
 

వీజ్మాన్ ఇంపెక్స్ సర్వీస్ ఎంటర్ప్రైజ్పస్ లిమిటెడ్ 
గోప్యతా విధానం 

 
మీరు మర్యిు వీజ్మాన్ ఇంపెక్స్ సర్వీస్ ఎంటర్ప్రజై్పస్ లిమిటెడ్ (WISE), దాని వారసులు, కేటాయంపులకు, సమూహ 
కంపెనీలతో సహా అనుబంధ సంసథ ల మధయ ఈ వెబ్ సెైట్ l (www.jaldicash.com) లో మీ గోపయత గురి్ంచి చటట పరమ ైన 
ఒపపందం ("గోపయతా ఒపపందం") వీజిమన్ ఫార్పక్స్ లిమిటడె్, ఆర్ిిఐ రి్జిసట ర్్డ అధీకృత డీలర్డ వరగ-2 మర్ియు 
ఇంటరే్ేషనల్ ఇన్ిండ్ మనీ టాా న్ఫర్డ, వేదాంగ్ ఫార్పక్స్ సొ లయయషను్ు సంబంధ ంచి వసెట రన్ యూనియన్ ఫెైనానిియల్ 
సర్వీసెస్ USA యొకక పరాని్పల్ ఎజ్పంటల లో ఒకదానిని కలిగి ఉంద , ఆర్ిిఐ రి్జిసట ర్్డ ఫుల్ ఫ్ాల డ్్ మనీ చానజ ర్డ . మీరు చద వ,ే 
అరథం చేసుకుని, ఈ గోపయతా ఒపపందానికి కటటట బడ ిఉంటారని మర్ియు అనిే వరి్త ంచ ేచటాట లు మర్ియు నిబంధనలకు 
కటటట బడ ి ఉనాేరని మీరు గరహ ంచి, బరా జ్ చేసర, ఈ సెైటటే ఉపయోగించడం దాీర్ా. ఇంటర్పేట్ దాీర్ా సేవలు 
(www.jaldicash.com) కు సవేలను నమోదు చేసర, సమాచార్ానిే సమర్పించ ే వినియోగదారుల నుండ ి సేకరి్ంచిన 
వయకిత గతంగా గురి్త ంచదగిన సమాచార్ానిే మమేు ఎలా నిరీహ సాత మో వివరి్ంచడానికి ఈ గోపయతా విధానానిే 
రూపొ ంద ంచాము. మీరు ఈ నిబంధనలను అంగవకరి్ంచకపో త,ే ఈ సెైటనే  ఉపయోగించవదు్ . ఈ పెైవైస ీ ఒపపందానిే 
జ్మగరతత గా చదవండ ిమర్ియు వయెజ్మాన్ ఇంపెక్స్ సర్వీస్ ఎంటర్ప్రైజ్ లిమిటడె్ WISE నోటసీు లేకుండా ఏ సమయంలో 
అయనా ఈ గోపయతా ఒపపందానిే సవరి్ంచవచుు మర్ియు ఈ సెైట లల  సవరి్ంచిన నిబంధనలను పో స్ట చేయడం దాీర్ా 
తెలుసుకోవచుు. మీకు www.jaldicash.com గోపయతా అభ్ాయసాల గురి్ంచి పాశ్ేలు ఉంట,ే దయచేసర మమాలిే 
సంపదా ంచండ ిjaldicash@weizmannimpex.com.  
 
వీజ్మాన్ ఇంపకె్స్ సర్వీస్ ఎంటర్ప్రైజ్ పెరైవస ీపరిన్స్ప్ల్స్:  
 
మా పాధాన వాయపార్ాలు టెకాేలజీని పాారంభంచిన సేవలను కలిగి ఉంటాయ అనగా "జ్ల్ి కాయష్" అనదే  భ్ారతీయ 
వినియోగదారునికి అందుబాటటలో ఉనే పాతేయకమ నై చెలిల ంపు సాధనం, ఇద  సురక్షతిమ ైనద  మర్ియు లావాదవేీలకు 
అనుకయలమ ైనద . ఇద  అందరి్కీ, మర్యిు సురక్షతిమ ైన ఆన్ ల ైన్ మర్యిు మొబ లై్ లావాదవేీల వాయదయం కోసం ఒక 
సాార్డట ఎంపరక. జ్ల్్డ కాయష్ బాయంక్స ఖాతాలకు, ఇతర జ్ల్్డ కాయష్ కారు్  (ఇను్రా మ ంట్్ హో ల్ర్డ్) కు నిధులు బద ల్డ చయేడం 
కోసం, వినియోగ బిలుల లు మర్యిు అవసరమ నై సేవలను చెలిల ంచడం కోసం ఉపయోగించవచుు. జ్ల్ి కాయష్ అనదే  మీరు 
ఏ సమయంలోనెనైా మర్ియు ఎకకడి నుంచెనైా లేదా మా అధీకృత ఫాాంఛెైజీ / రి్టెైల్ ఔటెల టల  దాీర్ా అయనా ఆనెలల న్ 
లావాదవేీలను చేయడానికి మీకు అధ కారం కలిపంచ ేపూరి్త ఉపయోగ ఉతపత్తత . వివిధ ఆనెలల న్ సర్వీసుల మా పో ర్ోట ఫలియో 
దాీర్ా, పాయాణం బుకింగ్ నుండ ి భీమా వరకు, యుటనలిట ీ బిల్ చెలిల ంపుల నుండ ి మొబ ైల్ టాప్-అపల  వరకు, మమేు 
రి్టెైలింగ్ వాయపార్ానికి కొతత  పరి్మాణాలను జ్ోడించాలనుకుంటటనాేము. ఇవి గోపయమ ైన విషయాలు మర్ియు జ్మలి కాయష్ 
మర్ియు దాని అనుబంధ సంసథ లు జ్మా నం యొకక గోపయతా విధానానికి సంబంధ ంచి మీ అంచనాలను గురి్త సాత య. మీ 
సమాచార్ానిే గోపయంగా మర్ియు భదాంగా ఉంచడానికి WISE కటటట బడ ి ఉంద  మర్ియు అందుకే మమేు మా గోపయత 
యొకక అనిే అంశాలలో మీ గోపయతను నిర్ాా రి్ంచడానికి విధానాలను రూపొ ంద ంచాము. మీరు మీ మరుంట్, వాయపార 
భ్ాగసాీమి, ఫాాంఛెజైీ / రి్టెైలర్డ, బాయకపండ్ వినియోగదారు, వినియోగదారు, మర్ియు మీరు రక్షించబడిన కసట మర్డ అయత,ే 



 

మీ గోపయత మర్యిు మీ గోపయతను కాపాడడానికి వీల నైంత ఎకుకవగా, వరి్త ంచ ే గోపయతా చటాట ల దాీర్ా మాతామ.ే మీ 
వయకిత గత సమాచారం ఎలా ఉపయోగించబడుత ందో నిరణయంచ ేహకుక.  
 
గోప్యతా విధానం యొక్క ప్ర్ిధ:ి  
 
ఈ గోపయతా విధానం మా వాయపారులు, ఫాాంఛెజైీలు మర్ియు జ్ల్్డ కాయష్ సర్వీససె్, చెలిల ంపు గేటేీ సేవలు, అద ే విధంగా 
మరుంట్్ సమాచారంతో మమేు టె-ైఅప్ కలిగి మర్యిు మా యొకక కోరు్ను ఉపయోగించుకున ేవికేరత నుండ ిసేకరి్ంచిన 
వయకిత గతంగా గురి్త ంచదగిన సమాచారం యొకక చికిత్ను కలిగి ఉంటటంద . వాయపార. ఈ విధానం కయడా మా బాయక్స ఎండ్ 
టెకాేలజీ సర్వీస్ పొ ా వెైడరుల  / భ్ాగసాీములు మాతో పంచుకునే వయకిత గతంగా గురి్త ంచదగిన సమాచార్ానిే చికిత్ 
చేసుత ంద . WISE సీంత లేదా నియంతణా లేని లేదా WISE ఉదో యగం లేదా నిరీహ ంచని పాజ్లకు లేని కంపెనీల 
అభ్ాయసాలకు ఈ విధానం వరి్త ంచదు. ఈ విధానం WISE కు పాతయేకమ నైద  మర్ియు ఇతర వెబ్ సెైటటల , లింకుల  లేదా 
ఇంటర్పేట్ సేవలకు వరి్త ంచదు లేదా వెైస్ నెటీర్డక యొకక భ్ాగంలో భ్ాగమ ైనద  కాదు.  
 
జ్లీ్ల క్యయష్ ద్ాీర్య వయక్తిగతంగయ గురిి్ంచదగిన సమాచార్యన్సి సేక్రి్ంచడం ఏమిట?ి  
 
జ్ల్ికాష్ మా వాయపారసుత లు, ఫాాంఛైెజీలు మర్ియు జ్ల్్డ కాయష్ సర్వీసెస్, దాని చెలిల ంపు గేటేీ సేవలు, అలాగ ే
మరుంట్్, బిజినెస్ పారటయర్డ్, మనం కటటట బడి మర్ియు మా వాయపారం మర్ియు కొంత కాలంలో కొనుగోలు 
చేసరన మీరు ఉపయోగిసుత నే కంపూయటర్డ యొకక వెబ్ సెైట్, బరాజ్ర్డ టెైప్, బరాజ్ర్డ లాంగేీజ్, ఇంటర్పేట్ పో ా టలకాల్ 
(IP) చిరునామా, హ టల  సంఖయ, పేజీలు సందర్ిశంచిన, మునుపటన / తేదీ వంటన ఈ వెబ ై్ట్ యొకక వినియోగం 
గుర్ించి మీ సందరశకుల సమాచారం, తదుపర్ ిసెైటటల  సందర్ిశంచిన మర్ియు యూజ్ర్డ సెషన్ యొకక పొ డవు. 
WISE మీ గుర్ించి ఏదెైనా పతాేయక సమాచార్ానిే సేకర్ించడానికి లేదు మీరు పతాేయకంగా మర్ియు తెలివెైన 
తెలుసు ఉనేపుపడు మాతమాే ఇటటవంటన సమాచార్ానిే అంద ంచడానికి మినహా (మీ పేరు, ఇ-మ యల్ 
చిరునామా మొదల ైనటటవంటన).  
 
ఆబ్జెక్తివ్:  
 
1. మా సమాచార పదాత ల యొకక వినియోగదారుల నోటీసును అంద ంచండి.  
 
2. సమాచార్ానిే అంద ంచిన పయాోజ్నం మించి వార్ి సమాచారం ఎలా ఉపయోగించబడుత ందో  
వినియోగదారుల ఎంపరకలను ఆఫర్డ చేయండి.  
 



 

3. వినియోగదారులు వార్ి సమాచార్ానిే సహేత క పాాపరత  మర్ియు దో షాలను సర్ిచేయడానికి అవకాశానిే 
కలిపంచండి.  
 
4. వయకిత గత సమాచారం యొకక భదతా మర్ియు సమగరతను రక్షించడానికి సహేత కమ నై చరయలు తీసుకోండి.  
 
WISE మీ గోపయతను గౌరవిసుత ంద  మర్యిు ఇంటర్పేట లల  నమాకానిే మర్ియు విశాీసానిే పో ా త్హ ంచాలని 
కోరుకుంటటంద . అలాగ,ే WISE ఈ సెైట్ సకేర్సిుత ంద  మర్ియు టాాక్స మర్ియు మేము సేకర్ించ ేసమాచారం తో మేము 
ఏమి సమాచారం మీకు బహ రగ తం అవసరం అనిపరసుత ంద .  
 
సమాచార భదతా మా వాయపార్ానిక ి కీలకం. సెకయయర్డ సాకపట్్ లేయర్డ (ఎస్ఎస్ఎల్) సాఫ్ుట వేరును వాడ ి పసాారం 
సమయంలో మీ సమాచార భదతాను రక్షించడానిక ిమేము కృషర చేసుత నాేము, ఇద  మీరు ఇనుపట్ సమాచార్ానిే 
ఇనుపట్ చసేుత ంద . సురక్షతి కంపూయటరల లో సేకర్ించిన సమాచార్ానిే మేము నిలీ చేసాత ము. మీ లాగని్ ID / పాసీర్్డ 
మర్ియు మీ కంపూయటరుక అనధ కార పాాపయతకు వయత్తర్కేంగా మీరు రక్షించుకోవడం చాలా ముఖయం. షేర్్డ 
కంపూయటరుే ఉపయోగించి ముగించినపుపడు సెనై్ ఇన్ చేసర, WISE యొకక సవేలను పాాపయత చేయడానిక ి
ఉపయోగించ ేపాసీరు్ ు రక్షించుకోండ.ి  
 
పసాుత తం, మా వినియోగదారుల, ఫాాంచైెజీలు మర్ియు జ్ల్్డ కాయష్ చెలిల ంపు గేటేీ సేవలు, అలాగ ే మరుంట్్, 
వాయపార భ్ాగసాీములను మనం కలుగజ్ేసరన మర్ియు మా వాయపారంలో కొనుగోలు చేసుకునే 
వినియోగదారులను చివర్ికి విజ్ సేకర్ిసుత ంద . WISE పేరు మర్ియు చిరునామా, టెలిఫో న్ నంబర్డ మర్ియు 
ఇ-మ యల్ చిరునామా వంటన ఆర్రుే ఉంచినపుపడు వివిధ వయకిత గత డేటాను సరఫర్ా చేయడానికి 
వాయపారులను మర్ియు వినియోగదారులను అడుగుత ంద . WISE ఒక కరమంలో నింపర, లేదా ఆర్ర్డ సరథ త్తని 
గుర్ించి కసట మర్డ లేదా వాయపారులతో కమూయనికేట్ చేయడానిక ిమాతమా ేఈ డేటాను ఉపయోగిసుత ంద . ఈ సేవను 
మ రుగుపరచడానికి, మా వాయపారులు, వినియోగదారులు / వినియోగదారులు మర్ియు సందరశకుల యొకక 
సామూహ క లక్షణాలు మర్ియు పవారత న యొకక గణాంక విశలల షణను నిరీహ ంచడానిక,ి WISE యొకక మొతత ం 
సేవల గుర్ించి మాకు జ్నాభ్ా సమాచారం అంద ంచడానికి సేకర్ించిన డేటాను ఉపయోగించారు, 
jaldicash.com డొ మ ైన్ యొకక నిర్ి్ షట పాాంతాలకు సంబంధ ంచిన మొతత ం పో షక జ్నాభ్ా మర్ియు ఆసకుత లను 
కొలిచేందుకు మర్ియు మా వనరులను ఎలా ఉపయోగించాలో మర్ియు విశలల షరంచడానికి. ఏ సెైటటల  
వినియోగదారుల లింకు, మర్ియు ఏ సేవలు వరత కులు మర్ియు సందరశకులు ఉపయోగించాలో 
నిరణ యంచడంలో మాకు సహాయం చెయయడానికి మేము కుకీలను ఉపయోగిసాత ము.  
మీరు మమాలిే సంపదా ంచే డొ మ ైన్ పేరు వంటన సమాచార్ానిే, మీరు అభయర్ిథ ంచే పేజీలు, మీరు కొనుగోలు చేసే 
ఉతపత త లు, సూచిసుత నే సెైట్ మర్ియు మీరు సెైటలల  ఖరుు చేసే సమయం వంటన సమాచార్ానిే కయడా టాాక్స 



 

చేసాత ము. మా వెబ ై్టటే సందర్ిశంచే పతా్త ఒకకర్ికి, సబ్-మరుంట్ కొనుగోలు పేజీ, మేము ఐపర చిరునామాలను, 
మీ కంపూయటర్డ ఉపయోగించే ఆపర్ేటనంగ్ సరసట మ్ రకం, మర్యిు మీరు ఉపయోగించే బరాజ్ర్డ సాఫ్టేట ేర్డ రకం. IP 
చిరునామా నుండ,ి మేము ఇంటర్పేట్ సర్వీస్ పొ ా వెైడరుే మర్ియు మీ కనెకిటవిటీ యొకక భ్రగోళిక సాథ నమును 
నిరణ యసాత ము.  
మీరు మా వాయపార్ ి లేదా ఫాాంఛైెజీ అయత,ే మీరు అంద ంచే వయకిత గత సమాచారం - పేరు, చిరునామా, 
మొదల ైనవి-నవీకరణలకు లేదా సేవలకు సంబంధ ంచిన మారుపలకు తెలియజ్ేయడానిక ి మర్ియు WISE 
యొకక ఉతపత త లు మర్ియు సేవలను, దాని బాయకపండ్ సర్వీసు పొ ా వెైడరుల  మర్ియు మీకు నచిున 
అనుబంధాలు మీకు ఆసకిత కలిగిసాత య.  
 
వయక్తిగతంగయ-గురిి్ంచదగిన సమాచార్యన్సి WISE ఎలా ఉప్యోగిస్ి ంది్ మరి్యు భాగస్యీమయం చేస్ి ంది్:  
 
మా వెబ్ సెైట్ లో, మేము మీకు అంద ంచే కంటెంట్, సేవలు మర్ియు పకాటనలను అంద ంచడానికి మీ 
పాాధానయతలను విశలల షరంచడానికి మర్ియు మా సేవలకు మర్ియు సేవలను అంద ంచడానికి, మీ పాాధానయతలను 
విశలల షరంచడానికి, మా వసుత వులు మర్ియు సేవలను అంద ంచడానికి మీ ఇతర వివర్ాలు మర్ియు ఇతర 
వనరుల నుండ ి మేము సేకర్ించే సమాచార్ానిే ఉపయోగిసాత ము. మీ అవసర్ాలకు మర్ియు ఆసకుత లకు. 
వయకిత గతంగా గుర్ిత ంచదగిన వినియోగదారు సమాచారం కయడా చెలిల ంపు సెటనల ాంట్ / పాాసెసరంగుే అంద ంచడానిక ి
WISE కు అవసరమయయయ మూడవ పార్వటలతో (మా వాయపారులు, బాయంకులు మర్ియు కపరడిట్ కారు్  / పీాపెయడ్ 
కార్్డ పాాసెసరుల , ఫాాంఛైెజ్లల , వాయపార భ్ాగసాీములు మర్ియు ఛానెల్ నెటీర్డక సర్వీసు సర్వీసు పొ ా వెైడర్డ్ వంటనవి) 
సేవలు. WISE అనేక ఇతర సెైటటల  / లింకులకి కయడా లింక్స చేయవచుు. వార్ి గోపయతా విధానాలకు లేదా వార్ి 
వినియోగదారుల గుర్ించి వారు ఎలా వయవహర్ిసాత ర్ో మాకు బాధయత వహ ంచదు. చటట పరమ ైన లేదా నియంతణా 
బాధయతకు అనుగుణంగా వయకిత గత డేటాను మేము బహ రగ తం చేయవచుు.  
మీరు (మీ మరుంట్, వాయపార భ్ాగసాీమి, ఫాాంచైెజీలు, అగిరగేటర్డ్) మీరు మీ నుండ ిమర్ియు మీ కసట మరల 
నుండ ిసేకర్ించిన సమాచార్ానిే వీక్షించాలనుకుంటే లేదా మీ కసట మరల లేదా వార్ి ఐపర చిరునామాల యొకక 
బిలిల ంగ్ / షరపరపంగ్ వివర్ాలను మీరు సర్ిచేయాలనుకుంటే లాగిన్ పేజీకు వెళిి పెైన పేర్కకనే వివర్ాలను 
వీక్షించడానికి మర్ియు మీ వయకిత గత సమాచార్ానిే సమీక్షించడానికి మీ ఖాతాలోక ి లాగిన్ అవీండ.ి మీకు 
పశా్ేలు లేదా సూచనలు ఉంటే, ఇమ యల్ దాీర్ా మేము jaldicash@weizmannimpex.com కు 
చేరుకోవచుు.  
 
క్ుక్ీలు:  



 

పెైన పేర్కకనే సమాచారం కుకీని ఉపయోగించి సేకర్ించబడుత ంద . మీ కంపూయటర్డ యొకక హారు్  డైెవైులో మీ 
బరాజ్ర్డ దాీర్ా నిలీ చేయబడిన వచనం యొకక చినే ల ైన్ కుకీ. మా కుకీకలు ఏ వయకిత గతంగా గుర్ిత ంచదగిన 
సమాచార్ానిే కలిగి ఉండవు.  
 
ఈ సెైట్ ఎలా ఉపయోగించాలో గురి్ంచి సమాచార్ానిే సేకరి్ంచడానికి కుకీలను ఉపయోగిసాత ము. మా వెబ ై్ట్ మీ 
అవసర్ాలకు ఎలా ఉపయోగపడుత ందో మర్ియు ఏదెైనా సాంకేత్తక సమసయలను ఎలా గురి్త ంచాలో మ రుగుపరచడానికి 
మమేు ఈ సమాచార్ానిే ఉపయోగిసాత ము.  
 
కుకీలు మీ బరా జ్ర్డ దాీర్ా నిలీ చేయబడిన చినే బిట్్ డేటా. మీరు మీ వబె్ బరా జ్ర్డ యొకక అమరుపలను సవరి్ంచడం 
దాీర్ా కుకీలను అంగవకరి్ంచవచుు లేదా త్తరసకరి్ంచవచుు.  
 
మీరు మా వెబ ై్టటే సందరి్శంచినపుపడు, మీ IP చిరునామా, మీ కంపూయటర్డ లేదా ఇతర పాాపయత పరి్కర్ానికి ఒక ఏకప్క 
గురి్త ంపుదారుడిగా మేము లాగిన్ చయేవచుు.  
 
ఇంటర్పేట్ పాపంచవాయపత ంగా ఉంద  మర్యిు మీరు భ్ారతదేశ్ం వెలుపల నుండ ి ఈ సెైటటే సందరి్శసుత నేటల యతే, మీ 
సందరశన అంతర్ాజ తీయ సరి్హదు్ ల మధయ సమాచార్ానిే బద ల్డ చేయడంలో తపపనిసర్ ి అవుత ంద . ఈ సెైటటే 
సందరి్శంచి, మాతో ఎలకాటా నిక్స కమూయనికేట్ చయేడం దాీర్ా మీరు ఈ బద ల్డలకు అనుమత్త ఇసుత నాేరు.  
 
మీరు మర్కక వయకిత గురి్ంచి మాకు సమాచారం అంద ంచినటల యత,ే మీ వయకిత గత గురి్త ంపు డేటాను పాాసెస్ చయేడానికి 
సెని్టనవ్ వయకిత గత డటేాతో సహా, మీ గురి్త ంపు మర్ియు పాయోజ్నాల గురి్ంచి మీరు వారి్కి తెలియజ్యేమని, వారి్ 
వయకిత గత డేటా పాాససె్ చయేబడుత ంద ).  
 
మమేు అనేక రకాల ఇతర సెైటల కు లింక్స చేసాత ము మర్యిు మా సెైట లల  మూడవ పార్వటల నుండ ిపాకటనలను పాదరి్శసాత ము. 
ఈ సెైటటల  మర్ియు మూడవ పార్వట పాకటనదారుల యొకక కంటెంట్ లేదా గోపయతా విధానాలకు లేదా వారి్ వినియోగదారుల 
గురి్ంచి సమాచారం ఎలా వయవహరి్సుత ందన ే దానిపె ై మమేు బాధయత వహ ంచరు. పాతేయకంగా, సపషట ంగా పేర్కకనకపో త,ే 
మమేు ఈ సెైటటల  లేదా పాకటనదారులకు ఏజ్పంటేల  కాదు మర్యిు వారి్ తరపున పాాత్తనిధాయలను చయేడానికి మమేు 
అధ కారం కలిగి ఉనాేము.  
 
గమన్సంచండ:ి  
 
మీరు ఒక దరఖాసుత  పతాా నిే పూరి్త చేసరనపుపడు లేదా మా వెబ్ సెటై్ లో నమోదు చేసరనపుపడు, మీరు మీ వయకిత గత 
సమాచార్ానిే ఇవీడం చేసుత నాేరని తెలుసుకోండ ి మర్యిు మీరు విడిగా తెలియజ్యేబడరు. మీరు దరఖాసుత  
ఫారముే పూరి్త చేయకయడదని లేదా సెైటటే పూరి్త గా వద లేయాలని నిరణయంచుకుంట,ే మీరు అంద ంచిన డేటాను మమేు 
ఉంచము.  



 

 
యాక్ప్స్:  
 
మమేు మీ గోపయతా హకుకలను గౌరవిసాత ము, ముఖయంగా మీ సమాచార్ానిే పాాపయత చయేడానికి మీ హకుక. మీరు మాకు 
అడగాలనుకునాే మర్యిు సాథ నిక చటట ం దాీర్ా అంద ంచిన మరేకు, మమేు సేకరి్ంచిన వయకిత గత సమాచార్ానిే మా వెబ్ 
సెైటటల  దాీర్ా మీతో పాటట ఉంచుతాము. మీ డేటాను ఖచిుతముగా ఉంచడానికి మమేు కృషర చసేుత నాేము. దయచసేర మీ 
సమాచారంలో ఏవెనైా మారుపలు లేదా ద దు్ బాటల ను అంద ంచండ.ి  
 
డేటా భదిత:  
 
WISE ఎలల వేళలా భదతాా సేట ట్-ద -ఆర్డట సాథ యని కొనసాగించడానికి పయాత్తేసుత ంద  మర్ియు మీ వయకిత గతంగా గురి్త ంచదగిన 
సమాచార్ానిే రక్షించడానికి చరయలు తీసుకుంటటంద  మర్యిు మీ వయకిత గతంగా గురి్త ంచదగిన సమాచార్ానిే కాపాడటానికి 
సాంకేత్తక పరి్జ్మా నానిే సాధారణంగా ఆమోద ంచిన పమాాణాలు సీీకరి్ంచాయ. సెకయయర్డ సాకపట్్ లేయర్డ (ఎస్ఎస్ఎల్) 
సాఫ్ుట వేరును వాడ ిపాసారం సమయంలో మీ సమాచార భదతాను రక్షించడానికి మేము కృషర చేసుత నాేము, ఇద  మీరు 
ఇనుపట్ సమాచార్ానిే ఇనుపట్ చేసుత ంద . సురక్షిత కంపూయటరల లో సేకరి్ంచిన సమాచార్ానిే మేము నిలీ చేసాత ము. 
అనధ కార వయకుత లు పాాపరత  చేయకుండా మా కంపూయటరల ను నిర్ోధ ంచడానికి మేము ఆధునిక భదతాా సాంకేత్తకతను 
ఉపయోగిసాత ము. 
 

ఏ వాయపార్,ి వాయపార భ్ాగసాీమి, ఏజ్పంట్, ఫాాంఛెైజ్, త ద  వినియోగదారుల, కసట మర్డ లేదా మీ సంఖయ గుర్ించి మా 
పాాపయత లాగల లో ఉనే సమాచారం గుర్ించి మేము సబఫ ోనా, వార్పంటటల  లేదా ఇతర కోరుట  ఆదేశాలకు సపంద సాత ము. 
మరుంట్, బిజినసె్ పారటనర్డ, ఏజ్పంట్, ఫాాంఛెైజీల గుర్ించి ఆ సమాచార్ానిే విడుదల చయేడానిక ి మాకు హకుక 
ఉంద ; మా కంటెంట్ మారగ దరశకాలను ఉలల ంఘ సుత నేటటల  మేము విశ్ీసరసుత నే వయకిత, దావా, ఉతత రుీ లేదా ఇతర 
కోరుట  ఉతత రుీ లేకుండా కయడా. అకరమ కారయకలాపాలకు మా సరీరల ను మర్ియు సవేలను ఉపయోగించ ేవయకుత లను 
గుర్ిత ంచడానిక ిమేము చటట అమలు సంసథ లతో సహకర్ిసాత ము.  
 
మా వాయపారులు, ఎజ్పంటటల , ఫాాంఛెైజీలు లేదా వార్ ివినియోగదారులకు పాాసరకయయషన్ కోసం చటట అమలు చేయడానిక ి
ఏదెైనా చటట విరుదా కార్ాయచరణను నివదే ంచడానిక ిమేము హకుకను కలిగ ిఉంటాము.  
 
దయచసేర WISE దాని వాయపారుల, ఏజ్పంటటల , ఫాాంఛెజైీలు, కసట మరుల , వినియోగదారులు లేదా సందరశకుల చరయలను 
నియంత్తాంచలేదని తలెుసుకోండ.ి అనిే వరత కులు, ఫాాంఛెైజీలు, కసట మరుల  మర్యిు సందరశకులు తమ అసలు పేరు, 
సోట ర్డ యొకక పేరు, ఇ-మ యల్ చిరునామా మొదల ైన మూడవ పార్వటలకు వయకిత గత సమాచార్ానిే బహ రగ తం 
చేసుత నేపుపడు, సమాచార్ానిే సేకర్ించడం మర్ియు ఇతరులకు ఇతర పార్వటల నుండ ి వయకిత క ి అసంబదామ ైన ఇ-



 

మ యల్, వసె్ వెలుపల. మీరు వాయపార్,ి ఏజ్పంట్, ఫాాంచెజైీలు, వినియోగదారుని గుర్ించి సమాచార్ానిే సేకర్ించి 
లేదా సర్గిాగ  సకేర్ించకపో యనా కసట మర్డ యొకక వినియోగదారుని కలుసుకునేపుపడు, దయచసేర 
jaldicash@weizmannimpex.com వద్ ఇమ యల్ దాీర్ా మమాలిే సంపదా ంచండ.ి  
 
మీకు సంబంధ ంచిన సమాచార్ానిే కలిగ ి ఉనే దాని డటేాను రక్షించడానిక ి ఈ వబె ై్ట్ చరయలు తీసుకుంటటంద . 
అయత,ే ఈ సెటైటే వీక్షించడం లేదా ఏ విధంగానెనైా ఈ సెైట లత  పరసపరం వయవహర్ించడం వంటన పర్ిశీలనలో, మీరు 
నషట ం, మారుప, లేదా సమాచార దుర్ిీనియోగం గుర్ించి ఈ సెైటటక వయత్తర్కేంగా ఉనే ఏవెనైా పకాృత్త యొకక అనిే 
ఆర్ోపణలను వదులుకుంటటనాేరు. "హాకరుల " వంటన ఇతరులు మీ వయకిత గత డేటాను పొ ందడం మర్ియు మీకు హాని 
కలిగించ ేతగని పదాత్తలో ఉపయోగించడం మర్ియు మీరు మీకు నషాట నిే అంద ంచడానిక ిబాధయత వహ ంచదు అని 
మీరు అంగవకర్ిసుత నాేరు. .  
ఎన్ఫోర్ప్మంట్: మీ గోపయతా హకుకలను అమలుపరచడానిక ిభ్ారతదశే్ం యొకక చటాట లు ఉంటాయ. అంతకేాకుండా, 
గోల్్ కాయష్ గోపయతపె ై ఈ పకాటనను ఎలాంటన ఉలల ంఘ ంచిందని మీరు భ్ావిసేత , దయచసేర మమాలిే సంపదా ంచండ ి
jaldicash@weizmannimpex.com.  
 
అబ్ాి డ్ ఇనోర్మాషన్ బ్ద్లి్ల:  
 
ఈ సెటై్ పపాంచంలోని ఎకకడెనైా చూడవచుు. ఈ సెటై్ దాీర్ా వెైస్ దాీర్ా సేకర్ించిన వయకిత గతంగా గుర్ిత ంచదగని 
సమాచార్ానిే భ్ారతదేశ్ం వలెుపల ఉనే వయకిత దాీర్ా వీక్షించిన భ్ారతదేశ్ం అంతటా ఉనే మర్ియు WISE యొకక 
కార్ాయలయాలకు బద ల్డ చేయబడవచుు. కొనిే గమయసాథ న దేశాలు అటటవంటన సమాచారం యొకక ఉపయోగం 
మర్ియు బద ల్డని నియంత్తాంచ ేచటాట లు కలిగ ిఉండవు. ఈ వెబ ై్ టటే ఉపయోగించి మర్ియు ఈ సెైట లల  సమాచార్ానిే 
పో స్ట చేయడం దాీర్ా, సమాచారం యొకక అటటవంటన బద ల్డక ిమీరు సీచఛందంగా సమాత్తసాత రు. 
 
న్సర్యక్రణ:  
 
ఈ పైెవైసీ పాలసీలో వివర్ించని విధంగా మీ వయకిత గతంగా గుర్ిత ంచదగిన సమాచార్ానిే ఎపపటనకీ బహ రగ తం 
చేయలేదని ధృవీకర్ించలేదు. ఉదాహరణకు, కొనిే సందర్ాాలోల  పభాుతీ లేదా నాయయసాథ న ఉతత రుీలకు 
వయకిత గతంగా గుర్ిత ంచదగిన సమాచార్ానిే బహ రగ తం చేయవలసర ఉంటటంద , లేదా ఇతర సందర్ాాలోల  అలాంటన 
బహ రగ తం అవసరం కావచుు. అదనంగా, మా గుర్ించి మీరు ఏ విధంగానెైనా సమాచార్ానిే చటట బదాం లేదా 
ఇతర పభాుతీ అధ కారులకు తెలియజ్ేయడానికి, మా సీంత అభీషాట నుసారం, అవసరమ ైన లేదా 
సముచితమ ైన నమాకంతో మాకు తెలియజ్ేయాలి. 
 

jaldicash@weizmannimpex.com


 

కొనిే సందర్ాాలోల , మీరు ఇతర సేవలను అంద ంచడానికి మీ డటేాను మూడవ పార్వటలతో మర్యిు అనుబంధ సంసథ లతో 
పంచుకోవచుు.  
ఈ సెైట్ ఇతర వెబ ై్ టల కు లింకల ను కలిగి ఉంద . 'గోపయత అభ్ాయసాలకు లేదా వబె ై్టటల  ఉనే కంటెంటటక వెైస్ బాధయత కాదు.  
 
ఈ పాలసీలో విధానాలను సటె్ చేసుకోవడానికి మీరు మా వెబ్ సెైట్ యొకక మీ ఉపయోగం. కొతత  అమలుతో కొర తత  
సంసకరణను మారుడం మర్యిు మీ మారుపలను మారుడం దాీర్ా మారుపలకు మీ అంగవకార్ానిే సూచిసుత ంద .  
 
తాజ్మ నవీక్రణ  
 
ఈ గోపయతా విధానం చివరి్గా నవీకరి్ంచబడింద : [సెపెట ంబర్డ 2015] 


