
 

ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀ ਅਤੇ ਮ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨਿਟਸ 

 

1. ਅਸ  ਕੌਣ ਹ  

 ਅੰਨਾ ਫਰਾਇਡ ਸਟਰ, ਯੂਸੀਐਲ, ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਆਫ ਮਾਨਚੈਸਟਰ, ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਆਫ ਆਕਸਫੋਰਡ, ਸਟਰ 

ਫਾਰ ਮਟਲ ਹੈਲਥ ਐਡਂ ਜਡਰਡ ਇੰਟੈਲੀਜਸ ਦੇ ਸਿਹਯੋਗ ਨਾਲ, ਨ ਨਲ ਇੰਸਟੀਿਚਊਟ ਦੇ ਪਬਿਲਕ ਹੈਲਥ ਿਰਸਰਚ 

ਪੋਗਰਾਮ ਦੁਆਰਾ ਫੰਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਖੋਜ ਪੋਜੈਕਟ, 'ਮਾਈ ਸਟੋਰੀ ਐਡਂ ਮੀ' ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਿਸਹਤ ਖੋਜ ਲਈ 

ਇਹ ਨਿਟਸ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੂਿਚਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਸ  ਖੋਜ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇ  ਲਈ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਿਨਜੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤ ਿਕਵ 

ਕਰ ਗੇ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਨਿਟਸ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ ਤ  ਤੁਸ  ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ: 
● ਜੂਲੀਅਨ ਐਡਬਰੂਕ-ਚਾਈਲਡਜ਼: Julian.Edbrooke-Childs@annafreud.org 

● ਸਾਨੰੂ ਿਲਖੋ: ਅੰਨਾ ਫਰਾਇਡ ਨ ਨਲ ਸਟਰ ਫਾਰ ਿਚਲਡਰਨ ਐਡਂ ਫੈਿਮਲੀਜ਼, 4-8 ਰੋਡਨੀ ਸਟਰੀਟ, ਲੰਡਨ N1 9JH। 
● ਸਾਡਾ ਡੇਟਾ ਪੋਟੈਕ ਨ ਅਫਸਰ ਸੂਜ਼ਨ ਹੈਨਰੀ ਹੈ, DPO@annafreud.org 020 7794 2313 

 

2. ਪੋਸੈਿਸੰਗ ਦਾ ਉਦੇ  ਅਤੇ ਪੋਸੈਿਸੰਗ ਲਈ ਕਾਨੰੂਨੀ ਆਧਾਰ 

 ਅਸ  ਨੌਜਵਾਨ  ਦੀ ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਅਤ ੇਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵ  

ਤਰੀਕਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿ  ਕਰ ਰਹੇ ਹ , 'ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀ ਅਤੇ ਮ' ਪੋਜੈਕਟ, ਅਤੇ ਅਸ  ਨੌਜਵਾਨ  ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੂਹ  ਦੇ 

ਿਵਚਾਰ  ਅਤੇ ਅਨੁਭਵ  ਨੰੂ ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹ । 'ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀ ਅਤੇ ਮ' ਦਾ ਮੱੁਖ ਤੱਤ ਨੌਜਵਾਨ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ 

ਲੋਕ  ਦੇ ਤਜ਼ਰਿਬਆਂ ਤ ਿਸੱਖਣਗੇ। ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਸ  'ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀ ਅਤੇ ਮ' ਭਾਗੀਦਾਰ  ਦੇ ਅਸਲ ਅਨੁਭਵ  ਅਤੇ 

ਿਵਚਾਰ  ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੰਖੇਪ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹ । ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ, ਜਦ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ 'ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀ ਅਤੇ ਮ' ਤੱਕ 

ਪਹੰੁਚੇਗਾ, ਤ  ਉਹ ਉਹਨ  ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੰੂ ਦੇਖਣਗੇ ਿਜਨ  ਨੰੂ ਬਣਾਉਣ ਿਵੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰ  ਨ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ 

ਿਤੰਨ ਖੇਤਰ  ਨੰੂ ਕਵਰ ਕਰਨਗੇ: 'ਮ ਕੌਣ ਹ , ਮੇਰੀ ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀ, ਅਤੇ ਮ ਆਪਣੀ ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ ਨੰੂ 

ਿਕਵ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹ '। 

 

ਅਸ  ਤੁਹਾਡਾ ਿਨਜੀ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹ  ਿਜੱਥੇ ਤੁਸ  ਿਹੱਸਾ ਲੈਣ ਿਵੱਚ ਿਦਲਚਸਪੀ ਪਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ/ਜ  'ਮੇਰੀ 

ਕਹਾਣੀ ਅਤੇ ਮ'’ ਵੀਡੀਓ ਸਰੋਤ  ਦੀ ਰਚਨਾ ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਿਹਮਤ ਹੰੁਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਪੋਜੈਕਟ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪਦਾਨ 

ਕੀਤੇ ਗਏ ਭਾਗੀਦਾਰ  ਦੇ ਿਨਜੀ ਡੇਟਾ ਦੀਆਂ 5 ਿਕਸਮ  ਤੱਕ ਰੱਖੇਗਾ: 

• ਜੇਕਰ ਤੁਸ  16 ਸਾਲ ਤ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਹੋ ਤ  ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ/ਸੰਭਾਲਕਰਤਾ 

ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵੇ 

• ਤੁਹਾਡੀ ਿਲੰਗ ਅਤੇ ਨਸਲੀ ਪਛਾਣ 

• ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਤੰਤੂ ਿਵਿਭੰਨਤਾ ਦੇ ਵੇਰਵੇ 



 

• ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਜਵਾਬ 

• ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਜਵਾਬ (ਆਡੀਓ ਅਤੇ/ਜ  ਵੀਡੀਓ) 

 

 ਇਹਨ  ਡਟੇਾ ਨੰੂ ਪੋਸੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਕੇ ਜੀਡੀਪੀਆਰ ਆਧਾਰ ਜਨਤਕ ਿਹੱਤ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਕਾਰਜ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 

ਹੈ (ਆਰਟੀਕਲ 6 (1)(e)), ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੋਜ ਦ ੇਉਦੇ  (ਆਰਟੀਕਲ 9(2)(j)) ਅਤੇ ਡੀਪੀਏ (2018) ਅਨੁਸੂਚੀ 1 ਭਾਗ 

1 ਪੈਰਾ 4. ਇਹ ਸਾਨੰੂ ਖੋਜ ਦੇ ਉਦੇ  ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਿਨਜੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਪਿਕਿਰਆ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਡੇਟਾ ਨੰੂ 

ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਬੰਿਧਤ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵ  ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜ ਦੀ ਹੈ। 
 

 
3. ਅਸ  ਤੁਹਾਡਾ ਡਟੇਾ ਿਕਸ ਨਾਲ ਸ ਝਾ ਕਰਦੇ ਹ  

 ਅਸ  5 ਸੰਸਥਾਵ  ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹ  ਿਜਨ  ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਖੋਜ ਕਾਰਜ  ਨੰੂ ਸੰਚਾਿਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜ 

ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਟਾ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਿਜਵ ਹੀ ਿਵਹਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡੇਟਾ ਨੰੂ ਉਪਨਾਮ ਜ  ਅਿਗਆਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਅਸ  ਯੂਕੇ ਿਵੱਚ ਸਿਥਤ ਸਟਰ ਆਈਟੀ ਿਸਸਟਮ  ਦ ੇਡੇਟਾ ਦਾ ਪਬੰਧਨ ਕਰ ਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਿਚਤ 

ਉਪਾਅ ਕਰ ਗੇ ਿਕ ਇਹ ਹਰ ਸਮ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰਹੇ। 

 ਅੰਿਤਮ ਿਵਡੀਓਜ਼, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਇੱਕ ਪਛਾਣਯੋਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 

ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, 'ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀ ਅਤੇ ਮ' ਵੈਬਸਾਈਟ ਦ ੇਉਪਭੋਗਤਾਵ  ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਅਸ  

ਇਹਨ  ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੰੂ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਖ ਗੇ, ਅਤੇ ਿਸਰਫ਼ ਅਿਧਕਾਰਤ ਨੌਜਵਾਨ  ਨੰੂ ਵੀਡੀਓ ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚ ਹੋਵੇਗੀ। 

ਇਹਨ  ਸਾਵਧਾਨੀਆ ਂਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਿਜਵ ਿਕ ਜਨਤਕ ਡੋਮੇਨ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੋਕ  ਲਈ ਿਵਡੀਓਜ਼ ਨੰੂ 

ਵੰਡਣਾ ਜ  ਦਬੁਾਰਾ ਵਰਤਣਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

 

4. ਅਸ  ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਟਾ ਨੰੂ ਿਕੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹ   

 ਅਸ  ਪੰਜ ਸਾਲ  ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰ ਗੇ। ਿਜੱਥ ੇਤੁਸ  ਵੀਡੀਓ ਿਵੱਚ ਪਛਾਣੇ ਜਾ 

ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਸ  ਿਫਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ ਚ ਕਰ ਗੇ ਿਕ ਤੁਸ  ਆਪਣੇ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਵਰਤ ਜਾਰੀ 

ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੁ  ਹੋ। ਅਸ  ਇਸ ਿਮਆਦ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵੇ ਰੱਖ ਗੇ, ਤ  ਜੋ ਅਸ  ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ 

ਕਰ ਸਕੀਏ। ਅਸ  ਤੁਹਾਨੰੂ ਪੋਜੈਕਟ 'ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਅਪਡੇਟ ਭੇਜ ਗੇ, ਅਤ ੇਇਸਦੇ ਿਹੱਸੇ ਵਜ ਅਸ  ਤੁਹਾਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਪਰਕ 

ਵੇਰਿਵਆ ਂਨੰੂ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹ ਗੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ। 

 

 ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਤ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸ  ਿਕਸੇ ਵੀਡੀਓ ਿਵੱਚ ਪਛਾਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤ  ਤਹੁਾਡੇ ਿਨਜੀ 

ਡੇਟਾ ਨੰੂ ਪੋਜੈਕਟ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ, ਜੂਨ 2022 ਤੱਕ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱਿਖਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਿਜਸ ਤ ਬਾਅਦ ਇਸਦਾ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਢੰਗ 

ਨਾਲ ਿਨਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਅਸ  ਸਿਹਮਤੀ ਫਾਰਮ ਅਤ ੇਅਿਗਆਤ ਸਰਵੇਖਣ ਨੰੂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਗੇ ਅਤ ੇਘੱਟੋ-

ਘੱਟ 10 ਸਾਲ  ਲਈ ਖੋਜ ਦੇ ਉਦੇ  ਲਈ ਇੰਟਰਿਵਊ ਯੋਗਦਾਨ। ਜੇਕਰ ਤਸੁ  ਖੋਜ  ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਲਈ ਬਨੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, 



ਤ  ਅਸ  ਇਸ ਉਦੇ  ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਿਵਆਂ ਨੰੂ ਉਦ ਤੱਕ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਖੋਜ  ਸ ਝੀਆ ਂਨਹ  

ਕੀਤੀਆ ਂਜ ਦੀਆਂ, ਜੋ ਅਸ  ਦਸੰਬਰ 2022 ਤੱਕ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦ ੇਹ । 

 

5. ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਟਾ ਅਿਧਕਾਰ 

 ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਿਖਆ ਕਨੰੂਨ ਦ ੇਤਿਹਤ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਿਧਕਾਰ ਹਨ ਿਜਨ  ਬਾਰੇ ਅਸ  ਤੁਹਾਨੰੂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ 

ਹ । ਤਹੁਾਡੇ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਅਿਧਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪਿਕਿਰਆ ਕਰਨ ਦ ੇਸਾਡੇ ਕਾਰਨ 'ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ 

ਅਤੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹਾਲਾਤ  ਿਵੱਚ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਸ  ਵਧੇਰੇ ਵੇਰਵੇ ਲਈ ਸੂਚਨਾ ਕਿਮ ਨਰ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 

[https://ico.org.uk/your-data-matters/] ਦੇਖ ਸਕਦ ੇਹੋ ਜ  ਡੀਪੀਓ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

 

● ਸੂਿਚਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ 

● ਪਹੁੰ ਚ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ 

● ਡੇਟਾ ਨੰੂ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ 

● ਭੱੁਲ ਜਾਣ ਦਾ ਹੱਕ 

● ਪੋਸੈਿਸੰਗ ਨੰੂ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ 

● ਡੇਟਾ ਪਰੋਟੇਿਬਲਟੀ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ 

● ਸਾਡੀ ਪਿਕਿਰਆ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ 

 

 ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਅਿਧਕਾਰ  ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹ  ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਮ 

ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। 

 ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ DPO@annafreud.org 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜੇਕਰ ਤਸੁ  ਆਪਣੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਅਿਧਕਾਰ 

ਦੇ ਸਬੰਧ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ। 
 
6. ਪੋਜੈਕਟ ਤ ਵਾਪਸੀ 

 ਜੇਕਰ ਤੁਸ  ਹੁਣ 'ਮਾਈ ਸਟੋਰੀ ਐਡਂ ਮੀ' ਪੋਜੈਕਟ ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਨਹ  ਲੈਣਾ ਚਾਹੰੁਦ ੇਹੋ ਤ  ਤੁਸ  ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮ 

ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਅਸ  ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰ ਗੇ ਅਤੇ ਤਹੁਾਡੇ ਡਟੇਾ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵ ਗੇ। 

ਤੁਸ  ਅਿਜਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨਿਟਸ ਦ ੇਿਸਖਰ 'ਤੇ ਾਮਲ ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਿਵਆ ਂਦੀ ਵਰਤ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 

ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸ  ਇਹ ਪੋਜੈਕਟ ਦੇ ਅੰਤ (ਜੂਨ 2022) ਤੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸ  ਇੱਕ ਇੰਟਰਿਵਊ 

ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਨਹ  ਲਦੇ - ਇੱਥ,ੇ ਤੁਸ  ਇੰਟਰਿਵਊ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤ ਦ ੋਹਫ਼ਿਤਆਂ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਡਟੇਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, 

ਿਕ ਿਕ ਇਸ ਿਬੰਦੂ ਤ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਡਟੇਾ ਨੰੂ ਿਮਲਾ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਇੰਟਰਿਵਊ ਡੇਟਾ ਦ ੇਨਾਲ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ 

ਿਵ ਲੇ ਣ ਤ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਯੋਗਦਾਨ ਨੰੂ ਹਟਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹ  ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਿਕ ਇਹ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 

ਪਛਾਣਯੋਗ ਨਹ  ਹੋਵੇਗਾ। 



 

 ਅਸ  ਪੰਜ ਸਾਲ  ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰ ਗੇ। ਅਸ  ਿਫਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ 

ਨਾਲ ਜ ਚ ਕਰ ਗੇ ਿਕ ਤੁਸ  ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਵਰਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੁ  ਹੋ। ਜੇਕਰ ਅਸ  'ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀ ਅਤੇ ਮ' 

ਦੇ ਪਭਾਵ ਨੰੂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਿਧਐਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹ  ਤ  ਅਸ  ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਗੇ ਤ  ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ 

ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਿਕ ਤੁਸ  ਅਿਧਐਨ ਦੀ ਿਮਆਦ ਲਈ ਤੁਹਾਡ ੇਵੀਡੀਓ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੁ  ਹੋ। 

 

7. ਿ ਕਾਇਤ ਕਰਨਾ 

 ਜੇਕਰ ਤੁਸ  ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਅਸ  ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਟਾ ਨੰੂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹ  ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹ  ਜ  ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ 

ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜ  ਿਚੰਤਾਵ  ਹਨ ਤ  ਤੁਸ  ਸਾਡ ੇਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, dpo@annafreud.org. 

 ਤੁਸ , ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮ, ਸੂਚਨਾ ਕਿਮ ਨਰ, https://ico.org.uk/global/contact-us ਨੰੂ ਸਾਡੇ ਡੇਟਾ ਦੀ 

ਪਿਕਿਰਆ ਬਾਰੇ ਿ ਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

 

8. ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਸਵਚੈਿਲਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ 

 ਤੁਸ  ਖੋਜ ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਿਜਸ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਸਾਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। 

ਅਸ  ਿਕਸੇ ਵੀ ਉਦੇ  ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਪਿਕਿਰਆ ਕਰਦੇ ਸਮ ਪੋਫਾਈਿਲੰਗ ਜ  ਸਵੈਚਿਲਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਵਰਤ ਨਹ  

ਕਰਦੇ ਹ । 

 

ਇਹ ਨਿਟਸ ਆਖਰੀ ਵਾਰ 1/12/2021 ਨੰੂ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ 

 


