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ខ និងលក្ខខណ្ឌ នន Pulse App 
មានសុពលភាពចាប់ពី៖ ថ្ងៃទី២២ សីហា ២០២០ (OPv2.0) 
 
Pulse Ecosystems Pte Ltd គឺជាក្រមុហ ុនមួយរបស់ក្បទទសសិង្ហបុរ ី (“PulseCo”) ដែលផ្តល់ជូននូវ Pulse App 
តាមខ និង្លរខខណ្ឌ ែូចបានរំណ្ត់ខាង្ទក្ោម។ តាមរយៈោរចុុះទ ម្ ុះសក្មាប់ោរទក្បើក្បាស់ Pulse App ទោរ
អ្នរចុុះរិចចក្ពមទក្ពៀង្ជាមួយទយើង្ខ្ុំ ែូចបានរំណ្ត់រនុង្ខ និង្លរខខណ្ឌ ទំង្ទនុះ (“រិចចក្ពមទក្ពៀង្”)។ 

រ. ទសចរតីទផ្តើម 

Pulse App គឺជាទវទិោ(Platform) មួយដែលែំទណ្ើ រោរទោយទយើង្ខ្ុំ ដែលតាមរយៈទវទិោទនុះ ទោរអ្នរអាចចូល
ទៅោន់ទសវារមមជារ់ោរ់ណាមួយ មុខងារ លរខណ្ៈពិទសស និង្ព័ត៌មានមួយចំនួន (“Pulse Services”)។ 

ក្បសិនទបើទោរអ្នរទិញផ្លិតផ្លធានារ៉ា ប់រង្ណាមួយ ឬចុុះទ ម្ ុះទក្បើក្បាស់ទសវារមមធានារ៉ាប់រង្ណាមួយដែល    
ផ្តល់ឱ្យទោយក្រុមហ ុនធានារ៉ា ប់រង្ក្ពែិូនសល (ក្រមុហ នុក្ពែិូនសលទៅរនុង្ក្បទទស) ដែលរំពុង្ទ្វើក្បតិបតតិោររនុង្
ក្បទទសរបស់ទោរអ្នរ (សូមទមើលឧបសមព័នធទី ២) ទៅទលើ Pulse App ទពលទនាុះ ក្រុមហ ុនក្ពូែិនសលទៅរនុង្
ក្បទទស នឹង្ផ្តល់នូវផ្លិតផ្ល និង្ទសវារមមែល់ទោរអ្នរទក្ោមលរខខណ្ឌ ផ្ទា ល់ និង្ទសចរតីជូនែំណឹ្ង្អំ្ពី
ព័ត៌មានផ្ទា ល់ខលួនរបស់ពួរទគក្រុមហ ៊ុនក្រដិូនសលនៅរន៊ុងក្រនេស។  

មានទសវារមមរបស់ Pulse មួយចំនួនដែលក្តូវបានផ្តល់ជូនទោរអ្នរទោយតតិយភាគីដែលជាថ្ែគូរសហោររបស់
ទយើង្ខ្ុំ (“Pulse Partners”)។ ថ្ែគូរសហោររបស់ Pulse នឹង្ចុុះរិចចសនាជាមួយទោរអ្នរទោយផ្ទា ល់ ទក្ោមខ 
និង្លរខខណ្ឌ ផ្ទា ល់របស់ពួរទគ ទែើមបីផ្តល់ទសវារមមទក្ោមទ ម្ ុះរបស់ពួរទគ។ 

ទសវារមម Pulse អាចរមួបញ្ចូ លទំង្ទសវារមមដែលក្តូវបានបញ្ញតតិទោយចាប់ជា្រមាន។ រនុង្ររណី្ដែលពារ់ព័នធ 
ទសវារមមដបបទនុះនឹង្ក្តូវផ្តល់ជូនទក្ោមអាជ្ាបណ្ណដែលទទួលបានទោយក្រុមហ ុន PulseCo ឬថ្ែគូរសហោរ
របស់ Pulse។ 

ោរចូលទក្បើក្បាស់ Pulse  App ទៅទក្ៅដែនសមតថរិចចដែលបានចុុះបញ្ជ ីរបស់ទោរអ្នរ (“ដែនែីទែើម”) អាចក្តូវ
បានរតឹតបតិ ឬក្តូវបានរំណ្ត់ចំទពាុះទសវារមម Pulse ដែលក្តូវបានបំទពញទៅតាមដែនែីរបស់ទោរអ្នរ។ ទយើង្ខ្ុំ
អាចបដនថម ផ្ទល ស់បតូរ ែរទចញ ទ្វើបចចុបបននភាព ឬដរដក្បទសវារមម Pulse រនុង្ទពលណាមួយ។ ទយើង្ខ្ុំរ៏សូមររា
សិទធិរនុង្ោរែរទចញ ឬរតឹតបិតោរចូលទក្បើទសវារមម Pulse ណាមួយបានក្គប់ទពលទវោតាមោរសទក្មចដតមាខ ង្
របស់ទយើង្ខ្ុំ។  
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សូមអ្នុវតតវធិានោរសនតិសុខឱ្យបានលអរនុង្ោរទក្បើក្បាស់ Pulse App។ ឧទហរណ៍្៖ ឧបររណ៍្ដែលទោរអ្នរ
ែំទ ើង្ និង្ចូលទក្បើក្បាស់ Pulse App គបបីោរ់ទលខសមាៃ ត់ទែើមបីោរពារ និង្រំណ្ត់ឱ្យជាប់ទោរ ទក្ោយពីមិន
បានទក្បើក្បាស់រនុង្រយៈទពលខលីណាមួយ។ 

ខ. ោរចុុះទ ម្ ុះ និង្ទលខអ្តតសញ្ញញ ណ្ Pulse (Pulse ID) 

រនុង្ោរចុុះទ ម្ ុះសក្មាប់ Pulse App ទោរអ្នរនឹង្មានអ្តតទលខពិទសសមួយ (“Pulse ID”)។ Pulse ID ទនុះមាន
ោរៈសំខាន់ ទហើយទោរអ្នរក្តូវទទួលខុសក្តូវរនុង្ោរររាជាោរសមាៃ ត់ និង្ទែើមបីសុវតថិភាព។ ទយើង្ខ្ុំមិនទទួល
ខុសក្តវូចំទពាុះោរបាត់បង់្ណាមួយដែលទរើតទ ើង្ពីោរទក្បើក្បាស់ទោយគ្មម នោរអ្នុញ្ញញ តនូវ Pulse ID របស់
ទោរអ្នរទ ើយ។ សូមទរ់ទង្មរោន់ទយើង្ខ្ុំ ក្បសិនទបើទោរអ្នរសង្ស័យថាទលខ Pulse ID របស់ទោរអ្នរក្តូវ
បានទគែឹង្។ 

លុុះក្តាដតទោរអ្នរមានោរយល់ក្ពមពីឪពុរមាត យ ឬអាណាពាបាលស្សបចាប់ ទោរអ្នរក្តូវដតមានអាយុ ១៨ 
ឆ្ន ំទ ើង្ទៅ ទែើមបីអាចបទង្កើត Pulse ID និង្ទក្បើក្បាស់ Pulse App បាន។ Pulse ID សក្មាប់អ្នរដែលមានអាយុ
ទក្ោម ១៨ ឆ្ន ំ អាចក្តវូបានបទង្កើតទោយឪពុរមាត យ ឬអាណាពាបាលស្សបចាប់។ ឪពុរមាត យ ឬអាណាពាបាល
ស្សបចាប់ក្តូវទទួលខុសក្តូវធានាថាបុគគលទនុះទគ្មរពតាមរិចចក្ពមទក្ពៀង្។ 

គ. ទគ្មលបំណ្ង្ថ្នទសវារមម Pulse  

សុខភាព សមបទ និង្សុខុមាលភាព 

ព័ត៌មាន មុខងារ លរខណ្ៈពិទសស និង្ទសវារមមទំង្ឡាយដែលក្តូវបានផ្តល់ជូនជាដផ្នរមួយថ្នទសវារមម Pulse 
ក្តូវបានផ្តល់ជូនជាទសវារមមព័ត៌មាន និង្សក្មាប់ោរដណ្នំាទូទៅដតប៉ាុទណាណ ុះ ទហើយមិនអាចទោុះស្ោយរល់បញ្ញហ
ទំង្អ្ស់ដែលទរ់ទង្នឹង្បញ្ញហ ជារ់ោរ់របស់ទោរអ្នរបានទ ើយ។ ទៅរនុង្ោរផ្តល់ទសវារមម Pulse ទយើង្ខ្ុំមិន
ទ្វើអាជីវរមម ែូចជាក្គប់ក្គង្ ឬជាគលីនិរ ឬជាក្គូទពទយឯរទទសទនាុះទទ ទហតុែូទចនុះ ទយើង្ខ្ុំពំុមានោតពវរិចចរនុង្ោរ
ដងទំទោរអ្នរទ ើយ។ ទលើរដលង្ដតទសវារមមទវជជោស្រសតតាមបទចចរវទិាទូរគមនាគមន៍ (Telemedicine) ដែល
ទោរអ្នររំពុង្ពិទក្គ្មុះជាមួយក្គទូពទយឯរទទស ឬអ្នរក្បរបវជិាជ ជីវៈដែលទរ់ទង្នឹង្សុខភាពទផ្សង្ទទៀត ទទុះជា
រនុង្ោលៈទទសៈណារ៏ទោយ ទសវារមម Pulse ពំុអាចទែើរតួរជាអ្នរទ្វើទរគវនិិចឆ័យជាលរខណ្ៈបុគគល ឬដផ្នរទវជជ
ោស្រសត ផ្តល់ោរពិទក្គ្មុះទោបល់រនុង្ោរពាបាល មិនផ្តល់ទសវារមមដងទំសុខភាព ឬឧបររណ៍្ទវជជោស្រសតទនាុះ
ទទ។ 

ក្បសិនទបើទរគសញ្ញញ របស់អ្នរទៅដតបនតទរើតមាន ផ្ទល ស់បតូរ ឬោន់ដត្ៃន់្ៃរ ឬទោរអ្នរមានោរក្ពយួបារមភ ឬ
ទោរអ្នរគិតថា ទោរអ្នរក្តូវោរសទរងាគ ុះបនាា ន់ដផ្នរទវជជោស្រសត សូមពិភារាជាមួយទវជជបណ្ឌិ ត អ្នរជំនាញដផ្នរ
ដងទំសុខភាព ឬទសវាសទរងាគ ុះបនាា ន់ជាភាល មៗ។ 
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រល់ោរសទក្មចចិតតទរ់ទង្នឹង្សុខភាពរបស់ទោរអ្នរ គបបីទ្វើទ ើង្ទោយមានោរពិទក្គ្មុះទោបល់ជាមួយទវជជ
បណ្ឌិ ត ឬអ្នរជំនាញដងទំសុខភាព។ ទយើង្ខ្ុំបែិទស្រល់ោរធានាអ្ុះអាង្ទំង្ឡាយដែលពារ់ព័នធនឹង្លទធផ្ល
ថ្នទសវារមមព័ត៌មានដបបទនុះ ទោរអ្នរក្តូវរ៉ា ប់រង្ហានិភ័យទោយខលួនឯង្រនុង្ោរពឹង្ដផ្អរទលើព័ត៌មានដែលផ្តល់
ទោយទសវារមម Pulse ទនុះ។  

រនុង្ររណី្ដែលទសវារមមក្តូវបានផ្តល់ជូនទោយថ្ែគូរសហោររបស់ Pulse ឬទោយក្គូទពទយឯរទទស ឬ អ្នរក្បរប
វជិាជ ជីវៈទផ្សង្ទទៀតទោយផ្ទា ល់ែល់ទោរអ្នរ ទសវារមមទនាុះក្តវូសថិតទៅទក្ោមខ និង្លរខខណ្ឌ  និង្ជារមមវតថុថ្នោរ
ជូនែំណឹ្ង្ថ្នព័ត៌មានផ្ទា ល់ខលួន។  

អំ្ពី AI ជាទូទៅ 

ទសវារមម Pulse ោន់ដតសក្មួល ទអ្អាយ (AI) ឱ្យក្បក្ពឹតតទៅបាន  (AI-enable)  ទហើយទអ្អាយ (AI) គឺរំពុង្ដតក្តូវ
បានសិរា និង្ដរលមអជាក្បចំា។ លទធផ្លទទួលបានពីទសវារមមទនុះក្តូវបានផ្តល់ទោយក្បព័នធរំុពយូទ័រមិនដមនផ្តល់
ឱ្យទោយមនុសសទនាុះទទ ទហើយមិនអាចបំទពញបានក្គប់ោលៈទទសៈផ្ទា ល់ខលួនរបស់ទោរអ្នរដែរ។ ក្បសិនទបើ
ទោរអ្នរមានអារមមណ៍្ថា ទអ្អាយ (AI) មានោរទ្លើយតបសមស្សប ឬក្តឹមក្តវូ ទយើង្ខ្ុំសូមទលើរទឹរចិតតទោរអ្នរ 
ផ្តល់ជាទោបល់មរោន់ទយើង្ខ្ុំ ទែើមបជួីយទយើង្ខ្ុំរនុង្ោរដរលមអទអ្អាយ (AI) ឱ្យោន់ដតក្បទសើរទ ើង្។  

ោរពឹង្ដផ្អរទលើព័ត៌មាន 

ទសវារមម Pulse អាចបញ្ចូ លព័ត៌មានដែលទទួលបានពីតតិយភាគី ទែើមបីភាពងាយស្សួលែល់ទោរអ្នរ ដែលទយើង្
ខ្ុំពំុបានទផ្ាៀង្ផ្ទា ត់ពីភាពភាពក្តឹមក្តូវ ឬភាពក្គប់ក្ជុង្ទក្ជាយទនាុះទទ។ ទោរអ្នរគបបីដសវង្ររមតិទោបល់ពី
បុគគលដែលមានសមតថភាព មុនទពលទ្វើសរមមភាពទៅតាមព័ត៌មាន ឬទសវារមមណាមួយដែលអាចររបានតាមរយៈ
ទសវារមម Pulse ។ 

ឃ. ោរជាវ Pulse Elite  

ទយើង្ខ្ុំផ្តល់ជូននូវទសវារមមជាវមួយដែលមានទ ម្ ុះថា “Pulse Elite” ដែលផ្តល់ឱ្យទោរអ្នរនូវោរចូលទៅោន់
មុខងាររនុង្លរខណ្ៈពិទសស មុខងារ និង្ខលឹមោរ។ ោរធានារ៉ា ប់រង្ណាមួយ ឬផ្លិតផ្លទសវារមមហិរញ្ញវតថុទផ្សង្
ទទៀតដែលជាដផ្នរមួយថ្នោរជាវ Pulse Elite ក្តូវបានផ្តល់ទោយ ក្រមុហ ុនក្ពូែិនសលទៅរនុង្ក្បទទស ឬក្រមុហ ុន
ធានារ៉ា ប់រង្ដែលមានអាជ្ាបណ្ណទផ្សង្ទទៀត ឬអ្នរផ្តល់ទសវារមមហិរញ្ញវតថុ។ 

Pulse Elite ែំទណ្ើ រោរទោយោរបនតសវ័យក្បវតតិជាទរៀង្រល់ដខ។ រនុង្ររណី្ដែលទោរអ្នរទិញ Pulse Elite ទោរ
អ្នរទទួលោគ ល់ និង្ក្ពមទក្ពៀង្ទលើោរោរទូទត់ ទហើយវ ិ្ ីោស្រសតថ្នោរទូទត់ដែលទោរអ្នរបានទក្ជើសទរ ើស នឹង្
ក្តូវទូទត់ក្បចំាដខ។ ទោរអ្នរអាចទបាុះបង់្ ឬដរលមអោរជាវរបស់ទោរអ្នរបានក្គប់ទពលទៅទលើទំព័រជាវ Pulse 
Elite ឬទៅទលើទំព័រសក្មាប់រំណ្ត់ ទហើយោរផ្ទល ស់បតូរដបបទនុះ នឹង្មានសុពលភាពទៅថ្ងៃបនាា ប់ពីថ្ងៃចុង្ទក្ោយថ្ន
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រយៈទពលជាវបចចុបបនន។ ទោរអ្នរពំុមានសិទធិទទួលបានោរបង្វិលក្បារ់សង្វញិ សក្មាប់ដផ្នរណាមួយថ្នរយៈ
ទពលជាវទ ើយ។ 

ទយើង្ខ្ុំសូមររាសិទធិរនុង្ោរោរ់ជំនួសសមាសធាតុណាមួយថ្ន Pulse Elite ជាមួយនឹង្សមាសធាតុទផ្សង្ទទៀត
ដែលមានលរខណ្ៈស្សទែៀង្គ្មន  មានលរខណ្ៈពិទសស ឬតថ្មល ទោយមានោរជូនែំណឹ្ង្ទោយសមទហតុផ្លជាមុន
ែល់ទោរអ្នរ។ 

ទយើង្ខ្ុំសូមររាសិទធិរនុង្ោរផ្ទល ស់បតូរតថ្មលរបស់ Pulse Elite ទោយមានោរជូនែំណឹ្ង្ទោយសមទហតុផ្លជាមុន
ែល់ទោរអ្នរ។ ោរផ្ទល ស់បតូរតថ្មលនឹង្ចាប់អ្នុវតតទៅោលបរទិចឆទថ្នដខបនាា ប់ទោយស្សបទៅតាមោលបរទិចឆទ
ផ្ទល ស់បតូរតថ្មល។ ទោយោរបនតទក្បើក្បាស់ Pulse Elite បនាា ប់ពីោរផ្ទល ស់បតូរតថ្មល ទោរអ្នរយល់ក្ពមទទួលយរតថ្មល
ងមី។ ក្បសិនទបើទោរអ្នរមិនយល់ស្សបនឹង្ោរផ្ទល ស់បតូរតថ្មលទទ ទោរអ្នរមានសិទធិបែិទស្ោរផ្ទល ស់បតូរតថ្មល ទោយ
លុបទចាលោរជាវរបស់ទោរអ្នរសក្មាប់ Pulse Elite មុនទពលោរផ្ទល ស់បតូរតថ្មលចាប់ទផ្តើមអ្នុវតតទៅទលើទំព័រជាវ 
Pulse Elite ឬទំព័ររំណ្ត់។ 

ទយើង្ខ្ុំនឹង្ផ្តល់ជូនគក្មូថ្នោរជាវទោយឥតគិតថ្ងល ឬោរជាវោរលបង្នូវ Pulse Elite រនុង្ទពលណាមួយ។ ទោរ
អ្នរនឹង្ក្តវូបានគិតថ្ងលទសវាក្បចំាដខទោយសវ័យក្បវតតិសក្មាប់ោរជាវ Pulse Elite បនាា ប់ពីផុ្តោររំណ្ត់រយៈទពល
ោរលបង្។ ទោរអ្នរអាចបញ្ឈប់ោរជាវទោយឥតគិតថ្ងល ឬោរជាវោរលបង្ទៅទពលណារ៏បាន។ 

Pulse Elite មិនអាចក្តូវបានដចររដំលរទក្បើក្បាស់រនុង្ចំទណាមសមាជិរក្គួោរទ ើយ។ 

ង្. ថ្ែគូសហោររបស់ Pulse 

ទសវារមម Pulse មួយចំនួនដែលក្តវូបានផ្តល់ជូនែល់ទោរអ្នរ ទោយថ្ែគូសហោររបស់ Pulse រមួមានអ្នរលរ់
ទំនិញ និង្ទសវារមមទៅទលើទីផ្ារ Pulse ោរវាយតថ្មលសុខភាព និង្ទសវារមមពិនិតយទរគសញ្ញញ  ទសវារមមព័ត៌មាន
សុខភាពតាមរយៈបទចចរវទិាទូរគមនាគមន៍ គណ្នី Pulse (Pulse Wallet) រនុង្ក្បទទសមួយ និង្ទសវារមមទផ្សង្
ទទៀតដែលទយើង្ខ្ុំអាចបដនថមទៅរនុង្ Pulse App រនុង្ទពលណាមួយ។ ទសវារមម Pulse ដបបទនុះ អាចសថិតទៅទក្ោម
លរខខណ្ឌ ថ្ែគូសហោររបស់ Pulse  ដែលនឹង្ក្តូវផ្តល់ជូនទោរអ្នរ មុនទពលទោរអ្នរទក្បើក្បាស់ទសវារមមដែល
ពារ់ព័នធទនុះ ទហើយទោរអ្នរនឹង្ក្តវូចុុះរិចចក្ពមទក្ពៀង្ជាមួយថ្ែគូសហោររបស់ Pulse តាមលរខខណ្ឌ ដែលពួរទគ
បានរំណ្ត់ (“Pulse Partner Terms”) ដែលមានលរខណ្ៈោច់ទោយដ រ និង្ឯររជយពីរិចចក្ពមទក្ពៀង្ទនុះ។ ក្រុម
ហ ុន PulseCo មិនដមនជាភាគី ទហើយរ៏មិនក្តូវបានភាជ ប់ោតពវរិចចទោយលរខខណ្ឌ ថ្នថ្ែគូសហោររបស់ Pulse ដែ
រ។ ថ្ែគូសហោររបស់ Pulse អាចគិតយររថ្ក្មទសវាពីទោរអ្នរ សក្មាប់ទសវារមម Pulse មួយចំនួន។ 

រនុង្ររណី្ដែលទសវារមម Pulse ក្តូវបានផ្តល់ជូនទោរអ្នរទោយថ្ែគូសហោររបស់ Pulse  ទនាុះថ្ែគូសហោរ
របស់ Pulse (មិនដមនក្រុមហ ុន PulseCo) នឹង្ទទួលខុសក្តូវទោយផ្ទា ល់ចំទពាុះទោរអ្នររនុង្ោរផ្តល់ទសវារមម 
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Pulse ដែលពារ់ព័នធទនាុះ ទហើយក្រមុហ ុន PulseCo នឹង្មិនទទួលរ៉ា ប់រង្ ឬទទួលខុសក្តូវចំទពាុះទសវារមម Pulse 
ដបបទនុះ ឬចំទពាុះសរមមភាព ឬោរខរខានណាមួយរបស់ថ្ែគូរសហោររបស់ Pulse ទ ើយ។ ក្រមុហ ុន PulseCo 
មិនគំ្មក្ទ អ្ុះអាង្ ឬធានាទលើព័ត៌មាន ផ្លិតផ្ល ឬទសវារមមណាមួយដែលក្តវូបានទសនើសំុ ឬក្តូវបានផ្តល់ជូន
ទោយតតិយភាគីដែលជាថ្ែគូសហោររបស់ Pulse តាមរយៈ Pulse App ទហើយក្រុមហ ុន PulseCo មិនដមនជាភា
គីថ្នក្បតិបតតិោរណាមួយរវាង្ទោរអ្នរ និង្ថ្ែគូសហោររបស់ Pulse ដែលជាតតិយភាគីទ ើយ។ 

ច. ទគហទំព័រ និង្ឧបររណ៍្របស់តតិយភាគី 

Pulse App អាចផ្តល់តំណ្រភាជ ប់ទៅោន់ទគហទំព័ររបស់តតិយភាគី។ ទោរអ្នរទក្បើក្បាស់ទវបោយណាមួយរបស់
តតិយភាគីទោយក្តូវរ៉ា ប់រង្នូវហានិភ័យទោយខលួនឯង្។ ទយើង្ខ្ុំមិនទទួលខុសក្តូវរនុង្ោរពិនិតយ ឬវាយតថ្មលទលើខលឹម
ោរ ឬភាពក្តឹមក្តូវថ្នទគហទំព័ររបស់តតិយភាគីទ ើយ ទហើយរ៏មិនមានោរទទួលខុសក្តូវចំទពាុះទគហទំព័ររបស់
តតិយភាគីដែរ។  

ររណី្ដែលទោរអ្នរភាជ ប់ ឬទ្វើឱ្យក្តូវគ្មន នូវ Pulse App ឬទសវារមម Pulse ជាមួយនឹង្ឧបររណ៍្របស់តតិយភាគី
ទយើង្ខ្ុំមិនទទួលខុសក្តវូ ឬរ៉ា ប់រង្ចំទពាុះទោរអ្នរដែលទក្បើក្បាស់ឧបររណ៍្របស់តតិយភាគីទនុះទ ើយ ទហើយ
ទយើង្ខ្ុំមិនធានាថា ឧបររណ៍្របស់តតិយភាគី នឹង្មានែំទណ្ើ រោរ ឬក្តូវគ្មន ជាមួយ Pulse  App ឬទសវារមម Pulse 
ឬគ្មម នរំហុស្គង្ទនាុះទទ។ ជាពិទសសទយើង្ខ្ុំមិនទទួលខុសក្តវូចំទពាុះរល់រំហុស្គង្ ោរខរខាន ឬភាពមិនក្តឹម
ក្តូវរនុង្ទិននន័យដែលទទួលបានពីឧបររណ៍្របស់តតិយភាគី ឬទិននន័យ ឬលទធផ្លទំង្ឡាយណាដែលបានបទង្កើត
ទ ើង្ទោយដផ្អរទលើទិននន័យដែលទទួលបានពីឧបររណ៍្របស់តតិយភាគីទ ើយ។ ទនុះរប់បញ្ចូ លទំង្ឧបររណ៍្
ទំង្ឡាយណាដែលក្រមុហ ុន PulseCo ឬ ក្រមុហ ុនក្ពែិូនសលទៅរនុង្ក្បទទស អាចផ្តល់ជូនទោរអ្នរជាគក្ម ូ
ោរផ្តល់ឱ្យសក្មាប់ទក្បើក្បាស់រនុង្ោរោរលបង្ ឬជាដផ្នរមួយថ្នទសវារមមរបស់ Pulse ឬផ្លិតផ្ល ឬទសវារមម
ធានារ៉ា ប់រង្របស់ ក្រមុហ ុនក្ពូែិនសលទៅរនុង្ក្បទទស។ 

្.  ឧបររណ៍្ និង្ោរក្តតួពិនិតយ 

ទយើង្ខ្ុំអាចទក្បើក្បាស់ឧបររណ៍្វភិាគទិននន័យទែើមបតីាមោនោរទក្បើក្បាស់ Pulse App និង្ទសវារមម Pulse ទែើមប ី
ផ្តល់ឱ្យទយើង្ខ្ុំនូវព័ត៌មានដែលក្តវូយរទៅទក្បើក្បាស់រនុង្ោរសទក្មចចិតតទលើោរផ្ទល ស់បតូរ Pulse App និង្ទសវារមម 
Pulse និង្ោរទរៀបចំទក្មង់្ (Profiling) មានែូចជា៖ ោរទរៀបចំទក្មង់្សក្មាប់រិចចទីផ្ារ (marketing profiling) ជាទែើម។ 
ទយើង្រ៏អាចក្បមូល និង្ទក្បើក្បាស់ទិននន័យបទចចរទទស និង្ព័ត៌មានពារ់ព័នធ មានជាអាទិ៍ ព័ត៌មានបទចចរទទសអំ្ពី
ឧបររណ៍្របស់ទោរអ្នរ រមួទំង្ក្បព័នធ និង្រមមវ ិ្ ីរបស់វា និង្ទក្គឿង្បដនថម ទែើមបជួីយសក្មួលែល់ោរផ្តល់
បចចុបបននភាព ោរគំ្មក្ទផ្លិតផ្ល និង្ទសវារមមទផ្សង្ទទៀតែល់ទោរអ្នរ ដែលទរ់ទង្នឹង្រមមវ ិ្ ី Pulse។ រល់ទិនន
ន័យផ្ទា ល់ខលួនដែលក្បមូលបានស្សបតាមរថាខណ្ឌ ទនុះ នឹង្ក្តូវជារមមវតថុថ្នទសចរតីជូនែំណឹ្ង្ថ្នព័ត៌មានផ្ទា ល់ខលួ
ន។ 
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ទយើង្ខ្ុំអាចចាត់វធិានោរែូចមានដចង្រនុង្រិចចក្ពមទក្ពៀង្ទនុះ ទហើយដែលទយើង្ខ្ុំទជឿជារ់ថាវាចំាបាច់ ឬសមស្សប 
ទែើមបីតាមោន អ្នុវតត ឬទផ្ាៀង្ផ្ទា ត់ពីភាពសមស្សបរបស់ទោរអ្នរ ជាមួយនឹង្រិចចក្ពមទក្ពៀង្ទនុះ រមួទំង្វធិានទក្បើ
ក្បាស់ផ្ង្ដែរ។ 

ជ. វធិានទក្បើក្បាស់ 

ទយើង្ផ្តល់ឱ្យទោរអ្នរនូវអាជ្ាបណ្ណដែលមិនអាចទផ្ារបានមួយ ទែើមបីទក្បើក្បាស់ Pulse App និង្ទសវារបស់ Pulse 
ែូចដែលក្តូវបានអ្នុញ្ញញ តទោយ “វធិានទក្បើក្បាស់” ខាង្ទក្ោម។ ទយើង្អាចនឹង្តាមោនទលើោរទក្បើក្បាស់ និង្
សរមមភាពរបស់ទោរអ្នរទលើ Pulse App និង្ទសវារបស់ Pulse ទែើមបីតាមោនភាពសមស្សបថ្នវធិានទក្បើក្បាស់។ 

វធិានទក្បើក្បាស់៖ 
•        ទោរអ្នរអាចទក្បើក្បាស់ Pulse App ក្ពមទំង្ព័ត៌មាន និង្ទសវារបស់រមមវ ិ្ ីទនុះបានសក្មាប់ដតទគ្មល

បំណ្ង្ផ្ទា ល់ខលួន និង្មិនដមនរនុង្ទគ្មលបំណ្ង្ទ្វើពាណិ្ជជរមម។ 
•        ទោរអ្នរោច់ខាតមិនក្តវូទក្ជៀតដក្ជររនុង្រិចចោររបស់ ឬទរង្ចំទណ្ញពីបទចចរវទិាសុវតថិភាពណាមួយ 

ដែលមានបញ្ចូ លជាមួយ Pulse App ទ ើយ។ 
•        ទោរអ្នរោច់ខាតមិនក្តូវទ្វើវសិវរមមបរញ្ញច ស់ រុុះទរ ើ ប៉ាុនប៉ាង្ទញយររូែក្បភពទែើម ដរដក្ប ឬបទង្កើត

ោន ថ្ែចមលង្ថ្ន Pulse App ទ្វើបចចុបបននភាពណាមួយ ឬដផ្នរណាមួយទនាុះទ ើយ (ទលើរដលង្ដតរនុង្
រក្មិតដែលោររតឹតបតិដបបទនាុះក្តូវបានហាមឃាត់ទោយចាប់ដែលពារ់ព័នធ ឬរនុង្រក្មិតដែលអាចក្តវូ
បានអ្នុញ្ញញ តទោយលរខខណ្ឌ ផ្តល់អាជ្ាបណ្ណ ដែលក្គប់ក្គង្ទលើោរទក្បើក្បាស់សមាសភាគក្បភពណា
មួយដែលបានបញ្ចូ លជាមួយ Pulse App)។ 

•         ទោរអ្នរោច់ខាតមិនក្តូវមានទចតនាបញ្ជូ នទិននន័យណាមួយ ទផ្្ើរ ឬបញ្ចូ លណាមួយដែលមានផ្ាុរវរីសុ 
ក្តូទជនហស (Trojan horses) ទវ ើម (worms) ថាមប ុម (time-bombs) ឃីស្រសតរូ(keystroke)  ុរហគឺរ 
(loggers) សា៉ាយដវរ (spyware) ទអ្ែដវរ (adware) ឬរមមវ ិ្ ីដែលបង្កទក្គ្មុះថាន រ់ទផ្សង្ៗ ឬរូែរំុពយូទ័រ
ស្សទែៀង្គ្មន ដែលក្តូវបានបទង្កើតទ ើង្ និង្ជុះឥទធិពលអាក្ររ់ែល់ក្បតិបតតិោររបស់ Pulse App។ 

•       ទោរអ្នរោច់ខាតមិនក្តូវទ្វើសរមមភាពដរលង្បនលំ ឬលរខណ្ៈពាបាទ រនុង្ោរទក្បើក្បាស់ Pulse App ទទ 
ទហើយអ្នរោច់ខាតរ៏មិនក្តូវទក្បើក្បាស់ Pulse App តាមរទបៀបមួយដែលអាចទ្វើឱ្យខូចខាត ដលង្
ែំទណ្ើ រោរ ោរ់បនាុរទលើស ទ្វើឱ្យចុុះទខាយ ឬទ្វើឱ្យខូចក្បព័នធ ឬសនតិសុខរបស់ទយើង្ខ្ុំ ឬរខំានែល់
អ្នរទក្បើក្បាស់ទផ្សង្ទទៀតទ ើយ។ 

•       ទោរអ្នរមិនអាចទញយរ ឬក្បមូលយរព័ត៌មានអំ្ពីអ្នរទក្បើក្បាស់ទផ្សង្ទទៀត ទោយគ្មម នោរយល់
ក្ពមពីពួរទគទ ើយ។ 
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•        ទោរអ្នរោច់ខាតមិនក្តូវ ឬជួយអ្នរែថ្ទឱ្យទក្បើក្បាស់ Pulse App សក្មាប់ទគ្មលបំណ្ង្ទក្បើក្បាស់នូវ
ទសវារបស់ទយើង្រនុង្លរខណ្ៈមិនដមនផ្ទា ល់ខលួនទ ើយ ទលើរដលង្ដតមានោរអ្នុញ្ញញ តពីក្រមុហ ុន 
PulseCo។ 

•       ទោរអ្នរោច់ខាតមិនក្តូវដចរចាយ ឬទ្វើឱ្យ Pulse App អាចទក្បើបានទទុះបីជាមិនបានទៅរនុង្បណាត ញ 
(offline) ឬទៅទលើបណាត ញណាមួយ ទៅរដនលង្ដែលវាអាចក្តូវបានទក្បើទោយឧបររណ៍្ទក្ចើនរនុង្ទពល
ដតមួយទ ើយ។ 

•       ក្បសិនទបើទោរអ្នរលរ់ ឬផ្តល់ជូនទៅតតិយភាគីនូវឧបររណ៍្ដែលទោរអ្នរបានែំទ ើង្រនុង្ Pulse 
App ទោរអ្នរោច់ខាតក្តវូដតលុប Pulse App ទចញពីឧបររណ៍្ទនុះសិន។ 

•       ទោរអ្នរោច់ខាតក្តវូដតស្សបតាមទគ្មលោរណ៍្ដណ្នំាសតីពីោរោរ់ទសនើ (សូមទមើលដផ្នរ ១)។ 
•       ទោរអ្នរោច់ខាតក្តូវដតស្សបទៅតាមរល់លរខខណ្ឌ ថ្នោរទក្បើក្បាស់ ដែលក្តវូបានរំណ្ត់ទៅទលើ 

Pulse App ដែលអ្នុវតតចំទពាុះខលឹមោរ ឧបររណ៍្ផ្សពវផ្ាយ ឬទសវារមមមួយចំនួន។ 
•        ទោរអ្នរោច់ខាតក្តូវដតស្សបទៅតាមចាប់ជា្រមានទំង្អ្ស់ទៅនឹង្ោរទក្បើក្បាស់ Pulse App និង្ទស

វារមមរបស់ Pulse។ 

ក្បសិនទបើតតិយភាគីណាមួយទ្វើោរទមទរក្បឆំ្ង្នឹង្ទយើង្ខ្ុំ ទោយោរដតោរបំពានរបស់ទោរអ្នរទលើវធិាន
ទក្បើក្បាស់ ទោរអ្នរនឹង្ក្តូវទចញសង្ជំនួសទយើង្ខ្ុំនូវរល់តថ្មល ចំណាយ ថ្ងលទសវា ពនធ និង្ោរទទួលខុសក្តូវទផ្សង្
ទទៀតទទួលរង្ទោយទយើង្ខ្ុំ ដែលទរើតទចញពីោរទមទរទនុះ រមួទំង្តថ្មល និង្ោរចំណាយសមស្សបរបស់ទយើង្ខ្ុំ 
រនុង្ោរោរពារ និង្ទោុះស្ោយោរទមទរទនាុះ។ 

ឈ. ោរោរ់ទសនើរបស់ទោរអ្នរ  

Pulse App អាចអ្នុញ្ញញ តឱ្យទោរអ្នរបទង្កើត បទងាហ ុះ បញ្ចូ ល ដចររដំលរ បញ្ជូ ន ឬដចរចាយនូវខលឹមោរ ឬឯរោរ 
ែូចជាមតិទោបល់ ោរសនានា ឧបររណ៍្ផ្សពវផ្ាយ របូងត វទីែអូ្ និង្ឯរោរទផ្សង្ទទៀត ដែលទោរអ្នរទក្ជើស
ទរ ើសផ្តល់ជូន (“ោរោរ់ទសនើ”)។ ោរទក្បើក្បាស់របស់ទោរអ្នរនូវមុខងារពិទសសទនុះ និង្ោរោរ់ទសនើនីមួយៗដែល
អ្នរបទងាហ ុះ នឹង្ក្តូវដផ្អរតាមទសចរតីជូនែំណឹ្ង្ថ្នពត៌មានផ្ទា ល់ខលួនរបស់ទយើង្ខ្ុំ ទហើយោច់ខាតក្តវូដតស្សបតាម
តាម “ទគ្មលោរណ៍្ដណ្នំាថ្នោរោរ់ទសនើ”។ 

ទគ្មលោរណ៍្ដណ្នំាសតពីីោរោរ់ទសនើ៖ ទោរអ្នរោច់ខាតមិនក្តវូបទងាហ ុះោរោរ់ទសនើណាមួយដែល៖ 

•       ទោរអ្នរមិនចង់្ឱ្យអ្នរែថ្ទទឃើញ។ 
•       ទោរអ្នរមិនមានោរអ្នុញ្ញញ ត សិទធិ ឬអាជ្ាបណ្ណ ទែើមបបីទងាហ ុះ។ 
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•       រទំោភទលើរមមសិទធិបញ្ញញ  ឯរជនភាព ឬសិទធិទផ្សង្ៗរបស់តតិយភាគីណាមួយ រមួទំង្ោរក្តូល 
(trolling) ែរ់សីុង្ (doxxing) ឬរខំានែល់អ្នរទក្បើក្បាស់ ឬបុគគលទផ្សង្ទទៀត។ 

•        មានលរខណ្ៈជំទស់ បង្ខូចទររ តិ៍ទ ម្ ុះ ក្បមាង ទមើលងាយ ខុសចាប់ ្ទបារ គំរមរំដហង្បង្កអ្នតរយ 
គួរឱ្យសអប់ទខពើម ក្បមាងដបបទរ ើសទអ្ើង្ជាតិោសន៍ ឬក្រមសីល្ម៌ ឬជក្មុញ ឬោរទលើរទឹរចិតតឱ្យមាន
ោរក្បក្ពឹតដដែលនឹង្មានលរខណ្ៈខុសចាប់ ឬមិនសមរមយ។ 

•       មានលរខណ្ៈដរលង្បនលំ ដរលង្ោល យ បំភាន់ ឬ្ទបារ។ 
•       គឺជាព័ត៌មានផ្ទា ល់ខលួន ព័ត៌មានឯរជន ឬសមាៃ ត់របស់អ្នរែថ្ទ។ 
•       គឺជាោរទសនើសំុព័ត៌មានពីអ្នីតិជន។ 
•       ដរលង្បនលំ ឬបំថ្ភលនូវចំណ្ង្ពារ់ព័នធរបស់ទោរអ្នរជាមួយបុគគល ឬអ្ង្គភាពណាមួយទផ្សង្ទទៀត។ 
•       គឺមានលរខណ្ៈជាោរផ្សពវផ្ាយ ដែលជាអាទិ៍រមួមាន ោរផ្ាយពាណិ្ជជរមម ោរផ្សពវផ្ាយផ្តល់ជូន ឬ

ោរផ្សពវផ្ាយព័ត៌មាន ទលើរដលង្ដតមានោរយល់ក្ពមពីទយើង្ខ្ុំ។ 
•       គឺជាោរប៉ាុនប៉ាង្ចូលរមួរនុង្សរមមភាពខុសចាប់ ្ទបារ ឬបង្កប់ឧបាយរលណាមួយ។ ឬ 
•       ទលមើសចាប់ ឬជក្មុញឱ្យមានោរក្បក្ពឹតដអំ្ទពើដែលអាចនំាឱ្យមានោរទលមើសចាប់ណាមួយ។ 

រនុង្ោរបទងាហ ុះោរោរ់ទសនើ ទោរអ្នរផ្តល់ឱ្យទយើង្ខ្ុំនូវភាពជាសរល ភាពទោម ុះក្តង់្ និរនតរភាព ភាពមិនអាចផ្ទល ស់
បតូរបាន ផ្ដល់អាជ្ាបណ្ឌ ទែើមបីទក្បើក្បាស់ ចមលង្ ដរដក្ប ោរបងាហ ញជាោធារណ្ៈ ផ្លិតទ ើង្វញិ បរដក្ប បទង្កើត
ោន ថ្ែចមលង្ពី និង្ដចរចាយោរោរ់ទសនើទនាុះទំង្មូល ឬមួយដផ្នរ ដែលពារ់ព័នធនឹង្ោរផ្តល់ ោរពក្ងី្រ និង្ោរ
ផ្សពវផ្ាយPulse App និង្ទសវារបស់រមមវ ិ្ ី Pulse ទៅរនុង្ឧបររណ៍្ផ្សពវផ្ាយដែលទោរអ្នរោគ ល់ណាមួយនា
ទពលបចចុបបនន ឬអ្នាគត។ រនុង្ោរបទងាហ ុះោរោរ់ទសនើ គឺទោរអ្នរអ្ុះអាង្ និង្ធានាថាទោរអ្នរជាមាច ស់ទលើោរោរ់
ទសនើទនាុះ ឬថាទោរអ្នរមានក្គប់សិទធិពិទសសទំង្អ្ស់ទែើមបផី្តល់ឱ្យទយើង្ខ្ុំនូវអាជ្ាបណ្ណ ទែើមបីទក្បើក្បាស់ោរោរ់
ទសនើែូចដែលបានពិពណ៌្នាខាង្ទលើ ទហើយោរទក្បើក្បាស់ោរោរ់ទសនើសំុរបស់ទយើង្ខ្ុំ មិនរទំោភទលើសិទធិណាមួយ
របស់តតិយភាគទីបីណាមួយទំង្ទៅរនុង្ទពលបចចុបបនន និង្អ្នាគត។ 

ទយើង្ខ្ុំអាចនឹង្សទក្មចរនុង្ោរែរទចញ ឬដរសក្មួលោរោរ់ទសនើណាមួយទៅតាមោរសទក្មចចិតតរបស់ទយើង្ខ្ុំ។ 
ក្បសិនទបើទោរអ្នរទឃើញោរោរ់ទសនើសំុណាដែលមិនស្សបទៅតាមទគ្មលោរណ៍្ដណ្នំាសតីពី ោរោរ់ទសនើសូម
ទក្បើក្បាស់មុខងារ ផ្តល់មតិទោបល់។ 

រល់ោរោរ់ទសនើដែលទោរអ្នរបានបទងាហ ុះ គឺជាទំនួលខុសក្តូវរបស់ទោរអ្នរ ទហើយទ្វើឱ្យទយើង្ខ្ុំរចួផុ្តពីរល់
ោរទទួលខុសក្តូវទំង្អ្ស់ចំទពាុះទោរអ្នរទរ់ទង្នឹង្ោរោរ់ទសនើទនុះ។ ក្បសិនទបើទោរអ្នរបានបទងាហ ុះោរោរ់
ទសនើណាមួយដែលទោរអ្នរចង់្ឱ្យទយើង្ខ្ុំែរទចញ ឬបញ្ឈប់ោរទក្បើក្បាស់ សូមទោរអ្នរទក្បើក្បាស់មុខងារផ្តល់មតិ
ទោបល់។ ទយើង្ខ្ុំនឹង្ពាោមទោុះស្ោយនូវរដីរង្វល់របស់ទោរអ្នរ ទែើមបីបញ្ឈប់ោរទក្បើក្បាស់ និង្ដចរចាយ
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បនតនូវោរោរ់ទសនើទនាុះ ប៉ាុដនតទយើង្ខ្ុំអាចនឹង្មិនអាចទ្វើអ្វីបានទ ើយ ចំទពាុះោរទក្បើក្បាស់ ឬោរដចរចាយណាមួយ
ដែលបានទរើតទ ើង្រចួទហើយ។ 

ក្បសិនទបើមានតតិយភាគីណាមួយទ្វើោរទមទរក្បឆំ្ង្នឹង្ទយើង្ខ្ុំ ទោយោរដតោរបំពានរបស់ទោរអ្នរទលើ
ទគ្មលោរណ៍្ដណ្នំាសដីពីោរោរ់ទសនើ ទោរអ្នរនឹង្ក្តូវទចញសង្ជំនួសទយើង្ខ្ុំនូវរល់តថ្មល ចំណាយ ថ្ងលទសវា ពនធ 
និង្បំណុ្លទផ្សង្ទទៀតដែលទទួលរង្ទោយទយើង្ខ្ុំ ដែលទរើតទចញពីោរទមទរដបបទនុះ រមួទំង្តថ្មល និង្
ចំណាយសមស្សបរបស់ទយើង្ខ្ុំរនុង្ោរោរពារ និង្ទោុះស្ោយោរទមទរទនាុះ។ 

ញ. ោរទូទត់ក្បារ់ 

ទយើង្អាចនឹង្ទក្បើក្បាស់នូវោរទូទត់ក្បារ់របស់តតិយភាគីមួយ ទែើមបីចាត់ដចង្ទលើោរទូទត់ក្បារ់ដែលមានសុវតថិ
ភាពសក្មាប់ទសវារមមរបស់ Pulse ដែលក្តូវគិតក្បារ់ ទហើយមិនទទួលខុសក្តូវ និង្ទទួលរ៉ា ប់រង្ចំទពាុះសរមមភាព ឬ
ោរខរខានណារបស់តតិយភាគីមួយរនុង្ោរទូទត់ក្បារ់ទនាុះទ ើយ។ 

ែ. រមមសិទធិបញ្ញញ  

រល់សិទធិរមមសិទធិបញ្ញញ ទំង្អ្ស់ទៅរនុង្ Pulse App ដែលជាអាទិ៍រមួមានខលឹមោរ ក្ោហវិច  ោរទ្វើទំនារ់ទំនង្របស់
អ្នរទក្បើក្បាស់ ឃលីបជាសទមលង្ (audio clips) ឃលីបជាវទីែអូ្ (video clips) ខលឹមោរថ្នវចិារណ្រថា និង្ស្រសគីប (scripts) 
និង្សុសដវរ (software) ទំង្អ្ស់ដែលក្តូវបានទក្បើក្បាស់ទែើមបីទ្វើក្បតិបតតិទលើ Pulse App និង្ទសវារបស់ Pulse ក្តូវ
បានោន់ោប់ទោយទយើង្ខ្ុំ និង្/ឬ អ្នរផ្តល់អាជ្ាប័ណ្ណរបស់ទយើង្ខ្ុំ ទហើយក្តវូបានោរពារទោយរមមសិទធិបញ្ញញ  និង្
ចាប់ជា្រមានទផ្សង្ទទៀត។ ទោរអ្នរក្គ្មន់ដតក្តូវបានអ្នុញ្ញញ តឱ្យទក្បើក្បាស់ Pulse App និង្ទសវារមមរបស់ Pulse 
ែូចមានដចង្រនុង្វធិានទក្បើក្បាស់ប៉ាុទណាណ ុះ។ 

ទ ម្ ុះរបស់ទយើង្ខ្ុំ ទ ម្ ុះរនុង្ Pulse App និមមិតសញ្ញញ  និង្ពាណិ្ជជសញ្ញញ របស់ ក្ពូែិនសល សញ្ញញ ថ្នទសវារមម ក្ោ
ហវិច និង្និមមិតសញ្ញញ ទផ្សង្ទទៀតរបស់ ក្ពូែិនសល ដែលក្តវូបានទក្បើក្បាស់ទរ់ទង្នឹង្ Pulse App គឺជាពាណិ្ជជ
សញ្ញញ  ឬពាណិ្ជជសញ្ញញ ដែលបានចុុះបញ្ជ ីរបស់ក្រមុហ ុន ក្ពែិូនសល ភីអិ្លសីុ និង្ោខា/បុក្តសមព័នធរបស់ខលួន ទៅ
ចក្រភពអ្ង់្ទគលស និង្ក្បទទសែថ្ទទទៀតពាសទពញពិភពទោរ។ ទោរអ្នរមិនក្តូវបានផ្តល់សិទធិ ឬអាជ្ាបណ្ណ
ទរ់ទង្នឹង្ពាណិ្ជជសញ្ញញ ណាមួយដែលបានទលើរទ ើង្ខាង្ទែើមទ ើយ។ 

ឋ. ោរបែិទស្ទំនួលខុសក្តវូ 

ទយើង្ខ្ុំមិនធានា អ្ុះអាង្ ឬរ៉ា ប់រង្ថា ោរទក្បើក្បាស់របស់ទោរអ្នរនូវ Pulse App នឹង្គ្មម នោររខំាន ឬរំហុសទនាុះ
ទ ើយ។ ទៅទពលណាមួយទយើង្ខ្ុំអាចនឹង្បិទែំទណ្ើ រោរ ឬរក្មិតោរចូលទៅោន់ Pulse App ទំង្ស្សុង្ ឬមួយ
ដផ្នរទោយមិនចំាបាច់ជូនែំណឹ្ង្ែល់ទោរអ្នរ។ 
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ទយើង្ខ្ុំមិនអ្ុះអាង្ ឬធានាថា Pulse App ឬទសវារមមរបស់ Pulse នឹង្គ្មម នោរខាតបង់្ អំ្ទពើពុររលួយ ោរវាយ
ក្បហារ វរីសុ ោរទក្ជៀតដក្ជរ ោរដហ រចូល ឬោរបំពានដផ្នរសនតិសុខទផ្សង្ទទៀតទ ើយ ទហើយតាមរយៈទនុះទោរ
អ្នរមិនក្តវូោរ់ទយើង្ខ្ុំឱ្យពារ់ព័នធនឹង្ទំនួលខុសក្តូវណាមួយដែលទរ់ទង្នឹង្បញ្ញហ ទនុះទ ើយ។ ទោរអ្នរគឺជា
អ្នរដែលទទួលខុសក្តូវចំទពាុះោរបក្មុង្ទុរ (backing up) ក្បព័នធរបស់ទោរអ្នរផ្ទា ល់ ដែលរមួមាននូវរល់ខលឹម
ោរដែលទទួលបានតាមរយៈ Pulse App។ 

ទោរអ្នរទទួលោគ ល់ និង្យល់ក្ពមោ៉ាង្ចាស់ោស់ថា ោរទក្បើក្បាស់ Pulse App គឺជាទំនួលខុសក្តូវរបស់
ទោរអ្នរ។ Pulse App និង្ទសវារបស់ Pulse ក្តូវបានផ្តល់ជូន “តាមភាពជារ់ដសដង្” និង្ “តាមភាពទំទនរ” ជាមួយ
នឹង្រំហុសទំង្អ្ស់ និង្គ្មម នោររ៉ា ប់រង្ ឬធានាណាមួយទ ើយ ទហើយទយើង្ខ្ុំសូមបែិទស្ទំនួលខុសក្តវូចំទពាុះ
រល់ោរធានា និង្លរខខណ្ឌ ទរ់ទង្ទៅនឹង្ Pulse App និង្ទសវារបស់ Pulse មិនថារនុង្លរខណ្ៈចាស់ោស់ 
បង្កប់ន័យ ឬផ្លូវចាប់ ដែលជាអាទិ៍រមួមានោរធានា និង្/ឬ លរខខណ្ឌ លរខណ្ៈបង្កប់ន័យថ្នគុណ្ភាពគួរជាទីទពញ
ចិតត ថ្នភាពសរតិសមសក្មាប់ទគ្មលបំណ្ង្ជារ់ោរ់មួយ ថ្នភាពសុក្រិត និង្ថ្នភាពមិនរទំោភទលើសិទធិរបស់តតិយ
ភាគី។ គ្មម នព័ត៌មាន ឬែំបូនាម នទោយផ្ទា ល់មាត់ ឬជាោយលរខណ៍្អ្រសរណាមួយ ដែលផ្តល់ទោយទយើង្ខ្ុំ ឬអ្នរ
តំណាង្ទពញសិទធិណាមួយ ក្តូវបទង្កើតជាោររ៉ា ប់រង្ ោរធានា ោរអ្ុះអាង្ ឬអ្វីស្សទែៀង្គ្មន ទនុះទ ើយ។  

ឌ. ទំនួលខុសក្តវូ 

មិនថាររណី្ណារ៏ទោយទយើង្ខ្ុំ អ្ភិបាល មរនតី បុគគលិរ បុគគលពារ់ព័នធ ភាន រ់ងារ អ្នរទ ៉ាោរ ឬអ្នរផ្តល់អាជ្ាបណ្ណ
របស់ទយើង្ខ្ុំ មិនក្តវូជាអ្នរទទួលខុសក្តវូរនុង្រិចចសនា ពយសនរមម (រប់បញ្ចូ លទំង្ោរទ្វសក្បដហស) លរខនតិរៈ 
ឬទផ្សង្ពីទនុះចំទពាុះោរខូចខាតទោយផ្ទា ល់ ទោយក្បទោល ទោយយថាទហតុ ទោយោរោរ់ទណ្ឌ រមម ជា
ពិទសស ឬទោយមិនចំទពាុះដែលទរើតទ ើង្ពីោរទក្បើក្បាស់របស់ទោរអ្នរទលើ Pulse App ឬទសវារបស់ Pulse ឬ
សក្មាប់ោរទមទរទផ្សង្ទទៀតដែលទរ់ទង្រទបៀបណាមួយ ទៅនឹង្ោរទក្បើក្បាស់ ឬអ្សមតថភាពរបស់ទោរអ្នរ
រនុង្ោរទក្បើក្បាស់ Pulse App ឬទសវារបស់ Pulse និង្/ឬ ខលឹមោរដែលររបានពីទនាុះ ដែលជាអាទិ៍រមួមានោរខូច
ខាតចំទពាុះោរបាត់បង់្ថ្នក្បារ់ចំទណ្ញ ោរបាត់បង់្ទិននន័យ ោររខំានែល់អាជីវរមម ឬោរខូចខាត និង្ខាតបង់្
ដផ្នរពាណិ្ជជរមមណាមួយ រំហុស ឬោរខវុះខាតទៅរនុង្ខលឹមោរណាមួយ ឬោរខាតបង់្ ឬខូចខាតក្បទភទណាមួយ
ដែលទរើតទ ើង្ទោយោរោរទក្បើក្បាស់ខលឹមោរដែលបានបទងាហ ុះ បញ្ជូ ន ឬផ្ដល់ទផ្សង្ពីទនុះតាមរយៈ Pulse App ឬ
ទសវារមមរបស់ Pulse ទទុះបីបង្កទោយវ ិ្ ីណារ៏ទោយ ទទុះបីមានោរដណ្នំាអំ្ពីលទធភាពរបស់ពួរវារ៏ទោយ។ 
មិនថារនុង្ររណី្ណារ៏ទោយ ទំនួលខុសក្តវូទំង្ស្សងុ្របស់ទយើង្ខ្ុំចំទពាុះទោរអ្នរ រនុង្រិចចសនា ពយសនរមម (រមួ
ទំង្ោរទ្វសក្បដហស) លរខនតិរៈ ឬអ្វីទផ្សង្ពីទនុះ ចំទពាុះោរខូចខាតទំង្អ្ស់ នឹង្មិនទលើសពី (រ) ចំនួនទឹរក្បារ់
ដែលទោរអ្នរបានទូទត់ទ ើយ ក្បសិនទបើទំទួលខុសក្តវូរបស់ទយើង្ខ្ុំមានោរទរ់ទង្នឹង្ទសវារបស់ Pulse 
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ដែលទោរអ្នរបានទូទត់ថ្ងល និង្ (ខ) ចំនួនទឹរក្បារ់ ហាសិប (៥០) ែុោល រហុង្រុង្ ឬចំនួនសមមូលជារបិូយបណ្ណ
ថ្នដែនែីទែើមរបស់ទោរអ្នរ ក្បសិនទបើ (រ) មិនអ្នុវតត។ 

ទទុះបីជាមានបទបបញ្ញតតិទផ្សង្ទទៀតទៅរនុង្រិចចក្ពមទក្ពៀង្ទនុះរ៏ទោយ រ៏ោរបទញ្ចញ ោរបែិទស្ទំនួលខុសក្តូវ 
ោររក្មិត និង្ោរក្ចានទចាលនូវទំនួលខុសក្តូវទៅរនុង្រិចចក្ពមទក្ពៀង្ទនុះ ក្តូវបានបងាហ ញទោយចាស់ោស់ ទែើមបី
អ្នុវតតរនុង្រក្មិតដែលអ្នុញ្ញញ តទោយចាប់។ ទគ្មលបំណ្ង្ទំង្ទនុះគឺមិនដមនទែើមបីក្ចានទចាល រតឹតបិត ឬដរដក្បនូវ
ទំនួលខុសក្តូវណាមួយដែលមិនអាចក្តូវបានក្ចានទចាល រតឹតបិត ឬដរដក្ប ទក្ោមចាប់ទ ើយ ទហើយក្តវូបានអាន 
ទោយដផ្អរទលើទំនួលខុសក្តូវផ្លូវចាប់ដែលមិនអាចក្ចានទចាលបាន។ 

ឍ. ោរពយួរ និង្ោរបញ្ឈប់ 

ទោរអ្នរអាចបញ្ឈប់រិចចក្ពមទក្ពៀង្ទនុះទៅទពលណារ៏បាន ទោយលុបគណ្នីរបស់អ្នរតាមោរដណ្នំាទៅទលើ 
Pulse App។ ទោរអ្នរនឹង្មិនមានសិទធិទទួលបានសំណ្ង្ក្ត ប់វញិ នូវចំដណ្រដែលមិនទន់អ្ស់សុពលភាពថ្ន
ទឹរក្បារ់ដែលទោរអ្នរបានទូទត់សក្មាប់ទសវារមមរបស់ Pulse ទ ើយ លុុះក្តាដតទោរអ្នរបញ្ច ប់ទោយោរដត
ទយើង្ខ្ុំបានទ្វើោរផ្ទល ស់បតូរ ឬប៉ាុះពាល់ែល់ទសវារមមរបស់ Pulse ដែលទរ់ទង្នឹង្ោរទូទត់ក្បារ់។ 

ទយើង្ខ្ុំអាចនឹង្បញ្ឈប់ ឬពយួរគណ្នីរបស់ទោរអ្នរ ក្បសិនទបើទយើង្ខ្ុំទជឿជារ់ថាទោរអ្នរបានទលមើសទលើរិចចក្ពម
ទក្ពៀង្ទនុះ (រមួទំង្លរខខណ្ឌ ថ្នោរទក្បើក្បាស់ ឬទគ្មលោរណ៍្ដណ្នំាសដីពីោរោរ់ទសនើ) ឬលរខខណ្ឌ ណាមួយថ្នថ្ែ
គូសហោររបស់ Pulse។ ទៅទពលណាដែលសមរមយ ទយើង្ខ្ុំនឹង្ផ្តល់ជាោរក្ពមានជាមុន មុនទពលដែលទយើង្ខ្ុំទ្វើ
សរមមភាពទនាុះ។ ទទុះោ៉ាង្ណាទយើង្ខ្ុំសូមររាសិទធិជាពិទសសក្មាប់ោរទលមើសែដែរៗ ឬោរទលមើសក្បទភទ្ៃន់្ៃរ 
(ែូចជាោរមិនស្សបតាមវធិានទក្បើក្បាស់ ទគ្មលោរណ៍្ដណ្នំាសដីពីឯរោរោរ់ទសនើ ឬលរខខណ្ឌ ណាមួយថ្នថ្ែគូរ
សហោររបស់ Pulse) ទែើមបពីយួរ ឬបញ្ឈប់ទោយមិនផ្តល់ោរក្ពមានជាមុន។ ទោរអ្នរនឹង្មិនមានសិទធិទទួលបាន
សំណ្ង្ក្ត ប់ណាមួយ សក្មាប់រយៈទពលថ្នោរពយួរទ ើយ ឬក្បសិនទបើទយើង្ខ្ុំបញ្ច ប់ទោយោរដតោរទលមើស
របស់ទោរអ្នរ។ 

បដនថមទលើសិទធិណាមួយទផ្សង្ទទៀតថ្នោរពយួរ ឬោរបញ្ឈប់ទនុះ ទយើង្ខ្ុំអាចនឹង្បញ្ឈប់រិចចក្ពមទក្ពៀង្ទនុះ ទៅទពល
ណាមួយរ៏បាន ទោយផ្តល់ទសចរតីជូនែំណឹ្ង្ជាោយលរខណ៍្អ្រសរជាមុនែល់ទោរអ្នរមិនឱ្យតិចជាង្ ៣០ ថ្ងៃ
ទ ើយ។ ទោរអ្នរនឹង្មានសិទធិទទួលបានក្បារ់សំណ្ង្ជាសមាមាក្តថ្នចំដណ្រដែលមិនទន់ផុ្តសុពលភាពថ្ន
ទឹរក្បារ់ណាមួយដែលទោរអ្នរបានទូទត់ សក្មាប់ទសវារមមដែលផ្តល់ទោយទយើង្ខ្ុំ ទក្ោម Pulse App។ 

ទៅទពលបញ្ច ប់រិចចក្ពមទក្ពៀង្ទនុះ សិទធិរបស់ទោរអ្នរ រនុង្ោរចូលទៅ Pulse App និង្ទសវារមមរបស់ Pulse ទំង្
អ្ស់នឹង្ក្តវូបញ្ច ប់។ ទក្ោយមរទទៀត ក្បសិនទបើទោរអ្នរចង់្ទទួលបានទសវាដែលផ្តល់ទោយថ្ែគូរសហោររបស់ 
Pulse ទោរអ្នរក្តូវទរ់ទង្ពួរទគទោយផ្ទា ល់។ 
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ទយើង្ខ្ុំសូមររាសិទធិរនុង្ោរដរដក្ប ពយួរ បញ្ឈប់ ឬផ្ទអ រនូវរល់ទសវារមមរបស់ Pulse ទោយទហតុផ្លណាមួយរ៏
បាន ទោយគ្មម នោរជូនែំណឹ្ង្ជាមុន ទៅទពលណារ៏បាន។ 

ណ្. បទបបញ្ញតតិទូទៅ 
ោរដរដក្បរិចចក្ពមទក្ពៀង្៖ ទយើង្ខ្ុំអាចទ្វើោរដរដក្បរិចចក្ពមទក្ពៀង្ទនុះទៅទពលណាមួយបាន។ ទយើង្ខ្ុំនឹង្មិន
បនថយសិទធិរបស់ទោរអ្នរទៅទក្ោមរិចចក្ពមទក្ពៀង្ទនុះទោយមិនបានជូនែំណឹ្ង្ែល់ទោរអ្នរទនាុះទ ើយ។ ទយើង្
ខ្ុំដតង្ដតបងាហ ញអំ្ពីោលបរទិចឆទថ្នោរដរដក្បរនលង្មរទហើយតាមរយៈោរក្បោសផ្សពវផ្ាយ។ 

ចាប់ក្គប់ក្គង្៖ រិចចក្ពមទក្ពៀង្ទនុះ និង្ភាពជាទំនារ់ទំនង្រវាង្ទោរអ្នរ និង្ទយើង្ខ្ុំ និង្រល់ក្បតិបតតិោរទំង្អ្ស់
ទលើ Pulse App ដែលក្តវូក្គប់ក្គង្ទោយចាប់ថ្នក្បទទសសឹង្ហបុរ។ី ទោរអ្នរ និង្ទយើង្ខ្ុំក្ពមោរ់ទសនើបញ្ជូ នទៅ
ោន់យុតាត ្ិោរផ្ទា ល់ខលួន និង្ផ្ទត ច់មុខថ្នតុោោរក្បទទសសឹង្ហបុរ។ី 

ោរអ្នុទោមតាមពាណិ្ជជរមម៖ ទោរអ្នរមិនក្តូវទក្បើ ចូលទៅររ ឬផ្គត់ផ្គង់្នូវដផ្នរណាមួយថ្ន Pulse App ទនុះបាន
ទ ើយ ទលើរដលង្ដតមានោរអ្នុញ្ញញ តទោយចាប់ជា្រមាន។ ជាពិទសសរមួមាន គ្មម នដផ្នរថ្ន Pulse App ទនាុះ 
អាចយរទៅទក្បើក្បាស់ ចូលទៅររ ឬផ្គត់ផ្គង់្បានទ ើយ (រ) ចូលទៅរនុង្ បណាត ក្បទទសដែលក្តូវបានហាមឃាត់
ណាមួយទោយ ក្បទទសអ្ង់្ទគលស ឬសហរែឋអាទមររិ ឬ (ខ) ចូលទៅោន់បុគគលណាមួយ ទៅទលើបញ្ជ ីដែលមានជន
ជាតិក្តវូបានរំណ្ត់សំគ្មល់ជាពិទសសរបស់ក្រសួង្រតនាគ្មរជាតិសហរែឋអាទមររិ ឬទលើបញ្ជ ីក្រុមហ ុន ឬបញ្ជ ី
បុគគលក្តូវបានបែិទស្ទោយក្រសួង្ពាណិ្ជជរមមសហរែឋអាទមររិ។ តាមរយៈចុុះបញ្ជ ីសក្មាប់ Pulse App ទោរ
អ្នរ ធានា និង្អ្ុះអាង្ថា ទោរអ្នរមិនបានសថិតទៅរនុង្លរខណ្ៈថ្នក្បទទសដបបទនាុះ ឬទៅទលើបញ្ជ ីដបបទនាុះណា
មួយទ ើយ។ ទោរអ្នររ៏ក្ពមទក្ពៀង្ផ្ង្ដែរថា ទោរអ្នរនឹង្មិនទក្បើក្បាស់ ចូលទៅោន់ ឬទផ្សង្ពីទនុះ ផ្គត់ផ្គង់្
ផ្លិតផ្លទំង្ទនុះ សក្មាប់ទគ្មលបំណ្ង្ណាមួយក្តូវបានហាមឃាត់ទោយក្បទទសរបស់ទោរអ្នរ  ឬទោយ
ចាប់ពារ់ព័នធទផ្សង្ទទៀត រមួមានជាអាទិ៍ ោរអ្ភិវឌឍន៍ គំនូរបលង់្ ោរក្បឌិត ឬោរផ្លិតជាអាវុ្ នុយទរលដអ្ រ មីសីុល 
ឬអាវុ្  ទំង្គីមី ឬជីវោស្រសត។  

រិចចក្ពមទក្ពៀង្ទំង្មូល៖ រិចចក្ពមទក្ពៀង្ទនុះ ទៅទពលមានោរដរដក្បទៅទពលណាមួយបាន ដែលបទង្កើតបានជារិចច
ក្ពមទក្ពៀង្ទំង្មូលរវាង្ ទោរអ្នរ ជាមួយនឹង្ទយើង្ខ្ុំសតីពី Pulse App ជំនួសឱ្យរិចចក្ពមទក្ពៀង្ពីមុនណាមួយសតីពី
រមមវតថុែដែលរវាង្ទោរអ្នរ និង្ទយើង្ខ្ុំ។ 

ោរទបាុះបង់្សិទធិ៖ ោរខរខាន ឬោរពនាទពលទោយទយើង្ខ្ុំរនុង្ោរអ្នុវតតសិទធិ ឬសំណ្ង្ណាមួយដែលបានផ្តល់
ឱ្យទោយចាប់ ឬទៅទក្ោម ឬទោយអ្នុទោមតាមរិចចក្ពមទក្ពៀង្ទនុះ គឺមិនក្តូវោត់បនថយសិទធិ ឬសំណ្ង្ទនុះ
ទ ើយ ឬមិនក្តវូចាត់ទុរថា ឬបរស្ោយថា ជាោរទបាុះបង់្សិទធិ ឬោរដរដក្បថ្នសិទធិទនាុះ ឬមិនក្តវូររងំ្ែល់ោរ
ទក្បើក្បាស់សិទធិទ ើយ ទទុះទៅទពលណារ៏ទោយទក្ោយមរទទៀត។ 
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ក្បធានសរតិ៖ ទយើង្ខ្ុំមិនទទួលខុសក្តូវចំទពាុះោរខរខានណាមួយទែើមបបំីទពញតាមោតពវរិចចណាមួយរបស់ទយើង្
ខ្ុំ ទៅទក្ោមរិចចក្ពមទក្ពៀង្ទនុះទោយោរដតមូលទហតុទំង្ឡាយហួសពីសមតថភាពក្គប់ក្គង្សមស្សបរបស់ទយើង្
ខ្ុំទ ើយ។ 

អ្នុបបទន៖ តាមរំរតិដែលចាប់អ្នុញ្ញញ ត ទោរអ្នរយល់ក្ពមថាទយើង្ខ្ុំអាចទ្វើអ្នុបបទន ោរ់ជំនួស ទផ្ារ ឬ
ចាត់ដចង្ទផ្សង្ពីទនុះអំ្ពីសិទធិ និង្ោតពវរិចចរបស់ទយើង្ខ្ុំទៅទក្ោមរិចចក្ពមទក្ពៀង្ទនុះ ទំង្មូលរតី ឬមួយដផ្នររតី ទៅ
ទពលណារ៏បាន ទោយមិនចំាបាច់ជូនែំណឹ្ង្ជាមុនែល់ទោរអ្នរទ ើយ។ ទោរអ្នរ មិនអាចទផ្ារសិទធិ ោរ់ជំនួស
អ្នុបបទន ឬចាត់ដចង្ទផ្សង្ពីទនុះអំ្ពីសិទធិ ឬោតពវរិចចណាមួយ ទៅទក្ោមរិចចក្ពមទក្ពៀង្ទនុះបានទ ើយ ។ 

ោរជូនែំណឹ្ង្៖ ទយើង្ខ្ុំអាចទផ្្ើោរជូនែំណឹ្ង្ែល់ទោរអ្នរ អំ្ពី Pulse App ទោយបញ្ជូ នោរអីុ្ដមល ទៅោន់
អាសយោឋ នអីុ្ដមលរបស់ទោរអ្នរ ឬលិខិតតាមរយៈសំបុក្តថ្ក្បសណី្យ៍ ទៅោន់អាសយោឋ នសំបុក្តរបស់ទោរ
អ្នរ ឬតាមរយៈោរបទងាហ ុះទៅរនុង្ Pulse App បាន។ ទយើង្ខ្ុំរ៏អាចទរ់ទង្ទោរអ្នរបានតាមរយៈអីុ្ដម៉ាល ឬតាម
រមមវ ិ្ ីោរសវ័យក្បវតតិ (push notification) ទែើមបទីផ្្ើជូនទោរអ្នរនូវព័ត៌មានបដនថមអំ្ពី Pulse App។ វាជាោរទទួល
ខុសក្តវូរបស់ទោរអ្នរ ទែើមបពិីនិតយទមើលថារល់ោរសវ័យក្បវតតិទនាុះគឺសុទធដតែំទណ្ើ រោរបានទៅទលើឧបររណ៍្
របស់ទោរអ្នរ។ 

ទោរអ្នរអាចទផ្្ើោរជូនែំណឹ្ង្ែល់ទយើង្ខ្ុំ ទោយក្គ្មន់ទំនារ់ទំនង្មរោន់ទយើង្ខ្ុំ តាមរយៈមុខងារោរផ្តល់មតិ
ទោបល់ក្ត ប់មរវញិ (Provide Feedback feature)។  

ភាោ ៖ ទៅរនុង្ររណី្ដែលមានភាពមិនស្សបគ្មន ណាមួយរវាង្អ្តថបទជាភាោអ្ង់្ទគលស និង្អ្តថបទដែលមិនដមន
ជាភាោអ្ង់្ទគលស ថ្នរិចចក្ពមទក្ពៀង្ទនុះ អ្តថបទជាភាោអ្ង់្ទគលសក្តូវមានអ្ងិភាព។ 

ព័ត៌មានជារ់ោរ់ទៅតាមក្បទទស  

ក្បសិនទបើទោរអ្នរ ជាអ្នរដែលរស់ទៅរនុង្ក្បទទសណាមួយរនុង្ចំទណាមបណាត ក្បទទសខាង្ទក្ោមទនុះ  ព័ត៌មាន
ជាបនតបនាា ប់ទនុះគឺពារ់ព័នធនឹង្ទោរអ្នរ ។ 

ក្បទទសហវលីីពីន  

Pulse ក្តូវបានក្បតិបតតិោរទោយក្រមុហ ុន Pulse Ecosystems Pte.Ltd ដែលជាក្រុមហ ុនបុក្តសមព័នធរបស់ Pru Life 
UK។ ក្រមុហ ុនទំង្ពីរជាបុក្តសមព័នធរបស់ Prudential plc ជាក្រុមហ ុនដែលក្តូវបានបទង្កើតទ ើង្រនុង្ក្បទទសអ្ង់្ទគល
ស។ ក្រមុហ ុន Prudential plc, Pulse Ecosystems Pte. Ltd និង្ ក្រមុហ ុន Pru Life UK គឺមិនជាប់ពារ់ព័នធជាមួយ
នឹង្ ក្រមុហ ុន Prudential Finance Inc., ក្រមុហ ុន Philippine Prudential Life Insurance Company Inc., ក្រុមហ នុ 
Prudentialife Plans, Inc. ឬ ក្រុមហ ុន  Prudential Guarantee and Assurance, Inc.។  

ក្បទទសថ្ង  
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រថាខ័ណ្ឌ ទី២ ថ្នក្បោរ ខ (ោរចុុះបញ្ជ ីនិង្រមមវ ិ្ ី Pulse ID) ថ្នរិចចក្ពមទក្ពៀង្ទនុះ ក្តវូបានចាត់ទុរថាលុបទចាល
ទហើយ និង្ក្តវូបានោរ់ជំនួសវញិរថាខ័ណ្ឌ ខាង្ទក្ោមទនុះ៖ 
“ទលើរដលង្ដតទោរអ្នរមានោរយល់ក្ពមពីមាតាបិតា ឬពីអាណាពាបាលស្សបចាប់ ទោរអ្នរក្តូវមានអាយុ 
២០ ឆ្ន ំ ឬទលើស ២០ ឆ្ន ំ ទទើបអាចបទង្កើតរមមវ ិ្ ី Pulse ID បាន និង្អាចទក្បើក្បាស់ Pulse App បាន។ រមមវ ិ្ ី Pulse 
ID សក្មាប់បុគគលណាដែលមានអាយុទក្ោម ២០ ឆ្ន ំ ដែលអាចក្តូវបទង្កើតបានទោយមាតាបិតា ឬអាណាពាបាល
ស្សបចាប់។ មាតាបិតា ឬអាណាពាបាលស្សបចាប់ គឺជាអ្នរទទួលខុសក្តូវទែើមបីធានរ៉ា ប់រង្ែល់បុគគលទនាុះ
ទោយអ្នុទោមតាមរិចចក្ពមទក្ពៀង្ទនុះ ។ 

ថ្តវា៉ាន់  

Pulse App ក្តូវបានទ្វើក្បតិបតតិោរទោយក្រមុហ ុន Pulse Ecosystems Pte.Ltd ជាក្រមុហ ុនបុក្តសមព័នធរបស់ PCA 
Life Assurance Co., LTD (PCALT)។ ក្រុមហ ុនទំង្ពីរជាបុក្តសមព័នធរបស់ Prudential plc, ជាក្រមុហ ុនដែលក្តូវ
បានបទង្កើតទ ើង្រនុង្ក្បទទសអ្ង់្ទគលស។ ក្រុមហ ុន Prudential plc, Pulse Ecosystems Pte. Ltd, និង្PCALT គឺមិន
ជាប់ពារ់ព័នធជាមួយនឹង្ក្រមុហ ុន Prudential Finance Inc.,ទទ គឺជាក្រុមហ ុនមួយដែលមានទីោន រ់ោរ្ំទៅរនុង្
សហរែឋអាទមររិ។  

រថាខ័ណ្ឌ ទី២ ថ្នក្បោរ ខ (ោរចុុះបញ្ជ ី និង្រមមវ ិ្ ី Pulse ID) ថ្នរិចចក្ពមទក្ពៀង្ទនុះ ក្តវូបានចាត់ទុរថា លុបទចាល
ទហើយ និង្ក្តវូបានោរ់ជំនួសវញិរថាខ័ណ្ឌ ខាង្ទក្ោមទនុះ ៖ 

“រមមវ ិ្ ី Pulse ID មានបំណ្ង្សក្មាប់មនុសសទពញវយ័  ដែលមានអាយុោ៉ាង្តិច ២០ឆ្ន ំ។ ទសវារមមទនុះ មិនមាន
សក្មាប់អ្នីតិជនទ ើយ។”  
 

 


