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ெதாழி� �ைற எ�ச��ைக சாதன� ெதாட�பான நைட�ைற 

ப�ளா��� ஒ�ன�ய� நி�வன� 

தி!ட� 

 

 

நட�ைத வ�தி
ைறக ேகா�பா�க��கைமய எ�லா நா�கள��� ப�ளா��� ஒ�ன�ய� 
நி"வன�தா� க��#ப��த#ப�� நி"வன$கைள%� இைண�ததாக வைரய"�க#ப��ள 
ப�ளா��� ஒ�ன�ய� நி"வனமான), (இத, ப�,ன- « நி�வன� » அ�ல) « ப�ளா��� 
ஒ�ன�ய� » என அைழ�க#ப��) எ1ச3�ைக சாதன�ைத (இத, ப�,ன-  « சாதன� » என 
அைழ�க#ப��) நைட
ைற#ப��தி%ள). இ5த சாதனமான) சாதன�தி, ப�ரேயாக�தி� 
ெத3ய#ப�� ஒ7$கீன$கைள ெவள�#ப��)வத9காக ச:க ப�ரதிநிதிக�;� நி"வன ஊழிய-க�;�, 
அ#வ$ேபா� ெசய&ப'� ெவள� ப(காள�க!)�1, (இத, ப�,ன- ப(காள�க* என 
அைழ�க#ப�பவ-க) ப�ளா��� ஒ�ன�ய� நி"வன�)ட, இைண5) ெசய9ப�பவ-க�;� 
(வ�நிேயாக�த-க, வா��ைகயாள-க) சம-#ப��கப�ட)� பய,ப��)வத9;மானதா;�. இ5த 
சாதன�ைத பய,ப��)� ப$காள�க�� அ�ல) இைண5) ெசய9ப�பவ-க�� 
« ெவள�$ப'+�பவ� » என ெபா)வாக அைழ�க#ப�வ-. 
 

இ5த சாதன�ைத ெசய9ப��)த� ெதாட-பான தகவ�கைள இத, கீேழ ந=$க காணலா�. 
ப(காள�க* இ-த ஆவண+ைத நி�வன+தி0 அக+தள+தி� பா�ைவய�டலா� அ�ல� 
அவ�க!) நி�வன+தி� ெசய&பட ெதாட(க �0ன� சகல வழிகள�2� வழ(க$ப'�. இதைன 
ப�ளா��� ஒ�ன�ய� நி�வன+தி0 இைணய+தள+தி2� பா�ைவய�டலா�. 

 

இ5த சாதன�ைத உபேயாகி#ப) ஒ?ெவா@வ3, வ�@#பமா;�. இ5த சாதன�தி, 
வ�தி
ைற�;�ப�ட ஒ@ நட�ைதைய, ஒ@ Aகாைர அ�ல) ஊகி�க#ப�ட ;9ற�ைத 
ெத3ய#ப��தாமலி@#ப) தBடைன�;3ய வ�ைடயமாகா). 

சாதன+தி0 பய0பா!' �ைற 

ப�,வ@� வ�ைடய$க ெதாட-பான தகவ�கைள ெத35)ளவ- அவ9ைற ெவள�#ப��த இ5த 
சாதன� வழிவ;�கி,ற) : 

� ஒ@ ;9றெசய� ; 

� ப�ரா,சா� ஏ9"�ெகாள#ப�ட ச-வேதச ஒ#ப5த$கைள மD"த� அ�ல) எதி-#A 
ெத3வ��த� ; 

� ச-வேதச ஒ#ப5த அ�#பைடய�� ஏ9"�ெகாள#ப�ட ச-வேதச ஒ#ப5த$கைள 
ஒ@தைல#ப�சமாக மD"த� அ�ல) எதி-#A ெத3வ��த� ; 

� வ�திகைள அ�ல) ச�ட$கைள மD"த� அ�ல) எதி-#A ெத3வ��த�  ; 

� ெபா) நலE�; எதிரான பாரFரமான அ1G"�த� அ�ல) பாதி#A ; 

� நி"வன�தி, நட�ைத வ�தி
ைறக��; 
ரBப�ட வைகய�லான ஊழ� அ�ல) 
ெச�வா�; ப�ரேயாக� என க@த#ப�� நட�ைதக அ�ல) நிைலைமக ; 

� நி"வன�தி, அ�ல) அதனா� க��#ப��த#ப�� நி"வன$க, வ-�தக 
ெதாட-Aகைள ேபH� வழ$;ன-க, )ைண நி"வன$கள�, ெசய9பா�க 
அவ-கள�, ெதாட-Aக�ட, இைண5)ள நிைலய��, மன�தாப�மான உ3ைமக, 
அ�#பைட Gத5திர�, Gகாதார�, தன�மன�த பா)கா#A, Iழ� எ,பவ9றி9; ஒ@ 
ஆப�ைத அ�ல) ஆப�தான நிைலைமைய உ@வா�;த�. 

 

1 
 அ#வ$ேபா� ெசய&ப'� ெவள� ப(காள�க* : நி"வன�)ட, இைண5தி@�காத இைட�கால ஊழிய-க, பய��ன-க ேசைவ 
வழ$;ன-க. 
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ேதசிய பா)கா#A இரகசிய$க, ைவ�திய இரகசிய$க, அ�ல) ச�ட�தரண��;� அவர) 
வா��கயாள39;� இைடய�லான ெதாட-Aக ச�ப5தமான வ�ைடய$கைள ெவள�#ப��த 

�யாெத,ப) ;றி#ப�ட�த�க). 

 

 

சாதன+தி0 ெசய&ப'� த0ைம 

 

1. சாதன+ைத ெவள�$ப'+த� 

கீேழ ;றி#ப�ட#ப�� ப5திகள�� ;ைறபா�க அவதான��க#ப�� ப�ச�தி�, ஒ�)ைழ#பாள- அ) 
ெதாட-பாக தன) ேமலதிகா3%ட, அ�ல) அவர) ேமலதிகா3%ட, கல5)ைரயாட ேவB��. 

தன) ேமலதிகா3%ட, அ�ல) அவர) ேமலதிகா3%ட, ெதாட-A ெகாவ) சா�தியம9றதாக 
இ@5தா�, அறி�ைககைள ெத3ய#ப��)வத9; ஒ�)ைழ#பாள@�; ேவ" வழிக உளன. 

உBைமய��, ெவள�#ப��)பவ- தன) அறி�ைககைள இ�)ட, இைண�க#ப��ள ப�வ�தி, 
:ல� (நி"வன�தி, அக தள�தி�� ெப9"�ெகாளலா�) கீேழ%ள சிற#A வழிகள�, :ல� 
ப�ரதம ெசயலா@�; ெத3ய#ப��தலா�. 

� மி0ன5ச� : corporatesecretary.ethicsalert@plasticomnium.com 

� தபா� �கவ�, இரகசிய தபா� உைறய��: Plastic Omnium 

       Alerte Ethique 

       1, allée Pierre Burelle 

       92593 Levallois Cedex, France 
 

சாதன�ைத அனாமேதயமாக பய,ப��த ேவBடாெமன அறி�ைககைள ெவள�#ப��)பவ-கள�ட� 
ேக���ெகாள#ப�கி,ற). வ�திவ�ல�காக, அனாமேதயமாகவ�@�க வ�@�A� ஒ@வ3, 
அறி�ைகயான), ;றி#ப�ட#ப�� வ�ைடய�தி, ஆப�தான த,ைம உ"தி#ப��த#ப�� நிைலய���, 
தகவலி, உBைம�த,ைம ெதள�வா�க#ப�� நிைலய��� இ?வ�ைடய$க க@�தி� 
ெகாள#ப��. 

 

அறி�ைககைள ெவள�$ப'+�பவ�. 
 

� த,னலம9றவராகK� ேந-ைமயானவராகK� ெசய9பட ேவB��. 
� ெவள�#ப��த#ப�� மDறைல தன�#ப�ட 
ைறய�� அறி5தி@�க ேவB��. (ஏதாவ) 

வத5திகள�, அ�#பைடய�லான மDற�கைள ெவள�#ப��)த� தவ�-�க#ப��ள)). 
� சாதன�தி, ப�3Kக�ட, ேநர� ெதாட-Aளதான தகவ�கள�� ம��� சா-5தி@#ப)ட, 

ெவள�#ப��)� தகவ�கைள க�டாயமாக ச3 பா-�க ேவB��. 
� ெவள�#ப��)� தகவ�கைள உ"தி#ப��)� ஆவண$கைள வ�Bண#ப ப�திர�)ட, 

இைண�கேவB��. 
 

தகவ� கிைட�தKட,, ெப9"ெகாபவ- தாமதமி�லாம� ெவள�#ப��)பவ@�; மி,னLச� 
அ�ல) எ7�) :ல� அறிK"�த� ெப9"�ெகாBடைமைய%� தகவைல ப3சீலி#பத9கான 
அதிM�ய கால அவகாச�ைத%� ெத3ய#ப��த ேவB�� (அறிK"�தைல ப3சீலி#பத9கான 
அதிM�ய கால அவகாச� :," வார$க��; அதிகமாக இ@�க Mடா)). 
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2. தகவைல ப�சலீி+த� 

 

� தகவைல ஏ9"�ெகா�� த,ைமைய ப3சீலி�;� நைட
ைற 

 

ெப9"�ெகாபவரா� ப3சீலி�க#ப�ட ப�,ன-, தகவ�க ஏ9"�ெகாள#ப�டதா அ�ல) 
இ�ைலயா என ெவள�#ப��தியவ@�; மி,னLச� அ�ல) எ7�) :ல� ெத3ய#ப��த#ப��. 

 

ஏ&��ெகா*ள$பட ��யாத தகவ�: எ1ச3�ைக ெதாட-பான தகவ�க உடன�யாக அழி�க#ப�� 
அ�ல) தாமதமி�லாம� பகிர$க#ப��தாம� ஆவண#ப��த#ப�வ)ட, ெவள�#ப��)பவ@�;� 
ெத3ய#ப��த#ப��. 
 

ஏ&��ெகா*ள$ப'� தகவ� :  தகவலான) ஆராய#ப�வ)ட, ேதைவ#ப�� சகல ப�திர$க, 
தரKக, தகவ�கைள இைண�) வ�சாரைண ேம9ெகாள#ப��. 
 

� வ�சாரைண 

 

தன) வ�சாரைண ெசN%� பதவ�ய�, :ல�, ெப9"ெகாபவ- ப�,வ@வனவ9றி9; 
உ�தரவாதமள��கி,றா- : 

 

� ச�டவ�திகள�னா� க�டாய#ப��த#ப��ள தகவ�கைள வழ$;வைத தவ�ர, 
வ�சாரைண�காக ெப9"�ெகாள#ப�ட அ�ல) பய,ப��த#ப�ட தரKகள�, அ�ல) 
தகவ�கள�, இரகசிய த,ைமைய ேபHத�. 

� தன) ெசய9பா��9; ேதைவ#ப�� தரKக, தகவ�க அ�ல) ப�திர$கைள 

ழைமயாக ஆராNத�. 

� IOநிைல�ேக9பK� Gத5திரமான ெசய9பா��, :ல
� ெபா@�தமான வ�சாரைணைய 
ேம9ெகா�த�. 
 

தரமான 
ைறய�� வ�சாரைண ேம9ெகாள#ப�வத9காகK� அத, வ�ைளKகைள 
நியாய#ப��)வத9காகK� ேதைவ#ப�� ப�3Kகள�, இய�;ன-கள�, உதவ�கைள நாடலா�. 
 

ெபற#ப�� தகவ�கள�, ஏ9"�ெகாள�M�ய த,ைமய�, ப3சீலைனைய :," வார$கள�E 
ெசய9ப��த 
�யாதி@�;�ேபா), எ1ச3�ைகய�, த,ைமேக9ப ந=தி�)ைற அ�ல) 
நி-வாக�)ைற அ�ல) ெதாழி�)ைற அதிகார$கைள எ1ச3�ைகைய ெவள�#ப��)பவ- நாட 

�%�. 
 

ேம9;றி#ப���ள அதிகார$கள�னா� :," மாத$க�; ப3சீலைன ெசNய 
�யாத 
ச5த-#ப�தி�, ெவள�#ப��)பவ- தன) எ1ச3�ைகைய பகிர$க#ப��த வாN#Aக உளன. 
 

வ�திவ�ல�காக, பா3ய உடன� ஆப�) அ�ல) ச3ெசNய#பட 
�யாத பாதி#Aக ஏ9ப�� எ,ற 
ச5த-#ப$கள��, ெவள�#ப��)பவ- அறிவ�#Aகைள ேநர�யாக ந=தி�)ைறய�ன3ட� அ�ல) நி-வாக 
)ைறய�ன3ட� அ�ல) ச�ப5த#ப�ட ெதாழி�)ைறய�ன3ட� தன��தன�யாகேவா அ�ல) ஒேர 
ேநர�திேலா சாதன�ைத பய,ப��தாம� ெத3வ��க 
�%�.  

 

 

ெவள�$ப'+�பவ;�) வழ(க$ப'� உ+தரவாத(க* 

 

1. தகவைல ெவள�$ப'+�பவ;�) வழ(க$ப'� உ+தரவாத(க* 

 

� தகவைல ெவள�#ப��)பவ3, அைடயாள�ைத இரகசியமாக ேபHத� 

 

தகவைல ெவள�#ப��)பவ3, அைடயாள�தி, இரகசிய த,ைம ேபண#ப�வைத நி"வன� 
கBகாண��கி,ற). ெவள�#ப��)பவ3, அைடயாள�ைத அறி5) ெகாள�M�ய காரண�கைள 
அவ3, அEமதி%ட, ந=தி�)ைற�; ெவள�#ப��)வைத தவ�ர ேவ" எ$ேக%� ெவள�#ப��த 

�யா). 
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ெப"பவ3, உதவ�யாள-க அைனவ@� சாதன�தி, க�டைம#ப�,ப� தகவ�க ெதாட-பான, 
;றி#பாக ெவள�#ப��)பவ3, அைடயாள� ெதாட-பான இரகசிய த,ைமைய கB�#பாக ேபண 
ேவB��. 
 

� தBடைன இ�லாதைம 

 
ந�ப��ைக%டE� த,னலம9"� ெசய9ப�� ெவள�#ப��)பவ-, சாதன�தி, க�டைம#ப�9கைமய 
ெசய�கைள ெவள�#ப��திய காரண�தி9காக ேவைலந=�க� ெசNய#படேவா, தBடைன�; 
உ�ப��தபடேவா, ேவ"ப��தபடேவா மா�டா-. இேதேபா," ெசய�க உBைமய9றைவ என  
கBடறிய#ப�� ச5த-ப$கள�� எ5தெவா@ ப�, வ�ைளK� இ@�கா). 
 

மாறாக சாதன�ைத )Pப�ரேயாக� ெசN%� ச5த-#ப$கள��, அ) நிQப��க#ப�டா�, 
ெவள�ப��)பவ- தBடைன�;ளாவ- அ�ல) ந=திம,ற�தி� நி"�த#ப�வா-. 
 

2. ெதாழி��ைற எ�ச��ைகய�னா� )&ற� சா!ட$ப'பவ;�) வழ(க$ப'� 
உ+தரவாத(க* 

 

� எ1ச3�ைகய�னா� ;9ற� சா�ட#ப�பவ- ெதாட-பான தகவ�க 

 

தகவ�கைள கணண� :லேமா அ�ல) ேவ"வ�தமாகேவா பதிK ெசNய#ப�டKட, 
எ1ச3�ைகய�னா� ;9ற� சா�ட#ப�பவ@�;, தகவ� பாவைன ெதாட-பாக ச�டRதியாக ம"#A 
ெத3வ��;
கமாக, ெசய9ப��)பவரா� தகவ�க வழ$க#ப��. 
 

ேதைவயான நடவ��ைகக எ��கேவB�ய ச5த-#ப�தி�, ;றி#பாக எ1ச3�ைக ெதாட-பான 
ஆதார$கைள அழி�த�, இ5த நடவ��ைககைள ேம9ெகாBட ப�,ன-தா, அவ- ெதாட-பான 
தகவ�க க@�தி� எ��க#ப��. 
 

இ5த தகவ�க, ;றி#பாக சாதன�தி, ெபா"#பாள-, ;9ற� சா�ட#ப��ள ெசய�க, வ�சாரைண 
ேம9ெகா�� இைண5த ேசைவக ம9"� தகவ�கைள பா-#பத9;� தி@�)வத9;மான 
உ3ைமக, மி,னLச� :ல� ெத3வ��க#ப��. 
 

� எ1ச3�ைகய�னா� ;9ற� சா�ட#ப�பவ3, அைடயாள� ெதாட-பான இரகசிய�த,ைம 

 

எ1ச3�ைக :ல� ;றி#ப�ட#ப��ள நப3, அைடயாள$க இரகசியமாக ேபண#ப��. 
 

இேதவ�தமாக, எ1ச3�ைக உ"தி#ப��த#ப�ட ப�,ன-, ;றி#ப��ட நபைர அைடயாள� 
கB�ெகா�� வழி
ைறக ந=தி�)ைற தவ�-5த ேவ" இட$க��; ெத3ய#ப��தபட மா�டா). 
 

 

3. தன�$ப!ட தகவ�கைள ேசக�+த2� அவ&ைற ேபண� ைவ+தி;�)� கால�� 

 

� தன�#ப�ட தகவ�கைள ேசக3�த� 

 

ஒ@ அறிவ�#ப�, தகவ� ேசக3#பான), 19, boulevard Jules Carteret, 69007 Lyon இ� தைலைம 
ெசயலக�ைத ெகாB�ள ப�ளா��� ஒ�ன�ய� நி"வன�தி, கிைள நி"வன$க ஒ,றினா� 
நி-வகி�க#ப�� தான�ய$கி ெசய9பா��9; உ�ப�கி,ற). 
 

ஒ@ எ1ச3�ைக அறிவ�#ப�,ேபா), கீேழ ;றி#ப�ட#ப�� வைகக��;�ப�ட தகவ�க ம��ேம 
பதிK ெசNய#ப��. 
 

� ெவள�#ப��)பவ3, அைடயாள�, பதவ�, 
கவ3 (அனாமேதயமாக ெவள�#ப��)� 
ச5த-#ப� தவ�ர); 

 

� எ1ச3�ைகய�� ;றி#ப���ள நப3, அைடயாள�, பதவ�, 
கவ3 ; 

 

� எ1ச3�ைகைய ேசக3�த� அ�ல) அ) ெதாட-பான ெசய9பா�கைள ேம9ெகா�� 
நப-கள�, அைடயாள�, பதவ�, 
கவ3 ; 
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� ெவள�#ப��த#ப�ட எ1ச3�ைகக; 

 

� ெவள�#ப��த#ப�ட எ1ச3�ைககைள ஆரா%�ேபா) ெபற#ப�� தகவ�க; 

 

� ச3பா-�த� / ஆராNK ெதாட-பான நவ��ைகக ெதாட-பான அறி�ைக ; 

 

� எ1ச3�ைக ெதாட-பாக எ��க#ப�ட 
�Kக ; 

 

ெவள�#ப��த#ப�ட எ1ச3�ைகய�, ெசய9பா� ெதாட-பான நைட
ைறகைள, தகவ�கள�, இரகசிய 
த,ைமைய ேபH� பா)கா#பான நைட
ைறகைள ெசய9ப��)வைத கBகாண��;� வைகய��, 

7ைமயாகேவா அ�ல) ப;தியாகேவா ெவள� நி"வன$கள�ட� ஒ#பைட�க 
�%�. 
 

சாதன� :ல� நி"வனமான) ேசக3�த அ�ல) ெசய9பா� ெதாட-பான தன�#ப�ட தகவ�கைள 
ஐேரா#ப�ய ஒ,றிய� தவ�-5த ேவ" நா�க�ட,] ப3மா9ற� ெசNவதி�ைல. :,றாவ) 
நாெடா,"ட, ேம9ெகாள#ப�� தன�#ப�ட தகவ�க ப3மா9ற�தி,ேபா), 
ச�ப5த#ப�டவ-கள�, தகவ�க ெதாட-ப��� நைட
ைறய��ள வ�தி
ைறக��; ஒ�)ேபா;� 
த,ைமய��மான ெசய9பா�கைள உ"தி ெசNகி,ற). 
 

சாதன� ெதாட-பாக நி"வன�தா� ேம9ெகாள#ப�� தன�#ப�ட தகவ�க பாவைன 
ைறக 
ெதாட-பான ெசய�
ைறக ச�ப5த#ப�ட 
ைற#பா�கைள, ெவள�#ப��)பவ- கணண� ம9"� 
Gத5திர� ெதாட-பான ேதசிய ஆைண�;7வ�ட� Commission Nationale de l’informatique et des  libertés 

(la CNIL) ேம9ெகாளலா�. 
 

� தன�#ப�ட தகவ�கைள ேபண� ைவ�தி@�;� கால வைரயைற 

 

சாதன�தி, க�டைம#ப�9; உ�படவ��ைலெயன ெப"பவ3னா� க@த#ப�� எ1ச3�ைக 
ெதாட-பான தகவ�களானைவ அனாமேதய#ப��த#ப�ட ப�,ன- தாமதமி�லாம� அள��க#ப�� 
அ�ல) ஆவண#ப��த#ப��. 
 

வ�சாரைணய�, ப�,ன- ெதாழி� )ைற எ1ச3�ைக ெதாட-பாக ஒ7$; அ�ல) ச�ட 
நடவ��ைகக ெதாடர#படாத ச5த-#ப�ததி�, அ5த எ1ச3�ைக ெதாட-பான தகவ�க 
அனாமேதயமா�க#ப�ட ப�,ன- வ�சாரைண 
�வைட5த) இரB� மாத$க��; 
ெசய9ப��)பவரா� அழி�க#ப�� அ�ல) ஆவண#ப��த#ப��. எ1ச3�ைகைய 
ெவள�#ப��)பவ@� ;9ற� சா�ட#ப�பவ@� இ5த 
�வ�9; ெகாB� வ@த� ப9றி 
அறிவ��க#ப�வா-க. 
 

;9ற� சா�ட#ப�பவ@�; அ�ல) ெவள�#ப��)பவ@�; எதிராக ஒ7$; நடவ��ைக அ�ல) 
ச�ட நடவ��ைக ெதாடர#ப�� ச5த-#ப�தி�, நடவ��ைகக 
�வைட%� வைர தகவ�க 
ெசய9ப��)பவ3னா� ேபண#ப��. 
 

 

4. தகவ�கைள அறி-� ெகா*ள<� தி;+தி�ெகா*வத&)மான உ�ைமகைள மதி+த�. 
 

நைட
ைறய��ள வ�தி
ைறகள�னா� வைரய"�க#ப�ள நிப5தைனக�;� எ�ைல 
வைரயைற�;� உ�ப�ட வைகய�� சாதன�தி, :ல�, தவறான, Uரணம9ற ெதள�வ9ற, 
காலாவதியான தகவ�கைள தி@�)வத9; அ�ல) அழி#பத#பத9; வ�Bண#ப��;� உ3ைமைய 
அைடயாள� காண#ப�ட சகல@�;� நி"வனமான) உ�தரவாதமள��கி,ற). 
 

;றி#பாக ஒ?ெவா@ ெவள�#ப��)பவ@�;� த,ேனா� ெதாட-Aப�ட தவறான, Uரணம9ற, 
ெதள�வ9ற, காலாவதியான, அ�ல) ேசக3�த� பய,ப��த� ெத3ய#ப��த� ம9"� ேபHதைல 
தைட ெசNய#ப�ட தகவ�கைள தி@�)வத9கான, Uரண#ப��)வத9கான, ேம�ப��)வத9கான 
அ�ல) 
ட�கி ைவ#பத9கான உ3ைம உள).  

 

ம9"� ஒ?ெவா@ ெவள�#ப��)பவ@�;� ச�டவ�திக��கைமவாக த,ேனா� ெதாட-பான 
தன�#ப�ட தகவ�கள�, பாவைனைய அறி5)ெகாவத9கான, ேகவ�க ேக�பத9கான, அ�ல) 
ம"#A ெத3வ�#பத9கான உ3ைமக உளன. 
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இ5த உ3ைமகைள பய,ப��)வத9;, ெவள�#ப��)பவ- தன) வ�Bண#ப�ைத பதிK தபா� 
:ல� ெசய9ப��)பவ3, கவன�தி9; Plastic Omnium Gestion, 1 allée Pierre Burelle, 92593 Levallois 

Perret எE� 
கவ3�; அ�ல) அவ3, மி,னLச� 
கவ3�; தன) ெபய-, 
கவ3, 
ெதாைலேபசி இல�க� அ�வலக�தி� ெதாட-A ெகாள�M�ய ேநர� எ,பவ9ைற ;றி#ப���� 
தன) அைடயாள அ�ைடய�, ப�ரதிைய%� இைண�) அE#ப ேவB��. 
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இைண$= :  ெதாட�= ெகா*வத&கான வ�>ண$ப ப�வ� 

 

 

[வ�Bண#ப ப�வ�தி� ;றி#ப�ட#படாத ச5த-#ப�தி� சகல க�ட$க�� Uரண#ப��த#படேவB��] 

 

 

1. ெவள�$ப'+�பவ� ெதாட�பான தகவ�க* (சில வ�திவ�ல�)க* தவ�ர க!டாயமானைவ) 
 

 

ெவள�#ப��)பவ3, அைடயாள�ைத ெவள�#ப��த� 
�கியமான). சில )�லிய$கைள அ�ல) 
ேமலதிக தகவ�கைள ெப9"�ெகாள, ெசய9ப��)பவ@�; ெவள�#ப��)பவைர ெதாட-A ெகாள 
ேவB�ய நிைல ஏ9படலா�. ெத3ய#ப��திய 
கவ3 இரகசியமாக ேபண#ப�வ)ட, இ5த இரகசிய 
த,ைமைய ேபHவைத நி"வன� கBகாண��கி,ற). 
 

 

 

ெபய-  :  

 

 

 


த9ெபய- :  

 

 

 

நி"வன
� பதவ�%� : 

 

 

 

மி,னLச� :  

 

 

 

ெதாைலேபசி இல�க� (வ�@�ப�னா� ):  
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2. எ�ச��ைக Aல� )&ற� சா!ட$ப'பவ� ெதாட�பான தகவ�க* : 

 

 

ெபய-  :  

 

 

 


த9ெபய- :  

 

 

 

நி"வன
� பதவ�%� : 

 

 

 

மி,னLச� :  

 

 

 

ெதாைலேபசி இல�க� (வ�@�ப�னா� ):  
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3. ெவள�$பா'க* ெதாட�பான தகவ�க* 

 

 

[;றி#A : ெவள�#ப��தைல ச3யாக A35த ெகாவத9; தன� நப3, அ�தியாவசியம9ற ச-1ைச�;3ய தகவ�கைள 
வழ$க ேவB�ய ேதைவய��ைல (பாலிய� நா�ட�, அரசிய� அ�ல) மத சா-A, உட� நிைல அ�ல) 
ெதாழி9ச$க சா-A)]. 
 

எ1ச3�ைக ெதாட-பான Aறநிைல வ�ள�க$க ெவள�#ப��த#ப�� த,ைம (ெசய�, திகதி, இட�, 
ஆதார�, ச�ப5த#ப��ேளா3, ெபய-க, ெபய- ெத3யாத ச5த-#ப�தி� அவைர அைடயாள� 
கB� ெகாள�M�ய தகவ�க) : 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

ெவள�#ப��த#ப�� எ1ச3�ைகைய வ�#ப��)� சகல ஆதார$கைள%� வழ$;�ப� 
ேக���ெகாகி,ேறா�. 
 

 

எ,ன காரண�தி9காக, ;றி#ப��� நிைலைமயான) சாதன�தி, வைரயைற�; உ�ப�� என 
எBHகி,ற=-க? 

 

 

 

 

 

 

 

ெவள�$ப'+தைல ைகயாBத� 

 

 
ெவள�#ப��த� கிைட�க#ெப9றKட,, அ) கிைட�க#ெப9றைம ெதாட-பாகK� அதைன 
ஏ9"�ெகாள�M�ய த,ைம ெதாட-பாகK� ெவள�#ப��)பவ@�; அ) கிைட�க#ெப9" ஆக 
M�ய ப�ச� :," வார$க��; ெத3வ��க#ப��. 
 

 

ெவள�$ப'+�பவ�0 இண�க$பா'கB� உ�ைமகB� 

 

ேம�ள வ�Bண#ப ப�வ� :ல� ெபற#ப�� தகவ�க 19, boulevard Jules Carteret, Lyon (69007) 

எE� 
கவ3ய�� தைலைம ெசயலக�ைத ெகாB�ள Plastic Omnium Gestion நி"வன�தினா� 
ெவள�#ப��தலி, ெசய9ப��தைல 
�K நிைல�; ெகாB�வ@� தான�ய$கி ெசய9ப��த� 

ைற�; உ�ப��த#ப��. 
 

அ�)ட,, தவ"க அ�ல) த#Aக இ�லாத நிைலய��, ந�ப�ைக�;3ய)� த,னலம9ற)மான 
வைகய�� இ5த தகவ� ப3மா9ற� ெசNய#ப�டைத ெவள�#ப��)பவ- உ"திப��)வா-. 
 

)Pப�ரேயாக வ�த�தி� கா��ெகா�#பதான) அவ@�; எதிராக ஒ7�கா9" நடவ��ைக அ�ல) 
ச�ட நடவ��ைக�; உளா�க#ப�வா- எ,பைத ஏ9"�ெகாB� அ$கீக3�கி,றா-. 
 
இ"தியாக, நைட
ைறய�லி@�;� நிப5தைனக�;� எ�ைல�;� உ�ப�ட வ�த�தி�, 
ெவள�#ப��)பவ- தா, ெதாட-பான உBைமய9ற, Uரணம9ற, ெதள�வ9ற, காலாவதியான, ம9"� 
ேசக3#ப), பய,ப��)வ), ெத3ய#ப��)வ) அ�ல) ேபHவைத தைட ெசNய#ப��ள 
தகவ�கைள தி@�தி�ெகாவத9;�, Uரன#ப��)வத9;�, ேம�ப��)வத9;�, 
ட�கி 
ைவ#பத9;�, அள�#பத9;மான உ3ைமகைள ெகாB�ளா-. 
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தன) தவ�கைள பா-ைவய��வத9;�, ேகவ� ெதா�#பத9;�, ச�ட வைரயைற�; தன�#ப�ட 
Rதிய�� ெசய9ப��)வத9; எதி-#A ெத3வ�#பத9;மான உ3ைமகைள அவ- ெகாB�ளா-. 
 

அ�)ட,, ெவள�#ப��)பவ- தன) இற#ப�, ப�,ன-, தா, ெதாட-பான தகவ�கைள ேபHத�, 
அள��த�, ெத3ய#ப��த� ெதாட-பான தன) ஆைணகைள வைரய"�க 
�%�. 
 

இ5த உ3ைமகைள ெசய9ப��)வத9; ெவள�#ப��)பவ- தன) எ7�):ல வ�Bண#ப�ைத 
திகதிய���, ைகெயா#பமி�� பதிK தபா� :ல� Plastic Omnium Gestion, 1 allée Pierre Burelle, 92593 

Levellois Perret எ,ற 
கவ3�; ;றி#பாக ெசய9ப��)பவ3, கவன�தி9; அE#ப ேவB�� 
அ�ல) தன) அைடயாள அ�ைடய�, அ�ல) பா�ேபா-��, ப�ரதி%ட, தன) ெபய-, தன) 

கவ3, அ�வலக ேநர�தி� த,ேனா� ெதாட-A ெகாள�M�ய ெதாைலேபசி இல�க�ைத 
;றி#ப��� அவ@�; மி,னLசைல அE#பலா�.  

 


