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 پالیسی 

 
کرتے ہیں جو آپ سے اس پالیسی کا مقصد یہ بتانا ہے کہ کمپنی کب، کیوں اور ہم ان معلومات پر کیسے کارروائی  

ہے۔ اس پالیسی  تیمتعلق ہو سکتی ہے )"ذاتی ڈیٹا"(۔ یہ آپ کے قانونی حقوق کے بارے میں بھی اہم معلومات فراہم کر
اور نہ ہی معلومات کے تحفظ کے قوانین کے تحت آپ کو   کا مقصد ہمارے ساتھ آپ کے کسی بھی معاہدے کی شرائط

ہے نہیں  تجاوزسے  حاصل ہونے والے حقوق  
 

کو بعض اوقات "ذاتی ڈیٹا" یا "ذاتی معلومات" کہا جاتا ہے۔ ہم کبھی کبھی اجتماعی کی معلومات اس پالیسی میں، آپ 
  کی ذاتی معلوماتکو سنبھالنے، جمع کرنے، محفوظ کرنے اور ذخیرہ کرنے یا اس طرح   معلوماتذاتی  کیطور پر آپ 

ے سکتے ہیں۔" جیسی کسی کارروائی کا بھی حوالہ داستعمال"  کے  
 

  ای کرتی ہوں شناخت یجو آپ ک یگں معلومات ہو یبھ یآپ سے متعلق کوئ  ُمراد یذات ے،یکے مقاصد کے ل یسیاس پال

نمبر شامل ہے۔  یمثال کے طور پر آپ کا نام، پتہ، شناخت ںیاور اس م ہوں یشناخت کر سکت  

 

 درخواست

 

شرائط کو قبول کرنا   یمعاہدے ک ےیکے لت کرنے ے تجارآپ کو پہل ےیکے ساتھ اکاؤنٹ کھولنے کے ل  کسیانسٹا فار

قسم   یاور اکاؤنٹ ک معلومات یذات یاکاؤنٹ کے مالک ک ںی فارم کو پُر کرنا ہوگا جس م اندراجہوگا۔ اس کے بعد، آپ کو 

  یتجا یآپ سے درخواست ک نے پر۔ درخواست فارم کو پُر کرںیکے ساتھ کھول رہے ہ یآپ کمپن کو بیان کرنا ہوگا جو

  یاور ضوابط ک نیسے متعلق قوان یفراہم یخدمات ک یاتیاور مال نےی درخواست کا جائزہ ل یکو آپ ک  یہے کہ کمپن

آپ سے   ںیخدمات کے بارے م یک یمعلومات کمپن یہ۔ فراہم کریںمعلومات  ذاتی ےیکرنے کے قابل بنانے کے ل لیتعم 

کی جا سکتی ہیں ی استعمالبھ ےیکرنے کے ل  ابطہر  

 

معلومات  کی ناختش یذات  

 

  یک یاور کمپن ےیکے ساتھ صرف اعداد و شمار کے مقاصد کے ل  قیفر سرےیطور پر قابل شناخت معلومات ت  یذات ہم

قبول کردہ جس کی پیشگی اجازت کہ استعمال کرتے حد تک  ان کو اسی اور ںیکوشش م   یمہم کو بہتر بنانے ک تشہیری

  یرابطے ک دائش،یپ  خینام، پتہ، تار  سےیج التیتفص یذات ںیلومات ممع ن۔ امیں لی گئی ہوتی ہےشرائط و ضوابط 

  ہی ان تکیہ  کنیل ںیمعلومات شامل ہ  یمال یضرور گر ی اثاثے اور واجبات اور د الت،یتفص یمالزمت ک الت،یتفص

درخواست   یات کمعلوم دیمز  ےیمدد کے ل اپنی ںیخدمات کو بہتر بنانے م یاپن ےیہے۔ وقتاً فوقتاً ہم آپ کے ل ںیمحدود نہ

۔ںیہکر سکتے   یبھ  
 

جنٹسیا  
 

  یکمپن  ہی ۔ ںی کا استعمال کرتے ہ  یکمپن  سنگی کارڈ پروس ےی نکالنے کے ل اکأونٹ سے رقم جمع کرنے اوررقم  ںی آپ کے اکاؤنٹ م ہم

علومات کو برقرار  طور پر قابل شناخت م یذات  پر عمل در آمد کے لئے یگی ادائ  یاور نکلوانے ک رقم جمع کروانے ںی آپ کے اکاؤنٹ م

۔ یاستعمال کرے گ ای  یکرے گ رہی ذخ ،یکرے گ ئری ش  یرکھے گ  

 

معقول حد تک   ےی تک کہ مذکورہ مقاصد کے ل جہاں یقابل شناخت معلومات کو برقرار رکھے گ یذات  یسی ا یکمپن  سنگی پروس کارڈ

ہو۔  یضرور   

  

کے اکأونٹ میں رقم جمع تاکہ آپ کے اکاؤنٹ   یکرے گ مفراہ کو  یکمپن  سنگی قابل شناخت معلومات کارڈ پروس یذات  یسی ا یکمپن 

رقم جمع کرنے اور نکالنے پر   ںی کے ساتھ اپنے اکاؤنٹ م یکمپن  عےی ۔ آپ اس کے ذرکروانے یا نکلوالنے کی کاروائی کی جاسکے

ںی ہ  تےی د یپر رضامند کی فراہمیقابل شناخت معلومات  یذات  ے ی کرنے کے ل یکارروائ   

 

https://www.instaforex.com/


 رازداری 

 

اداروں اور اس سے منسلک اس  ،یسمجھا جائے گا اور صرف کمپن ہیمعلومات کو خف  یذات  یبھ یہم کردہ کسفرا یآپ ک

  یجائے گا سوائے کس ایک ںی کو ظاہر نہ قی فر سرےیت یجائے گا اور کس ایک  ئری ش مابینشراکت داروں کے  یکے کاروبار

 ی۔ کمپنںیخدمات فراہم کرتے ہ  یاتیطور پر شمار کو جو مکمل قیفر سرےیت  ایکے تحت   یکارروائ  یقانون ای یٹری گولیر

پر   دیصوابد یک یکمپن جو جو مناسب سمجھے  ےیکے ل فریق یسیا یکس  ای ے،یمہم کو بہتر بنانے کے ل ٹنگی مارک یاپن

  یحاصل ک یآپ نے جن صفحات تک رسائ ںیکر سکتا ہے جس م اکٹھی معلومات یبھ سسٹم کنگیسائٹ ٹر بی۔ وہے

  بی و یاسے ہمار ںی۔ ہم جو معلومات حاصل کرتے ہ رہیوغ  کو تواتروزٹ   ا،یک افتیدر سےیکو ک ٹسائ ہے، آپ نے اس 

سے آپ سے رابطہ کرنے    قےیمناسب طر  یبھ یجاتا ہے اور ہم کس ایاستعمال ک ےیسائٹ کے مواد کو بہتر بنانے کے ل

  دیمف  ےیآپ کے ل ںیم الیو ہمارے خج ںیہ  ےاستعمال کر سکت ےیمعلومات فراہم کرنے کے ل یبھ یکوئ یسیاور آپ کو ا

ہے۔  یہو سکت  

 

رپورٹنگ  ڈٹیکر  

 

  یکو بھ  یکردہ کس اریطرف سے اخت یفرد ک یکس ای وں،یجنس یا یوال نےیحوالہ د ایرپورٹنگ  ڈٹیمعلومات کو کر یذات

ہے۔  ایگ  ایک انیب   جانب سے یمعاہدے ک ایکہ  فرد  سایجا سکتا ہے، ج ایظاہر ک  

 

 انتخاب / باہر نکلنا 

 

  ںیانہپر عمل کرتے ہوئے اتیہدا پیغام میں موجودکرنا چاہتے تو آپ ہر  ںیوصول نہ تشہیری مواد یکوئ دیآپ مز اگر

۔ںیکر سکتے ہانکار  وصول کرنے سے   

 

جمع   عہیکے ذر قیفر  سرےیت  یمعلومات کس یذات یکہ جب آپ ک یکوشش کرے گ یبنانے ک  ینیق یاس بات کو  یکمپن

انتخاب   رہتے ہوئے جائے گا، لہذا آپ باخبر ایہے تو آپ کو مطلع ک ںیسروس فراہم کنندہ نہ /جنٹیجائے جو ہمارا ا یک

۔ںیا نہ یجائے   ایک  ئریکے ساتھ ش قیاس معلومات کو اس فر ایکہ آ ںیکر سکتے ہ   
 

ز یکوک  

 

ہے۔ ہم اس سائٹ   یت جا  یمحفوظ ک  ےی رکھنے کے مقاصد کے ل کارڈی پر ر وٹری فائل ہے جو صارف کے کمپ   کسٹی ٹ  یچھوٹ  کی ا یکوک

 کہ ںی ہ  اکٹھاطور پر قابل شناخت معلومات سے  یذات  یبھ یمحفوظ کردہ معلومات کو کس ںی م زی ۔ ہم کوکںی استعمال کرتے ہ  زی پر کوک

۔ںی کرتے ہ  فراہمسائٹ پر   یجو آپ ہمار  

 

 ںی ختم نہ  یکوک یڈ یآئ  شنی تو س ںی رتے ہ ۔ جب آپ اپنا براؤزر بند کںی دونوں استعمال کرتے ہ  زیمستقل کوکاور  زیکوک یڈ یآئ شنی س ہم

عام طور پر   ںی "مدد" فائل م یبراؤزر ک ٹی ہے۔ آپ اپنے انٹرن  یمدت تک رہت  لی طو کی پر ا وی ہارڈ ڈرائ  یآپ ک یمستقل کوک کی ۔ ایہوت 

۔ںی کو ہٹا سکتے ہ  زی پر عمل کرکے مستقل کوک اتی فراہم کردہ ہدا  

  

کرنے   کی کو ٹر وںی کے مقام اور دلچسپ  نی اپنے صارف ںی ہم زی ۔ مستقل کوکںی تب کرتے ہ مر زی مستقل کوک ےی مقاصد کے ل یات ی شمار ہم

۔ ںی ہ  یبنات  یخدمات کے تجربے کو بڑھانے کے قابل بھ یسائٹ پر ہمار  یاور ان کو نشانہ بنانے اور ہمار  

 

۔ںی ال کر سکتے ہ سائٹ استعم یہمار یکے تحت، پھر بھ دی صوابد یتو آپ، ہمار ں،ی کو مسترد کرتے ہ  زی آپ کوک اگر  

 

کا   حاتی ترج یک زی کوک یکہ آپ اپن  ںی اور آپ کو متعلقہ معلومات اور ٹولز فراہم کرتے ہ  ںی کا مکمل احترام کرتے ہ  یسی وی پرائ  یآپ ک ہم

۔ںی کر سکتے ہ  سےی ک تنظیم



 

حفاظت اور تحفظ   یمعلومات ک یذات یآپ ک  

 

 سکیا ں،یمعلومات فراہم کرتے ہ  یآپ جو ذات ںیکے سلسلے م  ہونےسروسز کے صارف کے طور پر رجسٹر  ای سائٹ

سے محفوظ   قوںیطر یمعلومات کو کئ  یک شنیہے۔ رجسٹر کی جاتی یمعلومات کے طور پر درجہ بند یک شنیرجسٹر

حاصل کر سکتے   یمعلومات تک رسائ یک شنیرجسٹر  یاپن عےیجاتا ہے۔ آپ اپنے منتخب کردہ پاس ورڈ کے ذر ایک

  شنی۔ رجسٹرےیہونا چاہ  ںیپر ظاہر نہ  یڈ ہے اور صرف آپ کو معلوم ہے۔ آپ کا پاس ورڈ کسیٹ پیپاس ورڈ انکر  ہی۔ ںیہ

پاس ورڈ   ہی جاتا ہے جن تک صرف مجاز اہلکار ایسے محفوظ ک قےیمعلومات کو محفوظ سرورز پر محفوظ طر  یک

  یکمپن ہی  ونکہی ہے ک یت کوشش کر  یپور یکرنے ک ہیمعلومات کو خف یتمام ذات ی۔ کمپنںیرکھتے ہ  یرسائ عےیکے ذر

تمام    ےیسے روکنے کے ل  کھنےیمعلومات کو د یبھ یکس یسیکو ا  نیقیمجاز فر ریہے اور اس طرح غ یکو منتقل ہوت

ہے۔  یکرت ںیکوشش یضرور  

 

بنانے کے   ینی قیاس بات کو   یہے، کمپن ںیمعلومات نہ یک  شنیمعلومات کے حوالے سے جو کہ رجسٹر یکردہ ذات فراہم

موجود ہوں اور پاس ورڈ   یمعلومات محفوظ سرورز پر بھ یذات یسیہے کہ فراہم کردہ ا  یکرت ںیکوشش یضرور ےیل

کر  ںیحاصل نہ یمعلومات تک آپ آن الئن رسائ ناہو۔  ی دوبارہ قابل رسائ ےیصرف مجاز اہلکاروں کے ل عےیکے ذر

جائے گا۔ ایک ںیس ورڈ منتخب نہپا یکوئ ےیکرنے کے ل میترم  ںیم نا ای کھنے ی معلومات کو د نسکتے۔ لہذا، ا  

 
ی طور پر قابل شناخت معلومات تک رسائ ی ذات  

 

 لیتبد ںیسائٹ کے محفوظ حصے م بیتو آپ کو اسے و  ں،یہ  یہوت لیمعلومات تبد یذات شناخت کرنے والی یاگر آپ ک

ٹ پر فراہم کردہ سائ بی و یک  یکمپن ای اطالع کرسکتے ہیں کر کے لیم یہمارے کسٹمر سپورٹ کو ا  کرسکتے ہیں یا

۔ ےیمطلع کرنا چاہ  ںیمعلومات کا استعمال کرتے ہوئے ہم سے رابطہ کر کے ہم   

 

support@mail.instaforex.com  

 

کرنا  اکھٹااور  کو استعمال میں النا ٹایڈ یذات  

 

 یسے اپنے کاروبار نیجو ہم اپنے صارف ںیکرتے ہ  کاماور اس پر  ںیکرتے ہ   یاکٹھ معلوماات یمختلف قسم کے ذات ہم

۔ ںیوصول کرتے ہ عےیفارم کے ذر  ٹیسائٹ/پل ب یو  یاپن ںیتعلقات کے تناظر م  

 

جسے ہم   ںیکرتے ہ  یاور اس پر کارروائ  ںیاکٹھا کرتے ہ  یبھ  معلومات یاپنے خدمات فراہم کرنے والوں سے ذات ہم

اجازت ہے  یکرنے ک یاور اس پر کارروائ ں،ی طور پر حاصل کرتے ہ یقانون  

 

  ای)مثال کے طور پر، اکاؤنٹ  ںیہ  یکاؤنٹر پارٹ صارف ریغ ںیم نید نیکے ل صارف یکس ای ں،یہ صارفاگر آپ ممکنہ 

اجازت یک یگ یادائ   یورٹی ک ی ممکنہ س ای(  کشنزی کاؤنٹر ٹرانز ی( اور اوور د)سٔوفٹ کے ذریعہ یا نہیں رقم کا اجازت نامہ 

  یکس  ایفائدہ مند مالک  ای   جنٹیکا مجاز نمائندہ/ا یتہس یقانون  ایسہولت(  یک ڈٹیکر کی ضامن ا کیم کنندہ )مثالً، افراہ

ں یشامل ہو سکتے ہ ںیاس م ںیجو ہم جمع کرتے ہ معلومات یہے، متعلقہ ذات صارفممکنہ  کیا وشخص کا ج یقدرت  

 

 خیشناخت، تار  یاکاؤنٹ ک والے یگ یادائ یادیبن ،معلومات یخت(، شنالیم یفون، ا یلی)ٹ  التیتفص  یپتہ، رابطے ک نام،

عہدہ  یعوام اںینما ی، اگر آپ نے کوئخود کا روزگار مالزم/  ت،یثیح ی)شہر اور ملک(، ازدواج دائشیجائے پ دائش،یپ

]مثالً دستخط[ ٹایڈ یقیتصدرکھتے ہیں تو )پپس کے لئے( ، فیکٹا / سی آر ایس کی معلومات    

 

 ںیکرتے ہ  یآپ نمائندگ یادارے کو جس ک یاس قانون ای ںیو پروڈکٹس اور خدمات فراہم کرنے پر اتفاق کرتے ہجب ہم آپ ک

 کی  نکنگیب  ںیجس م یجائے گ یک یجائے گا اور اس پر کارروائ ایاکٹھا ک  معلومات کو یذات یتو اضاف ں،یفائدہ مند ہ  ای

ں یشامل ہو سکتے ہ ںیم ضمنفراہم کرنے کے  اتیسہول  

 
رہائش   یک  کسیٹ ،یآمدن یک  یکار ہیاور سرما یکار ہیسرما یذات ت،یملک  یک دادیجائ خ،ی تار  یروزگار ک ،یآمدن جودہمو

  ٹیہولڈرز کے کارپور  ئری ش/کٹرزی ]مثالً، ڈائر شنیپوز  یورک پرمٹ، مالزمت ک ای شناخت، رہائش  یک  کسیاور ٹ

کے مطابق[۔ ٹسیفک یسرٹ  
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۔یدرخواست کرے گ یک  معلومات یذات لیپس منظر کو ظاہر کرنے وا یور مالا یان کے معاش یکمپن ے،یکے ل افراد  

 

مصنوعات اور خدمات یک یاور شرح سود، کرنس یکار ہیسرما  

 
  یک ی: حصص، فنڈز اور شرح سود/کرنسںیشامل ہ ںی م نا ںیہم درخواست کر سکتے ہ یمعلومات جس ک مخصوص

آئی ایف آئی ڈی ایمعلم اور تجربہ )مثالً،  ںیمصنوعات کے بارے م اور   یحکمت عمل یک یکار ہی (، سرما ےیخدمات کے ل 

۔اہداف یذات و،یکا پورٹ فول یکار ہیسرما یدائرہ کار، ذات  
 

اں یذمہ دار یک  ٹایڈ  یذات  

 

جو   ےی فراہم کرنا چاہ  ںیہم معلومات یذات  اپنیآپ کو  ں،ی تعلقات کو آگے بڑھانے کے قابل ہو سک یہم آپ کے ساتھ کاروبار  تاکہ

 دی ۔ مزہیں یضرور  ےی کے ل یکارکردگ یک وںی ذمہ دار یمعاہدہ ک ی تعلقات کے مطلوبہ آغاز اور اس پر عمل درآمد اور ہمار یکاروبار

  یآپ ک ںی دفعات کے مطابق ضرورت ہے جو ہم یالنڈرنگ قانون ک  یمن  ن کیج ں،ی کرنے کے پابند ہ  ااکٹھ معلومات یذات  یسی کہ ہم ا ہی 

  ای  ںی معاہدہ کر یادارے کے ساتھ کوئ  یاس قانون  ای ے کا پابند کرتا ہے اس سے پہلے کہ ہم آپ کے ساتھ کرن  ق ی تصد یشناخت ک

معلومات   یشناخت  یادی کم از کم بن  ںی لہذا، آپ کو ہم  -ہیں فائدہ مند مالک ای  جنٹی آپ مجاز نمائندہ/ا ےی جس کے ل بنائیںتعلق  یکاروبار

کارڈ/پاسپورٹ، آپ کا پورا   ی: شناخت ںی ان تک محدود نہ  کنی کہ، ل سای ج ،یہوں گ یفراہم کرن  ںی شکل یادی بن  یمعلومات ک یشناخت  ای اور/

ہے۔  ای گ ای کہ اوپر بتا سای ج  ےی کرنے کے ل لی تعم یک وںی ذمہ دار یپتہ، قانون  ی)شہر اور ملک(، اور آپ رہائش دائشی نام، جائے پ   

 

  یقانون  یکس ای فرد کے طور پر،  کی تو ہم آپ کے ساتھ ا ں،ی کرتے ہ  ںی نہ فراہم  معلوماتمطلوبہ  ںی کہ اگر آپ ہم ںی براہ کرم نوٹ کر

اجازت   یرکھنے ک یجار ای تعلقات کے آغاز  یفائدہ مند مالک کے طور پر آپ کے ساتھ کاروبار ا ی  جنٹی ادارے کے مجاز نمائندے/ا

گے۔ ںی د  ںی نہ   

 

کے وصول کنندگان  معلومات یذات  

 

کے اندر   یکمپن کی ذاتی معلوماتکے دوران آپ  یکارکردگ  یککو ممکن بنانے  ںویذمہ دار یمعاہدہ اور قانون یہمار

کی ذاتی آپ  بھی ہے۔ مختلف خدمات فراہم کرنے والے اور فراہم کنندگان کی جاسکتی ہیںمختلف محکموں کو فراہم 

والے اور فراہم کنندگان کرنے  مسروس فراہ سےی۔ اںینبھا سک  اںیذمہ دار یتاکہ ہم اپن ںی کر سکتے ہ معلومات کا تقاضا

  یقانون کے مطابق رازدار معلومات کی حفاظت کےوہ قابل اطالق  عےیجس کے ذر ںی کے ساتھ معاہدہ کرتے ہ  یکمپن

۔ کر سکیںکے تحفظ کا مشاہدہ   معلوماتاور   

جو  ںیوجہ سے کر سکتے ہ  یک  یسے کس ںیان وجوہات م معلومات کی فراہمی ںیواضح رہے کہ ہم آپ کے بارے م

معاہدہ اور   یاگر ہم اپن  ایہے،   تقاضآ کیا جاتا یضرور  سایطور پر ا یاگر ہم سے قانون ای ں،یہ یگئ یک انیباوپر  ہاںی

مناسب اور   یاور وجہ سے کمپن یکس ایہے،  ید یرضامند یاگر آپ نے اپن ای ںیکے تحت مجاز ہ وںیذمہ دار یقانون

معلومات پر  ہمارے مقرر کردہ تمام  ےیکرنے کے ل یوائپر کارر   معلومات یطرف سے ذات یسمجھے۔ ہمار یضرور

۔ںیکرنے کے پابند ہ  لیتعم  یقانون ک معلومات کی حفاظت کےقابل اطالق  عےیمعاہدے اور قانون کے ذر عملداری کے  

 

مثال کے طور پر  ں،یکے وصول کنندگان ہو سکتے ہ ٹایڈ یمذکورہ باال حاالت کے تحت، ذات  
 

موجود ہے۔ یذمہ دار یقانون کیااس میں چونکہ  ز،یاور پبلک اتھارٹ  یٹر یلگویر گریاور د یسپروائزر  

 
ز، یجنسیا فرنسیر  ڈٹیکر  سےیج ے،یالنڈرنگ کے عمل کے ل  یمن ینٹیہمارے ا  

 
ر،یمش  یقانون یرونیب  

 
اور اکاؤنٹنٹ،  ٹریآڈ  

 
شنز، یآپر  ٹنگیمارک  

 
 فراڈ سے بچاؤ کے ادارے،

 

موثر    یخدمات ک یسہولت فراہم کرکے آپ کو ہمار ںیم  وںیگیمعاونت اور ادائمہارت، حل اور   یک یجو تکن اںیوہ کمپن 



۔ ںی ہ یمدد کرت یہمار ںیم یفراہم  

 

۔فراہمی  یک  ٹای ڈ یکو ذات میتنظ یاالقوام  نیب یکس  ایملک  سرےیت یکس  

 
کے احکامات   یکار ہیسرما ای  یگ ی ادائ یکہ آپ ک سےیجا سکتا ہے، ج ایمنتقل ک ںیممالک م  سرے یت  معلومات کو یکا ذات آپ

قانون کے تحت   کسی]مثالً، ٹ  ہوقانون کے تحت ضرورت   ی ک یمنتقل یک ان معلوماتاگر  ای   ےیپر عمل درآمد کرنے کے ل

  سرزیپروس ںیممالک م  سرےیہو۔ ت ید یرضامند یاپن ںیہم ایساء کرنے کے لئے جب آپ نے ای[ یذمہ دار یرپورٹنگ ک

  ںیکے سلسلے م کی معلومات کی فراہمیکرنے اور آپ  لی تعم یک  اراتیکے معتحفظ   کی مقامی معلومات کےاپنے ملک  

۔ںیمناسب تحفظات فراہم کرنے کے پابند ہ  

 

حد، اور پروفائلنگ کا استعمال  یک  یساز صلہیخودکار ف   

  
۔ ہم ںیرتے ہ ک ںیکا استعمال نہ یساز صلہیہم عام طور پر خودکار ف ں،یم نےیتعلقات قائم کرنے اور اسے انجام د یکاروبار

پہلوؤں )پروفائلنگ( کا اندازہ لگانے کے   یکچھ ذات جیساء کہ ں،یکر سکتے ہ  یپر خود بخود کارروائ کی کچھ معلوماتآپ 

۔ےینے کے لیانجام د ایمقصد کے ساتھ، آپ کے ساتھ معاہدہ کرنے،   

 

اور پروفائلنگ کا استعمال معلومات یذات ےیمقاصد کے ل تشہیری   

 

  ایجو آپ  ںیبتا سک ںیکے بارے م شکشوںیتاکہ آپ کو پروڈکٹس، سروسز اور پ ںیکر سکتے ہ استعمال کو یآپ کے ذات ہم

۔ںیکا حامل ہو سکتے ہ  یدلچسپ  ےیآپ کے کاروبار کے ل  

  یک زیآپ کو کس چ  ںیم الیجا سکے کہ ہمارے خ  ایاندازہ لگا ہیتاکہ  ںیکا مطالعہ کرتے ہ حّصوں یمعلومات کے کئ ہم

ہم   ،یعنیجاتا ہے،  ایپروفائلنگ کا استعمال ک  ں،یہے۔ کچھ معامالت م   یہو سکت یدلچسپ ایآپ کو ک ایہے  یضرورت ہو سکت

معلومات فراہم کرنے کے   یک  ٹنگیآپ کو پروڈکٹس پر ٹارگٹڈ مارک ہتاک ںیکرتے ہ سیکو خود بخود پروس کی معلوماتآپ 

جا سکے۔  ایپہلوؤں کا جائزہ ل  یکچھ ذات ےیل  

کرنے   سایا ںیاستعمال کرنا ہے جب ہم  ےیکے ل ریتشہ یمصنوعات اور خدمات ک یکو اپن کی ذاتیآپ  مقصد صرف ہمارا

کرنا ہمارے جائز مفاد  سایکہ ا ںیجب ہم سمجھتے ہ  ں،یبعض صورتوں م ا،یحاصل ہو،  یواضح رضامند یآپ ک ےیکے ل

ہے۔  ںیم  

  یک  معلومات یاپنے ذات ےیمقاصد کے ل تشہیری سے رابطہ کرکے  میسپورٹ ٹ  یک  یوقت کمپن یبھ یکو کس آپ

شامل ہے۔  یپروفائلنگ بھ ںیپر اعتراض کرنے کا حق ہے، جس م سنگیپروس  

 

 

مدت  یمعلومات رکھنے ک  یذات  

 

تعلق ہے۔ یکو اس وقت تک رکھنا ہے جب تک ہمارا آپ کے ساتھ کاروبار معلومات یمقصد آپ کے ذات ہمارا  

 

  کی معلوماتکے مطابق آپ   تیہدا یک  ٹریگولیکے ر یم ہونے کے بعد، ہم کمپنتعلقات خت  یکے ساتھ ہمارے کاروبار آپ

گے۔ ںی( سال تک رکھ5پانچ )  

 

کردہ متعلقہ  انیب  ںیم یسیپال  یسیوی جب تک کہ اس پرائ ںی رکھ سکتے ہ  ےیمدت کے ل لی طو  کیکو ا کی معلوماتآپ  ہم

اور   کسی ٹ سےیطرف سے ضرورت ہو ج ین ککہ قانو  سایضرورت ہو، اور ج یاس ک  ےی مقاصد کو پورا کرنے کے ل

ہے   اطالع دی گئیکہ آپ کو  سایج ای  ،کے لئے نیقوان کے  لیتعم یالنڈرنگ ک یمن ینٹیا ے، یاکاؤنٹنگ کے مقاصد کے ل  

 

 

 

 



 معلومات کے تحفظ کے حوالے سے حقوق 

 

ں یہ ذمہجو ہمارے  ںیحقوق ہ لیکے حوالے سے آپ کے درج ذ  معلومات یذات کی آپ  

 

ذاتی  آپ کو اس قابل بناتا ہے کہ مثال کے طور پر، اپنے  ہی - ںیحاصل کر  یتک رسائاپنی ذاتی معلومات الف (  

  اس کے  ںیکر رہے ہ  ی طور پر اس پر کارروائ یکہ ہم قانون ںیکر  کیچ ہیاور  ںیحاصل کر یکاپ کیا یکمعلومات  

ای میل کی جاسکتی ہے درخواست کیا   

 support@mail.instaforex.com یا  clients@mail.instaforex.com 

 

کہاں   ےیکے مقاصد کے ل  ٹنگی پر براہ راست مارک کی ذاتی معلومات  ہے کہ ہم آپ یکو اعتراض کرنے کا حق بھ آپ

سے متعلق ہے۔  ٹنگی براہ راست مارک ہی ونکہ یشامل ہے ک  یپروفائلنگ بھ ںیاس م ۔ںیکر رہے ہ استعمال  

  

آپ   ےی مقاصد کے ل سےیتو ہم ا ں،یپر اعتراض کرتے ہ عمل در آمد ےیکے مقاصد کے ل  ٹنگی آپ براہ راست مارک اگر

وجہ سے، وہ اس   یبھ یاگر، کس یہوگ ںیذمہ دار نہ ی گے۔ تاہم، کمپن ںیکو روک د معلومات پر عمل در آمد یذات یک

ناکام رہے۔ ںی روکنے م وکپر عمل در آمد  معلومات یذات کیآپ  ےیکے مقاصد کے ل  ٹنگیطرح کے مارک  

 

حاصل کرنے  جو   ںیم صورت یسیا کیا یک  ذاتی معلوماتآپ سے متعلق  -درخواست   یحاصل کرنے ک یکاپ کیاب( 

کو منتقل  موںی تنظ یکو دوسر کی معلوماتاور اس طرح  ہو تا جا  ایاور عام طور پر استعمال ک مناسب طور پر موجود ہو

 یہم خود دوسر تبراہ راس ذاتی معلوماتحاصل ہے کہ آپ کا  یحق بھ ہی۔ آپ کو درخواست کر سکتے  ےیکرنے کے ل

ہ  وجہ سے، و  یبھ یکس   جب کہ یہوگ ںیس وقت ذمہ دار نہاُ  یتاہم، کمپن ہمیں کہیںجن کا آپ  ںیکو منتقل کر موںی تنظ

ہو۔ یناکام رہ ںیکرنے م کو ادا یسے کس  ںیمذکورہ باال حقوق م  

 

کے سلسلے  پر عمل در آمد معلومات یذات یوقت اپن یبھ  یکس  - ںیاسے واپس لے ل ہو  ید  یپ نے جو رضامند ج( آ

 یطرح ک یبھ یکس یسے دستبردار یکہ رضامند ںی۔ نوٹ کر ںیاسے واپس لے ل یتھ یآپ نے د یجو رضامند ںیم

۔یکرے گ ںینہ  اثرکو مت  تیث یح یقانون  یک عمل در آمدمتفقہ  یبھ یسے پہلے کس خیتنس ای یداردستبر  

 

 ںیکے ہمارے استعمال کے بارے م  ذاتی معلومات یاگر آپ کو اپن ا،ی ے،یکو استعمال کرنے کے ل حق یبھ یکس اپنے

۔ںیسے رابطہ کر میکسٹمر سپورٹ ٹ یہمار کسی بھی سوال کی صورت میں براہ کرم   

clients@mail.instaforex.com 

 

۔ںیکوشش کرتے ہ  یطور پر حل کرنے ک یتمام درخواستوں کو فور یآپ ک ہم  

 

۔ہےناکام ر ںیکردہ حق کو پورا کرنے م انیوہ اوپر ب  وجہ سے یبھ یکس اگر کہ  یہوگ ںیذمہ دار نہ یکمپن تاہم،  

 

اور   ںیہ ےی کے تحفظ کے حقوق استعمال ک  معلومات تمام ای یبھ یکس اپنیاگر آپ نے  - درج کرنے کا حق تیشکاد( 

آپ کے   ںیاس بارے م اور ںیکو کس طرح استعمال کرتے ہ  کی ذاتی معلوماتکہ ہم آپ  ںیمحسوس کرتے ہ یپھر بھ

  تیشکا  تے ہوئےکر کملم  فارم کو تی شکا یہے، تو آپ کو ہمار ایک  ںیسے دور نہ قےیخدشات کو ہم نے مناسب طر

   کرنے کا حق حاصل ہے، جو آپ کو ہماری ویب  سائٹ  پر مل سکتا ہے

 

http://www.instaforex.com/ 

 

 

ی دستبردار یقانون   

 

ضرورت ہو   یکہ قانون ک  سایج ںیطور پر قابل شناخت معلومات کو ظاہر کرنے کا حق محفوظ رکھتے ہ یذات یآپ ک ہم

  ایحکم،  یعدالت ،یکارروائ یعدالت ای ہمارے حقوق کے تحفظ اور/  ظاہر کیا جاناکہ  ںیمجھتے ہہے اور جب ہم س یسکت

طرف سے   یک یکمپن ایہے،  ی ضرور ےیل کرنے کے لیتعم   یک یکارروائ یقانون یجانے وال یک شی سائٹ پر پ  بیو یہمار

کے   زیسائٹ پر موجود کوک بیو یوجہ سے۔ ہم اپن یدوسر یکس یجانے وال یسمجھ یکے تحت ضرور دیصوابد یاپن

ہے۔   ںینہ ایحاصل ہے  یرسائ  ںیہوں گے جن تک ہم ںینقصان کے ذمہ دار نہ ایمعلومات کے غلط استعمال  یذات ںیم  جےینت

ہوں گے جن پر  ںینقصان کے ذمہ دار نہ ایمعلومات کے غلط استعمال  یذات ںیم جےیکے نت زیسائٹ پر کوک بی و یہم اپن

آپ کے پاس ورڈ کے غلط   ےیمجاز استعمال کے ل  ریغ ای یقانون ریمعلومات کے غ یذات یہے۔ ہم آپ ک ںیہ ن ایہے   قابوہمارا 

mailto:support@mail.instaforex.com
mailto:clients@mail.instaforex.com
http://www.instaforex.com/


ہوں گے۔  ںیطور پر ذمہ دار نہ  یا حادثاتیسے  یتی بدن ،یتو الپرواہ  ایغلط جگہ پر،  ایاستعمال   

 

اں ی لیتبد  ںیم یسیاس پال  

 

جگہوں پر  گرید ایکو اس صفحہ،  وںیلیتو ہم ان تبد ں،یکرتے ہ  صلہیکرنے کا ف لیکو تبد یسی پال یسیوی پرائ یہم اپن اگر

اور یہ کہ   ںیجو ہم جمع کرتے ہآگہی ہوسکے معلومات سے  کو انتاکہ آپ  ںیہم مناسب سمجھتے ہ جہانگے  ںیکر شائع

۔ںیہا مکمل طور پر ظاہر کرتے ی یہم اسے جزو ںی اور کن حاالت م ں،یاستعمال کرتے ہ سےیک ان معلومات کوہم    . 

  

کہ اس کا   ںی۔ ہم آپ سے پرزور مطالبہ کرتے ہ ںیکرنے کا حق محفوظ رکھتے ہ میترم ںی م  یسیوقت اس پال یبھ یکس ہم

اپنے   ای عے،ی کے ذر لیم یا ہاں،یتو ہم آپ کو   ں،یکرتے ہ اںیلیتبد یماد ںیم یسی۔ اگر ہم اس پالرہیں  لیتے جائزہ اکثر

  ںیسے مطلع کر عےیاور ذر یجانے والے کس خیال کئے بمناس کے لئے یکمپن ای عے،ی نوٹس کے ذر کی پر ا جیہوم پ

 گے۔
 


