Gizlilik ilkesi
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Savaş Gazileri İşleri Bakanlığı (DVA) belirli anma etkinliklerini düzenlemekten sorumludur
(Anma Törenleri). Bir anma törenine katılmak için, bir kişinin katılım belgesi ya da resmi bir
davetiyesi olması gerekir. DVA, 1988 Gizlilik Yasası'nda (Cth) Avustralya Gizlilik İlkelerine
tabidir. Bu belge, Anma Günleri'ne katılım izinleri başvuruları ile bağlantılı olarak toplanan
kişisel bilgilere ilişkin gizlilik bilgilerini içermektedir.
Katılım belgelerine ilişkin başvurular, çevrimiçi olarak, bir kağıt formuyla veya telefonla
yapılabilir ve bir kişi tarafından kendi adına ya da başka bir kişi adına yapılabilir.
Başka bir kişi adına başvuruyorsanız, bu Gizlilik Politikasını bu kişinin dikkatine sunmanız
gerekmektedir.
DVA, online başvuru sistemi ve katılım izinlerinin verilmesi için bir sistem sağlamak üzere
Ticketek Pty Ltd (Ticketek) ile sözleşme imzalamıştır. Online başvuru sistemini kullanarak
verdiğiniz (sizin adınıza veya başkası adına) bilgileriniz Ticketek tarafından tutulacak ve
DVA'ya verilecektir. Bir kağıt formu kullanılarak veya telefon üzerinden yapılan başvurular
doğrudan DVA tarafından alınacaktır. DVA'ya sağladığınız bilgiler (kendi adınıza veya başkası
adına) Ticketek'e verilebilir. Bu poliçede, Bilgi,Anma Törenleri ile ilgili kendi adınıza ya da bir
başka kişi adına verdiğiniz bilgileri ifade eder.
Ticketek ve ilgili kuruluşları, Bilgileri Pazarlama veya tanıtım amaçlı olarak kullanmaz veya ifşa
edemez. DVA, Bilgiyi, pazarlama materyali göndermek ve gelecekteki anma etkinlikleri
hakkında bilgi vermek amacıyla kullanabilir; ancak bunu yalnızca izninizle yapacaktır.
DVA ve Ticketek, Bilgileri aşağıdaki amaçlar için kullanır: (Amaçlar):
a. Anma Törenlerine katılma haklarının belirlenmesi;
b. katılım belgelerinin verilmesi;
c. Siz (veya bir davete katılmak için başvuruda bulunduğunuz kişi) bir katılım belgesi
sağlamada başarılı olursanız, Anma Törenlerinde katılımı yönetmek, Konsolosluk,
diplomatik, kolluk kuvvetleri ve güvenlikle ilgili faaliyetleri içerebilecek etkinliğin
yönetimi; ve
d. Söz konusu koşullarda Avustralya gizlilik yasası tarafından izin verilen diğer amaçlar.
Amaçlar'ı yerine getirmek için DVA, Bilgileri olayı organize eden ve yönetenlere verebilir, ve
bilgileri, kolluk kuvvetleri ve güvenlik ajansları da dahil olmak üzere ilgili devlet kurumlarına
(yerli ve yabancı, Federal veya Eyalet) açıklayabilir. Bilgiyi paylaşan ilgili devlet kurumlarına,
Amaçları ilerletmek için rıza göstermiş olursunuz. DVA, her yabancı alıcının Bilgi'yi
Avustralya Gizlilik İlkelerine uygun olarak işleme koymasını istemektedir.
Talep edilen bilgilerin sağlanması veya ifşa edilmesi konusunda herhangi bir yükümlülük altında
değilsiniz, ancak siz, veya bir katılım belgesi için başvuruda bulunduğunuz kişi, bunu
yapmazsanız bir katılım belgesi alamazsınız.
Bilgiler DVA tarafından depolanacak ve 1983 Arşiv Yasası'na (Cth) uygun olarak yok
edilecektir. DVA Gizlilik Politikası, DVA'nın kişisel bilgilerinize nasıl erişebileceğiniz, bu
bilgilerin düzeltilmesi ve şikâyetlerde bulunulması hakkında bilgiler de dahil olmak üzere,
DVA'nın gizlilik uygulamaları hakkında daha fazla bilgi içerir. Ayrıca, DVA'nın herhangi bir
gizlilik şikayetiyle nasıl başa çıkacağı hakkında bilgi içerir. DVA'nın Gizlilik Politikası'nın bir
kopyasını http://www.dva.gov.au/site-information/privacy adresinden edinebilir veya aşağıdaki
ayrıntıları kullanarak DVA ile iletişime geçebilirsiniz:

Telefon: 133 254
Bölesel Aramalar: 1800 555 254
Ya da aşağıdaki adrese yazın:

Department of Veterans’ Affairs
GPO Box 9998
CANBERRA ACT 2601

