Regional Privacy Policy (Translation for Cambodia)
គោលនគោបាយឯកជនភាពរបស់ ZUELLIG PHARMA
ធ្វ ើបច្ចុបបន្ន ភាពច្ុងធរោយថ្ងៃទី៖ 13 ឧសភា 2022
ធោលន្ធោបាយឯកជន្ភាពធន្េះកំណត់ពីរធបៀបដែលអងគ ភាពធសេងៗធៅកនុងរក ុមហុន្
Zuellig
Pharma (បញ្ជ ម
ី ិន្ធពញធលញថ្ន្អងគ ភាពនានារបស់ធយើងមាន្ធៅដសនកទី XIV (ទាក់ទងមកធយើង)
ធៅដសនកខាងធរោម) (ដែលតធៅធន្េះរតូវបាន្ធៅជារ ួមថា "Zuellig Pharma", "របស់ធយើង” ឬ
“ធយើង”)
កនុងោរែំធណើរោរទិន្នន្័យផ្ទាល់ខ្ល ួន្
ធោយអន្ុធោមតាមច្ាប់ោរពារទិន្នន្័យដែលធយើងរតូវអន្ុវតត តាម។
ធោលន្ធោបាយឯកជន្ភាពធន្េះបង្ហាញអំពីោរអន្ុវតត ទូធៅរបស់រក ុមហុន្ ទាក់ទងន្ឹងោររបមូ ល
ោរធរបើរបាស់ ោរបង្ហាញ (តធៅធន្េះធៅថា "ែំធណើរោរ") ន្ិងោរោរពារទិន្នន្័យផ្ទាល់ខ្ល ួន្
ដែលអន កសតល់ជូន្តាមរយៈធេហទំព័រ
កមម វ ិ្ី
ធវទិោ
ទរមង់
សលិតសល
ធសវាកមម
ឬទំព័ររបព័ន្ធសេពវ សាយសងគ មរបស់ធយើង ឬតាមមធ្ោបាយធសេងធទៀត (តធៅធន្េះធៅថា "ធវទិោ")
ឬធៅធពលអន កទំនាក់ទន្
ំ ងជាមួ យរក ុមហុន្
ន្ិង/ឬភានក់ង្ហរដែលមាន្ោរអន្ុញ្ញាតរបស់រក ុមហុន្
តាមរយៈរបព័ន្ធសេពវ សាយ
ន្ិងបណ្ត
ត ញទំនាក់ទំន្ងធសេងៗ។
ធោលន្ធោបាយ
ឯកជន្ភាពធន្េះក៏ពន្យល់អព
ំ ីសិទធិរបស់អនក
ន្ិងជធរមើសដែលមាន្សរមាប់អនកទាក់ទងន្ឹងោរធរបើរបាស់
សិទធិច្ូលធរបើរបាស់របស់អនក
ន្ិងរធបៀបធ្វ ើបច្ចុបបន្ន ភាព
ន្ិងដកតរមូវទិន្នន្័យផ្ទាល់ខ្ល ួន្របស់អនក។
កនុងករណីដែល
ធវទិោរបស់ធយើងមាន្ភាពខ្ុសោនពីធោលន្ធោបាយឯកជន្ភាពធន្េះ
ឬមាន្បញ្ញាជាក់ោក់ធសេងធទៀត
ធយើងន្ឹងបញ្ញជក់ពីភាពខ្ុសោនទា ំងធនាេះធៅកនុង
ដសនកបដន្ែ មជាក់ោក់មួយធៅធលើធោលន្ធោបាយឯកជន្ភាពធន្េះ។
ធសច្កត ីធោងធៅពាកយ
"ធោលន្ធោបាយឯកជន្ភាព"
ធៅកនុងឯកសារធន្េះ
រ ួមបញ្ចល
ូ ទា ំងដសនកបដន្ែ មធលើធោល
ន្ធោបាយធន្េះសងដែរ ។
ធៅកនុងធោលន្ធោបាយឯកជន្ភាពធន្េះ
“ទិន្នន្័យផ្ទាល់ខ្ល ួន្”
ជាទូ ធៅសំធៅធលើព័តមា
៌ ន្ណ្តមួ យដែលអាច្ធរបើរបាស់បាន្ ធោយផ្ទាល់ ឬធោយរបធោល (ឧ.
ធរបើរ ួមជាមួ យន្ឹងរបធេទទិន្នន្័យធសេងធទៀតដែលធយើងអាច្ច្ូ លធរបើរបាស់បាន្)
ធែើមបីកណ
ំ ត់អតត សញ្ញាណបុេគល (ឧទាហរណ៍ “ បុេគលដែលទាក់ទងន្ឹងទិន្នន្័យ ” ) ច្ាប់សតីពី
ោរពារទិន្នន្័យកនុងរស ុកអាច្មាន្ន្ិយមន្័យខ្ុសៗោន
ធហើយរបសិន្ធបើ វ ិសាលភាពដែលន្ិយមន្័យរបស់ធយើងដែល
បាន្ធរបើធៅកនុងធោលន្ធោបាយធន្េះសទុយន្ឹងច្ាប់ ន្ិយមន្័យដែលតឹង រុ៉ឹងជាងន្ឹងរតូវអន្ុវតត ។
I.

ការគ្បើ្បាស់ទិននន័យផ្ទាល់ខ្ល ួន

ធៅកនុងែំធណើរោរោរង្ហររបស់អនកជាមួ យរក ុមហុន្
រក ុមហន្
ុ អាច្ធរបើរបាស់ទន្
ិ ន ន្័យផ្ទាល់ខ្ល ួន្របស់អនក ឬ របស់មន្ុសេធសេងធទៀត សរមាប់ធោលបំណង
ែូ ច្ដែលបាន្កំណត់ធៅកនុងធោលន្ធោបាយឯកជន្ភាពធន្េះ។
ោរធរបើ
របាស់ធន្េះអាច្ធកើតធ ើងធៅធពលដែលអន កសម ័រេច្ិតតសតល់ទិន្នន្័យផ្ទាល់ខ្ល ួន្ដបបធន្េះែល់ធយើង
ឬកនុងករណីចំបាច្់ ធយើងទទួលបាន្ទិន្នន្័យផ្ទាល់ខ្ល ួន្ដបបធន្េះពីភាេីទីបី ឬពីព័ត៌មាន្សាធារណៈ។
ធៅកនុងទំនាក់ទំន្ងរបស់អនកជាមួ យរក ុមហុន្
ឬតាមរយៈោរដែលអន កធរបើធវទិោរបស់ធយើង
ធយើងអាច្ធរបើរបាស់របធេទទិន្នន្័យផ្ទាល់ខ្ល ួន្ខាងធរោម រ ួមមាន្ជាអាទិ៍ ៖
•
•
•
•
•

ព័ត៌មាន្ទំនាក់ទំន្ងផ្ទាល់ខ្ល ួន្ ដែលរ ួមមាន្ធ្មេះ អាសយោាន្ថ្របសណីយ៍ អាសយោាន្អុីដមល
ព័ត៌មាន្លមអ ិតអំពីបណ្ត
ត ញសងគ ម ឬធលខ្ទូ រស័ពារបស់អនក។
ទិន្នន្័យផ្ទាល់ខ្ល ួន្រធសើប ែូ ច្ជាព័ត៌មាន្ទាក់ទងន្ឹងសុខ្ភាពរបស់អនក។
ព័ត៌មាន្ដែលអន កច្ុេះធ្មេះច្ូ លធរបើេណន្ី
រ ួមបញ្ចល
ូ ទា ំង
ID
សរមាប់ច្ុេះធ្មេះច្ូ ល
េណន្ី/អាសយោាន្អុីដមល។ ធ្មេះធលើធអរកង់ ពាកយសមាៃត់កនុងទរមង់មន្
ិ អាច្សាតរមកវ ិញបាន្
ន្ិង/ឬសំណួរ ន្ិងច្ធមល ើយសុវតែ ិភាពរបស់អនក។
ព័ត៌មាន្ទំនាក់ទំន្ងអាជីវកមម
ដែលរ ួមបញ្ចល
ូ ទា ំងព័តមា
៌ ន្អំពម
ី ុខ្របរ
តួ នាទី
ន្ិងព័តមា
៌ ន្អំពន្
ី ិធោជករបស់អនក។
ព័ត៌មាន្ទាក់ទងន្ឹងសញ្ញជតិ
ជន្ជាតិ
អតត សញ្ញាណប័ណណ
ឬព័ត៌មាន្លមអ ិតអំពីលិខ្ិតឆ្ល ងដែន្របស់អនក។
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ព័ត៌មាន្របជាសាស្រសត
ន្ិងច្ំណ្តប់អារមម ណ៍
ដែលរ ួមមាន្ថ្ងៃដខ្ឆ្នំកធំ ណើត
អាយុ
ធេទ
ទីតាំងេូ មិសាស្រសត
សលិតសល
ន្ិងធសវាកមម ដែលអន កច្ូ លច្ិតត
ព័ត៌មាន្អំពីោរទិញទំន្ិញ
ន្ិងព័តមា
៌ ន្រេួ សារ ឬរធបៀបរបបរស់ធៅរបស់អនក។
ព័ត៌មាន្អំពីរបតិបតត ិោរ
ន្ិងព័ត៌មាន្ហិរញ្ា វតថុ
ដែលរ ួមមាន្េណន្ី្នាោរ
ន្ិងព័តមា
៌ ន្លមអ ត
ិ ថ្ន្ប័ណណទូ ទាត់របាក់
ោរទូ ទាត់ដែលអន កធ្វ ើ
ន្ិងទទួ លបាន្
ន្ិងព័តមា
៌ ន្លមអ ត
ិ ធសេងធទៀតថ្ន្សលិតសល
ន្ិងធសវាកមម ដែលអន កបាន្ទិញ
ឬទទួ លបាន្ពីធយើង។
ទិន្នន្័យបធច្េ កធទស ដែលរ ួមមាន្អាសយោាន្ IP អុន្
ី ្ឺណិត របធេទរបព័ន្ធរបតិបតត ិោរ របធេទ
ន្ិងជំនាន្់
browser
ព័តមា
៌ ន្អំពីឧបករណ៍របស់អនក
ន្ិងព័តមា
៌ ន្ដែលរបមូ លបាន្តាមរយៈោរធរបើរបាស់ឃេ
ុ ឃី។
ទិន្នន្័យពីោរធរបើរបាស់
ដែលរ ួមបញ្ចល
ូ ព័តមា
៌ ន្អំពីរធបៀបដែលអន កធរបើធេហទំព័រ
កមម វ ិ្ី
សលិតសល ន្ិងធសវាកមម របស់ធយើង។
ទិន្នន្័យសេពវ សាយទីសារ
ន្ិងទំនាក់ទន្
ំ ង
ដែលរ ួមមាន្ច្ំណូលច្ិតតរបស់អនកសរមាប់ោរទទួ លបាន្សមាារៈសេពវ សាយទីសារពីធយើង
ន្ិងភាេីទីបីរបស់ធយើង ន្ិងច្ំណូលច្ិតតសរមាប់ោរទំនាក់ទន្
ំ ងរបស់អនក។
រ ូបងត
ោរងតសំធ ង
ន្ិងរ ូបភាពរបស់អនកដែលរតូវបាន្ងតធៅធលើទីតាង
ំ របស់ធយើង
ន្ិង/ឬកនុងអំ ុ ងធពលកមម វ ិ្ី របស់ធយើង។
ទិន្នន្័យទីតាំងេូ មិសាស្រសត។
ោរសន្ា នារបស់អនកជាមួ យធយើង
(មិន្ថាតាមរយៈ
Chat
ឬោរធៅទូ រស័ពាធោយផ្ទាល់ធទ)
ធៅធពលអន កធ្វ ទ
ើ ំនាក់ទំន្ងជាមួ យធយើងតាមរយៈបណ្ត
ត ញទំនាក់ទន្
ំ ងរបស់ធយើង ។ ន្ិង
ព័ត៌មាន្ធសេងធទៀតដែលរតូវបាន្អន្ុញ្ញាតធោយច្ាប់ជា្រមាន្
ឬដែលបាន្ជូ ន្ែំណង
ឹ ែល់អនកធៅធពលធ្វ ើរបតិបតត ិោរជាមួ យធយើង។

លុេះរតាដតមាន្ោរហាមឃាត់ធោយច្ាប់ជា្រមាន្
ធយើងន្ឹងជូ ន្ែំណឹងែល់អនក
មុន្ន្ឹងរបមូ លទិន្នន្័យផ្ទាល់ខ្ល ួន្របស់អនក
ន្ិងដសវ ងរកោរយល់រពមភាលមៗរបស់អនក
របសិន្ធបើធយើងរតូវោររបមូ លទិន្នន្័យផ្ទាល់ខ្ល ួន្ដែលរធសើបរបស់អនក។
ធោយសារភាពរតឹមរតូវថ្ន្ទិន្នន្័យផ្ទាល់ខ្ល ួន្របស់អនកភាេធរច្ើន្
អារស័យធៅធលើពត
័ ៌មាន្ដែលអន កសតល់ឱ្យធយើង
សូ ម
ជូ ន្ែំណឹងមកធយើងឱ្យបាន្ឆ្ប់តាមដែលអាច្ធ្វ ើធៅបាន្
របសិន្ធបើមាន្កំហុសណ្តមួ យធៅកនុង
ទិន្នន្័យផ្ទាល់ខ្ល ួន្របស់អនក ឬរបសិន្ធបើមាន្ោរផ្ទលស់បតរទិ
ូ ន្នន្័យផ្ទាល់ខ្ល ួន្របស់អនក។
របសិន្ធបើអនកសតល់ឱ្យធយើងន្ូ វទិន្នន្័យផ្ទាល់ខ្ល ួន្អំពីបេ
ុ គ លធសេងធទៀត
សរមាប់ធោលបំណងជាក់ោក់ណ្តមួ យ
អន ករតូវតំណ្តង
ន្ិងធានា
ថាពួ កធេបាន្ដតងតាំងអន កឱ្យធ្វ ើសកមម ភាពជំន្ួសពួ កធេ ធហើយពួ កធេបាន្យល់រពមថាអន កអាច្៖
•
•
•

សតល់ោរយល់រពមជំន្ួសពួ កធេច្ំធពាេះោរធរបើរបាស់ទន្
ិ ន ន្័យផ្ទាល់ខ្ល ួន្របស់ពួកធេ។
ទទួ លោរជូ ន្ែំណឹងអំពីោរោរពារទិន្នន្័យជំន្ួសពួ កធេ។ ន្ិង
ធានាថាអន កបាន្ទទួ លោរយល់រពមពីពួកធេ
ធែើមបីឱ្យធយើងអាច្រកាទុកទិន្នន្័យផ្ទាល់ខ្ល ួន្របស់ពួកធេ
សិទធិអន្ុញ្ញាតឱ្យធយើងែំធណើរោរទិន្នន្័យផ្ទាល់ខ្ល ួន្របស់ពួកធេ។

ឬមាន្

ជាទូ ធៅ
ធោយសារធវទិោរបស់ធយើងមិន្ធផ្ទោតធលើអន្ីតិជន្
ធយើងមិន្យល់រសបកនុងោរទទួ ល
ទិន្នន្័យផ្ទាល់ខ្ល ួន្ណ្តមួ យដែលទាក់ទងន្ឹងអន្ីតិជន្ធនាេះធ ើយ។ កនុងករណីដែលធសវាកមម ជាក់ោក់
ណ្តមួ យដែលសតល់ធោយធយើងទាមទារឱ្យមាន្ោររបមូ ល
ន្ិងោរែំធណើរោរទិន្នន្័យផ្ទាល់ខ្ល ួន្របស់អន្ីតិជន្
វាន្ឹងរតូវបាន្បញ្ញជក់
ជាពិធសសធៅកនុងឯកសារបដន្ែ មសមរសប ដែលភាជប់ធៅន្ឹងធោលន្ធោបាយឯកជន្ភាពធន្េះ។ កនុង
ករណីដបបធន្េះ ធយើងតរមូវឱ្យមាតាបិតា ឬអាណ្តពោបាលរសបច្ាប់របស់អន្ីតិជន្ទា ំងធនាេះយល់
រពមឱ្យធយើងែំធណើរោរទិន្នន្័យផ្ទាល់ខ្ល ួន្របស់អន្ីតិជន្ធនាេះ។
II.

្បភពននទិននន័យផ្ទាល់ខ្ល ួន

ទិន្នន្័យផ្ទាល់ខ្ល ួន្ដែលធយើងែំធណើរោរេឺទទួ លបាន្ពីរបេពរសបច្ាប់
រ ួមទា ំងរបេពែូ ច្ខាងធរោម៖

ន្ិងមាន្តមាលភាពជាធរច្ើន្

Regional Privacy Policy (Translation for Cambodia)
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
III.

តាមរយៈោរច្ូ លធរបើរបាស់របស់អនក ឬោរធរបើរបាស់ធវទិោរបស់ធយើង។
ធៅធពលអន កច្ូ លរ ួមកនុងោររបោសដសវ ងរកោរសតល់ធសវា
ឬសរមង់តថ្មល របស់ធយើង
ធៅធពលអន កច្ុេះធ្មេះជាមួ យធយើងកនុងនាមជាអន កសតល់ធសវា
ន្ិង/ឬធបើមន្
ិ ែូ ធច្ន េះធទ
ធៅធពលអន កបញ្ជន្
ូ ព័ត៌មាន្មកធយើងធែើមបីច្ូលរ ួមអន្ុវតត លទធកមម របស់ធយើង។
ធៅធពលអន កបធងក ើតេណន្ីជាមួ យធយើង។
ធៅធពលអន ករកធមើល បញ្ញជទិញ ឬជាវសលិតសល ន្ិង/ឬធសវាកមម របស់ធយើង។
ធៅធពលអន កោក់ពាកយច្ូ លរ ួម ន្ិង/ឬច្ូ លរ ួមកនុងោរោំរទអន កជំងឺ ោរោំរទដសនកដងទា ំសុខ្ភាព
ោរច្ូ លរ ួមរបស់អនកជំងឺ ន្ិងកមម វ ិ្ីពត
័ ៌មាន្ធវជជបញ្ញជរបស់ធយើង។
អុីដមល ឬោរធឆ្ល ើយឆ្ល ងណ្តមួ យដែលធយើងទទួ លបាន្ពីអនក។
ធៅធពលដែលអន កទាក់ទងមកធយើង
ន្ិង/ឬភានក់ង្ហរដែលទទួ លសិទធិរបស់ធយើងតាមរយៈរបព័ន្ធសេពវ សាយ
ន្ិងបណ្ត
ត ញទំនាក់ទន្
ំ ងធសេងៗ
ន្ិងទំនាក់ទន្
ំ ងធោយផ្ទាល់
ន្ិងធោយរបធោលណ្តមួ យជាមួ យធយើង។
ធៅធពលបំធពញពាកយសុំ ឬទរមង់ណ្តមួ យសរមាប់របតិបតត ិោរ ឬធោលបំណងធសេងធទៀត។
ធៅធពលអន កច្ូ លរ ួមកនុងរពឹតតិោរណ៍ណ្តមួ យ ោរចប់រង្ហវន្់ ឬោររបកួ តរបដជងដែលធយើងធរៀបច្ំ
ឬធោយរបធោលតាមរយៈភាេីទីបី។
ធៅធពលបំធពញោរសា ង់មតិណ្តមួ យដែលធយើងធសញើធៅអន កសរមាប់ធោលបំណងរសាវរជាវ។
វ ដធែអូ ឬោរងតយកថ្ន្រពឹតតិោរណ៍ ន្ិង/ឬសកមម ភាពធៅកនុងបរ ិធវណរបស់ធយើង។
ទិន្នន្័យពីរបេពដែលមាន្ជាសាធារណៈដែលធយើងរបមូ លបាន្ធោយអន្ុធោមតាមច្ាប់ជា្រ
មាន្ ធពាលេឺទិន្នន្័យដែលអន កបាន្សាយ របវតត ិរ ូបធលើរបព័ន្ធសេពវ សាយសងគ ម បញ្ជ ីរាយធ្មេះ
សាលកសញ្ញា។
ទិន្នន្័យដែលធយើងទទួ លបាន្ធោយរសបច្ាប់ពភា
ី េីទីបីដែលទទួ លសិទធិ រ ួមមាន្ បុដន្ត មិន្កំណត់
រតឹមដតភានក់ង្ហររាយោរណ៍ឥណទាន្
ទីភានក់ង្ហររតួ តពិន្ិតយ
ន្ិងអន្ុវតត ច្ាប់
អន កសតល់ធសវាដងទា ំសុខ្ភាព ន្ិងសាែប័ន្រោាេិបាល ឬសាែប័ន្ពាក់ពន្
័ ធ ន្ឹងរោាេិបាលនានា។
រក ុមហន្
ុ ដែលពាក់ព័ន្ធ
ន្ិង/ឬរក ុមហន្
ុ ដែលទាក់ទងន្ឹងធយើង
អន កធ ោរ
អន កសតល់ធសវាភាេីទីបី ន្ិងថ្ែេូ អាជីវកមម ។
អន កសតល់ធសវាសេពវ សាយទីសារ ឬថ្ែេូ ។ ន្ិង
បញ្ជ ីធ្មេះ ន្ិងអាសយោាន្សរមាប់ធសញើសំបុរត។
មូ លដ្ឋាន្សបច្បាប់ និងគោលបំណងននដំគណើរការទិននន័យផ្ទាល់ខ្ល ួន

ធយើងរតូវដតមាន្មូ លោាន្រសបច្ាប់ធែើមបីែំធណើរោរទិន្នន្័យផ្ទាល់ខ្ល ួន្។
ជា្មម តាធយើងពឹងដសអកធលើមូលោាន្រសប
ច្ាប់ោងធហាច្ណ្តស់មួយកនុងច្ំធណ្តមមូ លោាន្រសបច្ាប់ទា ំងធន្េះធែើមបីែំធណើរោរទិន្នន្័យផ្ទាល់ខ្ល ួ
ន្៖
•
•
•
•
•
•

ធៅធពលដែលធយើងទទួ លបាន្ោរយល់រពមពីបុេគលជាមាេស់ទិន្នន្័យ សរមាប់ធោលបំណងដែល
បាន្បង្ហាញ។
ធៅធពលដែលែំធណើរោរេឺជាធរឿងចំបាច្់
ន្ិងទាក់ទងធៅន្ឹងោរបំធពញកិច្េសន្ោជាមួ យ
បុេគលជាមាេស់ទន្
ិ ន ន្័យ
ឬធែើមបីចត់ វ ិធាន្ោរតាមោរធសន ើសុំរបស់បុេគលជាមាេស់ទិន្នន្័យ
មុន្ធពលច្ុេះកិច្េសន្ោ។
ធៅធពលដែលោរែំធណើរោរទិន្នន្័យផ្ទាល់ខ្ល ួន្េឺជាធរឿងចំបាច្់សរមាប់ោរអន្ុធោមតាមោតពវ
កិច្េសល វូ ច្ាប់ដែលធយើងរតូវអន្ុធោមតាម។
ធៅធពលដែលោរែំធណើរោរទិន្នន្័យផ្ទាល់ខ្ល ួន្
េឺជាធរឿងចំបាច្់ធែើមបីោរពារសលរបធោជន្៍សខា
ំ ន្់ៗថ្ន្បុេគលជាមាេស់ទិន្នន្័យ
រ ួមទា ំងជី វ ិត
ន្ិងសុខ្ភាព។
ធៅធពលដែលោរែំធណើរោរទិន្នន្័យផ្ទាល់ខ្ល ួន្េឺជាធរឿងចំបាច្់
ធែើមបីធឆ្ល ើយតបធៅន្ឹងភាពអាសន្ន ថានក់ជាតិ ឬធែើមបីអន្ុវតត តាមលកខ ខ្ណឌតរមូវថ្ន្សណ្ត
ត ប់ធានប់
ន្ិងសុវតែ ិភាពសាធារណៈ។ ឬ
ធៅធពលដែលោរែំធណើរោរទិន្នន្័យផ្ទាល់ខ្ល ួន្េឺជាធរឿងចំបាច្់
សរមាប់ធោលបំណងថ្ន្សលរបធោជន្៍រសបច្ាប់របស់ធយើង
ភាេីទប
ី ី
ឬភាេីដែលទិន្នន្័យរតូវបាន្បង្ហាញជូ ន្
ធលើក
ដលងដតកនុងករណីដែលសលរបធោជន្៍ទា ំងធនាេះរតូវបាន្បែិធស្ធោយសិទធិ

Regional Privacy Policy (Translation for Cambodia)
ន្ិងធសរ ដភាពជាមូ លោាន្ថ្ន្
បុេគលជាមាេស់ទន្
ិ ន ន្័យដែលតរមូវឱ្យមាន្ោរោរពារធរោមច្ាប់កនុងរស ុក។
ជាទូ ធៅ ធយើងពឹងដសអកធលើោរយល់រពមរបស់បុេគល ធែើមបីែំធណើរោរទិន្នន្័យផ្ទាល់ខ្ល ួន្។ ធលើសពីធន្េះ
តារាងខាងធរោមសធងខ បអំពីធោលបំណងទូធៅមួ យច្ំន្ួន្
ដែលធយើងអាច្ែំធណើរោរទិន្នន្័យផ្ទាល់ខ្ល ួន្ ន្ិងមូ លោាន្ច្ាប់របស់ធយើងសរមាប់ោរធ្វ ើែូធច្ន េះ៖
គោលបំណង
• ធែើមបីបធងក ើត
ន្ិងរេប់រេងេណន្ីរបស់អនក
(របសិន្ធបើអាច្ធ្វ បា
ើ ន្)
• ធែើមបីឱ្យអន កអាច្ច្ូ ល
ឬធរបើរបាស់ធវទិោ
• ធែើមបីសតល់ឱ្យអន កន្ូ វសលិតសល
ន្ិងធសវាកមម របស់ធយើង
រ ួមទា ំងែំធណើរោរោរបញ្ញជទិញ
របស់អនក។
ឺ ូ វោរោំរទ
• ធែើមបីសតល់ែល់អនកជំងន្
ធសវាោំរទដសនកសុខ្ភាព
ោរច្ូ លរ ួមរបស់អនកជំងឺ ន្ិង
ព័ត៌មាន្ឱ្សង រ ួមទា ំងោរសតល់ រេប់
រេង ន្ិងធរៀបច្ំោំរទអន កជំងឺ
ន្ិងកមម វ ិ្ីដងទា ំធៅសាេះ។
• ធែើមបីសតល់ឱ្យអន កន្ូ វោរបញ្ចុេះតថ្មល
របាក់រង្ហវន្់ ោរបងវ ិលសង
ន្ិងោរសតល់ជូន្ធសេងធទៀត
សរមាប់ោរបញ្ញជទិញ ន្ិងោរទិញ
របស់អនក។
• ធែើមបីសតល់ោរោំរទែល់សលិតសល
ន្ិងធសវាកមម របស់ធយើង។
• ធែើមបីទាក់ទង ន្ិងធ្វ ើទនា
ំ ក់ទំន្ងជា
មួ យអន ក
រ ួមទា ំងធឆ្ល ើយតបន្ឹងសំធណើរបស់អនក
ោរសាកសួ រ ន្ិងធែើមបីសតល់ឱ្យអន កន្ូ វ
បច្ចុបបន្ន ភាពថ្ន្សាែន្ភាពបញ្ញជ
ទិញរបស់អនក
• ធែើមបីសតល់ព័ត៌មាន្ ោរជូ ន្ែំណឹង
ន្ិងបច្ចុបបន្ន ភាពនានា
• ធែើមបីបំធពញសំធណើធសេងធទៀតដែលអន
កអាច្ោក់ជូន្មកធយើង

មូ លដ្ឋានច្បាប់
កនុងករណីចំបាច្់
ធយើងជាមួ យអន ក

•

កនុងករណីដែលតរមូវឱ្យអន្ុវតត តាមោតពវ កិច្េសល វូ ច្ា
ប់

•
•

ធែើមបីធោេះរសាយបញ្ញាសុវតែ ិភាពសលិត
សល ឬោរតវា៉ាធលើសលិតសល
ន្ិងធែើមបីទាក់ទង
ន្ិងធ្វ ទ
ើ ំនាក់ទំន្ងជាមួ យអន កទាក់ទ
ងន្ឹងោរង្ហរខាងធលើធន្េះ។
ធែើមបីអន្ុវតត សកមម ភាពដកតរមូវ
ធែើមបីធោេះរសាយវ ិវាទ
ឬធសុើបអធងក តពាកយបណតឹងណ្តមួ យដែ
លអន កបាន្ធ្វ ើ
ឬដែលរតូវបាន្ធ្វ ើរបឆ្ំងន្ឹងអន ក។

ធែើមបីអន្ុវតត កច្
ិ េ សន្ោរបស់

កនុងករណីដែលតរមូវឱ្យអន្ុវតត តាមោតពវ កិច្េសល វូ ច្ា
ប់
កនុងករណីដែលវាជាសលរបធោជន្៍រសបច្ាប់របស់ធយើ
ង
ធែើមបីធានាថាធសវាកមម ដែលធសន ើសុំពីធយើងរតូវបាន្សតល់
ជូ ន្របកបធោយរបសិទធភាព ន្ិងសមរសប

កនុងករណីដែលវាជាសលរបធោជន្៍រសបច្ាប់របស់ធយើ
ង
ធែើមបីធានាថាពាកយបណតឹងរតូវបាន្ធសុើបអធងក ត
ន្ិងធោេះរសាយធោយសមរមយ
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ធែើមបីរាយោរណ៍ពីរពឹតតិោរណ៍អារកក់
ន្ិងសុវតែ ិភាពទាក់ទងន្ឹងសលិតសល
ឬធសវាកមម ណ្តមួ យ។
ធែើមបីដកលមអ ធសវាដងទា ំអន កជំងឺ
ន្ិងសុវតែ ិភាព
ទាក់ទងន្ឹងោរធរបើរបាស់សលិតសល
ឱ្សង
ន្ិងរាល់អន្ត រាេមន្៍ដសនកធវជជសាស្រសត
ន្ិងេិោន្សធស្រង្ហគេះ។
ធែើមបីធលើកកមព ស់សខ្
ុ ភាពសាធារណៈ
ន្ិង
សុវតែ ិភាពទាក់ទងន្ឹងោរធរបើរបាស់ស
លិតសលឱ្សង។
ធែើមបីកណ
ំ ត់រកបញ្ញាទាក់ទងន្ឹងោរ
ធរបើរបាស់សលិតសលឱ្សង
ន្ិងពន្យល់លទធសល
ងមីៗបាន្ទាន្់ធពលធវោ។
ធែើមបីធលើកទឹកច្ិតតែល់ោរធរបើរបាស់ស
លិតសលឱ្សងរបកបធោយសុវតែ ភា
ិ ព
សន្ិទាន្ភាព
ន្ិងោន្់មាន្របសិទធភាព។
ធែើមបីធលើកកមព ស់ោរយល់ែឹង
ោរអប់រំ ន្ិង
ោរបណតុេះបណ្ត
ត លដសនកធវជជសាស្រសត
សត ីពីោរតាមោន្ឥទធិពលឱ្សង ន្ិង
ោរសតល់ព័ត៌មាន្របកបធោយរបសិទធ
ភាពែល់សាធារណជន្

កនុងករណីដែលតរមូវឱ្យអន្ុវតត តាមោតពវ កិច្េសល វូ ច្ា
ប់

ធែើមបីធរៀបច្ំោរវ ិកក យបរត
ន្ិងធ្វ ោ
ើ រទូ ទាត់
ធែើមបីអន្ុវតត វ ិធាន្ោរយកច្ិតតទុកោ
ក់ធលើ
ភាេីទប
ី ី ដែលធយើងធ្វ ើរបតិបតត ិោរជា
មួ យ ែូ ច្ជាអន កលក់
ន្ិងថ្ែេូ អាជីវកមម
សរមាប់មខ្
ុ ង្ហរថ្សាកនុងែូ ច្ជាោររាយ
ោរណ៍ ន្ិងសវន្កមម ន្ិងោររេប់
រេងហាន្ិេ័យ
ធែើមបីរការបតិបតត ិោររបស់ធយើង
ឬរបព័ន្ធ
រេប់រេងទំនាក់ទំន្ងអតិងិជន្
ធែើមបីរកា ន្ិងដងទា ំកំណត់រតារបស់
អតិងិជន្ ឬរក ុមហន្
ុ
ន្ិងោរអេិវឌ្ឍកនុង
ែំធណើរោរអាជីវកមម ្មម តា។
សរមាប់ោររកាកំណត់រតាថ្សាកនុងរប
ស់ធយើង។
សរមាប់ោរធរៀបច្ំ ន្ិងោរអន្ុវតត រាល់
ឯកសារចំបាច្់ កិច្េរពមធរពៀង
ន្ិង/ឬកិច្េសន្ោ
សរមាប់របតិបតត ិោរទូ ធៅ
ន្ិងោរដងទា ំធវទិោ

កនុងករណីដែលតរមូវឱ្យអន្ុវតត តាមោតពវ កិច្េសល វូ ច្ា
ប់

កនុងករណីដែលវាជាសលរបធោជន្៍រសបច្ាប់របស់ធយើ
ង ធែើមបី៖
(a) ធានាថាោរតាមោន្ឥទធិពលឱ្សងរតូវបាន្
អន្ុវតត ន្ិង/ឬ
(b) ធលើកកមព ស់សុខ្ភាព
ន្ិងសុវតែ ិភាពសាធារណៈ

កនុងករណីដែលវាជាសលរបធោជន្៍រសបច្ាប់របស់ធយើ
ង ធែើមបី៖
(a) ធានាបាន្ន្ូ វរបតិបតត ិោរធោយរលូ ន្ថ្ន្អាជីវ
កមម របស់ធយើង ន្ិង/ឬ
(b) រកាកំណត់រតារតឹមរតូវថ្ន្អាជីវកមម របស់ធយើ
ង។
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ធែើមបីបធងក ើត ន្ិងដកលមអ ោរសតល់ជូន្
សលិតសល ន្ិងធសវាកមម របស់ធយើង
តាមរយៈោរ វ ិភាេ
ន្ិងវាយតថ្មល ពត
័ ៌មាន្ដែលធយើងមាន្
ែូ ច្ជាតាមរយៈោរធ្វ ើោរ
វ ិភាេទិន្នន្័យ
ន្ិងោររសាវរជាវទីសារ។
ធែើមបីអេិវឌ្ឍន្៍ បង្ហាញ វាស់ដវង
ន្ិងតាមោន្ោរសាយពាណិជជកមម
(រ ួមមាន្ជាអាទិ៍ ខ្ល ម
ឹ សារ ោរសា ង់មតិ
ន្ិងោរសេពវ សាយធវទិោ ឬសលិតសល
ន្ិងធសវាកមម របស់ធយើង រក ុមហុន្
បុរតសមព ័ន្ធរបស់ធយើង
រក ុមហន្
ុ ពាក់ព័ន្ធ ថ្ែេូ អាជីវកមម
ន្ិងភាេីទីបធី សេងធទៀត)
ន្ិងធែើមបីរបមូ លព័ត៌មាន្អំពអ
ី នក
ន្ិងអំពី
រធបៀបដែលអន កធ្វ ើទនា
ំ ក់ទំន្ងជាមួ
យោរសាយពាណិជជកមម ធនាេះ
ធៅធពលអន កធរបើធវទិោ។

កនុងករណីដែលវាជាសលរបធោជន្៍រសបច្ាប់របស់ធយើ
ង ធែើមបី៖
(a) អេិវឌ្ឍន្៍សលិតសល
ឬោរសតល់ធសវាកមម ងមីៗ
ធែើមបីបំធពញ
តរមូវោររបស់អតិងិជន្របស់ធយើង ន្ិង/ឬ
(b) ដកលមអ បទពិធសា្ន្៍អនកធរបើរបាស់
ធៅធពលធរបើរបាស់សលិតសល
ន្ិងធសវាកមម របស់ធយើង
រ ួមទា ំងោរ
ធរបើរបាស់ធវទិោ។

ធែើមបីអន្ុវតត
ន្ិង/ឬសរមបសរមួ លោរ
រេប់រេងហាន្ិេ័យ ន្ិងោរដកល ងបន្ល ំ
ន្ិងែំធណើរោរទូ ទាត់
ធែើមបីទប់សាកត់ ដសវ ងរក
ឬធសុើបអធងក តោរ
បំពាន្ដែលអាច្ធកើតមាន្
សកមម ភាពខ្ុសច្ាប់
ឬមាតិោរហាមឃាត់ធៅធលើធវទិោ
ធែើមបីអន្ុវតត
ន្ិងពរងឹងោរអន្ុវតត សទ
ិ ធិ
ដែលមាន្ដច្ងកនុងធោលន្ធោបាយ
ឯកជន្ភាពធន្េះ
ឬកិច្េសន្ោណ្តមួ យ។
ធែើមបីអន្ុធោមតាមលកខ ខ្ណឌតរមូវ
ដសនកច្ាប់
ឬបទបបញ្ា តត ិទាក់ទងន្ឹងរបតិបតត ិ
ោរពាណិជជកមម ទា ំងអស់ ែំធណើរោរ
អាជីវកមម ឬសកមម ភាពរបស់ធយើង
ឬោរសតលស
់ លិតសល
ន្ិង/ឬធសវាកមម របស់ធយើង
ន្ិងធែើមបីធ្វ ើោរបង្ហាញធៅធរោមល
កខ ខ្ណឌតរមូវថ្ន្ច្ាប់ បទបបញ្ា តិត
ធសច្កត ីដណនាំ ែីោរបស់តុោោរ
ធោលោរណ៍ដណនាំ សារាច្រ
ឬរកមនានាដែលធយើង
ឬសមាជិកណ្តមួ យថ្ន្រក ុមហុន្របស់
ធយើងរតូវអន្ុវតត ពីធពលមួ យធៅធពល
មួ យ។
សហោរជាមួ យន្ិយតករ
ន្ិងសាែប័ន្អន្ុវតត ច្ាប់

កនុងករណីដែលតរមូវឱ្យអន្ុវតត តាមោតពវ កិច្េសល វូ ច្ា
ប់

ធែើមបីជួយសរមួ លែល់ោរអន្ុវតត ោរពិ
ន្ិតយភាពរតឹមរតូវ ឬោរធសាររទពយ

កនុងករណីដែលតរមូវឱ្យអន្ុវតត តាមោតពវ កិច្េសល វូ ច្ា
ប់

កនុងករណីដែលវាជាសលរបធោជន្៍រសបច្ាប់របស់ធយើ
ង ធែើមបី៖
(a) បង្ហករ
ន្ិងធសុើបអធងក ត វ ិវាទសល វូ ច្ាប់
ោរបំពាន្ដែលអាច្ធកើតមាន្
សកមម ភាពខ្ុសច្ាប់
ឬមាតិោដែល
រតូវបាន្ហាមឃាត់។
(b) អន្ុវតត សទ
ិ ធិកិច្េសន្ោ ន្ិង/ឬ
(c) សហោរជាមួ យន្ិយតករ
ន្ិងសាែប័ន្អន្ុវតត ច្ាប់
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សមបតត ជា
ិ ក់ដសត ង កនុងករណីដែលអាច្
មាន្ោរធសារអាជីវកមម
ឬដែលអាច្រតូវបាន្ធសន ធើ ើង
ឬោរធសារអាជីវកមម ជាក់ដសត ង
មិន្ថាទា ំងរស ុង ឬធោយដសនក
ោរលក់អាជីវកមម ោរជរមេះធចល
ោរទិញយក ោររ ួមបញ្ចល
ូ ោន
ោរបងវ ិលធច្ញ ោរបណ្ត
ត ក់ទន្
ុ រ ួមោន
ោរចត់តាង
ំ
ោរធរៀបច្ំធ ើង វ ិញន្ូ វអាជីវកមម រទពយ
សមបតត ិ ឬភាេហន្
ុ ឬរបតិបតត ោ
ិ រ
រសធែៀងោនរបស់ Zuellig Pharma
•

•

•

•

IV.

ធែើមបីធសញើជូន្អន កន្ូ វព័តមា
៌ ន្
ឬោរអធញ្ជ ើញច្ូ លរ ួមកមវ វ ិ្ី
សិោខសាោ សន្ន ិសទ
ី េំន្ិតសតច្ធសត
ួ
ើម
ន្ិងោរសេពវ សាយ ន្ិង
ោរពិភាកាដែលអន កអាច្ចប់អា
រមម ណ៍
ធែើមបីធរៀបច្ំ ន្ិងរេប់រេងកមវ វ ិ្ី
ន្ិងសមាជរបកបធោយវ ិជាជជីវៈ
រ ួមទា ំងោរ
ច្ូ លរ ួមរបស់អនកធៅកនុងកមម វ ិ្ី
ដបបធន្េះ
ធែើមបីសេពវ សាយ ន្ិងសតល់ព័ត៌មាន្
អំពីធវទិោ សលិតសល
ន្ិងធសវាកមម របស់ធយើង រក ុមហុន្
បុរតសមព ័ន្ធរបស់ធយើង
រក ុមហន្
ុ ពាក់ព័ន្ធ ថ្ែេូ អាជីវកមម
ន្ិងភាេីទីបធី សេងធទៀត ធហើយ
ោរទំនាក់ទំន្ងដបបធន្េះអាច្រតូវបា
ន្សតច្ធសត
ួ
ើមធច្ញពីធយើង
ឬតាមរយៈភាេីទប
ី ី។
ធែើមបីសតល់ោរសាយពាណិជជកមម ធែើមបី
ផ្ទលស់បតរអាកបបកិ
ូ
រ ិោអន្ឡាញ (ឧ.
ធែើមបី
បង្ហាញអន កន្ូ វោរសាយពាណិជជកមម
តាមអុន្
ី ្ឺណិតសរមាប់សលិតសល
ន្ិង/ឬធសវា
កមម ដែលអន កអាច្ចប់អារមម ណ៍
ធោយដសអកធលើអាកបបកិ រ ិោពីមុន្រប
ស់អនក
ន្ិងធែើមបីបង្ហាញអន កន្ូ វោរសាយ
ពាណិជជកមម ន្ិងមាតិោធៅធលើធវទិោ
របព័ន្ធសេពវ សាយសងគ ម)

កនុងរណីដែលវាជាសលរបធោជន្៍រសបច្ាប់របស់ធយើង
កនុងោរធរៀបច្ំរច្នាសមព ័ន្ធសាជីវកមម ធ ើង វ ិញណ្តមួ យ
សរមាប់ោររ ដកច្ធរមើន្
ឬោរធ្វ ើឱ្យអាជីវកមម របស់ធយើងរបធសើរធ ង
ើ

កនុងរណីដែលវាជាសលរបធោជន្៍រសបច្ាប់របស់ធយើង
ន្ិងដសអកធលើោរទទួ លបាន្ោរយល់រពមពីអនក
របសិន្រតូវបាន្តរមូវធៅធរោមច្ាប់ជា្រមាន្
ធែើមបីសតល់ឱ្យអន កន្ូ វព័ត៌មាន្
សេពវ សាយទីសារដែលអន កអាច្ចប់អារមម ណ៍

ផលវ ិបាកននការបដិគសធ ឬការខ្កខានកនុងការផតល់ទន
ិ ន ន័យផ្ទាល់ខ្ល ួន

លុេះរតាដតមាន្ដច្ងធសេងពីធន្េះ
ទិន្នន្័យផ្ទាល់ខ្ល ួន្ដែលបាន្សតល់ឱ្យធយើងេឺធ្វ ធើ ើងធោយសម ័រេច្ិតតទា ំងរស ុង
ធហើយអន ក
មិន្សែ ិតធៅធរោមោតពវ កច្
ិ េ ឬោរបងខ ំណ្តមួ យធែើមបីធ្វ ើែូធច្ន េះធទ។ ធទាេះោងណ្តក៏ធោយ កនុង
ោលៈធទសៈខ្ល េះ
របសិន្ធបើអនកមិន្សតល់ឱ្យធយើងន្ូ វទិន្នន្័យផ្ទាល់ខ្ល ួន្របស់អនក
ែូ ច្ដែលបាន្ពិពណ៌នាធៅកនុងធោលន្ធោបាយឯកជន្ភាពធន្េះធទ
ធយើងន្ឹងមិន្ទទួ លខ្ុសរតូវច្ំធពាេះសលវ ិបាកណ្តមួ យដែលធកើតធ ើងធនាេះធទ។ រ ួមមាន្៖
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V.

ោរដែលធយើងមិន្អាច្សតល់ជូន្អន កន្ូ វសលិតសល
ន្ិង/ឬធសវាកមម ដែលអន កបាន្ធសន ើសុំ
ទា ំងសលិតសល ន្ិង/ឬធសវាកមម សតង់ោរែូ ច្ោន ឬធសេងោនក៏ធោយ។
ោរដែលធយើងមិន្អាច្ច្ុេះធ្មេះអន កសរមាប់កមម វ ិ្ីអនកជំងឺដែលពាក់ព័ន្ធ។
ោរដែលធយើងមិន្អាច្សតល់ជូន្អន កន្ូ វព័ត៌មាន្អំពីសលិតសល ន្ិង/ឬធសវាកមម ដែលអន កច្ង់បាន្
រ ួមទា ំងព័ត៌មាន្អំពីោរបញ្ចុេះតថ្មល
ឬោរសតល់ជូន្ពិធសស
ឬសលិតសល
ន្ិង/ឬធសវាកមម ងមីរបស់ធយើង។
ោរដែលធយើងមិន្អាច្ដកសរមួ លមាតិោថ្ន្ធវទិោធៅតាមច្ំណូលច្ិតតរបស់អនក
ធហើយបទពិធសា្ន្៍របស់អនកកនុងោរធរបើរបាស់ធវទិោធន្េះអាច្ន្ឹងមិន្ រ ដករាយ
ឬមិន្មាន្របធោជន្៍។
ោរដែលធយើងមិន្អាច្បំធពញរបតិបតត ិោរពាក់ពន្
័ ធ ជាមួ យអន ក។ ន្ិង
ោរដែលធយើងមិន្អាច្អន្ុធោមតាមច្ាប់ បទបបញ្ា តត ិជា្រមាន្ ោរដណនាំ ែីោររបស់តុោោរ
ច្ាប់រក ុមហុន្ ធោលោរណ៍ដណនាំ ន្ិង/ឬរកមដែលធយើងរតូវអន្ុវតត ។
ការបង្ហាញទិននន័យផ្ទាល់ខ្ល ួន

ធែើមបីឱ្យធយើងបំធពញធោលបំណងដែលបាន្ធរៀបរាប់ខាងធលើ
ធយើងអាច្ន្ឹងបង្ហាញទិន្នន្័យផ្ទាល់ខ្ល ួន្របស់អនកធៅោន្់ភាេីខាងធរោម រ ួមមាន្ជាអាទិ៍៖
•

•
•
•
•
•
•

•

•

អងគ ភាពធសេងៗធៅកនុងរក ុមថ្ន្រក ុមហន្
ុ របស់ធយើង
(រាប់បញ្ចល
ូ ទា ំងរក ុមហុន្ដែលបធងក ត
ើ ធ ើងនាធពលអនាេត) អាជាញបណណ ឬថ្ែេូ អាជីវកមម រ ួមទា ំង
(របសិន្ធបើពាក់ពន្
័ ធ)
បុេគលិកដែលបាន្ទទួ លសិទធិពអ
ី ន កឧបតែ មាសរមាប់
កមម វ ិ្ីអនកជំងឺដែលអន កបាន្ច្ុេះធ្មេះ។
បុេគលិក
ភានក់ង្ហរ
តំណ្តង
ភាពជាថ្ែេូ
អងគ ភាពបណ្ត
ត ក់ទន្
ុ រ ួមោន
អន កធ ោរ
អន កសតល់ធសវាភាេីទីបី
អន កធ ោរបន្ត
ឬភាេីធសេងធទៀត
ដែលធយើងអាច្រតូវបាន្ចត់ទក
ុ ថាចំបាច្់ កនុងោរសរមួ លោរង្ហររបស់អនកជាមួ យធយើង។
អន កសគត់សគង់ រក ុមហុន្សលិត ន្ិងថ្ែេូ សមព ន្
័ ធ អាជីវកមម ថ្ន្សលិតសល ន្ិង/ឬធសវាកមម របស់ធយើង។
អន កោន្់ោប់ដែលពាក់ព័ន្ធថ្ន្សិទទ
ធិ ីសារថ្ន្សលិតសល ន្ិង/ឬធសវាកមម របស់ធយើង។
ភាេីដែលធយើងមាន្ោតពវ កិច្េរាយោរណ៍អំពប
ី ញ្ញាសុវតែ ិភាព ឬោរតវា៉ាធលើសលិតសល។
ទីរបឹកាដែលមាន្ជំនាញវ ិជាជជីវៈរបស់ធយើង រ ួមមាន្ជាអាទិ៍ ធមធាវ ដ េណធន្យយករ សវន្ករ
ន្ិងទីរបឹកាហិរញ្ា វតថុ
ឬវ ិជាជជីវៈធសេងធទៀតរបស់ធយើង
ដែលរតូវបាន្ចត់តាង
ំ ពាក់
ព័ន្ធន្ឹងអាជីវកមម របស់ធយើង។
បុេគល
អាជាញ្ររោាេិបាល
អាជាញ្រអន្ុវតត ច្ាប់
ន្ិយតករឧសាហកមម
ឬភាេីទប
ី ី ដែលពាក់ពន្
័ ធ ណ្តមួ យធសេងធទៀត
ដែលធយើងមាន្ោតពវ កច្
ិ េ រតូវអន្ុវតត
ឬតរមូវឱ្យធ្វ ើែូធច្ន េះ
ធោយអន្ុធោមតាមច្ាប់ណ្តមួ យ
ឬរបសិន្ធបើធយើងមាន្ជំធន្ឿធោយធសាមេះរតង់ថា
ោរបង្ហាញព័ត៌មាន្ដបបធន្េះេឺចំបាច្់
ធែើមបីដងរកា
ន្ិង/ឬោរពារសិទធិរបស់ធយើង
ន្ិងសលរបធោជន្៍
ឬពាក់ព័ន្ធន្ឹងោរធសុប
ើ អធងក តធលើោរដកល ងបន្ល ំ ោររំធោេបំពាន្ ោរលួ ច្ច្មល ង ោរធេច្
ន្ិងោររំធោេពន្ធ ឬសកមម ភាពខ្ុសច្ាប់ធសេងធទៀត។
អន កទិញសោតន្ុពល ន្ិងអន កពាក់ព័ន្ធធសេងធទៀត កនុងករណីដែលអាច្មាន្ោរធសារអាជីវកមម
ឬដែលអាច្រតូវបាន្ធសន ធើ ើង ឬោរធសារអាជីវកមម ជាក់ដសត ង មិន្ថាទា ំងរស ុង ឬធោយដសនក
ោរលក់អាជីវកមម
ោរជរមេះធចល
ោរទិញយក
ោររ ួមបញ្ចល
ូ ោន
ោរបងវ ិលធច្ញ
ោរបណ្ត
ត ក់ទុន្រ ួមោន ោរចត់តាង
ំ
ោរធរៀបច្ំធ ង
ើ វ ិញថ្ន្អាជីវកមម រទពយសមបតត ិ ឬភាេហន្
ុ
ឬរបតិបតត ិោររសធែៀងោនរបស់ Zuellig Pharma ។ ន្ិង
ភាេីណ្តមួ យធសេងធទៀត ដែលរតូវបាន្ធសន ើសុំ ឬអន្ុញ្ញាតធោយអន ក សរមាប់ធោលបំណងខាងធលើ
ឬធោលបំណងធសេងធទៀតដែលទិន្នន្័យផ្ទាល់ខ្ល ួន្របស់អនករតូវបង្ហាញធៅធពលថ្ន្ោររបមូ ល
ឬធោលបំណងធសេងធទៀតដែលទាក់ទងធោយផ្ទាល់ធៅន្ឹងធោលបំណងណ្តមួ យខាងធលើ។

ភាេីទប
ី ីមាន្ភារកិច្េរសបច្ាប់
កនុងោរែំធណើរោរទិន្នន្័យផ្ទាល់ខ្ល ួន្រសបតាមធោលោរណ៍
ដែលធយើងបាន្បញ្ញជក់។
ភាេីទប
ី ីកទ
៏ ទួ លខ្ុសរតូវតាមសល វូ ច្ាប់សរមាប់ោរធានាទិន្នន្័យផ្ទាល់ខ្ល ួន្
កនុងករមិតសុវតែ ិភាពសមរសបមួ យ
ទាក់ទងន្ឹងច្ាប់ោរពារទិន្នន្័យជា្រមាន្
ន្ិងសត ង់ោរឧសាហកមម ដែលមាន្ោរទទួ លសាគល់ទូលំទូោយ។

Regional Privacy Policy (Translation for Cambodia)
VI.

ការការពារទិននន័យផ្ទាល់ខ្ល ួន

ធយើងធានាថារាល់ោតពវ កិច្េរកាោរសមាៃត់ដែលសមរសប
ន្ិង វ ិធាន្ោរសុវតែ ិភាពបធច្េ កធទស
ន្ិងសាែប័ន្រតូវបាន្បធងក ើតធ ើង ធែើមបីោរពារោរសមាៃត់ ន្ិងសុវតែ ភា
ិ ពថ្ន្ទិន្នន្័យផ្ទាល់ខ្ល ួន្របស់អនក
ដែលរតូវបាន្
របមូ លតាមរយៈវ ិ្ីសាស្រសតធសេងៗដែលបាន្ពិពណ៌នាធៅកនុងធោលន្ធោបាយឯកជន្ភាពធន្េះ
ធែើមបីទប់សាកត់ោរច្ូ លធរបើរបាស់ធោយោមន្ោរអន្ុញ្ញាត
ោរដក
ោរបង្ហាញ
ឬោរែំធណើរោរធោយោមន្ោរអន្ុញ្ញាត
ឬធោយខ្ុសច្ាប់ន្ូវទិន្នន្័យ
ន្ិងព័តមា
៌ ន្ទា ំងធនាេះ
ន្ិងបង្ហករោរបាត់បង់ ឬបំសលិច្បំផ្ទលញធោយថ្ច្ែន្យថ្ន្ព័ត៌មាន្ ន្ិងទិន្នន្័យទា ំងធនាេះ។
វ ិធាន្ោរសុវតែ ិភាពមួ យច្ំន្ួន្ដែលធយើងបាន្ោក់ធច្ញរ ួមមាន្ជាអាទិ៍៖
•
•

•

•

ោររកាទិន្នន្័យផ្ទាល់ខ្ល ួន្របស់អនកធៅកនុងរបព័ន្ធដែលរតូវបាន្ោរពារធោយបណ្ត
ត ញដែលមាន្សុ
វតែ ិភាព។
ោរោក់ោររេប់រេងោរច្ូ លធរបើរបាស់ធោយដសអកធលើតួនាទី
ធែើមបីកណ
ំ ត់ោរច្ូ លធរបើទិន្នន្័យផ្ទាល់ខ្ល ួន្
ដបបធន្េះសរមាប់ដតបុេគលិកដែលមាន្តរមូវោរែឹងពីព័ត៌មាន្ទា ំងធន្េះ
កនុងធោលបំណងអន្ុវតត ភារកិច្េសល វូ ោររបស់ពួកធេ
ន្ិងភាេីទីបីដែលមាន្ោរអន្ុញ្ញាត
ិធាន្ោរសមរសប
ដែលមាន្ោតពវ កិច្េកិច្េសន្ោកនុងោរអន្ុវតត វ
ធែើមបីរកាទិន្នន្័យផ្ទាល់ខ្ល ួន្របស់អនកឱ្យមាន្សុវតែ ិភាព។
រតួ តពិន្ិតយជារបចំន្ូវរបព័ន្ធរបស់ធយើងធែើមបីរកធមើលភាពង្ហយរងធរោេះ
ន្ិងោរវាយរបហារដែលអាច្ធកើត មាន្ ធហើយពិន្ត
ិ យធមើលជារបចំន្ូវោររបមូ លព័តមា
៌ ន្ ោរសទុក
ន្ិងែំធណើរោរអន្ុវតត របស់ធយើង ធែើមបីធ្វ ើ បច្ចុបបន្ន ភាពវ ិធាន្ោរសុវតែ ភា
ិ ពរ ូបវន្ត បធច្េកធទស
ន្ិងសាែប័ន្របស់ធយើង។ ន្ិង
ធសាៀងផ្ទាត់អតត សញ្ញាណរបស់អនកធសន ើសុំ
មុន្ធពលពួ កធេអាច្ច្ូ លធរបើ
ឬដកទិន្នន្័យផ្ទាល់ខ្ល ួន្ដែលពួ កធេមាន្សិទច្
ធិ ូ លធរបើរបាស់រសបច្ាប់ ឬមាន្សិទធិដកដរប។

ោរអន្ុធោមតាមបទបបញ្ា តត ទា
ិ ំងធន្េះន្ឹងរតូវបាន្តរមូវច្ំធពាេះរេប់ភាេីទីបីដែលមាន្ោរអន្ុញ្ញាត
ទា ំងអស់ ដែលអាច្ច្ូ លធរបើទន្
ិ ន ន្័យផ្ទាល់ខ្ល ួន្ែូ ច្ដែលបាន្ពិពណ៌នាខាងធលើ។
VII. សិទធិរបស់អ្នក
អារស័យធលើច្ាប់ោរពារទិន្នន្័យកនុងរបធទសដែលអន ករស់ធៅ ទាក់ទងន្ឹងទិន្នន្័យផ្ទាល់ខ្ល ួន្ដែលអន ក
បាន្ោក់ជូន្ធយើង អន កអាច្មាន្សិទធធិ ៅធពលណ្តក៏បាន្ធែើមបី៖
•
•
•
•
•
•

ធសន ើសុំច្ូលធរបើទន្
ិ ន ន្័យផ្ទាល់ខ្ល ួន្របស់អនកធៅកនុងកំណត់រតារបស់ធយើង។
ធសន ើសុំធ្វ ើោរដកតរមូវទិន្នន្័យផ្ទាល់ខ្ល ួន្របស់អនកធៅកនុងកំណត់រតារបស់ធយើង
កនុងករណីដែល
ព័ត៌មាន្មិន្រតឹមរតូវ ខ្ុស ោមន្បច្ចុបបន្ន ភាព ឬមិន្ធពញធលញ ធៅធពលបញ្ញជក់សុពលភាព
ន្ិងធសាៀងផ្ទាត់ព័តមា
៌ ន្ងមីដែលបាន្សតល់ជូន្។
ធសន ើសុំឱ្យបញ្ឈប់ោរធរបើរបាស់ទិន្នន្័យផ្ទាល់ខ្ល ួន្របស់អនកសរមាប់ធោលបំណងសេពវ សាយទីសារ។
ជំទាស់ន្ឹងោរធរបើរបាស់ទិន្នន្័យផ្ទាល់ខ្ល ួន្របស់អនក
ធសន ើសោ
ុំ ក់ករមិត
ឬកំណត់ោរធរបើរបាស់ទិន្នន្័យផ្ទាល់ខ្ល ួន្របស់អនក ឬធសន ស
ើ ុំោរច្ល័តទិន្នន្័យផ្ទាល់ខ្ល ួន្របស់អនក។
ែកោរយល់រពមរបស់អនកមិន្ឱ្យធយើងបន្ត ធរបើរបាស់ទន្
ិ ន ន្័យផ្ទាល់ខ្ល ួន្របស់អនក។ ន្ិង
ោក់សំធណើ
ឬបត ឹងធៅអាជាញ្រោរពារទិន្នន្័យដែលពាក់ពន្
័ ធ អំពោ
ី ររបមូ ល
ន្ិងោរធរបើរបាស់ទិន្នន្័យផ្ទាល់ខ្ល ួន្របស់អនក។

របសិន្ធបើអនកមាន្បំណងច្ង់អន្ុវតត សិទណ្ត
ធិ មួ យដែលបាន្ធរៀបរាប់ខាងធលើ ធហើយសិទធធិ នាេះរតូវបាន្
ទទួ លសាគល់ធៅកនុងរបធទសរបស់អនក
សូ មសរធសរមកធយើង
ធោយធរបើព័ត៌មាន្
ដែលមាន្ធៅកនុងដសនកទី XIV (ទាក់ទងមកធយើង) ធៅដសនកខាងធរោម។ ទាក់ទងន្ឹងសំធណើសច្
ុំ ូ លធរបើ
ឬធ្វ ើោរដកតរមូវទិន្នន្័យផ្ទាល់ខ្ល ួន្របស់អនកធៅកនុងកំណត់រតារបស់ធយើង
សំធណើដបបធន្េះរតូវដត
ភាជប់មកជាមួ យន្ូ វ
ឯកសារដែលពាក់ព័ន្ធ
តាមោរតរមូវរបស់ធយើង។
អារស័យធលើលកខ ណៈ
ន្ិងភាពរធសើបថ្ន្សំធណើ
ធយើងអាច្តរមូវឱ្យអន កោក់ឯកសារទា ំងធន្េះធោយផ្ទាល់
ពីធពលមួ យធៅធពលមួ យ
ធែើមបីធសាៀងផ្ទាត់អតត សញ្ញាណរបស់អនកធៅន្ឹងអាសយោាន្ដែលមាន្
ធៅកនុងដសនកទី XIV (ទាក់ទងមកធយើង) កនុងដសនកខាងធរោម។ ធយើងន្ឹងធ្វ ោ
ើ រដកតរមូវសមរសប

Regional Privacy Policy (Translation for Cambodia)
ធោយដសអកធលើពត
័ ៌មាន្ដែលអាច្បញ្ញជក់/ធសាៀងផ្ទាត់បាន្ ន្ិងធ្វ ើបច្ចុបបន្ន ភាពតាមអវ ីដែលសតល់ធោយ
អន ក។ សំធណើរបស់អនកក៏អាច្ន្ឹងរតូវបង់ថ្ងលធោយអន្ុធោមតាមលកខ ខ្ណឌច្ាប់ជា្រមាន្។
ទាក់ទងន្ឹងោរែកោរយល់រពម
បាន្សតល់ឱ្យធយើង។

អន កអាច្ែកទា ំងរស ុង

ឬធោយដសនកន្ូ វោរយល់រពមដែលអន ក

អន កអាច្ធសន ើសុំឱ្យធយើងលុបទិន្នន្័យផ្ទាល់ខ្ល ួន្របស់អនក
ធហើយធយើងន្ឹងធរបើកច្
ិ េ ខ្ត
ិ ខ្ំរបឹងដរបងសមធហតុសលធែើមបីអន្ុវតត តាមសំធណើរបស់អនក។
ធទាេះជាោងណ្តក៏ធោយ សូ មច្ងចំថា ធយើងអាច្ន្ឹងរតូវបាន្តរមូវឱ្យរកាទុកព័ត៌មាន្ទា ំងធនាេះ
ន្ិងមិន្លុបវាធចលកនុងរយៈធពលដែលច្ាប់តរមូវ
ឬធែើមបីបំធពញោតពវ កិច្េសល វូ ច្ាប់របស់ធយើង។
ធៅធពលដែលធយើងលុបព័ត៌មាន្ណ្តមួ យ វាន្ឹងរតូវបាន្លុបធច្ញពីមូលោាន្ទិន្នន្័យសកមម បុដន្ត វា
អាច្ធៅមាន្ធៅកនុងបណណសាររបស់ធយើង។ ធយើងក៏អាច្រកាទុកព័តមា
៌ ន្របស់អនកសរមាប់ោរោរពារ
ន្ិងោរដសវ ងរកោរដកល ងបន្ល ំ ឬធោលបំណងរសធែៀងោន។
ោរអន្ុវតត សទ
ិ ធិណ្តមួ យរបស់អនក
ឬោរែកោរយល់រពមែូ ច្ដែលកំណត់ខាងធលើ
េឺធៅកនុងករណីន្ីមួយៗ
ដសអកធលើោររ ៉ឹតបន្ត ឹងដសនកច្ាប់ជា្រមាន្
លកខ ខ្ណឌកិច្េសន្ោ
ន្ិងរយៈធពលសមរសប។ វាក៏អាច្ដសអកធលើថា ធតើវាន្ឹងបេះពាល់ែល់របតិបតត ោ
ិ រអាជីវកមម របស់ធយើង
ន្ិងសមតែ ភាពរបស់ធយើងកនុងោរបំធពញោតពវ កិច្េសល វូ ច្ាប់របស់ធយើងដែរ ឬធទ។
ធោយអន្ុធោមតាមច្ាប់ោរពារទិន្នន្័យដែលអន្ុវតត ច្ំធពាេះធយើង ធយើងក៏អាច្ន្ឹងបែិធស្មិន្ធ្វ ើ
តាមសំធណើរបស់អនកដែរ។
របសិន្ធបើធយើងបែិធស្មិន្អន្ុវតត តាមសំធណើធនាេះ
ធយើងន្ឹងជូ ន្ែំណឹងែល់អនកអំពីោរបែិធស្ ន្ិងធហតុសលសរមាប់ោរបែិធស្របស់ធយើង។
VIII. ការរកាទុកទិននន័យផ្ទាល់ខ្ល ួន
ទិន្នន្័យផ្ទាល់ខ្ល ួន្ដែលអន កសតលម
់ កធយើងន្ឹងរតូវបាន្រកាទុកែរាបណ្តវារតូវបាន្ទាមទារសរមាប់ធោ
លបំណងដែលវារតូវបាន្របមូ ល ឬតាមោរអន្ុញ្ញាតធោយច្ាប់ជា្រមាន្។
ធទាេះបីជារបព័ន្ធរបស់ធយើងរតូវបាន្បធងក ើតធ ង
ើ ធែើមបីអន្ុវតត ែំធណើរោរលុបទិន្នន្័យ
ធោយធោងធៅតាមធោលោរណ៍ដណនាំខាងធលើក៏ធោយ
ក៏ធយើងមិន្អាច្សន្ោបាន្ធទថា
ទិន្នន្័យទា ំងអស់ន្ឹងរតូវបាន្លុបកនុងរយៈធពលជាក់ោក់ណ្តមួ យធនាេះ
ធោយសារអាច្មាន្ឧបសេគ បធច្េ កធទស។
ធៅធពលដែលធយើងដលងរតូវោរធរបើទិន្ន
ន្័យផ្ទាល់ខ្ល ួន្របស់អនក
ទិន្នន្័យធនាេះន្ឹងរតូវបាន្យកធច្ញពីរបព័ន្ធ
ន្ិងកំណត់រតារបស់ធយើង
ឬទុកជាអនាមិក ធែើមបីដលងឱ្យអន កធរបើរបាស់អាច្កំណត់អតត សញ្ញាណរបស់អនកបាន្។
IX.

ការគផារទិននន័យផ្ទាល់ខ្ល ួនឆ្ល ង្បគទស

ធែើមបីសតល់សលិតសល ន្ិងធសវាកមម របស់ធយើង ធយើងអាច្ធសារទិន្នន្័យផ្ទាល់ខ្ល ួន្របស់អនកធៅោន្់សាខា
ន្ិងបុេគលិក
ភានក់ង្ហរ
ន្ិងភាេីទប
ី ី ដែលទទួ លសិទធិធៅកនុងយុតាត្ិោរដែលធយើងធ្វ អា
ើ ជីវកមម
ឬកដន្ល ងដែលធយើងយល់ថាសមរសប
ឬដែលធយើងច្ង់ធ្វ ើ
(លុេះរតាដតមាន្ច្ាប់ជា្រមាន្សតល់កំណត់ខ្ុសពីធន្េះ)
សរមាប់ធោលបំណងដែលមាន្ដច្ងកនុង
ធោលន្ធោបាយឯកជន្ភាពធន្េះ។
ជាពិធសស
ធយើងអាច្ធសារទិន្នន្័យផ្ទាល់ខ្ល ួន្របស់
អន កធៅសាខាធៅបរធទសរបស់ធយើង ដែលអាច្ជាកដន្ល ងសទុកព័តមា
៌ ន្វ ិទោ ន្ិង server របស់ធយើង។
វាអាច្មាន្លទធភាពដែលករមិតថ្ន្ោរោរពារទិន្នន្័យ
ធៅកនុងយុតាត្ិោរធសេងធទៀតមិន្បំធពញតាមតរមូវោរទា ំងរស ុងថ្ន្
ច្ាប់ោរពារទិន្នន្័យកនុងរបធទសដែលអន ករស់ធៅ
បុដន្ត ោរធសារទិន្នន្័យទា ំងអស់រតូវបាន្អន្ុវតត រសបតាមលកខ ខ្ណឌតរមូវថ្ន្ច្ាប់ជា្រមាន្។
X.

តំណភាាប់គៅកាន់គេហទំព័រ ឬកមម វ ិធីគផេងៗ

ធវទិោអាច្មាន្តំណភាជប់ធៅោន្់
ន្ិងមកពីធេហទំព័រ
ន្ិងកមម វ ិ្ីថ្ន្បណ្ត
ត ញថ្ែេូ របស់ធយើង
អន កសាយពាណិជជកមម
អន កឧបតែ មាកមម វ ិ្ីអនកជំងឺ
ន្ិង/ឬភាេីទប
ី ីធសេងធទៀត។
របសិន្ធបើអនកច្ុច្ធលើតណ
ំ ភាជប់ធៅោន្់ធេហទំព័រ
ឬកមម វ ិ្ីណ្តមួ យកនុងច្ំធណ្តមកមម វ ិ្ីទា ំងធន្េះ
អន កន្ឹងចកធច្ញពីធវទិោ
ធហើយរតូវបាន្បញ្ជន្
ូ បន្ត ធៅោន្់ធេហទំព័រ
ឬកមម វ ិ្ីដែលអន កបាន្ធរជើសធរ ដសធនាេះ។ ធោយសារធយើងមិន្អាច្រេប់រេងសកមម ភាពរបស់ភាេីទីបី
ធយើងមិន្អាច្ទទួ លយកោរទទួ លខ្ុសរតូវច្ំធពាេះោរធរបើរបាស់ទន្
ិ ន ន្័យផ្ទាល់ខ្ល ួន្របស់អនកធោយភាេី
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ទីបីធនាេះធទ
ធហើយធយើងមិន្អាច្ធានាថាពួ កធេន្ឹងរបោន្់ខាជប់ន្ូវោរអន្ុវតត ឯកជន្ភាពទិន្នន្័យែូ ច្ោនន្ឹងអវ ី
ដែលធយើងអន្ុវតត ធនាេះធទ។
ធយើងធលើកទឹកច្ិតតឱ្យអន កពិន្ិតយធមើលធោលន្ធោបាយឯកជន្ភាពថ្ន្ធេហទំព័រ ឬកមម វ ិ្ីទា ំងធនាេះ
មុន្ធពលសតល់ទន្
ិ ន ន្័យផ្ទាល់ខ្ល ួន្ណ្តមួ យ។
ធយើងក៏អាច្អន្ុញ្ញាតឱ្យអន កច្ុេះធ្មេះច្ូ ល
ធោយធរបើេណន្ីបណ្ត
ត ញសងគ មរបស់អនកដែរ។
របសិន្ធបើអនកធរបើេណន្ីបណ្ត
ត ញសងគ មធែើមបីច្ុេះធ្មេះច្ូ លធរបើ
សូ មច្ងចំថា
អន កដច្ករំ ដលកព័ត៌មាន្របវតត ិរ ូបរបស់អនកជាមួ យធយើង
ធោយដសអកធលើោរកំណត់ថ្ន្បណ្ត
ត ញសងគ មរបស់អនក។
ធយើងធលើកទឹកច្ិតតឱ្យអន កច្ូ លធៅោន្់ធវទិោ
បណ្ត
ត ញសងគ មដែលពាក់ពន្
័ ធ
ន្ិងពិន្ិតយធមើលធោលន្ធោបាយឯកជន្ភាពរបស់បណ្ត
ត ញធនាេះ
ធែើមបីយល់ពីរធបៀបដែលទិន្នន្័យផ្ទាល់ខ្ល ួន្របស់អនករតូវបាន្ដច្ករំ ដលក ន្ិងធរបើរបាស់កនុងបរ ិបទធន្េះ។
XI.

ការផេពវ ផាយទីផារ និង្បមូ លសិន

ធយើងអាច្ធរបើរបាស់ទិន្នន្័យផ្ទាល់ខ្ល ួន្របស់អនកធែើមបីធ្វ ើោរសេពវ សាយទីសារសលិតសល
ធសវាកមម
កមម វ ិ្ី សិោខសាោ សន្ន ិសីទ េំន្ត
ិ សតច្ធសត
ួ
ើម ន្ិងរបមូ សិន្ ន្ិងោរពិភាការបស់ធយើង (ឧទាហរណ៍៖
រក ុមហន្
ុ បុរតសមព ័ន្ធ
ន្ិង/ឬរក ុមហន្
ុ ពាក់ពន្
័ ធ)
ថ្ែេូ អាជីវកមម
អន កឧបតែ មា
ន្ិង/ឬអន កសាយពាណិជជកមម នានា។
ធយើងអាច្សតល់ពត
័ ៌មាន្សេពវ សាយទីសារ
ដបបធន្េះធៅអន កតាមរយៈសារបធង្ហាេះ ោរធៅទូ រសពា អុីដមល សារជាអកេរ (SMS) របព័ន្ធសេពវ សាយ
សងគ ម
ន្ិង/ឬបណ្ត
ត ញទំនាក់ទន្
ំ ងសមរសបធសេងធទៀត
អារស័យតាម
អវ ីដែលអន កបាន្យល់រពមជាមួ យធយើង។
របសិន្ធបើអនកច្ង់បញ្ឈប់ោរែំធណើរោរទិន្នន្័យផ្ទាល់ខ្ល ួន្
របស់អនកសរមាប់ោរសេពវ សាយទីសារ ន្ិងរបមូ សិន្ធសេងៗ អន កអាច្ច្ុច្ធលើតណ
ំ
"Unsubscribe"
ធៅកនុងអុីដមល ឬសារពាក់ព័ន្ធដែលអន កទទួ លបាន្ពីធយើង។ ឬមោងធទៀត អន កអាច្ទាក់ទងមកធយើង
តាមព័ត៌មាន្ ដែលមាន្ធៅដសនកទី XIV (ទាក់ទងមកធយើង) កនុងដសនកខាងធរោម។ សូ មច្ងចំថា ធៅ
ធពលដែលធយើងបាន្ទទួ លសំធណើរបស់អនកធែើមបីឈប់ទទួ លធសវា (Unsubscribe) វាអាច្រតូវោរធពល
ែល់ធៅែប់បួន្
(14)
ថ្ងៃថ្ន្ថ្ងៃធ្វ ើោរ
ធែើមបីឱ្យធយើងែំធណើរោរសំធណើរបស់អនក
ន្ិងធ្វ ប
ើ ច្ចុបបន្ន ភាពធៅកនុងរបព័ន្ធរបស់ធយើង។ ែូ ធច្ន េះ អន កអាច្ធៅដតទទួ លបាន្ព័ត៌មាន្ទំនាក់
ទំន្ងសេពវ សាយទីសារកនុងអំ ុ ងធពលធន្េះ។
សូ មច្ងចំសងដែរថា
ធទាេះបីជាអន កបែិធស្មិន្ទទួ លោរទំនាក់ទំន្ងសេពវ សសាយទីសារក៏ធោយ
អន កធៅដតអាច្
ទទួ លបាន្ោរទំនាក់ទន្
ំ ងរែា បាលពីធយើង ែូ ច្ជាោរបញ្ញជទិញ ឬោរបញ្ញជក់របតិបតត ិោរធសេងធទៀត
ន្ិងោររបោសសំខាន្់ៗដែលមិន្ទាក់ទងន្ឹងោរសេពវ សាយទីសារ។
XII.

ភាសា

កនុងករណីមាន្ភាពមិន្សុីសង្ហវក់ោនរវាងកំដណជាភាសាអង់ធេល ស
ន្ិងកំដណជាភាសាកនុងរស ុកថ្ន្ធោលន្ធោបាយឯកជន្ភាពធន្េះ
រតូវយកកំដណជាភាសាអង់ធេល សជាធោល។
XIII. ការកកក្បគោលនគោបាយឯកជនភាព
Zuellig Pharma រកាសិទធិកនុងោរដកដរប ធ្វ ើបច្ចុបបន្ន ភាព ន្ិង/ឬដកសរមួ លធោលន្ធោបាយ
ឯកជន្ភាពធន្េះធៅធពលណ្តក៏បាន្។
ធយើងន្ឹងចត់ វ ិធាន្ោរសមធហតុសល
ធែើមបីធានាថាោរដកដរបធលើធោលន្ធោបាយឯកជន្ភាពធន្េះរតូវបាន្ជូ ន្ែំណឹង
ធោយោរបធង្ហាេះោរដកដរបទា ំងអស់ោងច្ាស់ធៅធលើធវទិោ
ន្ិងកដន្ល ងធសេង
ធទៀតដែលធយើងយល់ថាសមរមយ សរមាប់រយៈធពលសមរមយមួ យ។ ោរដកដរបធោលន្ធោបាយឯកជន្
ភាពធន្េះន្ឹងមាន្របសិទធភាពភាលមៗ
ធៅធពលដែលវារតូវបាន្ធច្ញសាយធៅធលើធវទិោណ្តមួ យ
ធលើកដលងដតមាន្ោរបញ្ញជក់ធសេងពីធន្េះ។
ធយើងសូ មអធញ្ជ ើញអន កឱ្យពិន្ិតយធមើលធោលន្ធោបាយឯកជន្ភាពធន្េះឱ្យបាន្ញឹកញាប់
ធែើមបីយល់ែឹងអំពីោរដកដរបដែលពាក់ពន្
័ ធ ណ្តមួ យ ជាពិធសសមុន្ធពលអន កសតល់ពត
័ ៌មាន្ណ្តមួ យែល់
ធយើង។
ោរបន្ត ោរច្ូ លធរបើ
ឬោរធរបើរបាស់ធវទិោរបស់អនក
ន្ិង/ឬោរសតល់ទិន្នន្័យផ្ទាល់ខ្ល ួន្
របស់អនកែល់ធយើង
បនាាប់ពោ
ី រដកដរបណ្តមួ យច្ំធពាេះធោលន្ធោបាយឯកជន្ភាពធន្េះ
បង្ហាញពីោរយល់រពមរបស់អនក
ច្ំធពាេះោរអន្ុវតត ដែលបាន្ពិពណ៌នាធៅកនុងធោលន្ធោបាយឯកជន្ភាពដែលបាន្ដកដរបធនាេះ។
របសិន្ធបើអនកមិន្យល់រពមធទ
អន កេួ រដតឈប់ធរបើរបាស់ធវទិោររបស់អនកភាលមៗ
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ឈប់សតល់ទិន្នន្័យផ្ទាល់ខ្ល ួន្របស់អនកណ្តមួ យមកធយើង ធហើយជូ ន្ែំណឹងជាោយលកខ ណ៍អកេរមកធយើង
តាមលកខ ណៈដែលបាន្ពិពណ៌នាធៅកនុងដសនកទី VII (សិទធិរបស់អនក) ន្ិង XIV (ទាក់ទងមកធយើង)។
XIV. ទាក់ទងមកគយើង
សរមាប់ជាឯកសារធោង
អន ករេប់រេង់ទន្
ិ ន ន្័យដែលបាន្រាយកនុងតារាងខាងធរោមជាអន ករេប់រេង់ទិន្នន្័យច្មបងរបស់ធយើង
ធៅកនុងរបធទសដែលធយើងកំពុងធ្វ ើសកមម ភាព
ធទាេះបីជាព័តមាន្ទា ំងធន្េះអាច្ផ្ទលស់បតរធៅតាម
ូ
ធសវាកមម ដែលអន កបាន្ធរបើ
។
របសិន្ធបើអនកមាន្មតិដកលមអ ឬសំណួរអំពធី ោលន្ធោបាយឯកជន្ភាពធន្េះ
ន្ិង វ ិ្ីដែលធយើងរេប់រេងទិន្នន្័យផ្ទាល់ខ្ល ួន្របស់អនក
ឬអន កច្ង់អន្ុវតត សិទណ្ត
ធិ មួ យរបស់អនកខាងធលើ
អន កន្ឹងរតូវតភាជប់ធៅអន ករេប់រេង
ទិន្នន្័យធោយផ្ទាល់បនាាប់ពទ
ី ទួ លបាន្សំណួររបស់អនកធៅកនុងរបធទសរបស់អនក
តាមរយៈទំព័រ
"ទាក់ទងធយើង" ថ្ន្ធេហទំព័ររបស់ធយើង។
្បគទស

អ្ន ក្េប់្េងទិននន័យ

របុយធណ

Zuellig Pharma (B) Sdn Bhd
សាេះធលខ្ 5 ូ តិ៍ធលខ្ 29996 Simpang 607,
Kg Beribi, Jalan Gadong,
Bandar Seri Begawan BE1118,
របធទសរព ុយធណោរ ូសា ឹម

កមពុជា

Zuellig Pharma Ltd
សាេះធលខ្ 266 សល វូ លំ រក ុម 4 េូ មិធរាងច្រក
សង្ហកត់េនំធពញងមី
រាជធាន្ីេនំធពញ របធទសកមពុជា

ហុងកុង

Zuellig Pharma Limited
Suite 608, 6/F., Devon House,
Taikoo Place,
Quarry Bay ទីរក ុងហុងកុង

ឥណ្ត
ឌ

Zuellig Pharma Specialty Solutions (India) Private Limited
35 Chandivali, Off Saki Vihar Road,
Andheri (E),
Mumbai, 400072

ឥណឌធូ ណសុី

PT Anugerah Pharmindo Lestari
Cowell Tower ជាន្់ទី 12
Jl. Senen Raya No. 135,
ទីរក ុងហាោតា ១០៤១០ របធទសឥណឌធូ ន្សុី

មាោវ

Agencia Lei Va Hong Lda.
Rua Doca Dos Holandeses 75,
Ind. Chong Fong,
Fase A, 14/F, A/B

មាធ សុី

Zuellig Pharma Sdn Bhd
No. 15 Persiaran Pasak Bumi,
Seksyen U8,
Perindustrian Bukit Jelutong,
40150 Shah Alam,
Selangor,
របធទសមាធ សុី

Regional Privacy Policy (Translation for Cambodia)

មីោន្់មា

Zuellig Pharma Services Ltd.
បន្ា ប់ 203 អោរ C ខ្ុន្ែូ University Avenue,
សល វូ សាកលវ ិទោល័យងមី
Bahan Township ទីរក ុងយង់ធហាគន្
របធទសមីោន្់មា ១១២០១

ហវ ីលីពីន្

Zuellig Pharma Corporation
Km. 14 West Service Road South Superhighway cor Edison Ave.
Brgy. Sun Valley, Paranaque City,
របធទសហវ ីលព
ី ីន្
Interpharma Solutions Philippines, Inc.
Km. 14 West Service Road South Superhighway cor Edison Ave.
Brgy. Sun Valley, Paranaque City,
របធទសហវ ីលព
ី ីន្
Metro Drug Inc.
Sta. Rosa Estate, Brgy. Macabling,
Sta. Rosa, Laguna,
របធទសហវ ីលព
ី ីន្

សិងាបុ រ ដ

Zuellig Pharma Pte Ltd / Zuellig Pharma Specialty Solutions Group Pte Ltd
15 Changi North Way
#01-01
របធទសសិងាបុ រ ដ 498770

កូ ធរ៉ាខាងតបូង Zuellig Pharma Korea Ltd.
3F, LS Yongsan Tower, 92 Hangangdaero,
Yongsan-gu,
ទីរក ុងធសអូ ល របធទសកូ ធរ៉ា
ថ្តវា៉ាន្់

Zuellig Pharma Inc.
10F, 126 Nanking E. RD. SEC 4,
ទីរក ុងថ្តបុិ ធោេះថ្តវា៉ាន្់

ថ្ង

Zuellig Pharma Limited
8-9/F Ploenchit Center, 2 Sukhumvit Rd.,
Kwaeng Klongtoey, Khet Klongtoey,
បាងកក ១០១១០

ធវៀតណ្តម

Zuellig Pharma Viet Nam Ltd
ូ តិ៍ធលខ្ B3, សល វូ ឧសាហកមម ធលខ្ 4
តំបន្់ឧសាហកមម SaiDong B តំបន្់ Long Bien
ទីរក ុងហាណូយ របធទសធវៀតណ្តម

