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ਜੇਕਰ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਇਸਦ ੇਅੰਗਰੇਜ਼਼ੀ/ਚ਼ੀਨ਼ੀ ਭਾਸਾ ਵਾਲਾ ਰੂਪਾਾਂਤਰ (ਅਨੁਵਾਦ) ਵਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੇਜੋੜਤਾ ਜਾਾਂ ਵਖਰੇਵਾਾਂ ਹੈ ਤਾਾਂ 

ਅੰਗਰੇਜ਼਼ੀ/ਚ਼ੀਨ਼ੀ ਭਾਸਾ ਦਾ ਰੂਪਾਾਂਤਰ ਮੰਵਨਆ ਜਾਵੇਗਾ।  

 

ਕਡੋ ਆਫ ਬੈਂਵਕਗੰ ਪਰਕੈਵਿਸ ਦ ੇਆਮ ਵਸਧਾਾਂਤ (ਪਾਰਿ 1, ਸਕੈਸਨ 2)  

 

1. ਆਮ ਵਸਧਾਾਂਤ  

1.1. ਗਾਹਕਾਾਂ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਅਤ ੇਵਨਰਪਿੱਖ ਵਵਵਹਾਰ  

 

ਸੰਸਥਾਵਾਾਂ ਨੰੂ ਸਾਰੇ ਗਾਹਕਾਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਰਸਤੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੜਾਵਾਾਂ 'ਤੇ ਬਰਾਬਰ਼ੀ ਦਾ, ਈਮਾਨਦਾਰ਼ੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਵਨਰਪਿੱਖ ਰਪੂ ਨਾਲ ਵਵਵਹਾਰ 

ਕਰਨਾ ਚਾਹ਼ੀਦਾ ਹੈ। ਗਾਹਕਾਾਂ ਨਾਲ ਵਨਰਪਿੱਖ ਵਵਵਹਾਰ ਕਰਨਾ ਸਾਰ਼ੀਆਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਾਂ ਦੇ ਅਵਧਕਾਰਤ ਏਜੰਿਾਾਂ ਦੇ ਵਧ਼ੀਆ ਸੰਚਾਲਨ 

ਅਤੇ ਕਾਰਪਰੋੇਿ ਸਿੱਵਭਆਚਾਰ ਦਾ ਮਹਿੱਤਵਪੂਰਨ ਭਾਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹ਼ੀਦਾ ਹੈ। ਕਮਜੋ਼ਰ ਵਰਗਾਾਂ ਦ਼ੀਆਾਂ ਲੋੜਾਾਂ ਦੇ ਪਰਤ਼ੀ ਖਾਸ ਵਧਆਨ ਸਮਰਵਪਤ 

ਕ਼ੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹ਼ੀਦਾ ਹੈ।  

 

1.2. ਪਰਗਿਾਵਾ ਅਤ ੇਪਾਰਦਰਸਤਾ  

ਸੰਸਥਾਨਾਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਾਂ ਦੇ ਅਵਧਕਾਰਤ ਏਜੰਿਾਾਂ ਨੰੂ ਉਤਪਾਦਾਾਂ ਦ਼ੀਆਾਂ ਮੁਿੱਖ ਵਵਸੇਸਤਾਵਾਾਂ, ਜੋਖਮਾਾਂ ਅਤੇ ਸਰਤਾਾਂ, ਫ਼ੀਸਾਾਂ, ਕਮ਼ੀਸਨਾਾਂ ਜਾਾਂ ਖਰਵਚਆਾਂ ਨੰੂ 

ਵਨਸਵਚਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹ਼ੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪਸਿ ਤਰ਼ੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਸਣਾ ਚਾਹ਼ੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਗਾਹਕਾਾਂ ਨੰੂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣੇ ਚਾਹ਼ੀਦੇ 

ਹਨ। ਉਤਪਾਦਾਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਦ਼ੀ ਵਕਸਮ ਅਤੇ ਜੋਖਮਾਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਵਚਤ ਵਚਤਾਵਨ਼ੀਆਾਂ ਸਮੇਤ ਵਾਧੂ 

ਪਰਗਿਾਵੇ ਵਤਆਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹ਼ੀਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਅਵਧਕਾਰਤ ਏਜੰਿਾਾਂ ਦ਼ੀਆਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਾਂ ਵਿੱਲੋਂ  ਕ਼ੀਤ਼ੀ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਵਹਿੱਤ ਦੇ 

ਵਵਵਾਦਾਾਂ ਬਾਰੇ ਵ਼ੀ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਨ਼ੀ ਚਾਹ਼ੀਦ਼ੀ ਹੈ, ਵਜਹਨਾਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਵ਼ੀ ਉਤਪਾਦ ਵੇਵਚਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਾਹਕਾਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਸਤੇ 

ਦ ੇਸਾਰੇ ਪੜਾਵਾਾਂ 'ਤੇ ਉਵਚਤ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਨ਼ੀ ਚਾਹ਼ੀਦ਼ੀ ਹੈ। ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਰਚਾਰ ਸਬੰਧ਼ੀ ਸਾਰ਼ੀ ਸਮਿੱਗਰ਼ੀ ਸਹ਼ੀ, ਸੁਿੱਧ, ਸਮਝ 

ਆਉਣ ਯੋਗ ਹੋਈ ਚਾਹ਼ੀਦ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਚਾਹ਼ੀਦ਼ੀ। ਵਜਿੱਥੇ ਲਾਗੂ ਅਤੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਵਮਆਰ਼ੀਵਿਤ ਇਕਰਾਰ ਤੋਂ 

ਪਵਹਲਾਾਂ ਪਰਗਿਾਵਾ ਕਰਨ ਦ਼ੀਆਾਂ ਪਿੱਧਤ਼ੀਆਾਂ ਅਪਨਾਉਣ਼ੀਆਾਂ ਚਾਹ਼ੀਦ਼ੀਆਾਂ ਹਨ ਤਾਾਂ ਜੋ ਇਿੱਕ ੋਵਕਸਮ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਵਵਚਕਾਰ 

ਤੁਲਨਾ ਕ਼ੀਤ਼ੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਵਜਿੱਥੇ ਸਲਾਹ ਵਦਿੱਤ਼ੀ ਜਾਾਂਦ਼ੀ ਹੈ, ਸਲਾਹ ਵਿੱਧ ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਯਥਾਰਥਕ ਹੋਈ ਚਾਹ਼ੀਦ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਧਾਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਤਪਾਦ ਦ਼ੀ 

ਜਵਿਲਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੋਖਮਾਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗਾਹਕ ਦੇ ਆਰਵਥਕ ਉਦੇਸਾਾਂ, ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ, ਸਮਰਿੱਥਤਾਵਾਾਂ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵ 'ਤੇ ਵਵਚਾਰ 

ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗਾਹਕ ਦ਼ੀ ਪਰੋਫਾਈਲ 'ਤੇ ਆਧਾਵਰਤ ਹੋਣ਼ੀ ਚਾਹ਼ੀਦ਼ੀ ਹੈ। ਸੰਸਥਾਵਾਾਂ ਨੰੂ ਚਾਹ਼ੀਦਾ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਗਾਹਕਾਾਂ ਨੰੂ ਸੂਵਚਤ ਕਰਨ ਵਕ ਸੰਸਥਾਵਾਾਂ 

ਨੰੂ ਢੁਿੱਕਵੀਂ, ਸਹ਼ੀ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ਼ੀ ਹੈ।  

 

1.3. ਵਵਿੱਤ਼ੀ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਅਤ ੇਜਾਗਰਕੂਤਾ  

ਇਸ ਗਿੱਲ ਨੰੂ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਵਕ ਵਵਿੱਤ਼ੀ ਸਾਖਰਤਾ ਵਧਾਉਣ ਵਵਿੱਚ ਗਾਹਕਾਾਂ ਦ਼ੀਆਾਂ ਵ਼ੀ ਆਪਣ਼ੀਆਾਂ ਵਜੰ਼ਮੇਵਾਰ਼ੀਆਾਂ ਹੰੁਦ਼ੀਆਾਂ ਹਨ, ਸੰਸਥਾਵਾਾਂ ਨੰੂ ਵਵਿੱਤ਼ੀ 

ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ, ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਜੋਖਮਾਾਂ, ਵਵਿੱਤ਼ੀ ਜੋਖਮਾਾਂ ਅਤੇ ਮੌਵਕਆਾਂ ਨੰੂ ਸਹ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਣ, ਸੂਵਚਤ ਚੋਣਾਾਂ ਕਰਨ, ਇਹ 

ਜਾਣਨ ਵਕ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਵਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣ਼ੀ ਖੁਦ ਦ਼ੀ ਵਵਿੱਤ਼ੀ ਸਵਥਤ਼ੀ (ਤੰਦਰੁਸਤ਼ੀ) ਨੰੂ ਵਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਰਭਾਵ਼ੀ 

ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ, ਕੁਸਲਤਾਵਾਾਂ ਅਤੇ ਵਵਸਵਾਸ ਵਵਕਵਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਭਵਵਿੱਖ਼ੀ ਗਾਹਕਾਾਂ ਦ਼ੀ ਮਦਦ ਕਰਨ 

ਲਈ ਸਰਕਾਰ, ਵਨਯਾਮਕ ਸੰਸਥਾਵਾਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਾਂ ਸਬੰਵਧਤ ਵਹਿੱਤਧਾਰਕਾਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹ਼ੀਦਾ ਹੈ। ਖਪਤਕਾਰ ਦ਼ੀ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ 
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ਅਤੇ ਸਮਰਿੱਥਾ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਵਆਪਕ ਵਵਿੱਤ਼ੀ ਵਸਿੱਵਖਆ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਦ਼ੀ ਵਵਵਸਥਾ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕ਼ੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹ਼ੀਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ 

ਕਮਜੋ਼ਰ ਵਰਗਾਾਂ ਨੰੂ। ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰਿੱਵਖਆ, ਹਿੱਕਾਾਂ ਅਤੇ ਵਜੰ਼ਮੇਵਾਰ਼ੀਆਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪਸਿ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਗਾਹਕਾਾਂ ਲਈ ਆਸਾਨ਼ੀ ਨਾਲ ਪਹੰੁਚਯੋਗ ਹੋਣ਼ੀ 

ਚਾਹ਼ੀਦ਼ੀ ਹੈ।  

 

1.4. ਸਸੰਥਾਵਾਾਂ ਅਤ ੇਅਵਧਕਾਰਤ ਏਜਿੰਾਾਂ ਦਾ ਕਾਰਬੋਾਰ ਸਬਧੰ਼ੀ ਵਜ਼ਮੰਵੇਾਰ ਆਚਰਨ  

ਸੰਸਥਾਵਾਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਾਂ ਦੇ ਅਵਧਕਾਰਤ ਏਜੰਿਾਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਾਂ ਦੇ ਵਬਹਤਰ ਵਹਿੱਤ ਵਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਵਵਿੱਤ਼ੀ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰਿੱਵਖਆ 

ਨੰੂ ਕਾਇਮ ਰਿੱਖਣ ਲਈ ਵਜੰ਼ਮੇਵਾਰ ਹੋਣ ਲਈ ਯਥਾਰਥਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹ਼ੀਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਥਾਵਾਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਅਵਧਕਾਰਤ ਏਜੰਿਾਾਂ ਅਤੇ ਤ਼ੀਜ਼ੀ ਵਧਰ ਦੇ 

ਸੇਵਾ ਪਰਦਾਤਾਵਾਾਂ ਦ਼ੀਆਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਾਂ ਲਈ ਵ਼ੀ ਵਜੰ਼ਮੇਵਾਰ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹ਼ੀਦਾ ਹੈ। ਲੈਣ-ਦਣੇ ਦ਼ੀ ਵਕਸਮ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਾਂ ਵਿੱਲੋਂ  ਮੁਿੱਖ 

ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕ਼ੀਤ਼ੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਸੰਸਥਾਵਾਾਂ ਨੰੂ ਚਾਹ਼ੀਦਾ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਗਾਹਕਾਾਂ ਨੰੂ ਵਕਸੇ ਉਤਪਾਦ, ਸਲਾਹ ਜਾਾਂ ਸੇਵਾ ਦ਼ੀ 

ਪੇਸਕਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਾਂ ਗਾਹਕਾਾਂ ਦ਼ੀਆਾਂ ਵਵਿੱਤ਼ੀ ਸਮਰਥਤਾਵਾਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜਾਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਾਂਕਣ ਕਰਨ। ਸਿਾਫ (ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ, ਜੋ ਵਸਿੱਧੇ ਗਾਹਕਾਾਂ 

ਨਾਲ ਅੰਤਰਵਕਵਰਆ ਕਰਦਾ ਹੈ) ਪੂਰ਼ੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਵਸਿੱਵਖਅਤ ਅਤੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹ਼ੀਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਥਾਵਾਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਾਂ ਦੇ ਅਵਧਕਾਰਤ ਏਜੰਿਾਾਂ ਨੰੂ ਵਹਿੱਤਾਾਂ 

ਦ ੇਿਾਕਰੇ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਰਿੱਖਣ ਦ਼ੀ ਕੋਵਸਸ ਕਰਨ਼ੀ ਚਾਹ਼ੀਦ਼ੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਨਾ ਕ਼ੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਾਂ ਨੰੂ ਯਕ਼ੀਨ਼ੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹ਼ੀਦਾ 

ਹੈ ਵਕ ਸਹ਼ੀ ਪਰਗਿਾਵਾ ਅਤੇ ਅਵਜਹੇ ਵਵਵਾਦਾਾਂ ਨਾਲ ਵਨਪਿਣ ਲਈ ਜਾਾਂ ਉਤਪਾਦ, ਸਲਾਹ ਜਾਾਂ ਸੇਵਾ ਨੰੂ ਅਸਵ਼ੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਦਰੂਨ਼ੀ 

ਪਰਵਕਵਰਆਵਾਾਂ ਸਥਾਵਪਤ ਹਨ। ਸੰਸਥਾਵਾਾਂ ਦੇ ਸਿਾਫ ਅਤੇ ਵਜਿੱਥੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਾਂ ਦੇ ਅਵਧਕਾਰਤ ਏਜੰਿਾਾਂ ਲਈ ਵਮਹਨਤਾਨੇ ਦਾ ਢਾਾਂਚਾ 

ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਬੰਧ਼ੀ ਵਜੰ਼ਮੇਵਾਰ ਆਚਰਨ, ਖਪਤਕਾਰਾਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਨਰਪਿੱਖ ਵਵਵਹਾਰ ਲਈ ਉਤਸਾਵਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਵਹਿੱਤਾਾਂ ਦੇ ਿਾਕਰੇ ਤੋਂ 

ਬਚਣ ਲਈ ਵਤਆਰ ਕ਼ੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹ਼ੀਦਾ ਹੈ।  

 

1.5. ਧਖੋ ੇਅਤ ੇਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦ ੇਵਵਰੁਿੱਧ ਗਾਹਕ ਸਪੰਤ਼ੀਆਾਂ ਦ਼ੀ ਸਰੁਿੱਵਖਆ  

ਸੰਸਥਾਵਾਾਂ ਕੋਲ ਗਾਹਕਾਾਂ ਦ਼ੀਆਾਂ ਜਮਾਾਂ ਰਕਮਾਾਂ, ਬਚਤਾਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਾ੍ਾਂ ਦ਼ੀਆਾਂ ਹੋਰ ਵਵਿੱਤ਼ੀ ਸੰਪਤ਼ੀਆਾਂ ਦ਼ੀ ਸਹ਼ੀ ਢਗੰ ਅਤੇ ਉੱਚ ਕੋਿ਼ੀ ਦ਼ੀ 

ਵਨਸਵਚਤਤਾ ਨਾਲ ਰਿੱਵਖਆ ਕਰਨ ਲਈ, ਵਜਸ ਵਵਿੱਚ ਧੋਖ,ੇ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਜਾਾਂ ਹੋਰ ਗ਼ਲਤ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਰਿੱਵਖਆ ਵ਼ੀ ਸਾਮਲ ਹੈ, ਸਬੰਵਧਤ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ, 

ਵਨਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਰਿੱਵਖਆ ਪਰਵਕਵਰਆਵਾਾਂ ਸਥਾਵਪਤ ਹੋਈਆਾਂ ਚਾਹ਼ੀਦ਼ੀਆਾਂ ਹਨ।  

 

1.6. ਖਪਤਕਾਰ ਡਿੇਾ ਅਤ ੇਗਪੁਤਤਾ ਦ਼ੀ ਸਰੁਿੱਵਖਆ  

ਸੰਸਥਾਵਾਾਂ ਕੋਲ ਗਾਹਕਾਾਂ ਦ਼ੀ ਵਵਿੱਤ਼ੀ ਅਤੇ ਵਨਿੱਜ਼ੀ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਦ਼ੀ ਸੁਰਿੱਵਖਆ ਲਈ ਉਵਚਤ ਵਨਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਸੁਰਿੱਵਖਆ ਪਰਵਕਵਰਆਵਾਾਂ ਸਥਾਵਪਤ 

ਕ਼ੀਤ਼ੀਆਾਂ ਹੋਈਆਾਂ ਚਾਹ਼ੀਦ਼ੀਆਾਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਾਂ ਪਰਵਕਵਰਆਵਾਾਂ ਵਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲਾਗੂ ਵਵਧਾਨਾਾਂ ਦ਼ੀ ਪਾਲਣਾ ਹੋਈ ਚਾਹ਼ੀਦ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਾਂ 

ਉਦੇਸਾਾਂ ਨੰੂ ਵਨਸਵਚਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹ਼ੀਦਾ ਹੈ, ਵਜਹਨਾਾਂ ਲਈ ਡੇਿਾ ਇਕਿੱਤਰ ਕ਼ੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਪਰਵਕਵਰਆ ਕ਼ੀਤ਼ੀ ਜਾ ਸਕਦ਼ੀ ਹੈ, 

ਸਾਾਂਵਭਆ, ਵਰਵਤਆ ਅਤੇ ਪਰਗਿ ਕ਼ੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰਵਕਵਰਆਵਾਾਂ ਵਵਿੱਚ ਡੇਿਾ ਸਾਾਂਝਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੂਵਚਤ ਰਵਹਣ ਲਈ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੋਧ 

ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ/ਜਾਾਂ ਗ਼ਲਤ ਜਾਾਂ ਗੈ਼ਰਕਨੰੂਨ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਕਿੱਤਰ ਕ਼ੀਤੇ ਜਾਾਂ ਪਰਵਕਵਰਆ ਕ਼ੀਤੇ ਡੇਿੇ ਨੰੂ ਵਮਿਾਉਣ ਲਈ ਗਾਹਕਾਾਂ ਦੇ ਹਿੱਕਾਾਂ 

ਨੰੂ ਵ਼ੀ ਸਵ਼ੀਕਾਰ ਕ਼ੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹ਼ੀਦਾ ਹੈ।  

 

1.7.  ਵਸਕਾਇਤਾਾਂ ਵਨਪਿਾਉਣਾ ਅਤ ੇਸਧੋ  
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ਸੰਸਥਾਵਾਾਂ ਅਤੇ ਵਜਿੱਥੇ ਉਵਚਤ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਾਂ ਦੇ ਅਵਧਕਾਰਤ ਏਜੰਿਾਾਂ ਨੰੂ ਚਾਹ਼ੀਦਾ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਗਾਹਕਾਾਂ ਨੰੂ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ, ਵਸਕਾਇਤਾਾਂ ਕਰਨ, 

ਹਰਜਾਨਾ ਮੰਗਣ ਲਈ ਉਵਚਤ ਸਾਧਨ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਨ, ਜੋ ਪਹੰੁਚਯੋਗ, ਵਨਰਪਿੱਖ, ਜਵਾਬਦੇਹ, ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਕੁਸਲ ਹੋਣ। ਅਵਜਹੇ 

ਸਾਧਨਾਾਂ ਨੰੂ ਗਾਹਕਾਾਂ 'ਤੇ ਅਣਉਵਚਤ ਲਾਗਤ, ਦਰੇ਼ੀ ਜਾਾਂ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹ਼ੀਦਾ।  

 

1.8. ਪਰਤ਼ੀਯਗੋਤਾ  

ਸੰਸਥਾਵਾਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਾਂ ਨੰੂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ਼ੀ ਚਾਹ਼ੀਦ਼ੀ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਆਸਾਨ਼ੀ ਨਾਲ, ਉਵਚਤ ਅਤੇ ਪਵਹਲਾਾਂ ਪਰਗਿ ਕ਼ੀਤ਼ੀਆਾਂ ਲਾਗਤਾਾਂ 'ਤੇ 

ਉਤਪਾਦਾਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਾਂ ਦ਼ੀ ਖੋਜ, ਤੁਲਨਾ ਅਤੇ ਵਜਿੱਥੇ ਉਵਚਤ ਹੋਵੇ, ਬਦਲ਼ੀ ਕਰ ਸਕਣ।  


