COVIDSafe એપ વિષયક ગોપનીયતા નીવત
તમારી અંગત માહિતી કેિી રીતે સંચાલિત થાય છે , તે જાણો.
આ પાના પર
•

કઇ અંગત માહિતી એકવિત કરિામાં આિી રિી છે અને શા માટે એકવિત કરિામાં
આિી રિી છે ?

•

અંગત માહિતી કઇ રીતે એકવિત કરિામાં આિશે?

•

અંગત માહિતીનો સંગ્રિ કઇ રીતે કરિામાં આિશે?

•

અંગત માહિતીનો ઉપયોગ કઇ રીતે કરિામાં આિશે અને તે કેિી રીતે જાિેર કરિામાં
આિશે?

•

શ ં અંગત માહિતીનો નાશ કરી શકાય છે ?

•

શ ં ઉપયોગકતાા અંગત માહિતીને સધારી અથિા મેળિી શકે છે ?

•
•

ગોપનીયતા વિષે િધ માહિતી
અમારો સંપકા

અંગ્રેજી સિવાયની ભાષાઓમાાં COVIDSafe ગોપનીયતા નીસત વાાંચો
ઓસ્ટ્રેલિયાન ં આરોગ્ય ખાત ં (ખાત ં), હિજીટિ રાન્સફોમેશન એજન્સીની સિાયથી, રાજ્ય અને
શાવસત પ્રદે શોના આરોગ્ય અવધકારીઓ (આરોગ્ય અસિકારીઓ) ને COVID-19 ને ફેિાતો
અટકાિિા સંપકા માં આિેિાઓને શોધી કાઢિામાં મદદ માટે , COVIDSafe ને અમિમાં મ ૂકી
રહ્ ં છે .

સંપકા માં આિેિાને શોધી કાઢિા, એ રોગના ફેિાિા િખતે, જાિેર આરોગ્ય પ્રવતસાદન ં મ ૂળભ ૂત
તત્તત્તિ છે . તે એિા િોકોને શોધી કાઢિાની પ્રહિયા છે કે , જેઓ COVID-19 થયો િોય તેિા
કોઇના સંપકા માં આવ્યા િોય, જેથી તેમને COVID-19 િધ ફેિાતો અટકાિિામાં મદદ માટે
પગિાં િેિાન ં સ ૂચિી શકાય (જેમકે તપાસ કરાિિી અથિા પોતે બીજાઓથી દૂ ર રિેવ)ં .
આ ગોપનીયતા નીવત, COVIDSafe દ્વારા એકવિત કરિામાં આિેિી અંગત માહિતીનો,
ગોપનીયતા અવધવનયમ ૧૯૮૮ (Privacy Act 1988) િેઠળ કઇ રીતે ઉપયોગ કરિામાં આિશે

તે નક્કી કરે છે . COVIDSafe એપના ઉપયોગકતાાઓ અને એપ દ્વારા એકવિત કરિામાં આિેિી
માહિતીને િધ મજબ ૂત ગોપનીયતા સરક્ષા પ ૂરી પાિિા માટે આ કાયદાને, મે ૨૦૨૦માં

ગોપનીયતા સધારા (જાિેર આરોગ્ય સંપકા માહિતી) અવધવનયમ ૨૦૨૦ િેઠળ સધારિામાં
આવ્યો િતો.
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સ્ટ્િાસ્ટ્્ય વિભાગના સલચિે ઠરાવ્્ ં છે કે, આ હિજીટિ રાન્સફોમેશન એજન્સી (અમે, અમારં )
રાષ્ટ્રીય COVIDSafe માહિતી સંગ્રિના વ્યિસ્ટ્થાપક છે . તેઓ માિ આ નીવત અને ગોપનીયતા

અવધવનયમ ૧૯૮૮ િેઠળ તમારી માહિતી એકવિત, સંગ્રિ અથિા જાિેર કરશે. ઓસ્ટ્રેલિયાના
આરોગ્ય ખાતાન ં, આ એપ િાપરિાથી એકવિત થયેિ તમારી અંગત માહિતી મેળિી શકશે
નહિિં.

કઇ અંગત માહિતી એકસિત કરવામાાં આવશે અને તે શા માટે
એકસિત કરવામાાં આવી રિી છે ?
જ્યારે તમે COVIDSafeના િપરાશ અને માહિતી અપિોિ માટે નોંધણી કરાિો છો ત્તયારે ,

સંપકા માં આિેિાઓને શોધિાની પ્રહિયા િાથ ધરિામાં મદદ માટે અમે અંગત માહિતી એકવિત
કરીએ છીએ.

જ્યારે તમે COVIDSafeમાાં નોંિણી કરાવશો ત્યારે ,
અમે તમારી નીચેની માહિતીના સંગ્રિ માટે સંમવત આપિા જણાિીશ:ં
•

મોબાઇલ ફોન નાંબર – જેથી સંપકા માં આિેિાઓને શોધિાની પ્રહિયા થકી તમારો સંપકા
કરિાની જરૂર પિે તો કરી શકાય

•

નામ – જેથી સંપકા માં આિેિાઓને શોધિાની પ્રહિયા થકી જે તે આરોગ્ય અવધકારી

ખાતરી કરી શકે કે, તેઓ સાચી વ્યક્તત સાથે િાત કરી રહ્યા છે . જો તમે તમારં આખ ં

નામ આપશો તો િધ સરળતા રિેશે, પરં ત ં તમે ઇચ્છો તો ઉપનામ અથિા નકિી નામ
પણ આપી શકો છો.
•

વય શ્રેણી – જેથી જરૂર પિયે, આરોગ્ય અવધકારીઓ સંપકા માં આિેિાઓને શોધિાની
પ્રહિયા દરમ્યાન હકસ્ટ્સાઓને પ્રાથવમકતા આપી શકે

•

પોસ્ટકોડ – તમારા વિસ્ટ્તારમાં કામ કરતાં યોગ્ય રાજ્ય કે શાવસત પ્રદે શના આરોગ્ય
અવધકારીઓ જ તમારો સંપકા કરે , અને સંપકા માં આિેિાઓને શોધિાની પ્રહિયા

દરમ્યાન જે તે હકસ્ટ્સાઓને પ્રાથવમકતા આપી શકાય, ઉ.દા. િધ હકસ્ટ્સા નોંધાયા િોય
તેિા વિસ્ટ્તારો
જો તમે ૧૬ િષાથી નીચેની િયના િોિ તો, તમારા માતાવપતા અથિા િાિીએ તમારી
નોંધણીની માહિતી અને સંપકા ની માહિતી એકવિત કરિા દે િાની સંમવત આપિી પિશે.

જ્યારે તમે COVIDSafe વાપરો છો ત્યારે ,
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તમારી એપ ફતત નીચેની િાંપકક ની માહિતી જ નોંધશે: (૧) એનહિપ્ટેિ ્ઝર આઇિી(ગપ્ત

સંજ્ઞાઓ કે લચન્િોમાં ફેરિાયેિ ઉપયોગકતાાની ઓળખ), (૨) સંપકા ની તારીખ અને સમય, (૩)
તમે જેના સંપકા માં આવ્યા િોિ તેિા બીજા COVIDSafe ઉપયોગકતાાના બ્લટથની વસગ્નિ
સ્ટ્રેન્થ, અને (૪) ફોનન ં મોિેિ અને તે ક્યારે બન્યો િતો તે. આ માહિતી તે બીજા

ઉપયોગકતાાના ઉપકરણમાં પણ નોંધાશે અને ગપ્ત સંજ્ઞાઓ કે લચન્િોમાં ફેરિાઇને તેનો સંગ્રિ
થશે.

દર બે તિાકે એક એનહિપ્ટે િ ્ઝર આઇિી બનશે. જો સંપકા માં આિેિાઓને શોધિાની પ્રહિયા
દરમ્યાન તમારી ઓળખ સ્ટ્થાવપત કરિાની જરૂર પિે તો તે, હિજીટિ રાન્સફોમેશન એજન્સી
દ્વારા સંચાલિત રાષ્ટ્રીય COVIDSafe માહિતી સંગ્રિ (માહિતી િાંગ્રિ)માં નોંધાશે,.
સ્ટ્થળની કોઇ માહિતી (માહિતી કે જેનાથી તમારી હિિચાિ જાણી શકાય) ક્યારે ય એકવિત

કરિામાં આિશે નહિિં. કોઇ પણ ઉપયોગકતાા તેમના ઉપકરણ પર સંગ્રિાયેિી સંપકા માહિતી
જોઇ⁄મેળિી શકશે નહિિં કેમ કે, તે ગપ્ત (સંજ્ઞાઓ કે લચન્િો) િશે. સંપકા માહિતીને ગપ્ત

સંજ્ઞાઓમાંથી સમજી શકાય તેિી માહિતીમાં ફેરિિાનો કોઇ પણ પ્રયાસ ગનો છે . જે તે
ઉપકરણમાં સંગ્રિ થયેિ સંપકા માહિતી આપોઆપ ૨૧ હદિસ પછી નાશ પામશે.

જ્યાં સધી જે તે COVIDSafe ઉપયોગકતાા, જે તે ઉપકરણમાં સંગ્રિ થયેિ સંપકા માહિતી,
માહિતી સંગ્રિ પર અપિોિ કરિાની સંમવત ના આપે, ત્તયાં સધી અમે આિી કોઇ માહિતી
મેળિી કે આરોગ્ય અવધકારીઓ સાથે તે િિેંચી શકતા નથી.

જો તમારી COVID-19ની તપાિ િકારાત્મક આવે તો
આરોગ્ય અવધકારી તમારો સંપકા કરશે અને માહિતી સંગ્રિમાં તમારો ફોન નંબર દાખિ કરી

એક વપન વનમાાણ કરાિીને તે તમને એસએમએસ દ્વારા મોકિિા માટે તમારી સંમવત માંગશે.
જો તમે તે વપન દાખિ કરશો તો, તે રીતે, તમે તમારા ઉપકરણમાં રિેિી સંપકા માહિતીને,

આરોગ્ય અવધકારીઓ સાથે િિેંચીને સંપકા માં આિેિાઓને શોધિાની પ્રહિયા શરૂ કરિા માટે,
માહિતી સંગ્રિમાં અપિોિ કરિાની સંમવત આપો છો.
જો અન્ય કોઇ ઉપયોગકતાાની COVID-19ની તપાસ િકારાત્તમક આિે તો, તેઓ તેમની સંપકા
માહિતી અપિોિ કરી શકે છે , કે જેમાં તમારો એમની સાથે જે કાંઇ સંપકા િોય તે માહિતીનો
પણ સમાિેશ થાય છે .

અંગત માહિતી કેવી રીતે એકસિત કરવામાાં આવશે ?
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COVIDSafe નો ઉપયોગ સંપ ૂણાપણે સ્ટ્િૈચ્ચ્છક છે . તમે કોઇપણ સમયે COVIDSafe નો ઉપયોગ
કરિાન ં શરૂ કરી શકો છો અથિા તેને સદં તર કાઢી નાખી શકો છો.
COVIDSafe ના તમારા ઉપયોગના ભાગરૂપે અમે એકવિત કરીશ:ં
•

એસએમએસ દ્વારા મોકિિામાં આિેિી વપન તમે સફળતાપ ૂિાક દાખિ કરી દો પછી,
તમારી નોંધણીની માહિતી

•

જ્યારે COVIDSafe એપ તમારા ઉપકરણમાં ખલ્િી અથિા ચાલ િોય ત્તયારે , તમારા
એન્ક્ન્િપ્ટ (ગપ્ત) થયેિ ્ઝર આઇિીની માહિતી

•

જ્યારે તમે આરોગ્ય અવધકારી, તમારી સંપકા માહિતી અપિોિ કરી શકિાના િેતથી
તમને એક એસએમએસ મોકિે તે માટે તમે સંમત થાિ તો, તમારી COVID-19ની
તપાસ િકારાત્તમક આિી છે , તે માહિતી

•

જ્યારે તમારી COVID-19 ની તપાસ હકારાત્મક આવે અને તમારા ઉપરકરણમાાં રહેલી
તમારી સાંપકક માહહતી અપલોડ કરવાન ાં પસાંદ કરો તો, તમારી સાંપકક માહહતી.

•

અન્ય COVIDSafe ઉપયોગકતાકની સાંપકક માહહતી, જ્યારે તે ઉપયોગકતાકન ાં COVID-19
પહરક્ષણ હકારાત્મક આવે અને તેઓ તેમના ઉપકરણ પર રહેલી તેમની સાંપકક ની માહહતી, કે
જેમાાં તમારા તેમની સાથેના સાંપકક ની માહહતી પણ હોય શકે છે , અપલોડ કરવાન ાં પસાંદ કરે .

કોઇ પણ ઉપયોગકતાાને COVIDSafe નો ઉપયોગ ચાલ કરિાન ં કે કરતા રિેિાન ં અથિા

માહિતી સંગ્રિમાં સંપકા માહિતી અપિોિ કરિાન ં દબાણ થત ં િાગવ ં ન જોઇએ. ગોપનીયતા

અવધવનયમ ૧૯૮૮ િેઠળ આ પ્રવતબંવધત છે . જો તમને દબાણ થત ં િાગે તો, ઓસ્ટ્રેલિયાના
માહિતી આયોગની કચેરી (Office of the Australian Information Commissioner),
અને⁄અથિા ઓસ્ટ્રેલિયાની ફેિરિ પોિીસને ફહરયાદ કરી શકો છો.

અંગત માહિતીનો િાંગ્રિ કેવી રીતે કરવામાાં આવશે?
અમે માહિતી સંગ્રિમાં બધી જ નોંધણી વિષેની માહિતીઓ, એન્ક્ન્િપ્ટ થયેિ ્ઝર આઇિીઓ

અને સંપકા માહિતીઓનો સંગ્રિ કરીશ.ં તે એક તિાઉિ-બેઝડ્ (દૂ રના સ્ટ્થળે આિેલ ં િોય તેવ ં)
વ્યિસ્ટ્થા છે , કે જે ઓસ્ટ્રેલિયા ક્સ્ટ્થત માળખ ં િાપરે છે , જેને માહિતી સંગ્રિ માટે ′સરલક્ષત′
સધીના સરક્ષા સ્ટ્તર માટે યોગ્ય ગણિામાં આવ્્ ં છે .

ગોપનીયતા અવધવનયમ ૧૯૮૮ની જરૂહરયાત મજબ, જે હદિસે આરોગ્ય મંિી COVIDSafe

માહિતી સમયગાળાનો અંત આવ્યાનો વનણાય િેશે, તે હદિસ પછી જેમ બને તેમ જલ્દી અમે
માહિતી સંગ્રિમાં રિેિ બધી જ માહિતીનો નાશ કરી દઇશ.ં
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સંપકા ના ૨૧ હદિસ પછી સંપકા વિષેની તમારા ઉપકરણ પર રિેિી બધી જ માહિતીનો
આપોઆપ નાશ થશે. જો તમે તમારા ઉપકરણમાંથી COVIDSafe કાઢી નાંખશો કે તમારી સંપકા
માહિતી, માહિતી સંગ્રિમાં અપિોિ કરશો તો પણ તે નાશ પામશે.

અંગત માહિતીનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવામાાં આવશે અને તેને
કેવી રીતે જાિેર કરવામાાં આવશે?
આરોગ્ય અવધકારીઓ સંપકા માં આિેિાઓને શોધિાની પ્રહિયા કરી શકે તે માટે અમે તમારી
અંગત માહિતીનો ઉપયોગ કરીશ ં અને તેને જાિેર કરીશ.ં તેમાં:
•

તમારા નંબરની પન્ક્ષ્ટ્ટ કરિા અથિા તમારી સંપકા માહિતી અપિોિ કરિા તમને એક
એસએમએસ મોકિિા, તમારા મોબાઇિ નંબરનો ઉપયોગ કરીશ ં

•

છે લ્િા ૨૧ હદિસમાં િકારાત્તમક તપાસિાળા COVIDSafe ઉપયોગકતાાના સંપકા માં
આિેિા બીજા COVIDSafe ઉપયોગકતાાઓને (િાંપકક -ઉપયોગકતાકઓ) ઓળખિા,
અપિોિ કરિામાં આિેિ સંપકા માહિતીમાંના એન્ક્ન્િપ્ટ થયેિ ્ઝર આઇિીઓનો
ઉપયોગ

•

સંપકા માં આિેિાઓને શોધિાની પ્રહિયા કરી શકે તે માટે આરોગ્ય અવધકારીઓને સંપકા ઉપયોગકતાાઓની નોંધણીની માહિતી અને સંપકા માહિતીઓ પ્રદાન કરિી, નો સમાિેશ
થાય છે .

સંપકા -ઉપયોગકતાાઓને તેમના રાજ્ય અથિા પ્રદે શ દ્વારા જરૂરી (જેમકે પોતે બીજાઓથી દૂ ર
રિેવ ં) પગિાં િેિાની સિાિ આપિામાં આિી શકે છે . આ પગિાંન ં પાિન કરિામાં
વનષ્ટ્ફળતા, જે તે રાજ્ય અથિા પ્રદે શના કાયદાનો ભંગ િોય શકે છે .

નીચેના માટે પણ, અમે તમારી અંગત માહિતીનો ઉપયોગ કરીશ ં અથિા તેને જાિેર કરીશ:ં
•

COVIDSafe અથિા માહિતી સંગ્રિની યોગ્ય કામગીરી, નીવતમયતા અને સરક્ષા
સવનવિત કરિા

•

ઓળખ જાિેર કયાા િગર COVIDSafe મારફતે કૂિ કેટિી નોંધણી થઇ છે તે આંકિાકીય
માહિતી તૈયાર કરિા

•

જ્યારે તમે માહિતી સંગ્રિમાં રાખિામાં આિેિી અંગત માહિતી નાશ કરિાની વિનંતી
કરો ત્તયારે , સાચી માહિતીનો નાશ થઇ રહ્યો છે તેની ખાતરી કરિા

•

માહિતી આયોગને ગોપનીયતા અવધનયમ ૧૯૮૮ના ભાગ ૮ િેઠળ સત્તા િાથ ધરિા
અથિા તે સંબધ
ં માં કાયો કરિા
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•

જો જરૂર િોય તો, ગોપનીયતા અવધવનયમ ૧૯૮૮ ભાગ ૮ િેઠળ અવધવનયમનો ભંગ
થિા બાબતમાં તપાસ કરિા અને કાયાિાિી કરિા

અમે બીજા કોઇ િેત માટે તમારી અંગત માહિતીનો ઉપયોગ કે જાણ નહિિં કરીએ.

શ ાં અંગત માહિતી કાઢી નાાંખી શકાય?
તમે કોઇ પણ સમયે COVIDSafe કાઢી નાંખી (અનઇન્સ્ટ્ટોિ) શકો છો. તેમ કરિાથી તમારા
ઉપકરણમાં સંગ્રિ થયેિી બધી જ માહિતી આપોઆપ જ નાશ પામશે અને બીજા
ઉપયોગકતાાઓને તમારી સંપકા માહિતી એકવિત કરતા અટકાિશે.
COVIDSafe કાઢી નાખિાથી માહિતી સંગ્રિમાં અપિોિ થઇ ચકેિી તમારી કોઇ માહિતી, કે

છે લ્િા ૨૧ હદિસમાં બીજા ઉપયોગકતાાના ઉકરણમાં નોંધાયેિ તમારી કોઇ પણ સંપકા માહિતી
આપોઆપ નાશ નહિિં પામે, જે િજી પણ માહિતી સંગ્રિ પર અપિોિ કરી શકાય છે અને

સંપકા માં આિનારાઓને શોધિાના િેતથી ઉપયોગમાં િઇ શકાય છે . જો તમે ઇચ્છતા િો કે,

માહિતી સંગ્રિમાં અપિોિ થયેિ તમારી કોઇ પણ સંપકા માહિતી નાશ કરિામાં આિે તો તમે
સ્ટ્પષ્ટ્ટપણે ખાતાને તમારી માહિતી નાશ કરિાન ં કિી શકો છો (ask the Department to
delete your information).

શ ાં ઉપયોગકતાક અંગત માહિતીને સિારી શકે અથવા તે મેળવી
શકે?
તમે:
•

COVIDSafe કાઢી નાખીને અને ફરીથી નાખીને તમારી નોંધણીની માહિતી બદિી શકો
છો

•

અમારી પાસે માહિતી સંગ્રિમાં રિેિી નોંધણીની માહિતી, તમે અમારો સંપકા કરીને નાશ
કરાિી શકો છો

•

COVIDSafeમાં સાચી માહિતી નોંધી શકો છો

COVIDSafe માં રિેિી તમારી માહિતીની મિત્તમ સરક્ષા સવનવિત કરિા માટે, માહિતી સંગ્રિમાં
રિેિી તમારી માહિતી સધી તમે પિોંચી નહિિં શકો.

ગોપનીયતા સવશે વધ માહિતી
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COVIDSafe એપ અને તમારા ગોપનીયતા અવધકારો વિષે િધ માહિતી માટે ઓસ્ટ્રેલિયાના
માહિતી આયોગની કચેરીએ, ઓસ્ટ્રેલિયાની સરકારની COVIDSafe એપને ગોપનીયતા

અવધવનયમ ૧૯૮૮ કેિી રીતે િાગ પિે છે , તેની રૂપરે ખા આપી છે .

ખાતાને િાંપકક કરો

COVIDSafe ગોપનીયતા પ ૂછપરછ અને ફહરયાદ
COVIDSafe ગોપનીયતા વિષે િધ માહિતી માટે અથિા ગોપનીયતા વિષે પ ૂછપરછ કરિા
અથિા ફહરયાદ નોંધાિિા અમારો સંપકા કરો
ગોપનીયતા અવધકારી privacy@dta.gov.au
ફોન ૦૨ ૬૧૨૦ ૮૭૦૭
ટપાિ માટેન ં સરનામ⁚ં
હિજજટિ રાન્સફોમેશન એજન્સી
જીપીઓ બોતસ ૪૫૭, કેનબેરા, એસીટી ૨૬૦૧
ગોપનીયતા અવધકારી, સામાન્ય પ્રકારની પ ૂછપરછને ઓસ્ટ્રેલિયાની સરકારના આરોગ્ય ખાતાને
જિાબ આપિા મોકિશે. ગોપનીયતા અવધકારી ગોપનીયતા વિષેની કોઇ પણ વ્યક્તતગત

ફહરયાદ પર ગોપનીયતા અવધવનયમ ૧૯૮૮ની જોગિાઇ મજબ કામ કરશે જેમાં, ગોપનીયતા
ભંગ અંગેની બાબતોની ઓસ્ટ્રેલિયાના માહિતી આયોગની કચેરીને તપાસઅથે જાણ કરિાની
જરૂહરયાતનો પણ સમાિેશ થાય છે .
િૈકચ્લ્પક રૂપે, તમે⁚
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•
•

ઓસ્ટ્રેલિયાના માહિતી આયોગની કચેરીને સીધી ફહરયાદ કરી શકો છો અને⁄અથિા
ઓસ્ટ્રેલિયાની ફેિરિ પોિીસને ફહરયાદ કરી શકો છો

છે લ્લો સિારો⁚
0૭ જિાઇ ૨૦૨૦
ટેગ્સ⁚
•

ચેપી રોગો

•

કટોકટીમાં સ્ટ્િાસ્ટ્્ય વ્યિસ્ટ્થાપન
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