Regional Privacy Policy (Translation for Myanmar)

Zuellig Pharma ၏ လုံခ ြုံရ ေးဆုံင် ာမူဝါဒ
န ောက်ဆံုံးမွမ်ုံးမံပြင်ဆင်ထောုံးသည့်် ရက်စ။ွွဲ ၁၃ နမလ ၂၀၂၂
ဤကယ်နရုံးကယ်တောအချက်အလက်

လံပခံြုံနရုံးဆင်ရောမူဝါဒတွင်

Zuellig

Pharma

အြ်စအတွငုံး် ရ

အမျြုံုံးမျြုံုံးနသော အဖွွဲွဲ့အစည်ုံးမျောုံးသည် (အပြည့််အစံမဟတ်နသော ကျွန်ြ်တ၏
့် အဖွွဲွဲ့အစည်ုံးမျောုံးစောရင်ုံးက အြင်ုံး
၁၄ (ကျွန်ြ်တအောုံး
ဆက်သွယ်ရ )် တွင် နတွွဲ့ ရနင်ြါသည်။) (ဤမစ၍ န ောင်တွင် “Zuellig Pharma”၊
့်
“ကျွန်ပ
ုံ ်တ၏”၊
ုံ ို့
“ကျွန်ပ
ုံ ်တက
ုံ ို့ ုံ” သမဟ
ုံ ်တ”ဟ
ုံ ို့
စနြါင်ုံးရည်ညွှ ုံး် သည်။) ကျွနြ်
် တကျင်
သ
့် တ် “ကျွန်ပ
့်
့် ံုံးနသော
အချက်အလက်ကောကွယန
် ရုံးဆင်ရော ပြဥော ုံး် ဥြနဒမျောုံးနင်အ
့် ညီ ကယ်နရုံး အချက်အလက်မျောုံးက မည်သ ့်
စီမံနဆောင်ရွက်သည်က နဖော်ပြထောုံးြါသည်။
ဤကယ်နရုံးကယ်တောအချက်အလက်

လံပခံြုံနရုံးဆင်ရောမူဝါဒသည်

အချက်အလက်မျောုံး

သမ်ုံးဆည်ုံးပခင်ုံး၊

အသံုံးပြြုံ ပခင်ုံး၊ ထတ်နဖော်ပခင်ုံး (ဤမစ၍န ောင်တွင် “စီမရဆာင် ွ က်ခ င်ေး” ဟရည်ညွှ ုံး် သည်။) နင့်် ကျွန်ြ်တ၏
့်
၀က်ဘ်ဆဒ်မျောုံး၊

အက်ြလီနကုံးရင်ုံးမျောုံး၊

ည်ုံးြညောြလက်နဖောင်ုံးမျောုံး၊

ြံစံမျောုံး၊

က ြ
် စစည်ုံးမျောုံး၊

ဝ န
် ဆောင်မှုမျောုံး၊ သမဟ
ီ ော စောမျက်နောမျောုံး သမဟ
့် တ် ဆရယ်မီဒယ
့် တ် အပခောုံး ည်ုံးပဖင်ပ့် ဖစ်နစ (ဤမစ၍န ောင်တွင်
“နည်ေးပညာ ပလက်ရ ာင်ေးမ ာေး” ဟစနြါင်ုံးရည်ညွှ ုံး် သည်။) သမဟ
် တ ့် နင်/့် သမဟ
့် တ် သင်သည် ကျွနြ်
့် တ်
ကျွနြ်
် တ၏
့်

တရောုံးဝင်ကယ်စောုံးလယ်မျောုံးဆီသ ့်

ဆက်သွယ်နရုံးလမ်ုံးန ကောင်ုံးမျောုံးမ

တစ်ဆင့််

နယဘယျကျင်သ
့် ံုံးမှုမျောုံးက
လံပခံြုံနရုံးဆင်ရောမူဝါဒတွင်

အမျြုံုံးမျြုံုံးနသော

ဆက်သယ
ွ ်နဆောင်ရွက်ပခင်ုံးတန့် င့််

နဖော်ပြထောုံးြါသည်။
သင်၏

မီဒယ
ီ ောမျောုံးနင့််

ြတ်သက်၍

ကျွန်ြ်တ၏
့်

ဤကယ်နရုံးကယ်တောအချက်အလက်

ကယ်နရုံးအချက်အလက်အောုံး

အသံုံးပြြုံပခင်ုံး၊

ဝင်နရောက် ကည့််ရှုပခင်ုံး

နင်မ
့်် နရုံးမျောုံးကလည်ုံး
့် ွမ်ုံးမံပြင်ဆင်ပခင်ုံးတပဖင်
့် ့် စြ်လျဉုံး၍ ရရနင်နသော နရွ ုံးချယ်စရောမျောုံးနင့်် သင်၏အခွငအ
ရင်ုံးပြထောုံးြါသည်။ ကျွန်ြ်တ၏
ြလက်နဖောင်ုံးမျောုံးသည် ဤလံပခံြုံနရုံးဆင်ရော မူဝါဒမ နသွဖည်သွောုံးလျှင်
့်
သမဟ
့် တ်

အပခောုံးအနသုံးစတ်

အန ကောင်ုံးအရောမျောုံးရလျှင်

ဤလံပခံြုံနရုံးဆင်ရောမူဝါဒ၌

အနသုံးစတ်

ပဖည့််စွက်ချက်ပဖင့်် နဖော်ပြြါမည်။ ဤ၌ “ကယ်နရုံးကယ်တောအချက်အလက် လံပခံြုံနရုံးဆင်ရောမူဝါဒ” စကောုံးရြ်သ ့်
ရည်ညွှ ုံး် ချက်တွင် ယင်ုံးကွဲ့်သ ့်ပဖည့််စွကခ
် ျက် ြါဝင်မည်ပဖစ်သည်။
ဤလံပခံြုံနရုံးဆင်ရောမူဝါဒတွင်
သွယ်ဝက်၍ပဖစ်နစ

“ကယ
ုံ ်ရ ေးကုံယတ
် ာအ က်အလက်”

(ဥြမောအောုံးပဖင့််

ကျွန်ြ်တ ့်

ရရနင်နသော

ဆသည်မော

တက်ရက်

သမဟ
့် တ်

အပခောုံးအချက်အလက်အမျြုံုံးအစောုံးမျောုံးပဖင့််
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နြါင်ုံးစည်ုံး၍ပဖစ်နစ) တစ်ဦုံးတစ်နယောက်ချင်ုံးအောုံး ခွွဲပခောုံးသတ်မတ်ရ ် (ဆလသည်မော “အ က်အလက်ပုံငရ
် ှင”်
) အသံုံးပြြုံနင်နသော မည်သည့်် အချက်အလက်ကမဆ နယဘယျအောုံးပဖင့်် ရည်ညွှ ုံး် ြါသည်။ နဒသတွငုံး်
အချက်အလက်ကောကွယန
် ရုံးဆင်ရော

ပြဠော ုံး် ဥြနဒမျောုံးတွင်

ဤအန ကောင်ုံးအရောနင်ြ
့် တ်သက်၍

ကွွဲပြောုံး

ပခောုံး ောုံးနသော အဓြပောယ်ဖွငဆ
့်် ချက်မျောုံး ရနင်ြါသည်။ ဤမူဝါဒတွင် အသံုံးပြြုံနသော အဓြပောယ်ဖွငဆ
့်် ချက် သည်
ဥြနဒနင့်် အပငင်ုံးြွောုံးဖွယ်ရောမျောုံးရြါက ြမတကျနသော အဓြပါယ်ဖွငဆ
့်် ချက်အောုံး ကျင်သ
့် ံုံးမည် ပဖစ်ြါသည်။

၁။ ကုံယ်ရ ေးအ က်အလက်အာေး စီမရဆာင် ွ က်ခ င်ေး
သင်သည် ကျွနြ်
် တန့် င့်် ဆက်သွယ်စဉတွင် သင် သမဟ
့် တ် တစ်ဦုံးတစ်နယောက်၏ ကယ်နရုံးကယ်တော
အချက်အလက်မျောုံးက
စီမံနဆောင်ရွက်

ဤလံပခံြုံနရုံးဆင်ရောမူဝါဒတွင်

မည်ပဖစ်ြါသည်။

နဖော်ပြထောုံးနသော

ထကယ်နရုံးကယ်တော

ရည်ရွယ်ချက်မျောုံးနင်အ
့် ညီ

အချက်အလက်မျောုံးက

သင်၏ဆနဒအနလျောက်

ကျွနြ်
် တထံ
့် သ ့် နြုံးနသော အခါတွငပ် ဖစ်နစ သမဟ
့် တ် ထကွဲ့်သ ့် အချက်အလက်မျောုံးက လအြ်သည့််အတွက်
ကောုံးလူမတစ်ဆင့်် သမဟ
့် တ် အမျောုံးနင်သ
့် က်ဆင်နသော ယ်ြယ်မတစ်ဆင်ပ့် ဖစ်နစ ရရနင်ြါသည်။
ကျွနြ်
် တန့် င့််

အပြ အ
် လ ဆ
် က်သွယ်ရော၌

နအောက်နဖော်ပြြါ

ကယ်နရုံးကယ်တော

သမဟ
့် တ်

ည်ုံးြညောြလက်နဖောင်ုံးအောုံး

အချက်အလက်အမျြုံုံးအစောုံးမျောုံးအြါအဝင်

အသံုံးပြြုံရော၌
ယင်ုံး တန့် င်သ
့် ော

က သတ်
် ့်
မထောုံးသည့်် အချက် အလက်မျောုံးက ကျွနြ်
် တအန
ပဖင့်် စီမံနဆောင်ရွက်မည်ပဖစ်သည်။
့်
•

ောမည်၊ လြ်စော၊ အီုံးနမုံးလ်လြ်စော၊ လူမှုကွ ရ
် က်ဆင်ရော အချက်အလက် သမဟ
ံ ါတ် စသည့််
့် တ် ဖ ုံး် ြ
ဆက်သွယ်ရ ် ကယ်နရုံးကယ်တောအချက်အလက်မျောုံး

•

သင်က
့် ့် အနရုံးကကီုံးနသော ြဂ္ြုံလ်နရုံးဆင်ရော
့် ျ ုံး် မောနရုံးနင့်် သက်ဆင်သည့်် အန ကောင်ုံးအရောမျောုံးကွဲသ
အချက်အလက်မျောုံး

•

သင်၏အနကောင်အ
့် ောုံး

ဝင်နရောက်နသော

အနထောက်အထောုံး/အီုံးနမုံးလြ်စော၊

ောမည်၊

ပြ လ
် ည်မရရနင်နသော ြံစံအန ပဖင့်် စကောုံးဝက် နင်/့် သမဟ
့် ့်
့် တ် လံပခံြုံနရုံးဆင်ရော အနမုံးအနပဖမျောုံးကွဲသ
သင်အ
့် နကောင်အ
့် ောုံး ဝင်နရောက်ရောတွင် အသံုံးပြြုံနသော အချက်အလက်မျောုံး
•

သင်အ
့် လြ်အကင်၊ ရောထူုံး နင့်် အလြ်ရင်၏ အချက်အလက် စသည့််လြ်င ုံး် ဆင်ရော ဆက်သွယ်ရ ်
အချက်အလက်မျောုံး
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•

နင်ငသ
ံ ောုံး၊ လူမျြုံုံး၊ သတ်နသခံကတ်ပြောုံး သမဟ
ံ ူုံးလက်မတ် စသည်တန့် င့်် သက်ဆင်နသော
့် တ် နင်ငက
အနသုံးစတ်အချက်အလက်မျောုံး

•

နမွုံးရက်၊ အသက်အရွ ယ်၊ ကျောုံး/မ၊ န ရောနဒသ၊ အနစ်သက်ဆံုံး က ြ
် စစည်ုံးမျောုံးနင့်် ဝ န
် ဆောင်မှုမျောုံး၊
နစျုံးဝယ်ပခင်ုံးနင်ဆ
့် င်နသော အချက်အလက်၊ အမ်နထောင်စနင့်် လူန မှုြံစံနင်ဆ
့် င်နသော အချက်အလက်
စသည့်် လူမှုဘဝဆင်ရော အချက်အလက်နင့်် စတ်ဝင်စောုံးမှုမျောုံး

•

ဘဏ်အနကောင့်် နင့်် နငွနြုံးနချနသော ကတ်၏ အနသုံးစတ်အချက်မျောုံး၊ သင်၏ အပြ အ
် လ ်
နငွနြုံးနချမှု

မျောုံးနင့်် ကျွန်ြ်တထံ
့် မ ဝယ်ယူရရထောုံးပြီုံးနသော

က ြ
် စစည်ုံးနင့်် ဝ န
် ဆောင်မဆ
ှု င်ရော

အနသုံးစတ်အချက်မျောုံး စသည့်် နငွနရုံးန ကုံးနရုံးဆင်ရော အချက်အလက်မျောုံး
•

အင်တော က် ြရတနကော လြ်စော (IP Address)၊ စက်လည်ြတ်နရုံးစ စ်အမျြုံုံးအစောုံး၊ အင်တော က်
အသံုံးပြြုံနသော ဘနရောက်ဇော အမျြုံုံးအစောုံး နင့်် ြံစံ၊ စက်ကရယောအချက်အလက် နင့်် ကွတ်ကီုံး
အသံုံးပြြုံမှုမ စစည်ုံးရရနသော အချက်အလက် ကွဲ့်သနသော
ည်ုံးြညောဆင်ရော အချက်အလက်မျောုံး
့်

•

ကျွနြ်
် တ၏
့်

ဝက်ဘဆ
် က်မျောုံး၊

အက်ြလီနကုံးရင်ုံးမျောုံး၊

က ြ
် စစည်ုံးမျောုံးနင့််

ဝ န
် ဆောင်မှုမျောုံးအောုံး

အသံုံးပြြုံြံနင်စ
့် ြ်လျဉုံးနသော အချက်အလက်မျောုံး
•

ကျွနြ်
် တန့် င့်် တစ်ဆင်ခ
ွဲ့ ွငန
် ရုံးနင့်် ဆက်စြ်သည့်် ြစစည်ုံးမျောုံး
့် ံပြင်ြအဖွွဲွဲ့အစည်ုံးမျောုံးထံမ နစျုံးကွက်ချွဲထ
ရယူရောတွင် သင်၏ဦုံးစောုံးနြုံးမှုမျောုံးနင့်် ဆက်သွယ်မှုပြြုံလြ်ရောတွင် ဦုံးစောုံးနြုံးမှုမျောုံးကွဲသ
့် ့် နစျုံးကွက်
ချွဲွဲ့ထွငန
် ရုံးနင့်် ဆက်သွယ်နရုံးဆင်ရော အချက်အလက်မျောုံး

•

ကျွနြ်
် တ၏
ွဲ ခမ်ုံးအ ောုံးမျောုံး၌ ရက်ကူုံးထောုံးနသော ဓောတ်ြံမျောုံး နင့််
့် အနဆောက်အအံ နင်/့် သမဟတ် ြွအ
ရြ်သံမတ်တမ်ုံးမျောုံး

•

ြထဝီဝင်တည်န ရောနင့်် ဆင်နသော အချက်အလက်မျောုံး

•

ကျွနြ်
် တ၏
် ရုံးလမ်ုံးန ကောင်ုံးမျောုံးမ တစ်ဆင့်် သင်နင့်် အပြ အ
် လ ် နပြောဆဆက်သွယ်မှုမျောုံး
့် ဆက်သွယန
(စောတမျောုံးနင့်် လူကယ်တင် ဖ ုံး် နခေါ်ဆမှုမျောုံး)

•

တည်ဆဥ
ွဲ ြနဒမျောုံးမ

ခွငပ့်် ြြုံထောုံးနသော

သမဟ
့် တ်

ကျွနြ်
် တန့် င့််

အနရောင်ုံးအဝယ်ပြြုံလြ်ချ တ
် ွင်

အန ကောင်ုံး ကောုံးထောုံးပြီုံးနသော အပခောုံးနသော အချက်အလက်မျောုံး
တည်ဆဥ
ွဲ ြနဒမျောုံးမ

တောုံးပမစ်ထောုံးပခင်ုံး

မရနသော

သင်၏

အနရုံးကကီုံးနသော

ြဂ္ြုံလန
် ရုံးဆင်ရော

အချက်အလက်မျောုံးက စနဆောင်ုံးရ လ
် အြ်ြါက ထအချက်အလက်မျောုံး မရယူခင် သင်အ
့် ောုံးအန ကောင်ုံး ကောုံး၍
သနဘောတူညီချက်က နတောင်ုံးခံြါမည်။
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သင်၏

ကယ်နရုံးကယ်တော

အချက်အလက်အနြေါ်တွင်

အချက်အလက်တကျမှုသည်
မျောုံးစွော

မောုံးယွငုံး် မှုမျောုံးရလျှင်ပဖစ်နစ

မူတည်သည့််အတွက်

သမဟ
့် တ်

နပြောင်ုံးလွဲမှုမျောုံး

ကျွနြ်
် တအောုံး
့်

နြုံးထောုံးနသော

သင်၏

အချက်အလက်တွင်

ရလျှငပ် ဖစ်နစ

ကျွန်ြ်တအောုံး
့်

အပမ ဆ
် ံုံးအန ကောင်ုံး ကောုံးနြုံးြါရ ် နမတတောရြ်ခံအြ်ြါသည်။
အပခောုံးတစ်စံတစ်နယောက်၏ ကယ်နရုံးကယ်တော အချက်အလက်မျောုံးအောုံး မည်သည့််ရည်ရွယ်ချက်အတွက်မဆ
သင်မ တစ်ဆင်က
နြုံးြါက ၄င်ုံးတက
် ့် ထောုံးပခင်ုံးပဖစ်န ကောင်ုံး
့် ျွန်ြ်တအောုံး
့်
့် ယ်စောုံးလြ်နဆောင်ရ ် သင်အ
့် ောုံး ခ အြ်
ကယ်စောုံးပြြုံပြီုံး

အောမခံနြုံးသည့််အပြင်

သင်အ
့် န ပဖင့််

နအောက်ြါတက
့်

လြ်နဆောင်နင်န ကောင်ုံး

သနဘောတူြါသည်။
•

၄င်ုံးတ၏
ံ ဆောင်ရွက်ပခင်ုံးအောုံး ယင်ုံးတက
့် ကယ်နရုံးကယ်တော အချက်အလက်စီမန
့် ယ်စောုံး သနဘောတူညီ
ချက်နြုံးပခင်ုံး

•

အချက်အလက်ကောကွယန
် ရုံးဆင်ရော သတနြုံးချက်မျောုံးအောုံး ၄င်ုံးတက
့် ယ်စောုံး လက်ခံရရပခင်ုံး

•

၄င်ုံးတ၏
ကယ်နရုံးကယ်တော အချက်အလက်မျောုံးအောုံး ကျွနြ်
် တ ့် သမ်ုံးဆည်ုံးရ ် ထသူမျောုံးထံမ
့်
သနဘောတူညီချက်ရရပြီုံးန ကောင်ုံး အောမခံပခင်ုံး သမဟ
အချက်အလက်မျောုံးအောုံး စီမံ
့် တ် ၄င်ုံးတ၏
့်
နဆောင်ရွက်ပခင်ုံးအတွက် ကျွနြ်
် တအောုံး
ခွငပ့်် ြြုံနြုံးရ ် အခွငအ
့်် နရုံးရပခင်ုံး
့်

ကျွနြ်
် တ၏
့်
ရည်ရွယ်ထောုံးပခင်ုံး

ည်ုံးြညောြလက်နဖောင်ုံးသည်
မဟတ်သည့််အတွက်

မည်သည့််ြဂ္ြုံလန
် ရုံးအချက်အလက်ကမဆ
ဝ န
် ဆောင်မှုမျောုံး၌

နယဘယျအောုံးပဖင့််

အရွ ယ်မနရောက်နသုံးသူမျောုံးနင့််

ရယူရ ် သနဘောမတူြါ။

အရွ ယ်မနရောက်နသုံးသူမျောုံး၏

အရွ ယ်မနရောက်နသုံးသူမျောုံးအောုံး

အထူုံးသပဖင့််

သက်ဆင်နသော
ကျွန်ြ်တ ့် နြုံးနသော

ကယ်နရုံးအချက်အလက်မျောုံးအောုံး

စနဆောင်ုံးပခင်ုံးနင့််

စီမံနဆောင်ရွက်ပခင်ုံးမျောုံးလအြ်နသော အနပခအန မျြုံုံးတွင် ဤလံပခံြုံနရုံးဆင်ရော မူဝါဒတွင် သင်န
့် လျော်နသော
ပဖည့််စွက်ချက်ပဖင့်် အနသုံးစတ်နဖော်ပြသွောုံးမည်ပဖစ်သည်။ ထကွဲ့်သ ့် ကစစရြ်မျြုံုံး၌ အရွ ယ်မနရောက်နသုံးသူတ၏
့်
ကယ်နရုံးကယ်တောအချက်အလက်အောုံး စီမန
ံ ဆောင်ရွက်ရ ် ၄င်ုံးတ၏
့် မဘ သမဟ
့် တ် တရောုံးဝင်အြ်ထ ုံး် သူမ
သနဘောတူညီရ ် လအြ်မည်ပဖစ်သည်။
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၂။ ကုံယ်ရ ေးကုံယ်တာအ က်အလက်၏ အ င်ေးအခမစ်
ကျွနြ်
် တစီ့် မံနဆောင်ရွက်နသော

ကယ်နရုံးကယ်တောအချက်အလက်မျောုံးသည်

တရောုံးဝင်ပဖစ်ပြီုံး

ြွငလ
့်် င်ုံးပမင်သောနသော နအောက်နဖော်ပြြါ အရင်ုံးအပမစ်မျောုံးအြါအဝင် ယင်ုံးတန့် င်သ
် ့်
မထောုံးသည့််
့် ော က သတ်
အရင်ုံးအပမစ်အမျြုံုံးမျြုံုံးတမ့် ရယူထောုံးြါသည်။
•

ကျွနြ်
် တ၏
့် ြလက်နဖောင်ုံးအောုံး ဝင်နရောက်ပခင်ုံး သမဟ
့် တ် အသံုံးပြြုံပခင်ုံး

•

အဆပြြုံချက်မျောုံး သမဟ
် တ၏
့် တ် ကုံးကောုံးချက်မျောုံးအတွက် ကျွနြ်
့် နတောင်ုံးဆချက်မျောုံးတွင် ြါဝင်ပခင်ုံး၊
နရောင်ုံးချသူအန ပဖင့်် ကျွန်ြ်တထံ
် တ၏
ူ ရုံး
့် တွင် စောရင်ုံးနြုံးသွငုံး် ပခင်ုံး နင်/့် သမဟ
့် တ် ကျွနြ်
့် ဝယ်ယန
လြ်င ုံး် စဉတွင် ြါဝင်နသောန ကောင့်် အချက်အလက်မျောုံး တင်သွငုံး် ပခင်ုံး

•

အနကောင်ဖ
့်် စ်ပခင်ုံး
့် ွငလ

•

ကျွနြ်
် တ၏
် စစည်ုံးမျောုံး နင်/့် သမဟ
် ဆောင်မမ
ှု ျောုံးအောုံး နလ့်လောပခင်ုံး၊ ဝယ်ပခင်ုံး သမဟ
့် က ြ
့် တ် ဝ န
့် တ်
မောယူပခင်ုံး

•

ကျွနြ်
် တ၏
့်

လူ ောမျောုံးအောုံးနထောက်ြံ့်မှု၊

နဆုံးညွှ ုံး် အချက်အလက်ဆင်ရော

ကျ ုံး် မောနရုံးနစောင်န
့် ရောက်မှု၊

အစီအစဉမျောုံးတွင်

ြါဝင်ရ ်

လူ ောမျောုံးနင်ဆ
့် က်သွယ်မှုနင့််

နလျှောက်ထောုံးပခင်ုံး

နင်/့် သမဟ
့် တ်

ြါဝင်ပခင်ုံး
•

သင်ထ
့် ံမ အီုံးနမုံးလ်မျောုံးနင့်် စောမျောုံးရရပခင်ုံး

•

သင်သည် ကျွနြ်
် တ ့် နင်/့် သမဟ
် တ၏
တရောုံးဝင်ကယ်စောုံးလယ်မျောုံးနင့်် အမျြုံုံးမျြုံုံးနသော
့် တ် ကျွနြ်
့်
မီဒယ
ီ ောမျောုံးနင့်် ဆက်သွယ်နရုံးလမ်ုံးန ကောင်ုံးမျောုံးမ တစ်ဆင့်် ဆက်သွယ်နဆောင်ရွက်ပခင်ုံး နင့်် ကျွန်ြ်တန့် င့််
တက်ရက် သမဟ
် လ ဆ
် က်သွယပ် ခင်ုံး
့် တ် သွယ်ဝက်၍ အပြ အ

•

အနရောင်ုံးအဝယ် သမဟ
် ျက်မျောုံးအတွက် နလျှောက်လောွှ မျောုံး သမဟ
့် တ် အပခောုံးနသော ရည်ရွယခ
့် တ် ြံစံမျောုံး
ပဖည့််စွက်ပခင်ုံး

•

ကျွနြ်
် တစီ့် စဉနသော ြွွဲမျောုံး၊ ဆမွဲမျောုံး သမဟ
် ွွဲမျောုံးတွင် ြါဝင်ပခင်ုံး သမဟ
ွဲွဲ့ စည်ုံး
့် တ် ပြြုံငြ
့် တ် ကောုံးခံအဖွအ
မျောုံးမ တစ်ဆင့်် ြါဝင်ပခင်ုံး

•

သနတသ ပြြုံလြ်ရ ရ
် ည်ရွယ်ချက်ပဖင့်် ကျွန်ြ်တထံ
စစ်တမ်ုံးမျောုံးတွင် ပဖည့််စွက်ပခင်ုံး
့် မ နြုံးြနသော
့်

•

ကျွနြ်
် တ၏
အနဆောက်အအံအတွငုံး် ရ ြွွဲမျောုံး နင်/့် သမဟ
ီ
သမဟ
့်
့် တ် အစီအစဉမျောုံး၏ ဗီဒယ
့် တ်
ရြ်သံမတ်တမ်ုံးမျောုံး
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•

တည်ဆဥ
ွဲ ြနဒမျောုံးနင်အ
့် ညီ
သင်နဖော်ပြထောုံးသည့််

အမျောုံးသူငါ

ရရနင်နသော

အချက်အလက်မျောုံး၊

အရင်ုံးအပမစ်မျောုံးမ

စနဆောင်ုံးနသော

လူမှုကွ ရ
် က်စောမျက်နောမြရဖင်မျောုံး၊

လမ်ုံးညွှ မ
် ျောုံး၊

ဆင်ုံးဘတ် မျောုံးကွဲ့်သ အချက်
အလက်မျောုံး
့်
•

တရောုံးဝင်ခွငပ့်် ြြုံထောုံးနသော
စည်ုံးမျဉုံးစည်ုံးကမ်ုံး

နချုံးနငွ

အစီရင်ခံပခင်ုံးဆင်ရော

ထ ုံး် သမ်ုံးနရုံးဆင်ရော

နစောင်န
့် ရောက်မှုနြုံးသူမျောုံး၊

နင့််

အဖွွဲွဲ့အစည်ုံးမျောုံးအြါအဝင်

အပခောုံးနသော

ယင်ုံးတန့် င်သ
့် ော

ကယ်စောုံးလယ်လြ်င ုံး် မျောုံး၊

ကယ်စောုံးလယ်လြ်င ုံး် မျောုံး၊
အစုံးရ

သမဟ
့် တ်

ကျ ုံး် မောနရုံး

အစုံးရနင်ခ
့် ျတ်ဆက်ထောုံးနသော

က သတ်
် ့်
မထောုံးသည့််

ကောုံးခံအဖွွဲွဲ့အစည်ုံးမျောုံးမ

တရောုံးဝင်ရရထောုံးနသော အချက်အလက်မျောုံး
•

ကျွနြ်
် တ၏
ီ ျောုံး၊ က ထ
် ရက်တောမျောုံး၊ ပြင်ြဝ န
် ဆောင်မှု
့် သက်ဆင်ရော နင်/့် သမဟ
့် တ် ဆက်စြ်ကမပဏမ
နြုံးသူမျောုံး၊ နင့်် စီုံးြွါုံးဖက်မျောုံး

•

နစျုံးကွက်ချွဲွဲ့ထွငန
် ရုံးဝ န
် ဆောင်မှုနြုံးသူမျောုံး သမဟ
့် တ် မတ်ဖက်မျောုံး နင့််

•

အီုံးနမုံးလ်စောရင်ုံးမျောုံး

၃။

ဥပရဒရ ေး ာအရခ

နှင်ို့

ကုံယ်ရ ေးကုံယတ
် ာအ က်အလက်အာေး

စီမရဆာင် ွ က်ခ င်ေး၏

ည် ွ ယ် က်
ကျွနြ်
် တအန
ပဖင့်် ကယ်နရုံးကယ်တောအချက်အလက်အောုံး စီမံနဆောင်ရွက်ရ ် ဥြနဒနရုံးရောအနပခခံ ရရြါမည်။
့်
ထသလြ်နဆောင်ရ ်

ကျွန်ြ်တသည်
့်

နယဘယျအောုံးပဖင့််

ဤဥြနဒနရုံးရောအနပခခံမျောုံးထွဲမ

အ ည်ုံးဆံုံး

တစ်ခနြေါ်တွင် အမပီ ြြုံြါသည်။
•

ထတ်နဖော်ရ ် ရည်ရွယ်ချက်အတွက် အချက်အလက်ြင်ရင်၏ သနဘောတူညီချက် ရရရ လ
် အြ်သည်။

•

စောချြုံြ်မချြုံြ်ဆမီ အချက်အလက်ြင်ရင်၏ နတောင်ုံးဆချက်အရ သမဟ
့် တ် အချက်အလက်ြင်ရင်နင့််
စောချြုံြ်ပဖစ်နပမောက်နရုံးအတွက် သက်ဆင်ပြီုံး စီမန
ံ ဆောင်ရွက်ပခင်ုံးသည် လအြ်သည်။

•

ကျွနြ်
် တလ
့် က် ောရသည့််

ဥြနဒနရုံးရော

တောဝ ဝ
် တတရောုံးအရ

နလုံးစောုံးလက် ောရ အ
် တွက်

စီမံ

နဆောင်ရွက်ပခင်ုံးသည် လအြ်သည်။
•

အချက်အလက်ြင်ရင်၏ ဘဝနင့်် ကျ ုံး် မောနရုံးအြါအဝင် မရမပဖစ် အနရုံးကကီုံးနသော အကျြုံုံးစီုံးြွါုံးမျောုံးက
ကောကွယ်ရ ် စီမန
ံ ဆောင်ရွက်ပခင်ုံးသည် လအြ်သည်။

Regional Privacy Policy (Translation for Myanmar)
•

နင်ငန
ံ တော်ဆင်ရော အနရုံးနြေါ်အနပခအန အောုံး တံပြ
် ် သမဟ
့် ရ
့် တ် အမျောုံးပြည်သူလံပခံြုံနရုံးအတွက်
လအြ်ချက်မျောုံးအောုံး လက် ောရ ် စီမန
ံ ဆောင်ရွက်ပခင်ုံးသည် လအြ်သည်။

•

ပြည်တွငုံး် တည်ဆွဲဥြနဒအရ ကောကွယ်မှုလအြ်နသော အချက်အလက်ြင်ရင်၏ အနပခခံကျနသော
အခွငအ
့်် နရုံးနင့်် လွတ်လြ်ခွငမ
့်် ျောုံးက နကျော်လွ သ
် ည်မ တစ်ြါုံး အချက်အလက်မျောုံး ထတ်နဖော်
သရနင်နသော ကျွနြ်
် တ၊ ့် တစ်ဆင်ခ
့် ံပြင်ြအဖွွဲွဲ့အစည်ုံး သမဟ
့် တ် အဖွွဲွဲ့အစည်ုံးမျောုံးမ ကျင်သ
့် ံုံးသည့််
တရောုံးဝင်အကျြုံုံးစီုံးြွါုံးရရရ ် ရည်ရွယ်ချက်အတွက် စီမံနဆောင်ရွက်ပခင်ုံးသည် လအြ်သည်။

နယဘယျအောုံးပဖင့်် ကျွန်ြ်တသည်
အချက်အလက်မျောုံးအောုံး စီမံနဆောင်ရွက်ရ ် သနဘောတူညခ
ီ ျက်နြေါ်တွင်
့်
အမီပြြုံြါသည်။

ထအပြင်
့်

ကယ်နရုံးကယ်တောအချက်အလက်မျောုံးအောုံး

ကျွနြ်
် တ ့်

စီမံနဆောင်ရွကန
် သော

ဘံရည်ရွယ်ချက်အချြုံွဲ့နင့်် ထသလ
် တွက် ဥြနဒနရုံးရောအနပခခံမျောုံးက နအောက်နဖော်ပြြါဇယောုံးတွင်
့် ြ်နဆောင်ရ အ
အကျဉုံးချြုံြန
် ဖော်ပြထောုံးြါသည်။
ည် ွ ယ် က်
•

ဥပရဒရ ေး ာအရခ

သင်၏အနကောင်က
စတင်ဖွငလ
့်် စ်ရ န
် င့်် စီမံ သင်နင့်် ကျွန်ြ်တ၏
့်
့် စောချြုံြ်အောုံး နဆောင်ရွက်ရ ်
ခ ခွ
် ့် ွဲရ ် (သက်ဆင်ြါက)

•

လအြ်သည်။

သင်အ
့် ောုံး ြလက်နဖောင်ုံးသ ့်ဝင်နရောက်နင်နစရ ်
သမဟ
့် တ် အသံုံးပြြုံနင်နစရ ်

•

သင်၏ အမောစောအောုံး နဆောင်ရွက်ရ ် အြါအဝင် ဥြနဒနရုံးရော

တောဝ ဝ
် တတရောုံးအရ

နလုံးစောုံး

ကျွနြ်
် တ၏
က ြ
် စစညုံး် မျောုံးနင့်် ဝ န
် ဆောင်မှု လက် ော ရ ် လအြ်သည်။
့်
မျောုံးအောုံး နြုံးရ ်
•

လူ ောနထောက်ြံ့်မှုနင့်် အမ်တင်ရောနရောက် နစောင့်် ကျွနြ်
် တထံ
် ဆောင်မှု
့် မ နတောင်ုံးဆထောုံးနသော ဝ န
နရောက်မှု အစီအစဉမျောုံးအောုံး စီစဉနြုံးရ ် နင့်် မျောုံးအောုံး ထနရောက်စောွ နင့်် သင်န
့် လျော်စွော နြုံးြ ့်
စီမံခ ခွ
် ့် ွဲရ အ
် ြါအဝင် လူ ောမျောုံးအောုံး နထောက်ြံ့် န ကောင်ုံး နသချောနစရ ် ကျွနြ်
် တ၏
တရောုံးဝင်
့်
မှု၊ ကျ ုံး် မောနရုံး နစောင်န
့် ရောက်မှု၊ လူ ောမျောုံးနင့်် အကျြုံုံးစီုံးြွါုံးပဖစ်သည်။
ဆက်သွယ်မှုနင့််

နဆုံးညွှ ုံး် ဆင်ရော

အလက်မျောုံးအောုံး နြုံးရ ်

အချက်

Regional Privacy Policy (Translation for Myanmar)
•

သင်အ
့် ောုံး

နလျှော့်နစျုံးမျောုံး၊

ပြ အ
် မ်ုံးနငွမျောုံး

နင့််

အြဆန ကုံးမျောုံး၊

သင်၏အမောစောမျောုံးနင့််

ဝယ်ယူမှုမျောုံးအတွက် နစ်သက်မှုအောုံး နြုံးရ ်
•

ကျွနြ်
် တ၏
က ြ
် စစညုံး် မျောုံးနင့်် ဝ န
် ဆောင်မှု
့်
မျောုံးအတွက် အနထောက်အြံန
့် ြုံးရ ်

•

သင်၏ နတောင်ုံးဆချက်မျောုံး၊ စံစမ်ုံးမှုမျောုံးအောုံး
နပဖ ကောုံးရ န
် င့််

သင်အ
့် မောစောနင်ြ
့် တ်သက်၍

န ောက်ဆံုံး အနပခအန အောုံး နြုံးရ ် အြါအဝင်
သင်အ
့် ောုံး ဆက်သွယ်နပြောဆရ ်
•

အချက်အလက်မျောုံး၊ သတနြုံးချက်မျောုံး နင့််
န ောက်ဆံုံးအနပခအန မျောုံးအောုံး

ဆက်သွယ်

အန ကောင်ုံး ကောုံးရ ်
•

ကျွနြ်
် တဆီ
့် သ ့် တင်ပြထောုံးသည့်် အပခောုံးနသော
နတောင်ုံးဆချက်မျောုံးအောုံး ပဖည်ဆ
့် ည်ုံးနြုံးရ ်

•

ထတ်က ဆ
် င်ရော လံပခံြုံနရုံးကစစရြ် သမဟ
့် တ် ဥြနဒနရုံးရော
တင် ကောုံးချက်မျောုံးအောုံး
နင့််

ထအန ကောင်ုံးအရောမျောုံးနင့််

ဆက်စြ်၍

ပြ လ
် ည်ကစောုံးပခင်ုံးဆင်ရော

တင် ကောုံးချက်မျောုံးအောုံး

စံစမ်ုံးစစ်နဆုံးပြီုံး

ကစစရြ်မျောုံးအောုံး သင်န
် ော
့် လျော်စောွ နပဖရင်ုံးပြီုံးန ကောင်ုံး နသချောနစရ မ

လက်ခံနဆောင်ရွက်ရ ်
•

နလုံးစောုံး

ကင်တွယ်နပဖရင်ုံးရ ် လက် ော ရ ် လအြ်သည်။

သင်နင့်် ဆက်သွယ်နဆောင်ရွက်ရ ်
•

တောဝ ဝ
် တတရောုံးအရ

ကျွနြ်
် တ၏
့် တရောုံးဝင်အကျြုံုံးစီုံးြွါုံးပဖစ်သည်။

အပငင်ုံးြွါုံးမှုမျောုံး နပဖရင်ုံးနြုံးရ ် သမဟ
့် တ် သင်
သမဟ
့် တ်

သင်အ
့် ောုံး

ပြြုံလြ်ထောုံးနသော

တင် ကောုံး ချက်မျောုံးက စံစမ်ုံးစစ်နဆုံးရ ်
•

က ြ
် စစည်ုံး
စြ်လျဉုံး၍

သမဟ
့် တ်

ဝ န
် ဆောင်မှုနင့်် ဥြနဒနရုံးရော

တောဝ ဝ
် တတရောုံးအရ

ဆုံးကျြုံုံးပဖစ်နစနသော လက် ော ရ ် လအြ်သည်။

နလုံးစောုံး

Regional Privacy Policy (Translation for Myanmar)
ကစစရြ်မျောုံးနင့််

နဘုံးကင်ုံး

လံပခံြုံမဆ
ှု င်ရော

မျောုံးအောုံး အန ကောင်ုံး ကောုံးရ ်
•

နဆုံးဝါုံးအသံုံးပြြုံမှု၊ နဆုံးကသမှုနင့်် နဆုံးဘက် ကျွနြ်
် တ၏
့် တရောုံးဝင်အကျြုံုံးစီုံးြွါုံးမျောုံးသည်
အကူဆင်ရော

ကောုံးဝင်စွက်ဖက်မှု (က)နဆုံးဝါုံး နဘုံးကင်ုံးလံပခံြုံမဆ
ှု င်ရော နလ့်လောမှု

အောုံးလံုံးတပဖင်
့် ့်

စြ်လျဉုံး၍ အောုံး ပြြုံလြ်ပခင်ုံး

လူ ောနစောင်န
ူ ့် ုံး် မောနရုံးနင့်် နဘုံးကင်ုံးလံပခံြုံမှုအောုံး
့် ရောက်မှု နင့်် နဘုံးကင်ုံး လံပခံြုံမှုအောုံး (ခ) ပြည်သကျ
တုံးတက် နကောင်ုံးမွ လ
် ောနစရ ်
•

အနထောက်အကူပြြုံပခင်ုံးတက
့် နသချောနစရ ် ပဖစ်ြါ

နဆုံးဝါုံးအသံုံးပြြုံမှုနင့််

စြ်လျဉုံး၍

ပြည်သူ ့် သည်။

ကျ ုံး် မောနရုံးနင့််

နဘုံးကင်ုံးလံပခံြုံမှုအောုံး

တုံးတက် နကောင်ုံးမွ လ
် ောနစရ ်
•

နဆုံးဝါုံးအသံုံးပြြုံမှုနင့်် စြ်လျဉုံးနသော ပြဿ ော
မျောုံးအောုံးသရရ န
် င့််

ရောနဖွနတွွဲ့ ရမှုမျောုံးအောုံး

အချ မ
် ီ ဆက်သွယန
် ဆောင်ရွက်ရ ်
•

နဘုံးကင်ုံး၍

ယတတတ ပ် ြီုံး

ြမထနရောက်နစနသော နဆုံးဝါုံးအသံုံးပြြုံမှုအောုံး
အောုံးနြုံးတက်တွ ုံး် ရ ်
•

နဆုံးဝါုံးနဘုံးကင်ုံးလံပခံြုံဆင်ရောနလ့်လောမှုနင့််
ြတ်သက်၍
သင်တ ုံး် ၊

နဆုံးဝါုံးကသနရုံးဆင်ရော
ောုံးလည်သနဘောနြါက်မှုနင့််

အသြညောမျောုံးပမင်မ
့် ောုံးနစရ ် အမျောုံးပြည်သူနင့််
ထနရောက်စောွ ဆက်သွယ်ပခင်ုံးတအောုံး
နထောက်ြံ့်
့်
အောုံးနြုံးရ ်
•

နငွနတောင်ုံးခံလွှောနင့််

နငွနြုံးနချမှုမျောုံးအောုံး ဥြနဒနရုံးရော

စီမံနဆောင်ရွက်ရ ်
•

ကျွနြ်
် တန့် င့််

တောဝ ဝ
် တတရောုံးအရ

လက် ော ရ ် လအြ်သည်။
ဆက်ဆံနဆောင်ရွက်ရနသော

နရောင်ုံးသူမျောုံးနင့််
စီုံးြွါုံးနရုံးမတ်ဖက်မျောုံးသကွဲ့်သ ့်

နလုံးစောုံး
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ပြင်ြအဖွွဲအစည်ုံးမျောုံး၏

အချက်အလက်နင့်် ကျွနြ်
် တ၏
့်

နလုံးစောုံးလက် ောမှုမျောုံးအောုံး

ဆ ုံး် စစ်ချက် (က)ကျွန်ြ်တ၏
့်

ပြြုံလြ်ရ ်
•

တရောုံးဝင်အကျြုံုံးစီုံးြွါုံးမျောုံးသည်
လြ်င ုံး် လည်ြတ်မှု

နချောနမွွဲ့

နစရ ်

အစီရင်ခံပခင်ုံး၊

စောရင်ုံးစစ်ပခင်ုံးနင့်် (ခ)လြ်င ုံး် ၏တကျနသချောနသော မတ်တမ်ုံးမျောုံးက

နဘုံးအနတရောယ်

စီမံခ ခွ
် ့် ွဲပခင်ုံးစသည့်် ထ ုံး် သမ်ုံးရ တ
် က
့် နသချောနစရ ် ပဖစ်ြါသည်။

ရံုံးတွငုံး် လြ်င ုံး် စဉမျောုံး ပြြုံလြ်ရ ်
•

ကျွနြ်
် တ၏
လြ်င ုံး် လည်ြတ်မှု သမဟ
့်
့် တ်
နဖောက်သည်ဆက်ဆန
ံ ရုံးစီမခ
ံ ခွ
် ့် ွဲမှုစ စ်
မျောုံးအောုံး ထ ုံး် သမ်ုံးရ ်

•

သောမ စ
် ီုံးြွါုံးနရုံးလြ်င ုံး် ပြြုံလြ်စဉ ဝယ်ယူသူ
သမဟ
့် တ်

ကမပဏမ
ီ တ်တမ်ုံးမျောုံးနင့််

ဖွံပဖြုံုံး

တုံးတက် မှုအောုံး ထ ုံး် သမ်ုံးရ ်
•

ရံုံးတွငုံး်

မတ်တမ်ုံးထ ုံး် သမ်ုံးထောုံးပခင်ုံး

ပြြုံလြ်ရ ်
•

လအြ်နသော
သနဘောတူညီ

စောရွ က်စောတမ်ုံးမျောုံး၊
ချက်မျောုံး

စောချြုံြ်မျောုံးအောုံးလံုံး

နင်/့် သမဟ
့် တ်
ပြင်ဆင်ရ န
် င့််

ယင်ုံးတနင်အ
့် ညီ နဆောင်ရွက်ရ ်
•

ည်ုံးြညောြလက်နဖောင်ုံး၏

နယဘယျ

လည်ြတ် မှုအောုံး ထ ုံး် သမ်ုံးရ ်
•

ကျွနြ်
် တရရ
် တ၏
့် နင်နသော အချက်အလက်မျောုံးအောုံး ကျွနြ်
့် တရောုံးဝင်အကျြုံုံးစီုံးြွါုံးမျောုံးသည်
အချက်အလက် ခွပွဲ ခမ်ုံးစတ်ပဖောမှုနင့်် နစျုံးကွက် (က)ကျွန်ြ်တ၏
့် ဝယ်ယူသူမျောုံး၏ လအြ်ချက်နင့််
သနတသ ပြြုံလြ်ပခင်ုံး ကွဲ့်သ ့် ခွွဲပခမ်ုံးစတ်ပဖော ကက်ညီနသော

က ြ
် စစညုံး် အသစ်

သမဟ
့် တ်

ပခင်ုံးနင့်် နလ့်လောသံုံးသြ်ပခင်ုံးမျောုံး ပြြုံလြ်ပခင်ုံး ဝ န
် ဆောင်မှု အောုံး ဖ တ
် ုံးီ ရ ် နင်/့် သမဟ
့် တ်
အောုံးပဖင့််

ကျွန်ြ်တနြုံးနသော
့်

က ြ
် စစည်ုံးနင့်် (ခ)

ြလက်နဖောင်ုံးအြါအဝင်

ဝ န
် ဆောင်မှုမျောုံးအောုံး

က ြ
် စစည်ုံးမျောုံးနင့််

တုံးတက်နကောင်ုံးမွ န
် စရ ်

အသံုံးပြြုံစဉ

ကျွန်ြ်တ၏
့်

ဝ န
် ဆောင်မှုမျောုံးအောုံး
သံုံးစွွဲသူအနတွွဲ့အ ကံြုံအောုံး
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•

န ကော်ပငောပခင်ုံးအောုံး
တင်ုံးတောရ ၊်

တုံးတက်ရ ၊် ပြသရ ၊် ြမနကောင်ုံးမွ ်

နပခရောခံရ ်

အန ကောင်ုံးအရော၊

နစရ တ
် က
့်

နသချောနစရ ်

(ြါဝင်သည့်် ပဖစ်ြါသည်။

စစ်တမ်ုံး၊

ြလက်နဖောင်ုံး

သမဟ
် တန့် င့်် ကမပဏခ
ီ ွွဲမျောုံး၊ ကျွန်ြ်တ ့်
့် တ် ကျွနြ်
၏သက်ဆင်ရော နင်/့် သမဟ
့် တ် ဆက်စြ်ကမပဏီ
မျောုံး၊

စီုံးြွါုံးနရုံးမတ်ဖက်မျောုံး

နင့််

တပခောုံးတစ်ဆင်ခ
့် ံ
ပြင်ြအဖွွဲွဲ့အစည်ုံးမျောုံးအြါအဝင်
ယင်ုံးတန့် င်သ
့် ော
နင့််

က သတ်
် ့်
ထောုံးပခင်ုံးမရနသော)

ြလက်နဖောင်ုံး

က

အသံုံးပြြုံစဉ

သင်၏အချက်အလက်မျောုံးနင့််
အသံုံးပြြုံြံတအောုံး
စနဆောင်ုံးရ ်
့်
•

နဘုံးအနတရောယ်နင့််
ထ ုံး် ချြုံြ်မှုမျောုံး

လမ်လည်ပခင်ုံး ဥြနဒနရုံးရော
နင့််

တောဝ ဝ
် တတရောုံးအရ

နလုံးစောုံး

နငွနြုံးနချမှု လက် ော ရ ် လအြ်သည်။

စီမံနဆောင်ရွက်ပခင်ုံးတအောုံး
့်
အနကောင်အထည်နဖော်ရ ်

နင်/့် သမဟ
့် တ်

ြံ့်ြုံးရ ်
•

ကျွနြ်
် တ၏
့် တရောုံးဝင်အကျြုံုံးစီုံးြွါုံးမျောုံးသည်

ြလက်နဖောင်ုံးနြေါ်တွင်

ချြုံုံးနဖောက်မှုမျောုံး၊ (က)

တရောုံးမဝင်လြ်နဆောင်မှုမျောုံး

ဥြနဒနရုံးရော

သမဟ
့် တ် ချြုံုံးနဖောက်မှုမျောုံး၊

တရောုံးမဝင်လြ်နဆောင်မှုမျောုံး

တောုံးပမစ် ထောုံးနသော အန ကောင်ုံးအရောမျောုံးအောုံး သမဟ
့် တ်
ကောကွယ်

ရ ၊်

သရရ ်

စံစမ်ုံးစစ်နဆုံးရ ်
•

အပငင်ုံးြွါုံးမှုမျောုံး၊

တောုံးပမစ်ထောုံးနသော

သမဟ
့် တ် အန ကောင်ုံးအရောမျောုံးအောုံး ကောကွယ်ရ ၊် သရရ ်
သမဟ
့် တ် စံစမ်ုံးစစ်နဆုံးရ ်

ဤလံပခံြုံနရုံးဆင်ရောမူဝါဒ သမဟ
့် တ် မည်သည့်် (ခ)စောချြုံြ်၌ြါဝင်နသော

အခွငအ
့်် နရုံးမျောုံးအောုံး

စောချြုံြ်တွငမ
် ဆ နဖော်ပြထောုံးနသော အခွငအ
့်် နရုံး ပြဠော ုံး် ရ ် နင်/့် သမဟ
့် တ်
မျောုံးအောုံး ပြဌော ုံး် ရ န
် င့်် ကျင်သ
့် ံုံးရ ်
•

စီုံးြွါုံးပဖစ်အနရောင်ုံးအဝယ်မျောုံး၊

(ဂ)စည်ုံးကမ်ုံးထ ုံး် သမ်ုံးနရုံးအဖွွဲမျောုံးနင့််
ကျွန်ြ်တ၏
ဥြနဒစုံးမုံးနရုံးအဖွွဲအစည်ုံးမျောုံးနင့််
့်

တရောုံး
ြူုံးနြါင်ုံး

လြ်င ုံး် နဆောင်ရွက်မှု သမဟ
် က
့် တ် လှုြ်ရောုံးမှုမျောုံး နဆောင်ရွက်ရ တ
့် နသချောနစရ ် ပဖစ်ြါသည်။
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သမဟ
့် တ်

က ြ
် စစည်ုံးမျောုံး

ဝ န
် ဆောင်မှုမျောုံးအောုံး
သက်ဆင်နသော

နင်/့် သမဟ
့် တ်
ြံ့်ြုံးနြုံးမှုမျောုံးပဖင့််

ဥြနဒနရုံးရော

သမဟ
့် တ်

စည်ုံးမျဉုံးစည်ုံးကမ်ုံးဆင်ရော
လအြ်ချက်မျောုံးအောုံး လက် ောရ ် နင့်် ကျွန်ြ်တ ့်
သမဟ
့် တ်

ကျွနြ်
် တ ့်

အဖွွဲွဲ့ဝင်မည်သူမဆနင့််

ကမပဏအ
ီ ြ်စ၏
အခါအောုံးနလျော်စောွ

သက်ဆင်နသော

ဥြနဒ၊

စည်ုံးမျဉုံးစည်ုံးကမ်ုံးမျောုံး၊
တရောုံးရံုံးအမ မျောုံး၊
် ့်

ညွှ ် ကောုံးချက်မျောုံး၊

ဥြနဒအရ၊

လမ်ုံးညွှ ်

ချက်မျောုံး၊ စောနစောင်မျောုံး သမဟ
့် တ် ကျင်ဝ
့် တ်
စည်ုံးကမ်ုံးမျောုံး၏

လအြ်ချက်မျောုံးနင်အ
့် ညီ

ထတ်နဖော်ပြသရ ်
•

စည်ုံးကမ်ုံးထ ုံး် သမ်ုံးနရုံးအဖွွဲမျောုံးနင့််
ဥြနဒစုံးမုံးနရုံးအဖွွဲအစည်ုံးမျောုံးနင့််

တရောုံး
ြူုံးနြါင်ုံး

နဆောင်ရွက်ရ ်
•

လြ်င ုံး်

တစ်ခလံုံး

တစ်ြင်ုံးအောုံး

သမဟ
့် တ်

နရောင်ုံးချပခင်ုံး၊

ဝယ်ယူပခင်ုံး၊

တစ်စတ် ဥြနဒနရုံးရော

ြယ်ဖျက်ပခင်ုံး၊ လက် ော ရ ် လအြ်သည်။

ဖက်စြ်လြ်ကင်ပခင်ုံး၊ ကျွနြ်
် တ၏
တရောုံးဝင်အကျြုံုံးစီုံးြွါုံးမျောုံးသည် မမ
့်

တောဝ ခ
် အြ်
် ့် ပခင်ုံး၊

Zuellig

Pharma

စီုံးြွါုံးနရုံး၊ြင်ဆင်မှုမျောုံး

၏ တ၏
့်

အလောုံးတူအနရောင်ုံးအဝယ်

တုံးတက်နရုံး

သမဟ
့် တ်

တည်နဆောက်နရုံးက

ကစစရြ်မျောုံး တောဝ ယ
် ူနဆောင်ရွက်ရ ် ပဖစ်ြါသည်။

အလောုံးအလောရနသော၊

လြ်င ုံး် နပြောင်ုံးနရွှွဲ့ မှု

စီုံးြွါုံးနရုံးလြ်င ုံး် မျောုံး

သမဟ
် ရုံးအတွက် အဖွွဲွဲ့အစည်ုံး
့် တ် သမဟ
့် တ် ြမနကောင်ုံးမွ န

က ြ
် စစည်ုံးမျောုံး ပြ လ
် ည်ဖွွဲစည်ုံးပခင်ုံး သမဟ
် ည်
့် တ် ပြ လ

ထောုံးနသော

နလုံးစောုံး

အသစ်ဖွွဲွဲ့စည်ုံးပခင်ုံး၊

နြါင်ုံးစည်ုံးပခင်ုံး၊

ြါဝင်သည့််

တောဝ ဝ
် တတရောုံးအရ

အဆပြြုံ

အမ စ
် င်စစ်

ကစစရြ်တွင်

အချက်

Regional Privacy Policy (Translation for Myanmar)
အလက်နင့််

နလုံးစောုံးလက် ောမှုမျောုံးအောုံး

ဆ ုံး် စစ်ချက်ပြြုံလြ်မှု

သမဟ
့် တ်

ြင်ဆင်မှု

နပြောင်ုံးနရွှွဲ့ မှုအောုံး ြံ့်ြုံးရ ်
•

သင်၏

စတ်ဝင်စောုံးမှုနင့််

ကက်ညီနင်နသော ကျွနြ်
် တ၏
့် တရောုံးဝင် အကျြုံုံးစီုံးြွါုံးမျောုံးသည် သင်

ြွွဲအခမ်ုံးအ ောုံးမျောုံး၊နုံးီ နနောဖလယ်ြွွဲမျောုံး၊
ညနင်ုံးနဆွုံးနနွုံးြွွဲမျောုံး၊

စတ်ဝင်စောုံးနင်နပခရနသော

က ဦုံးအစီအစဉမျောုံး၊ နစျုံးကွက်ချွဲွဲ့ထွငန
် ရုံးဆင်ရော အချက်အလက်မျောုံးက

အနရောင်ုံးပမင့်တ
် င်နရုံးြွမ
ွဲ ျောုံး၊ စကောုံး၀င်ုံးမျောုံးပဖင့်် သင်အ
့် ောုံး

နြုံးြရော၌
တည်ဆွဲဥြနဒမျောုံးနင်အ
့်
့် ညီ

ြတ်သက်နသော သတင်ုံးအချက်အလက်မျောုံးနင့်် လအြ်ချက်အရ
ဖတ် ကောုံးလွှောမျောုံး နြုံးြရ ်
•

ရယူရ ် ပဖစ်ြါသည်။

သင်ြါဝင်တက်နရောက်နင်နသော အတတ်ြညော
ဆင်ရောြွွဲမျောုံးနင့်် ညီလောခံမျောုံး စီစဉနဆောင်ရွက်
ရ ်

•

ကျွနြ်
် တ၏
် စစညုံး် မျောုံးနင့််
့် ြလက်နဖောင်ုံး၊ က ြ
ဝ န
် ဆောင်မှုမျောုံး၊ ကျွန်ြ်တန့် င့်် လက်နအောက်ခံ
ကမပဏခ
ီ ွွဲမျောုံး၊

ကျွန်ြ်တ၏
့်

နင်/့် သမဟ
့် တ်

သက်ဆင်ရော

ဆက်စြ်ကမပဏမ
ီ ျောုံး၊

စီုံးြွါုံးနရုံးမတ်ဖက်မျောုံး နင့်် တပခောုံးတစ်ဆင်ခ
့် ံ
ပြင်ြအဖွွဲအစည်ုံးမျောုံးနင့််

သက်ဆင်နသော

သတင်ုံးအချက်အလက်မျောုံးအောုံး
ဆက်သွယ်န ကော်ပငောရ န
် င့််
ဆက်သွယ်
သမဟ
့် တ်

မှုမျောုံးသည်
ပြင်ြ

ထကွဲ့်သ ့်
ကျွန်ြ်တထံ
့် မ

အဖွွဲအစည်ုံးမျောုံးထံမ

နြုံးြန့် င်ရ ်
•

အွ လ
် င်ုံးအပြြုံအမူဆင်ရော

န ကော်ပငောမျောုံး

နြုံးြရ့် ်

အပြြုံအမူနြေါ်

အနပခခံ၍

(သင်၏ယခင်က

သင်၏

သင်စ
့် တ်ဝင်စောုံးမှုနင့််

ကက်ညီ

သနဘောတူညခ
ီ ျက်က

Regional Privacy Policy (Translation for Myanmar)
နင်နသောက ြ
် စစည်ုံး နင်/့် သမဟ
် ဆောင်
့် တ် ဝ န
မှုမျောုံးအတွက် အွ လ
် င်ုံးန ကော်ပငောမျောုံး ပြသရ ်
နင့််

ဆရယ်မီဒယ
ီ ောြလက်နဖောင်ုံးမျောုံးနြေါ်တွင်

န ကော်ပငောမျောုံးနင့််

အန ကောင်ုံးအရောမျောုံး

ပြသရ )်

၄။ အ က်အလက်မ ာေး မရပေးသွငေး် ခ င်ေး သမဟုံ
ုံ ို့ တ် ရပေးသွငေး် န် ခငင်ေးဆခုံ င်ေး၏ အက ြုံေးဆက်မ ာေး
တပခောုံး ည်ုံးပဖင့်် မနဖော်ပြထောုံးြါက ကျွန်ြ်တထံ
့် သ ့် ကယ်နရုံးကယ်တောအချက်အလက်မျောုံး နြုံးပခင်ုံးသည်
အပြည့််အဝ မမ၏ ဆနဒသနဘောအနလျောက်သော ပဖစ်ပြီုံး ထသအချက်
အလက်မျောုံးနြုံးရ ် တောဝ ဝ
် တတရောုံးနင့််
့်
ပခမ်ုံးနပခောက်ပခင်ုံးမျြုံုံးမရြါ။ သရောတွ
င် အချြုံွဲ့နသော အနပခအန မျောုံး၌ ဤလံပခံြုံနရုံးဆင်ရော မူဝါဒတွင် နဖော်ပြ
့်
ထောုံးနသော သင်၏ကယ်နရုံးကယ်တော အချက်အလက်အောုံး ကျွန်ြ်တထံ
့် သ ့် မနြုံးခွဲ့်နသော် ပဖစ်နြေါ်လောနသော
မည့််သည့််အကျြုံုံးဆက်မျောုံးကမဆ

ကျွနြ်
် တဘက်
မ
့်

တောဝ ယ
် ူမည်မဟတ်ြါ။

ထအကျြုံုံးဆက်မျောုံးတွင်

နအောက်ြါတ ြါဝင်
ြါသည်။
့်
•

သင်နတောင်ုံးဆထောုံးနသော က ြ
် စစည်ုံးမျောုံး နင်/့် သမဟ
် ဆောင်မှုမျောုံးအောုံး တူညီသည့်် စံန ှု ုံး် ပဖင့််
့် တ် ဝ န
ပဖစ်နစ သမဟ
့် တ် အောုံးလံုံးပဖစ်နစ မနြုံးနင်ပခင်ုံး

•

သင်အ
့် ောုံး သင်န
့် လျော်နသော လူ ောအစီအစဉမျောုံး၌ စောရင်ုံးမနြုံးသွငုံး် နင်ပခင်ုံး

•

နလျှော့်နစျုံးမျောုံး

သမဟ
့် တ်

အထူုံးန ကော်ပငောမျောုံး

သမဟ
့် တ်

ကျွနြ်
် တ၏
့်

က ြ
် စစည်ုံးအသစ်မျောုံး

နင်/့် သမဟ
် ဆောင်မှုမျောုံးနင့်် သက်ဆင်နသော အချက်အလက်မျောုံးအြါအဝင် သင်လချင်နသော
့် တ် ဝ န
က ြ
် စစည်ုံးမျောုံး နင်/့် သမဟ
် ဆောင်မှုမျောုံး၏ အချက်အလက်မျောုံးက မနြုံးနင်ပခင်ုံး
့် တ် ဝ န
•

ြလက်နဖောင်ုံး၏
ြလက်နဖောင်ုံးအောုံး

အန ကောင်ုံးအရောမျောုံးအောုံး
အသံုံးပြြုံမှုနင်ြ
့် တ်သက်၍

သင်၏

နစ်သက်မှုအလက်

သင်အ
့် နတွွဲ့အ ကံြုံသည်

အသံုံးဝင်မှု မရပခင်ုံး
•

သင်န
့် လျော်နသော အနရောင်ုံးအဝယ်မျောုံးက သင်နင့်် မပြြုံလြ်နင်ပခင်ုံး

မစီမံနြုံးနင်ပခင်ုံး

စတ်နကျ ြ်မှု

နင့််

သမဟ
့် တ်

Regional Privacy Policy (Translation for Myanmar)
•

ကျွနြ်
် တန့် င့်် သက်ဆင်နသော တည်ဆဥ
ွဲ ြနဒ၊ စည်ုံးမျဉုံးစည်ုံးကမ်ုံး၊ ညွှ ် ကောုံးချက်၊ တရောုံးရံုံးအမ ၊် ့်
ဥြနဒအရ၊ လမ်ုံးညွှ ခ
် ျက် နင်/့် သမဟတ် ကျင်ဝ
့် တ်စည်ုံးကမ်ုံးမျောုံးအောုံး လက် ောမှုမရပခင်ုံး

၅။ ကုံယ်ရ ေးကုံယ်တာ အ က်အလက်မ ာေးအာေး ထုံတရ
် ာ်ခ င်ေး
ကျွနြ်
် တအတွ
က်
့်

အထက်နဖော်ပြြါရည်ရွယ်ချက်မျောုံး

ပဖည့််ဆည်ုံးနင်ရ အ
် တွက်

နအောက်ြါ

အဖွွဲွဲ့အစည်ုံး

မျောုံးအြါအဝင် ယင်ုံးတန့် င့်သ
် ော က သ
် ့် တ်မထောုံးသည့်် အဖွအ
ွဲွဲ့ စည်ုံးမျောုံးထံသ ့်ကယ်နရုံးကယ်တော အချက်အလက်
မျောုံး ထတ်နဖော်နင်ြါသည်။
•

ကျွနြ်
် တ၏
ကမပဏအ
ီ ြ်စအတွငုံး် ရ အမျြုံုံးမျြုံုံးနသော အစအဖွွဲွဲ့မျောုံး (အ ောဂတ်တွင် တရောုံးဝင်
့်
နြါင်ုံးစည်ုံးထောုံးနသော

ကမပဏမ
ီ ျောုံး

အြါအဝင်)၊

လင်စင်ရရသူမျောုံး၊

သမဟ
့် တ်

စီုံးြွါုံးနရုံးမတ်ဖက်မျောုံး၊ စောရင်ုံးသွငုံး် ထောုံးနသော လူ ောအစီအစဥ်မျောုံးအတွက် နထောက်ြံ့်သူမျောုံးမ
တရောုံးဝင်ခွငပ့်် ြြုံထောုံးနသော အမှုထမ်ုံးမျောုံး အြါအဝင် (သက်ဆင်ြါက)
•

ကျွနြ်
် တ၏
့်

ဝ ထ
် မ်ုံးမျောုံး၊

ြူုံးတွွဲလြ်င ုံး် စမျောုံး၊

ကယ်စောုံးလယ်မျောုံး၊

ကယ်စောုံးပြြုံသူမျောုံး၊

စောချြုံြခ
် ျြုံြဆ
် ထောုံးသူမျောုံး၊

တစ်ဆင့်ခ
် ံစောချြုံြခ
် ျြုံြဆ
် ထောုံးသူမျောုံး၊

တစ်ဆင့်ခ
် ံဝ န
် ဆောင်မှုနြုံးသူမျောုံး၊

သမဟ
့် တ်

အနရောင်ုံးအဝယ်မျောုံးနဆောင်ရွက်ရောတွင်

လွယ်ကူအဆင်နပြ

မတ်ဖက်မျောုံး၊

ကျွနြ်
် တမ့်

သင်နင့််

နစရ အ
် တွက်

လအြ်သည်ဟ

ကျွန်ြ်တ၏
့်

က ြ
် စစည်ုံးမျောုံး

ယူဆရနသော အပခောုံးအဖွွဲွဲ့အစည်ုံးမျောုံး
•

ကျွနြ်
် တ၏
့်

က န
် ြုံးသွငုံး် သူမျောုံး၊

က ထ
် တ်လြ်သမ
ူ ျောုံးနင့််

နင်/့် သမဟ
် ဆောင်မှုလြ်င ုံး် မျောုံး၏ စီုံးြွောုံးနရုံးမဟောမတ်ဖက်မျောုံး၊
့် တ် ဝ န
•

ကျွနြ်
် တ၏
့်

က ြ
် စစညုံး် မျောုံး

နင်/့် သမဟ
့် တ်

ဝ န
် ဆောင်မှုလြ်င ုံး် မျောုံးအောုံး

တရောုံးဝင်

နရောင်ုံးဝယ်နဖောက်ကောုံးမှုမျောုံးအတွက် သက်ဆင်ရော လြ်ြင်ခွငရ
့်် သူမျောုံး၊
•

လံပခံြုံနရုံးဆင်ရောကစစမျောုံး သမဟ
် စစညုံး် ဆင်ရောတင် ကောုံးချက်မျောုံးက ကျွန်ြ်တမ့် တင်ပြရ ်
့် တ် က ြ
တောဝ ရ
် နသော အစအဖွွဲွဲ့မျောုံး၊

•

ကျွနြ်
် တ၏
့်
စောရင်ုံးစစ်မျောုံး

ကျွမ်ုံးကျင်အ ကံနြုံးအတတ်ြညောရင်မျောုံးပဖစ်သည့််
နင့်် ကျွန်ြ်တ၏
စီုံးြွောုံးနရုံးနင့်် စြ်လျဥ်ုံး၍
့်

နရ န
ွဲ့ မျောုံး၊

စောရင်ုံးကင်မျောုံး၊

ခ အ
် ့် ြ်ထောုံးသည့်် အပခောုံးနသော
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ဘဏ္ဍောနရုံးဆင်ရော သမဟ
် ့် တ်မထောုံး
့် တ် ကျွမ်ုံးကျင်အ ကံနြုံးြညောရင်မျောုံးအြါအဝင် အပခောုံးက သ
နသော ြညောရင်မျောုံး
•

ဥြနဒနင့်အ
် ညီ လြ်ကင်ရ လ
် အြ်နသော သမဟ
် တလက်
ခံရမည်ပဖစ်နသော မည်သည့််
့် တ် ကျွနြ်
့်
ြဂ္ြုံလ်မဆ၊ အစုံးရအောဏောြင်အဖွွဲွဲ့၊ ပြဌော ုံး် ဥြနဒအရ အောဏောြင်အဖွွဲွဲ့၊ စက်မှုလြ်င ုံး် ထ ုံး် သမ်ုံးသူ
သမဟ
် တ၏
့်် နရုံး နင့််
့် တ် အပခောုံးသက်ဆင်ရော ပြင်ြအဖွွဲွဲ့အစည်ုံးမျောုံး (သမဟ
့် တ်) ကျွနြ်
့် အခွငအ
အကျြုံုံးစီုံးြွါုံးမျောုံးအောုံး ကောကွယ်ရ ် နင်/့် သမဟ
့် တ် ခခံရ ် သမဟ
့် တ် လမ်လည်ပခင်ုံး၊ ဥြနဒ
ထြါုံးချြုံုံးနဖောက်ပခင်ုံး၊

မူြင်ခွငထ
့်် ြါုံးပခင်ုံး၊

အခွ န
် ရောင်တမ်ုံးပခင်ုံး

သမဟ
့် တ်

အပခောုံးဥြနဒနင့််

ဆ က
် ့် ျင်နသောလြ်နဆောင်ချက်မျောုံးအောုံး စံစမ်ုံးစစစ်ပခင်ုံးနင့်် စြ်လျဉုံး၍ ထကွဲ့်သ ထ
့် တ်နဖော်ချက်အောုံး
လအြ်သည်ဟ ယံ ကည်နသောအနပခအန မျောုံး
•

လြ်င ုံး် တစ်ခလံုံး သမဟ
့် တ် တစ်စတ်တစ်ြင်ုံးအောုံး နရောင်ုံးချပခင်ုံး၊ ြယ်ဖျက်ပခင်ုံး၊ ဝယ်ယူပခင်ုံး၊
နြါင်ုံးစည်ုံးပခင်ုံး၊ ခွွဲထွက်ပခင်ုံး၊ ဖက်စြ်လြ်ကင်ပခင်ုံး၊ တောဝ ခ
် အြ်
် ့် ပခင်ုံး၊ Zuellig Pharma ၏
စီုံးြွါုံးနရုံး၊ြင်ဆင်မှုမျောုံး

သမဟ
့် တ်

က ြ
် စစည်ုံးမျောုံး

ပြ လ
် ည်ဖွွဲွဲ့စည်ုံးပခင်ုံး

အလောုံးတူအနရောင်ုံးအဝယ်ကစစရြ်မျောုံးြါဝင်သည့််

သမဟ
့် တ်

အလောုံးအလောရနသော၊

အဆပြြုံထောုံးနသောသမဟ
် င်စစ်လြ်င ုံး် နပြောင်ုံးနရွှွဲ့ မှု ကစစရြ်တွင် ြါဝင်ြတ်သက်နသော
့် တ် အမ စ
အလောုံးအလောရနသော ဝယ်ယူသူမျောုံး နင့်် အပခောုံးနသောအစရယ်ယောြါဝင်သူမျောုံး
•

အထက်ြါရည်ရွယခ
် ျက်အတွက် သင်နတောင်ုံးဆထောုံးနသော သမဟ
့်် ြုံးအြ်ထောုံးနသော
့် တ် လြ်ြင်ခွငန
အပခောုံးမည်သည်အ
့် ဖွွဲွဲ့မဆ သမဟ
် နဖော်ပြထောုံးနသော
့် တ် သင်၏အချက်အလက်က စနဆောင်ုံးချ ၌
အပခောုံးမည်သည့််

ရည်ရွယ်ချက်အတွက်မဆ

သမဟ
် ျက်မျောုံးနင့််
့် တ် အထက်နဖော်ပြြါရည်ရွယခ

တက်ရက် ဆက်စြ်လျက်ရနသော အပခောုံးမည့််သည့််ရည်ရွယ်ချက်အတွက်မဆ ကယ်နရုံးကယ်တော
အချက်အလက်မျောုံးက ထတ်နဖော်နင်သည်။
ပြဌော ုံး် ထောုံးနသော

အနပခခံမူမျောုံးနင့်အ
် ညီ

ပြင်ြအဖွွဲအစည်ုံးမျောုံးက
သည်လည်ုံး

ကျွနြ်
် တမ့်

ကယ်နရုံးကယ်တော

ဥြနဒအရ

အချက်အလက်မျောုံးက

တောဝ န
် ြုံးအြ်ြါမည်။

ကျယ်ပြ စ
် ့် ွောလက်ခံထောုံးနသောစက်မဆ
ှု င်ရောစံချ စ
် ံညွှ ုံး် မျောုံးနင့််

ကောကွယ်နရုံးဥြနဒမျောုံးနင်အ
့် ညီ

သင့်န
် လျော်နသော

တစ်ဆင်ခ
့် ံပြင်ြအဖွွဲွဲ့အစည်ုံးမျောုံး
တည်ဆွဲ

လံပခံြုံနရုံးအဆင့်အ
် တ ုံး် ပဖင့််

အချက်အလက် မျောုံးအောုံး လံပခံြုံနစနရုံးအတွက် ဥြနဒအရ တောဝ ရ
် ြါသည်။

နဆောင်ရွက်ရော၌

အချက်အလက်
ကယ်နရုံးကယ်တော
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၆။ ကုံယ်ရ ေးကုံယ်တာအ က်အလက်မ ာေးအာေး ကာကွယ်ခ င်ေး
ဤလံပခံြုံနရုံးဆင်ရောမူဝါဒတွင် နဖော်ပြထောုံးသည့််

ည်ုံးလမ်ုံးအမျြုံုံးမျြုံုံးမ တစ်ဆင့်် စနဆောင်ုံးထောုံးနသော သင်၏

ကယ်နရုံးကယ်တောအချက်အလက်မျောုံး၏ ထ ုံး် သမ်ုံးထောုံးမှုနင့်် လံပခံြုံမှုအောုံး ကောကွယ်ရ အ
် ပြင် ခွငပ့်် ြြုံချက်
မရနသော ဝင်နရောက်မှုမျောုံး၊ ခွငပ့်် ြြုံချက်မရနသော တရောုံးမဝင်ပြင်ဆင်မှု၊ ထအချက်အလက်မျောုံးအောုံး ထတ်နဖော်ချက်
သမဟ
ံ ဆောင်ရွက်မှု နင့်် ထအချက်အလက်မျောုံး မနတော်တဆ ဆံုံးရှု ုံးမှု သမဟ
့် တ် စီမန
့် တ် ဖျက်ဆီုံးခံရမှု သမဟ
့် တ်
ြျက်စီုံးမှုမျောုံးမ ကောကွယ်ရ ် သင်န
့် လျော်နသော

ထ ုံး် သမ်ုံးထောုံးရမည့်် တောဝ ဝ
် တတရောုံးနင့််

ည်ုံးြညော

နင့််

အဖွွဲွဲ့အစည်ုံးလံပခံြုံနရုံးဆင်ရော အစီအမံမျောုံးအောုံးလံုံးသည် န ရောတကျရန နစရ ် နသချောစွော ပြြုံလြ်ထောုံးြါသည်။
နအောက်တွငန
် ဖော်ပြထောုံးနသော လံပခံြုံနရုံးဆင်ရော အစီအမံအချြုံွဲ့အြါအဝင် ယင်ုံးတန့် င်သ
် ့်
မထောုံးနသော
့် ော က သတ်
အစီအမံမျောုံးအောုံး ကျွနြ်
် တအန
ပဖင်က
့်
့် ျင်သ
့် ံုံးလျက်ရြါသည်။
•

လံပခံြုံစတ်ချရနသော ဆက်သွယ်နရုံးကွ ရ
် က်ပဖင့်် ကောကွယ်ထောုံးနသော စ စ်မျောုံးတွင် သင်၏ ကယ်နရုံး
အချက်အလက်အောုံးသမ်ုံးဆည်ုံးပခင်ုံး

•

တရောုံးဝင်လြ်င ုံး် တောဝ မ
် ျောုံးက နဆောင်ရွက်ရ အ
် တွက် ထအချက်အလက်က သရရ ် လအြ်နသော
ဝ ထ
် မ်ုံးမျောုံး နင့်် သင်၏ ကယ်နရုံးအချက်အလက်အောုံး လံပခံြုံနစရ ် လက်နတွွဲ့ကျသည့်် အစီအမံမျောုံးက
စောချြုံြ်အရ

ပြြုံလြ်ရနသော

တရောုံးဝင်

တစ်ဆင်ခ
့် ံအဖွွဲအစည်ုံးမျောုံးကသော

ဝင်နရောက်ခွငပ့်် ြြုံနသော

အခ ုံး် ကဏ္ဍနြေါ်အနပခခံ၍ ဝင်နရောက်ခွငအ
့်် ောုံး ထ ုံး် ချြုံြ်မှုမျောုံး ကျင်သ
့် ံုံးပခင်ုံး
•

ပဖစ်နြေါ်လောနင်နသော အောုံး ည်ုံးချက်မျောုံးနင့််
စ စ်မျောုံးအောုံး

ည်ုံးြညောဆင်ရော တက်ခက်မှုမျောုံးအတွက် ကျွန်ြ်တ၏
့်

ြံမ န
် စောင့်် ကည့််စစ်နဆုံးပခင်ုံး

နင့််

ရြ်ြင်ုံးဆင်ရော၊

ည်ုံးြညောြင်ုံးဆင်ရောနင့််

အဖွွဲအစည်ုံးလံပခံြုံနရုံးဆင်ရော အစီအမံမျောုံးအောုံး မွမ်ုံးမံပြင်ဆင်ရ ် အချက်အလက် စနဆောင်ုံးပခင်ုံး၊
သနလောင်ပခင်ုံး နင့်် စီမံနဆောင်ရွက်ပခင်ုံးဆင်ရော လြ်င ုံး် မျောုံးအောုံး ြံမ ် ပြ လ
် ည်ဆ ုံး် စစ်ပခင်ုံး
•

တရောုံးဝင်

ဝင်နရောက်ခွငန
့်် င့််

ပြြုံပြင်မွမ်ုံးမံခွငမ
့်် ျောုံး

ရနသော

ကယ်နရုံးအချက်အလက်မျောုံးအောုံး

မဝင်နရောက်မီ နင့်် မပြြုံပြင်မီ ခွငန
့်် တောင်ုံးသူ၏ အနထောက်အထောုံးအောုံး မ က
်
န
် ကောင်ုံးအတည်ပြြုံပခင်ုံး
အထက်တွငန
် ဖော်ပြထောုံးပြီုံးပဖစ်သည့််

ကယ်နရုံးအချက်အလက်အောုံး

ဝင်နရောက်သရခွငရ
့်် နသော

အဖွွဲွဲ့အစည်ုံးမျောုံး အောုံးလံုံးသည် ဤပြဌော ုံး် ချက်မျောုံးအောုံး နလုံးစောုံးလက် ောရ ် လအြ်သည်။

တစ်ဆင်ခ
့် ံ
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၇။ သင်၏ အ ွငအ
်ို့ ရ ေးမ ာေး
သင်န ထင်နသော

နင်င၌
ံ

နြုံးအြ်ထောုံးနသော

ကျင်သ
့် ံုံးနသော

အချက်အလက်ကောကွယ်နရုံး

သင်က
့် ယ်နရုံးကယ်တောအချက်အလက်မျောုံးနင့််

ဥြနဒမျောုံးအရ

ြတ်သက်၍

ကျွန်ြ်တအောုံး
့်

နအောက်နဖော်ပြြါအတင်ုံး

သင်တ
် နရွ ုံး အခွငအ
့်် နရုံးရြါသည်။
့် ွင် အချ မ
•

ကျွနြ်
် တမ့် တ်တမ်ုံးမျောုံးထွဲရ သင်၏ ကယ်နရုံးအချက်အလက်အောုံး ဝင်နရောက်ရ ် နတောင်ုံးဆပခင်ုံး

•

ကျွနြ်
် တမ့် တ်တမ်ုံးမျောုံးထွဲရ သင်၏အချက်အလက်သည် မမ က
်
န
် သော၊ အထင်အပမင်မောုံးနစနသော၊
နခတ်မမန
ီ သော

သမဟ
့် တ်

မပြည့််စနသောအခါမျ
ံ
ြုံုံး၌

နြုံးအြ်နသော

အချက်အလက်အသစ်မျောုံး၏

တရောုံးဝင်မှုနင်အ
့် တည်ပြြုံမှုအပြီုံး ထကယ်နရုံးအချက်အလက်အောုံး ပြင်ဆင်ရ ် နတောင်ုံးဆပခင်ုံး
•

နစျုံးကွက်ချွဲွဲ့ထွငရ
် ်

ရည်ရွယခ
် ျက်ပဖင့််

သင်၏ကယ်နရုံးကယ်တောအချက်အလက်မျောုံးအောုံး

စီမံနဆောင်ရွက်ပခင်ုံးမ ရြ်ဆင်ုံးရ ် နတောင်ုံးဆပခင်ုံး
•

သင်၏ကယ်နရုံးကယ်တော

အချက်အလက်အောုံး

စီမန
ံ ဆောင်ရွက်ရ ်

က ကွ
် ့် က်ပခင်ုံး၊

သင်၏

ကယ်နရုံးကယ်တော အချက်အလက်အောုံး စီမန
ံ ဆောင်ရွကရ
် ် က သတ်
် ့်
တောုံးပမစ်ရ ် နတောင်ုံးဆပခင်ုံး၊
သမဟ
့် တ် သင်၏ကယ်နရုံးကယ်တော အချက်အလက်အောုံး နပြောင်ုံးနရွှွဲ့ရ ် နတောင်ုံးဆပခင်ုံး
•

သင်၏ကယ်နရုံးကယ်တော အချက်အလက်အောုံး ဆက်လက်စီမံနဆောင်ရွက်ရ ် ကျွနြ်
် တန့် င့်် သနဘော
တူညီချက်မ နှုတထ
် ွက်ပခင်ုံး နင့််

•

သင်၏

ကယ်နရုံးကယ်တောအချက်အလက်အောုံး

ဆက်စြ်၍

သက်ဆင်ရော

ကျွန်ြ်တမ့်

အချက်အလက်ကောကွယ်နရုံး

စနဆောင်ုံးပခင်ုံးနင့််

အောဏောြင်အဖွွဲွဲ့အောုံး

အသံုံးပြြုံပခင်ုံးနင့််
စံစမ်ုံးနမုံးပမ ုံး် ပခင်ုံး

သမဟ
့် တ် တင် ကောုံးပခင်ုံး
အထက်တွငန
် ဖော်ပြထောုံးနသော
ထအခွငအ
့်် နရုံးမျောုံးအောုံး

အခွငအ
့်် နရုံးမျောုံးသည်

ကျင်သ
့် ံုံးလြါကအြင်ုံး

၁၄

သင်၏နင်ငတ
ံ ွ င်

အသအမတ်ပြြုံပြီုံး

(ကျွန်ြ်တအောုံး
့်

ဆက်သွယ်ရ )်

သင်အ
့် န ပဖင့််

တွင်

ြါဝင်နသော

အချက်အလက်မျောုံးအောုံး အသံုံးပြြုံ၍ ကျွန်ြ်တထံ
် တ ့် မတ်တမ်ုံးမျောုံးရ သင်၏
့် သ ့် စောနရုံးသောုံးနင်ြါသည်။ ကျွနြ်
ကယ်နရုံးကယ်တော အချက်အလက်မျောုံးအောုံး ဝင်နရောက်ရ ် သမဟ
့် တ် ပြြုံပြင်ရ ် နတောင်ုံးဆချက်မျောုံးနင့််
စြ်လျဉုံး၍

သက်ဆင်ရော

နတောင်ုံးဆချက်၏

စောရွ က်စောတမ်ုံးမျောုံးြါ

သနဘောသဘောဝနင့််

ကျွနြ်
် တထံ
့် သ ့်

ထခက်လယ
ွ ်မတ
ှု အနြေါ်
့်

ြူုံးတွွဲတင်ပြရ ်

မူတည်၍

လအြ်ြါသည်။

သင်၏အနထောက်အထောုံးအောုံး

အခါအောုံးနလျော်စောွ အတည်ပြြုံနြုံးနင်ရ ် အြင်ုံး ၁၄ (ကျွနြ်
် တအောုံး
ဆက်သွယ်ရ )် တွင် နဖော်ပြထောုံးနသော
့်
လြ်စောမျောုံးဆီသ ့် လူကယ်တင်လောနရောက်၍ ထစောရွ ကစ
် ောတမ်ုံးမျောုံး နြုံးရ ် လအြ်မည်ပဖစ်သည်။ သင်မ
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နြုံးအြ်သည့်် စစစ်အတည်ပြြုံနင်နသော/စစစ်ပခင်ုံး နင့်် မွမ်ုံးမံပြင်ဆင်ထောုံးနသော အချက်အလက်မျောုံးနြေါ်တွင်
အနပခခံ၍

သင်န
့် လျော်နသော

ပြင်ဆင်ချက်မျောုံးကသော

ပြြုံလြ်နြုံးမည်ပဖစ်ြါသည်။

တည်ဆဥ
ွဲ ြနဒနရုံးရော

လအြ်ချက်မျောုံးနင်အ
် ဆောင်ခကျသင်န
့် ညီ သင်၏နတောင်ုံးဆချက်သည် ဝ န
့် င်မည်ပဖစ်သည်။
သနဘောတူညီချက်မ

နှုတထ
် ွက်ပခင်ုံးနင့််

ြတ်သက်၍

သင်သည်

ကျွန်ြ်တအောုံး
့်

နြုံးအြ်ထောုံးနသော

သနဘောတူညီချက် အောုံးလံုံး သမဟ
့် တ် တစ်စတ်တစ်ြင်ုံး က ရြ်သမ်ုံးနင်မည်ပဖစ်သည်။
သင်သည် သင်က
့် ယ်နရုံးကယ်တောအချက်အလက်အောုံး ြယ်ဖျက်ရ ် နတောင်ုံးဆနင်ြါသည်။ ကျွန်ြ်တသည်
့်
သင်၏နတောင်ုံးဆချက်အောုံး

နလုံးစောုံးစွောပဖင့််

စီုံးြွါုံးနရုံးအရ

ကျြုံုံးန ကောင်ုံးဆီနလျော်နသော

ကကြုံုံးြမ်ုံးမှုမျောုံး

ပြြုံလြ်နြုံးမည်ပဖစ်သည်။ သနသော်
ဥြနဒနရုံးရော တောဝ ဝ
် တတရောုံးမျောုံးအောုံး လက် ောရော၌ ဥြနဒန ကောင်ုံးအရ
့်
ထအချက်အလက်မျောုံးအောုံး

အချ က
် ောလတစ်ခအထ

အချက်အလက်မျောုံးအောုံး

ကျွန်ြ်တ ့်

အချက်အလက်မျောုံးစစည်ုံးထောုံးရသည့််

မဖျက်ဆီုံးဘွဲ

ဖျက်ဆုံးီ နသောအခါ
န ရောတွင်

ထ ုံး် သမ်ုံးရ ်

ကျွန်ြ်တ ့်

ြျက်သွောုံးမည်ပဖစ်ပြီုံး

လအြ် ြါသည်။

အသံုံးပြြုံလျက်ရနသော
နရရည်အချက်အလက်မျောုံး

သမ်ုံးဆည်ုံးထောုံးနသော န ရောတွင် ကျ ရ
် န နင်ြါသည်။ ကျွနြ်
် တသည်
လည်ုံးသင်၏အချက်အလက်မျောုံးအောုံး
့်
လမ်လည်မှုကောကွယ်ရ န
် င့််

စံစမ်ုံးစစ်နဆုံးရ ်

သမဟ
့် တ်

အလောုံးတူ

ရည်ရွယခ
် ျက်မျောုံးအတွက်

ထ ုံး် သမ်ုံးထောုံးမည်ပဖစ်သည်။
အထက်တွငရ
် ည်ညွှ ုံး် ထောုံးနသော မည်သည့််အခွငအ
့်် နရုံးမဆ သမဟ
့် တ် သနဘောတူညီချက်မ နှုတ်ထွက်ရော၌
တည်ဆဥ
ွဲ ြနဒက သတ်
် ့်
ချက်မျောုံး၊

စောချြုံြ်နင်ဆ
့် င်နသော

အနပခအန မျောုံးနင့််

သင်န
့် လျော်နသော

အချ အ
် ြင်ုံးအပခောုံးတအောုံး
လက် ောရမည်ပဖစ်သည်။ ထအပြင်
ကျွနြ်
် တ၏
့်
့်
့် လြ်င ုံး် လည်ြတ်မှုနင့်် ဥြနဒနရုံးရော
တောဝ ဝ
် တတရောုံးမျောုံးအောုံး အကျြုံုံးသက်နရောက်မှုအနြေါ်တွငလ
် ည်ုံး မူတည်မည်ပဖစ်သည်။
ကျွနြ်
် တန့် င့််

သက်ဆင်နသော

အချက်အလက်ကောကွယ်နရုံးဆင်ရော

ဥြနဒအရ

ကျွန်ြ်တသည်
့်

သင်၏နတောင်ုံးဆမှုအောုံး လက် ောရ ် ပငင်ုံးဆ ြ
် င်ခွငရ
့်် ြါသည်။ ထနတောင်ုံးဆမှုအောုံး လက် ောရ ် ကျွန်ြ်တဘက်
မ
့်
ပငင်ုံးဆ ခ
် ွဲ့်လျှင် ထပငင်ုံးဆ မ
် ှုအောုံး အန ကောင်ုံးပြချက်နင်တ
့် ကွ သင်အ
့် ောုံးအသနြုံးမည်ပဖစ်သည်။
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၈။ ကုံယ်ရ ေးကုံယ်တာအ က်အလက်မ ာေးအာေး ထန်ေးသမ်ေးခ င်ေး
ကျွနြ်
် တထံ
နသော ကယ်နရုံးကယ်တောအချက်အလက်မျောုံးက တည်ဆဥ
ွဲ ြနဒအရ ခွငပ့်် ြြုံသည့််
့် သ ့် သင်နြုံးြထောုံး
့်
အတင်ုံး သမဟ
် တွက် လအြ်သည့််အနလျောက်သော ထ ုံး် သမ်ုံးသွောုံးမည်ပဖစ်ြါသည်။
့် တ် စနဆောင်ုံးရ အ
အထက်နဖော်ပြြါ

ညွှ ် ကောုံးချက်မျောုံးအရ

လြ်င ုံး် စဉမျောုံးပြြုံလြ်ရ ်
ထောုံးနသော

ကျွန်ြ်တ၏
့်

နရုံးဆွထ
ွဲ ောုံးနသော်လည်ုံး

ကျွနြ်
် တသည်
့်

သင်၏

အချက်အလက်

ြယ်ဖျက်ပခင်ုံး

ည်ုံးြညောဆင်ရောအက အ
် ့် သတ်မျောုံးန ကောင့်် သတ်မတ်

အချ အ
် တင်ုံးအတောတစ်ခအတွငုံး်

ကတမပြြုံနင်ြါ။

ည်ုံးစ စ်မျောုံးက

အချက်အလက်အောုံးလံုံးအောုံး

ကယ်နရုံးကယ်တောအချက်အလက်မျောုံးက

ြယ်ဖျက်နြုံးမည်ဟ
နရ ဆ
ွဲ့ က်အသံုံးပြြုံရ ်

မလအြ်နသောအခါ၌ ကျွန်ြ်တ၏
စ စ်မျောုံးနင့်မ
် တ်တမ်ုံးမျောုံးမ ဖယ်ရောုံးပခင်ုံး သမဟ
့်
့် တ် အမည်မသနစရ ်
ပြြုံလြ်ပခင်ုံးတန့် ကောင့်် သင့်အ
် ောုံး နဖော်ထတ်၍ရနင်မည်မဟတ်ြါ။

၉။ ကုံယ်ရ ေးကုံယ်တာအ က်အလက်မ ာေးအာေး နင
ုံ င
် တကာသရခပာင်
ုံ ို့
ေးရ ွှေ့ မှုမ ာေး
ကျွနြ်
် တ၏
့်

က ြ
် စစည်ုံးမျောုံးနင့််

ဝ န
် ဆောင်မှုမျောုံးက

ြံ့်ြုံးနဆောင်ရွက်ရ အ
် လငော

ဤကယ်နရုံးကယ်တော

လံပခံြုံနရုံးဆင်ရောမူဝါဒတွင် နဖော်ပြထောုံးသည့်် ရည်မ ုံး် ချက်မျောုံးအတွက် ကျွန်ြ်တ ့် လြ်င ုံး် လြ်နဆောင်နသော
သမဟ
် လျော်နသော သမဟ
့် တ် သင့်န
့် တ် လလောုံးအြ်နသော (တည်ဆွဲဥြနဒမျောုံးမ ပြဠော ုံး် ထောုံးပခင်ုံးမရလျှင်)
စီရင်ြင်ခွငမ
့်် ျောုံးအရ
ကယ်စောုံးလယ်

ကျွန်ြ်တ၏တွ
ွဲဖက်လြ်ကင်သူမျောုံးနင့််
့်

မျောုံးနင့််

ကူုံးနပြောင်ုံးနင်ြါသည်။

တစ်ဆင့်ခ
် ံအဖွအ
ွဲ စည်ုံးမျောုံးသ ့် သင်၏
အထူုံးသပဖင့််

သနလောင်ရောအနထောက်အြံြ
့် စစည်ုံးမျောုံးနင့််
အဖွွဲွဲ့အစည်ုံးမျောုံးထံသ ့်

တရောုံးဝင်ခွငပ့်် ြြုံထောုံးနသော

ကယ်နရုံးကယ်တောအချက်အလက်မျောုံးက

ကျွန်ြ်တ၏
့်
ဆောဗောမျောုံး

သတင်ုံးအချက်အလက် ည်ုံးြညောမျောုံး

တည်ရရောပဖစ်သည့််

နပြောင်ုံးနရွှွဲ့ နင်ြါသည်။

အချက်အလက်ကောကွယန
် ရုံးအဆင့်မ
် ျောုံးသည်

ဝ ထ
် မ်ုံးမျောုံး၊

သင်န ထင်ရောနင်ငရ
ံ

ကျွန်ြ်တ၏
့်

နင်ငရ
ံ ြ်ပခောုံးရ

အပခောုံးတရောုံးစီရင်ြင်ခွငရ
့်် သည့််
အချက်အလက်ကောကွယန
် ရုံးဥြနဒ၏

လအြ်ချက်မျောုံးက အပြည့််အဝ မပြည့််မီနင်ပခင်ုံး ရနင်ြါသည်။ သနြမွဲ
့်
့် ယင်ုံးကွဲ့်သ ့် နပြောင်ုံးနရွှွဲ့ မှုမျောုံးအောုံးလံုံးက
တည်ဆဥ
ွဲ ြနဒ၏ လအြ်ချက်မျောုံးနင့်အ
် ညီ နဆောင်ရွက်သွောုံးမည်ပဖစ်ြါသည်။
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၁၀။ အခ ာေးရသာ ဝက်ဘဆ
် ုံဒမ
် ာေး သမဟုံ
တ် အက်ပလီရကေးရှငေး် မ ာေးနှင်ို့
့်
ဤြလက်နဖောင်ုံးတွင်

ကျွန်ြ်တ၏
့်

စီုံးြွောုံးနရုံးမတ်ဖက်မျောုံး၏

လူ ောအစီအစဉအတွက်

ြံ့်ြုံးနထောက်ြံ့်သူမျောုံး

နင်/့် သမဟ
့် တ်

တ်ဆက်ခ င်ေး

ကွ ရ
် က်မျောုံး၊

အပခောုံးနသော

န ကော်ပငောရင်မျောုံး၊

တစ်ဆင့်ခ
် အ
ံ ဖွွဲအစည်ုံးမျောုံး၏

ဝက်ဘ်ဆဒ်မျောုံး နင့်် အက်ြလီနကုံးရင်ုံးမျောုံးသ လင့်ခ
် ်မျောုံး ြါဝင်နင်ြါသည်။ သင်သည် ယင်ုံးဝက်ဘ်ဆဒ် သမဟ
့် တ်
အက်ြလီနကုံးရင်ုံးမ လင့်ခ
် ် တစ်ခခက နြ်ြါက ထြလက်နဖောင်ုံးမ ထွက်သွောုံးမည်ပဖစ်ပြီုံး သင်နရွ ုံးချယ်ခန
ွဲ့် သော
ဝက်ဘ်ဆဒ် သမဟ
် ည်နရောက်ရသွောုံးမည်ပဖစ်သည်။ ကျွနြ်
် တသည်
တစ်ဆင့်ခ
် ံ
့် တ် အက်ြလီနကရင်ုံးသ ့် ပြ လ
့်
ပြင်ြအဖွွဲွဲ့အစည်ုံးမျောုံး၏

လြ်နဆောင်ချက်မျောုံးက

ကယ်နရုံးကယ်တောအချက်အလက်မျောုံးက

မထ ုံး် ချြုံြ်နင်သည့််အတွက်

အသံုံးပြြုံပခင်ုံးမျောုံးအောုံး

ယင်ုံး တမ့်

တောဝ မ
် ယူနြုံးနင်နချ။

သင်၏

ကျွန်ြ် တကွဲ
့် ့်
့် သ

တူညီနသော အချက်အလက်လံပခံြုံနရုံးဆင်ရောဥြနဒအနလ့်အကျင့်မ
် ျောုံး လက် ောနဆောင်ရွက်မည်ဟ အောမမခံနင်ြါ။
ကျွနြ်
် တသည်
့်

သင့်အ
် ောုံး

သွောုံးမည်ပဖစ်သည်။
ကျွနြ်
် တအောုံး
့်

ဆရယ်မီဒယ
ီ ောအနကောင့်ဝ
် င်၍

အသံုံးပြြုံရ ်

ထသအနကောင့်
ဝ
် င်ပခင်ုံးလြ်နဆောင်မည်ဆြါက
့်

မျှနဝရော၌

သင်၏

သင်၏

ဤကွဲ့်သအနပခအန
မျြုံုံး၌
့်

ကယ်နရုံးကယ်တောအချက်အလက်မျောုံးက

မျှနဝအသံုံးပြြုံသည်က

သွောုံးနရောက်၍

၎င်ုံး၏

နြုံးအြ်

ြရဖင်အချက်အလက်မျောုံးက

ဆရယ်မီဒယ
ီ ောချ ည
် ချက်ဆက်တင်အနြေါ်မူတည်န ကောင်ုံး

သတပြြုံနြုံးနစလြါသည်။

ဆရယ်မီဒယ
ီ ောြလက်နဖောင်ုံးသ ့်

အခွငအ
့်် နရုံးကလည်ုံး

နကျုံးဇူုံးပြြုံ၍

မည်ကွဲ့်သ ့်

သင်၏

ောုံးလည်ရ ်

သက်ဆင်ရော

အချက်အလက်လံပခံြုံနရုံးဆင်ရောဥြနဒက

နလ့်လောသံုံးသြ်ရ ် အ ကံပြြုံလြါသည်။

၁၁။ ရ ေးကွက် ွှေ့ထင
ွ ခ် င်ေးနှင်ို့ အရ ာင်ေးခမြှငို့တ
် င်ခ င်ေး
ကျွနြ်
် တသည်
နစျုံးကွက်ချွဲွဲ့ထွငရ
် ရ
် ည်ရွယ်ချက်ပဖင့်် က ြ
် စစည်ုံးမျောုံး၊ ဝ န
် ဆောင်မှုမျောုံး၊ ြွွဲအခမ်ုံးအ ောုံးမျောုံး၊
့်
နုံးီ နနောဖလယ်ြွွဲမျောုံး၊

ညနင်ုံးနဆွုံးနနွုံးြွွဲမျောုံး၊

ကျွနြ်
် တ၏စကောုံး
ဝင်ုံးမျောုံး
့်
နင်/့် သမဟ
့် တ်

(ဆလသည်မော

ဆက်စြ်ကမပဏမ
ီ ျောုံး)၊

က ဦုံး
ကျွနြ်
် တ၏
့်

အစီအစဉမျောုံး၊

အနရောင်ုံးပမင့်တ
် င်နရုံးြွွဲမျောုံးနင့််

လက်နအောက်ကမပဏအ
ီ ခွွဲမျောုံးနင့််

စီုံးြွောုံးနရုံးမတ်ဖက်မျောုံး၊

ြံ့်ြုံးနထောက်ြံ့်သူမျောုံးနင့်/်

သက်ဆင်ရော
သမဟ
့် တ်

န ကော်ပငောရင်မျောုံးအတွက် သင်၏ ကယ်နရုံးကယ်တောအချက်အလက်မျောုံးက သံုံးစွွဲရ ရ
် ြါသည်။ ထန ုံးကွက်
ချွဲွဲ့ထွငပ် ခင်ုံးအတွက် စောတက်၊ ဖ ုံး် ၊ အီုံးနမုံးလ်၊ စောတဝ န
် ဆောင်မှု၊ ဆရယ်မီဒယ
ီ ော နင့်/် သမဟ
့် တ် ကျွန်ြ်တန့် င့််
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သနဘောတူညီထောုံးချက်မျောုံးအနြေါ်မူတည်၍

တစ်ပခောုံးသင့်န
် လျော်နသော

ဆက်သွယ်နရုံးလမ်ုံးန ကောင်ုံးမျောုံးပဖင့််

အဆက်အသွယ်ပြြုံလြ်သွောုံးမည်ပဖစ်ြါသည်။ န ုံးကွက်ချွဲွဲ့ထွငပ် ခင်ုံးနင့်် အနရောင်ုံးပမင့်တ
် င်ပခင်ုံးအတွက် သင်၏
ကယ်နရုံးကယ်တောအချက်အလက်မျောုံးအောုံး

စီမန
ံ ဆောင်ရွက်ပခင်ုံးတွင်

စောရင်ုံးသွငုံး် ပခင်ုံးရြ်ဆင်ုံးလြါက

ကျွနြ်
် တထံ
့် မ သင်ရရနသော သက်ဆင်ရော အီုံးနမုံးလ် သမဟ
့် တ် စောရ “စောရင်ုံးသွငုံး် ရြ်ဆင်ုံးပခင်ုံး” အောုံးနြ်၍
ရြ်ဆင်ုံးနင်ြါသည်။ တစ် ည်ုံးအောုံးပဖင့်် နအောက်ြါရ အြင်ုံး ၁၄ (ကျွန်ြ်တအောုံး
ဆက်သွယ်ရ )် တွငန
် တွွဲ့ရသည့််
့်
အချက်အလက်မျောုံးက အသံုံးပြြုံပြီုံး ကျွန်ြ်တထံ
့် သ ့်

ဆက်သွယ်နင်ြါသည်။ ကျွန်ြ်တမ့် သင်၏ရြ်ဆင်ုံးရ ်

နတောင်ုံးဆမှုအောုံး လက်ခံရရသည်နင့်တ
် စ်ပြြုံင် က် သင်၏ နတောင်ုံးဆမှုက နဆောင်ရွက်ရ န
် င့်် ကျွန်ြ်တ၏
့်
စ စ်မျောုံးတွငလ
် ြ်နဆောင်ရ လ
် သည့််အတွက် ရံုံးဖွငရ
့်် က် ၁၄ ရက်ထ ကောနင်န ကောင်ုံး သတပြြုံနစလြါသည်။
သပဖစ်
့် ြါနသောန ကောင့်် န ုံးကွက်ချွဲွဲ့ထွငပ် ခင်ုံးအဆက်အသွယ်ပြြုံမှုမျောုံးက ထကောလအတွငုံး် ရရဆွဲပဖစ်ြါလမ့််မည်။
သင်သည်

န ုံးကွက်ချွဲွဲ့ထွငပ် ခင်ုံးအဆက်အသွယ်ပြြုံမှုမျောုံး

ရရန ပခင်ုံးက

ဖယ်ရောုံးလက်နသော်ပငောုံးလည်ုံး

က ြ
် စစည်ုံးမောပခင်ုံး သမဟ
့် တ် အပခောုံးနသော အနရောင်ုံးအဝယ်ကစစ အတည်ပြြုံချက်မျောုံးနင့်် အပခောုံးအနရုံးကကီုံးနသော
န ုံးကွက်ချွဲွဲ့ထွငပ် ခင်ုံးမဟတ်သည့်် သက်ဆင်ရောန ကညောချက်မျောုံးကွဲ့်သ ့် စီမံခ ခ
် ့် န
ွွဲ ရုံးဆင်ရော အဆက်အသွယ်
ပြြုံမှုမျောုံးက ဆက်လက်ရရန ဦုံးမည် ပဖစ်ြါသည်။

၁၂။ ဘာသာစကာေး
ဤကယ်နရုံးကယ်တောလံပခံြုံနရုံးဆင်ရော

မူဝါဒ၏

အဂဂလြ်ဘောသောစကောုံးပဖင့်တ
် င်ဆက်မှုနင့််

ဘောသောစကောုံးပဖင့်တ
် င်ဆက်မှုအ ကောုံး

အပငင်ုံးြွါုံးဖွယ်

တစ်စံတစ်ရောပဖစ်ြောွ ုံးြါက

နဒသသံုံး

အဂဂလြ်ဘောသော

စကောုံးပဖင့်တ
် င်ဆက်မှုအတင်ုံးသော အတည်ပဖစ်မည်။

၁၃။ အ က်အလက်လုံခ ြုံရ ေးဆုံင် ာ မူဝါဒအာေး ခပင်ဆင်ခ ည်ို့စွက် က်မ ာေး
Zuellig Pharma သည် ဤအချက်အလက်လံပခံြုံနရုံးဆင်ရော မူဝါဒအောုံး မည်သည့််အချ တ
် ွငမ
် ဆ ပြြုံပြင်ရ ၊်
မွမ်ုံးမံရ ်

နင်/့် သမဟ
့် တ်

ပြင်ဆင်ပဖည့််စွက်ရ ်

လြ်ြင်ခွငရ
့်် ြါသည်။ကျွန်ြ်တသည်
့်

ဤအချက်အလက်

လံပခံြုံနရုံးဆင်ရောမူဝါဒ၏ ပြင်ဆင်ပဖည့််စွက်မမ
ှု ျောုံးအောုံး နသချောနစရ ် ကျြုံုံးန ကောင်ုံးသင်န
့် လျော်နသော အဆင်မ
့် ျောုံး
ကျင်သ
့် ံုံးမည်ပဖစ်ပြီုံး

ြလက်နဖောင်ုံးနင့််

တပခောုံးဆန
ီ လျော်နသော

န ရောမျောုံး၌

အချ အ
် တင်ုံးအတောတစ်ခထ

Regional Privacy Policy (Translation for Myanmar)
ပြင်ဆင်ပဖည့််စွက်ချက်မျောုံးအောုံးလံုံးအောုံး
လံပခံြုံနရုံးဆင်ရောမူဝါဒ၏

သသောထင်ရောုံးစွော

ပြင်ဆင်ပဖည့််စွကခ
် ျက်မျောုံးသည်

နဖော်ပြထောုံးမည်ပဖစ်သည်။
ြလက်နဖောင်ုံးတွင်

ဤအချက်အလက်

ထတ်ပြ န
် ကညောချ မ
် စ၍

အကျြုံုံးသက်နရောက်မည်ပဖစ်သည်။ သက်ဆင်ရော ပြင်ဆင်ပဖည့််စွက်ချက်မျောုံးအောုံး သရနင်နစရ ် အထူုံးသပဖင့််
ကျွနြ်
် တအောုံး
့်

အချက်အလက်မျောုံး

အခါအောုံးနလျော်စောွ

မနြုံးအြ်မီ

ကည့််ရှုစစ်နဆုံးရ ်

ဤအချက်အလက်လံပခံြုံနရုံးဆင်ရော

သင်အ
့် ောုံးဖတ် ကောုံးလြါသည်။

မူဝါဒအောုံး

ဤအချက်အလက်လံပခံြုံနရုံးဆင်ရော

မူဝါဒ၏ ပြင်ဆင်ပဖည်စ
့် ွက်မှု မျောုံးပြီုံးန ောက် သင်အ
့် န ပဖင့်် ြလက်နဖောင်ုံးအောုံး ဆက်လက်ဝင်နရောက်မှု သမဟ
့် တ်
အသံုံးပြြုံမှု

နင်/့် သမဟ
့် တ်

သင်၏ကယ်နရုံးအချက်အလက်အောုံး

ကျွနြ်
် တအောုံး
့်

နြုံးအြ်ပခင်ုံးတသည်
့်

ပြင်ဆင်ထောုံးနသော အချက်အလက်လံပခံြုံနရုံးဆင်ရော မူဝါဒတွင် နဖော်ပြထောုံးနသော လြ်င ုံး် နဆောင်ရွက်မှုမျောုံးအောုံး
သင်သည် သနဘောတူညီန ကောင်ုံးက နဖော်ပြသည်။ သင်သည် သနဘောမတူညီခြ
ွဲ့် ါက ြလက်နဖောင်ုံးအသံုံးပြြုံမအ
ှု ောုံး
ချက်ချင်ုံး ရြ်ဆင်ုံးကော ကျွနြ်
် တအောုံး
သင်၏ကယ်နရုံးအချက်အလက်နြုံးအြ်ပခင်ုံးအောုံး ရြ်စွဲသင်ပ့် ြီုံး အြင်ုံး ၇
့်
(သင်၏

အခွငအ
့်် နရုံးမျောုံး)

နင့််

အြင်ုံး

၁၄

(ကျွနြ်
် တအောုံး
့်

ဆက်သွယ်ရ )် တွင်

နဖော်ပြထောုံးနသော

ည်ုံးလမ်ုံးမျောုံးအတင်ုံး ကျွန်ြ်တထံ
ကောင်ုံး ကောုံးသင်ြ
့် သ အန
့်
့် ါသည်။

၁၄။ ကျွန်ပ
ုံ ်တအာေး
ုံ ို့
ဆက်သယ
ွ ် န်
အသံုံးပြြုံသည့်် ဝ န
် ဆောင်မန
ှု ြေါ်မူတည်ပြီုံး အနပြောင်ုံးအလွဲရနင်နသော်လည်ုံး သင်ရည်ညွှ ုံး် ကုံးကောုံးနင်ရ အ
် တွက်
နအောက်နဖော်ပြြါဇယောုံးတွင်

နဖော်ပြထောုံးနသော

အချက်အလက်ထ ုံး် သမ်ုံးကကီုံး ကြ်သူမျောုံးသည်

ကျွနြ်
် တလ
့် ြ်င ုံး် မျောုံးလက်ရနဆောင်ရွက်လျက်ရနသော

နင်ငမ
ံ ျောုံးရ

အဓက

အချက်အလက်ထ ုံး် သမ်ုံးသူမျောုံးအပဖစ် တောဝ ရ
် ြါသည်။ သင်တ
့် ွင် ဤအချက်အလက်လံပခံြုံနရုံးဆင်ရော မူဝါဒနင့််
သင်၏ကယ်နရုံးကယ်တောအချက်အလက်အောုံး ကျွနြ်
် တ ့် ကင်တွယ်ြံနင်ြ
် ျက် သမဟ
့် တ်သက်၍ တံပြ ခ
့် တ်
နမုံးခွ ုံး် မျောုံးရလျှင်

သမဟ
့် တ်

အထက်နဖော်ပြြါ

သင်၏

အခွငအ
့်် နရုံးမျောုံးအောုံးကျင်သ
့် ံုံးလလျှင်

သင်နမုံးပမ ုံး် လသည့်် နမုံးခွ ုံး် နြေါ်မူတည်၍ “ကျွ န
် ြ်
် တအောုံး
့် ဆက်သွယ်ရ ”် စောမျက်နောမတစ်ဆင့်် သင်အ
့် ောုံး
သက်ဆင်ရော အချက်အလက်ထ ုံး် သမ်ုံးကကီုံး ကြ်သူ ထံသ ြ
နြုံးြါလမ့််မည်။
့် နဆောင်
့်
နင
ုံ င
်

အ က်အလက်ထန်ေးသမ်ေးကကီေးကကပ်သ ူ

ဘရူ နင်ုံး

Zuellig Pharma (B) Sdn Bhd
Unit 5, Lot 29996, Simpang 607,
Kg Beribi, Jalan Gadong,

Regional Privacy Policy (Translation for Myanmar)
Bandar Seri Begawan BE1118,
Brunei Darussalam
ကနမဘောဒီုံးယောုံး

Zuellig Pharma Ltd
#266 St. Lum Group 4, Phum Ruong,
Chak Sankat Phnom Penh Thmey,
Phnom Penh, Cambodia

နဟောင်နကောင်

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

အနဒယ

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

အင်ဒ ုံးီ ရောုံး

PT Anugerah Pharmindo Lestari
Cowell Tower 12th Floor,
Jl. Senen Raya No. 135,
Jakarta 10410, Indonesia

မကောအ

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

မနလုံးရောုံး

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

ပမ မ
် ော

Zuellig Pharma Services Ltd.
အခ ုံး် ၂၀၃၊ တက် ဂ၊ တကကသလ်ရြ်သောကွ ဒ
် ၊
တကကသလ်ရြ်သောလမ်ုံးသစ်၊
ဗဟ ုံး် ပမြုံွဲ့ ယ်၊ရ က
်
ပ် မြုံွဲ့၊

Regional Privacy Policy (Translation for Myanmar)
ပမ မ
် ော၊ ၁၁၂၀၁။
ဖလစ်ြင်

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

စင်ကောြူ

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

နတောင်ကရီုံးယောုံး Zuellig Pharma Korea Ltd.
3F, LS Yongsan Tower, 92 Hangangdaero,
Yongsan-gu,
Seoul, Korea
ထင်ဝမ်

Zuellig Pharma Inc.
10F, 126 Nanking E. RD. SEC 4,
Taipei, Taiwan

ထင်ုံး

Zuellig Pharma Limited
8-9/F Ploenchit Center, 2 Sukhumvit Rd.,
Kwaeng Klongtoey, Khet Klongtoey,
Bangkok 10110

ဗီယက် မ်

Zuellig Pharma Viet Nam Ltd
Lot B3, Industrial Road #4 Street,
SaiDong B Industrial Zone, Long Bien Dist.,
Ha Noi, Viet Nam

