വെയ്സ്മാൻ ഇംവെക്സ് സർെീ്
എന്റർപ്രെ് ലിമിറ്റഡ്
സവപ്രെരിത പ്ൊളിസി
താഴെ ഈ ഴെബ് സൈറ്റ് എൽ (www.jaldicash.com) നിങ്ങൾക്കും െീസ്മാൻ ഇുംഴെക്ൈ
ൈർെീസ്
എന്റർസരെസ്
ലിമിറ്റഡ്
(ജ്ഞാനെൂർെും),
അതിന്ഴറ
െിൻഗാമികളാക്ി,
എ
തമ്മിലകള്ള
നിങ്ങളുഴെ
ൈവകാര്യത
കാര്യത്തിൽ
നിയമെര്മായ ഉെമ്പെി ( "ൈവകാര്യത ഉെമ്പെി") നിബന്ധനകൾ, രഗൂപ്പ് കമ്പനികൾ
ഉൾഴപ്പഴെ അനകബന്ധങ്ങളുും ആകകന്നക അത്തര്ും െീസ്മാൻ ഫ ാഴറക്സ് ലിമിറ്റഡ്,
ഒര്ക റിൈർവ് ര്ജിസ്ഫരെഡ് അുംഗീകൃത ഡീലർ െർഗ്ഗും-ര്ണ്ാും അന്താര്ാരര
ഇൻബൗണ്് മണി രൊൻസ് ർ കാര്യത്തിൽ ഴെഫേൺ യൂണിയൻ
ിനാൻഷ്യൽ
ൈർെീൈസ്
യക.എസ്.എയിഴല
രെിൻൈിപ്പൽ
ഏജന്റകമാർ
ഒര്ാളായി
സ്ഥാെനങ്ങളുഴെഫയാ ഉൾഴപ്പെകന്നക െീസ്മാൻ എന്ന edakkara, ഫ ാഴറക്സ്
ഴൈാലൂഷ്ൻസ് ഒര്ക റിൈർവ് ര്ജിേർ മകെകനീള മണി മാറ്റുന്നതക മാരതും . , ആക്ൈസ്
രബൗൈിുംഗ്
നിങ്ങൾ
ൊയിച്ച്
അുംഗീകര്ിക്കന്നക
ഈ
സൈറ്റ്
ഉെഫയാഗിക്കന്നതിലൂഴെ,
മനസ്സിലാക്കകയകും
ഈ
ൈവകാര്യത
കര്ാർ
അുംഗീകര്ിക്കന്നക ബാധകമായ എലലാ നിയമങ്ങളുും നിയരന്തണങ്ങളുും അനകൈര്ിച്ച്.
ഞങ്ങൾ ഫൈെനങ്ങൾ ര്ജിേർ ഇന്റർഴനറ്റിലൂഴെ (www.jaldicash.com) െിെര്ങ്ങൾ
ൈമർപ്പിക്കന്ന ഉെഫയാക്താക്ൾക്ായി നിന്നകും ഫേഖര്ിച്ച െയക്തിെര്മായി
തിര്ിച്ചറിയകന്ന െിെര്ങ്ങൾ സകകാര്യും െിേദീകര്ിക്ാൻ ഈ ൈവകാര്യതാ നയും
ര്ൂെകല്െന
ഴെയ്തിര്ിക്കന്നത്.
നിങ്ങൾ
ഈ
നിബന്ധനകൾ
അുംഗീകര്ിക്കന്നിഴലലങ്കിൽ, ഈ സൈറ്റ് ഉെഫയാഗിക്ര്കത്. ഈ ൈവകാര്യത കര്ാർ
രേദ്ധാെൂർവ്വും ൊയിക്കക, െീസ്മാൻ ഇുംഴെക്ൈ ൈർെീസ് എന്റർസരെസ്
ലിമിറ്റഡ് ജ്ഞാനെൂർെും ഫനാട്ടീസ് കൂൊഴത ഈ സൈറ്റിൽ ഫേദഗതി നിബന്ധനകൾ
ഫൊേുഴെയ്യുന്നതിലൂഴെ ഏത് ൈമയത്തകും ഈ ൈവകാര്യതാ കര്ാർ ഫേദഗതി കാര്യും
അറിഞ്ഞിര്ിക്കക. Www.jaldicash.com ൈവകാര്യതാ നെെെികഴളക്കറിച്ച് നിങ്ങൾക്്
ഫൊദയങ്ങൾ ഉഴണ്ങ്കിൽ ഞങ്ങഴള ബന്ധഴപ്പെകക: jaldicash@weizmannimpex.com.
വെയ്സ്മാൻ ഇംവെക്സ് സർെീ് എന്റർപ്രെ് സവകാരയതാ തതവങ്ങൾ:
ഞങ്ങളുഴെ രെധാന ബിൈിനൈകകൾ ൈാഫങ്കതികെിദയ രെെർത്തനക്ഷമമാക്ിയ
ഫൈെനങ്ങൾ ഉൾഴപ്പെകന്നക അതായത്. "ജാൽഡി കാഷ്" ഇന്തയൻ ഉെഫോക്താെിന്
ലേയമായ ഒര്ക തനതായ െണമെയ്ക്ൽ ഉെകര്ണും, ഇത് ൈകര്ക്ഷിതെകും
ൈൗകര്യരെദെകമാണ്. ഇത് എലലാെർക്കമായകള്ള മികച്ച ഓപ്ഷ്നാണ്, ഏറ്റെകും
ൈകര്ക്ഷിതമായ ഓൺസലനിലകും ഴമാസബൽ-ഇെൊെിനകള്ള ഉെകര്ണമാണ്. കള്ളുും
കയാഷ് യൂട്ടിലിറ്റി ബിലലുകൾ & അെേയഫൈെനത്തകറകൾ അെക്ാനാൊത്തെര്ക്ക്്,
ബാങ്കകകൾ അക്ൗണ്കകൾ
ണ്കകൾ രൊൻസ് ർ ഉെഫയാഗിക്കന്ന മറ്റ് കള്ളുും
കയാഷ് കാർഡ് (ഉെകര്ണും ഉെമകൾക്്) ഴെയ്യാും. കള്ളുും കയാഷ് എഫപ്പാൾ
ഫെണഴമങ്കിലകും ഓൺസലൻ ഇെൊെകകൾ ഴെയ്യാൻ ഫൊഴലആകഴട്ട എെിഴെയകും
അഴലലങ്കിൽ നമ്മകഴെ അുംഗീകൃത ര യാുംെിൈീ / റീഴട്ടയിൽ ഔഴട്ട്ലറ്റുകൾ ഏഴതങ്കിലകും
നിന്നകും ഒര്ക മകെകെൻ ഉെഫയാഗും ഉൽപ്പന്നമാണ്. നിറകത്തലാക്കകയകും ഓൺസലൻ

ഫൈെനങ്ങൾ, ഇൻഷ്കറൻസ് ഫലക്് ബകക്് യാരത നിന്നകും കാണകള്ളൂ ഞങ്ങളുഴെ
ഫൊർട്ട്ഫ ാളിഫയാ െെി, ഴമാസബൽ ഫൊപ്പ്-അപ്പുകൾ യൂട്ടിലിറ്റി ബിൽ ഫെയ്ഴമന്്
എന്നതിൽ നിന്ന്, ഞങ്ങൾ െിലലറ ബിൈിനസ് െകതിയ അളെകകൾ ഫെർക്ാൻ പ്ലാൻ.
ഇെ ര്ഹൈയൈവോെങ്ങളാഴണന്നകും ജാൽഡി കയാഷ് അതിന്ഴറ അനകബന്ധ
സ്ഥാെനങ്ങൾ
െിഫെകിയകഴെ
ൈവകാര്യത
നയും
ൈുംബന്ധിച്ച
നിങ്ങളുഴെ
രെതീക്ഷകഴള അുംഗീകര്ിക്കന്നക. ജ്ഞാനെൂർെും നിങ്ങളുഴെ െിെര്ങ്ങൾ ര്ഹൈയ
ൈകര്ക്ഷിതമായി ൈൂക്ഷിക്കന്നതിന് രെതിജ്ഞാബദ്ധമാണ് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുഴെ ബന്ധും
എലലാ െേങ്ങൾ നിങ്ങളുഴെ ൈവകാര്യത ഉറപ്പാക്ാൻ നെെെിരകമങ്ങൾ ര്ൂെകൽപ്പന
ഴെയ്തിര്ിക്കന്നത്. ഞങ്ങളുഴെ ഴമർച്ചന്്, ബിൈിനസ് െങ്കാളിഴയ ര ാസൈൈി /
ഫ യ്സ്, ബാഴക്ൻഡ് ഉെഫയാക്താവ് ഒര്ക ഉെഫോക്തൃ, നിങ്ങൾ കൂെകതൽ
രെധാനമായി മാരതമലല ബാധകമായ ൈവകാര്യത നിയമങ്ങൾ െര്ിര്ക്ഷിത, എന്നാൽ,
ഒര്ക ഉെഫോക്തൃ, നിങ്ങളുഴെ ൈവകാര്യത ൈുംര്ക്ഷിക്ാൻ ജ്ഞാനികളുഴെ രെതിബദ്ധത
നിങ്ങളുഴെ എങ്കിൽ ൈാര്മിലല നിങ്ങളുഴെ െയക്തിെര്മായ െിെര്ങ്ങൾ എങ്ങഴന
ഉെഫയാഗിക്ണഴമന്ന് തീര്കമാനിക്ാനകള്ള അെകാേും.
സവകാരയതാ നയത്തിന്വറ െയാപ്തി:
ഞങ്ങളുഴെ െയാൊര്ികൾ, ര ാസൈൈികൾ, ര്ജിേർ ഴെയ്ത ഉെഫയാക്താക്ൾ
എന്നിെയിൽ നിന്നകും െയക്തിഗതമായി തിര്ിച്ചറിയാനാകകന്ന െിെര്ങ്ങളുഴെ
െികിത്സ ഈ ൈവകാര്യതാ നയും സകകാര്യും ഴെയ്യുന്നക, ജൽഡി കയാഷ് ൈർെീൈകകൾ
ഉെഫയാഗിക്കന്ന െണും, അത് ഫഗഫറ്റവ ഫൈെനങ്ങൾ, അതകഫൊഴല തഴന്ന ഞങ്ങൾക്്
സകകെകകകന്നതകും, ബിൈിനസ്സ്. ഞങ്ങളുഴെ ബാക്് എൻഡഡ് ഴെക്ഫനാളജി ൈർെീസ്
ദാതാക്ൾ / െങ്കാളികൾ ഞങ്ങളുമായി െങ്കിെകന്ന െയക്തിെര്മായി തിര്ിച്ചറിയാൻ
കെിയകന്ന
െിെര്ങ്ങളുഴെ
െികിത്സയകും
ഈ
നയും
ഉൾഴക്ാള്ളുന്നക.
െിഫെൈിലലാത്തഫതാ
നിയരന്തണഫമാ
അലല,
െിജ്ഞാെനും
നെത്തകന്നഫതാ
നിയരന്തിക്കന്നഫതാ ആയ ആളുകളുള്ള കമ്പനികളുഴെ രെഫയാഗങ്ങൾക്് ഈ നയും
രെഫയാഗിക്കന്നിലല. ഈ നയും െിഫെകത്തിനക രെഫതയകമായകള്ളതകും, മറ്റ് ഴെബ്
സൈറ്റുകൾ, ലിങ്കകകൾ അഴലലങ്കിൽ ഇൻറർഴനറ്റ് ഫൈെനങ്ങൾ, അഴലലങ്കിൽ
ജ്ഞാനസ്ഫനഹത്തിന്ഴറ ോഗമായ ോഗമായി െർത്തിക്കന്നതലല.

ജൽഡി കയാഷ് െയക്തിെരമായി തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്ന െിെരങ്ങൾ
പ്േഖരിക്കുന്നത്?
ജാൽഡി കയാഷ് ൈർെീൈസ്, ഫെയ്ഴമന്് ഫഗഫറ്റവ ഫൈെനങ്ങൾ, അതകഫൊഴല
ഞങ്ങളുഴെ ബിൈിനസ്സ് കാലഘട്ടത്തിൽ ഞങ്ങൾ അുംഗീകര്ിച്ചിട്ടുള്ളതകും
െയാൊര്ികളായ െയാൊര്ികൾ, ബിൈിനസ്സ് െങ്കാളികളുും ഉെഫയാഗിക്കന്ന
ഞങ്ങളുഴെ ഉെഫോക്താക്ൾ, ര ാസൈൈികൾ, അന്തിമ ഉെഫയാക്താക്ൾ
എന്നിെയിൽ നിന്നകും ഫേഖര്ിച്ച ജാൽഡി കയാഷ് കളക്ഷനകകളുും ഫോറകകളുും
നിങ്ങൾ ഉെഫയാഗിക്കന്ന കമ്പയൂട്ടറിന്ഴറ ഴെബ്സൈറ്റ്, ഴരബൗൈർ തര്ും,
ഴരബൗൈർ ോഷ്, ഇന്റർഴനറ്റ് ഫരൊഫട്ടാഫക്ാൾ (ഐെി) െിലാൈും,
ഹിറ്റുകളുഴെ എണ്ണും, ൈന്ദർേിച്ച ഫെജകകൾ, മകമ്പഴത്ത ഫെജ്, ൈമയും എന്നിെ
ഫൊലകള്ള ഈ ഴെബ്സൈറ്റിന്ഴറ ഉെഫയാഗഴത്ത ൈുംബന്ധിച്ച െില
ൈന്ദർേക െിെര്ങ്ങൾ / തകെർന്നകള്ള സൈറ്റുകൾ ൈന്ദർേിച്ചു ഉെഫയാക്തൃ
ഴൈഷ്ന്ഴറ സദർഘയും. നിങ്ങൾ രെഫതയകമായി നൽകകഫമ്പാൾ െിൈീസ്
െിെര്ങ്ങൾ മാരതും നൽകകഫമ്പാൾ ഒെിഴക നിങ്ങഴള െറ്റിയകള്ള അതകലയമായ

െിെര്ും (നിങ്ങളുഴെ ഫെര്ക്, ഇ-ഴമയിൽ െിലാൈും മകതലായെ ഫൊലകള്ളെ)
ഫേഖര്ിക്കകയിലല.
ലക്ഷ്യം:
1. ഞങ്ങളുഴെ
അറിയിക്കക.

ഇൻ

ർഫമഷ്ൻ

ആക്െിെിറ്റികളുഴെ

ഉെഫോക്താക്ൾ

2. െിെര്ങ്ങൾ നൽകഴപ്പട്ട ആെേയങ്ങൾക്പ്പുറും അെര്കഴെ െിെര്ങ്ങൾ
എങ്ങഴന
ഉെഫയാഗഴപ്പെകത്തകന്നകഴെന്നത്
ഉെഫോക്താക്ഴള
തിര്ഴഞ്ഞെകക്ാൻ നൽകകന്നക.
3. ഉെഫോക്താക്ൾക്് അെര്കഴെ െിെര്ങ്ങൾക്് നയായമായ രെഫെേനും
നൽകകകയകും ഴതറ്റുകൾ തിര്കത്താൻ അെൈര്ും നൽകകകയകും ഴെയ്യുന്നക.
4.
െയക്തിെര്മായ
െിെര്ങ്ങളുഴെ
ൈകര്ക്ഷയകും
ൈുംര്ക്ഷിക്ാൻ നയായമായ നെെെികൾ സകഴക്ാള്ളുക.

ൈതയൈന്ധതയകും

ഇൻറർഴനറ്റിൽ െിേവാൈെകും െിേവാൈെകും രെെര്ിപ്പിക്ാൻ നിങ്ങളുഴെ
ൈവകാര്യതയകും ആരഗഹങ്ങളുും സെസ് നൽകകന്നക. അതകഫൊഴല, ഈ സൈറ്റ്
ഫേഖര്ിക്കന്നതകും രൊക്് ഴെയ്യുന്നതകും ഞങ്ങൾ ഫേഖര്ിച്ച െിെര്ങ്ങളുമായി
നമ്മൾ ഴെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങഴളക്കറിച്ചുും െിെര്ങ്ങൾ ഴെളിഴപ്പെകഫത്തണ്ത്
അതയാെേയമാണ്.
ഞങ്ങളുഴെ ൈകര്ക്ഷയ്ക്് െിെര് ൈകര്ക്ഷ െളഴര് രെധാനമാണ്. ഴൈകയൂർ
ഫൈാക്റ്റ് ഴലയർ (എസ്എസ്എൽ) ഫൈാഫ്റ്റഴറ്റവയർ ഉെഫയാഗിച്ച് രൊൻസ്മിഷ്ൻ
ൈമയത്ത് നിങ്ങളുഴെ െിെര്ങ്ങളുഴെ ൈകര്ക്ഷ െര്ിര്ക്ഷിക്ാൻ ഞങ്ങൾ
രെെർത്തിക്കന്നക,
അത്
നിങ്ങൾക്്
െിെര്ങ്ങൾ
ഇൻെകട്ടിഴന
എൻരകിപ്റ്റുഴെയ്യുന്നക. ഞങ്ങൾ ൈകര്ക്ഷിത കമ്പയൂട്ടറകകളിൽ ഫേഖര്ിച്ച െിെര്ും
ഞങ്ങൾ ൈുംേര്ിക്കന്നക. നിങ്ങളുഴെ ഫലാഗിൻ ഐഡി / ര്ഹൈയൊക്്, നിങ്ങളുഴെ
കമ്പയൂട്ടറിഫലക്കള്ള അുംഗീകൃതമലലാത്ത രെഫെേനും എന്നിെയ്ഴക്തിര്ായി
ൈുംര്ക്ഷിഫക്ണ്ത്
രെധാനമാണ്.
െങ്കിട്ട
കുംെയൂട്ടർ
ഉെഫയാഗിച്ച്
െൂർത്തിയാകകഫമ്പാൾ
െിജയിക്ാതിര്ിക്ാനകും
ജ്ഞാനസ്ഫനഹത്തിന്ഴറ
ഫൈെനങ്ങൾ ആക്ൈസ് ഴെയ്യാൻ ഉെഫയാഗിച്ച ൊഫൈവഡ് ൈുംര്ക്ഷിക്ാനകും
ഉറപ്പാക്കക.

നിലെിൽ, നമ്മകഴെ ഉെഫോക്താക്ൾ, ര

ാസൈൈികൾക്് ആൻഡ് കള്ളുും

കയാഷ് ഫെയ്ഴമന്് ഫഗഫറ്റവ ഫൈെനങ്ങൾ ഉെഫയാഗിക്കന്ന അെൈാനും
ഉെഫയാക്താക്ളുഴെ

െിെര്ങ്ങൾ

ഫേഖര്ിക്കന്നക,

അതകഫൊഴല

െയാൊര്ികൾ, ഞങ്ങൾ-ബന്ധിച്ച് നമ്മകഴെ ബിൈിനസ്സ് ഫകാഴ്സസ് ൈമ്പാദിച്ച
എന്നക

ബിൈിനസ്

െിലാൈെകും,

ഴെലിഫ

െങ്കാളികൾ.
ാൺ

നമ്പർ,

ജ്ഞാനെൂർെും
ഇ-ഴമയിൽ

ഫൊലകള്ള
െിലാൈും,

ഫെര്കും
ഓര്ക്ഡര്ക്

നല്കകന്നതിനക ൈമയത്ത് െിെിധ ൈവകാര്യ ഡാറ്റ എത്തിക്കന്നതിനായി

കച്ചെെക്ാര്കും ഉെഫോക്താക്ൾ ആെേയഴപ്പെകന്നക. ജ്ഞാനെൂർെും മാരതും
ഒര്ക ഉത്തര്വ് നിറയ്ക്കന്നത്,

ഉെഫോക്തൃ അഴലലങ്കിൽ ഒര്ക

ഓർഡർ

അെസ്ഥഴയക്കറിച്ചുള്ള െയാൊര്ികളുമായി ആേയെിനിമയും ഉഫേേയും
ഈ ഡാറ്റ ഉെഫയാഗിക്കന്നക. അങ്ങഴന ഫേഖര്ിച്ച ഡാറ്റ, നിങ്ങൾ െറഞ്ഞക
ഫൈെനും ഴമച്ചഴപ്പെകത്താൻ കൂട്ടായ ൈവോെങ്ങളുും നമ്മകഴെ െയാൊര്ികൾ,
ഉെഫോക്താക്ൾക്് / ഉെഫയാക്താക്ൾ ൈന്ദർേകർക്കും രെെർത്തനര്ീതി
സ്ഥിതിെിെര്ക്ണക്കകളുഴെ െഠനും നെത്താൻ ഫെണ്ി ജ്ഞാനികളുഴെ
മകെകെൻ

ഫൈെനങ്ങൾ

രെഫദേ

െിെര്ങ്ങൾ

തര്കൊൻ

ഴമാത്തും

ഉെഫയാഗിക്കന്നക, ജാൽഡിഷ്ിഷ് ഴഡാസമൻ ഴഡാഴമയ്നിന്ഴറ രെഫതയക
ഫമഖലകഴള ൈുംബന്ധിച്ച ഴമാത്തും ഫൊർെൻ ജനൈുംഖയാോസ്രതഴത്തയകും
താല്െര്യങ്ങഴളയകും അളക്ാനകും എങ്ങഴനയാണ് എെിഫെയകും ഞങ്ങളുഴെ
െിേെങ്ങൾ

ഉെഫയാഗഴപ്പെകത്തകന്നത്

സൈറ്റിഫലയകും

ഉെഫയാക്താക്ൾ

െയാൊര്ികളുും

ൈന്ദർേകര്കും

െിേകലനും

ലിങ്ക്

ഴെയ്തതകും

ഉെഫയാഗിക്കന്നതകും

ഴെയ്യാൻ.
ഏത്

ഏത്
ഫൈെന

നിർണ്ണയിക്ാൻ

ഞങ്ങഴള ൈഹായിക്കന്നതിന് ഞങ്ങൾ കകക്ികൾ ഉെഫയാഗിക്കന്നക.
നിങ്ങൾ ഞങ്ങഴള ബന്ധഴപ്പഫെണ് ഴഡാഴമയ്ൻ നാമും, നിങ്ങൾ ആെേയഴപ്പെകന്ന
ഫെജകകൾ, നിങ്ങൾ ൊങ്ങകന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ, െര്ാമർേിക്കന്ന സൈറ്റ്,
നിങ്ങൾ സൈറ്റിൽ ഴെലെെിക്കന്ന ൈമയും തകെങ്ങിയ െിെര്ങ്ങൾ ഞങ്ങൾ
രൊക്കഴെയ്യുന്നക. ഞങ്ങളുഴെ ഴെബ്സൈറ്റ് ൈന്ദർേിക്കന്ന എലലാെർക്കും,
ഉെ-മർച്ചന്് ൊങ്ങൽ ഫെജ്, ഞങ്ങൾ ഐ.െി. െിലാൈങ്ങൾ, നിങ്ങളുഴെ
കമ്പയൂട്ടർ ഉെഫയാഗിക്കന്ന ഓപ്പഫററ്റിങ് ൈിേത്തിന്ഴറ തര്ും, നിങ്ങൾ
ഉെഫയാഗിക്കന്ന രബൗൈർ ഫൈാഫ്റ്റഴറ്റവയറിന്ഴറ തര്ും. IP െിലാൈും മകതൽ,
ഞങ്ങൾ ഇന്റർഴനറ്റ് ഫൈെന ദാതാെിഴനയകും നിങ്ങളുഴെ ബന്ധിപ്പിക്കന്ന
ഫൊയിന്റിഴല

േൂമിോസ്രതെര്മായ

സ്ഥാനഴത്തയകും

നിർണ്ണയിക്ാൻ

കെിയകും.
നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുഴെ മർച്ചന്് അഴലലങ്കിൽ ര
നൽകിയ

െയക്തിഗത

അപ്ഫഡറ്റുകൾ,

െിെര്ങ്ങൾ

അഴലലങ്കിൽ

-

ാസൈൈി ആഴണങ്കിൽ നിങ്ങൾ
ഫെര്ക്,

െിലാൈും,

മകതലായെ-

ഫൈെനത്തിഫലക്കള്ള

മാറ്റങ്ങൾ

എന്നിെഴയക്കറിച്ച് അറിയിക്ാൻ നിങ്ങഴള രൊപ്തര്ാക്കന്നക കൂൊഴത
െിഫെൈിൻഴറ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുും ഫൈെനങ്ങളുും നിങ്ങഴള അറിയിക്കന്നതിനകും
ഞങ്ങൾ
അ

നിങ്ങൾക്്

താൽപ്പര്യമകഴണ്ന്ന്

ഞങ്ങൾ

െിേവൈിക്കന്ന

ിലിഫയറ്റുകൾ.

െയക്തിെര്മായി

തിര്ിച്ചറിയാൻ

കെിയകന്ന

െിെര്ങ്ങൾ

എങ്ങഴന

ഉെഫയാഗഴപ്പെകത്തകന്നക, െങ്കിെകകഫയാ ഴെയ്യുന്നക:
ഞങ്ങളുഴെ ഴെബ്സൈറ്റിൽ, ഞങ്ങളുഴെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുും ഫൈെനങ്ങളുും,
അഡ്മിനിസ്ഫരെഷ്ൻ, ഉെഫോക്തൃ ഫൈെനങ്ങൾ എന്നിെയ്ക്ായി നിങ്ങളുഴെ

മകൻഗണനകൾ െിേകലനും ഴെയ്യുന്നതിനകും ഞങ്ങൾ ൊഗ്ദാനും ഴെയ്യുന്ന
ഉള്ളെക്െകും ഫൈെനങ്ങളുും െര്ൈയങ്ങളുും ഉറപ്പാക്ാൻ മറ്റ് ഉറെിെങ്ങളിൽ
നിന്ന്

ഞങ്ങൾ

നിങ്ങളുഴെ

ഫേഖര്ിക്കന്ന

െിെര്ങ്ങൾ

ആെേയങ്ങൾക്കും

ഞങ്ങൾ

താല്െര്യങ്ങൾക്കും.

ഉെഫയാഗിക്കും.
െയക്തിഗതമായി

തിര്ിച്ചറിയാെകന്ന ഉെഫയാക്തൃ െിെര്ങ്ങൾ (ഞങ്ങളുഴെ െയാൊര്ികൾ,
ബാങ്കകകൾ,
ര

ഴരകഡിറ്റ്

ാസൈൈിസ്,

കാർഡ്

ബിൈിനസ്

രെീഴെയ്ഡ്

/

െങ്കാളികൾ,

കാർഡ്

ൊനൽ

ഴരൊൈസ്സർമാർ,

ഴനറ്റവർക്)

ഫൈെന

ദാതാക്ൾ, ഴെയ്ഴമന്് ഴൈറ്റിൽഴമന്് / ഴരൊൈസ്സിുംഗ് നൽകകന്നതിനകള്ള
െിൈികൾക്് ആെേയമകള്ള ഏജന്റകമാർ എന്നിെയകമായി ഫൈെനങ്ങൾ.
സെസ് െല സൈറ്റുകളുും / ലിങ്കകകളുും സെെിധയമാർന്ന ഉള്ളെക്െകമായി
ബന്ധിപ്പിച്ചിര്ിക്ാും.

അെര്കഴെ

ൈവകാര്യത

നയങ്ങൾഫക്ാ

അഴലലങ്കിൽ

അെര്കഴെ ഉെഫയാക്താക്ഴളക്കറിച്ചുള്ള െിെര്ങ്ങൾ അെർ എരെകാര്ും
സകകാര്യും

ഴെയ്യുന്നകഴെഫന്നാ

ഞങ്ങൾക്്

ഉത്തര്ൊദിത്തമിലല.

നിയമെര്മായ അഴലലങ്കിൽ നിയമാനകൈൃതമായ ബാധയതകൾ ൊലിക്ാൻ
െയക്തിെര്മായ െിെര്ങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഴെളിഴപ്പെകത്തിഫയക്ാും.
നിങ്ങളുമായകും

നിങ്ങളുഴെ

ഉെഫോക്താക്ളുമായകും

ഞങ്ങൾ

ഫേഖര്ിച്ചിര്ിക്കന്ന െിെര്ങ്ങൾ നിങ്ങൾ കാണകകയാഴണങ്കിൽ (അതായത്
ഞങ്ങളുഴെ

മർച്ചന്്,

ബിൈിനസ്

െങ്കാളർ,

ര

ാസൈൈികൾ,

അരഗഫഗറ്റർമാർ) നിങ്ങളുഴെ ഉെഫോക്താക്ളുഫെഫയാ അെര്കഴെ ഐെി
െിലാൈങ്ങഫളഫയാ നിങ്ങളുഴെ െിെര്ങ്ങൾ അഴലലങ്കിൽ ബിലലിങ്ങ് / ഷ്ിപ്പിുംഗ്
െിേദാുംേങ്ങൾ
മകകളിലകള്ള

േര്ിയാക്ാൻ

െിേദാുംേങ്ങൾ

നിങ്ങൾ

ആരഗഹിക്കന്നകഴണ്ങ്കിൽ

കാണകന്നതിനകും

നിങ്ങളുഴെ

ൈവകാര്യ

െിെര്ങ്ങൾ അെഫലാകനും ഴെയ്യുന്നതിനകും ഫലാഗിൻ ഫെജിഫലക്് ഫൊയി
നിങ്ങളുഴെ അഴക്ൗണ്ിൽ ഫലാഗ് ഇൻ ഴെയ്യുക. നിങ്ങൾക്് എഴന്തങ്കിലകും
ൈുംേയങ്ങഫളാ

നിർഫേേങ്ങഫളാ

ഉഴണ്ങ്കിൽ,

ഞങ്ങഴള

ഇഴമയിൽ

െെി

jaldicash@weizmannimpex.com ൽ എത്തിക്ാും.
കുക്കികൾ:
കകക്ി ഉെഫയാഗിച്ചുഴകാണ്് മകകളിൽ ൈൂെിപ്പിച്ചിര്ിക്കന്ന െിെര്ങ്ങൾ
ഫേഖര്ിക്കും. നിങ്ങളുഴെ കമ്പയൂട്ടറിന്ഴറ ഹാർഡ് സരഡെിൽ നിങ്ങളുഴെ
രബൗൈർ ൈുംേര്ിക്കന്ന ഒര്ക ഴെറിയ െര്ിയാണ് കകക്ി. ഞങ്ങളുഴെ
കകക്ികളിൽ െയക്തിെര്മായി തിര്ിച്ചറിയാൻ കെിയാത്ത െിെര്ങ്ങൾ
ഒന്നകും തഴന്നയിലല.
ഈ സൈറ്റ് എങ്ങഴനയാണ് ഉെഫയാഗിക്കന്നഴതന്ന െിെര്ും ഫേഖര്ിക്ാൻ
കകക്ികൾ
ഉെഫയാഗിക്കന്നക.
ഞങ്ങളുഴെ
ഴെബ്സൈറ്റ്
നിങ്ങളുഴെ
ആെേയകതകൾക്്
എങ്ങഴന
ൈഹായിക്കന്നകഴെന്നകും
ൈാഫങ്കതിക
രെശ്നങ്ങൾ
എങ്ങഴന
തിര്ിച്ചറിയാഴമന്നകും ഴമച്ചഴപ്പെകത്തകന്നതിനായി
ഞങ്ങൾ ഈ െിെര്ങ്ങൾ ഉെഫയാഗിക്കന്നക.

നിങ്ങളുഴെ രബൗൈറിൽ ൈുംേര്ിച്ചിര്ിക്കന്ന ഴെറിയ ഡാറ്റ ഡാറ്റയാണ്
കകക്ികൾ.
നിങ്ങളുഴെ
ഴെബ്
ഴരബൗൈറിൻഴറ
രകമീകര്ണങ്ങൾ
െര്ിഷ്ക്ര്ിച്ച് കകക്ികൾ ൈവീകര്ിക്ാഫനാ നിര്ൈിക്ാഫനാ കെിയകും.
നിങ്ങൾ
ഞങ്ങളുഴെ
ഴെബ്സൈറ്റ്
ൈന്ദർേിക്കഫമ്പാൾ,
നിങ്ങളുഴെ
കമ്പയൂട്ടറിഴനഫയാ മറ്റ് ആക്ൈസ് ഉെകര്ണത്തിനാഫയാ ഉള്ള ഒര്ക ഏകീകൃത
ഐഡന്റി യർ നിങ്ങളുഴെ IP െിലാൈും ഞങ്ങൾ ഫലാഗ് ഴെയ്ഫതക്ാും.
ഇൻറർഴനറ്റ് ഫലാകും, നിങ്ങൾ ഈ സൈറ്റ് ഇന്തയയ്ക്് െകറത്ത് നിന്ന്
ൈന്ദർേിക്കഴന്നങ്കിൽ, നിങ്ങളുഴെ ൈന്ദർേനും തീർച്ചയായകും അന്തർഫദേീയ
അതിര്കകൾക്ിെയിഴല െിെര്ങ്ങൾ സകമാറ്റും ഴെയ്യുന്നതായിര്ിക്കും. ഈ
സൈറ്റ് ൈന്ദർേിച്ച് നമ്മകഴമാത്ത് ഇലക്ഫരൊണിക്് ആേയെിനിമയും
നെത്തകന്നതിലൂഴെ ഈ സകമാറ്റങ്ങൾ നിങ്ങൾ ൈമ്മതിക്കന്നക.
മഴറ്റാര്ക െയക്തിഴയക്കറിച്ച് നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്് െിെര്ങ്ങൾ നൽകകന്നകഴെങ്കിൽ,
നിങ്ങളുഴെ
െയക്തിെര്മായ
െിെര്ങ്ങൾ
ഉൾഴപ്പഴെയകള്ള
െയക്തിഗത
െിെര്ങ്ങളുഴെ ൈുംസ്കര്ണും ൈമ്മതിക്കന്നതിനകും അെര്കഴെ െയക്തിതവഫത്തയകും
ഉഫേേയഫത്തയകും ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്റിയാഴമന്ന് അെർ സ്ഥിര്ീകര്ിച്ചിട്ടുണ്് എന്ന്
നിങ്ങൾ
സ്ഥിര്ീകര്ിക്കന്നക.
അെര്കഴെ
െയക്തിെര്മായ
ഡാറ്റ
ഫരൊൈസ്സ്
ഴെയ്യുന്നതിനായി)
ഞങ്ങൾ സെെിധയമാർന്ന മറ്റ് സൈറ്റുകളിഫലക്് ലിങ്ക് ഴെയ്തിട്ടുണ്്, കൂൊഴത
ഞങ്ങളുഴെ സൈറ്റിഴല മൂന്നാും കക്ഷികളിൽ നിന്നകള്ള െര്ൈയങ്ങൾ രെദർേിപ്പിക്കും.
ഈ സൈറ്റുകളുഴെയകും മൂന്നാും കക്ഷി െര്ൈയദാതാക്ളുഴെയകും ഉള്ളെക്ും
അഴലലങ്കിൽ ൈവകാര്യതാ നയങ്ങൾക്് ഞങ്ങൾ ഉത്തര്ൊദികളലല, അഴലലങ്കിൽ
അെര്കഴെ ഉെഫയാക്താക്ഴളക്കറിച്ചുള്ള െിെര്ങ്ങൾ െര്ിഗണിക്കന്ന െിധത്തിൽ.
രെഫതയകിച്ച്, െയക്തമായി രെസ്താെിക്ാത്ത െക്ഷും, ഞങ്ങൾ ഈ സൈറ്റുകൾ
അഴലലങ്കിൽ െര്ൈയദാതാക്ഴള ഏജന്്സ് അലല, അെര്കഴെ താൽപ്പര്യാർത്ഥും
രെതിനിധീകര്ിക്കന്നെഴര് ഞങ്ങൾ അുംഗീകര്ിക്കന്നക.
രേദ്ധിക്കുക:
നിങ്ങൾ
ഒര്ക
ആപ്ലിഫക്ഷ്ൻ
ഫ ാും
െൂർത്തിയാക്കകഫയാ
ഞങ്ങളുഴെ
ഴെബ്സൈറ്റിൽ ര്ജിേർ ഴെയ്യുകഫയാ ഴെയ്യുഫമ്പാൾ, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുഴെ
െയക്തിഗത െിെര്ങ്ങൾ നൽകകന്നതായി അറിഞ്ഞിര്ിക്കക, നിങ്ങൾ രെഫതയകും
നൽകിലല. അഫെക്ഷാ ഫ ാും െൂർത്തിയാക്ാഫനാ അഴലലങ്കിൽ സൈറ്റ് െൂർണമായകും
ഉഫെക്ഷിക്ാഫനാ നിങ്ങൾ തീര്കമാനിക്കകയാഴണങ്കിൽ നിങ്ങൾ നൽകിയ ഡാറ്റ
ഞങ്ങൾ ൈൂക്ഷിക്കകയിലല.
ആക്സസ്:
നിങ്ങളുഴെ ൈവകാര്യത അെകാേങ്ങൾ, രെഫതയകിച്ച് നിങ്ങളുഴെ െിെര്ങ്ങൾ
ആക്ൈസ് ഴെയ്യുന്നതിനകള്ള അെകാേും ഞങ്ങൾ മാനിക്കന്നക. നിങ്ങൾ ഞങ്ങഫളാട്
ഫൊദിക്കന്നതകും രൊഫദേിക നിയമും നൽകകന്നതകും നിങ്ങൾ ആഴണങ്കിൽ, ഞങ്ങൾ
ഫേഖര്ിക്കന്ന െയക്തിെര്മായ െിെര്ങ്ങൾ ഞങ്ങളുഴെ ഴെബ് സൈറ്റുകളിലൂഴെ

ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുമായി െങ്കിെകും. നിങ്ങളുഴെ ഡാറ്റ കൃതയമായി ൈൂക്ഷിക്ാൻ ഞങ്ങൾ
െര്ിരേമിക്കകയാണ്. നിങ്ങളുഴെ െിെര്ങ്ങളിലകള്ള എഴന്തങ്കിലകും മാറ്റങ്ങൾ
അഴലലങ്കിൽ തിര്കത്തലകകൾ ഞങ്ങൾക്് നൽകകക..
ഡാറ്റ സുരക്ഷ്:
ജ്ഞാനസ്ഫനഹും
നിങ്ങളുഴെ

എലലായ്ഫപ്പാെകും

ൈകര്ക്ഷയകഴെ

െയക്തിെര്മായി

നിലൊര്ും

നിലനിർത്താനകും

തിര്ിച്ചറിയാനാകകന്ന

െിെര്ങ്ങൾ

െര്ിര്ക്ഷിക്കന്നതിനകള്ള നെെെികൾ സകഴക്ാള്ളാനകും നിങ്ങൾ െയക്തിെര്മായി
തിര്ിച്ചറിയാൻ

കെിയകന്ന

െിെര്ങ്ങൾ

െര്ിര്ക്ഷിക്കന്നതിനായി

ൈാഫങ്കതികെിദയയകഴെ ൈവീകാര്യമായ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ൈവീകര്ിക്കന്നക. ഴൈകയൂർ
ഫൈാക്റ്റ് ഴലയർ (എസ്എസ്എൽ) ഫൈാഫ്റ്റഴറ്റവയർ ഉെഫയാഗിച്ച് രൊൻസ്മിഷ്ൻ
ൈമയത്ത്

നിങ്ങളുഴെ

രെെർത്തിക്കന്നക,

െിെര്ങ്ങളുഴെ
അത്

ൈകര്ക്ഷ

നിങ്ങൾക്്

െര്ിര്ക്ഷിക്ാൻ

െിെര്ങ്ങൾ

ഞങ്ങൾ

ഇൻെകട്ടിഴന

എൻരകിപ്റ്റുഴെയ്യുന്നക. ഞങ്ങൾ ൈകര്ക്ഷിത കമ്പയൂട്ടറകകളിൽ ഫേഖര്ിച്ച െിെര്ും
ഞങ്ങൾ ൈുംേര്ിക്കന്നക. അനധികൃത െയക്തികളാൽ ഞങ്ങളുഴെ കമ്പയൂട്ടറകകൾ
ആക്ൈസ് ഴെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് തെയകന്നതിന് ഞങ്ങൾ െിെകലമായ ൈകര്ക്ഷാ
ൈാഫങ്കതികെിദയ ഉെഫയാഗിക്കന്നക.

ഏഴതങ്കിലകും െയാൊര്ി, ബിൈിനസ്സ് െങ്കാളി, ഏജന്്, ര ാസൈൈി, അന്തിമ
ഉെഫയാക്താക്ൾ, കേമർ അഴലലങ്കിൽ ൈന്ദർേകൻ എന്നിെ ൈുംബന്ധിച്ച
ഞങ്ങളുഴെ
ആക്ൈസ്
ഫലാഗകകളിൽ
അെങ്ങിയിര്ിക്കന്ന
െിെര്ങ്ങൾ
ൈുംബന്ധിച്ചുള്ള ഉെെിോഗങ്ങൾ, ൊറന്റകകൾ അഴലലങ്കിൽ മറ്റ് ഫകാെതി
ഉത്തര്െകകൾ ഞങ്ങൾ രെതികര്ിക്കും. ഏഴതങ്കിലകും െയാൊര്ി, ബിൈിനസ്സ്
െങ്കാളി, ഏജന്്, ര ാസൈൈി എന്നിെഴയക്കറിച്ചുള്ള െിെര്ങ്ങൾ റിലീസ്
ഴെയ്യുന്നതിനകള്ള അെകാേും ഞങ്ങളിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. ഞങ്ങളുഴെ ഉള്ളെക്
മാർഗനിർഫേേങ്ങൾ ഒര്ക തട്ടിപ്പുകാര്ഫനാ ൊറന്ഫറാ മഫറ്റഴതങ്കിലകും ഫകാെതി
ഉത്തര്ഫൊ ഇലലാഴത ഫൊലകും ഞങ്ങൾ െിേവൈിക്കന്ന ഉെഫയാക്താവ്.
അനധികൃത രെെർത്തനങ്ങൾക്ായി ഞങ്ങളുഴെ ഴൈർെറകകളുും ഫൈെനങ്ങളുും
ഉെഫയാഗിക്കന്നെഴര് തിര്ിച്ചറിയകന്നതിനായി ഞങ്ങൾ നിയമ നിർവ്വഹണ
ഏജൻൈികളുമായി ൈഹകര്ിക്കന്നക.
ഞങ്ങളുഴെ െയാൊര്ികൾ, ഏജന്റകമാർ, ര ാസൈൈികൾ, അഴലലങ്കിൽ
അെര്കഴെ കേമർ നിയമെിര്കദ്ധമായി ഫരൊൈികയൂഷ്ൻ നെത്തകക തകെങ്ങിയ
നിയമെിര്കദ്ധ രെെർത്തനങ്ങൾ റിഫപ്പാർട്ടുഴെയ്യാനകള്ള അെകാേും ഞങ്ങളുും
നിക്ഷിപ്തമാണ്.
അതിന്ഴറ െയാൊര്ികളുഴെയകും ഏജന്റകമാര്കഴെയകും ര ാസൈൈികളുഴെയകും
ഉെഫയാക്താക്ളുഴെയകും
ഉെഫയാക്താക്ളുഴെയകും
ൈന്ദർേകര്കഴെയകും
രെെൃത്തികഴള െിഫെകും നിയരന്തിക്കന്നിഴലലന്നത് ദയൊയി രേദ്ധിക്കക. എലലാ
െയാൊര്ികൾക്കും, ര ാസൈൈി, ഉെഫോക്താക്ൾ ൈന്ദർേകർ തങ്ങളുഴെ
യഥാർത്ഥ ഫെര്ക്, ഫോർ ഫെര്ക്, ഇ-ഴമയിൽ െിലാൈും, മകതലായെ ഫൊലകള്ള
ൈവകാര്യ െിെര്ങ്ങൾ ഴെളിഴപ്പെകത്താൻ െര്കഫമ്പാൾ, അറിഞ്ഞിര്ിക്കക ഫെണും
മൂന്നാും കക്ഷികൾക്്, മറ്റ് ൊർട്ടികളിൽ നിന്ന് ആെേയമിലലാത്ത ഇ-ഴമയിൽ

അയയ്ക്ാൻ മറ്റുള്ളെർ െിെര്ങ്ങൾ ഫേഖര്ിക്കകയകും ഉെഫയാഗിക്കകയകും
ഴെയ്യാും. എഴന്തങ്കിലകും ഴമർച്ചന്്, ഏജന്്, ര ാസൈൈികൾക്്, ജ്ഞാനഫമാ
ഉെഫയാക്താവ് ഴതറ്റായ തര്ത്തിലാണ് ഫേഖര്ിച്ച് അഴലലങ്കിൽ ഉെഫയാഗിക്കന്നക
ഉെഫയാക്താക്ളുഴെ െിെര്ങ്ങൾ ഉെഫോക്തൃ കണ്കമകട്ടുന്ന ൈാഹെര്യത്തിൽ,
ദയൊയി jaldicash@weizmannimpex.com ൽ ഇഴമയിൽ ഞങ്ങഴള ബന്ധഴപ്പെകക.
നിങ്ങളുമായി ബന്ധഴപ്പട്ട െിെര്ങ്ങൾ അെങ്ങിയിര്ിക്കന്ന െിെര്ങ്ങളുഴെ
ൈുംര്ക്ഷണത്തിനായി ഈ ഴെബ്സൈറ്റ് നെെെികൾ ൈവീകര്ിക്കന്നക. എന്നാൽ,
ഈ സൈറ്റ് അഴലലങ്കിൽ ഏഴതങ്കിലകും തര്ത്തിൽ ഈ സൈറ്റ് ഇെഴെെകന്ന ഒര്ക
െര്ിഗണിയ്ഫക്ണ്തക്, നിങ്ങൾ നരും ൈുംബന്ധിച്ചു ഈ സൈറ്റ് ഫനഴര്
ഏഴതങ്കിലകും രെകൃതി എലലാ അെകാേൊദങ്ങളുും, ര്ൂെത്തിൽ, അഴലലങ്കിൽ
െിെര്ങ്ങൾ
ദകര്കെഫയാഗും
ഒെിൊക്കകയകും
ഫെണും.
നിങ്ങൾ
ഒര്ക
അനകെിതമായ ര്ീതിയിൽ ഉെഫയാഗിക്കന്ന ", ഹാക്ർമാർ" നിങ്ങളുഴെ
ൈവകാര്യ ഡാറ്റ ഫൊലകള്ള െിലർ ലേിച്ച ആകാൻ കെിയകും എന്നക ഉഴണ്ന്നക
നിങ്ങൾക്് ഫകൊക്ാനിെയകള്ള ഒപ്പും ഫെണും ജ്ഞാനിഴയന്നക നിങ്ങൾക്്
നാേനരങ്ങൾക്് നൽകാൻ ഉത്തര്ൊദി ൈമ്മതിക്കന്നക എന്നക .
എൻഫ ാഴ്സസ്ഴമന്്: നിങ്ങളുഴെ ൈവകാര്യത അെകാേങ്ങൾ നെപ്പിലാക്ാനകള്ള
നെെെികൾ ഇന്തയ നിയമങ്ങൾ നൽകകന്നക. ഇതകകൂൊഴത, ജാൽഡി കയാഷ്
ൈവകാര്യതാ
രെസ്താെന ഈ രെസ്താെന
ഏഴതങ്കിലകും
െിധത്തിൽ
ലുംഘിച്ചതായി നിങ്ങൾക്് ഫതാന്നകന്നകഴണ്ങ്കിൽ jaldicash@weizmannimpex.com ൽ
ഞങ്ങഴള ബന്ധഴപ്പെകക.
െിപ്േേത്തുള്ള െിെരങ്ങൾ പ്കമാറുക:
ഈ സൈറ്റ് ഫലാകഴമമ്പാെകും കാണാും. ഈ സൈറ്റിലൂഴെ WISE ഫേഖര്ിച്ച
െയക്തിെര്മായി
തിര്ിച്ചറിയാനാകകന്ന
െിെര്ങ്ങൾ
ഇന്തയയിലകെനീളും
സ്ഥിതിഴെയ്യുന്ന, ഇന്തയയ്ക്് െകറത്തകള്ള ഏഴതങ്കിലകും െയക്തിയകഴെ സൈറ്റിഴല
WISE ഓ ീൈിഫലക്് മാറ്റാും. ഇത്തര്ും ഉേിരസ്ഥാനങ്ങൾ ഉെഫയാഗിക്ാനകും
സകമാറ്റും ഴെയ്യാനകും െില ഉേിരസ്ഥാനങ്ങളിൽ ര്ാജയങ്ങൾക്് ൊെിലല. ഈ
ഴെബ്സൈറ്റ് ഉെഫയാഗിക്കന്നതിലൂഴെയകും ഈ സൈറ്റിൽ െിെര്ങ്ങൾ
ഫൊേുഴെയ്യുന്നതിലൂഴെയകും, അത്തര്ും െിെര്ങ്ങൾ സകമാറ്റും ഴെയ്യുന്നതിന്
നിങ്ങൾ ൈവഫമധയാ ൈമ്മതിക്കന്നക
നിരാകരണം:

ഈ

ൈവകാര്യതാ

നിങ്ങളുഴെ
ഒര്ിക്ലകും

നയത്തിൽ

െയക്തിെര്മായി

െിേദമാക്ിയിട്ടിലലാത്ത
തിര്ിച്ചറിയാൻ

ഴെളിഴപ്പെകത്തിഴലലന്ന്

WISE

മാർഗങ്ങളിലൂഴെ

കെിയാത്ത

ഉറപ്പുെര്കത്താൻ

െിെര്ങ്ങൾ
കെിയിലല.

ഉദാഹര്ണത്തിന്, െില ൈാഹെര്യങ്ങളിൽ ൈർക്ാർ അഴലലങ്കിൽ ഫകാെതി
ഉത്തര്െകകൾ െയക്തിെര്മായി തിര്ിച്ചറിയാൻ കെിയകന്ന െിെര്ങ്ങൾ
ഴെളിഴപ്പെകത്താൻ

ഞങ്ങൾ

ആെേയഴപ്പഫട്ടക്ാും,

അഴലലങ്കിൽ

മറ്റ്

ൈാഹെര്യങ്ങൾ അത്തര്ും ഴെളിഴപ്പെകത്തലകകൾ ആെേയമായി െഫന്നക്ാും.
ഇതകകൂൊഴത, ഞങ്ങളുഴെ െൂർണ്ണ െിഫെെനാധികാര്ത്തിൽ ആെേയമായ
അഴലലങ്കിൽ

ഉെിതമായ

ര്ീതിയിൽ

െിേവൈിക്കന്നതകഫൊഴല,

നിങ്ങഴളക്കറിച്ചുള്ള ഏഴതങ്കിലകും െിെര്ങ്ങൾ നിയമും നെപ്പാക്കന്നതിഫനാ
അഴലലങ്കിൽ മറ്റ് ൈർക്ാർ ഉഫദയാഗസ്ഥഫര്ഫയാ ഴെളിഴപ്പെകത്താൻ നിങ്ങൾ
ഞങ്ങഴള അനകെദിക്കന്നക.
െില

ൈന്ദർേങ്ങളിൽ,

നിങ്ങളുഴെ

ഡാറ്റ

മറ്റ്

മൂന്നാും

ഫൈെനങ്ങൾ

ൊഗ്ദാനും

കക്ഷികളുമായകും

അ

ഴെയ്യുന്നതിനായി

ിലിഫയറ്റുകളുമായകും

ഞങ്ങൾ െങ്കകെഫച്ചക്ാും.
ഈ

സൈറ്റിൽ

മറ്റ്

അെങ്ങിയിര്ിക്കന്നക.

ഴെബ്സൈറ്റുകളിഫലക്കള്ള
'ൈവകാര്യത

ലിങ്കകകൾ

നയങ്ങൾഫക്ാ

അത്തര്ും

ഴെബ്സൈറ്റുകളുഴെ ഉള്ളെക്ത്തിഫനാ ഉള്ള ഉത്തര്ൊദിത്തും ജ്ഞാനമലല.
ഈ നയത്തിൽ നിങ്ങൾ മനൈിലാക്കന്ന രൊഫയാഗിക നെെെികൾ ൈവീകര്ിക്കന്ന
ഞങ്ങളുഴെ

ഴെബ്സൈറ്റിൽ

നിങ്ങളുഴെ

ഉെഫയാഗും.

െകതകെകത്തൻ

തീയതിഫയാഴൊപ്പും നിങ്ങളുഴെ െകതിയ െതിപ്പിഴനാപ്പും ഫൊളിൈിയിൽ മാറ്റും
െര്കത്തകന്നതിനകള്ള

അെകാേും

റിൈർവ്

ഴെയ്യുക,

നിങ്ങളുഴെ

െര്കമാനും

ഉെഫയാഗത്തിൽ മാറ്റും െര്കത്താൻ നിങ്ങളുഴെ കര്ാർ െയക്തമാക്കന്നക.
ഏറ്റെും െുതിയ അപ്പ്ഡറ്റ്
ഈ ൈവകാര്യതാ നയും അെൈാനും അപ്ഫഡറ്റ് ഴെയ്തത്: [ഴൈപ്തുംബർ 2015]

