
इओन "स�ायस� हटलाइन" गोपनीयता नीित  

 

इओन क�नी िलिमटेड (यसपिछ "इओन" भिननेछ।) तथा सामा� स��िलत संस्था द �ोबल 

अलाय� फर स�ेनेबल स�ाइ चेन (यसपिछ "ASSC" भिननेछ।) ले "स�ायस� हटलाइन" 

(स�ायस� हटलाइनमा प्रयोग ग�रने ASSC �ारा प्रदान ग�रने �ाट�फोनको ए��केसन Genba-

Wise (यसपिछ "Genba-Wise" भिननेछ।) पद�छ।) को ���गत जानकारी प्रयोगसँग स���त 

िन� नीित तोकेको छ। 

 साथै यस प्रत्रमा भएको श�ावलीको प�रभाषा, ���गत जानकारीको सुर�ा स���त कानुन 

(यसपिछ "���गत जानकारी सुर�ा ऐन" भिननेछ।) तथा स���त कानुनी आदेश अनुसार 

�नेछ। 

 

1 स���त कानुनी आदेश र गाइडलाइन आिदको पालना 

 इओन र ASSC ले ���गत जानकारी सुर�ा ऐन तथा अ� स���त कानुनी आदेश, 

���गत जानकारी सुर�ा प�रषद�ारा तोिकएको गाइडलाइन आिद, EU सामा� डाटा संर�ण 

िनयमन (GDPR) का साथै अ� लागू ग�रने स���त कानुनी आदेश तथा यस गोपनीयता नीित 

(यसपिछ "यस नीित" भिननेछ।) को पालना गरी, कानुनी आदेश अनुसार सही ढंगमा ���गत 

जानकारी स�ाल्नेछ। लागू ग�रने कानुनी आदेश अनुसार यो नीित प�रवत�न ग�रने अवस्थाह� 

पिन �न सक्छन्। 

 

2  ���गत जानकारी प्रा� गन� 

 प्रयोगकता�ले ASSC लाई प्रदान गन� ���गत जानकारी इओन र ASSC ले इओन र ASSC 

�ारा स�ािलत �ापा�रक गितिविधको दायरा िभत्र रहेर िनयमकानुन अनुसार सही मा�म�ारा 

प्रा� गन�छ। 



प्रयोगकता�ले स�ायस� हटलाइन प्रयोग गन� ख�मा, इओन र ASSC ले प्रयोगकता�सँग िन� 

जानकारी माग गन� अवस्थाह� पिन �न सक्छन्। 

(1) प्रयोगकता�बाट प्र�� प्रा� गन� जानकारी  

・उमेर अथवा ज� िमित 

・नाम 

・इमेल एड� ेस 

・अकाउ�मा या�ेस गन� ���को पिहचान प्रमाणीकरणको लािग आव�क पासवड� 

आिद र ती बाहेकका अ� जानकारी  

・इओन अथवा ASSC ले Genba-Wise अथवा वेबसाइटमा प्रा� गन� भनेर तोकेको 

जानकारी  

・यी बाहेक इओन अथवा ASSC �ारा िनिद�� प्रयोगकता�सँग स���त जानकारी  

(2) टिम�नल जानकारी  

प्रयोगकता�ले टिम�नल अथवा मोबाइल टिम�नलमा स�ायस� हटलाइन प्रयोग गन� ख�मा, 

इओन अथवा ASSC ले टिम�नल आइडे��फायर, मोबाइल टिम�नल आइडे��फायर तथा IP 

एड� ेस प्रा� गन� अवस्थाह� पिन �न सक्छन्। साथै इओन अथवा ASSC ले प्रयोगकता�को 

टिम�नलसँग स���त नाम, टिम�नलको िकिसम, फोन न�र, रा��  तथा युजर नेम अथवा 

इमेल एड� ेस आिद र प्रयोगकता�ले प्रदान गन� भनेर चयन गरेको अ� सबै जानकारीह� 

प्रा� गन� अवस्थाह� पिन �न सक्छन्। 

(3) स्थान स��ी जानकारी  

प्रयोगकता�ले टिम�नल अथवा मोबाइल टिम�नलमा स�ायस� हटलाइन प्रयोग गरी, �समा स्थान 

स��ी जानकारी प्रदान गन� कुराको �ीकृित िदएको ख�मा, इओन अथवा ASSC ले 

प्रयोगकता� हाल रहेको स्थानसँग स���त जानकारी प्रा� गन� अवस्थाह� �न सक्छन्। 

(4) प्रयोगकता�को या�नसँग स���त जानकारी  

प्रयोगकता�ले इओन अथवा ASSC को सेवा प्रयोग गदा�, प्र�� �पमा इओन अथवा ASSC 

प्रदान गरेको जानकारी तथा स�ायस� हटलाइन प्रदान ग�रहेको तेस्रो प� सेवा प्रदायक 

माफ� त प्रदान गरेको जानकारी इओन र ASSC ले प्रा� अथवा भ�ारण गन� अवस्थाह� 

�न सक्छन्। प्रयोगकता�को स�ायस� हटलाइन प्रयोग �स्थित, अ� प्रयोगकता�सँगको जानकारी 

आदानप्रदानसँग स���त जानकारी प्रा� गन� अवस्थाह� पिन �न सक्छन्। 



(5) क�ुिनकेसन फङ्सन 

प्रयोगकता�ले स�ायस� हटलाइनमा अ� प्रयोगकता�सँग क�ुिनकेसन गरी, जानकारी (यसमा 

टे�, युजर प्रोफाइल, मेसेज, फोटो, त��र, अिडयो, िभिडयो, ए��केसन लगायत अ� 

जानकारी क�े� पिन पद�छ) आदानप्रदान गरी िनि�त गितिविधह�मा भाग िलएको 

ख�मा, इओन र ASSC ले यी क�ुिनकेसनको जानकारीको अिभलेख रेकड� तथा 

भ�ारण गन� अवस्थाह� �न सक्छन्। 

(6) कुिकज प्रयोग गरेको जानकारी प्रा� गन� 

स�ायस� हटलाइनमा या�ेस गदा�, इओन र ASSC ले िन� िनिद�� प्रािविधक जानकारी 

प्रा� गन�छ। इओन र ASSC का साथै �सको प्रितिनिध �ने सेवा प्रदायकले लगफाइल 

तथा ट� ्यािक� प्रिविध प्रयोग गरी, कुिकज, IP एड� ेस, टिम�नलको िकिसम, मोबाइल टिम�नल 

आइडे��फायर, ब्राउजरको िकिसम, ब्राउजरको भाषा, हेरेको पृ� तथा ए��ट पृ�, 

�ेटफम�को िकिसम, ��क सं�ा, डोमेनको नाम, �ा��ङ पृ�, हेरेको पृ� सं�ा तथा 

पृ� हेरेको क्रम, प्र�ेक पृ�को URL, िनिद�� पृ� हेरेको समय, ए��केसन अथवा 

वेबसाइटको �स्थित तथा ASSC को ए��केसन अथवा वेबसाइटमा ए��िभटी गरेको िमित र 

समय तथा अ� जानकारी प्रा� र िव�ेषण गन�छ। आ��रक प्रयोगको लािग यी 

जानकारीह� प्रयोगकता�को युजर ID न�रसँग जोिडने अवस्थाह� पिन �न सक्छन्। साथै 

ASSC ले (i)िनिद�� पृ� हेरेको छ वा छैन, अथवा इमेल खोलेको छ वा छैन िन�य गन�को 

लािग वेब िबकेन, (ii)िनिद�� प्रमोसन मेसेजबाट वत�मान प्रयोगकता� हटाउने, नयाँ इ�टल 

स्रोत िनिद�� गन�, अथवा अ� वेबसाइटमा प्रयोगकता�लाई िव�ापन प्रदान गन� काय�ह��ारा, 

अझ प्रभावकारी िव�ापन गन� स�व �ने ट� ्यािक� िप�ल लगायत अ� प्रिविधको प्रयोग 

गन� अवस्थाह� पिन �न सक्छन्। 

(7) बािहरी सेवासँग िल� गरेर प्रा� गन� जानकारी  

बािहरी सेवामा प्रयोगकता�ले प्रयोग गन� ID तथा उ� बािहरी सेवाको गोपनीयता सेिटङ 

अनुसार प्रयोगकता�ले िल� गरेको स्थानमा खुलासा गन� �ीकृत गरेको जानकारी प्रा� गन� 

अवस्थाह� �न सक्छन्। 

 



3  ���गत जानकारीको प्रयोग उ�े�  

 प्रयोगकता�ले इओन अथवा ASSC लाई प्रदान गरेको ���गत जानकारी इओन र ASSC ले 

िन� प्रयोग उ�े�को दायरा िभत्र रहेर अथवा �ो प्रा� �स्थितबाट �� प्रयोग उ�े�को दायरा 

िभत्र रहेर प्रयोग गरी, प्रयोगकता�को सहमित भएको ख�मा, ए��केसनको प्रयोगका सत�ह� 

आिदमा िभ�ै तोिकएको ख�मा अथवा कानुनी आदेश�ारा �ीकृित प्रा� गरेको ख�मा बाहेक 

अ� उ�े�को लािग प्रयोग गन�छैन। 

(1) कारखाना, पसल, अिफस तथा अ� ठाउँह�मा काम ग�ररहेको ���सँग स���त ���गत 

जानकारीको प्रयोग उ�े�   

・काय�स्थलको श्रम वातावरणको सव��ण, अनुस�ान र िव�ेषण 

・काय�स्थलमा श्रम वातावरण स��ी जानकारी स�लन 

・काय�स्थलमा सुर�ा सुिनि�त गन� 

・जानकारी िव�ेषण नितजा प्रदान गन� 

・कम�चारीको गितिविधसँग स���त स�ाह 

・प्रयोगकता�सँगको उपयु� तथा सहज स�क�  

(2) प्रयोगकता� आब� संघसंस्था (यसपिछ "आब� संघसंस्था" भिननेछ।), र �सको स�ायस� 

(यसपिछ "स�ायस�" भिननेछ।) तथा एकै उ�ोगका अ� क�नीह� (यसपिछ "एकै उ�ोगका 

अ� क�नीह�" भिननेछ।) सँग स���त ���गत जानकारीको प्रयोग उ�े�   

・प्रयोगकता�को काय�स्थलको श्रम वातावरणको सव��ण, अनुस�ान र िव�ेषण 

・प्रयोगकता�को काय�स्थलमा श्रम वातावरण स��ी जानकारी स�लन 

・प्रयोगकता�को काय�स्थलमा सुर�ा सुिनि�त गन� 

・जानकारी िव�ेषण नितजा प्रदान गन� 

・स�ायस�को गितिविधसँग स���त स�ाह 

・सरकारी काया�लयह� र आब� संघसंस्थाह�प्रितको आवेदन तथा �रपोट�ह� 

・उपयु� तथा सहज स�क�  

・�ागिजन र वेबसाइटप्रितको योगदान 



 

4 कामको िज�ा िदने 

 इओन र ASSC ले ���गत डाटाको �ा�िलङ सहयोगी क�नीलाई िज�ा िदने 

अवस्थाह� �न सक्छन्। तर िज�ा िदने ���गत डाटा, िज�ा िदएको काम पूरा गन�को लािग 

आव�क �ूनतम जानकारीमा सीिमत �नेछ। 

 

5  तेस्रो प�लाई प्रदान गन� 

 इओन र ASSC ले प्रयोगकता�को अिग्रम सहमित भएको ख�मा अथवा कानुनी आदेशले 

��कृित प्रा� ख�मा बाहेक, अ� ���गत डाटा तेस्रो प� (यसमा काम िज�ा िदएको 

क�नी पद�न।) लाई प्रदान गन�छैन। 

 

6 साझा प्रयोग 

  इओन र ASSC ले ���गत डाटा िनिद�� ���सँग साझा प्रयोग गन� ख�मा, अिग्रम 

�पमा प्रयोगकता�लाई सूिचत गन� अथवा प्रयोगकता�ले थाहा पाउने गरी रा�ेछ। 

 

7 डाटा स्थाना�रण 

⑴ इओन र ASSC ले ���गत डाटा जापान बाहेकका अ� रा�� ह�बाट ASSC को 

जापानमा रहेको काया�लयमा 

स्थाना�रण गन� अवस्थाह� �न सक्छन्। EU तथा बेलायत �ेत्रको रा��  तथा �ेत्रह�मा 

भएको कारखाना, पसल, अिफस तथा अ� ठाउँबाट ASSC को जापान िभत्र रहेको 

काया�लयमा ���गत डाटाको स्थाना�रण, जापानले प्रा� गरेको पया�� प्रमाणीकरण 

अनुसार �नेछ। 

(2) इओन र ASSC ले EU अथवा बेलायत �ेत्रबाट पया�� प्रमाणीकरण बमोिजम प्रा� गरेको 

���गत डाटालाई िवदेशमा रहेको तेस्रो प�लाई प्रदान गदा�, िन� ①～③ म�ेको कुनै 



एकमा पन� ख�मा बाहेक, स���त ���ले सहमित स��ी िनण�य गन�को लािग 

आव�क स्थाना�रण स्थानको �स्थितबारे जानकारी प्रदान गरी पिहले नै िवदेशमा भएको 

तेस्रो प�लाई ���गत डाटा प्रदान �ीकार गन� बेहोराबारे सहमित िलनुपन�छ। 

① स���त तेस्रो प�, ���गत अिधकार र फाइदाको सुर�ा स��ी, जापान समान �रमा 

भएको भनेर �ीकार ग�रएको ���गत जानकारी सुर�ा प्रणाली भएको रा�� को �पमा 

िनयमन�ारा रोिकएको रा��  भएको ख�मा 

② ���गत जानकारी �ा�िलङ क�नी र ���गत डाटा प्रा� गन� तेस्रो प� बीच, स���त 

तेस्रो प��ारा ���गत डाटाको �ा�िल�को बारेमा उपयु� तथा तक� यु� िविध (सम्झौता 

तथा अ� ढाँचाको बा�कारी �वस्था अथवा क�नी गु्रपमा बा�कारी उपायह�) �ारा, 

���गत जानकारी सुर�ा ऐन समानको ���गत जानकारीको सुर�ा स���त उपायह� 

िल� गरेर स�ालन ग�ररहेको ख�मा 

③ ���गत जानकारी सुर�ा ऐनको दफा 23 दफा उपदफा 1 को हरेक बँुदामा पन� ख�मा 

 

8  ���गत डाटाको �वस्थापन  

(1) डाटा िववरणको सहीपन कायम रा�े 

 इओन र ASSC ले ���गत डाटालाई प्रयोग उ�े� प्रा��को लािग आव�क दायरामा, 

सही तथा नयाँ िववरणलाई कायम राख्नुका साथै, प्रयोग गनु� आव�क नभएपिछ स���त 

���गत डाटा मेटाउन प्रयास गन�छ। 

(2)  सुर�ा �वस्थापन उपायह� 

 इओन र ASSC ले ���गत डाटाको चुहावट, हराउने अथवा �ित रोकथाम तथा अ� 

सुर�ा �वस्थापनको लािग आव�क तथा उिचत उपायह� अपनाउनेछ। 

(3) कम�चारीको िनरी�ण 

 इओन र ASSC ले ���गत डाटा कम�चारीह�लाई �ा�िलङ गराउँदा, ���गत 

जानकारीको सही �ा�िलङबारे पूण� �पमा जानकारी गराउनुका साथै उिचत िश�ा िदई, 

आव�क तथा उिचत सुप�रवे�ण गन�छ। 



(4) काम िज�ा िदएको क�नीको िनरी�ण 

 इओन र ASSC ले ���गत डाटा �ा�िलङको काम िज�ा िदने ख�मा, काम िज�ा 

िदएको क�नीमा उपयु� सुर�ा �वस्थापन उपायह� अपनाइएको सहयोगी काया�लय चयन 

गरी, काम िज�ा िदएको क�नीलाई आव�क तथा उिचत सुप�रवे�ण गन�छ। 

 

9 प्रिक्रयाका आधारह� 

इओन र ASSC ले िन� अवस्थाह�मा मात्र ���गत डाटा स�लन तथा प्रयोग गन�छ। 

कानुनी आधारह� िन� अनुसार रहेका छन्। 

(1) प्रयोगकता�ले आफ्नो ���गत डाटाको प्रिक्रयामा सहमित िदएको अवस्थामा। 

(2) स�ायस� हटलाइनको सेवा प्रदान गरी, प्रयोग उ�े� प्रा� गन�को लािग प्रिक्रया 

आव�क अवस्थामा। 

(3) इओन अथवा ASSC ले पालना गनु�पन� कानुनी दािय�ह� पालना गन� प्रिक्रया आव�क 

अवस्थामा। 

(4) इओन, ASSC अथवा तेस्रो प��ारा खोजी ग�रने जायज फाइदाको लािग प्रिक्रया 

आव�क अवस्थामा। "जायज फाइदा" मा ���गत डाटा प्रयोग गरी दफा 3 प्रयोग 

उ�े�को काया��यन गनु�का साथै जानकारी स�लन गरी, प्रयोग उ�े�को काया��यनको 

सुधारमा योगदान पुऱ् याउने अवस्थाह� �न सक्छन्। तर प्रयोगकता�को, िवषय गरी 

बालबािलका डाटा िबषय भएको अवस्थाको ���गत डाटाको सुर�ा आव�क आधारभूत 

अिधकार तथा �त�ता स���त अिधकारलाई प्राथिमकता िदने अवस्थामा यो िनयम लागू 

�नेछैन। 

(5) साव�जिनक िहत अथवा इओन अथवा ASSC लाई िदइएको साव�जिनक अिधकारको 

प्रयोगको लािग ग�रने 

काय� पूरा गन� प्रिक्रया आव�क अवस्थामा। 

 



10 आफूसँग रा�े ���गत डाटासँग स���त दता� 

(1) प्रयोगकता� अथवा प्रयोगकता�को प्रितिनिधबाट आफूसँग रा�े ���गत डाटाको प्रयोग 

उ�े�को जानकारी माग ग�रएको बेला, िन� अवस्थाह� बाहेक, िढलाइ नगरीकन जानकारी 

प्रदान ग�रनेछ। 

क प्रयोगकता�को पिहचान �ने आफूसँग रा�े ���गत डाटाको प्रयोग उ�े� �� ख�मा 

ख प्रयोगकता� अथवा तेस्रो प�को �ान, शरीर, स�ि� तथा अ� अिधकार र फाइदामा 

हािन पुऱ् याउने खतरा भएको ख�मा 

ग इओन अथवा ASSC को अिधकार अथवा जायज फाइदामा हािन �ने खतरा भएको 

ख�मा 

घ राि�� य िनकाय अथवा स्थानीय साव�जिनक संघसंस्थाले कानुनी आदेश�ारा तोिकएका 

मािमलाह� पूरा गन�को लािग सहयोग गनु� आव�क भएको अवस्थामा, स���त काय� 

पूरा गन� बाधा पुऱ् याउने खतरा भएको ख�मा 

(2) प्रयोगकता� अथवा प्रयोगकता�को प्रितिनिधबाट आफूसँग रा�े ���गत डाटाको खुलासाको 

माग ग�रएको ख�मा, िन� अवस्थाह� बाहेक, िढलाइ नगरीकन जानकारी प्रदान ग�रनेछ। 

क प्रयोगकता� अथवा तेस्रो प�को �ान, शरीर, स�ि� तथा अ� अिधकार र फाइदामा 

हािन पुऱ् याउने खतरा भएको ख�मा 

ख इओन अथवा ASSC को कामको उपयु� ढंगमा काया��यनमा उ�ेखनीय बाधा 

पुऱ् याउने खतरा भएको ख�मा 

ग कानुनी आदेशको उ��न गन� ख�मा 

(3) प्रयोगकता� अथवा प्रयोगकता�को प्रितिनिधबाट आफूसँग रा�े ���गत डाटाको संशोधन, 

थप, मेटाउने माग ग�रएको ख�मा, िढलाइ नगरीकन सव��ण गरी, नितजा बमोिजम 

उपयु� उपायह� अपनाई, प्रयोगकता�लाई स�क�  ग�रनेछ। 

(4) प्रयोगकता� अथवा प्रयोगकता�को प्रितिनिधबाट आफूसँग रा�े ���गत डाटाको प्रयोग 

स्थिगत अथवा मेटाउन माग भएको ख�मा, माग गनु� पछािड कारण भएको कुरा प�ा 

लागेको बेला, सही ढंगमा आव�क काय�ह� ग�रनेछ। 

(5) प्रयोगकता� अथवा प्रयोगकता�को प्रितिनिधबाट आफूसँग रा�े ���गत डाटाको प्रिक्रया 



प्रितब�को माग भएको ख�मा, सही ढंगमा आव�क काय�ह� ग�रनेछ। 

(6) प्रयोगकता� अथवा प्रयोगकता�को प्रितिनिधबाट आफूसँग रा�े ���गत डाटालाई संरचना 

बनाई, सामा� �पमा प्रयोग गरी, अथवा मेिसन�ारा �रिडङ गन� स�े ढाँचामा िलनको लािग 

माग ग�रएको ख�मा, सही ढंगमा आव�क काय�ह� ग�रनेछ। साथै प्रयोगकता� अथवा 

प्रयोगकता�को प्रितिनिधसँग, स���त डाटालाई इओन अथवा ASSC लाई बाधा नपुऱ् याईकन, 

अ� �वस्थापकमा सान� अिधकार �नेछ। 

(7) प्रयोगकता� अथवा प्रयोगकता�को प्रितिनिधबाट, इओन अथवा ASSC अथवा तेस्रो प��ारा 

खोजी ग�रने जायज फाइदाको उ�े�को लािग प्रिक्रयाको आव�कता बमोिजम आफ्नो 

���गत डाटाको प्रिक्रयामा िवरोध जनाइएको ख�मा, सही ढंगमा आव�क काय�ह� 

ग�रनेछ। 

(8) प्रयोगकता�सँग, आफूसँग स���त कानुनी प्रभाव पन� स�े अथवा उ� प्रयोगकता�लाई 

समान �पमा ठूलो असर पान� प्रोफाईिलङ ज�ा �चािलत प्रिक्रयामा मात्र आधा�रत िनण�य 

नगन� अिधकार �नेछ। 

(9) आिघ�ो 8 को मागको ख�मा, 13 मा ले�खएको हाम्रो क�नीको काउ�रमा 

पठाउनुहोस्। प्रदान ग�रएको ���गत जानकारी, प्रयोगकता�बाट ग�रएको मागको लािग 

आव�क काय�ह� गन� उ�े�ले प्रयोग गरी, कडाइका साथ भ�ारण ग�रनेछ। िबजक तथा 

संल� कागजातह� भने िफता� नपठाइने कुरा बुिझिद�होला। 

 

11 पिहचान न�ने गरी प्रशोिधत ग�रएको जानकारीको बारेमा 

इओन र ASSC ले कानुनी आदेश आिदको आधारमा ���को पिहचान र ���गत 

जानकारीको पुनस्था�पना गन� नस�े गरी उपयु� िविध�ारा प्रशोिधत ग�रएको पिहचान न�ने 

गरी प्रशोिधत ग�रएको जानकारी प्रा� गरी, िव�ेषण, छानिबन, सव��ण आिदमा उपयोग 

गनु�का साथै, काममा आव�क दायरामा, स���त जानकारी, पिहचान न�ने गरी प्रशोिधत 

ग�रएको जानकारी भएको कुरालाई खुलाई, यो िनर�र �पमा तेस्रो प�लाई प्रदान गन� 

अवस्थाह� �न्छ। EU अथवा बेलायत �ेत्रबाट पया�� प्रमाणीकरण बमोिजम प्रा� गरेको 

���गत जानकारीको स�भ�मा, ASSC ले प्रशोधन िविध आिद जानकारी (यसलाई पिहचान 



न�ने गरी प्रशोिधत ग�रएको जानकारी तयार गदा� प्रयोग ग�रएको ���गत जानकारीबाट 

मेिटएको प�रभाषा तथा ���गत पिहचान कोड लगायत प्रशोधन िविधसँग स���त 

जानकारी (�ो जानकारी प्रयोग गरी स���त ���गत जानकारी पुनस्था�पना गन� स�े 

कुरामा मात्र सीिमत �नेछ।) लाई भिनन्छ) मेट्नाले, कसैले पिन प्रशोधन ग�रएको ���को 

पुनः  पिहचान गन� अस�व �न्छ। प्रदान गन� पिहचान न�ने गरी प्रशोिधत ग�रएको जानकारी 

मा �ने ���सँग स���त जानकारीको िवषय तथा पिहचान न�ने गरी प्रशोिधत ग�रएको 

जानकारी प्रदान िविध िन� अनुसार रहेको छ। 

 

(1) तयार गन� पिहचान न�ने गरी प्रशोिधत ग�रएको जानकारी  

  िल�, उमेर ज�ा जानकारी  

परामश� िववरणसँग स���त जानकारी  

(2)  तेस्रो प�लाई प्रदान गन� पिहचान न�ने गरी प्रशोिधत ग�रएको जानकारी  

(i) तेस्रो प�लाई प्रदान गन� पिहचान न�ने गरी प्रशोिधत ग�रएको जानकारीमा �ने 

���सँग स���त जानकारीको िवषय 

िल�, उमेर ज�ा जानकारी  

परामश� िववरणसँग स���त जानकारी  

(ii) पिहचान न�ने गरी प्रशोिधत ग�रएको जानकारी प्रदान गन� िविध 

  उपयु� या�ेस �वस्थापन गरी सभ�र, ���गत इमेल, अथवा �लाक वा होम 

िडिलभरी�ारा प्रदान गन� 

 

12  ���गत डाटा आफूसँग रा�े अविध  

इओन अथवा ASSC ले प्रयोगकता�ले अकाउ� ब� नगरेस� प्रयोगकता�को ���गत डाटा 

रा�ेछ। अकाउ� मेटाउने अनुरोध प्रा� गरेपिछ पिन, सुर�ा तथा गलत प्रयोग रोकथामको 

लािग इओन अथवा ASSC ले आव�कता अनुसार िनिद�� प्रयोगकता�को डाटा रा�े 

अवस्थाह� �न सक्छन्। 



 

 

13 सोधपुछ आिद तथा गुनासो �वस्थापन काउ�र 

सामा� स��िलत संस्था द �ोबल अलाय� फर स�ेनेबल स�ाइ चेन 

 इओन स�ायस� हटलाइन काया�लय 

〒: 211-0006  

कानगावा िज�ा कावासाकी सहर नाकाहारा वडा मा�को दोओरी 1-653-7 तोवा िसिटकोप 

िसनमा�को कोठा नं. 202 

फोन: 0120-916-429 (मु� लाइन)  

फोन खुला समय: 9:00 दे�ख 17:00 स� 

(तर शिनबार, आइतबार, साव�जिनक िबदा तथा हाम्रो क�नीको िबदाको िदन बाहेक।)  

E-mail: voice_aeon@g-assc.org 

 

14  गोपनीयता नीितको संशोधनबारे 

 इओन र ASSC ले यस नीितको िववरणलाई उपयु�को �पमा समी�ा गरी, आव�कता 

अनुसार प�रवत�न गन� अवस्थाह� �न सक्छन्। ��ो अवस्थामा, संशोधन सं�रण साव�जिनक 

िमितदे�ख प�रवत�न पिछको गोपनीयता नीित लागू �नेछ। 

 

 

स्थापना 2020 साल िडसे�र 15 ता�रख 

 


