
پرائیوی سی پا لی

سی

ڈیٹا"ہمارا"(،"ہم"،"ہم"،لیفینٹ")"ایگروپکانیوںکمپہماریںہیکیئرہیلتھ،ایلیفینٹکمپنیٹیکنالوجیکیئرہیلتھگلوبلہم
۔ہےپرعزملئےکےتعمیلکیقانونپروٹیکشنڈیٹامتعلقہتمام،سمیت(2016/679ریگولیشنEU)ریگولیشنپروٹیکشن

هکنندهفراہماورمالککےمریضوںاور،جینمعالاورکارکنوںمتعلقسےصحت،والوںکرنےفراہمکیئرہیلتھکوویئرسافٹاپنےہم
یاکردهجمعیعہذرکےیئروسوفٹہمارےبشمول،یںهکرتےکامبطورکےکنٹرولرڈیٹاکےشمارواعدادیا/اورپروسیسرڈیٹاہم۔یں

سمیت ۔ذاتی ڈیٹاہم یں  فراہم کرده

ہمارے ساتھ مشغول ہوکر ، آپ اس بات کی تصد یق کرتے ه یں کہ آپ نے  اس پالیسی کو پڑھا اور سمجھا ه ے

یہ پرائیوی سی پا لی سی

هبھیجوابدهطرحاسہیںکرتےاستعمالاورکرتےجمعکوڈیٹاذاتیکےآپہمسےطرحجساورہیںکرتےقدرکیرازداریکیآپہم
یں اور  اسے شفاف بھی بنانا چاہتے ہی ں ۔

آسانکرناگیٹوینینےہم۔ہیںکرتےاستعمالاورکرتےاکٹھاکیوںاورکیسےکوڈیٹاتیذاکےآپہمکہہےبتاتیکوآپپالیسییہ
بنانے کی کوشش کی ہے تاکہ آپ کو وه  معلومات مل سکے جو آپ کے ساتھ ہمارے رشتے کی بنیاد پر آپ کے  لئے زیاده مناسب ہی ں

ہم وقت کے ساتھ ساتھ اس پالیس ی کو بہتر بناتے رہیں گے ۔ ہماری طرف سے کی گ ئی تبد یلی کو ہم پیج پر پوسٹ کر دیں گ ے ۔ یہ

پالیسی الگو ہو تی ہے :

/اورہیںکرتےاستعمالویئرسافٹجوسرپرست(قانونی/والدینکےاناورمریضکےعمرکمسےسال16)بشمولمریض●
کرتے ہیں ۔ڈیجیٹل  ہیلتھ ریکارڈ حاصلیا
گاہک ، ممکنہ گاہک اور ہمارے سافٹ و یئر کے صارف●
●ourاورں۔ہیکرتےرابطہسےہمساتھکےاستفساراتجوافرادوالےآنےاورسائٹویبہماری
سپالئرز اور ان کے مالزمی ن۔●

سواالت اور شکایا ت

مقرر کیا ه ے ۔پروٹیکشن آ فیسرڈیٹاایلفینٹ نے ہماری قانو نی ذمہ داریوں کے مطابق



کےکرنےمحفوظیاکرنےاستعمال،کرنےجمعکوڈیٹاذاتیہمارےکوآپاگریںهکرسکتےرابطہسےآفیسرپروٹیکشنڈیٹاہمارےآپ
بارے میں کوئی سواالت یا شکایات ہیں ، یا اگر آپ اپنے ذاتی ڈیٹا کے  سلسلے میں اپنے کسی حقوق کا استعمال کرنا چاہتے ہیں ۔

.privacy@elephant.healthcareریںکمیلایہمیں●
EC2Yلندن،واللندنون،لمیٹڈیئرکہیلتھایلفنٹ● 5EB،ں۔بھیجیلکھیںہمپربرطانیہ

ہم تحقیقات کریں گے اور آپ کے ذاتی ڈ یٹا کے استعمال یا انکشاف سے  متعلق ای سی کسی بھی شکایت یا تنازعہ کو حل کرنے کی کوشش
کریں  گے ۔

اگر آپ جی ڈی پی آر کے تابع ہیں
پرطورعامآپجہاںمیںملکاسیاآفسکمشنرانفارمیشنکےبرطانیہآپ،مطابقکے77ٹیکلآرکےلیشنریگوپروٹیکشنڈیٹاجنرل
آپکہہےیقینکوآپاگریں۔هکرتےشکایتکیورزیخالفمبینہکیریگولیشنپروٹیکشنڈیٹاجہاںیا،یںهکرتےکامیاہیںرہتے

کے حقوق کی خالف ورزی ہو ئی ہے تو  متبادل کے طور پر ، آپ عدالت سے رجوع کر سکتے ه یں

ڈیٹا پروٹیکشن ریگولیٹرز کی تفصیالت ہمارے پاس مل سکتی ہی ں ۔

.�یورو پی یون ین کے ڈیٹا پرو ٹیکشن ریگولیٹرز-
۔ہیںتابعکےنیا()کی2019ایکٹپروٹیکشنڈیٹاآپاگر
ہے:جاسکتاکیارابطہیہاںسےوزارتکیامورکےنوجوانوںاورویشنانو،ٹیسیآئیہےرہاہوقائمدفترکاکمشنرڈیٹابھیابھی

https://ict.go.ke./
۔ہیںتابعکے)گھانا(2012ایکٹپروٹیکشنڈیٹاآپاگر
:httpsہے:جاسکتاکیارابطہیہاںسےکمشنرپروٹیکشنڈیٹا // www.dataprotication.org.gh/

اگر آپ ک سی دوسرے ڈیٹا پروٹیکشن قانون سازی کے تابع ہیں ۔
برائے کرم متعلقہ ڈیٹا پروٹیکشن ریگولیٹر سے رابطہ کریں ۔

آپ کے حقو ق

ہم جو معلومات اکٹھا کرتے ہیں اور آپ کے ساتھ ہمارے تعلقات پر  انحصار کرتے ہوئے ، آپ کو اپنے ذا تی ڈیٹا ک ے سلسلے میں درج
ذیل  میں سے ایک یا تمام حقوق حاصل ہوسکتے ہیں ۔

کسییااپنےپرڈیٹاذاتیاپنےہمجہاںحقکاکرنےاعتراضپراستعمالہمارےکےحصےکچھکےڈیٹاتیذاکےآپیاہمارے●
اور شخص کے جائز مفاد ک ی بنیاد پر کارروائ ی کرتے ہی ں۔

ں۔ہیکرسکتےکرکےرابطہپرسےہمآپجو،لیںواپساسےآپتوہےجاتیکیفراہمرضامندیکیآپجب●
privacy@elephant.healthcare.

کباتاس۔ہیںکرسکتےطلبکاپیکیڈیٹاذاتیاپنےسےہمآپحقکارسائیتکڈیٹایذاتیبھسیکموجودپاسہمارے●
کےاسہےجارہاکیاکیوںاورطرحکساستعمالکااسے۔هہورہااستعمالیعہذرہمارےڈیٹاذاتیکاآپآیاکہتصدیقی

ہےگیاکیایزتجوتحتکےقانونسازیپروٹیکشنڈیٹامتعلقہدوسرےسیککومعلوماتکیآپاگراورتفصیالت؛یںمبارے
تفصیالتکیاقداماتحفاظتیانتوہیںکرتےمنتقلباہرسےملککےآپیاEEA،برطانیہکومعلوماتکیآپہماگر،

موجود ہی ں۔

mailto:privacy@elephant.healthcare
https://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm
https://ict.go.ke/
http://www.dataprotection.org.gh/
http://www.dataprotection.org.gh/


غلط ه ے۔پرا نی ہے یااپنی معلومات کو اپڈیٹ کرنے کا حق جو●

حاالتمخصوصانکرکےرابطہسےہمآپ۔ہےمیںحاالتخاصکچھپاسہمارےجوحقکاکرنےحذفکومعلوماتکیآپ●
وصولدوسرےکےڈیٹایذاتکےآپدرخواستکیآپہم۔ںہیسکتےپوچھسےہمل.کےمعلوماتمزیدمیںبارےکے

کنندگان پر  بھیج د یں گے جب تک کہ یہ ناممکن نہ ہو یا غ یر متناسب کوشش شامل نہ  ہو۔

حاالتمخصوصانکرکےرابطہسےہمآپ۔حقکاکرنےمحدودکواستعمالکےمعلوماتاپنیمیںحاالتمخصوصکچھ●
وصولدوسرےکےڈیٹایذاتکےآپدرخواستکیآپہم۔ںہیسکتےپوچھسےہمل.کےمعلوماتمزیدمیںبارےکے

کنندگان پر  بھیج د یں گے جب تک کہ یہ ناممکن نہ ہو یا غ یر متناسب کوشش شامل نہ  ہو۔

کسییارضامندیکےآپہمجہاں،حقکاپورٹیبلٹیڈیٹالئےکےکنندهفراہمیقفرتیسرےیکسوالےکرنےفراہمخدمات●
معاہدے کی کارکردگی کی بنیاد پر آپ کا ذاتی ڈیٹا استعمال کرتے ہیں۔

آگاه کرنے کا حقمعلومات سےکچھ خاص حاالت میں آپ کے بارے میں جمع کی جانے والی●
کیوقتزیادهکریںدرخواستسےآپہمکہتکجب،ہےمہینہایکلئےکےکرنےمہیاجوابکادرخواستکیآپپاسہمارے

لئےکےتصدیقیکشناختنیاپپہلےسےدینےجوابکادرخواستھیبسیکآپکہہیںکرسکتےدرخواستہم۔ہےضرورت
ضروری معلومات فراہم  کریں

یںہماگرپرطورکےمثالہےجاسکتیکردیمسترددرخواستیکآپاورگےیںبتائکوآپہم،توہےہوتاالگواستثناءکوئیاگر
کیکرنےاستعماللئےکےدفاعیاکرنےورزش،کرنےقائمکےدعووںقانونییاکرنےتعمیلکییوںدارذمہقانونیاپنیکومعلومات

ضرورت ہے ۔

ڈیٹا کو جمع کرنا اور استعمال کرن ا

براه کرم ن یچے والے حصے یا حصے دیکھ یں جو آپ کے ساتھ ہمارے  تعلقات کی بہتر وضاحت کرتا ہے تاکہ معلوم کر یں کہ ہم آپ کے
بارے  میں کونسا ڈیٹا اکٹھا کرتے ه یں اور ہم اسے کس طرح استعمال کرتے ہیں :

تمام ذاتی ڈ یٹا●
مریض اور بچے مریض●
فین اور سافٹ ویئر استعمال کرنے وال ے●
ویب سائٹ صار فین یا پوچھ گچھ●
سپالئرز●

تمام ذاتی ڈ یٹا
آپ کے ساتھ ہمارے تعلقات سے قطع نظر ، ہم آپ کا ذاتی ڈیٹا استعمال  کریں گے :

بھییکسموجودپاسکےآپمیںبارےکےکرنےاستعمالاورکرنےمحفوظ،جمعکوشمارواعدادذاتیکےآپہم●
لئےکےکاپیایککیاسیںهموجودپاسہمارےمعلوماتجویعہذرکےآپیا،لئےکےنمٹنےسےمسائلانیاانکوائریوں

یٹاڈذاتیکےلئےآپکےمقاصدانہم،توہےنہیںمعاہدهساتھکےآپہمارااگر۔تیںدرخواسکوئیگئیکییعہذرکےآپ
پر کارروائی کرسکتے ہیں جہاں یہ صارف ین کے خدمات کے  مقاصد کے لئے ہمارے جائز مفادات م یں ہے۔؛

یککمپنی،بنانایقینیکوکوریجانشورنسمناسبلئےکےکاروبارہمارے،ایڈمنسٹریشنبزنس،رپورٹنگکارپوریٹلیداخ●
مقاصدانہم۔یلئےکدرآمدعملپراناورنشاندہیکیصالحیتوںکاروباریاور،قیتراورتحقیق،حفاظتکیسہولیات

کے لئے آپ کے ذات ی ڈیٹا پر کارروائی کرسکتے ه یں جہاں  ایسا کرنا ہمارے جائز مفادات میں ہے۔
شاملبھییہمیںاس-ہےہوتاالگوپرہمجولئےکےکرنےتعمیلکیضوابطوقواعداورقوانین،کارطریقہبھیکسی●

یکمفاداتجائزکےدوسروںیاہےمیںمفاداتجائزہمارےوهکہیںکرغورسےطریقےمناسبہمجہاںکہہےہوسکتا
تعمیل کرنا ہے ، اسی طرح جہاں  ہمیں قانونی طور پر ایسا کرنے کی ضرورت ه ے۔ ؛ اور

ساتھساتھکےمفاداتجائزکےدوسروںیامفاداتجائزہمارایںماس۔-لئےکےدفاعیااستعمال،قیامکےحقوققانونیاپنے●
یہ بھ ی شامل  ہوسکتا ہے کہ جہاں ہمیں قانونی طور پر ایسا کرنے کی ضرورت ه ے۔



مریض اور بچے مری ض
کیڈیٹاذاتیکےقسمخاصکچھہمیںتویںهکرتےاستعمالکایروئسافٹہمارےیایںهمریضکےریکارڈہیلتھجیٹلڈیآپاگر

کیوالےکرنےفراہمبھالدیکھکیصحتکےآپیاکیںکرسمہیاخدماتراستبراهکوبچے(کےآپ)یاآپہمتاکہہےضرورت
جانب سے اس  معلومات پر کارروائی کرس کیں ، اور / یا معاہده اور دیگر قانونی ذمہ  داریوں کو نبھائیں جو ہم آپ پر عائد ہی ں

ہمارےاببچہ(کاآپ)یاآپ،توہیںکہتےکوکرنےحذفاسےسےہمآپاگریا،ہیںکرتےنہیںفراہمشمارواعدادذاتیمیںهآپاگر
سافٹ  ویئر تک رسائی حاصل نہیں کرس کیں گ ے ۔

یہم ، یا ہماری طرف سے تھرڈ فریقوں کو مجاز ه یں آپ کے بارے میں  درج ذیل ذاتی ڈ یٹا کو جمع اور استعمال کرسکتے ہی ں ۔

آپ کا نام بشمول آپ کے عنوان؛●
آپ کا پوسٹل ایڈریس●
آپ کا ای میل پتہ؛●
آپ کا ٹی لیفون نمبر●
آپ کی عمر●
آپ کی جنس؛●
آپ کا قد ، وزن اور دیگر جسمانی خصوصیات؛●
یں  معلومات؛آپ کی ذه نی اور جسمانی صحت اور تندرستی کے بارے م●
دستاویزاتآپ کے طبی ریکارڈ اور آپ ک ی طبی تاریخ سے متعلق دیگر●
ہیلتھ کیئر  پروفیشنل اور ان سے وابستہ صحت سے متعلق تنظیم کا نام ، پتہ ،کسی بھی ڈاکٹر ، نگہداشت فراہم کرنے والے یا مجاز●

ٹیلیفون نمبر اور ای میل ا یڈریس
کے لئے  صارف نام اور پاس ورڈ؛سافٹ ویئر اور / یا ڈ یجیٹل صحت کے ریکارڈ تک رسائی●
فراہم کرتے ہیںای لیفینٹ سروسز کے بارے م یں معلومات جو ہم آپ کو●
آپ کی تفریحی سرگرمیوں اور دلچسپیوں کی تفصیالت●
آپ کی طرز زندگی کی تفصیالت●
آپ کی تر جیحات کے بارے میں معلومات؛اور●
اعداد و  شمار کے 'خصوصی زمرے'جسمانی اور ذہنی صحت کے بارے میں معلومات سمیت ذاتی●

ہم مندرجہ ذیل وجوہات کی بناء پر مذکوره باال ذا تی ڈیٹا اکٹھا ، استعمال  اور محفوظ کریں گ ے

کے لئےآپ کو سافٹ ویئر اور ڈیجیٹل صحت کا ریکارڈ فراہم کرنے●
خدمات کے  سلسلے میں اپنے پروفائل ، ترجیحات اور دیگر انتخابات کاسافٹ ویئر اور ڈی جیٹل ہیلتھ ریکارڈ اور اس سے وابستہ●

نظم کرنے  میں آپ کی مدد کرنے کے لئے
ترین  ریکارڈ رکھنے کے لئےاپنے عالج اور دواسازی کی مصنوعات کے استعمال کا تازه●
کے  لئےجسمانی معائنہ اور ط بی تحقیقات کے عالمات اور نتائجآپ کی ط بی تاریخ کو ریکارڈ کرنے اور ان سے حملہ کرنے●

سمیت
طبی مداخلت اور عالج کو ریکارڈ کرنے کے لئے●



دیگر معلومات  کے بارے م یں مطلع کرنے کے لئےآپ کو آنے وا لی اپائینمنٹس ، عالج یا طبی سے متعلق●
کیعملکردهتجویزدوسرےکسییاعالجیابھالدیکھکیآپکوافرادورپیشہمتعلقسےصحتمجازیاجینمعالنہادنام●

کرنےحاصلرسائیتکمعلوماتانالگدیگراورریکارڈکےصحتڈیجیٹلاپنےذریعےکےویئرسافٹلئےکےیفراہم
کے قابل بنانا

کیصحتکوخدماتتعلقمسےنگہداشتکیآپتاکہرہے(نہقابلکےشناختڈیٹاتیذا)تاکہیٹاڈمجموعیاورمعروفغیر●
دیکھ بھال  کی خدمات کو بہتر بنانے کے لئے رپورٹنگ فراہم کی جاسکے۔

کےبھالدیکھیکصحت،کشوںپیشمناسبکردهتیاریاچلنےذریعہکےفریقوںتیسرےیالیفینٹاینےآپجہاں●
منصوبوں یا اقدامات کی  تجویز کرنے کے لئے اپنی واضح رضامندی فراہم کی ه و۔

کےضرورتکورضامندیکیآپنےہمجہاںاورتفصیالتکیرابطےاورپتہ،نامکاآپجیسے،دہندگانشناختذاتی●
مطابق حاصل کیا  ہے اسے ہٹانا:

معالجےعالجاوررجحانات،حاالتطبیاوربنانےبہترکوخدماتاورمصنوعاتیکبھالدیکھکیصحتاپنے○
کی تر قی کے لئے تیسرے  فریق کے ساتھ اس غیر معروف ڈیٹا کا اشتراک کرنے کے لئے

سے  متعلق تحقیق کے مقاصد کے لئے۔ اورطبی تشخیص اور عالج سے متعلق سافٹ ویئر کے استعمال○
اناورکرنےتجزیہکاخدماتوالیجانےکیفراہمکوصارفیندوسرےکےریقفتیسرےیاویئرسافٹاپنےہمیں○

میں بہتری النے کے قابل  بنائیں۔
معاہدوںساتھکےتنظیموںسرکاریمحکمہغیردیگریابھالدیکھیکصحتیںمسلسلےکےفراہمیکیویئرسافٹہمارے○

کے تحت سافٹ  ویئر کی ادائی گی کے حقوق سم یت اپنے حقوق کے نفاذ کے لئ ے۔

فین اور سافٹ ویئر استعمال کرنے وال ے
کرسمہیاخدماتکوآپہمتاکہہےضرورتکیڈیٹاذاتیکےقسمخاصکچھہمیںتوہیںصارفکےویئرسافٹہمارےیاکسٹمرآپاگر

کیں  اور معاہده اور دیگر قانونی ذمہ داریوں کو انجام دے س کیں جو ہم آپ یا  آپ کے آجر کے ساتھ رکھتے ہیں ۔

یلیفینٹاآجرکاآپیاآپ،وتہیںکہتےکوکرنےحذفاسےسےہمآپاگریا،یںهکرتےنہیںفراہمڈیٹایذاتاپنامیںهآپاگر
سروسز کی  وصولی کے لئے ہمارے سافٹ ویئر تک مزید رسائ ی حاصل نہیں  کرسکتے ہی ں ۔

ہم یا ہماری طرف سے تیسرے ف ریق آپ کے بارے میں درج ذیل  معلومات کو جمع اور استعمال کرسکتے ه یں ۔

آپ کا نام بشمول آپ کے عنوان؛○
آپ کی تار یخ پیدائش؛○
آپ کی جنس؛●
آپ کا پتہ●
آپ کا ای میل پتہ؛●
آپ کا ٹی لیفون نمبر●
سافٹ ویئر تک رسائی کے لئے صارف نام اور پاس ورڈ●
آپ کی کمپنی یا تنظیم کا نام اور پتہ●
آپ کی مالزمت کا عنوان●
آپ کی قابلیت●
آپ کی تر جیحات کے بارے میں معلومات●
ہوںمعلومات فراہم کی گ ئیں جب آپ ہمارے ساتھ مطابقت پذیر●
ہمیں فراہم کرده معلومات کے بارے م یں کو ئی اپ ڈیٹ؛●
تیار کرتے  ہوئے موجوده یا ممکنہ منصوبوں یا اسٹڈ یز کی فراہمی اورسافٹ ویئر کے نئے عناصر کو ا ستعمال کرتے ہوئے یا●

متعلقہ خدمات  جو ہم آپ کو فراہم کرتے ہیں )یا فراہم کرسکتے ہیں( بشمول )لیکن محدود  نہیں( کے بارے میں معلومات:



کرنے کے  لئے درکار معلومات )بشمول شمو لیت سے متعلق معلومات ،آپ کو خدمات فراہم کرنے ، یا مستقبل کی خدمات تیار●
آرڈر کی  تفصیالت ، آرڈر کی تار یخ اور ادائی گی ک ی تفصیالت(

گاہک / مریض / معالج کا تعلق انتظامیہ اور●
کرنے م یں  ہماری مدد کرنے کے لئے مثال کے طور پر اگر ہم آپ سےآپ کو فراہم کرده معلومات آپ کو بہتر خدمات فراہم●

سروے یا  سوالنامہ ُپر کرنے کے لئے کہی ں۔

ہم مندرجہ ذیل وجوہات کی بناء پر مذکوره باال ذا تی ڈیٹا اکٹھا ، استعمال  اور محفوظ کریں گ ے
کو ہماری  خدمات کا انتظام کرنے میں مدد کرتا ہے اور جو آپ کوآپ کو ہمارے سافٹ وئ یر تک رسائی فراہم کرنا جو آپ●

مریضوں کو  صحت کی دیکھ بھال کی خدمات اور ڈیج یٹل ہیلتھ ریکارڈ مہیا کرنے میں  اہل بناتا ہے۔
م یں  سہولت فراہم کرنے کے لئےآپ کو اعداد و شمار ، ن ئی مصنوعات اور خدمات کی فراہمی●
خدمات کے  بارے میں جو آپ نے ہم سے درخواست کی ہے اس کےسافٹ و یئر اور ڈی جیٹل ہیلتھ ریکارڈ اور اس سے وابستہ●

بارے م یں کسی  بھی پوچھ گچھ یا معامالت سے نمٹنے کے لئے
)بشمول ای میل یا ایس ایم ایس کے ذ ریعہ( بھیجنے کے لئےآپ کو ہماری مصنوعات اور خدمات کے بارے میں کچھ مواصالت●

جیسے انتظامی پیغامات )مثال کے طور پر ، ہماری شرائط و ضوابط میں تبدیلی  النا اور آپ کو ہماری فیسوں اور معاوضوں سے آگاه
کرنا(
و شمار ک ی  شناخت نہ ہو( تاکہ صحت کی دیکھ بھال کی خدمات اورغیر معروف اور مجموعی اعداد و شمار )تاکہ ذا تی اعداد●

سافٹ و یئر کے  استعمال کو بہتر بنانے کے لئے اپنے آجر کو رپورٹنگ فراہم کرسکے ۔
کے لئے  جو ہمارے موجوده یا نئے ا یلیفینٹ پراڈکٹس اور خدماتایسے افراد پر شماریات ی تجزیہ اور مارکیٹ ریسرچ کرنے●

میں دلچسپی لیتے  ہیں
جائز  مفادات میں ہیں ، تو ہماری مصنوعات اور خدمات یا ہمارےاگر کاروباری تر قی اور مارکیٹنگ کے مقاصد کے لئےہمارے●

سپالئرز ک ی  مصنوعات اور خدمات کے بارے میں معلومات کے ساتھ آپ سے )ای  میل ، ٹیلیفون یا ایس ا یم ایس کے ذر یعے( رابطہ
کریں ، یا تو آپ  درخواست کرتے ہیں ، یا جو ہمیں لگتا ہے آپ کے مفاد م یں ہوگ ا۔ اور

اور  رضامندی فراہم کرتے ہیں تو ، ہماری مصنوعات اور خدمات یااگر آپ واحد ٹر یڈر یا محدود ذمہ داری کی شراکت داری●
ہمارے  سپالئرز کی مصنوعات اور خدمات کے بارے میں معلومات کے ساتھ ای  میل کے ذریعہ آپ سے رابطہ ک ریں ، یا تو آپ

درخواست کر یں گے ، یا  جو ہم محسوس کریں گے جس میں آپ کو دلچسپی ہو۔

ویب سائٹ صارفین یا انکوائر ی
اگر آپ ہماری ویب سائٹ مالحظہ کرتے ہیں یا ک سی انکوائری کے لئے  ہم سے رابطہ کرتے ہیں تو ، ہم کچھ خاص قسم کا ذاتی ڈ یٹا اکٹھا

کرتے  ہیں تاکہ ہم آپ کو خدمات مہیا کرس کیں اور معاہده اور دیگر قانونی ذمہ  داریوں کو انجام دے س کیں ۔

اگر آپ ه میں ایسا ذاتی ڈیٹا فراہم نہیں کرتے ہیں ، یا اگر آپ ہم سے اسے  حذف کرنے کو کہتے ہیں تو ، آپ ہمارے سافٹ ویئر یا خدمات
تک مزید  رسائی حاصل نہیں کرس کیں گے

ہم یا ہماری طرف سے تیسرے ف ریق آپ کے بارے میں درج ذیل  معلومات کو جمع اور استعمال کرسکتے ه یں ۔

آپ کا نام بشمول آپ کے عنوان؛●
آپ کا ای میل پتہ؛●
آپ کا ٹی لیفون نمبر●
آپ کا آجر●
آپ کی مالزمت کا عنوان●
آپ کے آجر کا پتہ●
آپ کی تار یخ پیدائش؛●
ہوںمعلومات فراہم کی گ ئیں جب آپ ہمارے ساتھ مطابقت پذیر●
ہمیں فراہم کرده معلومات کے بارے م یں کو ئی اپ ڈیٹ؛●



یقتخلبخودخودمعلوماتکیتکنیتوہیںالتےتشریفسمیتایڈریس(IP)پروٹوکولانٹرنیٹپرسائٹیبوہماریآپجب●
کیدرخواستں۔ہیکرتےحاصلیرسائتکمعلوماتآپسےجہاںملکاورپتہکاسائٹویبہیں۔جاتیکیریکارڈاور

فائلوں؛ براؤزر کی قسم اور ورژن؛  براؤزر پلگ ان اقسام اور ورژن؛ آپر یٹنگ سسٹم؛ اور پلیٹ فارم؛ اور
اورتخلیقمعلوماتمیںبارےکےعملطرزکےآپپرانٹرنیٹ،پرطورکےمثالتوہیںجاتےپرسائٹویبہماریآپجب●

)جسسائٹویبہماریآپپرسائٹویبجس،ہیںکرتےلیککآپپرصفحوںجن،پرطورکےمثال،ہیںہوجاتیریکارڈ
،صفحاتمخصوصں۔ہیجاتےلمبائیاوروقت،بعدکےاساورپہلےسےدیکھنےہیں(شاملبھیوقتاورتاریخیںم

لئےکےکرنےبراؤزدورسےصفحے،اوورز(ماؤساور،کلکس،سکرولنگجیسے)معلوماتکیچیتباتکیصفحہ
ہوکرتےدرخواستکیلوڈڈاؤنیاخدمتمزیدجب،,دورهکاشمارواعدادکےریفکٹ،طریقوںوالےجانےکیےاستعمال

تو مقام کا  ڈیٹا ، ویب الگس اور دیگر مواصالت کا ڈیٹا اور معلومات فراہم کی جاتی  ہیں۔

ہم مندرجہ ذیل وجوہات کی بناء پر مذکوره باال ذا تی ڈیٹا اکٹھا ، استعمال  اور محفوظ کریں گ ے

استعمال [  کرنے کی اجازت دینے کے لئےآپ کو ہماری و یب سائٹ تک رسائی حاصل کرنے اور اسے●
اجازت  دینے کے لئےآپ کو تفتیش کے مقصد کے لئے معلومات فراہم کرنے کی●
کرنا؛سیلز یا دیگر اطالعات اور مواد وصول کرنے کے لئے اندراج●
متعلقہ  خدمات کے بارے میں پوچھ گچھ حاصل کرنے کے لئےویب سائٹ کے ذ ریعے آپ سے ہماری ویب سائٹ ، ا یپ اور●
سائٹ کے لئے  تکنی کی مدد فراہم کرنے کے لئےہماری ویب سائٹ کی بہتری اور بحالی اور ہماری ویب●
ہماری ویب سائٹ کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لئے●
، اپ نی  ترجیحات کے بارے میں معلومات ذ خیره کرنا ، اور ه میںجب آپ ہماری ویب سائٹ پر واپس آتے ہیں تو آپ کو پہچاننا●

اپنے ذا تی  مفادات کے مطابق ویب سائٹ کو اپ نی مر ضی کے مطابق بنانے کی  اجازت دینا
سائٹ  استعمال کرنے والے لوگوں کی نوعیت ، ہماری ویب سائٹ کوویب سائٹ پر اپنے دورے کا جائزه لینے اور ہماری ویب●

کس طرح  استعمال کرتے ه یں اور ہماری و یب سائٹ کو زیاده ب دیہی بنانے کے لئے  رپورٹ یں تیار کرتے ہیں یا اعداد و شمار
مرتب کرتے ہی ں جہاں تک ممکن ہو اس طرح کی تفصیالت چھپا دی جائیں گ ی اور آپ  کی جمع کرده معلومات سے شناخت نہیں

کرس کیں گے۔ اور
کس ی  بھی پوچھ گچھ یا مسائل سے نمٹنے کے لئے ، آپ کےہماری مصنوعات اور خدمات کے بارے میں آپ کے پاس موجود●

ذات ی ڈیٹا کو اکٹھا  کرنے ، ذخ یره کرنے اور استعمال کرنے کے بارے م یں آپ کے ذہن میں  کوئی سواالت ، یا ہمارے پاس موجود
معلومات کی کاپی کے لئے آپ کی  طرف سے کی جانے وا لی آپ کے بارے میں ، کسٹمر سروسز کے  مقاصد کے لئے کوئی

درخواستیں

سپالئرز
اگر آپ ا یلیفینٹ یا کسی گروپ کمپ نی کے سپال ئی کرنے والے مالزم ہیں  تو ہمیں کچھ خاص قسم کے ذات ی ڈیٹا ک ی ضرورت ہوت ی

ہے تاکہ آپ یا  آپ کا آجر ه میں سروسزمہیا کرس کیں ۔

اگر آپ ه میں ایسا ذاتی اعداد و شمار فراہم نہیں کرتے ہیں ، یا اگر آپ یا  آپ کا آجر ہم سے اسے حذف کرنے کو کہتے ہیں تو ، آپ ہمیں
مزید  خدمات فراہم نہ یں کرس کیں گے ۔

ہم یا ہماری طرف سے تیسرے ف ریق آپ کے بارے میں درج ذیل  معلومات کو جمع اور استعمال کرسکتے ه یں ۔

آپ کا نام بشمول آپ کے عنوان؛●
م یلنگ ایڈ ریس  ، ای میل پتہ(کام سے متعلق معلومات )فون نمبر ، پوسٹل ایڈریس ،●
آپ کی مالزمت کا عنوان●
ہوںمعلومات فراہم کی گ ئیں جب آپ ہمارے ساتھ مطابقت پذیر●
ہمیں فراہم کرده معلومات کے بارے م یں کو ئی اپ ڈیٹ؛●



ان سے  جمع کرتے ہیں:ہم آپ کے بارے م یں تیسرے ف ریق کے ذرائع جیسے لنکڈ●
سی وی ، پچ اور ٹینڈر کی معلومات●
شناخت اور پتے کا ثبوت●
ویزا یا ورک پرمٹ دستاو یزات؛●
تفصیالت؛ اورمعاوضے کی تفصیالت ، اخراجات کے دعوے اور ب ینک کی●
۔(IDسسٹم)جیسےمعلوماتدرکارلئےکےرسائیتککیشنزیپلیااورسسٹمکمپنی●

ہم مندرجہ ذیل وجوہات کی بناء پر مذکوره باال ذا تی ڈیٹا اکٹھا ، استعمال  اور محفوظ کریں گ ے

اور  وصول کرنے کے قابل بنانے کے لئے )سپالئر کی وجہ سےہمیں آپ اور آپ کے آجر سے مصنوعات اور خدمات خر یدنے●
مستعد ،  ادائی گی اور اخراجات کی رپورٹنگ اور مال ی آڈٹ بھی شامل ہے(؛

آپ سےہونے والی پوچھ گچھ سے نمٹنے کے لئے●
●CVکےکرنےکامساتھہمارےیالئےکےآپ،لئےکےکرنےتصدیقیکمعلوماتمتعلقسےچیکوںحوالہکاکارکردگییا

لئے آپ یا  آپ کے آجر کی مناسب اہل یت کا اندازه لگانے کے لئے؛
مانیٹرنگ کے لئے برابر کے مواق ع●
صحت اور حفاظت کے ریکارڈوں اور انتظام کے لئےاور●
کے لئے  )جہاں الگو ہوتا ہے اور قانون کے ذریعہ اجازت دی جاتی هسی کیورٹی کی جانچ اور مجرمانہ ریکارڈ کی جانچ پڑتال●
ے۔

آپ کے ڈ یٹا کا استعما ل

یکوئیککرنےایساپاسہمارےجبیںهکرتےکارروائیپراسیااستعمالکاڈیٹاکےآپصرفہم
قانون ی بنیاد ه و ۔

رضا من د ی
مریض اور بچے مری ض

یٹاڈذاتیکےآپہمہیںکرتےکامسےیثیتحکیکنٹرولرڈیٹاہماورسرپرست(قانونییاوالدینکےبچےکسی)یاہیںمریضآپجہاں
پر صرف  آپ کی واضح رضامندی سے کارروائ ی کر یں گ ے ۔

مناسب منصوبوں یا اقدامات کے حوالے ک یلئے●

اعداد و  شمار کے استعمال اور اشتراک کے لئےتیسری پارٹ ی کی تحق یق کے لئے غ یر معروف صحت کے●
معلومات  سمیت ذاتی اعداد و شمار کے ’خصوصی زمرے‘ سےجہاں اعداد و شمار جسمانی یا دماغی صحت کے بارے میں●

متعلق ہیں۔ یا

ہماری تحقیق کے لئے اپنے ڈیٹا کو غیر معروف رکھنا۔●
بچ ے
کیکرنےایسااورہیںکرتےکاملئےکےاسیاہیںکرتےعملدرآمدپرعمر(کمسےسال16)شمارواعدادذاتیکےبچےکسیہمجہاں
ے۔گیںکربھروسہپررضامندیواضحکیبچےاسہم،ہوگیضرورتکیرضامندیواضحکیبچےاسلئےکےنیادبقانونی

والدین یا دیگر  قانونی سرپرست

یقفرتیسریلئےکےکرنےشناختمیںبارےکےتعلقاتکےاساورشناختکیبچےاساوربالغوالےکرنےفراہمرضامندیہم
شناخت  شناختی جانچ پڑتال کریں گے یا اس بات کو یقینی بنا ئیں گے کہ اس طرح  کی رضامندی فراہم کی جارہی ه ے ۔

کسیلئےکےکرنےکارروائیپرڈیٹایذاتکےبچےیبھکسیمیںسلسلےکےفراہمیکیریکارڈہیلتھڈیجیٹلیاویئرسافٹہمجہاں
اساورہیںمناسبوهکہہےلیاجائزهکاباتاسل.کےلینےجائزهکاسسٹماورعملوںاپنےنےہم،ہیںکرتےانحصارپربنیاداور

بچے کے ذاتی ڈیٹا  کو شروع سے ه ی حفاظت کرتے ہی ں ۔



یںهکرتےبھروسہپررضامندیلئےکےکرنےاستعمالسےطریقےخاصسیککوشمارواعدادذاتیکےبچے(کےآپ)یاآپہماگر
لےواپسرضامندیاپنیوقتیبھسیککرکےرابطہسےہمذریعےکےمیلایپرآپ،توہیںلیتےبدلخیالاپنامیںبعدآپلیکن،

privacy@elephant.healthcareہیں:سکتے

مارکیٹن گ
۔گےکریںاستعمالکاڈیٹایذاتکےآپلئےکےبھیجنےمواصالتکےمارکیٹنگیلیفینٹاساتھکےرضامندیواضحکیآپصرفہم
ہیں:کرسکتےرابطہسےہمذریعےکےمیلایآپ،توہیںچاہتےکرنابندمواصالتمارکیٹنگآپاگر

privacy@elephant.healthcare.

اہم مفادا ت
مریض اور بچے مری ض

کےمقاصدطبیجباور،ہیںکرتےکامسےیثیتحکیپروسیسرڈیٹاسےجانبکیکنٹرولرڈیٹاکےآپہماورہیںمریضآپجہاں
طبیاورادویاتپیشہیاتھامروک،فراہمیکیعالجیابھالدیکھکیصحتاورتشخیصبشمول،ہےہوتیضروریپروسیسنگلئے

یئرشڈیٹاساتھکےافرادورپیشہمتعلقسےصحتمجازپرطورضروریلئےکےبھالدیکھکیصحتکیآپمیںاس۔کیتشخیص
کرنا شامل ہے ۔

ایک معاہدے کے تحت فرائ ض
هجیٹلڈی،یئروسافٹہمارے،پرطورکے)مثالہےہوتیضرورتکیکرنےاداداریاںذمہتحتکےمعاہدےساتھکےآپہمیںجب
یاکرکےاندراجلئےکےریکارڈہیلتھڈیجیٹلیاویئرسافٹآپجسےکرنامیلتعکیشرائطکیاستعمالکےسائٹویبیاریکارڈیلتھ

ہماری ویب  سائٹ کو براؤز کرتے ہوئے قبول کرتے ه یں( ۔

قانونی ڈیوٹ ی
ہمارےیاہیںہوتےالگوپرہمجوہےتیہوضرورتکیکرنےتعمیلکیضوابطوقواعداورقوانین،کارطریقہایسےکسیہمیںجب

قانونی  حقوق کے قیام ، استعمال یا دفاع کے ساتھ ساتھ جہاں ہمیں قانونی طور پر  ایسا کرنے کی ضرورت ہوتی ه ے ۔

جائز مفا د
جائزکےدوسروںیامفاداتجائزہمارےاستعمالکایٹاڈذاتیکےآپ،توہےہوتانہیںالگوبھییکوئسےمیںاڈوںباالمذکورهاگر

مفادات کے  لئے ضروری ہے ، جیسے :

منتخب کرنے اور  ان کی مشغولیت کے لئے؛مناسب ہنرمند اور اہل مالزمین اور ٹھی کیداروں کو●
مریضوں کو  ڈیجیٹل صحت کے ریکارڈ فراہم ک ریں؛ہماری ویب سائٹ اور ا یلیفینٹ سافٹ ویئر چال ئیں اور●
●we will collectلئے۔کےکرنےمنتخبسپالئراہلاورمندہنرمناسب،ہےکنندهفراہمممکنہیکاکوآپجہاں
چالئیں ، بڑھیں اور ہمارے کاروبار کو ترقی دیں●
نظم کریںکسی کیریئر پیج یا بھرتی ٹولز کو چالئیں اور ان کا●
مزید مالحظہ  کریں(۔ اورمارک یٹنگ ، بازار کی تحقیق اور کاروباری ترقی )نیچے●
داخ لی گروپ انتظامی مقاصد کے لئ ے۔●

کرنےتوازنکاباتاسہم،توہیںکرتےانحصارپرمفاداتجائزاعزازییااپنےلئےکےکرنےاستعمالکویٹاڈذاتیکےآپہماگر
ڈذاتیکےآپکربڑھسےآزادیوںاورحقوقبنیادییامفاداتکےآپمفاداتجائزکےدوسروںیاہمارےکہگےآزمائیںتوازنل.کے

یٹا کو محفوظ نہیں  رکھتے ہیں ۔

mailto:privacy@elephant.healthcare


آپ کا ڈیٹا اکٹھا کرن ا
آپ جو ڈیٹا فراہم کرتے ہی ں

آپ ہمارے ساتھ آپ کے تعلقات پر منحصر ہے ، متعدد طریقوں سے ہمیں  رضاکارانہ طور پر اپنا ذاتی ڈ یٹا فراہم کرسکتے ہیں ، بشمول :

ڈیجیٹل صحت کے ریکارڈ کے لئے اندراج کرنا●
کرناہمارے ساتھ اکاؤنٹ مرتب کرنا اور اپنا سافٹ ویئر استعمال●
کرتے ہوئے؛ہماری ویب سائٹ پر بلیٹن بورڈ یا فورم کا استعمال●
ہماری ویب سائٹ پر فراہم کرده آن الئن فارموں کا استعمال؛●
کے لئے  مجاز صحت سے متعلق پیشہ ور افراد کو آپ کا ذاتی ڈ یٹاایک مریض کی حیث یت سے ، سافٹ ویئر میں اپ لوڈ کرنے●

فراہم کرنا یا
اس میں شامل ه یں ، مثال کے طور پر ، جہاں آپ ہم سے مصنوعات ،ہم سے فون ، ای میل یا دوسرے ذرائع سے رابطہ کرکے●

فراہمی ، معلومات یا خدمات حاصل کرنے کے لئے آپ کو اپنا ذاتی ڈ یٹا  فراہم کرتے ہی ں۔

تھرڈ پار ٹی ڈ یٹ ا
،کنندگانفراہمہمارے،آجرکےآپ،نیوںکمپریسرچمارکیٹ،ایجنسیوںکییٹنگمارکجیسےپارٹیتیسریمیںبارےکےآپہم

ٹھی کیداروں اور کنسلٹنٹس ، گروپ کمپنیوں ، عوام ی ویب سائٹوں اور  عوامی ایجنس یوں سے بھی معلومات حاصل کرسکتے ہی ں ۔

آپ کا ڈیٹا شیئرن گ

ہم آپ کے ذا تی ڈیٹا کو صرف اس صورت میں تیسرے ف ریق کے ساتھ  بانٹیں گے جب وه متعلقہ ہو اور ہمارے پاس کوئی قانونی بنیاد ه و
۔

ہم کس کے ساتھ آپ کا ذات ی ڈیٹا بانٹتے ہیں اس کا انحصار آپ کے ساتھ  ہمارے تعلقات پر ہے ۔

تمام ذاتی ڈیٹا●
مریض اور بچے مریض●
فین اور سافٹ ویئر استعمال کرنے وال ے●
ویب سائٹ صارفین●

تمام ذاتی ڈ یٹا
ہمارے ساتھ آپ کے تعلقات سے قطع نظر ، ہم آپ کے ذاتی ڈیٹا کو درج  ذیل زمرے کے تیسرے فریق کے ساتھ بانٹ سکتے ہیں :

کے)مثالہیںمیںمفاداتجائزہمارےکرناایسالئےکےمقاصدمیانتظاداخلیجہاںدارشراکتاورنیاںکمپگروپہماری●
طور پر ،  کارپور یٹ حکمت عملی ، تعمیل ، آڈٹ اور نگرانی ، تحقیق اور تر قی اور  معیار کی یقین دہان ی

میلفارمپلیٹآٹومیشنمارکیٹنگکہجیسے،ہیںکرتیمددمیںسرگرمیوںتشہیریاوراشتہاری،کیٹنگمارہماریجوکمپنیاں●
چیمپ اور  ایس ایم ایس سروس فراہم کرنے والے۔

والےکرنےفراہمیٹییوٹیل،سیسرپروکےگیادائیبشمول،کیدارٹھیلیذیاوروالےکرنےفراہمسروسدوسرےہمارے●
۔والےکرنےفراہمسروسکالؤڈاورکنندگانفراہمالجسٹک،کنندگانیمہب،کنندهفراہمکےخدماتمعاوناورکیتکنی،

اور



طور پر ایسا  کرنے کی ضرورت ہو تی ہے۔سرکاری ایجنسیاں اور ہنگامی خدمات جب ہمیں قانونی●

مریض اور بچے مری ض
اگر آپ ہمارا سافٹ ویئر استعمال کرنے والے مریض یا بچے مریض ہیں  تو ہم آپ کے ذاتی ڈیٹا کو درج ذیل زمرے کے تیسرے فریق کے

ساتھ  بانٹ سکتے ہیں :

کرنےفراہمنگہداشتمعاشرتیاورصحتدوسرےکےآپاورساتھکےکنٹرولرڈیٹاکےشمارواعدادتیذاکےآپجہاں●
والوں کے ساتھ  آپ کے عالج یا نگہداشت کے لئے ضروری ہو۔

وه۔ہیںکرتیکامپرطورکےپروسیسرڈیٹاسےطرفہماریجوہیںشاملھیبوهیںهکرتیفراہمخدماتہمیںجوکمپنیاں●
صرفسےطریقوںمخصوصذریعہہمارےوهاور،ہیںپابندکےدفعاتکیورٹیسیڈیٹااوررازداریسختسیسرپروڈیٹا

کچھ ذا تی ڈیٹا  استعمال کرسکتے ہی ں ۔ تیسری پارٹی کے پرو سیسروں کے زمرے جو ا یلیفینٹ کے استعمال میں  ہیں وه ہیں:

کوڈیٹاذاتیکردهتخفیفکےفینصاروئیرسافٹجوٹولزوالےتجزیاتسلوکاوروالےکرنےفراہمکارزیہتج○
چھدم پر کارروائی کرتے ه یں  تاکہ ایلیفینٹ کو ہماری مصنوعات کے استعمال سے متعلق بصیرت  حاصل کرس کیں۔

کیکرنےپیشخصوصیاتکیپراڈکٹلئےکےفینصارہمارےکوایلیفینٹکیشنزایپلیسوفٹویئرینجمنٹمفیچر○
اجازت دینے کے لئے۔

اور بزنس  انٹی لیجنسسافٹ ویئر کے استعمال کو قابل بنانے کے لئے رپورٹنگ○
صارفینہمارےلئےکےفراہمیکیبھالدیکھکیگاؤںبہترکوایلیفینٹٹولزوالےبصیرتڈیٹااوربورڈنگڈیش○

کو غ یر معروف اور  مجموعی ڈیش بورڈز فراہم کرنے کے لئے۔ اور

اہلکےفراہمیکیزیاتتجاوررپورٹنگمعروفغیرکوفینصارلئےکےمیفراهکیبھالدیکھکیصحت○
بنانے کے لئے پروڈکشن ڈیٹا  اور ٹرانسفر ایپ لی کیشنز کے ڈیٹا بیس۔

فین اور سافٹ ویئر استعمال کرنے وال ے
اگر آپ کسٹمر یا متوقع صارف ہیں ، یا ہمارا سافٹ و یئر استعمال کررہے  ہیں تو ، ہم آپ کا ذاتی ڈیٹا درج ذیل زمرے کے تیسرے فر یق

کے ساتھ  بانٹ سکتے ہیں :

۔ہیںکرتیکامپرطورکےپروسیسرڈیٹاسےطرفہماریجوہیںشاملھیبوهیںهکرتیفراہمخدماتہمیںجوکمپنیاں●
۔ہیںکرتیکامپرطورکےپروسیسرڈیٹاسےطرفہماریجوہیںشاملھیبوهیںهکرتیفراہمخدماتہمیںجوکمپنیاں

تیسری پارٹی کے پرو سیسروں کے زمرے جو ا یلیفینٹ کے استعمال میں  ہیں وه ہیں:

کوڈیٹاذاتیکردهتخفیفکےفینصاروئیرسافٹجوٹولزوالےتجزیاتسلوکاوروالےکرنےفراہمکارزیہتج○
چھدم پر کارروائی کرتے ه یں  تاکہ ایلیفینٹ کو ہماری مصنوعات کے استعمال سے متعلق بصیرت  حاصل کرس کیں۔

کیکرنےپیشخصوصیاتکیپراڈکٹلئےکےفینصارہمارےکوایلیفینٹکیشنزایپلیسوفٹویئرینجمنٹمفیچر○
اجازت دینے کے لئے۔

اور بزنس  انٹی لیجنسسافٹ ویئر کے استعمال کو قابل بنانے کے لئے رپورٹنگ○
اہلکےفراہمیکیزیاتتجاوررپورٹنگمعروفغیرکوفینصارلئےکےمیفراهکیبھالدیکھکیصحت○

بنانے کے لئے پروڈکشن ڈیٹا  اور ٹرانسفر ایپ لی کیشنز کے ڈیٹا بیس

غیرکوصارفینہمارےلئےکےمیفراهکیبھالدیکھبہترکوایلیفینٹاوزارکےبصریڈیٹااوربورڈنگڈیش○
معروف اور مجموعی ڈیش  بورڈ فراہم کرنے کی اجازت دیتے ہی ں۔



یککسٹمرکوایلیفینٹکیشنزایپلیکیمواصالتالئنآناورآلےکےبندیمنصوبہ،ویئرسوفٹسپورٹکسٹمر○
درخواستوں سے نمٹنے  کے لئے مدد ، تاثرات فراہم کرنے اور ک یڑے کی اطالع د ینے کے لئے۔  اور

دیتےاجازتکیینےدتربیتپریئروسافٹکوصارفینورپیشہکےلیفینٹایجوفارمپلیٹتربیتیمبنیپرموبائل○
ہی ں۔

ویب سائٹ صارفی ن
بانٹساتھکےپارٹیتھرڈوالےکرنےفراہمانجنسرچاورتجزیاتکویٹاڈذاتیکےآپہمتویںهوزٹرزکےسائٹویبہماریآپاگر

سکتے ہیں جو ہماری ویب سائٹ کی بہتری اور اصالح میں ہماری مدد  کرتے ه یں ۔

آپ کا ڈیٹا شیئرن گ

ذاتی ڈیٹا کی شیئرن گ
ہم آپ کا ذاتی ڈیٹا تھرڈ پار ٹی کے ساتھ شیئرنگ کریں گے :

کے لئے  ہمارے جائز مفادات میں ہیں:جہاں ہمارے کاروبار کو چالنے ، بڑھنے اور تر قی کرنے●
تو ، ہم آپ کے  ذاتی ڈ یٹا کو اس طرح کے کاروبار یا اثاثوںاگر ہم کوئ ی کاروبار یا اثاثے بیچتے یا خریدتے ہیں○

کے ممکنہ بیچنے والے یا  خریدار کے سامنے ظاہر کرسکتے ہی ں۔

اثاثے کسی  تیسرے فریق نے حاصل کرلئے ہیں ، تو ای سیاگر ہمارے تمام یا ہمارے سے وابستہ افراد کے تمام○
صورت میں ہمارے پاس  موجود ذاتی ڈیٹا منتقل شده اثاثوں میں سے ایک ہوگا۔

اوردرخواستقانونیکیعہدیداروںوالےکرنےنافذقانونیاحکومت،لئےکےکرنےتعمیلکیداریذمہقانونیبھیکسی●
جس کے  تحت قومی سالمت ی یا قانون نافذ کرنے والے تقاضوں کو پورا کرنا ہو یا  غیر قانو نی سرگرم ی کو روکنا ہو۔

قانویرغکسییاکرنےتحفظکاحفاظتیکشخصبھیکسیلئےکےتحفظکےحقوقکےیقفرتیسرےکسییاحقوقاپنے●
نی سرگرمی کی  روک تھام کے لئ ے۔ یا

دہیدھوکہمیںاسےلئکےتحفظکےحفاظتیاامالک،حقوقکےافراددوسرےیاصارفینہمارے،عملےاپنے،کمپنی●
کے تحفظ اور کریڈٹ رسک کو کم کرنے کے مقاصد  کے لئے دیگر اداروں کے ساتھ ذاتی ڈیٹا کا تبادلہ شامل ہوسکتا ہے۔

لئےکےمقصداورکسیعالوهکےکرنےفراہمخدماتلئےہمارےوهہیںبانٹتےڈیٹاذاتیکاآپہمساتھکےجسیقفرتیسرابھیکوئی
کوئیکہہیںبناتےیقینییہہم۔سے(معاہدےاورذریعےکے)قانونہیںمحدودیںمیتاہلکیکرنےاستعمالکوڈیٹایذاتکےآپ

ٹیکیورسیاوررازداریمطابقکےینقواناطالققابلاورنوٹساسوهہیںکرتےشیئرڈیٹاذاتیکاآپہمساتھکےجسیقفرتیسرا
ذمہ داریوں کے تابع ہی ں

بھسیک،غیربکیےکومطلعآپاوریربغکیےحاصلرضامندیکیآپاور،بغیرکیےکومطلعآپہمکےتفصیلباالمذکورهسوائے
کوشمارواعدادذاتیاپنےنےآپاگر۔گےلیںنہیںکرایہیافروخت،اشتراکبھیکبھیسےمیںڈیٹاذاتیکےآپکوفریقتیسرےی

۔ریںکرابطہسےہمآپتوخیالیںاپنامیںبعدلیکن،ہےدیدےرضامندیاپنیہمیںلئےکےکرنےاستعمالسےطریقےخاصکسی
privacy@elephant.healthcare.

غیر معروف ڈیٹا کی شیئرن گ
ہم غیر معروف اور جمع کرده اعداد و شمار کے اعداد و شمار )جو ذا تی  ڈیٹا نہیں ہیں( کو مندرجہ ذیل اشتراک کر سکتے ہی ں ۔
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اور  اعدادوشمار فراہم کرنے کے لئے تھرڈ پارٹی ٹکنالوجی ٹولزہمارے صارفین کو ان کے مقام سے متعلق مجموعی رپورٹنگ●
کے سات ھ۔  اور

اور  اعدادوشمار فراہم کرنے کے لئے تھرڈ پارٹی ٹکنالوجی ٹولزہمارے صارفین کو ان کے مقام سے متعلق مجموعی رپورٹنگ●
کے سات ھ۔  اور

کے  لئے ضروری ہے۔سپالئی کرنے والوں کے ساتھ جو جائز کاروبار ک ی ضرورت●

آپ کا ڈیٹا اسٹور اور ٹرانسفر کرن ا

EEAمحفوظکوڈیٹایذاتاپنےپرسرورزوہاںہیںرہےکرحاصلخدماتکینگہداشتیکصحتآپجہاںمیںملکیا/اور
طریقے سے  اسٹور کرنے کے لئے ای لیفینٹ آخر تک خفیہ کاری کا استعمال کرتا ہے ۔ آپ کا ذاتی ڈیٹا کبھ ی بھی کسی کمپیوٹر ، لیپ ٹاپ

، یا موبائل آلہ پر نہیں  رکھا جاتا ہے ، جس میں آپ کے اپنے شامل ہی ں ۔

یعہذرکےممبروںگردیکےسپالئرزیاکمپنیوںگروپہماری،عملہکےلیفینٹسایوالےکرنےکامباہرسےEEAڈیٹاذاتیکاآپ
استعمال ،  ذخیره اور / یا اس تک رسائی حاصل کیا جاسکتا ہے ۔

یقینییہہم،تویںهکرتےفراہمڈیٹاذاتیکوئییںمبارےکےآپکوممبروںEEAیرغبھیکسیکےسپالئرزیاگروپاپنےہماگر
میںاقداماتان۔ےکرفراہمتحفظسےطریقےمناسبکوڈیٹاذاتیکےآپکنندهوصولکہگےکریںاقداماتمناسبلئےکےبنانے
باہرسےEEA،پرطورکےمثال،ہےہوسکتیشاملاجازتذیلدرجمیں46اور45آرٹیکلکےریگولیشنپروٹیکشنڈیٹاجنرل

دیمنظوریکیانتظاماتکےمعاہدےمعیاریوالےہونےداخلمیںیشنکمییورپ،میںمعاملےکےاداروںمقیممیںممالکدوسرے
گئی ۔

میںسسٹمپارٹیتھرڈاوراندرونیاپنےہم۔یںهپرعزملئےکےبچانےسےاستعمالغلطاورچوری،نقصانکوڈیٹاتیذاکےآپہم
کےیتسالماوررازداریکیڈیٹاتیذاکےآپیعہذرکےاقداماتکیتکنیاورتنظیمیمناسبسمیتتحفظکےورڈپاساورکاریخفیہ

تحفظ کے لئے تمام معقول اح تیاطی  تداب یر لیتے ہیں

کوششممکنہرلئےکےبچانےکوڈیٹاتیذاکےآپہماگرچہاورہیںکرسکتےمنتقلپرہمذریعہکےانٹرنیٹکوڈیٹاتیذااپنےآپ
منتقلکوآپہمکہہیںکرتےقبولاورہیںکرتےیمتسلآپ۔ےهنہیںمحفوظبھیکبھیترسیلکیمعلوماتپرانٹرنیٹلیکن،ہیںکرتے

کرده آپ کے  ذاتی ڈ یٹا کی حفاظت کی ضمانت نہ یں دے سکتے ہیں اور یہ ٹرانسمیشن  آپ کے اپنے خطرے میں ہے ۔

کےآپیاکیشنیپلیاکیویئرسافٹلیفینٹایکوآپسےجسہےدیاورڈپاسایکہے(کیاانتخابکاآپجہاں)یاکوآپنےہمجہاں
ہیںکرتےدرخواستسےآپہمہیںدارذمہکےرکھنےخفیہکوورڈپاساسآپ،ہےہوسکتیحاصلرسائیتکریکارڈیلتھهڈیجیٹل

کہ کسی کے ساتھ پاس ورڈ شیئر نہ  کریں ۔

قابلیا/اور،تھاگیاکیاحاصلیہلئےکےجنیںهکرتےیرهذخزیادهسےضرورتابلئےکےمقاصدانکوڈیٹاتیذاکےآپہم
اطالق قوا نین  کی تعمیل کرنے اور اپنے قانو نی حقوق کے قیام ، استعمال یا دفاع کے  لئے ضروری ہے

کریں:رابطہسےہمذریعہکےمیلایپردرخواستتفصیالتمزیدمیںبارےکےاقداماتلئےکےحفاظتکیڈیٹاذاتیکےآپہم
privacy@elephant.healthcare.

تھرڈ پار ٹی ویب سا ئی ٹ

ییی۔ÓÑیÊیییÊæËییÝیáیÇ۔چلتیںنہیںیعہذرہمارےجوہیںہوسکتیشامللنکسہائپرکیپارٹیتھرڈمیںسائٹویبہماری
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کرتےوصولسےذرائعکےیقفرتیسرےہمجویایںهکرتےاکٹھاہمجوہےیہوتالگوپرشمارواعدادیذاتانصرفپالیسیایہ
ہیں ، اور ہم آپ کے بارے میں ذاتی اعداد و شمار کے لئے ذمہ دار نہیں ہوسکتے  جو تیسرے فر یق کے ذریعہ اکٹھا کیا جاتا ہے ۔

جمعڈیٹاذاتیکوئیپرسائٹوںویبانکوآپاورہیںپالیسیاںکیرازداریاورضوابطوشرائطنیاپکیسائٹوںویبکیپارٹیتیسری
کروانے  سے پہلے انہیں احتیاط سے پڑھنا چاہئے ۔

توثکیداریذمہیاداریذمہبھیکسییکموادکےپالیسیوںیاضوابطوشرائطکےیقفرتیسرےیاسائٹوںویبکیٹیپارتیسریہم
یق یا  دوسری صورت قبول نہیں کرتے ہیں ۔

۔ہےموجودهتک2020اکتوبر14پالیسییہ


