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សេចក្តីជនូដណឹំងននព័ត៌មានផ្ទា លខ់្លនួក្នងុ Pulse 

មានសុពលភាពចាប់ពីថ្ងៃទី៖ ២៦ ខែសីហា ឆ្ន ាំ២០២០ (OPv2.0) 

អាំពីសសចក្តីជូនដាំណឹងសនេះ 

សូមខងែងអាំណរគុណសោក្អនក្សម្រមាប់ការទាញយក្ Pulse។ 

ព័ត៌មានផ្ទា ល់ែែួន និងសុវតថិភាពថ្នទិននន័យផ្ទា ល់ែែួនរបស់សោក្អនក្ គឺពិតជាមានសារៈសាំខាន់ខាែ ាំងណាស់សម្រមាប់
សយើងែ្ុាំ។ ដូសចនេះសយើងែ្ុាំសូមស្វើការពនយល់ឱ្យបានចាស់ោស់អាំពីវ ិ្ ី និងមូលសេតុខដលសយើងែ្ុាំ ម្របមូល រក្ាទុក្ 
ខចក្ចាយ និងសម្របើម្របាស់ទិននន័យផ្ទា ល់ែែួនរបស់សោក្អនក្។ 

សសចក្តីជូនដាំណឹងសនេះ ក្ាំណត់យ៉ាងលមអិតអាំពីទាំនាក់្ទាំនងថ្នទិននន័យផ្ទា ល់ែែួនរបស់សោក្អនក្ជាមួយនឹង Pulse 

Ecosystems Pte Ltd ខដលជាម្រក្មុេ ុនមួយខដលសថិតសៅក្នុងម្របសទសសិងហបុរ ី (“PulseCo”) និងសាខារបស់
ពួក្សគ។ សសចក្តីជូនដាំណឹងសនេះ អនុវតតសលើម្រគប់សសវាក្មមទាាំងអស់ខដលបានដាក់្ឱ្យសោក្អនក្សម្របើម្របាស់តាមរយៈ 
Pulse App (“Pulse Service”)។ 

សសចក្តីជូនដាំណឹងសនេះម្របាប់សោក្អនក្អាំពី៖ 
• សយើងែ្ុាំជាអនក្ណា 
• ព័ត៌មានអវីខដលសយើងែ្ុាំម្របមូល និងមូលសេតុថ្នការម្របមូល 
• ក្ខនែងខដលសយើងែ្ុាំទទួលបានព័ត៌មានរបស់សោក្អនក្ និងអនក្ខដលសយើងែ្ុាំខចក្ចាយព័ត៌មានជាមួយ 
• អវីខដលសោក្អនក្អាចសសនើសុាំឱ្យសយើងែ្ុាំស្វើ និង 
• វ ិ្ ីក្នុងការទាក់្ទងមក្កាន់សយើងែ្ុាំ ម្របសិនសបើសោក្អនក្ម្រតូវការ។ 

 

ពីសពលមួយសៅសពលមួយសទៀត សយើងែ្ុាំអាចនឹងបសងកើតសសវាក្មមងមី ឬផ្តល់សសវាក្មមបខនថម។ ម្របសិនសបើការខណនាាំអាំពី
សសវាក្មមងមី ឬសសវាក្មមបខនថមទាាំងសនេះនាាំឱ្យមានការផ្ទែ ស់បតូរសាំខាន់ណាមួយសលើវ ិ្ ីសាស្រសតខដលសយើងែ្ុាំម្របមូល ឬ
ដាំសណើ រការទិននន័យផ្ទា ល់ែែួនរបស់សោក្អនក្ សយើងែ្ុាំនឹងផ្តល់ជូនសោក្អនក្នូវព័ត៌មាន លក្ខែណឌ  ឬសោលការណ៍
បខនថម។ សលើក្ខលងខតមានការបញ្ជា ក់្សផ្េងសទៀត សបើមិនដូសចនេះសទសៅសពលខដលសយើងែ្ុាំខណនាាំសសវាក្មមងមី ឬសសវា
ក្មមបខនថម សសវាក្មមទាាំងសនេះនឹងម្រតូវអនុវតតតាមសសចក្តីជូនដាំណឹងសនេះ។ 
លក្ខែណឌ ថ្នការសម្របើម្របាស់ Pulse App ម្រតូវបានក្ាំណត់សៅក្នុងលក្ខែណឌ ថ្ន Pulse របស់សយើងែ្ុាំ។ 
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សតើសយើងែ្ុាំគឺជាអនក្ណា? 

ជាអនក្ម្រតតួពិនិតយទិននន័យរបស់សោក្អនក្ 

ម្រក្មុេ ុន PulseCo និងម្រក្ុមេ ុនធានារ៉ាប់រង ម្រពដិូនសល (ក្រមុហ នុក្រដូនិសលន ៅរនងុក្រនេស) ខដលក្ាំពុងស្វើម្របតិបតតិ
ការសៅម្របសទសរបស់សោក្អនក្ (សូមសមើលឧបសមព័នធទី ២) គឺជាអនក្ម្រតតួពិនិតយទិននន័យដាច់សដាយខែក្សផ្េងសទៀត 
(ក្នុងម្របសទសែែេះម្រតូវបានសគសាា ល់ថាជាអនក្សម្របើម្របាស់ទិននន័យ ឬម្របតិបតតិក្រទិននន័យ) ថ្នទិននន័យផ្ទា ល់ែែួនខដលបាន
ម្របមូល ឬផ្តុាំទុក្តាមរយៈការសម្របើម្របាស់សសវាក្មម Pulse របស់សោក្អនក្ សទាេះបីជា  ក្រុមហ ុនក្រូដិនសលន ៅរនុងក្រនេស 
ដាំសណើ រការខតទិននន័យខដលចាាំបាច់ សដើមបអីនុវតតសោលបាំណងដូចខដលបានពិពណ៌នាសៅក្នុង “សេតុអវីបានជាសយើងែ្ុ ាំ
ម្រតវូការទិននន័យផ្ទា ល់ែែួនរបស់សោក្អនក្?”  ក្នុងខផ្នក្ខាងសម្រកាម។ 

ម្របសិនសបើសោក្អនក្ទិញផ្លិតផ្លធានារ៉ា ប់រង ឬចុេះស ម្ េះសម្របើម្របាស់សសវាក្មមធានារ៉ា ប់រងណាមួយ ខដលផ្តល់
សដាយ ក្រុមហ ុនក្រូដនិសលន ៅរនុងក្រនេស ខដលដាក់្ឱ្យសម្របើម្របាស់ក្នុង Pulse សនាេះ ក្រុមហ ុនក្រូដិនសលន ៅរនងុក្រនេស នឹង
ម្របមូល និងដាំសណើ រការទិននន័យរបស់សោក្អនក្សម្រមាប់សោលបាំណងសនេះស្សបសៅតាមលក្ខែណឌ  និងសសចក្តីជូន
ដាំណឹងអាំពីព័ត៌មានផ្ទា ល់ែែួនសនេះ។ 

ក្រុមហ ុនក្រូដិនសលន ៅរនងុក្រនេស មិនផ្តុាំទុក្ ម្របមូល ឬដាំសណើ រការទិននន័យសុែភាពណាមួយ (ដូចខដលបានក្ាំណត់
ខាងសម្រកាម) ពីការសម្របើម្របាស់ Pulse របស់សោក្អនក្សនាេះសទ។ ម្របសិនសបើសោក្អនក្ជាអតិងិជនរបស់ ក្រុមហ ុនក្រូដិនស
លន ៅរនុងក្រនេស សនាេះ ក្រុមហ ុនក្រូដិនសលន ៅរនុងក្រនេស អាចនឹងម្របមូលទិននន័យសុែភាព ខដលជាខផ្នក្មួយថ្នដាំសណើ រ
ការធានារ៉ា ប់រងសដើមបផី្តល់ឱ្យសោក្អនក្នូវផ្លិតផ្ល ឬសសវាក្មមធានារ៉ាប់រង ស្សបតាមសសចក្តីជូនដាំណឹងអាំពី
ព័ត៌មានផ្ទា ល់ែែួនរបស់ពួក្សគ។ 

សម្រមាប់ព័ត៌មានទាំនាក់្ទាំនងរបស់អនក្ម្រតួតពិនិតយទិននន័យ សូមខសវងរក្សៅក្នុងខផ្នក្ “ការស្វើបចចុបបននភាពព័ត៌មាន
លមអិតរបស់សោក្អនក្ និងការទាក់្ទងមក្កាន់សយើងែ្ុ ាំ” ក្នុងខផ្នក្ខាងសម្រកាម។ 

ថ្ដគូសេការរបស់ Pulse 

ថ្ដគូសេការរបស់ Pulse គឺជាថ្ដគូសេការតតិយភាគី ខដលបានចុេះកិ្ចចសនាជាមួយសោក្អនក្សដាយផ្ទា ល់សម្រកាម
លក្ខែណឌ ផ្ទា ល់ែែួនរបស់ពួក្សគ សដើមបផី្តល់សសវាក្មមសដាយសម្របើស ម្ េះផ្ទា ល់ែែួនរបស់ពួក្សគ រមួមានអនក្លក់្ទាំនិញ 
និងសសវាក្មមសៅសលើទីផ្ារ Pulse (Pulse Marketplace) ការវាយតថ្មែសុែភាព និងសសវាក្មមពិនិតយសរគសញ្ជា  
(Health Assessment and Symptom Checker Services)  សសវាក្មមព័ត៌មានសុែភាពតាមរយៈបសចចក្
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វទិាទូរគមនាគមន៍ (Telemedicine Services) គណនី Pulse (Pulse Wallet) ក្នុងម្របសទសមួយ និងសសវា
ក្មមសផ្េងសទៀតខដលសយើងែ្ុាំអាចបខនថមសៅក្នុង Pulse App ពីសពលមួយសៅសពលមួយ។ 

ថ្ដគូសេការរបស់ Pulse ម្របមូល រក្ាទុក្ និងដាំសណើ រការព័ត៌មាន ខដលបានមក្ពីការសម្របើម្របាស់សសវាក្មមទាាំង
សនាេះរបស់សោក្អនក្ ក្នុងនាមជាអនក្ម្រតួតពិនិតយទិននន័យឯក្រជយ។ ថ្ដគូសេការរបស់ Pulse នឹងដាំសណើ រការ
ព័ត៌មានផ្ទា ល់ែែួនរបស់សោក្អនក្ សដាយស្សបសៅតាមសសចក្តីជូនដាំណឹងថ្នព័ត៌មានផ្ទា ល់ែែួនរបស់ពួក្សគ ខដល
សោក្អនក្អាចរក្បានមុនសពលខដលសោក្អនក្សម្របើសសវាក្មមខដលពាក់្ព័នធ។ 

ម្រក្មុេ ុន PulseCo ក៏្ជាអនក្ម្រតតួពិនិតយទិននន័យឯក្រជយទាក់្ទងនឹងទិននន័យខដលបានម្របមូល ឬបានទទួលពីការ
សម្របើម្របាស់សសវាក្មមថ្ដគូរសេការរបស់ Pulse របស់សោក្អនក្ សេើយម្រក្មុេ ុន PulseCo នឹងដាំសណើ រការទិននន័យ
សនេះស្សបតាមសសចក្តីជូនដាំណឹងអាំពីព័ត៌មានផ្ទា ល់ែែួនសនេះ។ 

សតើសយើងែ្ុាំម្របមូលទិននន័យអវីែែេះ សេើយសតើសយើងែ្ុាំម្រតវូម្របមូលវាពីក្ខនែងណា? 

ការផ្តល់ទិននន័យផ្ទា ល់ែែួនរបស់សោក្អនក្គឺស្វើសែើងសដាយសម័ម្រគចិតត។ សទាេះបីយ៉ាងណាក៏្សដាយ ម្របសិនសបើសោក្អនក្
មិនផ្តល់ទិននន័យផ្ទា ល់ែែួនរបស់សោក្អនក្សទ សនាេះសយើងែ្ុាំអាចនឹងមិនចុេះស ម្ េះសោក្អនក្សម្រមាប់ Pulse App ឬ
ផ្តល់សសវាក្មម Pulse ឬការសម្របើម្របាស់ ឬការចូលសៅកាន់ Pulse App បានសទ។ 

ទាាំងសនេះគឺជាទិននន័យ និងព័ត៌មានខដលសយើងែ្ុាំម្របមូល ឬរក្ាទុក្អាំពីសោក្អនក្៖ 

(ក្) ទិននន័យផ្ទា ល់ែែួនខដលសោក្អនក្ផ្តល់ជូន៖ 

• ព័ត៌មានផ្ទា ល់ែែួន និងព័ត៌មានទាំនាក់្ទាំនង ខដលរមួមានស ម្ េះ អាសយដាា ន សលែទូរស័ពា អីុខម៉ាលរបស់
សោក្អនក្ ព័ត៌មានថ្នការចូលសៅសម្របើម្របាស់របស់តតិយភាគីសផ្េងសទៀត (ឧទាេរណ៍៖ ការចូលសៅសម្របើ
ម្របាស់តាម រយៈម្របព័នធផ្េពវផ្ាយសងាម) ខដលសោក្អនក្សម្រជើសសរ ើស។ 

• ព័ត៌មានជីវមាម្រត (Biometric Information) (រមួទាាំងរបូភាពសលើថ្ផ្ាមុែ) ខដលសោក្អនក្សម្រជើសសរ ើស
សម្របើម្របាស់ ខដលខផ្នក្ណាមួយថ្នសសវាក្មម Pulse តម្រមូវឱ្យមាន។ 

• សេទ ថ្ងៃខែឆ្ន ាំក្ាំសណើ ត និង/ឬអាយុរបស់សោក្អនក្ (ម្របសិនសបើចាាំបាច់សម្រមាប់ការសម្របើម្របាស់សសវាក្មម ឬ
សដាយមានការយល់ម្រពមពីសោក្អនក្)។ 

• សលែអតតសញ្ជា ណប័ណណ សលែលិែិតឆ្ែងខដន លិែិតបញ្ជា ក់្អតតសញ្ជា ណសផ្េងសទៀតខដលសចញសដាយ
រដាា េិបាល លិែិតបញ្ជា ក់្អាសយដាា ន និង/ឬព័ត៌មានសផ្េងសទៀតខដលអាចម្រតូវបានសម្របើម្របាស់ សដើមបី
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ក្ាំណត់អាំពីអតតសញ្ជា ណរបស់សោក្អនក្ (ម្របសិនសបើចាាំបាច់ក្នុងការសម្របើម្របាស់សសវាក្មម ឬអាចឱ្យសយើងែ្ុាំ
បាំសពញកាតពវកិ្ចចស្សបចាប់របស់សយើងែ្ុាំ)។ 

• ក្ាំណត់ម្រតាថ្នទាំនាក់្ទាំនងណាមួយខដលសោក្អនក្មានជាមួយសយើងែ្ុាំ រមួមានទាាំងជាំនួយការែួរក្ាល
សិបបនិមិតតផ្ទា ល់ែែួន (AI Personal Assistant) ឬសនានាតាមអីុន្ឺណិត (chatbot)។ 

• ព័ត៌មានលមអិតខដលសោក្អនក្ផ្តល់ជូន សៅសពលខដលសោក្អនក្សម្រជើសសរ ើសឱ្យចូលរមួក្នុងសក្មមភាព
ណាមួយទាក់្ទងនឹងសសវាក្មម Pulse។ 

• ព័ត៌មានលមអិតខដលសសនើសុាំសដាយថ្ដគូរសេការ Pulse ជាខផ្នក្មួយថ្នសសវាក្មមខដលពួក្សគផ្តល់ជូន។ 
• ព័ត៌មានលមអិតទាក់្ទងនឹង ឬការបង្ហហ ញអាំពីសុែភាព សុែុមាលភាព ឬសាថ នភាពសុែភាពរបស់សោក្

អនក្ (ជារមួ “ទិននន័យសុែភាព”) ខដលសោក្អនក្បានផ្តល់ឱ្យ ឬម្រតវូទទួលបានពីលទធផ្លថ្នការសម្របើ
ម្របាស់សសវាក្មម Pulse (រមួទាាំងក្ខនែងខដលសោក្អនក្បានស្វើសមការ ឬបញ្ចូ លព័ត៌មានពីឧបក្រណ៍ 
ក្មមវ ិ្ ី ឬម្របព័នធជាមួយសសវាក្មម Pulse)។ ម្របសិនសបើមានការតម្រមូវសដាយចាប់ និងបទបបញ្ាតតិជា
្រមាន ដាំសណើ រការថ្នទិននន័យសុែភាពនឹងខផ្អក្សលើការយល់ម្រពមរបស់សោក្អនក្។ 

• ព័ត៌មានលមអិតទាក់្ទងនឹងសមាជិក្ភាព ការជាវ ខផ្នការ និងការទិញ ឬម្របតិបតតិការណាមួយសៅសលើ 
Pulse App ឬជាខផ្នក្មួយថ្នសសវាក្មម Pulse។ 

• ព័ត៌មានលមអិតអាំពីសារទាំនាក់្ទាំនងរបស់សោក្អនក្ (រប់បញ្ចូ លទាាំងែែឹមសារខដលសោក្អនក្ខចក្
រ ាំខលក្) តាមរយៈការសនាា នាសលើ Pulse មុែង្ហរថ្នការសៅជាសសមែង ឬជាវសីដអូ។ 

• ព័ត៌មានលមអិតអាំពីការភាា ប់ទាំនាក់្ទាំនងរបស់សោក្អនក្ រមួមានបញ្ា ីទាំនាក់្ទាំនងរបស់សោក្អនក្ និង
ម្រក្មុរបស់សោក្អនក្។ 

• ែែឹមសារខដលសោក្អនក្បសងកើត បសង្ហហ េះ បញ្ចូ ល ខចក្រ ាំខលក្ ឬទាំនាក់្ទាំនង សៅសពលសម្របើម្របាស់សសវាក្មម 
Pulse ណាមួយ រមួមានការសនានា ម្របព័នធផ្េពវផ្ាយ របូងត មតិសយបល់ និងសមាា រៈសផ្េងសទៀតខដល
សោក្សម្រជើសសរ ើសសដើមបីផ្តល់ជូន។ 

• ព័ត៌មានលមអិតទាក់្ទងនឹងចាំណូលចិតត ចាំណាប់អារមមណ៍ និងសក្មមភាពខដលសោក្អនក្ចូលចិតត។ 
• ព័ត៌មានលមអិតទាក់្ទងនឹងសសវាគណនីសអែិចម្រតូនិច (e-wallet) រមួមានគណនី្នាោរ ព័ត៌មាន

លមអិតអាំពីប័ណណឥណទាន (debit and credit card) និងព័ត៌មានលមអិតអាំពីវកិ្កយបម្រត និងការខចក្
ចាយ។ 

• ព័ត៌មានលមអិតទាក់្ទងនឹងរង្ហវ ន់  ភាពសសាម េះម្រតង់ ឬឯក្សិទធិសលើក្មមវ ិ្ ី។ 
• ទិននន័យពីការសឆ្ែើយតបណាមួយខដលសោក្អនក្ផ្តល់ឱ្យក្នុងការសាង់មតិ។ 
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(ែ) ទិននន័យផ្ទា ល់ែែួនខដលសយើងែ្ុាំម្របមូលបានពីម្របេពសផ្េងសទៀត៖ 

• ព័ត៌មានខដលបានសម្របើសម្រមាប់ការចូលសៅសម្របើម្របាស់សសវាក្មមរបស់តតិយភាគី (ឧទាេរណ៍៖ ការចូល
សៅសម្របើម្របាស់ម្របព័នធផ្េពវផ្ាយសងាម) ពីអនក្ផ្ាត់ផ្ាង់ការចូលសៅសម្របើម្របាស់សនេះ ខដលសោក្អនក្សម្រជើស
សរ ើសសម្របើម្របាស់។ 

• ទិននន័យ (រមួទាាំងទិននន័យសុែភាព) ពីថ្ដគូសេការរបស់ Pulse។ 
• ទិននន័យពីតតិយភាគីសផ្េងសទៀតខដលថ្ដគូពាណិជាក្មមរបស់ម្រក្មុេ ុន PulseCo ឬ ក្រុមហ ុនក្រដូិនសល

ន ៅរនុងក្រនេស ឬសាថ ប័នសផ្េងសទៀតខដលមានមូលដាា នចាប់សមស្សបសម្រមាប់ខចក្រ ាំខលក្ទិននន័យសនេះ 
ជាមួយម្រក្មុេ ុន PulseCo។ 

• ទិននន័យពីអនក្ផ្តល់សសវាក្មមខដលខចក្រ ាំខលក្ទិននន័យផ្ទា ល់ែែួន សដើមបឱី្យសយើងែ្ុាំអាចបាំសពញនូវកាតពវកិ្ចច
ស្សបចាប់របស់សយើងែ្ុាំ។ 

(គ) ទិននន័យផ្ទា ល់ែែួនខដលសយើងែ្ុាំម្របមូលបានសដាយសវ័យម្របវតតិសៅសពលសោក្អនក្សម្របើសសវាក្មម Pulse៖ 

• ព័ត៌មានលមអិតទាក់្ទងនឹងឧបក្រណ៍របស់សោក្អនក្ និងការសម្របើម្របាស់សសវាក្មម Pulse។ 
• ទិននន័យពីការម្របកួ្តម្របខជង ឬសក្មមភាពនានាសៅក្នុងសសវាក្មម Pulse ខដលអនក្បានយល់ម្រពម។ 
• ទិននន័យខដលទទួលបានតាមរយៈសក្មមភាពរបស់សោក្អនក្សៅសពលសម្របើម្របាស់សសវាក្មម Pulse     រមួ

មានទិននន័យម្របតិបតតិការខដលទាក់្ទងនឹងការទិញ និងម្របតិបតតិការ។ 
• ទិននន័យទាក់្ទងនឹងការសម្របើម្របាស់ និងការម្របាស្ស័យទាក់្ទងដថ្ទសទៀតរបស់សោក្អនក្ជាមួយសសវាក្មម 

Pulse ព័ត៌មានខដលទាក់្ទងនឹងអាក្បបកិ្រយិ ចាំណង់ចាំណូលចិតតថ្នការផ្ាយពាណិជាក្មម ចាំណង់
ចាំណូលចិតតថ្នការទិញរបស់សោក្អនក្ និងការទាំនាក់្ទាំនងរបស់សោក្អនក្ជាមួយនឹងសយើងែ្ុាំ ក្រុមហ ុន
ក្រូដិនសលន ៅរនុងក្រនេស ឬសមាជិក្ដថ្ទសទៀតថ្នម្រក្មុម្រពដិូនសល ឬថ្ដគូរសេការ Pulse។ 

• រល់ការសនានា ម្របវតតិថ្នការសៅជាសសមែង ឬជាវសីដអូ។ 
• ទិននន័យទាក់្ទងនឹងទីតាាំង។ 
• ឧបក្រណ៍ចល័ត និងព័ត៌មានភាា ប់ ព័ត៌មានអាំពីការចរចរណ៍ថ្នទិននន័យ អាសយដាា ន IP របស់សោក្

អនក្ សពលសវោថ្នការចូលសម្របើម្របាស់ ម្របវតតិថ្នការខសវងរក្ទិននន័យ ការក្ាំណត់ភាសា ព័ត៌មានខដល
ទាក់្ទងជាមួយនឹងការចូលសៅសម្របើម្របាស់របស់តតិយភាគី និង/ឬ ព័ត៌មានសគេទាំព័រ។ល។ 

(ឃ) ទិននន័យផ្ទា ល់ែែួន ខដលសយើងែ្ុាំម្របមូលតាមរយៈែូឃីស៍ (cookies) ឬតាមបសចចក្វទិាស្សសដៀងោន សផ្េងសទៀត។ 

ចាំណុចទាាំងសនេះអាចមានដូចខាងសម្រកាម ឧទាេរណ៍៖ (ដូចខដលអាចអនុវតតបាន)៖ 



 

6 
 

• សពលសវោចូលសម្របើម្របាស់ ភាពញឹក្ញាប់ និងរយៈសពលថ្នការចូល/ការសម្របើម្របាស់ Pulse App និងសស
វាក្មម Pulse។ 

• ទិននន័យអាំពីសក្មមភាពរបស់សោក្អនក្ និងការម្របាស្ស័យទាក់្ទងជាមួយនឹងថ្ដគូផ្ាយពាណិជាក្មម
របស់សយើងែ្ុាំ (ម្របសិនសបើមាន)។ 

• គម្រមូ ឬម្របសេទថ្នឧបក្រណ៍ខដលសោក្អនក្បានសម្របើម្របាស់ ម្របព័នធ/ក្ាំខណទម្រមង់ថ្នម្របតិបតតិការ ម្របសេទ 
ថ្នក្មមវ ិ្ ីខសវងរក្ និងការក្ាំណត់ សលែសមាា ល់ឧបក្រណ៍ សលែសមាា ល់ថ្នការផ្េពវផ្ាយ (ម្របសិនសបើ
មាន) និងទិននន័យខដលទាក់្ទងនឹងែូឃីស៍ (cookies) សផ្េងសទៀត។ 

• ទិននន័យទាក់្ទងនឹងទីតាាំង។ 

(ង) ទិននន័យសុែភាព 

ក្រុមហ ុនក្រូដិនសលន ៅរនងុក្រនេស មិនខមនជាអនក្ម្រគប់ម្រគងទិននន័យទាក់្ទងនឹងទិននន័យសុែភាពរបស់សោក្អនក្សទ។ 
ម្រក្មុេ ុន PulseCo និងថ្ដគូរសេការ Pulse ខដលពាក់្ព័នធ គឺជាអនក្ម្រតួតពិនិតយទិននន័យដាច់សដាយខែក្ថ្ន
ទិននន័យសុែភាពរបស់សោក្អនក្។ 

ក្រណីមានការតម្រមវូសដាយចាប់ជា្រមាន ម្រក្ុមេ ុន PulseCo នឹងសសនើសុាំការយល់ម្រពមជាក់្ោក់្មួយរបស់សោក្
អនក្ សដើមបីដាំសណើ រការទិននន័យសុែភាព។ ម្រក្ុមេ ុន PulseCo ទាមទារការម្រពមសម្រពៀងសដាយខែក្ពីោន សៅសពល
ខដលសោក្អនក្មានសក្មមភាពខដលនាាំសៅដល់ការម្របមូល ការរក្ា ការសម្របើម្របាស់ ឬបសញ្ចញទិននន័យសុែភាព។ 
សោក្អនក្អាចបញ្ឈប់ការម្រពមសម្រពៀងរបស់សោក្អនក្សៅសពលណាមួយ សដាយទាក់្ទងសៅមន្រនតីខផ្នក្ឯក្ជនភាព
របស់ម្រក្ុមេ ុន PulseCo សូមសមើល “ការស្វើបចចុបបននភាពព័ត៌មានលមអិតរបស់សោក្អនក្ និងការទាក់្ទងមក្កាន់
សយើងែ្ុ ាំ” សៅខផ្នក្ខាងសម្រកាម។ 

សលើសពីសនេះសទៀត សោក្អនក្ក៏្មានសិទធិសសនើសុាំឱ្យសយើងែ្ុាំលុបទិននន័យសុែភាពរបស់សោក្អនក្ សដាយមិនគិតថា
ចាប់ក្នុងស្សុក្ផ្តល់ឱ្យសោក្អនក្នូវសិទធិសនេះខដរ ឬសទ សលើក្ខលងខតសយើងែ្ុាំមានកាតពវកិ្ចចផ្ែូវចាប់ ឬម្រតវូការរក្ាទុក្
ទិននន័យសនេះ។ 

(ច) ែូឃីស៍ (Cookies) និងប ីែុន (Beacons) 

សៅសពលខដលសោក្អនក្សម្របើម្របាស់សសវាក្មម Pulse សយើងែ្ុាំអាចនឹងសម្របើែូឃីស៍ (cookies) និងបសចចក្វទិាស្សសដៀង
ោន សដើមបីផ្តល់ជូនសោក្អនក្នូវបទពិសសា្ន៍អនក្សម្របើម្របាស់ដ៏ម្របសសើរ រេ័ស និងសុវតថិភាពជាងមុន ឬបង្ហហ ញសោក្
អនក្នូវការផ្ាយពាណិជាក្មមផ្ទា ល់ែែួន។ ែូឃីស៍ (cookies) គឺជាបណតុាំ ឯក្សារអតថបទតូចៗ ខដលបសងកើតសែើង
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សដាយសវ័យម្របវតតិសដាយក្មមវ ិ្ ីខសវងរក្របស់សោក្អនក្ សេើយម្រតូវបានរក្ាទុក្សៅសលើឧបក្រណ៍របស់សោក្អនក្ សៅ
សពលខដលសោក្អនក្សម្របើសសវាក្មម Pulse។ 

សោក្អនក្មានសិទធិក្នុងបញ្ឈប់ការសម្របើម្របាស់ែូឃីស៍ (cookies) និងបសចចក្វទិាស្សសដៀងោន  ម្របសិនសបើវាម្រតូវបានោាំ
ម្រទសដាយឧបក្រណ៍របស់អនក្។ សោក្អនក្អាចម្រគប់ម្រគងសលើការក្ាំណត់ែូឃីស៍ (cookies) របស់សោក្អនក្សៅក្នុង
ការក្ាំណត់ខដលមានសៅក្នុងឧបក្រណ៍។ 

ម្របសិនសបើសោក្អនក្សសម្រមចចិតតមិនឱ្យសយើងែ្ុាំដាំសណើ រការទិននន័យផ្ទា ល់ែែួនរបស់សោក្អនក្ សម្រមាប់សោលបាំណង
ផ្ាយពាណិជាក្មមតាមរយៈែូឃីស៍ (cookies) (និងបសចចក្វទិាស្សសដៀងោន ) សនេះមិនខមនមានន័យថាសយើងែ្ុាំនឹង
មិនបង្ហហ ញការផ្ាយពាណិជាក្មមដល់សោក្អនក្សនាេះសទ។ វាមានន័យថា ការផ្ាយពាណិជាក្មមទាាំងសនេះនឹងមិនមាន
ភាពផ្ទា ល់ែែួនសម្រមាប់សោក្អនក្ក្នុងការសម្របើែូឃីស៍ (cookies) របស់ភាគីទីមួយ ឬតតិយភាគី ក្មមវ ិ្ ីម្រតួតពិនិតយ
សក្មមភាពសលើអីុន្ឺណិត (web beacons) ឬបសចចក្វទិាស្សសដៀងោន សទ។ 

សតើមូលសេតុអវី ខដលសយើងែ្ុាំម្រតវូការទិននន័យផ្ទា ល់ែែួនរបស់សោក្អនក្? 

ម្រក្មុេ នុ PulseCo៖ 

• សដើមបីដាំសណើ រការថ្នការចុេះស ម្ េះរបស់សោក្អនក្ និងផ្តល់ឱ្យសោក្អនក្នូវលក្ខណៈពិសសសថ្នមុែង្ហរ 
និងសសវាក្មមខដលមានសៅក្នុងសសវាក្មម Pulse។ 

• សដើមបីសម្រមួលដល់ការទិញ ឬការស្វើម្របតិបតតិការ។ 
• សដើមបីដាំសណើ រការសាំសណើ ខដលស្វើសែើងសដាយសោក្អនក្តាមរយៈសសវាក្មម Pulse។ 
• សដើមបីម្រគប់ម្រគងសលើ ភាពសសាម េះម្រតង់ ឬឯក្សិទធិសលើក្មមវ ិ្ ី។ 
• សម្រមាប់ដាំសណើ រការទាក់្ទងនឹងសោលបាំណងអាជីវក្មមថ្ផ្ាក្នុងរបស់សយើងែ្ុាំ ការខក្លមអ និងការអេិវឌ្ឍ

សសវាក្មម Pulse និងការស្សាវម្រជាវ និងការអេិវឌ្ឍថ្នការវភិាគទិននន័យ បសចចក្វទិាអនាគត ផ្លិតផ្ល
សសវាក្មម មុែង្ហរ និងលក្ខណៈពិសសស (រមួទាាំងផ្លិតផ្លខដលដាំសណើ រការសដាយែួរក្ាលសិបបនិមិតត 
(AI powered products) លក្ខណៈពិសសស និងសសវាក្មម)។ 

• សដើមបីជាក្ាំណត់សមាា ល់ភាពផ្ទា ល់ែែួន តម្រមូវតាមការចង់បាន និងបសម្រមើឱ្យការសម្របើម្របាស់ និងបទ
ពិសសា្ន៍ថ្នការសម្របើម្របាស់សសវាក្មម Pulse រមួមានការផ្តល់ជូនការផ្េពវផ្ាយផ្ទា ល់ែែួន និងតម្រមូវតាម
ការចង់បាន ការការផ្តល់ជូនផ្លិតផ្ល និងសសវាក្មម និងព័ត៌មានជាំនួយ។ 

• សយើងែ្ុាំក៏្អាចសម្របើស ម្ េះ និងព័ត៌មានទាំនាក់្ទាំនងរបស់សោក្អនក្ សដើមបសីផ្្ើសារផ្ទា ល់ែែួន ផ្េពវផ្ាយពី
ការផ្តល់ជូន និងែែឹមសារខដលម្រតវូនឹងអនក្អាំពីសសវាក្មម Pulse ផ្លិតផ្ល និងសសវាក្មមរបស់ ក្រុមហ ុនក្រូ
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ដិនសលន ៅរនងុក្រនេស និង/ឬ ថ្ដគូសេការរបស់ Pulse ឬផ្លិតផ្ល និងសសវាក្មមរបស់តតិយភាគី 
(ខដលទាក់្ទងនឹងសុែភាព សុែុមាលភាព អាហារបូតថមា រសបៀបរស់សៅ េិរញ្ាវតថុ និង/ឬធានារ៉ា ប់រង)។ 
សយើងែ្ុាំអាចនឹងខចក្រ ាំខលក្ស ម្ េះរបស់សោក្អនក្ និងព័ត៌មានសដើមបីទាំនាក់្ទាំនង ជាមួយនឹងសាខារបស់
ម្រក្មុេ ុន PulseCo សផ្េងសទៀតសដើមបឱី្យពួក្សគអាចលក់្នូវផ្លិតផ្ល និងសសវាក្មមម្របសេទដូចោន ។ ក្នុង
ក្រណីខដលតម្រមូវសដាយចាប់ជា្រមាន សយើងែ្ុាំសម្របើ និងខចក្រ ាំខលក្ស ម្ េះ និងព័ត៌មានទាំនាក់្ទាំនង
របស់សោក្អនក្ សម្រមាប់ខតសោលបាំណងទីផ្ារសដាយមានការយល់ម្រពមពីសោក្អនក្ (សបើមិនដូសចនេះសទ
សយើងែ្ុាំមិនអាចសម្របើ ឬខចក្រ ាំខលក្ទិននន័យបានសទ)។ 

• សៅសពលមានការអនុញ្ជា ត និងសដាយមានការយល់ម្រពមជាក់្ោក់្ពីសោក្អនក្ ខដលតម្រមូវសដាយចាប់
ជា្រមាន សយើងែ្ុាំអាចនឹងសម្របើម្របាស់ទិននន័យសុែភាពរបស់សោក្អនក្សដើមបកី្ាំណត់ពីការផ្តល់ជូនផ្ទា ល់
ែែួន ការផ្េពវផ្ាយសារផ្ទា ល់ែែួន និងតាមការសសនើសុាំរបស់សោក្អនក្។ 

• សដើមបីជាជាំនួយដល់សោក្អនក្ក្នុងការម្រតួតពិនិតយ និងខក្លមអការម្រគប់ម្រគងសុែភាព និងសុែុមាលភាព
ទូសៅរបស់សោក្អនក្ឱ្យកាន់ខតម្របសសើរសែើង ខដលរមួមានការផ្តល់នូវទនាែ ប់ (tailored nudges) និង
ការផ្តល់សយបល់ដល់សោក្អនក្។ 

• សដើមបីអនុញ្ជា តឱ្យសោក្អនក្ចុេះស ម្ េះជាមួយថ្ដគូសេការ Pulse ខដលសោក្អនក្សម្រជើសសរ ើស។ 
• សដើមបីជួយសោក្អនក្ក្នុងការម្រគប់ម្រគង និងផ្ារភាា ប់សោក្អនក្ជាមួយបញ្ា ីសេគមន៍ និងបញ្ា ីផ្ាយ

ខដលពាក់្ព័នធ។ 
• សដើមបីដាំសណើ រការ និងទាក់្ទងជាមួយសោក្អនក្អាំពីការចូលរមួរបស់អនក្សៅក្នុងម្រពឹតតិការណ៍នានា ការ

ផ្េពវផ្ាយ ម្រក្ុមខដលម្រតវូបានយក្ទុក្ដាក់្ ការសិក្ាស្សាវម្រជាវ ការម្របកួ្តម្របខជង ការបាំសពញបខនថមនូវ
រង្ហវ ន់ ការសាង់មតិ ផ្លិតក្មម ឬសក្មមភាពស្សសដៀងោន  ខដលទាក់្ទងនឹងសសវាក្មម Pulse។ 

• សដើមបីអនុញ្ជា តឱ្យសោក្អនក្ខចក្រ ាំខលក្ែែឹមសារ និងសយបល់ និងស្វើការម្របាស្ស័យទាក់្ទងជាមួយអនក្
សម្របើម្របាស់ដថ្ទសទៀតថ្នសសវាក្មម Pulse។ 

• ដូចខដលសយើងសជឿជាក់្ថាចាាំបាច់ ឬសមរមយ សដើមបតីាមដាន អនុវតត ឬសផ្ាៀងផ្ទា ត់ការអនុវតតរបស់សោក្
អនក្ជាមួយនឹងលក្ខែណឌ ថ្នសសវាក្មម Pulse និងសដើមបីការពារផ្លម្របសយជន៍ស្សបចាប់ និងសក្រ តិ៍ស ម្ េះ
របស់ម្រក្ុមេ ុន PulseCo។ 

• សដើមបីទាំនាក់្ទាំនងជាមួយសោក្អនក្ និងផ្តល់ការោាំម្រទសសវាក្មមអតិងិជនខដលពាក់្ព័នធដល់សោក្អនក្។ 
• សដើមបីជួយសម្រមួលការផ្តល់ព័ត៌មានងមីៗ ការោាំម្រទផ្លិតផ្ល និងសសវាក្មមសផ្េងៗសទៀតដល់សោក្អនក្

ខដលទាក់្ទងនឹង Pulse App។ 
• សដើមបីជូនដាំណឹងដល់សោក្អនក្អាំពីការផ្ទែ ស់បតូរសសវាក្មម Pulse។ 
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• សម្រមាប់សោលបាំណងរដាបាលថ្ផ្ាក្នុង និងការរក្ាទុក្ក្ាំណត់ម្រតា។ 
• សម្រមាប់សោលបាំណងថ្នការខសវងរក្ ការសសុើបអសងកត ការការពារ និងការសដាេះស្សាយការខក្ែងបនែាំ បទ

ឧម្រកិ្ដា សក្មមភាពែុសចាប់សផ្េងសទៀត ឬបញ្ជហ សនតិសុែ ឬបញ្ជហ បសចចក្សទស។ 
• សដើមបីការពារសិទធិ ម្រទពយសមបតតិ និងសុវតថិភាពរបស់អនក្សម្របើម្របាស់ Pulse App។ 
• សដើមបីអនុវតតតាមកាតពវកិ្ចចនានាខដលសថិតសម្រកាមចាប់ជា្រមាន ជាអាទិ៍ការម្របឆ្ាំងការសាំអាតម្របាក់្ 

និងកាតពវកិ្ចចយក្ចិតតទុក្ដាក់្សាា ល់អតិងិជន។ និង 
• សដើមបីភាា ប់អតតសញ្ជា ណ Pulse របស់សោក្អនក្ជាមួយគណនីអតិងិជនខដលមានស្សាប់សៅ ក្រុមហ ុនក្រូ

ដិនសលន ៅរនងុក្រនេស និងភាន ក់្ង្ហរខដលបសម្រមើសោក្អនក្។ 

ម្រក្មុេ នុម្រពដិូនសលសៅក្នុងម្របសទស  

• ក្រុមហ ុនក្រូដិនសលន ៅរនងុក្រនេស មានបាំណងសម្របើម្របាស់ស ម្ េះ និងព័ត៌មានសម្រមាប់ទាំនាក់្ទាំនងរបស់
សោក្អនក្ សដើមបសីផ្្ើការផ្េពវផ្ាយពិសសស និង/ឬ សមាា រៈខដលទាក់្ទងនឹងផ្លិតផ្ល និងសសវាក្មម
ផ្ទា ល់ែែួន ឬតាមតម្រមវូការ និង/ឬ ផ្លិតផ្ល និងសសវាក្មមពីថ្ដគូររបស់ ក្រុមហ ុនក្រូដិនសលន ៅរនុងក្រនេស 
(ទាក់្ទងនឹងសុែភាព សុែុមាលភាព អាហាររបូតថមា រសបៀបរស់សៅ េិរញ្ាវតថុ និង/ឬ ធានារ៉ាប់រង) 
នៅនេលដែលតម្រវូនោយច្បាប់ជាធរមាន  ក្រុមហ ុនក្រូដិនសលន ៅរនុងក្រនេស នឹងសម្របើស ម្ េះ និងព័ត៌មាន
ទាំនាក់្ទាំនងរបស់សោក្អនក្សម្រមាប់សោលបាំណងទីផ្ារខតប៉ាុសណាណ េះ សដាយមានការយល់ម្រពមពីអនក្ (សបើ
មិនដូសចនេះសយើងែ្ុាំមិនអាចសម្របើម្របាស់ទិននន័យបានសនាេះសទ)។ 

• សដើមបីជាក្ាំណត់សមាា ល់ភាពផ្ទា ល់ែែួន តម្រមូវតាមការចង់បាន និងបសម្រមើឱ្យការសម្របើម្របាស់ និងបទ
ពិសសា្ន៍ថ្នទាំនិញ និងការផ្តល់ឱ្យរបស់ ក្រុមហ នុក្រូដិនសលន ៅរនុងក្រនេស រមួមានការផ្តល់ជូនការ
ផ្េពវផ្ាយផ្ទា ល់ែែួន និងការផ្តល់ជូនតម្រមូវតាមចង់បាន ផ្លិតផ្ល និងសសវាក្មមដូចជាការផ្តល់ជូនរមួ
បញ្ចូ លោន រវាងផ្លិតផ្លធានារ៉ា ប់រង និងសសវាក្មម Pulse សផ្េងសទៀត និងការខណនាាំ។ 

• សម្រមាប់ការខក្លមអ និងអេិវឌ្ឍសសវាក្មមេិរញ្ាវតថុងមី ឬផ្លិតផ្ល និងសសវាក្មមធានារ៉ា ប់រង។ និង 
• សដើមបីអនុវតតការវភិាគទិនន័យ និងការផ្េពវផ្ាយ រមួមានការផ្េពវផ្ាយទីផ្ារ។ 

សតើអវីសៅជាភាពសមស្សបសៅតាមចាប់របស់សយើងែ្ុាំសម្រមាប់ការសម្របើម្របាស់ទិននន័យរបស់សោក្អនក្? 

ម្រក្មុេ ុន PulseCo និង ក្រុមហ ុនក្រូដិនសលន ៅរនងុក្រនេស ម្រតូវពឹងខផ្អក្សលើមូលដាា នចាប់មួយ ឬសម្រចើនសម្រមាប់ដាំសណើ រ
ការទិននន័យផ្ទា ល់ែែួនរបស់សោក្អនក្ រមួមាន៖ 
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• សៅសពលខដលដាំសណើ រការមានភាពចាាំបាច់ ក្នុងការស្វើកិ្ចចសនាជាមួយសោក្អនក្ និងផ្តល់ជូនសោក្
អនក្ជាមួយនឹងសសវាក្មម ខដលសោក្អនក្ម្រតូវការស្សបតាមែ និងលក្ខែណឌ ថ្ន Pulse។ 

• ផ្លម្របសយជន៍ស្សបចាប់ខដលទាមទារសដាយសយើងែ្ុាំ ឬតតិយភាគី ខដលទិននន័យផ្ទា ល់ែែួនម្រតូវបាន
បង្ហហ ញ (សលើក្ខលងខតផ្លម្របសយជន៍ខដលម្រតវូបានបដិសស្សដាយសិទធិ និងសសរភីាពជាមូលដាា នរបស់
សោក្អនក្)។ 

• ម្របសិនសបើសោក្អនក្បានផ្តល់ការយល់ម្រពមចាំសពាេះវសិាលភាពខដលក្ាំណត់សដាយចាប់ និងបទបបញ្ាតតិ
ជា្រមាន ឧទាេរណ៍៖ ចាប់ និងបទបបញ្ាតតិ អាចតម្រមូវឱ្យមានការយល់ម្រពមរបស់សោក្អនក្សម្រមាប់
ដាំសណើ រការទិននន័យសុែភាព ដាំសណើ រការខដលពាក់្ព័នធនឹងការសសម្រមចចិតតសវ័យម្របវតតិ ឬការស្វើឱ្យ
ម្របសសើរសែើង និង/ឬ ដាំសណើ រការទិននន័យផ្ទា ល់ែែួនសម្រមាប់សោលបាំណងទីផ្ារ និងផ្េពវផ្ាយ។ 

• ដាំសណើ រការគឺមានភាពចាាំបាច់សម្រមាប់ការម្របតិបតតិតាមកាតពវកិ្ចចស្សបចាប់ ខដលម្រក្ុមេ ុន PulseCo 
ជាក្មមវតថុ; 

• លក្ខណៈវនិិចឆ័យស្សបចាប់សផ្េងសទៀតខដលម្រតូវបានទទួលសាា ល់សម្រកាមចាប់ជា្រមាន។ 

សតើសយើងែ្ុាំខចក្រ ាំខលក្ព័ត៌មានរបស់សោក្អនក្ជាមួយអនក្ណា? 

ព័ត៌មានថ្ន Pulse App 
ទិននន័យផ្ទា ល់ែែួនខាងសម្រកាមសនេះនឹងម្រតូវផ្េពវផ្ាយជាសាធារណៈសៅសលើ Pulse App៖ ស ម្ េះរបស់សោក្អនក្ និង/ 
ឬ ស ម្ េះអនក្សម្របើម្របាស់ របូភាព និងព័ត៌មានសផ្េងសទៀតសៅសលើទាំព័រម្របវតតិរបូរបស់សោក្អនក្។ 

ទិននន័យផ្ទា ល់ែែួនខដលសោក្អនក្អាចសម្រជើសសរ ើសខចក្រ ាំខលក្ 
ទិននន័យផ្ទា ល់ែែួនខាងសម្រកាមនឹងម្រតូវបានខចក្រ ាំខលក្ជាមួយអនក្សម្របើម្របាស់ Pulse App សផ្េងសទៀតដូចខាងសម្រកាម៖ 

• សោក្អនក្ខចក្រ ាំខលក្សារទាំនាក់្ទាំនង និងែែឹមសារសផ្េងសទៀតរបស់សោក្អនក្ជាមួយអនក្សម្របើម្របាស់ 
Pulse App ខដលជាខផ្នក្មួយថ្នការសម្របើម្របាស់សសវាក្មម Pulse។ 

• សោក្អនក្អនុញ្ជា តឱ្យសសវាក្មម Pulse ខចក្រ ាំខលក្ព័ត៌មានជាក់្ោក់្ ឬទិននន័យជាក់្ោក់្សៅថ្ដគូ
សេការ  Pulse សដើមបីឱ្យថ្ដគូសេការ Pulse ផ្តល់សសវាក្មមដល់សោក្អនក្ ឬបសងកើនសមតថភាពក្នុង
ការផ្តល់សសវាក្មមរបស់ពួក្សគដល់សោក្អនក្។ សនេះអាចរមួបញ្ចូ លទិននន័យសុែភាពរបស់អនក្ខដលម្រតូវ
បានផ្តល់សៅឱ្យថ្ដគូ Pulse ដថ្ទសទៀត ខដលផ្តល់សសវាក្មមទាក់្ទងនឹងសុែភាពដល់សោក្អនក្។ 

• សៅសពលខដលសោក្អនក្ចូលរមួក្នុងការម្របកួ្តម្របខជង ទិននន័យផ្ទា ល់ែែួនរបស់សោក្អនក្ទាក់្ទងនឹងការ
ម្របកួ្តម្របខជងសនាេះនឹងអាចសមើលសឃើញដល់អនក្ចូលរមួទាាំងអស់ខដលមានការម្របកួ្តម្របខជងដូចោន ។ 
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អនក្ខដលសយើងែ្ុ ាំអាចខចក្រ ាំខលក្ទិននន័យផ្ទា ល់ែែួនរបស់សោក្អនក្ 

សយើងែ្ុាំអាចខចក្រ ាំខលក្ទិននន័យផ្ទា ល់ែែួនរបស់សោក្អនក្ជាមួយនឹងអនក្ទទួលដូចខាងសម្រកាម សៅតាមភាពចាាំបាច់
សម្រមាប់ពួក្សគ សដើមបជួីយសយើងែ្ុាំក្នុងការបាំសពញសោលបាំណងខាងសលើ ឬស្សបតាមការយល់ម្រពមណាមួយខដល
សោក្អនក្បានផ្តល់ឱ្យរមួមាន អនក្ផ្តល់សសវាក្មម គណសនយយក្រ សវនក្រ សសវាក្មមព័ត៌មានវទិា (IT) និងអនក្ផ្តល់
សវទិកា (platform providers) អនតរការ ីអនក្ផ្តល់ធានារ៉ា ប់រង អនក្ម្រគប់ម្រគងការវនិិសយគ ភាន ក់្ង្ហរ អនក្ទទួលម្របាក់្
សសា្ននិវតតន៍ (និងអនក្ពាក់្ព័នធសផ្េងសទៀត) អនក្ម្របឹក្ាសយបល់ អនក្ខណនាាំ អនក្សម្រជើសសរ ើសខផ្នក្េិរញ្ាវតថុ និងធានា
រ៉ា ប់រង/តតិយភាគី ខដលបានសម្រជើសសរ ើស អនក្ផ្តល់ការផ្េពវផ្ាយពាណិជាក្មម និងទីម្របឹក្ាចាប់។ 

សយើងែ្ុាំអាចខចក្រ ាំខលក្ទិននន័យផ្ទា ល់ែែួនរបស់សោក្អនក្សៅសពលសយើងែ្ុាំសជឿជាក់្ថា វាចាាំបាច់សម្រមាប់សយើងែ្ុាំ សដើមបី
អនុវតតស្សបតាមកាតពវកិ្ចចចាប់សម្រកាមចាប់ជា្រមាន ឬសឆ្ែើយតបសៅនឹងនីតិវ ិ្ ីចាប់ខដលមានសុពលភាព ដូចជា
ដីកាខឆ្ក្សឆ្រ សសចក្តីសសម្រមចរបស់តុោការ ឬដីកាសកាេះសៅ។ សយើងែ្ុាំក៏្អាចខចក្រ ាំខលក្ទិននន័យផ្ទា ល់ែែួនរបស់
សោក្អនក្ សៅសពលខដលសយើងែ្ុាំសជឿជាក់្ថាវាចាាំបាច់សម្រមាប់សោលបាំណងរបស់សយើងែ្ុាំផ្ទា ល់ ឬផ្លម្របសយជន៍
របស់តតិយភាគី ទាក់្ទងនឹងសនតិសុែជាតិ ការអនុវតតចាប់ វវិាទ ការសសុើបអសងកតម្រពេមទណឌ  ការពារសុវតថិភាពរបស់
បុគាលណាមាន ក់្ ឬសដើមបីការពារពីការសាែ ប់ ឬសម្រោេះថាន ក់្ដល់រងកាយ។ 

សយើងែ្ុាំអាចខចក្រ ាំខលក្ទិននន័យផ្ទា ល់ែែួនរបស់សោក្អនក្ជាមួយសាខាម្រក្ុមេ ុន PulseCo សផ្េងសទៀត ខដលចាាំបាច់
សដើមបីអនុវតតម្របតិបតតិការអាជីវក្មមម្របចាាំថ្ងៃរបស់សយើងែ្ុាំ និងអាចឱ្យសយើងែ្ុាំរក្ា និងផ្តល់សសវាក្មម Pulse ដល់សោក្
អនក្ ក៏្ដូចជាសម្រមាប់សោលបាំណងទីផ្ារដូចខដលបានសរៀបរប់សៅក្នុង “សេតុអវីសយើងែ្ុ ាំម្រតវូការទិននន័យផ្ទា ល់ែែួន
របស់សោក្អនក្?”  ខផ្នក្ខាងសលើ។ 

សយើងែ្ុាំអាចខចក្រ ាំខលក្ទិននន័យផ្ទា ល់ែែួនរបស់សោក្អនក្ជាមួយអនក្ទិញពិតម្របាក្ដ ឬអនក្ទទួលម្របសិនសបើសយើងែ្ុាំ
មានការពាក់្ព័នធសៅនឹងការរមួបញ្ចូ លោន  លទធក្មម ការសរៀបចាំសែើងវញិ ការលក់្ម្រទពយសមបតតិ ឬម្របតិបតតិការសាជីវក្មម
ស្សសដៀងោន សផ្េងសទៀត រមួទាាំងសោលបាំណងថ្នការយក្ចិតតទុក្ដាក់្។ 

សតើសយើងែ្ុាំអាចដាំសណើ រការទិននន័យផ្ទា ល់ែែួនរបស់សោក្អនក្សៅទីណា? 

សយើងែ្ុាំអាចដាំសណើ រការទិននន័យផ្ទា ល់ែែួនរបស់សោក្អនក្សៅក្នុងម្របសទសសផ្េងសទៀត សម្រៅពីម្របសទសខដលសោក្អនក្
រស់សៅ។ សយើងែ្ុាំអាចសផ្ារទិននន័យផ្ទា ល់ែែួនរបស់សោក្អនក្ សយើងែ្ុាំនឹងសម្របើម្របាស់ការការពារសុវតថិភាពសមស្សប 
និងស្សបតាមចាប់ថ្នម្របសទសខដលទិននន័យផ្ទា ល់ែែួនរបស់សោក្អនក្ម្រតូវបានសផ្ារ។ 
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សតើសយើងរក្ាទិននន័យរបស់សោក្អនក្ឱ្យមានសុវតថិភាពបានយ៉ាងដូចសមតច? 

• សយើងែ្ុាំមានសោលការណ៍ និងសតង់ដារសុវតថិភាព ខដលអាចឱ្យសយើងែ្ុាំម្រគប់ម្រគងទិននន័យរបស់សោក្អនក្
ឱ្យមានសុវតថិភាព។ 

• សយើងែ្ុាំសម្របើម្របាស់ការបាំខលងកូ្ដ (encryption) សៅសពលទិននន័យរបស់សោក្អនក្ម្រតូវបានរក្ាទុក្ និង 
បញ្ាូ នឆ្ែងកាត់បណាត ញ។ 

• សយើងែ្ុាំស្វើការយ៉ាងជិតសនិទធជាមួយថ្ដគូសេការរបស់សយើងែ្ុាំសដើមបីធានាថា ពួក្សគផ្តល់នូវការការពារ
ក្ម្រមិតដូចោន ចាំសពាេះទិននន័យខដលពួក្សគកាន់កាប់សដាយែែួនឯង ឬដាំសណើ រការក្នុងនាមសយើងែ្ុាំ រមួទាាំង
តាមរយៈការយក្ចិតតទុក្ដាក់្សាា ល់ និងការវាយតថ្មែផ្លប៉ាេះពាល់ភាពឯក្ជន។ 

• សយើងែ្ុាំម្រគប់ម្រគង និងម្រតតួពិនិតយអនក្ខដលមានសិទធិទទួលបានព័ត៌មានរបស់សោក្អនក្ទាាំងក្នុង និងសម្រៅ 
Pulse App តាមរយៈការម្រតតួពិនិតយ និងការក្ាំណត់អតតសញ្ជា ណថ្នបសចចក្សទស។ និង 

• សយើងែ្ុាំមានខផ្នការលមអិតសម្រមាប់ម្រពឹតតិការណ៍ខដលមិនបានម្រពាងទុក្ជាមុន រមួទាាំងការរយការណ៍ 
(ខដលតម្រមូវឱ្យស្វើសដាយចាប់ និងបទបបញ្ាតតិជា្រមាន) ការរ ាំសោេបាំពានណាមួយខដលអាចពាក់្ព័នធ
នឹងទិននន័យរបស់សោក្អនក្។ 

សតើសយើងែ្ុាំ ម្រតវូរក្ាទុក្ទិននន័យរបស់អនក្រយៈសពលប៉ាុនាម ន? 

សយើងែ្ុាំរក្ាទុក្ទិននន័យផ្ទា ល់ែែួនរបស់សោក្អនក្ សៅសពលណាដែលចាាំបាច់ សដើមបផី្តល់ជូនសោក្អនក្នូវសសវាក្មម 
Pulse និងសម្រមាប់សោលបាំណងអាជីវក្មមស្សបចាប់ និងចាាំបាច់ ដូចជាការខងរក្ាការអនុវតតសសវាក្មម Pulse ស្វើការ
សសម្រមចចិតតសលើអាជីវក្មមទាក់្ទងនឹងការជម្រមុញនូវទិននន័យអាំពីសសវាក្មម និងផ្លិតផ្លងមីសដាយស្សបតាមកាតពវកិ្ចច
ផ្ែូវចាប់ និងការសដាេះស្សាយវវិាទ។ 

សម្មាប់រយៈសពលដែលសយើងែ្ុាំរក្ាទុក្ទិននន័យផ្ទា ល់ែែួនរបស់សោក្អនក្ មានដច្បងដូចខាងសម្រកាម៖ 

• រេូតដល់វាម្រតូវបានទាមទារសម្រមាប់សោលបាំណង។ 
• រេូតដល់មានការទាមទារសដាយចាប់ និងបទបបញ្ាតតិជា្រមាន។ 
• សម្រមាប់សោលបាំណងស្វើអាជីវក្មមស្សបចាប់របស់ម្រក្ុមេ ុន PulseCo និង ក្រុមហ ុនក្រូដិនសលន ៅរនុង

ក្រនេស ខដលពាក់្ព័នធ។ 

ទិននន័យផ្ទា ល់ែែួនរបស់សោក្អនក្នឹងម្រតវូបានលុបសចញ ឬមិនអាចសមាា ល់បាន បនាា ប់ពីរយៈសពលថ្នការរក្ាទុក្
ខដលពាក់្ព័នធបានផុ្តក្ាំណត់។ 
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សតើសោក្អនក្អាចស្វើអវីបាន? 

• សពលខដលដាំសណើ រការខផ្អក្សលើការម្រពមសម្រពៀងរបស់សោក្អនក្ សោក្អនក្អាចបញ្ឈប់ការម្រពមសម្រពៀង
សម្រមាប់ការម្របមូល ការសម្របើម្របាស់ ឬការបសញ្ចញទិននន័យថ្នព័ត៌មានផ្ទា ល់ែែួនរបស់សោក្អនក្ សដាយ
ទាក់្ទងមក្សយើងែ្ុាំតាមរយៈេ័ត៌មាន ដូចមានខចងក្នុងសសចក្តីជូនដាំណឹងអាំពីេ័ត៌មានផ្ទា ល់ែែួនសនេះ។
សទាេះបីជាសោក្អនក្បញ្ឈប់ការម្រពមសម្រពៀងក៏្សដាយ ក៏្សយើងែ្ុាំសៅខតអាចម្របមូល រក្ាទុក្ សម្របើម្របាស់ ឬ
បសញ្ចញទិននន័យផ្ទា ល់ែែួនរបស់សោក្អនក្ ម្របសិនមានការតម្រមវូពីចាប់ និងបទបបញ្ាតតិជា្រមាន។ 

• សោក្អនក្អាចស្វើការផ្ទែ ស់បតូរចាំណង់ចាំណូលចិតត សៅសពលខដលសោក្អនក្បានផ្តល់ការយល់ម្រពមជាក់្
ោក់្មួយ។ ក្រណីសនេះអាចមានការខម្របម្របួលអាស្ស័យសលើទឹក្ដីខដលសោក្អនក្ក្ាំពុងរស់សៅ និងអាច
រប់បញ្ចូ លជាអាទិ៍ ការបដិសស្ក្នុងការទទួលយក្នូវទីផ្ារ និងសមាា រៈផ្េពវផ្ាយសផ្េងសទៀត ការស្វើ
សសចក្តីសសម្រមចចិតតសដាយសវ័យម្របវតតិ ការសម្របើម្របាស់ព័ត៌មានសាំខាន់ និងការសផ្ារម្របាក់្សៅសម្រៅម្របសទស។
សដើមបីស្វើការផ្ទែ ស់បតូរសោក្អនក្អាចសម្របើម្របាស់លក្ខណៈពិសសសថ្នឯក្ជនភាពសៅក្នុងសសវាក្មម Pulse ឬ
តាមរសបៀបខដលបានបញ្ជា ក់្សៅក្នុងខផ្នក្ “ការស្វើបចចុបបននភាពថ្នព័ត៌មានលមអិត និងការទាក់្ទងមក្ 
សយើងែ្ុ ាំ”។ 

• សោក្អនក្ក៏្អាច (ក្រណីខដលចាប់ក្នុងម្របសទសផ្តល់ឱ្យសោក្អនក្នូវសិទធិ)៖ 
o សសនើសុាំសយើងែ្ុាំនូវចាប់ងតចមែង និង/ឬ ការចូលសៅដាំសណើ រការព័ត៌មាន ខដលសយើងែ្ុាំបាន

រក្ាទុក្ខដលទាក់្ទងនឹងសសវាក្មម Pulse (សោក្អនក្អាចនឹងស្វើការសសនើសុាំព័ត៌មានណា
មួយ ខដលម្រគប់ម្រគងសដាយថ្ដគូរសេការរបស់ Pulse ខដលពួក្សគសដើរតួជាអនក្ម្រតតួពិនិតយ
ទិននន័យសដាយផ្ទា ល់)។ 

o សសនើសុាំឱ្យសយើងែ្ុាំខក្ខម្របទិននន័យណាមួយខដលមិនម្រតឹមម្រតូវ មិនសពញសលញ ផុ្តក្ាំណត់ 
និង/ឬបាំភាន់ សលើក្ខលងខតក្នុងក្រណីខដលសាំសណើ សនេះមិនសមសេតុផ្ល។ 

o សសនើសុាំឱ្យសយើងែ្ុាំលុបទិននន័យរបស់សោក្អនក្ (សលើក្ខលងខតសយើងែ្ុាំម្រតូវបានអនុញ្ជា ត
សដាយស្សបចាប់ ឬតម្រមូវឱ្យស្វើការរក្ាទិននន័យផ្ទា ល់ែែួនជាក់្ោក់្មួយ)។ 

o សសនើសុាំឱ្យសយើងែ្ុាំដាក់្ក្ម្រមិតសលើការសម្របើម្របាស់ទិននន័យរបស់សោក្អនក្។ 
o សសនើសុាំឱ្យសយើងែ្ុាំផ្តល់ជូនសោក្អនក្នូវចាប់ចមែងថ្នទិននន័យផ្ទា ល់ែែួនជាក់្ោក់្មួយ សៅ

ក្នុងទម្រមង់ខដលអាចម្រតូវខចក្រ ាំខលក្ជាមួយអនក្ដថ្ទ និងអាចស្វើសៅបានតាមលក្ខណៈ
បសចចក្សទស សដើមបបីញ្ាូ នទិននន័យផ្ទា ល់ែែួនសៅអនក្ម្រតតួពិនិតយទិននន័យសផ្េងសទៀត។ 

• សោក្អនក្ក៏្អាច (ក្រណីខដលចាប់ក្នុងម្របសទសផ្តល់ឱ្យសោក្អនក្នូវសិទធិ) ដាក់្ពាក្យបណតឹ ងជាមួយ
និយតក្រទិននន័យឯក្ជន។ 
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ព័ត៌មានកុ្មារ 

Pulse App មិនម្រតូវបានបសងកើតសម្រមាប់អនក្ខដលមានអាយុសម្រកាម ១៨ សនាេះសទ។ សយើងែ្ុាំមិនម្របមូលទិននន័យផ្ទា ល់
ែែួនពីអនក្ខដលមានអាយុសម្រកាម ១៨ ឆ្ន ាំសែើយ។ Pulse App អាចនឹងសសនើសុាំឪពុក្មាត យ សដើមបផី្តល់ឱ្យនូវទិននន័យកូ្ន
របស់ពួក្សគខដលជាតម្រមវូការថ្នការផ្តល់សសវា ម៉ាាងវញិសទៀតសយើងែ្ុាំមិនម្របមូលទិននន័យផ្ទា ល់ែែួនអាំពីអនក្ខដលមាន
អាយុសម្រកាម ១៨ឆ្ន ាំ សដាយោម នការយល់ម្រពមពីឪពុក្មាត យ/អាណាពាបាលស្សបចាប់សនាេះសទ (សូមសមើល”ការស្វើ
សក្មមភាពតាំណាងឱ្យអនក្ណាមាន ក់្?” ខផ្នក្ខាងសម្រកាម)។ ម្របសិនសបើសោក្អនក្សជឿជាក់្ថាសយើងែ្ុាំបានម្របមូលទិននន័យ
ផ្ទា ល់ែែួនពីអនក្ខដលមានអាយុសម្រកាម ១៨ ឆ្ន ាំ ឬសយើងបានម្របមូលទិននន័យផ្ទា ល់ែែួនពីអនក្ខដលមានអាយុសម្រកាម ១៨ 
ឆ្ន ាំសដាយោម នការយល់ម្រពមពីឪពុក្មាត យ/អាណាពាបាលស្សបចាប់ សូមស្វើការជូនដាំណឹងដល់សយើងែ្ុាំតាមរយៈ
ព័ត៌មានលមអិតសៅក្នុង “ការស្វើបចចុបបននភាពថ្នព័ត៌មានលមអិតរបស់សោក្អនក្ និងស្វើការទាក់្ទងមក្សយើងែ្ុ ាំ” ខផ្នក្ខាង
សម្រកាម។ 

ការស្វើសក្មមភាពតាំណាងឱ្យអនក្ណាមាន ក់្? 

Pulse App ម្រតូវបានរចនាសែើងជាចមបងសដើមបីការសម្របើម្របាស់សដាយែែួនឯង សទាេះយ៉ាងណាវាអាចមានកាលៈសទសៈ
ខដលបានក្ាំណត់ ខដលសោក្អនក្អាចផ្តល់ឱ្យសយើងែ្ុាំនូវទិននន័យផ្ទា ល់ែែួនរបស់អនក្ដថ្ទ។ ម្របសិនសបើសោក្អនក្ផ្តល់
ទិននន័យផ្ទា ល់ែែួនរបស់អនក្ដថ្ទ (ឬមនុសេសផ្េងសទៀត) សយើងែ្ុាំនឹងសនមត់ថាពួក្សគបានខតងតាាំង និងអនុញ្ជា តឱ្យ
សោក្អនក្ស្វើសក្មមភាពជាំនួសពួក្សគ។ សនេះរមួបញ្ចូ លទាាំងការផ្តល់ការយល់ម្រពមសលើ៖ 

• ដាំសណើ រការទិននន័យផ្ទា ល់ែែួនរបស់ពួក្សគ (រប់បញ្ចូ លទាាំងទិននន័យសុែភាព) ដូចខដលបានសរៀបរប់ខាង
សលើ។ និង 

• អនក្ទទួលបានសសចក្តីជូនដាំណឹងអាំពីព័ត៌មានឯក្ជនសនេះជាំនួសឱ្យពួក្សគ។ 

ម្របសិនសបើសោក្អនក្ផ្តល់ទិននន័យផ្ទា ល់ែែួនរបស់អនក្ខដលមានអាយុសម្រកាម ១៨ ឆ្ន ាំ សោក្អនក្ម្រតូវខតជាឪពុក្មាត យ/ 
អាណាពាបាលស្សបចាប់ ឬមានការយល់ម្រពមពីឪពុក្មាត យ/អាណាពាបាលស្សបចាប់មុនសពលស្វើសក្មមភាព
តាំណាង។ 

ការស្វើបចចុបបននភាពថ្នព័ត៌មានលមអិតរបស់សោក្អនក្ និងស្វើការទាក់្ទងមក្សយើងែ្ុាំ 

សូមស្វើបចចុបបននភាពព័ត៌មានលមអិតរបស់សោក្អនក្ខដលមានសៅក្នុង Pulse App ម្របសិនសបើព័ត៌មានលមអិតណា
មួយខដលសោក្អនក្បានផ្តល់ដល់សយើងែ្ុាំមានការផ្ទែ ស់បតូរសៅក្នុងខផ្នក្ថ្នការចុេះស ម្ េះរបស់អនក្ (ឧទាេរណ៍៖ 
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ម្របសិនសបើសោក្អនក្បតូរអីុខម៉ាល សលែទូរស័ពា)។ សូមសម្របើម្របាស់ព័ត៌មានលមអិតខាងសម្រកាម សដើមបីទាក់្ទងសៅម្រក្ុមេ ុន 
PulseCo ក្នុងក្រណីមានសាំណូមពរណាមួយខដលម្រតូវស្វើទាក់្ទងនឹងទិននន័យរបស់សោក្អនក្។ 

តួនាទី Pulse Helpdesk 

អាសយដាា នថ្ម្របសណីយ៍ Attention:  Privacy Officer, Pulse Ecosystems Pte Ltd, 1 Wallich 

Street #19-01 Guoco Tower Singapore 078881 

សលែទូរស័ពា +6567044522 

អីុខម៉ាល privacy@wedopulse.com 

 
សយើងែ្ុាំនឹងសឆ្ែើយតប និងចាត់វធិានការសឆ្ែើយតបនូវរល់ការសសនើសុាំទាាំងអស់សៅតាមសពលសវោក្ាំណត់សៅតាមចាប់
និងបទបបញ្ាតតិជា្រមាន។ សយើងែ្ុាំអាចបដិសស្មិនអនុវតតការសសនើសុាំសដើមបខីក្ខម្រប ឬផ្តល់សិទធិចូលសម្របើម្របាស់ទិននន័យ
ផ្ទា ល់ែែួនខដលចាប់អនុញ្ជា ត។ សម្រមាប់សេតុផ្លសុវតថិភាព សយើងអាចចាត់វធិានការសដើមបីបញ្ជា ក់្អាំពីអតតសញ្ជា ណ
របស់ភាគីសសនើសុាំមុនសពលសឆ្ែើយតបសៅនឹងការសសនើសុាំ។ 

សៅក្នុងម្របសទសទាាំងសនាេះ ខដលទាមទារឱ្យសយើងែ្ុាំអនុវតតសដាយស្សបសៅនឹងចាប់ សយើងែ្ុាំបានចាត់តាាំងមន្រនតីការពារ
ទិននន័យ សដើមបីម្រតួតពិនិតយការការពារទិននន័យផ្ទា ល់ែែួនរបស់សោក្អនក្។ ម្របសិនសបើសោក្អនក្មានសាំណួរអាំពីសសចក្តី
ជូនដាំណឹងអាំពីព័ត៌មានផ្ទា ល់ែែួនសនេះ ឬអាំពីការការពារទិននន័យ សោក្អនក្អាចស្វើការទាក់្ទងមក្ម្រក្ុមេ ុន PulseCo 
តាមរយៈ Pulse Helpdesk ខាងសលើ។ សដើមបីស្វើការទាក់្ទងមក្កាន់ ក្រុមហ ុនក្រូដិនសលន ៅរនុងក្រនេស សូមសយង
សៅសលើព័ត៌មានទាំនាក់្ទាំនងថ្នសសចក្តីជូនដាំណឹងអាំពីព័ត៌មានឯក្ជនរបស់ពួក្សគ ខដលសោក្អនក្អាចចូលសមើលតាម
រយៈសគេទាំព័រខដលមានបញ្ជា ក់្សៅក្នុងឧបសមព័នធទី ២។ 

អាំពីសសចក្តីជូនដាំណឹងសនេះ 

ភាសា៖ ក្រណីមានភាពែុសរវាងភាសាអង់សគែស និងការបក្ខម្របជាផ្ែូវការថ្នភាសាក្នុងម្របសទសថ្នសសចក្តីជូនដាំណឹង
អាំពីព័ត៌មានផ្ទា ល់ែែួនសនេះ ភាសាអង់សគែសនឹងមានអានុភាព។ 

និយមន័យ៖ ពាក្យជាអក្េរ ា្ំខដលមិនបានក្ាំណត់និមយន័យសៅក្នុងសសចក្តីជូនដាំណឹងអាំពីព័ត៌មានឯក្ជនសនេះ នឹង
ម្រតូវបានក្ាំណត់និយមន័យសៅក្នុងលក្ខែណឌ ថ្ន Pulse App។ 

“Prudential Group” មានន័យថាម្រក្មុេ ុនម្រពដិូនសលេីអិលសីុ និងសាខាម្រក្ុមេ ុនម្រពដិូនសលេីអិលសីុ។ 

mailto:privacy@wedopulse.com
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ការខក្សាំរលួ៖ សយើងែ្ុាំអាចផ្ទែ ស់បតូរសសចក្តីជូនដាំណឹងអាំពីព័ត៌មានផ្ទា ល់ែែួនពីមួយសពលសៅមួយសពលមួយ។ សយើងែ្ុាំ
នឹងមិនកាត់បនថយសិទធិរបស់សោក្អនក្សម្រកាមសសចក្តីជូនដាំណឹអាំពីព័ត៌មានផ្ទា ល់ែែួនសនេះ សដាយមិនជូនដាំណឹងដល់
សោក្អនក្សែើយ។ សយើងែ្ុាំខតងខតបង្ហហ ញកាលបរសិចឆទថ្នការផ្ទែ ស់បតូរចុងសម្រកាយខដលម្រតូវបានសចញផ្ាយ។ 
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ឧបសមព័នធទី ១ - ព័ត៌មានជាក់្ោក់្របស់ម្របសទស 
ម្របសិនសបើសោក្អនក្ ជាអនក្សម្របើម្របាស់សៅក្នុងម្របសទសមួយក្នុងចាំសណាមម្របសទសខាងសម្រកាមសនេះ ព័ត៌មានខាងសម្រកាមគឺ
ពាក់្ព័នធនឹងសោក្អនក្។ 
 

ម្របសទសេវលីីពីន 
Pulse ម្រតវូបានស្វើម្របតិបតតិការសដាយម្រក្មុេ ុន Prudential Services Asia Sdn Bhd (PSA), ខដលមានបុម្រតសមព័នធថ្ន
ម្រក្មុេ ុន Pru Life UK។ ម្រក្ុមេ ុនទាាំងពីរ ជាបុម្រតសមព័នធរបស់ម្រក្មុេ ុន Prudential plc ខដលជាម្រក្មុេ ុនចុេះបញ្ា ីសៅ
ក្នុងចម្រក្េពអង់សគែស។ ម្រក្មុេ ុន Prudential plc ម្រក្មុេ ុន Pulse Ecosystems Pte. Ltd និងម្រក្ុមេ ុន Pru Life UK 

មិនមានទាំនាក់្ទាំនងជាមួយម្រក្ុមេ ុន Prudential Financial Inc, Philippine Prudential Life Insurance Company 

Inc., Prudentialife Plans, Inc. ឬ Prudential Guarantee and Assurance, Inc សទ។ 
 

ម្របសទសមា៉ា សែសីុ 
“សៅសពលណាខដលពាក្យ ‘ធានារ៉ា ប់រង’ សលចសចញមក្ វាក៏្រមួបញ្ចូ ល takaful ផ្ងខដរ។” 
 

ម្របសទសឥណឌូ សនសីុ 
សៅក្នុងខផ្នក្ថ្នព័ត៌មានរបស់កុ្មារ និងការស្វើសក្មមភាពជាំនួសនរណាមាន ក់្? សសចក្តីសយងទាាំងអស់ខដលក្ាំណត់ថា 
“អាយុ ១៨ ឆ្ន ាំ” នឹងម្រតវូជាំនួសសដាយ “អាយុ ២១ ឆ្ន ាំ ឬបុគាលខដលសថិតសៅសម្រកាមអាណាពាបាល”។ 
 

ថ្តវា៉ាន់ 
Pulse ម្រតូវបានស្វើម្របតិបតតិការសដាយ Pulse Ecosytems Pte Ltd ខដលជាបុម្រតសមព័នធថ្នម្រក្មុេ ុន PCA Life 

Assurance Co., LTD (PCALT)។ ម្រក្មុេ ុនទាាំងពីរសនេះ ជាបុម្រតសមព័នធថ្នម្រក្ុមេ ុន Prudential plc ខដលជាម្រក្មុេ ុន
បានចុេះបញ្ា ីសៅក្នុងចម្រក្េពអង់សគែស។ ម្រក្មុេ ុន Prudential plc ម្រក្មុេ ុន Pulse Ecosystems Pte Ltd សេើយម្រក្ុម
េ ុន PCALT មិនមានទាំនាក់្ទាំនងជាមួយម្រក្ុមេ ុន Prudential Financial Inc ខដលជាម្រក្មុេ ុនមួយខដលមានទីសាន
ក់្ការ ា្ំសៅក្នុងសេរដាអាសមរកិ្សទ។  

សៅក្នុងខផ្នក្ថ្នព័ត៌មានរបស់កុ្មារ និងការស្វើសក្មមភាពជាំនួសនរណាមាន ក់្? សសចក្តីសយងទាាំងអស់ខដលក្ាំណត់ថា 
“អាយុ ១៨ ឆ្ន ាំ” នឹងម្រតវូជាំនួសសដាយ “អាយុ ២០ ឆ្ន ាំ”។ 
 

សសចក្តីជូនដាំណឹងសតពីីការការពារទិននន័យជាក់្ោក់្ពីម្រក្មុេ នុ  PCA Life Assurance Co, LTD (“PCALT”) 

អនុសោមតាមចាប់ការពារទិននន័យផ្ទា ល់ែែួនរបស់ថ្តវា៉ាន់ (សាធារណរដាចិន) (“PDPA”)  ម្រក្ុមេ ុន PCALT សូមជូន
ដាំណឹងដល់សោក្អនក្ដូចតសៅ ទាក់្ទងនឹងការម្របមូលដាំសណើ រការសដាយម្របសយល និងការសម្របើម្របាស់នូវទិននន័យ
ផ្ទា ល់ែែួនខដលបានផ្ដល់ ឬម្រតូវបានផ្ដល់សដាយសោក្អនក្ (“ទិននន័យផ្ទា ល់ែែួន”) សៅ Pulse App និងម្របតិបតតិក្រ និងអនក្
ផ្តល់សសវារបស់វា គឺ Pulse Ecosystems Pte. Ltd។ 
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១.  អងាភាព និងម្របេពទិននន័យ៖ ម្រក្ុមេ ុន PCALT ខដលជាម្រក្ុមេ ុនចុេះបញ្ា ីសៅថ្តវា៉ាន់ក្ាំពុងម្របមូល ដាំសណើ រការ និង
សម្របើម្របាស់ទិននន័យផ្ទា ល់ែែួនខដលទទួលបានពីក្មមវ ិ្ ី Pulse App ខដលដាំសណើ រការសដាយម្រក្ុមេ ុន Pulse 
Ecosystem Pte Ltd ឬអនក្សនងតាំខណងរបស់ម្រក្មុេ ុន។ 

២. សោលបាំណង៖ ម្រក្ុមេ ុន PCALT អាចម្របមូលទិននន័យផ្ទា ល់ែែួនសដាយម្របសយល បនាា ប់មក្ដាំសណើ រការ សម្របើ
ម្របាស់ បញ្ាូ ន និងបង្ហហ ញវាសម្រមាប់សោលបាំណងដូចតសៅ៖ 
(i) ម្រក្មុេ ុន PCALT មានបាំណងសម្របើស ម្ េះ និងព័ត៌មានទាំនាក់្ទាំនងរបស់អនក្ សដើមបីសផ្្ើការផ្េពវផ្ាយពិសសស 

និង/ឬសមាា រៈទាក់្ទងនឹងការខក្តម្រមូវផ្លិតផ្ល និងសសវាក្មមផ្ទា ល់ែែួន និង/ឬផ្លិតផ្ល និងសសវាក្មមពីថ្ដ
គូរបស់ម្រក្មុេ ុន PCALT (ទាក់្ទងនឹងសុែភាព សុែុមាលភាព អាហារបូតថមា រសបៀបរស់សៅ េិរញ្ាវតថុ និង/ឬ
ការធានារ៉ា ប់រង) សៅសពលខដលសោក្អនក្បានផ្តល់ការយល់ម្រពម។ 

(ii) ស្វើសដើមបីជាក្ាំណត់សមាា ល់ភាពផ្ទា ល់ែែួន តម្រមវូតាមការចង់បាន និងបសម្រមើឱ្យការសម្របើម្របាស់ និងបទពិសសា្ន៍
ថ្នផ្លិតផ្ល និងការផ្តល់ជូនរបស់ម្រក្មុេ ុន PCALT រមួមានការផ្តល់ជូនការផ្េពវផ្ាយផ្ទា ល់ែែួន និងតម្រមវូ
តាមការចង់បាន ការផ្តល់ជូនផ្លិតផ្ល និងសសវាក្មមដូចជា ការផ្តល់ជូនរមួបញ្ចូ លោន រវាងផ្លិតផ្លធានា
រ៉ា ប់រង និងសសវាក្មម Pulse សផ្េងសទៀត និងព័ត៌មានជាំនួយ។ 

(iii) សម្រមាប់ការខក្លាំអ និងអេិវឌ្ឍន៍ថ្នសសវាក្មមេិរញ្ាវតថុងមី ឬផ្លិតផ្ល និងសសវាក្មមធានារ៉ាប់រង។ និង 
(iv) សដើមបីស្វើការវភិាគទិនន័យ និងស្វើទម្រមង់តាមដូចជាការផ្េពវផ្ាយទីផ្ារ។ 

៣.  ម្របសេទ៖ ម្របសេទទិននន័យផ្ទា ល់ែែួនអាចម្រតូវបានម្របមូល បានដាំសណើ រការ និងបានសម្របើម្របាស់ ម្រតវូបានបង្ហហ ញសៅ
ក្នុងឧបសមព័នធ A។ ម្រក្ុមេ ុន PCALT នឹងមិនម្របមូលទិននន័យផ្ទា ល់ែែួនរសសើបណាមួយសដាយម្របសយលពីម្រក្មុ
េ ុន Pulse Ecosystem Pte. Ltd និង/ឬថ្ដគូ Pulse សផ្េងៗសទៀត។ 

៤. រយៈសពល តាំបន់ អនក្ទទួល និងវ ិ្ ីសាស្រសត៖ 
(1) រយៈសពល៖ ទិននន័យផ្ទា ល់ែែួនអាចម្រតូវបានសម្របើម្របាស់រេូតដល់ (ក្) សោលបាំណងពាក់្ព័នធខដលបាន
ពិពណ៌នាខាងសលើឈប់អនុវតតបាន/ពាក់្ព័នធ (ែ) ម្រក្មុេ ុន PCALT ឈប់តម្រមវូសដាយចាប់ជា្រមាន បទបញ្ាតតិ 
ឬវធិានថ្ផ្ាក្នុងសដើមបរីក្ាទិននន័យផ្ទា ល់ែែួន (គ) ទិននន័យផ្ទា ល់ែែួនឈប់តម្រមូវសដាយម្រក្ុមេ ុន PCALT 
នែើរបីម្បតិបតតិអាជីវករម និង (ឃ) ម្កុរហ ៊ុន PCALT នឹងគ្មម នវតតមានចាំសពាេះការបញ្ចូ លោន  និងការទិញយក្ ការ
ក្េ័យ្ន ឬការជម្រមេះបញ្ា ី។ 
(2) អ្នកទទួល៖ ទិននន័យផ្ទា ល់ែែួនអាចម្រតូវបានបង្ហហ ញ និងសម្របើម្របាស់សដាយ៖ (i) ទីម្របឹក្ា ឬអនក្ផ្តល់សសវាសផ្េងៗ
សទៀតដល់ម្រក្មុេ ុន PCALT (ii) អាជីវក្មម និងថ្ដគូទីផ្ាររបស់ម្កុរហ ៊ុន PCALT ក៏្ដូចជាមន្រនតី ភាន ក់្ង្ហរ ឬ
បុគាលិក្សផ្េង (iii) បទបបញ្ាតតិ តុោការ ឬអាជ្ា្រសផ្េងសទៀតថ្នថ្តវា៉ាន់ ឬពីខដនសមតថកិ្ចចណាមួយ ខដល
ម្ករុហ ៊ុន PCALT ស្វើអាជីវក្មម ឬក្ខនែងរក្ាដាំសណើ រការទិននន័យ (ជារមួ “អនក្ទទួល”)។  ទិននន័យផ្ទា ល់ែែួនអាចម្រតវូ
បានម្របមូល បានដាំសណើ រការ បានសម្របើម្របាស់ បានបញ្ាូ ន និងបានបង្ហហ ញសដាយអនក្ទទួលមាន ក់្ៗសៅក្នុងវសិាល
ភាពថ្នសក្មមភាពខដលម្រក្មុេ ុន PCALT បានផ្តល់ទិននន័យផ្ទា ល់ែែួនដល់អនក្ទទួលខដលពាក់្ព័នធ។ 
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(3) តាំបន់៖ ទិននន័យផ្ទា ល់ែែួនអាចម្រតវូបានសម្របើសៅថ្តវា៉ាន់ និងទឹក្ដី/តាំបន់ខដលម្រក្មុេ ុន PCALT ឬអនក្ទទួលណា
មួយស្វើអាជីវក្មម ឬក្ខនែងរក្ាដាំសណើ រការទិននន័យ។ 
(4) វ ិ្ ីសាស្រសត៖ វ ិ្ ីសាស្រសតណាមួយខដលអនុសោមតាមចាប់ជា្រមានរបស់ថ្តវា៉ាន់។ 

(៥) សិទធិ៖ ចាំសពាេះវសិាលភាពខដលបានខចងសៅក្នុងមាម្រតា ៣ ថ្ន PDPA អនក្អាចសសនើសុាំជាោយលក្ខណ៍អក្េរសៅ
ម្រក្មុេ ុន PCALT៖ (១) សាក្សួរ ឬពិនិតយសមើលទិននន័យផ្ទា ល់ែែួន (ម្រក្មុេ ុន PCALT អាចម្របមូលថ្ងែសសវាស
មរមយ) (២) ងតចមែងទិននន័យផ្ទា ល់ែែួន (ម្រក្ុមេ ុន PCALT អាចម្របមូលថ្ងែសសវាសមរមយ) (៣) បខនថម ឬខក្ខម្រប
ទិននន័យផ្ទា ល់ែែួន (សដាយមានការពនយល់ម្រតឹមម្រតូវ) (៤) បញ្ឈប់ការម្របមូល ការដាំសណើ រការ និងការសម្របើម្របាស់
ទិននន័យផ្ទា ល់ែែួនរបស់ម្រក្មុេ ុន PCALT (ដល់ក្ម្រមិតខដលទិននន័យផ្ទា ល់ែែួន មិនចាាំបាច់សម្រមាប់ម្រក្មុេ ុន 
PCALT សដើមបសី្វើអាជីវក្មម ឬផ្តល់សសវាក្មមដល់សោក្អនក្) ឬ (៥) ទាមទារឱ្យម្រក្មុេ ុន PCALT លុបទិននន័យ
ផ្ទា ល់ែែួន (ក្នុងន័យថាទិននន័យផ្ទា ល់ែែួនមិនចាាំបាច់សម្រមាប់ PCALT សដើមបីស្វើអាជីវក្មម ផ្តល់សសវាក្មមដល់សោក្
អនក្ ឬម្រក្មុេ ុន PCALT មានសិទធិស្សបចាប់ក្នុងការរក្ាទិននន័យដូចោន )។  

 
ឧបសមព័នធ ក្ 
ម្របសេទទិននន័យផ្ទា ល់ែែួនអាចម្រតវូបានម្របមូល បានដាំសណើ រការ និងបានសម្របើម្របាស់សដាយម្របសយល សដាយម្រក្មុេ ុន 
PCALT៖ 

• ព័ត៌មានផ្ទា ល់ែែួន និងព័ត៌មានទាំនាក់្ទាំនង ខដលរមួមានស ម្ េះ អាសយដាា ន សលែទូរស័ពា អីុខម៉ាលរបស់
សោក្អនក្ ព័ត៌មានថ្នការចូលសៅសម្របើម្របាស់របស់តតិយភាគីសផ្េងសទៀត (ឧទាេរណ៍៖ ការចូលសៅសម្របើ
ម្របាស់តាមរយៈម្របព័នធផ្េពវផ្ាយសងាម) ខដលសោក្អនក្សម្រជើសសរ ើស។ 

• ព័ត៌មានជីវមាម្រត (Biometric Information) (រមួទាាំងរបូភាពសលើថ្ផ្ាមុែ) ខដលសោក្អនក្សម្រជើសសរ ើសសម្របើ
ម្របាស់ ខដលខផ្នក្ណាមួយថ្នសសវាក្មម Pulse តម្រមូវឱ្យមាន។ 

• សេទ ថ្ងៃខែឆ្ន ាំក្ាំសណើ ត និង/ឬអាយុរបស់សោក្អនក្។ 
• សលែអតតសញ្ជា ណ ឬលិែិតឆ្ែងខដនរបស់សោក្អនក្ (ម្របសិនសបើតម្រមូវសម្រមាប់ការសម្របើម្របាស់សសវាណាមួយ)។ 
• ក្ាំណត់ម្រតាអាំពីទាំនាក់្ទាំនងណាមួយទាក់្ទងនឹង Pulse ខដលសោក្អនក្មានជាមួយសយើង។ 
• ព័ត៌មានលមអិតខដលសោក្អនក្ផ្តល់ជូន សៅសពលសោក្អនក្សម្រជើសសរ ើសចូលរមួក្នុងសក្មមភាពណាមួយខដល

ស្វើសែើងសដាយម្រក្ុមេ ុន PCALT ទាក់្ទងនឹងក្មមវ ិ្ ី Pulse។ 
• ព័ត៌មានលមអិតទាក់្ទងនឹងសុែភាពរបស់សោក្អនក្ និងម្របវតតិសវជាសាស្រសត (“ទិននន័យសុែភាព”) ខដលសោក្

អនក្បានផ្តល់ឱ្យថ្ដគូសេការរបស់ Pulse ប៉ាុខនតមានខតក្ខនែងខដលសោក្អនក្បានផ្តល់ការយល់ម្រពមជា
ពិសសសសៅឱ្យ Hosted App Provider ខដលបង្ហហ ញទិននន័យសុែភាពសៅម្រក្មុេ ុន PCALT សម្រមាប់សោល
បាំណងជាក់្ោក់្ណាមួយ។ ម្របសិនសបើមានការតម្រមវូសដាយចាប់ និងបទបបញ្ាតតិជា្រមាន ដាំសណើ រការថ្ន
ទិននន័យសុែភាពនឹងខផ្អក្សលើការយល់ម្រពមរបស់សោក្អនក្។ 
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• ទិននន័យសុែភាព ដូចជាទមាែ ប់ជក់្បារ ីទមាែ ប់ផឹ្ក្ ទមាែ ប់ការហាត់ម្របាណ ក្មពស់ ទាំងន់ ឬ BMI និងលទធផ្ល
វាយតថ្មែថ្នការបសងកើតសាថ ប័នសវជាសាស្រសតចិនរបស់សោក្អនក្ (your Chinese medicine body constitution 
assessment result)។ 

• ព័ត៌មានលមអិតទាក់្ទងនឹងឧបក្រណ៍ចល័តរបស់សោក្អនក្ និងការសម្របើម្របាស់ក្មមវ ិ្ ី Pulse និងសសវាក្មម
Pulse រមួទាាំងទិននន័យទីតាាំងខដលម្រតវូការ។ 

• ទិននន័យខដលម្រតូវបានបសងកើតតាមរយៈសក្មមភាពរបស់សោក្អនក្សៅសពលសម្របើក្មមវ ិ្ ី Pulse ឬសសវាក្មម 
Pulse។ 

• ទិននន័យទាក់្ទងនឹងការម្របាស្ស័យទាក់្ទងទាាំងអស់ជាមួយក្មមវ ិ្ ី Pulse ឬសសវាក្មម Pulse ចាំណង់ចាំណូល
ចិតត ការផ្ាយពាណិជាក្មមរបស់សោក្អនក្ និងការទាំនាក់្ទាំនងជាមួយម្រក្ុមេ ុន PCALT  (ម្របសិនសបើមាន)។ 

• ឧបក្រណ៍ចល័ត និងព័ត៌មានភាា ប់ ព័ត៌មានអាំពីការចរចរណ៍ថ្នទិននន័យ អាសយដាា ន IP របស់សោក្អនក្ 
សពលសវោថ្នការចូលសម្របើម្របាស់ ម្របវតតិថ្នការខសវងរក្ទិននន័យ ការក្ាំណត់ភាសា ព័ត៌មានខដលទាក់្ទង
ជាមួយនឹងការចូលសៅសម្របើម្របាស់របស់តតិយភាគី និង/ឬព័ត៌មានសគេទាំព័រ។ល។ 

• សពលសវោចូលសម្របើម្របាស់ ភាពញឹក្ញាប់ និងរយៈសពលថ្នការចូល/ការសម្របើម្របាស់ Pulse App និងសគេ
ទាំព័រពាក់្ព័នធរបស់វា (microsite)។  

• ព័ត៌មានទាក់្ទងនឹងអនក្បញ្ាូ ន ឬអនក្ទទួលថ្នក្មមវ ិ្ ី Pulse និងសសវាក្មម Pulse ខដលសោក្អនក្យល់ថា
សោក្អនក្ទទួលបានការយល់ម្រពមសលើម្របធានបទទិននន័យរចួសេើយ។ 

• ទិននន័យអាំពីសក្មមភាព និងការម្របាស្ស័យទាក់្ទងរបស់សោក្អនក្ជាមួយថ្ដគូផ្េពវផ្ាយរបស់សយើងសលើក្មម
វ ិ្ ី Pulse និងសគេទាំព័រពាក់្ព័នធរបស់វា  (microsite) (ម្របសិនសបើមាន)។ 

• គម្រមូ ឬម្របសេទថ្នឧបក្រណ៍ខដលសោក្អនក្បានសម្របើម្របាស់ ម្របព័នធ/ក្ាំខណទម្រមង់ថ្នម្របតិបតតិការ ម្របសេទ ថ្នក្មម
វ ិ្ ីខសវងរក្ និងការក្ាំណត់ សលែសមាា ល់ឧបក្រណ៍ សលែសមាា ល់ថ្នការផ្េពវផ្ាយ (ម្របសិនសបើមាន) និង
ទិននន័យខដលទាក់្ទងនឹងែូឃីស៍ (cookies) សផ្េងសទៀត។ 
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ឧបសមព័នធទី ២ - ព័ត៌មានលមអិតអាំពីអងាភាពធានារ៉ាប់រងម្រពដិូនសលសៅក្នុងម្របសទសរបស់អនក្ 
ម្របសទស ម្រក្មុេ ុនធានារ៉ា ប់រងម្រពដិូនសល សគេទាំព័រ 

ម្បនទសករព៊ុជា 

 

Prudential (Cambodia) Life 
Assurance Plc 

https://www.prudential.com.kh/km/ 

ម្របសទសេុងកុ្ង Prudential Hong Kong Limited 

Prudential General Insurance 
Hong Kong Limited 

https://www.prudential.com.hk/en/ 

ម្របសទសឥណឌូ សនសីុ PT Prudential Life Assurance https://www.prudential.co.id/id/footer/privacy-
policy/ 

ម្បនទសឡាវ Prudential Life Assurance (Lao) 
Company Limited 

https://www.prudential.la/prudential-la/lo/ 

ម្របសទសមា៉ា សែសីុ Prudential Assurance Malaysia 
Berhad 

https://www.prudential.com.my/en/footer/privacy-
policy/ 

ម្របសទសមា៉ា សែសីុ 
Takaful (Malaysia 
Takaful) 

Prudential BSN Takaful Berhad  https://www.prubsn.com.my/en/ 

ម្របសទសមីយ៉ា ន់មា៉ា  Prudential Myanmar Life 
Insurance Limited 

https://www.prudential.com.mm/en/footer/privacy-
notice/ 

ម្របសទសសិងហបុរ ី Prudential Assurance Company 
Singapore (Pte) Ltd 

https://www.prudential.com.sg/privacy-notice 

តតវាន់ PCA Life Assurance Co., Ltd. https://www.pcalife.com.tw/zh/ 

ម្បនទសតៃ Prudential Life Assurance 
(Thailand) Public Company 
Limited 

https://www.prudential.co.th/corp/prudential-th/th/ 

ម្បនទសហវីលីេីន Pru Life Insurance Corporation 
of U.K. 

https://www.prulifeuk.com.ph/en/ 

ម្បនទសនវៀតណារ Prudential Vietnam Assurance 
Private Limited https://www.prudential.com.vn/vi/ 
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