�का लािग गोपनीयता नीित
1

प�रचय
हामी हा�ो �ितब�ता, एउटा अनुपम अितिथ सेवा अनुभव �दान गनर् तपा�को हायातसँगको “उ�ेश्य“
अन्तर��यालाई सन्दभर्माराखी तपा�को �ि�गत जानकारी �योग गछ�। यसै अिभभाराको एउटा अंशको �पमा,
हामीले संकलन गन� �ि�गत सूचनाह�को गोपनीयताको सुरक्षा गनर् हामी वचनब� छ�।
तपा� हा�ो �ाहक �नु भएकोमा तपा�ले बुझ्नु�न्छ �न्छ र मा�ु �न्छ, हामी तपा�को िनजी जानकारी सङ्�ह, �योग
र खुलासा �ाहकह�को गोपनीयता नीित “िनित” का अनुसार गछ�।

2

यो नीितको उपयोग
यो �ाहक र अन्य �ि�लाई लागू �न्छ जो हामीसँग �ापार गनर् वा हामीकोमा आउँ छन् र त्यो �ि�गत जानकारीको
�योग कु नै पिन �पमा चाहे िलिखत, मौखीक वा िवधुतीय जुनसुकै स्व�पमा �नसक्छ।

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 बनाउँ छ र यस
नीितलाई Hyatt (एकल �पमा, “Hyatt Location” र संयु� �पमा, “Hyatt Locations”) सँग सम्बन्धन �ा�
स्वतन्� �पमा �ाण्ड भएका स्थानह� सिहत िव�भर रहेका 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। ती वस्तुह�मा हयात
होटल िनगम र यसको �त्यक्ष र अ�त्यक्ष सहायकह� र िव��ापी �ि�गत हयात होटल र सबै अलग र िविश�
कानूनी संस्थाह�, जसको स्वािमत्वमा �ि�गत हायात होटेल्स र रे सोट्सर् र हयात रे िसडेन्स क्लब सम्पित िबस्वब्यापी
वा तपा�लाई हायात �ान्ड अन्तगर्त सेवाह� �दान गछर्न। यस सन्दभर्मा “हायात”, “हामी” र “हा�ो” यो िनती अनुसार
सामुिहक �पले िभ� र रा�ो िनयम छ जुनसँग तपा�ले बु�कङ गनुर् भएको छ।
यो नीितको उ�ेश्य हा�ो �ि�गत जानकारी संसाधन गितिविध सबैभन्दा ठु लो सीमामा िव�ब्यापी वणर्न गनर्का
लािग ग�रएको भए पिन, ती संसाधन गितिविधह� कानुनी �ितबन्धको आधारमा के ही अझ सीिमत �न सक्छ ।
उदाहरणका लािग, कु नै िवशेष देश/क्षे�को कानुन अनु�प हामीले सङ्कलन गन� �ि�गत सूचनाको �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 तपाई हायातसँग सम्बिन्धत �नु �न्छ भने कमर्चारीको लािग कृ पया ग्लोबल गोपनीयता नीित वा आफ्नो
रोजारदाताको �चिलत नीित हेनुर्होला, �कनभने यो नीित तबसम्म लागु �� जबसम्म तपा� आफ्नो �ाहक क्षमता
एका� गरे र देखाउनु��।
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हामीले संकलन गन� �ि�गत जानकारीका �कारह�
यस नीितमा “�ि�गत जानकारी” भ�ाले तपा�लाई एक �ि� भनेर िचनाउन स�े अथवा सो �किसमको क्षमता
रा�े जानकारी भनेर बुिझन्छ। हामीले कारबाही गन� �ि�गत सूचनाको �किसम -�चिलत िनयमअनुसार फरक �न
स�े _ मा िन� पदर्छन्
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•

तपा�को नाम, �लंग, �ि�गत तथा कामको सम्पकर् िववरण, �ापार नाम, जन्म िमित र ठाउँ , राि�यता,
पासपोटर् र िभजा जानकारी;

•

बायोमे��क जानकारी, आवाज पिहचान (जस्तै एलेक्सा), अनुहार पिहचान;

•

अितिथ रहन जानकारी, लगायत तपा� बसेको होटेलह�, आएको र गएको िमित, ख�रद ग�रएको सेवा र
सामान, िवषेश अनुरोध -कोठा र छु �ी �ाथिमकताह�_ सिहत, डायल गरे को टेिलफन नंबर र फ्याक्स र
टेिलफनमा �ा� भएका संदश
े ह� ।

•

तपा�को �े िडट काडर्, भु�ानीको िववरण र खाताको िववरण तथा हायातको बारम्बार अितिथ कायर्�मको
�माणह� या बारम्बार उड्ने वा या�ा कायर्�म;

•

िवशेष अनुरोध पूरा गनर् आवश्यक कु नै पिन जानकारी (जस्तै स्वास्थ्य अवस्थामा आवश्यक पन� िविश� आवास
वा सेवाह�);

•

जानकारी, �ित��या वा माक� �टङ �ाथिमकता साम�ीह�; सव�क्षण, �ितयोिगताह� वा �चार �स्तावको लािग
उपलब्ध गराइएको या हा�ो वेबसाइट वा अनु�योगह� र ते�ो पक्षको लािग हो;

•

हायात होटेल या �रसोटर्बाट जानकारीह� ���या, बन्द �टबी संकलन �णाली, काडर् कु �ी र अन्य सुरक्षा र
�िविध �णाली -आफ्नो कम्प्युटर, स्माटर् वा मोबाइल उपकरण वा आफ्नो स्थानबारे डाटा संकलन वायरलेस
नेटवकर् सिहत इन्टरनेट �णाली;

•

संकलन ग�रएको जानकारीबाट तपा� हायातको एप या हायातको वेबसाइट चलाउन स�ु �न्छ (यसको िववरण
हामी तलको खण्ड ७ र ८ मा ) िवस्तृत वणर्न गनर् सक्छ�;

•

सम्पकर् र अन्य बीवरण जो यस कोप�रते अकाउन्ट्सका कमर्चारी छन् अन्य मान्छे जो संग हामी काम गछ�

•

सीमीत मामलामा, �हाकको ऋणसंग सम्बिन्धत जानकारी ।

हामीले ��कयामा ल्याउने � य जसो सब जानकारीह� तपाई स्वयम्ले वा तपाई सटामा काम गन� �ि�ले हामीलाई
�दएको हो । य�िप, के ही प�रिस्थितह�मा, तपा�ले हामीलाई उपलब्ध गराएको वा तपा�सँगको हा�ो अन्तर��या
अविधमा �ा� वा हामीले तपा�को बारे मा बताएको ���याको �योग गरी कु नै ते�ो पक्ष (जस्तै, भनार् एजेन्ट वा
पृ�भूिम जाँच िब�े ता) बाट हामीले �ा� गरे को तपा�को �ि�गत जानकारीका आधारमा हामीले तपा�का बारे मा
अनुमान गनर् स�े �ि�गत जानकारीको संशोधन गदर्छ�। यो नीित तपाईको �ि�गत जानकारी को लािग पिन लागु
�न्छ जुन ते�ो �ि� बाट पाईन्छ, जबसम्म त्यो कु रा ते�ो �ि�को को िनि�त नीितको प�रिध बािहर रहन्छ ।
तपा�◌ंले हामीलाई उपलब्ध गराउनुभएको वा हामीले संकलन गरे को जानकारीलाई के ही रा� वा क्षे�ह�मा
संवेदनशील �ि�गत जानकारीको �पमा ठािनन्छ भ�े के ही उदाहरण छन्। ती िनयमह�ले मुख्य �ि�गत जानकारी
े नशील �ि�गत सूचना” प�रभािषत गछर् जसबाट हामीले एक �ि�को जातीय वा जातीय मूल,
बाट “संवद
राजनीितक िवचार, धा�मर्क िव�ास वा यस्तै �कृ ितका अन्य िव�ास, �ेड युिनयन वा �ावसाियक संघ मा सदस्यता,
शारी�रक वा मानिसक स्वास्थ्य वा अवस्था, िच�कत्सा उपचार, आनुवंिशक आँकडा, यौन जीवन वा न्याियक आँकडा
-आपरािधक कायर् हेनर् आयोग वा किथत आयोगको िवषयमा जानकारी _ िनधार्रण वा अनुमान गनर् स�कन्छ। के ही धेरै
दुलर्भ उदाहरणमा, तपाई जहाँ अविस्थत �नु�न्छ, िव�ीय रे कडर् संवेदनशील �ि�गत सूचनाको अंश �न सक्छ।
“सम्वेदनशील �ि�गत सूचना” लाई तपाइ� को न्याय सम्बन्धी काममा त्यस ठाउँ को कानुनले अनुमित �दए मा�ै
ल्याउँ छ� ।
तपाई यो नीितसंग सहमत �दा, आफ्नो स्थानीय �वस्था अन्तगर्त आवश्यक हदसम्म, िलिखत सहमित �दान गनुर्�न्छ
�ि�गत जानकारी को संसाधन को लगी जुन तपा�ले हायातलाई �दान गनुर्भएको िथयो र जुन संवेदनशील �ि�गत
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सूचना वा िव�ीय जानकारी मािनन्छ । िनयमको आवश्यक हदसम्म, तपा� आफ्नो कु नै पिन संवेदनशील �ि�गत
सूचना हयातलाई �दान गनर् बाध्य �नु�ने छैन र तपा�ले यसो गनुर्भयो भने, यस Hyatt देिख कु नै पिन उत्पादन वा
सेवा खरीद गनर् तपा�लाई रो�कने छैन।

4

हामीले �ितगत जानकारी कसरी �योग गछ�
कानुन लागू गनर् तपा�सँग िलएको �ि�गत जानकारीको �योग वा खुलासा ग�रन्छ।
•

बसेको होटेल र अन्य वस्तु तथा सेवाह� �कनेको शुल्क

•

तपाईलाई रा�ो वा अिधक �ि�गत स्तरको सेवा �दान गन�छ�, ते�ो पक्षको जानकारी र सेवा सिहत -जस्तै
हयात होटल र �रसोट्सर्मा अित�र� अितिथ सेवाह�, स्थानीय आकषर्ण र यातायातको िवकल्प_

•

रे स्टु रेन्ट र यातायात कारोबारका सेवाह� सिहत तपा�को तफर् का सुिवधा सेवाह�;

•

यस Hyatt बारम्बार अितिथ कायर्�म हेरिवचार गन� -उदाहरण World of Hyatt®

•

तपाको संिवदात्मक दाियत्व पूरा गन�, जोपिन तपाको या�ा को �वस्था बनाउने ���यामा संल� छन् उदाहरण या�ा एजेन्ट, समूह या�ा आयोजकह� वा आफ्नो िनयो�ा र िव�े ताह� -उदाहरण �े िडट काडर्
कम्पनीह�, िवमान संचालकह� र ते�ो पाट� वफादारी कायर्�मह�;

•

बजार अनुसन्धान, �ाहक सन्तु� सव�क्षण र गुणस्तर आ�ासन सव�क्षण र �त्यक्ष बजारीकरण र िब�� �व�र्न
गनर् (य�िप हामीले �त्यक्ष बजारीकरण कसरी गछ� भ�े बारे मा थप जा� कृ पया तलको खण्ड 9 हेनुर्होस्);

•

कमर्चारी, अितिथ र अन्य �ाहकह�को सुरक्षाको लागी �दइएको ।

•

सामान्य रे कडर् रा�े �सासन

•

कानुनी र िनयमका आवाश्कता

•

परीक्षण र नयाँ उत्पादन र सेवाह� मूल्यांकन र

•

�े िडट ��कयाको आवेदन -उदाहरणका लािग Hyatt Residence Club locations)।

Hyatt ले तपा�को �ि�गत जानकारीलाई यी जानकारी कु न उ�ेष्यको लािग आवश्यक भएको र ���या ग�रएको
हो र हा�ो कानूनी र िनयमनकारी दाियत्व र जोिखम �वस्थापनका िनद�िशकामा आधा�रत भई �योग र धारण
गछर्।

5

तपा�को �ितगत जानकारीको खुलासा
बेला बेलामा हामी तपा�ह�को �ि�गत जानकारी �दनेछ� । हामी सदा �चलीत िनयमअनुसार नै उ� खुलासा गदर्छ�
। के ही अिधकार क्षे�मा, आँकडा गोपनीयता िनयमह�ले गदार् तपा�को सूचना तपा�को मूल देशबाट अन्य देशमा
स्थानान्तरण गनुर् भन्दा अगाडी तपा�को सहमित �ा� गनर् हामीलाई आवश्यक �न सक्छ । जब तपा� यस नीितमा
सहमत �नु�न्छ, यस खण्डमा उल्लेिखत उ�ेश्य र हदसम्म मािथ धारामा वणर्न अनुसार, तपा�को स्थानीय िनयमको
�वस्था र आवश्यकताको हदमा रही तपा�को �ि�गत जानकारी को स्थानान्तरण त्यस्तो देशमा गनर् सहमित �दने
छन् ।
हामीले यस्ता खुलासा गनुर्पन� प�रिस्थितह�मा -मािथको खण्ड मा वणर्न ग�रएदेिख बाहेकिन� पदर्छन्

© 2018 Hyatt Corporation
3

5.1

हा�ा ऐजेन्टह�, सेवा �दायकह� र आपू�तर्कतार्ह�
िवदेशी होटल �ान्ड जस्तै हामीले ते�ो पक्षको लािग के िह कायर् �ोसे�संग र जानकारी आउतसोसर् गनर् सक्छ�
। 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� ँ ।

5.2

उपभो�ा अंतदृिर् �
हामीसंग भएको तपाईको �ि�गत जानकारीह� � क लयह� सामु खुलासा गनर् सक्छौ जोसंग तपाईको
जानकारी छ । यो कयार्लायह�ले तपाईको इच्छा र चाहना बुज्नको लािग जानकरीह� संकलन गछर्न् जस्ले
गदार् तपाईले थप सु ह� नु�न्छ । य�द तपाईको �ि�गत जानकारी कु नै पिन माक� �टङ ��कयामा �योग
भएमा, तपा� आफ्नो हकसँग हामीलाई तल खण्ड 12 मा उपलब्ध गराइएको जानकारी अनु�प सम्पकर् गनर्
स�ु �न्छ। हामीले �त्यक्ष बजारीकरण कसरी स�ालन गछ� भ�े बारे मा थप जानकारीको तलको खण्ड 9 मा
फे ला पानर् स�कन्छ।

5.3

कजार् �ािधकरण
तपाईले ऋणका लािग अनुरोध गदार्, तपाईलाई ऋण �दनु या न�दनु भनेर िनणर्य गन� उ�ेश्यले उपयु� ते�ो
पक्षमा तपाईको �ि�गत सूचनाको �योग तथा खुलासा कानुनले अनुिमत �दए मा�ै ग�रनेछ ।

5.4

�वासाय हस्तान्तरण
हामी हा�ो �वासय बढाउँ दैछ�, यसका लागी हामी हा�ो होटेल र संम्पती बेच्न सक्छौ वा Hyatt Location
को �वस्थापक वा �यानिचसोर �नबाट बन्द गनर् वा रो�कन सक्छ�। यस्ता प�रिस्थितह�मा, तपा�का बारे
संकलन ग�रएका �ि�गत सूचनाह�लाई एउटा सम्पि�को �पमा यस्ता कु नै पिन हस्तान्तरणमा समावेश
गनर् स�े छ� यसबाहेक, कु नै असम्भव िस्थितमा हामी, वा महत्वपूणर् �पमा हा�ो सबै सम्पि�ह�, अिध�हण
ग�रएमा, कमर्चारीबारे सूचना पिन एउटा हस्तान्त�रत सम्पि� �न स�े छ ।

5.5

इ–फोिलयो कायर्�म
दी तपाई कमर्चारी एकल �नु�न्छ जस्ले हयातको इ–फोिलओ �ो�ाममा भाग न्छ अिन कोप�रते �े िडट
कारदको �योग गछर्, िबल ितनर् जुन तपा�को मािलकले �दएको छ, यस इ–फोलीयोबाट तपाईले फाईदा िलन
स�ु �न्छ
ई–फोिलयो कायर्�म अन्तगर्त, तपा�को िवल को सार -तपा�को बसाइको िमित, तपा�को �े िडट काडर्को
िववरण र हयातमा खचर् भएको रकम सिहत जसमा कोठा शुल्क र सबै सम्बिन्धत शुल्कह� जसमा खाना,
पेय र मनोर�न शुल्क समावेश �न्छ तर यी मा� शुल्क होइन_ इलेक्�ोिनक माध्यम बाट हयात �ोपट�ले
अमे�रका िस्थत सूचना �णाली�ारा हयात वा अमे�रकामा अविस्थत ते�ो पक्ष सेवा �दायक जो हयातको
तफर् बाट सार सङ्कलन ग�र स्थानान्तरण ग�रने छ ।
•

�े िडट काडर् नेटवकर् अपरे टर, �े िडट काडर् जारीकतार् र / वा उनको सम्बिन्धत उप-ठे केदार, जो
�नेछ, त्यस बापद, त्यो उ�रण तपा�को िनयो�ालाई पठाउछन् वा कप�रे ट �ाहक(र / वा उनको
सम्बिन्धत उप-ठे केदारह� )संसाधन सुिवधाको लािग र तपा�को या�ा-सम्बिन्धत खचर् को िबवरण
रा�े; वा
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•

कु नै सीिमत प�रिस्थितमा मा, आफ्नो संस्था वा कप�रे ट �ाहक(र / वा उनको सम्बिन्धत उपठे केदारह�)सीधा नै उही उ�ेश्यको लािग

तपा�को िबल �ा� गन� संस्थाह� संयु� राज्य अमे�रकामा अविस्थत �न सक्छन, जोसंग गोपिनयता को
कानुन छैन िवशेष सम्बोधन िवस्तार �पमा �ि�गत जानकारीको �योग�न्छ संसारको अन्य भागह� मा
जस�र नै �योग �न्छ(िवशेष गरे र युरोप, क्यानाडा, अ�ेिलया, दिक्षण अ��का र दिक्षण अमे�रका ) तपाईको
�ि�गत जानकारी सुरिक्षत रा� Hyatt को अमे�रक� आधा�रत िसस्टममा �ान्सफर ग�रएका यो सबै
जानकारीलाई िनि�त संस्थागत िनयम�ारा �विस्थत ग�रन्छ (ितनीह� तपा�मा लाघू �ँदा - बाइिन्डङ
संस्थागत िनयमह�को बारे मा थप जानकारीको लािग कृ पया तलको खण्ड 12 हेनुर्होस्। ते�ो पक्ष सेवा
�दायक जो Hyatt को तफर् बाट सार सङ्कलन गदर्छ उसले हयात गरे को कप�रे ट िनयमको आवश्यकताह�को
सम्झौता को �ावधानको पालना गनुर्पछर् ।
एक पटक �ि�गत जानकारी �े िडट काडर् नेटवकर् अपरे टर, �े िडट काडर् जारी कतार्, तपाई को रोजगार दाता
वा कप�रे ट �ाहक र /वा ितिनह�को सम्बिन्धत उप ठे केदारह� लाई स्थानान्तरण ग�र सके पिछ, यस नीित
मा वणर्न गरे जस्तै सुरक्षाको िवषय रहने छैन, तर तपाई को रोजगार दाता वा कप�रे ट �ाहक, उपयु� �े िडट
काडर् नेटवकर् अपरे टर र /वा उपयु� काडर् जारी कतार् सँग आफै �वस्था गनुर् पन� छ |

5.6

कानुनी आवश्यकताह�
यदी कानुनी अदालतबाट बाध्य पारे मा तपा�को िवषयमा हामीसँग भएको कु नै �ि�गत जानकारीको
खुलासा गन� अिधकार हामीमा सुरिक्षत रहने छ वा िविधवत् �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 कु नै िवशेष िनयन्�ण कानुनह�को पालना गनर् यस्ता सूचनाह�मािथ कारबाही
चलाउने अिधकार पिन हामी सुरिक्षत राख्दछ� ।

6

�ि�गत जानकारीको अन्तरािस्�य स्थान्तरण
सबै अन्तरार्ि�य कारोबार जस्तै, हामी हा�ो आँकडा �सोधन गितिविधह�को के ही पक्षह� लागू िनयमह� अनुसार
क� �ीकृ त छन्, जो धेरै मािमलाह�मा, तपा�को �ि�गत जानकारी एक देश बाट अक� देशमा स्थानान्तरण �नेछ ।
उदाहरणको लािग, तपा� संयु� राज्य अमे�रका बािहर कु नै एक Hyatt Locations मा आरक्षण गनुर्�न्छ र/वा
ब�ु�न्छ भने, त्यो ���यामा सङ्किलत तपा�को �ि�गत जानकारीलाई Hyatt को बाइिन्डङ संस्थागत िनयमह�
(ितनीह� तपा�मा लागू �न्छन् - हा�ो बाइिन्डङ संस्थागत िनयमह�को बारे मा थप जानकारीको लािग, कृ पया12
तलको खण्ड हेनुर्होस्)को अनुसार संयु� राज्य अमे�रकामा स्थानान्तरण गरी ���या ग�रनेछ। सूचनाह�मािथ
कारबाही ग�रने उ� क्षे�ह�मा �ि�गत सूचनाको गोपनीयताको संरक्षण गन� कानून �न वा न�न पिन स�े छ ।
तैपिन, तपाईको �ि�गत सूचनाह� Hyatt िभ�ैमा हस्तान्तरण ग�रएमा, तपाईको �ि�गत सूचनाह�मािथ यसै
नीितको शतर् तथा िनयमअनु�प कानुनले अनुमित �दएअनुसार कारबाही ग�रनेछ । तपा�को �ि�गत जानकारी
�ान्सफर ग�रएको �नस�े र ती िनकायह� अविस्थत रहेको न्यायािधकारको सूचीलाई "सबै" चयन गरे र Hyatt
Locations को सूचीhttps://www.hyatt.com/explore-hotels मा फे ला पानर् स�कन्छ।
यसका अित�र�, हामीले तपा�को �ि�गत जानकारी �ान्सफर गररे को �नस�े के ही ते�ो पक्ष आपूत�कतार्ह� िभ�
स्थानह�मा आधा�रत �नसक्छन्, जस मध्ये कसैमा तपा�को गृह रा�मा भन्दा अझ कम मानकका डेटा संरक्षण
�नसक्छन्। हामीले त�ो पक्षलाई �ि�गत डेटा �ान्सफर गदार्, उपयु� सुरक्षा मापनह� ग�रएका छन् र ती ते�ो
पक्षह�लाई यस नीितका सतर् तथा अवश्थाह�मा उ�रदाियत्व �नेगरी उपयु� सुरक्षा मापनह� छन् भ�े सुिनि�त
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गछ�। यी ते�ो पक्षह�लाई मुख्यतया यी दुई समूहह�मा बाँिडन्छ: (i) स्थानीय �पमा-उपलब्ध गराइएका आपू�तर्कतार्
सम�थर्त �ि�गत Hyatt स्थानह� वा Hyatt स्थाह�का समूहह�, जो हायात स्थानह� स�ािलत कु नै देशमा
स�ालनमा छन्; 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�ह�ले अनलाइन जादा हामीले पाउने जानकारी
य�द तपाई Hyatt को वेबसाईट हेनर् चाहनु भयो भने िन� कु राह� जा� स�ु �नेछ

7.1

तपाईले आफ्नो प�रचयको खुलासा िबना नै खोल्न स�ु �न्छ
तपाई हा�ो वेबसाइट आफ्नो खुलासा नगरी कन पिन खोल्न स�ु �न्छ।

7.2

उपयु� जानकारी
जब तपाई हा�ो वेबसाइट �योग गनुर्�न्छ, हामी जानकारी राक्छौ तपाईले कसरी �योग गद� �नु �न्छ ।
यस्तो जानकारीको उदाहरण जसमा इन्टरनेट �ोटोकल ठे गाना स्वतः तपा�ले इन्टरनेट �ाउज गरे को �त्येक
समयमा तपा�को कम्प्युटरमा िनधार्�रत �न्छ, तपा�ले �ाउज गनुर् भएको िमित र समय, तपा�ले खोल्नु
भएको पेजह� र �त्येक पेजमा िबताउनु भएको समय, तपा�ले �योग गन� इन्टरनेट �ाउजरको �कार,
तपा�को उपकरणको अपरे �टंग िसस्टम र हा�ो वेबसाइट खोल्नु अगाडी वा पछाडी तपा�ले खोल्नु भएको
कु नै पिन वेबसाइट को यूआरएल समावेश �न्छन् । तपा�को �योगकतार् �ोफाइल िसजर्ना नभएसम्म त्यस्तो
जानकारी एक �ि�गत �पमा तपा�सँग जोिडने छैन तर हामी �योग भइरहेको उपकरणको रे कडर् रा� स�े
छ�।

7.3

कु क�ह� र अन्य समान �िविध
हामी हा�ो वेबसाइट को कायर्क्षम�ा जा� र रा�ो बनौन कु क� �िविधको �योग गछ� ितनीह�का
कु क�ह�लाई तपा�को पिहचान खुलाउन �योग गनर् स�कँ दैन । तपा� हा�ो वेबसाइटमा जाँदा, ितनीह��ारा
तपा�को �ाउजरलाई हा�ो सभर्रिसत िचनाउन स�कन्छ, तर तपाईलाई होइन। हायटले कु क�को �योग कसरी
गछर् भ�े जा�को लागी यो िलकं hyatt.com मा जानुहोस ।
यदी तपाई कु क� स्वीकार गनर् चाहानु �� भने, तपाई आफनो इनटरनेटको सहयोगले त्यसलाई रो� स�ु �न्छ
। तर य�द ियिनह�लाई रो�ु भयो भने, तपाईले हा�ो वेबसाइटको युजर �ोफाइल िनमार्ण गन� लगायतका
सबै िवशेषताह�को �योग गनर् स�ु �ँदन
ै ।
कु �कबारे अन्य जानकारी र त्यो कसरी चल्छ भने कु राको जानकारी पाउ यसमा allaboutcookies.org।

7.4

समाजीक संजाल
हा�ो वेबसाइट प्लगइनको साथै अ� पिन सुिवधाह� पिन छन् जस्ले ते�ो पाट�को सामािजक िमिडया
प्लेटफामर् एक�कृ त गछर्न् । तपा� स्वयं उनलाई सक्षम त�रकाले स��य गनर् स�ु �नेछ। य�द तपाईले एस्तो
गनुर्भयो भने यो प्लेटफामर् चलाउने मान्छेले तपाईलाई िच�सक्छ, तपाईले कसरी वेबसाइट चलाउनु भयो
थाहा �नसक्छ र सामािजक संजाल बाट तपाईको जानकारी पिन रा सक्छ । कृ पया डाटा सुरक्षाको
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नीितह�को बारे मा बुझ्न यसले कसरी तपा�को िनिज डाटाह�को उपयोग गछर्न भनेर डेटा नीितह� अध्ययन
गनुर्होस् तपा� यी प्लगइन र अन्य सुिवधाह� स��य गनुर्�न्छ भने, तपा� आफ्नो जोिखममा यसो गनुर् �न्छ।

7.5

उपयोगकतार् �ोफाइल बनाउने
तपाईले, अन्य कु राह�का साथै, आफ्नो अनलाईन कारोबार सहज गराउन तथा हा�ो वेबसाइटको �योग
ँ ा लािग बढी उपयु� सुझावह� जुटाउन मा एउटा युजर �ोफाइल तयार
तपाईको चाहनाअनु�प गनर्, तपाईक
गनर् स�ु �नेछ । यसले हामीलाई तपा� अिधक उपयु� िसफा�रसह� गनर् अनुमित �दन्छ। हामी तपाईले
आफ्नो युजर �ोफाइलमा उपलब्ध गराएको सूचनाह�, उपयु� भएअनुसार, हामीले र हा�ा सेवा
�दायकह�ले कायम राखेका अन्य डेटावेसह� भनर् �योग गनर् स�े छ� । एउटा युजर �ोफाइल तयार गरे र,
तपाईले आफ्नो युजर �ोफाइलमा उपलब्ध गराएको सूचनाह� हामी यसै �योजनका लािग �योग गनर् सक्छ�
भनेर तपाई सहमत �नु�द
ँ ैछ ।
तपाईले �दनुभएको कु नै पिन जानकारी ह� मे� य आप्डेट गनर् स�ु �न्छ यस्मा ईमेलबाट या अन्लाईन आएर
concierge@hyatt.com। य�द तपाईले त्यसपिछ आफ्नो युजर �ोफाइल हटाउने िवचार गरे मा, युजर
ँ े उपलब्ध गराएको कु नैपिन �ि�गत सूचनाह�लाई हामी
�ोफाइलमा समावेश गनर् िवगतमा तपाईल
अिभलेिखकरण वा गुणस्तर आ�ासनका लािग �योग गन� अिधकार राख्दछ� । तपाईले युजर �ोफाइल
नबनाउने िवचार गरे मा पिन, सेवाह�को खोजी वा खरीद गनर् तपाई हा�ो वेबसाइट �योग गनर् स�ु �नेछ।

7.6

अन्य बेबसाइटको �लंक
यदी तपाईले हा�ो वेबसाईट समान �कनेको उपहार �माणप�, �रजव�शन, कार रे न्टको लािग उपायोग गनुर्
�न्छ भने हामीसँग िलन्कमा भएको हा�ो थडर् पाट�ले यो सुबीदाह� तपाईलाई �दान गछर् । य�द तपाईले
हा�ो वेबसाइट वा अन्य कु नैपिन वेबसाइटमा रहेको कु नै �लंकमा िक्लक गनुर्भएमा, तपाईलाई अक�
वेबसाइटिसत �लंक ग�रएको छ छै न भनेर जा� तपाईले सदा आफ्नो �ाउजरको लोके शन बारमा हेनुर्पदर्छ ।
यो नीित तथा हा�ो िजम्मेवारी हा�ो आफ्नै सूचना संकलन ���यािभ� मा� सीिमत �नेछ । �त्यक्ष �पमा
तपाईले यस्ता वेबसाइटह�मा �ि�गत सूचना उपलब्ध गराएको िस्थितमा, अन्य ते�ो पक्षका अथवा हा�ो
सेवा �दायकह�का वेबसाइटह�का सूचना संकलन िविध वा गोपनीयता नीितह�बारे हामी िजम्मेवार छैन�
तथा सधै यसबारे सुिनि�त पिन गनर् सक्दैन� । यसका अित�र�, हामी अन्य ते�ो पक्षका अथवा हा�ो सेवा
�दायकह�का वेबसाइटिभ�का िवषयवस्तुह�बारे पिन सुिनि�त गनर् सक्दैन�, ियिनह�मा हा�ो साइटकै
�लंक�ारा जान स�कने भएतापिन । हामी तपाईलाई यस्ता कु नैपिन बािहय साइटह�मा कु नैपिन �ि�गत
सूचना उपलब्ध गराउनुभन्दा पिहला ियिनह�को गोपनीयता तथा सुरक्षा नीितबारे पढ्न अनुरोध गदर्छ� ।

7.7

सुरक्षा
तपा�को जानकारी संरक्षण गनुर् हामीलाई मह�वपूणर् भएको �ँदा, तपा�◌ंले हामीलाई उपलब्ध
गराउनुभएको �ि�गत जानकारी गु�लेखन गनर् हामीलाई �ान्सपोटर् लेयर सुरक्षा (“TLS”) आवश्यक पदर्छ
TLS को �योग गदार्, तपा�को हामीसँगको अनलाइन �ि�गत जानकारीको �ान्सिमसन गुपलेखन �न्छ।
तपा�ले बन्द लक वा तपा�को �ाउजर ठे गाना प�ीको िभ�को ठोस कु �ीको संकेत पुि� गरे र आफ्नो
जानकारी TLS गु�लेखन �योग गरे र �सारण ग�रन्छ वा ग�रँ दन
ै भनी �मािणत गनर् स�ु �न्छ। तपा�ले
उपयु� िचन्ह र/वा “https” उपसगर् दे�ुभएन भने, तपा�लाई उपलब्ध गराउन भनी अनुरोध ग�रएको
�ि�गत जानकारीलाई �सारण भन्दा अगािड गु�लेखन ग�रनेछैन भ�े कु रा तपा�ले सोच्नु �ँदन
ै । तपा�ले
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उपयु� िचन्ह र/वा “https” उपसगर् दे�ुभएन भने, तपा�लाई उपलब्ध गराउन भनी अनुरोध ग�रएको
�ि�गत जानकारीलाई �सारण भन्दा अगािड गु�लेखन ग�रनेछैन भ�े कु रा तपा�ले सोच्नु �ँदन
ै ।
अनलाइनबाट तपाईह�को िलएको �ि�गत जानकारीह� िनकै सुरक्षीत त�रकाले सं�हीत गरे र राख्छौ,
जस अन्तरगत शारी�रक र इलेक्�ोिनक प�ँच िनयन्�ण, फायरवल �िविध र अन्य उिचत सुरक्षा उपायह�
छन् । तापिन, यस्ता सुरक्षा उपायह�ले सबै नोक्सानी, दु�पयोग वा �ि�गत सूचनाको हेरफे रह�मा रोक
लगाउन सक्दैन, तसथर् हामी यस्ता घट्नािसत सम्बिन्धत कु नैपिन क्षित वा दाियत्वह�बारे कानुनले
पूणर्�पमा अनुिमत �दएसम्म िजम्मेवार �नेछैन� । नीयमअनुसार तपाईको �ि�गत जानकारीको कु नै गलत
�योग या कु नै आच न आयोस भनेर तपाईको आिधकर सुरक्षीत गनर् आिधकर �दन्छौ ।

7.8

साना के टाके टी
हा�ो वेभसाइटले ब�ाको लािग कु नै वस्तु वा सेवा बेचदैन र हामीले जानीजानी ब�ाह�संग �ि�गत
जानकारी िलदैन� । तपाई ँ १८ वषर् भन्दा कम उमेरको भएमा -(वा कानुनअनुसार नाबालक भएर हा�ो
वेबसाइट चलाउनु�न्छ भने), तपाईले मातािपता वा अिभभावकका साथ मा� हा�ो वेबसाइटह� �योग गनर्
स�ु �नेछ ।

7.9

लिक्षत िवज्ञापन
कानून�ारा अनुमित �दँइदा, तपा�लाई थप सान्द�भर्क र उपयोगी �न्छन् भनी हामीले ठानेका िवज्ञापन वा
माक� �टङ साझा गनर् हामीले अन्य कम्पनीह�सँग काम गनर् सक्छ�। यसमा हा�ो आफ्नै वेबसाइट वा
एिप्लके शनह�मा �द�शर्त िवज्ञापनह� समावेश �न सक्छन् वा हामीबाट पठाइएका स�ार वा िवज्ञापनह�
अन्य कम्पनीको वेबसाइटमा �द�शर्त �न्छन्। तपा�ले दे�ु भएको िवज्ञापनह� हामीले वा ते�ो पक्षले
सङ्कलन गरे को जानकारीमा आधा�रत �न स�े छ र वा हा�ो वेबसाइट वा ते�ो पक्षको वेबसाइटमा �ने
तपा�को गितिविधह�मा आधा�रत �न स�े छ ।
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एप्प्स
तपा�ले डाउनलोड वा हा�ो एिप्लके शनह�को �योग गनर् दतार् गदार्, तपा�को �ि�गत जानकारी जस्तै आफ्नो नाम,
ठे गाना, इमेल ठे गाना, फोन नम्बर, जन्म िमित, �योगकतार् नाम, पासवडर् र अन्य दतार् जानकारी, िव�ीय र �े िडट
काडर् जानकारी, �ि�गत वणर्न र / वा छिव �स्तुत गनुर् पन� छ ।
यसबाहेक, तपा�ले हा�ो एिप्लके शनह� �योग गदार् हामी स्वतः िनि�त जानकारी सङ्कलन गनर् स�े छ�, यसमा,
तपा�को मोबाइल उपकरण सम्बिन्धत �ािविधक जानकारी, तपा�को उपकरणको अि�तीय पिहचायक, तपा�को
मोबाइल नेटवकर् को जानकारी, तपा�ले �योग गन� मोबाइल �ाउजरको �कार र तपा�ले एिप्लके शनह� �योग गन�
त�रका बारे जानकारी, समावेश �न्छन् ।
तपा�ले �योग गनुर् �ने िवशेष एिप्लके शनमा िनभर्र �न्छ र त्यस्तो सङ्कलनमा तपा�ले सहमित जनाउनु भए पिछ
मा�, हामी तपा�को उपकरणमा भण्डारण भएको जानकारी सङ्कलन गनर् स�े छ�, जसमा, सम्पकर् जानकारी, साथीको
सूची, लिगन जानकारी -तपा�को अनुरोधमा अन्य एिप्लके शनह�सँग सूिचत गनर् हामीलाई अनुमित जहाँ आवश्यक
�न्छ_, फोटो, िभिडओ, स्थान जानकारी वा अन्य िडिजटल सामा�ी, समावेश �न्छन् । हामीले सङ्कलन गनर्
जानकारीको थप िववरणह� हरे क एिप्लके शनको लािग गोपनीयता सूचनामा िमलाएको छ ।
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छा�ु
तपाईले हामीलाई छानेर इच्छा भएको �ि�गत जानकारी उपलब्द गराउनु स�ु �नेछ । तैपिन, य�द तपाईले के िह
िवशेष िववरण उपलब्ध नगन� िवचार गनुर्भएमा, तपाईले हामीिसत गन� के िह अनुभवह�मा असर पनर् स�े छ -जस्तै,
कु नै नाम बेगर हामी आरक्षण गनर् सक्दैन�।
य�द तपाईले हामीलाई तपाईको सम्पकर् िववरण �दनुभयो भने हामी तपाईलाई सम्पकर् गरे र हा�ो वस्तु, सेवा, �चार,
र इभेन्ट को बारे जानकारी �दनेछ� । हामी तपाईको �ि�गत सूचनाह� ध्यानपूवर्क छािनएका ते�ो पक्षह�िसत पिन
बाड्न स�े छ�, जसले तपाईिसत सोझै सम्पकर् गनर् स�े छन् । के ही न्यायालयमा, आँकडा गोपनीयता िनयमको अनुसार
हामीले त्यसो गनुर् पूवर्क छु �ै सहमित लीन आवश्यक छ। तलको खण्ड 12 मा वणर्न गरे अनुसार हामीलाई सम्पकर् गरे र
अथवा यसको साथै रहेको "अनसब्स�ाइब" िनद�शनह� अपनाएर यी मध्येका सबै या कु नै संवादह� िलन या निलनका
लािग तपाईले सध� रोज्न स�ु �नेछ ।
यस नीितबारे तपाईको कु नैपिन ��ह� भएमा, अथवा यस नीितको �वस्थाबारे कु नैपिन समस्या वा िशकायतह�
ँ ो �ि�गत सूचनामा प�ँचका लािग एउटा अनुरोध -मािथ खण्ड
भएमा, अथवा य�द तपाई हामीले राखेको तपाईक
Hyatt ® मा वणर्न गरे अनुसार_ गनर् चाहेमा, कृ पया तलका मध्ये कु नैपिन त�रकाले हामीलाई सम्पकर् गनुर्होस् । हामी
तपा�लाई यस्ता कु नै अफरह�, बजार तथा �व�र्न साम�ीह� कसरी -जस्तै ईमेल, �लाक�ारा_ �ा� गनर् चाहनु�न्छ,
तथा तपा� सव�क्षणह�मा भाग िलन चाहनु�न्छ वा �ँदन
ै भनेर जनाउन पिन अनुरोध गनर् स�े छ�। एक चो�ट
�ाथकिमता छािनए पिछ त्यसलाई जिहलै पिन बदलन स�कन्छ ।
के ही न्यायालयमा, तपाई यस नीितमा सहमतको अलावा, आँकडा गोपनीयता िनयमको अनुसार तपा�ले िवशेष
अनुरोध गनुर्नभएको जानकारी तपा�लाई पठाउँ दा छु �ै सहमित लीन आवश्यक �न्छ । के िह प�रिस्थितह�मा, तपाईको
सहमित इिङ्गत �नस�े छ (जस्तै, तपाईको अनुरोधको पू�तर् गनर्लाई यस्ता सम्पकर् ह� ज�री �न्छ र/वा तपाईले हा�ो
�योगको लािग सुचना उपलब्ध गनर् इच्छु क �नुभएको छ) । अन्य कु नै कु रामा कानुन अनुसार हािम तपाई को िवचार
बुझ्न स�े छौ (उदाहरण को लािग जहाँ यस्ता सूचना ह� िलन स्थानीय िनयम कानुन अनुसार िनकै संबद
े नशील पिन
मािनन्छ)
हामी तपा�को कु रा पलना गरे र कु नै अनुरोध िबना िसधै िबज्ञापनको िववरण पठाऊदैनौ यस्ता अनुरोधह� �ा�
गरे पिछ तपाईको सम्पकर् िववरणलाई “स�ेस्ड” ग�रनेछ तर मेटाइनेछैन । यस�ारा िनि�त �नेछ �क भिवष्यमा तपाईले
यसलाई उिछ�े कु नै सहमित नग�न्जेलसम्म तपाईको अनुरोधह� रे कडर् तथा कायम ग�रएको �नेछ।
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तपा�को �ि�गत जानकारी अपडे�टङ वा प�ँच
के ही िसिमत अपवाद्का साथ, तपाईको आफ्नो �ि�गत जानकारीह� �दने अिधकार छ। य�द तपाईले हा�ोमा रहेको
तपाईको कु नैपिन �ि�गत सूचनाह�बारे सोधपुछ गनर् चाहेमा, खण्ड 12 मा �दइएको िन� ठे गानामा प� वा
ईमेल�ारा िलिखत अनुरोध गरे र तपाईले यसो गनर् स�ु �नेछ । कृ पया तपाईको पूरा नाम, ठे गाना तथा टेिलफोन नम्बर
ँ ो
उल्लेख गनर् र तपा�को प�रचय �माणप� -जस्तैः प�रचय प� वा पासपोटर्_ रा� नभुल्नुहोस् जस�ारा हामी तपाईक
प�रचय तथा हामीिसत तपाईको �ि�गत सूचनाह� छन् छैनन् भनेर प�ा लगाउन स�े छ�, अथवा उ� िनणर्य गनर्का
ँ ो अित�र� जानकारीको आवश्यकता परे को िस्थितमा तपाईिँ सत सम्पकर् गनर् स�े छ� । तपा�ले
लािग हामीलाई तपाईक
तु�न्तै एक पिछ अक� गरे र एकभन्दा बढी अनुरोध गरे मा, हामी तपा�का पिछल्ला अनुरोधह�मा हा�ा अिघल्ला
�त्यु�रको संदभर् �दएर र भौितक �पमा हेरफे र भएका बुँदाह�बारे मा� �ित��या �दनेछ� ।
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तपा�को बारे मा राखेका �ि�गत सूचनाह� सच्याउन वा संशोधन बन्द गनर्का लािग, तपा�ले खण्ड १० मा �दइएको
िन� ठे गानामा प� वा ईमेल�ारा हामीलाई अनुरोध गनर् स�ु �नेछ । य�द हामी �ि�गत सूचना गलत भएको तथा
कारबाही बन्द गनुर्पन� कु रामा सहमत भएमा, हामी उ� �ि�गत सूचनालाई मेटाउने या सच्याउनेछ� । य�द हामी
�ि�गत सूचना गलत भएको कु रामा सहमत नभएमा पिन, तपाईले उ� �ि�गत सूचनालाई गलत ठा�ुभएको
तथ्यलाई हामी उपयु� फाइलमा रे कडर् गन�छ� र हामी सहमत नभएको कु रा तपाइ� लाइर् भ�ेछ� ।
यदी तपाई आफू ले पाउनु भएको �ितकृ या बाट संतुस्त �नुभएन भने, तपाई हा�ो �मुख गोपनीयता अिधकारीलाई
privacy@hyatt.com इमेल गरी पेश गनर् स�ु �न्छ।

11

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 ।

12

�ि�गत जानकारी र ��ह�/उजुरीको प�ँचका लािग अनुरोध
तपा�सँग यो नीित, �ाख्या ग�रएको तपा�को डाटाको ���यबारे कु नै पिन ��ह� छन् वा यो नीितको �शासनको
सम्बन्धमा कु नै सरोकार र उजुरीह� छन् भने वा हामीले तपा�को बारे मा कायम राखेको �ि�गत जानकारी सम्बन्धी
तपा�का अिधकारह�को अभ्यास गनर् अनुरोध पेश गनर् (खण्ड 10 मा �ाख्या ग�रएको �वहारमा) चाहनु�न्छ भने,
कृ पया िन� मध्ये कु नै माध्यम�ारा हामीलाई सम्पकर् गनुर्होस्:
•

यस्मा भएको िन�् लेखीत टोल्ल �� नम्बरमा फोन गनर् स�ु �न्छ जुन hyatt.com को �ाहक सेवा पेजमा छ
;

•

Hyatt होटल र �रजोटर् मेल �ारा उपभो�ा मािमलामा, क्यू िस्�ट, वोमाहा, संयूत राज्य अमे�रका

•

हा�ो कु नै पिन Locations का �न्ट डेस्कमा सम्पकर् गरे र।

यदी तपाई आफू ले पाउनु भएको �ितकृ या बाट संतुस्त �नुभएन भने, तपाई हा�ो �मुख गोपनीयता अिधकारीलाई
यसमा privacy@hyatt.comइमेल गरी िच� बुझाउन स�ु �न्छ ।
एक्लै यस नीितले सम्झौताको अिधकार िसजर्ना गनर् सक्दैन, तर हयात बाध्यकारी स्तर र नीितह� एक सेट बनाएर
�ि�गत जानकारी सम्बिन्धत के ही देशह�मा यसको कानुनी दाियत्वको अनुपालन सुिनि�त ग�रएको छ (जसलाई
बाध्यकारी कप�रे ट िनयमको �पमा के ही देशह�मा िचिनन्छ), यो के ही संख्याको राि�य गोपनीयता िनयामकबाट
अनुमो�दत भएको छ । फलस्व�प, तपाईको प�रिस्थित तथा स्थानका आधारमा, उ� िनयं�क, अिधकृ त वा अदालतको
माध्यमबाट यी मापदण्ड वा नीितह�को �योग गरे र तपाईले आफ्नो गोपनीयता अिधकार कायार्न्वयन गनर् स�ु �नेछ।
य�द तपाई यी मापदण्ड तथा वचनब�ताह�बारे बढी जा� चाहनु�न्छ भने कृ पया �ात होटेल्स कपर्रेशनको मािथको
ठे गानामा, अथवा �मुख गोपनीयता कायार्लयमा मािथको ईमेल ठे गानामा सम्पकर् गनुर्होस् ।
तपा�को �ि�गत जानकारी सम्म पु� ग�रएको सबै अनुरोध िलिखत �पमा िचठी वा इमेल माफर् त् बुझाउनु पदर्छ ।
हामी तपा�को अनुरोधलाई प�, इमेल वा अ� कु नै सही त�रकाबाट जवाफ �दनेछ�।

लागू �ने िमितः मे 2018
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यो नीितको अं�ेजी संस्करण र अन्य कु नै पिन भाषाको संस्करणको बीचमा कु नै असंगितको अवस्था आएमा, अं�ेजी
संस्करण मान्य �नेछ।
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