
My Story and Me نوٹس کا رازداری ميں، اور کہانی ميری 
 ہيں کون ہم . 1

 انٹيلی جينڈرڈ اينڈ ہيلته مينٹل فار سينٹر آکسفورڈ، آف يونيورسٹی مانچسٹر، آف يونيورسٹی ،UCL سنٹر، فرائيڈ انا
 انسٹی نيشنل اعانت مالی کی جس ہے، رہا چال' می اينڈ اسٹوری مائی' منصوبہ تحقيقی ايک کر، مل ساته کے جنس
 مقاصد  کے تحقيق ہم کہ  ہے بتاتا کو آپ نوٹس يہ ۔ہے سے پروگرام ريسرچ ہيلته پبلک کے ريسرچ ہيلته فار ٹيوٹ
 بارے کے مواد کے نوٹس اس کو آپ اگر۔ گے کريں استعمال طرح کس  کو معلومات ذاتی یگئ کی جمع ليے کے
  :ہيں  سکتے کر رابطہ پر اس سے ہم آپ تو ہے سوال کوئی ميں
 بچے - ايڈبروک جولين  :Childs@annafreud.org-Julian.Edbrooke 
 لندن اسٹريٹ، روڈنی  8-4 فيمليز، اينڈ چلڈرن فار سينٹر نيشنل فرائيڈ انا: لکهيں ہميں N1 9JH۔ 
 ہيں، ہنری سوسن معلومات کے تخفظ کی افسر ہمارے DPO@annafreud.org 020 7794 2313  

 بنياد  قانونی کی  کاروائی اور مقصد کا کاروائی . 2
 طريقہ نيا ايک کا  کرنے مدد ميں کرنے بات ميں بارے کے اس اور سمجهنے کو صحت ذہنی کی نوجوانوں ہم

 گروہوں مختلف کے نوجوانوں ہم اور ، منصوبہ' My Story and Me' ہيں، رہے کر کوشش کی  کرنے تخليق
 ہوں لوگ نوجوان عنصر اہم ايک کا' My Story and Me' ۔ہيں چاہتے کرنا شامل کو تجربات اور خياالت کے
  کے' My Story and Me' ہم ليے، کے کرنے ايسا ۔ہيں سيکهتے سے تجربات کے لوگوں جيسے اپنے جو گے

 My Story' کوئی جب ميں، مستقبل ۔ہيں رہے بنا ويڈيوز مختصر مبنی پر آراء  اور تجربات حقيقی کے شرکاء
and Me 'ان۔ کی مدد نے شرکاء ميں  بنانے کو جن گے ديکهيں ويڈيوز وه وه تو گا، کرے  حاصل رسائی تک  

 طرح کس ميں اور کہانی، کی صحت دماغی ميری  ہوں، کون ميں: 'گا جائے کيا احاطہ کا شعبوں تين ميں ويڈيوز
  ۔ جائے کی حمايت کی صحت  دماغی ميری کہ ہوں کرتا پسند

 My' يا/اور ہيں کرتے اظہار کا دلچسپی ميں لينے حصہ آپ جہاں ہيں رہے کر اکٹهی معلومات ذاتی کی آپ ہم
Story and Me 'کی شرکاء کی قسم 5 منصوبہ  يہ۔ ہيں کرتے اتفاق سے لينے حصہ ميں تخليق کی وسائل ويڈيو  

  :ہے کی فراہم نے آپ جو گا، رکهے معلومات ذاتی
 نگہداشت کننده/والدين کے آپ اور تفصيالت کی رابطے  اور نام کا آپ تو ہے کم  سے سال 16 عمر کی آپ اگر 

 تفصيالت  کی رابطے کے
 شناخت نسلی اور صنفی کی آپ 
 تفصيالت  کی تنوع اعصابی اور صحت ذہنی کی آپ 
 جوابات  کے سروے کے آپ 
 ويڈيو يا/اور آڈيو ( جوابات کے بحث کے آپ ( 

  6 آرٹيکل( ہے کارکردگی کی کام ميں مفاد عوامی بنياد کی UK GDPR ليے کے کرنے کارروائی پر معلومات ان
)1)(e((، مقاصد تحقيقی پر طور خاص )9 آرٹيکل)2)(j ((اور DPA (2018 (يہ۔ 4  پيراگراف 1 حصہ 1  شيڈول  

  کو معلومات جہاں ہے ديتا اجازت کی کرنے کارروائی پر معلومات ذاتی کی آپ ليے کے مقاصد تحقيقی ہميں
  ۔ہے جاتا  رکها خيال مناسب ليے کے کرنے منظم سے طريقے محفوظ

 
 ۔ ہيں کرتے بانٹتے ساته کے کس معلومات کی آپ ہم . 3

  آپ پر طور ضروری  ليے کے دينے انجام کو کاموں تحقيقی اپنے کو جن ہيں رہے  کر کام ساته کے تنظيموں 5 ہم
  جائے رکها گمنام بمقابل تخلص شده کو معلومات ہو ممکن جلدی جتنی ليکن گی، ہو حاصل رسائی تک  معلومات ک
  ۔گا
  مناسب ليے کے بنانے  يقينی کو بات اس اور گے کريں انتظام کا ڈيٹا پر سسٹمز IT سينٹر قائم ميں برطانيہ ہم

  ۔ رہے محفوظ وقت ہر يہ کہ گے کريں اقدامات
 My' ہيں، سکتے کر شامل سے طريقے شناخت قابل کو آپ ہے، کيا فيصلہ نے آپ کہ  جيسا جو، ويڈيوز حتمی

Story and Me 'طريقے محفوظ کو ويڈيوز ان ہم۔ گی جائيں کرائی  دستياب ليے کے صارفين کے سائٹ ويب  
 جيسا باوجود کے احتياطوں ان  ۔ہوگی حاصل رسائی تک  ويڈيوز ہی کو نوجوانوں مجاز صرف اور گے رکهيں سے

 استعمال دوباره يا کرنا تقسيم کو ويڈيوز ليے کے لوگوں ،ہے ہوتا ساته کے ويڈيو بهی  کسی ميں ڈومين عوامی کہ
  ۔ ہے  سکتا ہو ممکن کرنا

 ۔ ہيں رکهتے برقرار تک کب وماتلمع کی آپ ہم . 4



  ہم بعد کے اس ہيں، شناخت قابل ميں ويڈيو آپ جہاں۔ گے کريں استعمال تک سال پانچ کو ويڈيوز ہوئی بنائی اپنی ہم
  ليے کے رکهنے جاری استعمال کا ويڈيو اپنی آپ کہ گے کريں چيک ليے کے بنانے يقينی کو بات اس سے آپ

  کر رابطہ سے آپ ہم  تاکہ گے رکهيں تفصيالت کی رابطے کے آپ ليے کے مدت اس ہم ۔ہيں خوش ليے ہمارے
 آپ ہم پر طور کے  حصے کے اس اور گے، بهيجيں تازه کاری ساالنہ ميں بارے  کے  پراجيکٹ کو آپ ہم۔ سکيں
  ۔کريں ڈيٹ اپ اسے تو ہيں ہوئی تبديل  تفصيالت کی رابطے  کے آپ اگر کہ گے کہيں سے
  کے منصوبے معومات ذاتی کی آپ عالوه کے کرنے رابطہ سے آپ تو ہيں شناخت قابل ميں ويڈيو کسی آپ اگر

  گا جائے ديا کر ضائع سے طريقے محفوظ اسے بعد کے جس گی جائے رکهی محفوظ تک 2022 جون ، اختتام
  کے سال 10 کم از کم  ليے کے مقاصد تحقيقی تعاون کا  اور انٹرويو سروے گمنام فارم اور کے رضامندی ہم ليکن
 کے آپ ليے کے مقصد اس ہم تو ہيں، کرتے درخواست کی نقل ايک کی نتائج آپ اگر۔گے رکهيں پاس اپنے ليے

 ہميں جو جاتا، کيا نہيں اشتراک کا نتائج ان کہ تک جب گے رکهيں برقرار تک  وقت اس تفصيالت کی رابطے
  ۔ہے متوقع تک 2022 دسمبر

 حقوق  کے اتکی معلوم آپ . 5
 کو آپ ۔ہيں چاہتے کرنا آگاه کو آپ ہم سے جن ہيں حقوق پاس  کے آپ تحت کے قانون کے  تحفظ کے  معلومات
 حاالت مخصوص صرف اور ہيں منحصر پر وجہ ہماری کی کرنے کارروائی پر  معلومات کی آپ حقوق دستياب

  سائٹ ويب کی کمشنر انفارميشن آپ ليے کے تفصيالت مزيد ۔ہيں سکتے ہو الگو ميں
[https://ico.org.uk/your-data-matters/]  يا ہيں سکتے ديکه DPO ۔ ہيں سکتے کر رابطہ سے 

 حق  کا کرنے مطلع 
 حق   کا رسائی 
 حق کا کرنے درست کو معلومات 
 حق  کا جانے بهول 
 حق  کا روکنے کو کاروائی 
 حق کاکی حرکت پزيری  معلومات 
 حق  کا کرنے اعتراض پر کاروائی ہماری 

  آپ پر طور عام پاس ہمارے ۔ ہے نہيں ضرورت کی کرنے  ادا قيمت کوئی ليے کے استعمال کے  حقوق اپنے کو آپ
  ۔ہے ہوتا مہينہ ايک ليے کے دينے جواب کا درخواست کی
 سے ہم کرم براه تو ہيں چاہتے کرنا درخواست سے حوالے  کے حقوق کسی اپنے آپ اگر

DPO@annafreud.org ۔ کريں رابطہ پر 

 دستبرداری  سے منصوبے . 6
 دستبردار وقت بهی کسی آپ تو ہيں چاہتے لينا نہيں حصہ مزيد ميں منصوبے' My Story and Me' آپ اگر

 ايسی ۔گے کرديں بند کرنا استعمال معلومات کا کی آپ اور گے کريں احترام کا فيصلے اس ہم اور ہيں ہوسکتے
  ہوئے کرتے استعمال کا تفصيالت کی رابطے شامل ميں حصے اوپری کے نوٹس اس آپ ليے کے کرنے درخواست

 آپ کہ تک جب ہيں،  سکتے کر تک) 2022 جون( اختتام کے پروجيکٹ يہ آپ ۔ہيں سکتے کر رابطہ سے ہم
ہيں  سکتے لے واپس ڈيٹا اپنا تک ہفتوں دو صرف  بعد کے انٹرويو آپ يہاں، - ہيں ليتے نہيں حصہ ميں انٹرويو
 کسی ليے ہمارے اور گا جائے ديا مال ساته کے ڈيٹا تمام ديگر کے انٹرويو کو ڈيٹا کے آپ بعد کے وقت اس کيونکہ

  ۔ ہوگا نہيں شناخت قابل پر طور انفرادی يہ کيونکہ ہوگا نہيں ممکن ہٹانا سے  تجزيہ کو شراکت انفرادی بهی
  کے بنانے  يقينی يہ سے آپ ہم بعد کے اس۔ ہيں بناتے ليے کے سال پانچ ہم جو گے  کريں استعمال کو ويڈيوز ان ہم

 My Story' ہم اگر۔ ہيں  خوش ليے ہمارے ليے کے رکهنے جاری استعمال کا ويڈيوز آپ کہ گے کريں چيک ليے
and Me 'اس تاکہ گے کريں رابطہ سے آپ ہی جلد ہم تو ہيں رہے کر مطالعہ  کوئی ہوئے ديکهتے کو اثرات کے  

  ليے ہمارے ميں کرنے استعمال کو ويڈيو اپنے ليے کے دورانيے کے مطالعہ آپ کہ  سکے جا بنايا يقينی کو بات
  ۔ہيں خوش

 کرنا  شکايت . 7
 بارے اس کو آپ اگر يا ہيں  رہے کر نہيں ہينڈل سے  طريقے مناسب  کو معلومات کی آپ ہم کہ ہے لگتا کو آپ اگر
    ۔ہيں سکتے کر رابطہ پر dpo@annafreud.org سے ہم آپ تو ہيں خدشات يا سواالت کوئی ميں
 کی  معلومات اپنی  سے https://ico.org.uk/global/contact-us کمشنر،  انفارميشن وقت، بهی کسی آپ،

  ۔ہيں سکتے کر شکايت ميں  بارے کےکاروائی  ہماری



 داری  ذمہ کی کرنے فراہم معلوماتاور  سازی فيصلہ  خودکار . 8
 ہم ۔ہے ضرورت کی  معلومات کی آپ ہميں ميں صورت ايسی ہيں،  سکتے کر انتخاب کا لينے حصہ ميں تحقيق آپ

 استعمال کا سازی  فيصلہ خودکار يا پروفائلنگ وقت کرتے  کارروائی پر معلومات کی آپ ليے کے مقصد بهی کسی
  ۔ہيں کرتے نہيں

 ۔ گيا کيا ڈيٹ اپ کو 1/12/2021 بار آخری کو نوٹس اس

 


