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NY State of NY State of Health  شارٹ ميسج سروس کو")Short Message Service, SMS (" يا ٹيکسٹ يا ملٹی ميڈيا
پر ") سروس("ست آپ کے موبائل فون اطالعات براه راکی ") Multimedia Messaging Service, MMS("ميسجنگ سروس 

، چاہے ہماری ويب سائٹ کے ذريعے اندراج کروا کر يا ٹيکسٹ ميسج کے ")آپٹ ان کر کے("بهيجنے کی منظوری دے کر 
ذريعے، آپ ہميں معلومات فراہم کرتے ہيں، جو ہميں موصول ہوتے ہيں اور ہم محفوظ کرتے ہيں جيسا کہ ذيل ميں مزيد بيان کيا 

 گيا ہے۔

 معلومات جو ہم اکٹها کرتے ہيں

فون کيريئر کی معلومات، سروس کے سلسلے ميں ہم آپ سے جو معلومات اکٹها کرتے ہيں ان ميں آپ کا سيل فون نمبر، آپ کے 
اور تاريخ، وقت، اور آپ کے متنی پيغامات کا مواد، بشمول متنی پيغام کی معرفت جو معلومات مہيا کرنے کا آپ انتخاب کرتے وه 

شامل ہو سکتی ہيں۔ ہم يہ معلومات اپنی رازداری کی پاليسی کے مطابق آپ سے رابطہ کرنے کے ليے اور آپ ہم سے جن 
است کرتے ہيں وه فراہم کرنے کے ليے استعمال کر سکتے ہيں۔ آپ کو متنی پيغام کے ذريعے کوئی ذاتی سروسز کی درخو

 معلومات جمع نہيں کروانی چاہيے۔

 ہم جو معلومات اکٹها کرتے ہيں انہيں کس طرح استعمال کرتے ہيں

ن کے مطابق، ٹيکسٹنگ سروس چالنے کے سروس کے ذريعے اکٹها کرده معلومات کو اس رازداری کی پاليسی يا قابل اطالق قانو
 ليے، جيسے آپ کے آپٹ ان اور آپٹ آؤٹ کے انتخاب کو ٹريک کر کے، يا آئنده پيغامات بهيجنے کے ليے استعمال کيا جاتا ہے۔

 معلومات جو ہم شيئر کرتے ہيں

نہيں کرتے ہيں، سوائے اس کے جو ہم آپ کی ذاتی طور پر قابل شناخت معلومات آپ کی منظوری کے بغير فريقين ثالث کو فراہم 
 اس رازداری کی پاليسی ميں بيان کی گئی ہيں۔

ہم کوئی بهی ذاتی معلومات، بشمول ذاتی طور پر قابل شناخت معلومات، جنہيں ہم ضروری گمان کريں، اپنی کلی صوابديد پر، 
رنے کے ليے، بشمول ہميں پيش کرده پروانۂ کسی قابل اطالق قانون، ضابطہ، يا قانونی عمل يا حکومت کی درخواست کی تعميل ک

طلبی يا وارنٹس کا جواب دينے کے ليے، يا فريب کا پتہ لگانے، اس کی روک تهام يا تفتيش کرنے کے سلسلے ميں فراہم کر 
 سکتے ہيں۔ 

ے خدمات انجام ہم آپ کی کچه ذاتی طور پر قابل شناخت معلومات اپنے ان ٹهيکيداروں کو جو ہماری ہدايات پر ہماری جانب س
ديتے ہيں، جيسے ہمارا کال سنٹر چالنے والے ٹهيکيدار کو فراہم کر سکتے ہيں۔ ہم ان ٹهيکيداروں کو معلومات کا استعمال يا افشاء 

 کرنے کی اجازت نہيں ديتے ہيں سوائے اس کے جو اس رازداری کی پاليسی ميں مذکور ہے۔

 

 

 



 

 اس رازداری کی پاليسی ميں تبديلياں

گاہے بگاہے اور آپ کو پيشگی نوٹس ديے بغير اس رازداری کی پاليسی پر نظر ثانی کر سکتے ہيں۔ موجوده رازداری کی ہم 
پاليسی کی مؤثر تاريخ پاليسی کے اوپری حصے ميں پوسٹ کی جائے گی۔ چونکہ ہم کبهی بهی تبديلياں کر سکتے ہيں، لہذا ہماری 

ی پاليسی سے رجوع کريں۔ براه کرم نوٹ کر ليں کہ آپ کی ذاتی طور پر قابل کہ آپ موقع بموقع اس رازداری ک سفارش ہے
شناخت معلومات کو استعمال کرنے کے ہمارے حقوق وه معلومات استعمال کيے جانے کے وقت نافذ العمل رازداری کی پاليسی پر 

تو، آپ کو سروس کی شرائط ميں  مبنی ہوں گے۔ اگر آپ کو اس پاليسی کی اپ ڈيٹ شده شرائط ميں سے کسی پر اعتراض ہے
بيان کرده پراسس کے ذريعے سروس کا اپنا استعمال بند کر دينا ضروری ہے۔ اس رازداری کی پاليسی ميں ہوئی تبديليوں سے آپ 

کو مطلع کر ديے جانے کے بعد سروس کا استعمال جاری رکه کر، آپ نظر ثانی شده رازدار کی پاليسی کا پابند رہنے کے سے 
 کرتے ہيں۔ اتفاق

 


