NOKIA
ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਨੋਟਿਸ
Nokia ਹਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੱ ਦਾ ਵਦੂੰ ਦੀ ਹੈ, ਵਿਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਿਾਂ ਗੈਰ-ਕਨੂੰ ਨੀ ਵਿਿਹਾਰ ਬਾਰੇ ਵ ੂੰ ਤਾ ਹੈ ਿਾਂ ਇਸ ਸੂੰ ਬੂੰ ਧੀ
ਕੋਈ ਿਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਵਿਹੀਆਂ ਵ ੂੰ ਤਾਿਾਂ ਕੂੰ ਪਨੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵ ੂੰ ਤਾਿਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ

ਸਹਲਤ ਦੇਣ ਲਈ Nokia ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਦਾ ਾਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ (Business Ethics Helpline) (“ਹੈਲਪਲਾਈਨ”)
ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਿੀ ਕਈ ਸਾਰੇ ਵਰਪੋਰਵ ੂੰ ਗ

ੈਨਲ ਸਥਾਵਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਿੋ Nokia Corporation ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਵਹਯੋਗੀ

ਕੂੰ ਪਨੀਆਂ (“Nokia”, “ਅਸੀਂ”, “ਸਾਡੇ” “ਅਸੀਂ ਸਭ”) ਿੱ ਲੋਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਿਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਔਨਲਾਈਨ ਨੋਵ ਸ ਵਿੱ

ਸਮਝਾਇਆ ਵਗਆ ਹੈ ਵਕ ਅਸੀਂ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਦੇ ਸੂੰ ਬੂੰ ਧ ਵਿੱ

ਵਨਿੱਿੀ ਡੇ ਾ ਵਕਿੇਂ ਇਕੱ ਤਰ

ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਕਿੇਂ ਿਰਤਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਵਕਿੇਂ ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਨਿੱਿੀ ਡੇ ਾ ਮਤਲਬ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਰਾਹੀਂ ਵਦੱ ਤੀ
ਉਹ ਹਰ ਿਾਣਕਾਰੀ, ਵਿਸ ਨਾਲ ਵਕਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੂੰ ਦੀ ਹੈ ਿਾਂ ਪਛਾਣ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਔਨਲਾਈਨ ਨੋਵ ਸ ਵਿੱ

ਯਰਪੀ ਯਨੀਅਨ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱ

ਰਵਹੂੰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਲਾਗ ਹੂੰ ਦੇ ਅਵਧਕਾਰ

ਿੀ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਵਧਕਾਰ ਅਤੇ ਅਵਿਆਸ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਅਵਿਆਸਾਂ ਅਤੇ ਕਨੂੰ ਨੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ
ਮਤਾਬਕ ਿੱ ਖੋ-ਿੱ ਖ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਵਿੱ ਥੇ ਅਸੀਂ ਕੂੰ ਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਕੌ ਣ ਟਿਪੋਿਿ ਕਿ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਸ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਹਰ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ (ਇਸ ਵਿੱ

Nokia ਦੇ ਕਰਮ ਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਰਮ ਾਰੀ

ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ) ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਿਸ ਕੋਲ ਗਲਤ ਿਾਂ ਗੈਰ-ਕਨੂੰ ਨੀ ਵਿਿਹਾਰ ਦੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਿਾਂ ਵਿਰ ਉਸ ਨਾਲ ਿੜੀ
ਕੋਈ ਵ ੂੰ ਤਾ ਹੈ।

ਯੂਿਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਟ ਿੱ ਚ ਕੌ ਣ ਟਿਪੋਿਿ ਕਿ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਯਰਪੀ ਯਨੀਅਨ ਵਿੱ , ਇਸ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਹਰ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਿਸ ਕੋਲ ਕੂੰ ਮ ਦੇ ਵਸਲਵਸਲੇ
ਵਿੱ

ਕਨੂੰ ਨ ਦੇ ਉਲੂੰਘਣ ਸੂੰ ਬੂੰ ਧੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਹੂੰ ਦੀ ਹੈ (ਵਿਿੇਂ ਵਕ ਮੌਿਦਾ ਅਤੇ ਪਰਾਣੇ ਕਰਮ ਾਰੀਆਂ, ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ, ਸਤੂੰ ਤਰ

ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ, ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਵਬਨੈਕਾਰ, ਸਪਲਾਈਰ, ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕ, ਿਲੂੰ ੀਅਰ, ਿਰੀਲਾਂਸਰ) ਿੱ ਲੋਂ ਉਲੂੰਘਣ ਸੂੰ ਬੂੰ ਧੀ ਉਪਲਬਧ
ਕਰਿਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਵਰਪੋਰ ਾਂ)।

ਟਿਪੋਿਿ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਟਚਿੰ ਤਾ ਾਂ
ਆਮ ਤੌਿ 'ਤੇ ਇਸ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਦੀ
ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱ

ਿਤੋਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਿੜੀਆਂ ਵ ੂੰ ਤਾਿਾਂ ਦੀ ਵਰਪੋਰ

ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਿਾ

ਵਰਸ਼ਿਤਖੋਰੀ, ਵਿਰਸ਼ ਾ ਾਰ, ਵਹਸਾਬ-ਵਕਤਾਬ (ਸਮੇਤ ਅੂੰ ਦਰਨੀ ਵਹਸਾਬ-ਵਕਤਾਬ ਵਨਯੂੰ ਤਰਣ), ਔਵਡ

ਨਾਲ ਿੜੇ ਮਸਲੇ , ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਵਿੱ ਤੀ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਿੜੀਆਂ ਵ ੂੰ ਤਾਿਾਂ ਿੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਯੂਿਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਟ ਿੱ ਚ, ਇਸ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਯਰਪੀ ਯਨੀਅਨ ਕਨੂੰ ਨ ਦੀਆਂ ਉਲੂੰਘਣਾਿਾਂ ਦੀ ਵਰਪੋਰ
ਲਈ ਕੀਤੀ ਿਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱ
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ਕਰਨ

ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ, ਵਿੱ ਤੀ ਸੇਿਾਿਾਂ, ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਬਜ਼ਾਰ, ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ

ਸਿੇਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੱ ਤਿਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਪੈਵਸਆਂ ਦੇ ਇੂੰ ਤਜ਼ਾਮ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ, ਿਾਤਾਿਰਣ ਦੀ ਰੱ ਵਖਆ, ਉਪਿੋਗਤਾ
ਦੀ ਰੱ ਵਖਆ, ਯਰਪੀ ਯਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱ ਤੀ ਵਹੱ ਤਾਂ ਿਾਂ ਵਿਰ ਅੂੰ ਦਰਨੀ ਬਜ਼ਾਰ (ਵਿਿੇਂ ਵਕ ਮਕਾਬਲਾ ਅਤੇ ਰਾਿ ਸਹਾਈ ਵਨਯਮ)

ਦੇ ਵਿੱ ਤੀ ਵਹੱ ਤਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਿਾਲੀਆਂ ਉਲੂੰਘਣਾਿਾਂ, ਰੈਡੀਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਰੱ ਵਖਆ ਅਤੇ ਵਨਊਕਲੀਅਰ ਸਰੱ ਵਖਆ, ਿੋਿਨ
ਸਰੱ ਵਖਆ, ਪਸ਼ ਵਸਹਤ ਅਤੇ ਿਲਾਈ ਅਤੇ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਦੀ ਰੱ ਵਖਆ, ਡੇ ਾ ਰੱ ਵਖਆ ਅਤੇ ਡੇ ਾ ਸਰੱ ਵਖਆ।
ਉੱਪਰ ਵਦੱ ਵਤਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ, ਹੇਠਾਂ ਵਦੱ ਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱ
•

ਵਰਪੋਰ ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮਸਵਲਆਂ ਨਾਲ ਿੜੀਆਂ ਿੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ:

ਡੇਨਮਾਿਕ ਵਿੱ , ਤਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਵਲਆਂ ਦੀ ਿੀ ਵਰਪੋਰ

ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ: ਅਵਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਿੋ ਗੂੰ ਿੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਿਾਂ

ਵਿਰ ਹੋਰ ਗੂੰ ਿੀਰ ਮਾਮਵਲਆਂ ਨਾਲ ਿੜੇ ਹੂੰ ਦੇ ਹਨ; ਅਤੇ ਅਵਿਹੀਆਂ ਕਾਰਿਾਈਆਂ ਅਤੇ ਿੱ ਲਾਂ, ਿੋ ਦਾਵਨਸ਼
ਵਿਸਲਬਲੋ ਅਰ ਪਰੋ ੈਕਸ਼ਨ ਐਕ
•

(Danish Whistleblowers Protection Act) ਦੇ ਪਰਬੂੰਧਾਂ ਦੇ ਮੂੰ ਤਿਾਂ ਨੂੰ

ਦਰਵਕਨਾਰ ਕਰਨਾ ਸੂੰ ਿਿ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਟਲਥੁਏਨੀਆ ਵਿੱ , ਤਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਵਲਆਂ ਦੀ ਿੀ ਵਰਪੋਰ

ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ: ਿਨਤਾ ਦੀ ਸਰੱ ਵਖਆ ਅਤੇ ਵਸਹਤ,

ਵਕਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਿਾਨ ਿਾਂ ਵਸਹਤ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਨਾਲ ਿੜੀਆਂ ਵ ੂੰ ਤਾਿਾਂ; ਿਾਤਾਿਰਣ ਨੂੰ ਖਤਰੇ; ਕਨੂੰ ਨ ਲਾਗ ਕਰਨ
ਿਾਲੀਆਂ ਿਾਂ -ਪੜਤਾਲਾਂ ਿਾਂ ਵਨਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਪਰਵਕਵਰਆ ਵਿੱ

ਰਕਾਿ

ਪਾਉਣ ਿਾਂ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਪਰਿਾਵਿਤ ਕਰਨ;

ਗੈਰ-ਕਨੂੰ ਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਪੈਵਸਆਂ ਦਾ ਇੂੰ ਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ, ਿਨਤਕ ਿੂੰ ਡਾਂ ਿਾਂ ਸੂੰ ਪੱ ਤੀ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਨੂੰ ਨੀ ਿਾਂ

ਅਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੂੰ ਗ ਨਾਲ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨਾ; ਗੈਰ-ਕਨੂੰ ਨੀ ਢੂੰ ਗ ਨਾਲ ਲਈ ਗਈ ਸੂੰ ਪੱ ਤੀ; ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਲੂੰਘਣ ਕਰਕੇ ਹੋਣ
ਿਾਲੇ ਨਤੀਵਿਆਂ ਨੂੰ ਲਕਾਉਣਾ, ਇਸ ਵਿੱ

ਨਤੀਵਿਆਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਿੱ

ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ; ਅਤੇ ਕਨੂੰ ਨ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਉਲੂੰਘਣਾਿਾਂ।
•

ਰਕਾਿ

ਪਾਉਣਾ ਿੀ

ਪੁਿਤਗਾਲ ਵਿੱ , ਤਸੀਂ 11 ਿਨਿਰੀ ਦੇ ਕਨੂੰ ਨ ਨੂੰ. 5/2002 ਹੇਠ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਬਾਰੇ ਿੀ ਵਰਪੋਰ
ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵਿਨਹਾਂ ਵਿੱ

ਕਰ

ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: ਨਵਸ਼ਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ; ਮਨੱ ਖਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ; ਅੱ ਤਿਾਦ, ਅੱ ਤਿਾਦੀ ਸੂੰ ਗਠਨ,

ਅੂੰ ਤਰਰਾਸ਼ ਰੀ ਅੱ ਤਿਾਦ ਅਤੇ ਅੱ ਤਿਾਦ ਲਈ ਪੈਵਸਆਂ ਦਾ ਇੂੰ ਤਜ਼ਾਮ; ਹਵਥਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ; ਮਾਲ ਿੇ ਣ /

ਪਰ ਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪਰਿਾਵਿਤ ਕਰਨਾ; ਵਕਵਰਆਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਅਵਕਵਰਆਸ਼ੀਲ ਵਿਰਸ਼ ਾ ਾਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਨਿੱਿੀ ਦੋਹਾਂ
ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱ

ਅਤੇ ਅੂੰ ਤਰਰਾਸ਼ ਰੀ ਿਪਾਰ ਵਿੱ ; ਗਬਣ ਕਰਨਾ; ਵਕਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱ

ਸਿੇਦ ਕਰਨਾ; ਅਪਰਾਧਕ ਸਾਂਠ-ਗਾਂਠ; ਬਾਲ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਅਤੇ ਲਾਲ
ਿਾਹਨਾਂ ਦੀ

ਵਿੱ ਤੀ ਵਹੱ ਤ ਹੋਣਾ; ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ

ਦੇਣਾ; ਧੋਖਾਧੜੀ; ਲਲ ਾਉਣਾ; ਤਸਕਰੀ;

ਰ
ੋ ੀ ਅਤੇ ਤਸਕਰੀ; ਕੂੰ ਵਪਊ ਰ ਅਤੇ ਸੌਫ਼ ਿੇਅਰ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨਾ ਅਤੇ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ; ਅਤੇ ਸੌਫ਼ ਿੇਅਰ

ਤੱ ਕ ਨਿਾਇਜ਼ ਪਹੂੰ ।
•

ਸ ੀਡਨ ਵਿੱ , ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਇੂੰ ਸ ੁਮੈਂ
ਵਿੱ

ਓਿ ਗਿਰਨਮੈਂ

(Kungölrelse (1974:152)) ਦੇ

ਕਿਰ ਹੂੰ ਦੇ ਕਨੂੰ ਨਾਂ ਦੀ ਉਲੂੰਘਣਾ ਿਾਂ ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਵਨਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੂੰਘਣਾ ਦੀ ਵਰਪੋਰ

ਵਹੱ ਤ (ਿਾਿ ਗੂੰ ਿੀਰ ਦਰਵਿਿਹਾਰ) ਿਾਲੇ ਕੂੰ ਮ ਦੇ ਵਸਲਵਸਲੇ ਵਿੱ

ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕਰਨ ਿਾਂ ਵਿਰ ਵਕਸੇ ਿਨ-

ਗਲਤ ਵਿਿਹਾਰ ਦੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੀ

ਿਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵਧਆਨ ਵਦਓ ਵਕ ਪਰੋ ਕ
ੈ ਵ ਿ ਵਸਵਕਉਰੀ ੀ ਐਕ
ਦੀਆਂ ਵਰਪੋਰ ਾਂ ਵਿੱ

(2018:585) ਦੇ ਤਵਹਤ ਸਿੀਡਨ

ਗਪਤ ਿਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਰੱ ਵਖਆ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਕੌ ਮੀ ਸਰੱ ਵਖਆ ਨਾਲ ਿੜੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਕਿਰ ਨਹੀਂ

ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਅਤੇ ਅਨਾਮ ਿੂਪ ਟ ਿੱ ਚ ਟਿਪੋਿਿ ਕਿਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਇਖਟਤਆਿੀ ਟਿਤਿਤ
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ਇਸ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਸ -ੈ ਇਿੱਛਤ ਹੈ। ਤਹਾਨੂੰ ਹੱ ਲਾਸ਼ੇਰੀ ਵਦੱ ਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਵਕ ਤਸੀਂ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 'ਤੇ ਵਕਸੇ
ਮਸਲੇ ਦੀ ਵਰਪੋਰ

ਕਰਨ ਿੇਲੇ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰੋ; ਪਰ ਲਾਗ ਕਨੂੰ ਨ ਵਿੱ

ਲਈ ਇੂੰ ਝ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਿਾਜ਼ਤ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੱ ਕ, ਤਹਾਡੇ

ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਸੇ ਾ ਪਰਦਾਤਾ
ਵਕਸੇ ਮਸਲੇ ਦੀ ਵਰਪੋਰ

ਕਰਨ ਲਈ ਤਹਾਡੇ ਿੱ ਲੋਂ ਿਰਤੀ ਿਾਣ ਿਾਲੀ ਿੈਿੱਬਸਾਈ

ਅਤੇ

Ave., Suite 500 Ottawa, Ontario, Canada, K2B 7Z5 ਵਿਖੇ ਸਥਾਵਪਤ i-Sight
ਿਾਸਤੇ Nokia ਦੀ ਸਤੂੰ ਤਰ ਸੇਿਾ ਪਰਦਾਤਾ ਹੈ।

ੈਲੀਫ਼ੋਨ ਨੂੰ 2255 Carling

ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਿੋ ਹੈਲਪਲਾਈਨ

ਟਨਿੱਜੀ ਡੇਿਾ ਦਾ ਇਕਿੱ ਤਿੀਕਿਨ ਅਤੇ ਕਨੂਿੰਨੀ ਅਧਾਿ
Nokia, ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਰਾਹੀਂ ਹੇਠਾਂ ਵਦੱ ਤਾ ਵਨਿੱਿੀ ਡੇ ਾ ਇਕੱ ਤਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ: ਤਹਾਡਾ ਨਾਮ, ਵਸਰਲੇ ਖ ਅਤੇ ਸੂੰ ਪਰਕ
ਿੇਰਿੇ; ਤਹਾਡੀ ਵਰਪੋਰ

ਵਿੱ

ਵਜ਼ਕਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡੇ ਾ; ਤਹਾਡੀ ਵਰਪੋਰ

ਸਮੱ ਵਸਆ ਲਈ ਵਿਿਹਾਰ ਦਾ ਵਬਊਰਾ, ਇਸ ਵਿੱ

ਵਿੱ

ਦੱ ਸੀ ਗਈ

ਤਾਰੀਖ਼ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਿੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ

ਮਹੱ ਤਿਪਰਨ ਵਨਿੱਿੀ ਡੇ ਾ ਿੀ; ਅਤੇ ਤਹਾਡੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿਾਲ। Nokia ਵਕਸੇ ਿੀ ਵਕਸਮ ਦੀ ਅਗਲੀ ਿਾਂ -ਪੜਤਾਲ
ਦੌਰਾਨ ਹੋਰਨਾਂ (ਵਿਿੇਂ ਵਕ ਤਹਾਡੇ ਸਾਥੀ-ਕਰਮ ਾਰੀ) ਦਾ ਵਨਿੱਿੀ ਡੇ ਾ ਿੀ ਇਕੱ ਤਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਤਹਾਡੇ ਿੱ ਲੋਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਿਾਏ ਿਾਂਦੇ ਵਨਿੱਿੀ ਡੇ ਾ ਨੂੰ ਗਪਤ ਰੱ ਵਖਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
Nokia ਉੱਪਰ ਵਦੱ ਤੇ ਵਨਿੱਿੀ ਡੇ ਾ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵਕਉਂਵਕ ਸਾਡੇ ਲਈ Nokia 'ਤੇ ਪਾਈ ਗਈ ਵਕਸੇ ਿੀ ਕਨੂੰ ਨੀ
ਵਜ਼ੂੰ ਮੇਿਾਰੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਜ਼ਰਰੀ ਹੂੰ ਦੀ ਹੈ ਿਾਂ ਵਿਰ ਤਹਾਡੇ ਿੱ ਲੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬਵਮ
ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਿਾਇਜ਼ ਅਵਧਕਾਰ ਹੂੰ ਦਾ ਹੈ।

ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਰਪੋਰ

ਦੀ ਿਾਂ -ਪੜਤਾਲ

ਟਨਿੱਜੀ ਡੇਿਾ ਉੱਪਿ ਕਾਿ ਾਈ ਕਿਨਾ ਅਤੇ ਟਨਿੱਜੀ ਡੇਿਾ ਤਿੱ ਕ ਪਹੁਿੰ ਚ
ਿਦੋਂ ਤਸੀਂ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਉੱਪਰ ਦੱ ਸੇ ਮਤਾਬਕ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਸੇਿਾ ਪਰਦਾਤਾ, i-Sight ਦਾ ਇੱ ਕ

ਨਮਾਇੂੰ ਦਾ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਹਾਡੀ ਕਾਲ ਦਾ ਿਿਾਬ ਦੇਿੇਗਾ। ਇਹ ਕਾਲ ਟਿਕਾਿਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ
ਹੈ। ਨਮਾਇੂੰ ਦਾ ਤਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਈ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਮੂੰ ਗੇਗਾ, ਤਹਾਡੀ ਇਨਪ

ਨੂੰ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ਬੱ ਧ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਿਾਣਕਾਰੀ

ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ ਤਾ ਲੈ ਣ ਲਈ ਫ਼ਾਲੋ -ਅੱ ਪ ਸਿਾਲ ਪੱ ਛੇਗਾ। ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵਧਆਨ ਵਦਓ ਵਕ ਨਮਾਇੂੰ ਦਾ ਸਦਾ ਾਰ ਿਾਂ
ਪਾਵਲਸੀ ਬਾਰੇ ਪੱ ਛੇ ਗਏ ਵਕਸੇ ਿੀ ਸਿਾਲ ਦਾ ਿਿਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤਹਾਨੂੰ ਕਾਰਿਾਈ ਸੂੰ ਬੂੰ ਧੀ ਕੋਈ
ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਿੇ ਤਸੀਂ ਿੈਿੱਬ ਵਰਪੋਰਵ ੂੰ ਗ ਸਾਧਨ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਇਲੈ ਕ ਰਾਵਨਕ ਰਪ ਵਿੱ
ਇਕੱ ਤਰ ਕੀਤੀ ਿਾਿੇਗੀ।
ਿੇ ਤਸੀਂ

ਾਹੋ, ਤਾਂ ਤਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵ ੂੰ ਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਕੇ ਗੱ ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਿੀ ਕਵਹ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਸ਼ਰਆਤੀ ਵਰਪੋਰ ਿਾਂ ਵਿਰ ਿਾਂ -ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ, i-Sight ਇੱ ਕ ਵਿਸਥਾਰਤ ਵਰਕਾਰਡ ਵਤਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਸੱ ਧਾ
ਸਦਾ ਾਰ ਅਤੇ ਅਨਪਾਲਣ ਸੂੰ ਗਠਨ ਦੇ ਅੂੰ ਦਰ Nokia ਦੇ ਵਬਜ਼ਨਸ ਇੂੰ ੀਗਰੇ ੀ ਗਰੱ ਪ ("BIG") ਨੂੰ ਿੇਿ ਵਦੂੰ ਦੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ
ਦੀ ਗੂੰ ਿੀਰਤਾ ਦੇ ਮਤਾਬਕ, BIG ਵਰਪੋਰ

ਅਤੇ ਸੂੰ ਬੂੰ ਵਧਤ ਿਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ Nokia ਦੇ ਢੱ ਕਿੇਂ ਕਰਮ ਾਰੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ

ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵਿਸ ਨੂੰ ਅੱ ਗੇ ਦੀ ਿਾਂ -ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੱ ਲ ਕੱ ਢਣ ਲਈ ਦੱ ਵਸਆ ਿਾਣਾ ਜ਼ਰਰੀ ਹੈ, ਵਿਿੇਂ ਵਕ ਕਨੂੰ ਨ
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ਅਤੇ ਅਨਪਾਲਣ, ਪੀਪਲ ਿਾਂ ਵਿਰ ਔਵਡ

ਦੇ ਨਮਾਇੂੰ ਦੇ। ਿਾਂ -ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਨੂੰ ਤਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਿਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ

ਸਿਾਈਆਂ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵਿਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱ

ਅਸੀਂ ਤਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦਬਾਰਾ ਸੂੰ ਪਰਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਜ਼ਰਰੀ ਮਤਾਬਕ, ਵਕਸੇ

ਿੀ ਵਕਸਮ ਦੀ ਅਨਸ਼ਾਸਨਾਤਮਕ ਕਾਰਿਾਈ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਮੂੰ ਤਿਾਂ ਲਈ ਪਤਾ ੱ ਲੇ ਵਕਸੇ ਿੀ ਵਕਸਮ
ਦੇ ਉਲੂੰਘਣ ਬਾਰੇ BIG ਨੂੰ ਪੀਪਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਿਾਂ Nokia ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਿੀ ਦੱ ਸਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਿਾਣਕਾਰੀ Nokia ਦੇ

ਬਾਹਰੀ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਿੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਿਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵਿਿੇਂ ਵਕ ਿਕੀਲ ਅਤੇ/ਿਾਂ ਔਡੀ ਰ ਅਤੇ ਕਾਬਲ ਅਥਾਰ ੀਆਂ,
ਵਿਿੇਂ ਵਕ ਰੈਗਲੇ ਰ ਅਤੇ/ਿਾਂ ਪਵਲਸ। ਲਾਗ ਕਨੂੰ ਨ ਹੇਠ ਸਾਡੀ ਵਜ਼ੂੰ ਮੇਿਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਤਾਬਕ, ਅਸੀਂ ਿਾਂ -ਪੜਤਾਲ ਦਾ
ਵਸੱ ਾ ਵਨਕਲਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਰਿਾਈਆਂ ਅਤੇ ਿਾਂ -ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਮੌਿਦਾ ਸਵਥਤੀ ਬਾਰੇ ਤਹਾਨੂੰ
ਿਾਣਕਾਰੀ ਦੇਿਾਂਗੇ। Nokia ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਵਕ ਵਰਪੋਰ

ਵਿੱ

ਸ਼ਾਮਲ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਵਖਲਾਿ ਲਗਾਏ ਗਏ

ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮੇਂ-ਵਸਰ ਦੱ ਵਸਆ ਿਾਿੇ, ਪਰ ਹਰ ਸੂੰ ਿਿ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਿਾਿੇਗੀ ਵਕ ਤਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਖਲਾਸਾ ਨਾ ਹੋਿੇ।
ਵਰਪੋਰ

ਵਿੱ

ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਕੋਲ ਿੀ ਤਹਾਡੇ ਿੱ ਲੋਂ ਵਦੱ ਤੀ ਗਈ ਿਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸੂੰ ਬੂੰ ਧ ਵਿੱ

ਆਪਣੀ ਗੱ ਲ ਰੱ ਖਣ ਦਾ

ਅਵਧਕਾਰ ਹੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵਧਆਨ ਵਦਓ ਵਕ ਤਹਾਡੇ ਿੱ ਲੋਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਿਾਈ ਿਾਂਦੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਕਰਕੇ ਅਵਿਹਾ
ਿੈਸਲਾ ਵਲਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਿਸ ਦਾ ਅਸਰ Nokia ਦੇ ਕਰਮ ਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਘ ਨਾ ਵਿੱ
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ

ਸ਼ਾਮਲ ਤੀਿੀ-ਵਧਰਾਂ 'ਤੇ ਪੈ

ਾਹੂੰ ਦੇ ਹਾਂ ਵਕ ਤਸੀਂ ਵਸਰਿ ਉਹੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਿਾਓ, ਿੋ ਤਹਾਡੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਦੇ

ਵਹਸਾਬ ਨਾਲ ਵਬਲਕਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਿਾਣਬੱ ਝਕੇ ਗਲਤ ਿਾਂ ਿ ਕਾਉਣ ਿਾਲੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਕਰਕੇ
ਅਨਸ਼ਾਸਨਾਤਮਕ ਕਾਰਿਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਿਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਿਾਂ ਵਿਰ ਨਾਗਵਰਕ ਿਾਂ ਅਪਰਾਧਕ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਵਨਰਧਾਰਤ
ਕੀਤੀਆਂ ਿਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ, ਵਿੱ ਥੇ ਸੂੰ ਿਿ ਹੋਿੇ, ਹਰ ਵਰਪੋਰ
ਵਰਪੋਰ ਅਤੇ ਫ਼ਾਲੋ -ਅੱ ਪ ਿਾਂ -ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂੰ ਬੂੰ ਵਧਤ ਹੋਣ।

ਵਿੱ

ਵਸਰਿ ਤੱ ਥ ਹੀ ਹੋਣੇ

ਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਿੋ

Nokia ਦੇ ਹਰ ਉਸ ਕਰਮ ਾਰੀ ਦੇ ਵਖਲਾਿ ਬਦਲੇ ਦੀ ਕਾਰਿਾਈ ਕਰਨ ਉੱਪਰ ਪਰੀ ਪਾਬੂੰ ਦੀ ਹੈ, ਿੋ ਸਲਾਹ ਮੂੰ ਗਦਾ ਹੈ,
ਕੋਈ ਵ ੂੰ ਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦਰਵਿਿਹਾਰ ਦੀ ਵਰਪੋਰ

ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਾਂ ਸਾਿ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਵਕਸੇ ਿਾਂ -ਪੜਤਾਲ ਵਿੱ

ਸ਼ਰੀਕ ਹੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਿੇ ਕੋਈ ਵਕਸੇ ਕਰਮ ਾਰੀ ਦੇ ਵਖਲਾਿ ਬਦਲੇ ਦੀ ਕਾਰਿਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਿਸਨੇ ਸੱ ਾਈ ਅਤੇ ਸਾਿ ਨੀਅਤ
ਨਾਲ ਵਕਸੇ ਉਲੂੰਘਣ ਦੀ ਵਰਪੋਰ
ਵਕ ਕਰਮ ਾਰੀ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱ

ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ Nokia ਢੱ ਕਿੀਂ ਕਾਰਿਾਈ ਕਰੇਗੀ - ਿਾਿੇਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱ

ਪਤਾ ੱ ਲਦਾ ਹੈ

ਕੋਈ ਗਲਤਫ਼ਵਹਮੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਿੇ ਤਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵਕ ਤਹਾਡੇ ਿਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਵਕਸੇ ਹੋਰ

ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਖਲਾਿ ਬਦਲੇ ਦੀ ਕਾਰਿਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਤਹਾਨੂੰ ਤਰੂੰ ਤ ਹੀ BIG ਨਾਲ ਸੂੰ ਪਰਕ ਕਰਨਾ
ਵਿਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨੀ

ਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਾਂ

ਟਨਿੱਜੀ ਡੇਿਾ ਦੀ ਿਤੋਂ, ਸਾਂਭ ਅਤੇ ਡੇਿਾ ਿਰਾਂਸਫ਼ਿ
Nokia ਨੇ ਤਹਾਡੇ ਵਨਿੱਿੀ ਡੇ ਾ ਦੀ ਗਪਤਤਾ ਅਤੇ ਸਰੱ ਵਖਆ ਦੀ ਰੱ ਵਖਆ ਕਰਨ ਲਈ i-Sight ਨਾਲ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ
ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਸਰਫ਼ i-Sight ਹੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਦੇ ਮੂੰ ਤਿਾਂ ਲਈ ਤਹਾਡੇ ਵਨਿੱਿੀ ਡੇ ਾ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ iSight ਤੋਂ ਵਮਲਣ ਿਾਲੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਤਹਾਡੇ ਿੱ ਲੋਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਿਾਇਆ ਿਾਂਦਾ ਵਨਿੱਿੀ ਡੇ ਾ Nokia ਦੇ ਡੇ ਾਬੇਸ ਵਿੱ
ਸ ੋਰ ਕੀਤਾ ਿਾਿੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੱ ਕ ਪਹੂੰ

i-Sight ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ, ਵਨਿੱਿੀ ਡੇ ਾ ਦੇ ਹੋਰ

ਬਹਤ ਸੀਵਮਤ ਹੋਿੇਗੀ।

ਰਾਂਸਫ਼ਰ ਅਵਿਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱ

ਕੀਤੇ ਿਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਵਿਨਹਾਂ ਦੇ ਡੇ ਾ ਸਰੱ ਵਖਆ

ਵਨਯਮ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਿੱ ਖਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਵਿੱ ਥੇ ਤਸੀਂ ਕੂੰ ਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਵਿੱ

ਵਰਪੋਰ

ਦੀ ਿਾਂ -ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ

ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਦੇ ਪਰਬੂੰਧਨ ਲਈ ਜ਼ਰਰੀ ਮਤਾਬਕ Nokia ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਹਹਯੋਗੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵਧਆਨ ਵਦਓ

ਵਕ ਕਝ ਗੈਰ-EEA ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯਰੋਪੀਅਨ ਕਮੀਸ਼ਨ ਿੱ ਲੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪਰਾਪਤ ਹੈ ਵਕ ਇਹ EEA ਮਾਣਕਾਂ ਦੇ ਮਤਾਬਕ ਢੱ ਕਿੇਂ
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ਪੱ ਧਰ ਦੀ ਸਰੱ ਵਖਆ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਢੱ ਕਿੇਂ ਪੱ ਧਰ ਦੀ ਸਰੱ ਵਖਆ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਣ ਦੀ
ਮਾਨਤਾ ਪਰਾਪਤ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।
ਅਸੀਂ

ਰਾਂਸਫ਼ਰ ਕੀਤੇ ਿਾਂਦੇ ਤਹਾਡੇ ਵਨਿੱਿੀ ਡੇ ਾ ਦੀ ਸਰੱ ਵਖਆ ਕਰਨ ਲਈ ਢੱ ਕਿੇਂ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਵਿਿੇਂ ਵਕ

ਯਰੋਪੀਅਨ ਕਮੀਸ਼ਨ ਿੱ ਲੋਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਮਾਣਕ ਅਸਥਾਈ ਸ਼ਰਤਾਂ। ਤਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਵਦੱ ਤੇ "ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੂੰ ਪਰਕ ਕਰੋ"
ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱ

ਵਦੱ ਤੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਿਾਂ ਵਿਰ ਸਾਡੇ ਗਰੱ ਪ ਡੇ ਾ ਪਰੋ ੈਕਸ਼ਨ ਔਵਿਸਰ ਨਾਲ ਸੂੰ ਪਰਕ ਕਰਕੇ

ਇਹਨਾਂ ਉਪਾਿਾਂ ਦੀ ਇੱ ਕ ਕਾਪੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਰਪੋਰ

ਦੇ ਨਾਲ ਿਵੜਆ ਵਨਿੱਿੀ ਡੇ ਾ ਹੇਠਾਂ ਵਦੱ ਤੇ ਮਾਪਦੂੰ ਡਾਂ ਮਤਾਬਕ ਸੂੰ ਿਾਲਕੇ ਰੱ ਵਖਆ

ਿਾਿੇਗਾ ਿਾਂ ਵਿਰ ਵਮ ਾ ਵਦੱ ਤਾ ਿਾਿੇਗਾ: ਲਾਗ ਕਨੂੰ ਨ ਦੇ ਮਤਾਬਕ ਸੂੰ ਿਾਲਕੇ ਰੱ ਖਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਸ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਤਵਹਤ; ਿਾਂ -

ਪੜਤਾਲ ਬੂੰ ਦ ਕਰ ਵਦੱ ਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱ ਗੇ ਵਕਸੇ ਕਾਰਿਾਈ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਿਦੋਂ ਵਕਸੇ ਸੂੰ ਬੂੰ ਵਧਤ ਮਕੱ ਦਮੇ ਦਾ ਸਮਾਂ

ਲੂੰਘ ਵਗਆ ਹੋਿੇ; ਅਤੇ ਿਦੋਂ ਿਾਂ -ਪੜਤਾਲ ਨਾਲ ਿੜੇ ਵਰਕਾਰਡ ਰੱ ਖਣ ਦੀ ਸਾਡੀ ਵਜ਼ੂੰ ਮੇਿਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੂੰਘ ਵਗਆ
ਹੋਿੇ।

ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿੰ ਪਿਕ ਕਿੋ
ਤਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਿਾਂ ਵਿਰ ਸਾਡੇ ਗਰੱ ਪ ਡੇ ਾ ਪਰੋ ਕ
ੈ ਸ਼ਨ ਔਵਿਸਰ ਨਾਲ ਇਸ ਪਤੇ 'ਤੇ ਸੂੰ ਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:
Nokia Corporation c/o Privacy
Karakaari 7
P.O. Box 226
FI-00045 Nokia Group
Finland
ਤਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱ ਥੇ ਉਪਲਬਧ ਿਾਰਮ - ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਰਾਹੀਂ – ਅਤੇ ਸਿਾਲ ਿਾਂ ਿੀਡਬੈਕ ਲਈ
"ਪਰਦੇਦਾਰੀ" ਨੂੰ ਢੱ ਕਿੀਂ ਸ਼ਰਣ
ੇ ੀ ਦੇ ਰਪ ਵਿੱ
ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀਤੀ ਿਾ ਰਹੀ ਈਮੇਲ ਵਿੱ

ਣਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੂੰ ਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਕਰੈਵਡ ਕਾਰਡ ਿਾਂ ਵਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੂੰ ਿੇਦਨਸ਼ੀਲ ਿਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਸ਼ਾਮਲ

ਕਰੋ। ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਿੀ ਸੂੰ ਿੇਦਨਸ਼ੀਲ ਿਾਣਕਾਰੀ ਵਸਰਫ਼ ਸਾਡੇ ਿੱ ਲੋਂ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਿੇਿੋ।
ਤੁਹਾਡੇ ਅਟਧਕਾਿ
ਿੇ ਤਸੀਂ ਵਨਿੱਿੀ ਡੇ ਾ ਤੱ ਕ ਪਹੂੰ
ਕਰਨਾ

ਕਰਨ, ਠੀਕ ਕਰਨ, ਅੱ ਪਡੇ

ਕਰਨ, ਵਮ ਾਉਣ ਿਾਂ ਵਿਰ ਪਾਬੂੰ ਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ

ਾਹੂੰ ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱ ਥੇ ਉਪਲਬਧ ਿਾਰਮ - ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੂੰ ਪਰਕ ਕਰੋ ਰਾਹੀਂ – ਅਤੇ ਸਿਾਲ ਿਾਂ

ਿੀਡਬੈਕ ਲਈ "ਪਰਦੇਦਾਰੀ" ਨੂੰ ਢੱ ਕਿੀਂ ਸ਼ਰਣ
ੇ ੀ ਦੇ ਰਪ ਵਿੱ

ਣਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੂੰ ਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਲਾਗ ਕਨੂੰ ਨ

ਦੇ ਵਹਸਾਬ ਨਾਲ ਤਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਿਿਾਬ ਦੇਿਾਂਗੇ। ਿੇ ਤਸੀਂ ਗਰੱ ਪ ਡੇ ਾ ਪਰੋ ੈਕਸ਼ਨ ਔਵਿਸਰ ਨਾਲ ਸੂੰ ਪਰਕ ਕਰਨਾ
ਾਹੂੰ ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤਸੀਂ ਉੱਪਰ ਵਦੱ ਤੇ ਵਲੂੰਕ 'ਤੇ ਕਵਲੱਕ ਕਰਕੇ ਿਾਂ ਵਿਰ ਉੱਪਰ ਵਦੱ ਤੇ 'ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੂੰ ਪਰਕ ਕਰੋ' ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱ

ਵਦੱ ਤੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅਵਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਿਾਂ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਮਰੱ ਥ

ਸਪਰਿਾਈਜ਼ਰੀ ਅਥਾਰ ੀ ਕੋਲ ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਵਧਕਾਰ ਰਵਹੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨਾਲ ਿੜੇ ਸਿਾਲ ਿੀ
ਉੱਪਰ ਵਦੱ ਤੇ ਪਤੇ 'ਤੇ ਿੇਿੇ ਿਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਯੂਿਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੁਖ਼ਟਤਆਿੀ ਟਨਯਮਾਂ ਹੇਠ ਧੀਕ ਅਟਧਕਾਿ
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ਿਦੋਂ ਕੋਈ ਵਰਪੋਰ

ਯਰਪੀ ਯਨੀਅਨ ਦੇ ਮਖ਼ਵਤਆਰੀ ਵਨਯਮਾਂ (ਿਾਿ ਅਵਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਰੱ ਵਖਆ ਲਈ ਡਾਈਰੈਕਵ ਿ

(EU) 2019/1937, ਿੋ ਸੂੰ ਘੀ ਕਨੂੰ ਨ ਅਤੇ ਯਰਪੀ ਯਨੀਅਨ ਦੇ ਸਦੱ ਸ ਰਾਿਾਂ ਵਿੱ

ਇਸਦੇ ਲਾਗ ਕਨੂੰ ਨਾਂ ਦੇ ਉਲੂੰਘਣ ਦੀ

ਵਰਪੋਰ ਕਰਦੇ ਹਨ) ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਧਆਨ ਵਦਓ ਵਕ ਤਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਕਝ ਖ਼ਾਸ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੇਠ, ਯਰਪੀ ਯਨੀਅਨ ਦੇ
ਕਨੂੰ ਨਾਂ ਦੀ ਉਲੂੰਘਣਾ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵ ੂੰ ਤਾਿਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਰਪ ਵਿੱ
ਅਥਾਰ ੀਆਂ ਕੋਲ ਵਰਪੋਰ

ਯਰਪੀ ਯਨੀਅਨ ਦੇ ਸਦੱ ਸ ਰਾਿਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਰੱ ਥ

ਕਰਨ ਦਾ ਅਵਧਕਾਰ ਿੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਵਕ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਹੱ ਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਿਾਂਗੇ ਵਕ ਤਸੀਂ

ਪਵਹਲਾਂ Nokia ਦੇ ਮੱ ਖ ਅਨਪਾਲਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਸੂੰ ਪਰਕ ਕਰੋ, ਿੋ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਦੀ ਅਸਰਦਾਰਤਾ ਅਤੇ ਅੱ ਗੇ ਦੀ
ਿਾਂ -ਪੜਤਾਲ ਨਾਲ ਿੜੀਆਂ ਤਹਾਡੀਆਂ ਵ ੂੰ ਤਾਿਾਂ ਦਾ ਸਤੂੰ ਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੱ ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਤਸੀਂ ਲਾਗ
ਸਮਰੱ ਥ ਅਥਾਰ ੀਆਂ ਦੀ ਸ ੀ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਬਦਲਾਅ
ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੋਵ ਸ ਵਿੱ

ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਬਦਲਾਅ ਇਸ ਪੂੰ ਨੇ 'ਤੇ ਪੋਸ

ਕੀਤੇ

ਿਾਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਿੀ ਵਲਖੀ ਹੋਿੇਗੀ। ਿੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮਹੱ ਤਿਪਰਨ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ
ਅਸੀਂ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਰਾਹੀਂ ਿਾਂ ਵਿਰ ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨੋਵ ਸ ਉਪਲਬਧ ਕਰਿਾਿਾਂਗੇ।
ਆਖਰੀ ਿਾਰ 9 ਮਾਰ

2022 ਨੂੰ ਅਪਡੇ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਸੀ
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