5වසර. (මෙතැන් සිට "5වසර " "අප" මහෝ "අපි" යනුමෙන් හඳුන්ෙනු ලැමේ)
ඔබ ගැන මතොරතුරු භොවිතො කරන්මන් මකමසේද සහ මබදොගන්මන් මකමසේද යන්න ඔබ සැලකිලිෙත් ෙන
බෙ දන්නො අතර අපි එය ප්රමේශමෙන් හො සංමේදීෙ කරනු ඇතැයි යන ඔමේ විශේෙොසය අපි අගය කරමු. මෙෙ
රහසයතො ප්රතිපත්තිය ෙඟින් 5wasara.lk හි (සොමූහිකෙ, “මසේෙොෙ”) ලබො දී ඇති සබැඳි සහ / මහෝ ජංගෙ
මසේෙො, මෙේ අඩවි සහ ෙෘදුකොංග හරහො ඔමබන් ලබොගත් පුද්ගලික මතොරතුරු එකතු කිරීෙ සහ භොවිතො කිරීෙ
විසේතර මකමේ.
5wasara.com, (ii) 5wasara.lk හො සම්බන්ධ ජංගෙ මයදුම් සහ
මෙෙ රහසයතො ප්රතිපත්තියට සම්බන්ධ මෙනත් ඕනෑෙ 5වසර මෙේ අඩවියක්, මයදුෙක් මහෝ
ෙොේගගත මසේෙොෙක් හරහො. "ඔබ" මහෝ "ඔමේ" යන්මනන් අදහසේ කරන්මන් අපමේ මසේෙොමේ
අමුත්මතකු මහෝ පරිශීලකමයකු (පුරනය වී මහෝ නැත). ඔබ මෙෙ මසේෙොෙ භොවිතො කිරීෙ මෙෙ
ප්රතිපත්තිය පිළිගැනීෙ ෙත පදනම් මේ.
ශිෂ්ය දත්ත පිළිබඳ සටහනක්: මෙෙ මසේෙොෙ අපමේ මසේෙොෙන් අධයොපන අරමුණු සඳහො භොවිතො
කරන පොසල්, පොසල් දිසේික්ක මහෝ ගුරුෙරුන් (සොමූහිකෙ "පොසල්" මලස හඳුන්ෙනු ලැමේ) ෙැනි
අධයොපන මසේෙො සපයන්නන් විසින් මිලදී ගත හැකිය. මසේෙොෙ සැපයීෙ සඳහො 5වසර පොසලක් සෙඟ
ගිවිසුම්ගත ෙන විට, අපට ශිෂ්ය දත්ත එකතු කිරීෙට මහෝ ප්රමේශ වීෙට (පහත අේථ දක්ෙො ඇත),
ඒෙො පොසමලන් මහෝ ශිෂ්යයො විසින් සපයනු ලැමේ. එෙැනි ශිෂ්ය දත්ත දැඩි රහසය යැයි අපි සලකන
අතර මපොදුමේ අපමේ දත්ත පොසලට මහෝ පොසල මෙනුමෙන් ෙැඩි දියුණු කිරීෙ සහ සැපයීෙ හැර
මෙනත් කිසිදු කටයුත්තක් සඳහො එෙැනි දත්ත භොවිතො මනොකරමු. අපමේ සිසුන්මේ දත්ත එක්ැසේ
කිරීෙ, භොවිතො කිරීෙ සහ මබදොගැනීෙ පොලනය කරනු ලබන්මන් පොසල සෙඟ ඇති අපමේ ගිවිසුම්
සහ එක්සත් ජනපදමේ පවුල් අධයොපන අයිතිෙොසිකම් සහ රහසයතො පනමත් (“ෆේපො”) ළෙො
ඔන්ලයින් රහසයතො ආරක්ෂ්ණ පනත ඇතුළු ඕනෑෙ අදොළ නීති සහ මරගුලොසි ෙගිනි. ("මකෝපො")
සහ අදොළ රොජය නීති. ශිෂ්යමයකුමේ පුද්ගලික මතොරතුරු සෙොමලෝචනය කිරීෙ, මෙනසේ කිරීෙ මහෝ
ෙකො දැමීෙ පිළිබඳෙ ඔබට කිසියම් ප්රශේනයක් ඇත්නම්, කරුණොකර ඔමේ පොසල හො සම්බන්ධ
ෙන්න. ශිෂ්ය දත්ත එකතු කිරීෙ, භොවිතො කිරීෙ සහ අනොෙරණය කිරීෙ සඳහො ෙග මපන්ෙන මූලධේෙ
මත්රුම් ගැනීෙට 11 ෙන මකොටස බලන්න.

1. 5වසර ඔබ ගැන ැසේ කරන්මන් කුෙන මතොරතුරු ද?
5වසර මසේෙමේ විවිධ මකොටසේ ෙලින් මතොරතුරු ක්රෙ කිහිපයකින් ැසේ කරයි.

ඔබ අපට සපයන මතොරතුරු. ඔබමේ ගිණුම් ෙේගය අනුෙ අප ැසේ කරන පුද්ගලික මතොරතුරු ෙේගය මෙනසේ
විය හැකිය.

පොසල් මතොරතුරු. ගුරුෙරමයකු, පොසල් පරිපොලකමයකු මහෝ පොසලකට සම්බන්ධ මෙනත් බලයලත්
පුද්ගලමයක් අපමේ මසේෙමේ ගිණුෙක් සඳහො ලියොපදිංචි වූ විට මහෝ අප සෙඟ අනුරූප ෙන විට, අපි නෙක්,
විදුත් තැපැල් ලිපිනයක්, මගවීම් මතොරතුරු, පරිශීලක නොෙය සහ මුරපදය ෙැනි පුද්ගලික මතොරතුරු
ැසේකරනු ඇත. පොසල පිළිබඳ මතොරතුරු.

ශිෂ්ය මතොරතුරු. ලියොපදිංචි වූ පසු, පොසලක සිසුන්මේ නම්, මෙනත් හඳුනොගැනීම්, මුරපද, ශිෂ්යයොට මහෝ
ශිෂ්යයොමේ මදෙේපියන්ට මහෝ නීතිෙය භොරකරුට විදුත් තැපැල් ලිපිනය සහ අධයොපන ෙට්ටෙ සහ
අධයයන ෙොතෘකොෙ ෙැනි මතොරතුරු ලබො දිය හැකිය. මපෞද්ගලිකෙ හඳුනොගත හැකි මතොරතුරු සිසුන්මගන්
මහෝ ඔවුන්මගන් එකතු කරනු ලබන අතර, මපෞද්ගලිකෙ හඳුනොගත හැකි මතොරතුරු හො සම්බන්ධ මෙනත්
මතොරතුරු "ශිෂ්ය දත්ත" මේ. පොසැල් ප්රජොමෙන් පිටත සිටින කිසිමෙකුට පහසුමෙන් හඳුනොගත මනොහැකි
පරිශීලක නොෙ මහෝ හඳුනොගැනීම් පූේණ ශිෂ්ය නෙක් මෙනුෙට, අභිෙතය පරිදි ලබො දීෙට පොසල මතෝරො ගත
හැකිය. මීට අෙතරෙ, සෙහර පොසල්ෙල සිසුන්මේ ප්රමේශය සතයොපනය කිරීෙ සඳහො පරිශීලක නොෙ සහ
මුරපද මෙනුෙට අධයොපනය සඳහො ජී සූට් ෙැනි තනි ලියොපදිංචි මසේෙොෙක් භොවිතො කිරීෙට මතෝරො ගත හැකිය.
මදෙොපිය සහ ළෙො මතොරතුරු. මදෙේපියන් මහෝ භොරකරුමෙකු ("මදෙොපිය") අපමේ මසේෙොමේ ගිණුෙක්
සඳහො ලියොපදිංචි වූ විට මහෝ අප සෙඟ අනුරූප ෙන විට, අපි නෙක්, විදුත් තැපැල් ලිපිනයක්, මගවීම්
මතොරතුරු, පරිශීලක නොෙය සහ මුරපදය ෙැනි පුද්ගලික මතොරතුරු ැසේකරනු ඇත. මදෙේපියන්මේ ගිණුෙ
හරහො මසේෙොෙ භොවිතො කිරීෙට මදෙේපියන් විසින් බලය පෙරන ලද දරුෙො පිළිබඳ මතොරතුරු අපි ැසේකරනු
ඇත, ළෙො පරිශීලකයො සඳහො අතුරු නෙක් සහ අතුරු මුහුනතක් මතෝරො ගැනීෙ ද ඇතුළුෙ. සෑෙ ළෙො
පරිශීලක පැතිකඩක්ෙ මදෙොපිය ගිණුෙක් සෙඟ සම්බන්ධ විය යුතු අතර, මදෙොපියන්මේ ගිණුෙට අක්තපත්ර
ඇතුළත් කර මදෙේපියන්මේ ගිණුෙට ඇතුල් මනොවී ළෙයින්ට මසේෙොෙට ප්රමේශ විය මනොහැක.
ඉමගනුම් හො ක්රියොකොරකම් මතොරතුරු. මසේෙොෙ සපයන අතරතුර, ඔබ මසේෙොෙ භොවිතො කිරීෙ පිළිබඳ
මතොරතුරු මෙන්ෙ ඔබ මසේෙයට ඉදිරිපත් කරන ඕනෑෙ මතොරතුරක්, එනම් ප්රශේනෙලට පිළිතුරු ෙැනි
මතොරතුරු අපි ැසේ කරන්මනමු. ඊට අෙතරෙ, ඔබ අපමේ තොක්ෂ්ණික සහොය කණ්ඩොයෙ හො සම්බන්ධ ෙන
විට, අපට විදුත් තැපෑලක් එවීෙ, පරිශීලක සමීක්ෂ්ණයක් සම්පූේණ කිරීෙ මහෝ මෙනත් ආකොරයකින් 5වසර
සෙඟ සන්නිමේදනය කිරීෙ ෙැනි මෙනත් මේලොෙක අපි ඔමබන් පුද්ගලික මතොරතුරු ඉල්ලො සිටිය හැකිය.

ඔබ අපමේ මසේෙොෙ භොවිතො කිරීමෙන් අපට ලැමබන මතොරතුරු. මබොමහෝ මෙේ අඩවි සහ සබැඳි මසේෙොෙන්
මෙන්, ඔබ 5wasara.lk මෙත පිවිමසන විට, අපමේ විදුත් තැපැල් කියෙන විට, අපමේ මසේෙොෙ භොවිතො
කරන විට මහෝ අප සෙඟ සම්බන්ධ ෙන විට 5වසර සහ අපමේ මෙමළන්මදෝ සේෙයංක්රීයෙ යම් ආකොරයක
භොවිත මතොරතුරු ැසේ කරති. මෙෙ මතොරතුරු සොෙොනයමයන් එකතු කරනු ලබන්මන් කුකීසේ, මෙේ බීකන්සේ,
මද්ශීයෙ ගබඩො කළ ෙසේතු (ෆේලෑෂ්ේ මහෝ HTML5 ෙැනි එල්එසේඕ), මලොේ ලිපිමගොනු සහ ඒ හො සෙොන
තොක්ෂණය (සොමූහිකෙ, “ලුහුබැඳීමම් තොක්ෂ්ණයන්”) ඇතුළුෙ විවිධ ලුහුබැඳීමම් තොක්ෂ්ණයන් ෙගිනි. පක්ෂ්
සැපයුම්කරුෙන් අප මෙනුමෙන් මෙෙ මතොරතුරු ැසේ කිරීෙට. මෙෙ මසොයො ගැනීමම් තොක්ෂ්ණයන් ඔබ
මසේෙොෙට ප්රමේශ ෙන ආකොරය සහ භොවිතො කරන ආකොරය පිළිබඳ මතොරතුරු ැසේ කරයි (උ.දො., පිටු සහ
URL මයොමු කිරීෙ / පිටවීෙ, ඔබ මකොපෙණ ෙොරයක් මසේෙොෙට පිවිමසන්මන්ද, ඔබ නරඹන පිටු, ඔබ ක්ලික්
කළ සබැඳි සහ ඔබ මසේෙමේ ගන්නො මෙනත් ක්රියො); ඔබමේ බ්රේසරය පිළිබඳ මතොරතුරු සහ මසේෙොෙට ප්රමේශ
වීෙට ඔබ භොවිතො කරන උපොංග (ය) පිළිබඳ මතොරතුරු (උදො: අන්තේජොල මකටුම්පත (IP ලිපිනය), බ්රේසේ
ෙේගය, බ්රේසේ භොෂ්ොෙ, අන්තේජොල මසේෙො සැපයුම්කරු, උපොංග ෙේගය, ආකෘතිය සහ නිෂ්ේපොදකයො, අද්විතීය
හැඳුනුම්පතක් ඔබමේ බ්රේසරය, උපොංගය මහෝ ගිණුෙ, මෙමහයුම් පද්ධති මෙළඳ නොෙය සහ ආකෘතිය සහ
ඔබ විවිධ උපොංග ෙලින් මසේෙොෙට ප්රමේශ ෙන්මන්ද යන්න අද්විතීය මලස හඳුනො ගැනීෙට අපි). ඔබමේ
භූමගෝලීය පිහිටීම් දත්ත පිළිබඳ මතොරතුරු අපි නගර ෙට්ටමින් ැසේකරනු ඇත. මසේෙොෙ සඳහො ගෙනොගෙන
සහ භොවිත ප්රෙණතො ෙැනීෙට සහ අපමේ පරිශීලකයින්මේ සංඛ්යොමල්ඛ්න හො හැසිරීම් පිළිබඳ ෙැඩිදුර
අෙමබෝධ කර ගැනීෙට අපට විශේමල්ෂ්ණ දත්ත එකතු කිරීෙට මහෝ මතෙන පොේශවීය විශේමල්ෂ්ණ මෙෙලම්
භොවිතො කිරීෙට අපට හැකිය. විවිධ උපොංග හරහො ඔබෙ හඳුනො ගැනීෙට හො සම්බන්ධ වීෙට අපට අෙසර මදන
සංඛ්යොන ආකෘති නිේෙොණ මෙෙලම් ඇතුළුෙ තොක්ෂ්ණයන් භොවිතො කිරීෙට අපි මතෙන පොේශවීය
හවුල්කරුෙන් සෙඟ ෙැඩ කළ හැකිය. අපමේ පරිශීලකයින්මේ මපෞද්ගලිකත්ෙ ෙනොපයන්ට ගරු කිරීෙට
අපි අමේ උපරිෙය කළත්, ඔබමේ බ්රේසරය විසින් සකසො ඇති ධොෙක ෙලට ප්රතිචොර දැක්වීෙට අපට මම්
මෙොමහොමත් මනොහැකි ය.

මසේෙොෙ සුරක්ිත කිරීෙ, මසේෙොෙ ෙැඩිදියුණු කිරීෙ, ඔමේ කොලය ඉතිරි කර ගැනීෙ, ෙඩො මහොඳ තොක්ෂ්ණික
සහොය ලබො දීෙ, ප්රෙේධන අරමුණු සඳහො සහ මෙේ අඩවි භොවිතය නිරීක්ෂ්ණය කිරීෙ සඳහො අපි ලුහුබැඳීමම්
තොක්ෂ්ණයන් හරහො එකතු කරන ලද දත්ත භොවිතො කරමු. උදොහරණයක් මලස, ලුහුබැඳීමම් තොක්ෂ්ණයන්
අපට උදේ කරන්මන්:
ඔබ පුරනය වී ඇත්ද නැතිනම් කලින් පුරනය වී ඇත්දැයි මසොයො බලන්න එවිට ඔබට ලබො ගත හැකි සියලුෙ
අංග අපට මපන්විය හැකිය.
ඔබ පිවිමසන පිටුෙල ඔබමේ සැකසුම් ෙතක තබො ගන්න, එවිට ඔබ ඊළඟ ෙතොමේ ඔබ කැෙති අන්තේගතය
අපට ප්රදේශනය කළ හැකිය.
ඔබමේ ගිණුෙට අදොළ මතොරතුරු ෙත පදනම්ෙ ඔබ පිවිමසන පිටුෙල ක්රියොකොරිත්ෙය සහ මපනුෙ රිසිකරණය
කරන්න; උදොහරණයක් මලස, ඔබ යම් මරේණිමේ ෙට්ටෙකට මපරනිමි කිරීෙට මහෝ ෙොේතොෙක් සඳහො
අභිරුචි කළ සැකසුම් ෙතක තබො ගැනීෙට.
මෙේ අඩවි ප්රශසේතිකරණය, මෙේ අඩවි ෙැඩිදියුණු කිරීෙ, විකුණුම්, අමලවිකරණය සහ බිල් කිරීෙ ඇතුළු
විවිධ අරමුණු සඳහො මෙේ අඩවි භොවිතය නිරීක්ෂ්ණය කරන්න.
මබොමහෝ බ්රේසේ මුලින් සකසො ඇත්මත් කුකී පිළිගැනීෙටය, නමුත් ඔබට සියලු කුකීසේ ප්රතික්මෂ්ේප කිරීෙට
මහෝ කුකියක් යෙන විට ඇඟවීෙට ඔමේ බ්රේසරය නැෙත සැකසිය හැක. මකමසේ මෙතත්, ඔබමේ කුකී අක්රීය
කර ඇත්නම් සෙහර විමශේෂ්ොංග සහ මසේෙොෙන් (විමශේෂ්මයන් ඔබට පුරනය වීෙට අෙශය ඒෙො) නිසි මලස
ක්රියො මනොකරනු ඇත. ඔබ අපමේ විදුත් තැපෑලට ප්රමේශ වී ඇත්ද සහ ඒ සෙඟ යම් යම් කොේයයන් ඉටු කර
ඇත්දැයි දැන ගැනීෙට අපට ඉඩ සලසන තොක්ෂ්ණයන් අඩංගු විය හැකි රූප සේෙයංක්රීයෙ බොගත කිරීෙ
ෙැළැක්වීෙ සඳහො ඔබට ඔමේ විදුත් තැපැල් විකල්පයන් සැකසිය හැකිය. කුකීසේ ෙකො දැමීමෙන් කුකී
මනොෙන තොක්ෂ්ණයන් හරහො මතොරතුරු ැසේ කිරීෙ ෙලක්ෙනු මනොලැමබන අතර ෆේලෑෂ්ේ ෙසේතු සහ HTML5
ෙැනි මද්ශීය ගබඩො ෙසේතු (එල්එසේඕ) ෙකො දෙයි. අපමේ මෙේ අඩවි ෙලින් ෆේලෑෂ්ේ ෙසේතු ෙකො දැමීෙට ඔබ
මතෝරො ගන්මන් නම්, එවිට ඔබට මෙේ අඩවි සියල්ලටෙ මහෝ මකොටසක් මෙත පිවිසීෙට මහෝ භොවිතො කිරීෙට
මහෝ ලබො මදන මතොරතුරු සහ මසේෙොෙන්මගන් ප්රමයෝජන ගැනීෙට මනොහැකි ෙනු ඇත. අප සහ අපමේ
මතෙන පොේශවීය හවුල්කරුෙන් මෙළඳ දැන්වීම් සඳහො කුකීසේ සහ ලුහුබැඳීමම් තොක්ෂ්ණයන් ද භොවිතො කළ
හැකිය.
2. අප රැස්කරන තතොරතුරු 5වසර භොවිතො කරන ආකොරය
අපි රැස්කරන තතොරතුරු පහත සඳහන් අරමුණු සඳහො භොවිතො කරමු:
මසේෙොෙ සැපයීෙ හො නඩත්තු කිරීෙ. අපි ඔබට එකතු කරන මතොරතුරු මසේෙොෙ ඔබට ලබො දීෙට භොවිතො කරමු.
නිදසුනක් මලස, මගවීම් සැකසීෙ, ඉමගනුම් විෂ්ය ෙොලොෙ පුද්ගලීකරණය කිරීෙ, පොසල්, මදෙොපියන් සහ
සිසුන්ට ශිෂ්ය හො ළෙො ක්රියොකොරිත්ෙය සහ මසේෙොෙ භොවිතො කිරීෙ පිළිබඳ මතොරතුරු සහ ෙොේතො සැපයීෙ,
විෙසීම්ෙලට ප්රතිචොර දැක්වීෙ සහ පොරිමභෝගික සහොය ලබො දීෙ සඳහො අපි ඔමේ මතොරතුරු භොවිතො කළ යුතුය.
මසේෙොෙ ෙැඩි දියුණු කිරීෙ, පුද්ගලීකරණය කිරීෙ සහ සංෙේධනය කිරීෙ. අපි පරිශීලකයින්ට යැවිය හැකි
මහෝ ප්රදේශනය කළ හැකි අන්තේගතයන් සහ මතොරතුරු සකසේ කිරීෙට, පුද්ගලීකරණය කළ
අන්තේගතයන් සහ උපමදසේ ලබො දීෙට සහ මසේෙොෙ භොවිතො කරන අතරතුර ඔමේ අත්දැකීම් පුද්ගලීකරණය
කිරීෙට, මසේෙොෙට ප්රමේශ වීෙට ඔබ භොවිතො කළ හැකි විවිධ උපොංග ඇතුළුෙ අපි මතොරතුරු භොවිතො කරමු.
පරිශීලකයින් අපමේ මසේෙොෙට ප්රමේශ ෙන ආකොරය සහ භොවිතො කරන ආකොරය ෙඩො මහොඳින් අෙමබෝධ
කර ගැනීෙ, අපමේ මසේෙොමේ ඵලදොයීතොෙය අධීක්ෂ්ණය කිරීෙ, භොවිත රටොෙන් හඳුනො ගැනීෙ සහ තොක්ෂණික
ගැටලු හඳුනො ගැනීෙ මහෝ විසඳීෙ සඳහො අපි සංඛ්යොමල්ඛ්න ැසේ කරන්මනමු. මසේෙොමේ ඵලදොයීතොෙය
මපන්වීෙට සහ පේමේෂ්ණ සිදු කිරීෙට සහ අපමේ මසේෙොෙ සහ මෙනත් අධයොපන නිෂ්ේපොදන සහ මසේෙොෙන්
සංෙේධනය කිරීෙ, සහොය දීෙ සහ ෙැඩිදියුණු කිරීෙ සඳහො අපි මතොරතුරු භොවිතො කරමු. ඔබ සෙඟ

සන්නිමේදනය කිරීෙට. ඔබ අපමේ මසේෙොෙ භොවිතො කිරීෙට අදොළ ඇතැම් ක්රියොකොරකම් සඳහො ගනුමදනු
දැනුම්දීම් ලබො දීෙට අපි ඔමේ මතොරතුරු භොවිතො කරමු. උදොහරණයක් මලස, පරිශීලකමයකු යම්
ක්රියොකොරකෙක් සම්පූේණ කළ විට, මගවීම් මහෝ මෙනත් දොයකත්ෙ දැන්වීම් සඳහො රිසිට්පතක් ලබො දීෙට
අපි විදුත් තැපැල් දැනුම්දීම් එවිය හැකිය. ෙරින් ෙර, අපි පොසැල් මහෝ මදෙොපිය පරිශීලකයින්ට ෙරින් ෙර
ප්රෙේධන මහෝ මතොරතුරු විදුත් තැපැල් යෙනු ඇත. අමලවිකරණ සන්නිමේදනයන් යැවීෙට අපි ශිෂ්ය දත්ත
භොවිතො මනොකරන අතර ශිෂ්යයින්ට මහෝ ළෙො පරිශීලකයින්ට අමලවිකරණ සන්නිමේදනයන් යෙන්මන්
නැත. විදුත් තැපෑමලන් ඉෙත් වීමම් උපමදසේ අනුගෙනය කිරීමෙන් ඔබට ඇතැම් සන්නිමේදනයන්මගන්
(උදො., අමලවිකරණය මහෝ ඔමේ මසේෙොෙ භොවිතො කිරීෙ පිළිබඳ යම් දැනුම්දීම්) ඉෙත් විය හැකිය. ආරක්ෂ්ොෙ
සහ ආරක්ෂ්ොෙ ප්රෙේධනය කිරීෙ සහ නීතිෙය ක්රියොෙලියට ප්රතිචොර දැක්වීෙ. අපමේ මසේෙොෙ, අපමේ
භොවිතයන් සහ අමනකුත් මතෙන පොේශෙයන්මේ ආරක්ෂ්ොෙ සහ ආරක්ෂ්ොෙ ප්රෙේධනය කිරීෙ සඳහො අපි
මතොරතුරු භොවිතො කරමු. නිදසුනක් මලස, පරිශීලකයින් සතයොපනය කිරීෙ, ආරක්ිත මගවීම් සඳහො
පහසුකම් සැපයීෙ, ෙංචො සහ මෙනත් හොනිකර ක්රියොකොරකම් හඳුනො ගැනීෙ සහ ෙැළැක්වීෙ, නීතිෙය ඉල්ලීම්
මහෝ හිමිකම් ෙලට ප්රතිචොර දැක්වීෙ සහ අපමේ නියෙයන් සහ ප්රතිපත්ති බලොත්ෙක කිරීෙ සඳහො අපි
මතොරතුරු භොවිතො කළ හැකිය.
අපමේ මසේෙො මකොන්මද්සි මහෝ ඔබ සෙඟ ඇති මෙනත් ගිවිසුම් ෙල අපමේ ගිවිසුම්ගත බැඳීම් ඉටු කිරීෙ
සඳහො සැකසුම් අෙශය මේ (අපමේ මසේෙො මකොන්මද්සි ෙල විසේතර කර ඇති පරිදි ඔබට මසේෙොෙ සැපයීෙ
ෙැනි);
ඔබ ඔමේ පූේෙ කැෙැත්ත ලබො දී ඇති අතර, එය ඔබට ඕනෑෙ මේලොෙක ඉෙත් කර ගත හැකිය (අමලවිකරණ
අරමුණු මහෝ මෙනත් අරමුණු සඳහො අපි ෙරින් ෙර ඔමේ කැෙැත්ත ලබො ගනිමු);
නනතික බැඳීෙක්, උසොවි නිමයෝගයකට අනුකූල වීෙ මහෝ නනතික හිමිකම් ක්රියොත්ෙක කිරීෙ මහෝ
ආරක්ෂ්ො කිරීෙ සඳහො සැකසීෙ අෙශය මේ;
මසේෙොෙ ෙැඩිදියුණු කිරීෙ, පුද්ගලීකරණය කිරීෙ සහ සංෙේධනය කිරීෙ, නෙ විමශේෂ්ොංග මහෝ උනන්දුෙක්
දක්ෙන නිෂ්ේපොදන ෙැනි මසේෙොෙ අමලවිකරණය සහ ඉහත විසේතර කර ඇති පරිදි ආරක්ෂ්ොෙ සහ ආරක්ෂ්ොෙ
ප්රෙේධනය කිරීෙ ෙැනි අපමේ නීතයොනුකූල අෙශයතො සඳහො සැකසුම් කිරීෙ අෙශය මේ.
3. 5වසර ඔමේ මතොරතුරු මබදොගන්මන් මකමසේද?
අපමේ මසේෙොෙ සැපයීෙට අෙශය පරිදි මහෝ ඔමේ කැෙැත්මතන් මහෝ අෙසරයකින් 5වසර ඔමේ පුද්ගලික
මතොරතුරු මබදො ගැනීෙට මහෝ අනොෙරණය කිරීෙට ඉඩ ඇත. පහත විසේතර කර ඇති තත්ෙයන් තුළ අපි
පුද්ගලික මතොරතුරු මබදො ගත හැකිය.
මතෙන පොේශෙයන්මේ කැෙැත්ත ඇතිෙ. පොසැල් හො මදෙොපියන්මේ උපමදසේ පරිදි අපි කැෙැත්මතන්
මතොරතුරු මබදො ගනිමු. නිදසුනක් ෙශමයන්, පොසලකට මහෝ මදෙොපිමයකුට 5වසර මෙත නිශේචිත මතොරතුරු
මෙනත් පුද්ගලමයකු සෙඟ මබදො ගැනීෙට මයොමු කළ හැකිය, ගුරුෙරමයකු මදෙේපියන්ට සන්නිමේදනයක්
යැවීෙට 5වසර මෙත මයොමු කරන විට ෙැනි. ඒ හො සෙොනෙ, අපි මතෙන පොේශෙයන් සෙඟ පුද්ගලික
මතොරතුරු මබදො ගත හැකිය, උදොහරණයක් මලස, පොසලක් ගූගල් පිවිසුෙකට මහෝ එෙ පොසමල් පරිශීලක
ගිණුම් සඳහො සෙොන සතයොපන මෙෙලම් සඳහො අෙසර දී ඇත්නම්.
පොසමල් අමනක් අය. 5වසර විසින් පොසලක් හො සම්බන්ධ පරිශීලකයින්මගන් ලබොගත් මතොරතුරු මෙනත්
පරිශීලකයින් මහෝ පොසල විසින් නම් කරන ලද පුද්ගලයින්, එෙ පොසමල් ගුරුෙරුන් සහ පොසල්
පරිපොලකයින් ෙැනි අය සෙඟ මබදො ගත හැකිය.
විකුණුම්කරුෙන් සහ මසේෙො සපයන්නන්. විශේමල්ෂ්ණ, සත්කොරක, බිල්, ඉලක්කගත මෙළඳ දැන්වීම් සහ
අමලවිකරණය ඇතුළත් විය හැකි අප මෙනුමෙන් මහෝ අප මෙනුමෙන් මසේෙොෙන් මහෝ නිෂ්ේපොදන සැපයීෙ
සඳහො 5වසර අපමේ විශේෙොසදොයක මෙමළන්දන්, මතෙන පොේශවීය මසේෙො සපයන්නන් සහ පුද්ගලයින්

සෙඟ මතොරතුරු මබදො ගත හැකිය. මෙෙ සෙහර මසේෙො සපයන්නන් මහෝ මෙමළන්මදෝ ඔබට 5වසර
මෙනුමෙන් විදුත් තැපැල් එවිය හැකිය. ශිෂ්ය දත්ත ෙලට ප්රමේශය ඇති මෙමළන්දන් සහ මසේෙො
සපයන්නන්, මෙහි දක්ෙො ඇති ඒෙොට ෙඩො අඩු ආරක්ිත මනොෙන රහසයතො සහ රහසයභොෙය පිළිබඳ
මකොන්මද්සි ආරක්ෂ්ො කිරීෙට ගිවිසුම්ගතෙ බැඳී සිටිති.
සෙසේථ මහෝ හඳුනො මනොගත් මතොරතුරු. පුද්ගලයකු හඳුනො ගැනීෙ සඳහො සොධොරණ මලස භොවිතො කළ
මනොහැකි සෙසේත හො / මහෝ නිේනොමික සේෙරූපමයන් අපි මතොරතුරු මබදො ගත හැකිය. නිදසුනක් මලස,
ෙේතෙොන සහ අනොගත හවුල්කරුෙන්ට සහ අමනකුත් මතෙන පොේශෙයන්ට සහ මෙනත් නීතයොනුකූල
අරමුණු සඳහො අපමේ මසේෙොෙන් විසේතර කිරීෙ සඳහො 5වසර විසින් සෙසේත පරිශීලක සංඛ්යොමල්ඛ්න (එනම්,
යම් භූමගෝලීය කලොපයකින් 5වසර භොවිතො කරන්නන්මේ මුළු සංඛ්යොෙ මහෝ ප්රතිශතය) අනොෙරණය කළ
හැකිය.
ඒකොබද්ධ කිරීෙ මහෝ විකිණීෙ. 5වසර ඒකොබද්ධ කිරීෙ, අත්පත් කර ගැනීෙ, බංමකොමලොත්භොෙය, පොලනය
මෙනසේ කිරීෙ මහෝ එහි යම් යම් ෙත්කම් මහෝ යම් ආකොරයක විකිණීෙකට සම්බන්ධ ෙන්මන් නම්, ෙයොපොර
ගනුමදනුෙ සම්බන්ධමයන් ඔමේ පුද්ගලික මතොරතුරු ෙොරු කිරීෙට මහෝ අනොෙරණය කිරීෙට ඉඩ තිමේ.
එෙැනි අෙසේථොෙකදී, පුද්ගලික මතොරතුරු ෙොරු කිරීෙට මපර සහ මෙනත් රහසයතො ප්රතිපත්තියකට යටත්
වීෙට මපර දැනුම් දීෙක් කිරීෙට අපි උත්සොහ කරන්මනමු. ඒකොබද්ධ කිරීෙ මහෝ විකිණීෙකදී පොසල් ගිණුම්
හො සම්බන්ධ ශිෂ්ය දත්ත අපි ෙොරු මනොකරන්මනමු. ලබන්නො ශිෂ්ය රහසයතො ප්රතිපත්ති මූලධේෙ මහෝ ඒ හො
සෙොන දැඩි රහසයතො ආරක්ෂ්ණ සඳහො බැඳී සිටී නම් මිස, නැතමහොත් අපි පොසල්ෙලට දැනුම් දීෙක් සහ ඉෙත්
වීෙට අෙසේථොෙක් ලබො මදන්මනමු.
මෙනත්.
අදොළ ඕනෑෙ නීතියක්, නියොෙනයක්, නීතිෙය ක්රියොෙලියක් මහෝ බලොත්ෙක කළ හැකි රජමේ ඉල්ලීෙක්
සපුරොලීෙ සඳහො එෙැනි මතොරතුරු ප්රමේශ කිරීෙ, භොවිතො කිරීෙ, සංරක්ෂ්ණය කිරීෙ මහෝ අනොෙරණය කිරීෙ
සොධොරණ මලස අෙශය යැයි මහොඳ විශේෙොසයක් තිමේ නම් 5වසර පුද්ගලික මතොරතුරු නිදහසේ කළ හැකිය;
4. තතවන පොර්ශවීය ලුහුබැඳීම් සහ මොර්ගගත තවළඳ දැන්වීම්
5වසර විසින් මසේෙොමේ ඉලක්කගත මෙළඳ දැන්වීම් මපන්ෙන්මන් නැත.
අප මෙනුමෙන් මෙනත් මෙේ අඩවි ෙල මහෝ ෙොේගගත මසේෙොෙන්හි දැන්වීම් ප්රදේශනය කිරීෙ සඳහො
මසේෙොෙට පැමිමණන අමුත්තන්මගන් මතොරතුරු එක්ැසේ කිරීෙට මතෙන පොේශවීය මෙළඳ දැන්වීම්
හවුල්කරුෙන්ට අපි අෙසර දුන්නද, මෙෙ මතෙන පොේශවීය මෙළඳ දැන්වීම් ජොලයන් මතොරතුරු ැසේ කිරීෙ
ෙැළැක්වීෙට අපි මබොමහෝ පියෙර ගන්මනමු. අපමේ මසේෙොෙට ග්රොහකමයකු අපමේ මසේෙයට ඇතුල් වූ පසු
ඉලක්කගත මෙළඳ දැන්වීම් අරමුණු සඳහො. ඔබ අපමේ මසේෙොෙට ග්රොහකමයක්ද යන්න හඳුනො ගැනීෙ සඳහො
අපි කුකීසේ ෙත විශේෙොසය තබන බෙත්, ඔබ කුකී ෙකො දැමුෙමහොත් මහෝ අෙහිර කරන්මන් නම්, ඔබට මෙනත්
මෙේ අඩවි ෙල මහෝ ෙොේගගත මසේෙොෙන්හි ඉලක්කගත 5වසර දැන්වීම් ලැබීමෙන් ෙලක්ෙන 5වසර කුකියද
ෙකො දැමිය හැකි බෙ කරුණොමෙන් සලකන්න. ඔබමේ බ්රේසරය මහෝ උපොංගය හඳුනො ගැනීෙට තොක්ෂණය
භොවිතො කරන මතෙන පොේශවීය ෙොේගගත මෙළඳ ප්රචොරණ ජොලයන් සෙඟ අපි ෙැ
ඩ කරන්මනමු. මෙනත් මෙේ අඩවි මහෝ මසේෙොෙන්හි මහෝ ඔබ මෙනත් උපොංගෙල ඔබට අභිෙතකරණය කළ
අන්තේගතයන්, මෙළඳ දැන්වීම් සහ ෙොණිජ පණිවිඩ ඔබට ලබො දීෙට අපමේ මසේෙොෙට ඔබ පැමිණීෙ පිළිබඳ
මතොරතුරු ැසේ කරන්මනමු. භොවිතො කළ හැකිය. අපි (මතෙන පොේශවීය මෙළඳ දැන්වීම් ජොල හරහො) අපමේ
ෙොේගගත මෙළඳ දැන්වීම් ඔවුන්මේ රුචිකත්ෙයට අදොළ යැයි හැමඟන පුද්ගලයින්ට මයොමු කිරීෙට මෙෙ
මතොරතුරු භොවිතො කරමු. සොෙොනයමයන්, සෑෙ විටෙ මනොවුනත්, මතොරතුරු ැසේ කරනු ලබන්මන් කුකීසේ මහෝ
ඒ හො සෙොන ලුහුබැඳීමම් තොක්ෂ්ණයන් ෙගිනි. ඔබමේ බ්රේසරමේ මහෝ ජංගෙ උපොංගමේ සැකසුම් සක්රියෙ
කළෙනොකරණය කිරීමෙන් කුකීසේ මහෝ මෙනත් ලුහුබැඳීමම් තොක්ෂ්ණය ප්රතික්මෂ්ේප කිරීෙට ඔබට ඔබමේ
බ්රේසරය සැකසිය හැකිය, නමුත් ෆේලෑෂ්ේ මහෝ HTML5 කුකී ඇතුළු සියලුෙ මතෙන පොේශවීය ලුහුබැඳීමම්

තොක්ෂ්ණයන් සඳහො මෙෙ මෙෙලම් ඵලදොයී මනොෙනු ඇත. කුකීසේ, පැහැදිලි ගිෆේසේ / මෙේ බීකන්සේ සහ සබැඳි
මෙළඳ දැන්වීම් තොක්ෂ්ණයන් සහ මෙෙ මෙළඳ දැන්වීම් ෙලින් ඔබ ඉෙත් ෙන්මන් මකමසේද යන්න පිළිබඳ
ෙැඩිදුර දැන ගැනීෙ සඳහො, www.aboutads.info/choices සහ / මහෝ ඩිජිටල් මෙළඳ දැන්වීම් සන්ධොනමේ
සම්පත් මෙත පිවිසීෙට ඔබට අෙශය විය හැකිය. ජොල ප්රචොරණ මුල පිරීමම් ෙොේගගත සම්පත්,
www.networkad advertising.org හි ඇත.
5වසර මෙනුමෙන් මෙනත් මෙේ අඩවි මහෝ මසේෙොෙන්හි දැන්වීම් ඔබට ලබො මද්. මකමසේ මෙතත්, එෙැනි
පියෙර ෙඟින් ඉලක්කගත මෙළඳ දැන්වීම් එකතු කිරීෙ සහ / මහෝ ප්රදේශනය ඉෙත් කරනු ඇති බෙට 5වසර
හට සහතික විය මනොහැකි අතර, ඔමේ ඉල්ලීෙ බලොත්ෙක වීෙට යම් කොලයක් ගතෙනු ඇත. ඔබ මීට මපර
5wasara.lk මෙේ අඩවියට පිවිසිමේද යන්න සැලකිල්ලට මනොමගන සන්දේභගත මෙළඳ දැන්වීම් මහෝ
මෙනත් ආකොරමේ දැන්වීම් ලැබීමෙන් එෙැනි ඉල්ලීම් ෙලක්ෙනු මනොලැමේ (නිදසුනක් මලස, මසවුම් පදමේ
මූලික පදමේ පදනෙ ෙත මපන්ෙන දැන්වීම්). එෙැනි ඉල්ලීම් මෙළඳ දැන්වීම් හැර මෙනත් අරමුණු සඳහො
මතොරතුරු ැසේ කිරීෙ නෙත්ෙන්මන් නැත (උ.දො., මෙේ අඩවි විශේමල්ෂ්ණ සඳහො). මෙෙ ඉෙත් වීෙ සඳහො
ඔබමේ ඉල්ලීෙ පටිගත කිරීෙ සඳහො ඔබමේ බ්රේසරමේ කුකියක් සැකසීෙ අෙශය මේ (එබැවින් අෙශය කුකිය
ෙකො දැමුෙමහොත් එය තෙදුරටත් ඵලදොයී මනොෙනු ඇත), ඵලදොයී ෙනුමේ ඔබ ඉල්ලීෙ කළ බ්රේසරමේ
පෙණක් ෙන අතර එය ෙනු ඇත ඉල්ලීමෙන් උපරිෙ ෙසරක කොලයක් සඳහො බලපැෙැත්මේ. ඔබ කුකීසේ ෙකො
දැමුෙමහොත්, ඔබමේ බ්රේසේ සැකසුම් මෙනසේ කරන්මන් නම්, බ්රේසේ මහෝ පරිගණක ෙොරු කරන්මන් නම්
මහෝ මෙනත් මෙමහයුම් පද්ධතියක් භොවිතො කරන්මන් නම්, ඔබට නැෙත ඉල්ලීෙ කිරීෙට අෙශය ෙනු ඇත.
ඔබට ඕනෑෙ මේලොෙක අෙතර ඉල්ලීම් කළ හැකිය.
5. විදුත් සන්නිමේදනය පොලනය කරන්මන් මකමසේද?
5වසර ෙරින් ෙර අපමේ නිෂ්ේපොදන හො මසේෙොෙන් මහෝ අපමේ නිෂ්ේපොදන හො මසේෙොෙන් භොවිතො කිරීෙ පිළිබඳෙ
ඔබට විදුත් තැපෑලක් එවිය හැකිය. ඔබට මෙෙ විදුත් තැපැල් යෙනු ලබන්මන් 5වසර (මහෝ එහි
මෙමළන්දන් මහෝ ඒ මෙනුමෙන් ක්රියොත්ෙක ෙන මසේෙො සපයන්නන්) පෙණි. ඕනෑෙ විදුත් තැපෑලක
දොයකත්ෙමයන් ඉෙත් වීමම් සබැඳිය ක්ලික් කිරීමෙන් මහෝ 5wasara.lk හො සම්බන්ධ වීමෙන් ඔබට මෙෙ
විදුත් තැපැල් මනොලැබීෙ මතෝරො ගත හැකිය. ඔබමේ ගිණුෙ පිළිබඳ ගිණුම් සතයොපනය, මසේෙොමේ
විමශේෂ්ොංග මෙනසේ කිරීෙ මහෝ යොෙත්කොලීන කිරීම් මහෝ තොක්ෂ්ණික මහෝ ආරක්ෂ්ක දැන්වීම් ෙැනි ප්රෙේධන
මනොෙන පණිවිඩ ඉෙත් කිරීෙට මහෝ ඉෙත් වීෙට ඔබට අෙසර නැති බෙ කරුණොමෙන් සලකන්න.
6. ඔමේ පුද්ගලික මතොරතුරු මෙත ප්රමේශ වීෙ, යොෙත්කොලීන කිරීෙ මහෝ ෙකො දැමීෙ ඔබමේ ගිණුෙට
පුරනය වීමෙන්, ඉහළ දකුණු මකළෙමේ ඇති ගිණුම් මෙනුෙ ක්ලික් කිරීමෙන් සහ පැතිකඩ සහ සැකසුම්
මත්රීමෙන් ඔබට ඕනෑෙ මේලොෙක ඔබමේ ගිණුම් මතොරතුරු සංසේකරණය කළ හැකිය. ඔමේ පුද්ගලික
මතොරතුරු නිරෙදය, සම්පූේණ සහ ෙේතෙොන බෙ සහතික කිරීෙ සඳහො ෙරින් ෙර සෙොමලෝචනය කරන මලස
අපි නිේමද්ශ කරමු. ඔබ ඔමේ ගිණුෙ සඳහො නිෙැරදි සම්බන්ධතො මතොරතුරු ලබො මනොමදන්මන් නම්, මෙෙ
රහසයතො ප්රතිපත්තිමේ දක්ෙො ඇති දැන්වීම් ඔබට ලබො දීෙට අපට මනොහැකි ෙනු ඇත. ඔබ පොසලක් හරහො
5වසර මසේෙොෙ භොවිතො කරන ශිෂ්යමයකුමේ මදෙොපිමයකු මහෝ භොරකරුමෙකු නම්, කරුණොකර ඔමේ
ශිෂ්යයොමේ පරිශීලක ගිණුෙට මහෝ ශිෂ්ය දත්ත ප්රමේශ කිරීෙට, මෙනසේ කිරීෙට මහෝ ෙකො දැමීෙට අදොළ
සියලු ප්රශේන සහ ඉල්ලීම් ඔමේ දරුෙොමේ පොසලට මයොමු කරන්න. පොසල, තෙ අභිෙතය පරිදි, එෙැනි ඉල්ලීම්
5වසර සහ5වසර සෙඟ ආෙන්ත්රණය කළ හැකිය, පොසැල් ෙලින් ලැමබන සියලුෙ ප්රමේශයන්, මෙනසේ කිරීම්
සහ ෙකොදැමීම් ඉල්ලීම්ෙලට ක්ෂ්ණිකෙ ප්රතිචොර දැක්විය හැකිය.. ගිණුම් මතොරතුරු ෙකො දැමූ විට මහෝ හඳුනො
මනොගත් විට, පොරිමභෝගික හො තොක්ෂ්ණික සහොය, බිල්පත් සහ බදු අරමුණු ෙැනි ඇතැම් අෙමශේෂ් මතොරතුරු
අපමේ සංරක්ිත ෙොේතො තුළ පෙතිනු ඇත.
7. 5වසර ඔමේ මතොරතුරු මකොපෙණ කොලයක් රඳෙො ගන්මන්ද? මසේෙොෙ සැපයීෙට සහ අපමේ අභයන්තර
ෙයොපොරික අරමුණු සඳහො අෙශය තොක් කල් අපි පුද්ගලික මතොරතුරු රඳෙො තබො ගන්මනමු, එය ඔබමේ

දොයකත්ෙය මහෝ පරිශීලක ගිණුෙ අෙලංගු කිරීෙ මහෝ අෙලංගු කිරීෙ ඉක්ෙෙො යො හැකිය. නිදසුනක් මලස,
ෙංචො මහෝ අනොගත අපමයෝජන ෙැළැක්වීෙ සඳහො, ෙොේතො තබො ගැනීෙ මහෝ මෙනත් නීතයොනුකූල ෙයොපොරික
අරමුණු සඳහො මහෝ නීතිමයන් අෙශය නම්, යම් යම් දත්ත අප විසින් රඳෙො ගනු ඇත. නිශේචිත පුද්ගලයකු
තෙදුරටත් සොධොරණ මලස හඳුනොගත මනොහැකි ෙන පරිදි හඳුනො මනොගත් මහෝ එකතු කරන ලද මතොරතුරු
අප රඳෙො තබොමගන භොවිතො කළ හැකිය. රඳෙොමගන ඇති සියලුෙ පුද්ගලික මතොරතුරු මෙෙ රහසයතො
ප්රතිපත්තිමේ නියෙයන්ට යටත් මේ. ශිෂ්ය දත්ත. පොසලක මහෝ මදෙේපියන්මේ අෙසරයකින් මතොරෙ,
අධයොපනික අරමුණක් සඳහො අෙශය කොල සීෙොෙ ඉක්ෙෙො අපි දැනුෙත්ෙ ශිෂ්ය දත්ත රඳෙො මනොගන්මනමු.
පොසමල් දිශොෙට හැර පොසලක් හො සම්බන්ධ ක්රියොකොරී ශිෂ්ය පරිශීලක ගිණුෙකින් අපි කිසිදු ශිෂ්ය දත්ත
ෙකොදැමීෙ මහෝ හඳුනො ගැනීෙ මනොකරමු. පොසමල් ප්රධොන ලැයිසේතුමෙන් සිසුන් ඉෙත් කිරීෙ මහෝ
ෙකොදැමීමම් ඉල්ලීෙක් ඉදිරිපත් කිරීෙ, ෙේතෙොන ශිෂ්ය ලැයිසේතුෙ නඩත්තු කිරීෙ සහ පොසමල් අධයොපන
අෙශයතොෙයන් සඳහො තෙදුරටත් අෙශය මනොෙන ශිෂ්ය දත්ත හඳුනො ගැනීෙ පොසමල් ෙගකීෙ මේ.
තොක්ෂ්ණික ආධොරක ෙොේතො, පොරිමභෝගික මසේෙො ෙොේතො, උපසේථ සහ මෙනත් සෙොන ෙයොපොර ෙොේතො ෙල
රඳෙො ඇති මතොරතුරු ෙැනි සෑෙ අෙසේථොෙකෙ සියලු දත්ත ෙහොෙ මහෝ සම්පූේණමයන්ෙ ෙකො දැමීෙට අපට
මනොහැකි විය හැකිය. හඳුනොගත් මහෝ පුද්ගලික හඳුනොගැනීම් සෙඟ විසුරුෙො හරින ලද කිසිදු මතොරතුරක්
ෙකො දැමීෙට අපට අෙශය මනොෙනු ඇත, ඉතිරි මතොරතුරු නිශේචිත පුද්ගලමයකු හඳුනො ගැනීෙ සඳහො
සොධොරණ මලස භොවිතො කළ මනොහැක.
8. 5වසර ඔමේ මතොරතුරු ආරක්ෂ්ො කරන්මන් මකමසේද? මතොරතුරු ආරක්ෂ්ොෙ. ඔබමේ පුද්ගලික මතොරතුරු
ෙල ආරක්ෂ්ොෙ අපට ඉතො ෙැදගත් මේ. අප ැසේ කරන පුද්ගලික මතොරතුරු ෙල අඛ්ණ්ඩතොෙ සහ ආරක්ෂ්ොෙ
ආරක්ෂ්ො කිරීෙ සහ අනෙසරමයන් දත්ත මෙත ප්රමේශ වීෙ ෙැළැක්වීෙ සඳහො නිේෙොණය කර ඇති විවිධොකොර
මභෞතික, පරිපොලන හො තොක්ෂණික ආරක්ෂ්ණ අපි ක්රියොත්ෙක කර ඇත්මතමු. අපමේ දත්ත එක්ැසේ කිරීෙ,
ගබඩො කිරීෙ සහ සැකසුම් පිළිමෙත් සහ ආරක්ෂ්ක පියෙරයන් පිළිබඳ අභයන්තර සෙොමලෝචන මෙන්ෙ අප
පුද්ගලික දත්ත ගබඩො කරන පද්ධති මෙත අනෙසරමයන් ප්රමේශ වීෙ ෙැළැක්වීෙ සඳහො මභෞතික ආරක්ෂ්ක
පියෙරයන් ද මෙයට ඇතුළත් ය. අපමේ මසේෙොෙන් ක්රියොත්ෙක කිරීෙ, සංෙේධනය කිරීෙ මහෝ ෙැඩිදියුණු
කිරීෙ සඳහො එෙ මතොරතුරු දැන ගැනීෙට අෙශය 5වසර මසේෙකයින්, මකොන්ත්රොත්කරුෙන් සහ
නිමයෝජිතයින්ට පුද්ගලික මතොරතුරු මෙත ප්රමේශ වීෙ අපි සීෙො කරමු. අපමේ මසේෙකයින් මපෞද්ගලිකත්ෙය
සහ රහසයභොෙය පිළිබඳ බැඳීම් ඉටු කිරීෙට අමපොමහොසත් වුෙමහොත් මසේෙමයන් පහ කිරීෙ ඇතුළුෙ විනය
ක්රියොෙොේගෙලට යටත් විය හැකිය. මකමසේ මෙතත්, කිසිදු ආරක්ෂ්ක පද්ධතියක් කළ මනොහැකි ය - එෙ
මහේතුෙ නිසො, ඔබමේ පුද්ගලික මතොරතුරු ෙල ආරක්ෂ්ොෙ අපට සහතික කළ මනොහැක. ආරක්ෂොෙ
උල්ලංඝනය කිරීෙක ප්රතිඵලයක් මලස අපමේ පොලනය යටමත් ඇති පුද්ගලික මතොරතුරු සම්මුතියකට
ලක්වුෙමහොත්, තත්ෙය විෙේශනය කිරීෙට සහ අදොළ නීති සහ මරගුලොසිෙලට හො සියලු බලපෑෙට ලක්වූ
පොසල් සෙඟ ඇති අපමේ ගිවිසුම්ෙලට අෙශය සියලු පියෙර ගැනීෙට අපි සොධොරණ පියෙර ගන්මනමු. ඔමේ
පුද්ගලික මතොරතුරු ෙල ආරක්ෂ්ොෙ පෙත්ෙො ගැනීෙ සඳහො ඔමේ සහමයෝගය හො ෙැදිහත්වීෙ අෙශය මේ.
ඔබමේ ආරක්ෂ්ොෙ සඳහො, ඔබමේ බ්රේසරය ෙැසීෙට මපර සියලු ගිණුම් ෙලින් ඉෙත් වීෙට ෙතක තබො ගන්න.
මබොමහෝ 5වසර පිටුෙල පිටවීමම් සම්බන්ධතොෙයක් ඇත. ඉෙත් වූ පසු, සියලු බ්රේසේ කවුළු ෙැසීෙට ෙග
බලො ගන්න. ඊට අෙතරෙ, ඔබ මෙනත් පුද්ගලයින්ට ප්රමේශ විය හැකි පරිගණකයකින් ඔමේ ගිණුෙට පුරනය
ෙන්මන් නම් "ෙතක තබො ගන්න" විමශේෂ්ොංගය භොවිතො මනොකරන්න. මෙය ඔබ මෙනත් අමයකු සෙඟ
පරිගණකයක් මබදො ගන්මන් නම් මහෝ මපොදු පරිගණකයක් භොවිතො කරන්මන් නම් අන් අයට ඔමේ පුද්ගලික
මතොරතුරු මෙත ප්රමේශ විය මනොහැකි බෙ සහතික කිරීෙයි. කරුණොකර ඔබමේ මුරපදය සුරක්ිතෙ තබො
ගන්න. ඔබමේ මුරපදය ඔබට අෙතක වී ඇත්නම්, info@5wasara.lk හො සම්බන්ධ වීමෙන් ඔබට නෙ
එකක් ඉල්ලො සිටිය හැකිය. ලියොපදිංචි කිරීමම්දී ඔබ සඳහන් කළ විදුත් තැපැල් ලිපිනයට නෙ මුරපදයක්
යෙනු ලැමේ. 5වසර මසේෙොෙට පුරනය වීමම් ඇති අමනකුත් සියලුෙ ගැටළු සඳහො, කරුණොකර මෙෙ
ප්රතිපත්තිමේ අෙසොනමේ ඇති සම්බන්ධතො මතොරතුරු භොවිතො කරමින් අපමේ තොක්ෂ්ණික සහොය
කණ්ඩොයෙ අෙතන්න. ඔබමේ ගිණුමම් ආරක්ෂ්ොෙ මහෝ මසේෙොමේ ආරක්ෂ්ොෙ පිළිබඳෙ ඔබට යම්කිසි

කනසේසල්ලක් ඇත්නම්, ඔබමේ කනසේසල්ල ෙහොෙ info@5wasara.lk මෙත ෙොේතො කරන මලස අපි
ඉල්ලො සිටිමු. සියලුෙ ආරක්ෂ්ක ගැටළු ෙලට අපට ප්රතිචොර දැක්වීෙට අමපොමහොසත් වුෙද, ඔබමේ
ප්රතිමපෝෂ්ණය අපි අගය කරන අතර ෙොේතො වූ සියලු කරුණු බැරෑරුම් මලස සලකමු.

9. යුමරෝපීය සංගෙමේ දත්ත ආරක්ෂ්ණ
සොෙොනය දත්ත ආරක්ෂ්ණ මරගුලොසි (ජීඩීපීආේ) යටමත් යුමරෝපීය සංගෙමේ පදිංචිකරුෙන්ට අප සතුෙ ඇති
පුද්ගලික මතොරතුරු සම්බන්ධමයන් යම් යම් අයිතිෙොසිකම් සඳහො හිමිකම් ඇත:
ප්රමේශවීමම් අයිතිය සහ යම් යම් අදොළ මතොරතුරු සෙඟ ඔමේ පුද්ගලික මතොරතුරු මෙත ප්රමේශය ලබො
ගැනීෙට සහ එෙ මතොරතුරු මපොදුමේ භොවිතො ෙන ආකෘතියකින් ලබො ගැනීෙට සහ එය මෙනත් දත්ත
පොලකමයකුට ෙොරු කිරීෙට ඇති අයිතිය;
නිෙැරදි කිරීමම් අයිතිය. ඔමේ පුද්ගලික මතොරතුරු සොෙදය මහෝ අසම්පූේණ වූ විට අනෙශය ප්රෙොදයකින්
මතොරෙ ඔමේ පුද්ගලික මතොරතුරු නිෙැරදි කර ගැනීමම් අයිතිය;
ෙකොදැමීමම් අයිතිය. එකතු කරන ලද මහෝ සැකසූ අරමුණු සම්බන්ධමයන් පුද්ගලික මතොරතුරු තෙදුරටත්
අෙශය මනොෙන තැන ෙැනි ඇතැම් තත්ෙයන් තුළ අනෙශය ප්රෙොදයකින් මතොරෙ ඔමේ පුද්ගලික මතොරතුරු
ෙකොදැමීමම් අයිතිය;
සීෙො කිරීමම් අයිතිය. පුද්ගලික මතොරතුරු ෙල නිරෙදයතොෙය ඔබ විසින් තරඟ කරනු ලබන සේථොනය ෙැනි
යම් යම් තත්ෙයන් යටමත් ඔමේ පුද්ගලික මතොරතුරු ෙත අප විසින් සිදු කරන ලද සැකසුම් ෙල සීෙොෙ ලබො
ගැනීමම් අයිතිය, එෙ පුද්ගලික මතොරතුරු ෙල නිරෙදයතොෙය සතයොපනය කිරීෙට අපට හැකි ෙන කොලයක්
සඳහො; සහ
විමරෝධය දැක්වීමම් අයිතිය. ඔමේ විමශේිත තත්ෙයට අදොළෙ, ඔමේ පුද්ගලික මතොරතුරු සැකසීෙට සහ
ඔමේ පුද්ගලික මතොරතුරු සෘජු අමලවිකරණ අරමුණු සඳහො සැකසීෙට විමරෝධය දැක්වීෙට ඇති අයිතිය,
එෙැනි සෘජු අමලවිකරණයට සම්බන්ධ ෙන තරෙට.අදොළ අධීක්ෂ්ණ අධිකොරියට GDPR පැමිණිල්ලක්
කිරීෙට ඔබට අයිතියක් තිබිය හැකිය. අධීක්ෂ්ණ බලධොරීන්මේ ලැයිසේතුෙක් මෙහි ඇත:
https://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.
ඔමේ
අයිතිෙොසිකම් පිළිබඳ ෙැඩිදුර සහොය අෙශය නම්, කරුණොකර පහත දක්ෙො ඇති සම්බන්ධතො මතොරතුරු
භොවිතො කර අප හො සම්බන්ධ ෙන්න. එවිට ඔබමේ ඉල්ලීෙ අදොළ නීතියට අනුකූලෙ සලකො බලමු. සෙහර
අෙසේථො ෙලදී ඔබ මෙනුමෙන් මෙෙ අයිතිෙොසිකම් ආරක්ෂ්ො කිරීෙට අපට ඇති හැකියොෙ රඳො පෙතින්මන්
ආරක්ෂ්ොෙ, ෙංචො ෙැළැක්වීමම් මහේතු, නියොෙන මහෝ නීතිෙය අෙශයතොෙයන්ට අනුකූල වීෙ මහෝ ඔබ ඉල්ූ
මසේෙොෙන් ලබො දීෙට සැකසුම් අෙශය නිසො පුද්ගලික මතොරතුරු සැකසීමම් අපමේ බැඳීම් ෙත ය. මෙය සිදු
ෙන තැන, ඔබමේ ඉල්ලීෙට ප්රතිචොර ෙශමයන් නිශේචිත මතොරතුරු අපි ඔබට දන්ෙන්මනමු
10. 5වසර දරුෙන්මේ මපෞද්ගලිකත්ෙය ආරක්ෂ්ො කරන්මන් මකමසේද?
5වසර ෙයස අවුරුදු 13 ට අඩු දරුෙන්ට ගිණුෙක් නිේෙොණය කිරීෙට ඉඩ මනොමදන අතර ෙයස අවුරුදු 13
ට අඩු ළෙයින්මේ කැෙැත්මතන් සහ මදෙේපියන්මේ උපමදසේ පරිදි මපෞද්ගලිකෙ හඳුනො ගැනීමම් මතොරතුරු
දැනුෙත්ෙ ැසේ මනොකරයි. මදෙේපියන්මේ අෙසරයකින් මතොරෙ 13 ට අඩු දරුමෙකුමගන් අපි
මනොදැනුෙත්ෙෙ මතොරතුරු ැසේ කර ඇති බෙ ඔබ විශේෙොස කරන්මන් නම් කරුණොකර info@5wasara.lk
හි අප හො සම්බන්ධ ෙන්න. එවිට අපට හැකි ඉක්ෙනින් මතොරතුරු ෙකො දැමිය හැකිය.
5වසර මසේෙොෙට දොයකත්ෙයක් මිලදී ගන්නො මදෙේපියන්ට මදෙොපියන්මේ ගිණුෙ හො සම්බන්ධ ළෙො
පැතිකඩක් සැකසිය හැකි අතර එෙඟින් 13 ට අඩු දරුෙන්ට මදෙොපියන්මේ අධීක්ෂ්ණය යටමත් මසේෙොෙට
පිවිසිය හැකිය. ළෙො පැතිකඩ හො සම්බන්ධ මතොරතුරු 5වසර එකතු කරන්මන් මකමසේද, භොවිතො කරන්මන්
මකමසේද සහ මබදො ගන්මන් මකමසේද යන්න පිළිබඳ ෙැඩිදුර දැන ගැනීෙට කරුණොකර අපමේ 5වසර මසේෙො
ළෙො රහසයතො ප්රතිපත්තිය බලන්න. ළෙො රහසයතො ප්රතිපත්තිය ළෙො ෙයස මනොසලකො ළෙො පැතිකඩ භොවිතො
කරන්නන්ට අදොළ මේ.

අධයොපනික පසුබිෙක් තුළ පොසලක් විසින් 5වසර භොවිතො කරන විට, ෙයස අවුරුදු 5වසර ට අඩු
දරුමෙකුමගන් මතොරතුරු ැසේ කිරීෙට පොසල විසින් 5වසර මෙත බලය පෙරනු ඇත.
11. 5වසර සිසුන්තේ දත්ත ආරක්ෂ්ො කරන්තන් තකතස්ද?
අපමේ ශිෂ්ය දත්ත එක්ැසේ කිරීෙ හො භොවිතො කිරීෙ පිළිබඳෙ ඔබට කිසියම් ප්රශේනයක් ඇත්නම්, කරුණොකර
අනුකූලතො info@5wasara.lk හි අප හො සම්බන්ධ ෙන්න. ශිෂ්යමයකුමේ පුද්ගලික මතොරතුරු
සෙොමලෝචනය කිරීෙ, මෙනසේ කිරීෙ මහෝ ෙකො දැමීෙ පිළිබඳෙ ඔබට කිසියම් ප්රශේනයක් ඇත්නම්, කරුණොකර
ඔමේ පොසල හො සම්බන්ධ ෙන්න.
ප්රතිඥොෙ සඳහො වූ අපමේ කැපවීමම් මකොටසක් මලස, පොසලකට අපමේ මසේෙොෙන් සැපයීෙ තුළින් ශිෂ්ය
දත්ත මෙත ප්රමේශය ඇති විට, දත්ත, ආරක්ෂ්ොෙ සහ තොක්ෂණය පිළිබඳ අපමේ තීරණෙලට පහත සඳහන්
මූලික මූලධේෙ ෙඟ මපන්ෙයි:
බලයලත් අධයොපනික මහෝ පොසැල් කටයුත්තක් සඳහො මහෝ පොසලක් සෙඟ ඇති අපමේ එකඟතොෙමයන්
අෙසර දී ඇති ප්රෙොණය ඉක්ෙෙො ශිෂ්ය දත්ත එකතු කිරීෙ, නඩත්තු කිරීෙ, භොවිතො කිරීෙ මහෝ මබදොගැනීෙ
5වසර විසින් සිදු මනොකරයි.
5වසර ඉලක්කගත මෙළඳ ප්රචොරණ අරමුණු සඳහො ශිෂ්ය දත්ත භොවිතො මනොකරයි.
5වසර විසින් නඩත්තු කරනු ලබන ශිෂ්ය දත්ත ෙේග ආරක්ෂ්ො කිරීෙ සඳහො නිේෙොණය කරන ලද පුළුල්
දත්ත ආරක්ෂ්ණ ෙැඩසටහනක් 5වසර විසින් පෙත්ෙොමගන යනු ඇත.
මදෙේපියන් විසින් අෙසර දී ඇත්නම් මිස පොසමල් අරමුණු සඳහො සහොය වීෙට අෙශය කොල සීෙොෙ ඉක්ෙෙො
5වසර ශිෂ්ය දත්ත රඳෙො මනොගනී.
5වසර අපමේ දත්ත ප්රතිපත්ති සහ භොවිතයන් පැහැදිලිෙ හො විනිවිදභොෙමයන් මහළි කරනු ඇත.
ඒකොබද්ධ කිරීෙ, අත්පත් කර ගැනීෙ, බංමකොමලොත්භොෙය මහෝ මෙනත් ෙත්කම් විකිණීෙ ෙැනි ආයතනික
ගනුමදනුෙක මකොටසක් මිස 5වසර කිසි විමටකත් ශිෂ්ය දත්ත විකුණන්මන් නැත, එෙැනි අෙසේථොෙකදී
අනුප්රොේතික ආයතනය විසින් කරන ලද මපෞද්ගලිකත්ෙ බැඳීම්ෙලට ගරු කිරීෙ සහතික කිරීෙ සඳහො අපමේ
උපරිෙ උත්සොහයන් භොවිතො කරමු. මෙෙ ප්රතිපත්තිමේ සහ / මහෝ අපි එෙැනි අමලවියක් පොසලට දැනුම් දී
දත්ත හුෙෙොරුෙ සිදුවීෙට මපර පොසමලන් ඉෙත් වීෙට අෙසේථොෙක් ලබො මදන්මනමු.
මතොරතුරු ැසේ කරන විට පළමු ෙරට පොසලට දැනුම් දීමෙන් මතොරෙ සහ ශිෂ්ය දත්ත අනොෙරණය කිරීෙට
ෙඩො ද්රෙයෙය ෙශමයන් මෙනසේ ආකොරයකින් භොවිතො කිරීෙට මපර මත්රීෙක් ලබො මනොදී ශිෂ්ය දත්ත එකතු
කිරීෙ මහෝ භොවිතො කිරීෙ සම්බන්ධ අපමේ රහසයතො ප්රතිපත්තියට මහෝ මසේෙො මකොන්මද්සිෙලට අපි කිසිදු
ද්රෙයෙය මෙනසක් මනොකරන්මනමු.
මෙනත් මෙේ අඩවි සහ මසේෙොෙන් සඳහො සබැඳි මසේෙොෙන්හි අපමේ ෙයොපොරික හවුල්කරුෙන්,
දැන්වීම්කරුෙන් සහ සෙොජ ෙොධය මෙේ අඩවි ෙල මතෙන පොේශවීය මෙේ අඩවි ෙලට සහ ඉන් සබැඳි අඩංගු
විය හැකිය. ඔබ මෙෙ ඕනෑෙ මෙේ අඩවියකට සබැඳියක් අනුගෙනය කරන්මන් නම්, මෙෙ මෙේ අඩවි ෙලට
ඔවුන්මේෙ රහසයතො ප්රතිපත්ති ඇති බෙත් ඔවුන්මේ භොවිතයන් මෙෙ රහසයතො ප්රතිපත්තිමයන් ආෙරණය
මනොෙන බෙත් කරුණොමෙන් සලකන්න. ඔවුන් මතොරතුරු ැසේ කරන්මන් මකමසේද, භොවිතො කරන්මන්
මකමසේද සහ මබදො ගන්මන් මකමසේද යන්න මත්රුම් ගැනීෙට ඔවුන්මේ රහසයතො ප්රතිපත්ති සහ භොවිත
නියෙයන් කියෙන මලස අපි තරමේ නිේමද්ශ කරමු. මතෙන පොේශවීය මෙේ අඩවි ෙල රහසයතො භොවිතයන්
මහෝ අන්තේගතයන් සම්බන්ධමයන් අපි ෙගකිෙ යුතු මනොමේ.

12. තමම ප්රතිපත්තියට යොවත්කොලීන කිරීම්

5වසර සිය අභිෙතය පරිදි ෙරින් ෙර මෙෙ ප්රතිපත්තිය මෙනසේ කිරීෙට මහෝ යොෙත්කොලීන කිරීෙට ඉඩ ඇති
අතර එය පහත දක්ෙො ඇති අෙසන් ෙරට මෙනසේ කරන ලද දිනමයන් පිළිබිඹු මේ. අපි මෙෙ ප්රතිපත්තිය
ද්රෙයෙය ආකොරයකින් මෙනසේ කරන්මන් නම්, අපමේ මෙේ අඩවිමේ දැන්වීෙක් පළ කිරීමෙන් මෙනසේකම්
පිළිබඳෙ ඔබට දැනුම් දීෙට අපි අමේ උපරිෙය කරන්මනමු. එෙැනි යොෙත්කොලීනයන් බලොත්ෙක වූ දිනට
පසුෙ ඔබ අඛ්ණ්ඩෙ මසේෙොෙන් භොවිතො කිරීෙ සංමශෝධිත ප්රතිපත්තිය පිළිගැනීෙට මහේතු මේ. මෙෙ
ප්රතිපත්තිමේ කිසිදු මකොන්මද්සියකට මහෝ මෙෙ ප්රතිපත්තිමේ අනොගත සංමශෝධනයක අනොගත නියෙයන්ට
ඔබ එකඟ මනොෙන්මන් නම්, මසේෙොෙ භොවිතො කිරීෙ මහෝ ප්රමේශ වීෙ (මහෝ දිගටෙ ප්රමේශ වීෙ) මනොකරන්න.
ඔබට මෙෙ ප්රකොශය සම්බන්ධමයන් ප්රශේනයක් ඇත්නම් පහත සම්බන්ධතො මතොරතුරු භොවිතො කරමින් ඔබට
තොක්ෂ්ණික සහොය සම්බන්ධ කර ගත හැකිය.
දු.ක. 0117834844
ඊ.මම්ල්: info@5wasara.lk
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5ෙසර මසේෙො ළෙො රහසයතො ප්රතිපත්තිය
5වසර ෙයස අවුරුදු 13 ට අඩු දරුෙන්ට ("ළෙයො") ගිණුෙක් නිේෙොණය කිරීෙට ඉඩ මනොමදන අතර ෙයස
අවුරුදු 13 ට අඩු ළෙයින්මගන් පුද්ගලිකෙ හඳුනො ගැනීමම් මතොරතුරු කැෙැත්මතන් සහ මදෙේපියන්මේ
උපමදසේ ෙත ැසේ මනොකරයි. මදෙේපියන්මේ අධීක්ෂ්ණය යටමත් ළෙයින්ට මසේෙොෙට ප්රමේශ විය හැකි ෙන
පරිදි මදෙොපිය ගිණුෙ හො සම්බන්ධ ළෙො පැතිකඩ සැකසීෙට මදෙොපියන්ට 5වසර අෙසර මදයි. දරුෙොට
මසේෙොෙ භොවිතො කිරීෙට අෙශය තරම් මතොරතුරු පෙණක් ැසේ කිරීෙටත්, තෙ දරුෙොමේ මසේෙොෙ භොවිතො
කිරීෙට මදෙොපියන්ට ප්රමේශය සහ පොලනය ඇති බෙටත් සහතික වීෙ සඳහො අපි විමශේෂ් පූේමෙෝපොයන්
අනුගෙනය කරමු. මෙෙ ළෙො රහසයතො ප්රතිපත්තිය දරුෙොමේ ෙයස මනොසලකො මදෙොපිය ගිණුෙක් හො
සම්බන්ධ ළෙො පැතිකඩ භොවිතො කරන්නන්ට අදොළ මේ. මදෙොපිය ගිණුෙක් හො සම්බන්ධ ළෙො පැතිකඩක්
නිේෙොණය කිරීමෙන් සහ ඔමේ දරුෙොට 5වසර මසේෙොෙ භොවිතො කිරීෙට අෙසර දීමෙන්, ඔබ මෙෙ ළෙො
රහසයතො ප්රතිපත්තිමේ විසේතර කර ඇති භොවිතයන්ට පැහැදිලිෙෙ එකඟ ෙන අතර විසේතර කර ඇති පරිදි
ඔමේ දරුෙොමේ පුද්ගලික මතොරතුරු එකතු කිරීෙ, භොවිතො කිරීෙ සහ අනොෙරණය කිරීෙට ඔබ එකඟ මේ.
මෙහි.
1. මදෙොපිය ගිණුෙක් හො සම්බන්ධ ළෙො පැතිකඩක් නිේෙොණය කරන්මන් මකමසේද.
මදෙේපියන් පවුමල් සොෙොජිකත්ෙ පිටුමේ මක්රඩිට් කොඩ්පතක් භොවිතො කර පරිශීලක බලපත්රයක් මිලට ගත
යුතුය, 5වසර සෙඟ ගිණුෙක් සඳහො ලියොපදිංචි විය යුතු අතර අපමේ මසේෙො මකොන්මද්සි, රහසයතො
ප්රතිපත්තිය සහ මෙෙ ළෙො රහසයතො ප්රතිපත්තියට එකඟ විය යුතුය. ගිණුම් නිේෙොණය කිරීමම් ක්රියොෙලිමේදී,
මදෙේපියන්මේ ගිණුෙ හරහො මසේෙොෙ භොවිතො කිරීෙට මදෙේපියන් විසින් බලය පෙරන ලද සෑෙ දරුමෙකුටෙ
,මදෙේපියන් විසින් තනි පැතිකඩක් නිේෙොණය කළ හැකිය. සෑෙ ළෙො පරිශීලක පැතිකඩක්ෙ මදෙොපිය
ගිණුෙක් සෙඟ සම්බන්ධ විය යුතු අතර, මදෙේපියන්මේ පුරනය වීමම් අක්තපත්ර සෙඟ මදෙොපිය ගිණුෙට
ප්රථෙමයන් පුරනය මනොවී දරුෙන්ට මසේෙොෙට ප්රමේශ විය මනොහැක. මදෙොපිය මදෙොපිය ගිණුෙකට
පිවිසීමෙන් පසුෙ, ළෙො පරිශීලකයො මසේෙොෙ භොවිතො කිරීෙ සඳහො ළෙො පැතිකඩ මතෝරො ගනී.

2. 5වසර දරුමෙකුමගන් මහෝ ඔවුන්මගන් ලබො ගන්නො මතොරතුරු මෙොනෙොද සහ 5වසර මෙෙ මතොරතුරු
භොවිතො කරන්මන් මකමසේද?
ඔබ අපට සපයන මතොරතුරු. මදෙේපියන්මේ ගිණුම් සැකසුෙ හරහො, මදෙේපියන්මේ ගිණුෙ හරහො මසේෙොෙ
භොවිතො කිරීෙට මදෙේපියන් විසින් බලය පෙරන ලද දරුෙො පිළිබඳ මතොරතුරු සපයයි, පැතිකඩ අතුරු නෙක්
සහ පැතිකඩ අතුරු රූපයක් මතෝරො ගැනීෙ ඇතුළුෙ. මදෙේපියන් විසින් දරුෙොමේ සැබෑ නෙ මහෝ ලක්ෂ්ණ
හඳුනො මනොගන්නො පැතිකඩ නොෙයක් මතෝරො ගැනීෙට අපි නිේමද්ශ කරමු. මදෙේපියන් විසින් "රහසේ
ෙචනයක්" නිේෙොණය කළ හැකි අතර එය ළෙො පැතිකඩට ප්රමේශ වීෙ සඳහො මුරපදයකට සෙොන මලස ක්රියො
කරයි, නමුත් මදෙේපියන් විසින් මදෙොපියන්මේ පුරනය වීමම් අක්තපත්ර භොවිතො කරමින් මදෙොපියන්මේ
ගිණුෙට ප්රථෙ ෙරට පුරනය මනොවී මසේෙයට පුරනය වීෙට එය භොවිතො කළ මනොහැක. දරුෙොමේ / ඇයමේ
පැතිකඩ අෙතොරය, රහසේ ෙචනය සහ පැතිකඩ නෙ මෙනසේ කළ හැකි වුෙද, 5වසර විසින් ළෙො පැතිකඩ
භොවිතො කරන්නොමගන් උපන්දිනයක් මහෝ අෙතර මපෞද්ගලික මතොරතුරු ඉල්ලො මනොසිටිනු ඇත (ඇත්ත
ෙශමයන්ෙ, මදෙේපියන් මෙෙ මෙනසේකම් මදෙොපියන්මේ ගිණුම් උපකරණ පුෙරුෙ හරහො දකිනු ඇත. ).
ළෙො පැතිකඩ භොවිතො කරන්නොට මසේෙොෙ සැපයීෙ සඳහො 5වසර මෙෙ මතොරතුරු භොවිතො කරයි. 5වසර විසින්
මදෙේපියන්මේ ගිණුම් භොවිතො කරන්නන් විසින් සපයන ලද විදුත් තැපැල් ලිපිනය භොවිතො කරයි, එනම්
දොයකත්ෙ දැන්වීම් සහ මුරපද යළි පිහිටුවීම් ෙැනි ගිණුම් පිළිබඳ පණිවිඩ සන්නිමේදනය කිරීෙ සහ ළෙො
පරිශීලක ෙොේතො. දරුෙොමේ මසේෙොෙ භොවිතො කිරීමෙන් ලබොගත් මතොරතුරු. මසේෙොෙ ලබො දීමම්දී, ළෙො
පැතිකඩ භොවිතො කරන්නො පිළිබඳ මතොරතුරු සහ මසේෙොෙට ඉදිරිපත් කරන ලද මතොරතුරු, එනම් ප්රශේනෙලට
පිළිතුරු, පරිශීලකයොට ප්රතිමපෝෂ්ණ ලබො දීෙ සහ ෙොේතො සහ සම්ෙොන සම්පොදනය කිරීෙ සඳහො අපි
මතොරතුරු ැසේ කරන්මනමු. . ඔමේ දරුෙො මදෙේපියන්මේ ගිණුෙ හරහො මසේෙොෙට ප්රමේශ ෙන විට, අපි
සේෙයංක්රීයෙ භොවිත මතොරතුරු සහ මදෙොපියන් සහ දරුෙො මසේෙොෙට ප්රමේශ වීෙ සඳහො භොවිතො කරන උපොංගය
පිළිබඳ මතොරතුරු ැසේකර ගබඩො කරමු. උදොහරණයක් මලස, අපි IP ලිපිනයක්, සේථොනයක් (නගර
ෙට්ටමින්), බ්රේසේ ෙේගය, භොෂ්ො ෙනොපයන් සහ මසේෙොෙට ප්රමේශ වීෙට භොවිතො කරන උපොංගය පිළිබඳ
මෙනත් මතොරතුරු, එනම් උපොංග ෙේගය, ආකෘතිය සහ නිෂ්ේපොදකයො සහ අද්විතීය හඳුනොගැනීෙක් ෙැනි මද්
එකතු කරන්මනමු. ඔබමේ බ්රේසරය, උපොංගය මහෝ ගිණුෙ මෙන්ෙ දෙස / මේලොෙ, පිටු සහ URL මයොමු
කිරීෙ / පිටවීෙ, බැූ පිටු සහ සෙොන මතොරතුරු ෙැනි ගිණුම් භොවිත මතොරතුරු අද්විතීය මලස හඳුනො ගැනීෙට
අපි. මෙෙ මතොරතුරු සොෙොනයමයන් කුකීසේ, මෙේ බීකන්සේ, මලොේ ලිපිමගොනු සහ ඒ හො සෙොන තොක්ෂණය
(සොමූහිකෙ “ලුහුබැඳීමම් තොක්ෂ්ණයන්”) ඇතුළු විවිධ ලුහුබැඳීමම් තොක්ෂ්ණයන් හරහො ැසේකරනු ලබන
අතර, අප මෙනුමෙන් මෙෙ මතොරතුරු ැසේ කිරීෙට අපි මතෙන පොේශවීය සැපයුම්කරුෙන් භොවිතො කළ
හැකිය.
මසේෙොෙ සුරක්ිත කිරීෙට සහ ෙැඩිදියුණු කිරීෙට, පුද්ගලීකරණය කළ අන්තේගතයන් සහ මතොරතුරු
සැපයීෙට, පසු කොලීනෙ ඔබ මසේෙය ට නැෙත පැමිමණන විට මහෝ මෙනත් උපොංගයක් භොවිතො කරන විට
ඔබෙ ෙතක තබො ගැනීෙට, මසේෙොෙ ෙැඩි දියුණු කිරීෙට, ඔමේ කොලය ඉතිරි කර ගැනීෙට සහ ෙඩො මහොඳ
සැපයීෙට අපි මෙෙ මතොරතුරු භොවිතො කරමු. තොක්ෂ්ණික සහොය, මෙේ අඩවි භොවිතය සහ මෙනත් සෙොන
අරමුණු මසොයො ගැනීෙට. අපි මතොරතුරු මහළි කරන ආකොරය අපමේ මසේෙොෙ සැපයීෙට මහෝ ඔමේ
කැෙැත්මතන් මහෝ අෙසරය ඇතිෙ 5වසර විසින් දරුමෙකුමේ පුද්ගලික මතොරතුරු මබදො ගැනීෙට මහෝ
අනොෙරණය කිරීෙට ඉඩ ඇත. උදොහරණයක් මලස, අප මෙනුමෙන් මසේෙොෙන් සැපයීෙ සඳහො අපමේ
විශේෙොසදොයක මෙමළන්දන්, මතෙන පොේශවීය මසේෙො සපයන්නන් සහ පුද්ගලයින් සෙඟ මතොරතුරු මබදො
ගන්මනමු, ඒෙොට විශේමල්ෂ්ණ සපයන්නන් සහ සත්කොරක මසේෙො ඇතුළත් විය හැකිය.

(අ) අදොළ ඕනෑෙ නීතියක්, නියොෙනයක්, නීතිෙය ක්රියොෙලියක් මහෝ බලොත්ෙක කළ හැකි රජමේ ඉල්ලීෙක්
සපුරොලීෙ සඳහො එෙැනි මතොරතුරු ප්රමේශ කිරීෙ, භොවිතො කිරීෙ, සංරක්ෂ්ණය කිරීෙ මහෝ අනොෙරණය කිරීෙ
සොධොරණ මලස අෙශය යැයි අපට මහොඳ විශේෙොසයක් තිමේ නම් අපි පුද්ගලික මතොරතුරු මබදො ගත හැකිය;
(ආ) ෙංචො, ආරක්ෂ්ොෙ මහෝ තොක්ෂ්ණික ගැටළු හඳුනො ගැනීෙ, ෙැළැක්වීෙ මහෝ මෙනත් ආකොරයකින්
විසඳීෙ; 5වසර, එහි භොවිතො කරන්නන් මහෝ ෙහජනතොෙමේ අයිතිෙොසිකම්, මද්පළ මහෝ පුද්ගලික ආරක්ෂ්ොෙ
ආරක්ෂ්ො කිරීෙ; මහෝ
(ඇ) නීතිමයන් අෙශය මහෝ අෙසර දී ඇති පරිදි. 5වසර ඒකොබද්ධ කිරීෙ, අත්පත් කර ගැනීෙ,
බංමකොමලොත්භොෙය, පොලනය මෙනසේ කිරීෙ මහෝ එහි යම් යම් ෙත්කම් මහෝ යම් ආකොරයක විකිණීෙකට
සම්බන්ධ ෙන්මන් නම්, අදොළ ඕනෑෙ නීතිෙලට යටත්ෙ ෙයොපොරික ගනුමදනුෙ සම්බන්ධමයන් පුද්ගලික
මතොරතුරු ෙොරු කිරීෙ මහෝ අනොෙරණය කිරීෙ කළ හැකිය. තනි පරිශීලකමයකු හඳුනො ගැනීෙ සඳහො
සොධොරණෙ භොවිතො කළ මනොහැකි ආකොරයකින් අපි සෙසේත මහෝ හඳුනො මනොගත් මතොරතුරු මබදො
ගන්මනමු.
3. මසේෙොමේ මතෙන පොේශවීය ලුහුබැඳීම් සහ ෙොේගගත මෙළඳ දැන්වීම් 5වසර විසින් මසේෙොමේ ඉලක්කගත
මෙළඳ දැන්වීම් මපන්ෙන්මන් නැත. මෙනත් මෙේ අඩවි මහෝ මසේෙොෙන්හි සෘජු ඉලක්කගත මෙළඳ දැන්වීම්
සඳහො අමුත්තන් පිළිබඳ මතොරතුරු ැසේ කිරීෙ සඳහො ලුහුබැඳීමම් තොක්ෂ්ණයන් (කුකීසේ, මෙේ බීකන්සේ සහ
ඒ හො සෙොන තොක්ෂ්ණයන් ෙැනි) භොවිතො කරන මතෙන පොේශවීය ෙොේගගත මෙළඳ දැන්වීම් ජොල සෙඟ අපි
ෙැඩ කරන්මනමු. ආරම්භක සබැඳි සම්පත්, http://www.networkad advertising.org හි. ඉලක්කගත
මෙළඳ දැන්වීම් අරමුණු සඳහො ළෙො පැතිකඩ භොවිතො කරන්නන්මගන් මතොරතුරු ැසේ කිරීමෙන් මෙෙ
මතෙන පොේශවීය ලුහුබැඳීමම් තොක්ෂ්ණයන් ෙළක්ෙො ගැනීෙ සඳහො අපි යම් යම් පියෙරයන් ගන්මනමු,
අපමේ මසේෙොෙට ග්රොහකමයකු (උදො: මදෙොපිය) අපමේ මසේෙොෙට පිවිසීමෙන් පසු එෙැනි ලුහුබැඳීමම්
තොක්ෂ්ණයන් අක්රීය කිරීෙට පියෙර ගැනීෙ. , ග්රොහකයො පුරනය වී ඇති තොක් කල් ෙනොපයන් පෙත්ෙො මගන
යොෙ සහ ඊළඟ ෙරට ඔබ එකෙ බ්රේසරයක් මහෝ උපොංගයක් භොවිතො කර අපමේ මසේෙොෙට නැෙත පැමිමණන
විට මෙෙ ෙනොපයන් ෙතක තබො ගැනීමෙන්. ඔබ ග්රොහකමයක් දැයි හඳුනො ගැනීෙ සඳහො අපි කුකීසේ ෙත
විශේෙොසය තබන බෙත්, ඔබ කුකී ෙකො දැමුෙමහොත් මහෝ අෙහිර කළමහොත් ඔබට නැෙත පැමිමණන
පරිශීලකයින් හඳුනො ගැනීෙටත්, මෙනත් මෙේ අඩවි මහෝ මසේෙොෙන්හි ඉලක්කගත 5වසර මෙළඳ දැන්වීම්
ලැබීෙ ග්රොහකයින්ට ෙළක්ෙො ගැනීෙටත් ඉඩ සලසන 5වසර කුකිය ෙකො දැමිය හැකිය. මෙෙ ෙනොපයන් ඔබ
මසේෙොෙට පුරනය වීෙට භොවිතො කළ බ්රේසරයට මහෝ උපොංගයට අනනය මේ. එෙනිසො, ඔබ එෙ බ්රේසරමේ
මහෝ උපොංගමේ ඔබමේ ගිණුෙට පුරනය ෙන තුරු නෙ බ්රේසරයක් මහෝ උපොංගයක් භොවිතො කරමින් අපමේ
මෙේ අඩවිමේ සෙහර පිටුෙලට සැරිසැරුෙමහොත් මතෙන පොේශවීය ලුහුබැඳීමම් තොක්ෂ්ණයන් තිබිය හැකිය.

4. ඔතේ දරුවොතේ පුද්ගලික තතොරතුරු තවත ප්රතේශ වීම සහ මකො දැමීම
මදෙේපියන්මේ ගිණුෙට පුරනය වීමෙන් ඕනෑෙ මේලොෙක ළෙො පැතිකඩ භොවිතො කරන්නොමගන් ලබොගත්
මතොරතුරු මදෙොපියන්ට සෙොමලෝචනය කළ හැකිය. මදෙේපියන්මේ ගිණුෙ හරහො ළෙො පරිශීලකයොට
මසේෙොෙට ප්රමේශය තෙදුරටත් ලබො මනොදීමෙන් ළෙො පරිශීලකයොමේ මතොරතුරු තෙදුරටත් ැසේ කිරීෙට
අෙසර දීෙ මදෙොපියන් විසින් ප්රතික්මෂ්ේප කළ හැකිය.මසේෙොෙ සැපයීෙ සඳහො අෙශය තොක් කල් ළෙො පැතිකඩ
භොවිතො කරන්නොමගන් සහ ඔවුන්මගන් ලබොගත් පුද්ගලික මතොරතුරු 5වසර විසින් රඳෙො ගනු ඇති අතර
අපමේ සම්ෙත දත්ත රඳෙො තබො ගැනීෙට අනුකූලෙ මදෙොපියන්මේ දොයකත්ෙ ගිණුෙ අෙසන් වීමෙන් පසු
පුද්ගලික මතොරතුරු හඳුනො ගැනීෙ මහෝ ෙකො දැමීෙ සිදු කරනු ඇත. ඕනෑෙ මේලොෙක ළෙො පැතිකඩක
පරිශීලකමයකුමේ පුද්ගලික මතොරතුරු ෙකො දැමීෙට ඉල්ලො සිටීෙට කරුණොකර info@5wasara.lk හි අප
හො සම්බන්ධ ෙන්න.

5. පොසල් සම්බන්ධ අපතේ භොවිතයන්
අධයොපනික පසුබිෙක් තුළ පොසලක් විසින් 5වසර භොවිතො කරන විට, ෙයස අවුරුදු 13 ට අඩු දරුමෙකුමගන්
මතොරතුරු ලබො ගැනීෙට පොසල විසින් 5වසර මෙත බලය පෙරනු ඇත. ඔබ පොසලක් හරහො 5වසර මසේෙොෙට
ප්රමේශ ෙන මදෙොපිමයකු නම්, කරුණොකර ළෙො පොසල හො සම්බන්ධ ෙන්න. , ඔමේ දරුෙොමේ මතොරතුරු
සෙොමලෝචනය සහ / මහෝ ෙකො දැමීෙට පොසමලන් නියෙ කරන ලද ඉල්ලීම් 5වසර විසින් කඩිනමින් ක්රියොෙට
නංෙනු ඇත.
6. යුතරෝපීය සංගමතේ දත්ත ආරක්ෂ්ණ
ඔබ යුමරෝපීය සංගෙය, එක්සත් රොජධොනිය මහෝ සේවිට්සේලන්තමේ ෙොසය කරන්මන් නම්, සොෙොනය දත්ත
ආරක්ෂ්ණ මරගුලොසි (GDPR) අනුෙ ඔබට අෙතර අයිතිෙොසිකම් අදොළ මේ. ෙැඩිදුර දැන ගැනීෙ සඳහො
කරුණොකර යුමරෝපීය සංගෙමේ දත්ත ආරක්ෂ්ණය පිළිබඳ අපමේ රහසයතො ප්රතිපත්ති අංශය බලන්
ප්රතේශය. අප සතුෙ ඇති ඔබ පිළිබඳ පුද්ගලික මතොරතුරු මෙත සොධොරණ ප්රමේශයක් ලබො ගැනීෙට
යුමරෝපො සංගෙයට සහ සේවිසේ පුද්ගලයන්ට අයිතියක් ඇත. ඉල්ලීෙ ෙත, සොෙදය බෙ මපන්නුම් කර ඇති
ඕනෑෙ මතොරතුරක් නිෙැරදි කිරීෙ, යොෙත්කොලීන කිරීෙ, සංමශෝධනය කිරීෙ මහෝ ෙකො දැමීෙ සඳහො සොධොරණ
පියෙර ගනු ඇත.
ප්රමේශය අමේක්ෂ්ො කරන මහෝ සොෙදය දත්ත නිෙැරදි කිරීෙට, සංමශෝධනය කිරීෙට මහෝ ෙකො දැමීෙට
උත්සොහ කරන පුද්ගලමයකු ඔවුන්මේ විෙසුෙ අනුකූලතො info@5wasara.lk මෙත මයොමු කළ යුතුය. දත්ත
ඉෙත් කිරීෙට ඉල්ලො සිටියමහොත්, අපි සොධොරණ කොල රොමුෙක් තුළ ප්රතිචොර දක්ෙන්මනමු.
නීතයොනුකූල ඉල්ලීම්. ජොතික ආරක්ෂ්ොෙ මහෝ නීතිය බලොත්ෙක කිරීමම් අෙශයතො සපුරොලීෙ ඇතුළුෙ රොජය
බලධොරීන්මේ නීතයොනුකූල ඉල්ලීම්ෙලට ප්රතිචොර ෙශමයන් පුද්ගලික මතොරතුරු අනොෙරණය කිරීෙට 5වසර
අෙශය විය හැකිය.
දු.ක. 0117834844
ඊ.මම්ල්: info@5wasara.lk

ඔබ 5වසර මෙත ලබො දී ඇති පුද්ගලික මතොරතුරු භොවිතො කර ඇති ආකොරය ගැන ඔබ සැලකිලිෙත් ෙන්මන්
නම්, කරුණොකර ඔමේ විෙසුෙ මහෝ පැමිණිල්ල පළමුෙ ඉහත ලැයිසේතුගත කර ඇති ඊමම්ල් ලිපිනයට අප
මෙත මයොමු කරන්න. පුද්ගලික මතොරතුරු සහ පුද්ගලික මතොරතුරු භොවිතො කිරීෙ පිළිබඳ සියලු ගැටළු
5වසර ඉතො බැරෑරුම් මලස සලකන අතර පැමිණිල්ලක් ලැබී දින 45 ක් ඇතුළත ඔබට පිළිතුරු දීෙට
උත්සොහ කරනු ඇත.
අෙසන් ෙරට යොෙත්කොලීන කරන ලද්මද්: 2019 ජූනි 30

