ကယ
ို ္ေုရးလံုု
ို ခံုမႈ မူဝါဒ
ဤကိုယ္ေုရးလံုု
ို ခံုမႈ မူဝါဒ (“မူဝါဒ”) တြင္ ကတ
ကတ
“ကတ

ြႏုိုု္ပ္ ို႔၊ Qualcomm Incorporated ုြႏုင္ု

ြႏုိုု္ပ္ ို႔၏ လက္ေုအာကခံကိုမၸဏီမား (ေုပါင္ုးစို၍ “ကတ

ြႏုိုု္ပ္”၊ “ကတ

ြႏုိုု္ပ္ ို႔၏” ဟို ေုခၚပါမည္) သည္ ကိုယ္ေုရးအခကအလကားအား ကတ

ြႏုိုု္ပ္ ို႔ကို”၊

ြႏုိုု္ပ္ ို႔

စိုေုဆာင္ုးအသံုိုုးု ပ၊ စီမံေုဆာင္ငြကပံုို လႊုေုု ပာင္ုးပံုြ
ို ို႔ြႏုင္ု
ပြသက္ေုသာအခကအလကားကို ပံပိုးေုပးပါသည္။ Qualcomm Incorporated ုြႏုင္ု
ကတ

ြႏုိုု္ပ္ ို႔၏ လက္ေုအာကခံကိုမၸဏီမားသည္ ကတ

ြႏုိုု္ပ္ ို႔ စီမံထန္ုးခပ္ားေုသာ

အခကအလကားကလ
ို ိုပငန္ုးမား (ြရားဝငအ ဖ ႔အစည္ုးမား)၊ စီးပပားေုရးလိုပငန္ုးစဥားြႏုင္ု
ကမာၻြပခင္႐ွိအခကအလကစနစားြႏုင္ု ေမေဝေနသာ ကမာၻလံုု
ို းဆင
ို ာြ
အဖ ႔အစည္ုးြစခိုု စပါသည္။ သ႔
ို
စ္၍ ကတ

ြႏု္ုပ
ို ္ ို႔အတြက္ ခမြ္ားေုသာ

ကိုယ္ေုရးလံုု
ို ခံုမႈ ုြႏုင္ု ေုဒြာ ကာတကယ္ေုပးေုရး ဥေပဒမား
အက်ံုုးဝငသက္ေုရာကႈရေုစရန္ ဤမူဝါဒအတြက္ ကတ

ြႏု္ုပ
ို ္ ို႔သည္ “ပိုဂ လ္ေုရး ေုဒြ”

အသံုု
ို းအြႏႈန္ုးကိုို ကယ္ဝင္ုပစာ အသံုု
ို းု ပပါသည္။

အက်ံုုးဝင္မႈ အတင္
ို ္ုးအတာ
ဤမူဝါဒ ေအၾကာင္ုး ြိုကြိုက္ လင္ုခ္ ြစခို ေုပးထားသည္ု မမြို႔၏ ဝဘ္ ိုကား၊ ထိုြကိုနား၊
ဝန္ေုဆာငႈမား၊ ေုဆာ ္ဝမား သ႔
ို မဟိုြ္ အက္ားတြင္
ဤမူဝါဒ အက်ံုုးဝငသက္ေုရာကႈ
ပ
ရေုစရမည္ သ႔
ို မဟိုြ္ ဤမူဝါဒ ("ဝန္ေုဆာငႈမား”စိုေုပါင္ုးေုခၚဆသ
ို ည္)အတြင္ုး
ရည္ညႊန္ုးေုစရမည္။ ဤမူဝါဒသည္ ဝန္ေုဆာငႈမားမြဆင္ု စိုေုဆာင္ုးေုသာ ေုဒြာမားသာ
အက်ံုုးဝငၿပီး ၎ြို႔၏ ကိုယပို ငက ိုယ္ေုရးလံုု
ို းု ခံုမႈ မူဝါဒ င္ု ထန္ုးသမ္ုး၍ သီးု ခားေုသာ

အ ခားဝန္ေုဆာငႈမား၏ ေုဒြာစိုေုဆာင္ုးမႈဆိုငာြ အ ခားဝန္ေုဆာငႈမား၏
ေုဒြာစိုေုဆာင္ုးမႈဆိုငာြ ကင္ုသံုု
ို းပံုမ
ို ားအပါအဝင္ုြႏုင္ု ကန္႔သြထားသည္ု
အ ခားေုသာ မည္သည္ုေုဒြာစိုေုဆာင္ုးု ခင္ုး သ႔
ို မဟိုြ္ စီမံေုဆာင္ငြက္ု ခင္ုးမားမဆို
မပါဝငပါ။ ြစခါြစြံတြင္ စစ္မ္ုးမားြႏုင္ု အထူးရည္ည္ြယ္ားေုသာ ဝဘ္ ိုကကိုယ္ေုရးလံုု
ို ခံုမႈ
မူဝါဒမားြႏုင္ု စပလ ဥ္ုးၿပီး ကတ

ြႏုိုု္ပ္ ို႔က ဤမူဝါဒကို ညႊန္ုးဆသ
ို ည္။ယင္ုးကသေ
ို ႔သာ

ေအု ခေအနမားတြင္ သီးု ခားသြေုပးခက္ သ႔
ို မဟိုြ္ ေသဘာြူညီခက္ေုြာင္ုးခံမႈတြင္
(ဥပမာ- စိုေုဆာင္ုးထားေုသာ ေုဒြာအမးအစားမား သ႔
ို မဟိုြ္ စိုေုဆာင္ုးသည္ု
ရည္ည္ြယခကားြႏုင္ု စပလ ဥ္ုး၍) ု ပင္ င္ားသည္အြိုင္ုး ဤမူဝါဒ သက္ဝငပါသည္။

ေုဒတာအမးအစားားႏုင္္ု စိုေုဆာင္္ုးနည္ုးမား
ကတ

ြႏုိုု္ပသ ည္ ေုအာက္ေု ာု္ု ပပါ နည္ုးလမ္ုးမားမြဆင္ု ကိုယ္ေုရးအခကအလကးစံုက
ို ို

စိုေုဆာင္ုးပါသည္။ ကတ

ြႏုိုု္ပ္ ို႔စိုေုဆာင္ုးေုသာ ေုဒြာြႏုင္ု စပလ ဥ္ု္ုးၿပီး

သင္ုတြင္ေုင္ းခယစရာမား႐ွိပါသည္။ ကတ

ြႏုိုု္ပ္ ို႔အား ေုဒြာပုံပိုးေုပးရန္

သင္ုအားေုြာင္ုးဆေ
ို ုသာအခါ ေမပးရန္ သင္ေုင္ းခယ္ုြႏုုိုငါပ သည္။ သိုေ႔သာု္
ေုဒြာပံပိုးေုပးရန္ သငက ု ငင္ုးဆနပါက သံုု
ို းုြႏုုိုင္ေုသာ ထိုြကိုန္ သ႔
ို မဟိုြ္
ဝန္ေုဆာငႈမားအား သငသု
ံ ု
ို းုြႏုုိုငည္ဟိုြပါ သ႔
ို မဟိုြ္ သံုု
ို းပခင္ုကန္႔သြခံရြႏုုိုငါပ သည္။
သင္တ င္င္ြင္္ုးသည္ု ေုဒတာ။ ကတ

ြႏုိုု္ပ္ ို႔သည္ သင္ုအမည္၊ အီးေုမးလလပစာ(မား)၊ စာပို႔လပစာ(မား)၊

ြယလီ ိုန္ုးနံပါြ္(မား)ုြႏုင္ု သငက ကတ

ြႏုိုု္ပ္ ို႔ထံမ အခကအလကားေုြာင္ုးခံ၊ မြပံုြ
ို င္၊

ထိုြကိုန္/ဝန္ေုဆာငႈြစခို မာယူေုသာအခါ သငက ိုယစားု ပသည္ုလိုပငန္ုးုြႏုင္ု ဆကစပ္ေုသာေုသာ
ေုဒြာ သ႔
ို မဟိုြ္ သငက ြမငသကသက္ ကတ

ြႏုိုု္ပ္ ို႔ထံ ပိုေ႔သာအခကအလကားကို ကတ

ြႏုိုု္ပ္ ို႔က

စိုေုဆာင္ုးပါသည္။ အေခၾကးေုပင ေုကာကခံြႏုုိုင္ေုသာ ဝန္ေုဆာငႈမားြႏုင္ု ဆက္ုြႏပုယ္၍
ေုေပငပးေုခမႈဆင
ို ာြ အခကအလကား (ဥပမာ- ခရကဒ စကဒပ
ံန ါြ္ုြႏုင္ု ဆကစ ပအြည္ု ပေုဒြာ)၊

ိုန္ုးနံပါြ္၊ ေုေပငြာင္ုးခံု ခင္ုးုြႏုင္ု ေုပးပို႔ရ နလပစာမားကိုလည ကတ

ြႏုိုု္ပ္ ို႔က

စိုေုဆာင္ုးပါသည္။
မမတ႔
ို ဝဘ္ ိုကမွ အလေ
ို အလာက္ ေုကာကယူထားသည္ု ေုဒတာ။ သငသ ည္ ကတ

ြႏုိုု္ပ္ ို႔၏

ဝဘ္ ိုကားအနကွ ြစခိုသ႔
ို ဝငၾကည္ုေုသာအခါ သင္ုေဘရာကဇာအမးအစား၊ သံုု
ို းေုေနသာစနစ္၊
IP လပစာြႏုင္ု ဤဆက
ို အ ား သင္ဝငသု
ံ ု
ို းေုသာေုနရာမ ဒမ
ို န္ုးအမည္္ို႔ကသေ
ို ႔သာ သင္ုတကနပြာ
်ဴ
သ႔
ို မဟိုြ္ မိုဘင
ို ္ုးစကကရယာမ ေအေတထတထ ေုဒြာမားကို ကတ

ြႏုိုု္ပ္ ို႔က စိုေုဆာင္ုးပါသည္။

ထ႔
ို အ ပင္ ဝဘ္ ိုကကို သင္ဝငၾကည္ေုသာ ရကကစြႏုင္ုအခန္၊ သင္ုဝငၾကည္ုေုသာဆက
ို ္၏ ေုနရာမား၊
စာမက္ုြႏုုာမား၊ ဆက
ို အ ား သငၾကည္ု႐ွိႈသည္ု အခနပမာဏ၊ ဆက
ို အ ား သင္ု ပန္ဝငၾကည္ုေုသာ
ႀကမ္ေုရြႏုင္ု ထိုြလႊင္ုေုဒြာမားအားၾကည္ု႐ွိႈရန္ အ ခားေုသာြႏုုပ္၍
ၾကည္ု႐ွိႈမႈမားကသေ
ို ႔သာ သငက ကတ
ေုဒြာမားကို ကတ
ကကတ္ းက မား။ ကတ

ြႏုိုု္ပ္ ို႔၏ ဝဘ္ ိုကားအား သငသု
ံ ု
ို းဖစပံုု
ို ြႏုင္ု ပြသကသညု္

ြႏုိုု္ပ္ ို႔က စိုေုဆာင္ုးပါသည္။

ြႏုိုု္ပ္ ို႔၏ ဝဘ္ ိုကား ဝဘအ က္ားအား
သင္၏အသံုု
ို းု ပမႈြႏုင္ု ပကသြ္ေုသာ
ပ

ေုဒြာမားကိုစိုေုဆာင္ုးရန္ တကြကီးမား ဝဘ္ေုဘတကနား သ႔
ို မဟိုြ္ အလားြူနည္ုးပညာမားကို
ကတ

ြႏုိုု္ပ္ ို႔ကအသံုိုုးု ပပါသည္။ တကြကီးဆသ
ို ည္ွာ သငကကတ

ြႏုိုု္ပ္ ို႔၏ ဆက
ို က ိုဝငသု
ံ ု
ို းခန္ န္င္

သန္ ငကနြာ
ပ ်ဴ သ႔
ို မဟိုြ္ စကကရယာေုပၚ၌ သေ
ို ုလာငလ ိုက္ေုသာ စာသား ိုင္ေုလးု စသ ည္။
ေုအာကပါြို႔အပါအဝင္ ကတ

နိုု္ပ္ ို႔၏ဆက
ို ားြႏုင္ု ဝန္ေုဆာငႈမားအတြက္

ေအထာကအကူု စ္ေုစရန္ တကြကီးမားကို ကတ

ြႏုိုု္ပ္ ို႔ကအသံုု
ို းု ပပါသည္- (၁)

သငအားမြေုသာေုၾကာင္ု ဝဘ္ ိုက္သ႔
ို သင္ု ပနလာၾကည္ုခန္ န္င္ ြူညီေုသာအခကအလကားကို
သင္ု ပန္႐ွိိုက္ည္ုရနလိုေုြာပါ၊ (၂) ဆက
ို ္ေုပၚ႐ွိ စြႀကက္ု ပလိုပ္ားေုသာ
ေအၾကာင္ုးအရာမား သ႔
ို မဟိုြ္ ကမ္ုးလမ္ုးခကားြႏုင္ုအြူ သငအားပံပိုးေုပးသည္၊ (၃)
ဆက
ို ္၏လိုပ္ေုဆာင္ုြႏုုိုင္ငစမ္ုးကို ေုစာင္ုၾကည္ုရာတြင္ ေအထာကအကူု စ္ေုစရန္
စာရင္ုးအင္ုးမားကို ေုပါင္ုးစည္ုးေုပးသည္၊ သိုေုြသန ပလိုပသ ည္၊ ကတ

ြႏုိုု္ပ္ ို႔၏

ပါဝေငအၾကာင္ုးအရာမားြႏုင္ု ဝန္ေုဆာငႈမားကို ပိုေုကာင္ုးပမန္ေုစၿပီး၊ (၄)
ကတ

ြႏုိုု္ပ္ ို႔၏ဆက
ို ားြႏုင္ု ဝန္ေုဆာငႈမား၏ လံုု
ို ခံုေုရးကိုကာတကယြန္

ေအထာကအကူေုပးသည္။
ဆက
ို ္ေုပၚတြင္ ၎ြို႔၏ တကြကီးမား သ႔
ို မဟိုြ္ ဝည္ဘက ကကီးမား (အလားြူ 1x1 ပီဇယ္.gifs သို႔မဟိုြ္
လိုပ္ေုဆာငႈု ပ ဝဘားကိုလည္ုး ညႊန္ုးဆသ
ို ည္) သြွြြန္ သ႔
ို မဟိုြ္ ဝငသု
ံ ု
ို းရန္
ဝဘ္ န္ုးစစ္ု ပလိုပ္ု ခင္ုးုြႏုင္ုဆင
ို ္ေုသာ ပါြနာမား၊ ေုၾကာု္ု ငာ႐ွိငား သ႔
ို မဟိုြ္
ေုၾကာု္ု ငာတကနြကားကသေ
ို ႔သာ အ ခားကိုမၸဏီမားအားလည္ုး ကတ
ပခင္ုု ပေုပးပါသည္။ ဥပမာ- ကတ
ကတ

ြႏုိုု္ပ္ ို႔က

ြႏုိုု္ပ္ ို႔၏ ဆိုက္ေုပၚရ အင္ာနက္ေုပၚတြင္

ြႏုိုု္ပ္ ို႔၏ကိုယစား ေုၾကာု္ု ငာမားဝန္ေုဆာငႈေုပးရန္ အ ခားေုသာ

ကိုမၸဏီမားအတြက္ ေုၾကာု္ု ငာမားု ပသရန္ ု ပေငပၾကာု္ု ငာကိုမၸဏီမားကို
ကတ

ြႏုိုု္ပ္ ို႔က အသံုိုုးု ပရပါသည္။ ယင္ုးု ပငပ ေုၾကာု္ု ငာကိုမၸဏီမားသည္

ကတ

ြႏုိုု္ပ္ ို႔အပါအဝင္ ၎ြို႔အားေုၾကာု္ု ငာအပ္ုြႏုုံသမ
ူ ားအတြက္ ေုၾကာု္ု ငာမား၏

ထေုရာကႈကို ြိုင္ုးြာရန္ုြႏုင္ု ပိုေုကာင္ုးပမန္ေုစရန္ တကြကီးမားြႏုင္ု ဝဘ္ေုဘတကနားကို
အသံုု
ို းု ပၾကပါသည္။ ယင္ုးသ႔
ို ပလိုပြန္ ထက
ို ိုမၸဏီမားသည္ ကတ

ြႏုိုု္ပ္ ို႔၏ဝဘ္ ိုက္ုြႏုင္ု

အ ခားေုသာဝဘ္ ိုကသို႔ သင္ဝငၾကည္ုေုသာမြ္မ္ုးုြႏုင္ုပြသကသည္ု ေုဒြာကို
အသံုု
ို းု ပသည္။ ေဤဒြာတြငပါဝငနို ငသ ည္ားမာ- ဘနနာေုၾကာု္ု ငာက ပေသသာ ရကကစ/အခန္၊
၎ြို႔တကြကီးအတြင္ုးပါဝင္ေုသာ အ ခားအရာမားြႏုင္ု ကိုကညီမႈမ႐ွိသည္ု
အမးအမညည္ခု ခားခက္ုြႏုင္ု သငကရယာ၏ IP လပစာ။ ေဤဒြာမားကို
သငအ တြကစြ္ဝငစားစရာု စ္ေုသာ ကိုနည
စ ္ုြႏုင္ု ဝန္ေုဆာငႈမားေအၾကာင္း
ေုၾကာု္ု ငာမားကို သငကပိုမို ၾကည္ု႐ွိႈခငစပ ယ္ု စ္ေုစရန္ ေုၾကာု္ု ငာမားကို
ြစ္ဦးခင္ုးုြႏုင္ုကိုကညီေုအာင္ု ပလိုပ္ေုပးရာ၌လည္ုး ေဤဒြာမားကသ
ို ု
ံ ု
ို းသည္။
ဤကင္ုသံုု
ို းမႈေအၾကာင္ုး ေုနာက္ပအခကအလကားြႏုင္ု

ြစ္ဦးခင္ုးုြႏုင္ုကိုကညီေုအာင္ု ပလိုပ္ားေုသာ ေုၾကာု္ု ငာမားြႏုင္ုပြသကသည္ု
သင္ေုင္ းခယႈမားကို ပိုမိုသ႐ွိလိုပါက စိုေုဆာင္ုးမႈတြငပါဝငြန္
ေုင္ းခယ္ု ခင္ုးုြႏုင္ုပြသက္ေုသာေဤ ာု္ု ပခကကို ဝင္ေုရာကဖြ္႐ွိႈပါ။.
သငသ ည္ တကြကီးမားကို တလြလင္ပစာ ု ငင္ုးဆြႏို ုိုုင္ေုသာု္လည္ုး ယင္ုးသ႔
ို ပလိုပ္ု ခင္ုးု င္ု
ဆက
ို ္ေုပၚရ အခေေသာအဂၤုါရပားကို အသံုု
ို းု ပြႏုုိုငည္ဟိုြပါ သ႔
ို မဟိုြ္
ကတ

ြႏုိုု္ပ္ ို႔၏ကမ္ုးလမ္ုးခကားအားလံုု
ို းမ အကးခံစားပခင္ု အ ပည္ုအဝ ရယူြႏုုိုငည္ဟိုြပါ။

တကြကီးမားြႏုင္ုပြသက္ေုသာ သင္၏ ဦးစားေုပးခကားအား ေုု ပာင္ုးလပံုက
ို ို ေုလလာရန္
သင္ုေဘရာကဇာ၏ “အကူအညီ” မီြႏုူုးကို စစ္ေုဆးၾကည္ုပါ။ ေုနာက္ပ္ အခကအလကားအတြက္
ေုကးဇူးု ပ၍ တကုုြႏု္ုိုပ္ ို႔၏ တကြကီး မူဝါဒကို ၾကည္ုပါ။
ေုဆာဖ္ဝဲ ုားႏုင္္ု အက္ား
င ု
္ းမားသည္ မိုဘင
ို ္ုး
ပ - Qualcomm Incorporated ၏လက္ေုအာကခံလိုပန
ကရယာပစမ္ုးေုဆာငြည္ ြိုးြကြန၊္ ဘက္ရီ အားၾကာရည္ခံထန္ုးေုပးရန္၊ ကရယာ လံုု
ို ခံုေုရး
ြိုးြက္ေုစရန္၊ သ႔
ို မဟိုြ္ အ ခားအကးခံစားပခင္ုမား ကမ္ုးလမ္ုးရာတြင္
ေအထာကအပံု စ္ေုစမည္ု မဘင
ို ္ုး ကရယာမားအတြက္ ေုဆာ ္ဝ ုြႏုင္ု အကပလီေုကးရင္ုး
အမးမးကို န္းီ ပါသည္။ ယင္ုးေုဆာ ္ဝ အပလီေုကးရင္ုးမားမြဆင္ု တကုုြႏု္ုပ
ို ္ ို႔သည္
ြည္ေုနရာ အခကအလက္၊ ကိုကညီမႈမ႐ွိသည္ု အမးအမညည္ခု ခားခကား (ခစပ္ု ပားအစံုလ
ို ိုက္၏
ဆီရီရယနံပါြ္ သ႔
ို မဟိုြ္ ုြႏုိုုငငြ
ံ ကာ စာရင္ုးေုပးမာယူသူ ID ကသ႔
ို ြစခိုခို)၊
ထည္ုတသင္ုးထားေုသာြႏုင္ု/သ႔
ို မဟိုြ္ စက္ေုပၚတြင္ ပ င္ုထားေုသာ
အပလီေုကးရင္ုးမားြႏုင္ု ပြသက္ေုသာ ေုဒြာ၊ န္းီ ု ပလိုပႈ၊ ေုမာု္ဒယ္ုြႏုင္ု ႀကးမ
ိုန္ုးလိုင္ုးကိုမၸဏီ၊ သံုု
ို းေုေနသာ စနစ္ုြႏုင္ု ဗားရင္ုးေုဒြာ၊ ေုဆာ ္ဝ
ြည္ေုဆာက္ားသည္ု ေုဒြာြႏုင္ု ခစပ္ု ပားြစစံု၏
ို လိုပ္ေုဆာင္ုြႏုုိုင္ငစမ္ုး၊ ဘက္ရီ
အသံုု
ို းု ပမႈြႏုင္ု အပူဆင
ို ာြ ေုဒြာြို႔ြႏုင္ု ပြသက္ေုသာ ေုဒြာမားကို တကုုြႏု္ုပ
ို ္ ို႔က
စိုေုဆာင္ုးုြႏုုိုငါပ သည္။ ပိုမို ေုလလာရန္

တတယ အဖဖဲ ႔အစည္ုး ရင္္ုးု မစမား - ေုဒြာ ဖပစားမား၊ လူမႈ တကနြကား သ႔
ို မဟိုြ္
အ ခားေုသာ ပါြနာမား သ႔
ို မဟိုြ္ အမားြႏုင္ုဆင
ို ္ေုသာ ရင္ုးု မစားကသေ
ို ႔သာ
ု ပငပရင္ုးု မစားမလည္ုး ကိုယ္ေုရးအခကအလကားကို တကုုြႏု္ုပ
ို ္ ို႔က ရယူြႏုုိုငါပ သည္။

စိုေုဆာင္္ုးရျ ခင္္ုး၏ ရည္ရြယကမ
ခ ားားႏုင္္ု ေုဒတာ အသံုု
ို းု ပမႈ
တကုုြႏု္ုပ
ို ္ ို႔သည္ သင္၏ ေသဘာြူညီခက္ုြႏုင္ု/သ႔
ို မဟိုြ္ သင္ အသံုိုုးု ပေုသာ
ထိုြကိုနား၏ လိုအပခကအြင
ို ္ုး သင္ုေအၾကာင္ုး ကိုယ္ေုရးအခကအလကားကို တကုုြႏု္ုပ
ို ္ ို႔က
စိုေုဆာင္ုးၿပီး စီမံေုဆာင္ငြကပါသည္။ တကုုြႏု္ုပ
ို ္ ို႔၏ လိုပငန္ုးမားကို ေုဆာင္ငြကလို ပက ိုငၿပီး
တကုုြႏု္ုပ
ို ္ ို႔၏ စာခပားဆင
ို ာြ ြႏုင္ု ဥေပဒဆင
ို ာြ လက
ို နာရန္ ြာဝနားကို ကိုကညေ
ီ ုအာင္ေုဆာင္ငြကၿပီး
တကုုြႏု္ုပ
ို ္ ို႔၏ စနစား၊ တကုုြႏု္ုပ
ို ္ ို႔၏ ေု ာကသည္ား၏ လံုၿ
ို ခံုေုရးကို ကာတကယပါသည္။
သ႔
ို မဟိုြ္ အ ခား ြရားဝင္ေုသာ အကးခံစားမႈမားကို ု ည္ုဆည္ုးပါသည္။ တကုုြႏု္ုပ
ို ္ ို႔က
ေုဒြာမား စိုေုဆာင္ုး၊ အသံုု
ို းု ပ ျ ခင္ုး၏ ရည္ည္ြယခကားတြင္ ပါဝငသ ည္ားမာ

အခကအလကားအား သငက ေုြာင္ုးခံမႈ သ႔
ို မဟိုြ္ဝန္ေုဆာငႈြစခိုအတြက္
စာရင္ုးေုပးမာယူရန္ သ႔
ို မဟိုြ္ ထိုြကို န္စခိုကို ဝယယူရန္ သငက ေုြာင္ုးဆမ
ို ႈကသေ
ို ႔သာ
သငက တကုုြႏု္ုပ
ို ္ ို႔ထံ ပိုေ႔သာ ေုြာင္ုးဆခ
ို ကကို ြိုန္႔ ပနြန္။



သင္ေုြာင္ုးဆေ
ို ုသာ ဝန္ေုဆာငႈ(မား) ကို ပံပိုး၊ စီမံ၊ ထန္ုးသမ္ုးၿပီး
လံုၿ
ို ခံုစြခေရအာင္ လိုပ္ေုပးရန္။



တကုုြႏု္ုပ
ို ္ ို႔၏ ဝန္ေုဆာငႈမားြႏုင္ု စနစားကို စီမံတကပက၊ ကာတကယၿပီး
ပိုေုကာင္ုးပမန္ေုအာငလ ိုပြန္၊ ထိုြကိုန္ုြႏုင္ု ဝန္ေုဆာငႈ အသစား ထိုြလိုပြနု
္ ြႏုင္ု
အ ခားေုသာ အဖ ႔အစည္ုးတြင္ုး လိုပငန္ုးဆိုုငြာ ရည္ည္ြယခကားအတြက္ အပါအဝင္
တကုုြႏု္ုပ
ို ္ ို႔၏ လိုပငန္ုးကို ေုဆာင္ငြကြန္ုြႏုင္ု ပိုေုကာင္ုးပမန္ေုစရန္။



တကုုြႏု္ုပ
ို ္ ို႔ ဝန္ေုဆာငႈမားအား သံုု
ို းဖစသည္ုသူမား၏ ဦးစားေုပးအစီအစဥက ို
ပိုမိုနားလည္ေုစရန္၊ တကုုြႏု္ုပ
ို ္ ို႔၏ ဝန္ေုဆာငႈမားအား အသံုု
ို းု ပမႈြႏုင္ု
ပြသက္ေုသာ စိုေုပါင္ုးထားသည္ု စာရင္ုးအင္ုးမားကို ေုပါင္ုးစည္ုးရန္ုြႏုင္ု
တကုုြႏု္ုပ
ို ္ ို႔၏ ဝဘ္ ိုက္ုြႏုငု္ ဝန္ေုဆာငႈမားအား သင္
အသံုု
ို းု ပသည္ုေအတြ႔အႀကံုကို စြႀကကလိုပ္ေုဆာင္ုြႏုုိုင္ေုအာင္
ကူညီေုပးရန္။



တကုုြႏု္ုပ
ို ္ ို႔၏ နည္ုးပညာမား၊ ထိုြကိုန္ သ႔
ို မဟိုြ္ ဝန္ေုဆာငႈမားေအၾကာင္ုး
ထိုြ္ု ပနခကား၊ သြင္ုးမားြႏုင္ု အ ခားေုသာ ဆည္ကသယ္ေုရးမားေအၾကာင္ုး
သြင္ုးအခကအလကားအား သင္ုအား ပံပိုးေုပးရန္ုြႏုင္ု



အ ခားေုသာ မည္သည္ုအသံုု
ို းု ပမႈမဆို ဤမူဝါဒတြင္ သ႔
ို မဟိုြ္ တကုုြႏု္ုပ
ို ္ ို႔က
ေုဒြာစိုေုဆာင္ုးေုသာ ေုနရာတြင္ ေု ာု္ု ပထားသည္။

ယင္ုးရည္ည္ြယခကား ေုအာင္ု မင္ေုစရန္ုြႏုင္ု သက္ိုင္ေုသာ ဥေပဒမ ပခင္ုု ပထားေုသာ
အြိုင္ုးအြာအြင
ို ္ုး အမးမးေုသာ ရင္ုးု မစားမ တကုုြႏု္ုပ
ို ္ ို႔စိုေုဆာင္ုးေုသာ
ေုဒြာအမးမးကို တကုုြႏု္ုပ
ို ္ ို႔က ေုပါင္ုးစည္ုးုြႏုိုုငပါသည္။

ေုဒတာမားကို ကကုုားႏု္ုပ
ို တ ို႔က သေ
ို ုလာင္္၊
စကမံေုဆာင္င္က
ြ ္ေုသာ ေုနရာ
တကုုြႏု္ုပ
ို ္ ို႔သည္ ေအမရကန္ု ပည္ေုထာငစို၊ အာရြႏုင္ု ေဥရာပ စီးပပားေုရး
ဧရယာအပါအဝင္ု စ္ေုသာု္လည္ုး ကန္႔သြထားဘ ကမာၻြဝန္ုးရ ဆာဗာမားေုပၚတြင္
ေုဒြာမားကို သေ
ို ုလာငၿပီး စီမံေုဆာင္ငြကပါသည္။ ဤမူဝါဒြႏုင္ုအညီ
ကိုုယ္ေုရးအခကအလကားကို တကုုြႏု္ုပ
ို ္ ို႔က စိုေုဆာင္ုး သ႔
ို မဟိုြ္ စီမံေုဆာင္ငြက္ိုင္ုး
ေုဒြာမားကို ဤမူဝါဒြႏုင္ုအညီ၊ သက္ိုင္ေုသာ ဥေပဒြႏုင္ု အညီ

စီမံေုဆာင္ငြက္ေုၾကာင္ုးေုသခာေုစမည္ု အစီအမံမားကို တကုုြႏု္ုပ
ို ္ ို႔က
လိုပ္ေုဆာငပါသည္။
တကုုြႏု္ုပ
ို ္ ို႔သည္ ေဥရာပ စီးပပားေုရးဧရယာမ အ ခားေုသာ ုြႏုုိုငမ
ံင ားသ႔
ို
ကိုယ္ေုရးအခကအလကားကို လႊုေုု ပာင္ုးပါသည္။ ယင္ုးြို႔အနကွ အခေအား
ေုဒြာကာတကယႈ လံုေ
ို ုလာက္ေုသာပမာေဏပးရန္ ေဥရာေပကာု္မရင ွ ဆံုု
ို းု ေြပးပါ။
တကုုြႏု္ုပ
ို ္ ို႔က ယင္ုးသ႔
ို ေုဆာင္ငြက္ေုသာအခါ လႊုေုု ပာင္ုးမႈ သက္ေုရာက္ေုစမည္ု
ြရားဝင္ လိုပန
င ္ုးစဥးစံုက
ို ို အသံုု
ို းု ပပါသည္ (သင္ုေသဘာြူညီခက္ သ႔
ို မဟိုြ္ ြရားဝင္
စာခပား ကသေ
ို ႔သာ)။

ကယ
ို ္ေုရးအခကအလကမားအား ထိုတ္ေုဖာု္မႈမား
တကုုြႏု္ုပ
ို ္ ို႔သည္ Qualcomm (၎၏လက္ေုအာကခံ ကိုမၸဏီမား အပါအဝင္)အတြင္ုး သင္၏
ကိုယ္ေုရးအခကအလကားကို သံုု
ို းၿပီး ဤမူဝါဒတြငခမြ္ားေုသာ ရည္ည္ြယခကားအတြက္
တကုုြႏု္ုပ
ို ္ ို႔၏ ကိုယစား ေုဆာင္ငြက္ေုပးမည္ု ု ပငပမ ေုရာင္ုးခသူ သ႔
ို မဟိုြ္ ဝန္ေုဆာငႈ
ပံပိုးေုပးသူမားအား ေမဝပါသည္။ တကုုြႏု္ုပ
ို ္ ို႔သည္ ဝန္မ္ုးမားြႏုင္ု တကုုြႏု္ုပ
ို ္ ို႔လိုပငန္ုး
ေု ာကသည္ား၏ အလိုပသမားမားသ႔
ို သင္န္ုးေုပးု ခင္ုး သ႔
ို မဟိုြ္ အ ခား
ဝန္ေုဆာငႈမားေုပးု ခင္ုးြို႔လည္ုး လိုပ္ေုဆာင္ုြႏုုိုငါပ သည္။ ထသ
ို ေ
ို ႔သာ ကစၥမားတြင္
၎ြို႔၏ လိုပငန္ုးအသံုု
ို းု ပမႈအတြက္ အမည္သြြ
ွ ခကပါေုသာ လိုပငန္ုးေု ာကသည္ားြႏုင္ုအြူ
တကုုြႏု္ုပ
ို ္ ို႔၏ သင္န္ုးုြႏုင္ု အ ခားေုသာ ဝန္ေုဆာငႈမား၏ အသံုု
ို းု ပမႈြႏုင္ု သက္ို ငသ ည္ု
ေုဒြာမားကို ေမဝြႏုုိုငါပ သည္။ နမူနာအားု င္ု ဥေပဒ ပအရာရမားမ
ေုြာင္ုးခံလာလင္ု စ္ေုစ ြရားရံုု
ို းမ ေုြာင္ုးခံလင္ု စ္ေုစ ကတ

ြႏု္ုပ
ို ္ ို႔ သ႔
ို မဟိုြ္

အ ခားသူမား၏ ဥေပဒဆင
ို ာြ အပခင္ုေအရးမား အသံုု
ို းု ပရာတြင္ေုသာု္လည္ုးေုကာင္ုး၊
အကာအတကယ္ေုပးရာတြင္ ေုသာု္လည္ုးေုကာင္ုး သင္ု ေုသြာကို အကန္႔အသြရ

ေမေဝကာင္ုး ေမဝတသားြႏုုိုငါပ သည္။ တကုုြႏု္ုပ
ို ္ ို႔သည္ အနာဂည္ြ္င္ ရလာြႏုုိုင္ေုသာ သ႔
ို မဟိုြ္
အမန္ကယ္ု စ္ေုသာ ေုရာင္ုးခမႈ၊ ကိုမၸဏီခင္ုး ေုပါင္ုးစည္ုးမႈ၊ လႊုေုု ပာင္ုးမႈ
သ႔
ို မဟိုြ္ အ ခားေုသာ တကုုြႏု္ုပ
ို ္ ို႔လိုပငန္ုး အားလံုု
ို း/ အစြအပိုင္ုးမားကို
ု ပနလ ညည္ဖ႔စည္ုးု ခင္ုးုြႏုင္ု ဆက္ုြႏပုယ္ေုသာ သင္ုေုဒြာအားလံုု
ို းကို တကုုြႏု္ုပ
ို ္ ို႔က
ေမဝ သ႔
ို မဟိုြ္ လႊုေုု ပာင္ုးုြႏုုိုငါပ သည္။ ေုနာက္ံုု
ို းေအန င္ု သငက တကုုြႏု္ုပ
ို ္ ို႔အား
ပခင္ုု ပခက္ေုပးထားသည္ုေုနရာမားတြငလ ည္ုး သင္ုကိုယ္ေုရးအခကအလကားကို
တကုုြႏု္ုပ
ို ္ ို႔က ေမဝြႏုုိုငါပ သည္။

သင္္ုေုင္ရးခယမႈမား
ေုပး/ေမပးရန္ ေုင္ရးခယ္ုားႏုုိုင္ ြ ည္။ အီးေုမးလ္ု င္ု ေုၾကာု္ု ငာပ႔
ို ခင္ုးကသေ
ို ႔သာ
အခေေသာ ေအု ခေအနမားတြင္ ေုဒြာစိုစည္ုးမႈ အမးအစားအခေအား အသံုု
ို းု ပ သ႔
ို မဟိုြ္
ေမဝ ခင္ုးတြင္ ပါဝငည္- မပါဝငည္ကို သငအား တကုုြႏု္ုပ
ို ္ ို႔က ေုင္ းခယ္ယခင္ုေုပးပါသည္။
ယင္ုးကသေ
ို ႔သာ ေအု ခေအနမားတြင္ တကုုြႏု္ုိုပ္ ို႔က သင္ုေုင္ းခယႈကို ေုလးစားပါသည္။
ေုဒတာ ေုတာင္္ုးခံားႏုုိုင္င္င္
ခ ္ုရသည္။ အခေ႔သာ ုြႏုုိုငမ
ံင ား သ႔
ို မဟိုြ္ ု ပည္နယား၏
ဥေပဒမားအရ သင္၏ ပိုဂ လ္ေုရး ေုဒြာြႏုင္ုစပလ ဥ္ုး၍ သငသ ည္ ေုဒြာ ရယူသု
ံ ု
ို းဖစြႏုုိုင္ငခင္ု၊
အမန္ု ပင္ င္ငခင္ု၊ ယ္ကခင္ု၊ ကန္႔သယ္ြခင္ု၊ သ႔
ို မဟိုြ္ အ ခား အပခင္ုေအရးမား ရပါသည္။
ထိုုအပခင္ုေအရးမားေုြာင္ုးခံရန္ ဤတြင္ုြႏုုပပါ။
ေုစာင္္ုၾကည္ုသမ္ုးဆည္ုးမႈ မလိုပ္ါားႏုင္္ု။ လကြွတြင္ တကုုြႏု္ုပ
ို ္ ို႔သည္ ဝေဘေ ရာကဇာမားမ
ေုပးပိုေ႔သာ “ေုု ခရာ မခံပါြႏုင္ု” (“DNT”) အခက္ု ပမႈမားကို ြိုန္႔ ပန္ု ခင္ုး မရပါ။ DNT
အား မည္သို႔မည္ပံုို အဓပၸာယ္ေုကာကြမည္ုြႏုင္ု ယင္ုးအား လကခံရရေုသာ ဝဘ္ ိုကားြႏုင္ု
ု ပငပကိုမၸဏီမားက မည္သည္ုလိုပ္ေုဆာငခကား ု ပလိုပသင္ုသည္ကို ဆံုု
ို းု ြြန္ ကက
ို ည ီေုသာ
စံသြွြခက္စခိုကို တကုုြႏု္ုပ
ို ္ ို႔က မကင္ုသံုိုုးေရသးပါ။ သေ
ို ႔သာု္ သင္၏ ေဘရာကဇာ

ဆက္ငားအတြင္ုး တကြကီးမားကို ထန္ုးခပ္ု ခင္ုးအပါအဝင္ုြႏုင္ု အထကပါ တကြကီးေအၾကာင္ုး
က႑တြင္ ေု ာု္ု ပခသည္ုအြိုင္ုး ြစ္ဦးခင္ုးုြႏုင္ု ကိုကညီေုအာငလ ို ပ္ားေုသာ ေုၾကာု္ု ငာ
ထန္ုးခပ္ု ခင္ုးမား အပါအဝင္ ေုဒြာ စိုေုဆာင္ုး၊ အသံုု
ို းု ပမႈအား ထန္ုးခပ္ေုသာ
အ ခားနည္ုးလမ္ုးမားပစာကို သင္ အသံုု
ို းု ပြႏုုိုငါပ သည္။

ဖစဲၿမဲမႈ
သင္ုေအကာင္ုသက္ဝင္ေုနခန္ န္င္ သ႔
ို မဟိုြ္ သင္ုအား ဝန္ေုဆာငႈမားပံပိုးေုပးရန္
လိုအပသ ည္ုအြိုင္ုး တကုုြႏု္ုပ
ို ္ ို႔က သင္ုကိုယ္ေုရးအခကအလကားကို ထန္ုးသမ္ုးထားပါသည္။
စိုေုဆာင္ုးထားသည္ု လိုပငန္ုးရည္ည္ြယခကအတြက္ ေုဒြာမားကို
အသံုု
ို းမလိုေုြာသည္ုေုနာကပိုင္ုး ဆီေုလာု္ေုသာအခန္စခိုအတြင္ုး တကုုြႏု္ုပ
ို ္ ို႔က
ကိုယ္ေုရးအခကအလကားကို ကပစပါမည္။ သေ
ို ႔သာု္ တကုုြႏု္ုပ
ို ္ ို႔သည္ ဥေပဒဆင
ို ာြ ြာဝန္
ဝြၱရားမားကို လိုကနာရန္၊ အ ငင္ုးပပားမႈမားကို ေုု ရင္ုးရန္ုြႏုင္ု တကုုြႏု္ုပ
ို ္ ို႔၏
ေသဘာြူညီခကားကို ဥေပေဒၾကာင္ုးအရမ ေစနလိုကနာရန္ လိုအပသ ည္ုအြိုင္ုး
ကိုယ္ေုရးအခကအလကားကို ထန္ုးသမ္ုးၿပီး အသံုု
ို းု ပပါမည္။

လံုၿ
ို ခံုေုရး
အင္ာနက္ေုပၚမ လႊင္ုထိုြႈမားသည္ ဘယ္ေုြာမ ၁၀၀% လံုၿ
ို ခံုစြခရမႈ သ႔
ို မဟိုြ္
အမားကင္ုးမႈ မရပါ။ သေ
ို ႔သာု္ သင္ုေုဒြာမား ဆံုု
ို းရႈုံုးု ခင္ုး၊
ြလလသံုု
ို းု ခင္ုးုြႏုင္ု ပခင္ုု ပခကရဘ အသံုု
ို းု ပမႈ၊ ထိုြ္ေု ာု္မႈ၊ ေုု ပာင္ုးလမႈ
သ႔
ို မဟိုြ္ ကစီးခံရမႈြ႔
ို မ ကာတကယြန္ တကုုြႏု္ုိုပ္ ို႔က ဆီေုလာု္ေုသာ အဆင္ုမားကို
လိုပ္ေုဆာငပါသည္။ သင္ုစကားဝကားြႏုင္ု အသံုု
ို းု ပသူ ID မားကို
လံုၿ
ို ခံုေုအာင္ေုစာင္ုေုရာကြန္ုြႏုင္ု သင္ုစကားဝက္ သ႔
ို မဟိုြ္ အသံုု
ို းု ပသူ ID သည္

တကုုြႏု္ုပ
ို ္ ို႔၏ ဝန္ေုဆာငႈမားအနကွ ြစခိုအတြက္ ေုဘးအြႏုၱရာယြွေုေနၾကာင္ုး သငက
သံသယ စလွင္ ု စသ ည္ုအခါြိုင္ုး ေုအာက္ေု ာု္ု ပပါ နည္ုးလမ္ုးမားမ ြစခိုကို သံုု
ို း၍
တကုုြႏု္ုပ
ို ္ ို႔ထံ အသေုပးရနာွ သင္ုြာဝန္ု စပါသည္။ သင္ု စကားဝက္ုြႏုင္ု အသံုု
ို းု ပသူ
ID မြဆင္ု တကုုြႏု္ုပ
ို ္ ို႔၏ ဝန္ေုဆာငႈမားအား ြရားမဝင္ေုသာ မည္သညု
္ သံုိုုးဖစမဆသ
ို ည္
သင္စ္ဦးြည္ုးတြငသာ ြာဝနြသည္
။
ွ

ေကလးမား၏ ကယ
ို ္ေုရးလံုု
ို ခံုမႈ
တကုုြႏု္ုပ
ို ္ ို႔၏ ဝန္ေုဆာငႈမားသည္ လူႀကီးမားအတြက္ ရည္ည္ြယပါသည္။ တကုုြႏု္ုပ
ို ္ ို႔သည္
သက္ိုသည္ု ဥေပဒမ သြြ
ွ ္ ားသည္ုအြိုင္ုး ေကလးမားထံမ မည္သူမည္ဝါဖခု ခားြႏုုိုင္ေုသာ
အခကအလကားကို ရည္ည္ြယကြ
ခ ရ
ို မဟိုြ္ သလက္ုြႏုင္ု မစိုေုဆာင္ုးပါ။ ေကလးမားကို
ွ ု င္ု သ႔
တကုုြႏု္ုပ
ို ္ ို႔ထံ မည္သည္ု ကိုယ္ေုရးအခကအလကကိုမ မပို႔ရန္ ေုြာင္ုးဆပ
ို ါသည္။

ု ပင္္င္ကမ
ခ ား
တကုုြႏု္ုပ
ို ္ ို႔သည္ အခေနင္ း ဤမူဝါဒကို ု ပင္င္၊ ပမမ္ုးမံ၊ ု ည္ုပစက္ သ႔
ို မဟိုြ္ ပါဝငအပိုင္ုးမား
ု ယ္ြခင္ုကို ထန္ုးသမ္ုးထားပါသည္။ သေ
ို ႔သာု္ ေုဆာင္ငြကလိုက္ေုသာ ု ပင္ငက
ခ ားကို သင္ုအား
အသေုပးရန္ ေုနာက္ံုု
ို း အပဒြလို ပ္ားေုသာ ရကကစကို မူဝါဒတြင္ ေု ာု္ု ပထားပါသည္။
အရာဝြ/စာင္ ကစာြမ္ုးြစခိုတြင္ တကုုြႏု္ုပ
ို ္ ို႔က မူဝါဒကို ေုု ပာင္ုးလက
ို ပါက သင္ုအား
သင္ုေုြာု္သည္ုတအနလ ိုင္ုး အသေုပးခကကို အနည္ုးဆံုု
ို း ရက္ေုပါင္ုး သံုု
ို းဆယႀကြငၿပီး
ပံပိုးေုပးမည္ု စၿပီး/သို႔မဟိုြ္ ဥေပဒအရ လိုအပ္ေုသာ သင္၏
ေသဘာြူညီေုၾကာင္ုးေု ာု္ု ပခကကို ရယူပါမည္။ တကုုြႏု္ုပ
ို ္ ို႔၏ ဝဘ္ ိုကသို႔ သငက ဝငၾကည္ု
သ႔
ို မဟိုြ္ တကုုြႏု္ုပ
ို ္ ို႔၏ ဝန္ေုဆာငႈမားကို အသံုု
ို းု ပု ခင္ုးသည္ ဤမူဝါဒ ဗားရင္ုးကို သငက

လကခံု ခင္ုးု စသ ည္။ ု ပငခကွနမ
သ ကို ေုလလာရန္ ဤမူဝါဒကို ရံ နြခ
ံ ါဆသ
ို လို ု ပန္ဝငဖြန
ြ ္
တကုုြႏု္ုပ
ို ္ ို႔က အႀကံု ပပါသည္။

ကကုုားႏု္ုပ
ို တ ို႔ထံ ဆည္ကြယြန္
တကုုြႏု္ုပ
ို ္ ို႔ထံ ဆည္ကသယြန္ privacy[အြ္]qualcomm[ေုဒါ]com သ႔
ို အီးေုမးလပို႔ပါ သ႔
ို မဟိုြ္
Qualcomm Incorporated သ႔
ို လပူၿပီး စာေုရးပါ။ Privacy Counsel, 5775 Morehouse Drive, San
Diego, CA 92121.
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