ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੋਟਿਸ
ਨਵ ਾਂ ਡ ਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕਨੂੰ ਨ - ਡ ਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ 2018 (DPA) ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਡੇਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ
ਰੈਗਲੇ ਸ਼ਨ (GDPR) - 25 ਮਈ 2018 ਨੂੰ ਲ ਗ ਕੀਤ ਗਗਆ ਸੀ। ਇਹ ਗੋਪ੍ਨੀਯਤ ਨੋਗਟਸ ਤੁ ਹ ਡੇ ਲਈ
ਇਹ ਸਮਝਣ ਗਵਿੱਚ ਅਸ ਨ ਬਣ ਉਣ ਲਈ ਅਪ੍ਡੇਟ ਕੀਤ ਗਗਆ ਹੈ ਗਕ ਅਸੀ ਾਂ ਗਕਹੜੇ ਗਨਿੱ ਜੀ ਡੇਟ ਤੇ ਕ ਰਵ ਈ
ਕਰ ਾਂਗੇ, ਗਕਵੇਂ ਅਤੇ ਗਕਉ|ਾਂ
ਇਹ ਗੋਪ੍ਨੀਯਤ ਨੋਗਟਸ ਨੂੰ ਗਤੂੰਨ ਗਹਿੱਗਸਆਾਂ ਗਵਿੱਚ ਵੂੰਗਡਆ ਗਗਆ ਹੈ:
•
•
•

ਭ ਗ 1: ਅਸੀ ਾਂ ਤੁ ਹ ਡੇ ਗਨਿੱ ਜੀ ਡੇਟ ਤੇ ਗਕਵੇਂ ਪ੍ਰਗਕਗਰਆ ਕਰਦੇ ਹ ਾਂ
ਭ ਗ 2: ਉਸ ਗਨਿੱ ਜੀ ਡੇਟ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਤੁ ਹ ਡੇ ਅਗਿਕ ਰ
ਭ ਗ 3: ਹੋਰ ਉਪ੍ਯੋਗੀ ਜ ਣਕ ਰੀ

ਕੈਂਟ ਪ੍ੁਗਲਸ ਦ ਮੁਿੱਖ ਕ ਾਂਸਟੇਬਲ ਸਚਨ ਕਗਮਸ਼ਨਰ ਕੋਲ 'ਕੂੰਟਰੋਲਰ' ਵਜੋਂ ਰਗਜਸਟਰਡ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ
ਬਣ ਉਣ ਲਈ ਪ੍ ਬੂੰਦ ਹੈ ਗਕ ਕੈਂਟ ਪ੍ੁਗਲਸ ਡ ਟ ਸੁਰਿੱਗਖਆ ਕ ਨੂੰ ਨ ਦੇ ਅਨੁ ਸ ਰ ਸ ਰੇ ਗਨਿੱ ਜੀ ਡੇਟ ਨੂੰ ਸੂੰਭ ਲਦੀ
ਹੈ| ਮੌਗਕਆਾਂ 'ਤੇ ਚੀਫ਼ ਕ ਾਂਸਟੇਬਲ ਇਿੱਕ ਜ ਾਂ ਵਿੇਰੇ ਹੋਰ ਕੂੰਟਰੋਲਰ ਾਂ ਨ ਲ ਸੂੰਯੁਕਤ ਕੂੰਟਰੋਲਰ ਵਜੋਂ ਕੂੰਮ ਕਰ
ਸਕਦ ਹੈ|
ਕੈਂਟ ਪ੍ੁਗਲਸ ਇਿੱਕ 'ਸਮਰਿੱਥ ਅਥ ਰਟੀ' ਹੈ ਗਜਵੇਂ ਗਕ DPA ਦੀ ਿ ਰ 30 ਗਵਿੱਚ ਪ੍ਗਰਭ ਸ਼ਤ ਕੀਤ ਗਗਆ ਹੈ|
ਨਵੇਂ ਕ ਨੂੰ ਨ ਦੀਆਾਂ ਜ਼ਰਰਤ ਾਂ ਦੇ ਅਨੁ ਸ ਰ ਕੈਂਟ ਪ੍ੁਗਲਸ ਦੁਆਰ ਇਿੱਕ ਡੇਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਅਫਸਰ ਗਨਯੁ ਕਤ ਕੀਤ
ਗਗਆ ਹੈ. ਡ ਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਅਫਸਰ ਇਿੱਕ ਸੁਤੂੰਤਰ ਭਗਮਕ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਸੁਗਨਸ਼ਗਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗਜ਼ੂੰਮੇਵ ਰ ਹੈ ਗਕ
ਰਿੱਖੀ ਗਈ ਗਨਿੱ ਜੀ ਜ ਣਕ ਰੀ 'ਤੇ ਕ ਨੂੰ ਨ ਦੀਆਾਂ ਗਨਰਿ ਰਤ ਗਜ਼ੂੰਮੇਵ ਰੀਆਾਂ ਦੇ ਅਨੁ ਸ ਰ ਪ੍ਰਗਕਗਰਆ ਕੀਤੀ ਜ ਾਂਦੀ
ਹੈ| ਨਵ ਾਂ ਕ ਨੂੰ ਨ, ਪ੍ਗਹਲੀ ਵ ਰ, ਉਨ੍ ਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਗਡਉਟੀਆਾਂ ਗਦੂੰਦ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ ਾਂ ਨੂੰ ਕ ਨੂੰ ਨ ਦੁਆਰ ਗਨਭ ਉਣੇ
ਚ ਹੀਦੇ ਹਨ|
ਡੇਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਅਫਸਰ ਤੁ ਹ ਨੂੰ ਸਲ ਹ ਅਤੇ ਸਹ ਇਤ ਪ੍ਰਦ ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪ੍ਲਬਿ ਹੈ ਜੇ ਤੁ ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ
ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜ ਾਂ ਗਚੂੰਤ ਵ ਾਂ ਹਨ ਗਕ ਕੈਂਟ ਪ੍ੁਗਲਸ ਤੁ ਹ ਡੇ ਗਨਿੱ ਜੀ ਡੇਟ ਦੀ ਪ੍ਰਗਕਗਰਆ ਗਕਵੇਂ ਕਰਦੀ ਹੈ| ਡ ਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ
ਅਫਸਰ ਦੇ ਸੂੰਪ੍ਰਕ ਵੇਰਵੇ ਇਸ ਨੋਗਟਸ ਦੇ ਅੂੰਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪ੍ ਏ ਜ ਸਕਦੇ ਹਨ|
ਕੈਂਟ ਪ੍ੁਗਲਸ ਕੋਲ ਸਚਨ ਸੁਰਗਿੱ ਖਆ ਅਤੇ ਸ਼ ਸਨ ਗਵਭ ਗ ਦੇ ਗਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਇਿੱਕ ਪ੍ਬਗਲਕ ਗਡਸਕਲੋ ਜ਼ਰ ਟੀਮ ਵੀ
ਹੈ, ਜੋ ਨਵੇਂ ਕ ਨੂੰ ਨ ਦੇ ਅਿੀਨ ਅਗਿਕ ਰ ਾਂ ਦੀਆਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਾਂ ਨੂੰ ਸੂੰਭ ਲਦੀ ਹੈ| ਪ੍ਬਗਲਕ ਗਡਸਕਲੋ ਜ਼ਰ ਟੀਮ
(PDT) ਦੇ ਸੂੰਪ੍ਰਕ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਇਸ ਗੋਪ੍ਨੀਯਤ ਨੋਗਟਸ ਗਵਿੱਚ ਸ਼ ਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ|
ਕੈਂਟ ਪ੍ੁਗਲਸ ਡ ਟ ਸੁਰਿੱਗਖਆ ਕ ਨੂੰ ਨ ਅਿੀਨ ਆਪ੍ਣੀਆਾਂ ਗਜ਼ੂੰਮੇਵ ਰੀਆਾਂ ਅਤੇ ਗਜ਼ੂੰਮੇਵ ਰੀਆਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੂੰਭੀਰਤ
ਨ ਲ ਲੈਂ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਗਨਸ਼ਗਚਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਗਕ ਪ੍ੁਗਲਸ ਸੇਵ ਗਵਿੱਚ ਗਵਅਕਤੀਆਾਂ ਦੇ ਗਵਸ਼ਵ ਸ ਅਤੇ
ਗਵਸ਼ਵ ਸ ਨੂੰ ਸੁਰਿੱਗਖਅਤ ਅਤੇ ਬਣ ਈ ਰਿੱਖਣ ਲਈ ਗਨਿੱ ਜੀ ਡੇ ਟ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੂੰਗ ਨ ਲ ਸੂੰਭ ਗਲਆ ਜ ਵੇ|

ਭਾਗ 1: ਅਸੀ ੀਂ ਤੁ ਹਾਡੇ ਟਨਿੱ ਜੀ ਡੇ ਿਾ ਦੀ ਪਰਟਿਟਿਆ ਟਿਵੇਂ ਿਿਦੇ ਹਾੀਂ?
ਅਸੀ ੀਂ ਟਨਿੱ ਜੀ ਡੇ ਿਾ ਦੀ ਪਰਟਿਟਿਆ ਟਿਉ ੀਂ ਿਿਦੇ ਹਾੀਂ?

ਕੈਂਟ ਪ੍ੁਗਲਸ ਦੋ ਗਵਆਪ੍ਕ ਉਦੇਸ਼ ਾਂ ਲਈ ਗਨਿੱ ਜੀ ਡੇਟ ਦੀ ਪ੍ਰਗਕਗਰਆ ਕਰਦੀ ਹੈ: a) 'ਕ ਨੂੰ ਨ ਲ ਗ ਕਰਨ ਦੇ
ਉਦੇਸ਼' ਅਤੇ b) 'ਆਮ ਉਦੇਸ਼' ਜੋ ਗਕ ਕ ਨੂੰ ਨ ਲ ਗ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਾਂ ਦ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵ ਲੀਆਾਂ
ਗਤੀਗਵਿੀਆਾਂ ਹਨ|
ਿਾਨੂੰ ਨ ਲਾਗ ਿਿਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਸ਼ ਮਲ ਹਨ:
•
•
•

ਦੂੰਡਜੋਗ ਅਪ੍ਰ ਿ ਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥ ਮ, ਜ ਾਂਚ, ਖੋਜ ਜ ਾਂ ਮੁਕਿੱਦਮ
ਅਪ੍ਰ ਗਿਕ ਜੁਰਮ ਗਨਆਾਂ ਦ ਅਮਲ, ਗਜਸ ਗਵਿੱਚ ਸੁਰਿੱਗਖਆ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੁਰਿੱਗਖਆ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਦੀ
ਰੋਕਥ ਮ ਸ਼ ਮਲ ਹੈ
ਪ੍ੁਗਲਸ ਦ ਉਦੇਸ਼ 1

ਜਦੋਂ ਕੈਂਟ ਪ੍ੁਗਲਸ ਕ ਨੂੰ ਨ ਲ ਗ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਾਂ ਲਈ ਤੁ ਹ ਡੇ ਗਨਿੱ ਜੀ ਡੇਟ ਦੀ ਪ੍ਰਗਕਗਰਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤ ਾਂ ਇਹ
ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦ ਹੈ ਗਕਉਗਾਂ ਕ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਗਕਸੇ ਅਗਜਹੀ ਘਟਨ ਗਵਿੱਚ ਸ਼ ਮਲ ਹੋ ਗਜਸਦੀ ਗਰਪ੍ੋਰਟ ਪ੍ੁਗਲਸ ਨੂੰ ਗਦਿੱਤੀ
ਗਈ ਹੈ - ਸ਼ ਇਦ ਇਿੱਕ ਗਵ ਹ, ਪ੍ੀੜਤ ਜ ਾਂ ਸ਼ਿੱਕੀ ਵਜੋਂ| ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦ ਹੈ ਗਕਉਗਾਂ ਕ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਗਕਸੇ
ਅਗਜਹੇ ਅਪ੍ਰ ਿ ਗਵਿੱਚ ਸ਼ ਮਲ ਹੋ ਗਜਸਦੀ ਜ ਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜ ਰਹੀ ਹੈ ਜ ਾਂ ਖੁਫੀਆ ਜ ਣਕ ਰੀ ਨ ਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ
ਪ੍ੁਗਲਸ ਨੇ ਇਕਿੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ| ਹੋਰ ਵਰਤੋਂ ਗਵਿੱਚ ਸੜਕ ਾਂ ਦੀ ਪ੍ੁਗਲਗਸੂੰਗ, ਦੁਰਘਟਨ ਦੀ ਜ ਾਂਚ, ਗਨਗਰ ਨੀ ਅਤੇ
ਜਨਤਕ ਗਵਵਸਥ ਸ਼ ਮਲ ਹਨ|
ਆਮ ਉਦੇਸ਼ਾੀਂ ਟਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ਸਟ ਫ/ਪ੍ੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਸ਼ ਸਨ, ਗਕਿੱਤ ਮੁਖੀ ਗਸਹਤ ਅਤੇ ਭਲ ਈ
ਲੋ ਕ ਸੂੰਪ੍ਰਕ, ਪ੍ਿੱਤਰਕ ਰੀ, ਇਸ਼ਗਤਹ ਰਬ ਜ਼ੀ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦ ਪ੍ਰਬੂੰਿਨ
ਗਵਿੱਤ ਦ ਪ੍ਰਬੂੰਿਨ, ਤਨਖ ਹ, ਲ ਭ, ਖ ਤੇ, ਆਗਡਟ, ਅੂੰਦਰਨੀ ਸਮੀਗਖਆ
ਅੂੰਦਰਨੀ ਸਮੀਗਖਆ, ਲੇ ਖ ਕ ਰੀ ਅਤੇ ਆਗਡਗਟੂੰਗ
ਗਸਖਲ ਈ
ਸੂੰਪ੍ਤੀ ਪ੍ਰਬੂੰਿਨ
ਬੀਮ ਪ੍ਰਬੂੰਿਨ
ਵ ਹਨ ਅਤੇ ਆਵ ਜ ਈ ਪ੍ਰਬੂੰਿਨ
ਤਨਖ ਹ ਅਤੇ ਲ ਭ ਪ੍ਰਬੂੰਿਨ
ਗਸ਼ਕ ਇਤ ਾਂ ਦ ਪ੍ਰਬੂੰਿਨ
ਵੈਗਟੂੰਗ
ਸਚਨ ਤਕਨ ਲੋ ਜੀ ਪ੍ਰਣ ਲੀਆਾਂ ਦ ਪ੍ਰਬੂੰਿਨ
ਕਨੂੰ ਨੀ ਸੇਵ ਵ ਾਂ
ਜ ਣਕ ਰੀ ਦੀ ਗਵਵਸਥ
ਲ ਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਰਗਜਸਟਰੇਸ਼ਨ
ਪ੍ੈਨਸ਼ਨਰ ਪ੍ਰਸ਼ ਸਨ
ਸਰਵੇਖਣ ਸਮੇਤ ਖੋਜ 2

ਪ੍ੁਗਲਸ ਜ ਣਕ ਰੀ 2005 ਦੇ ਪ੍ਰਬੂੰਿਨ ਦੇ ਸੂੰਗਵਿ ਨਕ ਪ੍ਰੈਕਗਟਸ ਕੋਡ ਦੁਆਰ ਪ੍ਗਰਭ ਗਸ਼ਤ ਕੀਤ ਗਗਆ ਹੈ ਗਜਵੇਂ ਗਕ 'ਜ ਨ ਅਤੇ ਮ ਲ
ਦੀ ਸੁਰਿੱਗਖਆ, ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਿੱਗਖਆ, ਅਪ੍ਰ ਿ ਾਂ ਦੇ ਕਗਮਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ , ਅਪ੍ਰ ਿੀਆਾਂ ਨੂੰ ਗਨਆਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਗਵਿੱਚ ਗਲਆਉਣ , ਅਤੇ ਆਮ
ਜ ਾਂ ਗਵਿ ਨਕ ਕ ਨੂੰ ਨ ਤੋਂ ਪ੍ੈਦ ਹੋਣ ਵ ਲੀ ਪ੍ੁਗਲਸ ਦੀ ਕੋਈ ਗਡਉਟੀ ਜ ਾਂ ਗਜ਼ੂੰਮੇਵ ਰੀ|’
2
ਕੈਂਟ ਪ੍ੁਗਲਸ ਨੂੰ ਸ ਡੀ ਕ ਰਗੁ ਜ਼ ਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭ ਵਸ਼ੀਲਤ ਦ ਮੁਲ ਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਗ ਹਕ ਸੂੰਤੁਸ਼ਟੀ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੂੰਦੀ
ਹੈ. ਕੈਂਟ ਪ੍ੁਗਲਸ ਗਵਅਕਤੀਆਾਂ ਨ ਲ ਸੂੰਪ੍ਰਕ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਗਜਵੇਂ ਗਕ ਅਪ੍ਰ ਿ ਦੇ ਗਸ਼ਕ ਰ ਜ ਾਂ ਘਟਨ ਵ ਾਂ ਦੀ ਗਰਪ੍ੋਰਗਟੂੰਗ ਕਰਨ
ਵ ਲੇ , ਅਤੇ ਉਨ੍ ਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ ਾਂ ਸੇਵ ਵ ਾਂ ਬ ਰੇ ਉਨ੍ ਾਂ ਦੀ ਰ ਏ ਦੇਣ ਲਈ ਕਗਹ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕੈਂਟ ਪ੍ੁਗਲਸ ਜਨਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦ ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ|
ਕੈਂਟ ਪ੍ੁਗਲਸ ਸ ਡੀ ਗਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੇਵ ਅਤੇ ਗਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੂੰਭਵ ਹੋਵ,ੇ ਨੂੰ ਗਬਹਤਰ ਬਣ ਉਣ ਲਈ ਗਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜ ਣਕ ਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ
1

•
•
•
•
•
•
•
•

ਕ ਰਗੁਜ਼ ਰੀ ਪ੍ਰਬੂੰਿਨ
ਖੇਡ ਾਂ ਅਤੇ ਮਨੋਰੂੰਜਨ
ਖਰੀਦ
ਯੋਜਨ ਬੂੰਦੀ
ਗਸਸਟਮ ਟੈਸਗਟੂੰਗ ਅਤੇ ਨੁ ਕਸ ਗਨਪ੍ਟ ਰ
ਸੁਰਿੱਗਖਆ
ਅਗਿਕ ਰ ਕ ਰਜ ਾਂ ਦ ਪ੍ਰਬੂੰਿਨ
ਗਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰਿੱਗਖਆ ਪ੍ਰਬੂੰਿਨ

ਗਜਿੱਥੇ ਕੈਂਟ ਪ੍ੁਗਲਸ ਕ ਨੂੰ ਨ ਲ ਗ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਾਂ ਲਈ ਤੁ ਹ ਡੇ ਗਨਿੱ ਜੀ ਡੇਟ ਦੀ ਪ੍ਰਗਕਗਰਆ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਫੋਰਸ ਨੂੰ
ਡ ਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ 2018 (DPA) ਦੀ ਪ੍ ਲਣ ਕਰਨੀ ਚ ਹੀਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰ ਜਨਰਲ ਡੇਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ
ਰੈਗਲੇ ਸ਼ਨ (GDPR) ਦੀ ਨਹੀ|ਾਂ
ਜਦੋਂ ਕੈਂਟ ਪ੍ੁਗਲਸ ਆਮ ਉਦੇਸ਼ ਾਂ ਲਈ ਤੁ ਹ ਡੇ ਗਨਿੱ ਜੀ ਡੇਟ ਦੀ ਪ੍ਰਗਕਗਰਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤ ਾਂ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਡ ਟ
ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਰੈਗਲੇ ਸ਼ਨ (GDPR) ਅਤੇ ਡੇਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ 2018 (DPA) ਦੇ ਵਿੱਖ ਵਿੱਖ ਗਹਿੱਗਸਆਾਂ ਦੀ ਪ੍ ਲਣ
ਕਰਨੀ ਚ ਹੀਦੀ ਹੈ|
ਹ ਲ ਾਂਗਕ ਦੋਵ ਾਂ ਉਦੇਸ਼ ਾਂ ਦੇ ਗਨਯਮ ਗਮਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਕੋ ਗਜਹੇ ਨਹੀ ਾਂ ਹਨ - ਉਦ ਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਜਦੋਂ
ਕੈਂਟ ਪ੍ੁਗਲਸ ਕ ਨੂੰ ਨ ਲ ਗ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਾਂ ਲਈ ਤੁ ਹ ਡੇ ਗਨਿੱ ਜੀ ਡੇਟ ਦੀ ਪ੍ਰਗਕਗਰਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤ ਾਂ ਤੁ ਹ ਡੇ ਕੋਲ
ਘਿੱਟ ਅਗਿਕ ਰ ਹੁੂੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਆਮ ਉਦੇਸ਼ ਾਂ ਦੇ ਅਿੀਨ ਪ੍ਰਗਕਗਰਆ ਕੀਤੀ ਜ ਾਂਦੀ ਹੈ|

ਅਸੀ ੀਂ ਟਿਸ ਦੇ ਟਨਿੱ ਜੀ ਡੇ ਿਾ ਤੇ ਿਾਿਵਾਈ ਿਿਦੇ ਹਾੀਂ?
ਕਨੂੰ ਨ ਲ ਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਮ ਉਦੇਸ਼ ਾਂ ਦੋਵ ਾਂ ਲਈ, ਕੈਂਟ ਪ੍ੁਗਲਸ ਗਨਮਨਗਲਖਤ ਸਮੇਤ ਕਈ ਤਰ੍ ਾਂ ਦੇ
ਗਵਅਕਤੀਆਾਂ ('ਡ ਟ ਗਵਗਸ਼ਆਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰੇਣੀਆਾਂ' ਵਜੋਂ ਜ ਣੀ ਜ ਾਂਦੀ ਹੈ) ਨ ਲ ਸੂੰਬੂੰਿਤ ਗਨਿੱ ਜੀ ਡੇਟ ਦੀ ਪ੍ਰਗਕਗਰਆ
ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ਸਵੈਸੇਵਕ ਾਂ, ਏਜੂੰਟ ਾਂ, ਅਸਥ ਈ ਅਤੇ ਆਮ ਕਰਮਚ ਰੀਆਾਂ ਸਮੇਤ ਸਟ ਫ
ਸਪ੍ਲ ਇਰ
ਗਸ਼ਕ ਇਤਕਰਤ , ਪ੍ਿੱਤਰਕ ਰ ਅਤੇ ਪ੍ੁਿੱਛਗਗਿੱਛ ਕਰਨ ਵ ਲੇ
ਸੂੰਬੂੰਗਿਤ ਗਵਅਕਤੀ ਦੇ ਗਰਸ਼ਤੇਦ ਰ, ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਅਤੇ ਸਗਹਯੋਗੀ
ਸਲ ਹਕ ਰ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ੇਸ਼ੇਵਰ ਮ ਹਰ
ਅਪ੍ਰ ਿੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿੱਕੀ ਅਪ੍ਰ ਿੀ
ਗਵ ਹ
ਪ੍ੀੜਤ
ਸਟ ਫ ਦੇ ਸ ਬਕ ਅਤੇ ਸੂੰਭ ਵੀ ਮੈਂਬਰ, ਪ੍ੈਨਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਲ ਭਪ੍ ਤਰੀ
ਪ੍ੁਗਲਸ ਪ੍ੁਿੱਛਗਗਿੱਛ ਅਤੇ ਗਤੀਗਵਿੀਆਾਂ ਦੌਰ ਨ ਜ਼ਰਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਰ ਗਵਅਕਤੀਆਾਂ ਦੀ ਪ੍ਛ ਣ ਕੀਤੀ ਜ ਾਂਦੀ
ਹੈ

ਹੈ ਕੈਂਟ ਪ੍ੁਗਲਸ, ਗਜਵੇਂ ਗਕ ਬਹੁਤ ਸ ਰੇ ਪ੍ੁਗਲਸ ਬਲ ਇਿੱਕ ਪ੍ਰ ਈਵੇਟ ਕੂੰਪ੍ਨੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸ ਡੀ ਤਰਫੋਂ ਅਗਜਹੇ ਸਰਵੇਖਣ ਾਂ ਨੂੰ
ਸਖਤ ਗਨਯੂੰਤਰਣ ਦੇ ਨ ਲ ਸ਼ ਮਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਗਜਨ੍ ਾਂ ਗਵਿੱਚ ਸ਼ ਮਲ ਲੋ ਕ ਾਂ ਦੇ ਗਨਿੱ ਜੀ ਡੇ ਟ ਦੀ ਰਿੱਗਖਆ ਕੀਤੀ ਜ ਾਂਦੀ ਹੈ

ਅਸੀ ੀਂ ਟਿਸ ਟਿਸਮ ਦੇ ਟਨਿੱ ਜੀ ਡੇ ਿਾ ਤੇ ਪਰਟਿਟਿਆ ਿਿਦੇ ਹਾੀਂ?
ਕਨੂੰ ਨ ਲ ਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਮ ਉਦੇਸ਼ ਾਂ ਦੋਵ ਾਂ ਲਈ, ਕੈਂਟ ਪ੍ੁਗਲਸ ਗਨਮਨਗਲਖਤ (ਗਜਸਨੂੰ 'ਗਨਿੱ ਜੀ ਡੇਟ ਦੀਆਾਂ
ਸ਼ਰੇਣੀਆਾਂ' ਵਜੋਂ ਜ ਗਣਆ ਜ ਾਂਦ ਹੈ) ਨ ਲ ਸਬੂੰਿਤ ਜ ਾਂ ਇਸ ਨ ਲ ਜੁੜੇ ਗਨਿੱ ਜੀ ਡੇਟ ਤੇ ਕ ਰਵ ਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ਗਨਿੱ ਜੀ ਵੇਰਵੇ ਗਜਵੇਂ ਨ ਮ, ਪ੍ਤ ਅਤੇ ਜੀਵਨੀ ਸੂੰਬੂੰਿੀ ਵੇਰਵੇ
ਪ੍ਗਰਵ ਰ, ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਸਮ ਗਜਕ ਹ ਲ ਤ
ਗਸਿੱਗਖਆ ਅਤੇ ਗਸਖਲ ਈ ਦੇ ਵੇਰਵੇ
ਗਵਿੱਤੀ ਵੇਰਵੇ
ਸ ਮ ਨ ਜ ਾਂ ਸੇਵ ਵ ਾਂ ਪ੍ਰਦ ਨ ਕੀਤੀਆਾਂ ਜ ਾਂਦੀਆਾਂ ਹਨ
ਨਸਲੀ ਜ ਾਂ ਨਸਲੀ ਮਲ
ਕਿੱਟੜਪ੍ੂੰਥੀ ਗਸਆਸੀ ਪ੍ ਰਟੀਆਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਗਸ਼ਪ੍
ਿ ਰਗਮਕ ਜ ਾਂ ਸਮ ਨ ਪ੍ਰਗਕਰਤੀ ਦੇ ਹੋਰ ਗਵਸ਼ਵ ਸ
ਟਰੇਡ ਯਨੀਅਨ ਦੀ ਮੈਂਬਰਗਸ਼ਪ੍
ਸਰੀਰਕ ਜ ਾਂ ਮ ਨਗਸਕ ਗਸਹਤ ਜ ਾਂ ਸਗਥਤੀ
ਗਜਨਸੀ ਰੁਝ ਨ
ਅਪ੍ਰ ਿ (ਕਗਥਤ ਅਪ੍ਰ ਿ ਾਂ ਸਮੇਤ)
ਅਪ੍ਰ ਗਿਕ ਕ ਰਵ ਈਆਾਂ, ਨਤੀਜੇ ਅਤੇ ਵ ਕ
ਸਰੀਰਕ ਪ੍ਛ ਣਕਰਤ ਗਜਸ ਗਵਿੱਚ ਡੀਐਨਏ, ਗਫੂੰਗਰਗਪ੍ਰੂੰਟਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੈਨੇਗਟਕ ਨਮਨੇ ਸ਼ ਮਲ ਹਨ
ਤਸਵੀਰ ਾਂ ਅਤੇ ਗਵਡੀਓ ਸਮੇਤ ਿੁਨੀ ਅਤੇ ਗਦਿੱਖ ਗਚਿੱਤਰ
ਲ ਇਸੈਂਸ ਜ ਾਂ ਪ੍ਰਗਮਟ ਰਿੱਖੇ ਗਏ ਹਨ
ਗਕਰਮੀਨਲ ਇੂੰਟੈਲੀਜੈਂਸ
ਮੈਨੁਅਲ ਗਰਕ ਰਡ ਾਂ ਜ ਾਂ ਫ ਈਲ ਾਂ ਦੇ ਹਵ ਲੇ
ਗਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰਿੱਗਖਆ ਨ ਲ ਸਬੂੰਿਤ ਜ ਣਕ ਰੀ
ਗਸ਼ਕ ਇਤ, ਘਟਨ ਅਤੇ ਦੁਰਘਟਨ ਦੇ ਵੇਰਵੇ
ਸਿ ਰਨ ਪ੍ਰੋਸੈਗਸੂੰਗ ਲਈ 'ਗਵਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਰੇਣੀ ਡੇਟ ' ਗਨਿੱ ਜੀ ਡੇਟ ਹੁੂੰਦ ਹੈ ਗਜਸ ਨੂੰ ਗਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ
ਸੂੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੂੰਗਨਆ ਜ ਾਂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨ ਲ ਸਬੂੰਿਤ ਜ ਣਕ ਰੀ ਸ਼ ਮਲ ਹੁੂੰਦੀ ਹੈ:
ਦੌੜ
ਨੈਗਤਕ ਮਲ
ਗਸਆਸੀ ਗਵਚ ਰ
ਿ ਰਗਮਕ/ਦ ਰਸ਼ਗਨਕ ਗਵਸ਼ਵ ਸ
ਗਸਹਤ
ਸੈਕਸ ਜੀਵਨ
ਗਜਨਸੀ ਰੁਝ ਨ
ਟਰੇਡ ਯਨੀਅਨ
ਜੈਨੇਗਟਕ ਡੇਟ ਯ ਨੀ ਜੈਗਵਕ ਨਮਨ
ਬ ਇਓਮੈਗਟਰਕ ਡ ਟ ਯ ਨੀ ਗਫੂੰਗਰਗਪ੍ਰੂੰਟ, ਗਚਹਰੇ ਦੀ ਪ੍ਛ ਣ, ਡੀਐਨਏ, ਪ੍ ਮ ਗਪ੍ਰੂੰਟ, ਆਇਗਰਸ ਦੀ
ਪ੍ਛ ਣ
ਸਿ ਰਨ ਪ੍ਰੋਸੈਗਸੂੰਗ ਲਈ ਕੈਂਟ ਪ੍ੁਗਲਸ ਗਸਰਫ ਗਵਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਰੇਣੀ ਦੇ ਡੇਟ ਦੀ ਪ੍ਰਗਕਗਰਆ ਕਰੇਗੀ ਗਜਿੱਥੇ
GDPR ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 9 ਗਵਿੱਚ ਇਿੱਕ ਸ਼ਰਤ ਪ੍ਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ| ਇਸ ਤੋਂ ਇਲ ਵ , ਜਨਰਲ ਪ੍ਰੋਸੈਗਸੂੰਗ
ਲਈ, ਕੈਂਟ ਪ੍ੁਗਲਸ ਗਸਰਫ 'ਗਕਰਮੀਨਲ ਅਪ੍ਰ ਿ ਡੇਟ ' - ਅਪ੍ਰ ਗਿਕ ਦੋਸ਼ ਾਂ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰ ਿ ਾਂ ਜ ਾਂ ਸਬੂੰਿਤ
ਸੁਰਿੱਗਖਆ ਉਪ੍ ਵ ਾਂ ਨ ਲ ਸਬੂੰਿਤ ਗਨਿੱ ਜੀ ਡੇਟ ਦੀ ਪ੍ਰਗਕਗਰਆ ਕਰੇਗੀ - ਗਜਿੱਥੇ DPA ਦੀ ਅਨੁ ਸਚੀ 1
ਗਵਿੱਚ ਇਿੱਕ ਸ਼ਰਤ ਪ੍ਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ|

•

ਇਸੇ ਤਰ੍ ,ਾਂ ਕ ਨੂੰ ਨ ਲ ਗ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਗਕਗਰਆ ਲਈ ਕੈਂਟ ਪ੍ੁਗਲਸ ਗਸਰਫ ਤੁ ਹ ਡੇ ਨ ਲ ਸਬੂੰਿਤ ਗਨਿੱ ਜੀ
ਡੇਟ ਦੀ ਪ੍ਰਗਕਗਰਆ ਕਰੇਗੀ: ਨਸਲੀ ਜ ਾਂ ਨਸਲੀ ਮਲ; ਗਸਆਸੀ ਗਵਚ ਰ; ਿ ਰਗਮਕ ਜ ਾਂ ਦ ਰਸ਼ਗਨਕ
ਗਵਸ਼ਵ ਸ; ਟਰੇਡ ਯਨੀਅਨ ਮੈਂਬਰਗਸ਼ਪ੍; ਜੈਨੇਗਟਕ ਜ ਾਂ ਬ ਇਓਮੈਗਟਰਕ ਡੇਟ ; ਗਸਹਤ (ਸੂੰਬੂੰਗਿਤ); ਜ ਾਂ
ਸੈਕਸ ਲ ਈਫ ਜ ਾਂ ਗਜਨਸੀ ਰੁਝ ਨ, ਕੁਝ ਸਗਥਤੀਆਾਂ ਗਵਿੱਚ. ਇਸ ਗਕਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਗਸੂੰਗ ਨੂੰ 'ਸੂੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ
ਪ੍ਰੋਸੈਗਸੂੰਗ' ਗਕਹ ਜ ਾਂਦ ਹੈ| ਕੈਂਟ ਪ੍ੁਗਲਸ ਸੂੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰਗਕਗਰਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਗਜਿੱਥੇ ਹੇਠ ਗਲਗਖਆਾਂ ਗਵਿੱਚੋਂ
ਇਿੱਕ ਲ ਗ ਹੁੂੰਦ ਹੈ:

•

ਸਗਹਮਤੀ ਗਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ
ਕਨੂੰ ਨੀ ਉਦੇਸ਼ ਾਂ ਲਈ
ਗਨਆਾਂ ਦ ਪ੍ਰਸ਼ ਸਨ
ਗਕਸੇ ਗਵਅਕਤੀ ਦੇ ਮਹਿੱਤਵਪ੍ਰਣ ਗਹਿੱਤ ਾਂ ਦੀ ਰਿੱਗਖਆ
ਜੋਖਮ ਵ ਲੇ ਬਿੱਗਚਆਾਂ ਅਤੇ ਗਵਅਕਤੀਆਾਂ ਦੀ ਸੁਰਿੱਗਖਆ
ਜੇ ਜ ਣਕ ਰੀ ਪ੍ਗਹਲ ਾਂ ਹੀ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਗਵਿੱਚ ਹੈ
ਕਨੂੰ ਨੀ ਦ ਅਗਵਆਾਂ ਲਈ
ਿੋਖ ਿੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ
ਪ੍ੁਰ ਲੇ ਖ, ਇਗਤਹ ਸਕ ਜ ਾਂ ਅੂੰਕਗੜਆਾਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼

•
•
•
•
•
•
•
•

ਅਸੀ ੀਂ ਟਨਿੱ ਜੀ ਡੇ ਿਾ ਟਿਿੱਥੋਂ ਪਰਾਪਤ ਿਿਦੇ ਹਾੀਂ?
ਕਨੂੰ ਨ ਲ ਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿ ਰਨ ਉਦੇਸ਼ ਾਂ ਦੋਵ ਾਂ ਲਈ, ਕੈਂਟ ਪ੍ੁਗਲਸ ਤੁ ਹ ਡੇ ਤੋਂ ਗਸਿੱਿੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੇਠ ਾਂ ਗਦਿੱਤੇ ਸਮੇਤ
ਹੋਰ ਾਂ ਤੋਂ ਇਲ ਵ , ਕਈ ਸਰੋਤ ਾਂ ਤੋਂ ਗਨਿੱ ਜੀ ਡੇਟ ਇਕਿੱਤਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ਹੋਰ ਕ ਨੂੰ ਨ ਲ ਗ ਕਰਨ ਵ ਲੀਆਾਂ ਸੂੰਸਥ ਵ ਾਂ
HM ਮ ਲੀਆ ਅਤੇ ਕਸਟਮ
ਅੂੰਤਰਰ ਸ਼ਟਰੀ ਕ ਨੂੰ ਨ ਲ ਗ ਕਰਨ ਵ ਲੀਆਾਂ ਏਜੂੰਸੀਆਾਂ ਅਤੇ ਸੂੰਸਥ ਵ ਾਂ
ਲ ਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਵ ਲੇ ਅਗਿਕ ਰੀ
ਕਨੂੰ ਨੀ ਪ੍ਰਤੀਗਨਿ
ਮੁਕਿੱਦਮ ਚਲ ਉਣ ਵ ਲੇ ਅਗਿਕ ਰੀ
ਰਿੱਗਖਆ ਵਕੀਲ
ਅਦ ਲਤ ਾਂ
ਜੇਲ੍ ਾਂ
ਸੁਰਿੱਗਖਆ ਕੂੰਪ੍ਨੀਆਾਂ
ਅਪ੍ਰ ਿ ਅਤੇ ਗਵਗ ੜ ਦੀਆਾਂ ਰਣਨੀਤੀਆਾਂ ਗਵਿੱਚ ਸ਼ ਮਲ ਸਗਹਭ ਗੀ ਏਜੂੰਸੀਆਾਂ
ਅਪ੍ਰ ਿ ਗਵਰੋਿੀ ਰਣਨੀਤੀਆਾਂ ਗਵਿੱਚ ਪ੍ੁਗਲਸ ਦੇ ਨ ਲ ਕੂੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਗਨਿੱ ਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੂੰਗਠਨ
ਸਵੈ -ਇਿੱਛਤ ਖੇਤਰ ਦੀਆਾਂ ਸੂੰਸਥ ਵ ਾਂ
ਮਨਜ਼ਰਸ਼ੁਦ ਸੂੰਸਥ ਵ ਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ੁਗਲਸ ਦੇ ਨ ਲ ਕੂੰਮ ਕਰਨ ਵ ਲੇ ਲੋ ਕ
ਪ੍ੁਗਲਸ ਆਚਰਣ ਲਈ ਸੁਤੂੰਤਰ ਦਫਤਰ (IOPC)
ਹਰ ਮੈਜੈਸਟੀਜ਼ ਇੂੰਸਪ੍ੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ਼ ਕ ਾਂਸਟੇਬਲਰੀ ਅਤੇ ਫ ਇਰ ਐਾਂਡ ਬਚ ਅ ਸੇਵ ਵ ਾਂ (HMICFRS)
ਆਡੀਟਰ
ਪ੍ੁਗਲਸ ਦ ਦਫਤਰ, ਅਿੱਗ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰ ਿ ਕਗਮਸ਼ਨਰ (OPFCC)
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕ ਰ, ਸਰਕ ਰੀ ਏਜੂੰਸੀਆਾਂ ਅਤੇ ਗਵਭ ਗ
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵ ਵ ਾਂ
ਗਰਸ਼ਤੇਦ ਰ, ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਜ ਾਂ ਗਵਅਕਤੀ ਨ ਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਗਵਅਕਤੀ
ਗਵਅਕਤੀਗਤ ਦੇ ਮੌਜਦ , ਗਪ੍ਛਲੇ ਜ ਾਂ ਸੂੰਭ ਵਤ ਮ ਲਕ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ਗਸਹਤ ਸੂੰਭ ਲ, ਸਮ ਜਕ ਅਤੇ ਭਲ ਈ ਸਲ ਹਕ ਰ ਜ ਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ
ਗਸਿੱਗਖਆ, ਗਸਖਲ ਈ ਸੂੰਸਥ ਵ ਾਂ ਅਤੇ ਜ ਾਂਚ ਸੂੰਸਥ ਵ ਾਂ
ਕ ਰੋਬ ਰੀ ਸਗਹਯੋਗੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ੇਸ਼ੇਵਰ ਸਲ ਹਕ ਰ
ਕੈਂਟ ਪ੍ੁਗਲਸ ਦੇ ਕਰਮਚ ਰੀ ਅਤੇ ਏਜੂੰਟ
ਸਮ ਨ ਜ ਾਂ ਸੇਵ ਵ ਾਂ ਦੇ ਸਪ੍ਲ ਇਰ, ਪ੍ਰਦ ਤ
ਜ ਾਂਚ ਜ ਾਂ ਗਸ਼ਕ ਇਤ ਕਰਨ ਵ ਲੇ ਗਵਅਕਤੀ
ਗਵਿੱਤੀ ਸੂੰਸਥ ਵ ਾਂ ਅਤੇ ਸਲ ਹਕ ਰ
ਕਰੈਗਡਟ ਹਵ ਲ ਏਜੂੰਸੀਆਾਂ
ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ ਖੋਜ ਸੂੰਸਥ ਵ ਾਂ
ਵਪ੍ ਰ, ਮ ਲਕ ਸੂੰਗਠਨ ਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ੇਸ਼ੇਵਰ ਸੂੰਸਥ ਵ ਾਂ
ਸਥ ਨਕ ਸਰਕ ਰ
ਸਵੈਇਿੱਛੁਕ ਅਤੇ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਸੂੰਸਥ ਵ ਾਂ
ਲੋ ਕਪ੍ ਲ ਅਤੇ ਰੈਗਲੇ ਟਰੀ ਅਗਿਕ ਰੀ
ਮੀਡੀਆ
ਕੈਂਟ ਪ੍ੁਗਲਸ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੂੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ

ਅਸੀ ੀਂ ਟਨਿੱ ਜੀ ਡੇ ਿਾ ਟਿਵੇਂ ਇਿਿੱਤਿ ਿਿਦੇ ਹਾੀਂ?
ਕੈਂਟ ਪ੍ੁਗਲਸ ਤੁ ਹ ਡੇ ਜ ਾਂ ਹੋਰ ਸਰੋਤ ਾਂ ਤੋਂ ਗਨਿੱ ਜੀ ਡੇਟ ਇਕਿੱਤਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਹ ਲ ਤ ਾਂ 'ਤੇ ਗਨਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ|
ਹੇਠ ਾਂ ਗਦਿੱਤੀਆਾਂ ਉਦ ਹਰਣ ਾਂ ਹਨ ਗਕ ਗਕਵੇਂ ਕੈਂਟ ਪ੍ੁਗਲਸ ਤੁ ਹ ਡੇ ਤੋਂ ਗਸਿੱਿ ਗਨਿੱ ਜੀ ਡੇਟ ਪ੍ਰ ਪ੍ਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ:
•
•
•
•

ਤੁ ਹ ਡੇ
ਤੁ ਹ ਡੇ
ਤੁ ਹ ਡੇ
ਤੁ ਹ ਡੇ

ਨ ਲ ਗਿੱਲਬ ਤ ਤੋਂ (ਗਵਅਕਤੀਗਤ ਰਪ੍ ਗਵਿੱਚ ਜ ਾਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਰ ਹੀ)ਾਂ
ਵਿੱਲੋਂ ਗਲਖਤੀ ਸੂੰਚ ਰ ਾਂ ਤੋਂ (ਗਜਵੇਂ ਗਕ ਗਚਿੱਠੀਆਾਂ, ਈਮੇਲ ਾਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ)
ਨ ਲ ਵੈਬਸ ਈਟ ਇੂੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਾਂ ਤੋਂ
ਦੁਆਰ ਭਰੇ ਫ ਰਮ ਾਂ ਤੋਂ (ਉਦ ਹਰਣ ਵਜੋਂ ਨੌਕਰੀ ਦੀਆਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਾਂ)

ਹੇਠ ਾਂ ਗਦਿੱਤੀਆਾਂ ਉਦ ਹਰਣ ਾਂ ਹਨ ਗਕ ਕੈਂਟ ਪ੍ੁਗਲਸ ਹੋਰ ਸਰੋਤ ਾਂ ਤੋਂ ਤੁ ਹ ਡੇ ਬ ਰੇ ਗਨਿੱ ਜੀ ਡੇਟ ਗਕਵੇਂ ਪ੍ਰ ਪ੍ਤ ਕਰ
ਸਕਦੀ ਹੈ:
•
•
•
•
•
•

ਦਜੇ ਗਵਅਕਤੀਆਾਂ (ਗਵਅਕਤੀਗਤ ਜ ਾਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਰ ਹੀ)ਾਂ ਨ ਲ ਗਿੱਲਬ ਤ ਤੋਂ
ਦਜੇ ਗਵਅਕਤੀਆਾਂ ਦੇ ਗਲਖਤੀ ਸੂੰਚ ਰ ਾਂ ਤੋਂ (ਗਜਵੇਂ ਗਕ ਗਚਿੱਠੀਆਾਂ, ਈਮੇਲ ਾਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ)
ਗਨਰੀਖਣ ਜ ਾਂ ਗਨਗਰ ਨੀ ਤੋਂ
ਬ ਡੀ ਵਰਨ ਗਵਡੀਓ ਤੋਂ
ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਅਤੇ ਆਡੀਓ ਪ੍ਰਣ ਲੀਆਾਂ ਤੋਂ
ਦਜੇ ਗਵਅਕਤੀਆਾਂ ਦੁਆਰ ਭਰੇ ਫ ਰਮ ਾਂ ਤੋਂ

ਇਸ ਜਾਣਿਾਿੀ ਤੇ ਿਾਿਵਾਈ ਿਿਨ ਲਈ ਅਸੀ ੀਂ ਟਿਹੜੇ ਿਾਨੂੰ ਨੀ ਅਧਾਿ ਦੀ ਵਿਤੋਂ ਿਿਦੇ
ਹਾੀਂ?
ਤੁ ਹ ਡੇ ਗਨਿੱ ਜੀ ਡੇਟ ਤੇ ਕ ਰਵ ਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਂਟ ਪ੍ੁਗਲਸ ਕੋਲ ਇਿੱਕ ਵੈਿ ਕ ਨੂੰ ਨੀ ਅਿ ਰ ਹੋਣ ਚ ਹੀਦ ਹੈ|

ਜਦੋਂ ਕੈਂਟ ਪ੍ੁਗਲਸ ਕ ਨੂੰ ਨ ਲ ਗ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਾਂ ਲਈ ਤੁ ਹ ਡੇ ਗਨਿੱ ਜੀ ਡੇਟ ਦੀ ਪ੍ਰਗਕਗਰਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤ ਾਂ ਇਹ
ਆਮ ਕ ਨੂੰ ਨ ਪ੍ੁਗਲਸ ਸ਼ਕਤੀਆਾਂ ਦੇ ਅਿੀਨ ਕੀਤ ਜ ਾਂਦ ਹੈ, ਜ ਾਂ ਤ ਾਂ ਤੁ ਹ ਡੀ ਸਗਹਮਤੀ ਨ ਲ ਜ ਾਂ ਗਕਉਗਾਂ ਕ ਕ ਨੂੰ ਨ
ਲ ਗ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕ ਰਜ ਦੀ ਕ ਰਗੁਜ਼ ਰੀ ਲਈ ਪ੍ਰੋਸੈਗਸੂੰਗ ਜ਼ਰਰੀ ਹੁੂੰਦੀ ਹੈ|
ਜਦੋਂ ਕੈਂਟ ਪ੍ੁਗਲਸ ਆਮ ਉਦੇਸ਼ ਾਂ ਲਈ ਤੁ ਹ ਡੇ ਗਨਿੱ ਜੀ ਡੇਟ ਦੀ ਪ੍ਰਗਕਗਰਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤ ਾਂ ਪ੍ੂੰਜ ਕਨੂੰ ਨੀ ਅਿ ਰ
ਉਪ੍ਲਬਿ ਹੁੂੰਦੇ ਹਨ, ਕ ਨੂੰ ਨੀ ਅਿ ਰ ਗਨਿੱ ਜੀ ਡੇਟ ਦੀ ਪ੍ਰਗਕਗਰਆ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਗਨਰਭਰ ਕਰਦ ਹੈ3:
•
•
•
•
•

ਸਟਹਮਤੀ – ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਗਕਸੇ ਖ ਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਗਨਿੱ ਜੀ ਡੇਟ ਦੀ ਪ੍ਰਗਕਗਰਆ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪ੍ਸ਼ਟ ਸਗਹਮਤੀ
ਪ੍ਰਦ ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ
ਇਿਿਾਿਨਾਮਾ – ਇਕਰ ਰਨ ਮੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਸੈਗਸੂੰਗ ਜ਼ਰਰੀ ਹੈ (ਭ ਵ ਰੁਜ਼ਗ ਰ ਇਕਰ ਰਨ ਮ )
ਿਨੂੰ ਨੀ ਟ ੂੰਮੇਵਾਿੀ – ਕੈਂਟ ਪ੍ੁਗਲਸ ਲਈ ਕ ਨੂੰ ਨ ਦੀ ਪ੍ ਲਣ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਗਕਗਰਆ ਜ਼ਰਰੀ ਹੈ
ਮਹਿੱਤਵਪਿਣ ਟਦਲਚਸਪੀ – ਗਕਸੇ ਦੀ ਗਜ਼ੂੰਦਗੀ ਦੀ ਸੁਰਿੱਗਖਆ ਲਈ ਪ੍ਰੋਸੈਗਸੂੰਗ ਜ਼ਰਰੀ ਹੈ
ਜਨਤਿ ਿਾਿਜ – ਜਨਤਕ ਗਹਿੱਤ ਜ ਾਂ ਅਗਿਕ ਰਤ ਕ ਰਜ ਾਂ ਲਈ ਗਕਸੇ ਕ ਰਜ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ
ਪ੍ਰਗਕਗਰਆ ਦੀ ਜ਼ਰਰਤ ਹੁੂੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕ ਰਜ ਦ ਕ ਨੂੰ ਨ ਗਵਿੱਚ ਸਪ੍ਸ਼ਟ ਅਿ ਰ ਹੁੂੰਦ ਹੈ

ਅਸੀ ੀਂ ਟਨਿੱ ਜੀ ਡੇ ਿਾ ਤੇ ਟਿਵੇਂ ਪਰਟਿਟਿਆ ਿਿਦੇ ਹਾੀਂ?
ਕ ਨੂੰ ਨ ਲ ਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਮ ਉਦੇਸ਼ ਾਂ ਦੋਵ ਾਂ ਲਈ, ਕੈਂਟ ਪ੍ੁਗਲਸ DPA ਅਤੇ GDPR - ਡੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ
ਗਵਿ ਨ ਦੇ ਅਨੁ ਸ ਰ ਗਨਿੱ ਜੀ ਡੇਟ ਦੀ ਪ੍ਰਗਕਗਰਆ ਕਰੇਗੀ|
ਗਜਿੱਥੇ ਕੈਂਟ ਪ੍ੁਗਲਸ ਕ ਨੂੰ ਨ ਲ ਗ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਾਂ ਲਈ ਗਨਿੱ ਜੀ ਡੇਟ ਦੀ ਪ੍ਰਗਕਗਰਆ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ DPA ਡੇਟ
ਸੁਰਿੱਗਖਆ ਦੇ ਗਸਿ ਾਂਤ ਾਂ ਦੇ ਅਨੁ ਸ ਰ ਕੀਤ ਜ ਏਗ ਅਤੇ ਗਜਿੱਥੇ ਆਮ ਉਦੇਸ਼ ਾਂ ਲਈ ਗਨਿੱ ਜੀ ਡੇਟ ਲਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤ
ਜ ਾਂਦ ਹੈ ਇਹ ਜੀਡੀਪ੍ੀਆਰ ਡੇਟ ਸੁਰਿੱਗਖਆ ਦੇ ਗਸਿ ਾਂਤ ਾਂ ਦੇ ਅਨੁ ਸ ਰ ਕੀਤ ਜ ਵੇਗ |4.

ਅਸਲ

ਡਾਿਾ ਪਰੋਿੈਿਸ਼ਨ ਐਿਿ (DPA)

ਟਸਧਾੀਂਤ (a) ਿਨੂੰ ਨੀਤਾ,
ਟਨਿਪਿੱਖਤਾ ਅਤੇ
ਪਾਿਦਿਸ਼ਤਾ:

ਕਨੂੰ ਨੀ ਅਤੇ ਗਨਰਪ੍ਿੱਖ ਢੂੰਗ ਨ ਲ
ਪ੍ਰਗਕਗਰਆ ਕੀਤੀ ਗਈ

ਟਸਧਾੀਂਤ (b) ਉਦੇਸ਼ ਸੀਮਾ:

3
4

GDPR ਲੇ ਖ 6(1)
GDPR ਲੇ ਖ 6

ਗਨਰਿ ਰਤ, ਸਪ੍ਸ਼ਟ ਅਤੇ ਜ ਇਜ਼ ਉਦੇਸ਼ ਾਂ
ਲਈ ਇਕਿੱਤਰ ਕੀਤ ਗਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ
ਉਦੇਸ਼ ਨ ਲ ਮੇਲ ਨਹੀ ਾਂ ਖ ਾਂਦ ਗਜਸ ਲਈ
ਇਹ ਅਸਲ ਗਵਿੱਚ ਇਕਿੱਤਰ ਕੀਤ ਗਗਆ
ਸੀ

ਜਨਿਲ ਡਾਿਾ ਪਰੋਿੈਿਸ਼ਨ ਿੈਗਲੇ ਸ਼ਨ
(GDPR)
ਗਵਅਕਤੀਆਾਂ ਦੇ ਸੂੰਬੂੰਿ ਗਵਿੱਚ ਕਨੂੰ ਨੀ,
ਗਨਰਪ੍ਿੱਖ, ਪ੍ ਰਦਰਸ਼ੀ ਢੂੰਗ ਨ ਲ ਪ੍ਰਗਕਗਰਆ
ਕੀਤੀ ਗਈ
ਗਨਰਿ ਰਤ, ਸਪ੍ਸ਼ਟ ਅਤੇ ਜ ਇਜ਼ ਉਦੇਸ਼ ਾਂ
ਲਈ ਇਕਿੱਤਰ ਕੀਤ ਗਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਿੱਗੇ
ਤੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨ ਲ ਸੂੰਸ ਗਿਤ ਨਹੀ ਾਂ ਕੀਤ
ਗਗਆ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ ਾਂ ਉਦੇਸ਼ ਾਂ ਦੇ ਅਨੁ ਕਲ
ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ; ਹ ਲ ਾਂਗਕ ਜਨਤਕ ਗਹਿੱਤ,
ਗਵਗਗਆਨਕ ਜ ਾਂ ਇਗਤਹ ਸਕ ਖੋਜ ਦੇ
ਉਦੇਸ਼ ਾਂ ਜ ਾਂ ਅੂੰਕੜ ਉਦੇਸ਼ ਾਂ ਗਵਿੱਚ ਪ੍ੁਰ ਲੇ ਖ

ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਾਂ ਲਈ ਅਿੱਗੇ ਦੀ ਪ੍ਰਗਕਗਰਆ ਨੂੰ
ਸ਼ੁਰਆਤੀ ਉਦੇਸ਼ ਾਂ ਦੇ ਨ ਲ ਅਸੂੰਗਤ ਨਹੀ ਾਂ
ਮੂੰਗਨਆ ਜ ਵੇਗ |
ਗਜਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਗਕਗਰਆ
ਟਸਧਾੀਂਤ (c) - ਡੇਿਾ ਕੀਤੀ ਜ ਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਸੂੰਬੂੰਿ ਗਵਿੱਚ
ਨੂੰ ਛੋਿਾ ਿਿਨਾ:
ਉਗਚਤ, ਸੂੰਬੂੰਿਤ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਗਜ਼ਆਦ
ਨਹੀ ਾਂ

ਟਸਧਾੀਂਤ (d) ਸ਼ੁ ਿੱਧਤਾ:

ਟਸਧਾੀਂਤ (e) ਭੂੰਡਾਿਨ ਸੀਮਾ:

ਟਸਧਾੀਂਤ (f) ਅਖੂੰਡਤਾ ਅਤੇ
ਗੁ ਪਤਤਾ:

ਜਵਾਬਦੇਹੀ

ਸਹੀ ਅਤੇ, ਗਜਿੱਥੇ ਜਰਰੀ ਹੋਵ,ੇ ਅਪ੍ ਟ ਡੇਟ
ਰਿੱਗਖਆ ਜ ਾਂਦ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ
ਬਣ ਉਣ ਲਈ ਹਰ ਵ ਜਬ ਕਦਮ
ਚੁਿੱਗਕਆ ਜ ਾਂਦ ਹੈ ਗਕ ਗਵਅਕਤੀਗਤ ਡੇਟ
ਸਹੀ ਹੈ, ਕ ਨੂੰ ਨ ਲ ਗ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼
ਦੇ ਸੂੰਬੂੰਿ ਗਵਿੱਚ, ਗਜਸਦੇ ਲਈ ਇਸਦੀ
ਪ੍ਰਗਕਗਰਆ ਕੀਤੀ ਜ ਾਂਦੀ ਹੈ, ਗਬਨ ਾਂ ਦੇਰੀ
ਗਮਟ ਏ ਜ ਾਂ ਸੁਿ ਰੇ ਜ ਾਂਦੇ ਹਨ

ਮੁਨ ਸਬ ,ਢੁਕਵ ਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਉਦੇਸ਼ ਤਿੱਕ
ਸੀਮਤ ਹੈ ਗਜਸਦੇ ਲਈ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਗਕਗਰਆ
ਕੀਤੀ ਜ ਾਂਦੀ ਹੈ
ਸਹੀ ਅਤੇ, ਗਜਿੱਥੇ ਜਰਰੀ ਹੋਵ,ੇ ਅਪ੍ ਟ ਡੇਟ
ਰਿੱਗਖਆ ਜ ਵੇ; ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣ ਉਣ
ਲਈ ਹਰ ਵ ਜਬ ਕਦਮ ਚੁਿੱਗਕਆ ਜ ਵੇਗ
ਗਕ ਗਨਿੱ ਜੀ ਡੇਟ ਜੋ ਗਕ ਗਲਤ ਹੈ, ਨੂੰ ਗਬਨ ਾਂ
ਦੇਰੀ ਦੇ ਗਮਟ ਗਦਿੱਤ ਜ ਏ ਜ ਾਂ ਸੁਿ ਰ ਕੀਤ
ਜ ਏ ਗਜਿੱਥੇ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇ

ਇਿੱਕ ਅਗਜਹੇ ਰਪ੍ ਗਵਿੱਚ ਰਿੱਗਖਆ ਗਗਆ ਹੈ
ਾਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿੱਿ
ਜੋ ਉਹਨ ਾਂ ਉਦੇਸ਼ ਾਂ ਲਈ ਲੋ ੜੀਦੇ
ਸਮੇਂ ਲਈ ਡ ਟ ਗਵਗਸ਼ਆਾਂ ਦੀ ਪ੍ਛ ਣ ਦੀ
ਗਜਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਸ 'ਤੇ ਕ ਰਵ ਈ
ਆਗਗਆ ਗਦੂੰਦ ਹੈ ਗਜਨ੍ ਾਂ ਲਈ ਗਨਿੱ ਜੀ ਡੇਟ
ਕੀਤੀ ਜ ਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਗਜ਼ਆਦ ਸਮੇਂ
ਲਈ ਨਹੀ ਾਂ ਰਿੱਗਖਆ ਜ ਾਂਦ .; ਅਤੇ ਗਕਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਗਕਗਰਆ ਕੀਤੀ ਜ ਾਂਦੀ ਹੈ; ਹ ਲ ਾਂਗਕ,
ਵੀ ਕ ਨੂੰ ਨ ਲ ਗ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਾਂ ਲਈ ਗਵਅਕਤੀਗਤ ਡੇਟ ਨੂੰ ਲੂੰ ਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ
ਜਨਤਕ ਗਹਿੱਤ, ਗਵਗਗਆਨਕ ਜ ਾਂ
ਗਨਿੱ ਜੀ ਡੇਟ ਦੇ ਗਨਰੂੰਤਰ ਭੂੰਡ ਰਨ ਦੀ
ਜ਼ਰਰਤ ਦੀ ਸਮੇਂ -ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਮੀਗਖਆ ਲਈ ਇਗਤਹ ਸਕ ਖੋਜ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਾਂ ਜ ਾਂ ਅੂੰਕੜ
ਉਗਚਤ ਸਮ ਾਂ ਸੀਮ ਵ ਾਂ ਸਥ ਪ੍ਤ ਕੀਤੀਆਾਂ ਉਦੇਸ਼ ਾਂ ਦੇ ਸੂੰਗਰਗਹਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਾਂ ਲਈ
ਸੂੰਗਗਠਤ ਕੀਤ ਜ ਸਕਦ ਹੈ ਜੋ GDPR
ਜ ਾਂਦੀਆਾਂ ਹਨ
ਾਂ ਢੁਕਵੇਂ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ
ਦੁਆਰ ਲੋ ੜੀਦੇ
ਸੂੰਗਠਨ ਤਮਕ ਉਪ੍ ਵ ਾਂ ਨੂੰ ਲ ਗ ਕਰਨ ਦੇ
ਅਗਿਕ ਰ ਾਂ ਅਤੇ ਸੁਤੂੰਤਰਤ ਵ ਾਂ ਦੀ ਸੁਰਿੱਗਖਆ
ਲਈ ਹੈ|
ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨ ਲ ਸੂੰਸ ਗਿਤ ਕੀਤ ਜ ਾਂਦ
ਹੈ ਜੋ ਗਨਿੱ ਜੀ ਡੇਟ ਦੀ ਉਗਚਤ ਸੁਰਿੱਗਖਆ ਨੂੰ
ਾਂ ਹੈ, ਉਗਚਤ ਤਕਨੀਕੀ
ਯਕੀਨੀ ਬਣ ਉਦ
ਜ ਾਂ ਸੂੰਗਠਨ ਤਮਕ ਉਪ੍ ਵ ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਗਜਸ ਗਵਿੱਚ ਅਣਅਗਿਕ ਰਤ
ਜ ਾਂ ਗੈਰਕਨੂੰ ਨੀ ਪ੍ਰੋਸੈਗਸੂੰਗ ਅਤੇ ਅਚ ਨਕ
ਨੁ ਕਸ ਨ, ਗਵਨ ਸ਼ ਜ ਾਂ ਨੁ ਕਸ ਨ ਦੇ ਗਵਰੁਿੱਿ
ਸੁਰਿੱਗਖਆ ਸ਼ ਮਲ ਹੈ

ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨ ਲ ਸੂੰਸ ਗਿਤ ਕੀਤ ਗਗਆ
ਹੈ ਜੋ ਢੁਕਵੇਂ ਤਕਨੀਕੀ ਜ ਾਂ ਸੂੰਗਠਨ ਤਮਕ
ਉਪ੍ ਵ ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ,
ਅਣਅਗਿਕ ਰਤ ਜ ਾਂ ਗੈਰਕਨੂੰ ਨੀ ਪ੍ਰਗਕਗਰਆ
ਦੇ ਗਵਰੁਿੱਿ ਅਤੇ ਅਚ ਨਕ ਨੁ ਕਸ ਨ, ਗਵਨ ਸ਼
ਜ ਾਂ ਨੁ ਕਸ ਨ ਦੇ ਗਵਰੁਿੱਿ ਸੁਰਿੱਗਖਆ ਸਮੇਤ
ਗਨਿੱ ਜੀ ਡੇਟ ਦੀ ਉਗਚਤ ਸੁਰਿੱਗਖਆ ਨੂੰ
ਾਂ ਹੈ
ਯਕੀਨੀ ਬਣ ਉਦ

ਕੈਂਟ ਪ੍ੁਗਲਸ ਇਹ ਸੁਗਨਸ਼ਗਚਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਗਸ਼ਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਗਕ ਉਹਨ ਾਂ ਦੇ ਗਨਯੂੰਤਰਣ
ਅਿੀਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ ਰੇ ਗਨਿੱ ਜੀ ਡੇਟ ਬਹੁਤ ਗਜ਼ਆਦ ਨ ਹੋਣ, ਸਹੀ ਢੂੰਗ ਨ ਲ
ਸਮੀਗਖਆ ਕੀਤੀ ਜ ਵੇ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋ ੜ ਨ ਹੋਵੇ ਤ ਾਂ ਸੁਰਿੱਗਖਅਤ ਢੂੰਗ ਨ ਲ ਨਸ਼ਟ ਕਰ

ਗਦਿੱਤ ਜ ਵੇ. ਕੈਂਟ ਪ੍ੁਗਲਸ ਗਵਅਕਤੀਆਾਂ ਦੇ ਅਗਿਕ ਰ ਾਂ ਦ ਆਦਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ DPA
ਅਤੇ GDPR ਡ ਟ ਸੁਰਿੱਗਖਆ ਗਸਿ ਾਂਤ ਾਂ ਦੀ ਪ੍ ਲਣ ਦ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ
ਹੋਵੇਗੀ

ੀਂ ਹਾੀਂ??
ਅਸੀ ੀਂ ਟਨਿੱ ਜੀ ਡੇ ਿਾ ਦੀ ਸੁ ਿਿੱਟਖਆ ਨੂੰ ਟਿਵੇਂ ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਉਦੇ
ਕੈਂਟ ਪ੍ੁਗਲਸ ਸ ਰੇ ਗਨਿੱ ਜੀ ਡੇਟ ਦੀ ਸੁਰਿੱਗਖਆ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੂੰਭੀਰਤ ਨ ਲ ਲੈਂ ਦੀ ਹੈ| ਸੁਰਿੱਗਖਆ ਨ ਲ ਸੂੰਬੂੰਿਤ DPA
ਅਤੇ GDPR ਦੇ ਸੂੰਬੂੰਿਤ ਗਹਿੱਗਸਆਾਂ ਦੀ ਪ੍ ਲਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣ ਉਣ , ਨ ਲ ਹੀ ਰ ਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ੁਗਲਸ ਮੁਖੀ ਕੌਂਸਲ
(NPCC) ਸੁਰਿੱਗਖਆ ਪ੍ਰਣ ਲੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ISO 27001 ਸਚਨ ਸੁਰਿੱਗਖਆ ਗਮਆਰ ਦੇ ਸੂੰਬੂੰਿਤ ਗਹਿੱਗਸਆਾਂ ਦੀ
ਪ੍ ਲਣ ਕਰਨ ਦੀ ਮੂੰਗ ਕਰਨ |
ਕੈਂਟ ਪ੍ੁਗਲਸ ਇਹ ਸੁਗਨਸ਼ਗਚਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਗਕ ਢੁਕਵੀ ਾਂ ਨੀਤੀ, ਗਸਖਲ ਈ, ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਕਗਰਆਤਮਕ ਉਪ੍ ਅ
ਲ ਗ ਹਨ, ਗਜਸ ਗਵਿੱਚ ਆਗਡਟ ਅਤੇ ਗਨਰੀਖਣ ਸ਼ ਮਲ ਹਨ| ਇਹ ਉਪ੍ ਅ ਸ ਡੀ ਮੈਨੁਅਲ ਅਤੇ ਇਲੈ ਕਟਰੌਗਨਕ
ਜ ਣਕ ਰੀ ਪ੍ਰਣ ਲੀਆਾਂ ਨੂੰ ਡੇਟ ਦੇ ਨੁ ਕਸ ਨ ਅਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਚ ਉਣਗੇ, ਅਤੇ ਉਨ੍ ਾਂ ਤਿੱਕ ਪ੍ਹੁੂੰਚ ਦੀ
ਆਗਗਆ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦੇਣਗੇ ਜਦੋਂ ਅਗਜਹ ਕਰਨ ਦ ਕੋਈ ਜ ਇਜ਼ ਕ ਰਨ ਹੋਵ,ੇ ਅਤੇ ਗਫਰ ਸਖਤ ਗਦਸ਼ ਗਨਰਦੇਸ਼ ਾਂ
ਦੇ ਅਿੀਨ ਗਕ ਅੂੰਦਰਲੇ ਗਕਸੇ ਵੀ ਗਨਿੱ ਜੀ ਡੇਟ ਦੀ ਕੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜ ਸਕਦੀ ਹੈ| ਉਹ ਨਵੀਨਤਮ ਸੁਰਿੱਗਖਆ ਨੂੰ
ਯਕੀਨੀ ਬਣ ਉਣ ਲਈ ਇਹਨ ਾਂ ਉਪ੍ ਵ ਾਂ ਦ ਗਨਰੂੰਤਰ ਪ੍ਰਬੂੰਿਨ ਅਤੇ ਸੁਿ ਰ ਕੀਤ ਜ ਾਂਦ ਹੈ|

ਅਸੀ ੀਂ ਟਨਿੱ ਜੀ ਡੇ ਿਾ ਟਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਸਦੇ ਹਾੀਂ?
ਕ ਨੂੰ ਨ ਲ ਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਮ ਉਦੇਸ਼ ਾਂ ਦੋਵ ਾਂ ਲਈ, ਕੈਂਟ ਪ੍ੁਗਲਸ ਗਵਸ਼ਵ ਦੇ ਗਕਸੇ ਵੀ ਗਹਿੱਸੇ ਗਵਿੱਚ
ਪ੍ਰ ਪ੍ਤਕਰਤ ਵ ਾਂ ਦੀ ਇਿੱਕ ਗਵਸ਼ ਲ ਗਕਸਮ ਦੇ ਗਨਿੱ ਜੀ ਡੇਟ ਦ ਖੁਲ ਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਗਜਸ ਗਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ
ਸ਼ ਮਲ ਹਨ ਗਜਨ੍ ਾਂ ਤੋਂ ਗਨਿੱ ਜੀ ਡੇਟ ਪ੍ਰ ਪ੍ਤ ਕੀਤ ਗਗਆ ਹੈ|
ਇਸ ਗਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕ ਨੂੰ ਨ ਲ ਗ ਕਰਨ ਵ ਲੀਆਾਂ ਏਜੂੰਸੀਆਾਂ, ਅਪ੍ਰ ਿ ਘਟ ਉਣ ਦੀਆਾਂ ਪ੍ਗਹਲਕਦਮੀਆਾਂ ਤੇ ਕੂੰਮ
ਕਰ ਰਹੀਆਾਂ ਸਗਹਯੋਗੀ ਸੂੰਸਥ ਵ ਾਂ/ਏਜੂੰਸੀਆਾਂ, ਅਪ੍ਰ ਗਿਕ ਗਨਆਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਗਵਿੱਚ ਭ ਈਵ ਲ, ਗਵਕਗਟਮ
ਸਹ ਇਤ , ਅਤੇ ਸ ਡੀ ਤਰਫੋਂ ਕੂੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਾਂ ਸੂੰਸਥ ਵ ਾਂ ਜ ਾਂ ਗਵਅਕਤੀਆਾਂ (ਗਜਵੇਂ ਗਕ ਆਈਟੀ ਠੇਕੇਦ ਰ ਜ ਾਂ
ਸਰਵੇਖਣ ਸੂੰਸਥ ਵ ਾਂ) ਨੂੰ ਖੁਲ ਸ ਸ਼ ਮਲ ਹੋ ਸਕਦ ਹੈ|
ਕੈਂਟ ਪ੍ੁਗਲਸ ਲੋ ਕ ਾਂ ਨੂੰ ਨੁ ਕਸ ਨ ਪ੍ਹੁੂੰਚ ਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੋਰ ਸੂੰਸਥ ਵ ਾਂ ਜ ਾਂ ਗਵਅਕਤੀਆਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਸ ਸਕਦੀ
ਹੈ ਗਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰਰੀ ਹੋਵ|ੇ ਗਵਅਕਤੀਗਤ ਡੇਟ ਦ ਖੁਲ ਸ ਕੇਸ-ਦਰ-ਕੇਸ ਆਿ ਰ ਤੇ ਕੀਤ ਜ ਵੇਗ , ਇਿੱਕ ਖ ਸ
ਾਂ ਗਨਯੂੰਤਰਣ ਦੇ ਨ ਲ|
ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹ ਲ ਤ ਾਂ ਦੇ ਅਨੁ ਕਲ ਗਨਿੱ ਜੀ ਡੇਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਗਦਆਾਂ, ਅਤੇ ਲੋ ੜੀਦੇ
ਗਜਿੱਥੇ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਪ੍ੁਗਲਸ ਕ ਾਂਸਟੇਬਲ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਗਕਗਰਆ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਾਂ ਲਈ ਸ ਨੂੰ ਆਪ੍ਣ ਗਨਿੱ ਜੀ ਡੇਟ ਪ੍ਰਦ ਨ ਕੀਤ ਹੈ,
ਤੁ ਹ ਡ ਜੀਵਨੀ ਸੂੰਬੂੰਿੀ ਗਨਗਰ ਨੀ ਜ ਣਕ ਰੀ ਸਮੇਤ ਤੁ ਹ ਡ ਡੇਟ ਕ ਲਜ ਆਫ਼ ਪ੍ੁਗਲਗਸੂੰਗ ਨ ਲ ਸ ਾਂਝ ਕੀਤ
ਜ ਵੇਗ |
ਇਹ ਉਹਨ ਾਂ ਦੇ ਸੁਰਿੱਗਖਅਤ ਨੈਟਵਰਕ ਤੇ ਜ ਾਂ ਉਹਨ ਾਂ ਦੇ ਮੁਲ ਾਂਕਣ ਜ ਣਕ ਰੀ ਪ੍ਰਬੂੰਿਨ ਪ੍ਰਣ ਲੀ (AIMS) ਦੇ
ਅੂੰਦਰ ਸਟੋਰ ਕੀਤ ਜ ਵੇਗ | ਇਸ ਜ ਣਕ ਰੀ ਤੋਂ, ਤੁ ਹ ਡ ਨ ਮ, ਈਮੇਲ ਪ੍ਤ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵ ਰ ਸੂੰਦਰਭ ਨੂੰਬਰ
ਕ ਾਂਸਟੇਬਲ ਭਰਤੀ ਲਈ ਨਵੇਂ ਓਨਲ ਈਨ ਮੁਲ ਾਂਕਣ ਪ੍ਲੇ ਟਫ ਰਮ ਤੇ ਅਪ੍ਲੋ ਡ ਕੀਤੇ ਜ ਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁ ਹ ਡੀ
ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਅਸਲ ਗਵਿੱਚ ਅਿੱਗੇ ਵਿ ਉਣ ਲਈ ਗਸਸਟਮ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬ ਨੀ ਕਰਨ ਵ ਲੀ ਤੀਜੀ ਗਿਰ ਪ੍ਰਦ ਤ ਨ ਲ
ਸ ਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜ ਣਗੇ|

ਕੁਝ ਸੂੰਸਥ ਵ ਾਂ ਜ ਾਂ ਗਵਅਕਤੀ ਗਜਨ੍ ਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਟ ਪ੍ੁਗਲਸ ਗਨਿੱ ਜੀ ਡੇਟ ਦ ਖੁਲ ਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਯਰਪ੍ੀਅਨ
ਯਨੀਅਨ ਤੋਂ ਬ ਹਰ ਸਗਥਤ ਹੈ - ਗਜਨ੍ ਾਂ ਗਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕੋਲ ਅਗਜਹੇ ਕ ਨੂੰ ਨ ਨਹੀ ਾਂ ਹਨ ਜੋ ਯਨ ਈਗਟਡ ਗਕੂੰਗਡਮ ਦੇ
ਰਪ੍ ਗਵਿੱਚ ਡ ਟ ਸੁਰਿੱਗਖਆ ਅਗਿਕ ਰ ਾਂ ਦੀ ਗਵਆਪ੍ਕ ਸੁਰਿੱਗਖਆ ਕਰਦੇ ਹਨ| ਜੇ ਗਨਿੱ ਜੀ ਡੇਟ ਅਗਜਹੇ ਖੇਤਰ ਾਂ ਗਵਿੱਚ
ਟਰ ਾਂਸਫਰ ਕੀਤ ਜ ਾਂਦ ਹੈ, ਤ ਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣ ਉਣ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁਕ
ਿੱ ੇ ਜ ਣਗੇ ਗਕ ਇਹ ਢੁਕਵੀ ਾਂ ਤਰ੍ ਾਂ
ਸੁਰਿੱਗਖਅਤ ਹੈ, ਗਜਵੇਂ ਗਕ DPA ਅਤੇ GDPR ਦੁਆਰ ਲੋ ੜ ਹੈ|
ਕੈਂਟ ਪ੍ੁਗਲਸ ਹੋਰਨ ਾਂ ਸੂੰਸਥ ਵ ਾਂ ਜ ਾਂ ਗਵਅਕਤੀਆਾਂ ਨੂੰ ਗਨਿੱ ਜੀ ਡੇਟ ਦ ਖੁਲ ਸ ਵੀ ਕਰੇਗੀ ਜਦੋਂ ਕ ਨੂੰ ਨ ਦੇ ਗਕਸੇ ਵੀ
ਕ ਰਜ ਦੁਆਰ , ਕ ਨੂੰ ਨ ਦੇ ਗਕਸੇ ਗਨਯਮ ਦੁਆਰ ਅਤੇ ਅਦ ਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਅਗਜਹ ਕਰਨ ਦੀ
ਜ਼ਰਰਤ ਹੋਏਗੀ| ਇਸ ਗਵਿੱਚ ਚ ਈਲਡ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਸਰਗਵਸ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਰ ਡ ਇਨੀਸ਼ੀਏਗਟਵ, ਅਤੇ ਹੋਮ ਆਗਫਸ
ਅਤੇ ਅਦ ਲਤ ਾਂ ਨੂੰ ਖੁਲ ਸੇ ਸ਼ ਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ|
ਕੈਂਟ ਪ੍ੁਗਲਸ ਗਕਸੇ ਵੀ ਕ ਨੂੰ ਨੀ ਕ ਰਵ ਈ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨ ਲ, ਜ ਾਂ ਇਸ ਦੇ ਸੂੰਬੂੰਿ ਗਵਿੱਚ, ਜ ਾਂ ਕ ਨੂੰ ਨੀ ਸਲ ਹ ਪ੍ਰ ਪ੍ਤ
ਕਰਨ ਲਈ, ਗਵਵੇਕ ਦੇ ਅਿ ਰ ਤੇ ਗਨਿੱ ਜੀ ਡੇਟ ਦ ਖੁਲ ਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ|

ਅਸੀ ੀਂ ਟਿੂੰਨਾ ਟਚਿ ਟਨਿੱ ਜੀ ਡੇ ਿਾ ਨੂੰ ਬਿਿਿਾਿ ਿਿੱਖਦੇ ਹਾੀਂ?
ਕੈਂਟ ਪ੍ੁਗਲਸ ਗਵਅਕਤੀਗਤ ਡੇਟ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤਿੱਕ ਰਿੱਖਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਿੱਕ ਗਕਸੇ ਖ ਸ ਉਦੇਸ਼ ਜ ਾਂ ਉਦੇਸ਼ ਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰਰੀ
ਹੋਵ,ੇ ਗਜਸ ਲਈ ਇਹ ਆਯੋਗਜਤ ਕੀਤ ਜ ਾਂਦ ਹੈ|
ਗਵਅਕਤੀਗਤ ਡੇਟ ਜੋ ਪ੍ੁਗਲਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੂੰਗਪ੍ਉਟਰ 'ਤੇ ਰਿੱਗਖਆ ਗਗਆ ਹੈ, ਸਗਹਮਤ ਰ ਸ਼ਟਰੀ ਿ ਰਨ ਅਵਿੀ
ਦੇ ਅਨੁ ਸ ਰ ਬਰਕਰ ਰ, ਸਮੀਗਖਆ ਅਤੇ ਗਮਟ ਗਦਿੱਤ ਜ ਾਂਦ ਹੈ ਜੋ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਅਿੀਨ ਹੁੂੰਦੇ ਹਨ|
ਖੁਫੀਆ ਜ ਣਕ ਰੀ, ਗਡਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ, ਗਹਰ ਸਤ, ਅਪ੍ਰ ਿ, ਹਗਥਆਰ ਾਂ, ਬਿੱਗਚਆਾਂ ਨ ਲ ਬਦਸਲਕੀ ਦੀ ਜ ਾਂਚ
ਅਤੇ ਘਰੇਲ ਗਹੂੰਸ ਨ ਲ ਸਬੂੰਿਤ ਗਨਿੱ ਜੀ ਡੇਟ ਰਿੱਖਣ ਵ ਲੇ ਹੋਰ ਗਰਕ ਰਡ ਾਂ ਨੂੰ ਕ ਲੇ ਜ ਆਫ਼ ਪ੍ੁਗਲਗਸੂੰਗ ਦੇ
ਅਗਿਕ ਰਤ ਪ੍ੇਸ਼ੇਵਰ ਪ੍ਰੈਕਗਟਸ ਫੌਰ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਅਨੁ ਸ ਰ ਬਰਕਰ ਰ ਰਿੱਗਖਆ ਜ ਵੇਗ | ਇਹ
ਕ ਲਜ ਆਫ਼ ਪ੍ੁਗਲਗਸੂੰਗ ਦੀ ਵੈਬਸ ਈਟ 'ਤੇ ਪ੍ ਇਆ ਜ ਸਕਦ ਹੈ www.app.college.police.uk. ਇਹ
ਗਰਕ ਰਡ ਕੈਂਟ ਪ੍ੁਗਲਸ ਦੀ ਗਵਿੀ W1012 ਗਰਕ ਰਡ ਾਂ ਦੀ ਸਮੀਗਖਆ, ਿ ਰਨ ਅਤੇ ਗਨਪ੍ਟ ਰੇ ਦੇ ਅਨੁ ਸ ਰ
ਬਰਕਰ ਰ ਹਨ

ਟਨਗਿਾਨੀ ਅਤੇ ਿਿੀ
ਕੈਂਟ ਪ੍ੁਗਲਸ ਅਣਉਗਚਤ ਜ ਾਂ ਅਪ੍ਰ ਗਿਕ ਗਤੀਗਵਿੀਆਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ ਾਂ ਦ ਪ੍ਤ ਲਗ ਉਣ,
ਸੁਰਿੱਗਖਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣ ਉਣ ਅਤੇ ਕ ਨੂੰ ਨ ਲ ਗ ਕਰਨ ਜ ਾਂ ਆਮ ਲੋ ਕ ਾਂ ਦੀ ਸਹ ਇਤ ਲਈ ਟੈਲੀਫੋਨ
ਕ ਲ ਾਂ, ਟੈਕਸਟਸ (SMS), ਈਮੇਲ ਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਲੈ ਕਟਰੌਗਨਕ ਸੂੰਚ ਰ ਾਂ ਦੀ ਗਨਗਰ ਨੀ ਜ ਾਂ ਗਰਕ ਰਡ ਰਿੱਖ ਸਕਦੀ
ਹੈ ਅਤੇ ਰਿੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ|
ਾਂ ੀ ਜੋ ਐਮਰਜੈਂਸੀ
ਕੈਂਟ ਪ੍ੁਗਲਸ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਲ ਈਨ ਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵ-ਦਰਜ' ਗਨਰਪ੍ਿੱਖ ਪ੍ਰੋਸੈਗਸੂੰਗ ਨੋਗਟਸ 'ਨਹੀ ਾਂ ਲਗ ਉਦ
ਕ ਲ ਾਂ ਪ੍ਰ ਪ੍ਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ (ਗਲਤ ਗਨਰਦੇਸ਼ ਾਂ ਸਮੇਤ) ਕ ਲ ਦੇ ਜਵ ਬ ਗਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦੇ ਕ ਰਨ ਹੋਣ ਵ ਲੇ
ਨੁ ਕਸ ਨ ਦੇ ਸੂੰਬੂੰਿਤ ਜੋਖਮ ਦੇ ਕ ਰਨ|
ਕੈਂਟ ਪ੍ੁਗਲਸ ਸ ਡੀ ਵੈਬਸ ਈਟ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ ਰੀਆਾਂ ਵਿੱਖਰੀਆਾਂ ਕਕੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸ ਡੀ ਕਕੀਜ਼ ਨੀਤੀ
ਵੇਖੋ https://www.kent.police.uk/hyg/cookies/.

ਨੋਿਸ

ਨੋਟ 1 - ਪ੍ੁਗਲਸ ਜ ਣਕ ਰੀ 2005 ਦੇ ਪ੍ਰਬੂੰਿਨ 'ਤੇ ਗਵਿ ਗਨਕ ਪ੍ਰੈਕਗਟਸ ਕੋਡ ਦੁਆਰ ਪ੍ਗਰਭ ਗਸ਼ਤ ਕੀਤ ਗਗਆ
ਹੈ ਗਜਵੇਂ ਗਕ' ਜ ਨ ਅਤੇ ਮ ਲ ਦੀ ਸੁਰਿੱਗਖਆ, ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਿੱਗਖਆ, ਅਪ੍ਰ ਿ ਾਂ ਦੇ ਕਗਮਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ,
ਅਪ੍ਰ ਿੀਆਾਂ ਨੂੰ ਗਨਆਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਗਵਿੱਚ ਗਲਆਉਣ , ਅਤੇ ਪ੍ੁਗਲਸ ਦੀ ਕੋਈ ਗਡਉਟੀ ਜ ਾਂ ਗਜ਼ੂੰਮੇਵ ਰੀ ਆਮ ਜ ਾਂ
ਕਨੂੰ ਨੀ ਕ ਨੂੰ ਨ। '
ਕੈਂਟ ਪ੍ੁਗਲਸ ਨੂੰ ਸ ਡੀ ਕ ਰਗੁਜ਼ ਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭ ਵਸ਼ੀਲਤ ਦ ਮੁਲ ਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਗ ਹਕ ਸੂੰਤੁਸ਼ਟੀ ਸਰਵੇਖਣ
ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੂੰਦੀ ਹੈ| ਕੈਂਟ ਪ੍ੁਗਲਸ ਗਵਅਕਤੀਆਾਂ ਨ ਲ ਸੂੰਪ੍ਰਕ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਗਜਵੇਂ ਗਕ ਅਪ੍ਰ ਿ ਦੇ
ਗਸ਼ਕ ਰ ਜ ਾਂ ਘਟਨ ਵ ਾਂ ਦੀ ਗਰਪ੍ੋਰਗਟੂੰਗ ਕਰਨ ਵ ਲੇ , ਅਤੇ ਉਨ੍ ਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ ਾਂ ਸੇਵ ਵ ਾਂ ਬ ਰੇ ਉਨ੍ ਾਂ ਦੀ ਰ ਏ ਦੇਣ ਲਈ
ਕਗਹ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕੈਂਟ ਪ੍ੁਗਲਸ ਜਨਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦ ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ| ਕੈਂਟ ਪ੍ੁਗਲਸ ਸ ਡੀ ਸੇਵ ਨੂੰ ਗਬਹਤਰ
ਬਣ ਉਣ ਲਈ ਗਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜ ਣਕ ਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੂੰਭਵ ਹੋਵ,ੇ ਕੈਂਟ ਪ੍ੁਗਲਸ, ਗਜਵੇਂ ਗਕ
ਬਹੁਤ ਸ ਰੇ ਪ੍ੁਗਲਸ ਬਲ ਇਿੱਕ ਪ੍ਰ ਈਵੇਟ ਕੂੰਪ੍ਨੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤ ਾਂ ਜੋ ਸ ਡੀ ਤਰਫੋਂ ਅਗਜਹੇ ਸਰਵੇਖਣ ਾਂ ਨੂੰ
ਸਖਤ ਗਨਯੂੰਤਰਣ ਦੇ ਨ ਲ ਸ਼ ਮਲ ਕਰਨ ਵ ਗਲਆਾਂ ਦੇ ਗਨਿੱ ਜੀ ਡੇਟ ਦੀ ਸੁਰਿੱਗਖਆ ਲਈ ਕੀਤ ਜ ਸਕੇ|

