
பணியாளர்களுக்கான தகவல் பாதுகாப்பு அறிக்கக 

இந்த பணியாளர்களுக்கான தகவல் பாதுகாப்பு அறிக்ககயானது, WSIB நிறுவனத்தால் உங்ககளப் பற்றி சேகரிக்கப்படுகின்ற 

தகவல்ககள விளக்குகிறது. 

உங்களுகைய தனிப்பட்ை தகவல்களின் தகவல் பாதுகாப்பு மற்றும் அந்தரங்கத்கதப் பாதுகாப்பதற்கு நாங்கள் 

உறுதிசயற்றுள்சளாம். பணியிைப் பாதுகாப்பு மற்றும் காப்படீ்டுச் ேட்ைத்கத நிர்வகித்து நகைமுகறப்படுத்துவதற்காக WSIB 

உங்களுகைய தகவல்ககளச் சேகரிக்கின்றது. சமலும், இது தகவல் பாதுகாப்புச் ேட்ைத்தின் தகவல் மற்றும் பாதுகாப்புச் 

சுதந்திரத்திற்கு உட்பட்ைதாகும். 

உங்களுகைய தனிப்பட்ை தகவல்ககளச் சேகரித்தல் 

பின்வரும் சநாக்கங்களுக்காக உங்களிைமிருந்து மற்றும் உங்கள் முதலாளி, உங்கள் உைல்நலப் பராமரிப்பாளர் மற்றும் பணி 

மீள்ஒருங்கிகணப்புச் சேகவ வழங்குநர்கள் மற்றும் பிறரிைமிருந்து பல்சவறு வழிகளின் வாயிலாக உங்ககளப் பற்றிய 

தகவல்கள் சநரடியாகச் சேகரிக்கப்படும்: 

நிர்வாகம் 

உங்கள் பபயர், முகவரி, இல்லத் பதாகலசபேி எண் மற்றும் பிறந்த சததி சபான்ற அகையாளத் தகவல்ககள வழங்குமாறு 

உங்ககளக் சகட்கிசறாம். உங்களிைம் தகவல்பதாைர்பு பகாள்வதற்கு, சகாரல்(ககளச்) ேரிபார்ப்பதற்காக பதிவுககள ஒப்பு 

சநாக்குவதற்கு மற்றும் நன்கம வழங்குத்பதாகக(ககள) வழங்குவதற்கு உள்பை உங்கள் சகாரல்(ககள) நிர்வகிப்பதற்கு 

இத்தகவல்கள் சதகவப்படுகின்றன. உள்வருகின்ற மற்றும் பவளிச்பேல்கின்ற பதாகலசபேி அகழப்புகள் தர  உறுதிபடுத்தல் 

சநாக்கங்களுக்காக பதிவுபேய்யப்பைலாம் என்பகத தயவுபேய்து குறித்துக்பகாள்ளுங்கள். 

ஒரு சகாரல் பதிவுபேய்யப்படும் சபாது, உங்ககள அகையாளம் அறிவதற்கும், கனைா வருவாய் முககம (CRA) மற்றும் 

வருமான வரிச் ேட்ைம் (ITA) ஆகியவற்றுக்குத் சதகவப்படும் வருமான வரித் தகவல்ககள அளிப்பதற்கும் உங்களுகைய 

ேமூகக் காப்படீ்டு எண் சேகரிக்கப்படும். ITA-வின்கீழ் மற்றும் CRA உைனான ஒப்பந்தத்தின்படி, அகையாளம் மற்றும் கனைா 

ஓய்வூதியத் திட்ைம் (CPP), உைற்குகற சபான்ற வருமானம்/நன்கமத் தகவல்கள் WSIA-ஐ நிர்வகித்து நகைமுகறப்படுத்தும் 

சநாக்கத்திற்காக ேரிபார்க்கப்பைலாம். 

நிதி 

உங்களுகைய வாராந்தர, மாதாந்தர மற்றும் வருைாந்தர வருமானம் சபான்ற தகவல்கள், உங்களுகைய ஊதிய இழப்பு 

நன்கமகளின் விகிதத்கதத் தீர்மானிப்பதற்கு எங்ககள அனுமதிக்கின்றன. சமலும் இகவ உங்களுகைய முதலாளி அல்லது 

ஊதியம் வழங்குநரால் உறுதிபேய்யப்பை சவண்டியது கட்ைாயமாகும்.  

இரட்டிப்பு வழங்குத்பதாகககள் மற்றும்/அல்லது நன்கம-ோர்ந்த கைன்ககளத் தவிர்ப்பதற்கு, ேமூக உதவி, சவகலவாய்ப்புக் 

காப்படீு மற்றும் தனியார் காப்படீு சபான்ற வருமானப் பதிலீட்டின் ஆதாரங்ககள WSIB-க்குத் தகவல் பதரிவிப்பதற்குத் 

http://www.e-laws.gov.on.ca/html/statutes/english/elaws_statutes_97w16_e.htm
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சதகவப்பைலாம். சநரடி கவப்பு ஒரு விருப்பத்சதர்வாக இருந்தால் அல்லது சதகவப்பட்ைால், உங்கள் வங்கிக் கணக்கு எண் 

சகாரப்பைலாம். 

மருத்துவம் 

உங்களுக்குச் ேிகிச்கேயளிக்கும் உைல்நல நிபுணரின் அறிக்கககள், பரிந்துகரக்கப்பட்ை மருந்துத் தகவல்கள், உைலியக்கச் 

ேிகிச்கே சததிகள், மருத்துவமகனப் பதிவுகள் மற்றும் பிற ேிகிச்கேப் பதிவுகள் ஆகிய தகவல்கள் நன்கமகளுக்கான உங்கள் 

தகுதிநிகலகயத் தீர்மானிப்பதற்கு எங்களுக்கு உதவ சேகரிக்கப்படுகின்றன. நீங்கள் தரமான உைல்நலப் பராமரிப்கபப் 

பபறுவகத உறுதிபேய்வதற்கு உங்களுக்கு அல்லது உங்களுகைய உைல்நலப் பராமரிப்பாளருக்குத் சதகவப்பைக்கூடிய 

கூடுதல் உதவிகய வழங்குவதற்கும் கூை இது உதவும். ஒப்புதலின்றி உங்கள் சகாரலுக்குத் பதாைர்புகைய உைல்நலத் 

தகவல்ககள ேிகிச்கேயளிக்கின்ற உைல்நல நிபுணர்கள் WSIB-க்கு வழங்க சவண்டியது அவேியம் என்று பணியிைப் பாதுகாப்பு 

மற்றும் காப்படீ்டுச் ேட்ைத்தின் பிரிவு 37 கூறுகிறது. 

சமாேடி மற்றும் இணங்காகம 

சமாேடி அல்லது இணங்காகமக்காக குற்றச் பேயல் அல்லது மற்ற ஆய்வு நைவடிக்கககளில் நிர்வாகம், நிதிோர் மற்றும் 

மருத்துவத் தகவல்கள் சேகரிக்கப்பைலாம். 

உங்களுகைய தகவல்ககளப் பயன்படுத்துதல், தக்ககவத்துக் ககாள்ளுதல் 

மற்றும் கவளிப்படுத்துதல் 

நன்கமககள நிர்வகித்தல் 

ஓர் முடிவுபேய்யும் கடிதம் அளிக்கப்படுகின்ற அல்லது பபாருளாதார அல்லாத இழப்பு (NEL) மருத்துவ மதிப்படீு அல்லது 

உங்களாசலா அல்லது உங்கள் முதலாளியாசலா பேய்யப்படும் ஒரு WSIB முடிவின் மீதான சமல்முகறயீடு சபான்ற 

சநரங்களில், உங்களுகைய சகாரலுக்குத் பதாைர்புகைய தனிப்பட்ை உைல்நலத் தகவல்கள் உள்ளிட்ை அந்தரங்கத் தகவல்கள் 

உங்களுகைய ஒப்புதலின்றி உங்கள் முதலாளியிைம் பவளிப்படுத்தப்பைலாம். இது பணியிைப் பாதுகாப்பு மற்றும் காப்படீ்டுச் 

ேட்ைம் மற்றும் தகவல் பாதுகாப்புச் ேட்ைத்தின் தகவல் மற்றும் பாதுகாப்புச் சுதந்திரத்துைன் இணங்கி சமற்பகாள்ளப்படும். 

உங்கள் சகாரல் மீது பணியாற்றுகின்ற WSIB ஊழியர்கள் மற்றும் ஒப்பந்தம் பேய்யப்பட்ை வழங்குநர்கள் உங்களுகைய 

தனிப்பட்ை தகவல்ககள அணுகுவதற்கு அனுமதி பபற்றுள்ளனர். அகனத்துக் சகாரல்களின் சகாப்புத் தகவல்களும் 

இரகேியமானபதனக் கருதப்படும். சமலும், உங்கள் தகவல்ககள அறிந்துபகாள்வதற்கான சதகவயிருக்கும் சபாது மட்டுசம 

அவற்கற அணுக அனுமதிக்கப்படும். 

இன்றுள்ள பல  பபாது மற்றும் தனியார் நிறுவனங்ககளப் சபாலசவ, பவளி நிறுவனங்களின் சேகவககள WSIB-யும் 

பயன்படுத்துகிறது. உதாரணத்திற்கு, ஒரு பரிந்துகரக்கான உங்கள் சகாரலின் வழங்குத்பதாகககய ஒரு பவளிச் 

சேகவவழங்குநர் பேயற்படுத்துவார் அல்லது கட்ைண மீட்பு சநாக்கங்களுக்காக உங்கள் சகாரல் ஒரு மூன்றாம் தரப்பிைம் 



பவளிப்படுத்தப்பைலாம். அத்தககய சூழ்நிகலகளில், உங்களுகைய தனிப்பட்ை தகவல்ககளப் பாதுகாப்பதற்கு ஒப்பந்த 

அடிப்பகையிலான உைன்படிக்கககள் சமற்பகாள்ளப்படும். 

உங்கள் தகவல்கள் காகிதம் அல்லது மின்னணு வடிவில் சேமிக்கப்படும், சமலும் அகவ ஒரு பவளிநாட்டு அதிகார 

எல்கலயில் இைம்பபற்றிருக்கலாம். அத்தககய நிகழ்வுகளில், அந்நாடுகளின் ேட்ைங்களுக்கு உட்பட்டு, அந்நாடுகளில் உள்ள 

அரோங்க ஆகணயங்கள், நீதிமன்றங்கள் அல்லது ேட்ை அமுலாக்கங்களின் பேல்லத்தக்க சகாரல்கள் அல்லது 

சவண்டுசகாள்ககள ஏற்று உங்கள் தகவல்கள் பவளிப்படுத்தப்பைலாம். 

பணிக்குத் திரும்புதல் மற்றும் நலம் கபறுதல் 

நீங்கள் நன்கமகளுக்காக ஒரு சகாரகலச் பேய்யும் சபாது, உங்களுகைய பேயல்பாடு ோர்ந்த திறன்களின் தகவல்ககள 

பவளிப்படுத்துவதற்கு நீங்கள் ஒப்புதல் அளிக்க சவண்டியது கட்ைாயமாகும். உங்களுகைய பேயல்பாடு ோர்ந்த திறன்கள் 

குறித்த தகவல்ககள சநரடியாக உங்கள் முதலாளியிைம் பவளிப்படுத்துவதற்கு இந்த ஒப்புதல் உங்களுகைய உைல்நலப் 

பராமரிப்பாளகர அனுமதிக்கிறது. 

 

இதன் நகல் ஒன்று WSIB-க்கு வழங்கப்படும். இது நீங்கள் பணிக்குத் திரும்புவதற்கும், நலம் பபறுவதற்கும் வேதிசயறுபடுத்திக் 

பகாடுப்பதற்கு உதவும். 

உங்களுக்குப் பபாருத்தமான மருத்துவ மற்றும் பணி மீள்ஒருங்கிகணப்பு வள ஆதாரங்கள் கிகைக்கப்பபறுவகத 

உறுதிபேய்வதற்கு, உங்களுக்குச் ேிகிச்கேயளிக்கின்ற உைல்நலப் பராமரிப்பாளர்களுக்கும் பணி மீள்ஒருங்கிகணப்புச் சேகவ 

வழங்குநர்களுக்கும் உங்களுகைய தனிப்பட்ை தகவல்கள் பகிர்ந்துபகாள்ளப்பைலாம். இைமாற்றம் பேய்யத்தக்க திறன்கள், 

பணி நிகலமாற்ற மதிப்படீுகள் மற்றும் பணி நிகலமாற்றத் திட்ைங்கள் பதாைர்பான தகவல்கள் உங்களுகைய காயம் 

பதாைர்பான முதலாளி அல்லது பணியமர்த்திய முதலாளியிைம் பகிர்ந்துபகாள்ளப்பைலாம். 

ஆராய்ச்ேி மற்றும் தடுப்பு நைவடிக்கக 

சமலும் அதிக ஆற்றல் வாய்ந்த தடுப்புத் திட்ைங்ககள உருவாக்குவதற்கு, பணியிைக் காயங்கள் மற்றும் சுகவனீங்களின் 

இயல்பு மற்றும் காரணங்கள் குறித்த ஆராய்ச்ேிக்கு WSIB உதவுகிறது. தகவல் பாதுகாப்புச் ேட்ைத்தின் தகவல் மற்றும் 

பாதுகாப்புச் சுதந்திரத்திற்கு இணங்க, WSIB தனது நிர்வாகத் தரவுத்தளங்ககள பாதுகாப்பு முககமகள், அறிவியல் 

ஆராய்ச்ேியாளர்கள் மற்றும் மற்றவர்களுக்குத் சதகவக்சகற்ப கிகைக்கப்பபறச் பேய்யலாம். 

பணியிைக் காயம் மற்றும் சுகவனீம் மற்றும் நம்முகைய தயாரிப்புகள் மற்றும் சேகவகள் ஆகியகவ குறித்த 

கருத்தாய்வுககள சமற்பகாள்வதற்கு மூன்றாம் தரப்பு ஆராய்ச்ேியாளர்ககள WSIB பதாைர்புபகாள்ளலாம். அத்தககய 

மூன்றாம் தரப்பு ஆராய்ச்ேியாளர்களுக்கு உங்களுகைய பபயர் மற்றும் பதாகலசபேி எண் பவளிப்படுத்தப்பைலாம். இதன் 

மூலம், அத்தககய ஒரு கருத்தாய்வில் பங்பகடுப்பதற்காக உங்கள் அனுமதிகய பபறுவதற்கு அவர்களால் உங்ககளத் 

பதாைர்புபகாள்ள இயலும். 

அமுலாக்கம் 



பணியிைப் பாதுகாப்பு மற்றும் காப்படீ்டு அகமப்கபத் தவறாகப் பயன்படுத்துவதற்கு எதிராகப் பாதுகாப்பதன் பபாருட்டு, 

சமாேடி அல்லது இணங்காகமயின் விோரகணயின்சபாது தனிப்பட்ை தகவல்கள் சேகரிக்கப்பைலாம். சதகவக்சகற்பவும் 

ேட்ைப்படியான ஆசமாதிப்பின்படியும், இத்தகவல்கள் பிற அரோங்க அகமப்புகள், காவல்துகற மற்றும் நீதிமன்றங்களுைன் 

பகிர்ந்துபகாள்ளப்பைலாம். 

உங்களுகைய சகாரல் சகாப்புத் தகவல்ககளப் கபறுதல் மற்றும் திருத்துதல் 

உங்கள் சகாரல் சகாப்பின் ஒரு நககலப் பபறுவது மிகவும் சுலபமாகும்: உங்களுகைய முடிபவடுப்பாளருக்கு கடிதம் 

எழுதினால் சபாதுமானது. இந்த சவண்டுசகாகளச் பேய்வதில் உங்களுக்கு சகாரல் சகாப்பின் நகலுக்கான பணியாளரின் 

சவண்டுசகாள்(149.3kb, PDF) உதவுகிறது. நீங்கள் WSIB’இன் பபாது விோரகணத் பதாகலசபேி எண்கண அகழப்பதன் மூலமும் 

நீங்கள் இப்படிவத்கதக் சகாரி பபறலாம். 

உங்கள் சகாரல் படிவத்கதப் பபறுவதில் உங்களுக்குப் பிரச்ேகனகள் இருந்தால், நீங்கள் WSIB’இன் பபாது விோரகணத் 

பதாகலசபேி எண்ணின் வாயிலாக வர்த்தக்ச் சேகவககளத் பதாைர்பு பகாள்ளலாம். 

உங்களுகைய பதிவு தவறாக உள்ளது என்று நீங்கள் நம்பினால், உங்களுகைய முடிபவப்பாளகரத் பதாைர்புபகாள்வதன் 

மூல்ம் நீங்கள் தகவல்ககளத் திருத்துவதற்கு சவண்டுசகாள் விடுக்கலாம். 

 

ஒரு விவகாரத்தில் பிரச்ேகன இருந்தால் - சமல்முகறயீட்டுச் பேயல்முகறயில் பங்சகற்கும் சபாது, உங்கள் சகாரல் 

சகாப்பின் நகல் ஒன்கற உங்கள் முதலாளி பபறக்கூடும்.  உங்கள் சகாரல் சகாப்பின் நகல் ஒன்கற உங்கள் முதலாளி 

சகாரும் சபாது, குறிப்பிட்ை உைல்நலத் தகவல்ககள உங்கள் முதலாளியிைம் பதரிவிக்க மறுப்பதற்கு உங்களுக்கு 21 நாட்கள் 

கால அவகாேம் வழங்கப்படும். பணியிைப் பாதுகாப்பு மற்றும் காப்படீ்டுச் ேட்ைத்தின்கீழ், WSIB-யிைமிருந்து பபறப்படும் 

தகவல்ககள பவளிப்படுத்தாமல் இருப்பதற்கான இரகேியக்காப்புக் கைகமகய முதலாளி மற்றும் முதலாளியின் பிரதிநிதிகள் 

பகாண்டுள்ளனர். 

உங்களுகைய தனிப்பட்ை தகவல்ககள புதுப்பித்தல் 

உங்கள் முகவரி அல்லது பணி நிகலகம சபான்ற உங்களுகைய தனிப்பட்ை தகவல்கள் மாறினால், உங்கள் பதிவுககளப் 

புதுப்பித்துபகாள்வதற்கு நீங்கள் உங்களுகைய முடிபவடுப்பாளகரத் பதாைர்புபகாள்ள சவண்டியது கட்ைாயமாகும். நீங்கள் 

WSIB’இன் பபாது விோரகணத் பதாகலசபேி எண்கண அகழக்கும் சபாது, எங்களுகைய வாடிக்ககயாளர் சேகவப் 

பிரதிநிதிகளும் கூை உங்களுக்கான முகவரி மாற்றத்கதச் பேய்யலாம். 

கதாைர்புத் தகவல்கள் 

உங்கள் சகாரல் சகாப்பின் நகல் ஒன்கறப் பபறுவதற்கு, உங்களுகைய தனிப்பட்ை தகவல்ககள புதுப்பிக்கவும் அல்லது 

உங்கள் தனிப்பட்ை தகவல்ககளச் சேகரித்தல், பயன்படுத்துதல் அல்லது பவளிப்படுத்துதல் குறித்து அதிகம் 

அறிந்துபகாள்வதற்கு, உங்கள் முடிபவடுப்பாளகர சநரடியாகத் பதாைர்புபகாள்ளுங்கள் அல்லது அகழயுங்கள்: 

http://www.wsib.on.ca/files/Content/Downloadable%20File2144A/2144A.pdf
http://www.wsib.on.ca/files/Content/Downloadable%20File2144A/2144A.pdf


WSIB கபாது விோரகண: 416-344-1000 

கட்ைணமில்லா கதாகலசபேி எண்: 1-800-387-0750 

TTY: 1-800-387-0050 

தகவல் பாதுகாப்பு பதாைர்பான கவகலகள் அல்லது விவகாரங்ககள 416-344-5323 என்ற பதாகலசபேி எண்ணில் அல்லது 

சமற்கண்ை கட்ைணமில்லா பதாகலசபேி எண் வாயிலாக WSIB தகவல் பாதுகாப்பு அலுவலகத்திைம் சநரடியாகத் 

பதரிவிக்கலாம். 

 

நீங்கள் பின்வரும் முகவரிக்கு கடிதம் எழுதுவதன் மூலமும் WSIB-ஐத் பதாைர்புபகாள்ளலாம்:  

 

Workplace Safety and Insurance Board 

200 Front Street West 

Toronto, Ontario 

M5V 3J1 

 

இந்த ஆவணத்கதத் திருத்துவதற்கான உரிகமகய WSIB பபற்றுள்ளது. 

 


