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APPENDIX A: Client Notification Form 
ਇਲੈ�ਕਟ�ਾਿਨਕ ਸਾਧਨ� ਦੀ ਵਰਤ� ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਸੰਚਾਰ ਪ�ਸਾਰ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨ (ਨ� ਟੀਿਫ਼ਕੇਸ਼ਨ)   

Notification for the use of Digital Communications 

ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤ� ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਲੈ�ਕਟ�ਾਿਨਕ ਸਾਧਨ� ਦੀ ਵਰਤ� ਦਆੁਰਾ ਦੇਖ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਗਲ ਬਾਤ ਕਰਨੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਸੌਖਾ 

ਤਰੀਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਿਨ�ਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੇਜਣ ਲਈ ਇਸ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਿਵਚ ਖ਼ਤਰੇ ਹਨ।   

ਇਹ ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕ ਅਸ� ਜੋ ਵੀ ਿਨ�ਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਭੇਜਦੇ ਹ� ਉਹ ਿਸਰਫ਼ ਤੇ ਿਸਰਫ਼ ਤੁਹਾਨੰੂ ਹੀ ਿਮਲੇ ਇਸ ਲਈ ਅਸ� ਜੋ ਕੱੁਝ 

ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ� ਉਹ ਕਰ�ਗੇ, ਪਰ ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ 100% ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿਕ ਅਸ� 

ਿਕਸ ਨਾਲ ਗਲ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹ�।   

ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਸ� ਉਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਦ ਉਹ; 1) ਤੁਹਾਡ ੇਯੰਤਰ ਤੇ; 2) ਦੂਰ ਸੰਚਾਰ 

ਕੰਪਨੀ ਦਆੁਰਾ; 3) ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਜ� ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ; ਜ� 4) ਜ� ਹੋਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਿਜਨ� � ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਦੇਸ਼� ਦੀ ਪਹੰੁਚ 

ਪ�ਾਪਤ ਹੈ ਤੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ 

ਆਪਣੇ ਕੰਿਪਊਟਰ/ਟੇਬਲੈ�ਟ, ਈਮੇਲ ਅਤੇ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ/ਸਿਕਉਿਰਟੀ ਲਈ ਤੁਸ� ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੋ। 

ਇਲੈ�ਕਟ�ਾਿਨਕ ਸਾਧਨ� ਦੀ ਵਰਤ� ਦ ੇਖ਼ਤਰ ੇRisks of using Digital Communications 
ਜੇ ਹੋਰਨ� ਨੰੂ ਤੁਹਾਡ ੇਫ਼ੋਨ, ਟੇਬਲੈ�ਟ ਜ� ਈਮੇਲ ਦੀ ਪਹੰੁਚ ਪ�ਾਪਤ ਹੈ ਤ� ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜ� 

ਿਮਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।  

ਜੇ ਕਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੰਿਪਊਟਰ/ਯੰਤਰ ਿਵਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤ� ਉਹ ਵਾਇਰਸ ਜ� ਮਲਵੇਅਰ ਕਾਰਨ ਅਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।  

ਕਾਨੰੂਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜ� ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ� ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵ� ਵੱਲ� ਦੇਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਇਲੈ�ਕਟ�ਾਿਨਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਕਸੇ ਤੀਜੀ ਿਧਰ ਦਆੁਰਾ ਰਸਤੇ ਿਵਚ ਪਕੜੀ/ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।  

ਤੁਹਾਡਾ ਡੇਟਾ ਕੈਨ� ਡਾ ਤ� ਬਾਹਰ ਸਟੋਰ/ਜ� ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।  

ਤੁਸ� ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? What can you do? 
ਿਜਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡ ੇਕੰਟਰੋਲ ਿਵਚ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਹੇਠ� ਕੱੁਝ ਸੁਝਾਅ ਿਦੱਤੇ ਜ�ਦੇ ਹਨ।  

ਇਹ ਿਧਆਨ ਿਵਚ ਰੱਖਣਾ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਆਮ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਹਨ ਪਰ ਿਫਰ ਵੀ ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਨਹ� ਿਦੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਿਕ 

ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਕੋਈ ਤੀਜੀ ਿਧਰ ਪਹੰੁਚ ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦੀ।   
 

• ਆਪਣਾ ਪਾਸ-ਵਰਡ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱਖੋ! ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ� ਤੁਹਾਡੇ ਯੰਤਰ ਜ� ਤੁਹਾਡੀ ਈਮੇਲ ਰਾਹ� ਸਾਨੰੂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।    

• ਕੋਈ ਵੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਰੋਤ (ਗੂਗਲ ਪਲੇ ਸਟੋਰ) ਤ� ਹੀ ਉਤਾਰੋ। ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਸ� ਦੇਣਾ ਚਾਹੰੁਦ ੇਹੋ ਜੇ ਕਰ ਉਹ ਿਜ਼ਆਦਾ 

ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਤ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਲਈ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਿਜ਼ਆਦਾ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। 

• ਿਜਨ� � ਈਮੇਲ ਜ� ਸੰਦੇਸ਼� ਦੀ ਲੋੜ ਨਹ� ਉਨ� � ਨੰੂ ਹਟਾ/ਿਮਟਾ ਿਦਓ।  

• ਆਪਣੇ ਯੰਤਰ ਦੀ ਸੈਿਟੰਗ ਦੀ ਵਰਤ� ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਐਪਸ ਨੰੂ ਿਕਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪਹੰੁਚ ਲਈ 

ਮਨਜ਼ੂਰੀ/ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

• ਪਬਿਲਕ ਵਾਈ ਫ਼ਾਈ ਦੀ ਵਰਤ� ਸਮ� ਿਨ�ਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੇਜਣ ਤ� ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ। 

• ਆਪਣੇ ਯੰਤਰ ਦੇ ਮਨਜ਼ਰੂੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕੰਟਰੋਲ� ਦੀ ਵਰਤ� ਨਾਲ ਇਹ ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਐਪ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡ ੇਸੰਦੇਸ਼ਾ 

ਅਤੇ/ਜ� ਈਮੇਲ ਸਬੰਧੀ ਗ਼ੈਰਜ਼ਰੂਰੀ ਪਹੰੁਚ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹ�।   

• ਆਪਣੇ ਕੰਿਪਊਟਰ ਜ� ਯੰਤਰ� ਲਈ ਵਾਇਰਸ ਤ� ਸੁਰੱਿਖਆ ਲਈ ਐਟਂੀ ਵਾਇਰਸ ਵਰਤੋ ਅਤ ੇਿਨਯਿਮਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸਕੈਨ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। 

 


