
LOUNGEKEY LIMITED (“আমরা/আমাদিগকে/আমাকির”) সক্বাচ্চ মাকের গগাপেীয়তা ্জায় রাখকত এ্ং 
আমাকির গ্রাহেকির (“আপদে”) এ্ং আমাকির সাকে োজ েকরে এমে সংদিষ্ট ্যদিকির গগাপেীয়তার প্রদত শ্রদ্ধাশীল 

হকত গেষ্টা েকর। গগাপেীয়তার প্রদত আমাকির প্রদতশ্রুদতর মকযয রকয়কে, আমরা গে ্যদিগত তেয 
প্রদিয়ােরণপ্রদিয়ােরণ েদর তার প্রেৃদত ও মাত্রা সম্পকেব  স্বচ্ছ োো। এই গগাপেীয়তার দ্জ্ঞদির লক্ষ্য হকলা আমরা 
আপোর সম্পদেব ত তেয েীভাক্ সংগ্রহ েদর, জমা েদর, ্য্হার েদর এ্ং প্রোশ েদর তা আপোকে অ্দহত েরা, 
েখে আপদে: 

 

a) আমাকির ওকয়্সাইটগুকলাকত দমেদিয়া েকরে ্া গসগুকলা ্য্হার েকরে; ্া 
b) আপদে েদি গে গোকো উপাকয় আমাকির পণয, পদরকে্া ্া অযাদিকেশেগুকলা (সদিদলতভাক্ 

“পদরকে্াসমূহ”) ্য্হার েকরে। 
 

ব্দিে উপদিদত োো এেটি গোম্পাদে দহকসক্, গসগুকলা গে আইদে অদযকক্ষ্কত্র োেবিম পদরোলো েকর গসখােোর 

তেয সুরক্ষ্া দ্দয  অেুোয়ী দ্দভন্ন যরকের ্াযয্াযেতা আমাকিরকে গমকে েলকত হয়। আমাকির লক্ষ্য হকলা আমাকির 

েমবোণ্ড পদরোলো েরার গক্ষ্কত্র েোসম্ভ্ সঙ্গদতপূণব হওয়া, প্রকোজয সেল আইে গমকে েলা এ্ং গগাপেীয়তা সম্পদেব ত 

আইেোেুকের সক্বাচ্চ মাে প্রকয়াগ েরা। উিাহরণ স্বরূপ, আপদে েদি ইউকরাপীয় ইউদেয়কের এেজে অদয্াসী হে, 

তক্ আমরা সাযারণ তেয সুরক্ষ্া দ্দয (“GDPR”) সহ ইউকরাপীয় ইউদেয়কের িােীয় আইে দ্বারা আ্দ্ধ হ্, অে্া 
আপদে েদি েযাদলক াদেবয়ার অদয্াসী হকয় োকেে, তক্ আমরা েযাদলক াদেবয়ার িােীয় আইেোেুে, েযাদলক াদেবয়াে 

গ্রাহকের গগাপেীয়তা আইে (The Californian Consumer Privacy Act ,CCPA)-এর প্রদতও শ্রদ্ধাশীল।  
 

আমরা ক ান ধরণের ব্যক্তিগত তথ্য প্রক্তিয়া রে ব্া সংগ্রহ  ক্তর 

 আপদে অেলাইকে ্া ইকমকল, গমা্াইল গ াে ্া গপাকের মাযযকম েখে আমাকির সাকে গোগাকোগ েকরে তখে গে 

্যদিগত তেয প্রিাে েকরে, আমরা গসগুকলা সংগ্রহ ও প্রদিয়ােরণ েদর। 
 

এই যরকণর ্যদিগত তকেয দেম্নদলদখত দ্েয়গুকলা োেকত পাকর: 

a) োম ও পি্ী; 
b) ডাে ঠিোো; 
c) ইকমল ঠিোো; 
d) গটদলক াে েম্বর; 

e) দলঙ্গ, জন্মতাদরখ; 

f) ্স্াকসর গিশ, জাতীয়তা, পেকের ভাো; 
g) স্বতন্ত্র শোিেরণ তেয (গেমে, আপোর গ্রাহকের ইউজারকেম ্া েম্বর এ্ং পাসওয়াডব ); 
h) আদেবে তেয (গেমে, গপকমন্ট োডব  ্া ্যাংে অযাোউকন্টর তেয); 
i) আপোর LoungeKey-এর সদু্যাদির অংশ দহকসক্ আপদে গেসেল লাউঞ্জ ্া মাকেব কন্ট দভদজট েকরে; 

j) গ্াদডব ং োকডব র তেয; 
k) আপোর দডভাইস েতৃব ে প্রিত্ত দেেু তেয, গেমে আইদপ ঠিোো, দডভাইকসর আইদড, দডভাইকসর যরে এ্ং 

অ্িাকের তেয। 
 

ব্যক্তিগত তণথ্র উৎস ও কেেীক্তব্ভাগ 

উপকরর তকেযর উৎস হকলা হয় আপদে দেকজ, গেমে - েদি পদরকে্াটি সরাসদর িয় েকরে, অে্া গেখাকে লাউঞ্জ দে 

আপোর গপকমন্ট োডব  ইসুযোরীর এেটি সুদ্যা হকয় োকে (গেমে এেটি ্যাংে), তখে আমরা তাকির োে গেকে তেয 

https://www.freshfields.com/en-gb/footer/privacy/#terms


গপকত পাদর। তকেযর গশ্রণীদ্ভাগ হকলা ্যদিগত তেয। এই তেয পদরকে্া সর্রাহ েরার জেয শুযুমাত্র ্য্সাদয়ে 

উকেকশয ্য্হৃত হয়। 
 

আমরা আপনার ব্যক্তিগত তথ্য  ী জনয ব্যব্হার  ক্তর, এব্ং তা  রার আমাণের আইনগত ক্তভক্তি 

আপোর ্যদিগত তেয প্রদিয়ােরণ েরার জেয আমাকির অ্শযই এেটি আইেগত দভদত্ত োেকত হক্। অদযোংশ 

গক্ষ্কত্র, েুদি্দ্ধ পদরকে্া প্রিাে েরার জেয আমরা তা েরক্া। আমরা গে উকেকশয আপোর ্যদিগত তেয ্য্হার 

েদর এ্ং তা েরার জেয আমাকির আইেগত দভদত্তগুকলা দেকের গটদ্কল গিওয়া হকয়কে: 

আমরা  ী জনয আপনার ব্যক্তিগত তথ্য ব্যব্হার 

 ক্তর 

তা  রার জনয আমাণের আইনগত 

ক্তভক্তি 

আমাকির ওকয়্সাইট এ্ং/অে্া গমা্াইল অযাকপ 

আপোকে প্রক্শাদযোর গিওয়ার জেয 
েুদি্দ্ধ পদরকে্া প্রিাে েরার জেয 

পদরকে্ার গপ্রাগ্রাকমর মকযয ভ্রমকণর অদভজ্ঞতাগুদলকত 

প্রক্শাদযোর দিকত 
েুদি্দ্ধ পদরকে্া প্রিাে েরার জেয 

আপোর অেুকরাযেৃত পণয ও পদরকে্ার জেয 
প্রকয়াজেীয় গোকো গপকমন্ট প্রদিয়ােরণ েরার জেয 

েুদি্দ্ধ পদরকে্া প্রিাে েরার জেয 

্য্হাকরর শতব া্লীকত ্দণবত েুদি্দ্ধ গপকমন্ট পাওয়ার 

জেয আপোর গপকমন্ট োকডব র তেয সংরদক্ষ্ত রাখকত 
েুদি্দ্ধ পদরকে্া প্রিাে েরার জেয 

আপোর অেুকরাযেৃত তেয প্রিাে েরার জেয, োর মকযয 
রকয়কে, তক্ শুযু এগুকলাকতই সীমা্দ্ধ েয়, গোকটশে, 

পদরকে্া েদে্দ্ধেরণ, গরাদসওর এ্ং আক্িকের 

উত্তরসমূহ 

গেখাকে আমরা আপোর সিদত দেকয়দে 

আপদে গে পদরকে্াগুকলা িয় েকরকেে আপোকে প্রিত্ত 

গসসম্পদেব ত দেউজকলটার ও অেযােয গোগাকোগ এ্ং 
অেুরূপ অেযােয পণয ও পদরকে্ায় 

গেখাকে আমরা আপোর সিদত দেকয়দে 

আমাকির পণয ও পদরকে্া উন্নত েরার জেয গ্রাহে 

সমীক্ষ্ার প্রস্তা্ দিকত 

আমাকির পণয ও পদরকে্া উন্নত েরার জেয আমাকির 

েযােয স্বাকেব 
আপোর পদরকে্াগুকলা আপোর জেয ্যদিগতেৃত 

েরকত ও আমাকির পণযগুকলা আরও উন্নত েরকত সক্ষ্ম 

হকত আপদে আমাকির গে পদরকে্াগুকলা ্য্হার েকরে 

গসগুকলা দ্কিেণ েরকত 

আমাকির পদরকে্াগুদলর ্য্হার উন্নত েরার জেয 
আমাকির েযােয স্বাকেব 

আমাকির পণয ও পদরকে্া সম্পকেব  আপোর গেকোকো 
প্রকের উত্তর দিকত 

েুদি্দ্ধ পদরকে্া প্রিাে েরার জেয 

গেকক্ষ্কত্র আপদে সিত হকয়কেে, গসকক্ষ্কত্র দেদিবষ্ট অেয 
দেেু সামগ্রী এ্ং পদরকে্া সম্পকেব  আপোর আগ্রহ 
োেকত পাকর ্ কল আমাকির মকে হকল গসদ্েকয় আপোকে 

তেয প্রিাে েরকত 

গেখাকে আমরা আপোর সিদত দেকয়দে 

প্রতারণামূলে োজেমব তিন্ত ও প্রদতকরায েরা সম্পদেব ত 

আমাকির আইদে ও দেয়ন্ত্রকের ্ াযয্াযেতা পূরণ েরকত 
আমাকির আইেগত ্াযয্াযেতা গমকে েলার জেয 

 

ব্যক্তিগত তথ্য কেয়ার ও স্থানান্তর  রা 
আমরা আপোর ্যদিগত তেয োউকে গশয়ার ের্ ো, ভাড়া গি্ ো, ্া দ্িয় ের্ ো েদিো আপদে তাকত 

সিদত গিে ্া আপোর সাকে আমাকির গে েুদি তা পূরণ েরার জেয, ্া আইেত আমাকির তা েরার অেুমদত োকে 

্া আমাকির তা েরকত হয়।  এোড়াও, আপোর ্যদিতগ তেয শুযুমাত্র গসসেল দে্বাদেত প্রদতষ্ঠাকের সাকে গশয়ার 



েরা হক্ োরা আমাকির দেরাপত্তা পদ্ধদত ও েীদতমালা গমকে েকল। 
 

আমরা কেস ল প্রক্ততষ্ঠাণনর সাণথ্ আপনার ব্যক্তিগত তথ্য কেয়ার  রণত পাক্তর কসগুণলার মণধয রণয়ণে: 

a) আমাকির গ্রুপ অ  গোম্পাদের অেয গোকো সিসয, গেখাকে তারা আপোকে আমাকির পদরকে্া প্রিাে েরকত 

্া উন্নত েরকত সাহােয েকর; 

b) তৃতীয় পকক্ষ্র পদরকে্া প্রিােোরী ও সা্-েন্ট্রাক্টরগণ: আমাকির হকয় অেযােয োজ েরার জেয আমরা 
অেযােয গোম্পাদে ও ্যদি দেকয়াগ েকর োদে। উিাহরকণর মকযয রকয়কে গিদডট োডব  গপকমন্ট প্রদিয়ােরণ, 

গ্রাহে পদরকে্া ও তেয দ্কিেণ। আপোকিরকে পদরকে্া গিওয়ার গক্ষ্কত্র তারা আমাকির সাহােয েকর। 
্যদিগত তেয গে শুযু আপোকে পদরকে্া গিওয়ার উকেকশয সুদেদিবষ্ট ্য্সাদয়ে উকেকশয প্রদিয়া েরা হয় 

তা দলদখত েুদির মকযয উকেখ েরা আকে। পদরকে্া প্রিােোরীকির োকে আমরা গে ্যদিগত তেয সর্রাহ 
েদর গসটি দ্দি দেদেদ্ধ েরার দ্েয়টি েুদির শতব া্লীকত অন্তভুব ি রকয়কে; 

c) আপোর গপ্রাগ্রাকমর সুদ্যাদির অংশ দহকসক্ আপদে গে লাউঞ্জ ্া মাকেব কন্ট োে, োকত তারা আপোর দভদজট 
গরেডব  েরকত পাকর ও তার দহকস্ রাখকত পাকর; 

d) এেটি দেয়ন্ত্রে েতৃব পক্ষ্ ্ া অেয গোকো েতৃব পক্ষ্, গেখাকে আমাকিরকে এেটি দেয়ন্ত্রে ্ া আইদে ্ াযয্াযেতা 
পূরণ েরকত হয়; 

e) প্রতারণা প্রদতকরায ্া ঋণ আিায়োরী প্রদতষ্ঠাে, েখে আমাকির আইেগত স্বােব রক্ষ্া েরার প্রকয়াজে হয়; 

f) গেৌে দ্পণে োেবিকম আমরা গেসেল অংশীিার ্া গ্রাহকের সাকে অ ার দিই ্া জদড়ত হই; 
g) আপোর সিদত দেকয়: উপকর ্দণবত গক্ষ্ত্রগুকলা োড়াও আপদে দ্জ্ঞদি গপকত পাকরে েখে আপোর সম্পদেব ত 

তেয গোকো তৃতীয় পকক্ষ্র োকে োয় এ্ং গসকক্ষ্কত্র আপদে তেয গশয়ার ো েরার দ্েল্পটি দে্বােে েরার 

সুকোগ পাক্ে। 
 

েখে পদরকে্াটি আপোর গপকমন্ট োডব  ইসুযোরীর (গেমে আপোর ্যাংে) এেটি সুদ্যা হকয় োকে, তখে আমরা 
ঐ োডব  ইসুযোরী ও ঐ োকডব র সাকে সংেুি গপকমন্ট োকডব র রযাকের সাকে আপোর ্যদিগত তেয গশয়ার েরকত 

পাদর। 
 

ঐ প্রদতষ্ঠােগুকলার মকযয েকয়েটি ইউকরাপীয় অেবনেদতে অঞ্চকলর ্াইকর ্া দভন্ন তেয সুরক্ষ্া আইে প্রকোজয হয় 

এমে গোকো গিকশ অ্দিত হকত পাকর। আমরা গসই গিকশ শুয ুতখেই আপোর ্যদিগত তেয িাোন্তর েরক্া েদি 

তারা আপোর অদযোর ও স্বাযীেতা রক্ষ্ার জেয পেবাি দেশ্চয়তা গিয়, ্া ঐ প্রদতষ্ঠাে ইউকরাপীয় ইউদেয়ে 

অেুকমাদিত েমেুা েুদির যারা ্য্হার েকর বতদর েুদির শতব  অেুোয়ী ইউকরাপীয় অেবনেদতে অঞ্চকলর তেয সুরক্ষ্া 
আইে গমকে েলকত ্াযয হে। 
 

ব্যক্তিগত তথ্য সরুক্ষা ও সংরক্ষে 

আমরা আপোর ্যদিগত তকেযর দেরাপত্তা, উপলভযতা, গগাপেীয়তা ও অখণ্ডতা ্জায় রাখকত ও সুরদক্ষ্ত রাখকত 

এ্ং সংগ্রহ গেকে শুরু েকর তা ধ্বংস েরা পেবন্ত তার গ্আইদে ্া অেেুকমাদিত প্রদিয়ােরণ, িরু্বটোজদেত 

গলােসাে ্া ক্ষ্দত প্রদতকরাকয গসগুকলা পেবাি ও গেৌদিে প্রদিয়া ও প্রেুদির মাযযকম পদরোলো েকর োদে। 
 

কেস ল কক্ষণে ব্যক্তিগত তথ্য ইন্টারণনণের মাধযণম কপ্ররে  রা হয়, তখন কসগুণলা এনক্তিপ্ট  রা হণব্। 
গেকক্ষ্কত্র আমরা আপোকে পাসওয়াডব  দিকয় োদে (্া েখে আপদে গ্কে দেকয় োকেে), োর মাযযকম আপদে আপোর 

্যদিগত তকেযর দেেু অংকশ প্রক্শ েরকত পাকরে, গসকক্ষ্কত্র গসই পাসওয়াডব  গগাপে রাখার িাদয়ত্ব আপোর। আমরা 
আপোকে োকরার সাকে পাসওয়াডব  গশয়ার ো েরার অেুকরায েদর। 
 



ব্যক্তিগত তথ্য ধ্বংস ও সংরক্ষে 

গে উকেকশয আপোর ্যদিগত তেয সংগ্রহ েরা হকয়দেল তা পরূকণর জেয েতক্ষ্ণ পেবন্ত তা রাখার প্রকয়াজে ততক্ষ্ণ 

পেবন্তই আমরা গসগুকলা সংরক্ষ্ণ েরক্া এ্ং প্রকয়াজে গেই এমে সেল ্যদিগত তেয আমরা আমাকির দসকেম গেকে 

মুকে গ ল্। 
 

আমরা আপোর ্যদিগত তেয ততক্ষ্ণ সংরদক্ষ্ত রাখ্ েতক্ষ্ণ তা প্রকয়াজে হয় এ্ং এেটি সুদেদিবষ্ট ও সীদমত 

উকেকশয, গেখাকে গোকো দেয়ন্ত্রে ্া আইদে ্াযয্াযেতা পূরকণর জেয আমাকির তা েরা প্রকয়াজে ও তা আমাকির 

সংরক্ষ্ণ েীদতমালার সাকে সংগদতপূণব। 
 

কুক্ত জ ও ডু নে ট্র্যা  ক্তডসণলাজার (“DNT”) 

্তব মাকে, দ্দভন্ন যরকের রাউজার (ইন্টারকেট এক্সকিারার,  ায়ার ক্স ও সা াদর) এেটি DNT অপশে অ ার েকর 

ো DNT গহডার োমে এেটি প্রেুদির উপর দেভব র েকর, ো ্য্হারোরীর DNT পেে সম্পকেব  রাউজার 

্য্হারোরী েতৃব ে দভদজট েরা গোকো ওকয়্সাইকট সংকেত পাঠায়। আপদে সাযারণত আপোর রাউজাকরর 

অগ্রাদযোরসমূহ দ্েল্প গেকে আপোর রাউজাকরর DNT দ্েকল্প প্রক্শ েরকত পারক্ে। 
 

্তব মাকে “ডু েট ট্র্যাে” (DNT) েযাোডব  উপলভয গেই, তাই আমাকির ওকয়্সাইট, রাউজারগুকলা গেকে গপ্রদরত 

DNT সংকেকত সাড়া গিয় ো। 
 

কুক্ত জ 

আপোর দভদজকটর সময় (এেটি গসশে কুদে ্য্হার েকর) ্া পুেরা্ৃত্ত দভদজকটর (এেটি েলমাে কুদেজ) জেয 
আমাকির ওকয়্সাইটকে আপোকে “মকে রাখা’র দ্বারা আপোর ্য্হারোরীর অদভজ্ঞতা উন্নত েরকত আমরা 
আমাকির ওকয়্সাইকট শোিোরী দহকসক্ কুদেজ ্য্হার েদর।  আমাকির পদরকে্া ্া পণযগুকলার দভদত্তকে আপোর 

উপকোগী েরার জেযও আমরা কুদেজ ্য্হার েরকত পাদর, উিাহরণস্বরূপ, আপোর অ্িাে এ্ং/অে্া 
রাউদজংকয়র অভযাকসর উপর দভদত্ত েকর অে্া আপদে গেে আমাকির পণযগুকলা িয় েরকত সক্ষ্ম হে তার জেয 
ওকয়্সাইট পদরকে্া প্রিাে েরকত। আপোর সিদত দেকয় আমরা তৃতীয় পকক্ষ্র শোিোরী কুদেজ ্য্হার েদর, 

গেে তা দ্জ্ঞাপেিাতাকির সাকে গশয়ার েরার মাযযকম আপোর জেয উপকোগী দ্জ্ঞাপে পাঠাকত সাহােয েকর।  
 

আপদে আমাকির কুদেজ ্য্িাপো টুল ্া আপোর রাউজার ্য্হার েকর অপ্রকয়াজেীয় কুদেগুকলা ব্লে েরকত ্া 
গসগুকলা ্য্হার ো েরার দসদ্ধান্ত দেকত পাকরে। 
 

আমাকির কুদে েীদতমালা পড়কত অেুগ্রহ েকর এখাকে দিে েরুে, ো আমরা েী েদর এ্ং আপদে েীভাক্ আপোর 

কুদে গসটিংসপদর্তব ে েরকত পারক্ে তা দ্্ৃত েকর। 
 

আপনার অক্তধ ারসমূহ 
আপদে েদি আমাকির োকে রদক্ষ্ত আপোর সম্পদেব ত গেকোকো ্যদিগত তকেয প্রক্শ েরকত, গসগুকলা পেবাকলােো, 
হালোগাি, সংকশাযে েরকত ও মুকে গ লকত োে, অে্া তেয দ্েয়ে অেয গোকো অদযোর অেুশীলে েরকত োে 

তক্ আপদে আমাকির data.protection@loungekey.com ঠিোোয় ইকমল েরকত পাকরে। আমাকির 

গগাপেীয়তা টিম আপোর অেুকরাযটি পরীক্ষ্া-দেরীক্ষ্া েরক্ এ্ং েত দ্রুত সম্ভ্ সাড়া গিক্। 
 

অেুগ্রহ েকর মকে রাখক্ে, আমরা এখেও গেকোকো যরকের সমদিত ও অশোিেৃত ্যদিগত তেয ্য্হার েরকত 

পাদর ো গোকো ্যদিকে শোি েকর ো। আমরা আপোর তেযগুকলা আমাকির প্রকয়াজকে সংরক্ষ্ণ ও ্য্হার েরকত 

https://www.loungekey.com/en/cookie-policy


পাদর, গেমে, আমাকির আইদে ্াযয্াযেতা পূরকণ, দ্করায দেষ্পদত্ত েরকত এ্ং আমাকির েুদিগুকলা ্াস্ত্ায়ে 

েরকত। 
 

আমরা তেয দ্েয়ে অদযোর সম্পদেব ত সেল প্রকোজয িােীয় আইকের প্রদত শ্রদ্ধাশীল। উিাহরণস্বরূপ, 

েযাদলক াদেবয়া েেদজউমার প্রাইকভদস অযাকক্টর অযীকে, ্যদিগত তেয সম্পকেব  েযাদলক াদেবয়ার অদয্াসীকির দেেু 

অদযোর রকয়কে, গে তেযগুকলা ্য্সায়ীরা তাকির োকে রাকখ। এর মকযয রকয়কে আপোর ্যদিগত তকেয প্রক্শ ্া 
গসগুকলা মুকে গ লার অেুকরায েরার অদযোর এ্ং আপোর ্যদিগত তেয দ্দি ্ন্ধ েরকত গোকো ্য্সা-
প্রদতষ্ঠােকে দেকিবশ গিওয়া অদযোর। এেটি অদতদরি ্কো্স্ত দহকসক্ GDPR-এর অযীকে দেযবাদরত তেয দ্েয়ে 

অদযোরও আমরা অ ার েকর োদে। 
 

আপনার অক্তধ ারসমূহ অথ্থ 

প্রক্তিয়া  রার ব্যাপাণর আপক্তি  রার 

অক্তধ ার 

দেেু দেদিবষ্ট পদরদিদতকত আপোর ্যদিগত তেয 
প্রদিয়ােরণপ্রদিয়ােরণ েরার ্যাপাকর আপোর 

আপদত্ত েরার অদযোর রকয়কে। 

তণথ্যর অক্তধ ার আমরা আপোর তেয প্রদিয়ােরণপ্রদিয়ােরণ 

েরক্া দে ো এ্ং েী পদরমাণ েরক্া গস দ্েকয় 

জাোর অদযোর আপোর রকয়কে। 

প্রণব্ে  রার অক্তধ ার আমরা আপোর ্যদিগত তেয প্রদিয়ােরণ 

েরক্া দে ো এ্ং েরকল আপোর তকেয 
প্রক্শাদযোকরর অেুকরায েরার জেয আপোর 

এেটি অেুমদত গেওয়ার অদযোর আপোর রকয়কে, 

তক্ একক্ষ্কত্র দেেু ্যদতিমও রকয়কে। 

সংণোধন  রার অক্তধ ার আমরা গে ্যদিগত তেয প্রদিয়ােরণ েদর তা 
েদি অসম্পূণব ্া ভুল হয়, তক্ গেকোকো সময় 

গসগুকলা সম্পূণব েরার ্া সংকশাযে েরার 

অদযোর আপোর রকয়কে। 



মুণে কেলার অক্তধ ার 

  

আপদে েদি মকে েকরে গে আপোর দেেু ্া সেল 

্যদিগত তেয প্রদিয়ােরণ েরা আমাকির ্ন্ধ 

েরা উদেত, তক্ আপদে গসগুকলা মুকে গ লার 

অেুকরায েরকত পাকরে, তক্ একক্ষ্কত্র দেেু 

্যদতিম রকয়কে। তক্, তাৎক্ষণিকভাবে তেয মুকে 

গ লা সম্ভ্ ো হওয়ার োরণ োেকত পাকর (গেমে, 

গেসেল গক্ষ্কত্র আইদে ্া দেয়ন্ত্রে সংিার 

্াযয্াযেতার জেয সংরক্ষ্ণ েরা আ্শযে)। 

প্রক্তিয়া রে ব্ন্ধ  রার অক্তধ ার 

  

দেেু দেেু দেদিবষ্ট পদরদিদতকত আপোর ্যদিগত 

তেয প্রদিয়ােরণ েরার ্যাপারটি সীদমত েরকত 

আমাকিরকে অেুকরায েরার অদযোর আপোর 

রকয়কে। 
a) আপদে েদি আপোর ্যদিগত তকেযর 

দেভুব লতার ্যাপাকর আপদত্ত েকরে, তক্ আমরা 
েখে তার দেভুব লতা োোই েরক্া তখে 

আপদে তার প্রদিয়ােরণ সীদমত েরার 

্যাপাকর আমাকির অেুকরায েরকত পাকরে। 
b) েদি আপোর ্যদিগত তেয প্রদিয়ােরণ 

েরার দ্েয়টি গ্আইদে দহকসক্ দ্ক্েো েরা 
হয়, তক্ আপোর ্যদিগত তেয আপোকে 

মুকে গ লকত হক্ ো। 
c) আপোর তেয প্রদিয়ােরকণর গে উকেশয দেল 

তার আর প্রকয়াজে ো হকল, তক্ আইদে িাদ্ 

প্রদতষ্ঠা, অেুশীলে ্া গমাোক্লা েরার জেয 
আপোর তা প্রকয়াজে হয়। 

d) আমাকির আইোেুগ স্বাকেবর উপর দভদত্ত েকর 

েদি আপদে আপোর তেয প্রদিয়ােরণ েরার 

্যাপাকর আপদত্ত েকরে। 

তথ্য ব্হনণোগযতার অক্তধ ার 

  

গেসেল গক্ষ্কত্র আপোর সিদত ্া েুদির উপর 

দভদত্ত েকর প্রদিয়ােরণ েরা হয় এ্ং তা 
স্বয়ংদিয় উপাকয় েরা হয়, তখে আপোর 

্যদিগত তেয এেটি গমদশে-পাঠকোগয  রমযাকট 
আপোকে প্রিাে েরার জেয আমাকির োকে 

অেুকরায েরার অদযোর আপোর রকয়কে। 



স্বয়ংক্তিয় ক্তসদ্ধান্ত গ্রহে ও কপ্রাোইল ততক্তর 

সম্পণ থ  আপনার অক্তধ ার 

  

আপোর ্যদিগত তেয শুযুমাত্র স্বয়ংদিয়ভাক্ 

প্রদিয়ােরণ েরার উপর দভদত্ত েকর দসদ্ধান্ত 

গ্রহকণর দ্েকয় আপদত্ত েরার অদযোর আপোর 

রকয়কে। 

আপনার সম্মক্তত প্রতযাহার  রার অক্তধ ার েদি আপোর সিদতর উপর দভদত্ত েকর আপোর 

্যদিগত তেয প্রদিয়ােরণ েরা হয়, তক্ 

গেকোকো সময় আপোর সিদত প্রতযাহার েরার 

্যাপাকর আপোর অদযোর রকয়কে। আপোর 

সিদত প্রতযাহার েরার পূক্ব গে প্রদিয়ােরণ েরা 
হকয়কে তার ব্যতার উপর এই প্রতযাহার গোকো 
প্রভা্ গ লক্ ো। 

আপদে েদি আপোর অদযোরগুকলা েেব া েরকত োে, তক্ আপদে এই গগাপেীয়তা দ্জ্ঞদির “গোগাকোকগর 

তেয” অংকশ প্রিত্ত “তেয সুরক্ষ্া েমবেতব া”র মাযযকম আমাকির সাকে গোগাকোগ েরকত পাকরে। 

আমরা আপোর অেুকরায পাওয়ার পর, প্রাদি দেদশ্চত েরকত আমাকির তেয সুরক্ষ্া টিকমর সিসযগণ আপোর সাকে 

েত দ্রুত সম্ভ্ গোগাকোগ েরার গেষ্টা েরক্ে। গেসেল গক্ষ্কত্র আপোর ্যদিগত তেয সংরক্ষ্ণ েরার জেয আমরা 
পদরকে্া প্রিােোরী ্য্হার েকর োদে, তখে তেয প্রিােোরীর অদযোর অেুকরায প্রদিয়ােরকণর জেযও এেটি 

প্রদিয়া দ্িযামাে োকে। 
 

আমাণের ওণয়ব্সাইণে অনযানয সাইণের ক্তলং  থ্া ণত পাণর 

আমাকির অংশীিার ও গ্রাহেকির প্রোর েরার জেয অেযােয সাইকটও আমাকির দলংে োেকত পাকর। এই দলংেগুকলা 
আপোকে অেযােয গোম্পাদেকত দেকয় গেকত পাকর োকির দেজস্ব গগাপেীয়তা দ্জ্ঞদি রকয়কে এ্ং তাকির তেয 
্য্হাকরর দ্েয়টি আমাকির গগাপেীয়তা দ্জ্ঞদির আওতাভুি েরক্ ো। তারা অদতদরি তেয সংগ্রহ েরকত পাকর, 

তাই আমরা আপোকে দলংে গিওয়া এই সাইটগুকলার গগাপেীয়তা দ্জ্ঞদি গিখকত উৎসাণিত েদর।  
 

ব্যব্সাক্তয়   াণজ স্থানান্তর 

আমরা সম্পি িয়-দ্িয় েরকত পাদর এ্ং এই সেল গলেকিে মুলযায়কের সাকে সম্পৃি গ্রাহকের তেয ভাগাভাদগ ্া 
িাোন্তর েরকত পাদর।  এোড়াও, েদি আআমাকির ্া আমাকির সম্পিগুকলা অদযগ্রহণ েরা হয় অে্া আমরা েদি 

্য্সাদয়ে োেবিম ্ন্ধ েকর গিই, গিউদলয়া হকয় োই, অে্া দেয়ন্ত্রকণর ্যাপাকর অেয গোকো যরকের পদর্তব ে হয়, 

তক্ গসসেল সম্পকির মকযয ্যদিগত তেয এেটি সম্পি হকত পাকর ো গোকো তৃতীয় পকক্ষ্র োকে িাোন্তর েরা হক্ 

্া তারা গসগুকলা অদযগ্রহণ েরক্। 
 

ক্তনরাপিা 



আমাকির গরেকডব  গেসেল তেয আমরা সংরক্ষ্ণ েদর গসসেল তেয হাদরকয় োওয়া, অপ্য্হার এ্ং অেেুকমাদিত 

প্রক্শ, প্রোশ, পদর্তব ে ্া ধ্বংস হওয়া গেকে রক্ষ্া েরকত আমরা েোেে োদরগদর, প্রাদতষ্ঠাদেে ও প্রশাসদেে 

দেরাপত্তা ্য্িা গ্রহণ েকর োদে। আমাকির দলদখত প্রদিয়া ও েীদতমালা রকয়কে, গেগুকলা দেয়দমতভাক্ দেরীক্ষ্া েরা 
হয় এ্ং উযবতে পেবাকয় এই দেরীক্ষ্াগুকলা পেবাকলােো েরা হয়।  
 

কোগাণোণগর তথ্য 
আপোর গোকো অদযোর প্রকয়াগ েরকত ্া আমাকির গগাপেীয়তা দ্জ্ঞদি সম্পকেব  আপোর গোকো প্রে োেকল, ্া 
আপোর ্যদিগত তেয ্য্হার সম্পকেব  আপোর গোকো মতামত োেকল, ্া দেরাপত্তাজদেত গোকো দ্েয় সম্পকেব  
দরকপাটব  েরকত োইকল, আমাকির তেয সুরক্ষ্া অদ কসর সাকে Data.Protection@loungekey.com ঠিোোয় 

গোগাকোগ েরুে। 
 

তেয সুরক্ষ্া দ্দযর জেয, LOUNGE KEY LIMITED হকলা এমে এেটি গোম্পাদে ো 08792537 গোম্পাদে েম্বর 

সহ ইংলযাে ও ওকয়লকস দে্দন্ধত এ্ং Cutlers Exchange, 123 Houndsditch, London, EC3A 7BU, 

United Kingdom ঠিোোয় এর অদ স অ্দিত। 
 

উত্তর গপকয় েদি আপদে সন্তুষ্ট ো হে, তক্ আপদে ইে কমবশে েদমশোর’স অদ স (ICO)-এর সাকে গোগাকোগ 

েরকত পাকরে। আরও দ্স্তাদরত তেযhttps://ico.org.uk/ এ পাওয়া োক্। 
 

ক্তেশুণের সম্পক্ত থ ত তথ্য 
আমরা 18 ্ের ্য়কসর দেকে োকরা ্যদিগত তেয সজ্ঞাকে সংগ্রহ েদর ো ্া তার জেয অেুকরায েদর ো। আপোর 

্য়স েদি 18 ্েকরর েম হয়, তক্ আমাকির পদরকে্ার জেয দে্ন্ধে েরার অেুকরায েরক্ে ো ্া আপোর 

সম্পদেব ত গোকো ্যদিগত তেয আমাকির োকে পাঠাক্ে ো। আমরা েদি ্ঝুকত পাদর গে, আমরা 18 ্েকরর েম 

্য়সী গোকো দশশুর তেয সংগ্রহ েকরদে, তক্ েত দ্রুত সম্ভ্ আমরা গসই তেয মুকে গ ল্। আপোর েদি মকে হয় 

গে, 18 ্েকরর েম ্য়সী গোকো দশশু আমাকিরকে ্যদিগত তেয সর্রাহ েকরকে, তক্ অেুগ্রহ েকর েত দ্রুত 

সম্ভ্ আমাকির সাকে গোগাকোগ েরুে।  
 

স্বয়ংক্তিয় ক্তসদ্ধান্ত গ্রহে ও কপ্রাোইল ততক্তর  রা 
আমরা গপ্রা াইদলং ্া স্বয়ংদিয় দসদ্ধান্ত-গ্রহণ োেবিম সম্পদেব ত গোকো প্রদিয়ােরকণর সাকে সম্পৃি হই ো। 
 

আমাণের নীক্ততমালার পক্তরব্তথ ন 

আমরা আমাকির গগাপেীয়তা েীদতমালা দেয়দমতভাক্ পেবাকলােো েকর োদে এ্ং আমাকির গগাপেীয়তা দ্জ্ঞদিকত 

গোকো েতুে সংস্করণ আসকল আমরা তা আমাকির ওকয়্সাইকট প্রোশ ের্। এই গগাপেীয়তা দ্জ্ঞদিটি স্বকশে 

হালোগাি েরা হকয়কে 23 গশ মােব  2020 তাদরকখ।  
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