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English Urdu 

Collecting and storing customer information in COVID-19 کرنا یرہذخکرنا اور  جمعمعلومات ی صارف ک یںم 19-یڈکوو   

As a business owner, you may need to request the personal 
information of customers to help ACT Health workers find people 
who have visited your business if someone who works for you or 
one of your customers tests positive for COVID-19. 

  یدرخواست کرنے ک یمعلومات ک یذات یک ینکاروبار کے مالک کے طور پر، آپ کو صارف
مددیں تالش م یک کے کام کرنے والوں کو ان لوگوں   ACT Health   تاکہ یضرورت ہو گ

 یاشخص  یکام کرنے واال کوئیلئے اگر آپ ک الئے ہوں یفتشر یںجو آپ کے کاروبار م ملے
جانچ مثبت آجائے۔ یک 19-یڈکوو یک یکس سے یںم ینآپ کے صارف  

This guideline will help you manage the privacy of customers’ 
personal information in a way that meets privacy law and good 
privacy practice. 

 یںمدد اس انداز م  یآپ ک یںم کے انتظام یرازدار یمعلومات ک ی ذات یک یننامہ صارف یتہدا یہ
کے اچھے عمل پر پورا اترتا ہے۔ ی کے قانون اور رازدار یکرے گا جو رازدار  

Collecting and storing information about customers is something 
many businesses already do. For example, businesses store and 
collect information when taking bookings, fulfilling orders, taking 
payments and confirming appointments. 

ہے جو بہت سے  یزچ یسیا کرنا یرہکرنا اور ذخ معلومات جمع یںکے بارے م ینصارف
یںکرتے ہ یرہمعلومات جمع اور ذخ کاروبار مثال کے طور پر، ۔یںکر رہے ہ یکاروبار پہلے ہ  

۔یلئےک یقتصد یک کے اوقات مالقاتوںاور  یگیوں، ادائیلئے، آرڈر کو پورا کرنےکیلئےبکنگ ک  

If you provide a health service or your business has an annual 
turnover of more than $3 million per year, you must comply with 
the Privacy Act 1988 (Cth) in the way that information is collected, 
used and disclosed. For more information please contact the 
Office of the Australian Information Commissioner: 
www.OAIC.gov.au 

 یادہڈالر سے ز ینمل 3ساالنہ  یںآپ کے کاروبار م یا یںکرتے ہ یاخدمت مہ یاگر آپ صحت ک

کرنے کے  آپ کو معلومات جمع کرنے، استعمال کرنے اور ظاہر ہوتا ہے، تو یند ینکا ل  
Privacy Act 1988 (Cth) ۔یہوگ یکرن یلتعم یک   یں م یقےطر   

یںرابطہ کریلئے معلومات ک یدمز  
:Office of the Australian Information Commissioner 

www.OAIC.gov.au 

Even if your business is not covered by the Privacy Act, it is good 
privacy practice to tell people why you are asking for the 
information, who will have access to it, how it will be kept safe and 
make sure you stick to those rules. 

یاچھ بتانا یہلوگوں کو  یتو بھ ہے، یبھ یںکے تحت نہ  Privacy Act   اگر آپ کا کاروبار
 یاس تک رسائ و، کس کیںطلب کر رہے ہ یوںمعلومات ک یہ کا عمل ہے کہ آپ  ی رازدار

کہ آپ ان اصولوں پر   یںبنائ یقینیمحفوظ رکھا جائے گا اور اس بات کو  یسے، اسے کیہوگ
۔یںقائم رہ  

 

  

http://www.oaic.gov.au/
http://www.oaic.gov.au/
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Requirement to ask for contact information ضرورت یسے متعلق معلومات طلب کرنے ک ےرابط  

During the declared COVID-19 emergency, the ACT Chief Health 
Officer has powers under the Public Health Act (1997) to make 
any directions necessary to assist in containing, or responding to, 
the spread of COVID-19 within the community. 

کے دوران،    یمرجنسیا یہاعالن یک 19-یڈکوو  
 ACT Chief Health Officer کو 
یں م یکہ وہ برادر یںات حاصل ہیاراخت یہکے تحت   Public Health Act (1997) 

۔ یںدے سک  یاتہدا یضروریلئے مدد ک  یںاس پر ردعمل م یاکو روکنے،  یالؤپھ کے 19-یڈکوو  

These directions may be updated as the situation changes. The 
Public Health (Emergency) Directions can be found at 
https://legislation.act.gov.au/ni/2020-153/.  

  ہے۔ جاسکتا یاک یٹساتھ اپ ڈ کے یلیتبد  یںکو صورت حال م یاتان ہدا
یںہ یجا سکت یپائ یہاں  The Public Health (Emergency) Directions 

 /https://legislation.act.gov.au/ni/2020-153۔

Under the Chief Health Officer’s Public Health Directions, some 
businesses now need to request contact information from their 
customers, for use in contact tracing. 

کچھ کاروباروں  کے تحت،  Chief Health Officer’s Public Health Directions 
ضرورت ہے،  یدرخواست کرنے ک یمعلومات ک یسے رابطے ک یناپنے صارف اب کو

۔یلئےاستعمال ک یںرابطے کا سراغ لگانے م  

As of (11.59pm, 29 May 2020) businesses in the ACT that need 
to request the first name and contact number of every patron or 
attendee (including those under 18 years of age) include: 

 
  بجے( تک 11:59، رات  2020 یمئ 29)

   ACT  سال سے کم عمر افراد(  18)بشمول یک شر یاکاروبار جن کو ہر سرپرست  یںم 
   :یںشامل ہ یںضرورت ہے، ان م یکرنے ک درخواست یکے نمبر ک اور رابطے کے پہلے نام

 

• restaurants, cafés and other hospitality venues 
• gyms, health clubs, fitness or wellness centres 
• yoga, barre, pilates and spin facilities 
• boot camps and personal trainers 
• auction houses 
• real estate auctions, display homes and open house 

inspections 
• funerals and wedding ceremonies 
• nail salons, beauty therapy, tanning and waxing services 
• tattoo and body modification parlours; and 
• day spas and non-therapeutic massage services. 

  
 

کے مقامات یمہمان نواز یگراور دیفے اور ک یسٹورینٹر •  
فالح و بہبود کے مراکز یاکلب، فٹنس  یلتھہ یم،ج •  
یاتسہول یگھمانے کے عمل ک ،یالٹَرقص گاہ، پ یوارد یوگا، •  
ینر ٹر یاور ذات یمپسبوٹ ک •  
کے گھر   یالمین •  
گھر یجائزے اور نمائشکے  کھلے مکانات یالمیاں،ن یک یٹاسٹ یلر •  
یبتقار یک یوںجنازوں اور شاد •  
خدمات یک یموم کار یا یننگٹ ی،تھراپ یوٹیب ،یلونس یلک •  

اور؛ کے پارلر یمترم یںاور جسم م یٹوٹ  • 
 •  خدمات۔ یدن کے اسپا اور مساج سے عالج ک 

      

https://legislation.act.gov.au/ni/2020-153/
https://legislation.act.gov.au/ni/2020-153/
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If you receive the information, you should also record the date 
and time the person attended the business or undertaking. This is 
also needed for contact tracing. 

 یشرکت ک یںہے، تو آپ کو اس شخص کے کاروبار م یکو معلومات موصول ہوتاگر آپ 
 یبھ یلئےضرورت رابطے کا سراغ لگانے ک یاس ک ۔یئےقلمبند کرنا چاہ یاور وقت بھ یختار

  ہے۔

You are not required to verify this information or ask for 
identification. Patrons and attendees can decline to provide you 
with this information. If they do decline, you cannot refuse them 
service or entry on that basis. 

سرپرست  ہے۔ یںضرورت نہ یشناخت طلب کرنے ک یاکرنے  یقتصد یآپ کو اس معلومات ک
، یںاگر وہ انکار کرتے ہ ۔یںمعلومات فراہم کرنے سے انکار کر سکتے ہ یہاور شرکاء آپ کو 

۔یںکرسکتے ہ یںداخلے سے منع نہ یاپر ان کو خدمت  یادتو آپ اس بن  

The purpose of collecting personal information کرنے کا مقصد جمعمعلومات  یذات  

You need to collect this information to help authorities in tracing 
infections of COVID-19 if they occur.  

  19-یڈتاکہ وہ کوو ہے یضرور یلئےک مددی ک حکام کرنا جمعمعلومات  یہآپ کا 
۔یںہ یاگر وہ ہوت یں،لگا سک  سراغ کایکشن کے انف  

In many cases businesses will already be collecting this 
information for bookings or memberships. It is important to let 
customers know that their personal information may also be used 
for contact tracing if requested by health authorities 

کرتے  جمعیلئے ک یتوںرکن یامعلومات بکنگ یہ  یکاروبار پہلے سے ہ یںبہت سے معامالت م
ے یعہے کہ اگر صحت کے حکام کے ذر یضرور النا یںکے علم مین صارف یہ ہوں گے۔

 یاستعمال ک یبھیلئے کا سراغ لگانے ک معلومات رابطے یذات یہے تو ان ک یگئ یدرخواست ک
ہے یجاسکت  

How to protect customer privacy جائے یک یسےک حفاظت یک یرازدار یصارف ک  

To comply with privacy laws and good privacy practice: کرنا یپاسدار یکین کے قوان ی رازدار  اچھے عمل اور کے ی رازدار  :   

1. You should let people know before you collect the information 
for contact tracing.  

کرنے سے پہلے آپ کو لوگوں کو بتانا  جمعمعلومات یلئے رابطے کا سراغ لگانے ک۔ 1
۔یئےچاہ  

You should tell the customer what information you are collecting, 
how you will use it and how and when you will destroy it. You can 
do this by putting up a notice at your business and on your 
website that explains the information when you talk to your 
customer or client. Some examples are provided later in this 
document.  

، آپ اسے کس طرح استعمال یںکررہے ہ جمعمعلومات  یکہ آپ کون س یںکو بتائ صارفآپ 
مؤکل سے بات کرتے  یاصارف  آپ گے۔ یںضائع کرد یسےگے اور آپ اسے کب اور ک یںکر

جو معلومات  یںکام کرسکتے ہ یہنوٹس لگا کر  یکسائٹ پر ا یبو یوقت اپنے کاروبار اور اپن
۔یںہی گئ یفراہم ک یںبعد م یںم یزاس دستاو یںکچھ مثال وضاحت کرتا ہے۔ یک  

2. You should securely store this information once you have 
collected it.  

۔یئےچاہ کرنا یرہذخسے  یقےتو آپ کو اسے محفوظ طر یںکرل جمعمعلومات  یہجب آپ ۔ 2  
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You should take steps to make sure that the information is kept 
securely and that it is not accessed by people who aren’t 
authorised to have the information.  

سے رکھا  یقےکہ معلومات کو محفوظ طر یںاقدامات کرنے چاہئیلئے کبنانے  یقینی یہآپ کو 
ہے جو معلومات حاصل کرنے کے  یںحاصل نہ یتک رسائ کو اسکہ ان لوگوں  یہہے اور  یاگ

۔یںہ یںمجاز نہ  

3. You should only provide this information to relevant health 
authorities where requested.  

کو درخواست کرنے پر فراہم کرنا  حکامکے معلومات صرف متعلقہ صحت  یہ آپ کو۔ 3
۔یئےچاہ  

Contact tracing is only done by health authorities, and you should 
only disclose the information to health authorities when they 
request it for contact tracing purposes.  

جاتا ہے، اور آپ کو صحت کے  یاے لگایعصرف صحت کے حکام کے ذر سراغرابطے کا 
 سراغجب وہ اس سے رابطے کا  یئےچاہ ظاہر کرنامعلومات صرف اس وقت  یہحکام کو 

۔یںدرخواست کر یلئےلگانے کے مقاصد ک  

4. You should not disclose the information to anyone else. This 
means you should not give this information to other entities unless 
the customer has agreed to this sharing, or you are required to by 
law.  

 یہ۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو یئےچاہ کرنا یںنہ ظاہراور کو  یمعلومات کس یہ آپ کو۔ 4
نہ   یجب تک کہ صارف اس اشتراک پر راض یئےچاہ ینید یںمعلومات دوسرے اداروں کو نہ

ضرورت نہ ہو۔ یآپ کو قانون کے تحت اس ک یاہو،   

5. You should destroy this information after 28 days.  5 ۔یئےچاہ ینادضائع کردن کے بعد اس معلومات کو  28آپ کو ۔  

You should destroy the information after 28 days. Delete all 
electronic files. If a paper copy of the information is kept it should 
be destroyed securely – eg. by shredding. Don’t put it in a rubbish 
bin or recycling bin.  

فائلوں کو حذف  یکٹرانکتمام ال ۔یئےچاہ ینامعلومات کو ضائع کرددن کے بعد اس  28آپ کو 
 یناسے ضائع کرد یقےہو تو اسے محفوظ طر یگئ یرکھ یکاپ یکاغذ ی۔ اگر معلومات کیںکر
۔ یںنہ ڈال یںوالے ڈبے م یکلنگسائ یر  یااسے کوڑے دان  سے۔ ینےمثالً ۔ کاٹ د - یئےچاہ  

6. You should still comply with any other legal record keeping 
obligation that you might have. 

 یکرن یلتعم یک یذمہ دار  یقانون یرکھنے ک یکارڈر یدوسر یبھ یکس یآپ کو اب بھ ۔6
      ہے۔ یجو آپ پر ہوسکت یئےچاہ

Where can I get more information? معلومات کہاں سے حاصل کرسکتا ہوں؟ یدمز یںم  

The Office of the Australian Information Commissioner can 
provide more information about privacy obligations: 
www.OAIC.gov.au. For the latest information about the COVID-19 
emergency in the ACT, please go to 
https://www.covid19.act.gov.au 

یوںذمہ دار یک یرازدار   Office of the Australian Information Commissioner 
www.OAIC.gov.au :کے بارے میں مزید معلومات فراہم کرسکتا ہے 

19-یڈکوویں م  ACT 
یں، براہ کرم مالحظہ کریلئےمعلومات ک ینتازہ تر یںکے بارے م یمرجنسیا  

https://www.covid19.act.gov.au 

Sample notices نمونے کے نوٹس   

Below are some examples of notices you could use to inform your 
customer. 

استعمال یلئے جو آپ اپنے صارف کو مطلع کرنے ک یںہ یںکچھ مثال ینوٹس کی گئ ید یچےن
۔یںکرسکتے ہ  

http://www.oaic.gov.au/
https://www.covid19.act.gov.au/
http://www.oaic.gov.au/
https://www.covid19.act.gov.au/
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Information requested for COVID-19 Contact tracing  معلومات یگئ یدرخواست ک یلئےنے کالگ سراغوالے رابطے کا  19-یڈکوو  

The ACT Public Health Emergency Directions require us to 
request your first name and phone number to allow for contact 
tracing, in case a client or staff member tests positive for COVID-
19. This is to protect your health and safety and others in our 
community.  

ہم سے آپ کے پہلے نام اور فون  ACT Public Health Emergency Directions 
   عملے کے یاموکل  یکس اگر یں،لگا سک  سراغتاکہ رابطے کا یں ہ درخواست کرواتے یک نمبر

  یبرادر یہمار اور حفاظت صحت اور یآپ ک یہ ہے۔ یجانچ مثبت آجاتی ک 19-یڈکوو یرکن ک
ہے۔ یلئےحفاظت ک یدوسروں ک یںم  

We will only disclose your information to health authorities if they 
request us to do so following a positive COVID-19 test.  

اگر وہ  گے یںظاہر کرسکمعلومات  یآپ ک یںہم صحت کے حکام کو صرف اس صورت م  
۔یںدرخواست کرتے ہ یکرنے ک یسامثبت جانچ کے بعد ہم سے ا یکس یک 19-یڈکوو  

We will store your personal information securely and destroy it 
when no longer needed.  

 یںگے اور جب ضرورت نہ یںکر یرہذخسے  یقےمعلومات کو محفوظ طر یذات یہم آپ ک
گے۔ یںدضائع کرتب اسے  یہوگ  

Or (where this information is already being collected for 
other purposes)  

ہے( یجارہ یک جمع یلئےدوسرے مقاصد ک یمعلومات پہلے ہ یہ)جہاں  یا  

The ACT Public Health Emergency Directions require us to 
request your first name and phone number to allow for contact 
tracing, in case a client or staff member tests positive for COVID-
19. This is to protect your health and safety and others in our 
community.  

ہم سے آپ کے پہلے نام اور فون  ACT Public Health Emergency Directions 
   عملے کے یاموکل  یکس اگر یں،لگا سک  سراغتاکہ رابطے کا یں ہ درخواست کرواتے یک نمبر

  یبرادر یاور ہمار اور حفاظت صحت یآپ ک یہ ہے۔ یجانچ مثبت آجاتی ک 19-یڈکوو یرکن ک
ہے۔ یلئےحفاظت ک یدوسروں کیں م  

Please be aware that this personal information you provide to us 
for booking or other purposes may be used for contact tracing if 
required by health authorities.  

فراہم یلئے ک یمقاصد ک یگرد یابکنگ  یںمعلومات جو آپ ہم یذات یہکہ  یںبراہ کرم آگاہ رہ
استعمال  یلئےلگانے ک سراغتو رابطے کا  یئہ اگر صحت کے حکام کو مطلوب ہوو یںکرتے ہ

ہے۔ یجاسکت یک  

We will not disclose this information to anyone other than health 
authorities if they request this information, or unless you have 
otherwise agreed. The information will be stored securely and 
disposed of securely when no longer required. 

اگر وہ اس  گے یںکر یںنہ ظاہراور کو  یہم اس معلومات کو صحت کے حکام کے عالوہ کس
معلومات کو محفوظ  جب تک کہ آپ اس پر متفق نہ ہوں۔ یا، یںکرتے ہدرخواست  یمعلومات ک

 یقےمحفوظ طر تو اسے یہو گیں ضرورت نہ یجب اس ک اور جائے گا یاک یرہذخسے  یقےطر
جائے گا۔ یاسے ضائع کر د  

   


