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សេវាកម្ម SMG 
សោលនសោបាយេត ីពីេិទ្ធឯិកជនេកល 

 
កាលបរចិ្ឆេទមានប្បសិទធភាព៖ ខែមីនា ឆ្ន ាំ 2018  
 
ច្ោលនច្ោបាយសត ីពីសិទធឯិកជនច្នេះអនុវត្តឆាំច្ េះការដាំច្ ើរការទិននន័យផ្ទា លែ់ល នួរបស់ SMG 
ខដលប្បមូលបានតាមរយៈច្េហទាំព័រច្នេះ និងច្េហទាំព័រ ច្សវាកមម 
និងកមម វធីិច្សេងច្ទៀត្រមួមានកមម វធីិទូរស័ពាខដលបច្ ហ្ េះ ភាា ប់ត្ាំ  
ឬច្ោងច្ោលការ ៍សត ពីីសិទធិឯកជនច្នេះ (ច្ៅជារមួថា “វាកម្ម SMG ”)។  “ទិននន័យផ្ទា ល់ែល នួ" 
េឺជាព័ត៌្មានខដលទាក់ទងនឹងរបូវន័ត បុេគលខដលបានកាំ ត់្អត្តសញ្ញា   
ឬអាឆកាំ ត់្អត្តសញ្ញា  បាន។  ច្សវាកមម SMG ប្ត្វូបានប្េប់ប្េង 
និង/ឬប្បតិ្បត្ត ិការច្ោយប្កមុហ ុនប្េប់ប្េងច្សវាកមម, LLC, 
ប្កមុហ ុនប្េប់ប្េងច្សវាកមមប្េបុលីមីត្ធីត្, GK ប្េបុប្េប់ប្េងច្សវាកមម 
និងបុប្ត្សមព ័នធ ប្កមុហ ុនរបស់ពួកច្េច្រៀងៗែល នួ (ច្ៅជារមួថា “SMG,” "ច្យើងែ្ញ ាំ" ឬ "ច្យើង" ) ។  
ច្ោលនច្ោបាយសត ីពីសិទធឯីកជនច្នេះកាំ ត់្ពីរច្បៀបខដលច្យើងប្បមូល 
និងដាំច្ ើរការទិននន័យផ្ទា ល់ែល នួរបស់អនក។ 
 
សូមពិនិត្យច្មើលការជូនដាំ ឹងអាំពីសិទធិឯកជនច្នេះច្ោយប្បងុប្បយ័ត្ន។  
ទិននន័យផ្ទា ល់ែល នួរបស់អនកនឹងប្ត្វូបានប្បមូល 
និងដាំច្ ើរការដូឆខដលបានពិព ៌នាច្ៅកន ញងច្ោលការ ៍សត ីពីសិទធិឯកជនច្នេះ។ 
 
ច្បើអនកមិនបានច្ធវ ើដូច្ឆនេះច្ទ សូមពិនិត្យច្ ើងវញិនូវលកខែ ឌ ច្សវាកមម SMG 
ខដលកាំ ត់្លកខែ ឌ ប្េប់ប្េងការច្ប្បើប្បាស់ច្េហទាំព័រ កមម វធីិ ច្សវាកមម និងកមម វធីិទូរស័ពារបស់អនក 
("ច្សវាកមម SMG")។   
 
ស ើអ្នកម្ិនយល់ព្ពម្ចំស ោះផ្ននកណាមួ្យននសោលនសោបាយេត ីពីេិទ្ធឯិកជន ឬលកខខណ្ឌ សេវាកម្ម 
េូម្ក ំសព្ ើព្បាេ់សេវាកម្ម SMG ណាមួ្យ។ 
 

1. ការផ្លា េ ់ត រូសោលនសោបាយេត ីពីេិទ្ធឯិកជន 
2. ព្ សេទ្ននទ្ិននន័យផ្លា ល់ខល នួព្រវូបានដំសណ្ើរការសោយ SMG 
3. រស ៀ ផ្ដលសយើងព្ មូ្លព័រ៌មាន និងសោល ំណ្ងននដំសណ្ើរការ 
4. មូ្លសេរ នល វូចា េ់ព្មា ដំ់សណ្ើរការ 
5. រស ៀ ផ្ដលសយើងសព្ ើព្បាេ់ និងផ្ចករំផ្លកទ្ិននន័យផ្លា ល់ខល នួ 
6.  ការរកា និងការចារ់ផ្ចងទ្ិនន ័យផ្លា ល់ខល នួ 
7. េិទ្ធ ិ និងជសព្ម្ើេរ េអ់្នកទាក់ទ្ងនងឹដំសណ្ើរការទ្ិននន័យផ្លា ល់ខល នួ 
8. នលវបិាកននការម្និនតលទិ់្ននន័យផ្លា លខ់ល នួ 
9. សោលនសោបាយេត ីពីឃ កឃី  
10. ការព្រ ់ព្រងព័រ៌មានរណ្នីរ េ់អ្នក 
11. េិទ្ធ ិឯកជនរ េ់ក មារ 
12. រំណ្ភ្ជា  ់សៅសេវាកម្មភ្ជរីទ្ី  ី
13. េ វរថភិ្ជពព័រ៌មាន 
14. ការរិរពិចារណាអ្ំពីេូម្សិាស្តេត  នងិការសនារទ្ិននន័យផ្លា ល់ខល នួឆ្ាងផ្ដន 
15. រស ៀ ទ្ំនាក់ទ្ំនងសយើង 
16. អ្នកព្រ ់ព្រងទ្ិននន័យ នងិម្ស្តនត ីការ រទ្និនន័យ 
 

1. ការផ្លា េ ់ត រូសោលនសោបាយេត ីពីេិទ្ធឯិកជនសនោះ 
 
ច្យើងនឹងច្ធវ ើបឆច ញបបននភាពច្ោលការ ៍សត ីពសីិទធិឯកជនច្នេះពីច្ពលមួយច្ៅច្ពល 
ច្ៅច្ពលច្យើងច្ធវ ើការផ្ទា សប់ត រូខដលប េះ ល់ដល់ច្ោលនច្ោបាយសត ពីីសិទធិឯកជនដូឆជា 
ការបខនែមច្សវាកមម និងកមម វធីិថ្មី ការខកលមអច្សវាកមមរបស់ច្យើង 
និងការច្ោេះប្ាយបញ្ញហ ផ្ទា ស់បត រូបច្ឆេកវទិា និងឆាប់។  
កាលបរចិ្ឆេទមានប្បសិទធភាពននច្ោលនច្ោបាយសត ីពីសិទធិឯកជនច្នេះខដលមានខឆងច្ៅខសនកខាង
ច្លើននច្េហទាំព័រច្នេះឆល ញេះបញ្ញេ ាំងពីកាលបរចិ្ឆេទខដលច្ោលនច្ោបាយសត ីពីសិទធិឯកជនប្ត្វូបានច្ធវ ើបឆច ញ
បបននភាពឆុងច្ប្កាយ។  SMG នឹងសតល់ការជូនដាំ ឹងដល់អនក 
ប្បសិនច្បើការផ្ទា ស់បត រូទា ាំងច្នេះមានារសាំខាន់ និងកន ញងករ ីត្ប្មូវច្ោយឆាប់ឆូលជាធរមាន 
ច្យើងែ្ញ ាំនឹងទទួលបានការយល់ប្ពមពីអនក។  
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ច្សឆកត ីជូនដាំ ឹងច្នេះនឹងប្ត្វូបានសតល់ជូនច្ោយការបច្ ហ្ េះច្សឆកត ីជូនដាំ ឹងអាំពីការផ្ទា ស់បត រូច្ៅច្លើ
ច្េហទាំព័ររបស់ច្យើង ឬតាមរយៈកមម វធីិរបស់ច្យើង។ 
   
2. ព្ សេទ្ននទ្ិននន័យផ្លា ល់ខល នួព្រវូបានដំសណ្ើរការសោយ SMG 

 
SMG 
ច្ធវ ើការប្ាវប្ជាវទីសារតាងនាមឲ្យប្កមុហ ុនខដលមានបាំ ងខសវងយល់កាន់ខត្ឆាស់ពីឆាំ ង់ឆាំ ូលឆិ
ត្តរបស់អតិ្ថ្ិជនកន ញងការច្ប្បើប្បាស់ទាំនិញ និងច្សវារបស់ពួកច្េ។  
ប្កមុហ ុនទាាំងច្នេះេឺជា”អ្រិថិជន”របស់ច្យើង។ ច្យើងច្ធវ ើការសា ង់មតិ្ជាំនួសឱ្យអតិ្ថ្ជិនរបស់ច្យើង 
(ច្ៅជារមួថា "ការេា ងម់្រិ") ច្ហើយច្ប្បើប្បាស់ព័ត៌្មានច្នាេះ 
ច្ដើមបីទទួលបានការយល់ដងឹអាំពីអតិ្ថ្ិជនដូឆជាទីកខនាង ច្ពលច្វលា 
និងកប្មិត្ញឹកញាប់ខដលអតិ្ថ្ិនឆូលច្ៅទីតាាំងលក់រាយ 
និងបទពិច្ាធន៍របស់ពួកច្េកន ញងអាំ ុងច្ពលឆូលច្មើល។  ច្ៅច្ពលអនកច្ធវ ើការសា ង់មតិ្ 
ឬច្ប្បើប្បាសច់្សវាកមម SMG ច្យើងប្បមូលទិននន័យផ្ទា លែ់ល នួខដលអនកសម ័ប្េឆិត្តសតលឱ់្យច្យើង។ 

ទិននន័យផ្ទា ល់ែល នួខដលច្យើងប្បមូលរមួមាន៖ (1)ទនិនន័យទាំនាក់ទាំនង (ដូឆជាអាសយោា នអីុខម ល 
ច្លែទូរស័ពា និងនិច្ោជក) (2) ទិននន័យប្បជាាស្តសត  (ដូឆជាច្េទ នថ្ៃខែឆ្ន ាំកាំច្ ើត្ 
និងច្លែកូដត្ាំបន់) (3) 
ការច្ឆា ើយត្បរបស់អនកអាំពីការសា ង់មតិ្ច្ៅតាមវាិលភាពននព័ត៌្មានខដលកាំ ត់្អត្តសញ្ញា  អនក 
ឬភាា ប់ត្ាំ ច្ៅអនកជាបុេគលខដលអាឆកាំ ត់្អត្តសញ្ញា  បាន និង (4) 
ព័ត៌្មានទាក់ទងនឹងការច្ប្បើច្សវាកមម SMG របស់អនក ("ទិននន័យច្ប្បើប្បាស់") ។   

ទិននន័យច្ប្បើប្បាស់ខដលច្យើងប្បមូលរមួមាន៖  (1) អាសយោា ន IP (2) មា សុីនបច្ប្មើដូខមន (3) 
ប្បច្េទននឧបករ ៍ខដលច្ប្បើប្បាស ់ ច្ដើមបឆូីលច្ប្បើច្សវាកមម (4) 
សែ ិតិ្និងព័ត៌្មានខដលទាក់ទងនឹងអនតរកមមរវាងកមម វធីិរុករក ឬឧបករ ៍របស់អនកដូឆជា 
ម ូ ខដលឧបករ ៍/ប្កមុហ ុនសដល់ច្សវាទូរស័ពា/បណ្តត ញ ព័ត៌្មានអាំពីអាយកុាលថ្ម 
ច្ដើមបីបច្ងក ើនប្បសិទធភាពការច្ប្ជើសច្រ ើសសាំណ្តកទីតាាំងច្ោយខសអកច្ៅច្លើអាយុកាលថ្មខដលច្ៅសល់ 
និងសែ ិតិ្ច្ប្បើប្បាសជ់ាមូលោា នអាំពីឧបករ ៍របស់អនក (5) GPS ច្ពលច្វលាជាក់ខសតង 
ឬទិននន័យទីតាាំងេូមិាស្តសត ច្សេងច្ទៀត្ 
ច្ៅច្ពលអនកអនុញ្ញា ត្ឱ្យច្យើងទទួលបានព័ត៌្មានតាមរយៈការកាំ ត់្ទីតាាំង (ឬប្សច្ដៀងោន ) 
ច្ៅច្លើឧបករ ៍របស់អនក (6) ការច្ោងច្ៅច្លើច្េហទាំព័រ 
ឬប្បេពច្សេងច្ទៀត្ខដលអនកបានឆូលច្ប្បើច្សវាកមម។    ច្ៅច្ពលអនកច្ធវ ើការសា ង់មតិ្តាមអនឡាញ 
ច្យើងប្បមូលលកខ ៈសមបត្តពិិច្សសជាច្ប្ឆើនអាំពីឧបករ ៍របស់អនកសប្មាប់ច្ោលបាំ ងរកច្ ើញ 
និងការ រការខកាងបនា ាំ។ 

3. រស ៀ ផ្ដលសយើងព្ មូ្លព័រ៌មាន និងសោល ំណ្ងននដំសណ្ើរការ 
 
ច្យើងប្បមូល និងដាំច្ ើរការព័ត៌្មានខដលអនកសតលឱ់្យច្យើង និងពីការច្ប្បើប្បាស់ច្សវាកមម SMG 
របស់អនក។  ព័ត៌្មានខដលច្យើងប្បមូល 
និងរច្បៀបខដលច្យើងដាំច្ ើរការវាអាប្ស័យច្លើរច្បៀបខដលអនកឆូលច្ប្បើ និងច្ប្បើប្បាស់ច្សវាកមម SMG ។ 
 
ពីអ្នក។  ច្យើងប្បមូលព័ត៌្មានពីអនកច្ៅច្ពលអនក៖ 
 

  ំសពញការេា ងម់្រិ៖ 
ច្យើងប្បមូលព័ត៌្មានខដលអនកោក់ជូនកន ញងឆច្មា ើយសា ង់មតិ្អាំពីបទពិច្ាធន៍ 
និងឆាំ ង់ឆាំ ូលឆិត្តច្ប្បើប្បាស់របស់អនក។  
ច្យើងអាឆបញ្ច លូព័ត៌្មានខដលទទួលបានកន ញងឆច្មា ើយសា ង់មតិ្របស់អនកជាមួយនឹងព័ត៌្មាន
ខដលច្យើងទទួលបានពីអតិ្ថ្ិជនរបស់ច្យើងដូឆជា 
ព័ត៌្មានអាំពីការឆូលរមួរបស់អនកច្ៅកន ញងកមម វធីិេកដ ីភាពអតិ្ថ្ិជនរបស់ច្យើង 
ច្ដើមបយីល់កាន់ខត្ឆាស់អាំពីបទពិច្ាធន៍ច្ប្បើប្បាស់របស់អនក។  
ច្យើងក៏អាឆបញ្ច លូព័ត៌្មានខដលទទួលបានកន ញងឆច្មា ើយសា ង់មតិ្របស់អនកជាមួយនឹងព័ត៌្មា
នខដលទទួលបានកន ញងឆច្មា ើយសា ង់មតិ្របស់អនកច្ប្បើដនទច្ទៀត្ 
ច្ដើមបយីល់កាន់ខត្ឆាស់ពីបទពិច្ាធន៍ច្ប្បើប្បាស់ទូច្ៅ ។  ច្ៅច្ពលអនកបញ្េ ប់ការសា ង់មតិ្ 
ព័ត៌្មានខដលអនកច្ប្ជើសច្រ ើសសតល់ឱ្យច្យើងនឹងប្ត្វូបានច្ប្បើប្បាស់ច្ៅកន ញងរបាយការ ៍ 
និងការវភិាេច្សេងច្ទៀត្អាំពីបទពិច្ាធន៍ 
និងឆាំ ង់ឆាំ ូលឆិត្តអនកច្ប្បើប្បាស់សប្មាប់អតិ្ថ្ិជនរបស់ច្យើង 
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ឬសប្មាបក់ារច្ប្បើប្បាសច់្សេងច្ទៀត្ណ្តមួយខដលច្យើងបានប ហ្ ញដល់អនកច្ៅច្ពលខដលប្បមូ
លបានព័ត៌្មាន។  ច្បើអនកមិនឆង់ឱ្យព័ត៌្មានរបស់អនកច្ប្បើប្បាសច់្ៅកន ញងរបាយការ  ៍
ការវភិាេ ឬបានប ហ្ ញដល់អនក អនកអាឆច្ប្ជើសច្រ ើសមិនបាំច្ពញការសា ង់មតិ្។ 

 
 សព្ ើសេវាកម្ម SMG។ ច្យើងប្បមូលទិននន័យច្ប្បើប្បាសច់្ោយសវ ័យប្បវត្ត ិ 

ច្ៅច្ពលអនកច្ធវ ើអនតរកមមជាមួយច្សវាកមម SMG តាមរយៈការច្ប្បើប្បាស់ ុក  ី
និងឧបករ ៍ប្បមូលទិននន័យច្សេងច្ទៀត្។  ច្យើងច្ប្បើទិននន័យច្ប្បើប្បាសច់្នេះ 
ច្ដើមបីសប្មបសប្មួលការប្បាប្ស័យទាក់ទងរវាងឧបករ ៍របស់អនក និងប្បព័នធ របស់ច្យើង 
សតល់ការសា ង់មតិ្ ធានាភាពប្តឹ្មប្ត្វូននការសា ង់មតិ្ រកច្ ើញ និងការ រការខកាងបនា ាំ 
ច្ធវ ើការប្ាវប្ជាវទីសារ ប្េប់ប្េង និងខកលមអច្េហទាំព័រ និងកមម វធីិរបស់ច្យើង 
និងវភិាេអាំពីការច្ប្បើប្បាស់ និងខកលមអ និងច្លើកកមពស់ច្សវាកមម SMG ។ 
ច្ដើមបខីសវ ងយល់បខនែមអាំពីរច្បៀប និងមូលច្ហតុ្ខដលច្យើងច្ប្បើ ុក ី 
និងឧបករ ៍ប្បមូលទិននន័យប្សច្ដៀងោន  សូមច្មើលខសនកអាំពី "ច្ោលនច្ោបាយសត ីពី ុក ី" 
ននច្ោលនច្ោបាយសត ីពីសិទធិឯកជនច្នេះ។ 
 

 ោក់សេន ើទ្និនន័យផ្លា ល់ខល នួរ េ់អ្នកសៅសពលសព្ ើព្បាេស់េវាកម្ម SMG៖ 
ច្ៅច្ពលអនកោក់ច្សន ើទិននន័យផ្ទា ល់ែល នួរបស់អនកខដល ក់ព័នធជាមួយនឹងការច្ប្បើច្សវាកមម 
SMG ដូឆជាទាក់ទងមកច្យើងែ្ញ ាំ ច្ដើមបីសុាំជាំនួយ ឬព័ត៌្មាន 
ឬសតល់មតិ្ច្ោបល់អាំពីបទពិច្ាធន៍របស់អនកជាមួយអតិ្ថ្ិជនណ្តមាន ក់របស់ច្យើង 
ច្យើងប្បមូល និងវភិាេព័ត៌្មានខដលអនកោក់ច្សន ើ។    ច្ៅច្ពលអនកសតល់មតិ្ច្ោបល់ច្ៅ SMG 
ព័ត៌្មានខដលអនកសតល់រមួឆាំ ខ កដល់ច្សវាកមម ខដលច្យើងសតល់ជូនអតិ្ថ្ជិនរបស់ច្យើង 
និងដល់ការប្ាវប្ជាវទីសាររមួរបស់ច្យើង។  ច្ោយមានការអនុញ្ញា ត្ពីអនក 
មតិ្ច្ោបល់របស់អនកអាឆប្ត្វូបានបច្ ហ្ េះច្ៅច្លើច្េហទាំព័រ TrumpetRatings.com 
និង/ឬច្ៅច្លើច្េហទាំព័រអតិ្ថ្ិជនរបស់ច្យើង។  
ច្ៅច្ពលព័ត៌្មានខបបច្នេះប្ត្វូបានបច្ ហ្ េះច្ៅកន ញងច្វទិកាាធារ ៈដូឆជា 
TrumpetRatings.com ឬច្េហទាំព័រច្សេងច្ទៀត្ខដលអាឆឆូលច្ៅដល់ាធារ ៈជន 
ព័ត៌្មានខបបច្នេះកាា យជាព័ត៌្មានាធារ ៈ។  
អវ ីខដលអនកបានសរច្សរប្បខហលជាប្ត្វូបានច្មើលច្ ើញ និង/ឬប្បមូលច្ោយភាេីទីបី 
ច្ហើយប្ត្វូបានច្ប្បើប្បាសច់្ោយអនកដនទតាមរច្បៀបខដលច្យើងមិនអាឆប្េប់ប្េង 
ឬពាករ ៍បាន។ 

 ចូលសព្ ើសេវាកម្ម SMG តាម្រយៈព័រម៌ាន ញ្ជា ក់អ្រតេញ្ជា ណ្ ណាត ញទ្ំនាក់ទ្នំងេងគម្៖ 
SMG អាឆសតលជូ់នអនកនូវឱ្កាសច្ប្បើប្បាស់ច្សវាកមមបណ្តត ញទាំនាក់ទាំនងសងគម (ច្ៅជារមួថា 
" ណាត ញទ្ំនាក់ទ្ំនងេងគម្") ច្ដើមបីឆូលច្ប្បើច្សវាកមម SMG មួយឆាំនួន។  
ច្ៅច្ពលខដលអនកច្ប្ជើសច្រ ើសច្ប្បើប្បាស់ច្សវាកមម SMG 
តាមរយៈព័ត៌្មានបញ្ញា ក់អត្តសញ្ញា  ឆូលបណ្តត ញទាំនាក់ទាំនងសងគម SMG 
អាឆអាប្សយ័ច្លើការកាំ ត់្សិទធិឯកជនរបស់អនក 
ឆូលច្មើលព័ត៌្មានខដលអនកបានសតល់ជូនច្វទិកាបណ្តត ញទាំនាក់ទាំនងសងគមដូឆជា ច្ ម្ េះ 
អាសយោា នអីុខម ល របូថ្ត្ប្បវត្ត ិរបូ ការបច្ ហ្ េះ មតិ្ច្ោបល ់
និងព័ត៌្មានច្សេងច្ទៀត្ខដលទាក់ទងនឹងេ នីបណ្តត ញទាំនាក់ទាំនងសងគមរបស់អនក។  
ច្យើងអាឆច្ប្បើប្បាស់ព័ត៌្មានច្នេះសប្មាប់ច្ោលបាំ ងណ្តមួយខដលបានពិព ន៌ាកន ញងច្ោល
នច្ោបាយសត ពីីសិទធិឯកជនច្នេះ 
និងសប្មាប់ច្ោលបាំ ងបខនែមណ្តមួយខដលអនកប្ត្វូបានជូនដាំ ឹងច្ៅច្ពលខដលប្បមូលបា
នព័ត៌្មាន។  
ច្បើអនកមិនឆង់ឲ្យព័ត៌្មានបណ្តត ញទាំនាក់ទាំនងសងគមរបស់អនកប្ត្វូខឆកចាយជាមួយ SMG 
ច្ោយអនកសតលច់្សវាបណ្តត ញទាំនាក់ទាំនងសងគម 
អនកមិនេួរច្ប្បើេ នីបណ្តត ញទាំនាក់ទាំនងសងគមរបស់អនកច្ដើមបីឆូលច្ប្បើច្សវាកមម SMG 
ច្ ើយ។ 

ពីអ្រិថិជនរ េ់សយើង។ ឆាំច្ េះសលិត្សល និងច្សវាកមមមួយឆាំនួនរបស់ច្យើង 
អតិ្ថ្ិជនរបស់ច្យើងអាឆច្សញើឲ្យច្យើងនូវព័ត៌្មានអាំពីអនតរកមមរបស់អនកជាមួយមា កសញ្ញា   សលិត្សល 
និងច្សវាកមមរបស់ពួកច្េខដលអាឆរមួមាន 
ព័ត៌្មានទាក់ទងនឹងកមម វធីិេកដ ីភាពណ្តមួយខដលអនកបានឆុេះច្ ម្ េះនិងព័ត៌្មានអាំពីប្បតិ្បត្ត ិការរ
បស់អនកជាមួយអតិ្ថ្ិជនរបស់ច្យើង។  
ច្យើងអាឆរមួបញ្ច លូព័ត៌្មានច្នេះជាមួយព័ត៌្មានច្សេងច្ទៀត្ខដលច្យើងប្បមូល 
ច្ដើមបីបច្ងក ើនការប្ាវប្ជាវទីសារខដលច្យើងច្ធវ ើ និងច្សវាកមមខដលច្យើងសតល់ជូនអតិ្ថ្ិជនរបស់ច្យើង។ 

https://www.trumpetratings.com/
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4. មូ្លសេរ នល វូចា េ់ព្មា ដំ់សណ្ើរការ  
 
4.1. ច្យើងដាំច្ ើរការទិននន័យទាំនាក់ទាំនងរបស់អនក 

ទិននន័យប្បជាាស្តសត និងឆច្មា ើយអាំពីការសា ង់មតិ្ ច្ៅច្ពលអនកបញ្េ ប់ការសា ង់មតិ្ 
ឬច្ប្បើប្បាសច់្សវាកមម SMG ។  
ច្យើងដាំច្ ើរការទិននន័យផ្ទា ល់ែល នួច្នេះច្ោយខសអកច្លើសលប្បច្ោជន៍ប្សបឆាប់របស់អតិ្ថ្ិជន 
ច្ដើមបីទទួលបានមតិ្ខកលមអពីអតិ្ថ្ិជនរបស់ពួកច្េ ច្ដើមបជួីយពួកច្េខកលមអសលិត្សល 
និងច្សវាកមមរបស់ពួកច្េ ច្ដើមបីជាប្បច្ោជន៍ដល់អតិ្ថ្ិជន និងអាជីវកមមរបស់ពួកច្េ 
ច្ហើយខសអកច្លើសលប្បច្ោជន៍ប្សបឆាប់របស់ SMG កន ញងការខកលមអសលិត្សល ច្សវាកមម 
និងការប្ាវប្ជាវទីសាររបស់ SMG និងច្ឆា ើយត្បច្ៅនឹងសាំច្ ើរបស់អនកច្ប្បើសប្មាប់សុាំជាំនួយ 
ឬព័ត៌្មាន។   
 

4.2. ច្យើងដាំច្ ើរការទិននន័យច្ប្បើប្បាស់របស់អនក ច្ៅច្ពលអនកបញ្េ ប់ការសា ង់មតិ្ 
ឬច្ប្បើប្បាសច់្សវាកមម SMG។    
ច្យើងដាំច្ ើរការទិននន័យច្ប្បើប្បាសច់្នេះច្ោយខសអកច្លើការច្បាេះច្ឆ្ន ត្របស់អនក 
ច្ដើមបីបនតឆូលច្ៅកន ញងការសា ង់មតិ្ច្នេះ 
ច្ោយបញ្ញា ក់ពីការយល់ប្ពមរបស់អនកឆាំច្ េះការច្ប្បើប្បាស់ ុក ី 
និងបច្ឆេកវទិាប្បមូលទិននន័យច្សេងច្ទៀត្។ 
អនកអាឆដកការយល់ប្ពមរបស់អនកច្ោយទាក់ទងមស្តនត ីការ រទិននន័យរបស់ច្យើងតាមរយៈអីុ
ខម ល privacyofficer@smg.com ឬសរច្សរច្ៅមស្តនត ីការ រទិននន័យ 
ប្កមុហ ុនប្េប់ប្េងច្សវាកមម, LLC, 1737 McGee Street, Kansas City, MO 64108។ 
 

4.3. ច្យើងក៏អាឆដាំច្ ើរការព័ត៌្មានខដលអនកបានសតល់ជូនច្វទិកាបណ្តត ញទាំនាក់ទាំនងសងគម 
អាប្ស័យច្លើការកាំ ត់្សិទធិឯកជនរបស់អនក 
ច្ៅច្ពលខដលអនកច្ប្បើច្សវាកមមបណ្តត ញទាំនាក់ទាំនងសងគម ក់ព័នធជាមួយច្សវាកមម SMG។  
ច្យើងដាំច្ ើរការព័ត៌្មានខបបច្នេះច្ោយខសអកច្លើការយល់ប្ពមរបស់អនកខដលអនកសតល់ជូនច្ៅ
កន ញងការកាំ ត់្សិទធិឯកជនរបស់អនកច្ៅច្សវាបណ្តត ញទាំនាក់ទាំនងសងគម។  
អនកអាឆដកការយល់ប្ពមរបស់អនកច្ោយការផ្ទា ស់បត រូការកាំ ត់្សិទធិឯកជនរបស់អនក 
ច្ដើមបខីលងអនុញ្ញា ត្ឱ្យច្យើងឆូលច្ប្បើទិននន័យបណ្តត ញទាំនាក់ទាំនងសងគមរបស់អនក។  

 
4.4. ច្យើងដាំច្ ើរការព័ត៌្មានខដលទទួលបានពីអតិ្ថ្ិជនរបស់ច្យើងទាក់ទងនឹងអនតរកមមរបស់អន

កជាមួយមា កសញ្ញា  សលិត្សល និងច្សវាកមមរបស់ពួកច្េ។  
ច្យើងដាំច្ ើរការព័ត៌្មានខបបច្នេះច្ោយខសអកច្លើសលប្បច្ោជន៍ប្សបឆាប់របស់អតិ្ថ្ិជន 
SMG និងរបស់ SMG រមួទា ាំងការខកលមអ និងការច្លើកកមពស់សលិត្សល និងច្សវាកមម SMG 
និងអតិ្ថ្ិជនរបស់ច្យើង និងការបច្ងក ើនការប្ាវប្ជាវទីសាររបស់ SMG។     

 
5. រស ៀ ផ្ដលសយើងសព្ ើព្បាេ់ និងផ្ចករំផ្លកទ្ិននន័យផ្លា ល់ខល នួ 
 
រច្បៀបខដលច្យើងច្ប្បើប្បាស់ និងខឆករំខលកព័ត៌្មានខដលច្យើងប្បមូល 
ឬខដលអនកសតលឱ់្យច្យើងអាប្ស័យច្លើរច្បៀបខដលអនកច្ប្បើប្បាស់ ឬឆូលច្ប្បើច្សវាកមម SMG។ 
កន ញងករ ីត្ប្មូវច្ោយឆាប់ SMG 
នឹងច្ធវ ើតាមសាំច្ ើររបស់អនកឲ្យច្យើងបញ្ឈបស់តល់ទិននន័យផ្ទា ល់ែល នួដលភ់ាេីទីបី។   
 

 ការព្បាព្េ័យទាកទ់្ងជាមួ្យអ្នក។  
ទិននន័យផ្ទា ល់ែល នួរបស់អនកនឹងប្ត្វូបានច្ប្បើប្បាសត់ាមប្ត្វូការ 
ច្ដើមបបី្េប់ប្េងទាំនាក់ទាំនងរបស់ច្យើង និងប្បាប្សយ័ទាក់ទងជាមួយអនក តាមរយៈសាំបុប្ត្ 
ទូរស័ពា  អីុខម ល ាររំលឹកតាមទូរស័ពា និងការច្សញើារជាអកេរតាម SMS។ 
ច្បើអនកច្ឆា ើយត្បការសា ង់មតិ្មិនច្សន ើសុាំការទាំនាក់ទាំនងច្ោយផ្ទា លម់ាត់្ច្នាេះច្ទ SMG 
នឹងមិនទាក់ទងអនកច្ឆា ើយត្បការសា ង់មតិ្ច្ប្ៅពីទាំនាក់ទាំនងចាាំបាឆ់ 
ច្ដើមបចី្សាៀងផ្ទា ត់្ភាពប្តឹ្មប្ត្វូននការសា ង់មតិ្ សតល់ការសា ង់មតិ្ សតល់រ វ្ ន់ 
ឬអត្ែប្បច្ោជន៍ខដលទទួលបានពីលទធសលននការសា ង់មតិ្ ឬសតល់ច្សវាបច្ប្មើអតិ្ថ្ិជនច្ ើយ។  
ច្ទាេះបីជា SMG 
មិនច្ប្បើទិននន័យផ្ទា ល់ែល នួរបស់អនកសប្មាប់ច្ោលបាំ ងច្ធវ ើទីសារច្ោយផ្ទា ល់ក៏ច្ោយ 
អនកេួរខត្ពិនិត្យច្ ើងវញិនូវច្ោលនច្ោបាយសត ីពីសិទធិឯកជនរបស់អតិ្ថ្ិជនខដលច្យើងកាំពុ
ងប្បមូលទិននន័យផ្ទា ល់ែល នួរបស់អនក ច្ដើមបីកាំ ត់្ថាច្ត្ើអតិ្ថ្ិជនច្នេះច្ធវ ើដូច្ចាន េះខដរឬច្ទ។ 
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ច្យើងអាឆខឆករំខលកទិននន័យផ្ទា ល់ែល នួរបស់អនកជាមួយអនកសតល់ច្សវាកមមខដលជួយច្យើងកន ញង
ការប្េប់ប្េងទាំនាក់ទាំនងរបស់ច្យើងជាមួយអនក។   

 ការអ្ន វរតសេវាកម្មផ្ដលអ្នកសេន ើេ ។ំ  ច្យើងអាឆច្ប្បើប្បាស ់
និងខឆករំខលកទិននន័យផ្ទា ល់ែល នួរបស់អនក ច្ដើមបីអនុវត្តច្សវាកមមខដលអនកច្សន ើសុាំ 
ឬមុែ្រខដលអនកសត ឆួច្សតើមដូឆជា ច្ៅច្ពលអនកបច្ ហ្ េះព័ត៌្មាន 
និងឯការច្ៅច្លើកាត រប្បកាសារច្វទិការ 
ឬច្ៅច្លើទាំព័របណ្តត ញទាំនាក់ទាំនងសងគមរបស់ច្យើង។  បខនែមពីច្លើច្នេះ 
ច្ៅច្ពលអនកសតល់ការអនុញ្ញា ត្ដលច់្យើង ច្យើងអាឆប ហ្ ញទិននន័យផ្ទា ល់ែល នួរបស់អនក 
ច្ដើមបីកាំ ត់្អត្តសញ្ញា  អនកច្ៅឲ្យនរណ្តមាន ក់ខដលអនកច្សញើារទាំនាក់ទាំនងតាមរយៈច្សវាកមម 
SMG។  ច្លើសពីច្នេះ ច្យើងអាឆច្ប្បើប្បាស ់
និងខឆករំខលកទិននន័យផ្ទា ល់ែល នួរបស់អនកជាមួយភាេីទីបី ច្ដើមបីសតល់រ វ្ ន់ 
និងបាំច្ពញនូវអត្ែប្បច្ោជន៍ខដលអនកបានច្សន ើសុាំ និងរកបានតាមរយៈការច្ធវ ើការសា ង់មតិ្។  
ច្បើអនកច្ប្ជើសច្រ ើសឆូលរមួកន ញងកមម វធីិសេងសាំណ្តង ឬកមម វធីិប្បមូ ូសិនច្សេងច្ទៀត្ 
ច្យើងច្សញើព័ត៌្មានរបស់អនកច្ៅអនកប្េប់ប្េងជាភាេីទីបីននកមម វធីិប្បមូ ូ សិនទាាំងច្នាេះ 
ដូច្ឆនេះពួកច្េអាឆច្ឆា ើយសាំ ួររបស់អនក ឬទាក់ទងអនកអាំពីរ វ្ ន់ខដលអនកបានឈ្ន េះ 
ឬបញ្ញហ ច្សេងច្ទៀត្ខដលទាក់ទងនឹងកមម វធីិប្បមូ ូ សិនច្នេះ។ 

 ការវភិ្ជរការសព្ ើព្បាេ ់ និងផ្កលម្អសេវាកម្ម SMG។  
ច្យើងច្ប្បើប្បាស់ទិននន័យផ្ទា ល់ែល នួខដលប្បមូលបានពី ុក ីនិងឧបករ ៍ប្បមូលទិននន័យច្សេង
ច្ទៀត្សប្មាប់វភិាេការច្ប្បើប្បាស់ ការរកច្ ើញការខកាងបនា ាំ 
និងការខកលមអការអនុវត្តសប្មាប់ច្សវាកមម SMG។  
ច្យើងអាឆច្ប្បើប្បាស់ច្សវាកមម វភិាេច្េហទាំព័ររបស់ភាេីទីបី 
ច្ដើមបីវភិាេពីរច្បៀបខដលបុេគលមាន ក់ៗច្ប្បើប្បាសច់្សវាកមម SMG 
រមួទា ាំងការកត់្ប្តាការឆុឆក ដ ញ រ ឆលនាក ដ ញ រ សកមមភាពអូស 
និងអត្ែបទខដលអនកវាយបញ្ច លូច្ៅកន ញងប្បអប់អត្ែបទកន ញងទប្មង់ច្សរ ើ។   
ច្យើងច្ប្បើប្បាស់ព័ត៌្មានខដលប្បមូលបានពីច្សវាកមមរបស់ភាេីទីបីទាាំងច្នេះ 
ច្ដើមបជួីយច្យើងឱ្យយលក់ាន់ខត្ឆាស់ពីរច្បៀបខដលអនកច្ប្បើរបស់ច្យើងខសវងរក 
និងច្ប្បើច្សវាកមម SMG ច្ដើមបីខកលមអច្សវាកមមរបស់ច្យើង 
និងច្ដើមបីបច្ងក ើនបទពិច្ាធន៍ច្ប្បើប្បាស់របស់អនក។ 

 ការផ្ចករំផ្លកទ្ិននន័យជាមួ្យអ្នកនតល់សេវាសនេងសទ្ៀរ។  
ច្យើងអាឆខឆករំខលកព័ត៌្មានរបស់អនករមួទាាំងទិននន័យផ្ទា ល់ែល នួរបស់អនកជាមួយអនកសតល់ច្ស
វាកមមច្សេងច្ទៀត្ខដលច្យើងច្ប្បើ 
ច្ដើមបីអនុវត្តមុែ្រខដលច្យើងទាក់ទងជាមួយពួកច្េដូឆជាការបច្ ហ្ េះ ការរកាទុកទិននន័យ 
និងសុវត្ែ ិភាព។  ច្យើងក៏អាឆខឆករំខលកទិននន័យផ្ទា ល់ែល នួរបស់អនកច្ៅច្ពលចាាំបាឆ់ 
ច្ដើមបបី្បតិ្បត្ត ិការច្សវាកមមច្សេងច្ទៀត្ខដលទាក់ទង SMG ដូឆជាការវាយត្នមា 
និងការពិនិត្យច្មើលច្េហទាំព័រខដលច្យើងច្ធវ ើប្បតិ្បត្តកិារ។  

 ការផ្ចករំផ្លកទ្ិននន័យជាមួ្យអ្រិថិជន។  ប្បសិនច្បើអនកឆូលច្ប្បើច្សវាកមម SMG 
ច្ដើមបចី្ធវ ើការសា ង់មតិ្ទាក់ទងនឹងបទពិច្ាធន៍ច្ប្បើប្បាស់របស់អនកជាមួយអតិ្ថ្ិជនរបស់ច្យើ
ងច្យើងខឆករំខលកទិននន័យផ្ទា ល់ែល នួខដលច្យើងប្បមូលពីអនក 
និងទាក់ទងច្ៅនឹងឆច្មា ើយសា ង់មតិ្របស់អនកជាមួយអតិ្ថ្ិជនច្នាេះ។  
ច្យើងក៏អាឆច្ប្បើទិននន័យផ្ទា ល់ែល នួច្នេះ ច្ដើមបីទទួលបានការយល់ដឹងពីការប្ាវប្ជាវទីសារ 
និងសតល់ការវភិាេខសនកឥរោិបថ្អតិ្ថ្ិជន 
និងការច្សុើបអច្ងកត្អាជីវកមមដល់អតិ្ថ្ិជនរបស់ច្យើង។  
ឆាំច្ េះព័ត៌្មានទាក់ទងនឹងរច្បៀបខដលអតិ្ថ្ជិនខដលច្យើងកាំពុងប្បមូលទិននន័យផ្ទា ល់ែល នួរ
បស់អនកច្ប្បើប្បាស ់ ការ រ និងដាំច្ ើរការទិននន័យផ្ទា ល់ែល នួ 
សូមអានច្ោលនច្ោបាយសត ីពីសិទធិឯកជនរបស់អតិ្ថ្ិជន។  ច្យើង 
និងអតិ្ថ្ិជនរបស់ច្យើងក៏អាឆសេ ាំបញ្ច លូនូវប្បច្េទពត៌័្មានច្សេងៗសងខដររមួទា ាំងទិននន័យ
ផ្ទា ល់ែល នួខដលប្បមូលបានមកពី ឬអាំពីអនកច្ោយច្យើងែ្ញ ាំ អតិ្ថ្ជិនរបស់ច្យើង 
ឬប្បេពភាេីទីបី។  SMG 
អាឆច្ប្បើប្បាស់ព័ត៌្មានរមួសេ ាំសប្មាប់ច្ោលបាំ ងណ្តមួយខដលបានពិព ន៌ាកន ញងច្ោលន
ច្ោបាយសត ីពីសិទធិឯកជនច្នេះ 
ច្ហើយអតិ្ថ្ជិនរបស់ច្យើងអាឆច្ប្បើប្បាស់ព័ត៌្មានរមួសេ ាំសប្មាប់ច្ោលបាំ ងណ្តមួយខដលបា
នពិព ៌នាកន ញងច្ោលនច្ោបាយសត ីពីសិទធិឯកជនរបស់ពួកច្េ។ 



6 
 

 ការអ្ន សោម្តាម្ការពវកិចចនល វូចា  ់ និងការអ្ន វរតេិទ្ធ ិព្េ ចា ់។  
ច្យើងក៏អាឆខឆករំខលកពត៌័្មានខដលច្យើងប្បមូលពីអនកសងខដរ ច្បើសិនចាាំបាឆ់ 
ច្ដើមបីពប្ងឹងអនុវត្តសិទធិរបស់ច្យើង ការ រប្ទពយសមបត្ត ិរបស់ច្យើង ឬការ រសិទធិ ប្ទពយសមបត្ត ិ
ឬសុវត្ែ ិភាពរបស់អនកដនទ ឬតាមការចាាំបាឆ់ ច្ដើមបោីាំប្ទដល់សវនកមមខាងច្ប្ៅ 
អនុច្លាមភាពនិងមុែ្រអេិបាលកិឆេរបស់ប្កមុហ ុន។ 
ច្យើងនឹងប ហ្ ញទិននន័យផ្ទា ល់ែល នួខដលច្យើងេិត្ថាជាការចាាំបាឆ់ច្ដើមបីច្ឆា ើយត្បច្ៅនឹងដី

កាច្កាេះច្ៅ ដកីាប គ្ ប់របស់អាជាញ ធរការ រទិននន័យ ឬច្ៅប្កម នីតិ្វធីិសល វូឆាប់ 
សាំច្ ើរបស់រោា េិបាល ឬកាត្ពវកិឆេសល វូឆាប់ 
ឬនិយ័ត្កមមណ្តមួយច្សេងច្ទៀត្កន ញងករ ីនីមួយៗច្នេះអាឆជាអងគភាពមួយច្ៅច្ប្ៅប្បច្ទស
ខដលអនករស់ច្ៅ។  ច្យើងក៏អាឆខឆករំខលកទិននន័យផ្ទា ល់ែល នួដូឆខដលត្ប្មូវ 
ច្ដើមបខីសវ ងរកឧប្បាប្ស័យខដលមាន ឬកាំ ត់្សាំ ងជាំងឺឆិត្តខដលច្យើងអាឆប្ទប្ទង់បាន។ 

 ការសនារទ្ិននន័យទាក់ទ្ងនងឹការផ្លា េ់ ត រូព្កមុ្េ  ន។  
ច្យើងអាឆច្សារពត៌្មានអាំពអីនករមួទាាំងទិននន័យផ្ទា ល់ែល នួខដល ក់ព័នធនឹងការច្រៀបឆាំថ្មីជាក់
ខសតង ឬខដលនឹងច្កើត្ច្ ើង ការប្បបាឆ់បញ្ច លូោន  ការលក់ ការវនិិច្ោេទុនរមួោន  
ការចាត់្តាាំង ការច្សារ ការទិញយក ឬការផ្ទា ស់បត រូកមមសិទធិ ឬការប្េប់ប្េងច្ោយ ឬរបស់ SMG 
ឬប្កមុហ ុនបុប្ត្សម័ពនធណ្តមួយ (កន ញងករ ីនីមួយៗច្ទាេះជាទាាំងមូល ឬមួយខសនក) 
រមួទា ាំងច្ោយមិនកាំ ត់្ប្តឹ្មខត្ការកេ័យធនណ្តមួយ ឬនីតិ្វធីិប្សច្ដៀងោន ។  
អងគភាពណ្តមួយខដលច្យើងច្សារទិននន័យផ្ទា ល់ែល នួជូននឹងត្ប្មូវឱ្យជូនដាំ ឹងដលអ់នកអាំពីច្ោ
លបាំ ងណ្តមួយននដាំច្ ើរការខដលមិនប្ត្វូោន ជាមួយនឹងច្ោលបាំ ងខដលបានកាំ ត់្ច្ៅកន ញ
ងច្ោលនច្ោបាយសត ីពសីទិធិឯកជនច្នេះ 
ក៏ដូឆជាការអនុវត្តសិទធិឯកជននានាខដលែុសោន ជាក់ខសតងពីការអនុវត្តខដលមានខឆងច្ៅ
កន ញងច្ោលនច្ោបាយសត ីពសីិទធិឯកជនច្នេះ។  កន ញងករ ីត្ប្មូវច្ោយឆាប់ 
អងគភាពច្នេះក៏នឹងត្ប្មូវឱ្យមានការយល់ប្ពមពីអនកសងខដរ។ 

 ការសព្ ើព្បាេទ់្ិននន័យផ្លា លខ់ល នួេព្មា ់សោល ណំ្ងធ រកិចចសនេងសទ្ៀរ។  
ច្យើងក៏ច្ប្បើប្បាស់ទិននន័យផ្ទា ល់ែល នួរបស់អនកសប្មាប់ច្ោលបាំ ងអាជីវកមមប្សបឆាប់ដូឆជា 
ការអេិវឌ្ឍសលិត្សល និងច្សវាកមម និងការប្េប់ប្េងច្សវាកមម SMG។ 

6.  ការរកា និងការចារ់ផ្ចងទ្ិនន ័យផ្លា ល់ខល នួ 

ច្យើងនឹងរកាទុកទិននន័យផ្ទា ល់ែល នួរបស់អនកច្ៅកន ញងកាំ ត់្ប្តារបស់ច្យើងមិនយូរជាងការចាាំបា
ឆ់សប្មាប់ច្ោលបាំ ងកន ញងការប្បមូលព័ត៌្មានពីមុនច្ ើយ។  
ច្ៅច្ពលព័ត៌្មានខបបច្នេះខលងប្ត្វូការសប្មាប់ច្ោលបាំ ងកន ញងការប្បមូលព័ត៌្មានពីមុន 
ច្យើងនឹងលុបទិននន័យផ្ទា ល់ែល នួទា ាំងអស់របស់អនកកន ញងប្បព័នធច្អ ិឆប្ត្និូឆច្ោយសុវត្ែ ិភាព 
និងបាំផ្ទា ញប្កោសឯការទិននន័យផ្ទា ល់ែល នួរបស់អនកច្ោយសុវត្ែ ិភាព 
ច្លើកខលងខត្អវ ីខដលប្ត្វូការ ច្ដើមបីអនុវត្តតាមកាត្ពវកិឆេសល វូឆាប់របស់ច្យើង។ 

7. េិទ្ធ ិ និងជសព្ម្ើេរ េអ់្នកទាក់ទ្ងនងឹដំសណ្ើរការទ្ិននន័យផ្លា ល់ខល នួ 
 
អនកអាឆឈ្ប់ឆូលរមួកន ញងការសា ង់មតិ្បានប្េប់ច្ពលច្ោយមិនចាាំបាឆ់ឆូលច្ៅច្ប្បើច្សវាកមម SMG 
ច្ទៀត្ច្ទ។   
 
ច្បើអនករស់ច្ៅកន ញងទីតាាំងខដលមានឆាប់ 
ឬបទបបញ្ាត្ត ិសតល់សិទធិឱ្យអនកច្សន ើសុាំឆាំណ្តត់្ការជាក់លាក់ទាក់ទងនឹងទិននន័យផ្ទា ល់ែល នួរបស់អនកច្នាេះអន
កនឹងមានសិទធិជាក់លាក់ខដលបានសតលដ់ល់អនកច្ោយឆាប់ 
ឬបទបបញ្ាត្ត ិខដលអាឆរមួបញ្ច លូសិទធិច្សន ើសុាំការឆូលច្ប្បើ និងការខកត្ប្មូវ (ឧ. ការខកខប្ប ឬការបខនែម) 
ឬការលុបទិននន័យផ្ទា ល់ែល នួរបស់អនក សិទធិកន ញងការច្សារទិននន័យរបស់អនក (ដូឆជាការឆល័ត្ទិននន័យ) 
ការោក់កប្មិត្ច្លើដាំច្ ើរការទិននន័យផ្ទា ល់ែល នួរបស់អនកក៏ដូឆជាសិទធិកន ញងការបដិច្សធដាំច្ ើរការទិនន
ន័យផ្ទា ល់ែល នួរបស់អនក សិទធិកន ញងការដកហូត្ការយល់ប្ពមរបស់អនក 
សិទធិកន ញងការលុបច្ចាលេ នីរបស់អនក និងសិទធិកន ញងការោក់ កយប ត ឹងច្ៅអាជាញ ធរប្តួ្ត្ពិនិត្យ។  
សាំច្ ើទា ាំងអស់ច្នេះនឹងប្ត្វូបានច្ោេះប្ាយប្សបតាមបា រា៉ា ខម ប្ត្ខដលមានខឆងច្ៅកន ញងឆាប់ 
និងបទបបញ្ាត្ត ិនានា។   



7 
 

ច្បើអនករស់ច្ៅកន ញងសហភាពអឺរ៉ាុប អនកមានសិទធិច្ៅច្ប្កាមបទបបញ្ា តិ្តសត ីពីការការ រទិននន័យទូច្ៅ 
ច្ដើមបចី្សន ើសុាំពីការឆូលច្ប្បើប្បាស់ SMG និងការខកត្ប្មូវ ឬលុបច្ចាលទិននន័យផ្ទា លែ់ល នួរបស់អនក 
ការឆល័ត្ទិននន័យ ការោក់កប្មិត្ច្លើដាំច្ ើរការទិននន័យផ្ទា ល់ែល នួរបស់អនក 
សិទធិកន ញងការប្បឆ្ាំងនឹងការដាំច្ ើរការទិននន័យផ្ទា ល់ែល នួរបស់អនកសិទធិកន ញងការដកហូត្ 
ការយល់ប្ពមរបស់អនក និង សិទធិកន ញងការោក់ កយប ត ឹងច្ៅអាជាញ ធរប្តួ្ត្ពិនិត្យ។ 
ច្បើអនករស់ច្ៅច្ប្ៅសហភាពអឺរ៉ាុប 
អនកក៏អាឆមានសិទធិមួយឆាំនួនទាក់ទិននឹងទិននន័យសងខដរច្ៅច្ប្កាមឆាប់កន ញងប្សកុរបស់អនក។  

ច្ដើមបចី្ធវ ើការច្សន ើសុាំខបបច្នេះ 
សូមទាក់ទងមស្តនត ីការ រទិននន័យរបស់ច្យើងតាមអីុខម លprivacyofficer@smg.com ឬច្ោយ 
សរច្សរច្ៅកាន់មស្តនត ីការ រទិននន័យ ប្កមុហ ុនប្េប់ប្េងច្សវាកមម LLC, 1737 McGee Street, Kansas 
City, MO 64108។ 

8. នលវបិាក ននការម្ិននតល់ទ្និនន័យផ្លា លខ់ល នួ 
 

ច្ទាេះបីជាការឆូលរមួច្ៅកន ញងការសា ង់មតិ្របស់ច្យើង េឺជាការសម ័ប្េឆិត្តក៏ច្ោយ 
អនកមិនអាឆមានសិទធិទទួលការច្លើកទឹកឆិត្ត រ វ្ ន់ ឬអត្ែប្បច្ោជន៍ណ្តមួយ 
ប្បសិនច្បើអនកមិនសតល់ព័ត៌្មានទាាំងអស់ខដលបានច្សន ើសុាំកន ញងការសា ង់មតិ្។   

9. សោលនសោបាយេត ីពីឃ កឃ ី
 
9.1. សរើឃ កឃជីាអ្វ  ី

  
SMG 
និងអនកសតល់ច្សវាកមមរបស់ច្យើងច្ប្បើប្បាស់ឯការអត្ែបទមានទាំហាំអកេរតូ្ឆៗខដលច្េច្ៅថា ុក ី។  
“ឃ កឃី” េឺជាឯការកាំពយូ ទ័រមានទាំហាំតូ្ឆខដលបានច្សញើច្ៅ 
ឬឆូលច្ប្បើពីកមម វធីិរុករកច្េហទាំព័ររបស់អនក ឬកុាំពយូ ទ័ររបស់អនក ថាសរងឹរបស់ឧបករ ៍ទូរស័ពា 
ឬច្ថ្បា ិត្ខដលមានសទ ញកនូវព័ត៌្មានអាំពីកុាំពយូ ទ័ររបស់អនកដូឆជា ច្លែសមាគ ល់អនកច្ប្បើ 
ការកាំ ត់្អនកច្ប្បើ ប្បវត្ត ិរកច្មើល និងសកមមភាពខដលបានច្ធវ ើច្ ើងច្ៅច្ពលច្ប្បើច្សវាកមម។  
 ុក ីជាធមមតាមានសទ ញកនូវច្ ម្ េះដូខមន (ទីតាាំងអីុនធឺ ិត្) ខដល ុក ីមានប្បេព "អាយុកាល" 
នន ុក ី (ឧ. ច្ៅច្ពលវាសុត្កាំ ត់្) និងច្លែ 
ឬច្លែសមាគ ល់ខត្មួយេត់្ខដលបានបច្ងក ើត្ច្ោយនឆដនយ។  
 ុក ីអាឆប្ត្វូបានភាា ប់ច្ៅទិននន័យផ្ទា ល់ែល នួ។   

9.2. រស ៀ ផ្ដលសយើងសព្ ើព្បាេឃ់ កឃី និងឧ ករណ្៍ព្ មូ្លទ្ិននន័យ 
 

 ុក ីជួយច្យើងខកលមអច្សវាកមម SMG ច្ោយតាមោនទមាា ប់រុករករបស់អនក 
និងត្ប្មូវបទពិច្ាធន៍របស់អនកតាមបាំ ងជាមួយច្សវាកមម SMG ។  
ច្នេះអាឆឱ្យច្យើងវភិាេព័ត៌្មានបច្ឆេកច្ទស និងព័ត៌្មានរុករកអាំពច្សវាកមម SMG 
និងជួយច្យើងឱ្យរកច្ ើញ និងប ក្ រការខកាងបនា ាំ។ 

ច្យើងក៏ច្ប្បើប្បាស់ ុក ី និងឧបករ ៍ប្បមូលទិននន័យច្សេងច្ទៀត្សងខដរ (ដូឆជារបូសញ្ញា ច្េហទាំពរ័ 
និងកាំ ត់្ច្ហតុ្មា សុីនច្ម) ខដលច្យើងច្ៅជារមួថា "ឧ ករណ្៍ព្ មូ្លទ្និនន័យ" 
ច្ដើមបជួីយបច្ងក ើនបទពិច្ាធន៍របស់អនកជាមួយច្សវាកមម SMG - ឧទាហរ ៍ ច្ោយឆងចាាំអនក 
ច្ៅច្ពលអនកប្ត្លប់មកទសេនាច្យើងវញិ 
ច្ហើយច្ធវ ើឱ្យមាតិ្កាខដលអនកច្មើលច្ ើញកាន់ខត្ ក់ព័នធនឹងអនក។ 

ច្សវាកមម SMG ក៏អាឆច្ប្បើឧបករ ប៍្បមូលទិននន័យ 
ច្ដើមបបី្បមូលព័ត៌្មានពីឧបករ ៍ខដលអនកច្ប្បើប្បាស ់ ច្ដើមបីឆូលច្ប្បើច្សវាកមម SMG ដូឆជា 
ប្បច្េទននប្បព័នធ ប្បតិ្បត្តកិារ ប្បច្េទកមម វធីិរុករក ដូខមន និងការកាំ ត់្ប្បព័នធច្សេងច្ទៀត្ 
ក៏ដូឆជាភាាខដលប្បព័នធ របស់អនកច្ប្បើប្បាស ់ និងប្បច្ទស 
និងត្ាំបន់ច្មា ងខដលឧបករ ៍របស់អនកមានទីតាាំងសែ ិត្ច្ៅ។ 

9.3. ការព្រ ់ព្រងឃ កឃរី េ់អ្នក 
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កមម វធីិរុករកវបិអនុញ្ញា ត្ឱ្យមានការប្េប់ប្េងមួយឆាំនួនច្លើ ុក ីភាេច្ប្ឆើនតាមរយៈការកាំ ត់្កមម
 វធីិរុករក។ កមម វធីិរុករកវបិមួយឆាំនួន (រាប់បញ្ច លូទា ាំងកមម វធីិរុករកបណ្តដ ញវបិឆល័ត្) 
សតល់នូវការកាំ ត់្ខដលអនុញ្ញា ត្ឱ្យអនកបដិច្សធ ុក ី ឬោស់ច្ត្ឿនអនក 
ច្ៅច្ពល ុក ីប្ត្វូបានោក់ច្ៅច្លើកុាំពយូ ទ័រ ច្ថ្បា ិត្ ឬឧបករ  ៍ របស់អនក។  
អនកប្បខហលជាអាឆបដិច្សធកមម វធីិកាំ ត់្អត្តសញ្ញា  ឧបករ ៍ឆល័ត្បានច្ោយការច្បើកដាំច្ ើរកា
រការកាំ ត់្ប្តឹ្មប្ត្វូច្ៅច្លើឧបករ ៍ឆល័ត្របស់អនក។  
ច្ទាេះបីជាអនកមិនប្ត្វូបានត្ប្មូវឲ្យទទួលយក ុក ីរបស់ SMG 
ឬកមម វធីិកាំ ត់្អត្តសញ្ញា  ឧបករ ៍ឆល័ត្ក៏ច្ោយ ប្បសិនច្បើអនករាាំងែាប់ ឬបដិច្សធពួកវា 
អនកប្បខហលជាមិនអាឆឆូលច្ប្បើលកខ ៈពិច្សសទាាំងអស់ខដលមានតាមរយៈច្សវាកមម SMG 
បានច្ ើយ។ ច្លើសពីច្នេះច្ទៀត្ 
ប្បសិនច្បើអនករស់ច្ៅកន ញងខដនសមត្ែកិឆេខដលត្ប្មូវឱ្យច្យើងទទួលបានការយល់ប្ពមពីអនកកន ញងការច្ប្បើ
ប្បាស់ ុក ី ច្ៅច្លើច្េហទាំព័រ និង/ឬកមម វធីិរបស់ច្យើង 
អនកនឹងមានឱ្កាសប្េប់ប្េងឆាំ ូលឆូលឆិត្ត ុក ីរបស់អនកច្ៅច្លើច្េហទាំព័រ 
និង/ឬកមម វធីិទា ាំងច្នាេះ 
ច្លើកខលងខត្ ុក ីមួយឆាំនួនត្ប្មូវឲ្យច្បើកដាំច្ ើរការមុែ្រសន លូរបស់ច្េហទាំព័រ 
និងកមម វធីិទា ាំងច្នាេះ ច្ហើយអនកមិនអាឆច្ប្ជើសច្រ ើសបិទ ុក ីទាាំងច្នាេះបានច្ទ។ 

10. ការព្រ ់ព្រងព័រ៌មានរណ្នីរ េ់អ្នក 
 
អនកអាឆឆូលច្មើលខសនកេ នីននច្សវាកមម SMG ខដលអាឆច្ប្បើបាន ច្ដើមបីប្េប់ប្េង 
និងខកត្ប្មូវកាំហុសននពត៌្មានខដលច្យើងមានអាំពីអនក។  ប្បសិនច្បើអនកមានសាំ ួរអាំពីវធីិឆូលច្ប្បើ 
ឬខកទិននន័យផ្ទា ល់ែល នួរបស់អនក សូមទាក់ទងមស្តនត ីការ រទិននន័យរបស់ច្យើងតាមរយៈអីុខម ល 
privacyofficer@smg.com ឬច្ោយសរច្សរច្ៅមស្តនត ីការ រទិននន័យ ប្កមុហ ុនប្េប់ប្េងច្សវាកមម,LLC, 
1737 McGee Street, Kansas City, MO 64108។ 
 
11. េិទ្ធ ិឯកជនរ េ់ក មារ  
 
ច្សវាកមម SMG ប្ត្វូបានបច្ងក ើត្ច្ ើង សប្មាប់ទសេនិកជនទូច្ៅ 
និងមិនខមនសប្មាប់កុមារច្ប្កាមអាយខុដលពួកច្េអាឆសតល់ការយលប់្ពមសប្មាបក់ារដាំច្ ើរការទិននន័
យផ្ទា ល់ែល នួរបស់ពួកច្េច្ៅកន ញងខដនសមត្ែកិឆេណ្តមួយខដលច្យើងច្ធវ ើប្បតិ្បត្តកិារច្នាេះច្ទ។ 
ច្យើងមិនច្ឆត្នាប្បមូលទិននន័យផ្ទា ល់ែល នួពីបុេគលទាាំងច្នាេះច្ទ។ ច្បើអនកដឹងថា 
កុមារច្ប្កាមអាយខុដលវាអាឆសតល់ការយលប់្ពមប្សបឆាប់ឆាំច្ េះការដាំច្ ើរការទិននន័យផ្ទា ល់ែល នួរបស់
ច្េបានសតលឱ់្យច្យើងនូវទិននន័យផ្ទា ល់ែល នួរបស់ច្េច្ោយោម នការយល់ប្ពមពឪីពកុមាត យ 
សូមទាក់ទងមស្តនត ីការ រទិននន័យរបស់ច្យើងតាមរយៈអីុខម ល privacyofficer@smg.com 
ឬច្ោយសរច្សរច្ៅមស្តនត ីការ រទិននន័យ ប្កមុហ ុនប្េប់ប្េងច្សវាកមម, LLC, 1737 McGee Street, 
Kansas City, MO 64108។  ច្បើច្យើងដឹងថា 
កុមារច្ប្កាមអាយខុដលវាអាឆសតល់ការយលប់្ពមឆាំច្ េះដាំច្ ើរការទិននន័យផ្ទា ល់ែល នួកន ញងខដនសមត្ែកិឆេរ
បស់ច្េបានសតលឱ់្យច្យើងនូវទិននន័យផ្ទា ល់ែល នួច្ោយោម នការយល់ប្ពមពមីាតាបិតា 
ច្យើងចាត់្វធិានការដកច្ឆញព័ត៌្មានទាាំងច្នាេះ 
ច្ហើយបិទេ នីរបស់កុមារច្នាេះឲ្យបានឆ្បត់ាមខដលអាឆច្ធវ ើច្ៅបាន។   
 
12. រំណ្ភ្ជា  ់សៅសេវាកម្មភ្ជរីទ្ី  ី
 
ច្សវាកមម SMG អាឆមានត្ាំ ភាា ប់ច្ៅច្េហទាំព័រ និងច្សវាកមមរបស់ភាេីទីបី 
(“សេវាកម្មរ េភ់្ជរីទ្ ីី”) ខដល SMG មិនជាប់ ក់ព័នធ។   
ត្ាំ ភាា ប់ច្ៅច្សវាកមមភាេទីីបីណ្តមួយមិនមានន័យថា ច្យើងោាំប្ទត្ាំ ច្នេះ ឬេុ ភាព 
ឬភាពប្តឹ្មប្ត្វូននព័ត៌្មានខដលប ហ្ ញច្ៅច្លើត្ាំ ច្នេះច្ទ។  
ច្បើអនកសច្ប្មឆឆិត្តច្ៅច្ប្បើច្សវាកមមភាេីទីបីច្នាេះអនកប្ត្វូច្ោរពតាមការអនុវត្តសិទធិឯកជន 
ច្ហើយមិនខមនជាការអនុវត្តសិទធិឯកជនខដលមានខឆងច្ៅកន ញងច្ោលនច្ោបាយសត ីពីសិទធិឯកជន
ច្នេះច្ទ។  
 
13. េ វរថភិ្ជពព័រ៌មាន 
 
SMG មានកមម វធីិការ រសុវត្ែ ិភាពព័ត៌្មានខដលអនុវត្ត វធិានការបច្ឆេកច្ទស វបូវន័ត  និងចាត់្តាាំង 
ច្ដើមបជួីយរកាសនត ិសុែ និងរកាការសមាៃ ត់្ននទិននន័យផ្ទា ល់ែល នួ 
ការការ រប្បឆ្ាំងនឹងការេាំរាមកាំ ខហងដដលក់ារសមាៃ ត់្ ភាពប្តឹ្មប្ត្វូ 
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និងលទធភាពរកទិននន័យផ្ទា ល់ែល នួ និងការការ រទិននន័យផ្ទា ល់ែល នួរបស់អនកប្បឆ្ាំងនឹងការបាត់្បង់ 
ការច្ប្បើប្បាស់ែុស ការខកត្ប្មូវ ឬការបាំផ្ទា ញច្ោយោម នការអនុញ្ញា ត្ និងការឆូលច្ប្បើ 
ឬការលាត្ប្ត្ោងច្ោយោម នការអនុញ្ញា ត្។   

ច្ទាេះជាោ ងណ្តក៏ច្ោយច្ៅច្ពលខដលទិននន័យផ្ទា លែ់ល នួប្ត្វូបានដាំច្ ើរការ 
មានហានិេ័យខដលទិននន័យខបបច្នេះអាឆប្ត្វូបានបាត់្បង់ ច្ប្បើប្បាស់មិនប្តឹ្មប្ត្វូ ខកខប្ប លួឆឆូល 
រំច្លាេ និង/ ឬឆូលដាំច្ ើរការច្ោយភាេីទីបីច្ោយោម នការអនុញ្ញា ត្។  ោម នប្បព័នធ  
ឬការបញ្ជ នូទិននន័យអនឡាញមានសុវត្ែ ិភាពទាាំងប្សងុច្នាេះច្ទ។  បខនែមពីច្លើវធិានការបច្ឆេកច្ទស 
វបូវន័ត  និងចាត់្តាាំងខដល SMG អនុវត្ត ច្ដើមបីការ រទិននន័យផ្ទា ល់ែល នួរបស់អនក 
អនកេួរច្ប្បើវធិានការសុវត្ែ ិភាពសមប្សប ច្ដើមបកីារ រទិននន័យផ្ទា ល់ែល នួរបស់អនក។  ច្បើអនកច្ជឿជាក់ថា 
េ នី SMG របស់អនក ឬព័ត៌្មានណ្តខដលអនកបានសតលឱ់្យច្យើងខលងមានសុវត្ែ ិភាព 
សូមជូនដាំ ឹងដល់មស្តនត ីការ រទិននន័យរបស់ច្យើងភាា មតាមអីុខម ល privacyofficer@smg.com 
ឬច្ោយច្ៅទូរស័ពាច្ៅច្លែ 1-800-764-0439 ច្ហើយសុាំពិច្ប្ោេះជាមួយមស្តនត ីការ រទិននន័យរបស់ SMG។   

14. ការរិរពិចារណាអ្ំពីេូម្សិាស្តេត  នងិការសនារទ្ិននន័យផ្លា ល់ខល នួឆ្ាងផ្ដន 
 
SMG ប្េប់ប្េង និងដាំច្ ើរការច្សវាកមម SMG ពីសហរដាអាច្មរកិ។  SMG អាឆច្សារ រកាទុក 
និងដាំច្ ើរការទិននន័យផ្ទា ល់ែល នួរបស់អនកច្ៅសហរដាអាច្មរកិ ឆប្កេពអង់ច្េាស ជប ុន 
ឬទីតាាំងមួយច្សេងច្ទៀត្ច្ៅអាសុី ឬច្ៅសហភាពអឺរ៉ាុប។  ឆាំណ្តាំថា ការការ រទិននន័យ 
និងឆាប់សត ីពីសិទធិឯកជនរបស់ប្បច្ទសខដលទិននន័យផ្ទា ល់ែល នួរបស់អនកប្ត្វូបានច្សារមិនអាឆមានល
កខ ៈទូលាំទូលាយដូឆឆាប់ច្ៅកន ញងប្បច្ទសរបស់អនកច្ទ។  ឧទាហរ  ៍
ទិននន័យផ្ទា ល់ែល នួខដលបានច្សារច្ៅសហរដាអាច្មរកិអាឆជាសាំច្ ើសុាំសិទធិឆូលច្ប្បើប្សបឆាប់ច្ោយអាជាញ
ធរសហព័នធ  និងរដាច្ៅកន ញងសហរដាអាច្មរកិ។  

រាល់ការច្សារទិននន័យផ្ទា ល់ែល នួពីត្ាំបន់ច្សដាកិឆេអឺរ៉ាុប (“EEA”) 
ច្ៅកាន់សហរដាអាច្មរកិប្ត្វូបានច្ធវ ើច្ ើងច្ោយអនុច្លាមតាមឆាប់សត ីពកីារការ រសិទធិឯកជនរបស់
សហភាពអឺរ៉ាុប និងសហរដាអាច្មរកិ (EU-US Privacy Shield)។  SMG ឆូលរមួ 
និងអនុច្លាមតាមច្ោលនច្ោបាយសត ីពីការការ រសិទធិឯកជនរបស់សហភាពអឺរ៉ាុប 
និងសហរដាអាច្មរកិ ទាក់ទងនឹងការប្បមូល ការច្ប្បើប្បាស់ ការខឆករំខលក 
និងការរកាទុកទិននន័យផ្ទា ល់ែល នួពី EEA 
ដូឆខដលបានពិព ៌នាច្ៅកន ញងវញិ្ញា បនប័ប្ត្ការ រសិទធិឯកជនរបស់សហភាពអឺរ៉ាុប 
និងសហរដាអាច្មរកិ។  ច្មើលបញ្ា ីការ រសិទធិឯកជន ទីច្នេះ។  
ខសវងយល់បខនែមអាំពីការការ រសិទធិឯកទីច្នេះ។  SMG 
េឺសែ ិត្ច្ៅច្ប្កាមការប្េប់ប្េងរបស់េ ៈកមាម ការ  ិជាកមមសហព័នធអាច្មរកិ 
ច្ហើយនឹងច្ៅខត្ទទួលែុសប្ត្វូកន ញងការដាំច្ ើរការទិននន័យផ្ទា ល់ែល នួកន ញងលកខ ៈខដលមិនប្សបតាមច្ោ
លនច្ោបាយសត ីពីការការ រសិទធិឯកជនច្ោយភាេីទីបីខដល SMG បានច្សារទិននន័យផ្ទា ល់ែល នួ 
លុេះប្តាខត្ SMG ប ហ្ ញថាវាមិនខមនជា 
ករ ីណ្តខដលទទួលែុសប្ត្វូឆាំច្ េះប្ពឹត្ត ិការ ៍ច្នេះខដលបងកឲ្យមានការែូឆខាត្។    
រាល់ការច្សារទិននន័យផ្ទា ល់ែល នួទា ាំងអស់ និងណ្តមួយច្ៅច្ប្ៅ EEA 
នឹងប្ត្វូច្ធវ ើច្ ើងប្សបតាមច្ោលនច្ោបាយសត ីពីសិទធិឯកជនភាពច្នេះនិងឆាប់ឆូលជាធរមានទាាំងអ
ស់។  ប្បសិនច្បើអនកមានប ត ឹងអាំពីការអនុច្លាមតាមឆាប់ការ រសិទធិឯកជនរបស់ច្យើង 
សូមទាក់ទងមស្តនត ីការ រទិននន័យរបស់ច្យើងតាមរយៈអីុខម ល privacyofficer@smg.com 
ឬច្ោយសរច្សរច្ៅមស្តនត ីការ រទិននន័យ ប្កមុហ ុនប្េប់ប្េងច្សវាកមម, LLC, 1737 McGee Street, 
Kansas City, MO 64108។ 
អនកក៏អាឆបញ្ជ នូ កយប ត ឹងច្ោយមិនេិត្នថ្ាច្ៅាែ ប័នច្ោេះប្ាយវវិាទឯករាជយខដលបានច្ប្ជើសច្រ ើស 
សមាេមអាជាញ កណ្តត លអាច្មរកិរបសច្យើងបានសងខដរ 
ច្ហើយកន ញងករ ីែាេះត្ប្មូវឲ្យមានដាំច្ ើរការអាជាញ កណ្តត លការ រសិទធិឯកជន។ 

ច្ោលនច្ោបាយសត ីពីសិទធឯិកជនជាភាាអង់ច្េាសច្នេះេឺជាច្សឆកត ីខថ្ាងការ ៍ជាសល វូការរបស់ SMG 
សត ីពីការអនុវត្តសិទធិឯកជនរបស់ប្កមុហ ុនខដលទាក់ទងនឹងច្សវាកមម SMG។  
កន ញងករ ីភាពមិនសុីោន រវាងច្ោលនច្ោបាយសត ីពសីទិធិឯកជនជាភាាអង់ច្េាស 
និងសាំច្ៅបកខប្បច្ៅជាភាាច្សេងច្ទៀត្ ច្នាេះឯការជាភាាអង់ច្េាសច្នេះនឹងប្ត្វូយកជាច្ោល។ 

ច្លាកអនកក៏អាឆបញ្ជ នូ កយប ដ ឹងច្ោយឥត្េិត្នថ្ាច្ៅកាន់ាែ ប័នច្ោេះប្ាយទាំនាស់ឯករាជយ 
សមាេមមជឈត្តកមមអាច្មរកិខដលបានច្ប្ជើសច្រ ើសរបសពួ់កច្យើងតាមរយៈច្េហទាំព័រ 

mailto:privacyofficer@smg.com
https://www.privacyshield.gov/list
https://www.privacyshield.gov/welcome
mailto:privacyofficer@smg.com
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(http://go.adr.org/privacyshield.html) ច្ហើយច្ៅកន ញងកាលៈច្ទសៈមួយឆាំនួន អាឆដកហូត្
នីតិ្វធីិមជឈត្តកមមការការ សិទធិឯកជនមកវញិបាន។ 

15. រស ៀ ទ្ំនាក់ទ្ំនងសយើង 
 

ច្បើអនកមានសាំ ួរអាំពីសិទធិឯកជន ប្ត្វូការជាំនួយកន ញងការឆូលច្ប្បើ 
ឬច្ធវ ើបឆច ញបបននភាពទិននន័យផ្ទា ល់ែល នួរបស់អនក 
ឬមាន កយប ត ឹងទាក់ទងនឹងដាំច្ ើរការទិននន័យផ្ទា ល់ែល នួរបស់អនក 
សូមទាក់ទងមស្តនត ីការ រទិននន័យរបស់ច្យើងតាមរយៈអីុខម ល privacyofficer@smg.com។  

អនកក៏អាឆសរច្សរមកកាន់ច្យើងែ្ញ ាំច្ៅ៖ 

ប្កមុហ ុនប្េប់ប្េងច្សវាកមម, LLC  
ជូនឆាំច្ េះ៖ មស្តនត ីការ រទិននន័យ 
1737 McGee Street  
Kansas City, MO 64108 
 
ប្កមុហ ុនប្េប់ប្េងច្សវាកមមប្េបុអិលធីឌ្ី 
ជូនឆាំច្ េះ៖  មស្តនត ីការ រទិននន័យ 
38-40 The Maltings 
St Albans 
Hertfordshire AL1 3HL  
ឆប្កេពអង់ច្េាស 
 
ប្កមុហ ុនប្េប់ប្េងច្សវាកមមប្េបុ G.K. 
ជូនឆាំច្ េះ៖ មស្តនត ីការ រទិននន័យ 
2-7-16 No. 3 Komoriya Building 9F 
Hamamatsu-cho, Minato-ku 
ទីប្កងុតូ្កយូ  1050013, ប្បច្ទសជប ុន 
 
16. អ្នកព្រ ់ព្រងទ្ិននន័យ នងិម្ស្តនត ីការ រទ្និនន័យ 
 
ទិននន័យផ្ទា ល់ែល នួខដលប្បមូលបានច្ោយ SMG ប្ត្វូបានប្េប់ប្េងច្ោយប្កមុហ ុនប្េប់ប្េងច្សវាកមម, 
LLC, 1737 McGee Street, Kansas City, MO 64108។  
អនកអាឆទាក់ទងមស្តនត ីការ រទិននន័យរបស់ច្យើងតាមរយៈអីុខម ល privacyofficer@smg.com 
ឬច្ោយសរច្សរច្ៅកាន់មស្តនត ីការ រទិននន័យ ប្កមុហ ុនប្េប់ប្េងច្សវាកមម, LLC, 1737 McGee Street, 
Kansas City, MO 64108។ 
 

mailto:privacy@smg.com
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