!यि$तगत जानकार, संकलन गन0 र 1योग गन0मा, हामीले के ग7ररहेका छ9 भ;ने बारेमा हामी =प?ट हुन
चाह;छ9 र हामीले यसलाई 1योग ग7ररहेको त7रका तपाDले बुEनुहु;छ भनी सुFनिGचत गनH चाह;छ9।
1. हामीले डाटा )कन संकलन गछ0?
1शंसकहKले FनLनMलNखत सPहतका QवMभ;न त7रकाहKबाट Lया;चे=टर Mसट, र Mसट, फुटबल Tुपसँग
अ;तरWXया गनH स$छन ्; Lयाचमा उपि=थत भएर, हा]ो आ_धका7रक वेबसाइटमा गएर, सामािजक Mमbडयामा
संलdन भएर, मोबाइलमा अ;तरWXया गरेर वा हा]ा सामुदाFयक कायHXमहKका सहभागी भएर।
यी अ;तरWXयाहKले हा]ा 1शंसकहK को हुन ् र FतनीहKले के चाह;छन ् भ;ने बारे मा जानकार, उfप;न गछH न ्।
यो जानकार,ले हामीलाई के-ले रा]ोसँग काम ग7ररहेको छ भनी बुEन, हा]ा उfपादनहKमा सुधार गनH र हामीले
सहायकको Kपमा !यि$तका अपेgाहK पूरा गछi भनी सुFनिGचत गनH मjदत गनH स$छ।
यसका अFत7र$त, 1शंसकको ला_ग Lया;चे=टर Mसट,सँग दताH गदाH धेरै लाभहK छन ्:
•

हा]ा इमेल समाचारपlहKमा समावेश ग7रएको Qवशेष समाचार

•

उfसाहपूणH 1Fत=पधाH र Fन:शुoक उपहार

•

हा]ो Mसट,जे;स pलेटफमH माफHत सा;दMभHक र !यि$तगीकरण ग7रएका सामTीमा पहुँच

•

हामीलाई अझ रा]ो $लब बनाउन मjदत गनHको ला_ग सव0gणहKमा सहभा_गता

•

तपाDसँग हुन स$ने कुनै सोधपूछहKको जवाफ Pदन सहायक सेवाहKलाई मjदत गन0

Lया;चे=टर Mसट, भनेको तपाDले उपलrध गराउनुभएको जानकार,को डाटा 'Fनय;lक' हो र हामीले कPहoयै
पFन तपाDको डाटा sबXt गन0छैन9।
2. हामीले के-क1ता डाटा संकलन गछ0?
तपाDले Lया;चे=टर Mसट,सँग दताH गदाH, हामीले तपाDले हामीलाई के-क=ता !यि$तगत QववरणहK Pदनुभएको
छ भनी दे खाउन 1ोफाइल प?ृ ठ MसजHना गछi, fयसलाई तपाDले आफूले चाहेको बेलामा सLपादन गनH
स$नह
ु ु ;छ। समय sबwदै जाँदा, हामीले तपाDको कारोबार सLब;धी इFतहास र तपाDले मनोरxजन Mलन स$ने
अनलाइन सामTी ज=ता तपाDको K_च र 1योगका थप डाटा हाइलाइट गन0छ9।
•

प4हलो नाम र प7छ8लो नाम: हामीले तपाDको नाम सोyछ9 जसकारण हामीले थप !यि$तगत
जानकार, र 1भावशाल, सेवा उपलrध गराउन स$छ9। हा]ो सहायक सेवा टोल,ले तपाD को हो भनी
_च;नेछ र तुz;तै तपाDका QववरणहKमा पहुँच गन0छ।

•

ज:म;म7त र ;ल<ग: यो जानकार, हा]ो 1शंसक आधार कसर, Qवकास हुँदैछ भ;ने बुEन र सरु gाको
ला_ग उपयोगी हु;छ। यसले तपाDलाई अझ रा]ा र थप बे=पोक Mसफा7रसहK 1दान गनH पFन मjदत

गछH । तपाDले ज;मPदनको स;दे श 1ाpत गन0 छनोट गनुHभएको छ भने हामीले तपाDलाई ज;मPदनको
स;दे श पFन पठाउनेछ9।
•

ठे गाना र 1थान: हामीले तपाDलाई उfपादनहK डेMलभर गनH आवGयक हुँदा यो Qवशेषगर, महwवपण
ू H
हु;छ। यो जानकार,ले संयु$त अ_धरा{य र QवGवभ7र हा]ा 1शंसकहK कहाँ-कहाँ अवि=थत छन ् भ;ने
बारेमा पFन बताउँ छ। फे7र यसले तपाDलाई थप सा;दMभHक जानकार, उपलrध गराउन पFन मjदत
गछH ।

हामीले हा]ा उfपादन र सेवाहK कसले 1योग गद| छ भ;ने बारे मा थप बुEन अ;य 1Fति?ठत ते}ो पg डाटा
}ोतहKबाट समय-समयमा तपाDको बारेमा अत7र$त जानकार, 1ाpत गनH स$छ9। यसले हामीलाई तपाDको
जीवनशैल, र K_चहKको बारेमा जा;न मjदत गछH र हामीले तपाDलाई थप सा;दMभHक 1=ताव र साग]ीहK
उपलrध गराउनको ला_ग कुकtहK र अनलाइन !यवहाराfमक Qव~ापन ज=ता समान 1Qव_धको साथमा यो
जानकार, 1योग गनH स$छ9। हा]ो कुकtहK सLब;धी नीFत मा यसको बारे मा थप QववरणहK छन ्।
तपाD कुनै पFन समयमा बाPहर Fन=केर वेबसाइट वा इमेलमाफHत पहुँच ग7रएको तपाDको 1ाथMमकता के;•मा
तपाDले के 1ाpत गनH स$नह
ु ु ;छ भ;ने कुरा छनोट गनH स$नह
ु ु ;छ।
3. हामीले संकलन गरे को डाटालाई के गछ0?
Lया;चे=टर Mसट,ले हामीले संकलन गरे को जानकार,लाई FनLनMलNखत त7रकाहKमा 1योग गन0छ:
•

हामीलाई हा]ा सामTी र उfपादन 1=ताव गन0 त7रकालाई Fनर,gण, QवGलेषण र सुधार गनH मjदत गनH

•

1शंसकहKलाई हा]ा bडिजटल उfपादन र सेवाहKका अ;तरWXयाfमक सुQवधाहKमा भाग Mलन
अनुमFत Pदन

•

1शंसकहKलाई थप !यि$त_गकरण ग7रएका अनुभवहK उपललrध गराउन, उदाहरणको ला_ग सामTी
र उfपादन सLब;धी Mसफा7रसहK गनH

•

हा]ो अनलाइन, टे Mलफोन र मेल €यानलहKमाफHत 1शंसकहKलाई सोधपूछ, उजुर, वा अनुरोधहKमा
अझ रा]ोसँग सहायता गनH

•

हामीलाई 1शंसकले अनुरोध गरे का उfपादन र सेवाहK पूFतH गनH अनुमFत Pदन, ज=तै Pटकट तथा
सामाTी

हामीले =प?ट, प•न सहज हुने 1योगका सतHहर र गोपFनयता नीFत Qवकास गनHको ला_ग पFन कडा प7र‚म
गरे का छ9 जसले हामीले तपाDको डाटासँग के गछi भ;ने बारेमा थप Qव=तत
ृ !याƒया गछH ।
हामीले तपाDको बारे मा राखेको जानकार, गलत छ ज=तो लागेमा तपाDले जानकार, हेनH र fयसलाई सध
ु ार गनH
वा मेटाउन अनुरोध गनH स$नुहु;छ। कृपया हा]ो सहायक सेवा टोल,लाई यहाँ सLपकH गनुHहोस ्

हामीले तपाDको डाटा कसर, „या…डल गरेका छ9 भ;ने बारे उजुर, गनH चाहनुहु;छ भने, तपाDले आ†नो डाटा
संरgण अ_धकार,, Simon Cliff लाई DPO@cityfootball.com मा सLपकH गनH स$नुहु;छ।

तपाD हा]ो जवाफसँग स;तु?ट हुनुहु;न वा हामीले कानून अनुसार तपाDको !यि$तगत डाटाको 1WXया
ग7ररहेका छै न9 भ;ने कुरामा QवGवास गनुHहु;छ भने, तपाDले जानकार, आयु$तको कायाHलय ("ICO")मा उजुर,
गनH स$नह
ु ु ;छ।
ICO का सLपकH QववरणहK FनLनानुसार छन ्:
जानकार, आयु$त
Wycliffe House
Water Lane,
Wilmslow
SK9 5AF

