គោលនគោបាយសិទ្ធិឯកជន
ក្នុងគោលនគោបាយសិទ្ធិឯក្ជន (&quot;គោលនគោបាយ&quot;) គនេះ គយើងខ្ុុំជាក្ក្ ុមហ៊ុន
Qualcomm Incorporated និងក្ក្ ុមហ៊ុនប៊ុក្រសមព ័នធរបស់គយើង (គៅរ ួមថា &quot;គយើងខ្ុុំ&quot;
&quot;គយើង&quot; ឬ &quot;របស់គយើង&quot;) ផ្តល់ព័រ៌មានអុំពីរគបៀបដែលគយើងក្បមូ ល
គក្បើក្បាស់ គរៀបចុំែុំគ

ើរការ និងគផ្េរទ្ិននន័យផ្ទេល់ខល ួន។ ក្ក្ ុមហ៊ុន Qualcomm Incorporated

និងក្ក្ ុមហ៊ុនប៊ុក្រសមព ័នធរបស់គយើង គឺជាអងគ ភាព សក្លគោក្ដែលដចក្
រំ ដលក្ទ្ិននន័យដែលគយើងក្គប់ក្គងក្គប់អាជីវក្មម (នីរិប៊ុគគល) ែុំគ

ើរការអាជីវក្មម

និងក្បព័នធព័រ៌មានគៅជ៊ុុំ វ ិញពិភពគោក្។ ែូ គចន េះ សក្មាប់គោលនគោបាយគនេះ
គយើងគក្បើក្បាស់ពាក្យ “ទ្ិននន័យផ្ទេល់ខល ួន” ោ៉ាងទ្ូ លុំទ្ូោយ គែើមបីក្គបែ ត ប់
គលើចាប់ការពារសិទ្ធិឯក្ជន និងទ្ិននន័យជាគក្ចើនដែល អាចអន៊ុវរត ចុំគពាេះគយើង
“ទ្ិននន័យផ្ទេល់ខល ួន” សុំគៅែល់ព័រ៌មានដែលទាក្់ទ្ងនឹង
រ ូបវ ័នត ប៊ុគគលដែលក្រូវបានក្ុំ

រ់អរត សញ្ញា

ឬដែលអាចក្រូវបានគក្បើគោយក្រឹមក្រូវ

(ឬគោយខល ួនឯង ឬគួ បផ្ស ុំជាមួ យទ្ិននន័យគផ្សងគទ្ៀរដែលអាចរក្បានោ៉ាងសមរមយ)
គែើមបីក្ុំ

រ់អរត សញ្ញា

រ ូបវ ័នត ប៊ុគគលមានក្់។

សា
វិលលព
គោលនគោបាយគនេះអន៊ុវរត ចុំគពាេះគគហទ្ុំព័រ ផ្លិរផ្ល គសវាក្មម សូ ហវ ដវរ ឬក្មម វ ិធីរបស់គយើង
ដែលគយើងោក្់រុំ

ភាាប់គោយផ្ទេល់គៅកាន់គោលនគោបាយគនេះ ឬគោង

គៅក្នុងគោលនគោបាយគនេះ (គៅរ ួមថា “គសវាក្មម ”)។
គោលនគោបាយគនេះក្គបែ ត ប់ដរគលើទ្ិននន័យដែលក្បមូ លបានតាមរយៈគសវាក្មម និងមិនក្គប់
ែ ដ ប់គលើការក្បមូ ល ឬែុំគ
ទា ុំងគោយមិនក្ុំ

ើរការទ្ិននន័យណាមួ យគផ្សងគទ្ៀរដែលរ ួមបញ្ជល
ូ

រ់ក្រឹមការអន៊ុវរត ការក្បមូ លទ្ិននន័យននគសវាក្មម គផ្សងគទ្ៀរដែលរក្ាគោល

នគោបាយសិទ្ធិឯក្ជនរបស់ពួក្គគោច់គោយដែក្គ

េះគទ្។ ជួ នកាល

គយើងខ្ុុំសុំគៅគៅគលើគោលនគោបាយគនេះទាក្់ទ្ងនឹងការសេ ង់មរិ និងគគហទ្ុំព័រដែលមាន
គោលបុំ

ងពិគសស ឧទាហរ

៍គគហទ្ុំព័រការងារអាជីពរបស់គយើង គក្កាមកាលៈគទ្សៈដបបគនេះ

គោលនគោបាយគនេះអន៊ុវរត ែូចដែលបានដក្ដក្បគៅក្នុងគសចក្ត ីជូនែុំ
ឬសុំគ

ឹងជាក្់ោក្់

ស
ើ ៊ុុំការយល់ក្ពម (ឧ. ក្សបគៅតាមក្បគភទ្ទ្ិននន័យដែលក្បមូ លបាន

ឬគោលបុំ

ងននការក្បមូ ល) ។

សា លប្សរប្រមូ ល
ប្រគេទ្ទ្ិននន័យ និង ិធី
គយើងក្បមូ លទ្ិននន័យផ្ទេល់ខល ួនជាគក្ចើនក្បគភទ្តាមរយៈមគធោបាយដែលបានពិព

៌

ខាងគក្កា

ម។ អន ក្មានជគក្មើសអុំពទ្
ី ិននន័យដែលគយើងក្បមូ ល។
គៅគពលអន ក្ក្រូវបានគសន ស
ើ ៊ុុំឱ្យផ្តល់ទ្ិននន័យែល់គយើង អន ក្អាចគក្ជើសគរ ើសមិនផ្តល់បាន។
ប៉ា៊ុដនែក្បសិនគបើអនក្បែិគសធមិនផ្តល់ទ្ិននន័យ សមរថ ភាពរបស់អនក្ក្នុងការគក្បើក្បាស់ផ្លិរផ្ល
ឬគសវាក្មម អាចក្រូវបានការ់បនថ យ ឬរ ឹរបនត ឹង។
ទ្ិននន័យដែលអ្ន កដាក់រញ្ជន
ូ ។ គយើងក្បមូ លគ្មេះ អាសយោានអ៊ុីដម៉ាល អាសយោានគផ្ញើសុំបក្៊ុ រ
គលខទ្ូ រស័ពេ និងទ្ិននន័យរបស់អនក្ដែលទាក្់ទ្ងនឹងអាជីវក្មម ដែលអន ក្រុំណាង
គៅគពលអន ក្គសន ើសព
៊ុុំ ័រ៌មានពីគយើង ច៊ុេះគ្មេះ បញ្ញាទ្ិញផ្លិរផ្ល ឬគសវាក្មម
ឬក្៏គផ្ញើឲ្យគយើងគោយគចរ

នូ វព័រ៌មានដបបគនេះ។ ទាក្់ទ្ងនឹងគសវាក្មម គិរនលៃ

គយើងក្៏នឹងក្បមូ លព័រ៌មានអុំពីការទ្ូ ទារ់ក្បាក្់ផ្ងដែរ (ឧ. គលខប័ ណ ឥ

ទាន និងទ្ិនន

ន័យគផ្េៀងផ្ទេរ់ពាក្់ព័នធ) គលខទ្ូ រស័ពេ និងអាសយោានគផ្ញើវ ិក្ក យបក្រ និងអាសយោានសក្មាប់
ែឹក្ជញ្ជន
ូ ទ្ុំនិញ។
ទ្ិននន័យដែលគយើងប្រមូ លគដាយសវ័យប្រិត្ត ិ ីគេហទ្ំ ័រររស់គយើង។
គៅគពលអន ក្ចូ លគមើលគគហទ្ុំព័មួយក្នុងចុំគណាមគគហទ្ុំព័រជាគក្ចើនរបស់គយើង
គយើងក្បមូ លទ្ិននន័យទ្ូ គៅពីក្៊ុុំពូ យទ្័រ
ឬឧបក្រ

៍ចល័ររបស់អនក្ែូ ចជាក្បគភទ្ក្មម វ ិធីរ៊ុក្រក្ក្បព័នធក្បរិបរត ិការ អាសយោាន IP

និងគ្មេះែូ ដមនដែល
អន ក្បានចូ លគមើលគគហទ្ុំព័រនិងក្បសិនគបើអនក្ក្ុំព៊ុងចូ លគមើលគគហទ្ុំព័ររបស់គយើងគោយគក្បើឧ
បក្រ

៍ចល័រ និងក្បគភទ្ននឧបក្រ

៍ចល័ររបស់អនក្។ គលើសពីគនេះគទ្ៀរ

គយើងក្បមូ លទ្ិននន័យអុំពីរគបៀបដែលអន ក្គក្បើក្បាស់គគហទ្ុំព័ររបស់គយើងែូ ចជាកាលបរ ិគចេ ទ្ និង
គពលគវោដែលអន ក្ចូ លគមើលគគហទ្ុំព័រ រុំបន់ ឬទ្ុំព័រននគគហទ្ុំព័រដែលអន ក្ចូ លគមើល
ចុំនួនគមា៉ាងដែលអន ក្ចុំណាយគមើលគគហទ្ុំព័រ ចុំនួនែងដែលអន ក្ក្រែប់គៅ
កាន់គគហទ្ុំព័រគនេះវ ិញ និងទ្ិននន័យច៊ុចស្ទសេីមគផ្សងគទ្ៀរ។
ឃុកឃី។ គយើងគក្បើក្បាស់ឃ៊ុក្ឃី រ ូបសញ្ញាគគហទ្ុំព័រ ឬបគចេ ក្វវ ិទ្ោក្សគែៀងោន
គែើមបីក្បមូ លទ្ិននន័យអុំពកា
ី រគក្បើក្បាស់គគហទ្ុំព័រ ឬក្មម វ ិធីគគហទ្ុំព័ររបស់អនក្។ ឃ៊ុក្ឃី
គឺជាឯក្សារអរថ បទ្មានទ្ុំហុំរូចមួ យដែលក្រូវបានរក្ាទ្៊ុក្គៅគលើក្ោយថាសរ ឹងរបស់ក្៊ុុំពូ យទ្័រ
ឬឧបក្រ

៍របស់អនក្ គៅគពលដែលអន ក្ចូ លគៅកាន់គគហទ្ុំព័រ។ គយើងគក្បើក្បាស់ឃ៊ុក្ឃី

គែើមបីជួយែុំគ

ើរការគគហទ្ុំព័រ និងគសវាក្មម របស់គយើងរ ួមទា ុំង៖ (1) ចងចុំអនក្

ែូ គចន េះអន ក្មិនចុំបាច់បញ្ចល
ូ ព័រ៌មានែូ ចោន គៅគពលដែលអន ក្ក្រែប់គៅកាន់គគហទ្ុំព័រគនេះ
វវ ិញគទ្ (2) ផ្តល់ឱ្យអន ក្នូ វមារិកា ឬការផ្តល់ជូនតាមបុំ
គែើមបីជួយតាមោនែុំគ

ងគៅគលើគគហទ្ុំពរ័ (3) បគងក ើរសថ ិរិសរ៊ុប

រើ ការននគគហទ្ុំព័រ គធវ ើការក្សាវក្ជាវ ដក្លមអ មារិកា

និងគសវាក្មម របស់គយើង និង (4) ជួ យការពារស៊ុវរថ ភា
ិ ពននគគហទ្ុំព័រ និងគសវាក្មម របស់គយើង។
គយើងក្៏អន៊ុញ្ញារឱ្យក្ក្ ុមហ៊ុនែនទ្គទ្ៀរែូ ចជានែគូ វ ិភាគគគហទ្ុំព័រ
ក្ក្ ុមហ៊ុនផ្សពវ ផ្ាយពា

ជ
ិ ា ក្មម ឬបណា
ត ញផ្ាយពា

ិជាក្មម ក្ុំ

រ់ ឬចូ លគក្បើឃ៊ុក្ឃី ឬរ ូបសញ្ញា

គគហទ្ុំព័របស់ពួក្គគ (ក្៏ សុំគៅែល់រ ូបភាព1x1 pixel.gifs ឬសាៃក្សក្មម ភាពផ្ងដែរ)
គៅគលើគគហទ្ុំព័រគនេះ។ ឧទាហរ
គែើមបីបគក្មើការផ្ាយពា

៍ គយើងគក្បើក្បាស់ក្ក្ ុមហ៊ុនផ្ាយពា

ិជាក្មម ជុំនួសគយើងទ្ូ ទា ុំងបណា
ត ញអ៊ុីនធឺ

ិជាក្មម ភាគីទ្ីបី
ិរ ឬគែើមបីបងាាញពា

ិជាក្មម

សក្មាប់ក្ក្ ុមហ៊ុនគផ្សងគទ្ៀរគៅគលើគគហទ្ុំព័ររបស់គយើង។
ក្ក្ ុមហ៊ុនផ្ាយពា

ិជាក្មម ភាគីទ្ីបីទា ុំងគនេះគក្បើក្បាស់ឃ៊ុក្ឃី និងរ ូបសញ្ញាគគហទ្ុំព័រគែើមបីវាស់

និងបគងក ើនក្បសិទ្ធភាពននការផ្ាយពា

ិជាក្មម សក្មាប់អរិលិជនរ ួមទា ុំងគយើងខ្ុុំ។

គែើមបីគធវ ើែូគចន េះបាន ក្ក្ ុមហ៊ុនទា ុំងគនេះគក្បើក្បាស់ទ្ិននន័យអុំពីការចូ លគមើលគគហទ្ុំព័ររបស់អនក្
និងគគហទ្ុំព័រគផ្សងគទ្ៀរអុំែ
ុ ងគពលយូរណាមួ យ។ ទ្ិននន័យគនេះអាចរ ួមបញ្ចល
ូ ៖
កាលបរ ិគចេ ទ្/គពលគវោនន
ផ្ទេង
ុំ បោផ្ាយពា

ិជាក្មម ដែលបានបងាាញឧបក្រ

ងឃ៊ុក្ឃីរបស់ពួក្គគ និងអាសយោាន IP ននឧបក្រ
ទ្ិននន័យគនេះក្៏អាចក្រូវបានគក្បើក្បាស់ គែើមបីក្ុំ
ែូ គចន េះអន ក្ទ្ុំនងជាគឃើញការផ្ាយពា

រ់ពា

៍ក្ុំ

រ់អរត សញ្ញា

ពិគសសដែលមានគៅក្នុ

៍របស់អនក្។
ិជាក្មម ផ្ទេល់ខល ួនផ្ងដែរ

ិជាក្មម អុំពទ្
ី ុំនិញ និងគសវាក្មម ដែលអន ក្ចប់អារមម

៍។

ក្បសិនគបើអនក្ចង់បានព័រ៌មានបដនថ មអុំពីការអន៊ុវរត គនេះ និងជគក្មើសរបស់អនក្អុំពីការផ្ាយ
ពា

ិជាក្មម ដែលមានលក្ខ

ៈផ្ទេល់ខល ួន ចូ លគមើល អរថ បទ្ការបែិគសធគនេះ។

អន ក្មានគសរ ើភាពបែិគសធឃ៊ុក្ឃី ប៉ា៊ុដនត គោយការគធវ ើែូគចន េះ
អន ក្ក្បដហលជាមិនអាចគក្បើក្បាស់លក្ខ

ៈពិគសសមួ យចុំនួនគៅគលើគគហទ្ុំព័រ

ឬទាញយក្អរថក្បគោជន៍គពញគលញពីការផ្តល់ជូនទា ុំងអស់របស់គយើងបានគទ្។
ពិនិរយគមើលម៊ុឺន៊ុយ &quot;ជុំនួយ&quot; ននក្មម វ ិធីរ៊ុក្រក្របស់អនក្ គែើ
មបីដសវ ងយល់ពីរគបៀបផ្ទៃស់បែរចុំ
ូ
ូ លចិរតឃ៊ុក្ឃីរបស់អនក្។ ចុំគពាេះព័រ៌មានបដនថ ម
សូ មគមើលគោលការ

ឃ
៍ ក្
៊ុ ឃីរបស់គយើង។

សូហវ ដិរ និងកមម ិ សាធី៖ ក្ក្ ុមហ៊ុនប៊ុក្រសមព ័នធរបស់ក្ក្ ុមហ៊ុន Qualcomm Incorporated បគងក ើរសូ ហវ ដវរ
និងក្មម វ ិធីជាគក្ចើនសក្មាប់ឧបក្រ
ននឧបក្រ

៍ចល័រដែលអាចជួ យគធវ ើឱ្យក្បគសើរគែើងនូ វសមរថ ភាព

៍ចល័រ សនស ុំថាមពលលម ដក្លមអ ស៊ុវរថ ភា
ិ ពឧបក្រ

៍ ឬផ្តល់អរថក្បគោជន៍

គផ្សងគទ្ៀរ។ តាមរយៈក្មម វ ិធីសូហវ ដវរទា ុំងគនេះ គយើងអាចក្បមូ លទ្ិននន័យទ្ីតាុំង
និងឧបក្រ

៍ក្ុំ

រ់អរត សញ្ញា

ពិគសស (ែូ ចជាគលខគស រ ើសុំ ៊ុ ុំឈីប ឬគលខ ID

អន ក្ជាវអនត រជារិ) ទ្ិននន័យអុំពីក្មម វ ិធីទ្ូរស័ពេដែលបានែុំគែើង និង / ឬក្ុំ
ព៊ុងែុំគ

ើរការគលើឧបក្រ

៍ទ្ិននន័យក្ុំ

រ់រច

សមព ័នធែូចជាមា៉ាក្ ម៉ាូ ដែល

ក្ក្ ុមហ៊ុនផ្ដល់គសវាទ្ូ រស័ពេឥរដខស ក្បព័នធក្បរិបរត ិការ និងទ្ិននន័យក្ុំដ
និងទ្ិននន័យអុំពីសមរថ ភាពននឧបក្រ

ទ្ិននន័យបគងក ើរសូ ហវ ដវរ

៍ែូចជាសមរថ ភាពននសុំ ៊ុ ុំឈីប ការគក្បើក្បាស់ថាមពលលម

និងទ្ិននន័យអុំពីក្គដដ។ ដសវ ងយល់បដនថ ម
ប្រេ ររស់ពេីទ្ីរី៖
គយើងក្៏អាចទ្ទ្ួ លបានទ្ិននន័យផ្ទេល់ខល ួនពីក្បភពភាគីទ្ីបីែូចជាអន ក្គួ ក្គជទ្ិននន័យ
បណា
ត ញទ្ុំ

ក្់ទ្ុំនងសងគ ម នែគូ គផ្សងគទ្ៀរ ឬក្បភពសាធារ

ៈ។

គោលរំណងប្រមូ លទ្ិននន័យ និងការគប្រើប្បាស់ទ្ិននន័យ
គយើងក្បមូ ល និងគរៀបចុំែុំគ

ើរការទ្ិននន័យផ្ទេល់ខល ួនរបស់អនក្គោយមានការយល់ក្ពមពីអនក្

និង/ឬគៅគពលដែលចុំបាច់ គែើមបីផ្តល់ផ្លិរផ្លដែលអន ក្គក្បើក្បាស់ ែុំគ

ើរការ

អាជីវក្មម របស់គយើង បុំគពញការពវ ក្ិចេតាមក្ិចេសនោ និងផ្ល វូ ចាប់របស់គយើង
ការពារស៊ុវរថ ិភាពននក្បព័នធរបស់គយើង និងអរិលិជនរបស់គយើង ឬបុំគពញនូ វអរថក្បគោជន៍
ក្សបចាប់គផ្សងគទ្ៀរ។ គោលបុំ


គែើមបីគ្ៃ ើយរបគៅនឹងសុំគ
ែូ ចជាសុំគ

ងដែលគយើងក្បមូ ល និងគក្បើក្បាស់ទ្ិននន័យរ ួមមាន៖
ើ ដែលអន ក្បានគផ្ញើមក្គយើងខ្ុុំ

ើសព
៊ុុំ ័រ៌មានរបស់អនក្ ឬសុំគ

ស
ើ ៊ុុំច៊ុេះគ្មេះគក្បើគសវាក្មម របស់អនក្

ឬទ្ិញផ្លិរផ្ល


គែើមបីផ្តល់ជូន ក្គប់ក្គង ដលរក្ា និងធា

នូ វស៊ុវរថ ិភាពគសវាក្មម ដែលអន ក្គសន ើស៊ុុំ



គែើមបីគធវ ើក្បរិបរត ិការ និងដក្លមអ អាជីវក្មម របស់គយើងរ ួមទា ុំងការក្គប់ក្គង ការពារ
និងដក្លមអ គសវាក្មម និងក្បព័នធរបស់គយើង គែើមបីអភិវឌ្ឍផ្លិរផ្ល និងគសវាក្មម លមីៗ
និងសក្មាប់គោលបុំ



ងអាជីវក្មម នផ្េ ក្នុងគផ្សងគទ្ៀរ

គែើមបីដសវ ងយល់ឲ្យកាន់ដរចាស់អុំពីចុំ

ង់ចុំ ូ លចិរតរបស់អនក្គក្បើគសវាក្មម របស់គយើង

ចងក្ក្ងសថ ិរិសរ៊ុបអុំពីការគក្បើក្បាស់គសវាក្មម របស់គយើង និងជួ យក្ុំ

រ់បទ្ពិគសាធន៍

ផ្ទេល់ខល ួនរបស់អនក្ក្នុងការគក្បើក្បាស់គគហទ្ុំព័រ និងគសវាក្មម របស់គយើង


គែើមបីផ្តល់ជូនអន ក្នូ វព័រមា
៌ នអុំពីបគចេ ក្ វ ិទ្ោ ការគចញផ្ាយផ្លិរផ្ល ឬគសវាក្មម
ព័រ៌មាន និងទ្ុំ

ក្់ទ្ុំនងគផ្សងគទ្ៀររបស់គយើង និង



ការគក្បើក្បាស់គផ្សងគទ្ៀរដែលគយើងបានព

៌

គៅក្នុងគោលនគោបាយគនេះ

ឬគៅចុំ ៊ុ ចទ្ីតាុំងដែលគយើងក្បមូ លទ្ិននន័យ។
គែើមបីសគក្មចឲ្យបាននូ វគោលបុំ

ងទា ុំងគនេះ គហើយនិងគៅ

តាមវ ិសាលភាពដែលបានអន៊ុញ្ញារគោយចាប់ចូលជាធរមាន
គយើងអាចផ្ស ុំបញ្ចល
ូ ក្បគភទ្ទ្ិននន័យជាគក្ចើនដែលគយើងក្បមូ លពីក្បភពគផ្សងៗោន។

កដនែ ងដែលគយើងរកាទ្ុក និងគរៀរចំែំគណើរការទ្ិននន័យ
គយើងរក្ាទ្៊ុក្ និងគរៀបចុំែុំគ

ើរការទ្ិននន័យគៅសហរែា អាគមរ ិក្

និងគលើមា៉ាស៊ុីនបគក្មើគៅជ៊ុុំ វ ិញពិភពគោក្ រ ួមទា ុំងមិនក្ុំ

រ់ក្រឹមរុំបន់អាស៊ុី

និងរុំបន់គសែា ក្ិចេអឺរ៊ុបគែើយ។ គៅក្គប់ទ្ីក្ដនៃ ងដែលគយើងរក្ាទ្៊ុក្ ឬគរៀបចុំែុំគ

ើរការ

ទ្ិននន័យផ្ទេល់ខល ួនគោយអន៊ុគោមតាមគោលនគោបាយគនេះ គយើងចរ់ វ ិធានការ គែើមបីធា
ទ្ិននន័យក្រូវបានគរៀបចុំែុំគ

ថា

ើរការក្សបតាមគោលនគោបាយគនេះ គហើយក្សប

តាមចាប់ចូលជាធរមាន។
គយើងបានគផ្េរទ្ិននន័យផ្ទេល់ខល ួនពីរុំបន់គសែា ក្ិចេអឺរ៊ុបគៅកាន់បណា
ត ក្បគទ្សគផ្សងៗគទ្ៀរដែលក្ប
គទ្សមួ យចុំនួនមិនក្រូវបានក្ុំ
នក្គប់ក្ោន់គ

រ់គោយគ

ៈក្មាមធិការអឺរ៊ុបឱ្យមានការការពារទ្ិននន័យឲ្យបា

េះគទ្។ គៅគពលដែលគយើងគធវ ើែូគចន េះ គយើងគក្បើក្បាស់យនត ការផ្ល វូ ចាប់គផ្សងៗ

គែើមបីអន៊ុវរត ការគផ្េរឲ្យមានក្បសិទ្ធភាព (ែូ ចជាការយល់ក្ពម ឬក្ិចេសនោក្សបចាប់របស់អនក្)។

ការរង្ហាញទ្ិននន័យផ្ទាល់ខ្ល ួន
គយើងចូ លគក្បើទ្ិននន័យផ្ទេល់ខល ួនរបស់អនក្គៅក្នុងក្ក្ ុមហ៊ុន Qualcomm
(រ ួមទា ុំងក្ក្ ុមហ៊ុនប៊ុក្រសមព ័នធរបស់ក្ក្ ុមហ៊ុនគនេះ)
និងដចក្រំ ដលក្ទ្ិននន័យជាមួ យអន ក្លក្់ជាភាគីទ្ីបី ឬក្ក្ ុមហ៊ុនផ្តល់គសវាក្មម
ដែលគរៀបចុំែុំគ

ើរការទ្ិននន័យ

ជុំនួសគយើងសក្មាប់គោលបុំ

ងែូ ចដែលមានដចងគៅក្នុងគោលនគោបាយគនេះ។

គយើងក្៏អាចផ្តល់ការប ែ ុ េះបណា
ត ល ឬគសវាក្មម គផ្សងគទ្ៀរែល់ប៊ុគគលិក្
និងក្មម ក្ររបស់អរិលិជនអាជីវក្មម របស់គយើងផ្ងដែរ។ ក្នុងក្រ

ីគនេះ

គយើងអាចដចក្រំ ដលក្ទ្ិននន័យទាក្់ទ្ងនឹងការគក្បើក្បាស់វគគ ប ែ ុ េះបណា
ត លរបស់គយើង និងគសវា
ក្មម
គផ្សងគទ្ៀរជាមួ យអរិលិជនអាជីវក្មម ដែលបានក្ុំ

រ់សក្មាប់ការគក្បើក្បាស់អាជីវក្មម របស់ពួក្

គគ។ គយើងក្៏អាចដចក្រំ ដលក្ទ្ិននន័យរបស់អនក្ែូ ចដែលរក្មូវគោយចាប់ ឬជាផ្លក្បគោជន៍

ននការការពារ ឬការអន៊ុវរត សិទ្ធក្ិ សបចាប់របស់គយើង ឬរបស់អនក្ែនទ្គោយមិន
ក្ុំ

រ់ក្រឹមដរការទាក្់ទ្ងនឹងសុំ ូ មពរពីមស្ទនតីអន៊ុវរត ចាប់ និងពាក្់ព័នធនឹងនីរិ វ ិធីរ៊ុោការ។

គយើងអាចដចក្រំ ដលក្ ឬគផ្េរទ្ិននន័យរបស់អនក្ដែលទាក្់ទ្ងនឹងការលក្់

គពលអ

គរ

ឬការលក្់ជាក្់ដសត ង ការក្ចបាច់បញ្ចល
ូ ោន ការគផ្េរ ឬការគរៀបចុំជាលមីគផ្សងៗគទ្ៀរននដផ្នក្ទា ុំងអស់
ឬដផ្ន ក្ណាមួ យននអាជីវក្មម របស់គយើង។ ជាច៊ុងគក្កាយ គយើងក្៏អាចដចក្រំ ដលក្ទ្ិននន័យផ្ទេល់ខល ួន
របស់អនក្ដែលអន ក្បានផ្តល់ការអន៊ុញ្ញារឱ្យគយើងផ្ងដែរ។

ជគប្មើសររស់អ្នក
ប្ មទ្ទ្ួ ល/រែិគសធ។ ក្នុងក្រ

ីខៃេះែូ ចជាការគធវ ើទ្ីផ្ារតាមអ៊ុីដម៉ាល គយើងផ្តល់ឱ្យ

អន ក្នូ វសមរថ ភាពក្នុងការក្ពមទ្ទ្ួ ល ឬបែិគសធការក្បមូ ល ការគក្បើក្បាស់ ឬការដចក្រំ ដលក្
ក្បគភទ្ទ្ិននន័យមួ យចុំនួន។ ក្នុងក្រ

ីគនេះ គយើងនឹងគោរពតាមជគក្មើសរបស់អនក្។

សិទ្ធិជាប្រធានទ្ិននន័យ។ ចាប់ននក្បគទ្ស ឬរែា មួយចុំនួនអន៊ុញ្ញារឱ្យអន ក្គសន ើស៊ុុំការចូ លគក្បើ
ការដក្រក្មូវ ការល៊ុបគចល ការោក្់ក្ុំហិរ
ឬសិទ្ធិែនទ្គទ្ៀរទាក្់ទ្ងនឹងទ្ិននន័យផ្ទេល់ខល ួនរបស់អនក្។
ច៊ុចក្រង់គនេះគែើមបីអន៊ុវរត ចាប់ទា ុំងគ

េះ។

កុំតាមដាន។ បចចុបបនន គនេះគយើងមិនគ្ៃ ើយរបនឹងសញ្ញា &quot;ក្៊ុុំតាមោន&quot;
(&quot;DNT&quot;) ដែលបានគផ្ញើគោយក្មម វ ិធីរ៊ុក្រក្គគហទ្ុំព័រគទ្។
សត ង់ោរដរមួ យមិនទាន់បានអន៊ុម័រ គែើមបីក្ុំ

រ់ថាគរើសញ្ញា DNT គួ រដរក្រូវបានបក្ក្សាយ

និងគរើចុំណារ់ការអវ ើខៃេះដែលគួ រដរគធវ ើគែើងគោយគគហទ្ុំព័រ និងភាគីទ្ីបី
ដែលទ្ទ្ួ លបានសញ្ញាទា ុំងគនេះ។ គទាេះជាោ៉ាងណាក្៏គោយ អន ក្អាចគក្បើក្បាស់មគធោបាយ
គផ្សងគទ្ៀរននការក្គប់ក្គងការក្បមូ ល និងការគក្បើក្បាស់ទ្ិននន័យ
រ ួមបញ្ជល
ូ ទា ុំងការក្រួ រពិនិរយឃ៊ុក្ឃីគៅក្នុងការក្ុំ

រ់ក្មម វ ិធីរ៊ុក្រក្របស់អនក្

និងការក្គប់ក្គងការផ្ាយ
ពា

ិជាក្មម ផ្ទេល់ខល ួនដែលបានពិព

៌

គៅក្នុងដផ្នក្ឃ៊ុក្ឃីខាងគលើបាន។

ការរកាទ្ុក
គយើងរក្ាទ្៊ុក្ទ្ិននន័យផ្ទេល់ខល ួន គៅគពលគ

នីរបស់អនក្ែុំគ

ឬគៅគពលដែលចុំបាច់គែើមបីផ្តល់គសវាក្មម ជូនអន ក្។
គយើងនឹងល៊ុបទ្ិននន័យផ្ទេល់ខល ួនក្នុងរយៈគពលសមក្សប
ប េ ប់ពីទ្ិននន័យដលងចុំបាច់សក្មាប់គោលបុំ

ងអាជីវក្មម

ើរការ

ដែលគគក្បមូ លទ្ិននន័យរគៅគទ្ៀរ។ គទាេះជាោ៉ាងណាក្៏គោយ គយើងនឹងរក្ាទ្៊ុក្ និងគក្បើក្បាស់
ទ្ិននន័យផ្ទេល់ខល ួនគៅតាម ការចុំបាច់ គែើមបីគោរពតាមការពវ ក្ិចេផ្ល វូ ចាប់របស់គយើង
គោេះក្សាយជគមាៃេះ និងអន៊ុវរត ក្ិចចក្ពមគក្ពៀងរបស់គយើង។

សុិត្ថ ិព
ការបញ្ជន
ូ តាមបណា
ត ញអ៊ុីនធឺ

ិរមិនធា

ស៊ុវរថ ិភាព ឬោមនបញ្ញា 100% គ

េះគទ្។

គទាេះជាោ៉ាងណាក្៏គោយ គយើងចរ់ វ ិធានការសមរមយ គែើមបីការពារ
ទ្ិននន័យរបស់អនក្ពីការបារ់បង់ ការគក្បើក្បាស់ខ៊ុស និងការចូ លគមើលគោយោមនការអន៊ុញ្ញារ
ការបងាាញ ការដក្រក្មូវ និងការបុំផ្ទៃញគោយោមនការអន៊ុញ្ញារ។
វាគឺជាការទ្ទ្ួ លខ៊ុសក្រូវរបស់អនក្ក្នុងការការពារពាក្យសមាារ់ និងគលខ ID
អន ក្គក្បើក្បាស់របស់អនក្ និងជូ នែុំ
ែល់គយើងគោយគក្បើ វ ិធីសាស្ទសតទ្ុំ

ឹង

ក្់ទ្ុំនងដែលបានរាយខាងគក្កាម

ក្បសិនគបើអនក្សងស័យថាពាក្យសមាារ់ ឬគលខ ID
អន ក្គក្បើក្បាស់របស់អនក្សក្មាប់គសវាក្មម ណាមួ យក្នុងចុំគណាមគសវាក្មម របស់គយើងក្រូវបានលួ ច។
អន ក្ក្រូវទ្ទ្ួ លខ៊ុសក្រូវទា ុំងក្ស ុងចុំគពាេះការគក្បើក្បាស់គសវាក្មម របស់គយើងគោយមិនមានការអន៊ុ
ញ្ញារតាមរយៈពាក្យសមាារ់ និងគលខ ID អន ក្គក្បើក្បាស់របស់អនក្។

ឯកជនព ររស់កុមារ
គសវាក្មម របស់គយើងក្រូវបានបគងក ើរគែើងសក្មាប់មន៊ុសសគពញវ ័យ។ គយើងមិនមានគចរ

ក្បមូ ល

ឬែឹងនូ វព័រ៌មានដែលអាច
ក្ុំ

រ់អរត សញ្ញា

ផ្ទេល់ខល ួនពីក្៊ុមារែូ ចដែលបានក្ុំ

រ់គោយចាប់ចូលជាធរមានគ

គហើយគយើងគសន ើស៊ុុំក្៊ុមារមិនឲ្យបញ្ជន
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