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គោលនគោបាយឯកជនភាពរបស់ ZUELLIG PHARMA  
 
ធ វ្ ើបច្ច ុបបន្នភាពច្ងុធរោយថ្ងៃទី៖ 13 ឧសភា 2022 
 
ធោលន្ធោបាយឯកជន្ភាពធន្េះកណំត់ពីរធបៀបដែលអងគភាពធសេងៗធៅកន ុងរកមុហ ុន្ Zuellig 
Pharma (បញ្ជ មីិន្ធពញធលញថ្ន្អងគភាពនានារបស់ធយើងមាន្ធៅដសនកទី XIV (ទាក់ទងមកធយើង) 
ធៅដសនកខាងធរោម) (ដែលតធៅធន្េះរតូវបាន្ធៅជារមួថា "Zuellig Pharma",  "របស់ធយើង” ឬ 
“ធយើង”) កន ុងោរែំធណើរោរទនិ្នន្័យផ្ទា លខ់្ល នួ្ 
ធោយអន្ធុោមតាមច្ាប់ោរពារទនិ្នន្័យដែលធយើងរតូវអន្ុវតតតាម។  
 
ធោលន្ធោបាយឯកជន្ភាពធន្េះបង្ហា ញអំពីោរអន្ុវតតទូធៅរបស់រកមុហ ុន្ ទាក់ទងន្ងឹោររបមូល 
ោរធរបើរបាស ់ ោរបង្ហា ញ (តធៅធន្េះធៅថា "ែំធណើរោរ") ន្ិងោរោរពារទិន្នន្័យផ្ទា ល់ខ្ល នួ្
ដែលអនកសតល់ជូន្តាមរយៈធេហទំព័រ កមមវ ិ្  ី ធវទិោ ទរមង់ សលិតសល ធសវាកមម 
ឬទំព័ររបពន័្ធសេពវសាយសងគមរបស់ធយើង ឬតាមមធ្ោបាយធសេងធទៀត (តធៅធន្េះធៅថា "ធវទោិ") 
ឬធៅធពលអនកទំនាក់ទនំ្ងជាមួយរកមុហ ុន្ ន្ិង/ឬភាន ក់ង្ហរដែលមាន្ោរអន្ុញ្ញា តរបស់រកមុហ ុន្ 
តាមរយៈរបព័ន្ធសេពវសាយ ន្ិងបណ្តត ញទំនាក់ទំន្ងធសេងៗ។ ធោលន្ធោបាយ
ឯកជន្ភាពធន្េះក៏ពន្យល់អពំីសិទធិរបសអ់នក 
ន្ិងជធរមើសដែលមាន្សរមាបអ់នកទាក់ទងន្ឹងោរធរបើរបាស់ សិទធិចូ្លធរបើរបាស់របសអ់នក 
ន្ិងរធបៀបធ វ្ ើបច្ច ុបបន្នភាព ន្ិងដកតរមូវទិន្នន្័យផ្ទា ល់ខ្ល នួ្របស់អនក។ កន ុងករណីដែល
ធវទិោរបស់ធយើងមាន្ភាពខ្ុសោន ពីធោលន្ធោបាយឯកជន្ភាពធន្េះ 
ឬមាន្បញ្ញា ជាក់ោក់ធសេងធទៀត ធយើងន្ឹងបញ្ញជ ក់ពីភាពខ្ុសោន ទាងំធនាេះធៅកន ុង 
ដសនកបដន្ែមជាក់ោកមួ់យធៅធលើធោលន្ធោបាយឯកជន្ភាពធន្េះ។ ធសច្កត ីធោងធៅពាកយ 
"ធោលន្ធោបាយឯកជន្ភាព" ធៅកន ុងឯកសារធន្េះ រមួបញ្ច លូទាងំដសនកបដន្ែមធលើធោល 
ន្ធោបាយធន្េះសងដែរ ។  
 
ធៅកន ុងធោលន្ធោបាយឯកជន្ភាពធន្េះ “ទនិ្នន្័យផ្ទា លខ់្ល នួ្” 
ជាទូធៅសំធៅធលើព័តម៌ាន្ណ្តមួយដែលអាច្ធរបើរបាសប់ាន្ ធោយផ្ទា ល ់ ឬធោយរបធោល (ឧ. 
ធរបើរមួជាមួយន្ងឹរបធេទទិន្នន្័យធសេងធទៀតដែលធយើងអាច្ចូ្លធរបើរបាស់បាន្) 
ធែើមបីកណំត់អតតសញ្ញា ណបុេគល (ឧទាហរណ៍ “ បេុគលដែលទាក់ទងន្ឹងទិន្នន្័យ ” ) ច្ាប់សត ីពី
ោរពារទិន្នន្័យកន ុងរសកុអាច្មាន្ន្ិយមន្័យខ្ុសៗោន  
ធហើយរបសិន្ធបើវសិាលភាពដែលន្ិយមន្័យរបស់ធយើងដែល
បាន្ធរបើធៅកន ុងធោលន្ធោបាយធន្េះសទ ុយន្ឹងច្ាប់ ន្យិមន្័យដែលតឹងរុ៉ឹងជាងន្ងឹរតូវអន្ុវតត។ 
 
I. ការគ្បើ្បាស់ទិននន័យផ្ទា ល់ខ្ល នួ 
 
ធៅកន ុងែំធណើរោរោរង្ហររបស់អនកជាមួយរកមុហ ុន្ 
រកមុហ នុ្អាច្ធរបើរបាស់ទនិ្នន្័យផ្ទា លខ់្ល នួ្របស់អនក ឬ របសម់ន្ុសេធសេងធទៀត សរមាប់ធោលបំណង 
ែូច្ដែលបាន្កណំតធ់ៅកន ុងធោលន្ធោបាយឯកជន្ភាពធន្េះ។ ោរធរបើ
របាស់ធន្េះអាច្ធកើតធ ើងធៅធពលដែលអនកសម ័រេច្តិតសតល់ទិន្នន្័យផ្ទា ល់ខ្ល នួ្ដបបធន្េះែល់ធយើង 
ឬកន ុងករណីចំបាច្់ ធយើងទទួលបាន្ទិន្នន្័យផ្ទា ល់ខ្ល នួ្ដបបធន្េះពីភាេទីីបី ឬពីព័ត៌មាន្សាធារណៈ។  
 
ធៅកន ុងទំនាកទ់ំន្ងរបស់អនកជាមួយរកមុហ ុន្ ឬតាមរយៈោរដែលអនកធរបើធវទិោរបសធ់យើង 
ធយើងអាច្ធរបើរបាស់របធេទទិន្នន្័យផ្ទា ល់ខ្ល នួ្ខាងធរោម រមួមាន្ជាអាទិ៍ ៖ 
 

• ព័ត៌មាន្ទំនាកទ់ំន្ងផ្ទា លខ់្ល នួ្ ដែលរមួមាន្ធ ម្ េះ អាសយោា ន្ថ្របសណីយ៍ អាសយោា ន្អុីដមល 
ព័ត៌មាន្លមអ ិតអពំីបណ្តត ញសងគម ឬធលខ្ទូរស័ពារបសអ់នក។  

• ទិន្នន្័យផ្ទា ល់ខ្ល នួ្រធសើប ែូច្ជាពត័៌មាន្ទាកទ់ងន្ងឹសខុ្ភាពរបសអ់នក។  

• ព័ត៌មាន្ដែលអនកច្ុេះធ ម្ េះចូ្លធរបើេណន្ ី រមួបញ្ច លូទាងំ ID សរមាបច់្ុេះធ ម្ េះចូ្ល
េណន្/ីអាសយោា ន្អុីដមល។ ធ ម្ េះធលើធអរកង ់ ពាកយសមាៃ ត់កន ុងទរមង់មនិ្អាច្សាត រមកវញិបាន្ 
ន្ិង/ឬសំណួរ ន្ងិច្ធមល ើយសុវតែ ិភាពរបស់អនក។  

• ព័ត៌មាន្ទំនាកទ់ំន្ងអាជីវកមម ដែលរមួបញ្ច លូទាងំព័តម៌ាន្អំពមីុខ្របរ តួនាទ ី
ន្ិងព័តម៌ាន្អំពនី្ិធោជករបសអ់នក។ 

• ព័ត៌មាន្ទាក់ទងន្ងឹសញ្ញជ ត ិ ជន្ជាត ិ អតតសញ្ញា ណប័ណណ  
ឬព័ត៌មាន្លមអ ិតអំពីលិខ្ិតឆ្លងដែន្របស់អនក។ 
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• ព័ត៌មាន្របជាសាស្រសត  ន្ងិច្ណំ្តបអ់ារមមណ៍ ដែលរមួមាន្ថ្ងៃដខ្ឆ្ន ំកធំណើត អាយុ ធេទ 
ទីតាំងេូមិសាស្រសត  សលតិសល ន្ិងធសវាកមមដែលអនកចូ្លច្ិតត ពត័៌មាន្អំពីោរទិញទំន្ិញ 
ន្ិងព័តម៌ាន្រេួសារ ឬរធបៀបរបបរសធ់ៅរបសអ់នក។  

• ព័ត៌មាន្អំពីរបតិបតត ិោរ ន្ិងពត័៌មាន្ហិរញ្ា វតថ ុ ដែលរមួមាន្េណន្ី្ នាោរ 
ន្ិងព័តម៌ាន្លមអតិថ្ន្បណ័ណ ទូទាត់របាក់ ោរទូទាត់ដែលអនកធ វ្ ើ ន្ិងទទួលបាន្ 
ន្ិងព័តម៌ាន្លមអតិធសេងធទៀតថ្ន្សលិតសល ន្ិងធសវាកមមដែលអនកបាន្ទិញ 
ឬទទួលបាន្ពីធយើង។  

• ទិន្នន្័យបធច្េកធទស ដែលរមួមាន្អាសយោា ន្ IP អុនី្្ឺណិត របធេទរបពន័្ធ របតិបតត ិោរ របធេទ 
ន្ិងជំនាន្ ់ browser ព័តម៌ាន្អពំីឧបករណ៍របស់អនក 
ន្ិងព័តម៌ាន្ដែលរបមូលបាន្តាមរយៈោរធរបើរបាស់ឃុេឃី។  

• ទិន្នន្័យពីោរធរបើរបាស់ ដែលរមួបញ្ច លូព័តម៌ាន្អពំីរធបៀបដែលអនកធរបើធេហទពំ័រ កមម វ ិ្  ី
សលិតសល ន្ិងធសវាកមមរបស់ធយើង។ 

• ទិន្នន្័យសេពវសាយទីសារ ន្ិងទនំាក់ទនំ្ង 
ដែលរមួមាន្ច្ណូំលច្ិតតរបសអ់នកសរមាប់ោរទទួលបាន្សមាា រៈសេពវសាយទីសារពីធយើង 
ន្ិងភាេីទីបីរបស់ធយើង ន្ិងច្ំណូលច្ិតតសរមាបោ់រទនំាក់ទនំ្ងរបសអ់នក។  

• របូងត ោរងតសំធ ង ន្ងិរបូភាពរបស់អនកដែលរតូវបាន្ងតធៅធលើទីតាងំរបស់ធយើង 
ន្ិង/ឬកន ុងអំ ុងធពលកមម វ ិ្ ី របស់ធយើង។  

• ទិន្នន្័យទតីាំងេូមិសាស្រសត ។  

• ោរសន្ានារបសអ់នកជាមួយធយើង (មិន្ថាតាមរយៈ Chat ឬោរធៅទូរស័ពាធោយផ្ទា ល់ធទ) 
ធៅធពលអនកធ វ្ ើទំនាកទ់ំន្ងជាមួយធយើងតាមរយៈបណ្តត ញទំនាក់ទនំ្ងរបសធ់យើង។ ន្ិង 

• ព័ត៌មាន្ធសេងធទៀតដែលរតូវបាន្អន្ុញ្ញា តធោយច្ាបជ់ា្រមាន្ 
ឬដែលបាន្ជូន្ែំណងឹែល់អនកធៅធពលធ វ្ ើរបតិបតត ិោរជាមួយធយើង។  

 
លុេះរតាដតមាន្ោរហាមឃាត់ធោយច្ាបជ់ា្រមាន្ ធយើងន្ឹងជូន្ែំណឹងែលអ់នក 
មុន្ន្ងឹរបមូលទនិ្នន្័យផ្ទា លខ់្ល នួ្របស់អនក ន្ិងដសវងរកោរយល់រពមភាល មៗរបសអ់នក 
របសិន្ធបើធយើងរតូវោររបមូលទនិ្នន្័យផ្ទា ល់ខ្ល នួ្ដែលរធសើបរបសអ់នក។ 

 
ធោយសារភាពរតឹមរតូវថ្ន្ទិន្នន្័យផ្ទា ល់ខ្ល នួ្របស់អនកភាេធរច្ើន្ 
អារស័យធៅធលើព័ត៌មាន្ដែលអនកសតល់ឱ្យធយើង សូម
ជូន្ែំណឹងមកធយើងឱ្យបាន្ឆ្ប់តាមដែលអាច្ធ វ្ ើធៅបាន្ របសិន្ធបើមាន្កំហុសណ្តមួយធៅកន ុង
ទិន្នន្័យផ្ទា ល់ខ្ល នួ្របស់អនក ឬរបសិន្ធបើមាន្ោរផ្ទល សប់ត រូទិន្នន្័យផ្ទា ល់ខ្ល នួ្របសអ់នក។ 
 
របសិន្ធបើអនកសតល់ឱ្យធយើងនូ្វទនិ្នន្័យផ្ទា ល់ខ្ល នួ្អំពីបេុគលធសេងធទៀត 
សរមាប់ធោលបណំងជាក់ោកណ់្តមួយ អនករតូវតំណ្តង ន្ងិធានា 
ថាពួកធេបាន្ដតងតាំងអនកឱ្យធ វ្ ើសកមមភាពជំនួ្សពួកធេ ធហើយពួកធេបាន្យល់រពមថាអនកអាច្៖ 
 

• សតល់ោរយល់រពមជំនួ្សពួកធេច្ំធពាេះោរធរបើរបាស់ទនិ្នន្័យផ្ទា ល់ខ្ល នួ្របស់ពួកធេ។   

• ទទួលោរជូន្ែំណឹងអពំីោរោរពារទនិ្នន្័យជំនួ្សពួកធេ។ ន្ងិ  

• ធានាថាអនកបាន្ទទួលោរយល់រពមពពួីកធេ 
ធែើមបីឱ្យធយើងអាច្រកាទុកទនិ្នន្័យផ្ទា ល់ខ្ល នួ្របស់ពួកធេ ឬមាន្
សិទធិអន្ុញ្ញា តឱ្យធយើងែំធណើរោរទិន្នន្័យផ្ទា លខ់្ល នួ្របសពួ់កធេ។ 

 
ជាទូធៅ ធោយសារធវទិោរបស់ធយើងមិន្ធផ្ទោ តធលើអន្ីតិជន្ ធយើងមនិ្យល់រសបកន ុងោរទទួល
ទិន្នន្័យផ្ទា ល់ខ្ល នួ្ណ្តមួយដែលទាក់ទងន្ងឹអន្តីិជន្ធនាេះធ ើយ។ កន ុងករណីដែលធសវាកមមជាក់ោក់
ណ្តមួយដែលសតល់ធោយធយើងទាមទារឱ្យមាន្ោររបមូល 
ន្ិងោរែំធណើរោរទនិ្នន្័យផ្ទា លខ់្ល នួ្របស់អន្តីិជន្ វាន្ឹងរតូវបាន្បញ្ញជ ក់
ជាពិធសសធៅកន ុងឯកសារបដន្ែមសមរសប ដែលភាជ ប់ធៅន្ឹងធោលន្ធោបាយឯកជន្ភាពធន្េះ។ កន ុង
ករណីដបបធន្េះ ធយើងតរមូវឱ្យមាតាបតិា ឬអាណ្តពោបាលរសបច្ាប់របស់អន្តីិជន្ទាងំធនាេះយល់
រពមឱ្យធយើងែំធណើរោរទនិ្នន្័យផ្ទា លខ់្ល នួ្របស់អន្តីិជន្ធនាេះ។  
 
II. ្បភពននទិននន័យផ្ទា លខ់្ល នួ  
 
ទិន្នន្័យផ្ទា ល់ខ្ល នួ្ដែលធយើងែំធណើរោរេឺទទួលបាន្ពីរបេពរសបច្ាប់ ន្ិងមាន្តមាល ភាពជាធរច្ើន្ 
រមួទាងំរបេពែូច្ខាងធរោម៖  
 



Regional Privacy Policy (Translation for Cambodia) 

• តាមរយៈោរចូ្លធរបើរបាស់របស់អនក ឬោរធរបើរបាស់ធវទោិរបស់ធយើង។  

• ធៅធពលអនកចូ្លរមួកន ុងោររបោសដសវងរកោរសតល់ធសវា ឬសរមង់តថ្មលរបស់ធយើង 
ធៅធពលអនកច្ុេះធ ម្ េះជាមួយធយើងកន ុងនាមជាអនកសតល់ធសវា ន្ិង/ឬធបើមនិ្ែូធច្នេះធទ 
ធៅធពលអនកបញ្ជ នូ្ព័ត៌មាន្មកធយើងធែើមបចូី្លរមួអន្វុតតលទធកមមរបស់ធយើង។  

• ធៅធពលអនកបធងក ើតេណន្ីជាមួយធយើង។  

• ធៅធពលអនករកធមើល បញ្ញជ ទិញ ឬជាវសលិតសល ន្ិង/ឬធសវាកមមរបសធ់យើង។  

• ធៅធពលអនកោក់ពាកយចូ្លរមួ ន្ិង/ឬចូ្លរមួកន ុងោរោំរទអនកជំងឺ ោរោំរទដសនកដងទាសំខុ្ភាព 
ោរចូ្លរមួរបស់អនកជំង ឺន្ិងកមមវ ិ្ ីព័ត៌មាន្ធវជជបញ្ញជ របស់ធយើង។  

• អុីដមល ឬោរធឆ្ល ើយឆ្លងណ្តមួយដែលធយើងទទួលបាន្ពអីនក។  

• ធៅធពលដែលអនកទាកទ់ងមកធយើង 
ន្ិង/ឬភាន កង់្ហរដែលទទួលសិទធិរបសធ់យើងតាមរយៈរបព័ន្ធសេពវសាយ 
ន្ិងបណ្តត ញទនំាក់ទនំ្ងធសេងៗ ន្ិងទនំាក់ទនំ្ងធោយផ្ទា ល ់
ន្ិងធោយរបធោលណ្តមួយជាមួយធយើង។   

• ធៅធពលបធំពញពាកយសុ ំឬទរមងណ់្តមួយសរមាប់របតបិតត ិោរ ឬធោលបណំងធសេងធទៀត។   

• ធៅធពលអនកចូ្លរមួកន ុងរពឹតត ិោរណ៍ណ្តមួយ ោរចប់រង្ហវ ន្់ ឬោររបកួតរបដជងដែលធយើងធរៀបច្ ំ
ឬធោយរបធោលតាមរយៈភាេទីីបី។  

• ធៅធពលបធំពញោរសាងម់តណិ្តមួយដែលធយើងធសញើធៅអនកសរមាប់ធោលបណំងរសាវរជាវ។   

•  វ ដធែអូ ឬោរងតយកថ្ន្រពឹតត ិោរណ៍ ន្ិង/ឬសកមមភាពធៅកន ុងបរធិវណរបស់ធយើង។ 

• ទិន្នន្័យពីរបេពដែលមាន្ជាសាធារណៈដែលធយើងរបមូលបាន្ធោយអន្ុធោមតាមច្ាប់ជា្រ
មាន្ ធពាលេទឺិន្នន្័យដែលអនកបាន្សាយ របវតត ិរបូធលើរបព័ន្ធសេពវសាយសងគម បញ្ជ ីរាយធ ម្ េះ 
សាល កសញ្ញា ។  

• ទិន្នន្័យដែលធយើងទទួលបាន្ធោយរសបច្ាប់ពភីាេទីីបីដែលទទួលសិទធិ រមួមាន្ ប ុដន្តមិន្កំណត់
រតឹមដតភាន កង់្ហររាយោរណ៍ឥណទាន្ ទភីាន កង់្ហររតួតពនិ្ិតយ ន្ងិអន្ុវតតច្ាប ់
អនកសតល់ធសវាដងទាសំខុ្ភាព ន្ិងសាែ ប័ន្រោា េិបាល ឬសាែ ប័ន្ពាក់ពន័្ធន្ឹងរោា េបិាលនានា។  

• រកមុហ នុ្ដែលពាក់ព័ន្ធ  ន្ិង/ឬរកមុហ នុ្ដែលទាក់ទងន្ឹងធយើង អនកធ  ោរ 
អនកសតល់ធសវាភាេទីីប ីន្ិងថ្ែេូអាជីវកមម។  

• អនកសតល់ធសវាសេពវសាយទីសារ ឬថ្ែេូ។ ន្ងិ  

• បញ្ជ ីធ ម្ េះ ន្ិងអាសយោា ន្សរមាបធ់សញើសំបុរត។  
  

III. មូលដ្ឋា ន្សបច្បាប់ និងគោលបំណងននដំគណើរការទិននន័យផ្ទា លខ់្ល នួ 
 
ធយើងរតូវដតមាន្មូលោា ន្រសបច្ាបធ់ែើមបីែំធណើរោរទនិ្នន្័យផ្ទា លខ់្ល នួ្។ 
ជា្មមតាធយើងពងឹដសអកធលើមូលោា ន្រសប
ច្ាបោ់ ងធហាច្ណ្តសមួ់យកន ុងច្ំធណ្តមមូលោា ន្រសបច្ាប់ទាងំធន្េះធែើមបីែំធណើរោរទិន្នន្័យផ្ទា លខ់្ល ួ
ន្៖ 
 

• ធៅធពលដែលធយើងទទួលបាន្ោរយល់រពមពីបុេគលជាមាេ ស់ទិន្នន្័យ សរមាប់ធោលបំណងដែល
បាន្បង្ហា ញ។ 

• ធៅធពលដែលែំធណើរោរេជឺាធរឿងចំបាច្់ ន្ងិទាក់ទងធៅន្ឹងោរបំធពញកចិ្េសន្ោជាមួយ
បុេគលជាមាេ ស់ទនិ្នន្័យ ឬធែើមបចីត់វធិាន្ោរតាមោរធសន ើសំុរបស់បុេគលជាមាេ ស់ទិន្នន្័យ 
មុន្ធពលច្ុេះកិច្េសន្ោ។ 

• ធៅធពលដែលោរែំធណើរោរទនិ្នន្័យផ្ទា លខ់្ល នួ្េឺជាធរឿងចំបាច្់សរមាប់ោរអន្ុធោមតាមោតពវ
កិច្េសល វូច្ាប់ដែលធយើងរតូវអន្ុធោមតាម។ 

• ធៅធពលដែលោរែំធណើរោរទនិ្នន្័យផ្ទា លខ់្ល នួ្ 
េឺជាធរឿងចបំាច្់ធែើមបីោរពារសលរបធោជន្៍សខំាន្់ៗ ថ្ន្បុេគលជាមាេ សទ់ិន្នន្័យ រមួទាងំជីវតិ 
ន្ិងសុខ្ភាព។ 

• ធៅធពលដែលោរែំធណើរោរទនិ្នន្័យផ្ទា លខ់្ល នួ្េឺជាធរឿងចំបាច្់ 
ធែើមបីធឆ្ល ើយតបធៅន្ឹងភាពអាសន្នថាន កជ់ាតិ ឬធែើមបអីន្ុវតតតាមលកខខ្ណឌ តរមូវថ្ន្សណ្តត ប់ធាន ប់ 
ន្ិងសុវតែ ិភាពសាធារណៈ។ ឬ 

• ធៅធពលដែលោរែំធណើរោរទនិ្នន្័យផ្ទា លខ់្ល នួ្េឺជាធរឿងចំបាច្់ 
សរមាប់ធោលបណំងថ្ន្សលរបធោជន្៍រសបច្ាប់របសធ់យើង ភាេីទបី ី
ឬភាេីដែលទនិ្នន្័យរតូវបាន្បង្ហា ញជូន្ ធលើក
ដលងដតកន ុងករណីដែលសលរបធោជន្៍ទាងំធនាេះរតូវបាន្បែិធស្ធោយសិទធិ 
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ន្ិងធសរ ដភាពជាមូលោា ន្ថ្ន្
បុេគលជាមាេ ស់ទនិ្នន្័យដែលតរមូវឱ្យមាន្ោរោរពារធរោមច្ាប់កន ុងរសកុ។ 

 
ជាទូធៅ ធយើងពងឹដសអកធលើោរយល់រពមរបសប់ុេគល ធែើមបីែំធណើរោរទិន្នន្័យផ្ទា ល់ខ្ល នួ្។ ធលើសពីធន្េះ 
តារាងខាងធរោមសធងខបអំពីធោលបណំងទូធៅមួយច្នួំ្ន្ 
ដែលធយើងអាច្ែំធណើរោរទនិ្នន្័យផ្ទា លខ់្ល នួ្ ន្ិងមូលោា ន្ច្ាប់របស់ធយើងសរមាប់ោរធ វ្ ើែូធច្នេះ៖ 
 

គោលបំណង មូលដ្ឋា នច្បាប់ 

• ធែើមបីបធងក ើត 
ន្ិងរេប់រេងេណន្ីរបស់អនក 
(របសិន្ធបើអាច្ធ វ្ ើបាន្) 

• ធែើមបីឱ្យអនកអាច្ចូ្ល 
ឬធរបើរបាស់ធវទិោ   

• ធែើមបីសតល់ឱ្យអនកនូ្វសលិតសល 
ន្ិងធសវាកមមរបស់ធយើង 
រមួទាងំែំធណើរោរោរបញ្ញជ ទិញ
របស់អនក។ 

• ធែើមបីសតល់ែល់អនកជំងនូឺ្វោរោំរទ 
ធសវាោំរទដសនកសខុ្ភាព 
ោរចូ្លរមួរបស់អនកជំង ឺន្ិង
ព័ត៌មាន្ឱ្សង រមួទាងំោរសតល ់រេប់
រេង ន្ិងធរៀបច្ំោំរទអនកជំងឺ 
ន្ិងកមម វ ិ្ ី ដងទាធំៅសាេះ។ 

• ធែើមបីសតល់ឱ្យអនកនូ្វោរបញ្ច ុ េះតថ្មល 
របាក់រង្ហវ ន្់ ោរបងវ ិលសង 
ន្ិងោរសតល់ជូន្ធសេងធទៀត
សរមាប់ោរបញ្ញជ ទិញ ន្ិងោរទិញ
របសអ់នក។ 

• ធែើមបីសតល់ោរោំរទែល់សលិតសល 
ន្ិងធសវាកមមរបស់ធយើង។ 

• ធែើមបីទាកទ់ង ន្ិងធ វ្ ើទនំាកទ់ំន្ងជា
មួយអនក 
រមួទាងំធឆ្ល ើយតបន្ឹងសំធណើរបសអ់នក 
ោរសាកសួរ ន្ងិធែើមបីសតល់ឱ្យអនកនូ្វ
បច្ច ុបបន្នភាពថ្ន្សាែ ន្ភាពបញ្ញជ  
ទិញរបសអ់នក 

• ធែើមបីសតល់ព័ត៌មាន្ ោរជូន្ែំណឹង 
ន្ិងបច្ច ុបបន្នភាពនានា  

• ធែើមបីបំធពញសធំណើធសេងធទៀតដែលអន
កអាច្ោក់ជូន្មកធយើង 
 

កន ុងករណីចំបាច្់ ធែើមបីអន្ុវតតកចិ្េសន្ោរបស់
ធយើងជាមួយអនក  
 
កន ុងករណីដែលតរមូវឱ្យអន្ុវតតតាមោតពវកិច្េសល វូច្ា
ប ់
 
កន ុងករណីដែលវាជាសលរបធោជន្៍រសបច្ាប់របស់ធយើ
ង 
ធែើមបីធានាថាធសវាកមមដែលធសន ើសុំពីធយើងរតូវបាន្សតល់
ជូន្របកបធោយរបសិទធភាព ន្ិងសមរសប 

• ធែើមបីធោេះរសាយបញ្ញា សុវតែ ិភាពសលតិ
សល ឬោរតវា៉ា ធលើសលិតសល 
ន្ិងធែើមបទីាកទ់ង 
ន្ិងធ វ្ ើទំនាក់ទំន្ងជាមួយអនកទាកទ់
ងន្ឹងោរង្ហរខាងធលើធន្េះ។ 

• ធែើមបីអន្ុវតតសកមមភាពដកតរមូវ 

• ធែើមបីធោេះរសាយវវិាទ 
ឬធសុើបអធងកតពាកយបណត ឹងណ្តមួយដែ
លអនកបាន្ធ វ្ ើ 
ឬដែលរតូវបាន្ធ វ្ ើរបឆ្ំងន្ឹងអនក។ 
 

កន ុងករណីដែលតរមូវឱ្យអន្ុវតតតាមោតពវកិច្េសល វូច្ា
ប ់
 
កន ុងករណីដែលវាជាសលរបធោជន្៍រសបច្ាប់របស់ធយើ
ង ធែើមបីធានាថាពាកយបណត ឹងរតូវបាន្ធសុើបអធងកត 
ន្ិងធោេះរសាយធោយសមរមយ 
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• ធែើមបីរាយោរណ៍ពីរពតឹត ិោរណ៍អារកក់ 
ន្ិងសុវតែ ិភាពទាកទ់ងន្ឹងសលិតសល 
ឬធសវាកមមណ្តមួយ។ 

• ធែើមបីដកលមអធសវាដងទាអំនកជំង ឺ
ន្ិងសុវតែ ិភាព
ទាក់ទងន្ឹងោរធរបើរបាស់សលិតសល
ឱ្សង 
ន្ិងរាល់អន្តរាេមន៍្ដសនកធវជជសាស្រសត  
ន្ិងេិោន្សធស្រង្ហគ េះ។ 

• ធែើមបីធលើកកមពស់សុខ្ភាពសាធារណៈ 
ន្ិង
សុវតែ ិភាពទាកទ់ងន្ឹងោរធរបើរបាស់ស
លិតសលឱ្សង។ 

• ធែើមបីកណំត់រកបញ្ញា ទាក់ទងន្ឹងោរ
ធរបើរបាស់សលិតសលឱ្សង 
ន្ិងពន្យល់លទធសល
ងមីៗបាន្ទាន្់ធពលធវោ។ 

• ធែើមបីធលើកទឹកច្ិតតែល់ោរធរបើរបាស់ស
លិតសលឱ្សងរបកបធោយសុវតែភិាព 
សន្ិទាន្ភាព 
ន្ិងោន្់មាន្របសិទធភាព។ 

• ធែើមបីធលើកកមពស់ោរយល់ែឹង 
ោរអប់រំ ន្ិង
ោរបណត ុ េះបណ្តត លដសនកធវជជសាស្រសត
សត ីពីោរតាមោន្ឥទធិពលឱ្សង ន្ងិ
ោរសតល់ព័ត៌មាន្របកបធោយរបសិទធ
ភាពែល់សាធារណជន្ 
 

កន ុងករណីដែលតរមូវឱ្យអន្ុវតតតាមោតពវកិច្េសល វូច្ា
ប ់
 
កន ុងករណីដែលវាជាសលរបធោជន្៍រសបច្ាប់របស់ធយើ
ង ធែើមបី៖  

(a) ធានាថាោរតាមោន្ឥទធិពលឱ្សងរតូវបាន្
អន្ុវតត ន្ិង/ឬ 

(b) ធលើកកមពស់សុខ្ភាព 
ន្ិងសុវតែ ិភាពសាធារណៈ 

• ធែើមបីធរៀបច្ំោរវកិកយបរត 
ន្ិងធ វ្ ើោរទូទាត ់

• ធែើមបីអន្ុវតត វធិាន្ោរយកច្ិតតទុកោ
ក់ធលើ
ភាេីទបីីដែលធយើងធ វ្ ើរបតិបតត ិោរជា
មួយ ែូច្ជាអនកលក់ 
ន្ិងថ្ែេូអាជីវកមម 

• សរមាប់មខុ្ង្ហរថ្សាកន ុងែូច្ជាោររាយ
ោរណ៍ ន្ិងសវន្កមម ន្ិងោររេប់
រេងហាន្េិ័យ 

• ធែើមបីរការបតបិតត ិោររបស់ធយើង 
ឬរបព័ន្ធ
រេប់រេងទំនាកទ់ំន្ងអតិងិជន្ 

• ធែើមបីរកា ន្ិងដងទាកំណំត់រតារបស់
អតិងិជន្ ឬរកមុហ នុ្ 
ន្ិងោរអេិវឌ្ឍកន ុង
ែំធណើរោរអាជីវកមម្មមតា។ 

• សរមាប់ោររកាកណំត់រតាថ្សាកន ុងរប
ស់ធយើង។ 

• សរមាប់ោរធរៀបច្ំ ន្ិងោរអន្ុវតតរាល់
ឯកសារចំបាច្់ កិច្េរពមធរពៀង 
ន្ិង/ឬកចិ្េសន្ោ  

• សរមាប់របតបិតត ិោរទូធៅ 
ន្ិងោរដងទាធំវទិោ 
 

កន ុងករណីដែលតរមូវឱ្យអន្ុវតតតាមោតពវកិច្េសល វូច្ា
ប ់
 
កន ុងករណីដែលវាជាសលរបធោជន្៍រសបច្ាប់របស់ធយើ
ង ធែើមបី៖ 

(a) ធានាបាន្នូ្វរបតិបតត ិោរធោយរលូន្ថ្ន្អាជីវ
កមមរបស់ធយើង ន្ងិ/ឬ 

(b) រកាកណំត់រតារតមឹរតូវថ្ន្អាជីវកមមរបស់ធយើ
ង។ 
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• ធែើមបីបធងក ើត ន្ិងដកលមអោរសតល់ជូន្
សលិតសល ន្ិងធសវាកមមរបស់ធយើង 
តាមរយៈោរ វភិាេ 
ន្ិងវាយតថ្មលពត័៌មាន្ដែលធយើងមាន្ 
ែូច្ជាតាមរយៈោរធ វ្ ើោរ
 វភិាេទិន្នន្័យ 
ន្ិងោររសាវរជាវទីសារ។  

• ធែើមបីអេិវឌ្ឍន្៍ បង្ហា ញ វាស់ដវង 
ន្ិងតាមោន្ោរសាយពាណិជជកមម 
(រមួមាន្ជាអាទិ៍ ខ្លមឹសារ ោរសាង់មតិ 
ន្ិងោរសេពវសាយធវទោិ ឬសលិតសល 
ន្ិងធសវាកមមរបស់ធយើង រកមុហ ុន្
បុរតសមព ័ន្ធ របសធ់យើង 
រកមុហ នុ្ពាក់ព័ន្ធ  ថ្ែេូអាជីវកមម 
ន្ិងភាេីទីបធីសេងធទៀត) 
ន្ិងធែើមបរីបមូលព័ត៌មាន្អំពអីនក 
ន្ិងអំពី
រធបៀបដែលអនកធ វ្ ើទនំាកទ់ំន្ងជាមួ
យោរសាយពាណិជជកមមធនាេះ 
ធៅធពលអនកធរបើធវទិោ។ 
 

កន ុងករណីដែលវាជាសលរបធោជន្៍រសបច្ាប់របស់ធយើ
ង ធែើមបី៖ 

(a) អេិវឌ្ឍន្៍សលិតសល ឬោរសតល់ធសវាកមមងមីៗ 
ធែើមបីបំធពញ
តរមូវោររបស់អតិងិជន្របស់ធយើង ន្ិង/ឬ 

(b) ដកលមអបទពិធសា្ន្៍អនកធរបើរបាស ់
ធៅធពលធរបើរបាសស់លតិសល 
ន្ិងធសវាកមមរបស់ធយើង រមួទាងំោរ
ធរបើរបាស់ធវទិោ។ 

 

• ធែើមបីអន្ុវតត 
ន្ិង/ឬសរមបសរមួលោរ 
រេប់រេងហាន្េិ័យ ន្ងិោរដកលងបន្ល ំ 
ន្ិងែំធណើរោរទូទាត ់

• ធែើមបីទប់សាក ត់ ដសវងរក 
ឬធសុើបអធងកតោរ
បំពាន្ដែលអាច្ធកើតមាន្ 
សកមមភាពខ្ុសច្ាប់ 
ឬមាតិោរហាមឃាត់ធៅធលើធវទិោ  

• ធែើមបីអន្ុវតត 
ន្ិងពរងឹងោរអន្ុវតតសិទធិ
ដែលមាន្ដច្ងកន ុងធោលន្ធោបាយ
ឯកជន្ភាពធន្េះ 
ឬកិច្េសន្ោណ្តមួយ។  

• ធែើមបីអន្ធុោមតាមលកខខ្ណឌ តរមូវ
ដសនកច្ាប ់
ឬបទបបញ្ាតត ិទាក់ទងន្ឹងរបតិបតត ិ
ោរពាណិជជកមមទាងំអស់ ែំធណើរោរ
អាជីវកមម ឬសកមមភាពរបស់ធយើង 
ឬោរសតលស់លិតសល 
ន្ិង/ឬធសវាកមមរបស់ធយើង 
ន្ិងធែើមបធី វ្ ើោរបង្ហា ញធៅធរោមល
កខខ្ណឌ តរមូវថ្ន្ច្ាប់ បទបបញ្ាតិត 
ធសច្កត ីដណនា ំែីោរបស់តុោោរ 
ធោលោរណដ៍ណនាំ សារាច្រ 
ឬរកមនានាដែលធយើង 
ឬសមាជិកណ្តមួយថ្ន្រកមុហ ុន្របស់
ធយើងរតូវអន្ុវតតពីធពលមួយធៅធពល
មួយ។ 

• សហោរជាមួយន្ិយតករ 
ន្ិងសាែ បន័្អន្ុវតតច្ាប ់
 

កន ុងករណីដែលតរមូវឱ្យអន្ុវតតតាមោតពវកិច្េសល វូច្ា
ប ់
 
កន ុងករណីដែលវាជាសលរបធោជន្៍រសបច្ាប់របស់ធយើ
ង ធែើមបី៖ 

(a) បង្ហក រ ន្ិងធសុើបអធងកតវវិាទសល វូច្ាប ់
ោរបំពាន្ដែលអាច្ធកើតមាន្ 
សកមមភាពខ្ុសច្ាប់ ឬមាតិោដែល
រតូវបាន្ហាមឃាត់។ 

(b) អន្ុវតតសទិធិកិច្េសន្ោ ន្ិង/ឬ  
(c) សហោរជាមួយន្ិយតករ 

ន្ិងសាែ បន័្អន្ុវតតច្ាប ់
 

• ធែើមបីជួយសរមួលែល់ោរអន្ុវតតោរពិ
ន្ិតយភាពរតមឹរតូវ ឬោរធសាររទពយ

កន ុងករណីដែលតរមូវឱ្យអន្ុវតតតាមោតពវកិច្េសល វូច្ា
ប ់
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សមបតតជិាក់ដសតង កន ុងករណីដែលអាច្
មាន្ោរធសារអាជីវកមម 
ឬដែលអាច្រតូវបាន្ធសន ើធ ើង 
ឬោរធសារអាជីវកមមជាក់ដសតង 
មិន្ថាទាងំរសងុ ឬធោយដសនក 
ោរលក់អាជីវកមម ោរជរមេះធចល 
ោរទិញយក ោររមួបញ្ច លូោន  
ោរបងវ ិលធច្ញ ោរបណ្តត ក់ទនុ្រមួោន  
ោរចត់តាងំ 
ោរធរៀបច្ំធ ើងវញិនូ្វអាជីវកមម រទពយ
សមបតត  ិឬភាេហ នុ្ ឬរបតបិតតោិរ
រសធែៀងោន របស់ Zuellig Pharma  
 

 
កន ុងរណីដែលវាជាសលរបធោជន្រ៍សបច្ាប់របសធ់យើង
កន ុងោរធរៀបច្ំរច្នាសមព័ន្ធសាជីវកមមធ ើងវញិណ្តមួយ 
សរមាប់ោររ ដកច្ធរមើន្ 
ឬោរធ វ្ ើឱ្យអាជីវកមមរបស់ធយើងរបធសើរធ ើង  

• ធែើមបីធសញើជូន្អនកនូ្វព័តម៌ាន្ 
ឬោរអធញ្ជ ើញចូ្លរមួកមវ វ ិ្  ី
សិោខ សាោ សន្ន ិសទី េនំ្ិតសត ចួ្ធសតើម 
ន្ិងោរសេពវសាយ ន្ិង
ោរពិភាកាដែលអនកអាច្ចបអ់ា
រមមណ ៍

• ធែើមបីធរៀបច្ ំន្ិងរេប់រេងកមវវ ិ្  ី
ន្ិងសមាជរបកបធោយវជិាជ ជីវៈ 
រមួទាងំោរ
ចូ្លរមួរបសអ់នកធៅកន ុងកមម វ ិ្ ី 
ដបបធន្េះ 

• ធែើមបីសេពវសាយ ន្ងិសតល់ព័ត៌មាន្ 
អំពីធវទិោ សលិតសល 
ន្ិងធសវាកមមរបស់ធយើង រកមុហ ុន្
បុរតសមព ័ន្ធ របសធ់យើង 
រកមុហ នុ្ពាក់ព័ន្ធ  ថ្ែេូអាជីវកមម 
ន្ិងភាេីទីបធីសេងធទៀត ធហើយ
ោរទំនាកទ់ំន្ងដបបធន្េះអាច្រតូវបា
ន្សត ចួ្ធសតើមធច្ញពីធយើង 
ឬតាមរយៈភាេីទបីី។ 

• ធែើមបីសតល់ោរសាយពាណិជជកមមធែើមបី
ផ្ទល ស់បត រូអាកបបកិរោិអន្ឡាញ (ឧ. 
ធែើមបី
បង្ហា ញអនកនូ្វោរសាយពាណិជជកមម
តាមអុនី្្ណឺិតសរមាប់សលិតសល 
ន្ិង/ឬធសវា
កមមដែលអនកអាច្ចប់អារមមណ ៍
ធោយដសអកធលើអាកបបកិរោិពមីុន្រប
ស់អនក 
ន្ិងធែើមបបីង្ហា ញអនកនូ្វោរសាយ
ពាណិជជកមម ន្ិងមាតិោធៅធលើធវទិោ
របព័ន្ធសេពវសាយសងគម)  

 

កន ុងរណីដែលវាជាសលរបធោជន្រ៍សបច្ាប់របសធ់យើង 
ន្ិងដសអកធលើោរទទួលបាន្ោរយល់រពមពីអនក 
របសិន្រតូវបាន្តរមូវធៅធរោមច្ាបជ់ា្រមាន្ 
ធែើមបីសតល់ឱ្យអនកនូ្វព័ត៌មាន្
សេពវសាយទីសារដែលអនកអាច្ចបអ់ារមមណ ៍

 
IV. ផលវបិាកននការបដិគសធ ឬការខ្កខានកន ុងការផតល់ទនិនន័យផ្ទា ល់ខ្ល នួ  
 
លុេះរតាដតមាន្ដច្ងធសេងពីធន្េះ 
ទិន្នន្័យផ្ទា ល់ខ្ល នួ្ដែលបាន្សតល់ឱ្យធយើងេឺធ វ្ ើធ ើងធោយសម ័រេច្ិតតទាងំរសងុ ធហើយអនក
មិន្សែ ិតធៅធរោមោតពវកចិ្េ ឬោរបងខ ំណ្តមួយធែើមបីធ វ្ ើែូធច្នេះធទ។ ធទាេះោ ងណ្តក៏ធោយ កន ុង
ោលៈធទសៈខ្លេះ របសនិ្ធបើអនកមិន្សតល់ឱ្យធយើងនូ្វទិន្នន្័យផ្ទា លខ់្ល នួ្របសអ់នក 
ែូច្ដែលបាន្ពិពណ៌នាធៅកន ុងធោលន្ធោបាយឯកជន្ភាពធន្េះធទ 
ធយើងន្ឹងមិន្ទទួលខ្ុសរតូវច្ំធពាេះសលវបិាកណ្តមួយដែលធកើតធ ើងធនាេះធទ។ រមួមាន្៖ 
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• ោរដែលធយើងមិន្អាច្សតល់ជូន្អនកនូ្វសលិតសល ន្ិង/ឬធសវាកមមដែលអនកបាន្ធសន ើសុ ំ
ទាងំសលិតសល ន្ិង/ឬធសវាកមមសតង់ោរែូច្ោន  ឬធសេងោន ក៏ធោយ។ 

• ោរដែលធយើងមិន្អាច្ច្ុេះធ ម្ េះអនកសរមាប់កមម វ ិ្ អីនកជំងឺដែលពាក់ព័ន្ធ។  

• ោរដែលធយើងមិន្អាច្សតល់ជូន្អនកនូ្វពត័៌មាន្អំពីសលិតសល ន្ិង/ឬធសវាកមមដែលអនកច្ង់បាន្ 
រមួទាងំពត័៌មាន្អំពីោរបញ្ច ុ េះតថ្មល ឬោរសតល់ជូន្ពិធសស ឬសលិតសល 
ន្ិង/ឬធសវាកមមងមីរបស់ធយើង។  

• ោរដែលធយើងមិន្អាច្ដកសរមួលមាតិោថ្ន្ធវទិោធៅតាមច្ណូំលច្តិតរបស់អនក 
ធហើយបទពិធសា្ន្៍របសអ់នកកន ុងោរធរបើរបាស់ធវទិោធន្េះអាច្ន្ងឹមនិ្រ ដករាយ 
ឬមិន្មាន្របធោជន្។៍  

• ោរដែលធយើងមិន្អាច្បធំពញរបតិបតត ិោរពាក់ពន័្ធជាមួយអនក។ ន្ិង  

• ោរដែលធយើងមិន្អាច្អន្ុធោមតាមច្ាប់ បទបបញ្ាតត ិជា្រមាន្ ោរដណនាំ ែីោររបស់តុោោរ 
ច្ាប់រកមុហ ុន្ ធោលោរណ៍ដណនាំ ន្ងិ/ឬរកមដែលធយើងរតូវអន្ុវតត។  

 
V. ការបង្ហា ញទនិនន័យផ្ទា ល់ខ្ល នួ 
 
ធែើមបីឱ្យធយើងបធំពញធោលបំណងដែលបាន្ធរៀបរាប់ខាងធលើ 
ធយើងអាច្ន្ងឹបង្ហា ញទិន្នន្័យផ្ទា លខ់្ល នួ្របស់អនកធៅោន្់ភាេីខាងធរោម រមួមាន្ជាអាទិ៍៖  
 

• អងគភាពធសេងៗធៅកន ុងរកមុថ្ន្រកមុហ នុ្របស់ធយើង 
(រាប់បញ្ច លូទាងំរកមុហ ុន្ដែលបធងក ើតធ ើងនាធពលអនាេត) អាជាញ បណណ  ឬថ្ែេូអាជីវកមម រមួទាងំ 
(របសិន្ធបើពាក់ពន័្ធ ) បុេគលកិដែលបាន្ទទួលសិទធិពអីនកឧបតែមាសរមាប់
កមម វ ិ្ ីអនកជំងឺដែលអនកបាន្ច្ុេះធ ម្ េះ។  

• បុេគលិក ភាន ក់ង្ហរ តណំ្តង ភាពជាថ្ែេូ អងគភាពបណ្តត ក់ទនុ្រមួោន  អនកធ  ោរ 
អនកសតល់ធសវាភាេទីីបី អនកធ  ោរបន្ត  ឬភាេីធសេងធទៀត 
ដែលធយើងអាច្រតូវបាន្ចត់ទកុថាចំបាច្ ់កន ុងោរសរមួលោរង្ហររបសអ់នកជាមួយធយើង។ 

• អនកសគត់សគង ់រកមុហ ុន្សលិត ន្ងិថ្ែេូសមពន័្ធអាជីវកមមថ្ន្សលិតសល ន្ងិ/ឬធសវាកមមរបស់ធយើង។  

• អនកោន្់ោប់ដែលពាក់ព័ន្ធ ថ្ន្សិទធទិីសារថ្ន្សលិតសល ន្ិង/ឬធសវាកមមរបស់ធយើង។  

• ភាេីដែលធយើងមាន្ោតពវកិច្េរាយោរណ៍អំពបីញ្ញា សុវតែ ិភាព ឬោរតវា៉ា ធលើសលិតសល។   

• ទីរបកឹាដែលមាន្ជំនាញវជិាជ ជីវៈរបស់ធយើង រមួមាន្ជាអាទិ៍ ធមធាវ ដ េណធន្យយករ សវន្ករ 
ន្ិងទីរបឹកាហិរញ្ា វតថ ុ ឬវជិាជ ជីវៈធសេងធទៀតរបស់ធយើង ដែលរតូវបាន្ចត់តាងំពាក់
ព័ន្ធន្ឹងអាជីវកមមរបសធ់យើង។  

• បុេគល អាជាញ ្ររោា េបិាល អាជាញ ្រអន្ុវតតច្ាប់ ន្ិយតករឧសាហកមម 
ឬភាេីទបីីដែលពាក់ពន័្ធណ្តមួយធសេងធទៀត ដែលធយើងមាន្ោតពវកចិ្េរតូវអន្ុវតត 
ឬតរមូវឱ្យធ វ្ ើែូធច្នេះ ធោយអន្ុធោមតាមច្ាបណ់្តមួយ 
ឬរបសិន្ធបើធយើងមាន្ជំធន្ឿធោយធសាម េះរតង់ថា ោរបង្ហា ញព័ត៌មាន្ដបបធន្េះេឺចំបាច្ ់
ធែើមបីដងរកា ន្ងិ/ឬោរពារសិទធិរបសធ់យើង ន្ងិសលរបធោជន្ ៍
ឬពាក់ព័ន្ធន្ងឹោរធសុើបអធងកតធលើោរដកលងបន្ល ំ ោររំធោេបំពាន្ ោរលួច្ច្មលង ោរធេច្ 
ន្ិងោររំធោេពន្ធ  ឬសកមមភាពខ្ុសច្ាប់ធសេងធទៀត។ 

• អនកទិញសោត ន្ុពល ន្ិងអនកពាក់ព័ន្ធ ធសេងធទៀត កន ុងករណីដែលអាច្មាន្ោរធសារអាជីវកមម 
ឬដែលអាច្រតូវបាន្ធសន ើធ ើង ឬោរធសារអាជីវកមមជាក់ដសតង មនិ្ថាទាងំរសងុ ឬធោយដសនក 
ោរលក់អាជីវកមម ោរជរមេះធចល ោរទិញយក ោររមួបញ្ច លូោន  ោរបងវ ិលធច្ញ 
ោរបណ្តត ក់ទុន្រមួោន  ោរចត់តាងំ ោរធរៀបច្ំធ ើង វញិថ្ន្អាជីវកមម រទពយសមបតត  ិ ឬភាេហ នុ្ 
ឬរបតបិតត ិោររសធែៀងោន របស ់Zuellig Pharma ។ ន្ិង 

• ភាេីណ្តមួយធសេងធទៀត ដែលរតូវបាន្ធសន ើសុ ំ ឬអន្ុញ្ញា តធោយអនក សរមាបធ់ោលបណំងខាងធលើ 
ឬធោលបណំងធសេងធទៀតដែលទិន្នន្័យផ្ទា ល់ខ្ល នួ្របសអ់នករតូវបង្ហា ញធៅធពលថ្ន្ោររបមូល 
ឬធោលបណំងធសេងធទៀតដែលទាកទ់ងធោយផ្ទា ល់ធៅន្ឹងធោលបំណងណ្តមួយខាងធលើ។  

 
ភាេីទបីីមាន្ភារកិច្េរសបច្ាប ់ កន ុងោរែំធណើរោរទនិ្នន្័យផ្ទា លខ់្ល នួ្រសបតាមធោលោរណ៍ 
ដែលធយើងបាន្បញ្ញជ ក់។ ភាេីទបីីកទ៏ទួលខ្ុសរតូវតាមសល វូច្ាប់សរមាបោ់រធានាទិន្នន្័យផ្ទា ល់ខ្ល នួ្ 
កន ុងករមិតសុវតែ ិភាពសមរសបមួយ ទាកទ់ងន្ឹងច្ាប់ោរពារទនិ្នន្យ័ជា្រមាន្ 
ន្ិងសតងោ់រឧសាហកមមដែលមាន្ោរទទួលសាគ ល់ទូលំទូោយ។  
 
 



Regional Privacy Policy (Translation for Cambodia) 

VI. ការការពារទិននន័យផ្ទា លខ់្ល នួ 
 
ធយើងធានាថារាល់ោតពវកិច្េរកាោរសមាៃ ត់ដែលសមរសប ន្ិងវធិាន្ោរសុវតែ ិភាពបធច្េកធទស 
ន្ិងសាែ បន័្រតូវបាន្បធងក ើតធ ើង ធែើមបោីរពារោរសមាៃ ត់ ន្ិងសុវតែភិាពថ្ន្ទិន្នន្័យផ្ទា ល់ខ្ល នួ្របសអ់នក 
ដែលរតូវបាន្
របមូលតាមរយៈវ ិ្ ីសាស្រសត ធសេងៗដែលបាន្ពិពណ៌នាធៅកន ុងធោលន្ធោបាយឯកជន្ភាពធន្េះ 
ធែើមបីទប់សាក ត់ោរចូ្លធរបើរបាស់ធោយោម ន្ោរអន្ុញ្ញា ត ោរដក ោរបង្ហា ញ 
ឬោរែំធណើរោរធោយោម ន្ោរអន្ុញ្ញា ត ឬធោយខ្សុច្ាប់នូ្វទិន្នន្័យ ន្ិងព័តម៌ាន្ទាងំធនាេះ 
ន្ិងបង្ហក រោរបាតប់ង ់ឬបំសលិច្បំផ្ទល ញធោយថ្ច្ែន្យថ្ន្ព័ត៌មាន្ ន្ងិទនិ្នន្័យទាងំធនាេះ។  
 
 វធិាន្ោរសុវតែ ិភាពមួយច្ំនួ្ន្ដែលធយើងបាន្ោក់ធច្ញរមួមាន្ជាអាទិ៍៖  
 

• ោររកាទនិ្នន្័យផ្ទា លខ់្ល នួ្របស់អនកធៅកន ុងរបពន័្ធ ដែលរតូវបាន្ោរពារធោយបណ្តត ញដែលមាន្សុ
វតែ ិភាព។ 

• ោរោកោ់ររេប់រេងោរចូ្លធរបើរបាស់ធោយដសអកធលើតួនាទ ី
ធែើមបីកណំត់ោរចូ្លធរបើទិន្នន្័យផ្ទា លខ់្ល នួ្
ដបបធន្េះសរមាប់ដតបុេគលិកដែលមាន្តរមូវោរែឹងពីព័ត៌មាន្ទាងំធន្េះ 
កន ុងធោលបំណងអន្ុវតតភារកិច្េសល វូោររបស់ពួកធេ ន្ិងភាេីទីបីដែលមាន្ោរអន្ុញ្ញា ត 
ដែលមាន្ោតពវកិច្េកិច្េសន្ោកន ុងោរអន្ុវតត វធិាន្ោរសមរសប
ធែើមបីរកាទិន្នន្័យផ្ទា ល់ខ្ល នួ្របស់អនកឱ្យមាន្សុវតែ ិភាព។  

• រតួតពនិ្ិតយជារបចំនូ្វរបព័ន្ធ របស់ធយើងធែើមបីរកធមើលភាពង្ហយរងធរោេះ 
ន្ិងោរវាយរបហារដែលអាច្ធកើត មាន្ ធហើយពិន្តិយធមើលជារបចំនូ្វោររបមូលព័តម៌ាន្ ោរសទ ុក 
ន្ិងែំធណើរោរអន្ុវតតរបស់ធយើង ធែើមបីធ វ្ ើ បច្ច ុបបន្នភាពវធិាន្ោរសុវតែភិាពរបូវន្ត  បធច្េកធទស 
ន្ិងសាែ បន័្របស់ធយើង។ ន្ងិ  

• ធសាៀងផ្ទា ត់អតតសញ្ញា ណរបស់អនកធសន ើសុ ំ មុន្ធពលពួកធេអាច្ចូ្លធរបើ 
ឬដកទនិ្នន្័យផ្ទា លខ់្ល នួ្ដែលពួកធេមាន្សិទធចូិ្លធរបើរបាស់រសបច្ាប ់ឬមាន្សទិធិដកដរប។  
 

ោរអន្ុធោមតាមបទបបញ្ាតតទិាងំធន្េះន្ឹងរតូវបាន្តរមូវច្ំធពាេះរេប់ភាេីទីបីដែលមាន្ោរអន្ុញ្ញា ត
ទាងំអស ់ដែលអាច្ចូ្លធរបើទនិ្នន្័យផ្ទា លខ់្ល នួ្ែូច្ដែលបាន្ពិពណ៌នាខាងធលើ។   
 
VII. សិទធ ិរបស់អ្នក  
 
អារស័យធលើច្ាប់ោរពារទិន្នន្័យកន ុងរបធទសដែលអនករស់ធៅ ទាកទ់ងន្ឹងទិន្នន្័យផ្ទា ល់ខ្ល នួ្ដែលអនក
បាន្ោក់ជូន្ធយើង អនកអាច្មាន្សិទធធិៅធពលណ្តកប៏ាន្ធែើមបី៖ 
 

• ធសន ើសុំចូ្លធរបើទនិ្នន្័យផ្ទា លខ់្ល នួ្របស់អនកធៅកន ុងកណំតរ់តារបស់ធយើង។  

• ធសន ើសុំធ វ្ ើោរដកតរមូវទនិ្នន្័យផ្ទា លខ់្ល នួ្របស់អនកធៅកន ុងកំណត់រតារបស់ធយើង កន ុងករណីដែល
ព័ត៌មាន្មិន្រតឹមរតូវ ខ្ុស ោម ន្បច្ច ុបបន្នភាព ឬមនិ្ធពញធលញ ធៅធពលបញ្ញជ ក់សុពលភាព 
ន្ិងធសាៀងផ្ទា ត់ព័តម៌ាន្ងមីដែលបាន្សតល់ជូន្។  

• ធសន ើសុំឱ្យបញ្ឈបោ់រធរបើរបាសទ់ិន្នន្័យផ្ទា ល់ខ្ល នួ្របស់អនកសរមាប់ធោលបណំងសេពវសាយទីសារ។ 

• ជំទាស់ន្ឹងោរធរបើរបាស់ទិន្នន្័យផ្ទា លខ់្ល នួ្របស់អនក ធសន ើសុោំកក់រមតិ 
ឬកំណត់ោរធរបើរបាសទ់ិន្នន្័យផ្ទា ល់ខ្ល នួ្របសអ់នក ឬធសន ើសុំោរច្ល័តទិន្នន្័យផ្ទា ល់ខ្ល នួ្របស់អនក។  

• ែកោរយល់រពមរបសអ់នកមនិ្ឱ្យធយើងបន្តធរបើរបាសទ់និ្នន្័យផ្ទា លខ់្ល នួ្របសអ់នក។ ន្ងិ  

• ោក់សំធណើ ឬបត ឹងធៅអាជាញ ្រោរពារទិន្នន្័យដែលពាក់ពន័្ធអំពោីររបមូល 
ន្ិងោរធរបើរបាស់ទិន្នន្័យផ្ទា លខ់្ល នួ្របសអ់នក។ 
 

របសិន្ធបើអនកមាន្បំណងច្ង់អន្ុវតតសិទធណិ្តមួយដែលបាន្ធរៀបរាប់ខាងធលើ ធហើយសិទធធិនាេះរតូវបាន្
ទទួលសាគ លធ់ៅកន ុងរបធទសរបស់អនក សូមសរធសរមកធយើង ធោយធរបើព័ត៌មាន្ 
ដែលមាន្ធៅកន ុងដសនកទី XIV (ទាក់ទងមកធយើង) ធៅដសនកខាងធរោម។ ទាក់ទងន្ឹងសំធណើសុចូំ្លធរបើ 
ឬធ វ្ ើោរដកតរមូវទិន្នន្័យផ្ទា លខ់្ល នួ្របសអ់នកធៅកន ុងកណំត់រតារបស់ធយើង សធំណើដបបធន្េះរតូវដត 
ភាជ ប់មកជាមួយនូ្វ ឯកសារដែលពាក់ព័ន្ធ  តាមោរតរមូវរបស់ធយើង។ អារស័យធលើលកខណៈ 
ន្ិងភាពរធសើបថ្ន្សធំណើ ធយើងអាច្តរមូវឱ្យអនកោកឯ់កសារទាងំធន្េះធោយផ្ទា ល ់
ពីធពលមួយធៅធពលមួយ ធែើមបីធសាៀងផ្ទា ត់អតតសញ្ញា ណរបស់អនកធៅន្ឹងអាសយោា ន្ដែលមាន្
ធៅកន ុងដសនកទី XIV (ទាក់ទងមកធយើង) កន ុងដសនកខាងធរោម។ ធយើងន្ងឹធ វ្ ើោរដកតរមូវសមរសប



Regional Privacy Policy (Translation for Cambodia) 

ធោយដសអកធលើព័ត៌មាន្ដែលអាច្បញ្ញជ ក់/ធសាៀងផ្ទា ត់បាន្ ន្ិងធ វ្ ើបច្ច ុបបន្នភាពតាមអវ ីដែលសតល់ធោយ
អនក។ សំធណើរបស់អនកក៏អាច្ន្ឹងរតូវបង់ថ្ងលធោយអន្ុធោមតាមលកខខ្ណឌ ច្ាប់ជា្រមាន្។  
 
ទាក់ទងន្ឹងោរែកោរយល់រពម អនកអាច្ែកទាងំរសងុ ឬធោយដសនកនូ្វោរយល់រពមដែលអនក
បាន្សតល់ឱ្យធយើង។  
 
អនកអាច្ធសន ើសុំឱ្យធយើងលបុទិន្នន្័យផ្ទា លខ់្ល នួ្របសអ់នក 
ធហើយធយើងន្ឹងធរបើកចិ្េខ្តិខ្ំរបឹងដរបងសមធហតុសលធែើមបីអន្ុវតតតាមសំធណើរបស់អនក។ 
ធទាេះជាោ ងណ្តក៏ធោយ សូមច្ងចថំា ធយើងអាច្ន្ឹងរតូវបាន្តរមូវឱ្យរកាទុកពត័៌មាន្ទាងំធនាេះ 
ន្ិងមនិ្លុបវាធចលកន ុងរយៈធពលដែលច្ាប់តរមូវ ឬធែើមបីបំធពញោតពវកិច្េសល វូច្ាប់របស់ធយើង។ 
ធៅធពលដែលធយើងលបុព័ត៌មាន្ណ្តមួយ វាន្ងឹរតូវបាន្លុបធច្ញពីមូលោា ន្ទិន្នន្័យសកមម ប ុដន្តវា
អាច្ធៅមាន្ធៅកន ុងបណណសាររបស់ធយើង។ ធយើងក៏អាច្រកាទកុព័តម៌ាន្របសអ់នកសរមាប់ោរោរពារ 
ន្ិងោរដសវងរកោរដកលងបន្ល ំ ឬធោលបំណងរសធែៀងោន ។  
 
ោរអន្ុវតតសទិធិណ្តមួយរបស់អនក ឬោរែកោរយល់រពមែូច្ដែលកំណត់ខាងធលើ 
េឺធៅកន ុងករណីន្ីមួយៗ ដសអកធលើោររ ៉ឹតបន្ត ឹងដសនកច្ាបជ់ា្រមាន្ លកខខ្ណឌ កចិ្េសន្ោ 
ន្ិងរយៈធពលសមរសប។ វាក៏អាច្ដសអកធលើថា ធតើវាន្ងឹប េះពាល់ែល់របតិបតតោិរអាជីវកមមរបស់ធយើង 
ន្ិងសមតែភាពរបសធ់យើងកន ុងោរបំធពញោតពវកិច្េសល វូច្ាប់របសធ់យើងដែរ ឬធទ។  
 
ធោយអន្ធុោមតាមច្ាប់ោរពារទនិ្នន្័យដែលអន្ុវតតច្ំធពាេះធយើង ធយើងកអ៏ាច្ន្ងឹបែិធស្មនិ្ធ វ្ ើ
តាមសំធណើរបសអ់នកដែរ។ របសនិ្ធបើធយើងបែិធស្មិន្អន្ុវតតតាមសំធណើធនាេះ 
ធយើងន្ឹងជូន្ែំណឹងែល់អនកអំពីោរបែិធស្ ន្ិងធហតុសលសរមាបោ់របែិធស្របស់ធយើង។ 
 
VIII. ការរកាទុកទនិនន័យផ្ទា លខ់្ល នួ  
 
ទិន្នន្័យផ្ទា ល់ខ្ល នួ្ដែលអនកសតលម់កធយើងន្ឹងរតូវបាន្រកាទុកែរាបណ្តវារតូវបាន្ទាមទារសរមាប់ធោ
លបំណងដែលវារតូវបាន្របមូល ឬតាមោរអន្ុញ្ញា តធោយច្ាបជ់ា្រមាន្។  
 
ធទាេះបជីារបពន័្ធ របស់ធយើងរតូវបាន្បធងក ើតធ ើងធែើមបអីន្ុវតតែំធណើរោរលុបទនិ្នន្័យ 
ធោយធោងធៅតាមធោលោរណ៍ដណនាំខាងធលើក៏ធោយ ក៏ធយើងមនិ្អាច្សន្ោបាន្ធទថា 
ទិន្នន្័យទាងំអសន់្ឹងរតូវបាន្លបុកន ុងរយៈធពលជាកោ់ក់ណ្តមួយធនាេះ 
ធោយសារអាច្មាន្ឧបសេគបធច្េកធទស។ ធៅធពលដែលធយើងដលងរតូវោរធរបើទិន្ន
ន្័យផ្ទា ល់ខ្ល នួ្របស់អនក ទិន្នន្័យធនាេះន្ងឹរតូវបាន្យកធច្ញពីរបព័ន្ធ  ន្ិងកំណត់រតារបស់ធយើង 
ឬទុកជាអនាមិក ធែើមបីដលងឱ្យអនកធរបើរបាស់អាច្កណំត់អតតសញ្ញា ណរបសអ់នកបាន្។  
 
IX. ការគផារទនិនន័យផ្ទា លខ់្ល នួឆ្លង្បគទស 

 
ធែើមបីសតល់សលិតសល ន្ងិធសវាកមមរបស់ធយើង ធយើងអាច្ធសារទិន្នន្័យផ្ទា ល់ខ្ល នួ្របសអ់នកធៅោន្់សាខា 
ន្ិងបេុគលិក ភាន ក់ង្ហរ ន្ិងភាេីទបីីដែលទទួលសិទធិធៅកន ុងយុតាត ្ិោរដែលធយើងធ វ្ ើអាជីវកមម 
ឬកដន្លងដែលធយើងយល់ថាសមរសប ឬដែលធយើងច្ង់ធ វ្ ើ 
(លុេះរតាដតមាន្ច្ាបជ់ា្រមាន្សតល់កំណត់ខ្ុសពីធន្េះ) សរមាប់ធោលបណំងដែលមាន្ដច្ងកន ុង 
ធោលន្ធោបាយឯកជន្ភាពធន្េះ។ ជាពិធសស ធយើងអាច្ធសារទនិ្នន្័យផ្ទា ល់ខ្ល នួ្របស់
អនកធៅសាខាធៅបរធទសរបស់ធយើង ដែលអាច្ជាកដន្លងសទ ុកព័តម៌ាន្វទិោ ន្ិង server របសធ់យើង។  
វាអាច្មាន្លទធភាពដែលករមតិថ្ន្ោរោរពារទិន្នន្័យ 
ធៅកន ុងយុតាត ្ិោរធសេងធទៀតមិន្បធំពញតាមតរមូវោរទាងំរសងុថ្ន្
ច្ាប់ោរពារទនិ្នន្័យកន ុងរបធទសដែលអនករស់ធៅ 
ប ុដន្តោរធសារទិន្នន្័យទាងំអស់រតូវបាន្អន្ុវតតរសបតាមលកខខ្ណឌ តរមូវថ្ន្ច្ាបជ់ា្រមាន្។  
 
X. តំណភាា ប់គៅកាន់គេហទំព័រ ឬកមម វធិីគផេងៗ  
 
ធវទិោអាច្មាន្តំណភាជ ប់ធៅោន្ ់ ន្ិងមកពីធេហទំព័រ ន្ិងកមមវ ិ្ ីថ្ន្បណ្តត ញថ្ែេូរបស់ធយើង 
អនកសាយពាណិជជកមម អនកឧបតែមាកមម វ ិ្ អីនកជំងឺ ន្ិង/ឬភាេីទបីីធសេងធទៀត។ 
របសិន្ធបើអនកច្ុច្ធលើតណំភាជ ប់ធៅោន្់ធេហទំព័រ ឬកមមវ ិ្ ណី្តមួយកន ុងច្ំធណ្តមកមម វ ិ្ ីទាងំធន្េះ 
អនកន្ងឹចកធច្ញពីធវទិោ ធហើយរតូវបាន្បញ្ជ នូ្បន្តធៅោន្់ធេហទំព័រ 
ឬកមម វ ិ្ ី ដែលអនកបាន្ធរជើសធរ ដសធនាេះ។ ធោយសារធយើងមិន្អាច្រេប់រេងសកមមភាពរបសភ់ាេទីីបី 
ធយើងមិន្អាច្ទទួលយកោរទទួលខ្ុសរតូវច្ធំពាេះោរធរបើរបាស់ទនិ្នន្័យផ្ទា ល់ខ្ល នួ្របស់អនកធោយភាេី



Regional Privacy Policy (Translation for Cambodia) 

ទីបីធនាេះធទ 
ធហើយធយើងមិន្អាច្ធានាថាពួកធេន្ឹងរបោន្ខ់ាជ បនូ់្វោរអន្ុវតតឯកជន្ភាពទិន្នន្័យែូច្ោន ន្ងឹអវ ី
ដែលធយើងអន្ុវតតធនាេះធទ។ 
ធយើងធលើកទកឹច្តិតឱ្យអនកពនិ្ិតយធមើលធោលន្ធោបាយឯកជន្ភាពថ្ន្ធេហទំព័រ ឬកមម វ ិ្ ីទាងំធនាេះ 
មុន្ធពលសតល់ទនិ្នន្័យផ្ទា ល់ខ្ល នួ្ណ្តមួយ។  
 
ធយើងក៏អាច្អន្ុញ្ញា តឱ្យអនកច្ុេះធ ម្ េះចូ្ល ធោយធរបើេណន្ីបណ្តត ញសងគមរបសអ់នកដែរ។ 
របសិន្ធបើអនកធរបើេណន្ីបណ្តត ញសងគមធែើមបីច្ុេះធ ម្ េះចូ្លធរបើ សូមច្ងចំថា 
អនកដច្ករំដលកពត័៌មាន្របវតត ិរបូរបសអ់នកជាមួយធយើង 
ធោយដសអកធលើោរកំណត់ថ្ន្បណ្តត ញសងគមរបស់អនក។ ធយើងធលើកទឹកច្តិតឱ្យអនកចូ្លធៅោន្់ធវទិោ
បណ្តត ញសងគមដែលពាក់ពន័្ធ  ន្ិងពនិ្ិតយធមើលធោលន្ធោបាយឯកជន្ភាពរបសប់ណ្តត ញធនាេះ 
ធែើមបីយល់ពីរធបៀបដែលទនិ្នន្័យផ្ទា ល់ខ្ល នួ្របស់អនករតូវបាន្ដច្ករំដលក ន្ិងធរបើរបាស់កន ុងបរបិទធន្េះ។ 
 
XI. ការផេពវផាយទីផារ និង្បមូលសនិ 
 
ធយើងអាច្ធរបើរបាស់ទិន្នន្័យផ្ទា លខ់្ល នួ្របសអ់នកធែើមបីធ វ្ ើោរសេពវសាយទីសារសលិតសល ធសវាកមម 
កមម វ ិ្ ី សិោខ សាោ សន្ន ិសីទ េំន្តិសត ចួ្ធសតើម ន្ិងរបមូសិន្ ន្ងិោរពិភាការបសធ់យើង (ឧទាហរណ៍៖ 
រកមុហ នុ្បុរតសមព ័ន្ធ  ន្ិង/ឬរកមុហ នុ្ពាក់ពន័្ធ) ថ្ែេូអាជីវកមម អនកឧបតែមា 
ន្ិង/ឬអនកសាយពាណិជជកមមនានា។  ធយើងអាច្សតល់ព័ត៌មាន្សេពវសាយទីសារ
ដបបធន្េះធៅអនកតាមរយៈសារបធង្ហា េះ ោរធៅទូរសពា អុីដមល សារជាអកេរ (SMS) របព័ន្ធសេពវសាយ
សងគម ន្ិង/ឬបណ្តត ញទនំាក់ទនំ្ងសមរសបធសេងធទៀត អារស័យតាម
អវ ីដែលអនកបាន្យល់រពមជាមួយធយើង។ របសិន្ធបើអនកច្ង់បញ្ឈប់ោរែំធណើរោរទនិ្នន្័យផ្ទា លខ់្ល នួ្
របស់អនកសរមាបោ់រសេពវសាយទីសារ ន្ងិរបមូសិន្ធសេងៗ អនកអាច្ច្ចុ្ធលើតណំ "Unsubscribe" 
ធៅកន ុងអុីដមល ឬសារពាក់ព័ន្ធ ដែលអនកទទួលបាន្ពីធយើង។ ឬមោ ងធទៀត អនកអាច្ទាកទ់ងមកធយើង 
តាមព័ត៌មាន្ ដែលមាន្ធៅដសនកទ ីXIV (ទាក់ទងមកធយើង) កន ុងដសនកខាងធរោម។ សូមច្ងចំថា ធៅ
ធពលដែលធយើងបាន្ទទួលសធំណើរបស់អនកធែើមបីឈប់ទទួលធសវា (Unsubscribe) វាអាច្រតូវោរធពល
ែលធ់ៅែប់បួន្ (14) ថ្ងៃថ្ន្ថ្ងៃធ វ្ ើោរ ធែើមបីឱ្យធយើងែំធណើរោរសំធណើរបស់អនក 
ន្ិងធ វ្ ើបច្ច ុបបន្នភាពធៅកន ុងរបព័ន្ធ របស់ធយើង។ ែូធច្នេះ អនកអាច្ធៅដតទទួលបាន្ព័ត៌មាន្ទំនាក់
ទំន្ងសេពវសាយទីសារកន ុងអំ ុងធពលធន្េះ។ សូមច្ងចំសងដែរថា 
ធទាេះបជីាអនកបែិធស្មិន្ទទួលោរទំនាកទ់ំន្ងសេពវសសាយទីសារក៏ធោយ អនកធៅដតអាច្
ទទួលបាន្ោរទនំាក់ទនំ្ងរែាបាលពីធយើង ែូច្ជាោរបញ្ញជ ទិញ ឬោរបញ្ញជ ក់របតិបតត ិោរធសេងធទៀត 
ន្ិងោររបោសសំខាន្់ៗដែលមិន្ទាក់ទងន្ឹងោរសេពវសាយទីសារ។   
 
XII. ភាសា  
 
កន ុងករណីមាន្ភាពមនិ្សុីសង្ហវ ក់ោន រវាងកំដណជាភាសាអង់ធេលស 
ន្ិងកំដណជាភាសាកន ុងរសកុថ្ន្ធោលន្ធោបាយឯកជន្ភាពធន្េះ 
រតូវយកកំដណជាភាសាអង់ធេលសជាធោល។   
 
XIII. ការកកក្បគោលនគោបាយឯកជនភាព  

 
Zuellig Pharma រកាសទិធិកន ុងោរដកដរប ធ វ្ ើបច្ច ុបបន្នភាព ន្ិង/ឬដកសរមួលធោលន្ធោបាយ
ឯកជន្ភាពធន្េះធៅធពលណ្តក៏បាន្។ ធយើងន្ឹងចត់វធិាន្ោរសមធហតុសល 
ធែើមបីធានាថាោរដកដរបធលើធោលន្ធោបាយឯកជន្ភាពធន្េះរតូវបាន្ជូន្ែំណឹង 
ធោយោរបធង្ហា េះោរដកដរបទាងំអស់ោ ងច្ាស់ធៅធលើធវទិោ ន្ងិកដន្លងធសេង
ធទៀតដែលធយើងយល់ថាសមរមយ សរមាប់រយៈធពលសមរមយមួយ។ ោរដកដរបធោលន្ធោបាយឯកជន្
ភាពធន្េះន្ងឹមាន្របសទិធភាពភាល មៗ ធៅធពលដែលវារតូវបាន្ធច្ញសាយធៅធលើធវទោិណ្តមួយ 
ធលើកដលងដតមាន្ោរបញ្ញជ ក់ធសេងពធីន្េះ។ 
ធយើងសូមអធញ្ជ ើញអនកឱ្យពនិ្ិតយធមើលធោលន្ធោបាយឯកជន្ភាពធន្េះឱ្យបាន្ញឹកញាប ់
ធែើមបីយល់ែឹងអំពីោរដកដរបដែលពាក់ព័ន្ធណ្តមួយ ជាពិធសសមុន្ធពលអនកសតល់ព័ត៌មាន្ណ្តមួយែល់
ធយើង។ ោរបន្តោរចូ្លធរបើ ឬោរធរបើរបាស់ធវទោិរបស់អនក ន្ិង/ឬោរសតល់ទិន្នន្័យផ្ទា ល់ខ្ល នួ្
របស់អនកែល់ធយើង បនាា ប់ពោីរដកដរបណ្តមួយច្ំធពាេះធោលន្ធោបាយឯកជន្ភាពធន្េះ 
បង្ហា ញពីោរយល់រពមរបស់អនក
ច្ំធពាេះោរអន្ុវតតដែលបាន្ពិពណន៌ាធៅកន ុងធោលន្ធោបាយឯកជន្ភាពដែលបាន្ដកដរបធនាេះ។ 
របសិន្ធបើអនកមិន្យល់រពមធទ អនកេួរដតឈបធ់របើរបាស់ធវទោិររបស់អនកភាល មៗ 
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ឈប់សតល់ទិន្នន្័យផ្ទា លខ់្ល នួ្របសអ់នកណ្តមួយមកធយើង ធហើយជូន្ែំណឹងជាោយលកខណអ៍កេរមកធយើង 
តាមលកខណៈដែលបាន្ពពិណន៌ាធៅកន ុងដសនកទី VII (សទិធិរបស់អនក) ន្ិង XIV (ទាកទ់ងមកធយើង)។  
 
XIV. ទាក់ទងមកគយើង  

 
សរមាបជ់ាឯកសារធោង 
អនករេប់រេង់ទនិ្នន្័យដែលបាន្រាយកន ុងតារាងខាងធរោមជាអនករេបរ់េងទ់ិន្នន្័យច្មបងរបស់ធយើង
ធៅកន ុងរបធទសដែលធយើងកពំុងធ វ្ ើសកមមភាព ធទាេះបីជាពត័មាន្ទាងំធន្េះអាច្ផ្ទល សប់ត រូធៅតាម 
ធសវាកមមដែលអនកបាន្ធរបើ ។ 
របសិន្ធបើអនកមាន្មតិដកលមអឬសំណួរអំពធីោលន្ធោបាយឯកជន្ភាពធន្េះ 
ន្ិងវ ិ្ ី ដែលធយើងរេប់រេងទិន្នន្័យផ្ទា ល់ខ្ល នួ្របស់អនក 
ឬអនកច្ង់អន្ុវតតសិទធណិ្តមួយរបសអ់នកខាងធលើ អនកន្ឹងរតូវតភាជ ប់ធៅអនករេប់រេង
ទិន្នន្័យធោយផ្ទា លប់នាា ប់ពទីទួលបាន្សណួំររបស់អនកធៅកន ុងរបធទសរបសអ់នក តាមរយៈទំព័រ 
"ទាក់ទងធយើង" ថ្ន្ធេហទំព័ររបសធ់យើង។  
 

្បគទស អ្នក្េប់្េងទិននន័យ 
 

រប ុយធណ Zuellig Pharma (B) Sdn Bhd  
សាេះធលខ្ 5  ូតិ៍ធលខ្ 29996  Simpang 607,  
Kg Beribi, Jalan Gadong,  
Bandar Seri Begawan BE1118,  
របធទសរពយុធណោរសូា ឹម 
 

កមព ុជា Zuellig Pharma Ltd 
សាេះធលខ្ 266 សល វូលំ រកមុ 4 េូមធិរាងច្រក  
សង្ហក ត់េន ំធពញងមី  
រាជធាន្ីេន ំធពញ របធទសកមព ុជា 
 

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

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

ឥណឌ ធូណសុ ី PT Anugerah Pharmindo Lestari 
Cowell Tower ជាន្់ទី 12  
Jl. Senen Raya No. 135,  
ទីរកងុហាោតា ១០៤១០ របធទសឥណឌ ធូន្សុ ី
 

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

មា ធ សីុ Zuellig Pharma Sdn Bhd 
No. 15 Persiaran Pasak Bumi,  
Seksyen U8,  
Perindustrian Bukit Jelutong,  
40150 Shah Alam, 
Selangor,  
របធទសមា ធ សីុ 
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មីោ ន្ម់ា  Zuellig Pharma Services Ltd.  

បន្ាប ់203 អោរ C ខ្ុន្ែូ University Avenue,  

សល វូសាកលវទិោល័យងមី  

Bahan Township ទីរកងុយ ងធ់ហាគ ន្  

របធទសមីោ ន្់មា  ១១២០១ 

 

ហវ ីលីពីន្ Zuellig Pharma Corporation  
Km. 14 West Service Road South Superhighway cor Edison Ave.  

Brgy. Sun Valley, Paranaque City, 

របធទសហវ ីលពីីន្ 

Interpharma Solutions Philippines, Inc. 
Km. 14 West Service Road South Superhighway cor Edison Ave.  

Brgy. Sun Valley, Paranaque City, 

របធទសហវ ីលពីីន្ 

 

Metro Drug Inc. 

Sta. Rosa Estate, Brgy. Macabling,  

Sta. Rosa, Laguna, 

របធទសហវ ីលពីីន្ 

 

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

កូធរ៉ាខាងតបូ ង Zuellig Pharma Korea Ltd.  
3F, LS Yongsan Tower, 92 Hangangdaero,  
Yongsan-gu,  
ទីរកងុធសអ ូល របធទសកូធរ៉ា 
 

ថ្តវា៉ា ន្ ់ Zuellig Pharma Inc. 
10F, 126 Nanking E. RD. SEC 4,  
ទីរកងុថ្តបុិ ធោេះថ្តវា៉ា ន្ ់
 

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 វូឧសាហកមមធលខ្ 4  
តំបន្់ឧសាហកមម SaiDong B តំបន្់ Long Bien  
ទីរកងុហាណូយ របធទសធវៀតណ្តម  
 

 


