េគាលករណ៍ៃនភាពជា
ែកែ្របចុងេ្រកយៈៃ០
ា ០១៥
ិ ក
ថ ១ ែខវច�
ិ  ឆ២
Starbucks កេហ�

បានសងេឈ
កេ
 �ះយា៉ង ល្បញតមរយៈមូលដ�ន្រគឹះៃនករេជឿទុកច

េគាលករណ៍ៃនភាពជាឯកជនរ Starbucks (“េគាលករ”) បានពិពណ៌នាអំពីរេបែដល 

Coffee Concepts (Cambodia) Limited ្រគល់សិទិឲ
� ្យអ�កទទួលអប័ណ�របស់សជីវកម
Starbucks ក�ុង្របេទសកម�ុជា (សំេដេទ “Starbucks” ខងេ្រក ម) េ្រប្របាស់ន

ព័ត៌មនផា�ល់ខ�ួនរបស់អតិថិជន ែដល្របមបានតមរយៈេគហទំព័រ និងតមរយៈេសវក
ឡារបស់េយង រួមប��ូលទំងេគហទំព័រ Starbucks.com.kh េហយនិងេគហទំព័រ និងេសវកម
អនឡាញែដលជាកម�សិទ�ិ ឬដំេណរករ Starbucks ែដលបាេធ�តំណភា�ប់េទេគាលក

េនះ  (រួមគា�េហ “េគហទំព័រ”) តមរយៈកម�វិធី និងហងបេ្រមអជីវកម� Starbucks (“េសវ
កម�”)។ េគាលករណ៍េនះមិនេ្រប្របាស់ចំេពះេគហទំព័រ និងេសវកម�ែដលបមានតំ
ភា�ប់េទករប��ក់ឯកជនេផ្សងេទៀតេឡយ។ េគហទំព័រ និងេសវកម�ែដលមានមា ជាមួយៃ

គូេផ្សងេទៀត អចបង �ញ ឬមាភា�ប់េទករប��ក់ជាឯកជនរួមគា� ឬដច់េដយ
ប�� ក់ជាឯកជនរបស់ៃដគូរបស់េយងេទេលេគាលក របស់េយង។ 

តមរយៈករចូល      

េគហទំព័រ ឬេ្រប្របាស់េសវ ចប់ពីេពលេនះេទអ�កយល់្រពមេ្រប្របាស់ព័ត៌មានរបស់

ទំងព័ត៌មានផា�ល់នរបស់អ�ក ព័ត៌មាអ�កេផ្សងេទៀតែដល្រត�វបានផ�ល់េដយអ�ក រេបៀបែដល
បានេរៀបរប់េនក�ុងេគាលករណ៍ េដយគា�នករក្រមិតពីភាពទូេទៃនករបន�េទមុខ
សិទិអំ
� ណាចឲ Starbucks ប��ូនព័ត៌មានរបស់អ�កេចញពី្របេទសកម�ុជាក�ុងអកប្បកិរិ
បំណងែដលមានេនក�ុងេគាលករណ៍

េតព័ត៌មានេបៀបណាែ Starbucks ្រត�វក
ព័ត៌មានផា�ល់ខ�ួនែ Starbucks ្រត�វកររួមម
េឈ�ះ អសយដ�នតមៃ្ របសណីយ៍ េលខទូរស័ព�  និងអសយដ�នអ
ព័ត៌មានពីគណនហរិ �� វត�ុ ដូចជាេលខប័ណ �ឥណទន និងព័ត៌មានបង់្របាក់េផ្ស

េយងក៏អច្របមូលព័ត៌មានពីអ�ក ឬព័តអ�កេផ្សែដលអ�កផ�ល់ឲ្យដូចជ

្របសិនេបអ�កបេង�តគណនេឈ�ះរបស់អ�ក េលខសមា�ត់ ៃថ�កំេណតរបស់អ�ក េភទ និងេ

ទូរស័ព�របស់អ�ក។

្របសិនេបអ�កទិញទំនិញេនក�ុងហងរេយង ឬតមរយៈកម�វិធីរបស់េយង តអ�ីេផ្ស
េទៀត េតអ�កទិញអ�ី េតអ�កទញ
ទ
ប
ិ េនកែនងណា េតអ�កទិញវញឹកញាប រង�ន់ែដលអ�កទួល
និងរង�់ែដលអ�ករំ
ន
េលះប

្របសិនេបអ�កបានេធ�ករស�ង់មតិ ឬមានអន�រកម�រវងេយងតមរយៈវិធ ព័ត៌មាន្រ

ស�ស� មតិរបស់អ�ក េយាបល សំណួរ ឬករេស�ជាេយាបល់ និងព័ត៌មានអំពីកម�វត�ុែដលអ�
អរម�ណ៍
ករ្របមូលទិនយេដយស�័យ្របវត�ិតម Cookies នង
ិ Web Beacons
េយងអ្របមូលព័ត៌មតមរយៈករេ្រប្របាសេដយស�័យ្របវត�ិ េនេពលចូលេទ
កន់េគហទំព័ររបស់េយង។ ព័ត៌មានេនះអចរួមប��ូលទំងព័ត៌មានអំពីអ�កផ�ល់េស

អុីនេធ  

េណត របស់អ�ក ្របព័ន�ដំេណររបស់អ�ក ្របេភទកម�វិធីស្រមាប់េមល ឬអនឯកសរេលអុីនេ
េឈ�ះតំបន់ អសយដ�នអុីនេធេ Protocol (IP) េពលេវលៃនករចូលរបស់អ�ក េគហទំព
ែដលតមរយៈអ�កេទពួកេយ ង េគហទំព័រែដលអ�កេស�សុំ េហយៃថ�ែខ និងេពលេវលៃនករេស�
ទំងេនាះ។ ករ្របមូលព័ត៌មានតមរយៈករេ្រប្របាស់អនឡាញរបស់ពួកេយង អច
េ្រប្របា Cookies និង Web Beacon។   Cookies គឺជាកែន�ងផ�ុកទិន�ន័យតចមួយែដលតេម�ង

េនក�ុ hard drive េដយេគហទំព័រ។ ក�ុងចំេណាមេនCookies អចជួយ ពួកេយងេធ�ឲ្យ្របេ
េឡងចំេពះេគហទំព័ររបស់េយង និងបទពិេសធន៍របស់អ�ក។ េយងេ្រប្រ Cookies ស្រមា
េមលតំបន់ ឬកម�វធ
ិ ីពិេសសែដលល្បីេឈ�ះ និងស្រមាប់រប់ចំនួនអ�កែដលចូលមកទស
ទំព័ររបស់េយង។  Web beacon គជា្រទង់្រទយេអឡិច្រត�និចែដលេ្របេ
នក�ុងេគហទំព័រ ឬ
ឺ

របស់េយង។ េយងេ្របWeb beacon ស្រមាប់េផេទ Cookies រប់ចំនួនអ�កចូលមកទស្សនា េ

្របាស់ជាកដឹង នងេ
ិ ធ�ករផ្សព�ផ្សោយដ៏មាន្របសិទ�េដម្បី្របាប់អុីែម៉ល្រត�វប

េបក និងេ្រប្របាស់បេទៀត។ េយងនឹងេ
ន
្រប្របាស់ផងែដរនូវករែចករំែលកកម�វត�ុក�ុង្

(Flash

Cookie)។ េដម្បីេធ�ករកត់សមាករែចករំែលកកម�វត�ុក�ុង្រស�កLocal

Shared

Objects) េនក�ុងកុំព្យូទ័ររបស់អ�ក និងករផា�ស់ប�ូរមុខងរ សូមចូលេទ

www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager.
html
Starbucks ក៏អចចង្រ្របមូទិន�យ
័
ឬយកេចញនូវទិន�យ
័ ែដលមនប��
ក់េដយផា�ល់ចំេ  
ិ
អ�ក។

េយងអនឹង្រចបាច់ប��ូលព័ត៌មាន ែដលេយង្របមូលបានពីអ�កជាមួយព័ត៌មានែដលទ
តតយជន។
ិ

េត Starbucks នឹងេ្រប្របាស់ព័ត៌មានរបស់អ�ក និងអ�កេផ្សងេទៀតែដលអ�កបានផ�ល់េដ

រេបៀបណា
Starbucks

អចេ្រប្របាស់ព័ត៌មានរបស់អ�កេផ្សេទៀតែដលអ�កបានផ�ល់ឲ្យេយងស្រ

េគាលបំណងែដលពិពណ៌នាេនក�ុងេគាលករណ៍េនះ ឬស្រមាប់បង�ញេទអ�កក�ុងេគហ

េយង ឬជាមួយេសវកម�របស់េយង ។ ឧទហ េយងនឹងេ្របព័ត៌មានរបស់អ�ក ឬអ�កេផេទៀត
ែដលអ�កផ�ល់ឲ្យេទ

ដំេណរករ និង្រគប់្រគងករបស់អ�ក

និងេ្រប្របាស់ផលិតផល និងេសវកម�

Starbucks រួមប��ូលទំងគណនីរបស់ នងករចូលរួមកម�វិធីរបស់អ�ក ករេ្រប្របាស់េគហ
របស់អ�ក។

េឆ�យតបេទនឹងករេសុបអេងពីេសវកម�អតិថិជនរបស់អ�ក ដក់បងពីមតិ ឬេយាបល

របស់អ�កេនក�ុងប�ុក ឬេវទិកអនឡាញែដលមានេនក�ុងេគហទំព័របស់េយង ឬច
ករណ៍េផ្សងេទៀតេដម្បីេឆ�យតបេទនឹងក រេសុបអេង�តរបស់អ�ក ឬសកម�ភាពេនក�ុងេ
របស់អ�ក។

ករបេង�តករផ្សព�ផ្សោយផា�

តមរយៈករ្រចបាច់ប��ូលព័ត៌មានផា�ល់ខ�ួនរ

ជាមួយព័តមានែដលមិែមនជាព័ត៌មានផា�ល់ខ�ួនរបស់អ�ក ដូចជាចំនួន និង្របេភទែ
បានទិ ឬអត�្របេយាជន៍េផ្សងេទៀតែដលអ�កបានទទួលតមរយៈកម�វិធីរបស់

ករទំនាក់ទំនងជាមួយអ�កអំពីករកុម៉�ង់ របស់អ�ក េសវកម�របស់អ�ក គណនី និងក

ចូលរួមកម�វធ
ិ ី ករ្របកួត ឬករចប់េឆា�តកបានចូលរួម និងព័ត៌មានែដលអ�កបានេ
សុំ។

ករទំនាក់ទំនងជាអ�កអំពីមា៉ករបស់េយង ផលតផល  ្រពឹត�ិករ

ឬេគាលបំណ

ផ្សព�ផ្សោយ រួមទំងករផ�លមា៉រួមគា នង
ិ ្រក�មហ៊ុនពក់ព័ េហយករផ�ល់ឲ្យពីៃដគូែ
្ប�ងអ
ទក់ទេទនឹងអហរ និងេភសជនងេសវកម�ផ�ត់ផ�ង់េស
ិ

ទិន�យ
័ ែដល្របមូលបានពីអ�ក អចនឹង្រត�វ ប��ូនិងដក់េនេគាលេដខងេ្រកម�ុជា

េត Starbucks ែចករំែលកព័ត៌មនផា�ល់ខ�ួន ឬព័ត៌មានរបស់អ�កេផ្សងេទៀតែដលអ�កបានផ�
ជាមួតតិយជនែដរឬេទ?

Starbucks ែចករំែលកព័ត៌មានផា�ល់ខ�របស់អ�ក ឬព័ត៌មានរបស់អ�កេផ្សងេទែដលអ�កផ�ល់ឲ្
េនក�ុងរេបៀបែដលមានែដនកំណត
េយងអចនឹងែចករំែលកព័ត៌មានផា�ល់ខ�ួនរបស់អ�កជាមួយអ�កដៃទ េដយមានក
ពីអ�ក។
េយងអចនឹងែចករំែលកព័ត៌មានជាមួយសជី Starbucks នងបុត�សម�
ន
័ របស់
�
ខ�ួន នង
ិ
ិ

អ�កែដលទទួលបានអជា�ប័ណ� និង្រក�មហ៊ុនេម្រក�មហ៊ុនចំណុះ

េយងក៏អចនឹែចករំែលកព័ត៌មានជាមួយ្រក�មហ៊ុន ែដលផ�ល់ករគាំ្រទែផ�កេស
េយង  (ដូចជអ�កេធ�បណ
័ � ឥណទ ឬអ�កផ�ល់េសវកម�បង់្របាក់េផ្សងេទៀត អ�កេសំបុ្រតត

ៃ្របសណីយ   ឬអ�កបេ្រមេសវេគហទំព័រ) ែដលអចជួយ េយលក់ផលិតផល និងេសវកម
របស់េយងេនេលទីផ្សោរ (ដូចជា អ�តអុីែម៉ល)។  ្រក�មហ៊ុនទំងេនះអចេ្រប
ព័ត៌មានរបស់អ�កេដម្បីបំេពញមុខងររបស់្រក�មហ៊ុនជំនួសឲ្យ

េយងអចនឹងបង�ញព័ត៌មានជាក (i) តមរយៈករត្រម�វៃនច េឆ�យតបនឹងដំេណរ
ករច្បោ ប់ និងេពលែដលត្រម�វឲ្យេគារពេទ (ii) េដម្បីអនុវត�កិច�្រពមេ្រព�ងរបស់េ

ជាមួយអ�កឲ្យមាន្របសិទ�ភាព េគាលករណ៍សហ្របតិបត�ិកររួមគា�របស់េយង ន
ែដលទក់ទងនឹងករេ្រប្របាស់ផលិតផល និងេ

Starbucks

របស់អ�ក

តមរយ       

េគហទំព័រ ឬេសវកម� (iii) េដម្បីករពរសទ�ិ 
្រទព្យសម្បត�ិ ឬសុវត�ិ Starbucks ្រក�
ិ
ហ៊ុនចំណុះ

្រក�មហ៊ុនសជីវកStarbucks

បុត�សម�័នរបស់
�
ខ�ួន និងអ�កទទួលអជា�ប័ណ

នេយាជិត
របស់េយង ភា�ក់ងរ អតិថិជន និងអ�កេផ្សង េនេពលែដលមានេហតុផលរ
ិ
្

្រត�វេដម្អនុវត�។

្របសិនេបអ�កចូលរួមេនក�ុងប�ុកណាមួយ ឬេវទិក្របព័ន�អនឡាញេផ្សងេទៀតេន
ទំព័ររបស់េយង ពត៌
័ មានផា�ល់ខ�ួនែដលអ�កបានដក់បង�ញេនក�ុងេគហទំព័ររបស់េយ
្រត�វបានែចករំែលកជាមួយអ�កែដលចូលរួមេវទិក

េនាះ និងអ�កែដលចូលមកទស       

ទំព័រ។
េនក�ុងករណីរួមប��ូលគា� លទ�កម ហិរ�� ប្បទ ឬលក្់ រទព្យសម្បត�ិ ឬស�នភា

េទៀតែដលពក់ព័ន�នឹងករេផ�រៃនែផ�កខ�ះ ឬទំងអស់ៃន្រទព្យសម្បត�ិអជីវកម�រប
Starbucks

អចនឹងបងស�ិតអត
ិ ថ
ិ ិជនេទអ�កទំងេនាះែដលពក់ព័ន�នឹងករច

ព័ត៌មានផា�ល់ខ�ួនបនាពីបានេធ�ករេផ�រ

េយងក៏អចនឹងេធ�ករែចករំែព័ត៌មានែដលបានចង្រកង ឬព័ត៌មានែដលបានដកេចញ ែ
បានប��ក់េដយផា�ល់េទ
េតជេ្រមសអ�ីែដ Starbucks ផ�ល់ឲ្យអំពីព័ត៌មានផា�ល់ខ�
Starbucks ផ�ល់ជេ្រមសស្រមាប់អ�កក�ុងករេស�សុំេដម ្បីចូល េធ�បច�ុប្បន�ភាព ឬផា�ស់ប�
ផា�ល់ខ�ួនរបស់អ�ក និងរេបៀបៃនករទំនាក់ទំនងរបស់េយងជាមួយអ�ក។ េនះគឺជារេបៀបខ�
អ�កអចេស�សុំក�ុងករផា�ស់ប�

េធត
� មករែណនាំស�ីពីជេ្រមសដកខ�ួនេចញ េនក�ុងអុីែព�ផ្សោយែដលេយងបានេេទ

អ�ក ឬទក់ទងេទម�ន�ីទិន�ន័យឯកជនរប Starbucks Cambodia ខងេ្រក

ចុះេឈ�ះេនក�ុងគណនStarbucks.com.kh របស់អ�ក ្របសិនេបអ�កមាន និងចូលេទ
ែផ�ក្រគប់្រគងចំណាប់អរម�ណ៍ទូេទ េដម្បីេធ�ករ្រគប់្រគងព័ត៌មានទក់ទង

SMS    អុីែម៉ល និងអសយដ�នៃ្របសណីយ៍) ចំណង់ចំណូលចិត� និងេធ�បច�ុប្បន�ភាពព
ផា�ល់ខ�ួនរបស់អ�ក

ទូរស័ព�េទេលខ (៨៥៥) ០២៣ ៩៨៦ ៥៩០ ស្រមាប់្របេទសកម�ុជា ្របសិនេបអ�កេ
េ្រជសេរសជេ្រមសដកខ�ួនេពីកទទួលករទក់ទងផ្សព�ផ្សោយពីេយង េយងនឹងអចេន

េទអ�នូវករទក់ទងែដលមិនមានជាករផ្សព�ផ្សោយ ដូចជាអុីែម៉លអំពីគណនីរទំនាក
ទំនងអជីវកម�េទមុខេទៀតរបស់េយ
អ�កអចទក់ទងមកម�ន�ីទិន�ន័យឯកជនរបស Starbucks Cambodia   បាន្រគប់េពល តម
អសយដ�នអុីែម៉ល dataprivacyoffice@coffee-concepts.com

ឬ  Coffee

Concepts

(Cambodia) Limited ស�ិតេនUnit ៦-៨, ៧/F ផ�ះេលខ២២ ផ�ូវេម៉េសទុង សង�ត់បឹង្រតែ
ខណ�ចំករមន ភ�ំេពញ ្រពះរជាណាច្រក

អ�កអចេធ�ករេ្រជសេរសេរៀបចំកម�វិធីស្រមាប់េមល ឬអនឯកសរេលអុីនេធេណតរ េដម្ប

រំលឹកអ�កេនេពលែដ Cookies ្រត�វបានេផ�រេទ ឬេដម្បីេធ�ករដកេចញ ឬបដ Cookies។ 
កម�វធ
ិ ីស្រមាប់េមល ឬអនឯកសរេលអុីនេធេណតនីមួយៗមានករខុសែប�កគា�បន�ិច ដូ
េមលកម�វធ
ិ ីស្រមាប់េមល ឬអនឯកសរេលអុីនេធេណតេនHelp menu េដម្បីេធ�ករសិក្

បាន្រតឹម្វេដម្បីែកស្រមបរេវណ
Cookies របស់អ�ក។ ្របសិនេបអ�កេ្រជសេរស Cookies
ិ

េចញ ឬបដិេសធ Cookies វនឹងប៉ះពល់ដល់កម�វិធីពិេសសជាេ្រចន ឬេសវកម�របស់េយង

េគហទំព័រ។

Starbucks នឹងមនរ
ិ ក្សោទុកព័ត៌មានផា�ល់ខ�ួន របស់អ�ករយៈេពលមួយឆា�ំ បនា�ប់ពីបានប�

របស់អ�ក ឬក Starbucks េហយព័ត៌មានេនះនឹង្រត�វលុបលចប់ពីេពលេនះេទ។ ព័ត៌មាន

េផ្សងេទៀែដលអ�កផ�ល់ឲ្យ នឹង្រត�វបានលុបេចល បនបានប
� �ប់េគាលបំណងស្រមា    
ា
ផ�ល់ព័ត៌មានេនះ

េតព័ត៌មានផា�ល់ខ�ួន្រត�វបានធានាេដយ
Starbucks នឹងចត់វិធានករណ៍សម្រសបេដម្បីរក្សោរូបរង បេច�កវិទ្យោ និងសន�ិ
បាន្រតឹម្រត�វ េដម្បីជួយ ទប់ស�ត់ករបាត់បង់ ករេ្រប្របាស់ខុសច្បោ ប់ 
អនុ��ត ករបង�ញ ឬែកស្រម�លព័ត៌មាន ផា�ល់
ក�ុងអំឡុងេពលែដលេយងចត់វិធានករណ៍សម្រសបទំ ងេនម្បីករពរព័ត៌មានផា�ល់ខ�ួ
អ�ក នងព
័ មាអ�កេផ្សងេទៀែដលអ�កបានផ�ល់ឲ្យេយង គា�ន្របព័ន� ឬទិន�ន័យ ប��ូនព័ត៌
ិ ត៌
េលអុីនេធេណត ឬបណ
ា�ញសធារណៈេផ្សងេទៀតណាមួយ អចធានាសុ១០០%េទ។

បច�ុប្បន�ភាពៃនេគាលក ៃនភាពឯកជន

េយងអចនឹងេធ�បច�ុប្បន�េគាលករៃនភាពឯកជនេនះ  ចប់ពីេពលេនេទេពលអនាគត
េនេពលែដលេយងេធ�ដូេច�ះ េយងនឹងដក់បង�ញេគាល ៃនភាពឯកជនថ�ីេនក�ុងេគហទំព័
េនះ និងផា�ស់ប�ូៃថ�ែខេនេលេគាលករណ៍េ

េយងេលកទឹកចិត�អ�កេធ�ករពិនិត្យៃថ�ែខៃនេគាលករណ៍ៃនភាពរបស់េយង េពលែដលអ�ក
ចូលមកទស្សនាហទំព័រេនះស្រមាប់បច�ុប្បន�ភាព ឬករផា�ស់ប�ូរណាមួយ។ េយងនឹងជ
អ�កពីករែកស្រម�លកំែណថ�ីៗៃនេគាលករណ៍ៃនភាពជាឯកជន ែដលអចមានឥទ�ិពល
ែដលេយងេ្រប ឬបង�ញព័ត៌មាល់ខ�ួនរបស់អ�ក ឬព័ត៌មានអ�កេផ្សងេទែដលអ�កផ�ល់ឲ្យេយង
សំណួរ នងេយាបល
ិ
េយងស�គមន៍ចំេពះសំណួររបស់អ�ក មតិ និងករ្រព�ប
យ ារម�អំពីឯក
ែផ�កទំនាក់ទំនងអតិថិជនរបស់

Starbucks

អចេធ�ករទក់ទងបា

info@

coffee-

concepts.com ឬទូរស័ ព�មក (៨៥៥) ០២៣ ៩៨៦ ៥៩០ ស្រមាប់្របេទសកម�ុជា ឬតមរយៈ 
ែម៉លៃ្របសណីយ៍ខងេ្រ
Cambodia Coffee Concepts (Cambodia) Limited
Unit ៦-៨, ៧/F ផ�ះេលខ២២ ផ�ូវេម៉េសទុង សង�ត់បឹង្រតែបក ខណ�ចំករមន ភ�ំេពញ ្រ
ច្រកកម�ុជ

