מדיניות הפרטיות
1

2
3
4

5
6

7

8
9

המשרד לענייני יוצאי צבא (המשרד) אחראי לארגון ארועי הנצחה מסויימים (ארועי ההנצחה) .על מנת להשתתף
בארוע הנצחה אדם חייב שיהיה ברשותו אישור השתתפות או הזמנה רשמית .המשרד מחוייב לעקרונות "חוק
הפרטיות ( "1988הפדרלי) .מסמך זה מכיל מידע על פרטיות בנוגע לאיסוף מידע אישי בהקשר לבקשות לאישורי
השתתפות לארועי הנצחה.
בקשות להשתתף באירועי הנצחה ניתנות להגשה באינטרט ,על גבי דף נייר או דרך הטלפון .המבקשים יכולים
למלא את טפסי הבקשה בעצמם או באמצעות אדם אחר היכול למלא את הטפסים למענם.
באם הנכם מגישים בקשה מטעם אדם אחר ,הנכם נדרשים להביא לתשומת לבו של אותו אדם את מדיניות הפרטיות
הזו.
המשרד מינה את משרד הכרטיסים טיקטק בע"מ (להלן :טיקטק) לספק מערכת הגשת בקשות מקוונת וכן מערכת
להנפקת אישורי השתתפות .המידע שאתם מוסרים (מטעמכם או מטעם אדם אחר) בעת שאתם משתמשים במערכת
ה מקוונת ישמר על ידי טיקטק וימסר למשרד .בקשות לאישורי השתתפות שיוגשו על גבי טפסים מנייר או באמצעות
הטלפון יתקבלו על ידי המשרד ישירות .כל מידע שימסר למשרד (מטעמכם או מטעם אדם אחר) עשוי להיות
מועבר לטיקטק .במסמך מדיניות זה ,מידע פירושו מידע שאתם מספקים (מטעמכם או מטעם אדם אחר) בהקשר
לארועי ההנצחה ,או כל חלק מהמידע הנ"ל.
טיקטק והגופים הקשורים אליה לא יעשו שימוש במידע לצרכי שווק או למטרות פרסום .המשרד עשוי לעשות
שימוש במידע לצרכי פרסום ארועי הנצחה עתידיים ,אך ורק אם הנכם מסכימים לכך.
המשרד וטיקטק זקוקים למידע הזה למטרות הבאות (המטרות):
א לקביעת זכאות להשתתף בארועי ההנצחה.
ב להנפקת אישורי השתתפות
באם בקשתם (או בקשת מישהו מטעמכם המגיש בקשה בשמכם לאישורי השתתפות) תתקבל בחיוב ויונפק
ג
לכם אישור השתתפות ,המידע ישמש לניהול הארועים והקהל המשתתף בארועים .ניהול ארועי ההנצחה עשוי
לכלול פעילויות קונסולריות ,דיפלומטיות ,אכיפת החוק ופעילויות בטחוניות ,ו:
כל מטרה אחרת המותרת על פי חוקי הפרטיות האוסטרליות בנסיבות הללו.
ד
על מנת להוציא לפועל את המטרות הללו ,המשרד עשוי להעביר את המידע לגופים המארגנים ומנהלים את
הארועים וייתכן ואף יעבירו את המידע לגופים הממשלתיים הרלוונטיים (פנימיים וזרים ,פדרליים ותוך מדינתיים)
כולל רשויות אכיפת החוק וסוכנויות העוסקות בבטחון .המשרד מתכוון לבקש מהארגונים הזרים הללו לטפל במידע
בכפוף לעקרונות הפרטיות האוסטרליים.
אינכם מחוייבים למסור את המידע המבוקש או להסכים להעברתו ,אך אם לא תעשו זאת ,אתם ,או האדם שעבורו
הנכם ממלאים את הבקשה לאישור השתתפות ,לא יוכל לקבל אישור השתתפות.
המידע יישמר על ידי המשרד ויושמד בבא העת ,בכפוף ל"חוק הארכיון ( "1983פדרלי) .מדיניות הפרטיות של
המשרד כוללת מידע נוסף על דרכי הטיפול של המשרד במידע פרטי .זה כולל את דרכי הגישה למידע האישי שלכם
השמור על ידי המשרד ,כיצד לתקן את הנאמר במידע ,כיצד להתלונן וכיצד המשרד מטפל בתלונות הקשורות
לפרטיות .ניתן להשיג העתק של מדיניות הפרטיות של המשרד באתר:
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