
AEON "বয্বসািয়ক অংশীদারেদর জনয্ হটলাইেনর" েগাপনীয়তা নীিত 
 

AEON েকা�ািন িলিমেটড (িনেচ, "AEON" নােম উি�িখত।) এবং The Global Alliance for 

Sustainable Supply Chain  (িনেচ, "ASSC" নােম উি�িখত।), "বয্বসািয়ক অংশীদারেদর জনয্ 

হটলাইেনর" (বয্বসািয়ক অংশীদারেদর জনয্ হটলাইেন বয্বহৃত, ASSC কতৃর্ ক সরবরাহ করা 

�াটর্ েফােনর জনয্ অয্াপ Genba-Wise (িনেচ, "Genba-Wise" নােম উি�িখত।) অ�ভুর্ �।) 

বয্ি�গত তথয্ িনয়�ণ করার জনয্ িনেচর নীিতমালা িনধর্ারণ কেরেছ। 

 উপর�, এই পাঠয্ অংশ বা েট�েটর শ� বা পিরভাষার সং�া, বয্ি�গত তেথয্র িনরাপত্তা 

আইন (িনেচ, "বয্ি�গত তেথয্র িনরাপত্তা আইন" নােম উি�িখত।) এবং স�িকর্ ত আইন 

অনুসাের সং�ািয়ত হেব। 

 

1 স�িকর্ ত আইন এবং িনেদর্শাবলী েমেন চলা 

 AEON এবং ASSC, বয্ি�গত তেথয্র িনরাপত্তা আইন ও অনয্ানয্ স�িকর্ ত আইন, বয্ি�গত 

তেথয্র িনরাপত্তা আইন কিমিট কতৃর্ ক িনধর্ািরত িনেদর্শাবলী ইতয্ািদ, EU সাধারণ তথয্ িনরাপত্তা 

িবিধমালা GDPR অনয্ানয্ �েযাজয্ �াসি�ক আইন এবং এই েগাপনীয়তা নীিত  (িনেচ, "এই 

নীিতমালা" নােম উি�িখত।) েমেন চেল বয্ি�গত তথয্ আইনত এবং সিঠকভােব িনয়�ণ করেব। 

 এই নীিতমালা, �েযাজয্ আইন ও িবিধমালার িভিত্তেত, পিরবিতর্ ত হেত পাের। 

 

2 বয্ি�গত তথয্ সং�হ করা 

 AEON এবং ASSC, বয্বহারকারীর কাছ েথেক ASSC এর িনকট �দান করা বয্ি�গত তথয্, 

AEON এবং ASSC কতৃর্ ক পিরচািলত বয্বসার পিরসীমা মেধয্, আইনত এবং সিঠক উপােয় সং�হ 

করেব। 

বয্বসািয়ক অংশীদারেদর জনয্ হটলাইন বয্বহার করা হেল, AEON এবং ASSC বয্বহারকারীেক 

িন�িলিখত তথয্ সরবরাহ করার জনয্ অনুেরাধ করেত পাের। 

(1) সরাসির বয্বহারকারীর কাছ েথেক �া� তথয্ 

・বয়স বা জ� তািরখ 

・পুেরা নাম 

・ইেমইল িঠকানা 

・অয্াকাউে� অয্াে�স করা বয্ি�র পিরচয় যাচাই করার জনয্ পাসওয়ােডর্ র মেতা অনয্ানয্ 
তথয্ 

・AEON বা ASSC কতৃর্ ক Genba-Wise বা ওেয়বসাইেটর মাধয্েম �া� িনধর্ািরত তথয্ 

・অনয্ানয্ AEON বা ASSC কতৃর্ ক িনিদর্� করা বয্বহারকারী স�িকর্ ত তথয্ 
(2) িডভাইেসর তথয্ 

বয্বহারকারী িডভাইস বা েমাবাইল িডভাইেস বয্বসািয়ক অংশীদারেদর জনয্ হটলাইন বয্বহার 

করেল, AEON বা ASSC িডভাইস সনা�কারী, েমাবাইল িডভাইস সনা�কারী, এবং আইিপ 

িঠকানা সং�হ করেত পাের। এছাড়াও, AEON বা ASSC, বয্বহারকারী িডভাইেসর সােথ যু� 



নাম, িডভাইেসর ধরণ, েফান ন�র, েদশ ও বয্বহারকারীর নাম, বা ইেমল িঠকানা ইতয্ািদ, 

বয্বহারকারী কতৃর্ ক িনবর্ািচত ও �দান করা অনয্ানয্ সব ধরেণর তথয্ সং�হ করেত পাের। 

(3) অব�ােনর তথয্ 

বয্বহারকারী িডভাইস বা েমাবাইল িডভাইেস বয্বসািয়ক অংশীদারেদর জনয্ হটলাইন বয্বহার 

কের, েসখােন অব�ােনর তথয্ �দােন স�ত হেল, AEON বা ASSC, বয্বহারকারীর বতর্ মান 

অব�ান স�েকর্  তথয্ সং�হ করেত পাের। 

(4) বয্বহারকারীর কাযর্কলাপ স�িকর্ ত তথয্ 

AEON এবং ASSC, বয্বহারকারী AEON এবং ASSC এর পিরেষবা বয্বহার করার সময়, 

সরাসির AEON বা ASSC িনকট �দান করা তথয্ এবং বয্বসািয়ক অংশীদারেদর জনয্ 

হটলাইেনর েসবা �দানকারী তৃতীয় পে�র পিরেষবা সরবরাহকারীর মাধয্েম �দান করা তথয্ 

সং�হ বা সংর�ন করেত পাের। বয্বহারকারীর বয্বসািয়ক অংশীদারেদর জনয্ হটলাইন 

বয্বহােরর পিরি�িত এবং অনয্ানয্ বয্বহারকারীর িবিনময় স�িকর্ ত তথয্ও �হণ করা হেত 

পাের। 

(5) েযাগােযােগর ফাংশন 

বয্বহারকারী বয্বসািয়ক অংশীদারেদর জনয্ হটলাইেনর মাধয্েম, অনয্ানয্ বয্বহারকারীর সােথ 

েযাগােযাগ কের, তথয্ (পাঠয্ বা েট�ট, ইউজার ে�াফাইল, বাতর্ া, ফেটা, িচ�, অিডও, 

িভিডও, অয্াি�েকশন এবং অনয্ানয্ তেথয্র িবষয়ব� অ�ভুর্ �) েশয়ার করার মত িকছু 

িনিদর্� কমর্কাে� অংশ�হণ করেল, AEON এবং ASSC, এই সকল েযাগােযােগর তেথয্র 

আকর্ াইভ েরকডর্  এবং সংর�ণ করেত পাের।  

(6) কুিক বয্বহার কের তথয্ সং�হ করা 

বয্বসািয়ক অংশীদারেদর জনয্ হটলাইেন অয্াে�স করার সময়, AEON এবং ASSC িন�িলিখত 

িনিদর্� �যুি�গত তথয্ সং�হ করেব। AEON এবং ASSC, এবং অনয্ানয্ �িতিনিধ�কারী 

পিরেষবা �দানকারী, লগ ফাইল এবং �য্ািকং �যুি� বয্বহার কের, কুিক, আইিপ িঠকানা, 

কি�উটােরর ধরণ, েমাবাইল কি�উটােরর শনা�কারী, �াউজােরর ধরণ, �াউজােরর ভাষা, 

েরফাের� েপজ এবং ��ান েপজ, �য্াটফেমর্র ধরণ, ি�েকর সংখয্া, েডােমইেনর নাম, লয্াি�ং 

েপজ, েপজ েদখার সংখয্া ও েপজ েদখার িবনয্াস, �িতিট েপেজর URL, িনিদর্� েপজ েদখার 

সময়, অয্াি�েকশন বা ওেয়বসাইেটর পিরি�িত এবং ASSC এর অয্াপস বা ওেয়বসাইেট 

কমর্কাে�র তািরখ ও সময়, এবং অনয্ানয্ তথয্ সং�হ ও িবে�ষণ করেব। অভয্�রীণভােব 

বয্বহােরর উে�েশয্, এই তথয্ বয্বহারকারীর আইিড ন�েরর সােথ যু� করা হেত পাের। 

এছাড়াও ASSC, (i) িনিদর্� েপজ �াউজ করা হেয়েছ িকংবা হয়িন, বা ইেমলিট েখালা 

হেয়েছ িকনা তা পরী�া করার জনয্ ওেয়ব বীকন, (ii) িনিদর্� �চারমূলক বাতর্ া েথেক 

িবদয্মান বয্বহারকারীেদর েথেক বাদ েদওয়া, নতুন ইন�েলশেনর উত্স সনা� করা বা 

অনয্ানয্ ওেয়বসাইেট বয্বহারকারীেদর িব�াপন �দান করার মাধয্েম, িব�াপনগিল আরও 

কাযর্করভােব িহট করােক স�ম কের েতালা �য্ািকং িপে�ল সেমত অনয্ানয্ �যুি� বয্বহার 

করেত পাের। 

(7) বািহয্ক পিরেষবাগিলর সােথ িল� কের অিজর্ ত তথয্ 



বািহয্ক পিরেষবায় বয্বহারকারী কতৃর্ ক বয্বহৃত ID এবং েসই বািহয্ক পিরেষবার েগাপনীয়তা 

স�িকর্ ত েসিটংেসর উপর িনভর্ র কের, বয্বহারকারী অংশীদারেক �কােশর অনুমিত েদয়া 

তথয্ সং�হ করা হেত পাের। 

 

3 বয্ি�গত তথয্ বয্বহােরর উে�শয্ 

 AEON এবং ASSC, বয্বহারকারী কতৃর্ ক AEON বা ASSC এর িনকট �দান করা বয্ি�গত 

তথয্, িন�িলিখত বয্বহােরর উে�েশয্র পিরসীমার মেধয্ অথবা েসই সং�হ করা পিরি�িতেত সু�� 

বয্বহােরর উে�েশয্র পিরসীমার মেধয্ বয্বহার কের, বয্বহারকারীর স�িত �দান করা, অয্ােপর 

বয্বহােরর শতর্ াবলী ইতয্ািদেত আলাদাভােব িনিদর্� করা অথবা আইন ও িবিধমালা �ারা 

অনুেমািদত হওয়ার ে�� ছাড়া, অনয্ানয্ উে�েশয্ বয্বহার করেব না 

(1) কারখানা, ে�ার, অিফস ও অনয্ানয্ জায়গায় কমর্রত বয্ি�েদর স�িকর্ ত বয্ি�গত তথয্ 

বয্বহােরর উে�শয্  

・কমর্�েলর কােজর পিরেবেশর জিরপ, গেবষণা ও িবে�ষণ 

・কমর্�েলর কােজর পিরেবেশর তথয্ সং�হ 

・কমর্�েলর িনরাপত্তা িনি�ত করা 

・তথয্ িবে�ষণ ফলাফল �দান করা 

・কমর্চারীর আচরণ স�েকর্ পরামশর্ �দান করা 

・বয্বহারকারীেদর সােথ যথাযথ এবং সাবলীল েযাগােযাগ বজায় রাখা 
(2) বয্বহারকারীর সংি�� �িত�ান (িনেচ, "সংি�� �িত�ান" নােম উি�িখত।), অনয্ানয্ 

বয্বসািয়ক অংশীদার (িনেচ, "বয্বসািয়ক অংশীদার" নােম উি�িখত।) এবং একই �কৃিতর িশ� 

�িত�ােনর (িনেচ, "একই �কৃিতর িশ� �িত�ান" নােম উি�িখত।) সােথ স�িকর্ ত তথয্ 

বয্বহােরর উে�শয্  

・ বয্বহারকারীর কমর্�েলর কােজর পিরেবেশর জিরপ, গেবষণা ও িবে�ষণ 

・বয্বহারকারীর কমর্�েলর কােজর পিরেবেশর তথয্ সং�হ 

・ বয্বহারকারীর কমর্�েলর িনরাপত্তা িনি�ত করা 

・তথয্ িবে�ষণ ফলাফল �দান করা 

・বয্বসািয়ক অংশীদারেদর কমর্কা� স�েকর্  পরামশর্ �দান করা 

・সরকারী অিফস এবং সদসয্ সংগঠনগেলার িনকট িব�ি� ও �িতেবদন 

・যথাযথ এবং সাবলীল েযাগােযাগ 

・পি�কা ও ওেয়বসাইেট অংশ�হণ 
 

4 আউটেসাসর্ 

 অয়ন এবং এএসএসিস অংশীদার সং�াগিলেত বয্ি�গত েডটা হয্া�িলংেক আউটেসাসর্ করেত 

পাের। তেব আউটেসাসর্ করা বয্ি�গত তথয্, আউটেসাসর্ করা কাজ স�াদেনর জনয্ সবর্িন� 

�েয়াজনীয় তেথয্র মেধয্ সীমাব� রাখা হেব। 

 



5 একিট তৃতীয় প� �ারা সরবরািহত 

 AEON এবং ASSC, বয্বহারকারীর পূবর্ স�িত অথবা আইন ও িবিধমালা �ারা অনুেমািদত 

হওয়ার ে�� ছাড়া, বয্ি�গত তথয্ তৃতীয় পে�র (আউটেসািসর্ং সাবক�া�র ছাড়া) িনকট 

�দান করেব না। 

 

6 েশয়ার কের বয্বহার করা 

  AEON এবং ASSC, বয্ি�গত তথয্ িনিদর্� বয্ি�র সােথ ভাগ বা েশয়ার করেল, 

বয্বহারকারীেদর আগাম অবিহত করেব অথবা বয্বহারকারী জানেত পাের এমন একিট অব�ায় 

রাখেব। 

 

7 তথয্ �ানা�র 

(1) AEON এবং ASSC, বয্ি�গত তথয্, জাপান ছাড়া অনয্ েদশ েথেক, ASSC এর 

জাপােনর 

অিফেস �ানা�র করেত পাের। EU এবং যু�রােজয্র মধয্কার অনয্ানয্ েদশ / অ�েলর 

কারখানা, ে�ার, অিফস ও অনয্ানয্ জায়গা েথেক, ASSC এর জাপােনর অিফেস বয্ি�গত 

তেথয্র �ানা�র, জাপান কতৃর্ ক অিজর্ ত পযর্া�তার শংসাপ� িভিত্তেত করা হেব।   

(2) AEON এবং ASSC, EU এবং যু�রােজয্র মধয্কার অনয্ানয্ েদশ / অ�ল েথেক 

পযর্া�তার শংসাপে�র িভিত্তেত �া� বয্ি�গত েডটা িবেদেশর েকানও তৃতীয় প�েক সরবরাহ 

করার ে�ে�, িন�িলিখতগিলর (1) েথেক (3) পযর্� সবগেলার জনয্ �েযাজয্ হওয়ার ে�� 

ছাড়া, ঐ বয্ি�র স�িত �দােনর িস�া� েনওয়ার জনয্ �েয়াজনীয় �ানা�েরর গ�েবয্র 

পিরি�িত স�েকর্  তথয্ �দান করার পর, িবেদেশর েকানও তৃতীয় প�েক বয্ি�গত েডটা 

সরবরােহর বয্পাের �ীকৃিত �দােন বয্ি�র আগাম স�িত �হণ করেব। 

① এই ধরেণর তৃতীয় প�, বয্ি�র অিধকার ও �াথর্ সংর�ণ স�েকর্ , জাপােনর সমান �েরর 
�ীকৃত বয্ি�গত তথয্ িনরাপত্তা বয্ব�া আেছ এমন েদশ িহসােব িবিধমালা িদেয় িনিদর্� করা 

েদেশ অব�ান করেল 

②  বয্ি�গত তথয্ পিরচালনা বা িনয়�ণকারী বয্বসা �িত�ান এবং বয্ি�গত েডটা �হণকারী 
তৃতীয় পে�র মেধয্, এই ধরেণর তৃতীয় প� কতৃর্ ক বয্ি�গত েডটা পিরচালনার ে�ে�, উপযু� 

এবং েযৗি�ক প�িতর  (চুি�, অনয্ানয্ �িত�িতব� চুি� বা কেপর্ােরট �েপর �িত�িতব� 

পিরচালনা বা িনয়�ণ) মাধয্েম, বয্ি�গত তথয্ িনরাপত্তা আইন এবং একই �েরর বয্ি�গত 

তেথয্র িনরাপত্তা স�িকর্ ত বয্ব�া সহেযািগতার মাধয্েম বা�বায়ন করা হেল 

③ বয্ি�গত তথয্ িনরাপত্তা আইেনর অনুে�দ 23 এর ধারা 1 এর �িতিট িবষেয়র ে�ে� �েযাজয্ 
হেল 

 

8 বয্ি�গত েডটা পিরচালনা 

(1) েডটার িবষয়ব�র সিঠকতা িনি�ত করা 

 AEON এবং ASSC, বয্ি�গত েডটার ে�ে�, বয্বহােরর উে�শয্ অজর্ েনর জনয্ �েয়াজনীয় 



পিরসীমার মেধয্, সিঠক এবং সবর্েশষ িবষয়ব�র মেধয্ বজায় রাখার পাশাপািশ, আর 

বয্বহােরর �েয়াজন না হেল এই ধরেণর বয্ি�গত েডটা মুেছ েফলার েচ�া করেব। 

(2) িনরাপত্তা িনয়�ণ বয্ব�া 

 AEON এবং ASSC, বয্ি�গত েডটার ফাঁস হওয়া, হািরেয় যাওয়া বা �িত�� হওয়া েরাধ 

করা এবং অনয্ানয্ িনরাপত্তা িনয়�েণর জনয্ �েয়াজনীয় এবং উপযু� বয্ব�া �হণ করেব। 

(3) কমর্চারীর তদারিক 

 AEON এবং ASSC, বয্ি�গত েডটা কমর্চারীেদর �ারা পিরচালনার িবষেয় বয্ি�গত তথয্ 

সিঠকভােব পিরচালনার জনয্ �চার চালােনার পাশাপািশ সিঠক িশ�া দান কের, �েয়াজনীয় 

এবং উপযু� তদারিক করেব। 

(4) আউটেসািসর্ং সাবক�া�েরর তদারিক 

 AEON এবং ASSC, বয্ি�গত তেথয্র িনয়�ণ বা পিরচালনা আউটেসাসর্ করার ে�ে�, 

আউটেসািসর্ং সাবক�া�েরর জনয্ িনরাপত্তা িনয়�ণ বয্ব�া �হণকারী সাবক�া�র িনযু� 

কের, আউটেসািসর্ং সাবক�া�েরর �েয়াজনীয় এবং উপযু� তদারিক করেব। 

 

9 �ি�য়াজাতকরেণর িভিত্ত 

AEON এবং ASSC, েকবলমা� িন�িলিখত ে�ে� বয্ি�গত েডটা সং�হ এবং বয্বহার করেব। 

আইনগত িভিত্ত িন�রপ। 

(1) বয্বহারকারী তার বয্ি�গত েডটা �ি�য়াজাতকরেণর জনয্ স�িত িদেল। 

(2) বয্বসািয়ক অংশীদারেদর জনয্ হটলাইেনর পিরেষবা �দান কের, বয্বহােরর উে�শয্ 

অজর্ েনর জনয্ �ি�য়াজাতকরেণর 

�েয়াজন হেল। 

(3) AEON এবং ASSC এর মানয্ করা উিচত, এমন আইিন বাধয্বাধকতা েমেন চলার জনয্ 

�ি�য়াজাতকরণ �েয়াজনীয় হেল। 

(4) AEON, ASSC বা একিট তৃতীয় প� �ারা অনুসৃত ৈবধ �ােথর্র জনয্ �ি�য়াজাতকরেণর 

�েয়াজন হেল। "ৈবধ �াথর্" বলেত বয্ি�গত েডটা বয্বহার কের, অনুে�দ 3 এর বয্বহােরর 

উে�শয্ পূরণ করা, অথবা, তথয্ সং�হ কের, বয্বহােরর উে�শয্ পূরণ করার ে�ে� অবদান 

রাখােক েবাঝায়। তেব, বয্বহারকারীর িবেশষত িশশরা েডটা িবষয়ব� হওয়ার ে�ে� 

বয্ি�গত েডটার িনরাপত্তা দািব করার েমৗিলক অিধকার এবং �াধীনতােক, এই অিধকােরর 

চাইেত অ�ািধকার েদওয়ারা ে��, এর বয্িত�ম হেব। 

(5) জন�াথর্ অথবা AEON বা ASSC েক �দত্ত সরকাির কতৃর্ � অনুশীলেনর জনয্ কাজ 

স�াদেনর জনয্ �ি�য়াজাতকরেণর �েয়াজন হেল। 

 

10 সংরি�ত বয্ি�গত েডটা স�িকর্ ত �হণ 

(1) বয্বহারকারী বা তার �িতিনিধর কাছ েথেক সংরি�ত বয্ি�গত েডটার বয্বহােরর উে�শয্ 

অবিহত করার জনয্ অনুেরাধ করা হেল, িন�িলিখত ে�� ছাড়া, অিবলে� অবিহত করা হেব। 

ক  বয্বহারকারীেক শনা�কারী সংরি�ত বয্ি�গত েডটার বয্বহােরর উে�শয্ সু�� হেল 



খ  বয্বহারকারী বা তৃতীয় পে�র জীবন, েদহ, স�িত্ত বা অনয্ানয্ অিধকার ও �াথর্ 

�িত�� হওয়ার ঝঁুিক থাকেল 

গ  AEON বা ASSC এর অিধকার বা ৈবধ �াথর্ �িত�� হওয়ার ঝঁুিক থাকেল 

ঘ জাতীয় �িত�ান বা �ানীয় সরকার আইন ও িবিধমালা �ারা িনধর্ািরত সরকারী কাজ 

স�াদন করার জনয্ সহেযািগতা করা �েয়াজন হেল এবং এই সরকারী কাজ স�াদেন 

বাধা �দােনর ঝঁুিক থাকেল 

(2) বয্বহারকারী বা তার �িতিনিধর কাছ েথেক সংরি�ত বয্ি�গত েডটার �কাশ করার জনয্ 

অনুেরাধ করা হেল, িন�িলিখত ে�� ছাড়া, অিবলে� অবিহত করা হেব। 

ক  বয্বহারকারী বা তৃতীয় পে�র জীবন, েদহ, স�িত্ত বা অনয্ানয্ অিধকার ও �াথর্ 

ক�িত�� হওয়ার ঝঁুিক থাকেল 

AEON বা ASSC এর কােজর যথাযথ অনুশীলেন উে�খেযাগয্ভােব বাধা �দােনর ঝঁুিক থাকেল 

গ  আইন ল�ন করা হেল 

(3) বয্বহারকারী বা তার �িতিনিধর কাছ েথেক সংরি�ত বয্ি�গত েডটা সংেশাধন, সংেযাজন, 

মুেছ েফলার অনুেরাধ করা হেল, িন�িলিখত ে�� ছাড়া, অিবলে� অনুস�ান চািলেয়, 

বয্বহারকারীর সােথ েযাগােযাগ করা হেব। 

(4) বয্বহারকারী বা তার �িতিনিধর কাছ েথেক সংরি�ত বয্ি�গত েডটার বয্বহার �িগত 

করা বা মুেছ েফলার অনুেরাধ করা হেল, অনুেরােধর েকান কারণ আেছ বেল �মািণত হেল, 

যথাযথ বয্ব�া �হণ করা হেব। 

(5) বয্বহারকারী বা তার �িতিনিধর কাছ েথেক সংরি�ত বয্ি�গত েডটার �ি�য়াজাতকরণেক 

সীমাব� করার জনয্ অনুেরাধ করা হেল, যথাযথ বয্ব�া �হণ করা হেব। 

(6) বয্বহারকারী বা তার �িতিনিধর কাছ েথেক সংরি�ত বয্ি�গত েডটা সংগিঠত কের, 

সাধারণভােব বয্বহার কের, অথবা েমিশেন পাঠেযাগয্ ফরময্ােট �হণ করার অনুেরাধ করা 

হেল, যথাযথ বয্ব�া �হণ করা হেব। এছাড়া, বয্বহারকারী বা তার �িতিনিধ, এই েডটা, 

AEON বা ASSC এর হ�ে�প ছাড়া, অনয্ একজন ত�াবধায়েকর কােছ �ানা�র করার 

অিধকার রেয়েছ। 

(7) বয্বহারকারী বা তার �িতিনিধর কাছ েথেক,  AEON বা ASSC বা তৃতীয় প� �ারা 

অনুসৃত ৈবধ �ােথর্র উে�েশয্ �ি�য়াজাতকরেণর �েয়াজেনর িভিত্তেত িনেজর বয্ি�গত েডটার 

�ি�য়াজাতকরেণর বয্পাের আপিত্ত উত্থাপন করা হেল, যথাযথ বয্ব�া �হণ করা হেব। 

(8) বয্বহারকারীর, বয্বহারকারীর সােথ স�িকর্ ত আইনগত পিরণাম বেয় আনা বা এই 

বয্বহারকারীর জনয্ একই ধরেণর উে�খেযাগয্ �ভাব েফলেত পাের, এমন ে�াফাইিলং এর মত 

শধুমা� �য়ংি�য় �ি�য়াজাতকরেণর িভিত্তেত েনয়া িস�া� �হণ না করার অিধকার রেয়েছ। 

(9) পূবর্বত� আটিট ধারার জনয্ অনুেরাধ করার ে�ে�, 13 েত  বিণর্ত আমােদর কাউ�াের 

দয়া কের ে�রণ করন। �হণ করা বয্ি�গত তথয্, বয্বহারকারীর অনুেরােধ সাড়া �দােনর 

উে�েশয্ বয্বহার কের, যথাযথভােব সংর�ণ করা হেব। দয়া কের মেন রাখেবন েয, চালান 

এবং সংযু� নিথ বা ডকুেম� েফরত েদওয়া হেব না। 

 



11 েবনামী �ি�য়াজাতকরণ তথয্ স�েকর্  

AEON এবং ASSC, আইন ও িবিধমালার িভিত্তেত বয্ি�েক সনা�করণ বা বয্ি�গত তথয্ 

পুনর�ার করেত না পারার জনয্ সিঠক প�িত অনুসাের �ি�য়াজাত েবনামী �ি�য়াজাতকরণ 

তথয্ হ�গত কের, িবে�ষণ, জিরপ ইতয্ািদর জনয্ বয্বহার করা ছাড়াও, কােজর জনয্ 

�েয়াজনীয় পিরসের, এই তথয্ েবনামী �ি�য়াজাতকরণ তথয্ িহসােব �� করার পের, তৃতীয় 

পে�র িনকট তা �দান করা অবয্াহত রাখা হেত পাের। EU এবং যু�রােজয্র মধয্কার 

অনয্ানয্ েদশ / অ�ল েথেক পযর্া�তার শংসাপে�র িভিত্তেত �া� বয্ি�গত েডটার ে�ে�, 

ASSC �ি�য়াজাতকরণ প�িতর (�েসিসং েমথড) মত তথয্ (েবনামী �ি�য়াজাতকরণ তথয্ 

ৈতির করার জনয্ বয্বহৃত বয্ি�গত তথয্ েথেক মুেছ েফলা িববরণ ও বয্ি� শনা�করণ 

েকােডর পাশাপািশ �ি�য়াজাতকরণ প�িতর সােথ স�িকর্ ত তথয্েক (েসই তথয্িট বয্বহার 

কের ঐ ধরেণর বয্ি�গত তথয্ পুনর�ার করেত পারা ব�র মেধয্ সীমাব�) েবাঝায়। ) 

মুেছ েফলার মাধয্েম েবনামী বয্ি�েক পুনরায় শনা� করােক েয কােরা জনয্ অস�ব কের 

েতালেব।  �দান করা েবনামী �ি�য়াজাতকরণ তেথয্র মেধয্ অ�ভুর্ � বয্ি� স�িকর্ ত তেথয্র 

িবষয় এবং েবনামী �ি�য়াজাতকরণ তেথয্র �দান করার প�িত িন�রপ। 

 

(1) ৈতির করা েবনামী �ি�য়াজাতকরণ তথয্ 

  িল�, বয়স ইতয্ািদর মত তথয্ 

পরামেশর্র িবষয়ব� স�িকর্ ত তথয্ 

(2) েকানও তৃতীয় প�েক সরবরাহ করা েবনামী �ি�য়াজাতকরণ তথয্ 

(i) েকানও তৃতীয় প�েক সরবরাহ করা েবনামী �ি�য়াজাতকরণ তেথয্র মেধয্ অ�ভুর্ � 

বয্ি� স�িকর্ ত তেথয্র িবষয়  

িল�, বয়স ইতয্ািদর মত তথয্ 

পরামেশর্র িবষয়ব� স�িকর্ ত তথয্ 

(ii) েবনামী �ি�য়াজাতকরণ তথয্ �দান করার প�িত  

  সিঠকভােব অয্াে�স িনয়�ণকারী সাভর্ ার, �ত� ইেমল, বা ডাক বা কুিরয়ােরর 

মাধয্েম �দান করা 

 

12 বয্ি�গত তথয্ সংর�েণর সময়কাল 

AEON বা ASSC, শধুমা� বয্বহারকারীর অয্াকাউ� থাকেলই, বয্বহারকারীর বয্ি�গত েডটা 

সংর�ণ করেব। AEON বা ASSC, অয্াকাউ� মুেছ েফলার অনুেরাধ পাওয়ার পেরও, 

িনরাপত্তা বা এবং জািলয়ািত �িতেরােধর উে�েশয্ �েয়াজেন িনিদর্� বয্বহারকারীর  েডটা 

সংর�ণ কের রাখেত পাের। 

 

 

13 েযাগােযাগ করা বা অিভেযাগ িন�িত্তর কাউ�ার 

 The Global Alliance for Sustainable Supply Chain  



  AEON বয্বসািয়ক অংশীদারেদর জনয্ হটলাইন সিচবালয় 

〒：211-0006  
 িসন মারেকা রম 202, েতায়া িসিট কপর্স, 1-653 মারেকােদাির, নাকাহারা-কু, 

কাওয়াসািক-িশ, কানগাওয়া 

েটিলেফান: 0120-916-429 (�িতিনিধ) 

েটিলেফান �হেণর সময়: 9:00 েথেক 17:00 পযর্�  

(তেব শিনবার, রিববার, জাতীয় ছুিট এবং �িত�ােনর ছুিট বয্িতরেক।) 

ই-েমইল：voice_aeon@g-assc.org 

 

14 েগাপনীয়তা নীিত সংেশাধন স�েকর্  

 AEON এবং ASSC, এই নীিতমালার িবষয়ব� যথাযথভােব পযর্ােলাচনা কের, �েয়াজন হেল 

পিরবতর্ ন করেত পাের। েসে�ে� সংেশািধত েগাপনীয়তা নীিতিট সংেশািধত সং�রণ �কােশর 

তািরখ েথেক �েয়াগ করা হেব। 

 

 

�েয়ােগর তািরখ 2020 সােলর 15 িডেস�র  

 


