
BIMA ලංකා ඉන්ෂුවරන්ෂස ්බ්රෝකර්ස් (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ් සමාගබ්ේ බ් ෞද්ගලිකත්ව 

ප්රති ත්තිය 

BIMA ලංකා ඉන්ෂුවරන්ෂස් බ්රෝකර්ස් (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ් සමාගම (“BIMA”) ඔබබ්ේ 

බ් ෞද්ගලිකත්වය ආරක්ෂා කිරිමට කැ වී සිටී. බ්මම බ් ෞද්ගලිකතාවය පිළිබඳ 

ප්රති ත්තිබ්යහි අයදුම් ත්රය සහ හිමිකම් ෑම් ආකෘති  ත්ර, දුරකථන ඇමතුම්, බ්ටක්ස්ට් 

 ණිවුඩ, විද්යුත් තැ ැල්  ණිවුඩ සහ බ්වනත් සන්ෂනබ්ේද්යන ක්රම ඇතුළුව බ්මම බ්වබ් 

අඩවිය සහ අ බ්ේ වයා ාරය හරහා බ් ෞද්ගලික ද්යත්ත අ  විසින්ෂ හසුරුවනු ලබන්ෂබ්න්ෂ 

බ්කබ්ලසින්ෂද්ය යන්ෂන විස්තර කරනු ලබයි.   

ඔබ විසින්ෂ, අ බ්ේ ඔප්පු ද්යරන්ෂනන්ෂ විසින්ෂ සහ අබ්ප්පක්ිත බ්ස්වාද්යාකයන්ෂ විසින්ෂ අ  බ්වත 

ලබාබ්ද්යන බ්තාරතුරුවල සම්ූර්ණත්වය ආරක්ෂා කර  වත්වාබ්ගන යාමට අ  බ් ාබ්රාන්ෂදු 

වන්ෂබ්නමු.  ඔවුන්ෂ විසින්ෂ ස යනු  ලබන බ්තාරතුරු අනවසර බ්හළිද්යරේ කිරීම් වලට යටත් 

බ්නාවනු ඇති බවට සහතික වීමට අ  අබ්ප්පක්ෂා කරන්ෂබ්නමු.  අ බ්ේ ඔප්පු ද්යරන්ෂනන්ෂබ්ේ 

සහ අබ්ප්පක්ිත බ්ස්වාද්යායකයින්ෂබ්ේ බ් ෞද්ගලික ද්යත්ත ලබා ගැනීම, ද්යරා සිටීම, සැකසුම 

සහ/බ්හෝ භාවිතය සම්බන්ෂධබ්යන්ෂ අ බ්ේ වගකීම් අ  හඳුනා ගන්ෂබ්නමු.  

අ බ්ේ අයදුම් ත්රය සහ හිමිකම් ආකෘති  ත්ර දුරකථන ඇමතුම්, බ්ටක්ස්ට්  ණිවුඩ, විද්යුත් 

තැ ැල්  ණිවුඩ සහ අබ්නකුත් සන්ෂිබ්ේද්යන ක්රම හරහා අ  ිරත වී සිටින අ බ්ේ 

බ්ස්වාවන්ෂ සහ ිෂ් ාද්යන භාවිත කිරීම මගින්ෂ ඔබ විසින්ෂ ස්බ්ේච්ඡාබ්වන්ෂ ඔබබ්ේ ද්යත්ත අ  

බ්වත ස යයි.  ඉල්ලා සිටි ද්යත්ත අ  බ්වත බ්නාසැ යීමට ඔබබ්ේ තීරණය කිරීම තුළින්ෂ ඔබ 

බ්වත උසස් තත්ත්වබ්ේ බ්ස්වා සැ යීමට අ බ්ේ උත්සාහය සීමා කරනු ඇති බවට වන 

අවබ්බෝධතාවය සහිතව ඉල්ලා සිටි ද්යත්ත අ  බ්වත බ්නාසැ යීමට ඔබ විසින්ෂ තීරණය කළ 

හැක.  ඔබබ්ේ ඔප්පුව/ඔප්පු පිළිබඳව බ්හෝ අ බ්ේ ිෂ් ාද්යන සහ බ්ස්වාවන්ෂ පිළිබඳව 

විස්තර සම්බන්ෂධබ්යන්ෂ විමසීම් කරන අවස්ථාබ්ේදී අ බ්ේ ිෂ් ාද්යන බ්හෝ බ්ස්වාවන්ෂ ඔබ 

විසින්ෂ බ්යාද්යා බ්නාගන්ෂබ්න්ෂ නම් සහ බ්යාද්යා ගන්ෂනා බ්තක් බ්හෝ කැමැත්බ්තන්ෂම බ්තාරතුරු 

බ්නාස යන්ෂබ්න්ෂ නම් බ්හෝ ස යන බ්තක් බ්මම බ්වඩ් අඩවිය හරහා බ්හෝ බ්වනත් කිසිඳු 

ආකාරයක් හරහා ඔබ ිසැකවම සහ සෘජුවම හඳුනාගනු ලබන ඔබබ්ගන්ෂ කිසිඳු 

බ්තාරතුරක් “BIMA” විසින්ෂ ලබා බ්නාගනු ඇත.  
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ඔබබ්ේ බ් ෞද්ගලික බ්තාරතුරු අ  බ්වත සැ යීම මගින්ෂ බ්මම ප්රති ත්තියට සහ අද්යාළ වන නීති 

සහ බ්රගුලාසිවලට අනකූලව බ්තාරතුරු ලබා ගන්ෂනා කාර්යය ඉටු කිරීමට අවශ්ය වන තාක්කල් 

ඔබබ්ේ බ්තාරතුරු “BIMA” විසින්ෂ රඳවා තබා බ්ගන බ්බද්යා ගනු ඇති/හවුබ්ල්  රිහරණය කරනු 

ඇති බවට ඔබ විසින්ෂ පිළිබ්ගන එකඟ වන්ෂබ්න්ෂය.  ලබා ගන්ෂනා ලද්ය ද්යත්තමාරු කරන අවස්ථාබ්ේදී 

“BIMA” හි  රිගණකය තුළ ද්යත්තවලට බ්භෞතික ප්රබ්ේශ්ය  සීමා කිරීම සහ සංබ්ේදී ද්යත්ත 

සංබ්ක්තවලට හැරවීම ඇතුළුව අනවසර සහ හදිසි ප්රබ්ේශ්, සැකසුම්, මකා ද්යැමීම්, නැතිවීම බ්හෝ 

භාවිත කිරීම වළක්වාලීමට සාධාරණ සහ සුදුසු ආරක්ිත ක්රියාමාර්ග “BIMA” විසින්ෂ අද්යාල කර 

ගනු ලබයි.  බ්තාරතුරු ලබා ගන්ෂනා ලද්ය අරමුණ සඳහා තවදුරටත් එම බ්තාරතුරු අවශ්ය බ්නාවන 

අවස්ථාබ්ේදී එම බ්තාරතුරු මකා ද්යැමීමට බ්හෝ විනාශ් කිරීමට සාධාරණ පියවර ගනු ඇත.  

බ්මම බ් ෞද්ගලිකභාවය පිළිබඳ ප්රති ත්තිය “BIMA” ිබ්යෝජිතයින්ෂ විසින්ෂ සිදු කරනු ලබන  රිදි 

ද්යත්ත ලබා ගැනීබ්ම් සහ වාර්තා ගත කිරීම සම්බන්ෂිත විකුණුම් සහ අබ්ලවිකරණ ක්රියාවන්ෂවලටද්ය 

අද්යාළ වන්ෂබ්න්ෂය.   

බ්මම ප්රති ත්තිය තුළින්ෂ (1) බ් ෞද්ගලික ද්යත්ත ලබා ගැනීම; (2) බ් ෞද්ගලික ද්යත්ත භාවිතය; (3) 

බ් ෞද්ගලික ද්යත්ත බ්බද්යා ගැනීම; (5) අ බ්ේ සන්ෂතකබ්ේ ඇති ඔබබ්ේ බ් ෞද්ගලික ද්යත්ත 

සම්බන්ෂධබ්යන්ෂ ආරක්ිත ක්රියාමාර්ග; (6) ඔබ විසින්ෂ ස යනු ලබන අබ්නකුත් තැනැත්තන්ෂ බ්වත 

අද්යාළ බ් ෞද්ගලික ද්යත්ත සම්බන්ෂධබ්යන්ෂ අ බ්ේ සැළකීම; (7) ඔබ සමඟ අ බ්ේ අබ්ලවිකරණ 

සන්ෂිබ්ේද්යනයන්ෂ සහ; (8) ප්රබ්ේශ්ය, ිවැරදි කිරීම, අරමුණ සහ ඉල්ලීම් ඉවත් කිරීම බ්මන්ෂම 

අ බ්ේ සන්ෂතකබ්ේ ඇති ඔබබ්ේ බ් ෞද්ගලික ද්යත්ත සම්බන්ෂධබ්යන්ෂ ඔබ විසින්ෂ මතු කළහැකි ප්රශ්්න 

බ්හෝ සැළකිලිමත් විය යුතු කරුණු විමසනු ලබන ආකාරය සම්බන්ෂධබ්යන්ෂ වන බ්තාරතුරු ඔබ 

බ්වත ස යන්ෂබ්න්ෂය.   

බ් ෞද්ගලික දත්ත ලබා ගැනීම  

“බ් ෞද්ගලික බ්තාරතුරු යනු”, ද්රවයමය ආකාරබ්යන්ෂ වාර්තාගත වී ඇති බ්හෝ බ්නාමැති, ඒ තුළින්ෂ 

ඔබබ්ේ අනනයතාවය  ැහැදිලි වන බ්හෝ එම බ්තාරතුරු රඳවා බ්ගන සිටින ස්ථතිය මගින්ෂ 

සාධාරණ බ්ලස සහ සෘජුව තහවුරු කරගත හැකි බ්හෝ අබ්නක් බ්තාරතුරු සමඟ ගත් කළ ඔබව 

සෘජුව සහ ිශ්්ිතව හඳුනාගනු ලබන ඕනෑම බ්තාරතුරකි.“සංබ්ේදී බ් ෞද්ගලික බ්තාරතුරු” 

යනුබ්වන්ෂ සඳහන්ෂ වන්ෂබ්න්ෂ” (i) ඔබබ්ේ ජාතිය පිළිබඳව, ජන වර්ගබ්ේ ආරම්භ පිළිබඳව, විවාහක 

තත්ත්වය, වයස පිළිබඳව, වර්ණය සහ ආගමික, ද්යාර්ශ්ික බ්හෝ බ්ද්ශ් ාලන අනුබැඳිම් පිළිබඳව; 

(ii) ඔබබ්ේ බ්සෞඛ්ය, අධයා නය, ජානමය බ්හෝ ලිංගික ජීවිතය බ්හෝ ඔබ විසින්ෂ සිදුකර ඇති බ්හෝ 

සිදුකර ඇතැයි කියා ාන ඕනෑම වරද්යක් සඳහා වූ ඔිනෑම නීති කෘතියක් පිළිබඳව, එම නීති කෘතීන්ෂ 
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අවසන්ෂ කිරීම බ්හෝ එවැි නීති කෘතින්ෂ වලදී ඔිනෑම අිකරණයක ද්යඬුවම පිළිබඳව සහ (iii) සමාජ 

ආරක්ෂක අංක, බ් ර සහ වර්තමාන බ්සෞඛ්ය වාර්තා, බල ත්ර බ්හෝ ඒවාබ්ේ අ ලා නයන්ෂ, 

අත්හිටුවීම් බ්හෝ ඉවත් කර ගැනීම් සහ බදු වාර්තා ඇතුළුව නමුත් ඒවාට සීමා බ්නාවී ඔබ බ්වත යම් 

රජබ්ේ ආයතනයක් විසින්ෂ ිකුත් කළ බ් ෞද්ගලික බ්තාරතුරු පිළිබඳවය.  බ්මහි සඳහන්ෂ  රිදි 

“බ් ෞද්ගලික ද්යත්ත” මගින්ෂ සඳහන්ෂ කරනු ලබන්ෂබ්න්ෂ සියලු වර්ගවල බ් ෞද්ගලික බ්තාරතුරු 

පිළිබඳවය.   

 ාරිබ්භෝගිකබ්යක්, රක්ිත ුද්ගලබ්යක්, හිමිකම් ාන තැනැත්බ්තක්, වාණිජමය තැරැේකරුබ්වක් 

බ්හෝ අ  සමඟ ගනුබ්ද්යනු කරන බ්වනත් අබ්යකු වශ්බ්යන්ෂ ඔබ පිළිබඳව සහ ඔබබ්ේ යැබ් න්ෂනන්ෂ 

පිළිබඳව ලබාගත් බ් ෞද්ගලික බ්තාරතුරු අතරට  හත බ්තාරතුරු ඇතුලත් විය හැක.  එනම්,  

01. සාමාන්ය බ්තාරතුරු සහ සේබන්ෂධ කරගත හැකි බ්තාරතුරු  

ඔබබ්ේ නම, ලිපිනය, විද්යුත් තැ ැල් ලිපිනය සහ දුරකථන විස්තර; ස්ී ුරුෂභාවය;  විවාහක 

අවිවාහක තත්ත්වය;  වුබ්ල් තත්ත්වය; උ න්ෂදිනය; මුර ද්ය; අධයා න  සුබිම; බ්භෞතික 

උ ලක්ෂණ; රිය  ැද්යවීම සහ බ්වනත් ක්රියාකාරකම් වාර්තා; ඡායාරූ ; රැකියා ඉතිහාසය; ද්යක්ෂතා 

සහ  ළුරුද්ද්ය; වෘත්තීය බල ත්ර සහ අනුබැඳීම් ඔප්පු ද්යරන්ෂනාට, රක්ිතයාට බ්හෝ 

හිමිකම් ාන්ෂනාට ඇති සම්බන්ෂධතාව සහ මරණය, තුවාලය බ්හෝ ආබාිත තත්ත්වය පිළිබඳ දිනය 

සහ බ්හ්තුව.  

02. රාජ්ය ආයතන් බ්හෝ නිබ්ේජිත ආයතන් විසින්ෂ නිකුත් කළ හඳුන්ා ගැනීබ්ේ අංක  

සමාජ ආරක්ෂණ අංකය; මුර ද්ය අංකය; බදු හඳුනා ගැනීබ්ම් අංකය; හමුද්යා හඳුනා ගැනීම් අංකය; 

බ්හෝ රියදුරු බ්හෝ බ්වනත් බල ත්ර අංකය  

03. මූලය බ්තාරතුරු සහ ගිණුේ විස්තර  

බ්ගවීම් කාඩ් ත් අංකය; බැංකු ගිණුම් අංකය සහ ගිණුම් විස්තර; ණය ඉතිහාසය සහ ණය 

අයගණන ආද්යායම; විද්යුත්  සුබිම් ගිණුම් අංකය සහ බ්වනත් මූලය බ්තාරතුරු 
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04. වවදය තත්ත්වය සහ බ්සෞඛ්ය තත්ත්වය  

වර්තමාන බ්හෝ කලින්ෂ ශ්ාරීරික බ්හෝ මානසික බ්හෝ වවද්යය තත්ත්වය; බ්සෞඛ්ය තත්ත්වය; තුවාල 

බ්හෝ ආබාිත තත්ත්ව බ්තාරතුරු; සිදුකරන ලද්ය වවද්යය ක්රියා ටි ාටිය; බ් ෞද්ගලික ුරුදු 

(උද්යාහරණයක් වශ්බ්යන්ෂ දුම්ීම බ්හෝ මත් ැන්ෂ  ානය කිරීම); බ්බබ්හත් වට්බ්ටෝරු බ්තාරතුරු 

වවද්යය ඉතිහාසය  

05. බ්වන්ත් සංබ්ේදී බ්තාරතුරු  

යම් අවසථ්ාවන්ෂහිදී ඔබබ්ේ වෘත්තීය සමාජිකත්වය, ආගමික විශ්්වාසය, බ්ද්ශ් ාලික මතවාද්යයන්ෂ, 

 වුබ්ල් බ්සෞඛ්ය ඉතිහාසය බ්හෝ ජානමය බ්තාරතුරු පිළිබඳ සංබ්ේදී බ්තාරතුරු අ  බ්වත ලැබිය 

හැක. අතිබ්ර්කව වංචා වළක්වා ගැනීම, බ්සායා ගැනීම සහ විමර්ශ්නය කිරීම ක්රියාවලිබ්ේදී ඔබබ්ේ 

අ රාධමය නඩු වාර්තා බ්හෝ සිවිල් නඩු වාර්තාවල ඉතිහාසය පිළිබඳව අ  විසින්ෂ බ්තාරතුරු 

ලබාගත හැකිය.  ඔබ විසින්ෂ සංබ්ේදී බ්තාරතුරු අ  බ්වත ස්බ්ේච්ඡාබ්වන්ෂ ස යනු ලබන්ෂබ්න්ෂ නම් 

(ඔබබ්ේ ආගමික විශ්්වාසය මත  ද්යනම්ව වවද්යය ප්රතිකාරවලදී ඔබ වඩාත් කැමති කරුණු වැි) 

සංබ්ේදී බ්තාරතුරු ද්ය අ  විසින්ෂ ලබාගත හැක.  

06. දුරකථන්  ටිගත කිරීේ සහ අබ්න්කුත් සන්ෂනිබ්ේදන්යන්ෂ  

අ බ්ේ ිබ්යෝජිතයන්ෂ බ්වත බ්හෝ ඇමතුම් මධයස්ථාන බ්වත දුරකථන ඇමතුම්  ටිගත කිරීම් බ්හෝ 

අ බ්ේ සමාගබ්ම් ඕනෑම ිබ්යෝජිතබ්යක් සමඟ බ්හෝ අ  බ්වනුබ්වන්ෂ ගනුබ්ද්යනු කරන ඕනැම 

තුන්ෂවන  ාර්ශ්වයක් සමඟ ඩිජිටල් ආකාරබ්යන්ෂ බ්හෝ අනයාකාරබ්යන්ෂ ඕනෑම බ්වනත් ආකාරයක 

 ණිවුඩ හුවමාරුවක්.  

07. නිෂ් ාදන්ය සහ බ්ස්වාවන්ෂ සැ යීමට අ ට හැකි වන් බ්තාරතුරු  

බ්ද් ල; ඔබ විසින්ෂ රක්ෂණය කිරීමට කැමති ුද්ගල කණ්ඩායම්වල වයස; ඔප්පු සහ හිමිකම් ෑම් 

අංක; ආවරණය/ආවරණ/උ ද්රව විස්තර;  ාඩු  පිළිබඳ බ්හ්තුව; ූර්ව අනතුරු බ්හෝ අලාභ 

ඉතිහාසය; සංවිධානයක අධයක්ෂවරබ්යක් බ්හෝ හවුල්කරුබ්වක් බ්හෝ බ්වනත් හිමිකාරත්වයක් 

බ්හෝ කළමනාකරණ බැඳියාවක් වශ්බ්යන්ෂ වන ඔබබ්ේ තත්ත්වය සහ ඔබ ද්යරා සිටින බ්වනත් 

රක්ෂණයක්. 
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08. අබ්ලවිකරණ අභිරුචීන්ෂ සහ ගනුබ්දනුකාර ප්රතිචාර  

ඔබ විසින්ෂ ඔබබ්ේ අබ්ලවිකරණ අභිරුචීන්ෂ, තරඟයකට බ්හෝ දිනුම් ඇදීමකට බ්හෝ බ්වනත් 

අබ්ලවිකරණ ප්රවර්ධනයකට ඇතුළුවීම බ්හෝ සබ්්ේච්ඡා ගනුබ්ද්යනුකාර තෘප්පතිමත් කිරීබ්ම් 

සමීක්ෂණයකට ප්රතිචාර ඔබ විසින්ෂ අ  බ්වත ද්යැනුම්දීමට සළස්වනු ඇත.  

බ් ෞද්ගලික දත්ත භාවිතය  

ඔබබ්ේ රක්ෂණ අවශ්යතා අවබ්බෝධ කරබ්ගන උසස් තත්ත්වබ්ේ ගනුබ්ද්යනුකාර බ්ස්වා සහ 

ිෂ් ාද්යනයන්ෂ සැ යීම සඳහා අ  හට අද්යාල සහ වැද්යගත් වන බවට අ  විශ්්වාස කරනු ලබන 

බ් ෞද්ගලික ද්යත්ත  මණක් “BIMA” විසින්ෂ ලබාගනු ඇත. බ්ම් සම්බන්ෂධබ්යන්ෂ බ් ෞද්ගලික 

ද්යත්තයන්ෂ ලබාබ්ගන “BIMA” විසින්ෂ සහ එහි අනුබද්ධ ආයතනයන්ෂ විසින්ෂ භාවිත කරනු ලබන 

විබ්ශ්්ිත කාර්යයන්ෂ  හත  රිදි වන්ෂබ්න්ෂය.  

• ඔබ ලියා දිංි වී ඇති ිෂ් ාද්යන සහ බ්ස්වා සැ යීම (රක්ෂණය සහ බ්සෞඛ්ය ඇතුළුව 

නමුත් ඊට සීමා බ්නාවී)  

• අ බ්ේ වයා ාර බ්මබ්හයුම් කටයුතු  ැවැත්වීබ්ම්දී ඔබ සහ අබ්නකුත් තැනැත්තන්ෂ සමඟ 

සන්ෂිබ්ේද්යනය කිරිම  

• අ බ්ේ ප්රති ත්තිවල, බ්වනත් ියමයන්ෂ සහ බ්කාන්ෂබ්ද්සිවල අබ්නකුත්  රි ාලනමය 

බ්තාරතුරුවල බ්වනස්වීම් සම්බන්ෂධබ්යන්ෂ වැද්යගත් බ්තාරතුරු ඔබ බ්වත යැවීම  

• හිමිකම් තක්බ්ස්රුව, ක්රියාවලිය සහ බ්ගවා පියවීම ඇතුළුව රක්ෂණ සහ ආශ්රිත බ්ස්වාවන්ෂ 

ස යනවාද්ය නැද්ද්ය යන්ෂන පිළිබඳව තීරණ ගැනීම  

• බ්ගවීම් සැළසුම් සම්බන්ෂධබ්යන්ෂ ඔබබ්ේ සුදුසුකම් තක්බ්ස්රු කිරීම සහ ඔබබ්ේ වාරිකය 

සහ අබ්නකුත් බ්ගවීම් සැකසීම  

• වංචාව සහ මුද්යල් විශුද්ිකරණය ඇතුළු අ රාධ වළක්වාලීම බ්සායා ගැනීම සහ 

විමර්ශ්නය කිරීම සහ වාණිජ අවද්යානම් විශ්්බ්ල්ෂණය කර කළමනාකරණය කිරීම  

• බ්වබ්ළඳබ් ාළ  ර්බ්ේෂණ සහ විශ්්බ්ල්ෂණයන්ෂ සිදු කිරිම  

• ිෂ් ාද්යනයන්ෂ සහ බ්ස්වා අබ්ලවි කිරීම සඳහා ඔබබ්ේ සුදුසුකම ද්යැක්බ්වන අ  සන්ෂතකබ්ේ 

ඇති බ්තාරතුරුවලට අනුකූලව ඔබ බ්වත අබ්ලවිකරණ බ්තාරතුරු සැ යීම (බ්තෝරාගත් 
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තුන්ෂවන  ාර්ශ්ව හවුල්කරුවන්ෂ විසින්ෂ ඉදිරි ත් කරන බ්වනත් ිෂ් ාද්යන සහ බ්ස්වා 

පිළිබඳ බ්තාරතුරු ඇතුළත්ව)  

• ඔබ සහභාගී වන තරඟ, දිනුම් ඇදීම් සහ සමාන ප්රවර්ධනයන්ෂ  ාලනය කිරීම  

• අ බ්ේ යටිතල  හසුකම් සහ වයා ාර බ්මබ්හයුම් කටයුතු  ාලනය සහ විගණනය; මූලය 

සහ ගිණුම්කරණය; බිල්කරණය සහ එකතු කිරීම්; බ්තාරතුරු තාක්ෂණ  ද්ධති; ද්යත්ත සහ 

බ්වබ් අඩවි සත්කාරකරණය; වයා ාර අවිච්ින්ෂතනාව; සහ වාර්තා බ්ල්ඛ්න සහ මුද්රණ 

කළමනාකරණයට අද්යාළ අභයන්ෂතර ප්රති ත්ති සමඟ ක්රියා ටි ාටීන්ෂ ඇතුළුව ඒවාට 

අනුකුලව කටුතු කිරීම  

•  ැමිණිලි විසඳීම සහ  ද්යත්ත ප්රබ්ේශ්ය සහ ිවැරදි කිරීම සඳහා ඉල්ලීම් හැසිරවීම  

• මුද්යල් විශුද්ිකරණයට එබ්රහි සහ ත්රස්තවාද්යයට එබ්රහි කරුණු වලට අද්යාළ වන නීති සහ 

ියාමන වගකීම්වලට (ඔබ  දිංි රබ්ටන්ෂ බැහැර නීති ඇතුළුව) අනුකූලව කටයුතු කිරීම;  

වනතික ක්රියාවලීන්ෂට අනුකූලව කටයුතු කිරීම; සහ මහජනතාවබ්ගන්ෂ සහ රාජය බලධාරී 

ආයතන වලින්ෂ  (ඔබ  දිංි රබ්ටන්ෂ බැහැර ඒවා ඇතුළුව) ඉල්ලීම් වලට ප්රතිචාර ද්යැක්වීම 

• වනතික අයිතිවාසිකම් පිහිටුවීම සහ ආරක්ෂා කිරීම; අ බ්ේ බ්මබ්හයුම් කටයුතු බ්හෝ 

අ බ්ේ ඕනෑම සමාගමක බ්හෝ රක්ෂණ වයා ාර හවුල්කරුබ්වකුබ්ේ බ්මබ්හයුම් කටයුතු, 

අ බ්ේ අයිතිවාසිකම්, බ් ෞද්ගලිකත්වය, ආරක්ෂාව බ්හෝ බ්ද් ල, අ බ්ේ සමූහ වයා ාර 

සමාගම්වල, ඔබබ්ේ බ්හෝ අන්ෂ අයබ්ේ බ්ද් ල ආරක්ෂා කිරීම සහ තිබ්බන ප්රතිකර්ම 

බ්සායා යාම බ්හෝ අ බ්ේ හාි සීමා කිරීම  

බ් ෞද්ගලික දත්ත බ්බදා ගැනීම (sharing) 

“BIMA” විසින්ෂ ඔබබ්ේ බ් ෞද්ගලික ද්යත්ත  හත සඳහන්ෂ අයවලුන්ෂ බ්වත ලබා ගැනීමට සලස්වනු 

ඇත; 

• අ බ්ේ සමූහ වයා ාරබ්ේ සමාගේ  

බ් ෞද්ගලික ද්යත්ත හවුබ්ල් භාවිත කිරීම සම්බන්ෂධබ්යන්ෂ වන කළමනාකරීත්වය සහ ආරක්ෂාව 

සම්බන්ෂධබ්යන්ෂ “BIMA” වගකිය යුතු වන්ෂබ්න්ෂය.  “BIMA” තුළ ඇති බ් ෞද්ලික ද්යත්තවලට 

ප්රබ්ේශ්ය අ බ්ේ වයා ාර කාර්යයන්ෂ සඳහා බ්තාරතුරුවලට ප්රබ්ේශ්ය ලබා ගැනීමට අවශ්යතාවක් 

ඇති සුදුසු පිරිස් බ්හෝ ුද්ගලයන්ෂට සීමා කරනු ලැබ්බ්.  
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• අබ්න්කුත් රක්ෂණ සහ බ්බදා හැරීේ  ාර්ශවයන්ෂ  

රක්ෂණ ිෂ් ාද්යනයන්ෂ අබ්ලවි කිරීබ්ම් සහ විකිණීම සහ හිමිකමි ෑම් සැකසීම් කාර්යබ්ේදී 

“BIMA” විසින්ෂ බ්වනත් රක්ෂකයන්ෂ, ප්රතිරක්ෂකයන්ෂ, රක්ෂණ සහ ප්රතිරක්ෂණ තැරැේකරුවන්ෂ 

සහ බ්වනත් අතරමැදියන්ෂ සහ ිබ්යෝජිතයන්ෂ,  ත්කළ ිබ්යෝජිතයන්ෂ, බ්බද්යා හරින්ෂනන්ෂ, සබඳතා 

අබ්ලවිකරණ හවුල්කරුවන්ෂ සහ මූලය ආයතන ආරක්ෂක ආයතන සහ බ්වනත් වයා ාර 

හවුල්කරුවන්ෂ වැි තුන්ෂවන  ාර්ශ්වයන්ෂ බ්වත බ් ෞද්ගලික ද්යත්ත ලබා ගැනීමට සැළැස්විය හැක.  

අ බ්ේ බ්ස්වා සැ යුේකරුවන්ෂ  

• දුකථන සන්ෂිබ්ේද්යන සමාගම්, මූලය බ්ස්වා සැ යුම්කරුවන්ෂ, විද්යුත් වාණිජ ස්ථතීන්ෂ, 

වවද්යය වෘත්තිකයින්ෂ, ගණකාිකාරීවරුන්ෂ, ආයුගණකයින්ෂ, විගණකවරුන්ෂ, 

විබ්ශ්්ෂඥවරුන්ෂ, ිතීඥවරුන්ෂ සහ බ්වනත් බාහිර වෘත්තීය උ බ්ද්ශ්කවරුන්ෂ වැි බාහිර 

තුන්ෂවන  ාර්ශ්ව බ්ස්වා ස යන්ෂනන්ෂ; සංචාරක සහ වවද්යය සහාය සැ යුම්කරුවන්ෂ; 

ඇමතුම් මධයසථ්ාන බ්ස්වා සැ යුම්කරුවන්ෂ; බ්තාරතුරු තාක්ෂණ  ද්ධති, සහාය සහ 

ආගන්ෂතුක සත්කාර බ්ස්වා සැ යුුුම්කරුවන්ෂ, මුද්රණ, බ්වළඳ ප්රචාරණය, අබ්ලවිකරණ සහ 

බ්වබ්ළඳබ් ාළ  ර්බ්ේෂණ සහ විශ්්බ්ල්ෂණ බ්ස්වා සැ යුම්කරුවන්ෂ, බැංකු සහ අ බ්ේ 

ගිණුම් බ්ස්වාකරණ මූලය ආයතන; තුන්ෂවන  ාර්ශ්වය හිමිකම් ාන  රි ාලකයින්ෂ; 

බ්ල්ඛ්න සහ වාර්තා කළමනාකරණ සැ යුම්කරුවන්ෂ; හිමිකම් විමර්ශ්කයන්ෂ සහ 

ගැලුම්කරුවන්ෂ; ඉදිකිරීම් උ බ්ද්ශ්කයන්ෂ; ඉංජිබ්න්ෂරුවන්ෂ;  රීක්ෂකරුවන්ෂ; ජූරි 

උ බ්ද්ශ්කයන්ෂ;  රිවර්තකයන්ෂ සහ ඒ හා සමාන තුන්ෂවන  ාර්ශ්ව විකුණුම්කරුවන්ෂ සහ 

වයා ාර කටයුතු සිදු කරබ්ගන යාබ්ම්දී අ ට සහාය වන බහිස්බ්ස්වාර් න බ්ස්වා 

සැ යුම්කරුවන්ෂ  

අ බ්ේ වයා ාරබ්ේ විශ්්වීය ස්වභාවය බ්හ්තුබ්වන්ෂ ඉහත සඳහන්ෂ කරන ලද්ය අරමුණු බ්වනුබ්වන්ෂ අ  

විසින්ෂ ශ්රී ලංකාබ්වන්ෂ බැහැර පිහිටි ද්යත්ත සර්වරයන්ෂ බ්වත බ් ෞද්ගලික ද්යත්ත මාරු කළ හැකිය.  අ  

විසින්ෂ බ්තාරතුරු හිතාමතාම අ බ්ේ සමූහ වයා ාර සමාගම් බ්වත, බ්ස්වා සැ යුම්කරුවන්ෂ බ්වත, 

වයා ාර හවුල්කරුවන්ෂ බ්වත සහ රාජය බ්හෝ බ් ාදු බලධාරීන්ෂ බ්වත මාරු කළ හැකිය.  බ්මම 

ස්ථතීන්ෂ සඳහන්ෂ කරන ලද්ය එම බ් ෞද්ගලිකත්ව ප්රති ත්ති මගින්ෂ බැඳී සිටිය යුත්බ්ත්ය.   
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• රාජ්ය අධිකාරීන්ෂ සහ අධිකරණ න්ඩුවලදී සේබන්ෂධිත තුන්ෂවන්  ාර්ශවයන්ෂ  

“BIMA” විිසින්ෂ බ් ෞද්ගලික ද්යත්ත රාජය බ්හෝ බ්වනත් මහජන අිකාරීන්ෂ (අිකරණ, නීතිය 

බලාත්මක කිරීම, බදු අිකාරීන්ෂ සහ අ රාධ  රීක්ෂණ ිබ්යෝජිත ආයතන ඇතුළුව නමුත් ඒවාට 

සීමා බ්නාවී) සහ තුන්ෂවන  ාර්ශ්ව සිවිල් වනතික ක්රියාවලට සහභාගී වන තැනැත්තන්ෂ සහ 

ඔවුන්ෂබ්ේ ගණකාිකාරීවරුන්ෂ, විගණකවරුන්ෂ, නීතිඥවරුන්ෂ සහ බ්වනත් උ බ්ද්ශ්කවරුන්ෂ සහ 

(අ) ඔබ  දිංි රටින්ෂ බැහැර ිති ඇතුළුව අද්යාළ නීතිවලට අනුකුලව කටයුතු කිරිමට; (ආ) 

වනතික ක්රියාවලීන්ෂට අනුකුලව කටයුතු කිරීම; (ඇ) ඔබබ්ේ  දිංි රබ්ටන්ෂ බැහැර බ් ාදු සහ 

රාජය අිකාරීන්ෂබ්ේ ඉල්ලීම් වලට ප්රතිචාර ද්යැක්වීමට; (ඈ) අ බ්ේ ියමයන්ෂ සහ බ්කාන්ෂබ්ද්සි 

බලාත්මක කිරීමට; (ඉ) අ බ්ේ බ්මබ්හයුම් කටයුතු බ්හෝ අ බ්ේ සමූහ වයා ාර සමාගමි කිසිවක 

බ්හෝ බ්මබ්හයුම් කටයුතු ආරක්ෂා කිරීමට; (ඊ) අ බ්ේ අයිතිවාසිකම්, බ් ෞද්ගලිකත්වය, ආරක්ෂාව 

බ්හෝ බ්ද් ල සහ/බ්හෝ අ බ්ේ සමූහ වයා ාරබ්ේ සමාගම්වල, ඔබබ්ේ බ්හෝ අන්ෂ අයබ්ේ 

අයිතිවාසිකම්, බ් ෞද්ගලිකත්වය ආරක්ෂාව බ්හෝ බ්ද් ල ආරක්ෂා කිරීමට  සහ; (උ) තිබ්බන 

ප්රතිකර්ම ඉල්ලා කටයුතු කිරීමට බ්හෝ අ බ්ේ අලාභ සීමා කිරීමට අ  හට ඉඩ ලබාදීමට අවශ්ය 

බ්හෝ සුදුසු බවට අ  විශ්්වාස කරන ිබ්යෝජිතයන්ෂ බ්වත බ් ෞද්ගලිකත්ව බ්බද්යා ගැනීම් ද්ය සිදුකළ 

හැකිය.  

• බ්වන්ත් තුන්ෂවන්  ාර්ශවයන්ෂ  

අ  විසින්ෂ බ් ෞද්ගලික ද්යත්ත ආද්යායකයින්ෂ සමඟ, හදිසි බ්ස්වා සැ යුම්කරුවන්ෂ සමඟ (ගිි, 

බ් ාලිස් සහ වවද්යය හදිසි බ්ස්වාවන්ෂ) සිල්ලර බ්වබ්ළඳුන්ෂ සමඟ, වවද්යය ජාල සමඟ, සංවිධාන 

සහ සැ යුම්කරුවන්ෂ සමඟ, සංචාර වාහකයන්ෂ සමඟ, ණය කාර්යාංශ්යන්ෂ සමඟ, ණය 

වාර්තාකරණ ිබ්යෝජිත ආයතන සමඟ සහ හිමිකම් ෑමක විෂයගත කාරණාව වන්ෂනා වූ 

අනතුරකට සම්බන්ෂිත බ්වනත් තැනැත්තන්ෂ; බ්මන්ෂම ඕනෑම ියම බ්හෝ බ්යෝජිත නැවත 

සංවිධාන ගත කිරීමකදී ඒකාබද්ධ කිරීම, විකිණීම, හවුල් වයා ාර,  ැවරීම, විකිණීම බ්හෝ බ්වනත් 

අ බ්ේ වයා ාර, වත්කම් බ්හෝ බ්තාග සියල්ල බ්හෝ ඕනෑම බ්කාටසකට අද්යාළව බ්වනත් 

ගනුබ්ද්යනුවකදී මිලදී ගැණුම්කරුවන්ෂ සහ අබ්ප්පක්ිත ගැණුම්කරුවන්ෂ බ්හෝ බ්වනත්  ාර්ශ්වයන්ෂ 

සමඟ බ් ෞද්ගලික ද්යත්ත බ්බද්යාගනු ඇත. 
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ආරක්ිත ක්රියාමාර්ග  

“BIMA” විසින්ෂ අද්යාල බ් ෞද්ගලිකභාවය සහ ද්යත්තවල ආරක්ිත නීතිවලට ගැලබ් න්ෂනා වූ සුදුසු 

තාක්ෂණික, බ්භෞතික සහ සංවිධානාත්මක ක්රියාමාර්ග ගනු ඇත. අන්ෂතර්ජාලය බ්හෝ ද්යත්ත ගබඩා 

කරන  ද්ධතීන්ෂ හරහා ද්යත්ත සම්බ්ේෂණය කිරීම කිසිදු අවස්ථාවක සම්ූර්ණබ්යන්ෂම ආරක්ිත 

බ්නාවන බවට කරුණාකර ද්යැනුවත් වන්ෂන. අ  සමඟ වන ඔබබ්ේ සමාජානුබ්යෝජනය අමාරුබ්වහි 

බ්හළා ඇති බවට විශ්්වාස කිරීමට ඔබට  බ්හ්තු ඇත්නම් කරුණාකර වහාම අ  බ්වත ද්යැනුම් 

බ්ද්යන්ෂන.  ඔබ විසින්ෂ info@bima.lk මගින්ෂ අ  බ්වත විද්යුත් තැ ැල් බ්යාමු කළ හැකිය. 

බ්ස්වා සැ යුම්කරුවන්ෂව සැළකිල්බ්ලන්ෂ යුතුව බ්තෝරාගනු ලබනු ඇති අතර ඔබබ්ේ බ් ෞද්ගලික 

ද්යත්තවල රහසයභාවය, ආරක්ෂාව සහ අවංකත්වය ආරක්ෂා කිරීමට සුදුසු ක්රියාමාර්ග භාවිත 

කිරීමට ියමිත වනු ඇත.  

බ්වන්ත් පුද්ගලයන්ෂබ්ේ බ් ෞද්ගලික බ්තාරතුරු  

ඔබ විසින්ෂ ඔබබ්ේ යැබ් න්ෂනන්ෂ බ්හෝ අර්ථලාභීන්ෂ වැි  බ්වනත් ුද්ගලන්ෂ සම්බන්ෂධබ්යන්ෂ 

“BIMA” බ්වත බ් ෞද්ගලික බ්තාරුතුරු ස යනු ලබන්ෂබ්න්ෂ නම්: 

(අ) බ්මම බ් ෞද්ගලික ප්රති ත්තිබ්යහි අඩංගු කරුණු පිළිබඳව ුද්ගලයන්ෂ බ්වත ද්යැනුම් දීමට 

සහ  

(ආ) බ්මම බ් ෞද්ගලික ප්රති ත්තියට අනුකූලව ුද්ගලයන්ෂ පිළිබඳව බ් ෞද්ගලික බ්තාරතුරු 

ලබාගැනීම, භාවිත කිරීම, බ්හළිද්යරේ කිරීම සහ  ැවරීම සඳහා අවශ්ය අනුමැතිය ලබා 

ගැනීමට ඔබ එකඟ වන්ෂබ්න්ෂය.  
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අබ්ලවිකරණ අභිරුචීන්ෂ 

ඔබබ්ේ අබ්ලවිකරණ අභිරුචීන්ෂ පිළිබඳව අ ව ද්යැනුවත් කිරීමට ඔබ බ්වත ිතය අවස්ථාවන්ෂ අ  

විසින්ෂ ස යනු ඇත. ඔබබ්ේ අබ්ලවිකරණ අභිරුචීන්ෂ පිළිබඳව අ  බ්වත ද්යැනුම්දීමට බ්හෝ අ බ්ේ 

අබ්ලවිකරණ සන්ෂිබ්ේද්යනයන්ෂ ලැීම් බ්තෝරා ගැනීමට info@bima.lk මගින්ෂ අ  බ්වත ඔබට 

එළඹිය හැක.  

හැකි කඩිනම් ආකාරයකින්ෂ බ්තෝරා ගැනීමට ඔබබ්ේ ඉල්ලීම්වලට අනුකුලව කටයුතු කිරීමට අ  

අරමුණු කරන්ෂබ්නමු. ඔබ විසින්ෂ අ බ්ගන්ෂ අබ්ලවිකරණ සන්ෂනබ්ේද්යනයන්ෂ ලැීමට තීරණය කරනු 

ලබන්ෂබ්න්ෂ නම් ඔබ සමඟ බ්හෝ “BIMA” සමඟ ඔබබ්ේ ප්රති ත්ති සමඟ අ  ගනුබ්ද්යනුවලට අද්යාළව 

බ්වනත් වැද්යගත්  රි ාලනමය සන්ෂනබ්ේද්යනයන්ෂ අ  විසින්ෂ ඔබ බ්වත එවනු ඇති බවට 

කැරුණාකර බ්කබ්ස් බ්වතත් අවබ්බෝධ කර ගන්ෂන.  

බලාත්මක දින්ය  

බ්මම බ් ෞද්ගලිකත්ව ප්රකාශ්ය 2020.04.01  දිනට බලාත්මක වන්ෂබ්න්ෂය.  බ්මම බ් ෞද්ගලිකත්ව 

ප්රති ත්තිය බ්වනස් කිරීබ්ම් අයිතිය අ  රඳවා තබා ගන්ෂබ්නමු.  අ  විසින්ෂ බ්මම ප්රති ත්තිය බ්වනස් 

කරනු ලබන්ෂබ්න්ෂ නම් බ්මම පිටුබ්වහි වර්තමාන බ් ෞද්ගලිකත්ව ප්රකාශ්ය අ  විසින්ෂ බ්යාමු කරනු 

ඇත.  බ්මම ප්රකාශ්යට කරනු ලබන ඕනෑම බ්වනස් කිරීම් ඒවා බ්යාමු කරනු ලබන දිනබ්ේ සිට 

බලාත්මක වනු ඇත.  
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