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11  OOVVEERRVVIIEEWW  

TThhiiss  ppoolliiccyy  eexxppllaaiinnss  hhooww  wwee  oobbttaaiinn,,  uussee  aanndd  ddiisscclloossee  yyoouurr  ppeerrssoonnaall  iinnffoorrmmaattiioonn  iinn  

aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  tthhee  PPrrootteeccttiioonn  ooff  PPeerrssoonnaall  IInnffoorrmmaattiioonn  AAcctt  ((PPOOPPIIAA))  

PPaammrreeeenn  SSaalleess  cccc  iiss  ccoommmmiitttteedd  ttoo  eennssuurriinngg  tthhaatt  yyoouurr  pprriivvaaccyy  iiss  pprrootteecctteedd..  WWee  wwiillll  nnoott  

sseellll,,  sshhaarree,,  oorr  rreenntt  tthhiiss  iinnffoorrmmaattiioonn  ttoo  ootthheerrss  iinn  wwaayyss  ddiiffffeerreenntt  ffrroomm  wwhhaatt  iiss  ddiisscclloosseedd  

iinn  tthhiiss  ssttaatteemmeenntt..  

  

22  GGEENNEERRAALL  PPRRIIVVAACCYY  SSTTAATTEEMMEENNTT  

WWee  ccoolllleecctt  aanndd  pprroocceessss  yyoouurr  ppeerrssoonnaall  iinnffoorrmmaattiioonn  mmaaiinnllyy  ttoo  ccoonnttaacctt  yyoouu  ffoorr  tthhee  

ppuurrppoosseess  ooff  uunnddeerrssttaannddiinngg  yyoouurr  rreeqquuiirreemmeennttss  aanndd  ddeelliivveerriinngg  sseerrvviicceess  aaccccoorrddiinnggllyy..  

FFoorr  tthhiiss  ppuurrppoossee,,  wwee  wwiillll  ccoolllleecctt  ccoonnttaacctt  ddeettaaiillss  aanndd  ddeettaaiillss  nneecceessssaarryy  ffoorr  uuss  ttoo  

ppeerrffoorrmm  oouurr  sseerrvviiccee..  IItt  rreemmaaiinnss  yyoouurr  rreessppoonnssiibbiilliittyy  hhoowweevveerr  ttoo  eennssuurree  tthhaatt  aallll  

ppeerrssoonnaall  iinnffoorrmmaattiioonn  iiss  kkeepptt  uupp  ttoo  ddaattee  wwiitthh  uuss,,  sshhoouulldd  ddeettaaiillss  cchhaannggee  oovveerr  ttiimmee..  

YYoouurr  eemmaaiill  aaddddrreessss  oorr  aannyy  ootthheerr  ppaarrtt  ooff  yyoouurr  ppeerrssoonnaall  iinnffoorrmmaattiioonn  aass  pprroovviiddeedd  bbyy  yyoouu  

wwiillll  nneevveerr  bbee  uusseedd  ffoorr  mmaarrkkeettiinngg  ppuurrppoosseess,,  uunnlleessss  ccoonnsseenntteedd  bbyy  yyoouu..  

  

33  IINNFFOORRMMAATTIIOONN  CCOOLLLLEECCTTIIOONN  AANNDD  UUSSEE  

PPaammrreeeenn  SSaalleess  cccc  iiss  tthhee  ssoollee  oowwnneerr  ooff  tthhee  iinnffoorrmmaattiioonn  ccoolllleecctteedd  oonn  tthhiiss  ssiittee..  WWee  wwiillll  

nnoott  sseellll,,  sshhaarree,,  oorr  rreenntt  tthhiiss  iinnffoorrmmaattiioonn  ttoo  ootthheerrss  iinn  wwaayyss  ddiiffffeerreenntt  ffrroomm  wwhhaatt  iiss  

ddiisscclloosseedd  iinn  tthhiiss  ssttaatteemmeenntt..    WWee  wwiillll  uussee  yyoouurr  ppeerrssoonnaall  iinnffoorrmmaattiioonn  oonnllyy  ffoorr  tthhee  

ppuurrppoosseess  ffoorr  wwhhiicchh  iitt  wwaass  ccoolllleecctteedd..  
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44  CCOOOOKKIIEESS  

WWee  uussee  ““ccooookkiieess””  ttoo  ““rreemmeemmbbeerr””  lloogg--iinn  ddeettaaiillss  ooff  uusseerrss..  AA  ““ccooookkiiee””  iiss  ssiimmppllyy  aa  tteexxtt  ffiillee  

tthhaatt  iiss  ppllaacceedd  oonn  yyoouurr  hhaarrdd  ddrriivvee  bbyy  aa  wweebb  ppaaggee  sseerrvveerr  aanndd  eeaacchh  ttiimmee  tthhee  bbrroowwsseerr  

rreeqquueessttss  aa  ppaaggee  ffrroomm  tthhee  sseerrvveerr,,  tthhiiss  tteexxtt  iiss  sseenntt  bbaacckk  aalllloowwiinngg  tthhee  wweebbssiittee  ttoo  

rreemmeemmbbeerr  yyoouurr  ddeettaaiillss  ttoo  mmaakkee  tthhee  pprroocceessss  qquuiicckkeerr  aanndd  eeaassiieerr..  

““CCooookkiieess””  aarree  nnoott  uusseedd  ttoo  rruunn  pprrooggrraammss  oorr  ddeelliivveerr  vviirruusseess  ttoo  yyoouurr  ccoommppuutteerr..  TThheeyy  aarree  

uunniiqquueellyy  aassssiiggnneedd  ttoo  yyoouurr  ccoommppuutteerr  aanndd  ccaann  oonnllyy  bbee  rreeaadd  bbyy  aa  wweebb  sseerrvveerr  iinn  tthhee  

ddoommaaiinn  tthhaatt  iissssuueedd  tthhee  ccooookkiiee  ttoo  yyoouu..    UUssaaggee  ooff  aa  ““CCooookkiiee””  iiss  iinn  nnoo  wwaayy  lliinnkkeedd  ttoo  aannyy  

ppeerrssoonnaallllyy  iiddeennttiiffiiaabbllee  iinnffoorrmmaattiioonn  wwhhiillee  oonn  oouurr  ssiittee..    TThhiiss  pprriivvaaccyy  ssttaatteemmeenntt  ccoovveerrss  

tthhee  uussee  ooff  ““ccooookkiieess””  bbyy  tthhee  PPaammrreeeenn  SSaalleess  cccc  ssiittee  oonnllyy  aanndd  ddooeess  nnoott  ccoovveerr  tthhee  uussee  ooff  

ccooookkiieess  bbyy  aannyy  aaddvveerrttiisseerrss  oorr  lliinnkkss..  

  

55  LLOOGG  FFIILLEESS  

WWee  mmaayy  uussee  IIPP  aaddddrreesssseess  ttoo  aannaallyyssee  ttrreennddss,,  aaddmmiinniisstteerr  tthhee  ssiittee,,  ttrraacckk  tthhee  uusseerr’’ss  

mmoovveemmeennttss,,  aanndd  ggaatthheerr  bbrrooaadd  ddeemmooggrraapphhiicc  iinnffoorrmmaattiioonn  ffoorr  aaggggrreeggaattee  uussee..    IIPP  

aaddddrreesssseess  aarree  nnoott  lliinnkkeedd  ttoo  ppeerrssoonnaallllyy  iiddeennttiiffiiaabbllee  iinnffoorrmmaattiioonn..  

  

66  SSHHAARRIINNGG  //  DDIISSCCLLOOSSUURREE  OOFF    IINNFFOORRMMAATTIIOONN  

WWee  mmaayy  oonn  ooccccaassiioonn,,  ppaarrttnneerr  wwiitthh  tthhiirrdd  ppaarrttiieess  ttoo  pprroovviiddee  ssppeecciiffiicc  sseerrvviicceess..    SShhoouulldd  

tthhee  uusseerr  ssiiggnn  uupp  ffoorr  tthheessee  sseerrvviicceess,,  wwee  wwiillll  sshhaarree  nnaammeess  oorr  ootthheerr  iinnffoorrmmaattiioonn  tthhaatt  iiss  

nneecceessssaarryy  ffoorr  tthhee  tthhiirrdd  ppaarrttyy  ttoo  pprroovviiddee  tthheessee  sseerrvviicceess  ssiiggnneedd  uupp  ffoorr..    TThheessee  ppaarrttiieess  

aarree  nnoott  aalllloowweedd  ttoo  uussee  ppeerrssoonnaallllyy  iiddeennttiiffiiaabbllee  iinnffoorrmmaattiioonn  eexxcceepptt  ffoorr  tthhee  ppuurrppoossee  ooff  

pprroovviiddiinngg  tthheessee  sseerrvviicceess..  WWee  wwiillll  nnoott  vvoolluunnttaarriillyy  ddiisscclloossee  aannyy  iinnffoorrmmaattiioonn  aabboouutt  

iinnddiivviidduuaall  uusseerrss  ttoo  tthhiirrdd  ppaarrttiieess,,  eexxcceepptt  aass  ddeessccrriibbeedd  iinn  tthhiiss  pprriivvaaccyy  ssttaatteemmeenntt,,  oorr  ttoo  

ccoommppllyy  wwiitthh  aapppplliiccaabbllee  llaawwss  oorr  vvaalliidd  lleeggaall  pprroocceessss,,  oorr  ttoo  pprrootteecctt  tthhee  rriigghhttss  oorr  pprrooppeerrttyy  

ooff  PPaammrreeeenn  SSaalleess  cccc  aanndd  iittss  ppaarrttnneerr  ssiitteess..  

  

77  LLIINNKKSS  

TThhiiss  wweebbssiittee  mmaayy  ccoonnttaaiinn  lliinnkkss  ttoo  ootthheerr  ssiitteess..  PPlleeaassee  bbee  aawwaarree  tthhaatt  PPaammrreeeenn  SSaalleess  cccc  

iiss  nnoott  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  tthhee  pprriivvaaccyy  pprraaccttiicceess  ooff  tthheessee  ootthheerr  ssiitteess..  TThhiiss  pprriivvaaccyy  

ssttaatteemmeenntt  aapppplliieess  ssoolleellyy  ttoo  iinnffoorrmmaattiioonn  ccoolllleecctteedd  oonn  ppaaggeess  ooff  tthhiiss  ssiittee..  

    

88  SSEECCUURRIITTYY  AANNDD  DDAATTAA  SSTTOORRAAGGEE  

TThhiiss  wweebbssiittee  ttaakkeess  rreeaassoonnaabbllee  pprreeccaauuttiioonnss  ttoo  pprrootteecctt  oouurr  uusseerrss’’  iinnffoorrmmaattiioonn  oonnlliinnee..    

WWee  aallssoo  ttaakkee  mmeeaassuurreess  ttoo  pprrootteecctt  uusseerr  iinnffoorrmmaattiioonn  oofffflliinnee..    AAcccceessss  ttoo  aallll  ooff  oouurr  uusseerrss’’  

iinnffoorrmmaattiioonn  iiss  rreessttrriicctteedd  ttoo  oouurr  ooffffiicceess..    OOnnllyy  eemmppllooyyeeeess  wwhhoo  nneeeedd  tthhee  iinnffoorrmmaattiioonn  ttoo  

ppeerrffoorrmm  aa  ssppeecciiffiicc  jjoobb  aarree  ggrraanntteedd  aacccceessss  ttoo  ppeerrssoonnaallllyy  iiddeennttiiffiiaabbllee  iinnffoorrmmaattiioonn..    

FFuurrtthheerrmmoorree,,  aallll  eemmppllooyyeeeess  aarree  kkeepptt  uupp--ttoo--ddaattee  oonn  oouurr  sseeccuurriittyy  aanndd  pprriivvaaccyy  

pprraaccttiicceess..  TThhee  sseerrvveerr  oonn  wwhhiicchh  wwee  ssttoorree  ppeerrssoonnaallllyy  iiddeennttiiffiiaabbllee  iinnffoorrmmaattiioonn  aarree  kkeepptt  

iinn  aa  sseeccuurree  eennvviirroonnmmeenntt..  

WWee  wwiillll,,  oonn  aann  oonn--ggooiinngg  bbaassiiss,,  ccoonnttiinnuuee  ttoo  rreevviieeww  oouurr  sseeccuurriittyy  ccoonnttrroollss  aanndd  rreellaatteedd  

pprroocceesssseess  ttoo  eennssuurree  tthhaatt  yyoouurr  ppeerrssoonnaall  iinnffoorrmmaattiioonn  rreemmaaiinnss  sseeccuurree..  

IIff  aa  uusseerr’’ss  ppeerrssoonnaallllyy  iiddeennttiiffiiaabbllee  iinnffoorrmmaattiioonn  cchhaannggeess,,  oorr  iiff  aa  uusseerr  nnoo  lloonnggeerr  ddeessiirreess  

oouurr  sseerrvviicceess,,  ccoonnttaacctt  sshhoouulldd  bbee  mmaaddee  wwiitthh  tthhee  rreelleevvaanntt  IInnffoorrmmaattiioonn  OOffffiicceerr  ((ddeettaaiillss  aatt  

eenndd  ooff  ppoolliiccyy))  wwiitthh  tthhee  rreelleevvaanntt  rreeqquueesstt  wwhhiicchh  wwiillll  bbee  ddeeaalltt  wwiitthh  iinn  aa  rreeaassoonnaabbllee  

ttiimmeeffrraammee..  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

99  NNOOTTIIFFIICCAATTIIOONN  OOFF  CCHHAANNGGEESS  

AAnnyy  cchhaannggeess  oorr  uuppddaatteess  ttoo  oouurr  pprriivvaaccyy  ppoolliiccyy,,  wwiillll  bbee  ppoosstteedd  oonn  tthhee  PPaammrreeeenn  SSaalleess  cccc  

wweebbssiittee  aanndd  ootthheerr  ppllaacceess  wwhheerree  wwee  ddeeeemm  aapppprroopprriiaattee..  
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