
Data Privacy Notice: High Court of 
Kerala

WHAT IS THE PURPOSE OF A PRIVACY NOTICE?

A privacy notice sets out the standards that you can expect from the High Court of

Kerala and Courts under its supervisory control when we request or hold personal

information (personal data) about you and what you can do if you think the standards

are not being met.

WE WILL ENSURE THAT WE PROCESS YOUR PERSONAL DATA FOR THE ADMINISTRATION

OF JUSTICE:

 fairly and proportionately.

 in tune with any directions of the High Court of Kerala and the Supreme Court

of India and as per the provisions of applicable laws from time to time.

 only in ways that are relevant for the purposes for which it is to be used.

 Accurately in the form it is received.

 protected by  reasonable  security  safeguards against  such risks  as  loss  or

unauthorised access, destruction, use, modification, or disclosure of data.

WHAT IS YOUR PERSONAL DATA WITH RESPECT TO CASE INFORMATION SYSTEM IN

COURTS?

Personal  data  means  and  includes  any  information  about  an  individual  relating

him/her to the case details in which he/she is/was a party. It includes identifiers such

as Name, House name, and such other information.

HOW DO WE COLLECT YOUR PERSONAL DATA?

We will collect your personal data from the filed  cases/other applications, petitions,

etc., physically and electronically, through contents of pleadings including documents

and in such other form as supplied by parties to litigation and witnesses or such other

persons.

SHARING PERSONAL DATA

Your personal data may be shared by the judiciary with the following persons/entities,

but not limited to:

 parties to court cases and their legal representatives.

 witnesses to court cases
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 other courts and tribunals in India, such as the Supreme Court of India.

 law reporters and the media generally.

 public authorities.

 regulatory bodies; and

 the public.

Your  personal  data  may  also  be  shared  with  other  courts  and  tribunals  in  other

countries when it is necessary further to the administration of justice or to comply

with, or to fulfill legal obligations.

THE EXTENT OF RIGHTS ON PUBLICATION OF PERSONAL DATA:

 Claim for the protection of personal data based on the right to privacy cannot

co-exist in an Open Court justice system.

 The  right  to  be  forgotten  cannot  be  claimed  in  current  proceedings  or  in

proceedings of recent origin.

 However, the Court, having regard to the facts and circumstances of the case

and duration involved related to a crime or any other litigation, may permit a

party to invoke the rights to de-index and to remove the personal information

of the party from search engines.

 The court, in appropriate cases, is also entitled to invoke principles related to

the right to erasure to allow a party to erase and delete personal data that is

available online.

IN FAMILY AND MATRIMONIAL CASES

 In this category of cases, the litigant has a right to seek masking of the identity

or personal details being published and the court may pass appropriate orders

regarding masking/publication, as the case may be.

 In family and matrimonial cases, arising from the Family Court jurisdiction or

otherwise, the Registry of the Court will not publish the personal data of the

parties and will not allow any form of publication containing the identity of the

parties on the website or on any other information system maintained by the

court if the parties to such litigation so insist.
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PROHIBITIONS PROVIDED AS PER THE PROVISIONS OF LAW AND AS PER

ORDERS/JUDGMENTS OF COURTS

 The Registry of the Court will not publish the personal data of the parties and

will not allow any form of publication containing the identity of the parties on

the website or on any other information system maintained by the court where

the law does not recognize the Open Court system.

 The Registry of Courts will ensure the anonymity of victims in cases relating to

sexual offences and offences relating to children.  The names and details of

victims will be masked in pleadings, judgments, and other documents relating

to such cases. In adoption cases also, the names of the adoptive parents will

be masked in the orders issued by the courts.  

GRIEVANCE REDRESSAL MECHANISM

a GRIEVANCE REDRESSAL OFFICER

In case of any concerns about your personal data, you can contact the Officer in

charge for the redressal of grievances at the following address.

Grievance Redressal Officer (Privacy of Parties)

High Court of Kerala,

Ernakulam- 682 031.

Email: gro.hc@kerala.gov.in

b GRIEVANCE REDRESSAL (APPELLATE) AUTHORITY

If your grievance is not redressed at the first level, you may approach the Appellate

Authority at the following address.

Grievance Redressal (Appellate) Authority (Privacy of Parties),

High Court of Kerala,

Ernakulam- 682 031.

Email: graa.hc@kerala.gov.in

 ******************
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ഡാറ്റ സ്വകാര്യതാ ന�ാട്ടീസ് : നകരള ഹൈ�ന�ാടതി

ഒരു സ്വകാര്യതാ ന�ാട്ടീസിന്റെ�  ഉന�ശ്യം എന്താണ്?

താങ്കളെ�ക്കുറിച്ചുള്ള  വ്യക്തിഗത  വിവരങ്ങൾ  (വ്യക്തിഗത  ഡാറ്റ)

ആവശ്യളെ�ടുകയ�ാ  കൈകവശം  വയ്ക്കുകയ�ാ  ളെ!യ്യുയ#ാൾ,   യകര�

കൈ%യ&ാടതി�ിൽ നിന്നും അതിളെ, യ-ൽയനാട്ട നി�ന്ത്രണത്തിലുള്ള

യകാടതിക�ിൽ  നിന്നും  താങ്കൾ&്  പ്രതീക്ഷി&ാവുന്ന  -ാനദണ്ഡങ്ങൾ

ഒരു  സ്വകാര്യതാ  യനാട്ടീസിൽ  പ്രതിപാദിക്കുന്നു,  -ാത്ര-ല്ല

-ാനദണ്ഡങ്ങൾ  പാലിക്കുന്നിളെല്ലന്ന്  താങ്കൾ  കരുതുന്നുളെവങ്കിൽ

താങ്കൾ&് എന്തുളെ!യ്യാനാകുളെ-ന്നും ഇതിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നു.

�ീതി  �ിർവ്വ�ണത്തി�ായി  താങ്കളുന്റെട  വ്യക്തിഗത  ഡാറ്റ   ന,ാസസ്സ്

ന്റെ.യ്യുന്നുന്റെ1ന്ന് ഉറപ്പാക്കും:

• ന്യാ�-ായും ആനുപാതിക-ായും.

• യകര�  കൈ%യ&ാടതിയുളെടയും  സുപ്രീം  യകാടതിയുളെടയും

ഏളെതങ്കിലും  നിർയOശങ്ങൾ&്  അനുസൃത-ായും

കാലാകാലങ്ങ�ിൽ  ബാധക-ാ�  നി�-ങ്ങ�ിളെല

വ്യവസ്ഥകൾ&നുസരിച്ചും.

• അത്  ഉപയ�ാഗിയ&ണ്ട  ആവശ്യങ്ങൾ&്  പ്രസക്ത-ാ�

-ാർഗങ്ങ�ിലൂളെട -ാത്രം.

• കൃത്യ-ാ�ി അത് ലഭിച്ച രൂപത്തിൽ.



• നഷ്ടളെ�ട്ട്  യപാകൽ  അളെല്ലങ്കിൽ  അനധികൃത-ാ�  ആക് സസ്,

നശി�ി&ളെ�ടൽ, ഉപയ�ാഗം, പരിഷ് &രണം, അളെല്ലങ്കിൽ ഡാറ്റ

ളെവ�ിളെ�ടുത്തൽ  തുടങ്ങി�  അപകടസാധ്യതക�ിൽ  നിന്ന്

ന്യാ�-ാ� സുരക്ഷാ പരിരക്ഷക�ാൽ സംരക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു.

നകാടതികളിന്റെ6  നകസ്  ഇൻഫർന:ഷൻ  സിസ്റ്റവു:ായി  (നകസ്  വിവര

സംവിധാ�വു:ായി)  ബന്ധന്റെപ്പട്ട് �ിങ്ങളുന്റെട വ്യക്തിഗത ഡാറ്റ എന്താണ്?

ഒരു  വ്യക്തി  കക്ഷി�ാ�ിരുന്ന  യകസിളെ,  വിശദാംശങ്ങളു-ാ�ി

അവളെന/അവളെ�  ബന്ധളെ�ടുത്തുന്ന  ഏളെതാരു  വിവരവും  വ്യക്തിഗത

ഡാറ്റ എന്ന് അർത്ഥ-ാക്കുകയും ആ�തിൽ ഉൾളെ�ടുകയും ളെ!യ്യുന്നു. ഒരു

വ്യക്തിളെ� തിരിച്ചറി�ാൻ ഉതകുന്ന വിവരങ്ങ�ാ� യപര്, വീട്ടു യപര്, -റ്റ്

വിവരങ്ങൾ എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾളെ�ടുന്നു.

താങ്കളുന്റെട വ്യക്തിഗത ഡാറ്റ എങ്ങന്റെ� നശഖരിക്കും?

 ഫ�ൽ  ളെ!യ്ത  യകസുകൾ/-റ്റ്  അയപക്ഷകൾ,  %ർജികൾ

മുതലാ�വ�ിൽ  നിന്നും  താങ്കളുളെട  സ്വകാര്യ  വിവരങ്ങൾ  യനരിട്ടും

ഇലക് യhാണി&ായും യശഖരിക്കും,  കൂടാളെത  യരഖകൾ ഉൾളെ�ളെടയുള്ള

വാദപ്രതിവാദങ്ങളുളെട  ഉള്ളട&ത്തിലൂളെടയും,  വ്യവ%ാരകക്ഷികളും

സാക്ഷികളും  അളെല്ലങ്കിൽ  -റ്റ്  വ്യക്തികളും  നൽകുന്ന  -യറ്റളെതങ്കിലും

-ാതൃക�ിലൂളെടയും യശഖരിക്കും.



വ്യക്തിഗത ഡാറ്റ ( വിവരങ്ങൾ) പങ്കുന്റെവ�ൽ  

താങ്കളുളെട  വ്യക്തിഗത ഡാറ്റ  (വിവരങ്ങൾ)  ജുഡീഷ്യറി താളെmപറയുന്ന

വ്യക്തികളു-ാ�ി/സ്ഥാപനങ്ങളു-ാ�ി  -ാത്രം  പരി-ിതളെ�ടുത്താളെത

പങ്കിയട്ട&ാം,

• യകാടതി  യകസുക�ിളെല  കക്ഷികൾക്കും   അവരുളെട

നി�-പ്രകാരമുള്ള  പ്രതിനിധികൾക്കും.

• യകാടതി യകസുക�ിളെല സാക്ഷികൾക്കും.

• സുപ്രീം യകാടതി യപാളെലയുള്ള  ഇന്ത്യ�ിളെല -റ്റ് യകാടതികൾക്കും

hിബ്യൂണലുകൾക്കും.

• നി�- റിയ�ാർട്ടർ-ാർക്കും  ളെപാതുളെവ -ാധ്യ-ങ്ങൾക്കും.

• ളെപാതു അധികാരികൾക്കും.

• നി�ന്ത്രണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും; കൂടാളെത 

• ളെപാതു സമൂ%ത്തിനും.

നീതിനിർവ്വ%ണത്തിയനാ  നി�-പര-ാ�  ബാധ്യതകൾ

പാലിക്കുന്നതിയനാ  നിറയവറ്റുന്നതിയനാ  ഇത്  ആവശ്യ-ാളെണങ്കിൽ,

താങ്കളുളെട   വ്യക്തിഗത  ഡാറ്റ  (വിവരങ്ങൾ)  -റ്റ്  രാജ്യങ്ങ�ിളെല

യകാടതികളു-ായും കൈhബ്യൂണലുകളു-ായും പങ്കിയട്ട&ാം.



വ്യക്തിഗത  വിവരങ്ങൾ  ,സിദ്ധീകരിക്കുന്നതിനുള്ള  അവകാശങ്ങളുന്റെട

വ്യാപ്തി 

• സ്വകാര്യതയ്ക്കുള്ള  അവകാശളെത്ത  അടിസ്ഥാന-ാ&ിയുള്ള

വ്യക്തിഗത  വിവരങ്ങളുളെട  സംരക്ഷണത്തിനായുള്ള  അവകാശം

ഒരു  തുറന്ന  യകാടതി  നീതി  ന്യാ�വ്യവസ്ഥ�ിൽ

സ%വർത്തിക്കുന്നില്ല.

• നിലവിളെല  നടപടിക്ര-ങ്ങ�ിയലാ  സ-ീപകാലത്തുണ്ടാ�ിട്ടുള്ള

നടപടിക്ര-ങ്ങ�ിയലാ  വിസ്മരി&ളെ�ടാനുള്ള  അവകാശം

അവകാശളെ�ടാനാകില്ല. 

• എന്നിരുന്നാലും,   ഒരു  യകസിളെ,  വസ്തുതകളും  സാ%!ര്യങ്ങളും,

ഒരു  കുറ്റകൃത്യവു-ായ�ാ  അളെല്ലങ്കിൽ  -യറ്റളെതങ്കിലും

വ്യവ%ാരവു-ാ�ി ബന്ധളെ�ട്ടുള്ള കാലാവധിയും കണ&ിളെലടുത്ത്,

കക്ഷിയുളെട  വ്യക്തിഗത  വിവരങ്ങൾ  യസർച്ച്  എഞ്ചിനുക�ിൽ

നിന്നും   ഡി-ഇൻഡക്സ്  ളെ!യ്യുവാനും    നീ&ം  ളെ!യ്യുവാനുമുള്ള

അവകാശം  അഭ്യർത്ഥി&ാൻ  യകാടതി  ഒരു  കക്ഷിളെ�

അനുവദിയച്ച&ാം. 

•  ഉ!ിത-ാ� യകസുക�ിൽ,  ഓൺകൈലനിൽ ലഭ്യ-ാ� വ്യക്തിഗത

വിവരങ്ങൾ  -ായ്ക്കാനും  ഇല്ലാതാക്കുവാനും,  ഒരു  കക്ഷിളെ�

അനുവദിക്കുന്നതിന്,  -ായ്ക്കാനുള്ള  അവകാശവു-ാ�ി  ബന്ധളെ�ട്ട

തത്വങ്ങൾ കൈകളെ&ാള്ളാൻയകാടതി&് അവകാശമുണ്ട്. 



കുടുബ, ഹൈവവാ�ിക നകസുകളിൽ 

• ഈ  വിഭാഗത്തിലുള്ള  യകസുക�ിൽ,  വ്യവ%ാരി&്,

ഐഡ,ിറ്റിയ�ാ,  വ്യക്തിഗത  വിശദാംശങ്ങയ�ാ  പ്രസിദ്ധീ-

കരിക്കുന്നതിൽനിന്നും  .-റച്ചുവയ്ക്കാൻ..ആവശ്യളെ�ടുന്നതിനുള്ള

അവകാശമുണ്ട്,  കൂടാളെത  യകാടതി&്,  യകസനുസരിച്ച് ,

-റച്ചുവയ്ക്കുന്നതിളെനയ�ാ.........//...പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിളെനയ�ാ

സംബന്ധിച്ച്   ഉ!ിത-ാ� ഉത്തരവുകൾ പുറളെ�ടുവി&ാം .

• കുടുംബ യകാടതിയുളെട അധികാര പരിധി�ിൽനിയന്നാ അളെല്ലങ്കിൽ

-റ്റുതരത്തിയലാ  ഉണ്ടാകുന്ന  കുടുബ,  കൈവവാ%ിക  യകസുക�ിലും,

യകാടതിയുളെട  രജിസ്ട്രി   കക്ഷികളുളെട  വ്യക്തിഗത  വിവരങ്ങൾ

പ്രസിദ്ധീകരി&ില്ല.  കൂടാളെത,   അത്തരം  വ്യവ%ാരത്തിളെല

കക്ഷികൾ  നിർബന്ധിക്കുന്നുളെവങ്കിൽ,  കക്ഷികളുളെട ഐഡ,ിറ്റി

ഉൾളെ&ാള്ളുന്ന  ഏളെതങ്കിലും  തരത്തിലുള്ള  പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ

ളെവബ്കൈസറ്റിയലാ   അളെല്ലങ്കിൽ  യകാടതി  സൂക്ഷിക്കുന്ന

-യറ്റളെതങ്കിലും  വിവര  സംവിധാനങ്ങ�ിയലാ  അനുവദിക്കുകയ�ാ

ളെ!യ്യുന്നതല്ല .

നകാടതിയുന്റെട  ഉത്തരവുകൾ/വിധി�്യായങ്ങൾ  ,കാരവും   �ിയ:

വ്യവസ്ഥകൾ ,കാരവും  �ൽകിയിരിക്കുന്ന �ിനരാധ�ങ്ങൾ:-

• യകാടതിയുളെട  രജിസ്ട്രി  കക്ഷികളുളെട  വ്യക്തിഗത  വിവരങ്ങൾ

പ്രസിദ്ധീകരി&ില്ല,  കൂടാളെത  തുറന്ന  യകാടതി  സമ്പ്രദാ�ളെത്ത

നി�-ംവmി  അംഗീകരി&ാത്തിടത്ത് ,    ളെവബ്കൈസറ്റിയലാ



അളെല്ലങ്കിൽ  യകാടതി  സൂക്ഷിക്കുന്ന  -യറ്റളെതങ്കിലും  വിവര

സംവിധാനത്തിയലാ  കക്ഷികളുളെട  ഐഡ,ിറ്റി  അടങ്ങുന്ന  ഒരു

തരത്തിലുള്ള  പ്രസിദ്ധീകരണവും അനുവദിക്കുക�ില്ല.

• കൈലംഗിക  കുറ്റകൃത്യങ്ങ�ിലും,  കുട്ടികളു-ാ�ി  ബന്ധളെ�ട്ട

കുറ്റകൃതങ്ങ�ിലും  ഇരകളുളെട  യപര്  ളെവ�ിളെ�ടുത്തുക�ിളെല്ലന്നത്

യകാടതി  ഉറ�ാക്കുന്നു.  അത്തരം  യകസുകളു-ാ�ി  ബന്ധളെ�ട്ട

വിധിന്യാ�ങ്ങ�ിലും  -റ്റു  യരഖക�ിലും,  വാദപ്രതിവാദങ്ങ�ിലും

നിന്ന്    ഇരകളുളെട  യപരും  വിശദാംശങ്ങളും  -റച്ചുവച്ചിരിക്കുന്നു.

ദളെത്തടു&ൽ  യകസുക�ിലും,  യകാടതി  പുറളെ�ടുവിച്ച

ഉത്തരവുക�ിൽ  ദളെത്തടുക്കുന്ന  -ാതാപിതാ&ളുളെട  യപരുകൾ

-റച്ചുവച്ചിരിക്കുന്നു.  

പരാതി പരി�ാര സംവിധാ�ം

എ. പരാതി പരി�ാര ഓഫീസർ

താങ്കളുളെട  വ്യക്തിഗത  വിവരങ്ങളെ�   കുറിച്ച്  എളെന്തങ്കിലും

ആശങ്കകൾ  ഉളെണ്ടങ്കിൽ,  പരാതികൾ  പരി%രിക്കുന്നതിനാ�ി

ചു-തലളെ�ട്ട  ഉയദ്യാഗസ്ഥളെന   താളെm  പറയുന്ന  വിലാസത്തിൽ

താങ്കൾ&്  ബന്ധളെ�ടാവുന്നതാണ്.

പരാതി പരി%ാര ഓഫീസർ (കക്ഷികളുളെട സ്വകാര്യത)
യകര� കൈ%യ&ാടതി
എറണാകു�ം - 682031
ഇളെ-�ിൽ:: gro.hc@kerala.gov.in



ബി. പരാതി പരി�ാര (അപ്പന6റ്റ്) അനതാറിറ്റി

നിങ്ങളുളെട  പരാതി  പ്രഥ-തലത്തിൽ  പരി%രി&ളെ�ട്ടിളെല്ലങ്കിൽ,

ഇനി�റയുന്ന  വിലാസത്തിൽ  നിങ്ങൾ&്  അ�യലറ്റ്

അയതാറിറ്റിളെ� സ-ീപി&ാം.

പരാതിപരി%ാര(അ�യലറ്റ്)അയതാറിറ്റി(കക്ഷികളുളെട സ്വകാര്യത),
യകര� കൈ%യ&ാടതി,
എറണാകു�ം-682 031.
ഇളെ-�ിൽ: graa.hc@kerala.gov.in


