
 

வாடிக்ககயாளரின் உரிகைகள் ைற்றுை் பபாறுப்புகள் 

ைச ாதா 

குடுை்பங்கள், வாடிக்ககயாளரக்ள், பராைரிப்பாளரக்ள் ைற்றுை் சுகாதாரப் பாதுகாப்பு 

வழங்குநரக்ளின் சதகவககள ஒருங்கிகைத்து, சைை்பட்ட வாழ்க்ககத் தரை் ைற்றுை் 

சுதந்திரத்கத அனுைதிக்குை் ஒருங்கிகைந்த ைற்றுை் அன்பின் அடிப்பகடயிலான உயரத்ர 

பராைரிப்கப உறுதி ப ய்யுை் வககயிலான, வாடிக்ககயாளரக்கள கையைாகக் பகாை்ட 

பராைரிப்பு விநிசயாக ைாதிரிகய வழங்க ஆர.்என்.எஸ் பெல்த் சகர ் ரவ்ீ ஸ் இன்க். 

உறுதிபூை்டுள்ளது. மிக உயரத்ர பராைரிப்பு தரங்ககள அகடய, வாடிக்ககயாளரக்ளின் 

உரிகைகள் ைற்றுை் பபாறுப்புககள ப யல்படுதத்ுவது மிக முக்கியை்.  

வாடிக்ககயாளரின் உரிகைகள் 

• ைதிப்பு ைற்றுை் ைரியாகதயுடன் நடத்தப்பட சவை்டுை் என்பது ஒரு வாடிக்ககயாளரின் 

உரிகை.  

• ஆதரவு ைற்றுை் சிகி க் முகற ஆகியவற்கற கையைாகக் பகாை்ட பராைரிப்பு 

வழங்கப்பட சவை்டுை் என்பது ஒரு வாடிக்ககயாளரின் உரிகை. 

• ைன ைற்றுை் உடல் ரீதியான துஷ்பிரசயாகங்கள் இல்லாதிருத்தல் ஒரு வாடிக்ககயாளரின் 

உரிகை. 

• தங்கள் கவனிப்பு பதாடரப்ான அகனத்து முடிவுகளிலுை் ஈடுபட ஒரு வாடிக்ககயாளருக்கு 

உரிகை உை்டு. வாடிக்ககயாளரக்ள் தங்கள் பராைரிப்பில் பங்காளிகள் ஆவர.் 

• ஒரு வாடிக்ககயாளருக்கு, அவரக்ள் பபறுை் ச கவகள் குறித்துை் ைற்றுை் அவற்கற 

வழங்குவது யார ்என்பது குறித்துை் அறிய உரிகை உை்டு.. 

• ச கவகளுக்கு ஒப்புதல் அளிக்கசவா அல்லது ைறுக்கசவா ஒரு வாடிக்ககயாளருக்கு 

உரிகை உை்டு. 

• ைாறுபட்ட கருத்துக்கள், கலா  ்ாரை், ஆன்மீக ைரபுகள், பாலின அகடயாளை், பாலின 

பவளிப்பாடு, பாலியல் சநாக்குநிகல ைற்றுை் திறன்ககளப் பபாருட்படுத்தாைல், 

பதாழில்முகற கவனிப்கபப் பபறுவது வாடிக்ககயாளரின் உரிகை..  

• ஒரு வாடிக்ககயாளருக்கு, தங்களின் தனிப்பட்ட ைற்றுை் ைருத்துவ பதிவுகள் ரகசியைாக 

கவக்கப்பட சவை்டுை் என சகார உரிகை உை்டு. 

• ஒரு வாடிக்ககயாளருக்கு, தங்களின் தனிப்பட்ட தகவல்ககள அணுகுவதற்குை் தகவல் 

பரிைாற்றத்திற்கு ஒப்புதல் வழங்குவதற்குை் உரிகை உை்டு. 

• பழிவாங்கல்கள், குறுக்கீடு, வற்புறுத்தல் அல்லது பாகுபாடு ஆகியவற்றிற்கு அஞ் ாைல், 

தங்கள் கவகலககள பதரிவிப்பதற்கான அல்லது தங்களின் ச கவகளில் ைாற்றங்ககளக் 

சகாருவதற்கான உரிகை ஒரு வாடிக்ககயாளருக்கு உை்டு.  

• தங்களின் கருத்துகள் அல்லது கவகலககள பதரிவிக்க யாகர பதாடரப்ு பகாள்ள 

சவை்டுை் என்பகத அறிய ஒரு வாடிக்ககயாளருக்கு உரிகை உை்டு. 

வாடிக்ககயாளரின் பபாறுப்புகள் 

• ச கவகளுக்கு தங்ககள உட்படுத்திக் பகாள்வது வாடிக்ககயாளர ்பபாறுப்பு.. 

• வாடிக்ககயாளர ்தங்களின் பராைரிப்பு திட்டத்தில் ஈடுபட்டிருக்க சவை்டுை் ைற்றுை் அகத 

பின்பற்ற சவை்டுை். 

• வாடிக்ககயாளர ்தங்கள் பராைரிப்பு ஒருங்கிகைப்பாளர ்ைற்றுை் ச கவ வழங்குநகர, 

பாகுபாடு இல்லாைலுை் துன்புறுத்தாைலுை், ைதிப்பு ைற்றுை் ைரியாகதயுடன் நடத்த 

சவை்டுை்.  

• தங்களின் கவனிப்பு பதாடரப்ான சகள்விககளக் சகட்பது வாடிக்ககயாளர ்பபாறுப்பு. 

• தங்களின் கவனிப்புக்கு உதவுை் அகனத்து தகவல்ககளயுை் வழங்குவது வாடிக்ககயாளர ்

பபாறுப்பு. 



 

• அகனத்து பாதுகாப்பு பரிந்துகரககள பின்பற்றுவதுை், அகனத்து உபகரைங்கள் ைற்றுை் 

பபாருடக்கள பாதுகாப்பாகவுை்  ரியாகவுை் இயக்குவதுை் வாடிக்ககயாளர ்பபாறுப்பு.  

• அன்றாட வாழ்வின் நடவடிக்கககள் குறித்து பகாடுக்கப்பட்ட பரிந்துகரககளப் 

பின்பற்றுவது வாடிக்ககயாளர ்பபாறுப்பு. 

• வருகக அட்டவகைகள் அல்லது பராைரிப்பு இலக்குககள பாதிக்கக்கூடிய வககயில் 

அவரக்ளின் சூழ்நிகலயில் ஏசதனுை் ைாற்றங்கள் ஏற்பட்டால், அகத பதரிவிக்க 

ஒருங்கிகைப்பாளகர அகழப்பது வாடிக்ககயாளர ்பபாறுப்பு.   

• வழங்கப்படுை் ச கவகள் ைற்றுை் நகடமுகறகள் பாதுகாப்பான இடத்தில் 

நகடபபறுவகத உறுதிப ய்வது வாடிக்ககயாளர ்பபாறுப்பு.  
 


