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SMG ဝန်ေဆာငမ်�များ 

ကမ�ာလံးုဆိငုရ်ာ ကိယုေ်ရးလံြုခံုခွင့ ်မူဝါဒ 
 

သက်ေရာက်ေနစဲွ့- မတ်လ 2018  

 
ဤကုိယ်ေရးလုံြခံုခွင့ ် မူဝါဒကုိ ပုိစ့်တငထ်ားသည့်၊ လင့ခ််ေပးထားသည် ့ သိုမ့ဟုတ် 

ကုိးကားရည်��နး်ထားသည့ ် ဤဝက်ဘဆ်ိက်ု�ငှ့ ် အြခားဝက်ဘဆ်ိက်ုများ၊ ဝနေ်ဆာငမ်�များ �ငှ့ ်

မုိဘိငုး်အက်ပလီေကး�ှငး်များ အပါအဝင ် အက်ပလီေကး�ှငး်များ (ေပါငး်စု၍ "SMG ဝန်ေဆာငမ်�များ") 

မှတစ်ဆင့ ် ေကာက်ယူစုေဆာငး်ထားေသာ ကုိယ်ေရးကုိယ်တာအချက်အလက်များကုိ SMG မှ 

စီမံေဆာငရွ်က်ပုံအေပါ် ဤကုိယ်ေရးလုံြခံုခွင့ ် မူဝါဒက သက်ေရာက်ပါသည။်  "ကုိယ်ေရးကုိယ်တာ 

အချက်အလက်" ဆိုသညမှ်ာ မညသ်ူမညဝ်ါြဖစ်ေ�ကာငး် ေဖာ်ြပထားသည့ ် သိုမ့ဟုတ် 

မညသ်ူမညဝ်ါြဖစ်ေ�ကာငး် ေဖာ်ြပ�ိငုသ်ည့ ် သာမနလူ်သားတစ်ဦး�ငှ့ ် ဆက်စပ်သည့ ်

အချက်အလက်ြဖစ်ပါသည်။  ဝနေ်ဆာငမ်�များကုိ ဝနေ်ဆာငမ်� စီမံခန ့ခ်ွဲေရးအဖဲွ�၊ LLC၊ ဝနေ်ဆာငမ်� 

စီမံခန ့ခ်ွဲေရးအဖဲွ� လီမိတက်၊ ဝနေ်ဆာငမ်� စီမံခန ့ခ်ွဲေရးအဖဲွ� GK �ငှ့ ်၎ငး်တုိ၏့ သက်ဆိုငရ်ာအေပါငး်အပါများ 

(ေပါငး်စု၍ "SMG"၊ "က��်ပ်ုတုိ"့၊ သိုမ့ဟုတ် "က��်ပ်ုတုိကုိ့")တုိမှ့ ပုိငဆ်ိုငပ်ါသည ် /သိုမ့ဟုတ် 

လည်ပတ်လုပ်ေဆာငပ်ါသည။်  ဤကုိယ်ေရးလုံြခံုခွင့မူ်ဝါဒက သင၏် ကုိယ်ေရးကုိယ်တာ 

အချက်အလက်များကုိ က��်ပ်ုတုိ ့ ေကာက်ယူစုေဆာငး်ပုံ �ငှ့ ်စီမံေဆာငရွ်က်ပုံကုိ ကုိငတွ်ယ်ေြပာဆိပုါသည။် 

 
ဤကုိယ်ေရးလုံြခံုခွင့ ် မူဝါဒကုိ ဂ�ုတစုိက် စိစစ်သံးုသပ်ေပးပါ။  ဤကုိယ်ေရးလုံြခံုခွင့ ် မူဝါဒတွငး် 

ေဖာ်ြပထားသည့အ်တုိငး် သင၏် ကုိယ်ေရးကုိယ်တာ အချက်အလက်များကုိ စုေဆာငး်�ပီး 

စီမံေဆာငရွ်က်ပါသည။် 

 
သင ် မလုပ်ရေသးပါက SMG ၏ ဝနေ်ဆာငမ်�ဆိုငရ်ာစညး်မျဉ်းများကုိ စိစစ်သံးုသပ်ပါ၊ ယငး်က 

က��်ပ်ုတုိ၏့ဝက်ဘဆ်ိက်ုများ၊ အက်ပလီေကး�ှငး်များ၊ ဝနေ်ဆာငမ်�များ �ငှ့ ် မုိဘိုငး်အက်ပလီေကး�ှငး်များ 

("SMG ဝနေ်ဆာငမ်�များ")ကုိ သငအ်သံးုြပုမ�အေပါ် အုပ်စုိးသည့် စညး်မျဉ်းများကုိ 

�ကိုတငသ်တ်မှတ်ေပးထားပါသည။်   

 
အကယ၍် သငက် ဤကိယုေ်ရးလံြုခံုခွင့ ်မူဝါဒ၏ အပုိငး်တစခ်ုခ ုသိုမ့ဟတု ်ဝန်ေဆာငမ်�ဆိငုရ်ာ 

စညး်မျဉ်းများ�ငှ့ ်သေဘာမတိကုဆ်ိငုပ်ါက မညသ်ည့ ်SMG ဝန်ေဆာငမ်�များကိမှု အသံးုမြပုပါ�ငှ့။် 
 

1. ကိယုေ်ရးလံြုခံုခွင့ ်မူဝါဒအတငွး် အေြပာငး်အလမဲျား 

2. SMG မှ စမံီေဆာငရွ်ကသ်ည့ ်ကိယုေ်ရးကိယုတ်ာအချကအ်လက ်အမျိုးအစားအပ်ုစုများ 

3. အချကအ်လကက်ိ ုက��်ပ်ုတို ့ စုေဆာငး်ပုံ �ငှ့ ်စမံီေဆာငရွ်ကရ်သည့ ်ရညရွ်ယခ်ျကမ်ျား 

4. စမံီေဆာငရွ်ကမ်�အတကွ ်ဥပေဒေနာကခ်ံများ 

5. ကုိယ်ေရးကုိယ်တာ အချက်အလက်ကုိ က��်ပ်ုတုိ ့ အသံးုြပုပုံ �ငှ့ ်မ�ေဝပုံ 

6.  ကိယုေ်ရးကိယုတ်ာ အချကအ်လကက်ိ ုသမ်ိးဆညး်ြခငး် �ငှ့ ်စွန ့်ပစြ်ခငး် 
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7. ကိယုေ်ရးကိယုတ်ာ အချကအ်လကမ်ျားကိ ု စမံီေဆာငရွ်ကမ်��ငှ့ ် ဆကစ်ပ်သည့ ် သင၏် 

အခငွ့အ်ေရးများ �ငှ့ ်ေရွးချယစ်ရာများ 

8. ကိယုေ်ရးကိယုတ်ာ အချကအ်လကမ်ျား မေပးအပ်ြခငး်၏ အကျိုးဆကမ်ျား 

9. ကတွက်းီ မူဝါဒ  

10. သင၏် အေကာင့အ်ချကအ်လကမ်ျားကိ ုစမံီခန ့်ခွဲြခငး် 

11. ကေလးသငူယမ်ျား၏ ကိယုေ်ရးလံြုခံုမ� 

12. ြပငပ်အဖဲွ�အစညး် ဝန်ေဆာငမ်�များအတကွ ်လင့ခ််များ 

13. အချကအ်လက ်လံြုခံုေရး 

14. ပထဝီအေနအထားကိ ု ထည့သ်ငွး်စဉ်းစားမ�များ �ငှ့ ် ကိယုေ်ရးကိယုတ်ာအချကအ်လကမ်ျားကိ ု

နယနိ်မိတေ်ကျာ်ြဖတ�်ပီး လ�ေဲြပာငး်မ�များ 

15. က��်ပ်ုတိုအ့ား ဆကသ်ယွပုံ် 

16. အချကအ်လက ်ထန်ိးချုပ်ေရး �ငှ့ ်အချကအ်လက ်ကာကယွေ်ရးဆိငုရ်ာ အရာ�ိှ 
 

1. ကိယုေ်ရးလံြုခံုခွင့ ်မူဝါဒအတငွး် အေြပာငး်အလမဲျား 
 
ဝနေ်ဆာငမ်�အသစ်များ �ငှ့ ် အက်ပလီေကး�ှငး်အသစ်များ ထည့သ်ငွး်ြခငး်၊ က��်ပ်ုတုိ၏့ ဝနေ်ဆာငမ်�များကုိ 

တုိးတက်ေအာင ် ြမ�င့တ်ငြ်ခငး် �ငှ့ ် နညး်ပညာများ �ငှ့ ် ဥပေဒများတွငး် အေြပာငး်အလဲများကုိ 

ကုိငတွ်ယ်ေြပာဆိြုခငး် ကဲသ့ိုေ့သာ ကုိယ်ေရးလုံြခံုခွင့ ် မူဝါဒအေပါ် သက်ေရာက်သည့ ် အေြပာငး်အလဲများ 

က��်ပ်ုတုိ ့ ြပုလုပ်ချိန၌် ဤကုိယ်ေရးလုံြခံုခွင့ ် မူဝါဒကုိ အချိနအ်ားေလျာ်စွာ က��်ပ်ုတုိ ့ ြပငဆ်ငပ်ါမည်။  

ဤဝက်ဘဆ်ိက်ု၏ထပ်ိတွင ် �ကိုတငသ်တ်မှတ်ထားသည့ ် ဤကုိယ်ေရးလုံြခံုခွင့ ် မူဝါဒ 

စတငသ်က်ေရာက်သည့ ် ေနစဲွ့က ကုိယ်ေရးလုံြခံုခွင့ ် မူဝါဒကုိ ေနာက်ဆံးုြပငဆ်ငခ်ဲသ့ည့် ေနစဲွ့ကုိ 

ထငဟ်ပ်ပါသည။်  ဤအေြပာငး်အလဲများသည ်�ုပ်ဝတ� ုဆိငုရ်ာြဖစ်ပါက SMG က သင့အ်ား အသေိပးချက် 

ေပးအပ်မညြ်ဖစ်�ပီး သက်ေရာက်ဆဥဲပေဒများအရ လုိအပ်ပါက သင၏်သေဘာတူခွင့ြ်ပုချက်ကုိ က��်ပ်ုတုိ ့ 

ရယူပါမည။်  အေြပာငး်အလဲများအတွက် အသေိပးချက်ကုိ က��်ပ်ုတုိ၏့ ဝက်ဘဆ်ိုက်ေပါ်တွင ် သိုမ့ဟုတ် 

က��်ပ်ုတုိ၏့ အက်ပလီေကး�ှငး်များမှတဆင့ ်ပုိစ့်တငေ်ပးြခငး်ြဖင့ ်ဤအသေိပးချက်ကုိ ေပးအပ်ပါမည။် 

   
2. SMG မှ စမံီေဆာငရွ်ကသ်ည့ ်ကိယုေ်ရးကိယုတ်ာအချကအ်လက ်အမျိုးအစားအပ်ုစုများ 

 
၎ငး်တုိ၏့ ကုနပ်စ�ညး်များ�ငှ့ ် ဝနေ်ဆာငမ်�များ�ငှ့ပ်တ်သက်၍ သံးုစဲွသ ူ ဦးစားေပးမ�များကုိ 

ပုိေကာငး်ေကာငး်နားလည်လုိသည့ ် ကုမ�ဏမီျားကုိယ်စား SMG က ေဈးကွက်သေုတသန 

လုပ်ေဆာငေ်ပးပါသည။်  အဆိပုါကုမ�ဏမီျားသည ် က��်ပ်ုတုိ၏့ "ေဖာကသ်ညမ်ျား" ြဖစ်�ကပါသည။် 

က��်ပ်ုတုိ၏့ ေဖာက်သညမ်ျားကုိယ်စား က��်ပ်ုတုိက့ စစ်တမ်းများ (ေပါငး်စု၍ "စစတ်မ်းများ") 

ေကာက်ယူေပး�ပီး အဆိပုါအချက်အလက်များကုိ လက်လီအေရာငး်ဆိငုတ်ညေ်နရာများကုိ သံးုစဲွသူများက 

မညသ်ည့ေ်နရာ၊ မညသ်ည့အ်ချိနတွ်င ် အ�ကိမ်ေရမည်မ� သာွးေရာက်ေ�ကာငး် �ငှ့ ်

အဆိပုါသာွးေရာက်မ�များအေတာအတွငး် ၎ငး်တုိရ့�ှိခဲေ့သာ အေတွ�အ�ကံုများကဲသ့ိုေ့သာ သံးုစဲွသူဆိငုရ်ာ 
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အေသးစိတ်အချက်အလက်များ ထတ်ုယူရန ် အသံးုြပုပါသည။်  စစ်တမ်းတစ်ခု သငေ်ြဖဆိုချိန ် သိုမ့ဟုတ် 

SMG ဝနေ်ဆာငမ်�များကုိ အသံးုြပုချိနတွ်င ် က��်ပ်ုတုိထ့ ံ သင်◌့သ့ေဘာဆ��အေလျာက် ေပးအပ်ခဲ့သည့ ်

ကုိယ်ေရးကုိယ်တာအချက်အလက်များကုိ က��◌ုပ််တုိ ့ ေကာက်ယူစုေဆာငး်ပါသည။် 

က��်ပ်ုတုိ ့ ေကာက်ယူစုေဆာငး်သည့ ် ကုိယ်ေရးကုိယ်တာအချက်အလက်များတွင ် ပါဝငသ်ညမှ်ာ - (၁) 

ဆက်သယ်ွရနအ်ချက်အလက် (အးီေမးလ်လိပ်စာ၊ တယ်လီဖုနး်နပံါတ်၊ �ငှ့ ် အလုပ်�ှင ် ကဲသ့ို)့၊ (၂) 

လူဦးေရဆိငုရ်ာ အချက်အလက် (ကျားမ၊ ေမွးေန ့ �ငှ့ ် စာပုိသ့ေကင်္တ ကဲသ့ို)့၊ (၃) စစ်တမ်းအေပါ် 

သင၏်တုံ ့ြပနမ်�များကုိ သင ် မည်သမူည်ဝါြဖစ်ေ�ကာငး်ေဖာ်ြပ�ိငုသ်ည့် သိုမ့ဟုတ် သးီသန ့ ်

ခွဲြခားေဖာ်ြပ�ိငုသ်တူစ်ဦးအြဖစ် သင�်ငှ့ ် ချိတ်ဆက်�ိငုသ်ည့ ် အချက်အလက် အတုိငး်အတာအထ၊ိ �ငှ့ ် (၄) 

SMG ဝနေ်ဆာငမ်�များကုိ သငအ်သံးုြပုမ��ငှ့ ်ဆက်စပ်သည့ ်အချက်အလက် ("အသံးုြပုမ� အချက်အလက်")။   

က��်ပ်ုတုိ ့ ေကာက်ယူစုေဆာငး်သည့ ်အသံးုြပုမ� အချက်အလက်များတွင ်ပါဝငသ်ညမှ်ာ-  (၁) အိုငပီ် လိပ်စာ၊ 

(၂) ဒိမိုနး် ဆာဗာ၊ (၃) ဝနေ်ဆာငမ်�များကုိ ရယူရာတွင ် အသံးုြပုသည့ ် ကိရိယာအမျိုးအစား၊ (၄) 

သင၏်ဘေရာက်ဇာ သိုမ့ဟုတ် ကိရိယာအ�ကား တုံ ့ြပနဆ်က်သယ်ွမ��ငှ့ဆ်က်စပ်သည့ ် စာရငး်ဇယား�ငှ့ ်

အချက်အလက်၊ ဥပမာ - ကိရိယာ မုိဒယ်အမျိုးအစား၊ ဝနေ်ဆာငမ်� ပ့ံပုိးသ/ူကွနရ်က်၊ 

လက်ကျနဘ်က်ထရီသက်တမ်းေပါ် အေြခြပု၍ တညေ်နရာနမူနာကုိ အေကာငး်ဆံးုြဖစ်ေစသည့် 

ဘက်ထရီသက်တမ်းအချက်အလက်၊  �ငှ့ ် သင့ကိ်ရိယာ�ငှ့ပ်တ်သက်သည့် အေြခခံအသံးုြပုမ�ဆိငုရ်ာ 

စာရငး်ဇယား၊ (၅) သင့ကိ်ရိယာေပါ် �ှိ တညေ်နရာ (သိုမ့ဟုတ် အလားတူ) ဆက်တငမှ်တဆင့ ်

အချက်အလက် လက်ခံရယူရန ်က��်ပ်ုတုိအ့ား သငခ်ွင့ြ်ပုချိန�်ှိ အမှနတ်ကယ်အချိန ်GPS သိုမ့ဟုတ် အြခား 

ပထဝီတညေ်နရာဆိငုရ်ာ အချက်အလက်၊ (၆) ဝနေ်ဆာငမ်�များကုိ သငရ်ယူအသံးုြပုခဲသ့ည့ ် ကုိးကား 

ဝက်ဘစ်ာမျက်�ာှ သိုမ့ဟုတ် အြခားရငး်ြမစ်။    စစ်တမ်းကုိ အွနလုိ်ငး်ေပါ်မှ သငေ်ြဖဆိပုါက လိမ်လည်မ�ကုိ 

ေဖာ်ထတ်ုသ�ိှိရန ်�ငှ့ ်ကာကွယ်ရန ်သင့ကိ်ရိယာ�ငှ့ ်ပတ်သက်သည့ ်သးီသန ့အ်ချက်အလက်များကုိ က��်ပ်ုတုိ ့ 

ေကာက်ယူစုေဆာငး်ပါသည်။ 

3. အချကအ်လကက်ိ ုက��်ပ်ုတို ့ စုေဆာငး်ပုံ �ငှ့ ်စီမံေဆာငရွ်ကရ်သည့ ်ရညရွ်ယခ်ျကမ်ျား 
 
က��်ပ်ုတုိအ့ား သငေ်ပးအပ်သည့ ်အချက်အလက်များ�ငှ့ ်SMG ဝနေ်ဆာငမ်�များကုိ သငအ်သံးုြပုသည့အ်ထမှဲ 

အချက်အလက်များကုိ က��်ပ်ုတုိ ့ ေကာက်ယူစုေဆာငး်�ပီး ြပငဆ်ငလု်ပ်ေဆာငပ်ါသည။်  က��်ပ်ုတုိ ့ 

ေကာက်ယူစုေဆာငး်သည့ ် အချက်အလက်�ငှ့ ် ယငး်အား က��်ပ်ုတုိ ့ ြပငဆ်ငလု်ပ်ေဆာငပုံ်က SMG 

ဝနေ်ဆာငမ်�များကုိ သင ်ရယူပုံ�ငှ့ ်အသံးုြပုပုံအေပါ် မူတညပ်ါသည။် 

 
သင့ထ်မှံ။  ေအာက်ပါတုိ ့ သငလု်ပ်ချိနတွ်င ် သင့ထ်မှံ အချက်အလက်ကုိ က��်ပ်ုတုိ ့ 

ေကာက်ယူစုေဆာငး်ပါသည်။ 

 
 စစတ်မ်းတစခ်ု ြဖည့စ်ွကခ်ျိန်- သင၏် သံးုစဲွသ ူ အေတွ�အ�ကံု �ငှ့ ် ဦးစားေပးချက်များ�ငှ့ ်

ပတ်သက်သည့ ် စစ်တမ်း တုံ ့ြပနခ်ျက်များအတွငး် သငတ်ငသ်ငွး်သည့ ် အချက်အလက်များကုိ 
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က��်ပ်ုတုိ ့ ေကာက်ယူစုေဆာငး်ပါသည်။  သင၏် သံးုစဲွသအူေတွ�အ�ကံုများကုိ ပုိမုိေကာငး်မွနစွ်ာ 

နားလညသ်ေဘာေပါက်ရန ် သင၏် စစ်တမ်းတုံ ့ြပနမ်�များအတွငး် လက်ခံရ�ှိခဲ့သည့ ်

အချက်အလက်များကုိ က��်ပ်ုတုိ ့ ေဖာက်သည်များ၏ သစ�ာ�ှိအစီအစဉ်များတွင ် သငပ်ါဝငမ်��ငှ့ ်

ပတ်သက်သည့ ် အချက်အလက်များကဲသ့ို ့ က��်ပ်ုတုိ၏့ ေဖာက်သည်များထမှံ က��်ပ်ုတုိ ့ 

လက်ခံရ�ှိသည့ ် အချက်အလက်များြဖင့ ် ေပါငး်စညး်�ိငုပ်ါသည။်  သံးုစဲွသ ူ ြခံုငံအုေတွ�အ�ကံုကုိ 

ပုိမုိေကာငး်မွနစွ်ာ နားလည်သေဘာေပါက်ရန ်သင၏် စစ်တမ်းတုံ ့ြပနမ်�များအတွငး် လက်ခံရ�ှိခဲသ့ည့် 

အချက်အလက်များကုိ စစ်တမ်းတုံ ့ြပနမ်�များအတွငး် အြခားသံးုစဲွသမူျားထမှံ လက်ခံရ�ှိခဲေ့သာ 

အချက်အလက်ြဖင့လ်ညး် ေပါငး်စညး်�ိငုပ်ါသည။်  စစ်တမ်းတစ်ခု သငြ်ဖည့စွ်က်�ပီးချိနတွ်င ်

က��်ပ်ုတုိအ့ား ေပးအပ်ရန ် သငေ်ရွးချယ်ခဲသ့ည့ ် အချက်အလက်များကုိ အစီရငခ်ံစာများ�ငှ့ ်

က��်ပ်ုတုိ၏့ေဖာက်သညမ်ျားအတွက် သံးုစဲွသအူေတွ�အ�ကံုများ�ငှ့ ် ဦးစားေပးချက်များဆိုငရ်ာ 

အြခား ေလလ့ာသံးုသပ်မ�များအတွငး် သိုမ့ဟုတ် အချက်အလက်ေကာက်ယူစုေဆာငး်ချိနတွ်င ်

သင့အ်ား က��်ပ်ုတုိ ့ ဖွင့ဟ်ခဲသ့ည့ ် အြခားအသံးုြပုမ�တစ်ခုခုအတွက် အသံးုြပုမညြ်ဖစ်ပါသည်။  

သင၏်အချက်အလက်များကုိ အစီရငခ်ံစာများ၊ ေလလ့ာသံးုသပ်ချက်များ သိုမ့ဟုတ် 

တစ်နညး်နညး်ြဖင့ ်သင့ထ် ံ ဖွင့ဟ်ေြပာဆိခုဲ့သည့အ်ေ�ကာငး်အရာများအတွငး် အသံးုမြပုေစလုိပါက 

စစ်တမ်းကုိ မြဖည့စွ်က်ရန ်သငေ်ရွးချယ်�ိငုပ်ါသည။် 

 
 SMG ဝန်ေဆာငမ်�များကိ ု အသံးုြပုချိန်။ SMG ဝနေ်ဆာငမ်�များ�ငှ့ ် သင ် တုံ ့ြပနဆ်က်သယ်ွချိနမှ် 

အသံးုြပုမ�အချက်အလက်  သင၏်ကိရိယာ�ငှ့ ် က��်ပ်ုတုိ၏့စနစ်အ�ကား 

အြပနအ်လှနဆ်က်သယ်ွချက်ကုိ ေချာေမွ�ေစရန၊် စစ်တမ်းများ ပုိေ့ဆာငေ်ပးရန၊် စစ်တမ်းခိုငမ်ာ 

ေသချာေစရန၊် လိမ်လည်မ�ကုိ ေဖာ်ထတ်ုသ�ိှိ�ပီး ကာကွယ်ရန၊် ေဈးကွက်သေုတသနလုပ်ေဆာငရ်န၊် 

က��်ပ်ုတုိ၏့ဝက်ဘဆ်ိက်ု�ငှ့ ် အက်ပလီေကး�ှငး်များကုိ အုပ်ချုပ်ရန�်ငှ့ ်

တုိးတက်ေအာငလု်ပ်ေဆာငရ်န ် �ငှ့ ် SMG ဝနေ်ဆာငမ်�များကုိ ေလလ့ာသံးုသပ်ရန�်ငှ့ ်

တုိးတက်ေအာငလု်ပ်ရန�်ငှ့အ်ားြဖည့ရ်နအ်တွက် အသံးုြပုမ�အချက်အလက်ကုိ 

က��်ပ်ုတုိအ့သံုးချပါသည။် ကွတ်ကီးများ �ငှ့ ် အလားတူ အချက်အလက် ေကာက်ယူစုေဆာငး်ေရး 

ကိရိယာများကုိ ဘာေ�ကာင့�်ငှ့ ် ဘယ်လုိ က��်ပ်ုတုိအ့သံးုြပုသည့အ်ေ�ကာငး် ပုိမုိေလလ့ာရန ်

ဤကုိယ်ေရးလုံြခံုခွင့ ်မူဝါဒ၏ "ကွတ်ကီးမူဝါဒ" ဆက်�ှငကုိ် �ကည့�်�ပါ။ 

 
 SMG ဝန်ေဆာငမ်�များကိ ုအသံးုြပုစဉ် သင၏်ကိယုေ်ရးကိယုတ်ာအချကအ်လကက်ိ ုတငသ်ငွး်ချိန်- 

အေထာက်အကူရယူရန ် သိုမ့ဟုတ် အချက်အလက်ရယူရနအ်တွက်က��်ပ်ုတုိအ့ား ဆက်သွယ်ြခငး် 

သိုမ့ဟုတ် က��်ပ်ုတုိ၏့ေဖာက်သညမ်ျားထမှဲ တစ်ဦးဦး�ငှ့ ် သင့၏်အေတွ�အ�ကံုအေ�ကာငး် 

မှတ်ချက်များေပးအပ်ြခငး် ကဲသ့ိုေ့သာ SMG ဝနေ်ဆာငမ်�များကုိ အသံးုြပုြခငး်�ငှ့ ် ဆက်စပ်�ပီး 

သင၏်ကုိယ်ေရးကုိယ်တာအချက်အလက်များကုိ သငတ်ငသ်ငွး်ချိနတွ်င ် သငတ်ငသ်ငွး်သည့ ်

အချက်အလက်ကုိ က��်ပ်ုတုိ ့ ေကာက်ယူစုေဆာငး်�ပီး ေလလ့ာသံးုသပ်ပါသည။်    SMG ထသံို ့ 

မှတ်ချက်များ သငေ်ပးအပ်ချိနတွ်င ် သငေ်ပးအပ်သည့် အချက်အလက်သည် 
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က��်ပ်ုတုိ၏့ေဖာက်သညမ်ျားထသံို ့ �ငှ့ ် က��်ပ်ုတုိ၏့ ြခံုငံ ု ေဈးကွက်သေုတသနသို ့ 

က��်ပ်ုတုိေ့ပးအပ်သည့ ် ဝနေ်ဆာငမ်�များတွင ် ေပါငး်စညး်ေပးပါသည။် သင၏်ခွင့ြ်ပုချက်ြဖင့ ်

သင့မှ်တ်ချက်များကုိ TrumpetRatings.com�ငှ့/်သိုမ့ဟုတ် က��်ပ်ုတုိ၏့ 

ေဖာက်သညမ်ျား၏ဝက်ဘဆ်ိက်ုများေပါ်တွင ် ပုိစ့်တင�်ိငုပ်ါသည။်  ယငး်သိုေ့သာ 

အချက်အလက်များကုိ TrumpetRatings.comကဲသ့ိုေ့သာ အများြမငဖုိ်ရမ်တစ်ခုအတွငး် သိုမ့ဟုတ် 

လူထမှု ရယူအသံးုြပု�ိငုသ်ည့ ် အြခားဝက်ဘဆ်ိုက်အတွငး် ပုိစ့်တငခ်ျိနတွ်င ်

အဆိပုါအချက်အလက်သည ် အများသအိချက်အလက်ြဖစ်လာပါသည။်  

သငေ်ရးသားထားသည့အ်ရာကုိ က��်ပ်ုတုိ ့ ထနိး်ချုပ်�ိငုစွ်မ်း သိုမ့ဟုတ် ခန ့မှ်နး်�ိငုစွ်မ်းမ�ှိ�ိငုမ်ည့် 

နညး်လမ်းများြဖင့ ် ြပငပ်အဖဲွ�အစညး်များက ြမငေ်တွ� �ိငု ် �ငှ့/်သိုမ့ဟုတ် ေကာက်ယူစုေဆာငး်�ိငု�်ပီး 

အြခားသမူျားက အသံးုြပု�ိငုပ်ါသည။် 

 SMG ဝန်ေဆာငမ်�များကိ ု လမူ�မီဒယီာ အေထာကအ်ထားများြဖင့ ် ရယအူသံးုြပုချိန်- အချို �ေသာ 

SMG ဝနေ်ဆာငမ်�များကုိ ရယူအသံးုြပုရန ် SMG က လူမ�မီဒယီာကွနရ်က်ဆက်သယ်ွေရး 

ဝနေ်ဆာငမ်�များ (ေပါငး်စု၍ "လမူ�ေရးမီဒယီာ") ကုိ အသံးုြပုရန ် အခွင့အ်လမ်း သင့ကုိ် 

ကမ်းလှမ်းေပး�ိငုပ်ါသည။်  SMG ဝနေ်ဆာငမ်�များကုိ လူမ�မီဒယီာများ ေလာဂ့်အင ်

အေထာက်အထားများမှတဆင့ ် အသံးုြပုရန ် သငေ်ရွးချယ်ချိနတွ်င ် သင၏် ကုိယ်ေရးလုံြခံုခွင့ ်

ဆက်တငမ်ျားေပါ်မူတည၍် သင၏်အမည၊် အးီေမးလ်လိပ်စာ၊ ပ�ုိဖုိငး်ဓာတ်ပုံ၊ ပုိစ့်များ၊ 

မှတ်ချက်များ �ငှ့ ် သင၏်လူမ�မီဒယီာအေကာင့�်ငှ့ ် ဆက်စပ်သည့် 

အြခားအချက်အလက်များကဲသ့ိုေ့သာ လူမ�မီဒယီာ ပလက်ေဖာငး်သို ့ သငေ်ပးအပ်ထားသည့် 

အချက်အလက်ကုိ SMG က အသံးုြပုခွင့ ် ရ�ှိ�ိငုပ်ါသည။်  ဤကုိယ်ေရးလုံြခံုခွင့ ် မူဝါဒတွင ်

ေဖာ်ြပထားသည့ ် ရညရွ်ယ်ချက်တစ်ခုခု �ငှ့ ် အချက်အလက် ေကာက်ယူချိနတွ်င ်

သင့အ်ားအ�ကံြပုခဲသ့ည့ ် ထပ်ေဆာငး်ရညရွ်ယ်ချက်များအတွက် ဤအချက်အလက်ကုိ က��်ပ်ုတုိ ့ 

အသံးုြပု�ိငုပ်ါသည။်  သင့အ်ေနြဖင့ ် သင၏် လူမ�မီဒယီာအချက်အလက်ကုိ လူမ�မီဒယီာ ပ့ံပုိးသကူ 

SMG �ငှ့ ် မမ�ေဝေစလုိပါက SMG ဝနေ်ဆာငမ်�များကုိ ရယူရာတွင ် သင၏် 

လူမ�မီဒယီာအေကာင့မ်ျားကုိ အသံးုမြပုသင့ပ်ါ။ 

က��်ပ်ုတို၏့ ေဖာကသ်ညမ်ျားထမှံ။ က��်ပ်ုတုိ၏့ ထတ်ုကုနပ်စ�ညး်များ�ငှ့ ် ဝနေ်ဆာငမ်�များမှ အချို �အတွက် 

က��်ပ်ုတုိ၏့ေဖာက်သညမ်ျားအေနြဖင့ ် သင�်ငှ့ ် ၎ငး်တုိ၏့အမှတ်တံဆပ်ိများ၊ ထတ်ုကုနပ်စ�ညး်များ �ငှ့ ်

ဝနေ်ဆာငမ်�များ အြပနအ်လှနဆ်က်သွယ်ချက်�ငှ့ပ်တ်သက်ေသာ အချက်အလက်များကုိ က��်ပ်ုတုိထ့ ံ

ပုိ�့ိငု�်ပီး ယငး်အတွငး် သငစ်ာရငး်သငွး်ဝငေ်ရာက်ထားသည့ ် သစ�ာ�ှိအစီအစဉ်တစ်ခုခု�ငှ့ ် ဆက်စပ်ေသာ 

အချက်အလက်များ�ငှ့ ် က��်ပ်ုတုိ၏့ေဖာက်သညမ်ျား�ငှ့ ် သင၏်အေရာငး်အဝယ်များအေ�ကာငး် 

အချက်အလက်များ ပါဝင�်ိငုပ်ါသည။်  က��်ပ်ုတုိ ့ လုပ်ေဆာငသ်ည့ ် ေဈးကွက်သုေတသန �ငှ့ ် က��်ပ်ုတုိ၏့ 

ေဖာက်သညမ်ျားအတွက် ေပးအပ်ေသာ ဝနေ်ဆာငမ်�များကုိ ေချာေမွ�ေစရန ် အဆိပုါအချက်အလက်ကုိ 

က��်ပ်ုတုိ ့ ေကာက်ယူစုေဆာငး်ထားသည့ ်အြခားအချက်အလက်များ�ငှ့ ်ေပါငး်စညး်�ိငုပ်ါသည။် 

https://www.trumpetratings.com/
https://www.trumpetratings.com/
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4. စမံီေဆာငရွ်ကမ်�အတကွ ်ဥပေဒေနာကခ်ံများ  
 
4.1. သငက် စစ်တမ်းတစ်ခုကုိ ြဖည့စွ်က်ချိန ် သိုမ့ဟုတ် SMG ဝနေ်ဆာငမ်�များကုိ အသံးုြပုချိနတွ်င ်

သင၏် ဆက်သယ်ွရန ် အချက်အလက်၊ လူဦးေရဆိငုရ်ာ အချက်အလက် �ငှ့ ် စစ်တမ်းများေပါ်မှ 

တုံ ့ြပနခ်ျက်များကုိ က��်ပ်ုတုိ ့ ြပငဆ်ငေ်ဆာငရွ်က်ပါသည။်  က��်ပ်ုတုိ၏့ေဖာက်သညမ်ျားအေနြဖင့ ်

၎ငး်တုိ၏့သံးုစဲွသမူျား �ငှ့ ် စီးပွားေရးလုပ်ငနး်များ၏ အကျိုးအြမတ်အတွက် ၎ငး်တုိ၏့ 

ထတ်ုကုနပ်စ�ညး်များ �ငှ့ ် ဝနေ်ဆာငမ်�များကုိ တုိးတက်ေအာငလု်ပ်ရာတွင ် ကူညရီန ် ၎ငး်တုိ၏့ 

သံးုစဲွသူများထမှံ ေဝဖနအ်�ကံြပုချက်များကုိ ရယူရာတွင ် က��်ပ်ုတုိ၏့ေဖာက်သညမ်ျား၏ 

တရားဝငစိ်တ်ဝငစ်ားစရာများအေပါ် အေြခြပု၍ �ငှ့ ် SMG ၏ ထတ်ုကုနပ်စ�ညး်များ �ငှ့ ်

ေဈးကွက်သေုတသနကုိ ေချာေမွ�ေစရန ် �ငှ့ ် အေထာက်အကူ သိုမ့ဟုတ် အချက်အလက်ရ�ှိရန ်

အသံးုြပုသ၏ူ ေတာငး်ဆိခုျက်များကုိ တုံ ့ြပနရ်ာတွင ် SMG ၏ တရားဝင ် အကျိုးစီးပွားများေပါ် 

အေြခြပု၍ ယငး်သိုေ့သာ ကုိယ်ေရးကုိယ်တာ အချက်အလက်များကုိ က��်ပ်ုတုိ ့ 

ြပငဆ်ငေ်ဆာငရွ်က်ပါသည။်   
 

4.2. သငက် စစ်တမ်းတစ်ခုကုိ ြဖည့စွ်က်ချိန ် သိုမ့ဟုတ် SMG ဝနေ်ဆာငမ်�များကုိ အသံးုြပုချိနတွ်င ်

သင၏် အသံးုြပုမ�အချက်အလက်ကုိ က��်ပ်ုတုိ ့ ြပငဆ်ငေ်ဆာငရွ်က်ပါသည။်    ကွတ်ကီးများ �ငှ့ ်

အြခား အချက်အလက်ေကာက်ယူစုေဆာငး်ေရး နညး်ပညာရပ်များကုိ SMG အသံးုြပုြခငး်အေပါ် 

သင၏်သေဘာတူခွင့ြ်ပုချက်ကုိ အတညြ်ပုြခငး်ြဖင့ ် စစ်တမ်းအတွငး် ဆက်လက်လုပ်ေဆာငရ်န ်

သင၏်ေရွးချယ်မ�အေပါ် မူတည၍် အဆိုပါ အသံးုြပုမ�အချက်အလက်ကုိ က��်ပ်ုတုိ ့ 

ြပငဆ်ငေ်ဆာငရွ်က်ပါသည်။ က��်ပ်ုတုိ၏့ အချက်အလက်ကာကွယ်ေရးအရာ�ှိအား 

privacyofficer@smg.com တွင ်အးီေမးလ်ြဖင့ ်ဆက်သယ်ွြခငး်ြဖင့ ်သိုမ့ဟုတ် Data Protection 

Officer, Service Management Group, LLC, 1737 McGee Street, Kansas City, MO 
64108 သို ့ စာေရးသားြခငး်ြဖင့ ်သင၏် သေဘာတူခွင့ြ်ပုချက်ကုိ သင�ု်ပ်သမ်ိး�ိငုပ်ါသည။် 
 

4.3. SMG ဝနေ်ဆာငမ်�များ�ငှ့ ်ဆက်စပ်၍ လူမ�မီဒယီာဝနေ်ဆာငမ်�များကုိ သငအ်သံးုြပုချိနတွ်င ်သင၏် 

ကုိယ်ေရးလုံြခံုခွင့ ်ဆက်တငမ်ျားေပါ် အေြခြပု၍ လူမ�မီဒယီာပလက်ေဖာငး်သို ့ သငေ်ပးအပ်ခဲ့သည့် 

အချက်အလက်ကုိလညး် က��်ပ်ုတုိ ့ ြပငဆ်ငေ်ဆာငရွ်က်�ိငုပ်ါသည။်  သင၏် ကုိယ်ေရးလုံြခံုခွင့ ်

ဆက်တငမ်ျားအတွငး် လူမ�ကွနရ်က်ဆက်သွယ်ေရးဝနေ်ဆာငမ်�သို ့ သငေ်ပးအပ်ခဲသ့ည့ ် သင၏် 

သေဘာတူခွင့ြ်ပုချက်ေပါ် အေြခြပု၍ ယငး်သိုေ့သာ အချက်အလက်ကုိ က��်ပ်ုတုိ ့ 

ြပငဆ်ငေ်ဆာငရွ်က်ပါသည်။  သင၏် လူမ�မီဒယီာအချက်အလက်များကုိ 

က��်ပ်ုတုိအ့သံုးြပုြခငး်အား ခွင့မ်ြပုေတာပ့ါဟု သင၏် ကုိယ်ေရးလုံြခံုခွင့ ် ဆက်တငမ်ျားအတွငး် 

ေြပာငး်လဲလုိက်ြခငး်ြဖင့ ်သင၏် သေဘာတူခွင့ြ်ပုချက်ကုိ �ုပ်သမ်ိး�ိငုပ်ါသည။်  
 
4.4. က��်ပ်ုတုိ၏့ ေဖာက်သညမ်ျား၏ ကုနအ်မှတ်တံဆပ်ိများ၊ ထတ်ုကုနပ်စ�ညး်များ�ငှ့ ်

ဝနေ်ဆာငမ်�များ�ငှ့ ် သင၏် အြပနအ်လှနဆ်က်သယ်ွမ�များ�ငှ့ ် စပ်လျဉ်း၍ ၎ငး်တုိထ့မှံ 

mailto:privacyofficer@smg.com
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လက်ခံရ�ှိေသာ အချက်အလက်များကုိ က��်ပ်ုတုိ ့ ြပငဆ်ငေ်ဆာငရွ်က်ပါသည။်  SMG �ငှ့ ်

က��်ပ်ုတုိ၏့ ေဖာက်သညမ်ျား၏ ထတ်ုကုနပ်စ�ညး်များ�ငှ့ ် ဝနေ်ဆာငမ်�များကုိ တုိးတက်ေစရန�်ငှ့ ်

ေချာေမွ�ေစရန�်ငှ့ ်SMG ၏ ေဈးကွက်သေုတသနကုိ ေချာေမွ�ေစရနအ်ပါအဝင ်SMG ၏ �ငှ့ ်SMG 

၏ေဖာက်သညမ်ျား၏ တရားဝငအ်ကျိုးစီးပွားများအေပါ် အေြခြပု၍ 

အဆိပုါအချက်အလက်များကုိ က��်ပ်ုတုိ ့ ြပငဆ်ငေ်ဆာငရွ်က်ပါသည်။     
 
5. ကုိယ်ေရးကုိယ်တာ အချက်အလက်ကုိ က��်ပ်ုတုိ ့ အသံးုြပုပုံ �ငှ့ ်မ�ေဝပုံ 
 
က��်ပ်ုတုိ ့ ေကာက်ယူစုေဆာငး်သည့ ်သိုမ့ဟုတ် သငမှ် က��်ပ်ုတုိအ့ား ေပးအပ်ခဲေ့သာ အချက်အလက်များကုိ 

က��်ပ်ုတုိ ့ အသံးုြပုပုံ �ငှ့ ်မ�ေဝပုံက SMG ဝနေ်ဆာငမ်�များကုိ သငအ်သံးုြပုပုံ �ငှ့ ်ရယူပုံအေပါ် 

မူတည်ပါသည။် ဥပေဒအရ လုိအပ်သည့ေ်နရာတွင ်SMG က သင၏်ကုိယ်ေရးကုိယ်တာအချက်အလက်ကုိ 

ြပငပ်အဖဲွ�အစညး်များထ ံေပးအပ်ြခငး်အား ရပ်တန ့ေ်ပးပါရန ်သင၏်ေတာငး်ဆိခုျက်�ငှ့အ်ည ီ

လုပ်ေဆာငမ်ညြ်ဖစ်ပါသည်။   

 
 သင�်ငှ့ ်အြပန်အလန်ှဆကသ်ယွခ်ျိန်။  က��်ပ်ုတုိ၏့ ဆက်ဆေံရးကုိ စီမံခန ့ခ်ွဲရန၊် စာပုိ ့၊ တယ်လီဖုနး်၊ 

အးီေမးလ်၊ မုိဘိငုး် သတိေပးချက်များ �ငှ့ ် SMS စာသားမက်ေဆပုိ့ ့ြခငး်များြဖင့ ် သင�်ငှ့ ်

အြပနအ်လှနဆ်က်သယ်ွရန ် သင၏် ကုိယ်ေရးကုိယ်တာအချက်အလက်ကုိ လုိအပ်သလုိ 

အသံးုြပုပါမည။် စစ်တမ်းေြဖဆိသုူမှ အြပနအ်လှနဆ်က်သယ်ွရန ် အထးူေမတ� ာရပ်ခံ ေတာငး်ဆိမု� 

မ�ှိပါက SMG က စစ်တမ်း ခိုငမ်ာေရး၊ စစ်တမ်း ေပးပုိေ့ရး၊ စစ်တမ်းတစ်ခုကုိ ေြဖဆိုသည့ ်

ရလဒအ်ေနြဖင့ ် ရ�ှိခဲေ့သာ ဆေု�ကးများ သိုမ့ဟုတ် အကျိုးအြမတ်များေပးအပ်ရန ် သိုမ့ဟုတ် 

သံးုစဲွသူဝနေ်ဆာငမ်�ေပးအပ်ရာတွင ် အတည်ြပုရန ် မလုပ်မြဖစ် ဆက်သွယ်မ�မှလဲွ၍ 

စစ်တမ်းေြဖဆိသုူတစ်ဦးအား ဆက်သွယ်မည်မဟုတ်ပါ။  SMG က တုိက်�ုိက်ေဈးကွက်�ှာေဖွရန ်

ရညရွ်ယ်ချက်ြဖင့ ် သင၏် ကုိယ်ေရးကုိယ်တာအချက်အလက်ကုိ အသံးုြပုမည်မဟုတ်ေသာ်လည်း 

သင၏် ကုိယ်ေရးကုိယ်တာအချက်အလက်ကုိ က��်ပ်ုတုိ ့ ေကာက်ယူစုေဆာငး်ေနသည့် 

ေဖာက်သည်က အသံးုြပုမြပု ဆံးုြဖတ်ရန ် အဆိုပါေဖာက်သည၏် ကုိယ်ေရးလုံြခံုခွင့ ် မူဝါဒကုိ 

စိစစ်သံးုသပ်သင့ပ်ါသည။် သင၏် ကုိယ်ေရးကုိယ်တာအချက်အလက်ကုိ သင�်ငှ့ ် က��်ပ်ုတုိ၏့ 

ဆက်ဆေံရးကုိ စီမံခန ့ခ်ွဲရာတွင ်က��်ပ်ုတုိအ့ား ေထာက်ကူသည့ ်ဝနေ်ဆာငမ်�ပ့ံပုိးသူများ�ငှ့ ်က��်ပ်ုတုိ ့ 

မ�ေဝေကာငး် မ�ေဝ�ိငုပ်ါသည။်   

 သငေ်တာငး်ဆိသုည့ ် ဝန်ေဆာငမ်�များကိ ု လပ်ုကိငုေ်ဆာငရွ်ကခ်ျိန်။  သငက် အချက်အလက် 

သိုမ့ဟုတ် အေ�ကာငး်အရာများကုိ မက်ေဆဘ့ုတ်များ၊ ဖုိရမ်များ သိုမ့ဟုတ် သင၏် လူမ�မီဒယီာ 

စာမျက်�ာှများေပါ်တွင ်ပုိစ့်တငခ်ျိနကဲ်သ့ိုေ့သာ သငေ်တာငး်ဆိုသည့် ဝနေ်ဆာငမ်�များ သိုမ့ဟုတ် သင ်

ဦးေဆာငစ်တငသ်ည့ ် လုပ်ငနး်ေဆာငရွ်က်ချက်များကုိ လုပ်ကုိငေ်ဆာငရွ်က်ရနအ်လုိင့ာှ 

သငမ်�ေဝသည့ ် ကုိယ်ေရးကုိယ်တာအချက်အလက်ကုိ က��်ပ်ုတုိ ့ အသံးုြပု�ပီး မ�ေဝ�ိငုပ်ါသည။်  

ထပ်ေဆာငး်၍ သငက် က��်ပ်ုတုိအ့ား ခွင့ြ်ပုချက်ေပးအပ်ပါက SMG ဝနေ်ဆာငမ်�များမှတဆင့ ်
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အြပနအ်လှနဆ်က်သယ်ွမ� သငေ်ပးပုိသ့ူတစ်ဦးဦးထသံို ့ သငမ်ည်သမူည်ဝါြဖစ်ေ�ကာငး် ေဖာ်ြပရန ်

သင၏် ကုိယ်ေရးကုိယ်တာ အချက်အလက်ကုိ က��်ပ်ုတုိ ့ ဖွင့ဟ်�ိငုပ်ါသည။်  ထိုအ့ြပင ်

စစ်တမ်းေြဖဆိြုခငး်ြဖင့ ် သငေ်တာငး်ဆိခုဲ�့ပီး ရ�ှိခဲသ့ည့ ် ဆေု�ကးများကုိ ေပးအပ်ရန�်ငှ့ ်

အကျိုးအြမတ်များကုိ ြဖည့ဆ်ညး်ေပးရန ် သင၏် ကုိယ်ေရးကုိယ်တာအချက်အလက်ကုိ က��်ပ်ုတုိ ့ 

အသံးုြပု�ပီး ြပငပ်အဖဲွ�အစညး်များ�ငှ့ ် မ�ေဝ�ိငုပ်ါသည။်  ဆုမဲများ သိုမ့ဟုတ် 

အြခားပ�ုိမုိး�ှငး်များအတွငး် ပါဝငရ်န ် သငေ်ရွးချယ်ပါက သင၏်အချက်အလက်ကုိ 

အဆိပုါပ�ုိမုိး�ှငး်များဆိငုရ်ာ ြပငပ်အဖဲွ�အစညး်မှ အုပ်ချုပ်ေရးမ�းများထ ံ က��်ပ်ုတုိ ့ ပုိေ့ပးပါသည၊် 

သိုမှ့သာ ၎ငး်တုိက့ သင၏်ေမးခွနး်များကုိ ေြဖဆိ�ုိငုပ်ါသည ်သိုမ့ဟုတ် သငကံ်ထးူခဲသ့ည့ ်ဆုတစ်ခု 

သိုမ့ဟုတ် ပ�ုိမုိး�ှငး်�ငှ့ ် ဆက်စပ်သည့ ် အြခားကိစ�ရပ်များ�ငှ့ပ်တ်သက်၍ သင့အ်ား 

ဆက်သယ်ွ�ိငုပ်ါသည။် 

 SMG ဝန်ေဆာငမ်�များကိ ုအသံးုြပုြခငး်အား ေလလ့ာသံးုသပ်ြခငး် �ငှ့ ်တိးုတကေ်အာငြ်ပုလပ်ုြခငး်။  

ကွတ်ကီးများ�ငှ့ ် အြခား အချက်အလက်ေကာက်ယူစုေဆာငး်ေရးကိရိယာများမှ စုေဆာငး်ခဲေ့သာ 

ကုိယ်ေရးကုိယ်တာအချက်အလက်ကုိ အသံးုြပုမ� ေလလ့ာသံးုသပ်ေရး၊ လိမ်လည်မ� 

ေဖာ်ထတ်ုသ�ိှိေရး �ငှ့ ် SMG ဝနေ်ဆာငမ်�များအတွက် လုပ်ကုိငေ်ဆာငရွ်က်မ�ကုိ 

တုိးတက်ေအာငလု်ပ်ြခငး်တုိအ့တွက် က��်ပ်ုတုိ ့ အသံးုြပုပါသည။်  ေမာက်စ် �ှပ်ိြခငး်၊ ေမာက်စ် 

ေ��� ြခငး်၊ ေအာက်ဆွခဲျသည့ ် လ�ပ်�ှားမ� �ငှ့ ် အလွတ်ပုံစံ စာသားကွက်များအတွငး်သို ့ 

သင�ုိ်က်ထည့်သည့ ် စာသားများကုိ မှတ်တမ်းတငရ်န ် အပါအဝင ် လူတစ်ဦးတစ်ေယာက်ချငး်က 

SMG ဝနေ်ဆာငမ်�များကုိအသံးုြပုပုံအား ေလလ့ာသံုးသပ်ရန ် ြပငပ်အဖဲွ�အစညး် ဝက်ဘဆ်ိုက် 

ေလလ့ာသံးုသပ်ေရး ဝနေ်ဆာငမ်�များကုိ က��်ပ်ုတုိ ့ အသံးုြပု�ိငုပ်ါသည။်   က��်ပ်ုတုိ၏့ 

ဝနေ်ဆာငမ်�များကုိ ေချာေမွ�ေစရန ် �ငှ့ ် သင၏် သံးုစဲွသအူေတွ�အ�ကံုကုိ 

တုိးတက်ေအာငလု်ပ်ရနအ်တွက် SMG ဝနေ်ဆာငမ်�များကုိ က��်ပ်ုတုိ၏့ အသံးုြပုသမူျား 

�ှာေဖွေတွ� �ှိပုံ �ငှ့ ်အသံးုြပုပုံကုိ ပုိမုိေကာငး်မွနစွ်ာ နားလညေ်အာင ်က��်ပ်ုတုိအ့ား ကူညရီန ်အဆိပုါ 

ြပငပ်အဖဲွ�အစညး်များမှ ေကာက်ယူစုေဆာငး်ထားသည့ ် အချက်အလက်ကုိ က��်ပ်ုတုိ ့ 

အသံးုြပုပါသည။် 

 အချကအ်လကမ်ျားကိ ု အြခား ဝန်ေဆာငမ်�ပ့ံပုိးသမူျား�ငှ့ ် မ�ေဝြခငး်။  ဦးစီးကျငး်ပြခငး်၊ 

အချက်အလက်သမ်ိးဆညး်ြခငး် �ငှ့ ် လုံြခံုေရးကဲသ့ိုေ့သာအရာများကုိ လုပ်ေဆာငရ်န ် က��်ပ်ုတုိမှ့ 

ထေိတွ�ဆက်ဆေံနသည့် လုပ်ငနး်ေဆာငတ်ာများကုိ လုပ်ေဆာငရ်န ်က��်ပ်ုတုိအ့သံးုြပုသည့ ်အြခား 

ဝနေ်ဆာငမ်� ပ့ံပုိးသမူျားြဖင့ ် သင့ကုိ်ယ်ေရးကုိယ်တာအချက်အလက်အပါအဝင ် သင၏် 

အချက်အလက်များကုိ က��်ပ်ုတုိ ့ မ�ေဝ�ိငုပ်ါသည။်  က��်ပ်ုတုိ ့ လညပ်တ်သည့ ်ဝက်ဘဆ်ိုက်များကုိ 

အဆင့သ်တ်မှတ်ြခငး် �ငှ့ ် စိစစ်သံးုသပ်ြခငး် ကဲသ့ိုေ့သာ SMG ဝနေ်ဆာငမ်�များ�ငှ့ ်

အြခားဆက်စပ်ေသာအရာများကုိလညပ်တ်ရန ် သင၏် ကုိယ်ေရးကုိယ်တာအချက်အလက်ကုိ 

လုိအပ်သလုိ မ�ေဝ�ိငုပ်ါသည။်  
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 အချကအ်လကမ်ျားကိ ု အြခား ဝန်ေဆာငမ်�ပ့ံပုိးသမူျား�ငှ့ ် မ�ေဝြခငး်။  က��်ပ်ုတုိ၏့ 

ေဖာက်သညမ်ျားထမှဲ တစ်ဦးဦးြဖင့ ် သင၏် ေဖာက်သညအ်ေတွ�အ�ကံု�ငှ့ ် စပ်လျဉ်းသည့ ်

စစ်တမ်းတစ်ခုကုိ ေြဖဆိရုန ် SMG ဝနေ်ဆာငမ်�များကုိ သငရ်ယူပါက အဆိပုါေဖာက်သညအ်တွက် 

သင၏် စစ်တမ်းတုံ ့ြပနမ်�အေ�ကာငး် �ငှ့ ် ၎ငး်�ငှ့စ်ပ်လျဉ်း�ပီး သင့ဆ်မှီ 

က��်ပ်ုတုိေ့ကာက်ယူစုေဆာငး်ခဲသ့ည့ ် ကုိယ်ေရးကုိယ်တာ အချက်အလက်များကုိ က��်ပ်ုတုိ ့ 

မ�ေဝပါသည။်  ေဈးကွက်သေူတသန အတွငး်ကျကျသြိမငမ်�များကုိ ထတ်ု��တ်ယူရန ် �ငှ့ ်

သံးုစဲွသအူြပုအမူ ေလလ့ာသံးုသပ်မ�များ�ငှ့ ် စီးပွားေရးဆိငုရ်ာ အသဉိာဏမ်ျားကုိ 

က��်ပ်ုတုိ၏့ေဖာက်သညမ်ျားထ ံ ေပးအပ်ရန ် ဤကုိယ်ေရးကုိယ်တာအချက်အလက်ကုိ က��်ပ်ုတုိ ့ 

အသံးုြပုေကာငး်�ိငုပ်ါသည။်  သင၏် ကုိယ်ေရးကုိယ်တာအချက်အလက်ကုိ က��်ပ်ုတုိ ့ 

စုေဆာငး်ေပးေနသည့ ် ေဖာက်သည်က ကုိယ်ေရးကုိယ်တာအချက်အလက်ကုိ တစ်နညး်အားြဖင့ ်

အသံးုြပုပုံ၊ ကာကွယ်ပုံ �ငှ့ ် တစ်နညး်အားြဖင့ ် ြပငဆ်ငေ်ဆာငရွ်က်ပုံ�ငှ့စ်ပ်လျဉ်းေသာ 

အချက်အလက်များကုိ ရ�ှိရန ်ယငး်သိုေ့သာ ေဖာက်သည၏် ကုိယ်ေရးလုံြခံုခွင့ ်မူဝါဒကုိ ဖတ်��ပါ။  

သင့ထ်မှံ သိုမ့ဟုတ် သင့အ်ေ�ကာငး် က��်◌ုပ််တုိ ့၊ က��်ပ်ုတုိ၏့ေဖာက်သည ် သိုမ့ဟုတ် 

ြပငပ်အဖဲွ�အစညး်ရငး်ြမစ်များမှ ေကာက်ယူစုေဆာငး်ထားသည့် 

ကုိယ်ေရးကုိယ်တာအချက်အလက်အပါအဝင ် မတူညေီသာအချက်အလက်များကုိလည်း 

က��်ပ်ုတုိ�့ငှ့ ် က��်ပ်ုတုိ၏့ေဖာက်သညမ်ျားက ေပါငး်စညး်ေကာငး်�ိငုပ်ါသည်။  SMG က 

ေပါငး်စညး်အချက်အလက်များကုိ ဤကုိယ်ေရးလုံြခံုခွင့ ် မူဝါဒတွင ် ေဖာြ်ပထားသည့် 

ရညရွ်ယ်ချက်များမှ တစ်ခုခုအတွက် အသံးုြပုေကာငး်အသံးုြပု�ိငု�်ပီး 

က��်ပ်ုတုိ၏့ေဖာက်သညမ်ျားက ယငး်ေပါငး်စညး်အချက်အလက်များကုိ ၎ငး်တုိ၏့ 

ကုိယ်ေရးလုံြခံုခွင့ ် မူဝါဒများအတွငး် ေဖာ်ြပထားသည့ ် ရညရွ်ယ်ချက်များမှ 

တစ်ခုခုအတွက်အသံးုြပုေကာငး်�ိငုပ်ါသည။် 

 ဥပေဒအရ တာဝန်ဝတ� ရားများအတိငုး် လိကုန်ာချိန် �ငှ့ ် ဥပေဒအရ ရပုိငခ်ွင့မ်ျားကိ ု

တငး်ကျပ်သတမှ်တြ်ခငး်။  က��်ပ်ုတုိ၏့ အခွင့အ်ေရးများကုိ တငး်ကျပ်ြပ�ာနး်ရန၊် 

က��်ပ်ုတုိ၏့ပုိငဆ်ိငုမ်�ကုိ ကာကွယ်ရန၊် အြခားသမူျား၏ ရပုိငခ်ွင့မ်ျား၊ ပုိငဆ်ိငုမ်�များ သိုမ့ဟုတ် 

ေဘးအ��ရာယ်ကငး်�ှငး်ေရးကုိ ကာကွယ်ေပးရန ်သိုမ့ဟုတ် ြပငပ်အဖဲွ�အစညး်များမှ စာရငး်စစ်ြခငး်၊ 

လုိက်နာလုပ်ေဆာငြ်ခငး် �ငှ့ ် ေကာ်ပုိရိတ် အုပ်စုိးမ�ဆိငုရ်ာ လုပ်ငနး်ေဆာငတ်ာများကုိ လုိအပ်သလုိ 

ေထာက်ကူရန ် သင့ထ်မှံ က��်ပ်ုတုိ ့ ေကာက်ယူစုေဆာငး်ခဲေ့သာ အချက်အလက်ကုိ လုိအပ်သလုိ 

က��်ပ်ုတုိ ့ မ� ေဝ�ိငုပ်ါသည။် အချက်အလက် ကာကွယ်ေရး အာဏာပုိင ် သိုမ့ဟုတ် 

တရားသ�ူကီးတစ်ဦးထမှံ ချညေ်�ာှငေ်ခါ်ေဆာငသ်ည့အ်မိန ့စ်ာြဖစ်ေသာ ဆင့ေ်ခါ်စာတစ်ခု၊ 

ဥပေဒေရးရာ လုပ်ငနး်စဉ်၊ အစုိးရထမှံ ေတာငး်ဆိခုျက် သိုမ့ဟုတ် အြခား ဥပေဒေရးရာ သိုမ့ဟုတ် 

စညး်မျဉ်းဆိငုရ်ာ တာဝနဝ်တ� ရားတစ်ခုခုကုိ တုံ ့ြပန၍် မလုပ်မြဖစ်ဟု က��်ပ်ုတုိယူ့ဆပါက 

ကုိယ်ေရးကုိယ်တာအချက်အလက်ကုိ က��်ပ်ုတုိ ့ ဖွင့ဟ်ေဖာ်ထတ်ုပါမည၊် ကိစ�ရပ်တစ်ခုစီတုိငး်တွင ်

ယငး်က သင၏် ေနရပ်�ိငုင်ြံပငပ် အဖဲွ�အစညး်တစ်ခု ြဖစ်�ိငုပ်ါသည။်  ကုသြပငဆ်ငမ်�များကုိ 
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ဆက်လက်လုပ်ေဆာငရ်န ် သိုမ့ဟုတ် က��်ပ်ုတုိ ့ ရ�ှိခဲ�့ိငုေ်သာ ပျက်စီးဆံးု�� ံးမ�ကုိ 

ကန ့သ်တ်ထနိး်ချုပ်ရန ် ကုိယ်ေရးကုိယ်တာအချက်အလက်များကုိ လုိအပ်သလုိ 

မ�ေဝ ေ◌ကာငး်�ိငုပ်ါသည။် 

 ေကာ်ပုိရိတ ် အေြပာငး်အလမဲျား�ငှ့ ် ဆကစ်ပ်�ပီး အချကအ်လကက်ိ ု လ�ေဲြပာငး်ေပးြခငး်။  

အမှနတ်ကယ် သိုမ့ဟုတ် ြဖစ်လာေတာမ့ည့ ် ြပနလ်ည်ဖဲွ�စညး်မ�၊ ေပါငး်စညး်မ�၊ ေရာငး်ချမ�၊ ဖက်စပ်၊ 

တာဝနခ်ျမှတ်မ�၊ လ�ဲေြပာငး်မ�၊ ရယူမ� သိုမ့ဟုတ် SMG သိုမ့ဟုတ် အြခားတဲွဖက်ကုမ�ဏတီစ်ခု၏ 

ပုိငဆ်ိငုမ်� သိုမ့ဟုတ် ထနိး်ချုပ်မ�တွငး် ေဒဝါလီခံြခငး် သိုမ့ဟုတ် အလားတူ 

လုပ်ေဆာငခ်ျက်တစ်ခုခု�ငှ့ ် ဆက်စပ်၍ ယငး်တုိအ့ပါအဝင ် ကန ့သ်တ်မထားသည့် 

အြခားအေြပာငး်အလဲများ (ကိစ�ရပ်တစ်ခုစီတုိငး်တွင ် အြပည့အ်ဝြဖစ်ေစ 

တစ်စိတ်တစ်ေဒသြဖစ်ေစ) �ငှ့ဆ်က်စပ်�ပီး ကုိယ်ေရးကုိယ်တာအချက်အလက်အပါအဝင ်

သင့အ်ေ�ကာငး်အချက်အလက်များကုိ က��်ပ်ုတုိ ့ လ�ဲေြပာငး်ေပး�ိငုပ်ါသည။်  

ကုိယ်ေရးကုိယ်တာအချက်အလက်များကုိ က��်ပ်ုတုိ ့ လ�ဲေြပာငး်ေပးခဲသ့ည့် 

အဆိပုါအဖဲွ�အစညး်တစ်ခုခုအေနြဖင့ ် ဤကုိယ်ေရးလုံြခံုခွင့ ် မူဝါဒအတွငး် 

�ကိုတငသ်တ်မှတ်ထားသည့ ် ရညရွ်ယ်ချက်များ သာမက ဤကုိယ်ေရးလုံြခံုခွင့ ် မူဝါဒတွငး် 

�ကိုတငသ်တ်မှတ်ထားသည့ ် အေလအ့ထများ�ငှ့ ် �ုပ်ပုိငး်ဆိငုရ်ာ ကဲွြပားမှ◌◌ှ�ုှိသည့် 

ကုိယ်ေရးလုံြခံုခွင့ ် အေလအ့ထတစ်ခုခု�ငှ့ ် လုိက်ေလျာညေီထ ွ မ�ှိေသာ လုပ်ကုိငေ်ဆာငရွ်က်မ� 

ရညရွ်ယ်ချက်များမှ တစ်ခုခုအတွက် သင့အ်ား အသေိပးရန ် လုိအပ်ပါမည်။  ဥပေဒအရ 

လုိအပ်သည့ေ်နရာတွင ် ယငး်သိုေ့သာ အဖဲွ�အစညး်က သင၏် သေဘာတူခွင့ြ်ပုချက်ကုိ ရယူရန ်

လုိအပ်ပါလိမ့်မည။် 

 ကိယုေ်ရးကိယုတ်ာ အချကအ်လကမ်ျားကိ ု စးီပွားေရးရညရွ်ယခ်ျကမ်ဟတုသ်ည့ေ်နရာတငွ ်

အသံးုြပုြခငး်။  ထတ်ုကုနပ်စ�ညး် �ငှ့ ်ဝနေ်ဆာငမ်� ဖံွ� �ဖိုးတုိးတက်ေရး �ငှ့ ်SMG ဝနေ်ဆာငမ်�များကုိ 

အုပ်ချုပ်စီမံေရး ကဲသ့ိုေ့သာ အြခား တရားဝင ် စီးပွားေရး ရညရွ်ယ်ချက်များအတွက်လညး် သင၏် 

ကုိယ်ေရးကုိယ်တာအချက်အလက်ကုိ က��်ပ်ုတုိ ့ အသံးုြပုပါသည။် 

6.  ကိယုေ်ရးကိယုတ်ာ အချကအ်လကက်ိ ုသမ်ိးဆညး်ြခငး် �ငှ့ ်စွန ့်ပစြ်ခငး် 

သင၏် ကုိယ်ေရးကုိယ်တာအချက်အလက်များကုိ ၎ငး်တုိအ့ား ေကာက်ယူရသည့် 

မူလရညရွ်ယ်ချက်အတွက် လုိအပ်သညထ်က် ပုိမ�ကာေစဘ ဲ က��်ပ်ုတုိ၏့ မှတ်တမ်းများအတွငး် 

သမ်ိးဆညး်ထားပါမည။်  အဆိုပါအချက်အလက်များကုိ ၎ငး်တုိအ့ား ေကာက်ယူရသည့် 

မူလရညရွ်ယ်ချက်များအတွက် မလုိအပ်သညေ်တာသ့ည့အ်ချိန၌် က��်ပ်ုတုိ၏့ ဥပေဒအရ 

တာဝနဝ်တ� ရားများအတုိငး် လုိက်နာရန ် လုိအပ်သည့ ် �ခငး်ချက်များမှလဲွ၍ သင၏် အလီက်ထေရာနစ် 

ကုိယ်ေရးကုိယ်တာအချက်အလက်များအားလုံးကုိ လုံလုံြခံုြခံု ဖျက်ပစ်မည့အ်ြပင ်

ကုိယ်ေရးကုိယ်တာအချက်အလက် စာရွက်စာတမ်းမိတ� ူများကုိလညး် လုံလုံြခံုြခံု ဖျက်ဆးီေပးပါမည။် 
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7. ကိယုေ်ရးကိယုတ်ာ အချကအ်လကမ်ျားကိ ုစမံီေဆာငရွ်ကမ်��ငှ့ ်ဆကစ်ပ်သည့ ်သင၏် အခငွ့အ်ေရးများ 

�ငှ့ ်ေရွးချယစ်ရာများ 
 
SMG ဝနေ်ဆာငမ်�များကုိ ရယူအသံးုမြပုေတာြ့ခငး်ြဖင့ ် ဤစစ်တမ်းအတွငး် သင၏်ပါဝငမ်�ကုိ အချိနမ်ေရွး 

သငရ်ပ်တန ့�်ိငုပ်ါသည။်   

 
သင၏်ကုိယ်ေရးကုိယ်တာအချက်အလက်များ�ငှ့ ်ဆက်စပ်၍ သးီသန ့အ်ေရးယူမ� ေတာငး်ဆိုရန ်

သင့အ်ခွင့အ်ေရးကုိ ခွင့ြ်ပုသည့ ်ဥပေဒများ သိုမ့ဟုတ် စညး်မျဉ်းများ�ှိသည့ ်တညေ်နရာတစ်ခုတွင ်

သငေ်နထိငုပ်ါက အဆိုပါ ဥပေဒ (များ) သိုမ့ဟုတ် စညး်မျဉ်း (များ) ြဖင့ ်သင့အ်ား ခွင့ြ်ပုေပးသည့ ်

သးီသန ့အ်ခွင့အ်ေရးတစ်ခု သင့ထ်တွံင ်�ှိမညြ်ဖစ်�ပီး ယငး်အတွငး် 

သင၏်ကုိယ်ေရးကုိယ်တာအချက်အလက်ကုိ ရယူရန�်ငှ့ ်ြပငဆ်ငရ်န ်(ဥပမာ ြပငဆ်ငခ်ျက် သိုမ့ဟုတ် 

ြဖည့်စွက်ချက်) သိုမ့ဟုတ် ဖျက်ရန ်ေတာငး်ဆိ�ုိငုသ်ည့ ်အခွင့အ်ေရး၊ သင၏် အချက်အလက်ကုိ 

လ�ဲေြပာငး်ရန ်(ဥပမာ - အချက်အလက်ကုိ အလွယ်တကူ သယ်ေဆာင�်ိငုမ်�)၊ သင၏် 

ကုိယ်ေရးကုိယ်တာအချက်အလက်ကုိ ြပငဆ်ငလု်ပ်ေဆာငြ်ခငး်အား ကန ့သ်တ်ရန ်အခွင့အ်ေရး သာမက 

သင၏် ကုိယ်ေရးကုိယ်တာအချက်အလက်ကုိ ြပငဆ်ငလု်ပ်ေဆာငြ်ခငး်အား ကန ့ကွ်က်ရနအ်ခွင့အ်ေရး၊ 

သင၏်သေဘာတူခွင့ြ်ပုချက်ကုိ �ုပ်သမ်ိးပုိငခ်ွင့၊် သင့အ်ေကာင့ကုိ် ပယ်ဖျက်ပုိငခ်ွင့ ်�ငှ့ ်�ကီး�ကပ်ေရး 

အာဏာပုိငတ်စ်ဦးထ ံတုိင�်ကားချက် တငသ်ငွး်ပုိငခ်ွင့တုိ် ့ ပါဝင�်ိငုေ်ကာငး်ပါသည်။  ယငး်သိုေ့သာ 

ေတာငး်ဆိခုျက်များအားလုံးကုိ သက်ေရာက်ဆ ဲဥပေဒများ �ငှ့ ်စညး်မျဉ်းများတွငး် 

�ကိုတငသ်တ်မှတ်ထားသည့ ်ကန ့သ်တ်ချက်များ�ငှ့အ်ည ီကုိငတွ်ယ်လုပ်ေဆာငသ်ွားပါမည။်   

အကယ်၍ ဥေရာပသမဂ�တွငး် သငေ်နထိငုပ်ါက သင၏်ကုိယ်ေရးကုိယ်တာအချက်အလက်ကုိ ရယူရန�်ငှ့ ်

ြပငဆ်ငရ်န ်(ဥပမာ ြပငဆ်ငခ်ျက် သိုမ့ဟုတ် ြဖည့စွ်က်ချက်) သိုမ့ဟုတ် ဖျက်ေပးရန ်အေထေွထ ွ

အချက်အလက်ကာကွယ်ေရး စညး်မျဉ်းေအာက်တွင ်SMG ထမှံ ေတာငး်ဆိ�ုိငုသ်ည့ ်အခွင့အ်ေရး၊ 

အချက်အလက်ကုိ အလွယ်တကူ သယ်ေဆာင�်ိငုမ်�၊ သင၏် ကုိယ်ေရးကုိယ်တာအချက်အလက်ကုိ 

ြပငဆ်ငလု်ပ်ေဆာငြ်ခငး်အား ကန ့သ်တ်ရန ်အခွင့အ်ေရး သာမက သင၏် 

ကုိယ်ေရးကုိယ်တာအချက်အလက်ကုိ ြပငဆ်ငလု်ပ်ေဆာငြ်ခငး်အား ကန ့ကွ်က်ရနအ်ခွင့အ်ေရး၊ သင၏် 

သေဘာတူခွင့ြ်ပုချက်ကုိ �ုပ်သမ်ိးပုိငခ်ွင့၊် သင့အ်ေကာင့ကုိ် ပယ်ဖျက်ပုိငခ်ွင့ ်�ငှ့ ်�ကီး�ကပ်ေရး 

အာဏာပုိငတ်စ်ဦးထ ံတုိင�်ကားချက် တငသ်ငွး်ပုိငခ်ွင့တုိ် ့ �ှိပါသည။် အကယ်၍ ဥေရာပသမဂ�ြပငပ်တွင ်

သငေ်နထိငုပ်ါက သင၏် ေဒသ��ရဥပေဒများေအာက်တွင ်အချက်အလက်ဆိုငရ်ာ အခွင့အ်ေရးအချို � 

�ှိေကာငး်�ိငုပ်ါသည။်  

ယငး်သိုေ့သာ ေတာငး်ဆိုမ�တစ်ခုကုိ ြပုလုပ်ရန ်က��်ပ်ုတုိ၏့ အချက်အလက်ကာကွယ်ေရး အရာ�ှိထ ံ

privacyofficer@smg.comတွင ်အေီမးလ်ပုိပ့ါ သိုမ့ဟုတ် Data Protection Officer, Service 

Management Group, LLC, 1737 McGee Street, Kansas City, MO 64108 သို ့ စာေရးသားြခငး်ြဖင့ ်

ဆက်သယ်ွပါ။ 

mailto:privacyofficer@smg.com


12 
 

8. ကိယုေ်ရးကိယုတ်ာ အချကအ်လကမ်ျား မေပးအပ်ြခငး်၏ အကျိုးဆကမ်ျား 
 

က��်ပ်ုတုိ၏့စစ်တမ်းများအတွငး် ပါဝငြ်ခငး်က မိမိသေဘာဆ��အေလျာက်ြဖစ်ေသာ်လညး် စစ်တမ်းတစ်ခုမှ 

ေတာငး်ဆိုသည့ ်အချက်အလက်အားလုံးကုိ သင ်မေပးအပ်ပါက အချို �ေသာ မက်လုံးများ၊ ဆေု�ကးများ 

သိုမ့ဟုတ် အကျိုးခံစားခွင့မ်ျားရ�ှိရန ်အရညအ်ချငး် သငြ်ပည့်မီချငမှ် ြပည့်မီ�ိငုပ်ါသည။်   

9. ကတွက်းီ မူဝါဒ 

 
9.1. ကတွက်းီဆိတုာ ဘာေတပွါလ ဲ

  
SMG �ငှ့ ်က��◌ုပ််တုိ၏့ ဝနေ်ဆာငမ်� ပ့ံပုိးသမူျားက ကွတ်ကီးများဟုေခါ်သည့ ်စာသားဖုိင ်အေသးစားများကုိ 

အသံးုြပုပါသည။်  "ကတွက်းီများ" ဆိုသညမှ်ာ သင၏် ဝက်ဘဘ်ေရာက်ဇာ သိုမ့ဟုတ် အသံးုြပုသ ူ အိုငဒ်၊ီ 

အသံးုြပုသူဆက်တငမ်ျား၊ �ှာေဖွသည့်မှတ်တမ်း �ငှ့ ်ဝနေ်ဆာငမ်�များကုိ အသံးုြပုေနစဉ် လုပ်ေဆာငခ်ဲသ့ည့် 

လုပ်ေဆာငခ်ျက်များကဲသ့ိုေ့သာ သင၏်ကွနပ်ျူတာအေ�ကာငး် အချက်အလက်များ ပါဝငသ်ည့ ်

သင၏်ကွနပ်ျူတာ၊ မုိဘိငုး်ကိရိယာ သိုမ့ဟုတ် တက်ဘလက်၏ ဟာဒ့ဒ်�ုိက်ဗ်သို ့ ပုိေ့ဆာငသ်ည့ ် သိုမ့ဟုတ် 

၎ငး်တုိမှ့ရယူအသံးုြပုသည့ ်ကွနပ်ျူတာဖုိငအ်ေသးစားများ ြဖစ်�ကသည။်  ကွတ်ကီးတစ်ခုတွင ်ပုံမှနအ်ားြဖင့ ်

ကွတ်ကီးစတငခ်ဲသ့ည ် ဒိမိုနး်အမည ် (အငတ်ာနက် တညေ်နရာ)၊ ကွတ်ကီး၏ "သက်တမ်း" (ဥပမာ- ၎ငး် 

သက်တမ်းကုနသ်ည့အ်ချိန)် �ငှ့ ် ကျပနး် ထတ်ုလုပ်ထားသည့ ် သးီြခားနပံါတ် သိုမ့ဟုတ် 

ခွဲြခားသတ်မှတ်ချက်တစ်ခု ပါဝငပ်ါသည။်  ကွတ်ကီးများက ကုိယ်ေရးကုိယ်တာ အချက်အလက်�ငှ့ ်

ဆက်စပ်ေန�ိငုပ်ါသည။်   

9.2. ကတွက်းီများ �ငှ့ ်အချကအ်လက ်စုေဆာငး်ေရးကရိိယာများကိ ုက��်ပ်ုတို ့ အသံးုြပုပုံ 

 
ကွတ်ကီးများက သင၏် �ှာေဖွ�ကည့�်�သည့ ်အေလအ့ထများကုိ ေြခရာခြံခငး်ြဖင့ ်SMG ဝနေ်ဆာငမ်�များကုိ 

တုိးတက်ေအာငလု်ပ်ရာတွင ် �ငှ့ ် SMG ဝနေ်ဆာငမ်�များအတွငး် သင၏်အေတွ�အ�ကံုကုိ 

စိတ်�ကိုက်ြပုြပငရ်ာတွင ် က��်ပ်ုတုိအ့ား ကူညီပါသည။်  ယငး်က SMG ဝနေ်ဆာငမ်�များ�ငှ့ပ်တ်သက်၍ 

နညး်ပညာပုိငး်ဆိငုရ်ာ �ငှ့ ် �ှာေဖွ�ကည့�်�ေရးဆိငုရ်ာ အချက်အလက်ကုိ ေလလ့ာသံးုသပ်ရန ် က��်ပ်ုတုိအ့ား 

ဖွင့ေ်ပးသည့်အြပင ်လိမ်လညမ်�ကုိ ေဖာ်ထတ်ုသ�ိှိရန ်�ငှ့ ်ကာကွယ်ရန ်က��်ပ်ုတုိအ့ား ကူညေီပးပါသည။် 

SMG ဝနေ်ဆာငမ်�များြဖင့ ်သင၏်အေတွ�အ�ကံုကုိ တုိးတက်ေအာငကူ်ညရီန ်က��်ပ်ုတုိက့ ကွတ်ကီးများ �ငှ့ ်

အြခား အချက်အလက်စုေဆာငး်ေရး ကိရိယာများ (ဝက်ဘ ်မီး�ှူးများ �ငှ့ ်ဆာဗာ ေလာဂ့်များကဲသ့ို)့ ကုိလည်း 

အသံးုြပု�ပီး ၎ငး်တုိအ့ားေပါငး်စု၍ "အချကအ်လက ် စုေဆာငး်ေရး ကရိိယာများ" ဟု က��်ပ်ုတုိ ့ 

ကုိးကားပါသည ် - ဥပမာ က��်ပ်ုတုိထ့ ံ သငြ်ပနလ်ညဝ်ငေ်ရာက်ချိနတွ်င ် သင့အ်ား မှတ်မိသ�ိှိြခငး် �ငှ့ ်

သင�်ကည့�်�သည့ ်အေ�ကာငး်အရာများကုိ သင�်ငှ့ ်ပုိမုိသက်ဆိငုေ်အာငြ်ပုလုပ်ေပးြခငး်။ 

သင၏် လညပ်တ်လုပ်ေဆာငမ်�စနစ်အမျိုးအစား၊ ဘေရာက်ဇာ အမျိုးအစား၊ ဒိမိုနး်၊ �ငှ့ ် အြခား 

စနစ်ဆက်တငမ်ျား သာမက သင၏်စနစ်မှ အသံးုြပုသည့ ်ဘာသာစကားများ �ငှ့ ်သင၏်ကိရိယာတည�်ှိသည့ ်
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�ိငုင်�ံငှ့စံ်ေတာ်ချိနကဲ်သ့ိုေ့သာ SMG ဝနေ်ဆာငမ်�များအတွငး် ဝငေ်ရာက်ရန ်သငအ်သံးုြပုသည့ ်ကိရိယာထဲမှ 

အချက်အလက်ကုိ စုေဆာငး်ရန ် SMG ဝနေ်ဆာငမ်�များက အချက်အလက်စုေဆာငး်ေရး ကိရိယာများကုိ 

အသံးုြပုေကာငး်�ိငုပ်ါသည။် 

9.3. ကတွက်းီများအေပါ် သင၏် ထန်ိးချုပ်မ� 
 

သင၏်ဘေရာက်ဇာများက ဘေရာက်ဇာဆက်တငမ်ျားမှတဆင့ ် ကွတ်ကီးအများစုကုိ 

ထနိး်ချုပ်မ�တချို �လုပ်ရန ် ခွင့ြ်ပုပါသည။် အချို�ေသာ ဝက်ဘဘ်ေရာက်ဇာများ (မုိဘိငုး်ဝက်ဘ ်

ဘေရာက်ဇာများ အပါအဝင)်က ကွတ်ကီးများကုိ သငြ်ငငး်ပယ်ရန ် သိုမ့ဟုတ် ကွတ်ကီးတစ်ခုကုိ 

သင၏်ကွနပ်ျူတာ၊ တက်ဘလက် သိုမ့ဟုတ် မုိဘိုငး်ကိရိယာေပါ်တွင ် ထား�ှိချိန၌် သင့အ်ားသတိေပးရန ်

ခွင့ြ်ပုသည့်ဆက်တငမ်ျား ေပးအပ်ပါသည်။  သင၏် မုိဘိငုး်ကိရိယာေပါ်တွင ် သင့ေ်လျာ်သည့ ် ဆက်တငကုိ် 

အသက်သွငး်ြခငး်ြဖင့ ် မုိဘိငုး်ကိရိယာ ခွဲြခားေဖာ်ထတ်ုေပးသည့် အရာများကုိ 

သငြ်ငငး်ပယ်�ိငုစွ်မ်း�ှိ�ိငုပ်ါသည။်  SMG ၏ ကွတ်ကီးများ သိုမ့ဟုတ် မုိဘိငုး်ကိရိယာ 

ခွဲြခားေဖာ်ထတ်ုသည့အ်ရာများကုိ သငလ်က်ခံရန ် မလုိအပ်ပါေသာ်လညး် ၎ငး်တုိကုိ့ သငပိ်တ်ပငပ်ါက 

သိုမ့ဟုတ် ြငငး်ပယ်ပါက SMG ဝနေ်ဆာငမ်�များမှတဆင့ ် ရ�ိငုေ်ြခ�ှိေသာ လုပ်ေဆာငခ်ျက်များအားလုံးကုိ 

ရယူအသံးုြပုခွင့ ် ရချငမှ်ရ�ိငုပ်ါမည။် ထပ်ေဆာငး်၍ သင၏်ဝက်ဘဆ်ိုက်များ �ငှ့/်သိုမ့ဟုတ် 

အက်ပလီေကး�ှငး်များေပါ်တွင ် ကွတ်ကီးများအသံးုြပုရန ် သင၏်သေဘာတူခွင့ြ်ပုချက် ရယူရန ်

လုိအပ်ေစ�ိငုသ်ည့ ် တရားစီရငမ်�နယ်ပယ်တစ်ခုအတွငး် သငေ်နထိငုပ်ါက အဆိပုါဝက်ဘဆ်ိုက်များ 

�ငှ့/်သိုမ့ဟုတ် အက်ပလီေကး�ှငး်များေပါ်တွင ် သင၏် ကွတ်ကီးဦးစားေပးချက်များကုိစီမံရန ်

အခွင့အ်လမ်းတစ်ခု သင့ထ်တွံင�်ှိပါမည၊် �ခငး်ချက်မှာ အဆိပုါ ဝက်ဘဆ်ိက်ုများ �ငှ့ ်

အက်ပလီေကး�ှငး်များ၏ ပငမ်လုပ်ငနး်ေဆာငတ်ာများကုိ ဖွင့ရ်နလုိ်အပ်သည့ ် ကွတ်ကီးအချို� ြဖစ်�ပီး 

အဆိပုါကွတ်ကီးများကုိ ပိတ်ရန ်သငေ်ရွးချယ်�ိငုမ်ည ်မဟုတ်ပါ။ 

10. သင၏် အေကာင့အ်ချကအ်လကမ်ျားကိ ုစမံီခန ့်ခွဲြခငး် 
 
သင�်ငှ့ပ်တ်သက်၍ က��်ပ်ုတုိထ့တွံင�်ှိသည့ ်အချက်အလက်များအတွငး် မတိကျသည့အ်ချက်များကုိ စီမံရန ်

�ငှ့ ်ြပငဆ်ငရ်န ်အကျံုးဝငသ်ည့ ်SMG ဝနေ်ဆာငမ်�၏ အေကာင့ဆ်က်�ှငအ်တွငး် သငဝ်ငေ်ရာက်�ိငုပ်ါသည။်  

သင၏် ကုိယ်ေရးကုိယ်တာအချက်အလက်ကုိ ရယူအသံးုြပုရန ်သိုမ့ဟုတ် ြပငဆ်ငရ်န�်ငှ့ပ်တ်သက်၍ 

သင့ထ်တွံင ်ေမးခွနး်များ�ှိပါက က��်ပ်ုတုိ၏့ အချက်အလက်ကာကွယ်ေရး အရာ�ှိထ ံ

privacyofficer@smg.com တွင ်အေီမးလ်ပုိပ့ါ သိုမ့ဟုတ် Data Protection Officer, Service 

Management Group, LLC, 1737 McGee Street, Kansas City, MO 64108 သို ့ စာေရးသားြခငး်ြဖင့ ်

ဆက်သယ်ွပါ။ 

 
11. ကေလးသငူယမ်ျား၏ ကိယုေ်ရးလံြုခံုမ�  
 

mailto:privacyofficer@smg.com
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SMG ဝနေ်ဆာငမ်�များကုိ အေထေွထ ွပရိသတ်အတွက် ဦးတည�်ပီး က��်ပ်ုတုိ ့ လည်ပတ်သည့ ်

တရားစီရငေ်ရးနယ်ပယ်တစ်ခုခုအတွငး် ၎ငး်တုိ၏့ ကုိယ်ေရးကုိယ်တာအချက်အလက်ကုိ 

ြပငဆ်ငေ်ဆာငရွ်က်ရနအ်တွက် သေဘာတူခွင့ြ်ပုချက်ေပး�ိငုေ်လာက်ေအာင ်အသက်မြပည့ေ်သးသည့ ်

ကေလးသငူယ်များထ ံရည�်�နး်ြခငး် မြပုပါ။ အဆိပုါသမူျားထမှံ ကုိယ်ေရးကုိယ်တာအချက်အလက်ကုိ 

သလိျက်�ငှ့ ်က��်ပ်ုတုိ ့ မေကာက်ယူပါ။ မိဘများ၏ သေဘာတူညခီျက်မပါပဲ သ/ူသမူ၏ 

ကုိယ်ေရးကုိယ်တာအချက်အလက်ကုိ ြပငဆ်ငလု်ပ်ေဆာငရ်န ်တရားဝငသ်ေဘာတူခွင့ြ်ပုချက် ေပး�ိငုသ်ည့ ်

အသက်အရွယ် မေရာက်ေသးေသာ ကေလးတစ်ဦးက ၎ငး်၏ ကုိယ်ေရးကုိယ်တာအချက်အလက်ကုိ 

ေပးအပ်သည်ဟု သငသ်�ိှိလာပါက က��်ပ်ုတုိ၏့ အချက်အလက်ကာကွယ်ေရး အရာ�ှိထ ံ

privacyofficer@smg.com ကတစ်ဆင် ့အေီမးလ်ပုိပ့ါ သိုမ့ဟုတ် Data Protection Officer, Service 

Management Group, LLC, 1737 McGee Street, Kansas City, MO 64108 သို ့ စာေရးသားြခငး်ြဖင့ ်

ဆက်သယ်ွပါ။  မိဘများ၏ သေဘာတူညီချက်မပါပဲ သ ူသိမ့ဟုတ် သူမ၏ တရားစီရငေ်ရးနယ်ပယ်အတွငး် 

ကုိယ်ေရးကုိယ်တာအချက်အလက်ကုိ ြပငဆ်ငလု်ပ်ေဆာငရ်န ်သေဘာတူခွင့ြ်ပုချက် ေပး�ိငုသ်ည့ ်

အသက်အရွယ် မေရာက်ေသးေသာ ကေလးတစ်ဦးက က��်ပ်ုတုိအ့ား ၎ငး်၏ 

ကုိယ်ေရးကုိယ်တာအချက်အလက်ကုိ ေပးအပ်သည်ဟု က��်ပ်ုတုိ ့ သ�ိှိလာပါက အဆိပုါအချက်အလက်ကုိ 

ဖယ်�ှားရန ်အဆင့မ်ျားကုိ က��်ပ်ုတုိလု့ပ်ေဆာင�်ပီး အဆိပုါကေလး၏အေကာင့ကုိ် 

တတ်�ိငုသ်ေလာက်ြမနြ်မန ်အဆံးုသတ်ပါသည။်   

 
12. ြပငပ်အဖဲွ�အစညး် ဝန်ေဆာငမ်�များအတကွ ်လင့ခ််များ 

 
SMG ဝနေ်ဆာငမ်�များတွင ် ြပငပ်အဖဲွ�အစညး်ဝက်ဘဆ်ိုက်များ �ငှ့ ် ဝနေ်ဆာငမ်�များ ("ြပငပ်အဖဲွ�အစည်း 

ဝန်ေဆာငမ်�များ") အတွက် SMG �ငှ့ ် တဲွဖက်မ�မ�ှိသည့ ် လင့ခ််များ ပါဝင�်ိငုပ်ါသည်။  

ြပငပ်အဖဲွ�အစညး်တစ်ခုခုအတွက် လင့ခ််တစ်ခုဆိြုခငး်က ယငး်အား သိုမ့ဟုတ် ယငး်အေပါ်တွငပ်ါဝငသ်ည့် 

အချက်အလက်များ၏ အရညအ်ေသးွ�ငှ့ ် တိကျမှနက်နမ်�ကုိ က��်ပ်ုတုိေ့ထာက်ခံသည်ဟု မဆိုလုိပါ။  

ြပငပ်အဖဲွ�အစညး် ဝနေ်ဆာငမ်�တစ်ခုသို ့ ဝငေ်ရာက်ရန ် သငဆ်ံးုြဖတ်ပါက သင့အ်ေနြဖင့ ် ၎ငး်၏ 

ကုိယ်ေရးလုံြခံုခွင့ဆ်ိုငရ်ာ အေလအ့ထများြဖင့ ် သက်ေရာက်ခံရ�ပီး ဤကုိယ်ေရးလုံြခံုခွင့ ် မူဝါဒအတွငး် 

�ကိုတငသ်တ်မှတ်ထားသည့ ်ကုိယ်ေရးလုံြခံုခွင့ ်အေလအ့ထများြဖင့ ်သက်ေရာက်ြခငး်မခံရပါ။  

 
13. အချကအ်လက ်လံြုခံုေရး 
 
SMG တွင ် ကုိယ်ေရးကုိယ်တာအချက်အလက် လုံြခံုေရး �ငှ့ ် လ�ို� ဝှက်သိသုပ်ိေရးကုိ ထနိး်သမ်ိးရာတွင ်

ကူညရီန၊် ေမ�ာ်မှနး်ထားသည့ ်ကုိယ်ေရးကုိယ်တာအချက်အလက် လ�ို� ဝှက်သိသုပ်ိမ�၊ ခိုငမ်ာမ� �ငှ့ ်ရ�ိငုေ်ြခ�ှိမ� 

အေပါ် �ခိမ်းေြခာက်မ�များကုိ ဆန ့က်ျင၍် ေဘးကငး်လုံြခံုေအာင ် ေစာင့ေ်�ှာက်ရန၊် �ငှ့ ် သင၏် 

ကုိယ်ေရးကုိယ်တာအချက်အလက်များ ေပျာက်ဆံးုြခငး်၊ လဲွမှားသံးုစဲွြခငး်၊ အခွင့အ်ာဏာမ�ှိဘဲ 

ေြပာငး်လဲြခငး် သိုမ့ဟုတ် ဖျက်ဆးီြခငး် �ငှ့ ် အခွင့အ်ာဏာမေပးပဲ ရယူအသံးုြပုြခငး် သိုမ့ဟုတ် 

ဖွင့ဟ်ေဖာ်ထတ်ုြခငး်တုိမှ့ ကာကွယ်ရန ် ဒဇုိီငး်ထတ်ုထားသည့ ် နညး်ပညာပုိငး်ဆိငုရ်ာ၊ �ုပ်ပုိငး်ဆိငုရ်ာ �ငှ့ ်
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အဖဲွ�အစညး်ဆိငုရ်ာ အတုိငး်အတာများကုိ အေကာငအ်ထည်ေဖာ်သည့ ် အချက်အလက်လုံြခံုေရး 

အစီအစဉ်တစ်ခု�ှိပါသည။်   

သိုပ့ါေသာ်လညး် ကုိယ်ေရးကုိယ်တာအချက်အလက်ကုိ ြပငဆ်ငေ်ဆာငရွ်က်သည့အ်ခါတုိငး်တွင ်

အဆိပုါအချက်အလက် ေပျာက်ဆံးုြခငး်၊ လဲွမှားသံးုစဲွြခငး်၊ ြပငဆ်ငြ်ခငး်၊ ေဖာက်ယူြခငး်၊ ချိုးေဖာက်ြခငး် 

�ငှ့/်သိုမ့ဟုတ် အခွင့အ်ာဏာမေပးထားသည့ ်ြပငပ်အဖဲွ�အစညး်တစ်ခုမှ တစ်နညး်နညး်ြဖင့ ်ရယူအသံးုြပုြခငး် 

လုပ်�ိငုသ်ည့်အ��ရာယ်တစ်ခု �ှိပါသည။်  မညသ်ည့ ် စနစ်မဆိ ု သိုမ့ဟုတ် အွနလုိ်ငး် လ�ဲေြပာငး်မ�မဆိကု 

အြပည့အ်ဝေဘးကငး်လုံြခံုမ� မ�ှိပါ။  သင၏် ကုိယ်ေရးကုိယ်တာအချက်အလက်များကုိ ကာကွယ်ရန ်SMG 

တွင ် ေနသားတကျ�ှိထား�ပီးသည့ ် နညး်ပညာပုိငး်ဆိငုရ်ာ၊ �ုပ်ပုိငး်ဆိုငရ်ာ �ငှ့ ် အဖဲွ�အစညး်ဆိုငရ်ာ 

ကန ့သ်တ်ချက်များအြပင ် သင၏် ကုိယ်ေရးကုိယ်တာအချက်အလက်များကုိ ကာကွယ်ရန ် သင့ေ်လျာ်သည့် 

လုံြခံုေရး အတုိငး်အတာများကုိ သငအ်သံးုြပုသင့ပ်ါသည။်  သင၏် SMG အေကာင့ ်သိုမ့ဟုတ် က��်ပ်ုတုိထ့ ံ

သငေ်ပးအပ်ထားသည့ ် အချက်အလက်တစ်ခုခုသည ် လုံြခံုမ�မ�ှိေတာဟု့ သငယုံ်�ကညပ်ါက က��်ပ်ုတုိ၏့ 

အချက်အလက်ကာကွယ်ေရး အရာ�ှိထ ံ privacyofficer@smg.com တွင ် ချက်ချငး်အးီေမးလ်ပုိပ့ါ 

သိုမ့ဟုတ် ဖုနး်နပံါတ် 1-800-764-0439 ကုိေခါ်ဆိြုခငး်ြဖင့ ် ဆက်သယ်ွ�ပီး SMG ၏ 

အချက်အလက်ကာကွယ်ေရး အရာ�ှိ�ငှ့ ်စကားေြပာရန ်ေတာငး်ဆိုပါ -   

14. ပထဝီအေနအထားကိ ု ထည့သ်ငွး်စဉ်းစားမ�များ �ငှ့ ် ကိယုေ်ရးကိယုတ်ာအချကအ်လကမ်ျားကိ ု

နယနိ်မိတေ်ကျာ်ြဖတ�်ပီး လ�ေဲြပာငး်မ�များ 
 
SMG က အေမရိကနြ်ပည်ေထာငစု်မှ SMG ဝနေ်ဆာငမ်�များကုိ ထနိး်ချုပ်၍ လညပ်တ်ပါသည။်  SMG က 

သင၏် ကုိယ်ေရးကုိယ်တာအချက်အလက်ကုိ အေမရိကနြ်ပညေ်ထာငစု်၊ ယူ�ိက်ုတက် ကငး်ဒမ်း၊ ဂျပန ်

သိုမ့ဟုတ် အာ�ှတုိက်တွငး် သိုမ့ဟုတ် ဥေရာပါသမဂ�တွငး်�ှိ အြခားတစ်ေနရာရာတွင ် လ�ဲေြပာငး်၊ 

သိေုလှာင�်ပီး ြပငဆ်ငလု်ပ်ေဆာင�်ိငုပ်ါသည။်  သင၏် ကုိယ်ေရးကုိယ်တာအချက်အလက်ကုိ 

လ�ဲေြပာငး်ေပးသည့�်ိငုင်၏ံ အချက်အလက်ကာကွယ်ေရး �ငှ့ ် ကုိယ်ေရးလုံြခံုခွင့ဥ်ပေဒများက 

က��◌ုပ််တုိ၏့�ိငုင်တွံငး်�ှိ ဥပေဒများပမာ ြပည့်စုံချငမှ် ြပည့စုံ်�ိငုပ်ါမည။်  ဥပမာ အေမရိကနြ်ပညေ်ထာငစု်သို ့ 

လ�ဲေြပာငး်ေပးခဲသ့ည့ ် ကုိယ်ေရးကုိယ်တာအချက်အလက်က အေမရိကနြ်ပည်ေထာငစု်�ှိ �ိငုင်ေံတာ်�ငှ့ ်

ြပညန်ယ် အာဏာပုိငမ်ျားမှ ဥပေဒ�ငှ့အ်ည ီ ရယူအသံးုြပုရန ် ေတာငး်ဆိခုျက်များြဖင့ ်

သက်ေရာက်ခံရ�ိငုပ်ါသည။်  

ဥေရာပ စီးပွားေရး ဧရိယာ (“EEA”) မှ ကုိယ်ေရးကုိယ်တာအချက်အလက်ကုိ အေမရိကနြ်ပညေ်ထာငစု်သို ့ 

လ�ဲေြပာငး်မ�တစ်ခုခုကုိ EU-US ကုိယ်ေရးလုံြခံုခွင့ ် အကာအကွယ်အရ လုပ်ေဆာငပ်ါသည။်  က��်ပ်ုတုိ၏့ 

EU-US ကုိယ်ေရးလုံြခံုခွင့ ် အကာအကွယ် အတညြ်ပုချက်အတွငး် ေဖာြ်ပထားသည့အ်တုိငး် EEA မှ 

ကုိယ်ေရးကုိယ်တာအချက်အလက်ကုိ စုေဆာငး်ြခငး်၊ အသံးုြပုြခငး်၊ မ�ေဝြခငး် �ငှ့ ် သမ်ိးဆညး်ြခငး်တုိ�့ငှ့ ်

စပ်လျဉ်း�ပီး SMG က EU-U.S. ကုိယ်ေရးလုံြခံုခွင့ ် အကာအကွယ် အေြခခံမူများအတွငး် 

ပါဝငလု်ပ်ေဆာင�်ပီး လုိက်နာေဆာငရွ်က်ပါသည။်  ကိယုေ်ရးလံြုခံုခွင့ ် အကာအကယွစ်ာရငး်ကိ ု
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ဤေနရာတွင�်ကည့�်�ပါ။  ကုိယ်ေရးလုံြခံုခွင့ ် အကာအကွယ်အေ�ကာငး် ဤေနရာတွငပုိ်မုိေလလ့ာလုိက်ပါ။  

ပျက်စီးဆံးု�� ံးမ�ြဖစ်ေပါ်ေစသည့ ် ြဖစ်ရပ်အတွက် မညသ်ည့်နညး်�ငှ့မှ် တာဝနမ်�ှိဟု SMG မှ 

သက်ေသမြပသ၍ SMG သည ် အေမရိကနြ်ပည်ေထာငစု် �ိငုင်ေံတာ်ကုနသ်ယ်ွေရး ေကာ်မ�ှင၏် 

�ကီး�ကပ်မ�ေအာက်တွင ် သက်ေရာက်ခံရ�ပီး SMG မှ ကုိယ်ေရးကုိယ်တာအချက်အလက်များ 

လ�ဲေြပာငး်ေပးခဲသ့ည့ ် ြပငပ်အဖဲွ�အစညး်၏ ကုိယ်ေရးလုံြခံုခွင့ ် အကာအကွယ်ဆိငုရ်ာ အေြခခံမူများ�ငှ့ ်

တသားတညး်မြဖစ်သည့ ် ပုံစံမျိုးအတွငး် ကုိယ်ေရးကုိယ်တာအချက်အလက်များကုိ 

ြပငဆ်ငလု်ပ်ေဆာငရ်နအ်တွက် ဆက်လက်တာဝန�်ှိပါလိမ့်မည်။  EEA အြပငတွ်င ်

ကုိယ်ေရးကုိယ်တာအချက်အလက်များကုိ ယငး်သို ့ လ�ဲေြပာငး်မ�များမှ တစ်ခုခု�ငှ့ ် အားလုံးအေနြဖင့ ်

ဤကုိယ်ေရးလုံြခံုခွင့ ် မူဝါဒ �ငှ့ ် သက်ေရာက်ဆဥဲပေဒများအားလုံးအရ ြဖစ်သင့ပ်ါသည။်  က��်ပ်ုတုိ၏့ 

ကုိယ်ေရးလုံြခံုခွင့အ်ကာအကွယ်အေပါ် လုိက်နာမ��ငှ့ ် ပတ်သက်၍ တုိင�်ကားချက်တစ်ခု သင့ထ်တွံင�်ှိပါက 

က��်ပ်ုတုိ၏့ အချက်အလက်ကာကွယ်ေရး အရာ�ှိထ ံ privacyofficer@smg.com တွင ် အေီမးလ်ပုိပ့ါ 

သိုမ့ဟုတ် Data Protection Officer, Service Management Group, LLC, 1737 McGee Street, 

Kansas City, MO 64108 သို ့ စာေရးသား ဆက်သယ်ွပါ။ တုိင�်ကားချက်တစ်ခုကုိ 

က��်ပ်ုတုိေ့ရွးချယ်ထားသည့ ် လွတ်လပ်ေသာ အြငငး်ပွားမ�ေြဖ�ှငး်ေရး အဖဲွ�၊ အေမရိကန�်ိငုင် ံ

ခံုသမာဓီအဖဲွ�ထလံညး် အခမ့ဲ သငလ်�ဲေြပာငး်ေပး�ိငု�်ပီး အချို�ေသာ အေြခအေနရပ်များတွင ်

ကုိယ်ေရးလုံြခံုခွင့ ်အကာအကွယ်ဆိငုရ်ာ ခံုသမာဓိ လုပ်ငနး်စဉ်တစ်ခုလုပ်ရန ်ဖိတ်ေခါ် �ိငုပ်ါသည်။ 

အဂင်္လိပ်ဘာသာြဖင့ ် ကုိယ်ေရးလုံြခံုခွင့ ် မူဝါဒသည ် SMG ဝနေ်ဆာငမ်�များ�ငှ့ ် ဆက်စပ်သည့် 

ကုိယ်ေရးလုံြခံုခွင့ဆ်ိုငရ်ာ အေလအ့ထများအတွက် SMG ၏ တရားဝငေ်�ကြငာချက်ြဖစ်ပါသည။်  

အဂင်္လိပ်ဘာသာစကားြဖင့ ် ကုိယ်ေရးလုံြခံုခွင့ ် မူဝါဒ �ငှ့ ် အြခားဘာသာစကားသို ့ 

ဘာသာြပနဆ်ိုထားချက်တစ်ခုခုအ�ကား ကဲွလဲွမ��ှိသည့် အေြခအေနရပ်တွင ် အဂင်္လိပ်ဘာသာစကားြဖင့ ်

စာတမ်းက လ�မ်းမုိးပါသည။် 

15. က��်ပ်ုတိုအ့ား ဆကသ်ယွပုံ် 

 

ကုိယ်ေရး လုံြခံုခွင့�်ငှ့ပ်တ်သက်၍ သင့ထ်တွံင ် ေမးခွနး်များ�ှိပါက၊ သင၏် 

ကုိယ်ေရးကုိယ်တာအချက်အလက်ကုိ ရယူအသံးုြပုြခငး် သိုမ့ဟုတ် ြပငဆ်ငြ်ခငး်အတွက် 

အေထာက်အကူလုိအပ်ပါက သိုမ့ဟုတ် သင၏် ကုိယ်ေရးကုိယ်တာ အချက်အလက်ကုိ 

ြပငဆ်ငလု်ပ်ေဆာငပုံ်�ငှ့ ် စပ်လျဉ်း၍ တုိင�်ကားချက်များ�ှိပါက က��်ပ်ုတုိ၏့ အချက်အလက်ကာကွယ်ေရး 

အရာ�ှိအား privacyofficer@smg.comတွင ်အးီေမးလ်ြဖင့ ်ဆက်သယ်ွပါ။  

က��်ပ်ုတုိထ့ ံေအာက်ပါလိပ်စာသို ့ လိပ်မူ�ပီးလညး် စာေရးသား�ိငုပ်ါသည ်- 

Service Management Group, LLC  
Attn: Data Protection Officer 
1737 McGee Street  
Kansas City, MO 64108 

https://www.privacyshield.gov/list
https://www.privacyshield.gov/welcome
mailto:privacyofficer@smg.com
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Service Management Group, Ltd. 
Attn:  Data Protection Officer 
38-40 The Maltings 
St Albans 
Hertfordshire AL1 3HL  
UNITED KINGDOM 
 
Service Management Group G.K. 
Attn: Data Protection Officer 
2-7-16 No. 3 Komoriya Building 9F 
Hamamatsu-cho, Minato-ku 
Tokyo 1050013, Japan 
 
16. အချကအ်လက ်ထန်ိးချုပ်ေရး �ငှ့ ်အချကအ်လက ်ကာကယွေ်ရးဆိငုရ်ာ အရာ�ိှ 
 
SMG မှ ေကာက်ယူစုေဆာငး်သည့ ် ကုိယ်ေရးကုိယ်တာအချက်အလက်ကုိ ဝနေ်ဆာငမ်� စီမံခန ့ခ်ွဲေရး အဖဲွ� 
(Service Management Group), LLC, 1737 McGee Street, Kansas City, MO 64108 က 
ထနိး်ချုပ်ပါသည။်  က��်ပ်ုတုိ၏့ အချက်အလက်ကာကွယ်ေရးအရာ�ှိအား privacyofficer@smg.com တွင ်
အးီေမးလ်ြဖင့ ်သိုမ့ဟုတ် Data Protection Officer, Service Management Group, LLC, 1737 McGee 
Street, Kansas City, MO 64108 ထ ံစာေရးသားြခငး်ြဖင့ ်ဆက်သွယ်�ိငုပ်ါသည။် 
 


	ဤကိုယ်ရေးလုံခြုံခွင့် မူဝါဒကို ပို့စ်တင်ထားသည့်၊ လင့်ခ်ပေးထားသည့် သို့မဟုတ် ကိုးကားရည်ညွှန်းထားသည့် ဤဝက်ဘ်ဆိုက်နှင့် အခြားဝက်ဘ်ဆိုက်များ၊ ဝန်ဆောင်မှုများ နှင့် မိုဘိုင်းအက်ပလီကေးရှင်းများ အပါအဝင် အက်ပလီကေးရှင်းများ (ပေါင်းစု၍ "SMG ဝန်ဆောင်မှုများ") မှ...
	ဤကိုယ်ရေးလုံခြုံခွင့် မူဝါဒကို ပို့စ်တင်ထားသည့်၊ လင့်ခ်ပေးထားသည့် သို့မဟုတ် ကိုးကားရည်ညွှန်းထားသည့် ဤဝက်ဘ်ဆိုက်နှင့် အခြားဝက်ဘ်ဆိုက်များ၊ ဝန်ဆောင်မှုများ နှင့် မိုဘိုင်းအက်ပလီကေးရှင်းများ အပါအဝင် အက်ပလီကေးရှင်းများ (ပေါင်းစု၍ "SMG ဝန်ဆောင်မှုများ") မှ...
	ဤကိုယ်ရေးလုံခြုံခွင့် မူဝါဒကို ဂရုတစိုက် စိစစ်သုံးသပ်ပေးပါ။  ဤကိုယ်ရေးလုံခြုံခွင့် မူဝါဒတွင်း ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း သင်၏ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အချက်အလက်များကို စုဆောင်းပြီး စီမံဆောင်ရွက်ပါသည်။
	ဤကိုယ်ရေးလုံခြုံခွင့် မူဝါဒကို ဂရုတစိုက် စိစစ်သုံးသပ်ပေးပါ။  ဤကိုယ်ရေးလုံခြုံခွင့် မူဝါဒတွင်း ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း သင်၏ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အချက်အလက်များကို စုဆောင်းပြီး စီမံဆောင်ရွက်ပါသည်။
	1. ကိုယ်ရေးလုံခြုံခွင့် မူဝါဒအတွင်း အပြောင်းအလဲများ
	2. SMG မှ စီမံဆောင်ရွက်သည့် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက် အမျိုးအစားအုပ်စုများ
	3. အချက်အလက်ကို ကျွန်ုပ်တို့ စုဆောင်းပုံ နှင့် စီမံဆောင်ရွက်ရသည့် ရည်ရွယ်ချက်များ
	4. စီမံဆောင်ရွက်မှုအတွက် ဥပဒေနောက်ခံများ
	7. ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အချက်အလက်များကို စီမံဆောင်ရွက်မှုနှင့် ဆက်စပ်သည့် သင်၏ အခွင့်အရေးများ နှင့် ရွေးချယ်စရာများ
	7. ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အချက်အလက်များကို စီမံဆောင်ရွက်မှုနှင့် ဆက်စပ်သည့် သင်၏ အခွင့်အရေးများ နှင့် ရွေးချယ်စရာများ
	8. ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အချက်အလက်များ မပေးအပ်ခြင်း၏ အကျိုးဆက်များ
	9. ကွတ်ကီး မူဝါဒ
	1. ကိုယ်ရေးလုံခြုံခွင့် မူဝါဒအတွင်း အပြောင်းအလဲများ
	ဝန်ဆောင်မှုအသစ်များ နှင့် အက်ပလီကေးရှင်းအသစ်များ ထည့်သွင်းခြင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ဆောင်မှုများကို တိုးတက်အောင် မြှင့်တင်ခြင်း နှင့် နည်းပညာများ နှင့် ဥပဒေများတွင်း အပြောင်းအလဲများကို ကိုင်တွယ်ပြောဆိုခြင်း ကဲ့သို့သော ကိုယ်ရေးလုံခြုံခွင့် မူဝါဒအပေါ် သက်...
	ဝန်ဆောင်မှုအသစ်များ နှင့် အက်ပလီကေးရှင်းအသစ်များ ထည့်သွင်းခြင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ဆောင်မှုများကို တိုးတက်အောင် မြှင့်တင်ခြင်း နှင့် နည်းပညာများ နှင့် ဥပဒေများတွင်း အပြောင်းအလဲများကို ကိုင်တွယ်ပြောဆိုခြင်း ကဲ့သို့သော ကိုယ်ရေးလုံခြုံခွင့် မူဝါဒအပေါ် သက်...
	2. SMG မှ စီမံဆောင်ရွက်သည့် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက် အမျိုးအစားအုပ်စုများ
	3. အချက်အလက်ကို ကျွန်ုပ်တို့ စုဆောင်းပုံ နှင့် စီမံဆောင်ရွက်ရသည့် ရည်ရွယ်ချက်များ
	4. စီမံဆောင်ရွက်မှုအတွက် ဥပဒေနောက်ခံများ
	4.1. သင်က စစ်တမ်းတစ်ခုကို ဖြည့်စွက်ချိန် သို့မဟုတ် SMG ဝန်ဆောင်မှုများကို အသုံးပြုချိန်တွင် သင်၏ ဆက်သွယ်ရန် အချက်အလက်၊ လူဦးရေဆိုင်ရာ အချက်အလက် နှင့် စစ်တမ်းများပေါ်မှ တုံ့ပြန်ချက်များကို ကျွန်ုပ်တို့ ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်ပါသည်။  ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအန...
	4.1. သင်က စစ်တမ်းတစ်ခုကို ဖြည့်စွက်ချိန် သို့မဟုတ် SMG ဝန်ဆောင်မှုများကို အသုံးပြုချိန်တွင် သင်၏ ဆက်သွယ်ရန် အချက်အလက်၊ လူဦးရေဆိုင်ရာ အချက်အလက် နှင့် စစ်တမ်းများပေါ်မှ တုံ့ပြန်ချက်များကို ကျွန်ုပ်တို့ ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်ပါသည်။  ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအန...
	4.2. သင်က စစ်တမ်းတစ်ခုကို ဖြည့်စွက်ချိန် သို့မဟုတ် SMG ဝန်ဆောင်မှုများကို အသုံးပြုချိန်တွင် သင်၏ အသုံးပြုမှုအချက်အလက်ကို ကျွန်ုပ်တို့ ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်ပါသည်။    ကွတ်ကီးများ နှင့် အခြား အချက်အလက်ကောက်ယူစုဆောင်းရေး နည်းပညာရပ်များကို SMG အသုံးပြုခြင်းအပေါ...
	4.2. သင်က စစ်တမ်းတစ်ခုကို ဖြည့်စွက်ချိန် သို့မဟုတ် SMG ဝန်ဆောင်မှုများကို အသုံးပြုချိန်တွင် သင်၏ အသုံးပြုမှုအချက်အလက်ကို ကျွန်ုပ်တို့ ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်ပါသည်။    ကွတ်ကီးများ နှင့် အခြား အချက်အလက်ကောက်ယူစုဆောင်းရေး နည်းပညာရပ်များကို SMG အသုံးပြုခြင်းအပေါ...
	4.3. SMG ဝန်ဆောင်မှုများနှင့် ဆက်စပ်၍ လူမှုမီဒီယာဝန်ဆောင်မှုများကို သင်အသုံးပြုချိန်တွင် သင်၏ ကိုယ်ရေးလုံခြုံခွင့် ဆက်တင်များပေါ် အခြေပြု၍ လူမှုမီဒီယာပလက်ဖောင်းသို့ သင်ပေးအပ်ခဲ့သည့် အချက်အလက်ကိုလည်း ကျွန်ုပ်တို့ ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည်။  သင်၏ ကိုယ်...
	4.4. ကျွန်ုပ်တို့၏ ဖောက်သည်များ၏ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များ၊ ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများနှင့် သင်၏ အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ၎င်းတို့ထံမှ လက်ခံရရှိသော အချက်အလက်များကို ကျွန်ုပ်တို့ ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်ပါသည်။  SMG နှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဖေ...
	4.4. ကျွန်ုပ်တို့၏ ဖောက်သည်များ၏ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များ၊ ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများနှင့် သင်၏ အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ၎င်းတို့ထံမှ လက်ခံရရှိသော အချက်အလက်များကို ကျွန်ုပ်တို့ ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်ပါသည်။  SMG နှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဖေ...
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