
SCRIPT 1 – Portal Terms 
 
 
Department of Environment, Land, Water and Planning (DELWP) cam kết bảo vệ thông tin cá nhân do quý vị 
cung cấp theo các nguyên tắc của luật về quyền riêng tư của Tiểu Bang Victoria. Việc sử dụng dịch vụ Victorian 
Energy Compare chịu sự chi phối của tuyên bố về quyền riêng tư của trang mạng này, có tại 
compare.energy.vic.gov.au/privacy. 
 
Ngoài việc thu thập thông tin ẩn danh được nêu trong tuyên bố về quyền riêng tư của chúng tôi, bằng cách đăng 
ký Power Saving Bonus Program $250 của Chính Phủ Victoria (Chương Trình), quý vị sẽ được yêu cầu cung cấp 
một số thông tin nhất định để xác định chi phí năng lượng ước tính và quản lý Chương Trình. Thông tin mà quý 
vị cung cấp sẽ chỉ được sử dụng cho những mục đích này và sẽ được lưu giữ và sử dụng theo chính sách về quyền 
riêng tư của chúng tôi. 
 
Bằng cách chọn đăng ký Power Saving Bonus $250, quý vị sẽ cho phép: 

- Một tổ chức cộng đồng đã được DELWP chấp thuận thay mặt quý vị gửi yêu cầu nhận Tiền Thưởng 
$250. Tất cả thông tin yêu cầu nhận thưởng sẽ được ghi lại tại cổng thông tin điện tử Power Saving 
Bonus Outreach $250 của DELWP và sẽ chỉ được tổ chức cộng đồng được chấp thuận và các đại diện 
được ủy quyền của tổ chức đó sử dụng cho mục đích xử lý và thanh toán yêu cầu nhận thưởng của quý 
vị 

- DELWP xác nhận danh tính và tính hội đủ điều kiện của quý vị bằng cách xác minh thông tin chi tiết về 
khách hàng Centrelink / DVA của quý vị với Services Australia. 

- DELWP xác minh danh tính và tính hội đủ điều kiện của quý vị thông qua cơ chế khác, nếu được yêu 
cầu, chẳng hạn như bằng lái xe hoặc số Medicare, bao gồm cả việc đồng ý cho DELWP kiểm tra thông 
tin của quý vị với cơ quan cấp tài liệu hoặc giữ hồ sơ chính thức qua các hệ thống của bên thứ ba. 

   
Bằng cách chọn gửi nộp yêu cầu nhận Power Saving Bonus $250, quý vị xác nhận rằng các phần thông tin quý vị 
đã cung cấp có thể được gửi cho bên thứ ba nhằm mục đích xác minh. Các bên đó sẽ không lưu giữ thông tin 
nhận dạng cá nhân nào và thông tin của quý vị sẽ không được các bên đó sử dụng để liên lạc với quý vị bất cứ 
lúc nào, cũng như thông tin của quý vị sẽ không được các bên đó chia sẻ cho bất kỳ bên nào khác. Quý vị có thể 
truy cập thông tin quý vị đã cung cấp cho Victorian Energy Compare bằng cách liên lạc với chúng tôi. 
 
SCRIPT 2 – Opt In 
 
Là một phần của Chương Trình Power Saving Bonus $250, Chính Phủ Victoria đang đề nghị cung cấp thêm thông 
tin cho những người tham gia về các sáng kiến về khả năng chi trả năng lượng. Nếu quý vị chọn tham gia, quý vị 
sẽ nhận được thêm thông tin qua email hoặc qua đường bưu điện, về các quyền lợi giảm tiền, ưu đãi Victorian 
Default, và các sáng kiến khác được thiết kế để hỗ trợ khả năng chi trả năng lượng. Nếu quý vị chọn tham gia, 
chính phủ sẽ không liên lạc với quý vị quá sáu tháng một lần và quý vị có thể chọn không tham gia vào bất kỳ lúc 
nào. 
 

SCRIPT 3 – Centrelink Consent 

 

Tôi cho phép: 

 Department of Environment, Land, Water and Planning (DELWP) sử dụng Centrelink Confirmation 

eServices để thực hiện xác minh với Centrelink về chi tiết khách hàng Centrelink/DVA và tình trạng 

thẻ giảm tiền của tôi để cho phép doanh nghiệp xác định xem tôi có hội đủ điều kiện nhận Power 

Saving Bonus $250 không. 

 Services Australia (cơ quan) cung cấp kết quả xác minh đó cho DELWP 

Tôi hiểu rằng: 

 cơ quan sẽ tiết lộ thông tin cá nhân cho DELWP bao gồm tên, địa chỉ, loại thẻ giảm tiền và tình trạng 

thẻ của tôi để xác nhận tôi hội đủ điều kiện nhận Power Saving Bonus $250. 



 sự đồng ý này, sau khi đã thỏa thuận, vẫn có hiệu lực trong khi tôi là khách hàng của DELWP trừ khi 

tôi rút lại bằng cách liên lạc với DELWP hoặc cơ quan. Tôi có thể lấy bằng chứng về hoàn cảnh/chi tiết 

của mình từ cơ quan và cung cấp cho DELWP để tôi có thể xác định được tính hội đủ điều kiện nhận 

Power Saving Bonus $250. 

 nếu tôi rút lại sự đồng ý của mình hoặc không cung cấp bằng chứng về hoàn cảnh/chi tiết của mình, 

tôi có thể không hội đủ điều kiện nhận Power Saving Bonus $250 do DELWP cung cấp. 


