
 

රහස්යතා ප්රතිපත්තිපයි 

ඩයල ොග් ෆිනෑන්ස් පීඑල්සී සමොගම (ලමතැන්ස සිට “අප”, “අපි” ල ෝ “අලේ” ල ස  ඳුන්සවනු  බන) අපලග් 

භොරලේ ඇති සියලුම පුද්ගලික ලතොරතුරු ආරක්ෂො කිරීමට ස  අපලග් ගනුලෙනුකරුවන්සට ඉ ළම 

මට්ටලේ පොරිලභෝගික ල්වොවක් සැපයීමට කැපවී සිටී. ලමම ර සයතො ්රතිප්තිය මිනන්ස අපලග් 

නිෂ්පොෙන ස  / ල ෝ ල්වොවන්ස ඔබට (“්රතිප්තිය”)  බො දීලේදී ඔබ විසින්ස සපයන  ෙ ල ෝ අප විසින්ස 

 බොග් ඔලේ පුද්ගලික ලතොරතුරු අපි රැ් කරන, භොවිතො කරන ස  ආරක්ෂො කරන ආකොරය 

වි්තර කරයි. ඔබලග් පුද්ගලික ලතොරතුරු අප රැ් කරන්සලන්ස, භොවිතො කරන්සලන්ස, ලබෙො  රින්සලන්ස ස  

ආරක්ෂො කරන්සලන්ස ලකල්ෙ යන්සන අපලග් ර සයතො ්රතිප්තිය  මිනන්ස පැ ැදිලි කරයි.  

ලමම ්රතිප්තිය ඔබලග් ෙැනගැනීම සඳ ො වන අතර ඒ මිනන්ස ශ්රී  ාකොවට අෙොළ වන නීති  ො 

ලරගු ොසි යටල් ඔබලග් ස  අපලග් අයිතිවොසිකේ ීමො කිරීමට ල ෝ බැ ැර කිරීමට අෙ ් 

ලනොලකලේ.  

ලමම ්රතිප්තිය ලවේ අඩවිලේ පිරිනමන නිෂ්පොෙන  ො ල්වොවන්සි නියමයන්ස  ො ලකොන්සලද්සිව ට 

අනුකූ ව කියවිය යුතුය. ලමම ්රතිප්තිය ස  එවැනි නි්චිතත නියමයන්ස  ො ලකොන්සලද්සි අතර 

අනනුකූ තොවයක් ඇති වුවල ෝ, ලමම ්රතිප්තිය එම විෂමතොවලේ තරමටම පවතිනු ඇත.  

1. අතපවිසින්පරැස්පකරනපතතා රතුරුප  

 

1.1. ලපෞද්ගලික ලතොරතුරු  

ඔබ අපලග් අන්සතේජො  ල්වොවන්ස ලවත පිවිලසන විට ල ෝ භොවිතො කරන විට, ඔබලග් නම, ඊලේල්ස 

ලිපිනය, තැපැල්ස ලිපිනය, දුරකථන අාකය, ගිණුේ අාක, ීමිත ්ථොන ලතොරතුරු, පරිශී ක නොමය 

ස  මුරපෙය වැනි පුද්ගලික ලතොරතුරු අප ඔලබන්ස ල ෝ ඔබ සේබන්සධලයන්ස  බො ගන්සලනමු. අපලග් 

අන්සතේජො  ල්වොවන්ස භොවිතො කරන අතරතුර ඔබ එවැනි ලතොරතුරු සපයන විට ස  සොමොනය 

වයොපොරික අරමුණු සඳ ො එය සොධොරල ල ස අවය යැයි අපි වි්වොස කරන විට අප විසින්ස ලගවීේ 

කොඩ්ප් ලතොරතුරු,  ැඳුනුේප් අාක, රියදුරු බ පත්ර අාක (ල ෝ සැසියය  ැකි) සේබන්සධලයන්ස 

ලතොරතුරු  බො ගන්සලනමු. 

1.2 භොවිතය ස  ලවන් ලතොරතුරු  

ඉ ත වි්තර කර ඇති පුද්ගලික ලතොරතුරුව ට අමතරව, අප ඔබලග් අන්සතේජො  භොවිතො කිරීම 

පිළිබඳ නි්චිතත ලතොරතුරු  රැ්කරනු ඇත. උෙො රලයක් ල ස, ඔබ විසින්ස අන්සතේජො  ල්වොවට 

සේබන්සධ වීමට ඔබ භොවිතො කරන උපොාගලේ IP ලිපිනය, ඔබ භොවිතො කරන ලමල යුේ පද්ධතිය 

ස  බ්රව්සසරය ස  ඔබ පැමිි  ලවේ අඩවිය , අපලග් අන්සතේජො  ල්වොවන්සි ඔබ පිවිලසන ලකොට් 

ස  ඔබ ඊළඟට පිවිලසන ලවේ අඩවිය. අපලග් අන්සතේජො  ල්වොවන්ස ලවත ඔබලග් පැමිණීම ල ෝ 

භොවිතය පිළිබඳ ලවන් ලතොරතුරු රැ් කිරීමට ස  ගබඩො කිරීමට අප ල ෝ අපලග් ලතවන 

පොේවීය  වුල්සකරුවන්ස කුකී්, ලවේ බීකන්ස් ල ෝ ලවන් තොක්ෂලයන්ස භොවිතො කළ  ැකිය. ඊට 

අමතරව, අප ඔබලගන්ස අන්සතේජො  ල්වොව  ර ො  බොග් භොවිතය සේබන්සධලයන්ස ස  අප 

විසින්ස රැ් කරග් ලවන් ලතොරතුරු ඔබලග් පුද්ගලික ලතොරතුරු සමග පසුව සේබන්සධ කරයි. 

 

 

 



 

1.3 ඩයල ොග් ෆිනෑන්ස් ලමොබයිල්ස 

ඔබලග් ප සුව සඳ ො, අපලග් සම ර නිෂ්පොෙන ස  ල්වොවන්ස ජාගම ලයදුේ ස  ජාගම-්ර්ත 

ලවේ අඩවි (“ඩයල ොග් ෆිනෑන්ස් ලමොබයිල්ස”)  ර ො  බො ගැනීලේ  ැකියොව අපි ඔබට  බො 

ලෙන්සලනමු. ඩයල ොග් ෆිනෑන්ස් ලමොබයිල්ස  ර ො ඔබ අප සමඟ සේබන්සධ වීලේ දී , ඔබලග් ජාගම 

උපොාගය සඳ ො අද්විතීය උපොාග  ඳුනොගැනීේ, ඔබලග් තිර විලේෙනය ස  ලවන් උපොාග 

සැකසුේ, ඔලේ ්ථොනය පිළිබඳ ලතොරතුරු ස  ඔලේ ජාගම උපොාගය භොවිතො කරන ආකොරය 

පිළිබඳ වි්ලල්සෂලෝමක ලතොරතුරු වැනි ලතොරතුරු අපි රැ්කරනු ඇත. ඩයල ොග් ෆිනෑන්ස් 

ලමොබයිල්ස  ර ො නි්චිතත ලතොරතුරු (නි්චිතත භූ-්ථොන ලතොරතුරු වැනි) එකතු කිරීමට ලපර අපි 

ඔලේ අවසරය ඉල්ස ො සිින්සලනමු. 

1.4 අමතර ලතොරතුරු ්රභවයන්ස 

සම-සන්සනොම  වුල්සකොර අඩවි ල ෝ ලය වොේතොකරල නිලයෝජිත ආයතන වැනි වොි ජමය 

වලයන්ස  බො ගත  ැකි ලතවන පොේවීය ්රභවයන්ස ඇතුුවව අතිලේක මොේගගත  ො ලනොබැිය 

්රභවයන්ස සේබන්සධලයන්ස  අප ඔබලගන්ස ලතොරතුරු රැ්කරනු ඇත. ලමම ර සයතො ්රතිප්තිය 

යටල් අපි ඔබ ගැන එකතු කරග් පුද්ගලික ස  ලවන් ලතොරතුරු සමඟ ලමම ලතොරතුරු 

ඒකොබද්ධ කළ  ැකිය. 

2. රැස්පකරනපතතා රතුරුපභා විතා ප කරනපආකා රයප 

 

ඉ ත සොකච්ඡො කළ ලතොරතුරු අප ක්රම කිිපයකින්ස භොවිතො කරනු  බයි. එනේ: 

 ලවේ අඩවිය ස  එි අන්සතේගතය සේබන්සධලයන්ස ලමන්සම  ඔබ අලපන්ස ඉල්ස ො සිින 

ලවන් ලතොරතුරු, නිෂ්පොෙන ල ෝ ල්වොවන්ස ඔබට  බො ලෙයි; 

 ඔබ ස  අප අතර ඇති කර ග් ගිවිසුේ වලින්ස පැන නගින බැඳීේ ඉටු කිරීම ස  අපලග් 

අයිතිවොසිකේ බ ෝමක කිරීම;  

 අපලග් ලවේ අඩවිලේ යේ ලවන්කේ ල ෝ යොව්කොලීන කිරීේ ල ෝ අප විසින්ස සපයනු 

 බන ල ෝ ඒ  ර ො ස සන  ෙ ඕනෑම ල්වොවක් සේබන්සධලයන්සඔ බට ෙැනුේ දීම; 

 අපලග් ලවේ අඩවිලේ අන්සතේියොකොරී විල්ෂොාගව ට ස භොගී වීමට ඔබට ඉඩ දීම; 

 ලය පරීක්ෂො කිරීම ස   කුණු කිරීම; 

 අපට අෙොළ ල්වොවන්ස සපයන අය සමඟ ගිණුේ සක් කිරීම; 

 ඉල්සලීේ, විමීේ, පැමිි ලි ස  අලනකු් පොරිලභෝගික ස්කොර සේබන්සධ ියොකොරකේ 

ස  අලනකු් සියලුම සොමොනය පරිපො න  ො වයොපොරික අරමුණු සේබන්සධලයන්ස කටයුතු 

කිරීම; 

 ඔබ සමඟ සන්සනිලව්සෙනය කිරීම ස  අවයතොවය මත අපලග් අිමමතය පරිදි විවිධොකොර 

 ො වඩෝ ප සු සන්සනිලව්සෙන මොධයයන්ස  ර ො ඔබව සේබන්සධ කර ගැනීම; 

 අප ල ෝ ලතවන පොේවයක් විසින්ස සපයනු  බන ල ෝ ියෝමක කරනු  බන ඕනෑම 

නොමොවලි විමීේ ල්වොවක ඔලේ ලතොරතුරු ඇතුළ් කිරීම; 

 පුද්ගලික පුහුණුව, ජො  අධීක්ෂලය ස  අපලග් පද්ධති නඩ්තු කිරීම වැනි අපලග් 

වයොපොරලේ ියොකොරි්වයට සේබන්සධ කටයුතු සිදු කිරීම; 

 අයදුේප් ස  ගනුලෙනු සැකීම; 

 ඔබලග් අනනයතොවය සතයොපනය කිරීම (ඔබ ඔලේ ගිණුේ ලතොරතුරු ලවත ්රලව්ස වන 

විට වැනි); 



 වාචො වැළැක්වීම ස  ඔබලග් ගිණුලේ ල ෝ අපලග් අන්සතේජො  ල්වොවන්සි ආරක්ෂොව වැඩි 

කිරීම; 

 ඔලේ ඉල්සලීේව ට ්රතිචොර ෙැක්වීම ස  ඔබ සමඟ සන්සනිලව්සෙනය කිරීම; 

 ඔලේ මනොපයන්ස කළමනොකරලය කිරීම; 

 අපලග් විෙු් තැපැල්ස ස  ඔබ නරඹන පිටු ස  ලවළඳ ෙැන්සවීේව ට ඔබ ෙක්වන ්රතිචොර 

ඇතුුවව අපලග් අන්සතේජො  ල්වොවන්ස භොවිතො කිරීම පිළිබඳ වි්ලල්සෂල සිදු කිරීම; 

 ඔබට ගැ ලපන අන්සතේගත ස  අල විකරල පි විඩ සැපයීම; 

 අපලග් වයොපොරය ියෝමක කිරීම, ඇගයීම ස  වැඩිදියුණු කිරීම (නව නිෂ්පොෙන  ො ල්වො 

සාවේධනය කිරීම, පව්නො නිෂ්පොෙන  ො ල්වො වැඩිදියුණු කිරීම, ේත වි්ලල්සෂල සිදු 

කිරීම ස  ගිණුේකරලය, විගලනය ස  ලවන් අභයන්සතර කොේයයන්ස ඉටු කිරීම 

ඇතුුවව); 

 අෙොළ නනතික අවයතො, අෙොළ කේමොන්සත ්රමිතීන්ස, ගිවිසුේගත බැඳීේ ස  අපලග් 

්රතිප්තිව ට අනුකූ  වීම ස  බ ෝමක කිරීම;  ො 

 ඔබ විසින්ස ලතොරතුරු සපයන අව්ථොලව්ස දී ල ෝ අපි ඔලේ ලතොරතුරු රැ් කරන 

අව්ථොලව්සදී අපි විල්ෂලයන්ස අනොවරලය කළ  ැකි ලවන් අරමුණු සඳ ො.  

අපි එකතු කරන ේත සම්ථ ල ෝ නිේනොමික පෙනමක් මත (එය කිසිදු තනි 

ගනුලෙනුකරුලවකු  ඳුනො ලනොගන්සනො) විවිධ වයොපොරික අරමුණු සඳ ො අෙොළ නීති ස  

ලරගු ොසි යටල් අවසර දී ඇති විට භොවිතො කළ  ැකිය. 

3. තතා රතුරුපඅනා වරණයපකිරීම.ප 

 

අපි ඔබ ස  ඔබ සේබන්සධලයන්ස එකතු කරන ලතොරතුරු අපලග් අනුබද්ධ ස  ලවන් ලතවන 

පොේව සමඟ ලබෙො ගත  ැකිය. උෙො රලයක් ල ස, අපි ඔලේ ලතොරතුරු ලබෙොගන්සලන්ස: 

 

 අපලග් මව්ස සමොගම, උප සමොගේ ස  අනුබද්ධ සමොගේ; 

 වාචො වැළැක්වීම ස  වයොපොර  කුණු  බොදීලේ ආයතන; 

 ේත එකතු කිරීලේ ආයතන; 

 අපලග් ලතවන පොේවීය ල්වො සපයන්සනන්ස; 

 අෙොළ නීති  ො ලරගු ොසි යටල් අවසර දී ඇති විට, අපලග් නිෂ්පොෙන  ො ල්වො පවු  

 ර ො වැඩි දියුණු කළ ල්වොවක් ඔබට ලගන ඒලේ උ්සො යක් ල ස අපලග් අනුබද්ධ 

ලවේ අඩවි ස  වයොපොර; 

 සම-සන්සනොම ල්වො, නිෂ්පොෙන ල ෝ වැඩසට න්ස ඔබ ලවත ලගන එන ලවන් සමොගේ;  

 අපලග් වයොපොර විකිණීම, ඒකොබද්ධ කිරීම ල ෝ සායුක්ත කිරීම වැනි ආයතනික 

ගනුලෙනුවක් සේබන්සධලයන්ස ලතවන පොේවයන්ස ල ෝ අනුබද්ධ සමොගේ;  ො 

 අෙොළ ලවන් අනුකමිටු ස  අධිකරල නිලයෝග වැනි නීතිමය අවයතොවයන්සට අනුකූ  

වන ලවන් ලතවන පොේවයන්ස; අපලග් භොවිත නියමයන්ස, අපලග් ලවන් 

අයිතිවොසිකේ ල ෝ ලවන් අෙොළ ්රතිප්ති සතයොපනය කිරීමට ල ෝ බ ෝමක 

කිරීමට; වාචො, ආරක්ෂොව ල ෝ තොක්ෂි ක ගැටුව විසඳීමට;  දිසි අව්ථොවකට 

්රතිචොර ෙැක්වීමට; ල ෝ ලවන් ආකොරයකින්ස අපලග් ගනුලෙනුකරුවන්සලග් ල ෝ 

ලතවන පොේවයන්සලග් අයිතිවොසිකේ, ලද්පළ ල ෝ ආරක්ෂොව සුරක්ිත කිරීමට. 

අපලග් අන්සතේජො  ල්වොවන්සි පරිශී කයින්සට ස  ලවන් අරමුණු සඳ ො ගැ ලපන 

නිෂ්පොෙන, ල්වො ස  අන්සතේගතයන්ස  බො දීමට අපි ලතවන පොේවයන්ස සමඟ නිේනොමික 

ල ෝ සම්ත ලතොරතුරු ලබෙො ගන්සලනමු.  



 

4. ද්තපස්හපතතා රතුරුප සුරක්ෂිතතා ව 

 

 ඔලේ පුද්ගලික ලතොරතුරු ආරක්ෂො කිරීම සඳ ො වොි ජමය වලයන්ස පිළිගත  ැකි 

මොධයයන්ස භොවිතො කිරීමට අපි උ්සො  කරන්සලනමු. තවෙ අපලග් ආරක්ෂක පියවරයන්ස 

නිරන්සතරලයන්ස සමොල ෝචනය කර වැඩිදියුණු කරන්සලනමු.  

 අපට  බො දී ඇති සියලුම ලතොරතුරු අපලග් ආරක්ිත පද්ධතිලේ ගබඩො ලව්ස. 

 ඔලේ ලතොරතුරු ව  සුරක්ිතභොවය ස  ආරක්ෂොව ෙ ඔබ මත රඳො පවතී. අපි ඔබට 

 බො දී ඇති සියලුම මුරපෙ ර සිගතව තබො ගැනීම ඔලේ වගකීමයි. ඔලේ ලතොරතුරු 

ඕනෑම පරිශී කලයකුට නැරඹිය  ැකි ලපොදු ්රලද්ව  භොවිතො ලනොකරන්සන.  

 අන්සතේජො ය  ර ො සේලේෂලය වන කිසිදු ක්රමයක් 100% ආරක්ිත ලනොලව්ස. 

එබැවින්ස එි නිරලේක්ෂ ආරක්ෂොව ස තික කළ ලනො ැක. පුද්ගලික ලතොරතුරු 

සේලේෂලය කිරීම ඔලේම අවෙොනමක පවතී. අප විසින්ස සපයනු  බන කිසිදු ර සයතො 

සැකසුේ ල ෝ ආරක්ෂක පියවරයන්ස මග  ැරීම සේබන්සධලයන්ස අපි වගකිව යුතු 

ලනොලව්ස. 

 

5. පද්තපඒකා බද්ධතා ප්රතිපත්තිපය 

 

ඔබ විසින්ස  බො දී ඇති, පුද්ගලික ලතොරතුරු ස  ඒ සඳ ො වන යොව්කොලීන කිරීේව ට 

යට්ව, ඔබ පිළිබඳ සේූේල, යොව්කොලීන ස  නිවැරදි ලතොරතුරු පව්වො ගැනීමට අපි 

සොධොරල උ්සො යක් ෙරන්සලනමු. අපලග් අවධොනයට ලයොමු කරනු  බන කිසියේ සොවෙය  

ලතොරතුරක් ඔලබන්ස ලිඛිත ෙැනුේදීමක්  ැබීලමන්ස සොධොරල කො යක් තුළ නිවැරදි කරනු  ැලේ.  

වොේතො කරන  ෙ කිසියේ සොවෙයතොවයක් ක්ෂි කව  ො ල ෙොයි ල ස  සුරුවනු  බන 

බවට්, පුද්ගලික ලතොරතුරු  ැකි තරේ නිවැරදි, යොව්කොලීන ස  සේූේල ල ස පවතින 

බවට් ස තික කිරීම සඳ ො ියො පිපොි පව්වොලගන යනු ඇත. ඉල්සූ ඕනෑම 

සාලෝධනයක් පව්නො  ො අෙොළ නීති ස  ලරගු ොසිව ට යට් විය  ැකිය. අපට  බො දී ඇති 

පුද්ගලික ලතොරතුරු ව  නිරවෙයතොවය ස  සේූේල්වය පිළිබඳව ඔබ වගකිව යුතුය. 

අවය පරිදි අපට එය  බො දීමට අලපොල ොස් වීලමන්ස නිෂ්පොෙන ස  / ල ෝ ල්වොවන්ස සඳ ො 

වන ඔලේ අයදුේපත ්රතික්ලෂ්ප වීමට ඉඩ ඇත, ග්රො ක ගිවිසුම අවසන්ස ලව්ස.  

 

6. උනන්ුවපතදනම්පකරග්පතවළඳප්රචා රණය 

 

ඔබ අපලග් ලබොල ෝ අන්සතේජො  ල්වොවන්ස භොවිතො කරන විට ඔබට ෙැන්සවීේ ලපලනනු ඇත. 

ලමම ෙැන්සවීේ අපලග්ම නිෂ්පොෙන ල ෝ ල්වොවන්ස සඳ ො ල ෝ ලතවන පොේවයන්ස විසින්ස සපයනු 

 බන නිෂ්පොෙන ස  ල්වොවන්ස සඳ ො විය  ැකිය. ඔබ ෙකින ලවළඳ ෙැන්සවීේ ලබොල ෝ විට 

තීරලය වන්සලන්ස අප ල ෝ අපලග් අනුබද්ධ සමොගේ, ල්වො සපයන්සනන්ස ස  අප සමඟ වැඩ 

කරන ලවන් සමොගේ ඔබ සේබන්සධලයන්ස ඇති ලතොරතුරු, අප සමඟ ඇති ඔලේ සේබන්සධතො 

පිළිබඳ ලතොරතුරු ෙ  ඇතුුවව (උෙො: ගිණුේ වේග, ගනුලෙනු ලතොරතුරු, බැාකු ියොකොරකේ ඇති 

්ථොනය ). ඒ සඳ ො, අෙොළ නීතිලයන්ස අවසර දී ඇති විට, අපි ඔලබන්ස ස  ඔබ ගැන එකතු කරන 

ලතොරතුරු අපි අන්ස අය සමඟ ලබෙො ගනිමු.  

උනන්සදුව පෙනේ කරග් ලවළඳ  ්රචොරලය (“IBA”) යන්සලනන්ස අෙ ් කරන්සලන්ස, අමු්තන්සලග් 

ලවේ බ්රව්සසින්ස ියොකොරකේ සේබන්සධව පරිගලකයකින්ස ල ෝ උපකරලයකින්ස අනුබද්ධ 



ලනොවන ලවේ අඩවි  ර ො කො යොලග් ඇවෑලමන්ස ලතොරතුරු එක්රැ් කර ඒ මිනන්ස 

නරඹන්සනොට ඔවුන්සලග් ගලව්සෂල ඉති ොසය මත පෙනේව උනන්සදුවක් ෙැක්විය  ැකි ෙැන්සවීේ 

 බො දීමයි. IBA  ර ො, ඔබලග් ලවන් ලවේ-ගලව්සෂල ියොකොරකේ පිළිබඳ ලතොරතුරු (උෙො: 

ඔබ පිවිලසන ලවේ පිටු, ඔබ ඇතුුව කරන ලසවුේ වචන ස  අපලග් අන්සතේජො  ල්වොවන්ස 

 ර ො ඔබ ගමන්ස කරන ආකොරය පිළිබඳ ලතොරතුරු භොවිතො කරමින්ස ඔබට උනන්සදුවක් ෙැක්විය 

 ැකි ෙැන්සවීේ ඔබලග් පරිගලකයට ල ෝ උපොාගයට  බො දීමට අපි බ ොලපොලරෝතු ලවමු) ල ෝ 

ඔලේ පුද්ගලික පැතිකඩ (උෙො: ජන විකොන ල ෝ ්ථොන ලතොරතුරු). අප සමඟ වැඩ කරන 

සම ර සමොගේ ලමම IBA ්රය්නයන්ස සඳ ො කුකී් සැකීමට ස  අපලග් අන්සතේජො  

ල්වොවන්ස ල ෝ අපලග් සන්සනිලව්සෙනයන්සි අෙොළ ලුහුබැඳීලේ තොක්ෂලයන්ස භොවිතො කළ  ැකිය. 

IBA අරමුණු සඳ ො අප සමඟ වැඩ කරන සමොගේ විසින්ස ඔලේ ලතොරතුරු රැ්කර භොවිතො 

කිරීමට ඔබට අවය නැතිනේ, IBA සඳ ො ලතොරතුරු එකතු කිරීම ්රතික්ලෂ්ප කිරීමට ල ෝ 

මකො ෙැමීමට ඔලේ වේතමොන බ්රව්සසරය විනයොසය කර පුද්ගලීකරලය කළ  ැකිය.   

 

7. කුකීස්පපපපපප 

 

කුකියක් යනු ඔබ ලවේ අඩවියකට පිවිලසන විට ලවේ අඩවියවිසින්ස ඔලේ පරිගලකලේ තැබිය 

 ැකි කුඩො ලපළ ලගොනුවකි. ලගොනුව පරිගලකයක් අද්විතීය ල ස  ඳුනො ගනී. අප විසින්ස එවන 

 ෙ කුකියක ගබඩො කර ඇති ලතොරතුරු කියවිය  ැක්ලක් අපට ල ෝ ලමම ලවේ අඩවිය 

ියෝමක කිරීමට අප සමඟ වැඩ කරන සමොගේව ට පමි . ලමම කුකී් විසින්ස අපලග් ලවේ 

අඩවි පිවිලසන පුද්ග යන්සලග් අන්සතේියො කරන ආකොරය, ලවේ අඩවිය සඳ ො ගත කළ කො ය 

ස  ලෙෝෂ පි විඩ වැනි ගැටුව පිළිබඳව ලතොරතුරු  බො දීලමන්ස අපට උපකොර කරයි. ලමය 

අපලග් ලවේ අඩවි ව  ියොකොරි්වය වැඩි දියුණු කිරීමට උපකොරී ලව්ස. 

කුකී් පිළිගන්සලන්සෙ නැද්ෙ යන්සන ඔබට පො නය කළ  ැකිය. ඔබ කුකී් පිළි ලනොගැනීමට 

තීරලය කරන්සලන්ස නේ, අපලග් ලවේ අඩවිලේ සම ර විල්ෂොාග ස  ල්වොවන්ස නිසි ල ස ියො 

ලනොකරන්සලන්ස අපට ඔබව  ඳුනො ගැනීමට ලනො ැකි විය  ැකි බැවිනි. 

කුකී් පිළි ලනොගැනීමට ඔබ කැමති නේ, ඔබට:  

 ඔබට කුකියක්  ැබුණු විට ඔබට ෙැනුේ දීමට ඔබලග් බ්රව්සසර සැකසුේ ලවන් කරන්සන,  

ඒ මිනන්ස එය පිළිගන්සලන්සෙ නැද්ෙ යන්සන ඔබට ලතෝරො ගැනීමට ඉඩ ලෙයි 

 කිසිදු කුකී් ්වයාක්රීයව පිළි ලනොගන්සනො ල ස ඔබලග් බ්රව්සසරය සකසන්සන 

 

8. අතතේපරහස්යතා ප්රතිපත්තිපය ප සිුපකරනපලදපතවනස්කම්ප  

 ඕනෑම ලව්ස ොවක ලමම ්රතිප්තිය යොව්කොලීන කිරීමට ල ෝ ලවන් කිරීමට අපට 

අයිතියක් ඇත 

 අපි ඔලේ පුද්ගලික ලතොරතුරු ස කන ආකොරය සේබන්සධලයන්ස කිසියේ ්රධොන 

ලවනසක් සිදු කරන්සලන්ස නේ, අපි නව ර සයතො ්රතිප්තිය ලමම පිටුලව්ස පළ 

කරන්සලනමු 

 ර සයතො ්රතිප්තිය සමොල ෝචනය කළ දිනය පිටුලව්ස ඉ ළින්සම ෙක්වො ඇත 

 කිසියේ ලවන්කමක් තිලේෙැයි පරීක්ෂො කිරීම සඳ ො වරින්ස වර ලමම ්රතිප්තියට 

පිවිීම ඔලේ වගකීමයි 

 ලවේ අඩවියට ල ෝ එි ඕනෑම පිටුවකට පිවිීලමන්ස, ඉ ත ෙක්වො ඇති නියමයන්ස  ො 

ලකොන්සලද්සිව ට ඔබ එකඟ ලව්ස 



 තවෙ, ලමම ්රතිප්තිලේ යේ ලවන් කිරීමක් ස  / ල ෝ සාලෝධනයක් අප විසින්ස 

ලමම පිටුලව්ස පළ කිරීලමන්ස පසුවෙ ඔබ ලවේ අඩවිය ල ෝ එි ඕනෑම පිටුවක් අඛණ්ඩව 

භොවිතො කිරීම තුලින්ස, එකී ලවන් කිරීේ ස  සාලෝධනයන්ස පිළිබඳ ඔලේ පිළිගැනීම 

ස  එයට බැඳී සිටීමට ඔබ එකග ලව්ස. 

 

9. ස්ම්බන්ධවීමප ප 

ලමම ර සයතො ්රකොයට අෙොළ ඕනෑම ්ර්නයක් ල ෝ අපි පුද්ගලික ලතොරතුරු  සුරුවන්සලන්ස 

ලකල්ෙ යන්සන අපලග් සේබන්සධතො ලපෝරමලයන්ස විසියය  ැකිය.  


