අවසන් වරට යාවත්කාලීන කරන ලද්දද් – 22nd December 2020

රහස්යතා ස්හ කුකී ප්රතිපත්තතිය
අපදේ පාරිද ෝගිකයින්දේ දපෞද්ගලිකත්වය ආරක්ෂා කිරීම FastRupee ආයතනදේ හා එහි
දසේවකයින්දේ ප්රමුඛතාවය දේ. අපි ඔබදේ විශේවාසය අගය කරන අතර ඔබදේ දත්ත හා සංදේදී දතාරතුරු
ප්රදේශදමන් හසුරුවන්දනමු. FastRupee අපි , පාරිදබෝගියකින්දේ දත්ත දහෝ කිසිදු සංදේදී දතාරතුරක්
පරිබාහිර පාර්ශේව වලට ලබා දීමක් දහෝ හුවමාරු කිරීමක් දනාකරයි. ඔබට අවශය වන දසේවාවන් ලබාදීම
සදහා, ඔබදේ දත්ත හා සංදේදී දතාරතුරු වලට සීමිත ප්රදේශයක් අපදේ දසේවකයින්ට ලබා දී ඇත . ඔබදේ
දත්ත හා සංදේදී දතාරතුරු වල සුරක්ිතබාවය පවත්වාගැනීදේ අවශයතාවය අපි සේූර්ණදයන්ම
වටහාදගන ඇති අතර ඒවා රඳවා ගැනීම සහ ාවිතය පාලනය කරන නියමයන් සහ දකාන්දද්සි ඔබ
වටහාදගන ඇති බවට සහතික කර ගැනීමට අපි කැමැත්දතමු.

තතාරතුරු එකතු කිරීම
අපදේ පාරිද ෝගිකයින්දේ සහ දසේවාදායකයින් සමඟ ගනුදදනු කිරීදේදී ඔවුන්දේ මූලය අවශයතා
අවදබෝධ කර ගැනීමට සහ අපදේ වයාපාරික කටයුතු සාර්ථකව කිරීමට අදාළ යැයි පිළිගත් පුද්ගලික
දතාරතුරු අපි රැසේ කරන්දනමු. පාරිදබෝගිකයන්දේ දත්ත හා සංදේදී දතාරතුරු (ජනවාර්ගික සේ වය,
ආගමික දහෝ දාර්ශනික විශේවාසයන්, දද්ශපාලන දහෝ දවළඳ සංගේවල සාමාජිකත්වය දහෝ දසෞඛයය වැනි
දතාරතුරු), අවසරයකින් දතාරව රැසේ දනාකරන්දනමු.

අපි තතාරතුරු රැස්් කරන්තන් තකතස්්ද?
ඔබ අපදේ දවබ් අඩවිය හරහා දසේවාවක් සඳහා ඉල්ලුේ කරන විට, අපදේ අදලවිකරණ දැන්ීේ හරහා,
අපදේ තරඟ දහෝ සමීක්ෂණවලට සහ ාගී වන විට, අපදේ දවළඳ දැන්ීේ දහෝ විදුත් තැපෑලට ප්රතිචාර
දැක්ූ විට දහෝ ඔබ අපට දතාරතුරු ලබා දුන් විට.අපි එම දතාරතුරු දුරකථනදයන් දහෝ අන්තර්ජාලය
හරහා රැසේ කරන්දනමු. පහත සදහා දතවන පාර්ශවයන් හරහාද අපට දත්ත හා දතාරතුරු එකතු කළ හැකිය:
• හවුල්ලකරුවන්
• ප්රසිද්ිදේ ලබා ගත හැකි දතාරතුරු ප්ර වයන්.
• දවබ් අඩවි හරහා
අපදේ දවබ් අඩවියට පිරික්සන සෑම අදයකුටම , අපදේ දවබ් දසේවාදායකයා පාරිද ෝගිකයාදේ දඩාදේන්
නාමය සහ විදුත් තැපැල්ල ලිපිනය සේවයංක්රීයව හඳුනා ගනී (හැකි සෑම අයුරකින්ම). පරිශීලකයින් විසින්
ප්රදේශ ූ තනි පිටුවල සමසේත දතාරතුරු එක්රැසේ කිරීම, නිශේිත පිටු සඳහා ගත කරන සාමානය කාලය,
පරිශීලකදයකු ඔහුදේ / ඇයදේ ආපසු පැමිණීදේදී හඳුනා ගැනීම ආදිය සඳහා 'කුකීසේ' නේ තාක්ෂණය
ාවිතා කළ හැකිය.

අතිරික්තයන්තෙන් තතාරව කිසිවක් අනාවරණය තනාතේ
නිතීමය අවසර දීමකින් දතාරව, අපදේ පාරිද ෝගිකයින්දේ කිසිඳු පුද්ගලික දතාරතුරක් කිසිදවකුට
අනාවරණය දනාකරන්දනමු. එනමුත් අදලවිකරණ කටයුතු සඳහා, රැසේ කරගත් දතාරතුරු ඉහත සඳහන්
අදලවිකරණ දසේවා සපයන සමාගේවලට දහෝ අප හා ඒකාබද්ධ අදලවිකරණ ගිවිසුේ ඇති දවනත් මූලය

ආයතනවලට අනාවරණය කළ හැක. එම දතවන පාර්ශවයන් දවනත් කිසිදු කටයුත්තක් සඳහා එම
දතාරතුරු ාවිතා දනාකිරීමට ගිවිසුේගතව එකඟ දේ.

තවනත්ත තවබ් අඩවි වලට ස්බැඳි
දවබ් අඩවිය හරවා යන ඕනෑම සබැඳියක් ඔබ අනුගමනය කරන්දන් නේ (උදාහරණ , සේවාධීනව ක්රියාත්මක
සමාජ ජාල වන Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram සහ දවනත් දවබ් අඩවි), දමම රහසයතා
ප්රතිපත්තිය තවදුරටත් අදාළ දනාදේ - එනේ, දවනත් දවබ් අඩවි වල රහසයතා ප්රතිපත්ති සහ ඒවාදේ
ාවිතයනුත් , දවනත් පාර්ශවයන් පාලනය කරනු ලබන්දන්ත්, ඔවුන්දේ ාවිත නියමයන් සහ රහසයතා
ප්රතිපත්ති වලට අනුකුලවයි.

රහස්යභාවය ස්හ සුරක්ිතභාවය
ඔබට දසේවාවන් සැපයීමට, ඔබදේ පුද්ගලික දතාරතුරු සදහා සීමිත ප්රදේශයක් අපදේ දසේවකයින්ට අපි
ලබා දදමු.
ඔබදේ පුද්ගලික දතාරතුරු ආරක්ෂා කිරීම සඳහා දෙඩරල්ල ප්රමිතීන්ට අනුකූල වන ද ෞතික,
ඉදලක්දරානික සහ කාර්ය පටිපාටික ආරක්ෂණ අපි පවත්වාදගන යන්දනමු. ඔබදේ පුද්ගලික දතාරතුරු
ආරක්ෂා කිරීම සඳහා අපි දමම සාධාරණ උත්සාහයන් ගන්නා අතරම, අන්තර්ජාලය හරහා දහෝ දවනත්
දපාදු ජාලයක් හරහා කිසිදු පද්ධතියක් දහෝ දත්ත සේදේෂණය කිරීම 100% ආරක්ිත බව සහතික කළ
දනාහැක.

තවනස්් කිරීම්
FastRupee ආයතනය වරින් වර දමම රහසයතා ප්රතිපත්තියට යාවත්කාලීන කිරීමක් දහෝ දවනසේ කිරීමක්
කරනු ඇත. කිසියේ දවනසක් සිදු කර ඇත්නේ, පිටුදේ ඉහළින් ඇති “අවසන් වරට යාවත්කාලීන කරන
ලද” දිනය, එවැනි දවනසේකමක් සිදුකරන ලද දිනය යාවත්කාලීන කරනු ඇත. දවනසේකේ සඳහා වරින් වර
දමම පිටුව පරීක්ෂා කිරීමට වග බලා ගන්න.

ඉල්ලීම් ස්හ පැමිණිලි
ඔබදේ පුද්ගලික දත්ත කිසිවක් අනිසි දලස ාවිතා කර ඇත්නේ දහෝ දවනත් ආකාරයකින් සේමුතියක්
ඇතිී තිදබන බවට ඔබට හැදගන්දන්නේ, ඔබදේ විමසීේ සහ පැමිණිලි දසේවා සැපයුේකරු දවත අදාළ
සේබන්ධතාවයට අනුකූලව ඉදිරිපත් කළ හැකිය. පහත දක්වා ඇති විසේතර මගින් එවැනි කරුණු සාකච්ඡා
කළ හැකි අතර එවැනි සියු පැමිණිලි දින 30 (තිහ) ක් ඇතුළත විසඳනු ඇත.
එවැනි පැමිණිලි දගානු කිරීම ඔබ ඔබදේ කැමැත්ත ඉල්ලලා අසේකර ගැනීමට දපර සිදුකරන කිසිදු
ක්රියාවලියක නීතයානුකූල ාවයට බලපාන්දන් නැත.
පැමිණිලි සඳහා කරුණාකර අමතන්න +94117749444
දහෝ විදුත් තැපෑල - info@fastrupee.lk

