សេវាកម្ម SMG
សោលនសោបាយេតីពេ
ី ិទ្ធឯ
ិ កជនេកល
កាលបរ ិច្ឆេ ទមានប្បសិទធភាព៖ ខែមីនា ឆ្នាំ 2018
ច្ោលនច្ោបាយសត ីពីសិទធឯ
ិ កជនច្នេះអនុវត្ត ឆាំច្ េះការដាំច្ ើរការទិននន័យផ្ទាល់ែល ួនរបស់
SMG
ខដលប្បមូ លបានតាមរយៈច្េហទាំព័រច្នេះ
និងច្េហទាំព័រ
ច្សវាកមម
និងកមម វ ិធីច្សេងច្ទៀត្រ ួមមានកមម វ ិធីទូរស័ពាខដលបច្្ហេះ
ភាាប់ត្ាំ
ឬច្ោងច្ោលការ ៍សតព
ី ីសទ
ិ ធ ិឯកជនច្នេះ (ច្ៅជារ ួមថា “វាកម្ម SMG ”)។
“ទិននន័យផ្ទាល់ែល ួន"
េឺជាព័ត្៌មានខដលទាក់ទងនឹងរ ូបវ ័នត បុេគលខដលបានកាំ ត្់អត្ត សញ្ញា
ឬអាឆកាំ ត្់អត្ត សញ្ញា
បាន។
ច្សវាកមម
SMG
ប្ត្ូវបានប្េប់ប្េង
និង/ឬប្បត្ិបត្ត ិការច្ោយប្ក ុមហុនប្េប់ប្េងច្សវាកមម ,
LLC,
ប្ក ុមហុនប្េប់ប្េងច្សវាកមម ប្េ ុបលីមីត្ធីត្,
GK
ប្េ ុបប្េប់ប្េងច្សវាកមម
និងបុប្ត្សមព ័នធប្ក ុមហុនរបស់ពួកច្េច្រៀងៗែល ួន (ច្ៅជារ ួមថា “SMG,” "ច្យើងែ្ញាំ" ឬ "ច្យើង" ) ។
ច្ោលនច្ោបាយសត ីពីសិទធឯ
ី កជនច្នេះកាំ ត្់ពីរច្បៀបខដលច្យើងប្បមូ ល
និងដាំច្ ើរការទិននន័យផ្ទាល់ែល ួនរបស់អនក។
សូ មពិនិត្យច្មើលការជូ នដាំ ឹងអាំពីសិទធិឯកជនច្នេះច្ោយប្ប ុងប្បយ័ត្ន។
ទិននន័យផ្ទាល់ែល ួនរបស់អនកនឹងប្ត្ូវបានប្បមូ ល
និងដាំច្ ើរការដូ ឆខដលបានពិព ៌នាច្ៅកនញងច្ោលការ ៍សតីពីសិទធិឯកជនច្នេះ។
ច្បើអនកមិនបានច្ធវ ើដូច្ឆន េះច្ទ
សូ មពិនិត្យច្ ើង វ ិញនូ វលកខ ែ ឌ ច្សវាកមម
SMG
ខដលកាំ ត្់លកខ ែ ឌ ប្េប់ប្េងការច្ប្បើប្បាស់ច្េហទាំព័រ កមម វ ិធី ច្សវាកមម និងកមម វ ិធីទូរស័ពារបស់អនក
("ច្សវាកមម SMG")។
ស ើអ្នកម្ិនយល់ព្ពម្ចំស ោះផ្ននកណាម្ួ យននសោលនសោបាយេតីពេ
ី ិទ្ធឯ
ិ កជន ឬលកខ ខណ្ឌសេវាកម្ម
េូម្កំសព្ ើព្បាេ់សេវាកម្ម SMG ណាម្ួ យ។
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

ការផ្លាេ់ ត រសោលនសោបាយេ
ូ
ត ីពីេិទ្ធឯ
ិ កជន
ព្ សេទ្ននទ្ិននន័យផ្លាល់ខល ួនព្រូវបានដំសណ្ើរការសោយ SMG
រស ៀ ផ្ដលសយើងព្ ម្ូ លព័រ៌មាន និងសោល ំណ្ងននដំសណ្ើរការ
ម្ូ លសេរនល វូ ចា េ
់ ព្មា ដ
់ ំសណ្ើរការ
រស ៀ ផ្ដលសយើងសព្ ើព្បាេ់ និងផ្ចករំ ផ្លកទ្ិននន័យផ្លាល់ខល ួន
ការរកា និងការចារ់ផ្ចងទ្ិនន័យផ្លាល់ខល ួន
េិទ្ធិ និងជសព្ម្ើេរ េ់អ្នកទាក់ទ្ងនឹងដំសណ្ើរការទ្ិននន័យផ្លាល់ខល ួន
នលវ ិបាកននការម្ិននតលទ្
់ ន
ិ ន ន័យផ្លាល់ខល ួន
សោលនសោបាយេត ី ពីឃ កឃី
ការព្រ ់ព្រងព័រ៌មានរណ្នីរ េ់អ្នក
េិទ្ធិឯកជនរ េ់កមារ
រំណ្ភ្ជា ់សៅសេវាកម្ម ភ្ជរីទ្ី ី
េវរថ ភ្ជ
ិ ពព័រ៌មាន
ការរិរពិចារណាអ្ំពីេូម្ិសាស្តេត និងការសនារទ្ិននន័យផ្លាល់ខល ួនឆ្ា ងផ្ដន
រស ៀ ទ្ំនាក់ទ្ំនងសយើង
អ្ន កព្រ ់ព្រងទ្ិននន័យ និងម្ស្តនត ីការ រទ្ិននន័យ

1. ការផ្លាេ់ ត រសោលនសោបាយេ
ូ
ត ីពីេិទ្ធឯ
ិ កជនសនោះ
ច្យើងនឹងច្ធវ ើបឆចញបបនន ភាពច្ោលការ ៍សតីពស
ី ិទធិឯកជនច្នេះពីច្ពលមួ យច្ៅច្ពល
ច្ៅច្ពលច្យើងច្ធវ ើការផ្ទាស់បតរខដលប
ូ
េះ ល់ដល់ច្ោលនច្ោបាយសត ព
ី ីសិទធិឯកជនដូ ឆជា
ិធី
ការបខនែ មច្សវាកមម
និងកមម វ ថ្មី
ការខកលមអ ច្សវាកមម របស់ច្យើង
និងការច្ោេះប្ាយបញ្ញហផ្ទាស់បតរបច្ឆេ
ូ
ក វ ិទា
និងឆាប់។
កាលបរ ិច្ឆេ ទមានប្បសិទធភាពននច្ោលនច្ោបាយសត ីពីសិទធិឯកជនច្នេះខដលមានខឆងច្ៅខសន កខាង
ច្លើននច្េហទាំព័រច្នេះឆលញេះបញ្ញេាំងពីកាលបរ ិច្ឆេ ទខដលច្ោលនច្ោបាយសត ីពីសិទធិឯកជនប្ត្ូវបានច្ធវ ើបឆចញ
បបនន ភាពឆុងច្ប្កាយ។
SMG
នឹងសត ល់ការជូ នដាំ ឹងដល់អនក
ប្បសិនច្បើការផ្ទាស់បតរទា
ូ ាំងច្នេះមានារសាំខាន់
និងកនញងករ ីត្ប្មូវច្ោយឆាប់ឆូលជាធរមាន
ច្យើងែ្ញាំនឹងទទួ លបានការយល់ប្ពមពីអនក។
1

ច្សឆកត ីជូនដាំ ឹងច្នេះនឹងប្ត្ូវបានសត ល់ជូនច្ោយការបច្្ហេះច្សឆកត ីជូនដាំ
ច្េហទាំព័ររបស់ច្យើង ឬតាមរយៈកមម វ ិធីរបស់ច្យើង។

ឹងអាំពីការផ្ទាស់បតរច្ៅច្លើ
ូ

2. ព្ សេទ្ននទ្ិននន័យផ្លាល់ខល ួនព្រូវបានដំសណ្ើរការសោយ SMG
SMG
ច្ធវ ើការប្ាវប្ជាវទីសារតាងនាមឲ្យប្ក ុមហុនខដលមានបាំ ងខសវ ងយល់កាន់ខត្ឆាស់ពីឆាំ ង់ឆាំ ូ លឆិ
ត្ត របស់អត្ិថ្ិជនកនញងការច្ប្បើប្បាស់ទាំនិញ
និងច្សវារបស់ពួកច្េ។
ប្ក ុមហុនទា ាំងច្នេះេឺជា”អ្រិថិជន”របស់ច្យើង។
ច្យើងច្ធវ ើការសា ង់មត្ិជាំនួសឱ្យអត្ិថ្ជ
ិ នរបស់ច្យើង
(ច្ៅជារ ួមថា
"ការេាង់ម្រិ")
ច្ហើយច្ប្បើប្បាស់ព័ត្មា
៌ នច្នាេះ
ឹ អាំពីអត្ិថ្ិជនដូ ឆជាទីកខនា ង
ច្ដើមបីទទួ លបានការយល់ដង
ច្ពលច្វលា
និងកប្មិត្ញឹកញាប់ខដលអត្ិថ្ិនឆូ លច្ៅទីតាាំងលក់រាយ
និងបទពិច្ាធន៍របស់ពួកច្េកនញងអាំ ុ ងច្ពលឆូ លច្មើល។
ច្ៅច្ពលអន កច្ធវ ើការសា ង់មត្ិ
ឬច្ប្បើប្បាស់ច្សវាកមម SMG ច្យើងប្បមូ លទិននន័យផ្ទាល់ែល ួនខដលអន កសម ័ប្េឆិត្តសតលឱ្
់ យច្យើង។
ទិននន័យផ្ទាល់ែល ួនខដលច្យើងប្បមូ លរ ួមមាន៖ (1)ទិននន័យទាំនាក់ទាំនង (ដូ ឆជាអាសយោានអុីខមល
ច្លែទូ រស័ពា
និងនិច្ោជក)
(2)
ទិននន័យប្បជាាស្តសត
(ដូ ឆជាច្េទ
នថ្ៃ ខែឆ្នាំកាំច្ ើត្
និងច្លែកូ ដត្ាំបន់)
(3)
ការច្ឆា ើយត្បរបស់អនកអាំពីការសា ង់មត្ិច្ៅតាមវ ិាលភាពននព័ត្៌មានខដលកាំ ត្់អត្ត សញ្ញា
អន ក
ឬភាាប់ត្ាំ ច្ៅអន កជាបុេគលខដលអាឆកាំ ត្់អត្ត សញ្ញា
បាន
និង
(4)
ព័ត្៌មានទាក់ទងនឹងការច្ប្បើច្សវាកមម SMG របស់អនក ("ទិននន័យច្ប្បើប្បាស់") ។
ទិននន័យច្ប្បើប្បាស់ខដលច្យើងប្បមូ លរ ួមមាន៖
(1) អាសយោាន IP (2) មាសុីនបច្ប្មើដូខមន (3)
ប្បច្េទននឧបករ ៍ ខដលច្ប្បើប្បាស់
ច្ដើមបីឆូលច្ប្បើច្សវាកមម
(4)
សែ ិត្ិនិងព័ត្៌មានខដលទាក់ទងនឹងអនត រកមម រវាងកមម វ ិធីរុករក
ឬឧបករ ៍របស់អនកដូ ឆជា
មូ ខដលឧបករ ៍/ប្ក ុមហុនសដ ល់ច្សវាទូ រស័ពា/បណ្ត
ត ញ
ព័ត្៌មានអាំពីអាយុកាលថ្ម
ច្ដើមបីបច្ងក ើនប្បសិទធភាពការច្ប្ជើសច្រ ើសសាំណ្តកទីតាាំងច្ោយខសអ កច្ៅច្លើអាយុកាលថ្ម ខដលច្ៅសល់
និងសែ ិត្ិច្ប្បើប្បាស់ជាមូ លោានអាំពីឧបករ ៍របស់អនក
(5)
GPS
ច្ពលច្វលាជាក់ខសត ង
ឬទិននន័យទីតាាំងេូ មិាស្តសតច្សេងច្ទៀត្
ច្ៅច្ពលអន កអនុញ្ញាត្ឱ្យច្យើងទទួ លបានព័ត្៌មានតាមរយៈការកាំ ត្់ទីតាាំង
(ឬប្សច្ដៀងោន)
ច្ៅច្លើឧបករ ៍របស់អនក
(6)
ការច្ោងច្ៅច្លើច្េហទាំព័រ
ឬប្បេពច្សេងច្ទៀត្ខដលអន កបានឆូ លច្ប្បើច្សវាកមម ។
ច្ៅច្ពលអន កច្ធវ ើការសា ង់មត្ិតាមអនឡាញ
ច្យើងប្បមូ លលកខ ៈសមបត្ត ព
ិ ិច្សសជាច្ប្ឆើនអាំពីឧបករ ៍របស់អនកសប្មាប់ច្ោលបាំ ងរកច្ ើញ
និងការ រការខកា ងបនា ាំ។
3. រស ៀ ផ្ដលសយើងព្ ម្ូ លព័រ៌មាន និងសោល ំណ្ងននដំសណ្ើរការ
ច្យើងប្បមូ ល និងដាំច្ រើ ការព័ត្៌មានខដលអន កសត លឱ្
់ យច្យើង និងពីការច្ប្បើប្បាស់ច្សវាកមម
SMG
របស់អនក។
ព័ត្៌មានខដលច្យើងប្បមូ ល
និងរច្បៀបខដលច្យើងដាំច្ រើ ការវាអាប្ស័យច្លើរច្បៀបខដលអន កឆូ លច្ប្បើ និងច្ប្បើប្បាស់ច្សវាកមម SMG ។
ពីអ្នក។ ច្យើងប្បមូ លព័ត្មា
៌ នពីអនកច្ៅច្ពលអន ក៖


សំ ពញការេាង់ម្រិ៖
ច្យើងប្បមូ លព័ត្៌មានខដលអន កោក់ជូនកនញងឆច្មា ើយសា ង់មត្ិអាំពីបទពិច្ាធន៍
និងឆាំ ង់ឆាំ ូ លឆិត្តច្ប្បើប្បាស់របស់អនក។
ច្យើងអាឆបញ្ចល
ូ ព័ត្៌មានខដលទទួ លបានកនញងឆច្មា ើយសា ង់មត្ិរបស់អនកជាមួ យនឹងព័ត្៌មាន
ខដលច្យើងទទួ លបានពីអត្ិថ្ិជនរបស់ច្យើងដូ ឆជា
ព័ត្៌មានអាំពីការឆូ លរ ួមរបស់អនកច្ៅកនញងកមម វ ិធីេកដ ីភាពអត្ិថ្ិជនរបស់ច្យើង
ច្ដើមបីយល់កាន់ខត្ឆាស់អព
ាំ ីបទពិច្ាធន៍ច្ប្បើប្បាស់របស់អនក។
ច្យើងក៏អាឆបញ្ចល
ូ ព័ត្៌មានខដលទទួ លបានកនញងឆច្មា ើយសា ង់មត្ិរបស់អនកជាមួ យនឹងព័ត្៌មា
នខដលទទួ លបានកនញងឆច្មា ើយសា ង់មត្ិរបស់អនកច្ប្បើដនទច្ទៀត្
ច្ដើមបីយល់កាន់ខត្ឆាស់ពប
ី ទពិច្ាធន៍ច្ប្បើប្បាស់ទូច្ៅ ។
ច្ៅច្ពលអន កបញ្េ ប់ការសា ង់មត្ិ
ព័ត្៌មានខដលអន កច្ប្ជើសច្រ ើសសត ល់ឱ្យច្យើងនឹងប្ត្ូវបានច្ប្បើប្បាស់ច្ៅកនញងរបាយការ ៍
និងការវ ិភាេច្សេងច្ទៀត្អាំពីបទពិច្ាធន៍
និងឆាំ ង់ឆាំ ូ លឆិត្តអនកច្ប្បើប្បាស់សប្មាប់អត្ិថ្ិជនរបស់ច្យើង
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ឬសប្មាប់ការច្ប្បើប្បាស់ច្សេងច្ទៀត្ណ្តមួ យខដលច្យើងបានប្ហញដល់អនកច្ៅច្ពលខដលប្បមូ
លបានព័ត្៌មាន។
ច្បើអនកមិនឆង់ឱ្យព័ត្៌មានរបស់អនកច្ប្បើប្បាស់ច្ៅកនញងរបាយការ ៍
ការវ ិភាេ ឬបានប្ហញដល់អនក អន កអាឆច្ប្ជើសច្រ ើសមិនបាំច្ពញការសា ង់មត្ិ។


សព្ ើសេវាកម្ម
SMG។
ច្យើងប្បមូ លទិននន័យច្ប្បើប្បាស់ច្ោយសវ ័យប្បវត្ត ិ
ច្ៅច្ពលអន កច្ធវ ើអនត រកមម ជាមួ យច្សវាកមម
SMG
តាមរយៈការច្ប្បើប្បាស់ ុក ី
និងឧបករ ៍ប្បមូ លទិននន័យច្សេងច្ទៀត្។
ច្យើងច្ប្បើទិនននយ
័ ច្ប្បើប្បាស់ច្នេះ
ច្ដើមបីសប្មបសប្មួ លការប្បាប្ស័យទាក់ទងរវាងឧបករ ៍របស់អនក
និងប្បព័នធរបស់ច្យើង
សត ល់ការសា ង់មត្ិ ធានាភាពប្ត្ឹមប្ត្ូវននការសា ង់មត្ិ រកច្ ើញ និងការ រការខកា ងបនា ាំ
ច្ធវ ើការប្ាវប្ជាវទីសារ
ប្េប់ប្េង
និងខកលមអ ច្េហទាំព័រ
និងកមម វ ិធីរបស់ច្យើង
និង វ ិភាេអាំពីការច្ប្បើប្បាស់
និងខកលមអ
និងច្លើកកមព ស់ច្សវាកមម
SMG
។
ច្ដើមបីខសវ ងយល់បខនែ មអាំពីរច្បៀប
និងមូ លច្ហត្ុខដលច្យើងច្ប្បើ ុក ី
និងឧបករ ៍ប្បមូ លទិននន័យប្សច្ដៀងោន សូ មច្មើលខសន កអាំពី "ច្ោលនច្ោបាយសត ីពី ុក ី"
ននច្ោលនច្ោបាយសត ីពីសទ
ិ ធ ិឯកជនច្នេះ។



ោក់សេនើទ្ន
ិ ន ន័យផ្លាល់ខល ួនរ េ់អ្នកសៅសពលសព្ ើព្បាេ់សេវាកម្ម
SMG៖
ច្ៅច្ពលអន កោក់ច្សន ើទិននន័យផ្ទាល់ែល ួនរបស់អនកខដល ក់ព័នធជាមួ យនឹងការច្ប្បើច្សវាកមម
SMG
ដូ ឆជាទាក់ទងមកច្យើងែ្ញាំ
ច្ដើមបីសុាំជាំនួយ
ឬព័ត្៌មាន
ឬសត ល់មត្ិច្ោបល់អាំពីបទពិច្ាធន៍របស់អនកជាមួ យអត្ិថ្ិជនណ្តមានក់របស់ច្យើង
ច្យើងប្បមូ ល និង វ ិភាេព័ត្មា
៌ នខដលអន កោក់ច្សន ។ើ
ច្ៅច្ពលអន កសត ល់មត្ិច្ោបល់ច្ៅ SMG
ព័ត្៌មានខដលអន កសត ល់រ ួមឆាំខ កដល់ច្សវាកមម
ខដលច្យើងសត ល់ជូនអត្ិថ្ជ
ិ នរបស់ច្យើង
និងដល់ការប្ាវប្ជាវទីសាររ ួមរបស់ច្យើង។
ច្ោយមានការអនុញ្ញាត្ពីអនក
មត្ិច្ោបល់របស់អនកអាឆប្ត្ូវបានបច្្ហេះច្ៅច្លើច្េហទាំព័រ
TrumpetRatings.com
និង/ឬច្ៅច្លើច្េហទាំព័រអត្ិថ្ិជនរបស់ច្យើង។
ច្ៅច្ពលព័ត្៌មានខបបច្នេះប្ត្ូវបានបច្្ហេះច្ៅកនញងច្វទិកាាធារ ៈដូ ឆជា
TrumpetRatings.com
ឬច្េហទាំព័រច្សេងច្ទៀត្ខដលអាឆឆូ លច្ៅដល់ាធារ ៈជន
ព័ត្៌មានខបបច្នេះកាាយជាព័ត្៌មានាធារ ៈ។
អវ ីខដលអន កបានសរច្សរប្បខហលជាប្ត្ូវបានច្មើលច្ ើញ
និង/ឬប្បមូ លច្ោយភាេីទីបី
ច្ហើយប្ត្ូវបានច្ប្បើប្បាស់ច្ោយអន កដនទតាមរច្បៀបខដលច្យើងមិនអាឆប្េប់ប្េង
ឬពាករ ៍បាន។



ចូ លសព្ ើសេវាកម្ម SMG តាម្រយៈព័រមា
៌ ន ញ្ជាក់អ្រត េញ្ជាណ្ ណា
ត ញទ្ំនាក់ទ្ន
ំ ងេងគ ម្៖
SMG អាឆសត លជ
់ ូ នអន កនូ វឱ្កាសច្ប្បើប្បាស់ច្សវាកមម បណ្ត
ត ញទាំនាក់ទាំនងសងគ ម (ច្ៅជារ ួមថា
" ណា
ត ញទ្ំនាក់ទ្ំនងេងគ ម្")
ច្ដើមបីឆូលច្ប្បើច្សវាកមម
SMG
មួ យឆាំនួន។
ច្ៅច្ពលខដលអន កច្ប្ជើសច្រ ើសច្ប្បើប្បាស់ច្សវាកមម
SMG
តាមរយៈព័ត្៌មានបញ្ញាក់អត្ត សញ្ញា
ឆូ លបណ្ត
ត ញទាំនាក់ទាំនងសងគ ម
SMG
អាឆអាប្ស័យច្លើការកាំ ត្់សិទធិឯកជនរបស់អនក
ឆូ លច្មើលព័ត្៌មានខដលអន កបានសត ល់ជូនច្វទិកាបណ្ត
ត ញទាំនាក់ទាំនងសងគ មដូ ឆជា
ច្្មេះ
អាសយោានអុីខមល
រ ូបថ្ត្ប្បវត្ត ិរ ូប
ការបច្្ហេះ
មត្ិច្ោបល់
និងព័ត្៌មានច្សេងច្ទៀត្ខដលទាក់ទងនឹងេ នីបណ្ត
ត ញទាំនាក់ទាំនងសងគ មរបស់អនក។
ច្យើងអាឆច្ប្បើប្បាស់ព័ត្៌មានច្នេះសប្មាប់ច្ោលបាំ ងណ្តមួ យខដលបានពិព នា
៌ កនញងច្ោល
នច្ោបាយសត ព
ី ីសិទធិឯកជនច្នេះ
និងសប្មាប់ច្ោលបាំ ងបខនែ មណ្តមួ យខដលអន កប្ត្ូវបានជូ នដាំ ឹងច្ៅច្ពលខដលប្បមូ លបា
នព័ត្៌មាន។
ច្បើអនកមិនឆង់ឲ្យព័ត្៌មានបណ្ត
ត ញទាំនាក់ទាំនងសងគ មរបស់អនកប្ត្ូវខឆកចាយជាមួ យ
SMG
ច្ោយអន កសត លច្់ សវាបណ្ត
ត ញទាំនាក់ទាំនងសងគ ម
អន កមិនេួ រច្ប្បើេ នីបណ្ត
ត ញទាំនាក់ទាំនងសងគ មរបស់អនកច្ដើមបីឆូលច្ប្បើច្សវាកមម
SMG
ច្ ើយ។

ពីអ្រិថិជនរ េ់សយើង។
ឆាំច្ េះសលិត្សល
និងច្សវាកមម មួយឆាំនួនរបស់ច្យើង
អត្ិថ្ិជនរបស់ច្យើងអាឆច្សញើឲ្យច្យើងនូ វព័ត្៌មានអាំពីអនត រកមម របស់អនកជាមួ យមាកសញ្ញា
សលិត្សល
និងច្សវាកមម របស់ពួកច្េខដលអាឆរ ួមមាន
ព័ត្៌មានទាក់ទងនឹងកមម វ ិធីេកដ ីភាពណ្តមួ យខដលអន កបានឆុេះច្្មេះនិងព័ត្៌មានអាំពីប្បត្ិបត្ត ិការរ
បស់អនកជាមួ យអត្ិថ្ិជនរបស់ច្យើង។
ច្យើងអាឆរ ួមបញ្ចល
ូ ព័ត្៌មានច្នេះជាមួ យព័ត្៌មានច្សេងច្ទៀត្ខដលច្យើងប្បមូ ល
ច្ដើមបីបច្ងក ើនការប្ាវប្ជាវទីសារខដលច្យើងច្ធវ ើ និងច្សវាកមម ខដលច្យើងសត ល់ជូនអត្ិថ្ិជនរបស់ច្យើង។
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4. ម្ូ លសេរនល វូ ចា េ
់ ព្មា ដ
់ ំសណ្ើរការ
4.1. ច្យើងដាំច្ ើរការទិននន័យទាំនាក់ទាំនងរបស់អនក
ទិននន័យប្បជាាស្តសតនិងឆច្មា ើយអាំពីការសា ង់មត្ិ
ច្ៅច្ពលអន កបញ្េ ប់ការសា ង់មត្ិ
ឬច្ប្បើប្បាស់ច្សវាកមម
SMG
។
ច្យើងដាំច្ ើរការទិននន័យផ្ទាល់ែល ួនច្នេះច្ោយខសអ កច្លើសលប្បច្ោជន៍ប្សបឆាប់របស់អត្ិថ្ិជន
ច្ដើមបីទទួ លបានមត្ិខកលមអ ពីអត្ិថ្ិជនរបស់ពួកច្េ
ច្ដើមបីជួយពួ កច្េខកលមអ សលិត្សល
និងច្សវាកមម របស់ពួកច្េ
ច្ដើមបីជាប្បច្ោជន៍ដល់អត្ិថ្ិជន
និងអាជីវកមម របស់ពួកច្េ
ច្ហើយខសអ កច្លើសលប្បច្ោជន៍ប្សបឆាប់របស់ SMG កនញងការខកលមអ សលិត្សល ច្សវាកមម
និងការប្ាវប្ជាវទីសាររបស់ SMG និងច្ឆា ើយត្បច្ៅនឹងសាំច្ ើរបស់អនកច្ប្បើសប្មាប់សុាំជាំនួយ
ឬព័ត្៌មាន។
4.2. ច្យើងដាំច្ ើរការទិននន័យច្ប្បើប្បាស់របស់អនក
ច្ៅច្ពលអន កបញ្េ ប់ការសា ង់មត្ិ
ឬច្ប្បើប្បាស់ច្សវាកមម
SMG។
ច្យើងដាំច្ ើរការទិននន័យច្ប្បើប្បាស់ច្នេះច្ោយខសអ កច្លើការច្បាេះច្ឆ្នត្របស់អនក
ច្ដើមបីបនត ឆូលច្ៅកនញងការសា ង់មត្ិច្នេះ
ច្ោយបញ្ញាក់ពីការយល់ប្ពមរបស់អនកឆាំច្ េះការច្ប្បើប្បាស់ ុក ី
និងបច្ឆេ ក វ ិទាប្បមូ លទិននន័យច្សេងច្ទៀត្។
អន កអាឆដកការយល់ប្ពមរបស់អនកច្ោយទាក់ទងមស្តនតីការ រទិននន័យរបស់ច្យើងតាមរយៈអុី
ខមល
privacyofficer@smg.com
ឬសរច្សរច្ៅមស្តនតីការ រទិននន័យ
ប្ក ុមហុនប្េប់ប្េងច្សវាកមម , LLC, 1737 McGee Street, Kansas City, MO 64108។
4.3. ច្យើងក៏អាឆដាំច្ ើរការព័ត្មា
៌ នខដលអន កបានសត ល់ជូនច្វទិកាបណ្ត
ត ញទាំនាក់ទាំនងសងគ ម
អាប្ស័យច្លើការកាំ ត្់សិទធិឯកជនរបស់អនក
ច្ៅច្ពលខដលអន កច្ប្បើច្សវាកមម បណ្ត
ត ញទាំនាក់ទាំនងសងគ ម ក់ព័នធជាមួ យច្សវាកមម SMG។
ច្យើងដាំច្ ើរការព័ត្៌មានខបបច្នេះច្ោយខសអ កច្លើការយល់ប្ពមរបស់អនកខដលអន កសតល់ជូនច្ៅ
កនញងការកាំ ត្់សិទធិឯកជនរបស់អនកច្ៅច្សវាបណ្ត
ត ញទាំនាក់ទាំនងសងគ ម។
អន កអាឆដកការយល់ប្ពមរបស់អនកច្ោយការផ្ទាស់បតរការកាំ
ូ
ត្់សិទធិឯកជនរបស់អនក
ច្ដើមបីខលងអនុញ្ញាត្ឱ្យច្យើងឆូ លច្ប្បើទិននន័យបណ្ត
ត ញទាំនាក់ទាំនងសងគ មរបស់អនក។
4.4. ច្យើងដាំច្ ើរការព័ត្៌មានខដលទទួ លបានពីអត្ិថ្ិជនរបស់ច្យើងទាក់ទងនឹងអនត រកមម របស់អន
កជាមួ យមាកសញ្ញា
សលិត្សល
និងច្សវាកមម របស់ពួកច្េ។
ច្យើងដាំច្ ើរការព័ត្៌មានខបបច្នេះច្ោយខសអ កច្លើសលប្បច្ោជន៍ប្សបឆាប់របស់អត្ិថ្ិជន
SMG និងរបស់ SMG រ ួមទា ាំងការខកលមអ និងការច្លើកកមព ស់សលិត្សល និងច្សវាកមម SMG
និងអត្ិថ្ិជនរបស់ច្យើង និងការបច្ងក ើនការប្ាវប្ជាវទីសាររបស់ SMG។
5. រស ៀ ផ្ដលសយើងសព្ ើព្បាេ់ និងផ្ចករំ ផ្លកទ្ិននន័យផ្លាល់ខល ួន
រច្បៀបខដលច្យើងច្ប្បើប្បាស់ និងខឆករំ ខលកព័ត្៌មានខដលច្យើងប្បមូ ល
ឬខដលអន កសត លឱ្
់ យច្យើងអាប្ស័យច្លើរច្បៀបខដលអន កច្ប្បើប្បាស់ ឬឆូ លច្ប្បើច្សវាកមម SMG។
កនញងករ ីត្ប្មូវច្ោយឆាប់ SMG
នឹងច្ធវ ើតាមសាំច្ ើររបស់អនកឲ្យច្យើងបញ្ឈប់សតល់ទិននន័យផ្ទាល់ែល ួនដល់ភាេីទីបី។


ការព្បាព្េ័យទាក់ទ្ងជាម្ួ យអ្ន ក។
ទិននន័យផ្ទាល់ែល ួនរបស់អនកនឹងប្ត្ូវបានច្ប្បើប្បាស់តាមប្ត្ូវការ
ច្ដើមបីប្េប់ប្េងទាំនាក់ទាំនងរបស់ច្យើង និងប្បាប្ស័យទាក់ទងជាមួ យអន ក តាមរយៈសាំបុប្ត្
ទូ រស័ពា
អុីខមល
ាររំលឹកតាមទូ រស័ពា
និងការច្សញើារជាអកេរតាម
SMS។
ច្បើអនកច្ឆា ើយត្បការសា ង់មត្ិមិនច្សន ើសុាំការទាំនាក់ទាំនងច្ោយផ្ទាល់មាត្់ច្នាេះច្ទ
SMG
នឹងមិនទាក់ទងអន កច្ឆា ើយត្បការសា ង់មត្ិច្ប្ៅពីទនា
ាំ ក់ទាំនងចាាំបាឆ់
ច្ដើមបីច្សា ៀងផ្ទាត្់ភាពប្ត្ឹមប្ត្ូវននការសា ង់មត្ិ
សត ល់ការសា ង់មត្ិ
សត ល់រ្វន់
ឬអត្ែ ប្បច្ោជន៍ខដលទទួ លបានពីលទធ សលននការសា ង់មត្ិ ឬសត ល់ច្សវាបច្ប្មើអត្ិថ្ិជនច្ យ
ើ ។
ច្ទាេះបីជា
SMG
មិនច្ប្បើទិននន័យផ្ទាល់ែល ួនរបស់អនកសប្មាប់ច្ោលបាំ ងច្ធវ ើទីសារច្ោយផ្ទាល់ក៏ច្ោយ
អន កេួ រខត្ពិនិត្យច្ ើង វ ិញនូ វច្ោលនច្ោបាយសត ីពស
ី ិទធិឯកជនរបស់អត្ិថ្ិជនខដលច្យើងកាំពុ
ងប្បមូ លទិននន័យផ្ទាល់ែល ួនរបស់អនក
ច្ដើមបីកាំ ត្់ថាច្ត្ើអត្ិថ្ិជនច្នេះច្ធវ ដ
ើ ូ ច្ចានេះខដរឬច្ទ។
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ច្យើងអាឆខឆករំ ខលកទិននន័យផ្ទាល់ែល ួនរបស់អនកជាមួ យអន កសត ល់ច្សវាកមម ខដលជួ យច្យើងកនញង
ការប្េប់ប្េងទាំនាក់ទាំនងរបស់ច្យើងជាមួ យអន ក។


ការអ្នវរត សេវាកម្ម ផ្ដលអ្ន កសេនើេ។
ំ
ច្យើងអាឆច្ប្បើប្បាស់
និងខឆករំ ខលកទិននន័យផ្ទាល់ែល ួនរបស់អនក
ច្ដើមបីអនុវត្ត ច្សវាកមម ខដលអន កច្សន ើសុាំ
ឬមុែ្រខដលអន កសតឆច្សត
ួ
ម
ើ ដូ ឆជា
ច្ៅច្ពលអន កបច្្ហេះព័ត្៌មាន
និងឯការច្ៅច្លើកាតរប្បកាសារច្វទិការ
ឬច្ៅច្លើទាំព័របណ្ត
ត ញទាំនាក់ទាំនងសងគ មរបស់ច្យើង។
បខនែ មពីច្លើច្នេះ
ច្ៅច្ពលអន កសត ល់ការអនុញ្ញាត្ដល់ច្យើង
ច្យើងអាឆប្ហញទិននន័យផ្ទាល់ែល ួនរបស់អនក
ច្ដើមបីកាំ ត្់អត្ត សញ្ញា
អន កច្ៅឲ្យនរណ្តមានក់ខដលអន កច្សញើារទាំនាក់ទាំនងតាមរយៈច្សវាកមម
SMG។
ច្លើសពីច្នេះ
ច្យើងអាឆច្ប្បើប្បាស់
និងខឆករំ ខលកទិននន័យផ្ទាល់ែល ួនរបស់អនកជាមួ យភាេីទីបី
ច្ដើមបីសតល់រ្វន់
និងបាំច្ពញនូ វអត្ែ ប្បច្ោជន៍ខដលអន កបានច្សន ើសុាំ និងរកបានតាមរយៈការច្ធវ កា
ើ រសា ង់មត្ិ។
ច្បើអនកច្ប្ជើសច្រ ើសឆូ លរ ួមកនញងកមម វ ិធីសេងសាំណ្តង
ឬកមម វ ិធីប្បូមូ សិនច្សេងច្ទៀត្
ច្យើងច្សញព
ើ ័ត្៌មានរបស់អនកច្ៅអន កប្េប់ប្េងជាភាេីទប
ី ីននកមម វ ិធីប្បូមូ សិនទា ាំងច្នាេះ
ដូ ច្ឆន េះពួ កច្េអាឆច្ឆា ើយសាំ ួ ររបស់អនក
ឬទាក់ទងអន កអាំពីរ្វន់ខដលអន កបានឈ្ន េះ
ឬបញ្ញហច្សេងច្ទៀត្ខដលទាក់ទងនឹងកមម វ ិធីប្បូមូ សិនច្នេះ។



ការវ ិភ្ជរការសព្ ើព្បាេ់
និងផ្កលម្អ សេវាកម្ម
SMG។
ច្យើងច្ប្បើប្បាស់ទិននន័យផ្ទាល់ែល ួនខដលប្បមូ លបានពី ុក ីនិងឧបករ ៍ប្បមូ លទិននន័យច្សេង
ច្ទៀត្សប្មាប់ វ ិភាេការច្ប្បើប្បាស់
ការរកច្ ើញការខកា ងបនា ាំ
និងការខកលមអ ការអនុវត្ត សប្មាប់ច្សវាកមម
SMG។
ច្យើងអាឆច្ប្បើប្បាស់ច្សវាកមម វ ិភាេច្េហទាំព័ររបស់ភាេីទីបី
ច្ដើមបី វ ិភាេពីរច្បៀបខដលបុេគលមានក់ៗច្ប្បើប្បាស់ច្សវាកមម
SMG
រ ួមទា ាំងការកត្់ប្តាការឆុឆក ដ ញ រ
ឆលនាក ដ ញ រ
សកមម ភាពអូ ស
និងអត្ែ បទខដលអន កវាយបញ្ចល
ូ ច្ៅកនញងប្បអប់អត្ែ បទកនញងទប្មង់ច្សរ ើ។
ច្យើងច្ប្បើប្បាស់ព័ត្៌មានខដលប្បមូ លបានពីច្សវាកមម របស់ភាេីទីបីទា ាំងច្នេះ
ច្ដើមបីជួយច្យើងឱ្យយល់កាន់ខត្ឆាស់ពីរច្បៀបខដលអន កច្ប្បើរបស់ច្យើងខសវ ងរក
និងច្ប្បើច្សវាកមម
SMG
ច្ដើមបីខកលមអ ច្សវាកមម របស់ច្យើង
និងច្ដើមបីបច្ងក ើនបទពិច្ាធន៍ច្ប្បើប្បាស់របស់អនក។



ការផ្ចករំ ផ្លកទ្ិននន័យជាម្ួ យអ្ន កនតល់សេវាសនេងសទ្ៀរ។
ច្យើងអាឆខឆករំ ខលកព័ត្មា
៌ នរបស់អនករ ួមទា ាំងទិននន័យផ្ទាល់ែល ួនរបស់អនកជាមួ យអន កសត ល់ច្ស
វាកមម ច្សេងច្ទៀត្ខដលច្យើងច្ប្បើ
ច្ដើមបីអនុវត្ត មុែ្រខដលច្យើងទាក់ទងជាមួ យពួ កច្េដូ ឆជាការបច្្ហេះ ការរកាទុកទិននន័យ
និងសុវត្ែ ិភាព។
ច្យើងក៏អាឆខឆករំ ខលកទិននន័យផ្ទាល់ែល ួនរបស់អនកច្ៅច្ពលចាាំបាឆ់
ច្ដើមបីប្បត្ិបត្ត ិការច្សវាកមម ច្សេងច្ទៀត្ខដលទាក់ទង
SMG
ដូ ឆជាការវាយត្នមា
និងការពិនិត្យច្មើលច្េហទាំព័រខដលច្យើងច្ធវ ើប្បត្ិបត្ត កា
ិ រ។



ការផ្ចករំ ផ្លកទ្ិននន័យជាម្ួ យអ្រិថិជន។
ប្បសិនច្បើអនកឆូ លច្ប្បើច្សវាកមម
SMG
ច្ដើមបីច្ធវ ើការសា ង់មត្ិទាក់ទងនឹងបទពិច្ាធន៍ច្ប្បើប្បាស់របស់អនកជាមួ យអត្ិថ្ិជនរបស់ច្យើ
ងច្យើងខឆករំ ខលកទិននន័យផ្ទាល់ែល ួនខដលច្យើងប្បមូ លពីអនក
និងទាក់ទងច្ៅនឹងឆច្មា ើយសា ង់មត្ិរបស់អនកជាមួ យអត្ិថ្ិជនច្នាេះ។
ច្យើងក៏អាឆច្ប្បើទិននន័យផ្ទាល់ែល ួនច្នេះ
ច្ដើមបីទទួ លបានការយល់ដឹងពីការប្ាវប្ជាវទីសារ
និងសត ល់ការវ ិភាេខសន កឥរ ិោបថ្អត្ិថ្ិជន
និងការច្សុើបអច្ងក ត្អាជីវកមម ដល់អត្ិថ្ិជនរបស់ច្យើង។
ឆាំច្ េះព័ត្៌មានទាក់ទងនឹងរច្បៀបខដលអត្ិថ្ជ
ិ នខដលច្យើងកាំពុងប្បមូ លទិននន័យផ្ទាល់ែល ួនរ
បស់អនកច្ប្បើប្បាស់
ការ រ
និងដាំច្ ើរការទិននន័យផ្ទាល់ែល ួន
សូ មអានច្ោលនច្ោបាយសត ីពីសិទធិឯកជនរបស់អត្ិថ្ិជន។
ច្យើង
និងអត្ិថ្ិជនរបស់ច្យើងក៏អាឆសេ ាំបញ្ចល
ូ នូ វប្បច្េទព័ត្៌មានច្សេងៗសងខដររ ួមទា ាំងទិននន័យ
ផ្ទាល់ែល ួនខដលប្បមូ លបានមកពី
ឬអាំពីអនកច្ោយច្យើងែ្ញាំ
អត្ិថ្ជ
ិ នរបស់ច្យើង
ឬប្បេពភាេីទីបី។
SMG
អាឆច្ប្បើប្បាស់ព័ត្មា
៌ នរ ួមសេ ាំសប្មាប់ច្ោលបាំ ងណ្តមួ យខដលបានពិព នា
៌ កនញងច្ោលន
ច្ោបាយសត ីពីសិទធិឯកជនច្នេះ
ច្ហើយអត្ិថ្ជ
ិ នរបស់ច្យើងអាឆច្ប្បើប្បាស់ព័ត្មា
៌ នរ ួមសេ ាំសប្មាប់ច្ោលបាំ ងណ្តមួ យខដលបា
នពិព ៌នាកនញងច្ោលនច្ោបាយសត ីពីសិទធិឯកជនរបស់ពួកច្េ។
5
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ការអ្នសោម្តាម្ការពវ កិចចនល វូ ចា ់
និងការអ្នវរត េិទ្ធិព្េ ចា ់។
ច្យើងក៏អាឆខឆករំ ខលកព័ត្៌មានខដលច្យើងប្បមូ លពីអនកសងខដរ
ច្បើសិនចាាំបាឆ់
ច្ដើមបីពប្ងឹងអនុវត្ត សិទធិរបស់ច្យើង ការ រប្ទពយសមបត្ត ិរបស់ច្យើង ឬការ រសិទធិ ប្ទពយសមបត្ត ិ
ឬសុវត្ែ ិភាពរបស់អនកដនទ
ឬតាមការចាាំបាឆ់
ច្ដើមបីោាំប្ទដល់សវនកមម ខាងច្ប្ៅ
អនុច្លាមភាពនិងមុែ្រអេិបាលកិឆេរបស់ប្ក ុមហុន។
ច្យើងនឹងប្ហញទិននន័យផ្ទាល់ែល ួនខដលច្យើងេិត្ថាជាការចាាំបាឆ់ច្ដើមបីច្ឆា ើយត្បច្ៅនឹងដី
ី ប្គប់របស់អាជាញធរការ រទិននន័យ
កាច្កាេះច្ៅ
ដកា
ឬច្ៅប្កម
នីត្ិ វ ិធីសល វូ ឆាប់
សាំច្ ើរបស់រោាេិបាល
ឬកាត្ពវ កិឆេសល វូ ឆាប់
ឬនិយ័ត្កមម ណ្តមួ យច្សេងច្ទៀត្កនញងករ ីនីមួយៗច្នេះអាឆជាអងគ ភាពមួ យច្ៅច្ប្ៅប្បច្ទស
ខដលអន ករស់ច្ៅ។
ច្យើងក៏អាឆខឆករំ ខលកទិននន័យផ្ទាល់ែល ួនដូ ឆខដលត្ប្មូវ
ច្ដើមបីខសវ ងរកឧប្បាប្ស័យខដលមាន ឬកាំ ត្់សាំ ងជាំងឺឆិត្តខដលច្យើងអាឆប្ទប្ទង់បាន។



ការសនារទ្ិននន័យទាក់ទ្ងនឹងការផ្លាេ់ ត រព្ក
ូ ុម្េន។
ច្យើងអាឆច្សា រពត្៌មានអាំពអ
ី ន ករ ួមទា ាំងទិននន័យផ្ទាល់ែល ួនខដល ក់ព័នធនឹងការច្រៀបឆាំថ្មីជាក់
ខសត ង ឬខដលនឹងច្កើត្ច្ ើង ការប្បបាឆ់បញ្ចល
ូ ោន
ការលក់ ការវ ិនិច្ោេទុនរ ួមោន
ការចាត្់តាាំង ការច្សា រ ការទិញយក ឬការផ្ទាស់បតរកមម
ូ
សិទធិ ឬការប្េប់ប្េងច្ោយ ឬរបស់ SMG
ឬប្ក ុមហុនបុប្ត្សម័ពនធណ្តមួ យ
(កនញងករ ីនីមួយៗច្ទាេះជាទា ាំងមូ ល
ឬមួ យខសន ក)
រ ួមទា ាំងច្ោយមិនកាំ ត្់ប្ត្ឹមខត្ការកេ័យធនណ្តមួ យ
ឬនីត្ិ វ ិធីប្សច្ដៀងោន។
អងគ ភាពណ្តមួ យខដលច្យើងច្សា រទិននន័យផ្ទាល់ែល ួនជូ ននឹងត្ប្មូវឱ្យជូ នដាំ ឹងដល់អនកអាំពីច្ោ
លបាំ ងណ្តមួ យននដាំច្ ើរការខដលមិនប្ត្ូវោនជាមួ យនឹងច្ោលបាំ ងខដលបានកាំ ត្់ច្ៅកនញ
ងច្ោលនច្ោបាយសត ីពស
ី ទ
ិ ធ ិឯកជនច្នេះ
ក៏ដូឆជាការអនុវត្ត សិទធិឯកជននានាខដលែុសោនជាក់ខសត ងពីការអនុវត្ត ខដលមានខឆងច្ៅ
កនញងច្ោលនច្ោបាយសត ីពស
ី ិទធិឯកជនច្នេះ។
កនញងករ ីត្ប្មូវច្ោយឆាប់
អងគ ភាពច្នេះក៏នឹងត្ប្មូវឱ្យមានការយល់ប្ពមពីអនកសងខដរ។



ការសព្ ើព្បាេ់ទ្ិននន័យផ្លាល់ខល ួនេព្មា ់សោល ណ្
ំ ងធរកិចចសនេងសទ្ៀរ។
ច្យើងក៏ច្ប្បើប្បាស់ទិននន័យផ្ទាល់ែល ួនរបស់អនកសប្មាប់ច្ោលបាំ ងអាជីវកមម ប្សបឆាប់ដូឆជា
ការអេិវឌ្ឍសលិត្សល និងច្សវាកមម និងការប្េប់ប្េងច្សវាកមម SMG។

ការរកា និងការចារ់ផ្ចងទ្ិនន័យផ្លាល់ខល ួន
ច្យើងនឹងរកាទុកទិននន័យផ្ទាល់ែល ួនរបស់អនកច្ៅកនញងកាំ ត្់ប្តារបស់ច្យើងមិនយូរជាងការចាាំបា
ឆ់សប្មាប់ច្ោលបាំ ងកនញងការប្បមូ លព័ត្៌មានពីមុនច្ ើយ។
ច្ៅច្ពលព័ត្៌មានខបបច្នេះខលងប្ត្ូវការសប្មាប់ច្ោលបាំ ងកនញងការប្បមូ លព័ត្៌មានពីមុន
ច្យើងនឹងលុបទិននន័យផ្ទាល់ែល ួនទា ាំងអស់របស់អនកកនញងប្បព័នធច្អ ិឆប្ត្ូនិឆច្ោយសុវត្ែ ិភាព
និងបាំផ្ទាញប្កោសឯការទិននន័យផ្ទាល់ែល ួនរបស់អនកច្ោយសុវត្ែ ិភាព
ច្លើកខលងខត្អវ ីខដលប្ត្ូវការ ច្ដើមបីអនុវត្ត តាមកាត្ពវ កិឆេសល វូ ឆាប់របស់ច្យើង។

7. េិទ្ធិ និងជសព្ម្ើេរ េ់អ្នកទាក់ទ្ងនឹងដំសណ្ើរការទ្ិននន័យផ្លាល់ខល ួន
អន កអាឆឈ្ប់ឆូលរ ួមកនញងការសា ង់មត្ិបានប្េប់ច្ពលច្ោយមិនចាាំបាឆ់ឆូលច្ៅច្ប្បើច្សវាកមម
ច្ទៀត្ច្ទ។

SMG

ច្បើអនករស់ច្ៅកនញងទីតាាំងខដលមានឆាប់
ឬបទបបញ្ា ត្ត ិសតល់សិទធិឱ្យអន កច្សន ើសុាំឆាំណ្តត្់ការជាក់លាក់ទាក់ទងនឹងទិននន័យផ្ទាល់ែល ួនរបស់អនកច្នាេះអន
កនឹងមានសិទធិជាក់លាក់ខដលបានសត លដ
់ ល់អនកច្ោយឆាប់
ឬបទបបញ្ា ត្ត ិខដលអាឆរ ួមបញ្ចល
ូ សិទធិច្សន ើសុាំការឆូ លច្ប្បើ និងការខកត្ប្មូវ (ឧ. ការខកខប្ប ឬការបខនែ ម)
ឬការលុបទិននន័យផ្ទាល់ែល ួនរបស់អនក សិទធិកនញងការច្សារទិននន័យរបស់អនក (ដូ ឆជាការឆល័ត្ទិននន័យ)
ការោក់កប្មិត្ច្លើដច្ាំ ើរការទិននន័យផ្ទាល់ែល ួនរបស់អនកក៏ដូឆជាសិទធិកនញងការបដិច្សធដាំច្ ើរការទិនន
ន័យផ្ទាល់ែល ួនរបស់អនក សិទធិកនញងការដកហូ ត្ការយល់ប្ពមរបស់អនក
សិទធិកនញងការលុបច្ចាលេ នីរបស់អនក និងសិទធិកនញងការោក់ កយប ត ឹងច្ៅអាជាញធរប្ត្ួ ត្ពិនិត្យ។
សាំច្ ើទា ាំងអស់ច្នេះនឹងប្ត្ូវបានច្ោេះប្ាយប្សបតាមបារា៉ាខមប្ត្ខដលមានខឆងច្ៅកនញងឆាប់
និងបទបបញ្ា ត្ត ិនានា។
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ច្បើអនករស់ច្ៅកនញងសហភាពអឺរ៉ាុប អន កមានសិទធិច្ៅច្ប្កាមបទបបញ្ា ត្ិតសតីពីការការ រទិននន័យទូ ច្ៅ
ច្ដើមបីច្សន ើសុាំពីការឆូ លច្ប្បើប្បាស់ SMG និងការខកត្ប្មូវ ឬលុបច្ចាលទិននន័យផ្ទាល់ែល ួនរបស់អនក
ការឆល័ត្ទិននន័យ ការោក់កប្មិត្ច្លើដាំច្ ើរការទិននន័យផ្ទាល់ែល ួនរបស់អនក
សិទធិកនញងការប្បឆ្ាំងនឹងការដាំច្ ើរការទិននន័យផ្ទាល់ែល ួនរបស់អនកសិទធិកនញងការដកហូ ត្
ការយល់ប្ពមរបស់អនក និង សិទធិកនញងការោក់ កយប ត ឹងច្ៅអាជាញធរប្ត្ួ ត្ពិនត្
ិ យ។
ច្បើអនករស់ច្ៅច្ប្ៅសហភាពអឺរ៉ាុប
អន កក៏អាឆមានសិទធិមួយឆាំនួនទាក់ទិននឹងទិននន័យសងខដរច្ៅច្ប្កាមឆាប់កនញងប្ស ុករបស់អនក។
ច្ដើមបីច្ធវ ើការច្សន ើសខុាំ បបច្នេះ
សូ មទាក់ទងមស្តនតីការ រទិននន័យរបស់ច្យើងតាមអុីខមលprivacyofficer@smg.com ឬច្ោយ
សរច្សរច្ៅកាន់មស្តនតីការ រទិននន័យ ប្ក ុមហុនប្េប់ប្េងច្សវាកមម LLC, 1737 McGee Street, Kansas
City, MO 64108។
8. នលវ ិបាក ននការម្ិននតល់ទ្ន
ិ ន ន័យផ្លាល់ខល ួន

ច្ទាេះបីជាការឆូ លរ ួមច្ៅកនញងការសា ង់មត្ិរបស់ច្យើង េឺជាការសម ័ប្េឆិត្តក៏ច្ោយ
អន កមិនអាឆមានសិទធិទទួ លការច្លើកទឹកឆិត្ត រ្វន់ ឬអត្ែ ប្បច្ោជន៍ណ្តមួ យ
ប្បសិនច្បើអនកមិនសត ល់ព័ត្៌មានទា ាំងអស់ខដលបានច្សន ស
ើ ុាំកនញងការសា ង់មត្ិ។
9. សោលនសោបាយេតីពឃ
ី កឃី
9.1. សរើឃកឃីជាអ្វ ី
SMG
និងអន កសត ល់ច្សវាកមម របស់ច្យើងច្ប្បើប្បាស់ឯការអត្ែ បទមានទាំហាំអកេរត្ូ ឆៗខដលច្េច្ៅថា ុក ី។
“ឃកឃី”
េឺជាឯការកាំពូ យទ័រមានទាំហាំត្ូឆខដលបានច្សញើច្ៅ
ឬឆូ លច្ប្បើពីកមម វ ិធីរុករកច្េហទាំព័ររបស់អនក
ឬកុាំពូ យទ័ររបស់អនក
ថាសរ ឹងរបស់ឧបករ ៍ទូរស័ពា
ឬច្ថ្បា ិត្ខដលមានសទញកនូ វព័ត្៌មានអាំពីកុាំពូ យទ័ររបស់អនកដូ ឆជា
ច្លែសមាគល់អនកច្ប្បើ
ការកាំ ត្់អនកច្ប្បើ
ប្បវត្ត ិរកច្មើល
និងសកមម ភាពខដលបានច្ធវ ច្ើ ើងច្ៅច្ពលច្ប្បើច្សវាកមម ។
ុក ីជាធមម តាមានសទញកនូ វច្្មេះដូ ខមន (ទីតាាំងអុីនធឺ ិត្) ខដល ុក ីមានប្បេព "អាយុកាល"
នន ុក ី
(ឧ.
ច្ៅច្ពលវាសុត្កាំ ត្់)
និងច្លែ
ឬច្លែសមាគល់ខត្មួ យេត្់ខដលបានបច្ងក ើត្ច្ោយនឆដនយ។
ុក ីអាឆប្ត្ូវបានភាាប់ច្ៅទិននន័យផ្ទាល់ែល ួន។
9.2. រស ៀ ផ្ដលសយើងសព្ ើព្បាេ់ឃកឃី និងឧ ករណ្៍ព្ ម្ូ លទ្ិននន័យ
ុ
ក
ីជួយច្យើងខកលមអ ច្សវាកមម
SMG
ច្ោយតាមោនទមាាប់រុករករបស់អនក
និងត្ប្មូវបទពិច្ាធន៍របស់អនកតាមបាំ ងជាមួ យច្សវាកមម
SMG
។
ច្នេះអាឆឱ្យច្យើង វ ិភាេព័ត្៌មានបច្ឆេ កច្ទស
និងព័ត្៌មានរុករកអាំពច្សវាកមម
SMG
និងជួ យច្យើងឱ្យរកច្ ើញ និងប្ករការខកា ងបនា ាំ។
ច្យើងក៏ច្ប្បើប្បាស់ ុក ី និងឧបករ ៍ប្បមូ លទិននន័យច្សេងច្ទៀត្សងខដរ (ដូ ឆជារ ូបសញ្ញាច្េហទាំពរ័
និងកាំ ត្់ច្ហត្ុមាសុីនច្ម)
ខដលច្យើងច្ៅជារ ួមថា
"ឧ ករណ្៍ព្ ម្ូ លទ្ិននន័យ"
ច្ដើមបីជួយបច្ងក ើនបទពិច្ាធន៍របស់អនកជាមួ យច្សវាកមម SMG - ឧទាហរ ៍ ច្ោយឆងចាាំអនក
ច្ៅច្ពលអន កប្ត្លប់មកទសេនាច្យើង វ ិញ
ច្ហើយច្ធវ ឱ្
ើ យមាត្ិកាខដលអន កច្មើលច្ ើញកាន់ខត្ ក់ព័នធនឹងអន ក។
ច្សវាកមម
SMG
ក៏អាឆច្ប្បើឧបករ ប្៍ បមូ លទិននន័យ
ច្ដើមបីប្បមូ លព័ត្៌មានពីឧបករ ៍ ខដលអន កច្ប្បើប្បាស់
ច្ដើមបីឆូលច្ប្បើច្សវាកមម
SMG
ដូ ឆជា
ប្បច្េទននប្បព័នធប្បត្ិបត្ត កា
ិ រ
ប្បច្េទកមម វ ិធីរុករក
ដូ ខមន
និងការកាំ ត្់ប្បព័នធច្សេងច្ទៀត្
ក៏ដូឆជាភាាខដលប្បព័នធរបស់អនកច្ប្បើប្បាស់
និងប្បច្ទស
និងត្ាំបន់ច្មាងខដលឧបករ ៍របស់អនកមានទីតាាំងសែ ិត្ច្ៅ។
9.3. ការព្រ ់ព្រងឃកឃីរ េ់អ្នក
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កមម វ ិធីរុករកវ ិបអនុញ្ញាត្ឱ្យមានការប្េប់ប្េងមួ យឆាំនួនច្លើ ុក ីភាេច្ប្ឆើនតាមរយៈការកាំ ត្់កមម
វ ិធីរុករក។
កមម វ ិធីរុករកវ ិបមួ យឆាំនួន
(រាប់បញ្ចល
ូ ទា ាំងកមម វ ិធីរុករកបណ្ត
ដ ញវ ិបឆល័ត្)
សត ល់នូវការកាំ ត្់ខដលអនុញ្ញាត្ឱ្យអន កបដិច្សធ ុក ី
ឬោស់ច្ត្ឿនអន ក
ច្ៅច្ពល ុក ីប្ត្ូវបានោក់ច្ៅច្លើកុាំពូ យទ័រ
ច្ថ្បា ិត្
ឬឧបករ ៍
របស់អនក។
អន កប្បខហលជាអាឆបដិច្សធកមម វ ិធីកាំ ត្់អត្ត សញ្ញា
ឧបករ ៍ឆល័ត្បានច្ោយការច្បើកដាំច្ ើរកា
រការកាំ ត្់ប្ត្ឹមប្ត្ូវច្ៅច្លើឧបករ ៍ឆល័ត្របស់អនក។
ច្ទាេះបីជាអន កមិនប្ត្ូវបានត្ប្មូវឲ្យទទួ លយក ុក ីរបស់
SMG
ឬកមម វ ិធីកាំ ត្់អត្ត សញ្ញា
ឧបករ ៍ឆល័ត្ក៏ច្ោយ
ប្បសិនច្បើអនករាាំងែា ប់
ឬបដិច្សធពួ កវា
អន កប្បខហលជាមិនអាឆឆូ លច្ប្បើលកខ ៈពិច្សសទា ាំងអស់ខដលមានតាមរយៈច្សវាកមម
SMG
បានច្ ើយ។
ច្លើសពីច្នេះច្ទៀត្
ប្បសិនច្បើអនករស់ច្ៅកនញងខដនសមត្ែ កិឆេខដលត្ប្មូវឱ្យច្យើងទទួ លបានការយល់ប្ពមពីអនកកនញងការច្ប្បើ
ប្បាស់ ុក ី
ច្ៅច្លើច្េហទាំព័រ
និង/ឬកមម វ ិធីរបស់ច្យើង
អន កនឹងមានឱ្កាសប្េប់ប្េងឆាំ ូ លឆូ លឆិត្ត ុក ីរបស់អនកច្ៅច្លើច្េហទាំព័រ
និង/ឬកមម វ ិធីទា ាំងច្នាេះ
ច្លើកខលងខត្ ុក ីមួយឆាំនួនត្ប្មូវឲ្យច្បើកដាំច្ ើរការមុែ្រសនល
ូ របស់ច្េហទាំព័រ
និងកមម វ ិធីទា ាំងច្នាេះ ច្ហើយអន កមិនអាឆច្ប្ជើសច្រ ើសបិទ ុក ីទា ាំងច្នាេះបានច្ទ។
10. ការព្រ ់ព្រងព័រ៌មានរណ្នីរ េ់អ្នក
អន កអាឆឆូ លច្មើលខសន កេ នីននច្សវាកមម SMG ខដលអាឆច្ប្បើបាន ច្ដើមបីប្េប់ប្េង
និងខកត្ប្មូវកាំហុសននពត្៌មានខដលច្យើងមានអាំពីអនក។ ប្បសិនច្បើអនកមានសាំ ួ រអាំពី វ ិធីឆូលច្ប្បើ
ឬខកទិននន័យផ្ទាល់ែល ួនរបស់អនក សូ មទាក់ទងមស្តនតីការ រទិននន័យរបស់ច្យើងតាមរយៈអុីខមល
privacyofficer@smg.com ឬច្ោយសរច្សរច្ៅមស្តនតីការ រទិននន័យ ប្ក ុមហុនប្េប់ប្េងច្សវាកមម ,LLC,
1737 McGee Street, Kansas City, MO 64108។
11. េិទ្ធិឯកជនរ េ់កមារ
ច្សវាកមម SMG ប្ត្ូវបានបច្ងក ើត្ច្ ើង សប្មាប់ទសេនិកជនទូ ច្ៅ
និងមិនខមនសប្មាប់កុមារច្ប្កាមអាយុខដលពួ កច្េអាឆសត ល់ការយល់ប្ពមសប្មាប់ការដាំច្ ើរការទិននន័
យផ្ទាល់ែល ួនរបស់ពួកច្េច្ៅកនញងខដនសមត្ែ កិឆេណ្តមួ យខដលច្យើងច្ធវ ើប្បត្ិបត្ត កា
ិ រច្នាេះច្ទ។
ច្យើងមិនច្ឆត្នាប្បមូ លទិននន័យផ្ទាល់ែល ួនពីបុេគលទាង
ាំ ច្នាេះច្ទ។ ច្បើអនកដឹងថា
កុមារច្ប្កាមអាយុខដលវាអាឆសត ល់ការយល់ប្ពមប្សបឆាប់ឆាំច្ េះការដាំច្ ើរការទិននន័យផ្ទាល់ែល ួនរបស់
ច្េបានសត លឱ្
់ យច្យើងនូ វទិននន័យផ្ទាល់ែល ួនរបស់ច្េច្ោយោមនការយល់ប្ពមពីឪពុកមាតយ
សូ មទាក់ទងមស្តនតីការ រទិននន័យរបស់ច្យើងតាមរយៈអុីខមល privacyofficer@smg.com
ឬច្ោយសរច្សរច្ៅមស្តនតីការ រទិននន័យ ប្ក ុមហុនប្េប់ប្េងច្សវាកមម , LLC, 1737 McGee Street,
Kansas City, MO 64108។ ច្បើច្យើងដឹងថា
កុមារច្ប្កាមអាយុខដលវាអាឆសត ល់ការយល់ប្ពមឆាំច្ េះដាំច្ ើរការទិននន័យផ្ទាល់ែល ួនកនញងខដនសមត្ែ កិឆេរ
បស់ច្េបានសត លឱ្
់ យច្យើងនូ វទិននន័យផ្ទាល់ែល ួនច្ោយោមនការយល់ប្ពមពីមាតាបិតា
ច្យើងចាត្់ វ ិធានការដកច្ឆញព័ត្៌មានទា ាំងច្នាេះ
ច្ហើយបិទេ នីរបស់កុមារច្នាេះឲ្យបានឆ្ប់តាមខដលអាឆច្ធវ ើច្ៅបាន។
12. រំណ្ភ្ជា ់សៅសេវាកម្ម ភ្ជរីទ្ី ី
ច្សវាកមម
SMG
អាឆមានត្ាំ ភាាប់ច្ៅច្េហទាំព័រ
និងច្សវាកមម របស់ភាេីទីបី
(“សេវាកម្ម រ េ់ភ្ជរីទ្ី ី”)
ខដល
SMG
មិនជាប់ ក់ព័នធ។
ត្ាំ ភាាប់ច្ៅច្សវាកមម ភាេីទីបីណ្តមួ យមិនមានន័យថា
ច្យើងោាំប្ទត្ាំ ច្នេះ
ឬេុ ភាព
ឬភាពប្ត្ឹមប្ត្ូវននព័ត្៌មានខដលប្ហញច្ៅច្លើត្ាំ ច្នេះច្ទ។
ច្បើអនកសច្ប្មឆឆិត្តច្ៅច្ប្បើច្សវាកមម ភាេីទីបីច្នាេះអន កប្ត្ូវច្ោរពតាមការអនុវត្ត សិទធិឯកជន
ច្ហើយមិនខមនជាការអនុវត្ត សិទធិឯកជនខដលមានខឆងច្ៅកនញងច្ោលនច្ោបាយសត ីពីសិទធិឯកជន
ច្នេះច្ទ។
13. េវរថ ភ្ជ
ិ ពព័រ៌មាន
SMG មានកមម វ ិធីការ រសុវត្ែ ិភាពព័ត្៌មានខដលអនុវត្ត វ ិធានការបច្ឆេ កច្ទស វ ូបវ ័នត និងចាត្់តាាំង
ច្ដើមបីជួយរកាសនត ិសុែ
និងរកាការសមាៃត្់ននទិននន័យផ្ទាល់ែល ួន
ការការ រប្បឆ្ាំងនឹងការេាំរាមកាំខហងដដល់ការសមាៃត្់
ភាពប្ត្ឹមប្ត្ូវ
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និងលទធ ភាពរកទិននន័យផ្ទាល់ែល ួន និងការការ រទិននន័យផ្ទាល់ែល ួនរបស់អនកប្បឆ្ាំងនឹងការបាត្់បង់
ការច្ប្បើប្បាស់ែុស
ការខកត្ប្មូវ
ឬការបាំផ្ទាញច្ោយោមនការអនុញ្ញាត្
និងការឆូ លច្ប្បើ
ឬការលាត្ប្ត្ោងច្ោយោមនការអនុញ្ញាត្។
ច្ទាេះជាោងណ្តក៏ច្ោយច្ៅច្ពលខដលទិននន័យផ្ទាល់ែល ួនប្ត្ូវបានដាំច្ ើរការ
មានហានិេ័យខដលទិនននយ
័ ខបបច្នេះអាឆប្ត្ូវបានបាត្់បង់ ច្ប្បើប្បាស់មិនប្ត្ឹមប្ត្ូវ ខកខប្ប លួ ឆឆូ ល
រំច្លាេ
និង/
ឬឆូ លដាំច្ ើរការច្ោយភាេីទីបច្ី ោយោមនការអនុញ្ញាត្។
ោមនប្បព័នធ
ឬការបញ្ជន
ូ ទិននន័យអនឡាញមានសុវត្ែ ិភាពទា ាំងប្ស ុងច្នាេះច្ទ។
បខនែ មពីច្លើ វ ិធានការបច្ឆេ កច្ទស
វ ូបវ ័នត
និងចាត្់តាាំងខដល
SMG
អនុវត្ត
ច្ដើមបីការ រទិននន័យផ្ទាល់ែល ួនរបស់អនក
អន កេួ រច្ប្បើ វ ិធានការសុវត្ែ ិភាពសមប្សប ច្ដើមបីការ រទិននន័យផ្ទាល់ែល ួនរបស់អនក។ ច្បើអនកច្ជឿជាក់ថា
េ នី
SMG
របស់អនក
ឬព័ត្៌មានណ្តខដលអន កបានសត លឱ្
់ យច្យើងខលងមានសុវត្ែ ិភាព
សូ មជូ នដាំ ឹងដល់មស្តនតីការ រទិននន័យរបស់ច្យើងភាាមតាមអុីខមល
privacyofficer@smg.com
ឬច្ោយច្ៅទូ រស័ពាច្ៅច្លែ 1-800-764-0439 ច្ហើយសុាំពិច្ប្ោេះជាមួ យមស្តនតីការ រទិននន័យរបស់ SMG។
14. ការរិរពិចារណាអ្ំពីេូម្ិសាស្តេត និងការសនារទ្ិននន័យផ្លាល់ខល ួនឆ្ា ងផ្ដន
SMG ប្េប់ប្េង និងដាំច្ ើរការច្សវាកមម SMG ពីសហរដា អាច្មរ ិក។
SMG អាឆច្សា រ រកាទុក
និងដាំច្ ើរការទិននន័យផ្ទាល់ែល ួនរបស់អនកច្ៅសហរដា អាច្មរ ិក
ឆប្កេពអង់ច្េា ស
ជបុន
ឬទីតាាំងមួ យច្សេងច្ទៀត្ច្ៅអាសុី
ឬច្ៅសហភាពអឺរ៉ាុប។
ឆាំណ្តថា
ាំ
ការការ រទិននន័យ
និងឆាប់សតីពីសិទធិឯកជនរបស់ប្បច្ទសខដលទិននន័យផ្ទាល់ែល ួនរបស់អនកប្ត្ូវបានច្សា រមិនអាឆមានល
កខ ៈទូ លាំទូលាយដូ ឆឆាប់ច្ៅកនញងប្បច្ទសរបស់អនកច្ទ។
ឧទាហរ ៍
ទិននន័យផ្ទាល់ែល ួនខដលបានច្សា រច្ៅសហរដា អាច្មរ ិកអាឆជាសាំច្ ើសស
ុាំ ិទធិឆូលច្ប្បើប្សបឆាប់ច្ោយអាជាញ
ធរសហព័នធ និងរដា ច្ៅកនញងសហរដា អាច្មរ ិក។
រាល់ការច្សា រទិននន័យផ្ទាល់ែល ួនពីត្ាំបន់ច្សដា កិឆេអឺរ៉ាុប
(“EEA”)
ច្ៅកាន់សហរដា អាច្មរ ិកប្ត្ូវបានច្ធវ ើច្ ើងច្ោយអនុច្លាមតាមឆាប់សតីពកា
ី រការ រសិទធិឯកជនរបស់
សហភាពអឺរ៉ាុប
និងសហរដា អាច្មរ ិក
(EU-US
Privacy
Shield)។
SMG
ឆូ លរ ួម
និងអនុច្លាមតាមច្ោលនច្ោបាយសត ីពីការការ រសិទធិឯកជនរបស់សហភាពអឺរ៉ាុប
និងសហរដា អាច្មរ ិក
ទាក់ទងនឹងការប្បមូ ល
ការច្ប្បើប្បាស់
ការខឆករំ ខលក
និងការរកាទុកទិននន័យផ្ទាល់ែល ួនពី
EEA
ដូ ឆខដលបានពិព នា
៌ ច្ៅកនញង វ ិញ្ញាបនប័ប្ត្ការ រសិទធិឯកជនរបស់សហភាពអឺរ៉ាុប
និងសហរដា អាច្មរ ិក។
ច្មើលបញ្ា ីការ រសិទធិឯកជន
ទីច្នេះ។
ខសវ ងយល់បខនែ មអាំពីការការ រសិទធិឯកទីច្នេះ។
SMG
េឺសែិត្ច្ៅច្ប្កាមការប្េប់ប្េងរបស់េ ៈកមាមការ
ិជាកមម សហព័នធអាច្មរ ិក
ច្ហើយនឹងច្ៅខត្ទទួ លែុសប្ត្ូវកនញងការដាំច្ ើរការទិននន័យផ្ទាល់ែល ួនកនញងលកខ ៈខដលមិនប្សបតាមច្ោ
លនច្ោបាយសត ីពីការការ រសិទធិឯកជនច្ោយភាេីទីបីខដល
SMG
បានច្សា រទិននន័យផ្ទាល់ែល ួន
លុេះប្តាខត្
SMG
ប្ហញថាវាមិនខមនជា
ករ ីណ្តខដលទទួ លែុសប្ត្ូវឆាំច្ េះប្ពឹត្តិការ ៍ច្នេះខដលបងក ឲ្យមានការែូ ឆខាត្។
រាល់ការច្សា រទិននន័យផ្ទាល់ែល ួនទា ាំងអស់
និងណ្តមួ យច្ៅច្ប្ៅ
EEA
នឹងប្ត្ូវច្ធវ ើច្ ើងប្សបតាមច្ោលនច្ោបាយសត ីពីសិទធិឯកជនភាពច្នេះនិងឆាប់ឆូលជាធរមានទា ាំងអ
ស់។
ប្បសិនច្បើអនកមានប ត ឹងអាំពីការអនុច្លាមតាមឆាប់ការ រសិទធិឯកជនរបស់ច្យើង
សូ មទាក់ទងមស្តនតីការ រទិននន័យរបស់ច្យើងតាមរយៈអុីខមល
privacyofficer@smg.com
ឬច្ោយសរច្សរច្ៅមស្តនតីការ រទិននន័យ ប្ក ុមហុនប្េប់ប្េងច្សវាកមម , LLC, 1737 McGee Street,
Kansas
City,
MO
64108។
អន កក៏អាឆបញ្ជន
ូ
កយប ត ឹងច្ោយមិនេិត្នថ្ាច្ៅាែប័នច្ោេះប្ាយវ ិវាទឯករាជយខដលបានច្ប្ជើសច្រ ើស
សមាេមអាជាញកណ្ត
ត លអាច្មរ ិករបសច្យើងបានសងខដរ
ច្ហើយកនញងករ ីែាេះត្ប្មូវឲ្យមានដាំច្ ើរការអាជាញកណ្ត
ត លការ រសិទធិឯកជន។
ច្ោលនច្ោបាយសត ីពីសិទធឯ
ិ កជនជាភាាអង់ច្េា សច្នេះេឺជាច្សឆកត ីខថ្ា ងការ ជា
៍ សល វូ ការរបស់ SMG
សត ីពីការអនុវត្ត សិទធិឯកជនរបស់ប្ក ុមហុនខដលទាក់ទងនឹងច្សវាកមម
SMG។
កនញងករ ីភាពមិនសុីោនរវាងច្ោលនច្ោបាយសត ីពស
ី ទ
ិ ធ ិឯកជនជាភាាអង់ច្េា ស
និងសាំច្ៅបកខប្បច្ៅជាភាាច្សេងច្ទៀត្ ច្នាេះឯការជាភាាអង់ច្េា សច្នេះនឹងប្ត្ូវយកជាច្ោល។
ច្លាកអន កក៏អាឆបញ្ជន
ូ
កយប ដ ឹងច្ោយឥត្េិត្នថ្ាច្ៅកាន់ាែប័នច្ោេះប្ាយទាំនាស់ឯករាជយ
សមាេមមជឈត្ត កមម អាច្មរ ិកខដលបានច្ប្ជើសច្រ ើសរបស់ពួកច្យើងតាមរយៈច្េហទាំព័រ
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(http://go.adr.org/privacyshield.html)
ច្ហើយច្ៅកនញងកាលៈច្ទសៈមួ យឆាំនួន
នីត្ិ វ ិធីមជឈត្ត កមម ការការ សិទធិឯកជនមកវ ិញបាន។

អាឆដកហូ ត្

15. រស ៀ ទ្ំនាក់ទ្ំនងសយើង
ច្បើអនកមានសាំ ួ រអាំពីសិទធិឯកជន
ប្ត្ូវការជាំនួយកនញងការឆូ លច្ប្បើ
ឬច្ធវ ើបឆចញបបនន ភាពទិននន័យផ្ទាល់ែល ួនរបស់អនក
ឬមាន កយប ត ឹងទាក់ទងនឹងដាំច្ ើរការទិននន័យផ្ទាល់ែល ួនរបស់អនក
សូ មទាក់ទងមស្តនតីការ រទិននន័យរបស់ច្យើងតាមរយៈអុីខមល privacyofficer@smg.com។
អន កក៏អាឆសរច្សរមកកាន់ច្យើងែ្ញាំច្ៅ៖
ប្ក ុមហុនប្េប់ប្េងច្សវាកមម , LLC
ជូ នឆាំច្ េះ៖ មស្តនតីការ រទិននន័យ
1737 McGee Street
Kansas City, MO 64108
ប្ក ុមហុនប្េប់ប្េងច្សវាកមម ប្េ ុបអិលធីឌ្ី
ជូ នឆាំច្ េះ៖ មស្តនតីការ រទិននន័យ
38-40 The Maltings
St Albans
Hertfordshire AL1 3HL
ឆប្កេពអង់ច្េា ស
ប្ក ុមហុនប្េប់ប្េងច្សវាកមម ប្េ ុប G.K.
ជូ នឆាំច្ េះ៖ មស្តនតីការ រទិននន័យ
2-7-16 No. 3 Komoriya Building 9F
Hamamatsu-cho, Minato-ku
ទីប្ក ុងត្ូ កូ យ 1050013, ប្បច្ទសជបុន
16. អ្ន កព្រ ់ព្រងទ្ិននន័យ និងម្ស្តនត ីការ

រទ្ិននន័យ

ទិននន័យផ្ទាល់ែល ួនខដលប្បមូ លបានច្ោយ SMG ប្ត្ូវបានប្េប់ប្េងច្ោយប្ក ុមហុនប្េប់ប្េងច្សវាកមម ,
LLC,
1737
McGee
Street,
Kansas
City,
MO
64108។
អន កអាឆទាក់ទងមស្តនតីការ រទិននន័យរបស់ច្យើងតាមរយៈអុីខមល
privacyofficer@smg.com
ឬច្ោយសរច្សរច្ៅកាន់មស្តនតីការ រទិននន័យ ប្ក ុមហុនប្េប់ប្េងច្សវាកមម , LLC, 1737 McGee Street,
Kansas City, MO 64108។
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