ំ ឹ ងននព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្នក្ន
សេចក្តីជន
ូ ដណ
លួ
ង
ុ Pulse
មានសុពលភាពចាប់ពីថ្ងៃទី៖ ២៦ ខែសីហា ឆ្ន២
ាំ ០២០ (OPv2.0)
អាំពីសសចក្តីជូនដាំណឹងសនេះ
សូមខងែងអាំ ណរគុ ណសោក្អនក្សម្រមាប់ ការទាញយក្ Pulse។
ព័ ត៌មានផ្ទាល់ែួន
ែ និងសុវតថិភាពថ្នទិ នន
ន ័ យផ្ទាល់ែួនរបស់
ែ
សោក្អនក្ គឺពិតជាមានសារៈសាំខាន់ ខាែាំងណាស់សម្រមាប់

សយើងែ្ាំុ។ ដូ សចនេះសយើងែ្ាំុសូមស្វើការពនយល់ឱ្យបានចាស់ោស់អាំពីវ ិ្ី និ ងមូ លសេតុ ខដលសយើងែ្ាំុ ម្របមូ ល រក្ាទុក្
ខចក្ចាយ និងសម្របើ ម្របាស់ទិននន័យផ្ទាល់ែួនរបស់
ែ
សោក្អនក្។

សសចក្តីជូនដាំណឹងសនេះ ក្ាំណត់ យ៉ាងលមអិតអាំពីទាំនាក្់ ទាំនងថ្នទិននន័យផ្ទាល់ែួនរបស់
ែ
សោក្អនក្ជាមួ យនឹង Pulse

Ecosystems Pte Ltd ខដលជាម្រក្ុមេុនមួយខដលសថិតសៅក្នុងម្របសទសសិងហបុរ ី (“PulseCo”) និងសាខារបស់

ពួ ក្សគ។ សសចក្តីជូនដាំណឹងសនេះ អនុ វតតសលើម្រគប់សសវាក្មមទាាំងអស់ខដលបានដាក្់ ឱ្យសោក្អនក្សម្របើ ម្របាស់តាមរយៈ

Pulse App (“Pulse Service”)។
សសចក្តីជូនដាំណឹងសនេះម្របាប់ សោក្អនក្អាំ ពី៖
•
•
•
•
•

សយើងែ្ាំុជាអនក្ណា

ព័ ត៌មានអវីខដលសយើងែ្ាំុម្របមូ ល និងមូ លសេតុថ្នការម្របមូ ល

ក្ខនែងខដលសយើងែ្ាំុទទួ លបានព័ត៌មានរបស់សោក្អនក្ និងអនក្ខដលសយើងែ្ាំុខចក្ចាយព័ត៌មានជាមួ យ
អវីខដលសោក្អនក្អាចសសនើសុាំឱ្យសយើងែ្ាំុស្វើ និង

វ ិ្ីក្ុងការទាក្់
ន
ទងមក្កាន់សយើងែ្ាំុ ម្របសិនសបើ សោក្អនក្ម្រតូវការ។

ពី សពលមួ យសៅសពលមួ យសទៀត សយើងែ្ាំុអាចនឹ ងបសងកើតសសវាក្មមងី ម ឬផ្តល់សសវាក្មមបខនថម។ ម្របសិនសបើ ការខណនាាំអាំពី

សសវាក្មមងី ម ឬសសវាក្មមបខនថមទាាំងសនេះនាាំឱ្យមានការផ្ទែស់បូរសាំ
ត
ខាន់ណាមួ យសលើវ ិ្ី សាស្រសតខដលសយើងែ្ាំុម្របមូ ល ឬ
ដាំ សណើរការទិនន
ន ័ យផ្ទាល់ែួនរបស់
ែ
សោក្អនក្ សយើងែ្ាំុនឹងផ្តល់ជូនសោក្អនក្នូ វព័ត៌មាន លក្ខែណឌ ឬសោលការណ៍

បខនថម។ សលើក្ខលងខតមានការបញ្ជ
ា ក្់សផ្េងសទៀត សបើ មិនដូសចនេះសទសៅសពលខដលសយើងែ្ាំុខណនាាំសសវាក្មមងី ម ឬសសវា
ក្មមបខនថម សសវាក្មមទាាំងសនេះនឹងម្រតូវអនុវតតតាមសសចក្តីជូនដាំណឹងសនេះ។

លក្ខែណឌថ្នការសម្របើ ម្របាស់ Pulse App ម្រតូវបានក្ាំណត់ សៅក្នុងលក្ខែណឌថ្ន Pulse របស់សយើងែ្ាំុ។
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សតើសយើងែ្ាំគ
ុ ឺជាអនក្ណា?
ជាអនក្ម្រតួតពិនិតយទិនន
ន ័ យរបស់សោក្អនក្
ម្រក្ុមេុន PulseCo និងម្រក្ុមេុនធានារ៉ា ប់ រង ម្រពូដិនសល (ក្រុមហន
ុ ក្រូដន
ិ សលន ៅរនង
ុ ក្រនេស) ខដលក្ាំពុងស្វើម្របតិបតតិ
ការសៅម្របសទសរបស់សោក្អនក្ (សូមសមើ លឧបសមព័នធទី ២) គឺ ជាអនក្ម្រតួតពិនិតយទិ នន
ន ័ យដាច់សដាយខែក្សផ្េងសទៀត
(ក្នុងម្របសទសែែេះម្រតូវបានសគសាាល់ថាជាអនក្សម្របើម្របាស់ទិនន
ន ័ យ ឬម្របតិ បតតិក្រទិ នន
ន ័ យ) ថ្នទិនន
ន ័ យផ្ទាល់ែួនខដលបាន
ែ
ម្របមូ ល ឬផ្តាំុទុក្តាមរយៈការសម្របើម្របាស់សសវាក្មម Pulse របស់សោក្អនក្ សទាេះបី ជា ក្រុមហុនក្រូដិនសលន ៅរនុងក្រនេស

ដាំ សណើរការខតទិននន័យខដលចាាំបាច់ សដើមបីអនុវតតសោលបាំ ណងដូចខដលបានពិពណ៌នាសៅក្នុង “សេតុអីបា
វ នជាសយើងែ្ុាំ

ម្រតូវការទិនន
ន ័យផ្ទាល់ែួ នរបស់
ែ
សោក្អនក្?” ក្នុងខផ្នក្ខាងសម្រកាម។
ម្របសិនសបើសោក្អនក្ទិ ញផ្លិតផ្លធានារ៉ា ប់ រង

ឬចុ េះស្មេះសម្របើ ម្របាស់សសវាក្មមធានារ៉ា ប់រងណាមួ យ

ខដលផ្តល់

សដាយ ក្រុមហុនក្រូដន
ិ សលន ៅរនុងក្រនេស ខដលដាក្់ ឱ្យសម្របើម្របាស់ក្ុង
ន Pulse សនាេះ ក្រុមហុនក្រូដិនសលន ៅរនង
ុ ក្រនេស នឹង
ម្របមូ ល

និងដាំសណើរការទិននន័យរបស់សោក្អនក្សម្រមាប់ សោលបាំណងសនេះស្សបសៅតាមលក្ខែណឌ

និងសសចក្តីជូន

ដាំ ណឹងអាំពីព័ត៌មានផ្ទាល់ែួនសនេះ។
ែ

ក្រុមហុនក្រូដិនសលន ៅរនង
ុ ក្រនេស មិនផ្តាំុទុក្ ម្របមូល ឬដាំសណើរការទិននន័យសុែភាពណាមួយ (ដូចខដលបានក្ាំណត់

ខាងសម្រកាម) ពី ការសម្របើ ម្របាស់ Pulse របស់សោក្អនក្សនាេះសទ។ ម្របសិនសបើ សោក្អនក្ជាអតិងិជនរបស់ ក្រុមហុនក្រូដិនស

លន ៅរនុងក្រនេស សនាេះ ក្រុមហុនក្រូដិនសលន ៅរនុងក្រនេស អាចនឹងម្របមូលទិនន
ន ័ យសុែភាព ខដលជាខផ្នក្មួយថ្នដាំសណើរ
ការធានារ៉ា ប់រងសដើមបីផ្តល់ឱ្យសោក្អនក្នូ វផ្លិតផ្ល

ឬសសវាក្មមធានារ៉ា ប់ រង

ស្សបតាមសសចក្តីជូនដាំណឹងអាំពី

ព័ ត៌មានផ្ទាល់ែួនរបស់
ែ
ពួក្សគ។
សម្រមាប់ ព័ត៌មានទាំ នាក្់ ទាំនងរបស់អក្
ន ម្រតួតពិ និតយទិនន
ន ័យ

សូមខសវងរក្សៅក្នុងខផ្នក្

លមអិតរបស់សោក្អនក្ និងការទាក្់ទងមក្កាន់សយើងែ្ុាំ” ក្នុងខផ្នក្ខាងសម្រកាម។

“ការស្វើបចចុបបននភាពព័ត៌មាន

ថ្ដគូ សេការរបស់ Pulse
ថ្ដគូ សេការរបស់ Pulse គឺ ជាថ្ដគូ សេការតតិ យភាគី ខដលបានចុ េះក្ិ ចចសនាជាមួ យសោក្អនក្សដាយផ្ទាល់សម្រកាម
លក្ខែណឌផ្ទាល់ែួនរបស់
ែ
ពួក្សគ

សដើ មបីផ្តល់សសវាក្មមសដាយសម្របើស្មេះផ្ទាល់ែួនរបស់
ែ
ពួក្សគ

រួមមានអនក្លក្់ ទាំនិញ

និ ងសសវាក្មមសៅសលើទីផ្ារ Pulse (Pulse Marketplace) ការវាយតថ្មែសុែភាព និងសសវាក្មមពិនិតយសរគសញ្ជា

(Health Assessment and Symptom Checker Services) សសវាក្មមព័ត៌មានសុែភាពតាមរយៈបសចចក្
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វ ិទាទូ រគមនាគមន៍ (Telemedicine Services) គណនី Pulse (Pulse Wallet) ក្នុងម្របសទសមួ យ និងសសវា
ក្មមសផ្េងសទៀតខដលសយើងែ្ាំុអាចបខនថមសៅក្នុង Pulse App ពី សពលមួ យសៅសពលមួ យ។

ថ្ដគូ សេការរបស់ Pulse ម្របមូ ល រក្ាទុក្ និ ងដាំ សណើរការព័ត៌មាន ខដលបានមក្ពី ការសម្របើ ម្របាស់សសវាក្មមទាាំង
សនាេះរបស់សោក្អនក្

ក្នុងនាមជាអនក្ម្រតួតពិ និតយទិនន
ន ័ យឯក្រជយ។

ព័ ត៌មានផ្ទាល់ែួនរបស់
ែ
សោក្អនក្

ថ្ដគូ សេការរបស់

Pulse នឹងដាំសណើរការ

សដាយស្សបសៅតាមសសចក្តីជូនដាំ ណឹងថ្នព័ ត៌មានផ្ទាល់ែួនរបស់
ែ
ពួក្សគ

ខដល

សោក្អនក្អាចរក្បានមុនសពលខដលសោក្អនក្សម្របើ សសវាក្មមខដលពាក្់ព័ន។
ធ

ម្រក្ុមេុន PulseCo ក្៏ ជាអនក្ម្រតួតពិនិតយទិ នន
ន ័ យឯក្រជយទាក្់ទងនឹងទិននន័យខដលបានម្របមូ ល ឬបានទទួ លពី ការ
សម្របើម្របាស់សសវាក្មមថ្ដគូ រសេការរបស់ Pulse របស់សោក្អនក្ សេើយម្រក្ុមេុន PulseCo នឹ ងដាំសណើរការទិននន័យ
សនេះស្សបតាមសសចក្តីជូនដាំណឹងអាំពីព័ត៌មានផ្ទាល់ែួនសនេះ។
ែ

សតើសយើងែ្ាំុម្របមូលទិនន
ន ័យអវីែេះែ សេើយសតើសយើងែ្ាំម្រុ តូវម្របមូលវាពីក្ខនែងណា?
ការផ្តល់ទិនន
ន ័ យផ្ទាល់ែួនរបស់
ែ
សោក្អនក្គឺ ស្វើសែើងសដាយសម័ម្រគចិត។
ត សទាេះបីយ៉ាងណាក្៏ សដាយ ម្របសិនសបើ សោក្អនក្
មិ នផ្តល់ទិននន័យផ្ទាល់ែួនរបស់
ែ
សោក្អនក្សទ សនាេះសយើងែ្ាំុអាចនឹ ងមិ នចុ េះស្មេះសោក្អនក្សម្រមាប់ Pulse App ឬ
ផ្តល់សសវាក្មម Pulse ឬការសម្របើ ម្របាស់ ឬការចូ លសៅកាន់ Pulse App បានសទ។
ទាាំងសនេះគឺ ជាទិ នន
ន ័ យ និ ងព័ ត៌មានខដលសយើងែ្ាំុម្របមូល ឬរក្ាទុ ក្អាំពីសោក្អនក្៖
(ក្)

ទិ នន
ន ័ យផ្ទាល់ែួនខដលសោក្អន
ែ
ក្ផ្តល់ជូន៖
•

ព័ ត៌មានផ្ទាល់ែួន
ែ និ ងព័ ត៌មានទាំ នាក្់ ទាំនង ខដលរួមមានស្មេះ អាសយដាាន សលែទូ រស័ពា អុី ខម៉ា លរបស់
សោក្អនក្ ព័ត៌មានថ្នការចូ លសៅសម្របើ ម្របាស់របស់តតិ យភាគី សផ្េងសទៀត (ឧទាេរណ៍៖ ការចូ លសៅសម្របើ
ម្របាស់តាម រយៈម្របព័ នផ្
ធ េពវផ្ាយសងាម) ខដលសោក្អនក្សម្រជើ សសរ ើស។

•

ព័ ត៌មានជីវមាម្រត (Biometric Information) (រួមទាាំងរូបភាពសលើថ្ផ្ាមុែ) ខដលសោក្អនក្សម្រជើ សសរ ើស
សម្របើម្របាស់ ខដលខផ្នក្ណាមួ យថ្នសសវាក្មម Pulse តម្រមូវឱ្យមាន។

•

សេទ ថ្ងៃខែឆ្នាំក្ាំសណើត និង/ឬអាយុរបស់សោក្អនក្ (ម្របសិនសបើ ចាាំបាច់ សម្រមាប់ការសម្របើម្របាស់សសវាក្មម ឬ
សដាយមានការយល់ម្រពមពីសោក្អនក្)។

•

សលែអតតសញ្ជាណប័ ណណ សលែលិែិតឆ្ែងខដន លិែិតបញ្ជ
ា ក្់អតតសញ្ជាណសផ្េងសទៀតខដលសចញសដាយ
រដាាេិ បាល លិែិតបញ្ជ
ា ក្់អាសយដាាន និង/ឬព័ ត៌មានសផ្េងសទៀតខដលអាចម្រតូវបានសម្របើ ម្របាស់ សដើមបី
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ក្ាំ ណត់អាំពីអតតសញ្ជាណរបស់សោក្អនក្ (ម្របសិនសបើចាាំបាច់ ក្ុងការសម្របើ
ន
ម្របាស់សសវាក្មម ឬអាចឱ្យសយើងែ្ាំុ
បាំ សពញកាតពវក្ិចចស្សបចាប់ របស់សយើងែ្ាំុ)។
•

ក្ាំ ណត់ម្រតាថ្នទាំ នាក្់ ទាំនងណាមួ យខដលសោក្អនក្មានជាមួ យសយើងែ្ាំុ រួមមានទាាំងជាំ នួយការែួ រក្ាល
សិបបនិមិតតផ្ទាល់ែួន
ែ (AI Personal Assistant) ឬសនានាតាមអុីន្ឺណិត (chatbot)។

•

ព័ ត៌មានលមអិតខដលសោក្អនក្ផ្តល់ជូន

ណាមួ យទាក្់ ទងនឹងសសវាក្មម Pulse។

សៅសពលខដលសោក្អនក្សម្រជើ សសរ ើសឱ្យចូ លរួមក្នុងសក្មមភាព

•

ព័ ត៌មានលមអិតខដលសសនើសុាំសដាយថ្ដគូ រសេការ Pulse ជាខផ្នក្មួ យថ្នសសវាក្មមខដលពួក្សគផ្តល់ជូន។

•

ព័ ត៌មានលមអិតទាក្់ទងនឹង ឬការបង្ហហញអាំពីសុែភាព សុែុមាលភាព ឬសាថនភាពសុែភាពរបស់សោក្
អនក្ (ជារួម “ទិនន
ន ័យសុែភាព”) ខដលសោក្អនក្បានផ្តល់ឱ្យ ឬម្រតូវទទួ លបានពី លទធផ្លថ្នការសម្របើ
ម្របាស់សសវាក្មម Pulse (រួមទាាំងក្ខនែងខដលសោក្អនក្បានស្វើសមការ ឬបញ្ូច លព័ ត៌មានពីឧបក្រណ៍

ក្មមវ ិ្ី ឬម្របព័ នធជាមួ យសសវាក្មម Pulse)។ ម្របសិនសបើ មានការតម្រមូវសដាយចាប់ និ ងបទបបញ្ា តិជា
ត
្រមាន ដាំសណើរការថ្នទិ នន
ន ័ យសុែភាពនឹងខផ្អក្សលើការយល់ម្រពមរបស់សោក្អនក្។
•

ព័ ត៌មានលមអិតទាក្់ទងនឹងសមាជិ ក្ភាព ការជាវ ខផ្នការ និងការទិ ញ ឬម្របតិបតតិការណាមួ យសៅសលើ

Pulse App ឬជាខផ្នក្មួយថ្នសសវាក្មម Pulse។
•

ព័ ត៌មានលមអិតអាំ ពីសារទាំនាក្់ ទាំនងរបស់សោក្អនក្

(រប់ បញ្ូច លទាាំងែែឹមសារខដលសោក្អនក្ខចក្

រ ាំខលក្) តាមរយៈការសនាានាសលើ Pulse មុ ែង្ហរថ្នការសៅជាសសមែង ឬជាវ ីសដអូ។
•

ព័ ត៌មានលមអិតអាំ ពីការភាាប់ទាំនាក្់ទាំនងរបស់សោក្អនក្

រួមមានបញ្ាីទាំនាក្់ទាំនងរបស់សោក្អនក្

និ ង

ម្រក្ុមរបស់សោក្អនក្។
•

ែែឹមសារខដលសោក្អនក្បសងកើត បសង្ហហេះ បញ្ូច ល ខចក្រ ាំខលក្ ឬទាំ នាក្់ ទាំនង សៅសពលសម្របើ ម្របាស់សសវាក្មម
Pulse ណាមួ យ រួមមានការសនានា ម្របព័នធផ្េពវផ្ាយ រូបងត មតិ សយបល់ និងសមាារៈសផ្េងសទៀតខដល
សោក្សម្រជើ សសរ ើសសដើ មបីផ្ល
ត ់ជូន។

•

ព័ ត៌មានលមអិតទាក្់ទងនឹងចាំ ណូលចិតត ចាំ ណាប់ អារមមណ៍ និងសក្មមភាពខដលសោក្អនក្ចូ លចិតត។

•

ព័ ត៌មានលមអិតទាក្់ទងនឹងសសវាគណនីសអែិចម្រតូនិច (e-wallet) រួមមានគណនី ្នាោរ ព័ត៌មាន
លមអិតអាំ ពីប័ណណឥណទាន (debit and credit card) និ ងព័ត៌មានលមអិតអាំពីវ ិក្កយបម្រត និ ងការខចក្
ចាយ។

•

ព័ ត៌មានលមអិតទាក្់ទងនឹងរង្ហវន់ ភាពសសាមេះម្រតង់ ឬឯក្សិទិ ធសលើក្មមវ ិ្ី ។

•

ទិ នន
ន ័ យពី ការសឆ្ែើយតបណាមួ យខដលសោក្អនក្ផ្តល់ឱ្យក្នុងការសាង់មតិ។
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(ែ)

ទិ នន
ន ័ យផ្ទាល់ែួនខដលសយើ
ែ
ងែ្ាំុម្របមូ លបានពី ម្របេពសផ្េងសទៀត៖
•

ព័ ត៌មានខដលបានសម្របើ សម្រមាប់ ការចូ លសៅសម្របើ ម្របាស់សសវាក្មមរបស់តតិ យភាគី (ឧទាេរណ៍៖ ការចូ ល
សៅសម្របើម្របាស់ម្របព័នធផ្េពវផ្ាយសងាម) ពីអនក្ផ្ាត់ផ្ង
ា ់ការចូ លសៅសម្របើម្របាស់សនេះ ខដលសោក្អនក្សម្រជើ ស
សរ ើសសម្របើ ម្របាស់។

•

ទិ នន
ន ័ យ (រួមទាាំងទិ នន
ន ័ យសុែភាព) ពីថ្ដគូ សេការរបស់ Pulse។

•

ទិ នន
ន ័ យពីតតិ យភាគី សផ្េងសទៀតខដលថ្ដគូ ពាណិជាក្មមរបស់ម្រក្ុមេុន PulseCo ឬ ក្រុមហុនក្រូដិនសល

ន ៅរនុងក្រនេស

ឬសាថប័នសផ្េងសទៀតខដលមានមូ លដាានចាប់ សមស្សបសម្រមាប់ ខចក្រ ាំខលក្ទិននន័យសនេះ

ជាមួ យម្រក្ុមេុន PulseCo។
•

ទិ នន
ន ័ យពីអក្
ន ផ្តល់សសវាក្មមខដលខចក្រ ាំខលក្ទិ នន
ន ័ យផ្ទាល់ែួន
ែ សដើមបីឱ្យសយើងែ្ាំុអាចបាំ សពញនូ វកាតពវក្ិចច
ស្សបចាប់ របស់សយើងែ្ាំុ។

(គ)

ទិ នន
ន ័ យផ្ទាល់ែួនខដលសយើ
ែ
ងែ្ាំុម្របមូ លបានសដាយសវ័យម្របវតតិសៅសពលសោក្អនក្សម្របើ សសវាក្មម Pulse៖
•

ព័ ត៌មានលមអិតទាក្់ទងនឹងឧបក្រណ៍របស់សោក្អនក្ និ ងការសម្របើ ម្របាស់សសវាក្មម Pulse។

•

ទិ នន
ន ័ យពី ការម្របក្ួតម្របខជង ឬសក្មមភាពនានាសៅក្នុងសសវាក្មម Pulse ខដលអនក្បានយល់ម្រពម។

•

ទិ នន
ន ័ យខដលទទួ លបានតាមរយៈសក្មមភាពរបស់សោក្អនក្សៅសពលសម្របើម្របាស់សសវាក្មម Pulse

រួម

មានទិននន័យម្របតិ បតតិការខដលទាក្់ទងនឹងការទិ ញ និ ងម្របតិ បតតិការ។
•

ទិ នន
ន ័ យទាក្់ទងនឹងការសម្របើ ម្របាស់ និងការម្របាស្ស័យទាក្់ ទងដថ្ទសទៀតរបស់សោក្អនក្ជាមួ យសសវាក្មម

Pulse ព័ត៌មានខដលទាក្់ទងនឹងអាក្បបក្ិរ ិយ ចាំណង់ចាំណូលចិតតថ្នការផ្ាយពាណិជាក្មម ចាំណង់
ចាំ ណូលចិតតថ្នការទិ ញរបស់សោក្អនក្ និងការទាំ នាក្់ ទាំនងរបស់សោក្អនក្ជាមួ យនឹងសយើងែ្ាំុ ក្រុមហុន

ក្រូដិនសលន ៅរនុងក្រនេស ឬសមាជិក្ដថ្ទសទៀតថ្នម្រក្ុមម្រពូដិនសល ឬថ្ដគូរសេការ Pulse។
•

រល់ការសនានា ម្របវតតិថ្នការសៅជាសសមែង ឬជាវ ីសដអូ។

•

ទិ នន
ន ័ យទាក្់ទងនឹងទី តាាំង។

•

ឧបក្រណ៍ចល័ត និ ងព័ ត៌មានភាាប់ ព័ត៌មានអាំ ពីការចរចរណ៍ថ្នទិននន័យ អាសយដាាន IP របស់សោក្
អនក្ សពលសវោថ្នការចូលសម្របើ ម្របាស់ ម្របវតតិថ្នការខសវងរក្ទិនន
ន ័ យ ការក្ាំណត់ ភាសា ព័ត៌មានខដល
ទាក្់ ទងជាមួ យនឹ ងការចូលសៅសម្របើម្របាស់របស់តតិយភាគី និង/ឬ ព័ ត៌មានសគេទាំ ព័រ។ល។

(ឃ) ទិ នន
ន ័ យផ្ទាល់ែួន
ែ ខដលសយើងែ្ាំុម្របមូ លតាមរយៈែូឃីស៍ (cookies) ឬតាមបសចចក្វ ិទាស្សសដៀងោនសផ្េងសទៀត។
ចាំ ណុចទាាំងសនេះអាចមានដូចខាងសម្រកាម ឧទាេរណ៍៖ (ដូចខដលអាចអនុ វតតបាន)៖
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•

សពលសវោចូ លសម្របើម្របាស់ ភាពញឹក្ញាប់ និ ងរយៈសពលថ្នការចូ ល/ការសម្របើ ម្របាស់ Pulse App និ ងសស
វាក្មម Pulse។

•

ទិ នន
ន ័ យអាំពីសក្មមភាពរបស់សោក្អនក្

និងការម្របាស្ស័យទាក្់ ទងជាមួ យនឹងថ្ដគូផ្ាយពាណិជាក្មម

របស់សយើងែ្ាំុ (ម្របសិនសបើមាន)។
•

គម្រមូ ឬម្របសេទថ្នឧបក្រណ៍ខដលសោក្អនក្បានសម្របើ ម្របាស់ ម្របព័នធ/ក្ាំ ខណទម្រមង់ថ្នម្របតិ បតតិការ ម្របសេទ
ថ្នក្មមវ ិ្ី ខសវងរក្ និងការក្ាំ ណត់ សលែសមាាល់ឧបក្រណ៍ សលែសមាាល់ថ្នការផ្េពវផ្ាយ (ម្របសិនសបើ
មាន) និ ងទិននន័យខដលទាក្់ ទងនឹងែូ ឃីស៍ (cookies) សផ្េងសទៀត។

•
(ង)

ទិ នន
ន ័ យទាក្់ទងនឹងទី តាាំង។

ទិ នន
ន ័ យសុែភាព

ក្រុមហុនក្រូដិនសលន ៅរនង
ុ ក្រនេស មិនខមនជាអនក្ម្រគប់ម្រគងទិននន័យទាក្់ទងនឹងទិននន័យសុែភាពរបស់សោក្អនក្សទ។
ម្រក្ុមេុន PulseCo និងថ្ដគូ រសេការ Pulse ខដលពាក្់ ព័នធ គឺ ជាអនក្ម្រតួតពិ និតយទិននន័យដាច់ សដាយខែក្ថ្ន
ទិ នន
ន ័ យសុែភាពរបស់សោក្អនក្។
ក្រណីមានការតម្រមូវសដាយចាប់ ជា្រមាន ម្រក្ុមេុន PulseCo នឹ ងសសនើសុាំការយល់ម្រពមជាក្់ ោក្់ មួយរបស់សោក្
អនក្ សដើ មបីដាំសណើរការទិ នន
ន ័ យសុែភាព។ ម្រក្ុមេុន PulseCo ទាមទារការម្រពមសម្រពៀងសដាយខែក្ពីោនសៅសពល
ខដលសោក្អនក្មានសក្មមភាពខដលនាាំសៅដល់ការម្របមូ ល ការរក្ា ការសម្របើម្របាស់ ឬបសញ្ចញទិ នន
ន ័ យសុែភាព។
សោក្អនក្អាចបញ្ឈប់ ការម្រពមសម្រពៀងរបស់សោក្អនក្សៅសពលណាមួ យ

សដាយទាក្់ ទងសៅមន្រនតីខផ្នក្ឯក្ជនភាព

របស់ម្រក្ុមេុន PulseCo សូមសមើ ល “ការស្វើបចចុបបននភាពព័ត៌មានលមអិតរបស់សោក្អនក្ និងការទាក្់ទងមក្កាន់

សយើងែ្ុាំ” សៅខផ្នក្ខាងសម្រកាម។
សលើសពី សនេះសទៀត

សោក្អនក្ក្៏ មានសិទិ សធ សនើសុាំឱ្យសយើងែ្ាំុលុបទិនន
ន ័ យសុែភាពរបស់សោក្អនក្

សដាយមិ នគិ តថា

ចាប់ ក្ុងស្សុ
ន
ក្ផ្តល់ឱ្យសោក្អនក្នូវសិទិសធ នេះខដរ ឬសទ សលើក្ខលងខតសយើងែ្ាំុមានកាតពវក្ិចផ្
ច ូវចាប់
ែ
ឬម្រតូវការរក្ាទុក្
ទិ នន
ន ័ យសនេះ។
(ច)

ែូ ឃីស៍ (Cookies) និ ងបីែុន (Beacons)

សៅសពលខដលសោក្អនក្សម្របើ ម្របាស់សសវាក្មម Pulse សយើងែ្ាំុអាចនឹងសម្របើែូឃីស៍ (cookies) និ ងបសចចក្វ ិទាស្សសដៀង
ោនសដើ មបីផ្តល់ជូនសោក្អនក្នូ វបទពិ សសា្ន៍ អក្
ន សម្របើ ម្របាស់ដ៏ម្របសសើរ រេ័ស និងសុវតថិភាពជាងមុន ឬបង្ហហញសោក្
អនក្នូ វការផ្ាយពាណិជាក្មមផ្ទាល់ែួន។
ែ
ែូ ឃីស៍ (cookies) គឺ ជាបណាំុត ឯក្សារអតថបទតូ ចៗ ខដលបសងកើតសែើង
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សដាយសវ័យម្របវតតិសដាយក្មមវ ិ្ី ខសវងរក្របស់សោក្អនក្ សេើយម្រតូវបានរក្ាទុក្សៅសលើឧបក្រណ៍របស់សោក្អនក្ សៅ
សពលខដលសោក្អនក្សម្របើសសវាក្មម Pulse។
សោក្អនក្មានសិទិក្
ធ ុងបញ្ឈប់
ន
ការសម្របើម្របាស់ែូឃីស៍ (cookies) និងបសចចក្វ ិទាស្សសដៀងោន ម្របសិនសបើ វាម្រតូវបានោាំ

ម្រទសដាយឧបក្រណ៍របស់អក្
ន ។ សោក្អនក្អាចម្រគប់ ម្រគងសលើការក្ាំ ណត់ ែូឃីស៍ (cookies) របស់សោក្អនក្សៅក្នុង
ការក្ាំ ណត់ ខដលមានសៅក្នុងឧបក្រណ៍។

ម្របសិនសបើសោក្អនក្សសម្រមចចិតតមិនឱ្យសយើងែ្ាំុដាំសណើរការទិ នន
ន ័ យផ្ទាល់ែួនរបស់
ែ
សោក្អនក្

សម្រមាប់សោលបាំ ណង

ផ្ាយពាណិជាក្មមតាមរយៈែូ ឃីស៍ (cookies) (និងបសចចក្វ ិទាស្សសដៀងោន) សនេះមិ នខមនមានន័ យថាសយើងែ្ាំុនឹង

មិ នបង្ហហញការផ្ាយពាណិជាក្មមដល់សោក្អនក្សនាេះសទ។ វាមានន័ យថា ការផ្ាយពាណិជាក្មមទាាំងសនេះនឹ ងមិ នមាន
ភាពផ្ទាល់ែួនសម្រមាប់
ែ
សោក្អនក្ក្នុងការសម្របើ ែូឃីស៍ (cookies) របស់ភាគី ទីមួយ ឬតតិ យភាគី ក្មមវ ិ្ីម្រតួតពិ និតយ
សក្មមភាពសលើអុីន្ឺ ណិត (web beacons) ឬបសចចក្វ ិទាស្សសដៀងោនសទ។

សតើមូលសេតុអីវ ខដលសយើងែ្ាំុម្រតូវការទិនន
ន ័យផ្ទាល់ែួនរបស់
ែ
សោក្អនក្?
ម្រក្ុមេន
ុ PulseCo៖
•

សដើមបីដាំសណើរការថ្នការចុ េះស្មេះរបស់សោក្អនក្

និងផ្តល់ឱ្យសោក្អនក្នូ វលក្ខណៈពិ សសសថ្នមុ ែង្ហរ

និ ងសសវាក្មមខដលមានសៅក្នុងសសវាក្មម Pulse។
•

សដើមបីសម្រមួលដល់ការទិ ញ ឬការស្វើម្របតិបតតិការ។

•

សដើមបីដាំសណើរការសាំសណើខដលស្វើសែើងសដាយសោក្អនក្តាមរយៈសសវាក្មម Pulse។

•

សដើមបីម្រគប់ម្រគងសលើ ភាពសសាមេះម្រតង់ ឬឯក្សិទិសធ លើក្មមវ ិ្ី ។

•

សម្រមាប់ ដាំសណើរការទាក្់ទងនឹងសោលបាំ ណងអាជី វក្មមថ្ផ្ាក្ុងរបស់
ន
សយើងែ្ាំុ ការខក្លមអ និងការអេិ វឌ្ឍ

សសវាក្មម Pulse និងការស្សាវម្រជាវ និងការអេិ វឌ្ឍថ្នការវ ិភាគទិនន
ន ័ យ បសចចក្វ ិទាអនាគត ផ្លិតផ្ល
សសវាក្មម មុ ែង្ហរ និងលក្ខណៈពិ សសស (រួមទាាំងផ្លិតផ្លខដលដាំ សណើរការសដាយែួ រក្ាលសិបបនិមិតត

(AI powered products) លក្ខណៈពិសសស និងសសវាក្មម)។
•

សដើមបីជាក្ាំណត់ សមាាល់ភាពផ្ទាល់ែួន
ែ

តម្រមូវតាមការចង់ បាន

និងបសម្រមើ ឱ្យការសម្របើ ម្របាស់

និងបទ

ពិ សសា្ន៍ថ្នការសម្របើ ម្របាស់សសវាក្មម Pulse រួមមានការផ្តល់ជូនការផ្េពវផ្ាយផ្ទាល់ែួន
ែ និងតម្រមូវតាម
ការចង់ បាន ការការផ្តល់ជូនផ្លិតផ្ល និងសសវាក្មម និ ងព័ត៌មានជាំ នួយ។
•

សយើងែ្ាំុក្៏អាចសម្របើ ស្មេះ និ ងព័ ត៌មានទាំ នាក្់ទាំនងរបស់សោក្អនក្ សដើមបីសផ្្ើសារផ្ទាល់ែួន
ែ ផ្េពវផ្ាយពី

ការផ្តល់ជូន និងែែឹមសារខដលម្រតូវនឹងអនក្អាំ ពីសសវាក្មម Pulse ផ្លិតផ្ល និ ងសសវាក្មមរបស់ ក្រុមហុនក្រូ
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ដិនសលន ៅរនង
ុ ក្រនេស និង/ឬ ថ្ដគូសេការរបស់ Pulse ឬផ្លិតផ្ល និងសសវាក្មមរបស់តតិយភាគី
(ខដលទាក្់ទងនឹ ងសុែភាព សុែុមាលភាព អាហារូបតថមា រសបៀបរស់សៅ េិរញ្ា វតថុ និ ង/ឬធានារ៉ា ប់រង)។
សយើងែ្ាំុអាចនឹ ងខចក្រ ាំខលក្ស្មេះរបស់សោក្អនក្ និងព័ ត៌មានសដើ មបីទាំនាក្់ ទាំនង ជាមួ យនឹងសាខារបស់

ម្រក្ុមេុន PulseCo សផ្េងសទៀតសដើមបីឱ្យពួក្សគអាចលក្់ នូវផ្លិតផ្ល និ ងសសវាក្មមម្របសេទដូចោន។ ក្នុង
ក្រណីខដលតម្រមូវសដាយចាប់ ជា្រមាន សយើងែ្ាំុសម្របើ និងខចក្រ ាំខលក្ស្មេះ និ ងព័ ត៌មានទាំ នាក្់ទាំនង
របស់សោក្អនក្ សម្រមាប់ ខតសោលបាំណងទី ផ្ារសដាយមានការយល់ម្រពមពី សោក្អនក្ (សបើមិនដូ សចនេះសទ
សយើងែ្ាំុមិនអាចសម្របើ ឬខចក្រ ាំខលក្ទិ នន
ន ័ យបានសទ)។

•

សៅសពលមានការអនុ ញ្ជាត និងសដាយមានការយល់ម្រពមជាក្់ ោក្់ ពីសោក្អនក្ ខដលតម្រមូវសដាយចាប់
ជា្រមាន សយើងែ្ាំុអាចនឹងសម្របើ ម្របាស់ទិនន
ន ័ យសុែភាពរបស់សោក្អនក្សដើ មបីក្ាំណត់ពីការផ្តល់ជូនផ្ទាល់
ែែួន ការផ្េពវផ្ាយសារផ្ទាល់ែួន
ែ និងតាមការសសនើសុាំរបស់សោក្អនក្។

•

សដើមបីជាជាំនួយដល់សោក្អនក្ក្នុងការម្រតួតពិ និតយ និងខក្លមអការម្រគប់ ម្រគងសុែភាព និងសុែុមាលភាព

ទូ សៅរបស់សោក្អនក្ឱ្យកាន់ ខតម្របសសើរសែើង ខដលរួមមានការផ្តល់នូវទនាែប់ (tailored nudges) និ ង
ការផ្តល់សយបល់ដល់សោក្អនក្។
•

សដើមបីអនុ ញ្ជាតឱ្យសោក្អនក្ចុ េះស្មេះជាមួ យថ្ដគូ សេការ Pulse ខដលសោក្អនក្សម្រជើ សសរ ើស។

•

សដើមបីជួយសោក្អនក្ក្នុងការម្រគប់ ម្រគង

និងផ្ារភាាប់ សោក្អនក្ជាមួ យបញ្ាីសេគមន៍

និ ងបញ្ាីផ្ាយ

ខដលពាក្់ព័នធ។
•

សដើមបីដាំសណើរការ និ ងទាក្់ ទងជាមួ យសោក្អនក្អាំពីការចូ លរួមរបស់អក្
ន សៅក្នុងម្រពឹ តិ កា
ត រណ៍នានា ការ
ផ្េពវផ្ាយ ម្រក្ុមខដលម្រតូវបានយក្ទុ ក្ដាក្់ ការសិក្ាស្សាវម្រជាវ ការម្របក្ួតម្របខជង ការបាំសពញបខនថមនូ វ
រង្ហវន់ ការសាង់មតិ ផ្លិតក្មម ឬសក្មមភាពស្សសដៀងោន ខដលទាក្់ទងនឹងសសវាក្មម Pulse។

•

សដើមបីអនុ ញ្ជាតឱ្យសោក្អនក្ខចក្រ ាំខលក្ែែឹមសារ និ ងសយបល់ និ ងស្វើការម្របាស្ស័យទាក្់ ទងជាមួ យអនក្
សម្របើម្របាស់ដថ្ទសទៀតថ្នសសវាក្មម Pulse។

•

ដូ ចខដលសយើងសជឿជាក្់ ថាចាាំបាច់ ឬសមរមយ សដើ មបីតាមដាន អនុ វតត ឬសផ្ាៀងផ្ទាត់ ការអនុ វតតរបស់សោក្
ិ៍ ត
អនក្ជាមួ យនឹងលក្ខែណឌថ្នសសវាក្មម Pulse និ ងសដើមបីការពារផ្លម្របសយជន៍ ស្សបចាប់ និងសក្រស្
ម េះ
របស់ម្រក្ុមេុន PulseCo។

•

សដើមបីទាំនាក្់ទាំនងជាមួ យសោក្អនក្ និ ងផ្តល់ការោាំម្រទសសវាក្មមអតិងិជនខដលពាក្់ ព័នធដល់សោក្អនក្។

•

សដើមបីជួយសម្រមួលការផ្តល់ព័ត៌មានងមីៗ ការោាំម្រទផ្លិតផ្ល និ ងសសវាក្មមសផ្េងៗសទៀតដល់សោក្អនក្
ខដលទាក្់ទងនឹង Pulse App។

•

សដើមបីជូនដាំ ណឹងដល់សោក្អនក្អាំពីការផ្ទែស់បូរសសវាក្មម
ត
Pulse។
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•
•

សម្រមាប់ សោលបាំ ណងរដាបាលថ្ផ្ាក្ុង
ន និ ងការរក្ាទុក្ក្ាំ ណត់ ម្រតា។

សម្រមាប់ សោលបាំ ណងថ្នការខសវងរក្ ការសសុើបអសងកត ការការពារ និ ងការសដាេះស្សាយការខក្ែងបនែាំ បទ
ឧម្រក្ិ ដា សក្មមភាពែុ សចាប់ សផ្េងសទៀត ឬបញ្ជ
ហ សនតិសុែ ឬបញ្ជ
ហ បសចចក្សទស។

•

សដើមបីការពារសិទិ ធ ម្រទពយសមបតតិ និងសុវតថិភាពរបស់អក្
ន សម្របើ ម្របាស់ Pulse App។

•

សដើមបីអនុ វតតតាមកាតពវក្ិចនា
ច នាខដលសថិតសម្រកាមចាប់ ជា្រមាន

ជាអាទិ៍ការម្របឆ្ាំងការសាំអាតម្របាក្់

និ ងកាតពវក្ិចចយក្ចិ តទ
ត ុក្ដាក្់ សាាល់អតិងិជន។ និង
•

សដើមបីភាាប់អតតសញ្ជាណ Pulse របស់សោក្អនក្ជាមួយគណនីអតិ ងិជនខដលមានស្សាប់ សៅ ក្រុមហុនក្រូ

ដិនសលន ៅរនង
ុ ក្រនេស និងភានក្់ង្ហរខដលបសម្រមើសោក្អនក្។
ម្រក្ុមេន
ុ ម្រពូដិនសលសៅក្នងម្របសទស
ុ
•

ក្រុមហុនក្រូដិនសលន ៅរនង
ុ ក្រនេស

មានបាំណងសម្របើម្របាស់ស្មេះ

និងព័ត៌មានសម្រមាប់ ទាំនាក្់ទាំនងរបស់

សោក្អនក្ សដើមបីសផ្្ើការផ្េពវផ្ាយពិសសស និង/ឬ សមាារៈខដលទាក្់ ទងនឹងផ្លិតផ្ល និ ងសសវាក្មម
ផ្ទាល់ែួន
ែ ឬតាមតម្រមូវការ និ ង/ឬ ផ្លិតផ្ល និ ងសសវាក្មមពីថ្ដគូ ររបស់ ក្រុមហុនក្រូដិនសលន ៅរនុងក្រនេស

(ទាក្់ទងនឹងសុែភាព សុែុមាលភាព អាហាររូបតថមា រសបៀបរស់សៅ េិរញ្ាវតថុ និង/ឬ ធានារ៉ា ប់ រង)

នៅនេលដែលតម្រូវនោយច្បាប់ ជាធរមាន ក្រុមហុនក្រូដិនសលន ៅរនុងក្រនេស នឹងសម្របើ ស្មេះ និ ងព័ ត៌មាន
ទាំ នាក្់ទាំនងរបស់សោក្អនក្សម្រមាប់សោលបាំ ណងទីផ្ារខតប៉ាុ សណាណេះ សដាយមានការយល់ម្រពមពី អក្
ន (សបើ
មិ នដូ សចនេះសយើងែ្ាំុមិនអាចសម្របើ ម្របាស់ទិនន
ន ័ យបានសនាេះសទ)។
•

សដើមបីជាក្ាំណត់ សមាាល់ភាពផ្ទាល់ែួន
ែ
ពិ សសា្ន៍ថ្នទាំនិញ

តម្រមូវតាមការចង់ បាន

និ ងការផ្តល់ឱ្យរបស់

និងបសម្រមើ ឱ្យការសម្របើ ម្របាស់

ក្រុមហន
ុ ក្រូដិនសលន ៅរនុងក្រនេស

និងបទ

រួមមានការផ្តល់ជូនការ

ផ្េពវផ្ាយផ្ទាល់ែួន
ែ និងការផ្តល់ជូនតម្រមូវតាមចង់បាន ផ្លិតផ្ល និងសសវាក្មមដូចជាការផ្តល់ជូនរួម
បញ្ូច លោនរវាងផ្លិតផ្លធានារ៉ា ប់ រង និ ងសសវាក្មម Pulse សផ្េងសទៀត និងការខណនាាំ។
•
•

សម្រមាប់ ការខក្លមអ និងអេិ វឌ្ឍសសវាក្មមេិរញ្ា វតថុងមី ឬផ្លិតផ្ល និងសសវាក្មមធានារ៉ា ប់ រង។ និង
សដើមបីអនុ វតតការវ ិភាគទិ ន័យ
ន និ ងការផ្េពវផ្ាយ រួមមានការផ្េពវផ្ាយទីផ្ារ។

សតើអីសវ ៅជាភាពសមស្សបសៅតាមចាប់របស់សយើងែ្ាំស
ន ័យរបស់សោក្អនក្?
ុ ម្រមាប់ការសម្របើម្របាស់ទិនន
ម្រក្ុមេុន PulseCo និ ង ក្រុមហុនក្រូដិនសលន ៅរនង
ុ ក្រនេស ម្រតូវពឹងខផ្អក្សលើមូលដាានចាប់មួយ ឬសម្រចើនសម្រមាប់ដាំសណើរ
ការទិ នន
ន ័ យផ្ទាល់ែួនរបស់
ែ
សោក្អនក្ រួមមាន៖
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•

សៅសពលខដលដាំ សណើរការមានភាពចាាំបាច់ ក្នុងការស្វើក្ិចចសនាជាមួ យសោក្អនក្ និ ងផ្តល់ជូនសោក្
អនក្ជាមួ យនឹងសសវាក្មម ខដលសោក្អនក្ម្រតូវការស្សបតាមែ និ ងលក្ខែណឌថ្ន Pulse។

•

ផ្លម្របសយជន៍ស្សបចាប់ខដលទាមទារសដាយសយើងែ្ាំុ ឬតតិ យភាគី ខដលទិននន័យផ្ទាល់ែួនម្រតូ
ែ
វបាន
បង្ហហញ (សលើក្ខលងខតផ្លម្របសយជន៍ ខដលម្រតូវបានបដិ សស្សដាយសិទិ ធ និ ងសសរ ីភាពជាមូ លដាានរបស់
សោក្អនក្)។

•

ម្របសិនសបើសោក្អនក្បានផ្តល់ការយល់ម្រពមចាំ សពាេះវ ិសាលភាពខដលក្ាំ ណត់ សដាយចាប់ និងបទបបញ្ាតិ ត
ជា្រមាន ឧទាេរណ៍៖ ចាប់ និងបទបបញ្ាតិ ត អាចតម្រមូវឱ្យមានការយល់ម្រពមរបស់សោក្អនក្សម្រមាប់
ដាំ សណើរការទិនន
ន ័ យសុែភាព

ដាំ សណើរការខដលពាក្់ ព័នធនឹងការសសម្រមចចិ តស
ត ័យ
វ ម្របវតតិ

ឬការស្វើឱ្យ

ម្របសសើរសែើង និង/ឬ ដាំ សណើរការទិននន័យផ្ទាល់ែួនសម្រមាប់
ែ
សោលបាំណងទី ផ្ារ និ ងផ្េពវផ្ាយ។

ដាំ សណើរការគឺ មានភាពចាាំបាច់ សម្រមាប់ ការម្របតិបតតិតាមកាតពវក្ិចចស្សបចាប់ ខដលម្រក្ុមេុន PulseCo

•

ជាក្មមវតថុ;
•

លក្ខណៈវ ិនិ ច័ យ
ឆ ស្សបចាប់ សផ្េងសទៀតខដលម្រតូវបានទទួ លសាាល់សម្រកាមចាប់ជា្រមាន។

សតើសយើងែ្ាំុខចក្រ ាំខលក្ព័ត៌មានរបស់សោក្អនក្ជាមួយអនក្ណា?
ព័ ត៌មានថ្ន Pulse App
ទិ នន
ន ័ យផ្ទាល់ែួនខាងសម្រកាមសនេះនឹ
ែ
ងម្រតូវផ្េពវផ្ាយជាសាធារណៈសៅសលើ Pulse App៖ ស្មេះរបស់សោក្អនក្ និង/
ឬ ស្មេះអនក្សម្របើ ម្របាស់ រូបភាព និងព័ ត៌មានសផ្េងសទៀតសៅសលើទាំព័រម្របវតតិរប
ូ របស់សោក្អនក្។

ទិ នន
ន ័ យផ្ទាល់ែួ នខដលសោក្អន
ែ
ក្អាចសម្រជើ សសរ ើសខចក្រ ាំខលក្

ទិ នន
ន ័ យផ្ទាល់ែួនខាងសម្រកាមនឹ
ែ
ងម្រតូវបានខចក្រ ាំខលក្ជាមួ យអនក្សម្របើ ម្របាស់ Pulse App សផ្េងសទៀតដូ ចខាងសម្រកាម៖
•

សោក្អនក្ខចក្រ ាំខលក្សារទាំ នាក្់ទាំនង

និងែែឹមសារសផ្េងសទៀតរបស់សោក្អនក្ជាមួ យអនក្សម្របើ ម្របាស់

Pulse App ខដលជាខផ្នក្មួយថ្នការសម្របើម្របាស់សសវាក្មម Pulse។
•

សោក្អនក្អនុ ញ្ជាតឱ្យសសវាក្មម Pulse ខចក្រ ាំខលក្ព័ត៌មានជាក្់ ោក្់ ឬទិននន័យជាក្់ ោក្់ សៅថ្ដគូ
សេការ Pulse សដើ មបីឱ្យថ្ដគូ សេការ Pulse ផ្តល់សសវាក្មមដល់សោក្អនក្ ឬបសងកើនសមតថភាពក្នុង
ការផ្តល់សសវាក្មមរបស់ពួក្សគដល់សោក្អនក្។

សនេះអាចរួមបញ្ូច លទិ នន
ន ័ យសុែភាពរបស់អនក្ខដលម្រតូវ

បានផ្តល់សៅឱ្យថ្ដគូ Pulse ដថ្ទសទៀត ខដលផ្តល់សសវាក្មមទាក្់ទងនឹងសុែភាពដល់សោក្អនក្។
•

សៅសពលខដលសោក្អនក្ចូលរួមក្នុងការម្របក្ួ តម្របខជង ទិ នន
ន ័ យផ្ទាល់ែួនរបស់
ែ
សោក្អនក្ទាក្់ ទងនឹងការ
ម្របក្ួ តម្របខជងសនាេះនឹងអាចសមើ លសឃើញដល់អក្
ន ចូ លរួមទាាំងអស់ខដលមានការម្របក្ួតម្របខជងដូចោន។
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អនក្ខដលសយើងែ្ុាំអាចខចក្រ ាំខលក្ទិនន
ន ័ យផ្ទាល់ែួ នរបស់
ែ
សោក្អនក្
សយើងែ្ាំុអាចខចក្រ ាំខលក្ទិនន
ន ័ យផ្ទាល់ែួនរបស់
ែ
សោក្អនក្ជាមួ យនឹងអនក្ទទួ លដូចខាងសម្រកាម
សម្រមាប់ ពួក្សគ

សដើមបីជួយសយើងែ្ាំុក្ុងការបាំ
ន
សពញសោលបាំ ណងខាងសលើ

សៅតាមភាពចាាំបាច់

ឬស្សបតាមការយល់ម្រពមណាមួ យខដល

សោក្អនក្បានផ្តល់ឱ្យរួមមាន អនក្ផ្តល់សសវាក្មម គណសនយយក្រ សវនក្រ សសវាក្មមព័ត៌មានវ ិទា (IT) និ ងអនក្ផ្តល់
សវទិ កា (platform providers) អនតរការ ី អនក្ផ្តល់ធានារ៉ា ប់ រង អនក្ម្រគប់ ម្រគងការវ ិនិ សយគ ភានក្់ ង្ហរ អនក្ទទួ លម្របាក្់
សសា្ននិវតតន៍ (និ ងអនក្ពាក្់ ព័នធសផ្េងសទៀត) អនក្ម្របឹ ក្ាសយបល់ អនក្ខណនាាំ អនក្សម្រជើ សសរ ើសខផ្នក្េិរញ្ា វតថុ និងធានា
រ៉ា ប់រង/តតិ យភាគី ខដលបានសម្រជើ សសរ ើស អនក្ផ្តល់ការផ្េពវផ្ាយពាណិជាក្មម និ ងទី ម្របឹក្ាចាប់។

សយើងែ្ាំុអាចខចក្រ ាំខលក្ទិនន
ន ័ យផ្ទាល់ែួនរបស់
ែ
សោក្អនក្សៅសពលសយើងែ្ាំុសជឿជាក្់ ថា វាចាាំបាច់ សម្រមាប់ សយើងែ្ាំុ សដើមបី

អនុវតតស្សបតាមកាតពវក្ិចច
ច ាប់ សម្រកាមចាប់ ជា្រមាន ឬសឆ្ែើយតបសៅនឹងនីតិវ ិ្ី ចាប់ខដលមានសុពលភាព ដូចជា
ដី កាខឆ្ក្សឆ្រ សសចក្តីសសម្រមចរបស់តុោការ ឬដី កាសកាេះសៅ។ សយើងែ្ាំុក្៏អាចខចក្រ ាំខលក្ទិននន័យផ្ទាល់ែួនរបស់
ែ
សោក្អនក្

សៅសពលខដលសយើងែ្ាំុសជឿជាក្់ ថាវាចាាំបាច់ សម្រមាប់សោលបាំ ណងរបស់សយើងែ្ាំុផ្ទាល់

ឬផ្លម្របសយជន៍

របស់តតិ យភាគី ទាក្់ទងនឹ ងសនតិសុែជាតិ ការអនុ វតតចាប់ វ ិវាទ ការសសុើបអសងកតម្រពេមទណឌ ការពារសុវតថិភាពរបស់
បុ គាលណាមានក្់ ឬសដើមបីការពារពី ការសាែប់ ឬសម្រោេះថានក្់ ដល់រងកាយ។
សយើងែ្ាំុអាចខចក្រ ាំខលក្ទិនន
ន ័ យផ្ទាល់ែួនរបស់
ែ
សោក្អនក្ជាមួ យសាខាម្រក្ុមេុន PulseCo សផ្េងសទៀត ខដលចាាំបាច់

សដើមបីអនុ វតតម្របតិ បតតិការអាជី វក្មមម្របចាាំថ្ងៃរបស់សយើងែ្ាំុ និងអាចឱ្យសយើងែ្ាំុរក្ា និ ងផ្តល់សសវាក្មម Pulse ដល់សោក្
អនក្

ក្៏ ដូចជាសម្រមាប់ សោលបាំ ណងទីផ្ារដូចខដលបានសរៀបរប់សៅក្នុង

របស់សោក្អនក្?” ខផ្នក្ខាងសលើ។

“សេតុអីសវ យើងែ្ុាំម្រតូវការទិនន
ន ័យផ្ទាល់ែួ ន
ែ

សយើងែ្ាំុអាចខចក្រ ាំខលក្ទិនន
ន ័ យផ្ទាល់ែួនរបស់
ែ
សោក្អនក្ជាមួ យអនក្ទិ ញពិតម្របាក្ដ

ឬអនក្ទទួ លម្របសិនសបើ សយើងែ្ាំុ

មានការពាក្់ព័នធសៅនឹងការរួមបញ្ូច លោន លទធក្មម ការសរៀបចាំ សែើងវ ិញ ការលក្់ម្រទពយសមបតតិ ឬម្របតិ បតតិការសាជី វក្មម
ស្សសដៀងោនសផ្េងសទៀត រួមទាាំងសោលបាំណងថ្នការយក្ចិតតទុក្ដាក្់ ។

សតើសយើងែ្ាំអា
ន ័យផ្ទាល់ែួនរបស់
ែ
សោក្អនក្សៅទីណា?
ុ ចដាំសណើរការទិនន
សយើងែ្ាំុអាចដាំ សណើរការទិនន
ន ័ យផ្ទាល់ែួនរបស់
ែ
សោក្អនក្សៅក្នុងម្របសទសសផ្េងសទៀត
រស់សៅ។

សយើងែ្ាំុអាចសផ្ារទិននន័យផ្ទាល់ែួនរបស់
ែ
សោក្អនក្

សម្រៅពី ម្របសទសខដលសោក្អនក្

សយើងែ្ាំុនឹងសម្របើម្របាស់ការការពារសុវតថិភាពសមស្សប

និ ងស្សបតាមចាប់ថ្នម្របសទសខដលទិននន័យផ្ទាល់ែួនរបស់
ែ
សោក្អនក្ម្រតូវបានសផ្ារ។
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សតើសយើងរក្ាទិនន
ន ័យរបស់សោក្អនក្ឱ្យមានសុវតថិភាពបានយ៉ា ងដូចសមតច?
•

សយើងែ្ាំុមានសោលការណ៍ និ ងសតង់ដារសុវតថិភាព ខដលអាចឱ្យសយើងែ្ាំុម្រគប់ម្រគងទិ នន
ន ័ យរបស់សោក្អនក្
ឱ្យមានសុវតថិភាព។

•

សយើងែ្ាំុសម្របើ ម្របាស់ការបាំ ខលងក្ូដ (encryption) សៅសពលទិននន័យរបស់សោក្អនក្ម្រតូវបានរក្ាទុ ក្ និង
បញ្ូា នឆ្ែងកាត់បណា
ត ញ។

•

សយើងែ្ាំុស្វើការយ៉ា ងជិតសនិទធជាមួ យថ្ដគូ សេការរបស់សយើងែ្ាំុសដើមបីធានាថា

ពួ ក្សគផ្តល់នូវការការពារ

ក្ម្រមិ តដូ ចោនចាំ សពាេះទិ នន
ន ័យខដលពួក្សគកាន់ កាប់ សដាយែែួនឯង ឬដាំសណើរការក្នុងនាមសយើងែ្ាំុ រួមទាាំង
តាមរយៈការយក្ចិតតទុក្ដាក្់ សាាល់ និងការវាយតថ្មែផ្លប៉ា េះពាល់ភាពឯក្ជន។

•

សយើងែ្ាំុម្រគប់ ម្រគង និ ងម្រតួតពិ និតយអនក្ខដលមានសិទិទ
ធ ទួ លបានព័ ត៌មានរបស់ សោក្អនក្ទាាំងក្នុង និងសម្រៅ

Pulse App តាមរយៈការម្រតួតពិនិតយ និងការក្ាំណត់អតតសញ្ជាណថ្នបសចចក្សទស។ និង
•

សយើងែ្ាំុមានខផ្នការលមអិតសម្រមាប់ ម្រពឹ តិ កា
ត រណ៍ខដលមិ នបានម្រពាងទុក្ជាមុន

រួមទាាំងការរយការណ៍

(ខដលតម្រមូវឱ្យស្វើសដាយចាប់ និងបទបបញ្ា តិ ជា
ត ្រមាន) ការរ ាំសោេបាំ ពានណាមួ យខដលអាចពាក្់ព័នធ
នឹ ងទិ នន
ន ័ យរបស់សោក្អនក្។

សតើសយើងែ្ាំុ ម្រតូវរក្ាទុក្ទិនន
ន ័យរបស់អក្
ន រយៈសពលប៉ាុនាមន?
សយើងែ្ាំុរក្ាទុ ក្ទិ នន
ន ័ យផ្ទាល់ែួនរបស់
ែ
សោក្អនក្ សៅសពលណាដែលចាាំបាច់ សដើមបីផ្តល់ជូនសោក្អនក្នូ វសសវាក្មម
Pulse និ ងសម្រមាប់ សោលបាំណងអាជីវក្មមស្សបចាប់ និ ងចាាំបាច់ ដូចជាការខងរក្ាការអនុ វតតសសវាក្មម Pulse ស្វើការ

សសម្រមចចិតតសលើអាជី វក្មមទាក្់ ទងនឹងការជម្រមុញនូវទិ នន
ន ័ យអាំពីសសវាក្មម និងផ្លិតផ្លងមីសដាយស្សបតាមកាតពវក្ិចច
ផ្ែូវចាប់ និ ងការសដាេះស្សាយវ ិវាទ។
សម្មាប់ រយៈសពលដែលសយើងែ្ាំុរក្ាទុក្ទិ នន
ន ័ យផ្ទាល់ែួនរបស់
ែ
សោក្អនក្ មានដច្បងដូ ចខាងសម្រកាម៖
•

រេូតដល់វាម្រតូវបានទាមទារសម្រមាប់ សោលបាំ ណង។

•

រេូតដល់មានការទាមទារសដាយចាប់ និ ងបទបបញ្ា តិ តជា្រមាន។

•

សម្រមាប់ សោលបាំ ណងស្វើអាជី វក្មមស្សបចាប់ របស់ម្រក្ុមេុន PulseCo និង ក្រុមហុនក្រូដិនសលន ៅរនុង

ក្រនេស ខដលពាក្់ព័ន។
ធ
ទិ នន
ន ័ យផ្ទាល់ែួនរបស់
ែ
សោក្អនក្នឹ ងម្រតូវបានលុបសចញ ឬមិ នអាចសមាាល់បាន បនាាប់ ពីរយៈសពលថ្នការរក្ាទុក្
ខដលពាក្់ព័នធបានផ្ុ តក្ាំណត់ ។
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សតើសោក្អនក្អាចស្វើអីបា
វ ន?
•

សពលខដលដាំសណើរការខផ្អក្សលើការម្រពមសម្រពៀងរបស់សោក្អនក្

សោក្អនក្អាចបញ្ឈប់ ការម្រពមសម្រពៀង

សម្រមាប់ ការម្របមូ ល ការសម្របើ ម្របាស់ ឬការបសញ្ចញទិននន័យថ្នព័ ត៌មានផ្ទាល់ែួនរបស់
ែ
សោក្អនក្ សដាយ
ទាក្់ ទងមក្សយើងែ្ាំុតាមរយៈេ័ ត៌មាន

ដូចមានខចងក្នុងសសចក្តីជូនដាំ ណឹងអាំ ពីេ័ត៌មានផ្ទាល់ែួនសនេះ។
ែ

សទាេះបី ជាសោក្អនក្បញ្ឈប់ការម្រពមសម្រពៀងក្៏ សដាយ ក្៏ សយើងែ្ាំុសៅខតអាចម្របមូ ល រក្ាទុ ក្ សម្របើ ម្របាស់ ឬ
បសញ្ចញទិនន
ន ័ យផ្ទាល់ែួនរបស់
ែ
សោក្អនក្ ម្របសិនមានការតម្រមូវពីចាប់ និងបទបបញ្ា តិ ជា
ត ្រមាន។
•

សោក្អនក្អាចស្វើការផ្ទែស់បូរចាំ
ត ណង់ចាំណូលចិ តត សៅសពលខដលសោក្អនក្បានផ្តល់ការយល់ម្រពមជាក្់

ោក្់ មួយ។ ក្រណីសនេះអាចមានការខម្របម្របួលអាស្ស័យសលើទឹក្ដី ខដលសោក្អនក្ក្ាំពុងរស់សៅ និ ងអាច
រប់បញ្ូច លជាអាទិ៍ ការបដិ សស្ក្នុងការទទួ លយក្នូ វទី ផ្ារ និងសមាារៈផ្េពវផ្ាយសផ្េងសទៀត ការស្វើ
សសចក្តីសសម្រមចចិ តសត ដាយសវ័យម្របវតតិ ការសម្របើ ម្របាស់ព័ត៌មានសាំខាន់ និ ងការសផ្ារម្របាក្់ សៅសម្រៅម្របសទស។

សដើមបីស្វើការផ្ទែស់បូរសោក្អន
ត
ក្អាចសម្របើ ម្របាស់លក្ខណៈពិ សសសថ្នឯក្ជនភាពសៅក្នុងសសវាក្មម Pulse ឬ
តាមរសបៀបខដលបានបញ្ជ
ា ក្់ សៅក្នុងខផ្នក្

សយើងែ្ុាំ”។
•

“ការស្វើបចចុបបននភាពថ្នព័ត៌មានលមអិត

និងការទាក្់ទងមក្

សោក្អនក្ក្៏ អាច (ក្រណីខដលចាប់ក្ុងម្របសទសផ្ត
ន
ល់ឱ្យសោក្អនក្នូ វសិទិ )ធ ៖
o

សសនើសុាំសយើងែ្ាំុនូវចាប់ងតចមែង និ ង/ឬ ការចូ លសៅដាំ សណើរការព័ត៌មាន ខដលសយើងែ្ាំុបាន

រក្ាទុក្ខដលទាក្់ទងនឹងសសវាក្មម Pulse (សោក្អនក្អាចនឹងស្វើការសសនើសុាំព័ត៌មានណា
មួ យ ខដលម្រគប់ម្រគងសដាយថ្ដគូ រសេការរបស់ Pulse ខដលពួក្សគសដើ រតួ ជាអនក្ម្រតួតពិនិតយ
ទិ នន
ន ័ យសដាយផ្ទាល់)។
o

សសនើសុាំឱ្យសយើងែ្ាំុខក្ខម្របទិនន
ន ័ យណាមួ យខដលមិនម្រតឹមម្រតូវ

មិនសពញសលញ

ផ្ុ តក្ាំ ណត់

និ ង/ឬបាំ ភាន់ សលើក្ខលងខតក្នុងក្រណីខដលសាំសណើសនេះមិនសមសេតុផ្ល។
o

សសនើសុាំឱ្យសយើងែ្ាំុលុបទិ នន
ន ័យរបស់សោក្អនក្

(សលើក្ខលងខតសយើងែ្ាំុម្រតូវបានអនុ ញ្ជាត

សដាយស្សបចាប់ ឬតម្រមូវឱ្យស្វើការរក្ាទិននន័យផ្ទាល់ែួនជាក្់
ែ
ោក្់ មួយ)។
o
o

សសនើសុាំឱ្យសយើងែ្ាំុដាក្់ក្ម្រមិតសលើការសម្របើម្របាស់ទិននន័យរបស់សោក្អនក្។

សសនើសុាំឱ្យសយើងែ្ាំុផ្តល់ជូនសោក្អនក្នូ វចាប់ ចមែងថ្នទិ នន
ន ័ យផ្ទាល់ែួនជាក្់
ែ
ោក្់ មួយ
ក្នុងទម្រមង់ខដលអាចម្រតូវខចក្រ ាំខលក្ជាមួ យអនក្ដថ្ទ

សៅ

និ ងអាចស្វើសៅបានតាមលក្ខណៈ

បសចចក្សទស សដើមបីបញ្ូា នទិននន័យផ្ទាល់ែួនសៅអន
ែ
ក្ម្រតួតពិនិតយទិនន
ន ័ យសផ្េងសទៀត។

•

សោក្អនក្ក្៏ អាច

(ក្រណីខដលចាប់ ក្ុងម្របសទសផ្ត
ន
ល់ឱ្យសោក្អនក្នូ វសិទិ )ធ

ដាក្់ ពាក្យបណឹ ត ងជាមួ យ

និ យតក្រទិ នន
ន ័ យឯក្ជន។

13

ព័ត៌មានក្ុមារ
Pulse App មិនម្រតូវបានបសងកើតសម្រមាប់អនក្ខដលមានអាយុសម្រកាម ១៨ សនាេះសទ។ សយើងែ្ាំុមិនម្របមូលទិនន
ន ័ យផ្ទាល់

ែែួនពី អក្
ន ខដលមានអាយុសម្រកាម ១៨ ឆ្នាំសែើយ។ Pulse App អាចនឹ ងសសនើសុាំឪពុក្មាតយ សដើមបីផ្តល់ឱ្យនូវទិននន័យក្ូ ន
របស់ពួក្សគខដលជាតម្រមូវការថ្នការផ្តល់សសវា ម៉ាាងវ ិញសទៀតសយើងែ្ាំុមិនម្របមូលទិ នន
ន ័ យផ្ទាល់ែួនអាំ
ែ
ពីអក្
ន ខដលមាន

អាយុសម្រកាម ១៨ឆ្នាំ សដាយោមនការយល់ម្រពមពី ឪពុក្មាតយ/អាណាពាបាលស្សបចាប់ សនាេះសទ (សូមសមើ ល”ការស្វើ

សក្មមភាពតាំណាងឱ្យអនក្ណាមានក្់?” ខផ្នក្ខាងសម្រកាម)។ ម្របសិនសបើ សោក្អនក្សជឿជាក្់ ថាសយើងែ្ាំុបានម្របមូលទិ នន
ន ័យ

ផ្ទាល់ែួនពី
ែ
អក្
ន ខដលមានអាយុសម្រកាម ១៨ ឆ្នាំ ឬសយើងបានម្របមូ លទិននន័យផ្ទាល់ែួនពី
ែ
អក្
ន ខដលមានអាយុសម្រកាម ១៨
ឆ្នាំសដាយោមនការយល់ម្រពមពីឪពុក្មាតយ/អាណាពាបាលស្សបចាប់

សូមស្វើការជូនដាំ ណឹងដល់សយើងែ្ាំុតាមរយៈ

ព័ ត៌មានលមអិតសៅក្នុង “ការស្វើបចចុបបននភាពថ្នព័ត៌មានលមអិតរបស់សោក្អនក្ និងស្វើការទាក្់ទងមក្សយើងែ្ុាំ” ខផ្នក្ខាង
សម្រកាម។

ការស្វើសក្មមភាពតាំណាងឱ្យអនក្ណាមានក្់?
Pulse App ម្រតូវបានរចនាសែើងជាចមបងសដើ មបីការសម្របើម្របាស់សដាយែែួនឯង សទាេះយ៉ា ងណាវាអាចមានកាលៈសទសៈ

ខដលបានក្ាំ ណត់ ខដលសោក្អនក្អាចផ្តល់ឱ្យសយើងែ្ាំុនូវទិននន័យផ្ទាល់ែួនរបស់
ែ
អនក្ដថ្ទ។ ម្របសិនសបើ សោក្អនក្ផ្តល់

ទិ នន
ន ័ យផ្ទាល់ែួនរបស់
ែ
អក្
ន ដថ្ទ (ឬមនុ សេសផ្េងសទៀត) សយើងែ្ាំុនឹងសនមត់ថាពួក្សគបានខតងតាាំង និងអនុ ញ្ជាតឱ្យ
សោក្អនក្ស្វើសក្មមភាពជាំនួសពួក្សគ។ សនេះរួមបញ្ូច លទាាំងការផ្តល់ការយល់ម្រពមសលើ៖
•

ដាំ សណើរការទិនន
ន ័ យផ្ទាល់ែួនរបស់
ែ
ពួក្សគ (រប់បញ្ូច លទាាំងទិននន័យសុែភាព) ដូចខដលបានសរៀបរប់ ខាង
សលើ។ និ ង

•

អនក្ទទួ លបានសសចក្តីជូនដាំ ណឹងអាំពីព័ត៌មានឯក្ជនសនេះជាំ នួសឱ្យពួ ក្សគ។

ម្របសិនសបើសោក្អនក្ផ្តល់ទិននន័យផ្ទាល់ែួនរបស់
ែ
អនក្ខដលមានអាយុសម្រកាម ១៨ ឆ្នាំ សោក្អនក្ម្រតូវខតជាឪពុ ក្មាតយ/
អាណាពាបាលស្សបចាប់

ឬមានការយល់ម្រពមពី ឪពុ ក្មាតយ/អាណាពាបាលស្សបចាប់ មុនសពលស្វើសក្មមភាព

តាំ ណាង។

ការស្វើបចចបបនន
ភាពថ្នព័ត៌មានលមអិតរបស់សោក្អនក្ និងស្វើការទាក្់ទងមក្សយើងែ្ាំុ
ុ
សូមស្វើបចចុបបននភាពព័ត៌មានលមអិតរបស់សោក្អនក្ខដលមានសៅក្នុង Pulse App ម្របសិនសបើព័ត៌មានលមអិតណា
មួ យខដលសោក្អនក្បានផ្តល់ដល់សយើងែ្ាំុមានការផ្ទែស់បូរសៅក្ន
ត
ន
ុងខផ្នក្ថ្នការចុ េះស្មេះរបស់អក្

(ឧទាេរណ៍៖
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ម្របសិនសបើសោក្អនក្បតូរអុីខម៉ា ល សលែទូរស័ព)ា ។ សូមសម្របើម្របាស់ព័ត៌មានលមអិតខាងសម្រកាម សដើ មបីទាក្់ទងសៅម្រក្ុមេុន

PulseCo ក្នុងក្រណីមានសាំណូមពរណាមួយខដលម្រតូវស្វើទាក្់ទងនឹងទិនន
ន ័ យរបស់សោក្អនក្។
តួនាទី

Pulse Helpdesk

អាសយដាានថ្ម្របសណីយ៍

Attention: Privacy Officer, Pulse Ecosystems Pte Ltd, 1 Wallich
Street #19-01 Guoco Tower Singapore 078881

សលែទូរស័ពា

+6567044522

អុី ខម៉ា ល

privacy@wedopulse.com

សយើងែ្ាំុនឹងសឆ្ែើយតប និងចាត់ វ ិធានការសឆ្ែើយតបនូវរល់ការសសនើសុាំទាាំងអស់សៅតាមសពលសវោក្ាំ ណត់ សៅតាមចាប់

និ ងបទបបញ្ាតិ តជា្រមាន។ សយើងែ្ាំុអាចបដិ សស្មិនអនុវតតការសសនើសុាំសដើមបីខក្ខម្រប ឬផ្តល់សិទិ ច
ធ ូ លសម្របើម្របាស់ទិនន
ន ័យ

ផ្ទាល់ែួនខដលចាប់
ែ
អនុញ្ជាត។ សម្រមាប់ សេតុផ្លសុវតថិភាព សយើងអាចចាត់ វ ិធានការសដើ មបីបញ្ជ
ា ក្់អាំពីអតតសញ្ជាណ
របស់ភាគីសសនើសុាំមុនសពលសឆ្ែើយតបសៅនឹ ងការសសនើសុាំ។

សៅក្នុងម្របសទសទាាំងសនាេះ ខដលទាមទារឱ្យសយើងែ្ាំុអនុ វតតសដាយស្សបសៅនឹងចាប់ សយើងែ្ាំុបានចាត់ តាាំងមន្រនតីការពារ
ទិ នន
ន ័ យ សដើមបីម្រតួតពិនិតយការការពារទិនន
ន ័ យផ្ទាល់ែួនរបស់
ែ
សោក្អនក្។ ម្របសិនសបើ សោក្អនក្មានសាំណួរអាំ ពីសសចក្តី
ជូ នដាំ ណឹងអាំពីព័ត៌មានផ្ទាល់ែួនសនេះ
ែ
ឬអាំពីការការពារទិននន័យ សោក្អនក្អាចស្វើការទាក្់ទងមក្ម្រក្ុមេុន PulseCo

តាមរយៈ Pulse Helpdesk ខាងសលើ។ សដើ មបីស្វើការទាក្់ ទងមក្កាន់ ក្រុមហុនក្រូដិនសលន ៅរនុងក្រនេស សូមសយង
សៅសលើព័ត៌មានទាំ នាក្់ទាំនងថ្នសសចក្តីជូនដាំ ណឹងអាំ ពីព័ត៌មានឯក្ជនរបស់ពួក្សគ ខដលសោក្អនក្អាចចូលសមើ លតាម
រយៈសគេទាំ ព័រខដលមានបញ្ជ
ា ក្់ សៅក្នុងឧបសមព័នធទី ២។

អាំពីសសចក្តីជូនដាំណឹងសនេះ
ភាសា៖ ក្រណីមានភាពែុសរវាងភាសាអង់ សគែស និងការបក្ខម្របជាផ្ែូវការថ្នភាសាក្នុងម្របសទសថ្នសសចក្តីជូនដាំណឹង
អាំ ពីព័ត៌មានផ្ទាល់ែួនសនេះ
ែ
ភាសាអង់សគែសនឹ ងមានអានុ ភាព។

និយមន័យ៖ ពាក្យជាអក្េរ្ាំ ខដលមិនបានក្ាំ ណត់និមយន័ យសៅក្នុងសសចក្តីជូនដាំ ណឹងអាំ ពីព័ត៌មានឯក្ជនសនេះ នឹ ង
ម្រតូវបានក្ាំណត់និយមន័ យសៅក្នុងលក្ខែណឌថ្ន Pulse App។

“Prudential Group” មានន័យថាម្រក្ុមេុនម្រពូដិនសលេីអិលសុី និងសាខាម្រក្ុមេុនម្រពូដិនសលេីអិលសុី។
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ការខក្សាំរល
ួ ៖ សយើងែ្ាំុអាចផ្ទែស់បូរសសចក្ត
ត
ីជូនដាំ ណឹងអាំ ពីព័ត៌មានផ្ទាល់ែួនពី
ែ
មួយសពលសៅមួ យសពលមួ យ។ សយើងែ្ាំុ
នឹ ងមិ នកាត់បនថយសិទិ រធ បស់សោក្អនក្សម្រកាមសសចក្តីជូនដាំ ណឹអាំ ពីព័ត៌មានផ្ទាល់ែួនសនេះ
ែ

សដាយមិនជូ នដាំណឹងដល់

សោក្អនក្សែើយ។ សយើងែ្ាំុខតងខតបង្ហហញកាលបរ ិសចឆទថ្នការផ្ទែស់បូរចុ
ត ងសម្រកាយខដលម្រតូវបានសចញផ្ាយ។
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ឧបសមព័នទ
ធ ី ១ - ព័ត៌មានជាក្់ោក្់របស់ម្របសទស
ម្របសិនសបើសោក្អនក្ ជាអនក្សម្របើ ម្របាស់សៅក្នុងម្របសទសមួ យក្នុងចាំសណាមម្របសទសខាងសម្រកាមសនេះ ព័ ត៌មានខាងសម្រកាមគឺ
ពាក្់ ព័នធនឹងសោក្អនក្។
ម្របសទសេវល
ី ព
ី ីន
Pulse ម្រតូវបានស្វើម្របតិ បតតិការសដាយម្រក្ុមេុន Prudential Services Asia Sdn Bhd (PSA), ខដលមានបុម្រតសមព័នធថ្ន
ម្រក្ុមេុន Pru Life UK។ ម្រក្ុមេុនទាាំងពី រ ជាបុ ម្រតសមព័នរធ បស់ម្រក្ុមេុន Prudential plc ខដលជាម្រក្ុមេុនចុេះបញ្ាីសៅ
ក្នុងចម្រក្េពអង់សគែស។ ម្រក្ុមេុន Prudential plc ម្រក្ុមេុន Pulse Ecosystems Pte. Ltd និងម្រក្ុមេុន Pru Life UK
មិ នមានទាំ នាក្់ទាំនងជាមួយម្រក្ុមេុន Prudential Financial Inc, Philippine Prudential Life Insurance Company
Inc., Prudentialife Plans, Inc. ឬ Prudential Guarantee and Assurance, Inc សទ។
ម្របសទសមា៉ា សែសុី
“សៅសពលណាខដលពាក្យ ‘ធានារ៉ា ប់ រង’ សលចសចញមក្ វាក្៏ រម
ួ បញ្ូច ល takaful ផ្ងខដរ។”
ម្របសទសឥណូឌ សនសុី

សៅក្នុងខផ្នក្ថ្នព័ ត៌មានរបស់ក្ុមារ និងការស្វើសក្មមភាពជាំនួសនរណាមានក្់ ? សសចក្តីសយងទាាំងអស់ខដលក្ាំ ណត់ថា
“អាយុ ១៨ ឆ្នាំ” នឹ ងម្រតូវជាំនួសសដាយ “អាយុ ២១ ឆ្នាំ ឬបុ គាលខដលសថិតសៅសម្រកាមអាណាពាបាល”។
ថ្តវា៉ា ន់
Pulse ម្រតូវបានស្វើម្របតិ បតតិការសដាយ Pulse Ecosytems Pte Ltd ខដលជាបុ ម្រតសមព័នធថ្នម្រក្ុមេុន PCA Life
Assurance Co., LTD (PCALT)។ ម្រក្ុមេុនទាាំងពី រសនេះ ជាបុ ម្រតសមព័នធថ្នម្រក្ុមេុន Prudential plc ខដលជាម្រក្ុមេុន

បានចុ េះបញ្ាីសៅក្នុងចម្រក្េពអង់ សគែស។ ម្រក្ុមេុន Prudential plc ម្រក្ុមេុន Pulse Ecosystems Pte Ltd សេើយម្រក្ុម
េុន PCALT មិ នមានទាំ នាក្់ ទាំនងជាមួ យម្រក្ុមេុន Prudential Financial Inc ខដលជាម្រក្ុមេុនមួ យខដលមានទី សាន
ក្់ ការ្ាំសៅក្នុងសេរដាអាសមរ ិក្សទ។
សៅក្នុងខផ្នក្ថ្នព័ ត៌មានរបស់ក្ុមារ និងការស្វើសក្មមភាពជាំនួសនរណាមានក្់ ? សសចក្តីសយងទាាំងអស់ខដលក្ាំ ណត់ថា
“អាយុ ១៨ ឆ្នាំ” នឹ ងម្រតូវជាំនួសសដាយ “អាយុ ២០ ឆ្នាំ”។

សសចក្តីជូនដាំណឹងសតព
ី ីការការពារទិនន
ន ័យជាក្់ោក្់ពីម្រក្ុមេន
ុ PCA Life Assurance Co, LTD (“PCALT”)
អនុសោមតាមចាប់ ការពារទិននន័យផ្ទាល់ែួនរបស់
ែ
ថ្តវា៉ា ន់ (សាធារណរដាចិន) (“PDPA”) ម្រក្ុមេុន PCALT សូមជូន
ដាំ ណឹងដល់សោក្អនក្ដូចតសៅ

ទាក្់ទងនឹងការម្របមូ លដាំ សណើរការសដាយម្របសយល

និ ងការសម្របើ ម្របាស់នូវទិ នន
ន ័យ

ផ្ទាល់ែួនខដលបានផ្ដ
ែ
ល់ ឬម្រតូវបានផ្ដល់សដាយសោក្អនក្ (“ទិននន័យផ្ទាល់ែួន”)
ែ
សៅ Pulse App និ ងម្របតិបតតិក្រ និងអនក្
ផ្តល់សសវារបស់វា គឺ Pulse Ecosystems Pte. Ltd។
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១. អងាភាព និងម្របេពទិ នន
ន ័យ៖ ម្រក្ុមេុន PCALT ខដលជាម្រក្ុមេុនចុ េះបញ្ាីសៅថ្តវា៉ា ន់ក្ាំពុងម្របមូ ល ដាំ សណើរការ និ ង
សម្របើម្របាស់ទិននន័យផ្ទាល់ែួនខដលទទួ
ែ
លបានពី ក្មមវ ិ្ី

Pulse

App

ខដលដាំ សណើរការសដាយម្រក្ុមេុន

Pulse

Ecosystem Pte Ltd ឬអនក្សនងតាំ ខណងរបស់ម្រក្ុមេុន។
២. សោលបាំ ណង៖ ម្រក្ុមេុន PCALT អាចម្របមូ លទិនន
ន ័ យផ្ទាល់ែួនសដាយម្របសយល
ែ
បនាាប់មក្ដាំ សណើរការ សម្របើ
ម្របាស់ បញ្ូា ន និងបង្ហហញវាសម្រមាប់សោលបាំ ណងដូចតសៅ៖

(i) ម្រក្ុមេុន PCALT មានបាំណងសម្របើ ស្មេះ និងព័ត៌មានទាំ នាក្់ ទាំនងរបស់អក្
ន សដើមបីសផ្្ើការផ្េពវផ្ាយពិសសស
និ ង/ឬសមាារៈទាក្់ទងនឹងការខក្តម្រមូវផ្លិតផ្ល និងសសវាក្មមផ្ទាល់ែួន
ែ និង/ឬផ្លិតផ្ល និងសសវាក្មមពីថ្ដ

គូ របស់ម្រក្ុមេុន PCALT (ទាក្់ ទងនឹងសុែភាព សុែុមាលភាព អាហារូបតថមា រសបៀបរស់សៅ េិរញ្ា វតថុ និ ង/ឬ
ការធានារ៉ា ប់រង) សៅសពលខដលសោក្អនក្បានផ្តល់ការយល់ម្រពម។

(ii) ស្វើសដើ មបីជាក្ាំណត់ សមាាល់ភាពផ្ទាល់ែួន
ែ តម្រមូវតាមការចង់ បាន និ ងបសម្រមើឱ្យការសម្របើម្របាស់ និងបទពិ សសា្ន៍

ថ្នផ្លិតផ្ល និងការផ្តល់ជូនរបស់ម្រក្ុមេុន PCALT រួមមានការផ្តល់ជូនការផ្េពវផ្ាយផ្ទាល់ែួន
ែ និ ងតម្រមូវ

តាមការចង់ បាន ការផ្តល់ជូនផ្លិតផ្ល និងសសវាក្មមដូចជា ការផ្តល់ជូនរួមបញ្ូច លោនរវាងផ្លិតផ្លធានា
រ៉ា ប់រង និងសសវាក្មម Pulse សផ្េងសទៀត និ ងព័ ត៌មានជាំនួយ។

(iii) សម្រមាប់ ការខក្លាំអ និងអេិ វឌ្ឍន៍ថ្នសសវាក្មមេិរញ្ា វតថុងមី ឬផ្លិតផ្ល និងសសវាក្មមធានារ៉ា ប់ រង។ និង
(iv) សដើមបីស្វើការវ ិភាគទិន័ យ
ន និងស្វើទម្រមង់ តាមដូ ចជាការផ្េពវផ្ាយទីផ្ារ។

៣. ម្របសេទ៖ ម្របសេទទិននន័យផ្ទាល់ែួនអាចម្រតូ
ែ
វបានម្របមូល បានដាំសណើរការ និងបានសម្របើ ម្របាស់ ម្រតូវបានបង្ហហញសៅ

ក្នុងឧបសមព័នធ A។ ម្រក្ុមេុន PCALT នឹងមិ នម្របមូ លទិននន័យផ្ទាល់ែួនរសសើ
ែ
បណាមួ យសដាយម្របសយលពី ម្រក្ុម
េុន Pulse Ecosystem Pte. Ltd និង/ឬថ្ដគូ Pulse សផ្េងៗសទៀត។

៤. រយៈសពល តាំ បន់ អនក្ទទួល និ ងវ ិ្ី សាស្រសត៖
(1) រយៈសពល៖

ទិននន័យផ្ទាល់ែួនអាចម្រតូ
ែ
វបានសម្របើ ម្របាស់រេូតដល់

(ក្)

សោលបាំ ណងពាក្់ព័នធខដលបាន

ពិ ពណ៌នាខាងសលើឈប់អនុ វតតបាន/ពាក្់ព័នធ (ែ) ម្រក្ុមេុន PCALT ឈប់ តម្រមូវសដាយចាប់ ជា្រមាន បទបញ្ា តិ ត
ឬវ ិធានថ្ផ្ាក្ុងសដើ
ន
មបីរក្ាទិននន័យផ្ទាល់ែួន
ែ

(គ)

ទិននន័យផ្ទាល់ែួនឈប់
ែ
តម្រមូវសដាយម្រក្ុមេុន

PCALT

នែើរបីម្បតិបតតិអាជី វករម និង (ឃ) ម្កុរហ៊ុន PCALT នឹងគ្មមនវតតមានចាំសពាេះការបញ្ូច លោន និ ងការទិ ញយក្ ការ
ក្េ័យ្ន ឬការជម្រមេះបញ្ាី។

(2) អ្នកទទួ ល៖ ទិននន័យផ្ទាល់ែួនអាចម្រតូ
ែ
វបានបង្ហហញ និងសម្របើ ម្របាស់សដាយ៖ (i) ទី ម្របឹ ក្ា ឬអនក្ផ្តល់សសវាសផ្េងៗ
សទៀតដល់ម្រក្ុមេុន PCALT (ii) អាជីវក្មម និងថ្ដគូ ទីផ្ាររបស់ម្កុរហ៊ុន PCALT ក្៏ ដូចជាមន្រនតី ភានក្់ង្ហរ ឬ

បុ គាលិក្សផ្េង (iii) បទបបញ្ា តិ ត តុ ោការ ឬអាជា្្រសផ្េងសទៀតថ្នថ្តវា៉ា ន់ ឬពីខដនសមតថក្ិចចណាមួ យ ខដល
ម្កុរហ៊ុន PCALT ស្វើអាជី វក្មម ឬក្ខនែងរក្ាដាំ សណើរការទិ នន
ន ័ យ (ជារួម “អនក្ទទួ ល”)។ ទិននន័យផ្ទាល់ែួនអាចម្រតូ
ែ
វ
បានម្របមូ ល បានដាំសណើរការ បានសម្របើម្របាស់ បានបញ្ូា ន និងបានបង្ហហញសដាយអនក្ទទួ លមានក្់ ៗសៅក្នុងវ ិសាល
ភាពថ្នសក្មមភាពខដលម្រក្ុមេុន PCALT បានផ្តល់ទិននន័យផ្ទាល់ែួនដល់
ែ
អក្
ន ទទួ លខដលពាក្់ព័ន។
ធ
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(3) តាំ បន់ ៖ ទិននន័យផ្ទាល់ែួនអាចម្រតូ
ែ
វបានសម្របើ សៅថ្តវា៉ា ន់ និ ងទឹក្ដី /តាំ បន់ ខដលម្រក្ុមេុន PCALT ឬអនក្ទទួ លណា
មួ យស្វើអាជី វក្មម ឬក្ខនែងរក្ាដាំ សណើរការទិ នន
ន ័ យ។

(4) វ ិ្ី សាស្រសត៖ វ ិ្ីសាស្រសតណាមួ យខដលអនុ សោមតាមចាប់ ជា្រមានរបស់ថ្តវា៉ា ន់។
(៥) សិទិ ៖
ធ ចាំសពាេះវ ិសាលភាពខដលបានខចងសៅក្នុងមាម្រតា ៣ ថ្ន PDPA អនក្អាចសសនើសុាំជាោយលក្ខណ៍អក្េរសៅ

ម្រក្ុមេុន PCALT៖ (១) សាក្សួរ ឬពិនិតយសមើ លទិននន័យផ្ទាល់ែួន
ែ (ម្រក្ុមេុន PCALT អាចម្របមូ លថ្ងែសសវាស
មរមយ) (២) ងតចមែងទិ នន
ន ័យផ្ទាល់ែួន
ែ (ម្រក្ុមេុន PCALT អាចម្របមូ លថ្ងែសសវាសមរមយ) (៣) បខនថម ឬខក្ខម្រប
ទិ នន
ន ័ យផ្ទាល់ែួន
ែ (សដាយមានការពនយល់ម្រតឹមម្រតូវ) (៤) បញ្ឈប់ ការម្របមូ ល ការដាំ សណើរការ និងការសម្របើ ម្របាស់
ទិ នន
ន ័ យផ្ទាល់ែួនរបស់
ែ
ម្រក្ុមេុន

PCALT

(ដល់ក្ម្រមិតខដលទិននន័យផ្ទាល់ែួន
ែ

មិនចាាំបាច់ សម្រមាប់ ម្រក្ុមេុន

PCALT សដើ មបីស្វើអាជី វក្មម ឬផ្តល់សសវាក្មមដល់សោក្អនក្) ឬ (៥) ទាមទារឱ្យម្រក្ុមេុន PCALT លុបទិននន័យ
ផ្ទាល់ែួន
ែ (ក្នុងន័ យថាទិនន
ន ័ យផ្ទាល់ែួនមិ
ែ នចាាំបាច់សម្រមាប់ PCALT សដើមបីស្វើអាជី វក្មម ផ្តល់សសវាក្មមដល់សោក្
អនក្ ឬម្រក្ុមេុន PCALT មានសិទិ ស្ធ សបចាប់ ក្ុងការរក្ាទិ
ន
នន
ន ័ យដូចោន)។
ឧបសមព័នធ ក្
ម្របសេទទិនន
ន ័យផ្ទាល់ែនអាចម្រតូ
វបានម្របមូល បានដាំសណើរការ និងបានសម្របើម្របាស់សដាយម្របសយល សដាយម្រក្ុមេុន
ួែ
PCALT៖
•

ព័ ត៌មានផ្ទាល់ែួន
ែ និងព័ត៌មានទាំ នាក្់ ទាំនង ខដលរួមមានស្មេះ អាសយដាាន សលែទូ រស័ពា អុី ខម៉ា លរបស់
សោក្អនក្ ព័ត៌មានថ្នការចូ លសៅសម្របើម្របាស់របស់តតិ យភាគី សផ្េងសទៀត (ឧទាេរណ៍៖ ការចូ លសៅសម្របើ
ម្របាស់តាមរយៈម្របព័នផ្
ធ េពវផ្ាយសងាម) ខដលសោក្អនក្សម្រជើ សសរ ើស។

•

ព័ ត៌មានជីវមាម្រត (Biometric Information) (រួមទាាំងរូបភាពសលើថ្ផ្ាមុែ) ខដលសោក្អនក្សម្រជើ សសរ ើសសម្របើ
ម្របាស់ ខដលខផ្នក្ណាមួ យថ្នសសវាក្មម Pulse តម្រមូវឱ្យមាន។

•

សេទ ថ្ងៃខែឆ្នាំក្ាំសណើត និង/ឬអាយុរបស់សោក្អនក្។

•

សលែអតតសញ្ជាណ ឬលិែិតឆ្ែងខដនរបស់សោក្អនក្ (ម្របសិនសបើ តម្រមូវសម្រមាប់ ការសម្របើម្របាស់សសវាណាមួ យ)។

•

ក្ាំ ណត់ម្រតាអាំពីទាំនាក្់ទាំនងណាមួ យទាក្់ ទងនឹង Pulse ខដលសោក្អនក្មានជាមួ យសយើង។

•

ព័ ត៌មានលមអិតខដលសោក្អនក្ផ្តល់ជូន សៅសពលសោក្អនក្សម្រជើ សសរ ើសចូ លរួមក្នុងសក្មមភាពណាមួ យខដល
ស្វើសែើងសដាយម្រក្ុមេុន PCALT ទាក្់ទងនឹងក្មមវ ិ្ី Pulse។

•

ព័ ត៌មានលមអិតទាក្់ទងនឹងសុែភាពរបស់សោក្អនក្ និ ងម្របវតតិសវជាសាស្រសត (“ទិ នន
ន ័ យសុែភាព”) ខដលសោក្
អនក្បានផ្តល់ឱ្យថ្ដគូ សេការរបស់

Pulse

ប៉ាុ ខនតមានខតក្ខនែងខដលសោក្អនក្បានផ្តល់ការយល់ម្រពមជា

ពិ សសសសៅឱ្យ Hosted App Provider ខដលបង្ហហញទិ នន
ន ័ យសុែភាពសៅម្រក្ុមេុន PCALT សម្រមាប់ សោល
បាំ ណងជាក្់ ោក្់ ណាមួ យ។ ម្របសិនសបើ មានការតម្រមូវសដាយចាប់ និងបទបបញ្ា តិ តជា្រមាន ដាំ សណើរការថ្ន
ទិ នន
ន ័ យសុែភាពនឹងខផ្អក្សលើការយល់ម្រពមរបស់សោក្អនក្។
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•

ទិ នន
ន ័ យសុែភាព ដូ ចជាទមាែប់ ជក្់ បារ ី ទមាែប់ ផ្ឹក្ ទមាែប់ ការហាត់ ម្របាណ ក្មពស់ ទាំងន់ ឬ BMI និ ងលទធផ្ល
វាយតថ្មែថ្នការបសងកើតសាថប័ នសវជាសាស្រសតចិនរបស់សោក្អនក្ (your Chinese medicine body constitution
assessment result)។

•

ព័ ត៌មានលមអិតទាក្់ទងនឹងឧបក្រណ៍ចល័តរបស់សោក្អនក្ និងការសម្របើ ម្របាស់ក្មមវ ិ្ី Pulse និងសសវាក្មម
Pulse រួមទាាំងទិននន័យទី តាាំងខដលម្រតូវការ។

•

ទិ នន
ន ័ យខដលម្រតូវបានបសងកើតតាមរយៈសក្មមភាពរបស់សោក្អនក្សៅសពលសម្របើក្មមវ ិ្ី

Pulse

ឬសសវាក្មម

Pulse។
•

ទិ នន
ន ័ យទាក្់ទងនឹងការម្របាស្ស័យទាក្់ ទងទាាំងអស់ជាមួ យក្មមវ ិ្ី Pulse ឬសសវាក្មម Pulse ចាំណង់ចាំណូល
ចិ តត ការផ្ាយពាណិជាក្មមរបស់សោក្អនក្ និងការទាំនាក្់ ទាំនងជាមួ យម្រក្ុមេុន PCALT (ម្របសិនសបើ មាន)។

•

ឧបក្រណ៍ចល័ត និ ងព័ត៌មានភាាប់ ព័ត៌មានអាំពីការចរចរណ៍ថ្នទិននន័យ អាសយដាាន IP របស់សោក្អនក្
សពលសវោថ្នការចូ លសម្របើ ម្របាស់

ម្របវតតិថ្នការខសវងរក្ទិននន័យ

ការក្ាំ ណត់ ភាសា

ព័ ត៌មានខដលទាក្់ទង

ជាមួ យនឹងការចូ លសៅសម្របើម្របាស់របស់តតិ យភាគី និង/ឬព័ត៌មានសគេទាំព័រ។ល។
•

សពលសវោចូ លសម្របើម្របាស់ ភាពញឹក្ញាប់ និ ងរយៈសពលថ្នការចូ ល/ការសម្របើ ម្របាស់ Pulse App និ ងសគេ
ទាំ ព័រពាក្់ព័នរធ បស់វា (microsite)។

•

ព័ ត៌មានទាក្់ទងនឹងអនក្បញ្ូា ន ឬអនក្ទទួ លថ្នក្មមវ ិ្ី Pulse និ ងសសវាក្មម Pulse ខដលសោក្អនក្យល់ថា
សោក្អនក្ទទួ លបានការយល់ម្រពមសលើម្របធានបទទិននន័យរួចសេើយ។

•

ទិ នន
ន ័ យអាំពីសក្មមភាព និងការម្របាស្ស័យទាក្់ ទងរបស់សោក្អនក្ជាមួ យថ្ដគូផ្េពវផ្ាយរបស់សយើងសលើក្មម
វ ិ្ី Pulse និ ងសគេទាំ ព័រពាក្់ ព័នធរបស់វា (microsite) (ម្របសិនសបើ មាន)។

•

គម្រមូ ឬម្របសេទថ្នឧបក្រណ៍ខដលសោក្អនក្បានសម្របើ ម្របាស់ ម្របព័នធ/ក្ាំ ខណទម្រមង់ ថ្នម្របតិបតតិការ ម្របសេទ ថ្នក្មម
វ ិ្ី ខសវងរក្ និ ងការក្ាំ ណត់ សលែសមាាល់ឧបក្រណ៍ សលែសមាាល់ថ្នការផ្េពវផ្ាយ (ម្របសិនសបើ មាន) និង
ទិ នន
ន ័ យខដលទាក្់ទងនឹងែូ ឃីស៍ (cookies) សផ្េងសទៀត។
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ឧបសមព័នទ
ធ ី ២ - ព័ត៌មានលមអិតអាំពីអងាភាពធានារ៉ា ប់រងម្រពូដិនសលសៅក្នងម្របសទសរបស់
អក្
ន
ុ
ម្របសទស

ម្រក្ុមេុនធានារ៉ា ប់ រងម្រពូដិនសល

សគេទាំព័រ

ម្បនទសករព៊ុជា

Prudential (Cambodia) Life
Assurance Plc

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

ម្របសទសេុងក្ុង

Prudential Hong Kong Limited
Prudential General Insurance
Hong Kong Limited

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

ម្របសទសឥណូឌ សនសុី

PT Prudential Life Assurance

https://www.prudential.co.id/id/footer/privacypolicy/

ម្បនទសឡាវ

Prudential Life Assurance (Lao)
Company Limited

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

ម្របសទសមា៉ា សែសុី

Prudential Assurance Malaysia
Berhad

https://www.prudential.com.my/en/footer/privacypolicy/

ម្របសទសមា៉ា សែសុី

Prudential BSN Takaful Berhad

https://www.prubsn.com.my/en/

ម្របសទសមីយ៉ាន់ មា៉ា

Prudential Myanmar Life
Insurance Limited

https://www.prudential.com.mm/en/footer/privacynotice/

ម្របសទសសិងប
ហ ុរ ី

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

Takaful (Malaysia
Takaful)

https://www.prudential.com.vn/vi/
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