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Step Together Gizlilik Bilgileri  
 
Gizliliğiniz ve bu yardım hattına sağladığınız herhangi bir bilgi saygıyla ele alınacaktır.  İsterseniz 
isimsiz kalabilirsiniz ve biz kanun yaptırımı ile bağlantılı değiliz. Tüm destek servisleri gibi, anında 
meydana gelen bir güvenlik riskinin farkına varırsak, yasal yükümlülüğümüz vardır ama, tüm bilgiler 
NSW gizlilik yasası doğrultusunda ele alınır. 
 
 
Step Together yardım hattını arayıp isimsiz kalabilir miyim? 
 
Evet, Step Together güvenilir bir destek servisi olduğundan isimsiz kalmayı isteyebilirsiniz. İhtiyacınız 
olan yardımı almak için bazı bilgileri sağlamak gerekli olabilir ama, bu bilgiler kişisel bilgi olarak 
sınıflandırılmıştır ve Department of Communities and Justice’in (Toplumlar ve Adalet Bakanlığı)’nın 
Gizlilik Yönetimi Planı doğrultusunda güvenlikli olarak saklanır. Aramalar kaydedilir ve güvenlikli 
olarak saklanır ve yasal yükümlülük, nitelik ve eğitim amaçları için kullanılabilir. Bilgiler, ceza 
gerektiren suçların, küçüklere karşı yakında meydana gelebilecek risklerin veya güvenliğe karşı 
meydana gelebilecek diğer risklerin raporları için üçüncü kişilere açıklanabilir. Ayrıca, Crimes Act 
1900 (1900 Suç Yasası)’nın 316’ncı paragrafı uyarınca ciddi ağır suçları bildirmek zorundayız. 
 
 
Benim bilgilerime ne olur? 
 
Yanıt: Topladığımız herhangi bir bilgi, sorgulamanızda size mümkün olan en iyi yardımı vermek için 
kullanılır ve NSW gizlilik yasasına uygun olarak saklanır. Bilgi ve yönlendirmeler sağlamak için 
çabalayan bir erken müdahale servisi olarak, Step Together’dan, yasa uygulamasının karışmasından 
çekinmeden bilgi isteyebilirsiniz. Ayrıca, kimliğinizin kaydedilmemesini de isteyebilirsiniz. Ancak, sizin 
veya başkalarının yaşamına, sağlığına veya güvenliğine karşı ciddi bir tehdidin veya bir küçüğe karşı 
önemli bir incitme riskinin farkına varırsak, acil servislerle veya polisle ilişkiye geçmeniz için sizi teşvik 
edeceğiz ve bunu bizim yapmamız da gerekebilir. 
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Gizlilik Bildirimi 
 
NSW Hükümeti’nin kişisel ve sağlık bilgilerini toplama, saklama, kullanma ve açıklamadaki gizlilik 
uygulamaları Privacy and Personal Information Protection Act 1998 (NSW) ve Health Records and 
Information Privacy Act 2002 (NSW) tarafından düzenlenmiştir. Bu yasaların, bize şunları anlatan 
gizlilik ilkeleri vardır: 
 

• hangi bilgileri toplayabiliriz ve bunları nasıl toplayabiliriz 
• kişisel bilgileri ve sağlık bilgilerini nasıl saklarız ve koruruz 
• ne gibi bilgilerin bizde olduğunu ve yanlış iseler nasıl düzeltilebileceklerini nasıl 

öğrenebilirsiniz 
• özel sağlık koruma ve diğer duyarlı bilgiler dahil bilgilerinizi nasıl kullanabiliriz ve 

açıklayabiliriz 
• gizliliğinizin çiğnenmesi konusunda nasıl şikâyette bulunabilirsiniz. 

 
Bu gizlilik bildirimi Department of Communities and Justice’e (Toplumlar ve Adalet Bakanlığı)’na 
(Bakanlık) ve NSW gizlilik yasasına uyan ilgili kuruluşlarına, kişisel ve sağlık bilgilerini toplarken ve 
yönetirken uygulanır. Sizden veya yetkili üçüncü partilerden aldığımız bilgiler, hizmet sağlamak ve 
yasal sorumluluklarımızı yerine getirmek için Bakanlık tarafından korunacak ve kullanılacaktır. 
Bilgilerinizi ayrıca Bakanlık’ta bir bütün olarak, hizmet sağlama yolunu planlamak, koordine etmek ve 
iyileştirmek için de kullanabiliriz. Bakanlık ayrıca, bilgileri belirli koşullarda dış kuruluşlara da 
açıklamak için yasal olarak yetkilendirilmiştir. 
 
Gizlilik haklarınız hakkında daha fazla bilgi için: 

• Telefon: 02 9716 2662 
• TTY: 02 9377 6167 
• Email: privacy@facs.nsw.gov.au 

 

Bakanlığa ait Privacy Policy PDF, 191.86 KB Bakanlığın, kişisel ve sağlık bilgilerini kullanma 
uygulamalarını açıklar. Ayrıca, Bakanlığın kişisel ve sağlık bilgilerini ve toplanan diğer verileri nasıl ele 
aldığını tanımlar. Bakanlığın Gizlilik Politikası, Bakanlığın kişisel ve sağlık bilgilerini nasıl yönettiğini 
açıklayan bir çerçeve sağlar. Topladığımız bilgileri sorumlu ve doğru bir şekilde yönetmekle ve çıkar 
gruplarımızın, görevlilerimizin ve kamu üyelerinin gizliliğini korumakla yükümlüyüz. 

Bakanlık ayrıca Privacy and Personal Information Protection Act 1998 ve Health Records and 
Information Privacy Act 2002 kapsamında yükümlülükleri nasıl yerine getirdiğini açıklayan Privacy 
Management Plan PDF, 302.45 KB planını kısa süre önce güncellemiştir. 

Bu gizlilik beyanı bu internet sitesinde kamuoyunun erişebileceği tüm sayfalara uygulanır. 

Bakanlığın gizlilik politikaları konusunda veya bu siteyle bağlantılı Bakanlık dışı sitelerin 
uygulamalarıyla ilgili herhangi bir sorumluluğu yoktur. 

Bu gizlilik politikasının uygulanması veya bilgilere erişim isteği ile ilgili sorular yazılı olarak şuraya 
yönlendirilmelidir: 

 

Open Government, Information and Privacy Unit 
Department of Communities and Justice 
Locked Bag 4028 
Ashfield NSW 2131 
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