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" אדער SMSקורצע מעסעדזש סערוויס ("זאל שיקן  NY State of Healthדורכן צושטימען ("אפטינג אין") אז 
עקט צו אייער מאביל טעלעפאן (די מעלדונגען דיר") MMSמידיא מעסעדזשינג סערוויס ("-טעקסט) אדער מולטי

"סערוויס"), סיי דורך איינשרייבן דורך אונזער וועבסייט אדער דורך טעקסט מעסעדזש, שטעלט איר אונז צו 
 אינפארמאציע, וואס מיר באקומען און לייגן אוועק ווי עס ווערט ווייטער געשילדערט אונטן.

 אינפארמאציע וואס מיר זאמלען

נומער, אינפארמאציע וואס מיר זאמלען פון אייך אין פארבינדונג מיט די סערוויס קען ארייננעמען אייער סעלפאן 
אייער טעלעפאן קעריער'ס נאמען, און דער דאטום, צייט און אינהאלט פון אייער טעקסט מעסעדזשעס, 

אריינגערעכנט סיי וועלכע אינפארמאציע וואס איר וועלט אויס אונז צו געבן דורך טעקסט מעסעדזש. מיר קענען 
סי זיך צו פארבינדן מיט אייך און צו צושטעלן די נוצן די אינפארמאציע אין איינקלאנג מיט אונזער פריוואטקייט פאלי

סערוויסעס וואס איר פארלאנגט פון אונז.  איר זאלט נישט אריינגעבן קיין שום פערזענליכע אינפארמאציע דורך 
 טעקסט מעסעדזש.

 ווי אזוי מיר נוצן די אינפארמאציע וואס מיר זאמלען

ענוצט צו אנפירן די טעקסטינג סערוויס, אזוי ווי דורך נאכגיין די אינפארמאציע געזאמלט דורך די סערוויס ווערט ג
אוט אויסוואל, אדער פאר שיקן צוקונפטיגע מעסעדזשעס, אויסגעשטעלט צו די -אין אדער אפט-אייער אפט

 פריוואטקייט פאליסי און גילטיגע געזעץ.

 אינפארמאציע וואס מיר טיילן מיט:

ידענטיפיצירבארע אינפארמאציע צו קיין דריטע פארטייען אן אייער מיר שטעלן נישט צו אייער פערזענליכע א
 צושטימונג, אויסער ווי עס שטייט אין דעם פריוואטקייט פאליסי.

מיר קענען ארויסגעבן סיי וועלכע אינפארמאציע, אריינגערעכנט פערזענליכע אידענטיפיצירבארע אינפארמאציע, 
יינציגסטע פאליסי, רעגולאציעס, אדער לעגאלע פראצעדור אדער וואס מיר זעען אלס נויטיג, לויט אונזער א

רעגירונג פארלאנג, אריינגערעכנט צו רעאגירן צו סובפינעס אדער וואראנטס וואס מען געבט אונז, אדער אין 
 פארבינדונג מיט אנטפלעקונג, פארמיידונג אדער אויספארשונג פון שווינדל. 

פערזענליכע אידענטיפיצירבארע אינפארמאציע מיט אונזערע קאנטראקטארס מיר קענען מיטטיילן טייל פון אייער 
וואס פירן דורך סערוויסעס אין אונזער נאמען באזירט אויף אונזערע אנווייזונגען, אזוי ווי דער קאנטראקטאר וואס 

י אינפארמאציע פירט אן אונזער קאל צענטער. מיר אויטאריזירן נישט די קאנטראקטארס צו נוצן אדער ארויסגעבן ד
 סיידן ווי דערקלערט אין די פריוואטקייט פאליסי.

 

 

 

 



 

 ענדערונגען צו די פריוואטקייט פאליסי

מיר קענען איבערמאכן די פריוואטקייט פאליסי פון צייט צו צייט און אן קיין פריערדיגע מעלדונג צו אייך. די גילטיגע 
שטיין אויבן פון די פאליסי. וויבאלד מיר קענען מאכן ענדערונגען דאטום פון די יעצטיגע פריוואטקייט פאליסי וועט 

צו יעדע צייט, ראטן מיר אז איר זאלט פון צייט צו צייט איבערקוקן די פריוואטקייט פאליסי. ביטע באמערקט אז 
אונזערע רעכטן צו נוצן אייער פערזענליכע אידענטיפיצירבארע אינפארמאציע וועט זיין באזירט אויך די 

ריוואטקייט פאליסי וואס איז אין קראפט אין די צייט וואס די אינפארמאציע ווערט גענוצט. אויב איר שטעלט זיך פ
קעגן צו סיי וועלכע פון די אפדעיט'עד טערמינען פון די פאליסי, מוזט איר אפשטעלן אייער באנוץ פון די סערוויס 

ינען פון באנוץ.  דורכן פארזעצן צו נוצן די סערוויס דורך דעם פראצעדור וואס ווערט געשילדערט אין די טערמ
נאכדעם וואס מען האט אייך געמאלדן וועגן ענדערונגען צו די פריוואטקייט פאליסי, זענט איר איינשטימיג צו זיין 

 געבינדן דורך די איבערגעמאכטע פריוואטקייט פאליסי.

 


