WA Notifyगोपनियता िीनत
यो गोपनीयता नीतत WA Exposure Notifications (WA एक्सपोजर नोतितिकेसन्स) एपमा लागू हुन्छ। यो
वातसिंगिन राज्यको लातग वातसिंगिन राज्यको Department of Health (स्वास्थ्य तवभाग)को तनरीक्षण र
अनुमोदनको साथमा सृजना गररएको औपचाररक सिंसगगको सुचना हो।

हामीले कुि सच
ू िा संकलि र प्रयोग गर्छौ?
Google र Apple को अतभप्रायसँग पिंक्तिबद्ध हुन, प्रयोगकताग को गोपनीयताको सुरक्षा गनगका लातग शीर्ग
प्राथतमकताको रूपमा WA Exposure Notifications (WA Notify (WA सूतचत गनुगहोस्) भनेर तचतनन्छ)
तिजाइन गररएको छ। WA Notifyले यी िािाका अवयवहरू सिंकलन गछग , जसले तपाईिंलाई पतहचान गनग
सक्ने िािा समावेश गदै न :

•

अनियनित कोडहरू
अनियमित कोडहरूलाई WA Notify का प्रयोगकतााहरू एक अकाासँग िजिक हँदा उिीहरूको बीचिा
स्िार्ा फोििा Bluetoothको िाध्यिले साझा गरिन्छ ।

•

अनियमित कोडहरू तपाईंको स्िार्ा फोिले बिाउँ छ ि भण्डािण गछा , WA Notify ले होइि ।

•

सम्भावित COVID-19 को संसगाको िाँच गिाको लागग िात्र WA Notifyि तपाईंको स्िार्ा फोिसँग्र
अनियमित कोडहरू प्रयोग गरिन्छ ।

•

अनियमित कोडहरू बढीिा 14 ददिको लागग भण्डािण गरिन्छ ।

•

प्रिाणीकरण निङ्क
यदद तपाईं COVID-19 को पिीक्षणिा पोजिदर्भ दे खििभयो भिे ि सािािनिक स्िास््यले तपाईंलाई
सम्पका गछा भिे, उिीहरूले तपाईंलाई के तपाईंंं WA Notifyप्रयोग गरििहिभएको छ भिेि सोध्िेछि ्।
यदद तपाईंले प्रयोग गरििहिभएको छ भिे, नतिीहरूले तपाईंलाई WA Notifyिा प्रविष्र् गिाको लागग
प्रिाणीकिण मलङ्क प्रदाि गिेछि ् ।

•

तपाईंंंको प्रिाणीकिण मलङ्किा जललक गिााले तपाईंका अनियमित कोडहरू साझा हिे अििनत मिल्छ
िसकािण तपाईंको िजिकिा िहे का अन्य WA Notify प्रयोगकतााहरूलाई अज्ञात रूपिा उहाँहरू
अिाििण हिभएको हिसलछ भिी सतका गिाइिहिेछ ।

•

अन्य WA Notify प्रयोगकतााहरूसँग साझा गिाका लागग प्रिाणीकिण मलङ्किा जललक गिे िा िगिे
भिी तपाईं निणाय मलिहोस ् ।

•

प्रयोगका िगहरू
सबैिसो अन्य एप िा इन्र्ििेर् सेिा झैं, WA Notify को सेिालाई तपाईंले प्रयोग गदाा ले स्ित: लगको
सि
ृ िा गछा । यी लगहरूले तपाईंको स्िार्ा फोिका केही िािकािीहरू सिािेश गछा ि ् । हािीले यो
िािकािी WA Notify िा आउिे सिस्याहरूलाई सिाधाि गिाको लागग प्रयोग गछौं ।

•

यी लगहरूले अनियमित कोड िा प्रिाणीकिण मलङ्कहरू सिािेश गदै िि ् ि तपाईं िा तपाईंको
स्िार्ा फोििा किै पनि ककमसिको कोडलाई संबद्ध गिाउि प्रयोग गिा सककंदै ि ।

•

यी लगहरू नतिीहरू सि
ृ िा गरिएको 14 ददि पनछ स्ित: िेर्ाइिेछि ् ।

•

निश्लेषणात्मक डाटा
यदद तपाईंंंले थप विश्लेषणात्िक सक्षि गिे छिोर् गिभ
ा एिा, एपको सधाि गिा सहयोग गिाको लागग
सािािनिक स्िास््यसँग सीमित कूल डार्ा साझा गरििेछ ।

•

यो डार्ाले कसिी एप प्रयोग हन्छ भन्िे त्याङ्क सिािेश गछा । यसले तपाईंलाई पदहचाि गिा प्रयोग
हिे किै पनि िािकािी सिािेश गदै ि ।

•

तपाईंले एपिा विश्लेषणात्िक साझा बन्द गिे ि यो डार्ा साझा िगिाको लागग छिोर् गिा सलिहन्छ ।

•

डडिाइि गरिए अिसाि, WA Notify ले तपाईंको स्िार्ा फोिबार् डार्ा संकलि गदै ि ि तपाईं िा तपाईंको
स्िार्ा फोिलाई अनियमित कोड िा प्रिाणीकिण कोडहरूिा संबद्ध हिे गिी िािकािी संकलि िा साझा
गदै ि ।

हामीले तपाईंको जािकारी कहहले साझा गर्छौं ?
तपाईिंले प्रमाणीकरण तलङ्क प्रतवष्ट गनग छनोि नगदाग सम्म, हामी स्वेच्छाले तपाईिंको कुनै पतन व्यक्तिगत
जानकारी सिंकलन गने वा कसैलाई पतन साझा गने गनेछैन िं । यतद तपाईिंले यसो गनुगभएमा, WA Notify ले
तपाईिंको स्मािग िोनको नतजक भएका अन्य स्मािग िोनहरूसँग तपाईिंको अतनयतमत कोिहरू साझा गनेछ ।
तपाईिंको स्मािग िोनमा पहुँ च नहुने व्यक्तिले तपाईिंसँग प्रमाणीकरण तलङ्क पुन: तलङ्क गनग सक्दै न ।

हामीले तपाईंको जािकारीलाई कसरी संरक्षण गर्छौं ?
WA Notify ले Google र Apple कोExposure Notification Framework (सिंसगग जानकारी ढाँ चा) प्रयोग
गरे र अतनयतमत कोिलाई सिंरक्षण गछग , जसमा ततनीहरूलाई कसरी इक्तन्िप्ट र िर ान्सिर गने भन्ने बारे मा तनकै
तवतशष्ट आवश्यकताहरू समावेश हुन्छ । WA Notify ले तपाईिंको अतनयतमत कोिहरू भण्डारण गदै न —
तपाईिंको स्मािग िोनले गछग ।

तपाईंको जािकारीमा तपाईंको अधिकार
तपाईिंको स्मािग िोन तबना तपाईिंसँग प्रमाणीकरण तलङ्क वा एपले प्रयोग गने लगहरू सिंबद्ध गराउने हामीसँग
कुनै तररका नभएको हुनाले, यतद तपाई अनुरोध गनुगहुन्छ भने यो जानकारी सुरतक्षत तररकाले तपाईिंलाई
प्रदान गने वा मेिाउने बाहे क हामीसँग अको कुनै तररका छै न । तपाईिंले WA Notify को प्रयोगलाई तनयन्त्रण
गनुगहुन्छ । तपाईिंको स्मािग िोनले तपाईिंलाई कुनै पतन बेला तपाईिंको स्मािग िोनमा सिंकलन गररएको लगको
सिंसगग सूचनाहरू बन्द गनग वा मेिाउनको लातग अनुमतत तदनुपछग । साथै, तपाईिंले कुनै पतन समयमा WA

Notifyलाई अतनस्टल गनग सक्नुहुन्छ। यतद तपाईिंले यसो गनुगभएमा, भण्डारण गररएका सबै अतनयतमत
कोिहरू मेतिनेछन् ।

