රහස්යතා දැන්වීම
ඔබගේ ගඳෞද්ගලික දත්ත පිළිබල අපි ස්ැළකිලිමත් ලන්ගනමු.
අලිඹහන්ස ඉන්ෂුයන්ස රංකහ ලිමිටඩ් ව අලිඹහන්ස රයිෂස ඉන්ෂුයන්ස රංකහ ලිමිටඩ් ඹනු එක්
ගත කශ අලිඹහන්ස රංකහ ලර වළඳින්ලන ජීවිත ව ජීවිත ලනොන යක්ණ භහගම් න අතය ශ්රී
රංකහලහි ජීවිත ලනොන ව ජීවිත යක්ණ ප්රගුණණ ිරීමලම් ඵරඳ්රරහී  අලිඹහන්ස SE හි පර්ණ
හිමිකම් හිත අනුඵද්ධිත භහගම් ඹ. ඔඵලේ යවයතහඹ සුයක්ිතත ිරීමභ අඳලේ ඉවශභ ප්රමුඛතහක්
ලේ. ලභභ යවයතහ දළන්ීමභ එක්ැසස කයනු රඵන ලඳෞද්ගලික ද්තත ලභොනද එක්ැසස කයන්ලන්
ලකලේද එක්ැසස කයන්ලන් කුභක් පිණි ද ව ඒහ අනහයණඹ කයන්ලන් ව ලඵදහවරින්ලන්
ිරනම් ඹ අතයද ඹන ග ඳළවළදිලි කයයි.
1. දත්ත ඳාක යනු කවුද?
ද්තත ඳහරක ඹනු කඩදහසි ලිපිලගොනු ලවෝ විදු්ත ලිපිලගොනු ර ද්තත තඵහගළනීභ ව
ඳරිවයණඹ ිරීමභ ඳහරනඹ කයන ලවෝ ඒ වහ ගකීභ දයන පුද්ගරඹහ ලවෝ නනතික
පුද්ගරඹහඹ. අදහශ ද්තත ආයක්හ ිරීමභ පිළිඵ නීති ව ලයගුණරහසි භගින් අර්ථ දළක්ලන ඳරිදි
අලිඹහන්ස ඉන්ෂුයන්ස රංකහ ලිමිටඩ් ව අලිඹහන්ස රයිෂස ඉන්ෂුයන්ස රංකහ ලිමිටඩ් ඹනු
ද්තත ඳහරකඹන් ලේ.
2. එක්රැස්් කරනු බන්ගන් ගකබඳු ගඳෞද්ගලික දත්ත ද?
ඔඵ පිළිඵ ඳවත ඳරිදි විවිධ ලඳෞද්ගලික ද්තත අඳ විසින් එක්ැසස ලකලයනු ව කස
ලකලයනු ඇත.
 ම්පර්ණ නභ
 ලිපිනඹ
 උඳන්දිනඹ
 සත්රී පුෂ  බහඹ
 ජහතික වළඳුනුම්ඳ්ත/ විලද්ල ගභන් ඵරඳ්ර ලතොයුරෂ 
 දුයකථන අංකඹ
 විදු්ත තළඳළ ල ලිපිනඹ
 අධයහඳක ක ව ්්තය ඹ අ්තදළකීම් ව අනුඵද්ධතහ
 යහඳහය කටයුුර
 ංචහය ව විඹදම් පිළිඵ ලතොයුරෂ 
 මුරයභඹ ලතොයුරෂ  උඋදහ: ණඹ/වය කහඩ්ඳ්ත ව ඵළංකු ගිණුම් පිළිඵ ලතොයුරෂ  ළක 
දෆ)
 වඳුනහගළනීලම් ඳීමක්හන් ව ඳසුබිම් ඳීමක්හ
 ලන්ත ලතොයුරෂ  උඋදහ:ඳවුල ල ලතොයුරෂ , ජීන යටහ, භහජ ත්ත්තඹන් ළක  දෆ)
තද අඳ ඔඵලේ “ංලේදී ලඳෞද්ගලික ද්තත” උදහවයණ ලර නදය හර්තහ ර ප්රතිපර ලවෝ
භයණ වතික රට අදහර ද්තත ඔඵලේ අය ත හිමිකම්, හඳයහධී යදකෂ  ිරීමභ ඔඵලේ ජහනභඹ
ලවෝ නජමිතික ද්තත ළක  දෆ ැසසකය කන්ලනමු.

3. අඳ ඔබගේ ගඳෞද්ගලික දත්ත බා ගන්ගන් ස්හ භාවිත කරන්ගන් ගකගස්ේද?
අඳ ඔඵලේ ලඳෞද්ගලික ද්තත අඳලේ නීතයහනුකුර අලයතහ භත ව/ලවෝ අඳලේ නීතිභඹ
ඵළඳීම් රට අනුකුර ැසසකය ඳරිවයණඹ කයන්ලනමු.












යක්ණ ලකොන්්රහ්ත ඳරිඳහරනඹ
ණඹ අඹ කයගළනීභ ඳරිඳහරනඹ
කහර්මික ඳරිඳහරනඹ, ඳර්ලේණ ව අලිඹහන්සහි ංර්ධනඹ
ඳහරිලබෝගික ලවෝ බහවිතහකයන්නන්ලේ ඳරිඳහරනඹ ව අලරවිකයණඹ වහ
යහඳහරික ම්ඵන්ධතහ ඳ්තහලගන ඹහභ වහ
අඳලේ යහඳහය ඵදතහ ම්ඵන්ධ ඳර්ලේණ ව විලසල ලණ ඳළළ්තීමභට
ඔඵ අඳලේ අලිඹහන්ස ලබ් අඩවිලඹහි ළරියන විට ලවෝ අඳලේ පු්තඳ්රඹට ලවෝ
තළඳළ ල රළයිසුර ක ර්ලද්ල කයන විට අඳලේ සිදුීමම් ලේහ, ක සඳහදන ව පු්ත
පිළිඵ ඔඵට දළන්ීමභට
සුැසකුම්ඳ්ත නීතිඹ, ලඳොදු භහගම් රළයිසුරගත ිරීමලම් අලයතහව අදහශනීති ව
ලයගුණරහසි රට අනුකුරීමභ ම්ඵන්ධලඹන් ඳවසුකම් ළශසීභ
ංචහ ළශක්ීමභ ව අනහයණඹ කය ගළනීභ
නීතිභඹ ඵළදීඹහන්ට අනුකුර ීමභ උඋදහ: ඵදු, ගිණුම් ව ඳරිඳහරනභඹ ඵළදීඹහන්)

ලඳොදු ව හණිජභඹ ඳරිගණක ද්තත ගඵඩහ ලින් ඔඵ පිළිඵ රඵහ ග්ත ලඳෞද්ගලික ද්තත
ඉවතින් දක්හ ඇති අයමුණු උලදහ අපි කන්ලනමු.
ලඳෞද්ගලික ද්තත කස ිරීමභ වහ ඔඵලේ අනුභළතිඹ අලය න්ලන් ිරනම් අසථහකදළයි
අපි ඔඵට දළනුම් ලදන්ලනමු. එලේ ලනොභළතිනම් අඳලේ නීතයනුකුර යහඳහය අලයතහ රට
උගණුලදනු කෂ න් භග ම්ඵන්ධතහ ඳළළ්තීමභ, අලිඹහන්ස පිළිඵ අලු්ත ලතොයුරෂ  ව
විසතය ළඳයීභ අසථහ ංවිධහනඹ ව ්තකහයක්තඹ රඵහදීභ ව ලශඳර ඳර්ලේණ
ව විලසල ලණ ඳළළ්තීමභ ඇුරර්ත) ලවෝ නීතිභඹ ඵළඳීභකට අනුකුර ීමභට අලය ූ  විටක
අපි ඔඵලේ ලඳෞද්ගලික ද්තත කන්ලනමු. මීට අභතය, ඔඵ භග ලකොන්්රහ්තුරක් ඇති
කය ගළනීභට ලවෝ ඔඵ භග ඳතින ලකොන්්රහ්තුරක් ඹටල්ත අඳලේ ඵළඳීඹහන් ඉ ක ිරීමභට
අඳ ඔඵලේ ලඳෞද්ගලික ද්තත කන්ලනමු. ලඳෞද්ගලික ද්තත ඳරිවයණලඹහි රහ අලිඹහන්ස
එහි අදහශ නීති ව ලයගුණරහසි රට ගෂ  කයයි.
4. ඔබගේ ගඳෞද්ගලික දත්තලට ප්රගශ වීග හැකියාල කා ස්ු  ද?
ඉවතින් දක්හ ඇති අයමුණු රට අනුකුර න ඳරිදි ඔඵලේ ලඳෞද්ගලික ද්තත කස න
ඵට අපි වතික න්ලනමු.
දක්හ ඇති අයමුණු උලදහ ලතන ඳහර්ලසලේ ද්තත වසුෂ න්නන් ලර ක්රිඹහ්තභක න
ඳවත ඳහර්ලසඹන් වහ ඔඵලේ ලඳෞද්ගලික ද්තත අනහයණඹ ලකලයනු ඇත.


භවජන ඵරධහීමන්, අලිඹහන්ස මවලේ ලන්ත භහගම්, ලන්ත යක්ණකෂ න්,
භ යක්ණකෂ න්, ප්රතියක්ණකෂ න්, යක්ණ අතයභළදිඹන්/තළයේකෂ න් ව
ඵළංකු

අඳලේ උඳලදස අනු ද්තත කන්නන් ලර ක්රිඹහ්තභක න ඳවත ඳහර්ලසඹන් භග දක්හ
ඇති අයමුණු උලදහ අඳ ඔඵලේ ද්තත හුභහෂ  කයගනු ඇත.





ලභලවයුම් උන්දි, ලතොයුරෂ  තහක්ණ, තළඳළ ල, ලිපිලගොනු කශභනහකයණඹ)
ඉ කිරීමභ වහ අලිඹහන්ස භහගලම් ලන්ත භහගම්, තහක්ණික උඳලද්ලකඹන්,
ප්රීමණඹන් නීතියඹන්, ඳහඩු ගළරප්පුම්කෂ න්, අලු්තළඩිඹහකයන්නන්, නදයෂ 
ව ලේහ භහගම්;
ව
ලද්ශීඹ නීතිඹ ඹටල්ත අය දී ඇති ඳරිදි ව ඔඵලේ න්ක ලේදන ෂ චික්තඹන්ට
අනු අලරවිකයණ න්ක ලේදනඹන් ඔඵ ලත ඹළීමභ වහ ප්රචහයකඹන් ව ලශ
දළන්ීමම් ජහරඹන්.
ඔඵලේ අයලඹන් ලතොය ඒකහඵද්ධ ලනොන ුරන්න ඳහර්ලසඹන්ට ඔවුන්ලේ
ලශ ඳරිවයණඹ වහ අපි ඔඵලේ ලඳෞද්ගලික ද්තත රඵහ ලනොලදන්ලනමු.

අහන ලලඹන්, අඳ ඳවත අසථහන්හිදී ඔඵලේ ලඳෞද්ගලික ද්තත හුභහෂ  කයගන්ලනමු;




අඳලේ භසත යහඳහයඹ, ්තකභ ලවෝ ම්බහයලඹහි ලවෝ එහි ලකොටක ප්රක ලපිත
ලවෝ ළඵෆ ංවිධහනඹක් ඒකහඵද්ධ, විිරණුම්, වවු ල යඳහයඹක්, ඳයදීභක්,
විිරණීභක් ලවෝ ලන්ත සබහඹක් න අසථහකදී ව
අඳ ඔඵට ඳඹනු රළබූ ඹම් ක සඳහදනඹක් ලවෝ ලේහක් පිළිඵ ඔඵ ඳළමිණි ලරක්
කලරෝත, අදහර Tම්බුඩ්සභන්යඹහ ඇුරළු ඕනෆභ නීතිභඹ ඵළඳීභක් පුයහලීභට.

5. මාගේ ගඳෞද්ගලික දත්ත ස්ැකගස්න්ගන් ගකොතැනද?
ඉවතින් වන් ඇති ආකහයඹට ඔඵලේ ලඳෞද්ගලික ද්තත ඳහර්ලසකෂ න් විසින්
දළනගළනීලම් අලයතහඹ භත ඳදනම් ලරො පුයහ කසනහ විඹ වළක. අදහශ ද්තත
ආයක්හ කය ගළනීලම් නීති ව ලයගුණරහසි රට අනුකුර යවයතහ ව ආයක්හ
ම්ඵන්ධලඹන් ගිවිසුම්ගත සීභහන් ක්රිඹහ්තභක න ඵ අපි වතික න්ලනමු. අඳ ඔඵලේ
ලඳෞද්ගලික ද්තත ඒහ කස ිරීමභට අය ලනොර්ත ඳහර්ලසඹන්ට අනහයණඹ
ලනොකයන්ලනමු.
අඳ ඔඵලේ ලඳෞද්ගලික ද්තත කස ිරීමභ වහ යුලයෝපීඹ ආර්ථික ප්රලද්ලඹන් ලත ඹන
ෆභ අසථහකභ අපි එලේ කයන්ලන් ලඳෞද්ගලික ද්තත වහ ප්රභහණ්ත ආයක්හක්
ඳඹන ව අලිඹහන්ස මවලේ සිඹලුභ භහගම් භග ක තයහනුකුර ඵළඳී සින න අලිඹහන්ස
යවයතහ ප්රමිතිඹ උඅලිඹහන්ස BCR - ආඹතක ක නීති ීමති) ලර වළඳින්ලන අලිඹහන්ස
අනුභත කයන රද ආඹතක ක නීති ීමති භතඹ. අලිඹහන්ස BCR ව ඒහට අනුකුර න
අලිඹහන්ස මවලේ භහගම් රයිසුරට ප්රලේල ීමලම් වළිරඹහ ඇත. අලිඹහන්ස ආඹතක ක
නීති ීමති අදහශ ලනොන අසථහන්හිදී ඒ ලනුට අපි ඔඵලේ ලඳෞද්ගලික ද්තත යුලයෝපීඹ
ආර්ථික ප්රලද්ලඹන් ලත ඹන විට ශ්රී රංකහලේදී ලභන් ප්රභහණ්ත ආයක්ක භ්ටටභක්
රළලඵන ඵ තවවුෂ  ිරීමභට පිඹය ගන්ලනමු.
6. ඔබගේ ගඳෞද්ගලික දත්ත ස් බන්ධල ඔබගේ අයිතීන් ගමොනලාද?
අදහශ නීතිඹ ලවෝ ලර්ගුණරසිලඹන් අය රඵහ දී ඇති විටක, ඳවත වන් ලද් ිරීමභට
අයිතිඹක් ඇත;


ඔඵ පිළිඵ ඇති ඔඵලේ ලඳෞද්ගලික ද්තතරට ප්රලේල ීමභට ව ද්තතර
ආයම්බඹ, කස ිරීමලම් අයමුණ ව අහනඹ, ද්තත ඳහරක/ඳහරකඹන්, ද්තත කස
කයන්නහ/කයන්නන් ව ද්තත ක යහයණඹ කයනු රඵන ඳහර්ලසඹන් පිළිඵ දළන
ගළනීභට









ඔලබ් කළභළ්තත ඳරිදි ලඳෞද්ගලික ද්තත කස ිරීමලම්දී ඕනෆභ අසථහක දී ඔඵලේ
කළභළ්තත ඉ්ත කය ගළනීභට
ඔඵලේ ලඳෞද්ගලික ද්තත ෆභවිටභ ක ළයදි ඳ්තනහ ඳරිදි ඒහ ඹහ්තකහලීන
නළතිනම් ක ළයදි ිරීමභට
ඉවතින් දක්හ ඇති අයමුණු වහ ඔඵලේ ලඳෞද්ගලික ද්තත තදුයට්ත අලය
ලනොන්ලන් නම් අඳලේ ල ලඛන ලින් භකහ දළමීභට
උදහවයණ ලර ඔඵ ඔඵලේ ලඳෞද්ගලික ද්තතර ක ළයදිබහඹ විහදඹට නගහ ඇති
අසථහන්හිදී අඳට ඒහලේ ක ළයදි ඵ නහථ කය ගළනීභට කහරඹ රළලඵන ඳරිදි ඇතළම් අසථහරදී- ඔඵලේ ලඳෞද්ගලික ද්තත ළකසීභ සීභහ ිරීමභට
ඔඵට ලවෝ ඔඵලේ න යක්ණකෂ  වහ විදු්ත ආක්තිඹට අනු ඔඵලේ
ලඳෞද්ගලික ද්තත රඵහගළනීභට ව
අඳ ව/ලවෝ අදහශ ද්තත ආයක්ක අධිකහරිඹ ලත ඳළමිණි ලරක් ලගොනු ිරීමභට

ඔඵට අයිතිඹ ඇත.
7. ඔබගේ ගඳෞද්ගලික දත්ත ස්කස්් කිරීග ක්රියාලලියට විගරයධය දැක්විය හැක්ගක් ගකගස්ේද?
අදහශ නීතිඹ ලවෝ ලයගුණරහසිඹ භගින් අය දී ඇති ඳරිදි, අඳ ඔඵලේ ලඳෞද්ගලික ද්තත කස
ිරීමභ ම්ඵන්ධ එලයහිීමම් ලවෝ ඒහ කස ිරීමභ නතහ දභන ලර අඳට ඳළසීලම් අයිතිඹ
ඔඵ ුරඹ. උඍජු අලරවිකයණඹ වහ න අයමුණු ද ඇුරශ්ත) ලභභ ඉ ලලීභ ම්ඵන්ධ
ඔඵ අඳට දළනුම් දුන් වහභ අදහශ නීතිඹ ලවෝ ලයගුණරහසිඹ භගින් අය රඵහ දී ඇති ඳරිදි
වළෂ නුලකොට අඳ තදුයට්ත ඔඵලේ ලඳෞද්ගලික ද්තත කස ලනොකයනු ඇත.
ඉවතින් දක්හ ඇති අලනකු්ත අයිය න් වහ භහන ලර ඔඵට ලභභ අයිතිඹ ක්රිඹහ්තභක කර
වළක.
8. අපි ඔබගේ ගඳෞද්ගලික දත්ත ගකොඳමණ කායක් රලා තබාගන්ගනමු ද?
අඳ ඔඵලේ ලඳෞද්ගලික ද්තත ඒහ ැසස කශ අයමුණු ඉ කකය ගළනීභට අලයනතහක් ලවෝ
නීතිභඹ ඵළඳීම් ඉ කිරීමභට ඳභණක් යහ තඵහ ගළනීභට අපි කළඳීම සින මු.
අලයතහඹට ඩහ ළඩි කහරඹක් අඳ එභ ද්තත යහ තඵහ ලනොගන්නහ අතය ඒහ රඵහ ගත
අයමුණු වහභ ඳභණක් අපි එඹ ශඟ තඵහ ගන්ලනමු.
9. අඳ ස්මඟ ස් බන්ධ විය හැක්ගක් ගකගස්ේද?
අඳ ඔඵලේ ලඳෞද්ගලික ද්තත ඳරිවයණඹ කයන ආකහයඹ පිළිඵ ඔඵට ඹම් ගළටළු ඳය 
නම්, ඔඵට ඳවත ඳරිදි දුයකථනලඹන්, විදු්ත තළඳෆර භගින් ලවෝ තළඳෆර භගින් අඳ භග
ම්ඵන්ධ විඹ වළිරඹ;
අලිඹහන්ස ඉන්ෂුයන්ස රංකහ ලිමිටඩ් / අලිඹහන්ස රයිෂස ඉන්ෂුයන්ස රංකහ ලිමිටඩ්
ද්තත ආයක්ක ක රධහීම
නීති ව අනුකුරතහ ලදඳහර්තලම්න්ුර
අංක 675, නදය ඩළක සටර් ද සි ලහ භහත,
ලකොශම 09, ශ්රී රංකහ
0112 132 008
privacy@allianz.lk

10. අඳ ගමම රහස්යතා දැන්වීම යාලත්කාලීන කරන්ගන් ගකොඳමණ කකට ලතාලක් ද?
අපි ලභභ යවයතහ දළන්ීමභ ක තිඳතහ භහලරෝචනඹ කයන්ලනමු. ඔඵට ඵරඳෆ වළිර ළදග්ත
ලනක් ඇති විට අපි ඔඵට ඍජුභ ඳන්ලනමු.

