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1. දළ විශ්ලේෂණය 

PayPal විසින් පමම රහසයතා ප්රකාශය සංවර්ධෛය කර ඇත්පත් ඔබ අපප් අඩවි පවත පිවිපසෛ 

විට පහෝ අපප් පස්වා භාවිතා කරෛ විට අෙ විසින් ඔපේ පුද්ගලික දත්ත රැස් කිරීම, රඳවා තබා 
ගැනීම, සැකසුම් කිරීම, පබදා ගැනීම හා හුවමාරු කිරීම සිදු කළ හැකි ආකාරය විස්තර කිරීම 
සඳහා පේ. පමම රහසයතා ප්රකාශය අදාළ වන්පන් ඔබ අඩවිවලට පිවිපසෛ විට පහෝ පස්වා 

භාවිතා කරෛ විට ඒ හා අදාළ ඔපේ පුද්ගලික දත්තවලට වෛ අතර, අෙට අයත් පෛාවෛ පහෝ අෙ 
විසින් ොලෛය පෛාකරෛ පවෛත් PayPal ෙරිශීලකයින්පේ පවේ අඩවි පහෝ පසව්ා ඇතුළු 
මාර්ගගත පවේ අඩවි පහෝ පස්වා සඳහා එය අදාළ පෛාපේ. 

පමම රහසයතා ප්රකාශය සකසා ඇත්පත් ඔබට අෙපේ රහසයතා පිළිපවත් පිළිබඳව පතාරතුරු 
ලබා ගැනීමට සහාය වීමටත් ඔබ අපප් අඩවි හා පස්වා භාවිතා කරෛ විට ඔපේ රහසයතා පත්රීම් 
අවපබෝධ කර ගැනීමට ඔබට සහාය වීමටත් ය. කලාෙය අනුව අෙ විසින් ප්රදාෛය කරනු ලබෛ 
පස්වා පස්වා පවෛස් වීමට ඉඩ ඇති බව කරුණාපවන් සලකන්ෛ. 

අපි රහසයතා ප්රකාශය පුරා භාවිතා කරෛ ෙද කිහිෙයක් අෙ විසින් අර්ථ නිරූෙණය පකාට තිපේ. 
කැපිටේ අකුරින් ඇති වචෛයක අර්ථය ඔබට අර්ථ දැක්වීම් පකාටපසන් පසායා ගත හැකි ය. 

පමම රහසයතා ප්රකාශය තුළ සඳහන් කර පෛාමැති අෙපේ රහසයතා පිළිපවත් පිළිබඳව ඔබට යම් 
ගැටලුවක් පේ ෛම් අෙ අමතන්ෛ. 

2. අප රැස්් කරන්ලන් කුමන පුද්ගලික දත්ත ද? 

අෙ විසින් ඔබ අපප් අඩවි පවත පිවිපසෛ විට පහෝ අපප් පස්වාවන් භාවිතා කරෛ විට ෙහත ඒවා ද 
ඇතුළුව ඔබ පිළිබඳ පතාරතුරු රැස් කරනු ලැබිය හැක: 

• ලියාපදිංචි වීම හා ලතාරතුරු භාවිතා කිරීම – ගිණුමක් ආරම්භ කිරීපමන් ඔබ අපප් පස්වා 

භාවිතා කිරීම සඳහා ලියාෙදිංචි වෛ විට, ඔබ ඉේලා සිටිෛ පස්වා පිරිෛැමීමට හා එම 
පස්වා සපුරාලීමට අවශය පුද්ගලික දත්ත අෙ විසින් රැස් කරනු ලබයි. ඔබ පතෝරා ගන්ෛා 
පස්වා ෙදෛම් පකාටපගෛ, ගිණුමක් ආරම්භ කිරීම සඳහා ඔබට ඔපේ ෛම, තැෙැේ 

ලිපිෛය, දුරකථෛ අංකය, ඊපම්ේ ලිපිෛය හා අෛෛයතා පතාරතුරු අෙ පවත ලබා දීමට 
සිදු විය හැකි ය. ඔබ අපප් පස්වා භාවිතා කිරීපම් දී අෙ පවත අතිපර්ක පුද්ගලික දත්ත 
සැෙයීමට සිදු වීමට ඉඩ ඇත. 

• ගනුලදනු හා අත්දැකීම් ලතාරතුරු – ඔබ උදාහරණ වශපයන්, වයාොරිකයින් පවතින් 

මිලදී ගැනීම් සිදු කිරීමට, මුදේ ලබා ගැනීමට, පගවීම් සැකසුම් කිරීමට, මිතුරන් හා ෙවුපේ 
අය පවත මුදේ යැවීමට අෙපේ පස්වා භාවිතා කරෛ විට පහෝ අපප් අඩවි පවත ප්රපේශ 

වෛ විට, අපි එම ගනුපදනුව පිළිබඳ පතාරතුරු පමන්ම යවෛ ලද පහෝ ඉේලෛ ලද මුදල, 

නිෂ්ොදෛ පහෝ පස්වා සඳහා පගවූ මුදල, ගනුපදනුව සම්ූර්ණ කිරීම සඳහා භාවිතා කළ 

කිෛම් පහෝ මූලය පමවලමක් පිළිබඳ පතාරතුරු ඇතුළුව වයාොරිකයා පිළිබඳ පතාරතුරු, 

උොංග පතාරතුරු, තාක්ෂණික ෙරිශීලෛ දත්ත හා භූ නිශ්චයෛ පතාරතුරු ආදී වූ 
ගනුපදනුව ආශ්රිත පවෛත් පතාරතුරු ද රැස් කරන්පෛමු. 

• ස්හභාගි වන්නාලේ ලතාරතුරු – ඔබ අපප් පස්වා භාවිතා කරෛ විට පහෝ අපප් අඩවි පවත 
පිවිපසෛ විට ඔබ විසින් ගනුපදනුවට සම්බන්ධ අනිත් හවුේකරුවන් පිළිබඳ අෙට සෙයෛ 
පුද්ගලික දත්ත අපි රැස් කරන්පෛමු. 



o මුදේ යැවීම ලහෝ ඉේලා සිටීම: ඔබ පස්වාවන් හරහා මුදේ යවෛ පහෝ ඉේලුම් 

කරෛ විට, ඔපබන් මුදේ ලබා ගන්ෛා පහෝ ඔබට මුදේ එවනු ලබෛ 

හවුේකරුවාපේ ෛම, තැෙැේ ලිපිෛය, දුරකථෛ අංකය හා මූලය ගිණුපම් 
පතාරතුරු වැනි පුද්ගලික දත්ත අපි රැස් කරන්පෛමු. හවුේකරුවකු පිළිබඳ අවශය 
පකපරෛ පුද්ගලික දත්ත ප්රමාණය ඔබ මුදේ යැවීමට පහෝ ඉේලුම් කිරීමට භාවිතා 
කරෛ පස්වා අනුව පවෛස් විය හැක.  

o බිේපතක් ලගවීම ලහෝ ලගවන ලලස් ලවනත් අලයකුලගන් ඉේලා සිටීම:  ඔබ 
අන් අයකුපේ ප්රතිලාභය පවනුපවන් බිේෙතක් පගවීම සඳහා අෙපේ පස්වා 

භාවිතා කරන්පන් ෛම්, පහෝ ඔබ ෙරිශීලකයකුපගන් ඔබ පවනුපවන් බිේෙතක් 
පගවීමට ඉේලා සිටින්පන් ෛම්, අපි ගිණුම් හිමියාපේ ෛම, තැෙැේ ලිපිෛය, 

දුරකථෛ අංකය, ඊපම්ේ ලිපිෛය හා ඔබ විසින් පගවීමට පහෝ පගවෛ පලස 
ඉේලා සිටීමට අදහස් කරෛ බිේෙපතහි ගිණුම් අංකය ආදී පුද්ගලික දත්ත රැස් 
කරන්පෛමු. 

o ඔලේ ගිණුම්වලට මුදේ එක් කිරීම:  ඔබ ඔපේ ගිණුමට පහෝ ඔබට තිබිය හැකි 
පවෛත් ගිණුමකට මුදේ එක් කිරීම සඳහා අෙපේ පසව්ා භාවිතා කරන්පන් ෛම් 
පහෝ ඔබ විසින් පමකී කවර පහෝ ගිණුමකට අගය එකතු කරෛ පලස 
ෙරිශීලකයකුපගන් ඉේලා සිටින්පන් ෛම් අෙ විසින් අදාළ ඉේලීම ඉටු කිරීම 
සඳහා ඔපබන් අපෛක් ොර්ශ්වය පිළිබඳව පහෝ අපෛක් ොර්ශ්වපයන් ඔබ 

පිළිබඳව පුද්ගලික දත්ත රැස් කරනු ලැබිය හැකි ය. නිදසුෛක් පලස, ඔබ ජංගම 
දුරකථෛය රීපලෝඩ් කිරීමට පහෝ ඔපේ ජංගම දුරකථෛ ගිණුමට මුදේ එක් කරෛ 

පලස ඉේලා සිටීමට අෙපේ පස්වා භාවිතා කරන්පන් ෛම්, අෙ විසින් අපෛක් 
ොර්ශ්වය පවතින් ජංගම ගිණුම් අංකය ඇතුළු පවෛත් පතාරතුරු රැස් කරනු 
ලැබිය හැකි ය. 

• ඔලේ ලපාදු පැතිකඩ ස්හ ඔලේ මිතුරන් ස්හ ස්ම්බන්ධතා පිළිබඳ ලතාරතුරු – ඔබ ඔපේ 
සබඳතා ලැයිස්තු පතාරතුරු ඔපේ ගිණුම සමග සම්බන්ධ කිරීමට පතෝරා ගන්පන් ෛම් 
ඔබට ඔපේ මිතුරන් සහ සබඳතා සමග ගනුපදනු කිරීමට උෙකාර කිරීම අෙට වඩාත් ෙහසු 
වනු ඇත. ඔබ ඔපේ උොංගය පහෝ සමාජ මාධය පේදිකාවක් අතර සම්බන්ධතාවයක් 
ආරම්භ කළ පහාත් සහ ඔපේ උොංගය පහෝ සමාජ මාධය පේදිකාවක් සමග ගිණුම් 
සම්බන්ධතාවක් ආරම්භ කළ පහාත් ඔබ විසින් පස්වාවන් භාවිතා කරෛ විට ඔපේ 
අත්දැකීම පුළුේ කිරීම සඳහා අපි ඔපේ සබඳතා ලැයිසත්ු පතාරතුරු (ෛම, ලිපිෛය, ඊපම්ේ 

ලිපිෛය වැනි) භාවිතා කරන්පෛමු. ඔපේ ගිණුම් ෙැතිකඩ පොදු වූ විට, පවෛත් 

ෙරිශීලකයින්ට ඔපේ ෛම, ෙරිශීලක ෛාමය, ඊපම්ේ පහෝ ජංගම දුරකථෛ අංකය PayPal 

මගින් පසවීපමන් ඔබට මුදේ එවීමට ඔපේ ෙැතිකඩ පසායා ගත හැකි අතර ඔපේ 
ඡායාරූෙය බැලීපමන් එය ඔබ බව තහවුරු කළ හැකි ය. ඔපේ PayPal.me සැකසුම් තුළ 
ඕෛෑම පේලාවක ඔපේ ගිණුම් ෙැතිකඩ පෙෞද්ගලික කළ හැකි ය. 

• අතිලේක ලස්්වා ලහෝ විලශ්ෂිත මාේගගත ලස්්වා ලබා ගැනීම ස්ඳහා ඔබ අප ලවත ලබා 
දීමට ලතෝරාගන්නා ලතාරතුරු – ඔබ විකේෙ අඩවි විපශ්ෂාංගයක් ඉේලා සිටී ෛම් පහෝ 

ඊට සහභාගි වන්පන් ෛම්, පහෝ උසස් කළ පස්වා පහෝ පවෛත් වරණීය ක්රියාකාරීත්වයන් 
ඉේලුම් කරන්පන් ෛම් අපි ඔබ පවතින් අතිපර්ක පතාරතුරු රැස් කරනු ලැබිය හැකි ය. 
පමම රහසයතා ප්රකාශපේ අෛාවරණය කර ඇති භාවිතයන්ට වඩා එම පතාරතුරුවල 

භාවිතය පවෛස් පේ ෛම්, දත්ත රැස් කරනු ලබෛ අවසථ්ාපේ දී අපි ඔබට ඒ පිළිබඳ 
පවෛම දැනුම් දීමක් කරන්පෛමු.  

• ඔබ ස්න්නම්ගත ලනාවූ ලස්්වා භාවිතා කරන්ලන් නම් ඔබ පිළිබඳ පුද්ගලික දත්ත – 
පලාගින් වීපම් පහෝ ගිණුමක් පිහිටුවීපම් අවශයතාවපයන් පතාරව ඇතැම් පස්වා ලද 

හැකිය. ඔබ විසින් PayPal සන්ෛම පෛාදරෛ අෙපේ කාඩ්ෙත් පගවීම් පස්වා භාවිතපයන් 
වයාොරිකයන් හා කටයුතු කරෛ විට හා ඔවුන්ට පගවෛ විට සහ ගිණුමකට පලාගින් 



පෛාවී PayPal සමග පගවෛ විට අපි පුද්ගලික දත්ත රැස් කරන්පෛමු. අපප් සන්ෛම්ගත 

පෛාවූ පගවුම් පස්වා සඳහා, ඔබ අන්තර් ක්රියා කරන්පන් වයාොරිකයාපේ පේදිකාව මත 
වයාොරිකයා සමගය. ඔබ ගිණුම් හිමියකු ෛම්, පහෝ ෙසුව එළපෙෛ දිෛක ගිණුමක් 

තෛන්පන් ෛම්, අපි සන්ෛම්ගත පෛාකළ ගනුපදනු පිළිබඳ පතාරතුරු රැස් කර ඒවා 
ගිණුම් හිමියකු පලස ඔපේ පස්වාදායක අත්දැකීම වැඩි දියුණු කිරීමට සහ අනුකූලතාව හා 
විශ්පේෂණාත්මක අරමුණු සඳහා ඔපේ ගිණුම හා සම්බන්ධ කරනු ලැබිය හැක. ඔබ 

ගිණුම් හිමියකු පෛාපේ ෛම්, අෙ ඔබ විසින් සෙයෛ සියලු පතාරතුරු රැස් කර ගබඩා 
කරපගෛ පමම රහසයතා ප්රකාශයට අනුව එකී පතාරතුරු භාවිතා කරන්පෛමු. 

• ඔබ පිළිබඳ ලතවන පාේශ්වීය මූලාශ්ර ලවතින් ලබාගන්නා ලතාරතුරු – නීතිපයන් අවසර 

ඇති විට දී, අපි වයාොරිකයින්, දත්ත සම්ොදකයින් හා මුදේ කාර්යාංශ ආදී පතවෛ 
ොර්ශ්වීය මූලාශ්ර පවතින් පතාරතුරු ලබා ගන්පෛමු. 

• ඔබ අලේ අඩවි ලහෝ ලස්්වා භාවිතා කරන ආකාරය පිළිබඳ අප රැස්් කරන ලවනත් 

ලතාරතුරු – ඔබ අෙ සමග සන්නිපේදෛය කරෛ විට, අෙපේ ොරිපභෝගික සහාය 

කණ්ඩායම් අමතෛ විට පහෝ සමීක්ෂණයකට පිළිතුරු පදෛ විට, අපි ඔපබන් පහෝ ඔබ 
පිළිබඳ අතිපර්ක පතාරතුරු රැස් කිරීමට ඉඩ ඇත. 

ගිණුම් හිමියන් පෛාවෛ අය  

ඔබ අෙපේ පස්වාවන් භාවිතා කරන්පන් ගිණුමක් සෑදීපමන් පහෝ පලාේ වීමකින් පතාරව වුවත් 

අපි ඔපේ පගවීම් පතාරතුරු, උොංග පතාරතුරු සහ පිහිටීම ආදිය ඇතුළත් විය හැකි පුද්ගලික 
දත්ත රැස් කරන්පෛමු. ඔබ ගිණුමක් සෑදීපමන් පහෝ පලාගින් වීමකින් පතාරව අෙපේ පස්වාවන් 

භාවිතා කරෛ විට, අපි පමම පතාරතුරු ගනුපදනු සැකසුම් කිරීමට, වංචා වැළැක්වීමට සහ නීතියට 
අනුකූලව භාවිතා කරන්පෛමු. ඔබට ගිණුමක් ඇත්ෛම් පහෝ ෙසු දිපෛක ඔබ ගිණුමක් නිර්මාණය 
කරන්පන් ෛම්, අපි පමම පතාරතුරු ඔපේ ගිණුම සමග සම්බන්ධ කළ හැක. 

3. අප පුද්ගලික දත්ත රඳවා ගන්ලන් ඇයි? 

අෙපේ නෛතික පහෝ නියාමෛ බැඳීම් ඉටු කිරීමට හා අපප් වයාොරික අරමුණු සඳහා අපි 
පුද්ගලික දත්ත රඳවා ගන්පෛමු. නීතිපයන් තහෛම් කර පෛාමැති ෛම්, අෙපේ නීතයනුකූල 
වයාොරික ලැදියාවන් උපදසා අෙ විසින් පුද්ගලික දත්ත නීතිපයන් නියම කර ඇති කාලයට වැඩි 

කාලයක් රඳවා ගනු ලැබීමට ඉඩ ඇත. ඔපේ ගිණුම වසා දැමුවපහාත්, පුද්ගලික දත්ත හා පවෛත් 
පතාරතුරුවල සඟවා තැබීමට අෙ පියවර ගනු ලබෛ ෛමුත් අදාළ නීතිවලට අනුකූල තාක් කේ 
දත්ත රඳවා ගැනීමට හා ඒවාට ප්රපේශ වීමට අෙට ඇති හැකියාව අපි රඳවා ගන්පෛමු. අපි එබඳු 
පුද්ගලික දත්ත දිගටම භාවිතා කිරීම හා පමම රහසයතා ප්රකාශයට අනුකූලව අෛාවරණය කිරීම 
සිදු කරන්පෛමු. 

4. අප පුද්ගලික දත්ත පිරිස්ැකසුම් කරන්ලන් ලකලස්් ද? 

අෙ විසින් ෙහත පහ්තු සඳහා ඔපේ පතාරතුරු සකස් කරනු ලැබිය හැක: 

• අඩවි ක්රියාත්මක කිරීම ස්හ ලස්්වාවන් ස්ැපයීමට, ඇතුළුව:  
o පගවීමක් ආරම්භ කිරීම, මුදේ යැවීම පහෝ ඉේලීම, ගිණුමකට අගය එක් කිරීම 

පහෝ බිේෙතක් පගවීම; 

o ගිණුමකට ඔපේ ප්රපේශය සතයාෙෛය කරන්ෛ; 

o ඔපේ ගිණුම, අඩවි, පස්වා පහෝ PayPal පිළිබඳ ඔබ සමග සන්නිපේදෛය කිරීමට; 



o ඔපේ ගිණුම සහ පතවෛ ොර්ශ්වීය ගිණුමක් පහෝ පේදිකාවක් අතර ගිණුම් 

සම්බන්ධතාවයක් සාදන්ෛ; සහ 

o ණය දීමට සුදුසු බව සහ පවෛත් මූලය ස්ථාවරත්ව ෙරීක්ෂා සිදු කිරීම, පයදුම් 
ඇගයීම සහ නිරවදයතා සහ සතයාෙෛ අරමුණු සඳහා පතාරතුරු සංසන්දෛය 
කිරීම. 

o ඔපේ ගිණුම හා මූලය පතාරතුරු යථාවත්ව තබා ගන්ෛ. 
• පස්වාවන්පේ හා අඩවිවල කාර්යසාධෛය හා ක්රියාකාරීත්වය අධීක්ෂණය, විශ්පේෂණය 

හා වැඩි දියුණු කිරීම වැනි අපලේ වයාපාරික අවශයතා කළමෛාකරණය සඳහා. උදාහරණ 

පලස, අපි ෙරිශීලක චර්යාව විශ්පේෂණය කර ඔබ අපප් පස්වා භාවිතා කරෛ ආකාරය 
පිළිබඳව ෙර්පේෂණ සිදු කරන්පෛමු. 

• ඔලේ අනනයතාව ස්තයාපනය කිරීලමන් අවදානම් කළමනාකරණය කර අඩවි, ලස්්වා 

ස්හ ඔබව විංචනික ක්රියාවලින් ආරක්ෂා කර ගැනීමට. PayPal හි අවදාෛම් හා වංචා 

පමවලම් මගින්, පස්වාවන්හි වංචා හා අනිසි භාවිතයන් අෛාවරණය කරපගෛ වළක්වා 

ගැනීමට සහාය වීම සඳහා අෙපේ අඩවි හා PayPal පස්වා මගින් පිරිෛමෛ පවේ අඩවි 

පවතින් පුද්ගලික දත්ත, උොංග පතාරතුරු, තාක්ෂණික ෙරිශීලෛ දත්ත හා භූ නිශ්චයෛ 
පතාරතුරු භාවිතා කරනු ලැපේ. 

• PayPal නිෂ්ොදෛ හා පස්වා සහ අනුබද්ධ පෛාවෛ වයාොරවල නිෂ්ොදෛ හා පස්වා ඔබ 

ලවත අලලවිකරණය සඳහා. අපි PayPal හා පවෛත් පතවෛ ොර්ශ්වීය පවේ අඩවි මත 
ඔපේ රුචිකත්වයන්ට වඩාත් ගැළපෙෛ ෙරිදි අපලවිකරණ අන්තර්ගතයන් සහ සමහර 
පස්වා පහෝ අඩවි අත්දැකීම් අෛෛය ආකාරපයන් සැකසුම් කිරීමට ද ඔපේ පුද්ගලික දත්ත 
සැකසුම් කරනු ලැබිය හැක. 

• PayPal විසින් ලතවන පාේශ්වීය ලවේ අඩවි හා මාේගගත ලස්්වා මත පිරිනමනු ලබන 
පුද්ගලායනය කළ ලස්්වා ස්ැපයීමට. පතවෛ ොර්ශ්වීය පවේ අඩවි මත ඔබට ඉලක්කගත 

සංදර්ශකයක්, විපශ්ෂාංගයක්, පස්වා පහෝ දීමෛා ලබා දීමට අෙ විසින් පමම රහසයතා 
ප්රකාශය අනුකූලව රැස් කරනු ලැබූ පුද්ගලික දත්ත හා පවෛත් පතාරතුරු භාවිතා කරනු 
ලැබිය හැක. පමම මාර්ගගත පස්වා සැෙයීමට සහ/පහෝ ඒවා සැෙයීම සඳහා 

වයාොරිකයින්, පවළඳ ප්රචාරණ පහෝ විශ්පේෂණ සමාගම් වැනි පවෛත් පතවෛ 
ොර්ශ්වයන් සමග කටයුතු කිරීමට අෙ විසින් කුකී හා පවෛත් නිරික්සුම් තාක්ෂණයන් 
භාවිතා කරනු ලැබිය හැකි ය. 

• පස්වාවන් හරහා ඔබ ඔපේ භූ නිශ්චයෛ පතාරතුරු පබදා ගැනීමට පතෝරා ගතපහාත්, 

ඔලේ පිහිටීමට අනනය වූ විකේප, ක්රියාකාරීත්වයන් ලහෝ දීමනා ඔබට ලබා දීම ස්ඳහා. 

අඩවි හා පස්වාවල ආරක්ෂාව වැඩි දියුණු කිරීමට හා දැන්වීම් ප්රචාරණය, පසවුම් ප්රතිඵල 
හා පවෛත් පුද්ගලායෛය කළ අන්තර්ගතයන් වැනි පිහිටුම් මූලික පස්වා ඔබ පවත ලබා 
දීම සඳහා අපි පමම පතාරතුරු භාවිතා කරන්පෛමු. 

• අදාළ සියලු නීති හා පරගුලාසිවලට අනුකූල වීම ඇතුළුව අපලේ බැඳීම් ඉටු කිරීමට ස්හ 
අපලේ අඩවි හා ලස්්වාවල නියම බලාත්මක කිරීමට. 

• අන් අය ලස්ායා ගැනීම ස්හ ස්ම්බන්ධ කිරීම ඔබට පහසු කිරීම ස්ඳහා. නිදසුෛක් පලස, 
ඔබ අෙට ඔපේ සම්බන්ධතාවලට ප්රපේශ වීමට ඉඩ දුන් විට පහෝ ඔපේ ගිණුම් ෙැතිකඩ 

පොදු වූ විට, අෙට ඔබ දන්ෛා පුද්ගලයින් සමග සම්බන්ධතා පයෝජෛා කළ හැකි අතර 

PayPal හි ෛම, ෙරිශීලක ෛාමය, ඊපම්ේ පහෝ ජංගම දුරකථෛ අංකය අනුව ඔබ පසායෛ 
විට ඔපේ ෙැතිකඩ පසායා ගැනීමට ඔවුන්ට ඉඩ දීපමන් ඔබට මුදේ එවීමට අන් අයට උදේ 
කළ හැකි ය. ඔබ දැෛ සිටීමට ඉඩ ඇති පහෝ ඔබට අපප් පස්වා ඔස්පස් ගනුපදනු කිරීමට 
අවශය විය හැකි පුද්ගලයන් පිළිබඳව පයෝජෛා කිරීමට ඔපේ සහ ඔපේ සබඳතාවල පස්වා 
භාවිතාව ඔස්පස් අෙ ඔබ පිළිබඳව දැෛ ගන්ෛා පතාරතුරු සහ ඔබ සහ අන් අය සෙයෛ 
පතාරතුරු අෙ විසින් පයාදා ගනු ලැබිය හැකි ය. අන් අය සමග ඔපේ පස්වා භාවිතාව 



සරල කිරීම සඳහා සැලසුම් කර ඇති සමාජ ක්රියාකාරීත්වයන් හා විපශ්ෂාංග පස්වාව අනුව 
පවෛස් පේ. 

• ඔලේ ඉේුම්වලට ප්රතිචාර දැක්වීම ස්ඳහා, උදාහරණ වශපයන් ඔබ අපප් ොරිපභෝගික 
පස්වා කණ්ඩායම පවත ඉදිරිෙත් කළ ප්රශ්ෛයක් පිළිබඳ ඔපබන් විමසීමට. 

5. අපි පුද්ගලික දත්ත ලබදා ගැනීම කරනවා ද? 

රහසයතා ප්රකාශපේ පමම පකාටපස් විස්තර කර ඇති ෙරිදි අපි ඔපේ පුද්ගලික දත්ත පහෝ ඔබ 
පිළිබඳ පවෛත් පතාරතුරු විවිධ ආකාරවලින් අන් අය සමග පබදා පබදා ගැනීම කළ හැක.   

අෙ විසින් ෙහත පහ්තු සඳහා ඔපේ පුද්ගලික පතාරතුරු පහෝ පවෛත් පතාරතුරු පබදාගනු ලැබිය 
හැක: 

PayPal ආයතනික පවුලේ ලවනත් ස්ාමාජිකයින් ස්මග: ඔබ විසින් ඉේලා සිටි පහෝ අවසර දුන් 

පස්වා සැෙයීමට; අවදාෛම් කළමෛාකරණය කිරීමට; විය හැකි අනීතික පහෝ වංචාකාරී ක්රියා සහ 
අෙපේ ප්රතිෙත්ති හා ගිවිසුම්වල පවෛත් උේලංඝෛය කිරීම් අෛාවරණය කරපගෛ ඒවා වළක්වා 
ගැනීමට සහාය වීමට; PayPal නිෂ්ොදෛ, පස්වා හා සන්නිපේදෛවල ලද හැකි බව හා 

සම්බන්ධකතාව කළමෛාකරණය කිරීමට අෙට සහාය වීමට අෙ විසින් PayPal ආයතනික ෙවුපේ 
සාමාජිකයින් අපෛකුත් ඒවා සමග ඔපේ පුද්ගලික දත්ත පබදා ගැනීමට ඉඩ ඇත. 

අප ලවත ලස්්වා ස්පයන ලවනත් ස්මාගම් ස්මග: අෙපේ අධීක්ෂණය යටපත් හා අෙ පවනුපවන් 
පස්වාවන් හා ක්රියාකාරීත්වයන් සිදු කරෛ පතවෛ ොර්ශ්වීය පස්වා සැෙයුම්කරුවන් සමග අෙ 

විසින් පුද්ගලික දත්ත පබදාගනු ලැබිය හැක. පමම පතවෛ ොර්ශ්වීය පස්වා සම්ොදකයින් විසින්, 

උදාහරණ පලස, ඔබට පසව්ා සැෙයීම, ඔපේ අෛෛයතාව සහතික කර ගැනීම, ගනුපදනු සැකසුම් 

කිරීමට සහාය වීම, අෙපේ නිෂ්ොදෛ හා පස්වා සඳහා ඔබට පවපළඳ දැන්වීම් යැවීම පහෝ 

ොරිපභෝගික සහාය සැෙයීම ආදි පස්වාවන් ඔබට ලබා දිය හැකි ය.  

ලවනත් මූලය ආයතන ස්මග: නිෂ්ොදෛයක් හවුපේ නිර්මාණය කිරීම හා ප්රදාෛය කිරීම සඳහා අෙ 

හවුේව කටයුතු කරෛ, එෛම් PayPal Extras ණයෙත හා සම්බන්ධව Synchrony බැංකුව වැනි 
පවෛත් මූලය ආයතෛ සමග අපි ඔපේ පුද්ගලික දත්ත පබදාගත හැක. ඔබ විසින් පවෛත් 

භාවිතාවන් සඳහා අනුමැතිය ලබා දී ඇත්ෛම් විෛා, පම් මූලය ආයතෛ මගින් PayPal ආශ්රිත 

නිෂ්ොදෛ අපලවිකරණය හා පිරිෛැමීම සඳහා ෙමණක් පමම පතාරතුරු භාවිතා කරනු ලබයි. තව 
ද ගනුපදනු සැකසුම් කිරීම, ඔපේ පයෝගය කාඩ්ෙත් ආශ්රිත ප්රතිලාභ ඔබට සැෙයීම හා ඔපේ මූලය 
පතාරතුරු යථාවත්ව ෙවත්වා ගැනීම සඳහා අෙ විසින් පුද්ගලික දත්ත පබදා ගැනීමට ඉඩ ඇත. 

ඔබ විසින් ලස්්වාවන් භාවිතා කරන විට ලවනත් පරිශීලකයින්, වයාපාරිකයින් හා ඔවුන්ලේ ලස්්වා 
ස්ම්පාදකයින් වැනි ගනුලදනු හා ස්ම්බන්ධ අලනකුත් පාේශ්වකරුවන් ස්මග: ඔපේ ගනුපදනු 
සැකසුම් කිරීම හා සම්බන්ධ අපෛකුත් ොර්ශ්වයන් සමග අෙ විසින් ඔබ සහ ඔපේ ගිණුම පිළිබඳ 
පතාරතුරු පබදා ගැනීමට ඉඩ ඇත. ඔබ භාණ්ඩ සහ පස්වාවලට පගවීමට පස්වාවන් භාවිතා කරෛ 

විට, ඔබ විසින් වයාොරිකයින් පවතින් අරමුදේ යවෛ පහෝ ලබෛ පවෛත් ෙරිශීලකයින් සහ 
ඔවුන්පේ පස්වා සැෙයුම්කරුවන් පමයට අයත් පේ. පතාරතුරුවලට අයත් වන්පන්: 

• ගනුපදනුව ෙහසු කිරීම සඳහා අවශය පුද්ගලික දත්ත සහ ගිණුම් පතාරතුරු; 
• අපෛකුත් සහභාගිවන්ෛන්ට ආරවුේ නිරාකරණය කිරීමට සහ වංචා හඳුෛා ගැනීමට සහ 

වැළැක්වීමට උෙකාරී වෛ පතාරතුරු; සහ 



• වයාොරිකයන්ට ෙරිශීලකයින් වඩාත් පහාඳින් පත්රුම් ගැනීමට සහ වයාොරිකයන්ට 
ෙරිශීලකයින්පේ අත්දැකීම් වැඩි දියුණු කිරීමට සහාය වීම සඳහා සමූහස්ථ දත්ත සහ 
කාර්ය සාධෛ විශ්පේෂණ.  

අපලේ වයාපාර අරමුණු ස්ඳහා ලහෝ නීතිය මගින් අවස්ර දී ඇති ලහෝ නියම කර ඇති ආකාරයට 

ලවනත් ලතවන පාේශ්වයන් ස්මග: PayPal හි වයාොරික අරමුණු සඳහා පහෝ නීතිපයන් අවසර දී 
ඇති පහෝ නියම කර ඇති ෙරිදි අපි ඔබ පිළිබඳ පතාරතුරු පවෛත් ොර්ශ්වයන් සමග පබදා ගත 
හැකි ය: 

• නීතියක්, නීතිමය ක්රියාවලියක් පහෝ පරගුලාසිවලට අනුකූල වීම සඳහා අෙට එපස් කිරීමට 

අවශය ෛම්; 

• සිතාසියකට, උසාවි නිපයෝගයකට පහෝ පවෛත් නීතිමය ක්රියාවලියකට පහෝ සිංගප්ූරු 

නීතිය පහෝ පරගුලාසි යටපත් අවශයතාවලට අනුකූලව පහෝ PayPal පහෝ එහි අනුබද්ිත 
ආයතෛයකට අදාළ වෛ පවෛත් අිකරණ බල සීමාවල නීති සහ පරගුලාසිවලට 

අනුකූලව; නීතිය බලාත්මක කරන්ෛන්, නියාමකයින්, රාජය නිලධාරීන්, පහෝ පවෛත් 

පතවෛ ොර්ශ්වයන් සමග; එවැනි නීතියකට පහෝ ණයෙත් නීතිවලට අනුකූල වීම සඳහා 
අෙට එපස් කිරීමට අවශය වූ විට; පහෝ අෙපේ තනි අභිමතය ෙරිදි, පභෞතික හානි පහෝ 
මූලයමය අලාභයන් වළක්වා ගැනීම සඳහා පුද්ගලික දත්ත පහළිදරේ කළ යුතු බව පහෝ 

කිරීමට පයෝගය බවට අෙ විශ්වාස කරෛ විට; පහෝ සැක සහිත අනීතික ක්රියාකාරකම් 
වාර්තා කිරීමට පහෝ ෙරිශීලක ගිවිසුමක් උේලංඝෛය කිරීම් විමර්ශෛය කිරීමට;  

• මූලික සුභ සිද්ිය ආරක්ෂා කිරීමට; 

• අෙපේ පද්ෙළ, පස්වා සහ නෛතික අයිතීන් ආරක්ෂා කර ගැනීමට; 

• PayPalහි වයාොර සියේලම පහෝ පකාටසක් මිල දී ගැනීමට පහෝ විකිණීමට ෙහසුකම් 

සැලසීමට; 

• පස්වාවක් භාවිතපයන් සිදු කරෛ ලද මිල දී ගැනීම් සඳහා ප්රවාහෛගත කිරීම් සමග ආශ්රිත 

පස්වා සම්බන්ධව; 

• අෙට සහ අෙපේ ෙරිශීලකයින්ට එපරහිව සිදුවෛ වංචා, අෙපේ වයාොරික හවුේකරුවන්, 

උොය මාර්ගික වයාොර, පහෝ පවෛත් පුද්ගලයින් සහ වයාොරිකයින්ට සිදුවෛ වංචා 
ඇතුළුව අෙපේ පවේ අඩවි පහෝ අෙපේ පස්වා භාවිතය සම්බන්ධ වංචාවල අවදාෛම 
තක්පස්රු කිරීමට, කළමෛාකරණය කර ගැනීමට සහ වළක්වා ගැනීමට සහාය වීමට; 

• කාඩ්ෙත් සංගම් නීතිවලින් නියම කර ඇති ෙරිදි, අවසන් කරනු ලැබූ වයාොරිකයින්පේ 

ලැයිස්තුවට ඇතුළත් කිරීම සඳහා බැංකුකරණ හවුේකරුවන් පවත; 

• ණය වාර්තාකරණ සහ එකතු කිරීපම් ආයතෛ පවත; 

• එක් වීමට පහෝ අෙ සමාගම ෙවරා පදනු ලැබීමට සැලසුම් කරෛ සමාගම් පවත; සහ 
• අෙපේ විගණෛ අනුකූලතාව සහ ආයතනික ොලෛ ක්රියාකාරීත්වයට සහාය දැක්වීමට. 

ඔලේ අනුමැතිය ස්හිතව: ඔබ විසින් පතවෛ ොර්ශ්වීය ගිණුමක් පහෝ පේදිකාවක් මගින් ගිණුම් 

සබඳතාවකට අවසර ලබා පදන්පන් ෛම්, ඔපේ අනුමැතිය පහෝ අධීක්ෂණය යටපත් අපි ඔපේ 
පුද්ගලික දත්ත හා පවෛත් පතාරතුරු පබදා ගැනීම ද සිදු කරන්පෛමු.  

ඊට අමතරව, ෙරිශීලකයින් අෙපේ අඩවි පවත පිවිපසෛ හා පස්වා භාවිතා කරෛ ආකාරය, 

පේලාව හා භාවිතයට පහ්තුව පිළිබඳ සමූහසථ් සංඛ්යාෛමය දත්ත PayPal විසින් පවෛත් වයාොර 
හා මහජෛ සාමාජිකයින් ඇතුළු පතවෛ ොර්ශ්වයන් පවත ලබා දීමට ඉඩ ඇත. පමම දත්තවලින් 
ඔබව පෙෞද්ගලිකව හඳුෛාගනු ලැබීමක් පහෝ ඔපේ අඩවි පහෝ පස්වා භාවිතය පිළිබඳ විස්තර 



සැෙයීමක් සිදු පෛාපේ. අපි ඔපේ අනුමැතියකින් පතාරව පතවෛ ොර්ශ්වයන් සමග ඔවුන්පේ 
අපලවිකරණ අරමුණු සඳහා ඔපේ පුද්ගලික දත්ත හුවමාරු කර පෛාගනී. 

6. අප ලවනත් ලස්්වා හා ලේදකා ස්මග කටයුතු කරන්ලන් ලකලස්් ද?  

PayPal හි පස්වාවල වැදගත් ප්රතිලාභයක් හා ෛපවෝත්ොදෛයක් වනුපේ ඔබට ඔපේ ගිණුම 
පතවෛ ොර්ශ්වීය ගිණුමක් පහෝ පේදිකාවක් සමග සම්බන්ධ කිරීමට හැකි වීම යි. පමම රහසයතා 

ප්රකාශපේ අරමුණු සඳහා, එවැනි පතවෛ ොර්ශ්වයක් සමග ඇති “ගිණුම් සබඳතාවක්” යනු ඔබ 

විසින් ඔපේ ගිණුම හා ඔබ නීතයනුකූලව ොලෛය කරෛ පහෝ හිමිකාරිත්වය දරෛ PayPal 

පෛාවෛ ගිණුමක්, පගවීම් උොංගයක් පහෝ පේදිකාවක් අතර සිදු වීමට අවසර ලබා පදෛ පහෝ 

සක්රිය කරෛ සම්බන්ධතාවකි. ඔබ එවැනි සබඳතාවකට අවසර දුන් විට, PayPal හා පතවෛ 
ොර්ශ්වය ඔපේ පුද්ගලික දත්ත හා පවෛත් පතාරතුරු ඍජුවම හුවමාරු කරගනු ලබයි. ගිණුම් 
සබඳතාවලට උදාහරණ වන්පන්: 

• ගිණුම සමාජ මාධය ගිණුමකට පහෝ සමාජ ෙණිවුඩකරණ පස්වාවකට සබැඳි කිරීම; 
• ඔබ දත්ත සමූහෛ පහෝ මූලය පස්වා සමාගමකට ඔපේ පලාගින් අක්තෙත්ර ලබා පදන්පන් 

ෛම්, ඔපේ ගිණුම එවන් සමාගමකට සම්බන්ධ කිරීම; පහෝ 

• වයාොරිකයකුට ඔපේ ගිණුපමන් අය කිරීමට ඉඩ ලබා පදමින් වයාොරිකයකුට පගවීම් සිදු 
කිරීම සඳහා ඔපේ ගිණුම භාවිතා කිරීම. 

ඔබ ගිණුම් සබඳතාවක් සෑදීමට පතෝරා ගන්පන් ෛම්, අපි පතවෛ ොර්ශ්වය පවතින් ඔබ හා ඔපේ 
පතවෛ ොර්ශ්වීය පස්වා භාවිතය පිළිබඳ පතාරතුරු ලබා ගැනීමට ඉඩ ඇත. උදාහරණ වශපයන්, 

ඔබ ඔපේ ගිණුම සමාජ මාධය ගිණුමකට සම්බන්ධ කරන්පන් ෛම්, අෙට ගිණුම් සබඳතාව හරහා 
සමාජ මාධය සැෙයුම්කරු පවතින් පුද්ගලික දත්ත ලැපේ. ඔබ ඔපේ ගිණුම ඍජුවම පහෝ පතවෛ 

ොර්ශ්වීය පස්වා සම්ොදකපයකු හරහා පවෛත් මූලය ගිණුම්වලට සම්බන්ධ කරන්පන් ෛම්, අෙට 
ඔපේ ගිණුම් පශ්ෂය හා මිලදී ගැනීම් හා අරමුදේ මාරු කිරීම් වැනි ගනුපදනු විස්තර පවත ප්රපේශය 
ලැබිය හැකි ය. ගිණුම් සබඳතාවක් හරහා පතවෛ ොර්ශ්වයකින් අෙ පවත ලැපබෛ එවැනි 
පතාරතුරු අපි පමම රහසයතා ප්රකාශයට අනුකූලව භාවිතා කරන්පෛමු.  

ගිණුම් සබඳතාවක් මත ෙදෛම්ව අෙ විසින් පතවෛ ොර්ශ්වයක් සමග පබදා ගනු ලබෛ පතාරතුරු 
භාවිතය සහ අෛාවරණය සිදු කරනු ලබන්පන් පතවෛ ොර්ශ්වපේ රහසයතා පිළිපවත්වලට 

අනුකූලව යි. ගිණුම් සබඳතාවකට අවසර දීමට පෙර, ගිණුම් සබඳතාපවහි පකාටසක් පලස ඔපේ 
පුද්ගලික දත්තවලට ප්රපේශය ලබා ගන්ෛා කවර පහෝ පතවෛ ොර්ශ්වයක රහසයතා නිපේදෛය 

ඔබ විසින් සමාපලෝචෛය කර බැලිය යුතු ය. උදාහරණ පලස, සමාජ මාධය ගිණුමක් වැනි පතවෛ 

ොර්ශ්වීය ගිණුමක් පහෝ පේදිකාවක් සමග PayPal විසින් පබදා ගනු ලබෛ පුද්ගලික දත්ත එම 
අපෛක් ොර්ශ්වය විසින් ගිණුපම් පහෝ පේදිකාපේ රහසයතා පිළිපවත් මත ෙදෛම්ව පෙරළා පොදු 
මහජෛතාව ඇතුළුව නිශ්චිත පවෛත් ොර්ශ්ව සමග පබදා ගැනීමට ඉඩ ඇත.  

7. අප කුකි හා නිරීක්ෂණ තාක්ෂණයන් භාවිතා කරන්ලන් ලකලස්් ද?  

ඔබ අෙපේ පවේ අඩවිවලට පිවිපසෛ විට, අෙපේ පස්වා භාවිතා කරෛ විට පහෝ අෙ මාර්ගගත 
පස්වාවන් සෙයෛ පතවෛ ොර්ශ්වීය පවේ අඩවියකට පිවිපසෛ විට, අෙ සහ අෙපේ වයාොරික 
හවුේකරුවන් පමන්ම පවපළන්දන් ඔබව ෙරිශීලකපයකු පලස හඳුෛා ගැනීමට සහ ඔපේ සබැඳි 

අත්දැකීම්, ඔබ භාවිතා කරෛ පස්වාවන් සහ පවෛත් මාර්ගගත අන්තර්ගතයන් සහ පවළඳ 

ප්රචාරණය අභිරුචිකරණය කිරීමට; ප්රවර්ධෛවල ඵලදායීතාවය මැනීම සහ විශ්පේෂණ සිදු 
කිරීමට; සහ අවදාෛම අවම කිරීමට, වීමට ඉඩ ඇති වංචා වැළැක්වීමට සහ අෙපේ අඩවි සහ 



පස්වාවන් හරහා විශ්වාසය සහ ආරක්ෂාව ප්රවර්ධෛය කිරීමට අෙ විසින් කුකී සහ පවෛත් 
නිරික්සුම් තාක්ෂණයන් (සාමූහිකව “කුකී”) භාවිතා කළ හැකි ය. අෙපේ පස්වාවන් සහ අඩවිවල 

සමහර අංග සහ විපශ්ෂාංග ලද හැකි වන්පන් කුකී භාවිතපයන් ෙමණි, එබැවින් ඔබ කුකී අක්රීය 

කිරීමට පහෝ ප්රතික්පෂ්ෙ කිරීමට පතෝරා ගන්පන් ෛම්, ඔපේ අඩවි සහ පස්වාවන් භාවිතය සීමිත 
වීම පහෝ භාවිතා කළ පෛාහැකි වීම සිදු විය හැකි ය. 

නිරික්සුම් පෛාකරන්ෛ (DNT) යනු දැන්වීම්කරුවන් සහ අපෛකුත් පතවෛ ොර්ශ්වයන් විසින් 
නිරීක්ෂණය කරනු ලැබීම පිළිබඳ ඔපේ අභිරුචි ප්රකාශ කිරීමට ඔබට ඉඩ සලසෛ විකේෙ බ්රේසර් 
සැකසුමකි. අපි DNT සංඥාවලට ප්රතිචාර පෛාදක්වමු. 

අපි කුකී භාවිතා කරෛ ආකාරය පිළිබඳ වැඩිදුර දැෛ ගැනීමට අෙපේ කුකී සහ නිරික්සුම් 
තාක්ෂණයන් පිළිබඳ ප්රකාශය සමාපලෝචෛය කරන්ෛ. 

8. ඔබට ලද හැකි රහස්යතා ලත්රීම් ලමානවා ද? 

පමම රහසයතා ප්රකාශපේ විස්තර කර ඇති රහසයතා පිළිපවත් සහ සන්නිපේදෛ සම්බන්ධපයන් 
ඔබට පත්රීම් තිපේ. ඔබ පස්වාවක් සඳහා ලියාෙදිංචි වෛ විට පහෝ භාවිතා කරෛ අවස්ථාපේ දී 
පහෝ ඔබ පවේ අඩවියක් භාවිතා කරෛ සන්දර්භය තුළ ඔපේ පත්රීම් පබාපහාමයක් ෙැහැදිලි 
කරනු ලැබිය හැකි ය. ඔබ පස්වාවන්වල සැරිසැරීපම් දී එහි අත්දැකීම් තුළ ඔබට උෙපදස් සහ ඉඟි 
ලබා පදනු ලැබිය හැක.  

• අප එකතු කරන පුද්ගලික දත්තවලට අදාළ ලත්රීම්  

o පුද්ගලික දත්ත. PayPal විසින් ඉේලා සිටිෛ විට පුද්ගලික දත්ත සැෙයීම ඔබට 

ප්රතික්පෂ්ෙ කළ හැකි ෛමුත්, එමගින් සමහර පස්වාවන් පහෝ සියලු ම පස්වාවන් 

ඔබට ලද පෛාහැකි වීමට ඉඩ ඇත.  
o පිහිටීම සහ අපෛකුත් උොංග මට්ටපම් පතාරතුරු. අඩවිවලට පහෝ පස්වාවන්ට 

ප්රපේශ වීමට ඔබ භාවිතා කරෛ උොංගය මගින් ඔපේ භූ නිශ්චයෛ පතාරතුරු සහ 
ෙරිශීලකයාපේ ෙරිශීලෛ දත්ත ඇතුළුව, ඔබ පිළිබඳ පතාරතුරු රැස් කරනු ලැබිය 

හැකි ඇතර, ෙසුව එම දත්ත PayPal විසින් රැස් කර භාවිතා කළ හැක. එවැනි 
පතාරතුරු රැස් කිරීම සහ භාවිතය සීමා කිරීමට ඔබට ඇති හැකියාව පිළිබඳ 
පතාරතුරු සඳහා, උොංගපේ ඇති සැකසුම් භාවිතා කරන්ෛ. 

• අප විසින් ඔලේ පුද්ගලික දත්ත භාවිතයට අදාළ ලත්රීම්  

o PayPal විසින් පතවෛ ොර්ශ්වීය පවේ අඩවි සහ පස්වාවන්හි සෙයනු ලබෛ 
පුද්ගලායෛය කළ පස්වා. පතවෛ ොර්ශ්වීය පවේ අඩවිවල පුද්ගලායෛය කර 

ඔබට ලබා පදෛ පවෛත් PayPal පස්වාවන් සඳහා ඔපේ අභිරුචි ඔපේ ගිණුපමන් 
කළමෛාකරණය කරගත හැකි ය. පස්වා අත්දැකීම තුළ ඔපේ අභිරුචි 
කළමෛාකරණය කරෛ ආකාරය පිළිබඳව අපි ඔබට උෙපදස් සහ ඉඟි ලබා 
පදන්පෛමු. 

o අන් අය පසායා ගැනීම සහ සම්බන්ධ වීම. ඔපේ අභිරුචි ඇත්ෛම් ඒවා 
කළමෛාකරණය කර ඔබ භාවිතා කරෛ පස්වාපේ ගිණුපමන් පවෛත් අය පසායා 
ගැනීම සහ සම්බන්ධ කර ගැනීම කළ හැකි ය. 

• ගිණුම් ස්ම්බන්ධතාවයන්ට අදාළ ලත්රීම්  
o ඔබ සමාජ මාධය ගිණුමක් වැනි පතවෛ ොර්ශ්වීය ගිණුමකට පහෝ පේදිකාවක් 

පවත ගිණුම් සබඳතා අවසරයක් පදන්පන් ෛම්, ඔපේ ගිණුපමන් පහෝ පතවෛ 
ොර්ශ්වීය ගිණුමකින් පහෝ පේදිකාවකින් ඔපේ සබඳතා අභිරුචි කළමෛාකරණය 
කිරීමට ඔබට හැකි වීමට ඉඩ ඇත. ඔබට ලැබීමට ඉඩ ඇති පත්රීම් පිළිබඳ වැඩිදුර 

https://www.paypal.com/lk/webapps/mpp/ua/cookie-full?locale.x=si_LK
https://www.paypal.com/lk/webapps/mpp/ua/cookie-full?locale.x=si_LK


පතාරතුරු සඳහා පතවෛ ොර්ශ්වීය පේදිකාව සඳහා බලෙවත්වෛ කරෛ රහසයතා 
දැන්වීම පවත පයාමු වන්ෛ. 

• කුකී ස්ම්බන්ධ ලත්රීම් 
• ඔපේ කුකී අභිරුචි කළමෛාකරණය කිරීම සඳහා ඔබට විකේෙ තිබිය හැක. 

නිදසුෛක් පලස, ඔපේ බ්රේසරය පහෝ අන්තර්ජාල උොංගය සමහර කුකී සහ 

පවෛත් නිරික්සුම් තාක්ෂණයන් මකා දැමීමට, අක්රිය කිරීමට පහෝ අවහිර කිරීමට 
ඔබට ඉඩදිය හැකි ය. AboutCookies.org පවේ අඩවියට පිවිසීපමන් ඔබට වැඩිදුර 

දැෛ ගත හැකි ය. ඔබට පමම විකේෙ සක්රිය කිරීමට පතෝරා ගත හැකි ෛමුත්, 

එමගින් පස්වාවක පහෝ පවේ අඩවියක ඇති පබාපහෝ මූලික විපශ්ෂාංග සහ 
කාර්යයන් භාවිතා කිරීපමන් ඔබව වළක්වනු ලැබිය හැකි ය.  

• ඔබ පස්වාවක් භාවිතා කරෛ විට පහෝ පවේ අඩවියක පකාටස් පවත පිවිපසෛ විට 
කුකී සහ පවෛත් නිරික්සුම් තාක්ෂණයන් භාවිතා කිරීම පිළිබඳව ඔබට විකේෙයක් 

තිබිය හැකි ය. නිදසුෛක් පලස, පස්වාව පහෝ පවේ අඩවිය ඔබ පිළිබඳ යම් යම් පද් 

“මතක තබා ගැනීමට” අවශය දැයි ඔපබන් ඇසිය හැකි අතර, තව ද ඔබ කුකී සහ 
පවෛත් නිරික්සුම් තාක්ෂණවලට අවසර පදෛ තාක් දුරට අපි ඒවා භාවිතා 
කරන්පෛමු. 

• කුකී සහ නිරික්සුම් තාක්ෂණ ප්රකාශ පිටුවට පිවිසීපමන් ඔබට අෙපේ කුකී සහ 
නිරික්සුම් තාක්ෂණයන් පිළිබඳ වැඩිදුර දැෛ ගත හැකි ය. 

• ඔලේ ලියාපදිංචිය ස්හ ගිණුම් ලතාරතුරු ස්ම්බන්ධ ලත්රීම්  

o ඔබට ගිණුමක් තිපේ ෛම්, ඔබට ඒ පවත පිවිසීපමන් සහ පතාරතුරු ඍජුවම 
යාවත්කාලීෛ කිරීපමන් පහෝ අෙ හා සම්බන්ධ වීපමන් සාමාෛය ෙරිදි පුද්ගලික 
දත්ත සමාපලෝචෛය හා සංස්කරණය කළ හැකි ය. ඔබට ගිණුමක් පෛාමැති ෛම් 
පහෝ ඔබට ඔපේ ගිණුම් පතාරතුරු පහෝ පවෛත් පුද්ගලික දත්ත පිළිබඳව ප්රශ්ෛ 
ඇත්ෛම් අෙ අමතන්ෛ. 

• ස්න්නිලේදනයට අදාළ ලත්රීම්  

o අප ලවතින් වන නිලේදන, ඇඟවුම් හා යාවත්කාලීන කිරීම්:    
o අලලවිකරණය: අපි අපප් පවේ අඩවි, පස්වා, නිෂ්ොදෛ, මූලය ආයතෛ 

සමග ඒකාබද්ධව ලබා පදෛ නිෂ්ොදෛ පමන්ම අනුබද්ිත පෛාවෛ 

පතවෛ ොර්ශ්වයන්පේ සහ PayPal ආයතනික ෙවුපේ සාමාජිකයින්පේ 
නිෂ්ොදෛ සහ පස්වාවන් විවිධ සන්නිපේදෛ මාර්ග හරහා, එෛම් 

උදාහරණ පලස, ඊපම්ේ, පෙළ, උත්ෙතෛ, තේලු දැනුම්දීම් සහ 
ෙණිවිඩකරණ පයදුම් හරහා ඔබ පවත එවනු ලැබිය හැකි ය. ඔබට 
ලැපබෛ සන්නිපේදෛවල ඇති උෙපදස් අනුගමෛය කිරීපමන් ඔබට 
පමම අපලවිකරණ සන්නිපේදෛයන්පගන් ඉවත් විය හැකි ය. ඔබට අෙ 

සමග ගිණුමක් තිපේ ෛම්, ඔපේ ගිණුම් සැකසුම් තුළ ඔපේ සන්නිපේදෛ 
අභිරුචි පවෛස් කිරීම ද කළ හැකි ය. තේලු දැනුම්දීම් හරහා යවනු ලබෛ 

ෙණිවිඩ සඳහා, ඔබට ඔපේ උොංගපේ ඔපේ අභිරුචි කළමෛාකරණය 
කළ හැකි ය. 

o ලතාරතුරු ස්හ ලවනත්: අෙපේ පස්වාවන් භාවිතා කරන්ෛන් පවත යැවිය 

යුතු පහෝ යැවීමට උවමෛා සන්නිපේදෛයන්, වැදගත් පතාරතුරු අඩංගු 
දැනුම්දීම් සහ ඔබ අපෙන් ඉේලා සිටිෛ පවෛත් සන්නිපේදෛයන් අපි 
ඔබට එවන්පෛමු. ඔබට පමම සන්නිපේදෛයන් ලැබීපමන් ඉවත් පෛාවී 

සිටිය හැකි ය. පකපස් පවතත්, ඔබට පමම දැන්වීම් ලැපබෛ මාධය සහ 
ආකෘතිය පවෛස් කිරීමට ඔබට හැකියාව ඇත. 

9. ඔලේ අයිතිවාසිකම් ලමානවාද? 



දත්ත ආරක්ෂණ නීතිවල දක්වා ඇති සීමාවන්ට යටත්ව, ඔපේ පුද්ගලික දත්ත සම්බන්ධපයන් 

ඔබට නිශ්චිත අයිතිවාසිකම් ප්රමාණයක් තිපේ. ඔපේ දත්ත, නිවැරදි කිරීම සහ දත්ත පගෛයා හැකි 
බව පවත ප්රපේශය ඉේලා සිටීමට ඔබට අයිතියක් ඇත. ඔබට පමම අයිතිවාසිකම් ක්රියාත්මක 
කිරීමට අවශය ෛම් කරුණාකර අෙ අමතන්ෛ. 

ස්වයංක්රීයකරණය කළ තීරණ ගැනීම සමාපලෝචෛය කිරීමට ඔබට අයිතිය තිබිය හැකි ය. ඔබට 
කැමැත්ත අපහෝසි කිරීමට ද හැකි ය. ඔපේ කැමැත්ත අපහෝසි කිරීම ඔබ පවත පස්වා සැෙයීම 
සඳහා අෙට ඇති හැකියාව පකපරහි බලෙෑමට ඉඩ ඇත. ඔබට ඔපේ ඕෛෑම අයිතිවාසිකමක් 

ක්රියාත්මක කිරීමට අවශය ෛම් අෙ අමතන්ෛ. PayPal විසින් රඳවාපගෛ සිටිෛ ඔබ හා සම්බන්ධ 
සියලුම පුද්ගලික දත්තවලට ප්රපේශ වීම සඳහා ඉේලීමක් සම්ූර්ණ කිරීමට ඔබට අවශය ෛම්, ඔබ 
ඔපේ අෛෛයතාව තහවුරු කළයුතු විය හැකි බව මතක තබා ගන්ෛ. 

ඔබට අපප් ඕෛෑම පස්වාවක් සම්බන්ධ ගිණුමක් තිපේ ෛම්, එම ගිණුමට පිවිසීපමන් සහ 
පතාරතුරු ඍජුවම යාවත්කාලීෛ කිරීපමන් සාමාෛය ෙරිදි ගිණුපම් පුද්ගලික දත්ත සමාපලෝචෛය 
කර සංස්කරණය කිරීපම් හැකියාව ඇත. ඔබට ගිණුමක් පෛාමැති ෛම් පහෝ ඔබට ඔපේ ගිණුම් 
පතාරතුරු පහෝ පවෛත් පුද්ගලික දත්ත පිළිබඳව ප්රශ්ෛ ඇත්ෛම් අෙ ඇමතිය හැකි ය. 

10. අප ඔලේ පුද්ගලික දත්ත ආරක්ෂා කරන්ලන් ලකලස්් ද? 

දත්ත හානිවීම්, අනිසි භාවිතය, අෛවසර ප්රපේශය, අෛාවරණය කිරීම සහ පවෛස් කිරීම වැනි පද් 
සම්බන්ධපයන් ඔපේ පුද්ගලික දත්තවලට ප්රමාණවත් ආරක්ෂාවක් සැෙයීම සඳහා නිර්මාණය කර 

ඇති තාක්ෂණික, පභෞතික සහ ෙරිොලෛ ආරක්ෂක ක්රියාමාර්ග අපි ෙවත්වාපගෛ යන්පෛමු. 

ආරක්ෂක ක්රියාමාර්ගවලට ෆයර්පවෝේ, දත්ත ගුප්ත පක්තෛය, අෙපේ දත්ත මධයස්ථාෛවල 
පභෞතික ප්රපේශ ොලෛය සහ පතාරතුරු ප්රපේශ අවසරය ඇතුළත් පේ. අෙපේ ෙද්ධති සහ 

පස්වාවන් සුරක්ිත කිරීම සඳහා අෙ බැඳී සිටිෛ අතර, ඔපේ මුරෙද(ය) සහ ගිණුම්/ෙැතිකඩ 
ලියාෙදිංචි කිරීපම් පතාරතුරුවල රහසයභාවය සුරක්ිත කිරීම සහ ෙවත්වාපගෛ යාම සහ අෙ 
සතුව ඇත්පත් ඔපේ පුද්ගලික දත්ත නිරවදය සහ ෛවතම දත්ත බව තහවුරු කිරීම ඔපේ වගකීම 
යි. ඔබ විසින් අවසර දී ඇති ගිණුම් සබඳතාවක් ෙදෛම් පකාටපගෛ පතවෛ ොර්ශවයක් සමග 
පබදාගනු ලබෛ කිසිදු පුද්ගලික දත්තයක් ආරක්ෂා කිරීමට අෙට වගකීමක් ෛැත. 

11. ළමුන්ට අලේ ලස්්වා භාවිතා කළ හැකි ද? 

අඩවි සහ පස්වාවන් වයස අවුරුදු 13ට අඩු ළමුන් සඳහා පයාමු කරනු පෛාලැපේ. අෙපේ පවේ 
අඩවි සහ පස්වාවන් නීතයානුකූලව භාවිතා කිරීමට පෛාහැකි ළමුන්පගන් පහෝ පවෛත් 
පුද්ගලයින්පගන් අපි දැනුවත්ව පුද්ගලික දත්ත ඇතුළු පතාරතුරු රැස් පෛාකරන්පෛමු. වයස 
අවුරුදු 13ට අඩු දරුපවකුපගන් අෙ පුද්ගලික දත්ත රැස් කර ඇති බවට අෙට සතය පලසම 

දැෛගන්ෛට ලැබුණපහාත්, එවන් දත්ත රඳවා ගැනීමට අෙට නීතයානුකූලව බැඳීමක් පෛාමැති 
ෛම් අපි එම දත්ත කඩිෛමින් මකා දමන්පෛමු. වයස අවුරුදු 13 ට අඩු දරුපවකුපගන් අපි 
වැරදීමකින් පහෝ පෛාදැනුවත්ව පතාරතුරු රැස් කර ඇති බව ඔබ සිතන්පන් ෛම් අෙ අමතන්ෛ. 

12. ඔබ දත යුතු ලවනත් දෑ ලමානවා ද? 

ලමම රහස්යතා ප්රකාශයට සිදු කරන ලවනස්්කම්.  



අෙපේ වයාොරය, අඩවි පහෝ පස්වාවන් පහෝ අදාළ නීතිවල පවෛස්කම් පිළිබිඹු කිරීම සඳහා අපි 
වරින් වර පමම රහසයතා ප්රකාශය සංපශෝධෛය කළ හැකි ය. සංපශෝිත රහසයතා ප්රකාශය 
බලෙැවැත්පවන්පන් එහි ප්රකාශිත බලාත්මක වෛ දිෛ සිට යි.  

සංපශෝිත අනුවාදපේ සැලකිය යුතු පවෛසක් ඇතුළත් ෛම්, එම පවෛස පිළිබඳ අෙපේ පවේ 
අඩවිපේ “ප්රතිෙත්ති යාවත්කාලීෛ” පිටුපේ දැන්වීමක් ෙළ කිරීපමන් අපි ඔබට දිෛ 30ක ූර්ව 
දැනුම්දීමක් කරන්පෛමු. ඊපම්ේ පහෝ පවෛත් ක්රම භාවිතපයන් ද අපි පමම පවෛස පිළිබඳව 
ෙරිශීලකයින් දැනුවත් කළ හැක.  

ඔලේ පුද්ගලික දත්ත ලවනත් රටවලට මාරු කිරීම 

අෙපේ පමපහයුම්වලට ෙරිගණක ජාලයක්, ක්ලවුඩ් ොදක සර්වර් හා පතවෛ ොර්ශ්වීය පස්වා 

සැෙයුම්කරුවන් ඇතුළුව, එපහත් ඒවාට ෙමණක් සීමා පෛාවූ අපෛකුත් යටිතල ෙහසුකම් හා 
පතාරතුරු තාක්ෂණ මගින් සහාය දක්වයි. අපි සහ අපප් පතවෛ ොර්ශ්වීය පස්වා සෙයන්ෛන් 
ඔපේ පුද්ගලික දත්ත ගබඩා කිරීම හා සැකසුම් කිරීම සිදු කරන්පන් ඇමරිකා එක්සත් ජෛෙදපේ 
සහ පලෝකපේ පවෛත් ස්ථාෛවල යි. ඔපේ පුද්ගලික දත්ත පවෛත් රටවලට මාරු කරන්පන් ෛම් 
පමම රහසයතා ප්රකාශපේ විස්තර කර ඇති ෙරිදි අපි ඔපේ පතාරතුරු ආරක්ෂා කරන්පෛමු. 

අෙපේ අඩවි සහ පස්වාවන් භාවිතා කිරීපමන්, ඔපේ පුද්ගලික දත්ත ඔපේ රටට වඩා පවෛස් දත්ත 
ආරක්ෂණ නීති සහිත රටවේ ඇතුළු පවෛත් රටවලට මාරු කරනු ලැබීමට ඔබ එකඟ පේ. අෙපේ 
පවේ අඩවි සහ පස්වාවන් කිසියම් විපශ්ිත අිකරණ බල සීමාවක් තුළ සුදුසු පහෝ ලබාගත හැකි 
බව අපි දක්වා සිටින්පන් ෛැත.  

13.  අප අමතන්න 

ඔබට අෙපේ රහසයතා ප්රකාශය සහ පිළිපවත් පිළිබඳ පොදු ප්රශ්ෛ ඇත්ෛම් පහෝ ඔපේ ගිණුම් 
පතාරතුරු පහෝ පුද්ගලික දත්ත පිළිබඳ ප්රශ්ෛ ඇත්ෛම් ඔබට අෙ ඇමතිය හැකි ය. 

ඔපේ ප්රශ්ෛ නිවැරදි ස්ථාෛයට යෛ බවට අෙට සහතික කර ගැනීමට අවශයයි: 

• ඔපේ PayPal ගිණුම පහෝ ගනුපදනු පිළිබඳව පහෝ වයාොරිකපයකු පවත සිදු කරෛ ලද 
කාඩ්ෙත් පගවීමක් පිළිබඳව අෙ ඇමතීමට පමතැෛ ක්ලික් කරන්ෛ. 

• ඔපේ Xoom ගිණුම පිළිබඳව අෙ ඇමතීමට පමතැෛ ක්ලික් කරන්ෛ 

ඔබට අෙපේ දත්ත ආරක්ෂණ නිලධාරියා මාර්ගගතව පහෝ 5 Temasek Boulevard 09-01, 

Suntec Tower 5, Singapore 038985 ලිපිෛපයන් තැෙැේ මගින් ඇමතිය හැකි ය. 

ඔබ EEA හි පන්වාසිකපයකු ෛම්, PayPal හි නිපයෝජිතපයකු පලස කටයුතු කරෛ PayPal 

(Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxembourgහි දත්ත 
ෙරීක්ෂණ නිලධාරියා තැෙෑල මගින් පහෝ මාේගගතවස්ම්බන්ධ කරගත හැක. කරුණාකර ඔපේ 
ලිපිපයහි “දත්ත ආරක්ෂණ නිලධාරියා පවත” පලස ලකුණු කරන්ෛ. 

14. නිේවචන 

ගිණුම යනු PayPal පහෝ Xoom සාමාජික ගිණුමකි. 

https://www.paypal.com/lk/smarthelp/contact-us/privacy?locale.x=si_LK
https://www.xoom.com/contact-xoom-customer-service
https://www.paypal.com/lk/smarthelp/contact-us/privacy?locale.x=si_LK
https://www.paypal.com/lk/smarthelp/contact-us/privacy?locale.x=si_LK


උපාිංග ලතාරතුරු යනු අඩවි පහෝ පස්වාවන්ට ප්රපේශ වීමට භාවිතා කරෛ ඕෛෑම උොංගයකින් 

ස්වයංක්රීයව රැස්කරගනු ලැබිය හැකි දත්ත පේ. එවැනි පතාරතුරුවලට ඔපේ උොංගපේ වර්ගය; 

ඔපේ උොංගපේ ජාල සම්බන්ධතා; ඔපේ උොංගපේ ෛම; ඔපේ උොංගපේ IP ලිපිෛය; පවේ 

අඩවියට පහෝ පස්වාවන්ට ප්රපේශ වීම සඳහා භාවිතා කරෛ ඔපේ උොංගපේ පවේ බ්රේසරය, සහ 

අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාව පිළිබඳ පතාරතුරු; භූ නිශ්චයෛ පතාරතුරු; ඔපේ උොංගයට බාගත 
කරෛ ලද පයදුම් පිළිබඳ පතාරතුරු; සහ නජවමිතික දත්ත (උදා., ඔපේ අෛෛයතාව තහවුරු කර 

ගැනීමට භාවිතා කරෛ ස්ෙර්ශක හැඳුනුම/ඇඟිලි සලකුණ) ඇතුළත් විය හැකි ෛමුත්, ඒවාට 
ෙමණක් සීමා පෛාපේ. 

භූ නිශ්චයන ලතාරතුරු යනු උදාහරණ පලස GPS, Wi-Fi පහෝ පසලියුලර් අඩවි ත්රිපකෝණෛය 
හරහා ලබාගන්ෛා පද්ශාංශ හා අක්ෂාංශ ඛ්ණ්ඩාංක භාවිතා කිරීපමන් ඔපේ ස්ථාෛය සැලකිය යුතු 
පලස නිශ්චිතව හඳුෛාගත හැකි පතාරතුරු පේ. අෙපේ සමහර පස්වාවන් ඔපේ වත්මන් පිහිටීම 
පබදා ගැනීමට ඔපබන් අවසර ඉේලා සිටිය හැක. සමහර අඩවි සහ පස්වාවන් සඳහා නිශ්චිත 
නිෂ්ොදෛයක් පහෝ මාර්ගගත පස්වාවක් සැෙයීමට පමම පතාරතුරු අවශය පේ. අෙ විසින් භූ 

නිශ්චයෛ පතාරතුරු රැස් කරනු ලැබීමට ඔබ එකඟ පෛාවන්පන් ෛම්, ඔබ අෙපේ අඩවි පහෝ 
පස්වාවන් භාවිතා කිරීමට උත්සාහ කරෛ විට ඒවා නිසි ෙරිදි ක්රියාත්මක පෛාවීමට ඉඩ ඇත. 

PayPal යනු PayPal Pte. Ltd. හා එහි ෙරිොලිත ආයතෛ පහෝ අනුබද්ධ සමාගම් යන්ෛයි. පමම 

රහසයතා ප්රකාශපේ, PayPal සමහර අවසථ්ාවල දී එහි සන්දර්භය අනුව “අපි,” “අෙ” පහෝ “අපප්” 
පලස හඳුන්වා ඇත. 

පුද්ගලික දත්ත යනු හඳුෛාගත් පහෝ හඳුෛාගත හැකි පුද්ගලපයකු හා සම්බන්ිතව තිබිය හැකි 

පුද්ගලික පතාරතුරු පේ. “පුද්ගලික දත්තවලට” ෛම, තැෙැේ ලිපිෛය (බිේෙත් සහ ප්රවාහෛගත 

කිරීපම් ලිපිෛ ඇතුළුව), දුරකථෛ අංකය, ඊපම්ේ ලිපිෛය, පගවීම් කාඩ්ෙත් අංකය, පවෛත් මූලය 

ගිණුම් පතාරතුරු, ගිණුම් අංකය, උෙන් දිෛය සහ රජය විසින් නිකුත් කරෛ ලද අක්තෙත්ර (උදා: 

රියැදුරු බලෙත්රය අංකය, ජාතික හැඳුනුම්ෙත, විපද්ශ ගමන් බලෙත්රය, සමාජ ආරක්ෂණ අංකය 
සහ බදු පගවන්ෛාපේ ID) ඇතුළත් විය හැකි ය. නිශ්චිත ෙරිශීලකපයකු හඳුෛා ගැනීමට භාවිතා 
පෛාවෛ පතාරතුරු පුද්ගලික දත්තවලට ඇතුළත් පෛාපේ. 

ක්රියාවලිය යනුපවන් අදහස ්වන්පන් රැස් කිරීම, වාර්තාගත කිරීම, සංවිධාෛය කිරීම, වුහගත 

කිරීම, ගබඩා කිරීම, අනුරූෙ කිරීම පහෝ පවෛස් කිරීම, ෛැවත ලබා ගැනීම සහ උෙපද්ශෛය, 

සම්පේෂණය මගින් අෛාවරණය කිරීම, පබදා හැරීම පහෝ පවෛත් ආකාරයකින් ලබාගත හැකි 

බවට ෙත් කිරීම, පෙළගැස්වීම පහෝ සංපයෝජෛය, සීමා කිරීම, මකා දැමීම පහෝ පුද්ගලික දත්ත 
විෛාශ කිරීම වැනි, ස්වයංක්රීය පහෝ එපස් පෛාවෛ ක්රම මගින් පහෝ අෙ විසින් පුද්ගලික දත්ත පහෝ 
පුද්ගලික දත්ත කට්ටල හසුරුවනු ලබෛ ඕෛෑම ක්රමයක් පහෝ ආකාරයකි. 

ලස්්වා යනුපවන් අදහස් වන්පන් ඕෛෑම නිෂ්ොදෛයක්, පස්වා, අන්තර්ගත, විපශ්ෂාංග, 

තාක්ෂණයක් පහෝ කාර්යයක් සහ PayPal පහෝ Xoom විසින් ඔබට පිරිෛමනු ලබෛ සියලු ම 
අදාළ පවේ අඩවි, පයදුම් සහ පස්වාවන් පේ.  

අඩවි යනුපවන් අදහස් වන්පන් PayPal විසින් පස්වාවන් පිරිෛමනු ලබෛ, සහ පමම රහසයතා 

ප්රකාශයපේ ෙළකර ඇති පහෝ එයට සම්බන්ිත පවේ අඩවි, ජංගම පයදුම්, නිල සමාජ මාධය 
පේදිකා පහෝ පවෛත් අන්තර්ජාල පද්ෙළ පේ. 

තාක්ෂණික පරිශීලන දත්ත යනුපවන් අදහස් වන්පන් අඩවි පහෝ පස්වාවන්ට ප්රපේශ වීමට ඔබ 

භාවිතා කරෛ ඔපේ දුරකථෛය, ෙරිගණකය පහෝ පවෛත් උොංගයක් පවතින් අෙ රැස් කරනු 



ලබෛ පතාරතුරු පේ. තාක්ෂණික ෙරිශීලෛ දත්ත මගින්, ඔබ අඩවි සහ පස්වාවන් භාවිතා කරෛ 

ආකාරය, එෛම් ඔබ පවේ අඩවිවල පසවූ පද් සහ ඒවාපේ ෛරො ඇති පද් සහ ඔපේ IP ලිපිෛය 
ඇතුළුව, අෙපේ පස්වාවන් භාවිතා කරෛ ආකාරය, පිටු ප්රපේශෛය වෛ පහෝ ෛරෙෛ ආකාරය 

පිළිබඳ සංඛ්යාපේඛ්ෛ, ඔබ අඩවි පවත ෙැමිණීමට පෙර පිවිසි පවේ අඩවි, සහ කුකී හරහා රැස් 
කරෛ ලද පවෛත් ෙරිශීලෛ සහ පිරික්සුම් පතාරතුරු ආදී පද් පිළිබඳ අවපබෝධයක් ලබා පදයි. 

පරිශීලකයා යනුපවන් අදහස් වන්පන් පස්වාවන් භාවිතා කරෛ පහෝ අඩවිවලට ප්රපේශ වෛ 
පුද්ගලපයකි. 

15. අමතර ලතාරතුරු 

පමම පකාටපස් දක්වා ඇති පතාරතුරු ඔපේ කලාෙය අනුව ගනුපදනුකරුවන්ට විපශ්ිත විය හැකි 

අතර, ෛැතපහාත් පස්වාවන් භාවිතා කරෛ විට ඔබ සමග කටයුතු කළ හැකි පතවෛ 
ොර්ශ්වයන්පගන් PayPal පවත ලබා පදනු ලැපේ. පමම පකාටපස් ඇති විස්තර පිළිබඳව ඔබට 
යම් ප්රශ්ෛයක් ඇත්ෛම් ඔබට අෙ ඇමතීමට හැකි ය. 

Google ReCaptcha  

PayPal අඩවි සහ පස්වාවන්හි ReCaptcha භාවිතා කරයි. ඔබ විසින් ReCaptcha භාවිතය 
Google රහසයතා ප්රතිෙත්තියට සහ භාවිත නියමයන්ට යටත් පේ. 

ReCaptcha භාවිතා කරනු ලබන්පන් ස්ෙෑම් සහ අනිසි භාවිතයන්ට එපරහිව සටන් කිරීමට ෙමණි. 

 

https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/
https://www.google.com/intl/en/policies/terms/

