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Credit Reporting Privacy Code 2004: Statement of Rights 
Translation: Farsi, Version: April 2019 

حفظ اسرارشخصی درگزارشات وضعیت اعتباری  ۀنامآیینخالصھ ای ازحقوق شما تحت 
  2004افراد مصوبھ سال 

، رعایت اصول منصفانھ بودن، دقت و محرمانھ 2004شخصی درگزارشات وضعیت اعتباری افرادمصوبھ سال  حفظ اسرار ۀنامآیین
تلقی کردن گزارشات اعتباری افراد را ترغیب می نماید. گزارشگران وضعیت اعتباری اطالعات مربوط بھ شما را جمع آوری نموده و 

 . این کستگی شمااعالم ورشیا  صورتحسابھای خود در زمان مقرر و مانند عدم پرداختانند. اطالعاتی سآنھا را بھ فروش می ر
این بروشور برخی  .برای شما حقوق قانونی مشخصی قائل است 1993بھمراه قانون حفظ اسرارشخصی افراد مصوبھ سال ، نامھآیین

بھ قانون حفظ اسرار شخصی افراد بھ آدرس  لینک و نامھآیینبرای دسترسی بھ متن کامل در زیر خالصھ کرده است.  ااز این حقوق ر
 مراجعھ کنید. www.privacy.org.nzاینترنتی 

 یا نامھآیینیا قانون شدید،  آنچھ کھ در  نامھآیینکامل زیر و متن  ۀاگر متوجھ تفاوتی بین خالص. باشدیک خالصھ می متن زیرتذکر: 
 .اولویت داردآمده قانون 

 برخی از اطالعات مربوط بھ شما کھ میتوان راجع بھ آنھا گزارش تھیھ نمود
خود جمع آوری کنند. نوع اینگونھ  اطالعاتیھای پایگاهدر گان گزارشات اعتباری افراد میتوانند اطالعات معین و مشخصی را تھیھ کنند

 مربوط میشود: زیر تعریف و مشخص شده است. بعضی از اطالعات بھ موارد نامھآیین اطالعات در

 آنھا میباشد زپرداختبا ۀحسابھای اعتباری شما کھ شامل میزان سقف اعتباری وتاریخچ •
وصول طلب ازاشخاص ارجاع سسھ ؤمکھ موضوع بھ  اید (درمواردیتعداد دفعاتی کھ درپرداخت حسابھای اعتباریتان کوتاھی کرده •

 شده باشد)
 ھرگونھ رای دادگاه کھ برعلیھ شما صادرشده باشد  •
 دھیھای خود ترتیباتی برای بازپرداخت آنان داده باشید. اید و یا بھ علت ناتوانی درپرداخت ب تعداد دفعاتی کھ ورشکستھ اعالم شده •

نگاھداری وگزارش اطالعات اعتباری محدودیت زمانی دارد  
 تھیھ کنندگان گزارشات اعتباری:

 و برای یکسال اضافی دیگرنگاھداری کنند کنند سال افشاء پنجتا  چھاراینگونھ اطالعات را تنھا برای مدت  می توانند معموالً  •
 سازند ءرا تا دوسال بعدازبستھ شدن این حسابھا افشا اطالعات راجع بھ حسابھای فعلی شما انندمی تو •
 مشخصات ھویت شما رابرای ھمیشھ نگاه دارند  می توانند •
نیز برای ھمیشھ نگاه دارند. اطالعات مربوط بھ ورشکستگیھای مکررشما را می توانند •

 دارند دسترسی زارشاتبھ این گ  و برای مقاصد معین  افراد بخصوص
، دسترسی ھرکسی را بھ اطالعات اعتباری شما محدود می کند. معموال استفاده کنندگان از این گزارشات، اعتباردھندگانی نامھآییناین 

ین ا ،محدودیاکیداً  را بررسی می کنند. درموارد (بانکھا و موسسات مالی و اعتباری) ھستند کھ تقاضای شما برای دریافت اعتبار
 دیگری نیزقرارگیرد ازجملھ: افراد گزارشات ممکن است دراختیار

 اجاره دھند کھ درنظردارند ملکی را بھ شمای یھاصاحبخانھ •
 صاحبکاری کھ بھ شما شغلی پیشنھاد داده است کھ این شغل با امورو منابع مالی زیادی سروکاردارد•
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 ھستند ای کھ درارتباط با بیمھ کردن وام منزلتانشرکتھای بیمھ •
 وصول طلب از افراد کھ مراحل قانونی اخذ بدھی شما بھ دیگران را بھ اجرا گذاشتھ اندسسات ؤم •
 درمرحلھ ارزیابی مجوز امنیتی می باشدسازمان اطالعاتی و امنیتی کھ  •
 اشخاصی کھ درجریانات اموردادگاھی قراردارند •
 کھ تحت قانون دیگری عمل می کنند. معینی دولتیسسات ؤم •

استفاده از اطالعات اعتباری شما توسط یک گزارشگر اعتباری بھ منظور بازاریابی مستقیم وجود ندارد.  امکان

 موارد رضایت شما مورد نیاز می باشد اکثر در

اعتباردھنده، صاحبخانھ ھا و صاحبکارھای احتمالی سسات ؤماعتباری فقط با رضایت شما انجام می شود. این شامل  بررسی ھای باغل
سسات ؤمدربخش دولتی ، اشخاصی کھ درجریانات اموردادگاھی شما قراردارند و یا سسات ؤمزمی شود. البتھ ممکن است برخی نی

بھ رضایت شما نیازی نداشتھ باشند. تنظیم کننده گزارش اعتباری بایستی  وصول طلب ازافراد، برای دسترسی بھ اینگونھ اطالعات،
ت شما رابترتیب درج نموده و معموال این اطالعات را در قبال درخواست شما در اختیارتان ھرگونھ مراجعھ و دسترسی بھ اطالعا

 قرارمی دھد. 

گزارشگر وضعیت اعتباری خود بخواھید  از اگرفکرمی کنید کھ مورد کالھبرداری قرارگرفتھ اید میتوانید
 کھ ازافشای اطالعات مربوط بھ اعتبارشما خودداری کند 

ی موردکالھبرداری قرارگرفتھ اید، ازجملھ اینکھ ازھویت شما سوء استفاده شده است، میتوانید از گزارشگراعتبار چنانچھ معتقدید کھ
شما برای مدت ده روزکاری خودداری نماید. درزمانی کھ افشای اطالعات اعتباری شما بھ ی خود بخواھید کھ از اعالم وضعیت اعتبار

 کند.  ءی تواند بھ روش معمول این اطالعات را افشاصورت تعلیق درآمده ، گزارشگرمربوطھ نم

اگرموسسھ اعتباردھنده، وضعیت اعتباری شما را ازگزارشگراعتباری درخواست کند، گزارشگرمربوطھ فقط میتواند بگوید کھ دسترسی 
کالھبرداری  ممکن است مورد اعتبار دھنده درمی یابد کھ شما یاسسھ ؤمبھ اطالعات شما بھ تعلیق افتاده است. دراین حالت است کھ 

 نام شما درخواست اعتبارکرده است. قرارگرفتھ اید و یا شخص دیگری با استفاده از

درمدتی کھ دسترسی بھ اظالعات اعتباری شما بھ تعلیق افتاده است، اگربخواھید ازیک موسسھ اعتباری درخواست اعتبارکنید، میتوانید 
ھید کھ این اطالعات را تنھا دراختیارآن موسسھ اعتباردھنده بخصوص قراردھد. بخوا از گزارشگراطالعات اعتباری خود

 بندد. گزارشگراعتباری قبل ازتوافق بھ این امربایستی تمامی اقدامات الزم برای تآیید ھویت شما را بکار

ا مدت تعلیق اطالعات را برای مدت گزارشگراعتباری بخواھید ت از اگرفکرمیکنید کھ کالھبرداری ازشما ھمچنان ادامھ دارد میتوانید
بھ شما فرصت دھد تا ثابت کنید کھ مورد کالھبرداری واقع شده اید. درصورت خالف  بیش از ده روز تمدید کند. گزارشگراعتباری باید

 واقع بودن این امر گزارشگران اعتباری می توانند از انجام تقاضای شما سر باز زنند. 

 رمورد شما نگاھداری میشود با اطالع شویدمی توانید ازاطالعاتی کھ د
 آنچھ کھ می توانید جویا شوید

تقاضای دسترسی  تنھارادرخواست کنید. شما میتوانید یا  خود شما حق دارید کھ ازگزارشگران اعتباری یک نسخھ ازاطالعات اعتباری 
. کنید اطالعات موجود دررابطھ با شما را کلیھ سی بھتقاضای دسترمی توانید را کرده ویا خود بھ اطالعات موجود در گزارش اعتباری 

کھ بھ گزارش شما دسترسی  اطالعات اضافی کھ درگزارش اعتباری شما موجود نمی باشد می تواند شامل فھرست کامل افرادی باشد
 ید.جھ توضیح بخواھداشتھ اند. اگر یک گزارشگراعتباری بھ شما یک درجھ اعتباری داده باشد این حق شماست کھ درمورد این در

 دریافت اطالعات 
ً أگزارشگراعتباری بایستی بدون ت بھ این اطالعات نیازدارید (درظرف  خیر بیش ازحد اطالعات را برای شما ارسال نماید. چنانچھ سریعا

العات احتیاج بھ شما برای دریافت اط برای این کاربپردازید. -$ دالر10زیر  - معقولی ھزینۀ روزکاری) شاید الزم شود  سھمدت 
گزارشگر اعتباری بایستی ھویت ھرکسی کھ درخواست دسترسی شخصی بھ اطالعات را دارد چک کند. این  پرداخت ھزینھ ندارید.
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عمل ممکن است ازطریق درخواست ارائھ جزئیات بخصوص مشخصات فردی انجام گیرد. اگرچھ کھ این جزئیات فردی را نمیتوان 
 العاتی گزارشگراعتباری اضافھ نمود.بدون رضایت شما بھ مرکزاط

 میتوانید بھ اطالعات نادرست موجود نزد گزارشگراعتباری اعتراض کنید
ً  نزد خویش را بعمل آورند و اطمینان بھ صحت اطالعات موجودجھت حصول  گزارشگران اعتباری باید اقدامات الزم در  ھر سریعا

زارشگراعتباری اطالع دھید کھ گزارش مربوط بھ شما حاوی اشتباه است، آن . اگربھ گاز آن مطلعند را تصحیح کننداشتباھی کھ 
آنھا معموال اطالعاتی را کھ شما ارائھ می کنید را با منبع اصلی  بایستی اقدام کند. گزارشگر، درصورت ضرورت، برای تصحیح آن

این چک کردن، گزارشگر باید درگزارش شما  چک می کنند. بعنوان مثال با اعالم یک موسسھ اعتباری ازعدم پرداخت بدھی. درطی
 ً   قرارگرفتھ است. شما قید کند کھ این موضوع مورد اعتراض مشخصا

 زمانی کھ گزارشگراعتباری باید راجع بھ نادرستی اطالعات تصمیم بگیرد
د ویا درستی اطالعات گزارشگراعتباری بایستی یا اشتباه را تصحیح کن ،بھ مجرد دریافت درخواست شما مبنی برتصحیح اطالعات

 ذکردلیل بھ شما اطالع دھد. موجود را تائید کند . اگرگزارشگربرای اینکاربھ زمان بیشتراز بیست روزکاری نیازدارد باید این امررا با

 چھ خواھد شد اگررفع اشتباه درخواستی شما انجام نگردید
م شود. شما ھمچنین میتوانید بخواھید کھ درخواستتان درپرونده شما اگراشتباه اعالم شده شما تصحیح نگردید دلیل آن باید بھ شما اعال
 یادداشت شود. این یادداشت بھ گزارشھای آینده پیوست خواھد شد.

 اگراشتباه اعالم شده شما تصحیح شد چھ خواھد شد
شما را دریافت کرده اند اطالع  درصورت رفع اشتباه، گزارشگراعتباری باید این تصحیح را بھ کلیھ افرادی کھ اخیرا گزارش اعتباری

 ارائھ دھد. دھد. گزارشگرباید بھ شما بگوید کھ آنھا دراینمورد چھ کاری انجام داده اند و یک نسخھ از گزارش تصحیح شده را بھ شما

 گاھی ممکن است تصحیح اطالعات مناسب نباشد
متداوما گزارش شوند  فعلی شما. اطالعات معینی میتوانندگزارش اعتباری تشریح سابقھ اعتباری شماست و نھ تشریح وضعیت بدھیھای 

باشند. وقایعی ھمچون سرآمدن دوره ورشکستگی ویا پرداخت یک بدھی معوق کھ اکنون آینده درصورتیکھ منعکس کننده پیش آمدھای 
 بدین ترتیب گزارش اعتباری، بیانگرصحیح رخدادھای گذشتھ باقی میماند. بطورکامل پرداخت شده است.

نقض گردیده است حق شکایت دارید  نامھآییننانچھ فکرمیکنید کھ چ
را رعایت نکرده است، ابتدا باید مستقیما با گزارشگر اعتباری مربوطھ تماس بگیرید.  نامھآییناگرفکرمیکنید کھ گزارشگراعتباری مفاد 

حل شکایات بھ رسیدگی در کمکبھ  متخصص فردیھرگزارشگراعتباری باید قسمتی برای رسیدگی بھ شکایت داشتھ باشد ھمچنین باید 
 باشد.، داشتھ بھ نحو منصفانھ، ساده وموثر

کھ قدرت رسیدگی بھ این  اگرشکایت شما بھ نتیجھ نرسید، میتوانید شکایت خودرا بھ کمیسیونرعالی امورحفظ اسرارشخصی افراد 
ت حل امنجرنمیشوند، می توانند درھیئ ت کھ بھ توافقبرخی ازشکایا (Privacy Commissioner). کنیدموضوع را دارد، ارجاع 

  (Human Rights Review Tribunal).مطرح میشوند اختالف و بازنگری حقوق بشر

این درصورتی است کھ شما ادعای  ، میتوانید یک گزارشگراعتباری را بھ دادگاه ببرید.نامھآیینعالوه برحقوق قانونی شما در تحت این 
نگاری را مطرح نموده اید. برای کسب اطالعات بیشتر با یک وکیل دادگستری و یا مرکزحقوقی ناحیھ خود تماس افترا ویا سھل ا

 بگیرید.



Page 4 of 4 

اطالعات برای تماس: 
Credit reporter: illion
Freephone line 0800 362 222 
Email address pacnz@illion.co.nz 
Web address www.illion.co.nz
Postal address PO Box 9589 Newmarket Auckland 1031

Office of the Privacy Commissioner 
 909 803 0800: ماره تماس رایگانش

 enquiries@privacy.org.nz: آدرس پست الکترونیکی
 www.privacy.org.nz: اینترنتی آدرس

 PO Box 10094, Wellington 6143 :آدرس پستی

Note: This is an official translation released by the Privacy Commissioner pursuant to clause 8(3A) of the 
Credit Reporting Privacy Code 2004.  In the event of a discrepancy between this translation and the English 
language version set out in schedule 4 of the Code, the English language version should be preferred.  




