សេវាកម្មក្កុម្ហ៊ុន SMG
លកខខណ្ឌសេវាកម្ម
កាលបរ ិច្ឆេទឆូលជាធរមាន៖ មី នា 2018
លក្ខខណ្ឌច្េវាក្មមទាំងអេ់ រួមជាមួ យនឹ ងច្ោលនច្ោបាយេតីពីេិទិឯ
ធ ក្ជនភាពរបេ់ក្ក្ុមហ៊ុន SMG (ច្ៅ
កាត់ថា "លក្ខខណ្ឌក្ក្ុមហន
៊ុ ") ច្រៀបរាប់ ពីលក្ខខណ្ឌនិងខចឆងចែល ក្ក្ុមហ៊ុន Service Management Group,
LLC និងក្ក្ុមហ៊ុនប៊ុ តេ
ត មព័នរធ បេ់ខួន
ល (ច្ៅកាត់ ថា “ក្ក្ុមហន
៊ុ SMG” ឬ “ច្យើង” ឬ “ពួក្ច្យើង”) ផ្តល់ជូនែល់

អនក្នូ វការឆូ លច្ៅច្ក្បើ ក្បាេ់ច្េហទាំព័រ ច្េវាក្មម និងក្មមវ ិធីនានា រួមទាំងក្មមវ ិធីទូរេពទដែ ចែលលក្ខខណ្ឌ
ទាំងច្នេះក្តូវបានភាាប់ជាមួយ ឬច្ក្បើ ជាឯក្សារច្ោង (ច្ៅជារួមថា “ច្េវាក្មមក្ក្ុមហន
៊ុ SMG”)។
ច្ៅម៊ុ នច្ពល ឆូលច្ៅកាន់ឬច្ក្បើ ក្បាេ់ច្េវាក្មមក្ក្ុមហ៊ុន SMG េូមអានលក្ខខណ្ឌក្ក្ុមហ៊ុនច្ោយក្បុងក្បយ័ត។
ន
លក្ខខណ្ឌទាំងច្នេះ រួមបញ្ូច លនូ វក្ិឆេ
ច នាផ្លូវឆាប់រវាងក្ក្ុមហ៊ុន SMG និងរូបអនក្ផ្ទទល់។

តាមរយៈការច្ក្បើក្បាេ់ច្េវាក្មមក្ក្ុមហ៊ុន SMG អនក្បានឯក្ភាពយល់ក្ពមច្ៅនឹងលក្ខខណ្ឌ
ក្ក្ុមហ៊ុន

និងបញ្ជ
ា ក្់ ថាអនក្អាឆ

និងមានេមតថភាពតាមផ្លូវឆាប់ ក្៊ុងការអន៊ុ
ន
វតតក្ិឆចការច្នេះ។

ក្បេិ នច្បើ អន ក្ក្ាំ ព៊ុងច្ក្បើ ក្បាេ់ ច្េវាក្មមក្ក្ុមហ៊ុ ន SMG ជាំ នួេម៊ុ ខឲ្យនិ ច្ោជក្របេ់ អនក្ ការ
ទទួ លយក្លក្ខខណ្ឌទាំងអេ់ច្នេះ

ក្តូវចាត់ ទ៊ុក្ជាក្ិឆចក្ពមច្ក្ពៀងមួយរវាងនិច្ោជក្របេ់អនក្ជា

មួយក្ក្ុមហ៊ុន SMG ច្ហើយអនក្អេះអាងនិងធានាថា អនក្មានេិទិអ
ធ ាំណាឆក្ន៊ុងការភាាប់ កាតពវក្ិឆច
និច្ោជក្របេ់អនក្ច្ៅនឹងលក្ខខណ្ឌទាំងអេ់ច្នេះ។

ក្ាំណ្ត់ ឆាំណាាំេាំខាន់ ៗ លក្ខខណ្ឌទាំងអេ់ច្នេះ រួមមានក្បការចែលក្ាំ ណ្ត់ ពីទាំនួលខ៊ុេក្តូវរបេ់ក្ក្ុមហ៊ុនច្យើង
ឆាំច្

េះរូបអនក្ និងតក្មូវឲ្យអនក្ច្ធវើការច្ោេះស្សាយវ ិវាទណាមួយជាមួយក្ក្ុមហ៊ុនច្យើង តាមរយៈវ ិធានមជឈតតក្មម

ឆ៊ុងច្ក្កាយនិងមានភាាប់កាតពវក្ិឆច្ច ោយចផ្ែក្ច្លើមូលោានបណ្ឹត ងប៊ុេគល និងមិនចមនជាចផ្នក្មួយដនបណ្ឹត ងជា
ក្ក្ុម ឬតាំណាងច្ោយអាណ្តតិណាមួយច្នាេះច្ទ។ េូមអាន “េ៊ុពលភាពដនក្ិឆចេនា ការបែិច្េធការធានា
រា៉ា ប់រង និងចែនក្ាំណ្ត់ដនទាំនួលខ៊ុេក្តូវ” (ចផ្នក្ 7) និង “ែាំច្ណាេះស្សាយវ ិវាទ” (ចផ្នក្ 9) ខាងច្ក្កាម េក្មាប់
ព័ត៌មានបចនថម។
ក្បេិនច្បើអក្
ន ព៊ុាំយល់ស្េបឆាំច្

េះលក្ខខណ្ឌទាំងអេ់ចែលមានចឆងច្ៅក្ន៊ុងលក្ខខណ្ឌច្េវាក្មម

និ ងច្ោលនច្ោបាយេិទិ ធឯក្ជនភាពរបេ់ក្ក្ុមហ៊ុន SMG អនក្អាឆបែិ ច្េធមិ នច្ក្បើ ក្បាេ់
ច្េវាក្មមរបេ់ក្ក្ុមហ៊ុន SMG បាន។
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1. ក្ាំចណ្ចក្បនានាឆាំច្

េះលក្ខខណ្ឌក្ក្ុមហ៊ុន

កាលបរ ិច្ឆេទឆូលជាធរមានដនលក្ខខណ្ខក្ក្ុមហ៊ុន ក្តូវបានក្ាំណ្ត់ច្ៅចផ្នក្ខាងច្លើដនទាំព័រច្េហទាំព័រច្នេះ។
ច្ោយសារច្យើងបចនថមក្មមវ ិធីថ្ីៗ
ម
ច្យើងអាឆច្ធវើការចក្ចក្បឆាំ ច្

េះលក្ខខណ្ឌទាំងច្នេះបាន។ ក្ក្ុមហ៊ុន SMG

អាឆច្ធវើការផ្ទលេ់បូរលក្ខ
ត
ខណ្ឌទាំងច្នេះបានច្ៅក្េប់ ច្ពលច្វលាទាំងអេ់ច្ោយច្ធវើបឆច៊ុបបននភាពច្លើលក្ខខណ្ឌ

ក្ក្ុមហ៊ុន។ អនក្ក្តូវបានភាាប់ កាតពវក្ិឆច្ច ោយការច្ធវើក្ាំចណ្ចក្បច្នេះ អាស្េ័យច្ហត៊ុច្នេះ អនក្េបបីឆូលច្ៅច្មើ ល
ច្េហទាំព័រច្នេះក្ន៊ុងច្ពលណាមួ យច្ែើមបីច្ធវើការក្តួតពិនិតយច្លើលក្ខខណ្ឌក្ក្ុមហ៊ុន។ ការបនតច្ក្បើ ក្បាេ់ច្េវាក្មម

របេ់ក្ក្ុមហ៊ុន SMG បនាទប់ពី លក្ខខណ្ឌក្ក្ុមហ៊ុនចែលបានផ្ទលេ់បូរណាមួ
ត
យក្តូវបានឆ៊ុ េះផ្ាយ មានន័ យថា

អនក្បានទទួលយក្លក្ខខណ្ឌក្ក្ុមហ៊ុនចែលបានចក្ចក្បរួឆច្នេះ។ លក្ខខណ្ឌក្ក្ុមហ៊ុនចែលបានច្ធវើការចក្ចក្បរួឆ
ជាំនួេរាល់េាំច្ៅឯក្សារក្ិឆចេនា ច្េឆក្តីជូនែាំណ្ឹង និងរបាយការណ្៍ពី ម៊ុនមក្ទាំងអេ់
លក្ខខណ្ឌក្ក្ុមហ៊ុន ប៉ា៊ុ ចនតការផ្ទលេ់បូរច្នេះ
ត
នឹងមិ នអន៊ុ វតតធរមានច្

ក្់ព័នន
ធ ឹង

ើយ។

2. លក្ខខណ្ឌបចនថម
ច្េវាក្មមជាក្់លាក្់មួយឆាំនួនចែលបានផ្តល់ជូនច្ោយ ឬតាមរយៈច្េវាក្មមរបេ់ក្ក្ុមហ៊ុន SMG ែូឆជាក្មម
ិ ី ទូរេពទដែ ក្មមវ ិធី ផ្ទនល់ ការក្បក្ួ តក្បចជង និ ងច្េវាក្មមនានា អាឆក្តូវបានក្េប់ ក្េងច្ោយលក្ខខណ្ឌនិ ង
វធ
ខចឆងបចនថមចែលបង្ហាញភាាប់ោនជាមួ យនឹងលក្ខខណ្ឌទាំងច្នាេះ (ច្ៅកាត់ថា “លក្ខខណ្ឌបចនថម”)។ អនក្ក្តូវ
មានការយល់ក្ពមឆាំ ច្

េះលក្ខខណ្ឌបចនថមម៊ុនច្ពលច្ក្បើ ក្បាេ់ច្េវាក្មមច្នាេះ។ លក្ខខណ្ឌបចនថម ក្តូវយក្មក្

អន៊ុ វតតបចនថមច្លើលក្ខខណ្ឌក្ក្ុមហ៊ុនទាំងច្នេះ។ ក្បេិនច្បើបញតតិដនលក្ខខណ្ឌបចនថម ផ្ទ៊ុយច្ៅនឹងបញ្ញតិណា
ត
មួយដនលក្ខខណ្ឌទាំងច្នេះ លក្ខខណ្ឌបចនថមទាំងច្នាេះនឹងក្តូវមានអន៊ុភាពច្លើបញ្ញតិចត ែលផ្ទ៊ុយោនក្នងលក្ខខណ្ឌ
ទាំងច្នេះច្ៅក្តឹ មក្ក្មិ តដនភាពផ្ទ៊ុយោនច្នាេះចតប៉ា៊ុ ច្ណាណេះ។

3. េិទិឯ
ធ ក្ជនភាព/េនតិេខ
៊ុ
ច្ៅម៊ុ នច្ពលច្ក្បើ ក្បាេ់ច្េវាក្មមរបេ់ក្ក្ុមហ៊ុន SMG េូមអានច្ោលការណ្៍េិទិឯ
ធ ក្ជនភាពរបេ់ក្ក្ុម
ហ៊ុន SMG ច្ោយក្បុងក្បយ័តន ច្ែើ មបីច្ធវើការេិក្ាអាំ ពីទិនន
ន ័ យផ្ទទល់ខួនចែលក្ក្ុ
ល
មហ៊ុន SMG ក្បមូលបាន
ច្ៅច្លើច្េវាក្មមរបេ់ក្ក្ុមហ៊ុន SMG និងរច្បៀបចែលច្យើងវ ិភាេទិនន
ន ័ យ និងមន៊ុ េសចែលច្យើងក្តូវ
ចឆក្រ ចាំ លក្ទិ ននន័យផ្ទទល់ ខួ លនច្នាេះ។ អនក្អាឆចេវងរក្េាំ ច្ៅថ្តឆមលង ដនច្ោលនច្ោបាយេតីពីេិទិ ធ
ឯក្ជនរបេ់ក្ក្ុមហ៊ុន SMG ច្ៅ៖

4. ខលឹមសាររបេ់ក្ក្ុមហន
៊ុ SMG
ច្េវាក្មមរបេ់ ក្ក្ុមហ៊ុ ន SMG រួមបញ្ូ ច លនូ វព័ ត៌មាន រូប ក្កាហវិឆ រូបថ្តសាន ដែេិ លបៈ អតថបទ ចខសវីច្ែអូ ខី ល
បណ្ាំ៊ុត ទិ ននន័យ េូហវចវរ ចខសអាត់ េាំច្ ងខលីៗ
ណ្ិជាេញ្ជញ មា៉ា ក្ច្េវាក្មម ក្ាំ ណ្ត់ ក្តាេក្មមភាព ច្្មេះ
ណ្ិជាក្មម និ ង ខលឹមសារែដទច្ផ្សងច្ទៀត ចែលផ្តល់ជូនច្ៅក្ន៊ុងឬតាមរយៈច្េវាក្មមរ បេ់ ក្ក្ុម ហ៊ុ ន SMG

(ច្ៅជារួមថា "ខលឹមសារក្ក្ុមហន
៊ុ SMG") ក្តូវបានកាត់កាប់ ច្ោយក្ក្ុមហ៊ុន SMG ក្ក្ុមហ៊ុនប៊ុ តេ
ត មព័នរធ បេ់
ច្យើ ង

ដែេូ អា ជី វ ក្មម

មាច េ់ អា ជាាប័ ណ្ណ

ឬក្ក្ុ ម ហ៊ុ នតាំ ណា ង

និ ង ក្តូ វ បានការ

រច្ោយេិ ទិ ធ ថ្ តឆមល ង

ក្បកាេនី យបក្តតក្កក្មមច្លើមា៉ាក្ និ ងឆាប់ែដទច្ផ្សងច្ទៀតរបេ់េហរែាអាច្មរ ិក្ និ ងបរច្ទេ។ ច្លើក្ចលងចត
មានចឆងច្ៅក្ន៊ុងចផ្នក្អាជាាប័ ណ្ណក្ាំណ្ត់ច្ៅចផ្នក្ខាងច្ក្កាម
2
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ឬែូឆបានតក្មូវច្ោយឆាប់ជាធរមាន

ព៊ុាំច្នាេះ

ច្សាតោមនេិទិថ្
ធ តឆមលង

ណ្ិជាេញ្ជញឆាប់េីព
ត ី ក្មមេិទិប
ធ ញ្ជញ ឬចផ្នក្ណាមួយដនច្េវាក្មមរបេ់ក្ក្ុមហ៊ុន

SMG អាឆនឹ ងក្តូវបានយក្ច្ៅច្ក្បើ ក្បាេ់ ផ្លិតច្

ិ
ើ ងវញ
ច្ធវើទ៊ុតិយតា ថ្តឆមលង លក្់ លក្់ បនត ឆូ លច្ៅ

ច្ក្បើ ក្បាេ់ ចក្ចក្ប ឬច្ក្ងឆាំ ច្ណ្ញ ច្ទេះទាំងស្េុង ឬច្ោយចផ្នក្ក្តី េក្មាប់ច្ោលបាំ ណ្ងណាមួយច្ោយោមន
ការយល់ក្ពមជាលាយលក្ខណ្៍អក្សរជាម៊ុនច្នាេះច្ទ។ ការច្ក្បើ ក្បាេ់ខឹម
ល សាររបេ់ក្ក្ុមហ៊ុន SMG ច្ោយោមន
ការអន៊ុញ្ជញត អាឆបាំ

នច្លើេិទិថ្
ធ តឆមលង

ក្បេិនច្បើអនក្យល់ក្ពមឆាំ ច្

ណ្ិជាេញ្ជញ និ ងឆាប់ែដទច្ផ្សងច្ទៀត។

េះលក្ខខណ្ឌទាំងអេ់ច្នេះ

(ក្៏ែូឆជាលក្ខខណ្ឌបចនថមចែល

ក្់ ព័នន
ធ ឹងខលឹមសារ

ជាក្់លាក្់របេ់ក្ក្ុមហ៊ុន SMG) ក្ក្ុមហ៊ុន SMG ផ្តល់ជូនែល់អក្
ន នូ វអាជាាប័ណ្ណផ្ទទល់ខួន
ល អាឆែក្ហូតបាន

មិនផ្ទតឆ់ម៊ុខ មិនអាឆច្ផ្ទរបាន និងមានលក្ខខណ្ឌក្ាំ ណ្ត់ (ច្ោយោមនេិទិក្
ធ ៊ុងផ្ត
ន ល់អាជាាប័ណ្ណបនត) ច្ែើមបីឆូល
ច្ៅកាន់និងច្ក្បើ ក្បាេ់ច្េវាក្មមរបេ់ក្ក្ុមហ៊ុន SMG និងច្ធវើការទញយក្ ក្ពីន និង/ឬថ្តឆមលងខលឹមសារ
របេ់ក្ក្ុមហ៊ុន SMG ច្ោយផ្ទតឆ់ ម៊ុខេក្មាប់ ការច្ក្បើ ក្បាេ់ផ្ទទល់ខួលន និ ងេថិតច្ៅច្ក្កាមលក្ខខណ្ឌរបេ់
ក្ក្ុមហន
៊ុ ។ អនក្ទទួលសាគល់ថា ការេមាាត់

ណ្ិជាក្មម និ ងក្មមេិទិប
ធ ញ្ជញចែលភាាប់ច្ៅនឹ ងច្េវាក្មមរបេ់

ក្ក្ុមហ៊ុន SMG មិនធាលប់ទទួលបាន ច្ហើយនឹងមិ នក្តូវបានផ្តល់អាជាាប័ ណ្ណ ឬបច្ញ្ចញឲ្យអនក្បានែឹងច្នាេះច្ទ។
អនក្ទទួលសាគល់ថា ច្លខក្ូែ HTML ចែលក្ក្ុមហ៊ុន SMG បច្ងកើតច្
នានា ក្តូវបានការ

ើងច្ែើ មបីច្ធវើច្េហទាំព័រេក្មាប់ ច្េវាក្មម

រច្ោយេិទិថ្
ធ តឆមលងរបេ់ក្ក្ុមហ៊ុន SMG។ ក្េប់េិទិទ
ធ ាំងអេ់ចែលមិ នមានផ្តល់ជូន

ឆាេ់លាេ់ច្ៅក្ន៊ុងទី ច្នេះ ក្តូវបានរក្ាេិទិច្ធ ោយក្ក្ុមហ៊ុន SMG។
អនក្បានឯក្ភាពថា ល៊ុេះក្តាចតក្ក្ុមហ៊ុន SMG ផ្តល់ការអន៊ុ ញ្ជញតជាលាយលក្ខណ្៍ជូនែល់អក្
ន ជាម៊ុនក្ន៊ុងការ
អន៊ុ វតតចបបច្នេះ ព៊ុាំច្នាេះច្សាត អនក្នឹ ងមិនអាឆ៖

a. រួមបញ្ូច លនូ វខលឹមសាររបេ់ក្ក្ុមហ៊ុន SMG ច្ៅក្ន៊ុងសានដែណាមួយ (ែូឆជាច្េហទាំព័រផ្ទទល់ខួនរបេ់
ល
អនក្) ឬច្ក្បើ ក្បាេ់ខឹម
ល សារក្ក្ុមហ៊ុន SMG ច្ៅក្ន៊ុងលក្ខណ្ៈឯក្ជនឬលក្ខណ្ៈ ណ្ិជាក្មម។
b. ច្ធវើការផ្ទលេ់បូរច្េឆក្ត
ត
ីជូនែាំណ្ឹងអាំពីេិទិថ្
ធ តឆមលង

ណ្ិជាេញ្ជញ ឬេិទិ ក្
ធ មមេិទិ ប
ធ ញ្ជញែដទច្ផ្សង

ច្ទៀត ចែលអាឆជាចផ្នក្មួ យដនខលឹមសាររបេ់ក្ក្ុមហ៊ុន SMG។

c. “តាំណ្ភាាប់ជាក្់លាក្់” ច្ៅកាន់ច្េវាក្មមរបេ់ក្ក្ុមហ៊ុន SMG (ឧ.ទ. តាំ ណ្ភាាប់ច្ៅកាន់ច្េហទាំព័រ
ណាមួយជាជាងច្េហទាំព័រផ្ទទល់ខួនដនច្េវាក្មម
ល
ណាមួយរបេ់ក្ក្ុមហ៊ុន SMG)។

ណ្ិជាេញ្ជញ

ូច្គគ និងមា៉ា ក្ច្េវាក្មម (ច្ៅកាត់ថា “មា៉ា ក្”) ចែលបង្ហាញជូ ន ឬតាមរយៈច្េវាក្មមរបេ់
ក្ក្ុមហ៊ុន SMG ចែលក្តូវបានក្េប់ ក្េងច្ោយក្ក្ុមហ៊ុន SMG ឬភាេីទីបី។ អនក្ក្តូវបានគមឃាត់ពីការច្ក្បើ
ក្បាេ់មា៉ាក្ច្នេះ ច្ោយព៊ុាំមានការយល់ក្ពមជាលាយលក្ខណ្៍ពីក្ក្ុមហ៊ុន SMG ឬភាេីទីបីណាមួយច្នាេះច្ទ។
ក្បេិនច្បើ អក្
ន ក្តូវការព័ត៌មានអាំពីរច្បៀបក្ន៊ុងការទទួលបានការអន៊ុញ្ជញតពីក្ក្ុមហ៊ុន SMG ច្ែើមបីច្ធវើការច្ក្បើ ក្បាេ់
ខលឹមសាររបេ់ក្ក្ុមហ៊ុន SMG េូមអ៊ុី ចម៉ាលច្ៅកាន់ privacyofficer@smg.com។

5. ការច្ក្បើក្បាេ់ច្េវាក្មមរបេ់ក្ក្ុមហន
៊ុ SMG
5.1. េិទិទ
ធ ទួលបាន៖ ច្េវាក្មមរបេ់ក្ក្ុមហ៊ុន SMG មិ នច្ផ្ទតតច្លើការច្ក្បើ ក្បាេ់េក្មាប់ក្៊ុមារមិនទន់ក្េប់
អាយ៊ុទទួលបានការអន៊ុញ្ជញតច្ោយឆាប់ច្ៅក្ន៊ុងក្បច្ទេសានក្់ ច្ៅរបេ់ពួក្ច្េ ច្ែើមបីផ្តល់ការអន៊ុញ្ជញត
3
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េក្មាប់វ ិភាេទិនន
ន ័ យផ្ទទល់ខួនរបេ់
ល
ពួក្ច្េច្នាេះច្ទ។ ក្បេិនច្បើអនក្មិនទន់ ក្េប់អាយ៊ុទទួលបានការ
អន៊ុ ញ្ជញតច្ៅក្ន៊ុងក្បច្ទេរបេ់អនក្ច្នាេះច្ទ អនក្ព៊ុាំអាឆច្ក្បើ ក្បាេ់ច្េវាក្មមរបេ់ក្ក្ុមហ៊ុន SMG បានច្

ើយ។

5.2. េណ្នីរបេ់អនក្៖ អនក្អាឆក្តូវបានតក្មូវច្ែើ មបីបច្ងកើតេណ្នីមួយ (ច្ៅកាត់ ថា “េណ្នី”) ច្ែើមបីច្ក្បើ ក្បាេ់
ក្មមវ ិធី ជាក្់ លាក្់ មួយដនច្េវាក្មមរបេ់ក្ក្ុមហ៊ុន SMG។ អនក្យល់ក្ពមក្ន៊ុងការផ្តល់ជូន ចថ្ទាំ និ ងច្ធវើ

បឆច៊ុបបននភាពព័ត៌មានជាក្់លាក្់ បឆច៊ុបបនន និងច្ពញច្លញអាំពីខួនអន
ល ក្ផ្ទទល់។ អនក្យល់ក្ពមមិ នក្តូវចក្លង
បនលាំខួនជាប៊ុ
ល
េល
គ ណាមានក្់ ឬសាថប័នណាមួ យ ឬបង្ហាញព័ ត៌មានមិ នពិ តអាំ ពីអតតេញ្ជញណ្របេ់អនក្ ឬការ
ទក្់ទងជាមួយប៊ុេគលណាមានក្់ ឬសាថប័នណាមួយ រួមទាំងការច្ក្បើ ក្បាេ់ច្្មេះអនក្ច្ក្បើ ក្បាេ់ ច្លខក្ូែ
េមាាត់ ឬព័ត៌មានេណ្នីច្ផ្សងច្ទៀតរបេ់ប៊ុេល
គ ណាមានក្់ ឬច្្មេះ លក្ខណ្ៈស្េច្ែៀងោន េាំច្

ង រូបភាព

ឬរូបថ្តរបេ់ប៊ុេគលណាមានក្់ច្ផ្សងច្ទៀតច្នាេះច្ទ។ អនក្បានឯក្ភាពបចនថមច្ទៀតក្ន៊ុងការជូនែាំ ណ្ឹងែល់
ក្ក្ុមហ៊ុនច្យើងឲ្យបានទន់ ច្ពលច្វលាច្ៅ

privacyofficer@smg.com

អាំ ពីការច្ក្បើ ក្បាេ់ ច្្មេះអនក្

ច្ក្បើ ក្បាេ់ ច្លខក្ូ ែេមាាត់ និងព័ត៌មានេណ្នីច្ផ្សងច្ទៀតរបេ់អនក្ចែលោមនការអន៊ុ ញ្ជញតឬការបាំ
ច្ផ្សងច្ទៀតច្លើចផ្នក្េនតិេ៊ុខចែលអនក្បានែឹង

ន

ក្់ព័នន
ធ ឹងច្េវាក្មមរបេ់ក្ក្ុមហ៊ុន SMG។

តាមរយៈការបច្ងកើតេណ្នីមួយ អនក្យល់ក្ពម ថាក្ក្ុមហន
៊ុ SMG អាឆ ទាំនាក្់ទាំនងច្ៅអនក្ច្ោយច្ក្បើ
អាេយោានអ៊ុីចម៉ាលចែលអនក្បានផ្តលជ
់ ូនច្ៅច្ពលច្បើក្ឲ្យែាំច្ណ្ើរការ េណ្នីរបេ់អក្
ន ។
មិនក្តូវអន៊ុ ញ្ជញតឲ្យអនក្ែដទច្ផ្សងច្ទៀតច្ក្បើ ក្បាេ់េណ្នីរបេ់អក្
ន ច្នាេះច្ទ។ អនក្មានទាំនួលខ៊ុេក្តូវឆាំ ច្
ការច្ក្បើ ក្បាេ់ទាំងអេ់ច្លើេណ្នីរបេ់អក្
ន

េះ

រួមទាំងការច្ក្បើ ក្បាេ់ណាមួយច្ោយអនក្ែដទច្ផ្សងច្ទៀត

ចែលអនក្អន៊ុញ្ជញតឲ្យឆូលច្ៅច្ក្បើ ក្បាេ់េណ្នីរបេ់អក្
ន ។
5.3. ទាំនួលខ៊ុេក្តូវរបេ់អក្
ន ៖
ការក្ពមច្ក្ពៀងរបេ់អក្
ន ឆាំច្

េះការច្ក្បើក្បាេ់ច្េវាក្មមរបេ់ក្ក្ុមហន
៊ុ SMG េក្មាប់ចតច្ោលបាំណ្ង

ស្េបឆាប់ចតប៉ា៊ុច្ណាណេះ។ អនក្បានឯក្ភាពថា អនក្នឹ ងច្ក្បើ ក្បាេ់ច្េវាក្មមរបេ់ក្ក្ុមហ៊ុន SMG េក្មាប់
ចតច្ោលបាំណ្ងស្េបឆាប់ចតប៉ា៊ុ ច្ណាណេះ។ អនក្នឹ ងមិនច្ក្បើ ក្បាេ់ច្េវាក្មមរបេ់ក្ក្ុមហ៊ុន SMG ក្ន៊ុងលក្ខណ្ៈ
ណាមួ យចែលអាឆច្ធវើឲ្យខូ ឆខាត បញ្ឈប់ ែាំ ច្ណ្ើរការ មានបនទ៊ុក្ធា ន់ធា រ ឬច្ធវើឲ្យឆ៊ុេះច្ខាយែល់ ច្េើ ច្វរើ
(server) ឬបណា
ត ញអ៊ុី នធឺណ្ិតរបេ់ក្ក្ុមហ៊ុន SMG ឬបងកការរ ាំខានែល់ការច្ក្បើ ក្បាេ់និងការអាស្េ័យ
ផ្លឆាំ ច្

េះច្េវាក្មមរបេ់ក្ក្ុមហ៊ុន SMG ច្ោយភាេីែដទច្ផ្សងច្ទៀត។

ការក្ពមច្ក្ពៀងរបេ់អក្
ន មិនច្ក្បើក្បាេ់ច្េវាក្មមរបេ់ក្ក្ុមហន
៊ុ SMG េក្មាប់ច្ោលបាំណ្ងមិនស្េបឆាប់
ឬច្ោលបាំណ្ងចែលោមនការអន៊ុញ្ជញត។ អនក្បានយល់ស្េបបចនថមច្ទៀតថា អនក្នឹងមិ នប៉ា៊ុនប៉ា ងក្ន៊ុងការ
ឆូ លច្ៅច្ក្បើ ក្បាេ់ច្ោយោមនការអន៊ុ ញ្ជញតនូ វច្េវាក្មមរបេ់ក្ក្ុមហ៊ុន SMG េណ្នីអក្
ន ច្ក្បើ ក្បាេ់ែដទ
ច្ផ្សងច្ទៀត

ឬក្បព័នក្
ធ ៊ុាំ ពយូទ័ រ

ឬបណា
ត ញអ៊ុីនធឺ ណ្ិតរបេ់ក្ក្ុមហ៊ុន

SMG

តាមរយៈការលួឆឆូ ល

(hacking) ការលួឆច្លខក្ូែេមាាត់ ឬតាមមច្ធាបាយែដទច្ផ្សងច្ទៀត។ ច្ោយព៊ុាំ មានក្ាំ ណ្ត់ឆាំច្
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េះ

លក្ខខណ្ឌចែលបានចឆងពីខាងច្ែើម អនក្បានយល់ក្ពមថា អនក្មិនក្តូវ (ច្ហើយអនក្មិនក្តូវច្លើក្ទឹក្ឆិតត ឬ
អន៊ុ ញ្ជញតឲ្យភាេីទីបីណាមួយ)៖

a. ច្ធវើការថ្តឆមលង ចក្ចក្ប ច្ក្បើ ក្បាេ់ បក្ចក្ប ផ្លិតតាមសានដែ ផ្ទលេ់បូរក្ូ
ត ែ ឬប៉ា៊ុនប៉ាងច្ែើ មបីទទួ លបាន
ឬអាឆឆូលច្ៅច្ក្បើ ក្បាេ់ចផ្នក្ណាមួយដនច្េវាក្មមរបេ់ក្ក្ុមហ៊ុន SMG ឬខលឹមសាររបេ់ក្ក្ុមហ៊ុន
SMG។

b. ែក្យក្ច្ឆញនូ វេិទិថ្
ធ តឆមលង

ណ្ិជាេញ្ជញ

ឬច្េឆក្តីជូនែាំ ណ្ឹងអាំ ពីេិទិជា
ធ មាចេ់ក្មមេិទិែ
ធ ដទ

ច្ផ្សងច្ទៀតចែលមានច្ៅក្ន៊ុងច្េវាក្មមរបេ់ក្ក្ុមហ៊ុន SMG ឬខលឹមសាររបេ់ក្ក្ុមហ៊ុន SMG។

ិ ី
c. ច្ក្ងយក្ផ្លក្បច្ោជន៍ ច្ធវើឲ្យែាំ ច្ណ្ើរការមិ ន ច្ក្ើ ត ឬបងកកា ររខា
ាំ នែល់ បញ្ជ
ា េនតិេ៊ុខ ឬក្មម វធ
េក្មាប់បង្ហករការលួឆបនលាំដនច្េវាក្មមរបេ់ក្ក្ុមហ៊ុនច្យើង ឬក្មមវ ិធីនានាចែលបង្ហករ ឬរ ឹងបនតឹងការ
ច្ក្បើ ក្បាេ់ ឬការថ្តឆមលងខលឹមសារណាមួ យរបេ់ក្ក្ុមហ៊ុន SMG ឬការបងខាំការរត
ឹ បនតឹងឆាំ ច្

េះការ

ច្ក្បើ ក្បាេ់ច្េវាក្មមរបេ់ក្ក្ុមហ៊ុនច្យើង ឬខលឹមសាររបេ់ក្ក្ុមហ៊ុន SMG។

d. ការច្ក្បើ ក្បាេ់ព៊ុាំបានក្តឹ មក្តូវនូ វច្េវាក្មមក្ក្ុមហ៊ុនច្ោយមានច្ឆតនាបញ្ូច លក្មមវ ិធីច្មច្រាេនានា ក្មមវ ិធី

Trojans ក្មមវ ិធី ច្មច្រាេែងកូវ (worms) ក្មមវ ិធីច្មច្រាេ (logic bombs) ក្មមវ ិធីឃាលច្ាំ មើ ល (spyware) ក្មមវ ិធី
ច្មច្រាេ (malware) ឬក្មមវ ិធីច្មច្រាេែដទច្ផ្សងច្ទៀត ឬេមាារៈចែលមានច្ក្ោេះថានក្់ចផ្នក្បច្ឆចក្វ ិទា។

e. ច្ក្បើ ក្បាេ់រប
៉ាូ ូត ក្មមវ ិធីដេពច្ ើ (spider) ការស្សាវក្ជាវច្េហទាំព័រ/ក្មមវ ិធីទទួ លបានព័ ត៌មាន ឬឧបក្រណ្៍
ច្អ

ិឆក្តូនិក្េវ័យក្បវតតិែដទច្ផ្សងច្ទៀត ែាំ ច្ណ្ើរការឬមច្ធាបាយច្ែើមបីឆូលច្ៅច្ក្បើ ក្បាេ់ ទទួ លបាន

ឬចាប់យក្ ឬច្ធវើឧបេមព័នចធ ផ្នក្ណាមួ យដនច្េវាក្មមរបេ់ក្ក្ុមហ៊ុន SMG។

f.

ជួ លរយៈច្ពលខលី ជួលរយៈច្ពលចវង លក្់ ផ្តល់អាជាាប័ណ្ណបនត អន៊ុបបទន ចឆក្ចាយ ច្បាេះព៊ុ មផ្
ព ាយ
ច្ផ្ទរ ឬច្ធវើឲ្យច្េវាក្មមរបេ់ក្ក្ុមហ៊ុន SMG អាឆចេវងរក្បាន ឬក្មមវ ិធីណាមួ យ ឬម៊ុខង្ហរដនច្េវាក្មម
របេ់ ក្ក្ុមហ៊ុ ន SMG ច្ៅឲ្យភាេី ទីបីេ ក្មាប់ មូល ច្ហត៊ុ ណាមួ យ រួមទាំ ងការច្ធវើឲ្យច្េវាក្មមរបេ់
ក្ក្ុមហ៊ុន SMG អាឆចេវងរក្បានច្ៅច្លើបណា
ត ញណាមួ យ ចែលវាអាឆមានេមតថភាពក្ន៊ុងការឆូ ល
ច្ៅច្ក្បើ ក្បាេ់បានច្ោយឧបក្រណ្៍ច្អ

ិឆក្តូនិក្ច្ក្ឆើនជាងមួយច្ៅក្េប់ ច្ពលច្ពលច្វលាទាំងអេ់។

g. ក្ាំ ចណ្ចក្បទក្មង់ ឬច្ក្ោងដនចផ្នក្ណាមួយដនច្េហទាំព័រចែលជាចផ្នក្ដនច្េវាក្មមរបេ់ក្ក្ុមហ៊ុន SMG។
h. បច្ងកើតេណ្នី ច្លើ េពី មួយច្ោយមច្ធាបាយេវ័យក្បវតតិក្មម ឬក្ន៊ុងច្ោលបាំ ណ្ងច្បាក្បច្ញ្ជ
េ ត ឬ
ក្ចនលងបនលាំណាមួយ។ ឬ
i.

ក្បមូល

ឬរក្ាទ៊ុក្ព័ ត៌មានផ្ទទល់ខួនអាំ
ល ពីអក្
ន ច្ក្បើ ក្បាេ់ែដទច្ផ្សងច្ទៀតណាមួយច្ោយោមនការយល់

ក្ពមជាលាយលក្ខណ្៍អក្សរជាម៊ុនពីអក្
ន ច្ក្បើ ក្បាេ់ទាំងច្នាេះ។
ផ្លប៉ាេះ

ល់ដនការច្ក្បើក្បាេ់ច្ោយោមនការអន៊ុញ្ជញត

ឬការច្ក្បើក្បាេ់ព៊ុាំបានក្តឹមក្តូវដនច្េវាក្មមរបេ់

ក្ក្ុមហ៊ុន SMG។ អនក្ឯក្ភាពថា េិ ទិ ធរបេ់ អនក្ក្ន៊ុងការច្ក្បើ ក្បាេ់ ច្េវាក្មមរ បេ់ ក្ក្ុមហ៊ុ ន SMG នឹ ង
បញ្ចប់ភាលមៗ ច្ៅច្ពលអនក្បាំ

នច្លើវ ិធានទាំងច្នេះ ច្ហើយថា ក្ក្ុមហ៊ុន SMG មានឆនាទន៊ុ េិទិក្
ធ ៊ុងការ
ន

បញ្ចប់ការឆូ លច្ៅច្ក្បើ ក្បាេ់ច្េវាក្មមក្ក្ុមហ៊ុន SMG ច្ោយព៊ុាំចាាំបាឆ់មានការជូនែាំណ្ឹងបចនថមច្
ក្បេិ នច្បើ អន ក្បាំ

នច្លើ ល ក្ខ ខ ណ្ឌតក្មូ វ

ឬការគមឃាត់ ណាមួ យចែលមានចឆងច្ៅក្ន៊ុ ងលក្ខ ខណ្ឌ
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ើយ

ក្ក្ុមហន
៊ុ ឬច្ៅក្ន៊ុងលក្ខខណ្ឌបចនថមចែលមានជាធរមានណាមួយ។ អនក្បានឯក្ភាពបចនថមច្ទៀតក្ន៊ុងការ
ក្បេល់ក្ត ប់ ច្ៅវ ិញ ឬបាំ ផ្ទលញច្ចាលនូ វេាំ ច្ៅថ្តឆមលងដនឯក្សារច្ៅច្លើច្េហទាំ ព័រចែលអនក្បាន
បច្ងកើត ក្បេិនច្បើ ក្ក្ុមហ៊ុនច្យើងច្េនើេ៊ុាំឲ្យអនក្ច្ធវើការល៊ុបច្ចាល។
ការច្ក្បើ ក្បាេ់ចែលោមនការអន៊ុ ញ្ជញត និងការច្ក្បើ ក្បាេ់ព៊ុាំបានក្តឹមក្តូវដនច្េវាក្មមរបេ់ក្ក្ុមហ៊ុន SMG
ក្តូវបានគមឃាត់ជាោឆ់ខាត ច្ហើយអនក្ក្តូវក្បឈមម៊ុ ខច្ៅនឹងការទមទរេាំណ្ងរែាបបច្វណ្ីេក្មាប់
ការខូ ឆខាត និង/ឬបណ្ឹត ងក្ពហមទណ្ឌ។ ក្ក្ុមហ៊ុន SMG រក្ាេិទិក្
ធ ៊ុងការរាយការណ្
ន
៍ អាំ ពីការបាំ

នច្លើ

លក្ខខណ្ឌក្ក្ុមហ៊ុន ឬការច្ក្បើ ក្បាេ់ចែលោមនការអន៊ុញ្ជញត ឬការច្ក្បើ ក្បាេ់ព៊ុាំបានក្តឹ មក្តូវដនច្េវាក្មម
របេ់ក្ក្ុមហ៊ុន SMG ច្ៅកាន់ អាជាាធរអន៊ុ វតតឆាប់ ។ ច្ៅក្ន៊ុងក្រណ្ីចែលមានការច្ក្បើ ក្បាេ់ោមនការ
អន៊ុញ្ជញត ឬការច្ក្បើ ក្បាេ់ព៊ុាំបានក្តឹ មក្តូវដនច្េវាក្មមរបេ់ក្ក្ុមហ៊ុន SMG េិទិរធ បេ់អនក្ក្ន៊ុងការច្ក្បើ ក្បាេ់
ច្េវាក្មមរបេ់ក្ក្ុមហ៊ុន SMG នឹងក្តូវបញ្ចប់ភាលមៗ ច្ហើយក្ក្ុមហ៊ុន SMG អាឆបិទមិ នឲ្យអនក្ឆូលច្ៅ
ច្ក្បើ ក្បាេ់ច្េវាក្មមណាមួយរបេ់ក្ក្ុមហ៊ុន SMG ច្ោយោមនការជូ នែាំ ណ្ឹងច្នាេះច្ទ។
ទាំនួលខ៊ុេក្តូវរបេ់អក្
ន េក្មាប់ដថ្លឆាំណាយ ដថ្លច្េវា និងដថ្លឆាំណាយែដទច្ផ្សងច្ទៀតចែល
ការច្ក្បើក្បាេ់ច្េវាក្មមរបេ់ក្ក្ុមហន
៊ុ SMG (រួមទាំងដថ្លច្េវាច្ផ្ាើសារជាអក្សរផ្ងចែរ)។

ក្់ព័នន
ធ ឹង

អនក្មានទាំនួល

ខ៊ុ េក្តូវផ្ទតឆ់ ម៊ុខេក្មាប់ ដថ្លបនទ៊ុក្ ដថ្លច្េវា និ ងដថ្លឆាំណាយែដទច្ផ្សងច្ទៀតណាមួ យឬទាំងអេ់ចែល
ក្់ ព័នធនឹងការច្ក្បើ ក្បាេ់ច្េវាក្មមរបេ់ក្ក្ុមហ៊ុន SMG។ ក្បេិនច្បើ អនក្ឆូ លច្ៅកាន់ និ ងច្ក្បើ ក្បាេ់

ច្េវាក្មមរបេ់ក្ក្ុមហ៊ុន SMG ច្ៅច្លើទូរេពទសាមតហវូន ចថ្បផ្លីត ឬឧបក្រណ្៍ឆល័តែដទច្ផ្សងច្ទៀត

របេ់អក្
ន អនក្ក្តូវមានច្េវាអ៊ុីនធឺណ្ិតឥតចខសតាមរយៈក្បព័នធ Wi-Fi ឬក្ក្ុមហ៊ុនផ្តល់ច្េវាទូ រេពទចែល
ឆូ លរួម។ ច្េវាជាក្់លាក្់មួយឆាំ នួន អាឆតក្មូវឲ្យមានេមតថភាពបញ្ូា នសារជាអក្សរ (SMS ឬ MMS)។

អនក្យល់ក្ពមថា អនក្មានទាំ នួលខ៊ុេក្តូវផ្ទតឆ់ម៊ុខេក្មាប់សារក្េប់ ក្បច្េទ និងការកាត់ក្បាក្់ក្៊ុងទិ
ន នន
ន ័យ
ច្ោយក្ក្ុមហ៊ុនផ្តល់ច្េវាទូរេពទរបេ់អនក្។ ច្យើងព៊ុាំ បានក្ាំណ្ត់ការកាត់ក្បាក្់ោឆ់ច្ោយច

ក្េក្មាប់

ច្េវាច្ផ្ាើសារជាអក្សរ ចែលច្យើងអាឆផ្តល់ជូនច្នាេះច្ទ ប៉ា៊ុ ចនតច្យើងអាឆអន៊ុ វតតអក្តាតដមលសារនិ ងទិនន
ន ័ យ។
រាល់ដថ្លឆាំណាយទាំងអេ់ ក្តូវទូ ទត់ និ ងក្តូវបង់ ក្បាក្់ច្ៅឲ្យក្ក្ុមហ៊ុនផ្តល់ច្េវាទូ រេពទរបេ់អនក្។ េូម
ទាំ នាក្់ទាំនងក្ក្ុមហន
៊ុ ផ្តល់ច្េវាទូ រេពទរបេ់អនក្េក្មាប់េច្ក្មាងតដមលនិងព័ត៌មានលមែិត។ ក្ក្ុមហ៊ុន SMG
មិ នទទួ លខ៊ុ េក្តូវឆាំ ច្

េះការយឺតោ៉ា វច្ៅក្ន៊ុងការច្ផ្ាើសារជាអក្សរ ឬការខក្ខានណាមួ យក្ន៊ុងការផ្តល់

សារជាអក្សរច្នាេះច្ទ ច្ោយសារការផ្តល់សារច្នេះេឺអាស្េ័យច្លើែាំច្ណ្ើរការែ៏មានេិទភា
ធ ពដនការបញ្ូា ន
ព័ត៌មានរបេ់ក្ក្ុមហ៊ុនផ្តល់ច្េវាទូ រេពទរបេ់អនក្។ សារជាអក្សរ អាឆនឹងមិ នមានលទធភាពច្ក្បើ ក្បាេ់
បានច្ៅក្េប់ទីក្ចនលងក្េប់ច្ពលច្វលាទាំងអេ់ច្នាេះច្ទ។
ផ្លវិបាក្ដនការក្ពមច្ក្ពៀងរបេ់អនក្ក្ន៊ុងការច្ក្ជើ េច្រើេច្ែើ មបីទទួ លសារជាអក្សរ។ ច្ៅច្ពលចែលអនក្

ច្ក្ជើ េច្រ ើេទទួលយក្សារជាអក្សរពីក្ក្ុមហ៊ុនច្យើង ភាពញឹក្ញាប់ដនសារជាអក្សរចែលច្យើងច្ផ្ាើច្ៅអនក្
នឹងអាស្េ័យច្លើក្បតិបតតិការរបេ់អក្
ន ជាមួយក្ក្ុមហ៊ុនច្យើង។

តាមរយៈការយល់ក្ពមច្ែើមបីទទួលយក្

សារជាអក្សរ អនក្ែឹ ងនិ ងយល់ក្ពមថា ក្ក្ុមហ៊ុន SMG អាឆច្ក្បើ ក្បាេ់ក្បព័ នធច្ៅទូ រេពទច្ោយេវ័យ
ក្បវតតិច្ែើ មបីច្ផ្ាើសារជាអក្សរច្ៅអនក្

ច្ហើយអនក្បនតយល់ែឹងច្ទៀតថា
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ការយល់ក្ពមទទួ លយក្សារជា

អក្សររបេ់អក្
ន

េឺព៊ុាំចមនជាការតក្មូវចាាំបាឆ់ច្ែើមបីឲ្យអនក្ទទួលបានការអន៊ុញ្ជញតច្ែើមបីទិញទាំនិញឬច្េវា

ក្មមក្ក្ុមហន
៊ុ ច្នាេះច្ទ។
5.4. ការផ្តល់ព័ត៌មាន។ ពីច្ពលមួ យច្ៅច្ពលមួ យ ក្ក្ុមហ៊ុន SMG អាឆផ្តល់ឱកាេជាច្ក្ឆើនេក្មាប់អនក្ និង
អនក្ច្ក្បើ ក្បាេ់ែដទច្ផ្សងច្ទៀតច្ែើមបីច្ធវើការបច្ង្ហាេះ ឬបញ្ូច នការក្ាំ ណ្ត់ពិន៊ុទ មិ តិច្េនើេ៊ុាំ មតិ ចក្លមែច្លើវ ីច្ែអូ
េាំនិតច្ោបល់ ក្ាំ ណ្ត់េមាគល់ ច្ោលេាំនិត ឬព័ត៌មាននិ ងឯក្សារែដទច្ផ្សងច្ទៀតច្ៅកាន់ ឬតាមរយៈ
ច្េវាក្មមក្ក្ុមហ៊ុន SMG (ច្ៅជារួមថា " ការផ្តលព
់ ័ត៌មាន")។
អនក្នឹ ងក្តូវមានទាំនួលខ៊ុ េក្តូវផ្ទតឆ់ម៊ុខឆាំ ច្

េះការផ្តល់ព័ត៌មានរបេ់អនក្ និងផ្លវ ិបាក្នានាពីការក្បេល់

និងបច្ង្ហាេះការផ្តល់ព័ត៌មានច្នេះ។ អនក្នឹងក្តូវមានទាំ នួលខ៊ុ េក្តូវផ្ទតឆ់ម៊ុខេក្មាប់ការខូ ឆខាតណាមួ យ
ចែលបងកច្

ើងច្ោយការបាំ

នច្លើេិទិថ្
ធ តឆមលង េិទិមា
ធ ច េ់ក្មមេិទិ ធ ឬច្ក្ោេះថានក្់ែដទច្ផ្សងច្ទៀតណា

មួ យច្ក្ើ តច្ឆញពីការផ្តល់ព័ត៌មានរបេ់អក្
ន ។ ច្ៅច្ពលក្បេល់ ឬបច្ង្ហាេះខលឹមសារផ្តល់ព័ត៌មានច្នេះ អនក្ក្តូវ
ក្ាំ ណ្ត់តាមលទធភាពចែលអាឆច្ធវើច្ៅបាននូ វឆាំ នួនទិ នន
ន ័ យផ្ទទល់ខួនចែលអន
ល
ក្ផ្តល់ឲ្យ ច្ោយសារការផ្តល់
ព័ត៌មានច្នេះ អាឆច្ធវើការតភាាប់ ច្ៅអនក្បានអាស្េ័យច្ៅច្លើព័ត៌មានលមែិតចែលអនក្បានផ្តល់ជូន។

តាមរយៈការច្ផ្ាើ ការបច្ង្ហាេះ ឬការបញ្ូា នការផ្តល់ព័ត៌មានច្ៅកាន់ ក្ក្ុមហ៊ុន SMG (និ ង/ឬប៊ុ េគលចែល
ទទួ លបានការចាត់ តាាំងរបេ់ច្យើង) ឬចផ្នក្ណាមួ យដនច្េវាក្មមរបេ់ក្ក្ុមហ៊ុន SMG អនក្បានផ្តល់
េិទិ ធជាេវ័យក្បវតតិ ឬធានាថា អនក្និ ងមាចេ់ដនឯក្សារចែលអនក្បានក្បេល់ជូន ពិ តជាបានផ្តល់ការ
អន៊ុ ញ្ជញតែល់ក្ក្ុមហ៊ុន SMG និងអនក្ទទួលបានការចាត់តាាំងរបេ់ក្ក្ុមហ៊ុននូ វេិទិជា
ធ េក្ល មិនផ្ទតឆ់ម៊ុខ
េិទិផ្
ធ ល
ត ់អាជាាប័ ណ្ណបនត (តាមរយៈក្ក្មិតច្េវាក្មមជាច្ក្ឆើ ន) េិទិចធ ែលអាឆច្ផ្ទរបនតបាន េិទិច្ធ ក្បើ ក្បាេ់
ច្ោយមិ នជាប់ ក្មមេិទិ ធបញ្ជញ េិទិ ធជាអឆិ ដ្នតយ៍ និ ងេិទិ ធចែលមិ នអាឆែក្ហូតបាន ច្ែើ មបីច្ក្បើ ក្បាេ់
ផ្លិតច្

ើងវ ិញ ផ្តល់អាជាាប័ ណ្ណបនត (តាមរយៈក្ក្មិ តច្េវាក្មមជាច្ក្ឆើ ន) ចឆក្ចាយបនត បច្ងកើតសានដែ

ច្ឆញពី ឬអន៊ុ វតត ឬបញ្ូច លនូ វការផ្តល់ព័ត៌មានរបេ់អក្
ន (ទាំងស្េុង ឬច្ោយចផ្នក្) ច្ៅក្ន៊ុងសារព័ត៌មាន
ណាមួ យចែលមានច្េសាគល់ក្៊ុងច្ពលបឆច
ន
៊ុបបននច្នេះ ឬក្តូវបានបច្ងកើតច្ ើងច្ៅច្ពលច្ក្កាយច្ទៀត េក្មាប់
ច្ោលបាំ ណ្ងណាមួ យជាលក្ខណ្ៈ

ណ្ិជាក្មមឬច្ផ្សងច្ទៀត ច្ោយព៊ុាំ មានការទូ ទ ត់ េាំណ្ងជូ នអនក្

ច្នាេះច្ទ។ ក្ន៊ុងន័ យមា៉ា ងច្ទៀត ក្ក្ុមហ៊ុន SMG មានេិទិជា
ធ េវ័យក្បវតតិក្៊ុងការច្ក្បើ
ន
ក្បាេ់ការផ្តល់ព័ត៌មាន
របេ់អក្
ន -- រួមទាំងការផ្លិតសារច្ ើងវ ិញ ការបច្ញ្ចញព័ត៌មាន ការច្បាេះព៊ុ មផ្
ព ាយ ឬការផ្សពវផ្ាយ
ការផ្តល់ព័ត៌មានរបេ់អក្
ន -- ច្ៅក្េប់ទីក្ចនលង ក្េប់ច្ពលច្វលា តាមមច្ធាបាយណាមួយ និងេក្មាប់
ច្ោលបាំណ្ងណាមួ យច្ោយព៊ុាំចាាំបាឆ់បង់ដថ្លច្េវាឬជាប់កាតពវក្ិឆណា
ច
មួ យជាមួ យអនក្ច្នាេះច្ទ។ អនក្ក្៏
បានអន៊ុ ញ្ជញតឲ្យអនក្ច្ក្បើ ក្បាេ់ច្ផ្សងច្ទៀតឆូ លច្ៅកាន់ ពិ និតយច្មើ ល រក្ាទ៊ុ ក្ ឬបច្ងកើតច្

ិ នូ វការ
ើ ងវញ

ផ្តល់ព័ត៌មានរបេ់អក្
ន េក្មាប់ការច្ក្បើ ក្បាេ់ផ្ទទល់ខួនរបេ់
ល
អក្
ន ច្ក្បើ ក្បាេ់ច្នាេះច្ទ។ អនក្បានផ្តល់េិទិែ
ធ ល់

ក្ក្ុមហ៊ុន SMG (និង/ឬអនក្ចែលទទួ លបានការចាត់តាាំងពីក្ក្ុមហ៊ុន) ច្ែើ មបីច្ធវើការច្ក្បើ ក្បាេ់ការផ្តល់
ព័ត៌មានរបេ់អក្
ន េក្មាប់ច្ោលបាំណ្ងណាមួយច្ៅក្េប់ទីក្ចនលង។ មិនថាេថិតច្ក្កាមកាលៈច្ទេៈណា
ច្នាេះច្ទ អនក្ព៊ុាំមានេិទិទ
ធ ទួលបានការទូទត់ក្បាក្់ក្បច្េទណាមួ យច្
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(និ ង/ឬអនក្ចែលទទួ លបានការចាត់ តាាំងពី ក្ក្ុមហ៊ុ ន) ច្ក្បើ ក្បាេ់ ការផ្តល់ព័ត៌មានណាមួ យរបេ់ អនក្។
ក្េប់ការផ្តល់ព័ត៌មានទាំងអេ់ ក្តូវចាត់ទ៊ុក្ថាមិនចមនជាការេមាាត់ និងមិនមានមាចេ់ក្មមេិទិ ច្ធ
ការផ្តល់ព័ត៌មានចែលអនក្បច្ង្ហាេះ អាឆនឹងក្តូវបង្ហាញជាសាធារណ្ៈ។
ការរ ាំពឹ ងទ៊ុក្ពី េិទិឯ
ធ ក្ជនភាព

ើយ។

អនក្ទទួលសាគល់ថា អនក្ព៊ុាំមាន

ក្់ព័នន
ធ ឹងការផ្តល់ព័ត៌មានណាមួយរបេ់អក្
ន ច្នាេះច្ទ។

អនក្បនតទទួល

សាគល់ ច្ទៀតថា អនក្បានផ្តល់ព័ត៌មានច្នាេះច្ោយេម័ក្េឆិ តត និ ងទទួ លយក្គនិ េ័យច្ោយខលួនឯង។

អនក្េបបីក្តូវមានេ៊ុេវ ិនិឆ័យ
េ ក្តឹ មក្តូវ ច្ៅច្ពលបច្ង្ហាេះព័ត៌មាន ក្ាំណ្ត់េមាគល់ ឬខលឹមសារែដទច្ផ្សង
ច្ទៀត

ក្់ព័នន
ធ ឹងក្ក្ុមហ៊ុន SMG អតិថ្ិជនរបេ់ក្ក្ុមហ៊ុន SMG ឬអងគភាព ឬប៊ុ េល
គ ែដទច្ផ្សងច្ទៀត។

អនក្អាឆក្តូវមានទាំ នួលខ៊ុ េក្តូវផ្លូវឆាប់េក្មាប់ការខូ ឆខាតណាមួ យចែលច្ក្ើ តមានឆាំ ច្
ក្ក្ុមហ៊ុន SMG ឬភាេីទីបី ចែលបងកច្

េះអនក្ច្ក្បើ ក្បាេ់

ើងច្ោយការការផ្តល់ព័ត៌មានណាមួយរបេ់អក្
ន ចែលមានលក្ខណ្ៈ

ជាការបរ ិគរច្ក្រ ិ៍ ត ឬអាឆច្ចាទក្បកាន់តាមផ្លូវឆាប់បាន។ ច្ៅច្ពលបច្ង្ហាេះការផ្តល់ព័ត៌មាន អនក្អាឆ
ច្ក្ជើ េច្រ ើេោក្់តាំណ្ភាាប់ ការផ្តល់ព័ត៌មានរបេ់អក្
ន ជាមួយនឹងច្្មេះអនក្ច្ក្បើ ក្បាេ់របេ់អនក្ ឬច្្មេះ
ច្ៅច្ក្ៅណាមួ យ ច្លើ ក្ ចលងចតឆាប់ ជាធរមានច្ៅក្ន៊ុងក្បច្ទេចែលអនក្សានក្់ ច្ៅតក្មូ វឲ្យមានការ
អន៊ុ វតតច្ផ្សងពី ច្នេះ។

ក្ក្ុមហ៊ុ ន SMG ព៊ុាំ ទាំនួលខ៊ុ េក្តូវផ្លូ វឆាប់ េ ក្មាប់ ការក្បេល់ ព័ត៌មានណាមួ យច្ធវើច្

ើ ង ច្ោយអនក្ច្ក្បើ

ក្បាេ់ច្នាេះច្ទ ច្បើ ច្ទេះបីជាការផ្តល់ព័ត៌មានច្នាេះមានលក្ខណ្ៈជាការបរ ិគរច្ក្រ ត៍ ឬអាឆច្ចាទក្បកាន់
បានក្៏ច្ោយ។ ក្ក្ុមហ៊ុន SMG ព៊ុាំទទួ លខ៊ុេក្តូវ ឬព៊ុាំោាំក្ទឆាំ ច្

េះទេសនៈយល់ច្

ើញ េាំនិតច្ោបល់ ឬ

អន៊ុ សាេន៍នានាចែលបានបច្ង្ហាេះ ឬក្បេល់ជូនច្ៅកាន់ ឬតាមរយៈច្េវាក្មមក្ក្ុមហ៊ុន SMG ច្នាេះច្ទ។
ជាពិ ច្េេ ក្ក្ុមហ៊ុន SMG េូមបែិ ច្េធមិ នទទួ លខ៊ុ េក្តូវច្ទេះច្ោយចផ្នក្ឬទាំងស្េុងក្តីឆាំច្

េះការ

ក្បេល់ព័ត៌មានចបបច្នាេះច្ទ។ ក្ក្ុមហ៊ុន SMG ព៊ុាំបានបញ្ជ
ា ក្់ ឬច្ផ្ទៀងផ្ទទត់ប៊ុេគលិក្លក្ខណ្ៈ សាវតារ ឬ
េមតថភាពរបេ់អនក្ច្ក្បើ ក្បាេ់ ឬព័ ត៌មានចែលពួ ក្ច្េបច្ង្ហាេះច្ៅកាន់ ឬតាមរយៈច្េវាក្មមណាមួ យ
របេ់ក្ក្ុមហ៊ុន SMG ច្នាេះច្ទ។ ែូ ឆច្នេះ ក្ក្ុមហ៊ុន SMG េូមទទូ ឆឲ្យអនក្មានការេិ តពិ ចារណា និ ងមាន
េ៊ុេវ ិនិឆ័យ
េ ក្ន៊ុងការច្រៀបឆាំការផ្តល់ព័ត៌មានរបេ់អក្
ន ។
តាមរយៈការបច្ង្ហាេះការផ្តល់ព័ត៌មានណាមួ យ អនក្យល់ ក្ពម អេះអាង និ ងធានាថា ការផ្តល់ព័ត៌មាន
របេ់អក្
ន ៖

a. ពិតជាក្តឹមក្តូវ និងឆាេ់លាេ់ក្បាក្ែចមន។
b. មានជាប់
c. ព៊ុាំ រច្ាំ លាេបាំ

ក្់ព័នច្ធ ៅនឹងក្បធានបទ ឬមូលបទដនច្េវាក្មមរបេ់ក្ក្ុមហ៊ុន SMG។
ន ព៊ុាំ មានលក្ខណ្ៈមិ នេមរមយ ឬបាំ

នី យបក្តតក្កក្មម ខលឹមសារអតថបទ ការេមាាត់

នែល់ េិទិ ធថ្តឆមលង

ណ្ិជាក្មម េិទិឯ
ធ ក្ សាធារណ្ៈ មាចេ់ក្មមេិទិ ធ េិទិ ធ

ក្ន៊ុងក្ិ ឆេ
ច នា ឬេិទិែ
ធ ដទច្ផ្សងច្ទៀតរបេ់ភាេីទីបីច្នាេះច្ទ។
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ណ្ិជាេញ្ជញ ក្បកាេ

d. ព៊ុាំមានព័ ត៌មានណាមួ យចែលក្ាំ ណ្ត់អតតេញ្ជញណ្ប៊ុេល
គ ណាមានក្់ ឬព័ ត៌មានចែលអាឆរួមបញ្ូច លនូវ
ទិននន័យផ្ទទល់ខួនរបេ់
ល
ប៊ុេល
គ ណាមានក្់

ច្លើក្ចលងចតអនក្មានការយល់ក្ពមជាលាយលក្ខណ្៍អក្សរ

ពីប៊ុេល
គ រូបច្នាេះច្ទជាម៊ុន។

e. ព៊ុាំមានការទមទរចែលព៊ុាំ មានការចាាំបាឆ់ណាមួយអាំពីភាេីទីបី ឬផ្លិតផ្ល ឬច្េវាក្មមរបេ់ភាេីទីបី។
f.

ិ៍ ត
ព៊ុាំមានការមតិ ច្ោបល់មានលក្ខណ្ៈជាការមួ លបង្ហកឆ់ ការបងខូឆច្ក្រច្្
ម េះ មិនពិត បាំ ភាន់ អេ៊ុរេ
អាេអាភាេ រូបភាពអាេអាភាេ អាំ ច្ពើហិងា ភាពងប់ងល់នឹងសាេនា ោមនការលាក្់ បាាំងផ្លូវ
ច្េទ មានការេែប់ ការបាំ

របាំ

ន ការេាំរាមក្ាំ ចហង ការច្បៀតច្បៀន ការក្បឆាំងនឹងេងគម ឬខលឹមសារ

ែដទច្ផ្សងច្ទៀតអាឆបងកច្ក្ោេះថានក្់ ឬអាឆរ ាំពឹ ងថានឹ ងបងកច្ក្ោេះថានក្់ែល់ប៊ុេគលឬអងគភាពណាមួយ។

g. ព៊ុាំមានលក្ខណ្ៈខ៊ុ េឆាប់ និងព៊ុាំ បានច្លើក្ទឹក្ឆិ តត ឬោាំក្ទែល់េក្មមភាពខ៊ុេឆាប់ ឬការពិ ភាក្ា
អាំពីេក្មមភាពខ៊ុេឆាប់ជាមួ យនឹងច្ោលបាំ ណ្ងក្ន៊ុងការក្បក្ពឹតិអ
ត ាំ ច្ពើខ៊ុេឆាេ់ទាំងច្នាេះ។

h. ព៊ុាំមានលក្ខណ្ៈ

ណ្ិជាក្មម ឬ

ក្់ព័នន
ធ ឹ ងអាជី វក្មម និងព៊ុាំ ច្ឃាេនា

ណ្ិជាក្មម ឬផ្តល់ការលក្់

ផ្លិតផ្ល ឬច្េវាក្មមណាមួ យ (មិនថាេក្មាប់ក្បាក្់ឆាំច្ណ្ញ ឬអត់ច្នាេះច្ទ) ឬច្ែើ មបីច្ឃាេនា
ែល់អក្
ន ែដទ (រូមទាំងការច្ឃាេនាេក្មាប់ការបរ ិចាចេ ឬវ ិភាេទនែដទច្ផ្សងច្ទៀត)។

i.

ព៊ុាំមានផ្ទ៊ុក្ច្ៅច្ោយច្មច្រាេ ឬេមាេធាត៊ុច្ក្ោេះថានក្់ច្ផ្សងច្ទៀត ឬច្ធវើឲ្យភាពរច្ញ៉ារដញ៉ា ខូឆខាត ឬ
បាំ ផ្ទលញែល់ច្េវាក្មមរបេ់ក្ក្ុមហ៊ុន SMG ឬបណា
ត ញភាាប់ណាមួយ ឬការរ ាំខានែល់ការច្ក្បើ ក្បាេ់ឬ
ការអាស្េ័យផ្លរបេ់ប៊ុេល
គ ឬអងគភាពែដទច្ផ្សងច្ទៀតដនច្េវាក្មមរបេ់ក្ក្ុមហ៊ុន SMG។ និង

j.

អន៊ុ ច្លាមច្ៅតាមឆាប់ បទបបញ្ញតិ ត វ ិធាន ច្ោលនច្ោបាយ និ ងលក្ខខណ្ឌក្ិឆេ
ច នាចែលមានជា
ធរមាន

ក្់ ព័នន
ធ ឹងការផ្តល់ព័ត៌មានរបេ់អនក្ និង

អនក្បានបច្ង្ហាេះព័ត៌មាន ឬផ្តល់នូវព័ត៌មាន

ក្់ព័នន
ធ ឹងច្េវាក្មមរបេ់ក្ក្ុមហ៊ុន SMG ចែល

ក្់ ព័នធ រួមទាំងការរ ឹតបណ្ឹត ងអាំពីអាយ៊ុផ្ងចែរ។

អនក្បានទទួ លសាគល់ និងឯក្ភាពថា ក្ក្ុមហ៊ុន SMG មានេិទិ ធ (ចតមិនចមនជាកាតពវក្ិឆ)ច ក្ន៊ុងការចក្ចក្ប
ែក្ច្ឆញ ឬបែិ ច្េធមិ នបច្ង្ហាេះ ឬអន៊ុ ញ្ជញតឲ្យមានការបច្ង្ហាេះនូ វការផ្តល់ព័ត៌មានណាមួ យច្នាេះច្ទ។
ក្ក្ុមហ៊ុន SMG ព៊ុាំមានទទួលខ៊ុ េក្តូវ និ ងមិនទទួលខ៊ុេក្តូវឆាំ ច្

េះការផ្តល់ព័ត៌មានណាមួយចែលបាន

បច្ង្ហាេះច្ោយអនក្ ឬភាេីទីបីណាមួយច្នាេះច្ទ។ ក្ក្ុមហ៊ុន SMG មិនអាឆឬព៊ុាំធានាថា ក្េប់អនក្ច្ក្បើ ក្បាេ់
ទាំងអនក្េ៊ុទធចតបានអន៊ុ ច្លាមច្ៅតាមបញ្ញតិទ
ត ាំងច្នេះច្នាេះច្ទ ច្ហើយរវាងអនក្និងក្ក្ុមហ៊ុន SMG អនក្ទទួល
យក្គនិេ័យដនច្ក្ោេះថានក្់ទាំងអេ់ ឬរបួ េសានមចែលបងកច្

ើងពីការមិនអន៊ុ វតតច្ៅតាមលក្ខខណ្ឌទាំង

ច្នេះ។
ក្ក្ុមហ៊ុន SMG េូមច្លើក្ទឹ ក្ឆិតអ
ត នក្ឲ្យកាត់បនថយការបច្ញ្ចញទិ នន
ន ័ យផ្ទទល់ខួនឲ្យបានតិ
ល
ឆតួឆបាំ ផ្៊ុត
ច្ៅក្ន៊ុងការផ្តល់ព័ត៌មានរបេ់ អនក្ ច្ោយសារមន៊ុ េសែដទច្ផ្សងច្ទៀតអាឆច្មើ លច្ ើ ញ និ ងច្ក្បើ ក្បាេ់
ទិននន័យផ្ទទល់ខួនច្ៅក្ន
ល
៊ុងការផ្តល់ព័ត៌មានរបេ់អនក្។ ក្ក្ុមហ៊ុន SMG ព៊ុាំទទួលខ៊ុេក្តូវឆាំ ច្ េះព័ ត៌មាន
ណាមួយចែលអនក្បានច្ក្ជើេច្រ ើេច្ែើមបីបង្ហាញតាមរយៈការផ្តល់ព័ត៌មានរបេ់អនក្ច្នាេះច្ទ។
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6. ច្េហទាំព័រ និងច្េវាក្មមរបេ់ភាេីទីបី
ច្េវាក្មមរបេ់ក្ក្ុមហ៊ុន SMG អាឆមានផ្ទ៊ុក្ច្ៅច្ោយែាំ ណ្ភាាប់ច្ៅកាន់ ច្េហទាំព័រច្េវាក្មមរបេ់ភាេីទីបី
រួមបញ្ូច លទាំងបណា
ត ញសារព័ត៌មានេងគម (ច្ៅជារួមថា “ច្េវាតាំណ្ភាាប់”)។ ច្េវាតាំ ណ្ភាាប់ មិ នេថិតច្ក្កាម
ការក្េប់ ក្េងរបេ់ក្ក្ុមហ៊ុន SMG ច្នាេះច្ទ ច្ហើយក្ក្ុមហ៊ុន SMG មិនទទួលខ៊ុ េក្តូវឆាំ ច្

េះច្េវាតាំណ្ភាាប់

ឬេក្មាប់ព័ត៌មានណាមួ យ ឬឯក្សារណាមួ យ ឬទក្មង់ណាមួ យដនការផ្តល់ព័ត៌មានចែលទទួ លបានពីច្េវា
តាំ ណ្ភាាប់ ណាមួ យ ច្
ឆាំ ច្

ើ យ។ ភាពផ្ទតឆ់ ម៊ុខដនតាំ ណ្ភាាប់ ព៊ុាំ មិនេាំ ច្ៅែល់ កា រោាំ ក្ទរបេ់ ក្ក្ុមហ៊ុ ន SMG

េះច្េវាតាំ ណ្ភាាប់ ឬការជាប់ព័នណា
ធ
មួ យជាមួ យក្បតិ បតតិក្រដនច្េវាតាំ ណ្ភាាប់ ច្នាេះច្ទ។ ក្ក្ុមហ៊ុន SMG

ព៊ុាំបានច្ធវើការច្េ៊ុើបអច្ងកត បញ្ជ
ា ក្់ ឬក្េប់ ក្េងច្លើច្េវាតាំ ណ្ភាាប់ច្នាេះច្ទ។ ក្ក្ុមហ៊ុន SMG ភាាប់តាំណ្ភាាប់
ច្ៅកាន់ច្េវាតាំ ណ្ភាាប់េក្មាប់ភាពង្ហយស្េួលរបេ់អនក្ចតប៉ា៊ុ ច្ណាណេះ។ អនក្ឆូ លច្ៅច្ក្បើ ក្បាេ់ច្េវាតាំ ណ្ភាាប់
ច្ោយក្បឈមនឹងគនិេ័យច្ោយខលួនឯង។

7. េ៊ុពលភាពដនក្ិឆេ
ច នា ការបែិច្េធឆាំច្

េះការធានារា៉ា ប់រង និងចែនក្ាំណ្ត់ដនទាំនួលខ៊ុេក្តូវ

ក្ក្ុមហ៊ុន SMG ធានាថា ក្ក្ុមហ៊ុន SMG មានេ៊ុពលភាពក្ន៊ុងការឆ៊ុ េះក្ិឆេ
ច នាក្ន៊ុងលក្ខខណ្ឌរបេ់ក្ក្ុមហ៊ុន

និ ងមានអាំ ណាឆផ្លូវឆាប់ ច្ែើ មបីច្ធវើការឆ៊ុ េះក្ិ ឆចេនាច្នេះ។ អនក្ធានាថា អនក្មានេ៊ុ ពលភាពក្ន៊ុងការឆ៊ុេះក្ិ ឆច
េនាក្ន៊ុងលក្ខខណ្ឌរបេ់ក្ក្ុមហ៊ុន និងមានអាំណាឆផ្លូវឆាប់ច្ែើមបីច្ធវើការឆ៊ុ េះក្ិ ឆេ
ច នាច្នេះ។

ច្លើក្ចលងចតមានចឆក្ោ៉ា ងឆាេ់ច្ៅចផ្នក្ខាងច្លើ ច្េវាក្មមរបេ់ក្ក្ុមហន
៊ុ SMG ក្តូវបានផ្តលជ
់ ូន "តាម
លក្ខណ្ៈចែលស្សាប់" និង “តាមលក្ខខណ្ឌចែលមាន” ច្ោយោមនការធានា ការបញ្ជ
ា ក្់ ឬការបក្ស្សាយណា
មួយច្នាេះច្ទ។ ក្ក្ុមហ៊ុន SMG ព៊ុាំបានច្ធវើការអេះអាង ឬការធានាឆាំ ច្

េះភាពក្តឹ មក្តូវ ភាពអាឆច្ជឿទ៊ុ ក្ឆិតបា
ត ន

ភាពច្ពញច្លញ ឬច្ពលច្វលាដនខលឹមសាររបេ់ក្ក្ុមហ៊ុន SMG ឬលទធផ្លចែលអាឆទទួលបានពីការច្ក្បើ
ក្បាេ់ច្េវាក្មមរបេ់ក្ក្ុមហ៊ុន SMG និ ងខលឹមសារព័ត៌មានរបេ់ក្ក្ុមហ៊ុន SMG។ ការច្ក្បើ ក្បាេ់ច្េវាក្មម និង
ខលឹមសារព័ត៌មានរបេ់ក្ក្ុមហ៊ុន SMG េឺជាក្បឈមនឹងគនិេ័យច្ោយខលួនអនក្ផ្ទទល់។ ការផ្ទលេ់បូរត អាឆក្តូវ
បានច្ធវើច្

ើងតាមច្ពលច្វលាឆាំ ច្

េះច្េវាក្មមរបេ់ក្ក្ុមហ៊ុន SMG និងខលឹមសារព័ត៌មានរបេ់ក្ក្ុមហ៊ុន SMG។

ការផ្ទលេ់បូរទាំ
ត ងច្នេះ អាឆក្តូវបានច្ធវើច្

ើងច្ៅក្េប់ ច្ពលច្វលាទាំងអេ់។ ខលឹមសារព័ត៌មានខលេះច្ៅក្ន៊ុងច្េវាក្មម

របេ់ក្ក្ុមហ៊ុន SMG អាឆក្តូវបានផ្តល់ជូនច្ោយភាេីទីបី។ ក្ក្ុមហ៊ុន SMG ព៊ុាំទទួលខ៊ុ េក្តូវេក្មាប់ខឹ ម
ល សារ
ព័ត៌មានរបេ់ភាេីទីពីច្នាេះច្ទ។
ច្េវាក្មមក្ក្ុមហ៊ុន SMG និងខលឹមសារព័ត៌មានរបេ់ក្ក្ុមហ៊ុន SMG ក្តូវបានផ្តល់ជូនតាមមូលោាន “ចែល
មានជាក្់ ចេតង” ច្ោយព៊ុាំមានការធានាខ៊ុ េក្តូវណាមួយច្នាេះច្ទ។ ក្ន៊ុងលក្ខខណ្ឌចែលអន៊ុ ញ្ជញតច្ោយឆាប់
ជាធរមាន ក្ក្ុមហ៊ុន SMG ច្ធវើការបែិ ច្េធជាពិ ច្េេឆាំ ច្ េះក្េប់ការធានា និងលក្ខខណ្ឌក្េប់ ក្បច្េទ រួម
បញ្ូច លទាំងការធានា និ ងលក្ខខណ្ឌដនភាពអាឆជួ យែូ របានចែលអន៊ុ វតត ភាពេមស្េបដនច្ោលបាំណ្ងជាក្់
លាក្់ណាមួ យ េិទិ ធ ការមិនរ ាំច្លាេបាំ នច្លើភាពជាមាចេ់ក្មមេិទិ ធ ឬេិទិរធ បេ់ភាេីទីបី ច្េរ ីភាពពីការមិ ន
បាំផ្ិ ឆ
ល បាំផ្ទលញ ការច្ក្បើ ក្បាេ់ចែលមានោមនភាពរអាក្់ រអួល និងការធានាក្េប់ ក្បច្េទចែលអន៊ុ វតតចាប់ពីអាំ
ច្ពលក្បក្ពឹ តតច្ៅដនការជួញែូ រ ឬរច្បៀបច្ក្បើ ក្បាេ់ការជួញែូ រជាច្ែើ ម។
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ក្ក្ុមហ៊ុន SMG ព៊ុាំច្ធវើការធានាថា (A) ច្េវាក្មមរបេ់ក្ក្ុមហ៊ុន SMG នឹ ងបាំ ច្ពញតាមលក្ខខណ្ឌតក្មូវរបេ់
អនក្ច្នាេះច្ទ (B) ក្បតិ បតតិការដនច្េវាក្មមរបេ់ក្ក្ុមហ៊ុន SMG នឹ ងមិ នមានភាពរអាក្់ រអួ ល និ ងមិ នមានច្មច្រាេ
ឬោមនបញ្ជ
ា ក្ាំហ៊ុេច្ក្ើ តច្

ើង ឬ (C) បញ្ជ
ា ក្ាំ ហ៊ុេនឹងក្តូវបានច្ធវើការចក្តក្មូវ។ ក្បេិនច្បើការច្ក្បើ ក្បាេ់ច្េវា

ក្ក្ុមហ៊ុន SMG ឬខលឹមសារព័ត៌មានរបេ់ក្ក្ុមហ៊ុន SMG នាាំឲ្យមានតក្មូវការជួេជ៊ុ លចថ្ទាំ ឬការផ្ទលេ់បូរត
ឧបក្រណ្៍ ឬបាត់បង់អតថក្បច្ោជន៍ ឬទិននន័យ ក្ក្ុមហ៊ុន SMG នឹ ងមិនទទួលខ៊ុ េក្តូវឆាំ ច្
ទាំ ងច្នាេះច្ទ។ ការផ្តល់ ច្ោបល់ តាម

េះការខាតបង់

ក្យេមតី ឬជាលាយលក្ខ ណ្៍អក្សរ ចែលអន៊ុ ម័ត យល់ ក្ពមច្ោយ

ក្ក្ុមហន
៊ុ SMG ឬទី ភានក្់ង្ហរចែលទទួលបានការអន៊ុញ្ជញតពីក្ក្ុមហ៊ុន ព៊ុាំធានា និងមិ នបច្ងកើតនូ វការធានាណា
មួ យច្ៅច្ពលអនាេតច្នាេះច្ទ។

យ៊ុតាតធិ ការមួ យឆាំ នួនព៊ុាំអន៊ុ ញ្ជញតឲ្យមានភាពផ្ទតឆ់ម៊ុខដនការធានារា៉ា ប់ រងចែល

បានអន៊ុ វតតច្នាេះច្ទ ចែលច្នេះមានន័ យថា ភាពផ្ទតឆ់ម៊ុខចផ្នក្ខលេះ ឬទាំងស្េុងខាងច្លើ អាឆនឹ ងមិនក្តូវបានអន៊ុ វតត
ឆាំ ច្

េះអនក្ច្នាេះច្ទ។

ការច្ក្បើក្បាេ់ច្េវាក្មមរបេ់ក្ក្ុមហន
៊ុ SMG េឺជាគនិេ័យផ្ទទល់ខនរបេ់
អក្
ន ។
ួល

ក្បេិនច្បើអនក្មិនច្ពញឆិតត

នឹងច្េវាក្មមរបេ់ក្ក្ុមហ៊ុន SMG រួមទាំងខលឹមសារច្េវាក្មមរបេ់ក្ក្ុមហ៊ុន SMG ផ្ងចែរ ែាំ ច្ណាេះស្សាយចត
មួ យេត់របេ់អក្
ន េឺឈប់បនតច្ក្បើ ក្បាេ់ច្េវាក្មមរបេ់ក្ក្ុមហ៊ុន SMG។
អនក្ឯក្ភាពថា ច្ទេះក្ន៊ុងក្រណ្ីណាក្៍ច្ោយ ក្៏ក្ក្ុមហ៊ុន SMG ឬភាេីទីបីណាមួយចែលមានច្ោងច្ៅក្ន៊ុង
ច្េវាក្មមណាមួយរបេ់ក្ក្ុមហ៊ុន SMG មិនក្តូវទទួលខ៊ុ េក្តូវ (A) ឆាំ ច្ េះការខូឆខាតក្េប់ ក្បច្េទ រួមទាំង
ការខូ ឆខាតច្ោយផ្ទទល់ ច្ោយក្បច្ោល ពិ ច្េេ ជាក្់ ចេតង ដឆែនយ មិនឆាំ ច្

េះ ឬជាទណ្ឌក្មម ឬក្បច្េទ

ច្ផ្សងច្ទៀតដនការខូ ឆខាត (រួមមានជាអាទិ៍លទធក្មមដនទាំនិញ ឬច្េវាក្មមជាំនួេ ការខាតបង់ក្៊ុងការច្ក្បើ
ន
ក្បាេ់
ទិននន័យ ឬអតថក្បច្ោជន៍ ឬភាពរអាក្់ រអួលចផ្នក្អាជី វក្មម) ច្ទេះបីបងកច្ ើង និងេថិតច្ៅច្ក្កាមនិ យមន័យដន
ការទទួ លខ៊ុ េក្តូវណាមួ យក្៏ ច្ោយ ចែលច្ក្ើ តច្

ើង

ក្់ ព័នធនឹងលក្ខខណ្ឌទាំងអេ់ច្នេះ ឬការច្ក្បើ ក្បាេ់

ឬអេមតថភាពក្ន៊ុងការច្ក្បើ ក្បាេ់ច្េវាក្មមរបេ់ក្ក្ុមហ៊ុន SMG និ ងខលឹមសារព័ត៌មានរបេ់ខួន
ល មិ នថាចផ្ែក្ច្លើ
ការធានាក្ិ ឆចេនា ការររ ឹតបនតឹងទាំ នួលខ៊ុ េក្តូវ ក្ាំ ហ៊ុេរែាបបច្វណ្ី (រួមបញ្ូច លទាំងការច្ធវេក្បចហេ ឬ

េក្មមភាពច្ផ្សងច្ទៀត) ឬនិយមន័យផ្លូវឆាប់ច្ផ្សងច្ទៀត ច្បើ ច្ទេះបី ជាក្ក្ុមហ៊ុន SMG ទទួលបានការចណ្នាាំ
អាំពីលទធភាពដនការខូ ឆខាតទាំងច្នាេះក្៏ច្ោយ (B) ឆាំ ច្
ទាំ ងអេ់ ចែលបងក ច្

ើ ង ឬច្ក្ើ តច្ឆញពី ឬជាប់

េះការតវា៉ា ការទមទរ ឬការខូ ឆខាតែដទច្ផ្សងច្ទៀត

ក្់ ព័នធនឹង ការច្ក្បើ ក្បាេ់ ច្េវាក្មមរ បេ់ ក្ក្ុម ហ៊ុ ន SMG

របេ់អនក្។ ការបែិ ច្េធមិ នទទួ លខ៊ុ េក្តូវ ព៊ុាំ អន៊ុ វតតឆាំច្

េះការទទួ លខ៊ុ េក្តូវចែលច្ក្ើ តច្ឆញពី ការច្ធវញ

ក្បចហេទាំងស្េុងរបេ់ក្ក្ុមហ៊ុនច្យើង ឬការក្បក្ពឹតិខ
ត ៊ុេច្ោយច្ឆតនាច្នាេះច្ទ ច្ហើយនឹងមិ នអន៊ុ វតតឆាំច្

េះ

ខលឹមសារចែលមានការគមឃាត់ច្ោយឆាប់ជាធរមានច្នាេះច្ទ។
ក្បេិនច្បើក្៊ុងមូ
ន លច្ហត៊ុណាមួយចែលការបែិ ច្េធការធានា ឬការក្ាំ ណ្ត់ការទទួ លខ៊ុេក្តូវចែលមានចឆង

ច្ៅក្ន៊ុងមាក្តា 7 ច្នេះព៊ុាំមានេ៊ុពលភាពអន៊ុ វតត ឬព៊ុាំអាឆអន៊ុ វតតបានច្ោយមូ លច្ហត៊ុណាមួយ ច្នាេះទាំ នួលខ៊ុ េ
ក្តូវជាអតិបរមារបេ់ក្ក្ុមហ៊ុន SMG េក្មាប់ក្បច្េទដនការខូឆខាតណាមួយក្ន៊ុងលក្ខខណ្ឌច្នេះ ក្តូវក្ាំ ណ្ត់
ក្តឹ ម $1,000។
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អនក្ទទួលសាគល់និងឯក្ភាពថា ចែនក្ាំណ្ត់ដនទាំនួលខ៊ុេក្តូវចែលមានច្រៀបរាប់ច្ៅខាងច្លើ រួមោនជាមួយនឹ ង
បញ្ជញតតិែដទច្ផ្សងច្ទៀតច្ៅលក្ខខណ្ឌទាំងច្នេះ ចែលក្ាំ ណ្ត់ ពីទាំនួលខ៊ុ េក្តូវ េឺ ជាលក្ខខណ្ឌេាំខាន់ ច្ហើយ
ច្ហត៊ុច្នេះ ក្ក្ុមហន
៊ុ SMG នឹងមិនអាឆផ្តលេ
់ ទ
ិ ិចធ ែលមានចឆងក្នងលក្ខ
ខណ្ឌច្នេះជូនអនក្បានច្ទ ច្លើក្ចលងចត
៊ុ
អនក្មានការក្ពមច្ក្ពៀងឆាំច្

េះចែនក្ាំណ្ត់ច្លើទាំនួលខ៊ុេក្តូវចែលបានបញ្ជ
ា ក្់ពីខាងច្ែើម។

ក្បេិនច្បើអនក្ជាពលរែារេ់ច្ៅក្ន៊ុងរែាកាលីហ័រញា៉ា អនក្ច្ធវើការបែិ ច្េធេិទិរធ បេ់អក្
ន ច្ៅតាមក្ក្មរែាបបច្វណ្ី

របេ់រែាកាលីហ័រវ ញា៉ា មាក្តា 1542 ចែលចឆងថា “ការច្លើក្ចលងច្ទេ ព៊ុាំ មានវ ិសាលភាពក្េបែណ្តប់ច្ៅ
ច្លើបណ្ឹត ងទមទរចែលច្ែើ មបណ្ឹត ងព៊ុាំ បានែឹ ង ឬមានការេងស័យថាមាន

ក្់ ព័នធនឹងខលួនច្ៅក្តឹ មច្ពលដន

ការអន៊ុ វតតកា រច្លើ ក្ ចលងច្ទេច្នាេះ។ ក្បេិ ន ច្បើ ច្ែើ មបណ្ឹ ត ងបានែឹ ង ច្នាេះការច្លើ ក្ ចលងច្ទេច្នាេះ ក្តូវ
ជេះឥទធិពលជាសារវ ័នតច្ៅច្លើែាំច្ណាេះស្សាយរបេ់ច្ែើមបណ្ឹត ងជាមួ យនឹ ងឆ៊ុងច្ចាទ”។

8. េាំណ្ងការខូឆខាត
អនក្បានឯក្ភាពរា៉ា ប់ រងច្ោយខលួនឯងច្ៅច្លើការការ

រ ការផ្តល់េាំណ្ង និងមិនឲ្យក្ក្ុមហ៊ុន SMG និងច្េាៀវ

អនក្ក្េប់ ក្េង ម្នតី និ ច្ោជិត និងភានក្់ង្ហររបេ់ក្ក្ុមហ៊ុនមានជាប់

ក្់ព័នន
ធ ឹ ងការខាតបង់ បាំណ្៊ុល បណ្ឹត ង

តវា៉ា ឆាំណាត់ ការ ឬការការទមទរណាមួយឬទាំងអេ់ រួមមានជាអាទិ៍ ការខាតបង់ក្បាក្់កាេ ការឆាំណាយ
ដថ្លឆាំណាយការ

រក្តី រួមទាំងដថ្លច្មធាវ ី និ ងដថ្លេណ្ច្នយយេមស្េបណាមួ យ ចែលច្ធវើច្

ើងក្បឆាំងនឹ ង

ក្ក្ុមហន
៊ុ SMG ច្ោយភាេីណាមួយចែលច្ក្ើតច្ឆញពី (a) ការក្បេល់ព័ត៌មានរបេ់អនក្ (b) ការច្ក្បើ ក្បាេ់
ច្េវាក្មមរបេ់ក្ក្ុមហ៊ុន SMG ឬ (c) ការបាំ

នណាមួយរបេ់អក្
ន ច្ៅច្លើលក្ខខណ្ឌណាមួ យ េិទិរធ បេ់ភាេី

ទីបី និងឆាប់ជាធរមាន។ ក្បការេតីពីេាំណ្ងការខូឆខាតច្នេះ ព៊ុាំអន៊ុ វតតឆាំច្

េះខលឹមសារណាចែលមានគម

ឃាត់ច្ោយឆាប់ជាធរមានច្នាេះច្ទ។ ក្ក្ុមហ៊ុន SMG រក្ាេិទិេ
ធ ិត
ថ ច្ក្កាមការឆាំណាយរបេ់ខួនច្ែើ
ល
មបីច្ធវើការ
ការ

រ និងការក្េប់ក្េងផ្ទតឆ់ម៊ុខឆាំ ច្

េះបញ្ជ
ា ណាមួយចែលជាប់

ព៊ុាំមានែាំ ច្ណាេះស្សាយណាមួ យចែលប៉ា េះ
ច្

ក្់ ព័នន
ធ ឹងេាំណ្ងចែលមានចឆងក្ន៊ុងទីច្នេះ។

ល់ែល់េិទិន
ធ ិងកាតពវក្ិឆរច បេ់ក្ក្ុមហ៊ុន SMG ចែលក្តូវបានច្ធវើ

ើងច្ោយព៊ុាំ មានការយល់ក្ពមជាលាយលក្ខណ្៍ជាម៊ុនពី ក្ក្ុមហ៊ុន SMG ច្

ើយ។

9. ែាំច្ណាេះស្សាយវ ិវាទ
ច្លើក្ចលងចតវ ិវាទណាមួយចែល

ក្់ព័នន
ធ ឹងេិទិក្
ធ មមេិទិប
ធ ញ្ជញ ឬកាតពវក្ិឆច ឬបណ្ឹត ងតវា៉ា ច្លើការបាំ

នណា

មួ យ ចែលក្តូវេថិតច្ក្កាមឆាប់េហព័នេ
ធ ហរែាអាច្មរ ិក្ ព៊ុាំច្នាេះច្សាត វ ិវាទរវាងអនក្និងក្ក្ុមហ៊ុន SMG
ចែលច្ក្ើតមានច្

ើង ឬចែល

ក្់ព័នន
ធ ឹ ងលក្ខខណ្ឌទាំងអេ់ច្នេះ ក្តូវេថិតច្ក្កាមការក្េប់ក្េង និងបក្ស្សាយ

និងអន៊ុ វតតស្េបច្ៅតាមឆាប់របេ់រែា Missouri (េហរែាអាច្មរ ិក្) ច្ោយមិ នេិតអាំពីច្ខានធី ឬតាំ បន់ចែល
អនក្ឆូ លច្ៅច្ក្បើ ក្បាេ់ច្េវាក្មមក្ក្ុមហ៊ុន និងមិ នេិតពីភាពមិនស្េបោនដនច្ោលការណ្៍ឆាប់ច្នាេះច្ទ។ រាល់
វ ិវាទទាំងអេ់ច្នេះ ក្តូវច្ធវើការបក្ស្សាយច្ៅតាមឆាប់ជាធរមានរបេ់រែា Missouri ឆាំ ច្
ឡាយណាចែលច្ធវើច្

េះក្ិ ឆេ
ច នាទាំង

ើងនិ ងអន៊ុ វតតច្ៅក្ន៊ុងរែា Missouri។ អនក្ និ ងក្ក្ុមហ៊ុន SMG យល់ស្េបថា ក្តិ កា

េញ្ជញអងគកា រេហក្បជាជាតិ េីតពីក្ិឆចេនាេក្មាប់ ការលក្់ ទាំនិញជាអនតរជាតិ មិ នអន៊ុ វតតឆាំ ច្
ស្សាយ ឬការបច្ងកើតលក្ខខណ្ឌក្ក្ុមហ៊ុនច្នេះច្នាេះច្ទ។
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េះការបក្

អនក្និងក្ក្ុមហន
៊ុ SMG ឯក្ភាពថា ភាេីនីមួយៗអាឆច្ធវើការបតឹងតវា៉ា ក្បឆាំងនឹងភាេីមាខងច្ទៀតបានច្ោយចផ្ែក្
ច្លើមូលោានបណ្ឹត ងប៊ុេល
គ ចតប៉ា៊ុច្ណាណេះ ច្ហើយមិនចមនក្នងនាមជាច្ែើ
មបណ្ឹត ង ឬក្នងនាមជាេមាជិក្ក្ក្ុមច្ៅ
៊ុ
ក្នងបណ្
ឹត ង ឬនីតិវ ិធីចែលបានច្ធវើច្
៊ុ

ង
ើ ជាក្ក្ុម ឬតាំណាងច្ោយអាណ្តតិច្នាេះច្ទ។

អនក្និងក្ក្ុមហន
៊ុ SMG ឯក្ភាពថា រាល់ការបតឹងតវា៉ា ទង
ាំ អេ់ នឹងក្តូវច្ធវើការច្ោេះស្សាយច្ោយមជឈតតក្មមចែល
មានភាាប់ កាតពវក្ិឆចច្ៅក្ន៊ុងបញ្ជ
ា ចែលបានច្លើក្ច្

ើងច្ៅក្ន៊ុងមាក្តា 9 ច្ហើយតាមរយៈច្នេះ អនក្និ ងក្ក្ុមហន
៊ុ

SMG េូមបែិច្េធេិទិក្
ធ ៊ុងការច្ធវ
ន
ើការទមទរច្នាេះច្ៅឆាំច្

េះត៊ុលាការឆាប់ណាមួយ។ េិទិចធ ែលអនក្អាឆនឹង

មាន ក្បេិនច្បើអក្
ន ោក្់បណ្ឹត ងច្ៅត៊ុលាការ ែូឆជាេិទិទ
ធ ទួលបានព័ត៌មានេាំណ្៊ុាំច្រឿងក្តីជាច្ែើម អាឆព៊ុាំមានផ្ត
ល់ជូន ឬក្តូវបានរ ឹងបនតឹងច្ៅក្ន៊ុងនីតិវ ិធីមជឈតតក្មម។
វ ិវាទណាមួយរវាងអនក្និងក្ក្ុមហ៊ុន SMG និងទី ភានក្់ង្ហរ និ ច្ោជិ ត ម្នតី នាយក្ក្េប់ ក្េង នាយក្ េនតតិជន
អន៊ុ បបទនិ ក្ អតថោហក្ ឬក្ក្ុមហ៊ុនប៊ុតេ
ត មព័នធ ច្ក្ើតច្
ស្សាយ ឬការរ ាំច្លាេបាំ

ើងពី ឬ

ក្់ព័នន
ធ ឹងលក្ខខណ្ឌក្ក្ុមហ៊ុន និ ងការបក្

ន ឬការបញ្ចប់ ឬេ៊ុពលភាពដនក្ិ ឆេ
ច នា ទាំនាក្់ទាំនងចែលច្ក្ើ តច្ឆញពីលក្ខខណ្ឌ

របេ់ក្ក្ុមហ៊ុន រួមទាំងវ ិវាទអាំពីេ៊ុពលភាព វ ិសាលភាពការអន៊ុ វតតលក្ខខណ្ឌ (ច្ៅជារួមថា "វ ិវាទច្ក្កាមចែន
ក្េប់ក្េង") នឹងក្តូវភាាប់កាតវក្ិឆម
ច ជឈតតក្មមច្ៅរែា Missouri ចែលក្េប់ ក្េងច្ោយេមាេមមជឈតតក្មមអាច្មរ ិក្
(AAA) ស្េបច្ៅតាមវ ិធានរបេ់ខួន
ល (រួមមានវ ិធាននិងនីតិវ ិធីេក្មាប់ វ ិវាទ

ក្់ព័នន
ធ ឹ ងអតិថ្ិជន) ចែលឆូល

ជាធរមានច្ៅកាលបរិច្ឆេទចែលបានក្ាំ ណ្ត់ ។ ច្ៅម៊ុ នច្ពលបច្ងកើតែាំ ច្ណ្ើរការមជឈតតក្មម ភាេី ចែលបច្ងកើត
មជឈតតក្មម នឹ ងជូ នែាំ ណ្ឹងជាលាយលក្ខណ្៍អក្សរែល់ភាេី ែដទច្ផ្សងច្ទៀតោ៉ា ងច្គឆ 60 ដថ្ា អាំ ពីច្ោល
បាំ ណ្ងដនការោក្់ េាំច្ណ្ើមជឈតតក្មម។ ក្ក្ុមហ៊ុន SMG នឹ ងផ្តល់នូវការជូ នែាំ ណ្ឹងច្នេះតាមអ៊ុី ចម៉ា លច្ៅកាន់
អាេយោា នអ៊ុី ចម៉ា លចែលអន ក្ ផ្ត ល់ ជូន ច្ៅច្ពលអន ក្បច្ងកើ ត េណ្នី រ បេ់ អន ក្

ឬតាមរយៈអ៊ុី ចម៉ា លច្ៅកាន់

អាេយោានអ៊ុី ចម៉ា លអនក្បានផ្តល់ច្ៅឲ្យក្ក្ុមហ៊ុន SMG។ អនក្ក្តូវផ្តល់ការជូនែាំណ្ឹងច្នេះ ច្ៅកាន់ក្ក្ុមហ៊ុន
SMG តាមអ៊ុី ចម៉ាល privacyofficer@smg.com។
ការទូ ទត់ច្លើដថ្លច្រៀបឆាំ ឯក្សារ ដថ្លរែាបាល ឬដថ្លមជឈតតក្មម នឹ ងក្តូវេថិតច្ក្កាមវ ិធានរបេ់េមាេមន៍មជឈតតក្មម
អាច្មរ ិក្ (AAA)។ ក្៏ ប៉ា៊ុចនត ក្បេិនច្បើ អនក្អាឆបង្ហាញថា ការឆាំ ណាយដថ្លមជឈតតក្មមនឹងក្តូវបានគមឃាត់
េក្មាប់អក្
ន ក្បេិនច្ក្បៀបច្ធៀបច្ៅនឹងដថ្លបណ្ឹត ង ក្ក្ុមហ៊ុន SMG នឹងបង់ក្បាក្់ច្ក្ឆើនច្ៅដថ្លច្រៀបឆាំឯក្សារ
ដថ្លរែាបាល និងដថ្លមជឈតតក្មម ក្បេិនច្បើ មជឈតតក្រក្ាំណ្ត់ថាចាាំបាឆ់ច្ែើ មបីបង្ហករក្៊ុាំឲ្យវ ិធានមជឈតតក្មមមានការ
គមឃាត់ឆាំច្

េះដថ្លឆាំណាយេក្មាប់អនក្។ ក្បេិនច្បើ អក្
ន មជឈតតក្មមក្ាំណ្ត់ថា ការទមទរចែលអនក្បញ្ជ
ា ក្់

ច្ៅក្ន៊ុងមជឈតតក្មម ោមនអតថន័យខលឹមសារ អនក្យល់ក្ពមក្ន៊ុងទូទត់េាំណ្ងការខូឆខាតែល់ក្ក្ុមហ៊ុន SMG
េក្មាប់ដថ្លច្េវាទាំងអេ់ចែល ក្់ព័នន
ធ ឹងមជឈតតក្មម ចែលក្ក្ុមហ៊ុន SMG បានបង់ជាំនួេឲ្យអនក្ ចែលច្បើ
មិនែូ ច្ចានេះច្ទក្តូវជាប់កាតពវក្ិឆច្ច ែើ មបីបង់ ក្បាក្់តាមវ ិធានរបេ់ AAA។
មជឈតតក្រមួ យរូប នឹងក្តូវច្ក្ជើេច្រ ើេស្េបច្ៅតាមវ ិធានមជឈតតក្មម
ច្

ណ្ិជាក្មមរបេ់ AAA។ មជឈតតក្មម ក្តូវច្ធវើ

ើងជាភាសាអង់ ច្េលេ។ មជឈតតក្រ នឹងក្តូវមានអាំណាឆក្ន៊ុងការផ្តល់ែាំច្ណាេះស្សាយណាមួយក្៏ បានចែល

មានច្ៅក្ន៊ុងឆាប់ត៊ុលាការ ឬច្ោយេមធម៌ ច្ហើយការេច្ក្មឆណាមួយរបេ់មជឈតតក្រក្តូវចាត់ទ៊ុក្ជាសាថពរ
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និងភាាប់កាតពវក្ិឆច្ច ៅច្លើភាេីនីមួយៗ និងក្តូវចាត់ទ៊ុក្ជាសាលក្ក្មរបេ់ត៊ុលាការណាមួ យចែលមានយ៊ុតាត
ធិ ការ។ ក្៏ប៉ា៊ុចនត មជឈតតក្រនឹងមិ នមានអាំណាឆក្ន៊ុងច្ឆញច្េឆក្តីេច្ក្មឆច្លើេាំណ្ងេក្មាប់ការខូ ឆខាតជាក្់

ចេតងឬជាការោក្់ពិន័យ េច្ក្មឆច្លើេិទិចធ ែលភាេីនីមួយៗបានបែិ ច្េធច្នាេះច្ទ។ មជឈតតក្រ នឹងអន៊ុ វតត
តាមឆាប់ជាធរមាន និ ងក្បការនានាដនលក្ខខណ្ឌរបេ់ក្ក្ុមហ៊ុន។ ការខក្ខានណាមួយក្ន៊ុងការអន៊ុ វតតតាម
នឹងក្តូវចាត់ទ៊ុក្ជាការបាំ

នច្លើអាំណាឆមជឈតតក្មម

ច្េឆក្តីេ ច្ក្មឆរបេ់ មជឈតតក្ រ

និងជាមូលោានេក្មាប់ការក្តួតពិនិតយរបេ់ត៊ុលាការ។

ក្តូ វមានការពនយល់ ជាលាយលក្ខ ណ្៍អក្សរ

និ ងក្តូវរក្ាជាការេមាាត់ ។

ក្ក្ុមហន
៊ុ SMG និងអនក្ ឯក្ភាពថា វ ិវាទចែលេថិតច្ក្កាមចែនក្េប់ ក្េង នឹងក្តូវក្បេល់ច្ៅមជឈតតក្មមច្ៅតាម
មូ លោានប៊ុេគលចតប៉ា៊ុ ច្ណាណេះ។ មិនថាក្ក្ុមហន
៊ុ SMG ឬអនក្ច្នាេះច្ទ េ៊ុទចធ តព៊ុាំមានេិទិកា
ធ ត់ច្េឆក្តីច្ៅច្លើវ ិវាទ
េថត
ិ ច្ក្កាមចែនក្េប់ក្េងថាជាបណ្ឹត ងជាក្ក្ុម

បណ្ឹត ងតាំណាងច្ោយអាណ្ណតិ ត

ឬបណ្ឹត ងអេគរែាអាជាាឯក្ជន

ច្ហើយមជឈតតក្រនឹងោមនេិទិក្
ធ ងបនត
ឆាំណាត់ការច្ោយចផ្ែក្ច្លើមូលោានជាក្ក្ុម តាំណាងច្ោយអាណ្ណតិ ត ឬមូល
៊ុន
ោានដនអេគរែាអាជាាឯក្ជនច្នាេះច្ទ។ ក្បេិនច្បើក្បការណាមួ យដនក្ិ ឆចក្ពមច្ក្ពៀងច្ធវើមជឈតតក្មមច្ៅមាក្តា 9 ច្នេះ
ក្តូវបានក្ាំ ណ្ត់ថាព៊ុាំអាឆអន៊ុវតតបាន ច្នាេះក្បការចែលព៊ុាំអាឆអន៊ុ វតតបានច្នេះ នឹ ងក្តូវចាត់ទ៊ុក្ជាលក្ខខណ្ឌចែល
មានទ៊ុពលភាពច្ោយអច្នលើ ច្ហើយលក្ខខណ្ឌមជឈតតក្មមចែលច្ៅេល់ នឹងក្តូវបនតអាឆអន៊ុ វតតបាន (ប៉ា៊ុ ចនត ោមន
ក្រណ្ីណាមួយចែលនឹងក្តូវឲ្យមានការអន៊ុ វតតមជឈតតក្មមជាក្ក្ុម

ជាតាំណាង

ឬច្ោយអេគរែាអាជាាឯក្ជន

ច្នាេះច្ទ)។ ច្ោយមិ នេិតពីលក្ខខនតិក្ៈ ឬឆាប់ចែលផ្ទ៊ុយពី ច្នេះ ច្េឆក្តីជូនែាំណ្ឹងអាំ ពីការទមទរណាមួយ
ចែលច្ក្ើតច្

ើងច្ឆញពីលក្ខខណ្ឌក្ក្ុមហ៊ុនចែល

ការទមទរច្នេះច្ក្ើ តច្

ក្់ព័នធ ក្តូវច្ធវើច្

ើងក្ន៊ុងរយៈច្ពលមួ យ (1) ឆនាំ បនាទប់ពីមាន

ើង ឬក្តូវបានគមឃាត់ ជាច្រៀងរហូត។ េក្មាប់ ច្ោលបាំ ណ្ងដនមាក្តា 9 ច្នេះ

លក្ខខណ្ឌរបេ់ក្ក្ុមហ៊ុន ក្បតិ បតតិការចែល

ក្់ ព័នធ នឹងក្តូវេថិតច្ក្កាមការក្េប់ ក្េងច្ោយឆាប់េីព
ត ីមជឈតតក្មម

របេ់េហព័នធ (Federal Arbitration Act) 9 U.S.C. sec. 1-16 (FAA)។
ឆាំណាាំ៖ តាមរយៈការយល់ស្េបច្ៅនឹ ងលក្ខខណ្ឌរបេ់ក្ក្ុមហ៊ុន អនក្បានឯក្ភាពោ៉ា ងឆាេ់ថា ការទមទរ
ឬឆាំណាត់ការណាមួយចែលអនក្ច្ធវើច្

ើងក្បឆាំងនឹងក្ក្ុមហ៊ុន SMG េថិតច្ក្កាមឆាប់នានាចែលមានយ៊ុតាតធិការ

ច្ៅច្ក្ៅេហរែាអាច្មរ ិក្ ក្តូវបានបែិ ច្េធច្ចាល រួមបញ្ូច លទាំងការទមទរឬឆាំណាត់ការណាមួយច្ក្កាម

ឆាប់ដនក្បច្ទេច្ែើ មរបេ់អក្
ន ច្ហើយច្ហត៊ុច្នេះទីតាាំងផ្ទតឆ់ម៊ុខនិ ងឆាប់ជាធរមានេក្មាប់ក្រណ្ីវ ិវាទណាមួយ
េឺក្តូវច្ៅក្ន៊ុងេហរែាអាច្មរ ិក្ ស្េបច្ៅតាមលក្ខខណ្ឌដនមាក្តា 9។
10. រង្ហវន់
ពីច្ពលមួយច្ៅច្ពលមួយ ក្ក្ុមហ៊ុន SMG ផ្តល់ឱកាេែល់អក្
ន ច្ែើ មបីទទួលបានរង្ហវន់ ែូឆជារង្ហវន់ជាពិន៊ុទ

ការបញ្៊ុច េះតដមល ឬផ្តល់ជូនពិ ច្េេណាមួយ (ច្ៅជារួមថា “រង្ហវន់”)។ ច្យើងនឹ ងច្ធវើការជូ នែាំ ណ្ឹងែល់អនក្ច្ៅ
ច្ពលចែលរង្ហវន់មានផ្តល់ជូនអនក្តាមរយៈច្េវាក្មមរបេ់ក្ក្ុមហ៊ុន SMG។ អតថក្បច្ោជន៍ដនរង្ហវន់ច្នេះ អាឆ
មានភាពខ៊ុ េោន និងអាឆមានរយៈច្ពលេ៊ុពលភាពខ៊ុ េោនចែរ ែូ ឆច្នេះ េូមអានព័ត៌មានលមែិតដនរង្ហវន់
នីមួយៗច្ៅច្ពលអនក្ទទួលបានែាំណ្ឹងច្នេះ។ េក្មាប់ក្មមវ ិធី SurveyMini រង្ហវន់ជាពិ ន៊ុរបេ់
ទ
អនក្នឹងក្តូវផ្៊ុត

ក្ាំ ណ្ត់ក្៊ុងរយៈច្ពលច្ៅេិ
ន
ប (90) ដថ្ាបនាទប់ពីោមនែាំ ច្ណ្ើរការ។ រង្ហវន់របេ់អក្
ន េក្មាប់ការច្ក្បើ ក្បាេ់ផ្ទទល់

ខលួនរបេ់អនក្ចតប៉ា៊ុ ច្ណាណេះ។ អនក្មិ នអាឆច្ផ្ទរបនត ច្ធវើអន៊ុបបទន លក្់ ជួញែូ រ ឬច្ោេះែូ ររង្ហវន់របេ់អក្
ន បាន
ច្នាេះច្ទ។ ច្លើក្ចលងចតតក្មូវច្ោយឆាប់ ច្បើព៊ុាំែូឆច្នេះច្ទ រង្ហវន់នានា នឹងមិនអាឆច្ោេះែូ រជាសាឆ់ក្បាក្់បាន
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ច្

ើយ និងមិ នអាឆរួមផ្សាំបញ្ូច លជាការផ្សពវផ្ាយផ្លិតផ្ល ការផ្តល់ជូន ឬការបញ្៊ុច េះតដមលច្ផ្សងច្ទៀតរបេ់
ក្ក្ុមហ៊ុន SMG ឬអតិ ថ្ិជនបានច្ ើយ។ ព៊ុាំមានឥណ្ទន ឬការក្បេល់ក្បាក្់ក្ត ប់ច្ៅវ ិញ នឹងក្តូវបានច្ធវើ
ច្

ើងេក្មាប់ច្ហត៊ុផ្លណាមួយបនាទប់ពីអនក្ក្បេល់រង្ហវន់របេ់អក្
ន ក្ត

រក្ាេិទិក្
ធ ៊ុងការផ្ទ
ន
ល េ់បូរត

ប់ច្ៅវ ិញច្នាេះច្ទ។ ក្ក្ុមហ៊ុន SMG

ឬពយួររង្ហវន់ចែលមានផ្តល់ជូន។ អនក្យល់ក្ពមភាាប់កាតពវក្ិឆច
ច្ោយច្េឆក្តីេច្ក្មឆរបេ់ក្ក្ុមហ៊ុន SMG ចែលក្តូវចាត់ទ៊ុក្ជាសាថពរ និងភាាប់កាតពវក្ិឆច្ច ៅក្េប់បញ្ជ
ា ទាំង
អេ់ចែល

បញ្ចប់ច្េវាក្មម

ក្់ព័នន
ធ ឹ ងរង្ហវន់ច្នេះ។

11. អាប់ច្ែតក្មមវ ិធីទូរេពទដែ
ពីច្ពលមួយច្ៅច្ពលមួ យ ច្យើងអាឆ (តាមឆនាទន៊ុេិទិផ្ទ
ធ ត ឆ់ម៊ុខរបេ់ច្យើង) បច្ងកើត និ ងផ្តល់ជូនក្មមវ ិធីអាប់ ច្ែត
េក្មាប់ក្មមវ ិធីទូរេពទដែរបេ់ច្យើង ចែលអាឆរួមបញ្ូច លនូ វទិនន
ន ័ យអាប់ ច្្ហគត គវល់ចក្តក្មូវក្មមវ ិធីក្៊ុាំពយូទ័រ

(bug fixes) បណ្ាំ៊ុត គវល់ និងក្មមវ ិធីចក្តក្មូវក្ាំ ហ៊ុេ និង/ឬម៊ុខង្ហរថ្មីៗ (ច្ៅជារួមថា “ទិនន
ន ័យអាប់ច្ែត”)។
ទិននន័យអាប់ ច្ែត ក្៏អាឆច្ធវើការចក្ចក្បឬល៊ុបច្ចាលម៊ុខង្ហរ និងែាំ ច្ណ្ើរការក្មមវ ិធីជាក្់ លាក្់ណាមួយរបេ់ខួន
ល
ច្ចាលទាំងស្េុងផ្ងចែរ។ អនក្ឯក្ភាពថា ក្ក្ុមហ៊ុន SMG ព៊ុាំមានកាតពវក្ិឆក្
ច ៊ុងការផ្ត
ន
ល់ជូនទិ នន
ន ័យអាប់ ច្ែត
ឬបនតផ្ល
ត ់ជូន ឬច្បើក្ឲ្យែាំ ច្ណ្ើរការម៊ុខង្ហរឬែាំ ច្ណ្ើរការក្មមវ ិធីជាក្់លាក្់ណាមួយច្នាេះច្ទ។
អាស្េ័យច្លើការក្ាំ ណ្ត់របេ់ឧបក្រណ្៍ច្អ

ិឆក្តូនិក្ឆល័តរបេ់អនក្ ច្ៅច្ពលចែលឧបក្រណ្៍ច្អ

ិឆក្តូនិក្

ឆល័តរបេ់អនក្ក្តូវបានភាាប់ច្ៅនឹងអ៊ុី នធឺណ្ិត៖ (a) ទិនន
ន ័ យអាប់ ច្ែត នឹងទញយក្និងែាំ ច្

ើងច្ោយេវ័យ

ក្បវតតិ ឬ (b) អនក្អាឆទទួលបានការជូនែាំណ្ឹង ឬទទួលបានការចណ្នាាំឲ្យទញយក្ និងែាំ ច្

ើងនូ វទិ នន
ន ័យ

អាប់ច្ែតទាំងច្នាេះ។
ច្ធវើការទញយក្ និងែាំ ច្

ើងទិ នន
ន ័យអាប់ ច្ែតតាមការចណ្នាាំ។ ក្បេិនច្បើអនក្មិនអាប់ច្ែតច្ទ ច្នាេះចផ្នក្ខលេះ

ដនច្េវាក្មមរបេ់ក្ក្ុមហ៊ុន SMG អាឆនឹ ងមិនមានែាំ ច្ណ្ើរការបានលែក្បច្េើរច្នាេះច្ទ។ អនក្បនតឯក្ភាពបចនថម
ច្ទៀតថា ក្េប់ព័ត៌មានដនទិ នន
ន ័ យអាប់ ច្ែតទាំងអេ់ នឹងក្តូវចាត់ទ៊ុក្ជាចផ្នក្ដនច្េវាក្មមរបេ់ក្ក្ុមហ៊ុន SMG
និងក្តូវេថិតច្ៅច្ក្កាមលក្ខខណ្ឌនិងខចឆងដនលក្ខខណ្ឌទាំងអេ់របេ់ក្ក្ុមហ៊ុន។
12. ការបច្ងកើតក្ិឆេ
ច នាក្នងទក្មង់
ច្អ
៊ុ
េក្មមភាពបញ្ជ
ា ក្់របេ់អក្
ន ឆាំ ច្

ឆ
ិ ក្តូនិក្

េះការច្ក្បើ ក្បាេ់ និង/ឬការឆ៊ុ េះច្្មេះេក្មាប់ច្េវាក្មមរបេ់ក្ក្ុមហ៊ុន SMG

ចាត់ទ៊ុក្ថាអនក្បានយល់ក្ពមច្ធវើការឆ៊ុ េះក្ិ ឆេ
ច នាជាមួយក្ក្ុមហ៊ុនច្យើងជាលក្ខណ្ៈច្អ

ិឆក្តូនិក្។

13. ចែនក្ាំណ្ត់ចផ្នក្េូមិសាស្រេត/ការក្េប់ក្េងការនាាំច្ឆញ
ច្េវាក្មមរបេ់ក្ក្ុមហ៊ុន SMG និងខលឹមសារព័ ត៌មានរបេ់ក្ក្ុមហ៊ុន SMG េឺមានមូ លោានច្ៅរែា Missouri
េហរែាអាច្មរ ិក្ ច្ហើយច្បើច្ទេះបីជាចផ្នក្នីមួយៗក្តូវបានផ្តល់ការអន៊ុ ញ្ជញតឲ្យឆូ លច្ៅច្ក្បើ ក្បាេ់ច្ោយប៊ុេល
គ
ណាមានក្់ចែលច្ៅច្ក្ៅេហរែាអាច្មរ ិក្ក្៏ពិតចមន ក្៏ប៉ា៊ុចនតអក្
ន ទទួ លសាគល់ថា េក្មាប់មូលច្ហត៊ុផ្ូវឆាប់
ល
និង
ក្បតិ បតតិការ អនក្អាឆព៊ុាំ ក្តូវបានអន៊ុ ញ្ជញតឲ្យឆូ លច្ៅច្ក្បើ ក្បាេ់ច្េវាក្មមរបេ់ក្ក្ុមហ៊ុន SMG ឬខលឹមសារ
ព័ ត៌មានរបេ់ ក្ក្ុមហ៊ុ ន SMG ច្ៅក្ន៊ុងយ៊ុ តាតធិ ការរបេ់ អនក្ច្ ើ យ។ ក្បេិ នច្បើ អនក្អាឆឆូ លច្ៅច្ក្បើ ក្បាេ់
ច្េវាក្មមរ បេ់ ក្ក្ុ ម ហ៊ុ ន SMG ឬខលឹ ម សារព័ ត៌ មា នរបេ់ ក្ក្ុ មហ៊ុ ន SMG ពី ខា ងច្ក្ៅមេហរែា អា ច្មរ ក្
ិ
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អនក្ក្តូវមានទទួលខ៊ុ េក្តូវក្ន៊ុងការអន៊ុ វតតស្េបតាមឆាប់ក្៊ុងស្េុ
ន
ក្ រួមទាំងឆាប់ក្៊ុងស្េុ
ន
ក្

ក្់ ព័នន
ធ ឹងការបញ្ូច ល

ការបច្ញ្ចញមក្ច្ក្ៅ ឬការបច្ញ្ចញមក្ច្ក្ៅសាជាថ្មីនូវខលឹមសារព័ត៌មានរបេ់ក្ក្ុមហ៊ុន SMG ផ្ងចែរ។

ច្េវាក្មមរបេ់ក្ក្ុមហ៊ុន SMG អាឆក្តូវេថិតច្ក្កាមឆាប់េីព
ត ីការក្េប់ ក្េងបច្ញ្ចញមក្ច្ក្ៅច្ៅក្ន៊ុងក្បច្ទេ
ជាក្់លាក្់មួយឆាំនួន
ឆាប់ ច្នេះ។

រួមទាំងឆាប់រែាបាលនាាំច្ឆញេហរែាអាច្មរ ិក្

អនក្យល់ស្េបថា

និងបទបបញ្ញ តិចែលជាប់

អនក្នឹ ងអន៊ុ វតតតាមឆាប់ និងបទបបញ្ញ តិទាំងអេ់ច្នេះ

ក្់ ព័នន
ធ ឹង

ច្ហើយអនក្នឹ ងមិ ន

បច្ញ្ចញ បច្ញ្ចញសាជាថ្មី ឬបច្ញ្ចញច្េវាក្មមរបេ់ក្ក្ុមហ៊ុន SMG ច្ទេះច្ោយផ្ទទល់ឬច្ោយក្បច្ោលក្តី ឬ
ច្ធវើឲ្យច្េវាក្មមរបេ់ក្ក្ុមហ៊ុន SMG អាឆឆូ លច្ៅច្ក្បើ ក្បាេ់បានច្ោយយ៊ុតាតធិការ ឬក្បច្ទេណាមួយចែល
ការបច្ញ្ចញ ការបច្ញ្ចញសាជាថ្មី ការច្ឆញផ្ាយក្តូវបានគមឃាត់ច្ោយឆាប់ វ ិធាន ឬបទបបញ្ញតិ។
ត អនក្
ឯក្ភាពច្ទៀតថា អនក្នឹ ងអន៊ុ វតតច្ៅឆាប់េហព័នធ បទបបញ្ញតិ ត និងវ ិធាននានាជាធរមាន និងអន៊ុ វតតរាល់ការ
េនាទាំងអេ់ចែលក្តូវការជាចាាំបាឆ់ (រូមទាំងការច្េនើេ៊ុាំអាជាាប័ ណ្ណនាាំច្ឆញចែលចាាំបាឆ់ ឬការយល់ក្ពម
ច្ផ្សងច្ទៀតពី រោាេិ បាល) ច្ៅច្ពលនាាំច្ឆញ នាាំច្ឆញសាជាថ្មី បច្ញ្ចញ ឬច្ធវើឲ្យច្េវាក្មមរបេ់ក្ក្ុមហ៊ុន SMG
អាឆចេវងរក្បានច្ៅច្ក្ៅេហរែាអាច្មរ ិក្។ បចនថមច្លើច្នេះ តាមរយៈការទញយក្ខលឹមសារព័ត៌មានណាមួយ
របេ់ក្ក្ុមហ៊ុន SMG អនក្បានយល់ក្ពមថា អនក្ព៊ុាំ េិត
ថ ច្ៅក្ន៊ុងក្បច្ទេចែលមានការគមឃាត់ឆាំច្
ច្ឆញច្នេះ ច្ហើយអនក្ព៊ុាំ េិត
ថ ច្ៅេហរែាអាច្មរ ិក្ច្នាេះច្ទ។ តារាងបែិ ច្េធការបញ្ជ
ា ទិញដនក្ក្េួង

េះការនាាំ
ណ្ិជាក្មម

ឬ បញ្ាីច្្មេះក្បច្ទេចែលបានក្ាំណ្ត់ជាពិ ច្េេរបេ់ក្ក្េួងរតនាោរជាតិអាច្មរ ិក្។
14. េិទិរធ ោាេិបាលេហរែាអាច្មរ ិក្
ច្េវាក្មមរបេ់ក្ក្ុមហ៊ុន SMG េឺជាេូហចវ វរក្៊ុាំ ពយូទ័ រ

ណ្ិជាក្មម ែូ ឆមានក្ាំ ណ្ត់ច្ៅ 48 C.F.R. §2.101។

តាមរយៈច្នេះ ក្បេិនច្បើអក្
ន ជាទី ភានក្់ង្ហរមួយរបេ់រោាេិបាលេហរែាអាច្មរ ិក្ ឬជាអនក្ច្
អនក្ទទួលបានេិទិ ធ

កា
៉ា ររបេ់រោាេិបាល

ក្់ព័នច្ធ េវាក្មមរបេ់ក្ក្ុមហ៊ុន SMG ែូឆចែលទទួ លបានផ្តល់ជូនែល់អនក្ច្ក្បើ ក្បាេ់

ែដទចែលមានអាជាាប័ណ្ណ ស្េបច្ៅតាម (a) 48 C.F.R. §227.7201 ែល់ 48 C.F.R. §227.7204
នឹងក្ក្េួងការ

រជាតិ និងក្ក្ុមជាប់ក្ិឆេ
ច នារបេ់ខួន
ល ឬ (b) 48 C.F.R. §12.212

ក្់ព័នធ

ក្់ព័នន
ធ ឹងអាជាាប័ ណ្ណ

ច្ផ្សងច្ទៀតរបេ់េហរែាអាច្មរ ិក្ និងអនក្ជាប់ក្ិឆចេនារបេ់ខួន។
ល
15. ការបញ្ចប់ក្ិឆេ
ច នា

តាមឆនាទន៊ុ េិទិរធ បេ់ខួន
ល ក្ក្ុមហ៊ុន SMG អាឆច្ធវើការចក្ចក្ប ឬបញ្ចប់ច្េវាក្មមរបេ់ក្ក្ុមហ៊ុន SMG ឬអាឆច្ធវើ
ការផ្ទលេ់បូរត ពយួរច្េវាក្មម ឬបញ្ចប់េណ្នីរបេ់អក្
ន ឬការឆូ លច្ៅច្ក្បើ ក្បាេ់ច្េវាក្មមរបេ់ក្ក្ុមហ៊ុន SMG
របេ់អក្
ន ច្ោយមានឬោមនការជូ នែាំ ណ្ឹងែល់អនក្ ច្ៅក្េប់ច្ពលច្វលាទាំងអេ់េក្មាប់មូលច្ហត៊ុណាមួយ
ច្ោយព៊ុាំមានទទួលខ៊ុ េក្តូវឆាំ ច្

េះអនក្ ឬភាេីទីបីណាមួ យច្នាេះច្ទ។ ឧទហរណ្៍ េណ្នីរបេ់អក្
ន អាឆក្តូវ

បានបិទ ច្ហើយការឆូលច្ៅច្ក្បើ ក្បាេ់ច្េវាក្មមរបេ់ក្ក្ុមហ៊ុន SMG របេ់អក្
ន ក្តូវបានបែិ ច្េធ ច្ោយមាន
ឬោមនការជូ នែាំ ណ្ឹង ក្បេិ ន ច្បើ ក្ក្ុមហ៊ុ ន SMG មានច្ហត៊ុ ផ្លចែលច្ជឿថាអនក្ជាអនី តិជន។ ច្ៅក្ន៊ុង
ឧទហរណ្៍មួ យច្ទៀត ក្ក្ុមហ៊ុន SMG អាឆបិ ទេណ្នីរបេ់អនក្ ច្ហើយេមតថភាពរបេ់អនក្ក្ន៊ុងការច្ក្បើ ក្បាេ់

ច្េវាក្មមរបេ់ក្ក្ុមហ៊ុន SMG ច្ោយមានឬោមនការជូនែាំ ណ្ឹង ក្បេិនច្បើ ក្ក្ុមហ៊ុន SMG មានច្ហត៊ុ ផ្ល
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ច្ជឿថាអនក្បាន ផ្តល់ព័ត៌មានមិ នពិត មិនច្ពញច្លញ ឬមិ នឆាេ់លាេ់ ឬបានខក្ខាតក្ន៊ុងការអន៊ុ វតតតាម
លក្ខខណ្ឌក្ក្ុមហ៊ុន ឬលក្ខខណ្ឌបចនថមណាមួយចែលមានជាធរមាន។
អនក្បានយល់ក្ពមក្បេល់ក្ត

ប់ច្ៅវ ិញ ឬបាំផ្ទលញច្ចាលនូ វេាំច្ៅថ្តឆមលងដនឯក្សារច្ៅច្លើច្េហទាំព័រចែល

អនក្បានបច្ងកើត ក្បេិនច្បើ ក្ក្ុមហ៊ុនច្យើងច្េនើេ៊ុាំឲ្យអនក្ច្ធវើការល៊ុបច្ចាល។
ការបញ្ចប់ក្ិឆេ
ច នានឹងមិនក្ាំ ណ្ត់ែល់េិទិឬ
ធ េាំណ្ងច្ផ្សងច្ទៀតរបេ់ក្ក្ុមហ៊ុន SMG ច្នាេះច្ទ។ លក្ខខណ្ឌ
ក្ក្ុមហ៊ុនទាំងអេ់ច្នេះ នឹ ងក្តូវបនតមានេ៊ុពលភាព ច្ហើយនឹងច្ៅចតបនតអាឆអន៊ុ វតតបាន មិ នថាមានការចក្ចក្ប
ការបញ្ឈប់ការច្ក្បើ ក្បាេ់ ការពយួរច្េវាក្មម និង/ឬការបញ្ចប់ក្ិឆេ
ច នាច្នាេះច្ទ។
16. ការទមទរឆាំច្

េះការបាំ

នច្លើេទ
ិ ិថ្
ធ តឆមលង

ក្ក្ុមហ៊ុន SMG ច្ោរពច្លើេិទិក្
ធ មមេិទិប
ធ ញ្ជ
ា របេ់អក្
ន ែដទ។ ច្យើងច្ឆលើយតបឆាំ ច្
បាំ

េះការជូនែាំណ្ឹងអាំ ពីការ

នក្ិ ឆេ
ច នាចែលជាប់ការច្ចាទក្បកាន់ ចែលតក្មូវច្ោយឆាប់ េីព
ត ីេិទិថ្
ធ តឆមលងេហេវតសរ ៍ចផ្នក្ ី ជីថ្ល

េហរែាអាច្មរ ិក្ (US Digital Millennium Copyright Act) (ច្ៅកាត់ ថា “DMCA”) ែូឆជាតាមរយៈែក្យក្
ច្ឆញ

ឬមិ នឲ្យឆូលច្ៅច្ក្បើក្បាេ់ឯក្សារណាមួយចែលមានការទមទរចែលេថិតច្ក្កាមេក្មមភាពដនការ

រ ាំច្លាេបាំ

នច្នេះ ក្បេិនច្បើអាឆច្ធវើបាន។

ក្បេិនច្បើអនក្មានជាំ ច្នឿជាក្់លថា
ែ
សានដែរបេ់អនក្ក្តូវបានថ្តឆមលងក្ន៊ុងលក្ខណ្ៈចែលនាាំឲ្យមានការរ ាំច្លាេ
បាំ

នច្លើ េិទធថ្តឆមលង ឬេិ ទិ ធក្មមេិទិ ធបញ្ជ
ា របេ់ អនក្ក្តូវបានច្េបាំ

នច្ៅក្ន៊ុងឬតាមរយៈច្េវាក្មមរបេ់
ក្ក្ុមហ៊ុន SMG េូមច្ផ្ាើការទមទររបេ់អក្
ន ឬការជូនែាំ ណ្ឹងអាំពីការរ ាំច្លាេបាំ នច្ៅកាន់ភានក្់ង្ហរ DMCA
តាមរយៈ៖
DMCA Agent
Service Management Group, LLC
1737 McGee Street
Kansas City, MO 64108
ឬច្ផ្ាើអ៊ុីចម៉ាល៖
privacyofficer@smg.com
ការជូ នែាំ ណ្ឹងរបេ់អក្
ន ក្តូវរួមបញ្ូច លនូ វព័ត៌មានែូឆខាងច្ក្កាម៖
a. ហតថ ច្លខាផ្ទទ ល់ ដែ

ឬហតថ ច្លខាច្អ

ិ ឆក្តូនិក្ដនប៊ុ េគលចែលទទួ លបានការអន៊ុ ញ្ជញតឲ្យអន៊ុ វតត

ការង្ហរជាំនួេឲ្យមាចេ់ចែលមានេិទិផ្ទ
ធ ត ឆ់ម៊ុខ ចែលក្តូវបានច្ចាទក្បកាន់ពីការរ ាំច្លាេបាំ

នច្នេះ។

b. ការក្ាំ ណ្ត់អតតេញ្ជញណ្ដនសានដែចែលជាប់េិទិ ថ្
ធ តឆមលង ចែលក្តូវបានបតឹងតវា៉ា ថាក្តូវបានច្េបាំ

ន

ឬក្បេិនច្បើមានសានដែជាប់េិទិថ្
ធ តឆមលងច្ក្ឆើនច្ៅច្លើច្េហទាំព័រចតមួយក្តូវបានោក្់ច្ៅក្ន៊ុងការជូន
ែាំ ណ្ឹងចតមួ យ បញ្ាីអក្
ន តាំ ណាងដនសានដែច្នាេះច្ៅច្េហទាំព័រច្នាេះ។
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c. ក្ាំ ណ្ត់អតតេញ្ជញណ្េមាារៈចែលក្តូវបានបតឹងតវា៉ា ថាក្តូវបានរ ាំច្លាេបាំ
ដនការរ ច្ាំ លាេបាំ

ន និ ងេថិតច្ក្កាមេក្មមភាព

ន ច្ហើ យក្តូវការែក្ច្ឆញ ឬការឆូ លច្ៅច្ក្បើ ក្បាេ់ ចែលក្តូវបានច្េបិ ទមិ នឲ្យ

ែាំ ច្ណ្ើរការ និ ងព័ ត៌មានចែលមានការក្េប់ ក្េងច្ែើ មបីអន៊ុ ញ្ជញតឲ្យក្ក្ុមហ៊ុនផ្តល់ច្េវាក្មមច្ែើ មបីក្ាំណ្ត់
ទីតាាំងឯក្សារច្នាេះ។
d. ព័ត៌មានចែលក្េប់ ក្េងច្ែើ មបីអន៊ុញ្ជញតឲ្យក្ក្ុមហ៊ុនផ្តល់ច្េវាក្មមច្ធវើការទក្់ ទងច្ៅកាន់ភាេីោក្់
បតឹង ែូ ឆជាអាេយោាន ច្លខទូ រេពទ និ ង (ក្បេិនច្បើមាន) អាេយោានដក្បេណ្ីយ៍ច្អ
ចែលភាេីោក្់

ក្យ

ិឆក្តូនិក្

ក្យបណ្ឹត ងអាឆក្តូវបានច្េទក្់ទងច្ៅ។

e. របាយការណ្៍ចែលភាេីោក្់

ក្យបណ្ឹត ង មានការច្ជឿជាក្់ថា ការច្ក្បើ ក្បាេ់ឯក្សារក្ន៊ុងលក្ខណ្ៈ

ចែលការបតឹងច្នេះ ព៊ុាំទទួលបានការអន៊ុ ញ្ជញតច្ោយមាចេ់េិទិថ្
ធ តឆមលង ទីភានក្់ ង្ហរ ឬឆាប់។ និង
f.

របាយការណ្៍ចែលព័ត៌មានច្ៅក្ន៊ុងការជូនែាំណ្ឹង េឺក្តឹ មក្តូវឆាេ់លាេ់ និងេថិតច្ក្កាមច្ទេទណ្ឌ
ដនការផ្តល់ព័ត៌មានមិ នពិត ភាេីោក្់

ក្យបតឹង ទទួលបានការអន៊ុ ញ្ជញតច្ែើ មបីអន៊ុ វតតការង្ហរជាំ នួេឲ្យ

មាចេ់េិទិផ្ទ
ធ ត ឆ់ម៊ុខចែលក្តូវបានជាប់ច្ចាទពីការរ ាំច្លាេបាំ
ភានក្់ង្ហរ DMCA របេ់ច្យើងនឹ ងច្ឆលើយតបឆាំច្

ន។

េះច្េឆក្តីជូនែាំណ្ឹងនិងការសាក្េួរណាចែលអន៊ុ ច្លាមច្ៅ

តាមលក្ខខណ្ឌតក្មូវរបេ់ DMCA។ េូមអាន www.copyright.gov េក្មាប់ព័ត៌មានបចនថម។
17. ព័ត៌មានេក្មាប់ពលរែារេ់ច្ៅរែាកាលីហរ័វ ញា៉ា
េថិ ត ច្ក្កាមក្ក្មរែា បបច្វណ្ី រែា កា លី ហ័វ រ ញា៉ា មាក្តា 1789.3 ច្យើ ង ក្តូ វ បានតក្មូ វ ឲ្យផ្ត ល់ ជូ ន ែល់ ព លរែា
កាលីហ័រវ ញា៉ា នូ វព័ត៌មានេតីពីេិទិអ
ធ ក្
ន ច្ក្បើ ក្បាេ់ជាក្់លាក្់មួយឆាំ នួនែូឆខាងច្ក្កាម៖
a. ច្េវាក្មមរបេ់ ក្ក្ុមហ៊ុ ន SMG ក្តូ វបានកាន់ កាប់ និ ង/ឬក្បតិ បតតិកា រច្ោយក្ក្ុមហ៊ុ ន Service
Management Group, LLC, 1737 McGee Street, Kansas City, MO 64108។ ច្លខទូ រេពទ
េក្មាប់ទាំនាក្់ទាំនងក្ក្ុមហ៊ុន SMG ច្លខ 1-800-764-0439។
b. ច្លើក្ចលងចតមានការបញ្ជ
ា ក្់ឆាេ់លាេ់ ច្បើព៊ុាំែូឆច្នាេះច្ទ ច្េវាក្មមរបេ់ក្ក្ុមហ៊ុន SMG ក្តូវបាន
ផ្តល់ជូនច្ោយឥតេិ តដថ្ល។
c. ច្ែើ មបីោក្់

ក្យបណ្ឹត ង

ក្់ព័នន
ធ ឹ ងច្េវាក្មមរបេ់ក្ក្ុមហ៊ុន SMG ឬច្ែើមបីទទួលបានព័ត៌មានបចនថម

ក្់ ព័ នធនឹ ងការច្ក្បើ ក្បាេ់ ច្េវាក្មមរ បេ់ ក្ក្ុ ម ហ៊ុ ន SMG េូ ម ច្ផ្ាើលិ ខិ ត មួ យឆាប់ ច្ៅក្ក្ុ មហ៊ុ ន
Service Management Group, LLC, ច្ផ្ាើជូន៖ Data Protection Officer, 1737 McGee Street,
Kansas City, MO 64108 ឬទាំ នាក្់ ទាំនងច្យើ ងតាមរយៈអ៊ុី ចម៉ា ល ច្ៅ privacyofficer@smg.com
(ច្ោយច្ក្បើ ក្បាេ់

“េាំ ច្ណ្ើេ៊ុាំ ពលរែាក្៊ុ នងរែាកាលី ហ័វរ ញា៉ា ”

ជាក្មម វតថ៊ុដនការច្េនើេ៊ុាំតាមអ៊ុី ចម៉ា ល)។

អនក្ក្៏អាឆច្ធវើការទាំ នាក្់ទាំនងច្ៅកាន់អងគភាពជាំ នួយចផ្នក្បណ្ឹត ង (Complaint Assistance Unit) ដន
អងគភាពច្េវាអតិថ្ិជនរែាកាលីហ័រវ ញា៉ា ដននាយក្ោានក្ិឆចការអតិ ថ្ិជន ជាលាយលក្ខណ្៍អក្សរចែល
មានអាេយោានេថិតច្ៅ 400 R Street, Suite 1080, Sacramento, California 95814 ឬតាមទូ រេពទ
តាមរយេះច្លខ 916.445.1254 ឬ 800.952.5210។
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18. លក្ខខណ្ឌច្ផ្សងៗ
a. លក្ខខណ្ឌទាំងអេ់ច្នេះ និងច្ោលការណ្៍េតីពីេិទិឯ
ធ ក្ជនភាព ចែលមានច្រៀបរាប់ច្ៅច្េហទាំព័រច្ផ្សងៗ
មានផ្ទ៊ុក្ច្ៅច្ោយការច្ោេយល់ោនទាំងស្េុង តាមរយៈនិងក្ន៊ុងឆាំ ច្ណាមក្ក្ុមហ៊ុន SMG និងអនក្
ក្់ព័នន
ធ ឹងបញ្ជ
ា ចែលមានចឆងច្ៅក្ន៊ុងលក្ខខណ្ឌច្នេះ។

b. លក្ខខណ្ឌក្ក្ុមហ៊ុន ក្តូវបានេរច្េរជាភាសាអង់ ច្េលេ។ ក្ិឆេ
ច នាជាភាសាអង់ ច្េលេ នឹងក្េប់ ក្េង
ច្លើក្េប់ចផ្នក្ទាំងអេ់។ ឯក្សារណាមួយដនក្ិ ឆេ
ច នាច្នេះច្ធវើច្
ច្

ើងជាភាសាច្ផ្សងច្ទៀត នឹងក្តូវបច្ងកើត

ើងេក្មាប់ជាការង្ហយស្េួលប៉ា៊ុ ច្ណាណេះ និ ងមិនក្តូវភាាប់កាតពវក្ិឆឆ
ច ាំ ច្

c. លក្ខខណ្ឌទាំ ងអេ់ ច្នេះ

ច្ក្បើ ក្បាេ់ េក្មាប់ ជាអតថ ក្បច្ោជន៍

េនតតិជន និងអន៊ុបបទនិក្របេ់ក្ក្ុមហ៊ុន SMG។

េះភាេីណាមួយច្នាេះច្ទ។

ច្ហើ យនឹ ងក្តូ វភាាប់ កាតវ ក្ិឆច ឆាំច្

េះ

d. លក្ខខណ្ឌទាំងអេ់ច្នេះ អាឆក្តូវបានក្ាំ ណ្ត់ច្ោយក្ក្ុមហ៊ុន SMG ប៉ា៊ុ ចនតអាឆមិនក្តូវក្បេល់េិទិប
ធ នត
ោមនការយល់ក្ពមជាលាយលក្ខណ្៍អក្សរពីក្ក្ុមហ៊ុន SMG ច្នាេះច្ទ។

e. ក្បេិនច្បើក្បការណាមួ យដនលក្ខខណ្ឌក្ក្ុមហ៊ុន ព៊ុាំ អាឆអន៊ុ វតតបាន ឬោមនេ៊ុពលភាព ច្នាេះលក្ខខណ្ឌ
ច្ផ្សងច្ទៀត នឹ ងច្ៅបនតមានេ៊ុពលភាពអន៊ុ វតតែចែល ក្បេិនច្បើក្បការចែលមិនអាឆអន៊ុ វតតបាន ឬ

f.

ោមនេ៊ុពលភាពច្នាេះ មិនក្តូវបានច្ក្បើ ក្បាេ់។

ក្បេិនច្បើក្ក្ុមហ៊ុន SMG ខក្ខានមិនអន៊ុ វតតកាតពវក្ិឆេ
ច ិត
ថ ច្ក្កាមលក្ខខណ្ឌក្ក្ុមហ៊ុន ច្ហើយភាេី
ច្ផ្សងច្ទៀតព៊ុាំ បានអន៊ុ វតតកាតពវក្ិឆច ការខក្ខានមិ នអន៊ុ វតតក្៊ុងកាលៈច្ទេណាមួ
ន
យ នឹងមិ នក្តូវចាត់ទ៊ុក្
ជាការបែិ ច្េធកាតពវក្ិឆច ច្ហើយនឹ ងមិ នក្តូវរារាាំងែល់ការអន៊ុ វតតក្៊ុងកាលៈច្ទេៈច្ផ្សងច្ទៀតច្
ន

ើយ។

g. ព៊ុាំមានខលឹមសារណាមួយចែលមានចឆងច្ៅក្ន៊ុងលក្ខខណ្ឌរបេ់ក្ក្ុមហ៊ុនច្នេះ នឹ ងក្តូវបានចាត់ទ៊ុក្ភាេី

ក្ក្ុមហ៊ុន SMG ឬអនក្ថាជាភានក្់ង្ហរ ឬអនក្តាំណាងឲ្យោនច្ៅវ ិញច្ៅមក្ ឬចាត់ទ៊ុក្ថាជាចផ្នក្ដនការ
វ ិនិ ច្ោេរួមោន ឬជាដែេូអាជី វក្មមច្នាេះច្ទ។

h. ក្បេិនច្បើ ក្ក្ុមហ៊ុន SMG ឬអនក្ក្តូវបានរារាាំងមិ នឲ្យអន៊ុ វតតការង្ហរ ឬមិនអាឆបាំ ច្ពញកាតពវក្ិឆណា
ច
មួយេថិតច្ក្កាមលក្ខខណ្ឌក្ក្ុមហ៊ុន ច្ោយសារមូលច្ហត៊ុណាមួយច្លើេពីលទធភាពក្េប់ ក្េងបានដន
ភាេី ចែលល៊ុ បច្ចាលក្បការច្នេះ ការអន៊ុ វតតកា រង្ហររបេ់ ភាេី ចែលរងប៉ាេះ
i.

ល់ នឹ ង ក្តូវបនតេ ក្មាប់

រយៈច្ពលដនការពនារច្ពល ឬអេមតថភាពក្ន៊ុងអន៊ុ វតតការង្ហរច្ៅតាមមូ លច្ហត៊ុច្នាេះ។
ឆាំ ណ្ងច្ជើង និ ងឆាំណ្ងច្ជើ ងរង េឺេក្មាប់ជាភាពង្ហយស្េួលចតប៉ា៊ុ ច្ណាណេះ។

ច្តើអក្
ន មានេាំណ្ួរអវីចែរឬច្ទ?
ក្បេិនច្បើអនក្មានេាំណ្ួរណាមួយអាំ ពីលក្ខខណ្ឌដនការច្ក្បើ ក្បាេ់ច្នេះ ឬច្េវាក្មមរបេ់ក្ក្ុមហ៊ុន SMG េូម
ទាំ នាក្់ទាំនងតាម privacyofficer@smg.com។
អនក្ក្៏អាឆេរច្េរលិខិតមក្កាន់ច្យើងបានផ្ងចែរច្ៅ៖
Service Management Group, LLC
ជូនឆាំ ច្
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