
គោលការណ៍សទិ្ធិឯកជន 
កែករែចុងក្រោយៈ ថ្ងៃទី៣០ កែក្េសា ឆ្ន ាំ២០១៩ 

ក្ោលោរណ៍សិទធិឯែជនរែស់ Starbucks (“ក្ោលោរណ៍”) បានពិពណ៌នាអាំពីរក្ែៀែកែល Coffee 
Concepts (Cambodia) Limited រែគល់សិទធិឲ្យអនែទទួលអាជ្ញា ែណ័ណ រែស់សាជីវែេម Starbucks 
ែនុងរែក្ទសែេពុជ្ញ (សាំក្ៅក្ៅក្លើ “Starbucks” ខាងក្រោេ) ក្រែើរបាស់ និងែង្ហា ញពត័ម៌ានផ្ទា ល់ែលួន
រែស់អតិងិជន កែលរែេលូបានតាេរយៈក្គហទាំពរ័ និងតាេរយៈក្សវាែេមអនឡាញរែស់ក្យើង រេួ
ែញ្ចូ លទាំងក្គហទាំពរ័  Starbucks.com.kh  ែេមវធិទូីរស័ពា  Starbucks®  Cambodia ក្ហើយនិង
ក្គហទាំពរ័ និងក្សវាែេមអនឡាញកែលជ្ញែេមសិទធិ ឬែាំក្ណើ រោរក្ោយ Starbucks   កែលបានក្ធវើ
តាំណភ្ជា ែក់្ៅក្ោលោរណ៍ក្នេះ   (រេួោន ក្ៅថា   “ក្គហទាំពរ័”)   តាេរយៈែេមវធិី   នងិហាងែក្រេើ
អាជីវែេមរែស់ Starbucks  (“ក្សវាែេម”)  ។  ក្ោលោរណ៍ក្នេះេនិក្រែើរបាស់ចាំក្ េះក្គហទាំពរ័ នងិ
ក្សវាែេមកែលបានែង្ហា ញ ឬមានតាំណភ្ជា ែក់្ៅោរែញ្ជា ែឯ់ែជនក្សេងក្ទៀតក្ ើយ ។ ក្គហទាំពរ័ និង
ក្សវាែេមកែលមានមា៉ា ែរេួោន ជ្ញេយួថ្ែគូក្សេងក្ទៀត អាចែង្ហា ញ ឬមានតាំណភ្ជា ែក់្ៅោរែញ្ជា ែជ់្ញ
ឯែជនរេួោន  ឬោចក់្ោយក ែពីោរែញ្ជា ែជ់្ញឯែជនរែស់ថ្ែគូរែស់ក្យើង ក្ៅក្លើក្ោលោរណ៍
រែស់ក្យើង ។ តាេរយៈោរចូលក្ៅក្គហទាំពរ័ ឬក្រែើរបាស់ក្សវាែេម ចាែព់ីក្ពលក្នេះក្ៅអនែយល់រពេ
ក្រែើរបាស់ពត័ម៌ានរែស់អនែ រេួទាំងពត័ម៌ានផ្ទា ល់ែលួនរែស់អនែ  ពត័ម៌ានអនែក្សេងក្ទៀតកែលរតូវបាន
សតល់ក្ោយអនែ ែនុងរក្ែៀែកែលបានក្រៀែរាែក់្ៅែនុងក្ោលោរណ៍ក្នេះ ។ ក្ោយោម នោរែរេតិពីភ្ជព
ទូក្ៅថ្នោរែនតក្ៅេុែ អនែសតល់សិទធអិាំណាចឲ្យ Starbucks ែញ្ាូ នពត័ម៌ានរែស់អនែក្ចញពីរែក្ទស
ែេពុជ្ញែនុងអាែែបែិរយិា និងែាំណងកែលមានក្ៅែនុងក្ោលោរណ៍ក្នេះ ។ 

ក្តើពត័ម៌ានក្ែៀែណាកែល Starbucks រតូវោរ? 
ពត័ម៌ានផ្ទា ល់ែលួនកែល Starbucks រតូវោររេួមាន៖ 

• ក្ ម្ េះ អាសយោា នតាេថ្រែសណីយ ៍ក្លែទូរស័ពា  និងអាសយោា នអុីកេ៉ាល ។  
• ពត័ម៌ានពីគណនីហិរញ្ញ វតថុ ែូចជ្ញក្លែែណ័ណ ឥណទន និងពត័ម៌ានែងរ់បាែក់្សេងក្ទៀត ។ 

ក្យើងែអ៏ាចរែេូលពត័ម៌ានពីអនែែូចជ្ញ៖ 
• រែសិនក្ែើអនែែក្ងកើតគណនី - ក្ ម្ េះ  ក្ ម្ េះែរមាែចូ់លគណនី ក្លែសមាៃ ត ់អុីកេ៉ាល ថ្ងៃកែ

ែាំក្ណើ ត ក្េទ អាសយោា នែចចុែបនន នងិក្លែទូរស័ពារែស់អនែ ។ 
• រែសិនក្ែើអនែទិញទាំនិញក្ៅែនុងហាងរែស់ក្យើង ឬតាេរយៈែេមវធិីរែស់ក្យើង ឬតាេអវីក្សេង

ក្ទៀត ក្តើអនែទិញអវ ីក្តើអនែទិញក្ៅែកនលងណា ក្តើអនែទិញវាញឹែញាែក់្ទ រង្ហវ នក់ែលអនែទទួល
បាន និងរង្ហវ នក់ែលអនែបានែតូរ ។ 

• រែសិនក្ែើអនែចុេះក្ ម្ េះោត Starbucks ណាេយួ - ក្លែោត រែវតតិរែតិែតតិោរោត រេួ
ែញ្ចូ លទាំងោរក្ធវើឲ្យោត Starbucks ែាំក្ណើ រោរ ោរែញ្ចូ លទឹែរបាែក់្ៅែនុងោត 
Starbucks ោរែតូរយែរង្ហវ ន ់ោរក្សារសេតុលយ នងិចរនតសេតុលយនានា 



• រែសិនក្ែើអនែក្រែើរបាស់ែេមវធិីទូរស័ពារែស់ក្យើងែាុ ាំ- ទនិននយ័អាំពីក្លែអតតសញ្ជញ ណឧែែរណ៍ 
ទីតាាំងរែស់ក្ោែអនែ និងហាងកែលក្ៅកែបរអនែ ហាងកែលអនែបានចូល អាចនងឹរតូវ
រែេូលយែ ។ 

• រែសិនក្ែើអនែបានក្ធវើោរសាងេ់តិ  ឬមានអនតរែេមរវាងក្យើងតាេរយៈវធិីក្សេងៗ  ពត័ម៌ាន
រែជ្ញសាស្តសត េតិរែស់អនែ ក្យាែល់ សាំណួរ ឬោរក្សនើជ្ញក្យាែល់ និងពត័ម៌ានអាំពែីេមវតថុ
កែលអនែចាែអ់ារេមណ៍ ។ 

ហាង Starbucks ទាំងអស់ក្ៅែេពុជ្ញ រតូវបានឃ្ល ាំក្េើលយា៉ា ងជ្ញែោ់ែក់្ោយោក្េរា៉ា  កែលងតយែ
ទាំងរូែភ្ជពនិងវកី្ែអូរែស់ែុគគលទាំងឡាយណាកែលក្ៅែនុង និងជុាំវញិហាង ។ 

ោររែេលូទនិននយ័ក្ោយសវ័យរែវតតតិាេរយៈ Cookies នងិ Web Beacons 

ក្យើងអាចរែេូលពត័ម៌ានតាេរយៈោរក្រែើរបាស់អនឡាញក្ោយសវ័យរែវតតិ ក្ៅក្ពលអនែចូលក្ៅ
ោនក់្គហទាំពរ័រែស់ក្យើង ឬក្រែើរបាស់ក្សវាែេមរែស់ក្យើងែាុ ាំ ។ ពត័ម៌ានក្នេះអាចរេួែញ្ចូ លទាំង
ពត័ម៌ានអាំពអីនែសតល់ក្សវាែេមអុីនក្ធើក្ណតរែស់អនែ រែពន័ធែាំក្ណើ រោររែស់អនែ រែក្េទែេមវធិីអុីនក្ធើ
ក្ណត (browser type) ក្ ម្ េះ domain អាសយោា នអុីនក្ធើក្ណត Protocol (IP) ក្ពលក្វោថ្នោរ
ចូលរែស់អនែ ក្គហទាំពរ័កែលតាេរយៈអនែក្ៅោនក់្យើងែាុ ាំ ក្គហទាំពរ័កែលអនែក្សនើសុាំ ក្ហើយថ្ងៃកែ 
និងក្ពលក្វោថ្នោរក្សនើសុាំទាំងក្នាេះ ។ ោររែេូលពត័ម៌ានតាេរយៈោរក្រែើរបាស់អនឡាញរែស់
ក្យើង អាច ែព់ន័ធនឹងោរក្រែើរបាស់ Cookies និង Web Beacon ។  Cookies គឺជ្ញែកនលងសាុែ
ទិនននយ័តូចេយួកែលតក្េលើងក្ៅែនុង hard drive ក្ោយក្គហទាំពរ័ ។ ែនុងចាំក្ណាេក្នាេះ Cookies  
អាចជួយ ក្យើងក្ធវើឲ្យរែក្សើរក្ ើងចាំក្ េះក្គហទាំពរ័រែស់ក្យើង និងែទពិក្សាធនរ៍ែស់អនែ ។ ក្យើងក្រែើ
របាស់ Cookies សរមាែក់្េើលតាំែន ់ឬែេមវធិីពិក្សសកែលលបកី្ ម្ េះ និងសរមាែរ់ាែច់ាំននួអនែកែល
ចូលេែទសេនាក្គហទាំពរ័រែស់ក្យើង ។ Web beacon គឺជ្ញរទងរ់ទយក្អ ិចរតូនិចកែលក្រែើក្ៅ
ែនុងក្គហទាំពរ័ ឬអុីកេ៉ាលរែស់ក្យើង ។ ក្យើងក្រែើ Web beacon សរមាែក់្សាើក្ៅ Cookies រាែច់ាំនួន
អនែចូលេែទសេនា ក្រែើរបាស់ជ្ញោរយល់ែឹង និងក្ធវើោរសេពវសាយែម៏ានរែសិទធភ្ជព និងក្ែើេបី
របាែថ់ាមានអុីកេ៉ាលរតូវបានក្ែើែ នងិក្រែើរបាស់ែនាា ែក់្ទៀត ។ ក្យើងនឹងក្រែើរបាស់សងកែរនូវោរកចែ
រ ាំកលែ Flash Cookie ។ ក្ែើេបកី្ធវើោរែតស់មាគ ល់ Local Shared Objects ក្ៅែនុងែុាំពយូទរ័រែស់អនែ 
និងោរផ្ទល ស់ែតូរេុែង្ហរ សូេចូលក្ៅោន៖់ 

www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager.
html 
 

Starbucks ែអ៏ាចចងរែងរែេូលទនិននយ័ ឬទញយែទិនននយ័កែលេនិែញ្ជា ែក់្ោយផ្ទា ល់ចាំក្ េះ
អនែ ។ 

http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager.html
http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager.html


ក្យើងអាចនឹងរចបាចែ់ញ្ចូ លពត័ម៌ាន កែលក្យើងរែេូលបានពីអនែជ្ញេយួពត័ម៌ានកែលទទួលបានពី
តតិយជន ។ 
ក្តើ Starbucks នងឹក្រែើរបាស់ពត័ម៌ានរែស់អនែរក្ែៀែណា? 
Starbucks   អាចក្រែើរបាស់ពត័ម៌ានរែស់អនែ    សរមាែក់្ោលែាំណង    កែលពិពណ៌នាក្ៅែនុង
ក្ោលោរណ៍ក្នេះ ឬសរមាែែ់ង្ហា ញក្ៅអនែែនុងក្គហទាំពរ័រែស់ក្យើង ឬជ្ញេយួក្សវាែេមរែស់ក្យើង។ 
ឧទហរណ៍ ក្យើងនឹងក្រែើពត័ម៌ានរែស់អនែ ក្ែើេប៖ី 

• ែាំក្ណើ រោរ និងរគែរ់គងោរទិញរែស់អនែ នងិក្រែើរបាស់សលិតសល និងក្សវាែេមរែស់ 
Starbucks រេួែញ្ចូ លទាំងគណនី  នងិោរចូលរេួែេមវធិី  និងោរក្រែើរបាស់ក្គហទាំពរ័រែស់
អនែ ។ 

• ក្្លើយតែក្ៅនឹងចេៃល់រែស់ក្ោែអនែ អាំពកី្សវាែេមអតិងិជនរែស់ក្យើងែាុ ាំ ោែែ់ង្ហា ញពីេត ិ
ឬក្យាែល់រែស់អនែក្ៅែនុងែលុែ ឬក្វទិោអនឡាញកែលមានក្ៅែនុងក្គហទាំពរ័ែស់ក្យើង ឬ
ចាតវ់ធិានោរណ៍ក្សេងក្ទៀតក្ែើេបកី្្លើយតែក្ៅនឹងចេៃល់រែស់អនែ ឬសែេមភ្ជពរែស់អនែក្ៅ
ែនុងក្គហទាំពរ័ ។ 

• ោរែក្ងកើតោរសេពវសាយសរមាែអ់នែ តាេរយៈោររចបាចែ់ញ្ចូ លពត័ម៌ានផ្ទា ល់ែលួនរែស់អនែ
ជ្ញេយួពត័ម៌ានកែលេនិកេនជ្ញពត័ម៌ានផ្ទា ល់ែលួនរែស់អនែ ែូចជ្ញចាំនួន និងរែក្េទកែលអនែ
បានទិញ ឬអតថរែក្យាជនក៍្សេងក្ទៀតកែលអនែបានទទួលតាេរយៈែេមវធិីរែស់ក្យើង ។ 

• ោរទាំនាែទ់ាំនងជ្ញេយួអនែតាេរយៈ ថ្រែសណីយ ៍ ទូរស័ពា  អុីកេ៉ាល  សារជ្ញអែេរ  នងិ/ឬ 
តាេរយៈគណនីោត Starbucks និង/ឬែេមវធិទូីរស័ពា  Starbucks®  Cambodia  រែស់អនែ 
(រេួែញ្ចូ លជ្ញេយួ ក្ហើយេនិែាំណតរ់តឹេកត ក្សវាក្សាើសារែនុងែេមវធិីទូរស័ពាកតេយួេុែ
ែ៉ាុក្ណាណ េះក្ ើយ) សតីអាំពោីរែុេ៉ាមង ់ឬទិញរែស់អនែ ក្សវាែេមរែស់អនែ គណន ីនិងោរចូលរេួ
ែេមវធិី ោររែែួត ឬោរចាែក់្ឆ្ន តកែលអនែបានចូលរេួ និងពត័ម៌ានកែលអនែបានក្សនើសុាំ ។ 

• ោរទាំនាែទ់ាំនងជ្ញេយួអនែតាេរយៈ ថ្រែសណីយ ៍ ទូរស័ពា  អុីកេ៉ាល  សារជ្ញអែេរ  នងិ/ឬ 
តាេរយៈគណនីោត Starbucks និង/ឬែេមវធិទូីរស័ពា  Starbucks®  Cambodia  រែស់អនែ 
(រេួែញ្ចូ លជ្ញេយួ ក្ហើយេនិែាំណតរ់តឹេកត ក្សវាក្សាើសារែនុងែេមវធិីទូរស័ពាកតេយួេុែ
ែ៉ាុក្ណាណ េះក្ ើយ) សតីអាំពមីា៉ា ែរែស់ក្យើង សលិតសល រពឹតតិោរណ៍ ឬក្ោលែាំណងសេពវសាយ
ក្សេងៗ រេួែញ្ចូ លទាំងោរសតល់ជូនឲ្យនូវោរសហោរមា៉ា ែ និងសេពន័ភ្ជពជ្ញថ្ែគូ ។ 

• សរមាែែ់ាំក្ណើ រោរថ្សាែនុង រេួែញ្ចូ លទាំងោរក្ោេះរសាយែញ្ជា  វភិ្ជគទិនននយ័ ោរសាែលបង 
ោររសាវរជ្ញវ និងកែលេអក្សវាែេម ។ 

ទិនននយ័កែលរែេូលបានពីអនែ អាចនឹងរតូវែញ្ាូ នក្ៅ និងោែក់្ៅទីតាាំងខាងក្រៅរែក្ទសែេពុជ្ញ ។ 
ក្តើ Starbucks កចែរ ាំកលែពត័ម៌ានផ្ទា ល់ែលួនរែស់អនែ ជ្ញេយួតតយិជនកែរឬក្ទ? 
Starbucks កចែរ ាំកលែពត័ម៌ានផ្ទា ល់ែលួនរែស់អនែ ែនុងរក្ែៀែកែលមានកែនែាំណត ់។ 



• ក្យើងអាចនឹងកចែរ ាំកលែពត័ម៌ានផ្ទា ល់ែលួនរែស់អនែជ្ញេយួអនែែថ្ទ រែសិនក្ែើមានោរយល់
រពេពីអនែ ។ 

• ក្យើងអាចនឹងកចែរ ាំកលែពត័ម៌ានជ្ញេយួសាជីវែេម Starbucks និងែតុតសេពន័ធរែស់ែលួន និង
អនែកែលទទលួបានអាជ្ញា ែណ័ណ  និងរែេុហ ុនក្េ និងរែុេហ ុនចាំណុេះ ។ 

• ក្យើងែអ៏ាចនឹងកចែរ ាំកលែពត័ម៌ានជ្ញេយួរែុេហ ុន កែលសតល់ោរោាំរទកសនែក្សវាែេមឲ្យ
ក្យើង (ែូចជ្ញភ្ជន ែង់្ហរែណ័ណ ឥណទន ឬអនែសតល់ក្សវាែេមែងរ់បាែក់្សេងក្ទៀត អនែក្សាើសាំែុរត
តាេថ្រែសណីយ ៍ ឬអនែែក្រេើក្សវាក្គហទាំពរ័) នងិ/ឬភ្ជគទីីែែីថ្ទក្ទៀត កែលអាចជួយ ក្យើង
ឲ្យលែស់លិតសល និងក្សវាែេមរែស់ក្យើងក្ៅក្លើទីសារ នងិជួយ ក្យើងែនុងោរទាំនាែទ់ាំនង 
(ក្ោយផ្ទា ល់ ឬរែក្យាល)   ជ្ញេយួអតងិិជនរែស់ក្យើង   (ែូចជ្ញ អនែលែត់ាេអុីកេ៉ាល  និង
ែណាត ញសងគេ និងែណាត ញភ្ជា ែទ់ាំនាែទ់ាំនងក្សេងៗ) ។ រែុេហ ុន/ភ្ជគទីីែីទាំងក្នេះ អាច
ក្រែើរបាស់ពត័ម៌ានរែស់អនែ ក្ែើេបែីាំក្ពញេុែង្ហររែស់រែុេហ ុនជាំនួសឲ្យក្យើងែាុ ាំ ។ 

• ក្យើងអាចនឹងែង្ហា ញពត័ម៌ានជ្ញែោ់ែ ់ (i) តាេរយៈោរតរេូវថ្នចាែ ់ ក្្លើយតែនឹងែាំក្ណើ រ
ោរចាែ ់ នងិក្ពលកែលតរេូវឲ្យក្ោរពក្ៅតាេចាែ ់ (ii) ក្ែើេបអីនុវតតែិចចរពេក្រពៀងរែស់
ក្យើងជ្ញេយួអនែឲ្យមានរែសិទធភ្ជព ក្ោលោរណ៍សហរែតិែតតិោររេួោន រែស់ក្យើង នងិែទ
ែញ្ញតតិកែលទែទ់ងនឹងោរក្រែើរបាស់សលិតសល  និងក្សវាែេម  Starbucks  រែស់អនែ តាេ
រយៈក្គហទាំពរ័ ឬក្សវាែេម ឬ (iii) ក្ែើេបោីរ រសិទធិ រទពយសេបតតិ ឬសុវតថិភ្ជពរែស់ 
Starbucks រែុេហ ុនចាំណុេះ រែុេហ ុនសាជីវែេម Starbucks ែុតតសេពន័ធរែស់ែលួន នងិអនែ
ទទួលអាជ្ញា ែណ័ណ  និក្យាជិតរែស់ក្យើង ភ្ជន ែង់្ហរ អតិងិជន និងអនែក្សេងៗក្ទៀត ។ 

• រែសិនក្ែើអនែចូលរេួក្ៅែនុងែលុែណាេយួ  ឬក្វទិោរែពន័ធអនឡាញក្សេងក្ទៀតក្ៅែនុង  ក្គហ
ទាំពរ័រែស់ក្យើង ពត័ម៌ានផ្ទា ល់ែលួនកែលអនែបានោែែ់ង្ហា ញក្ៅែនុងក្គហទាំពរ័រែស់ក្យើង 
អាចនឹងរតូវបានកចែរ ាំកលែជ្ញេយួអនែ     កែលចូលរេួក្វទិោក្នាេះ     និងអនែកែលចូលេែ
ទសេនាក្គហទាំពរ័ ។ 

• ក្ៅែនុងែរណីរេួែញ្ចូ លោន  លទធែេម ហិរញ្ញែបទន ឬលែរ់ទពយសេបតតិ ឬសាថ នភ្ជពក្សេង
ក្ទៀតកែល ែព់ន័ធនឹងោរក្សារថ្នកសនែែលេះ ឬទាំងអស់ថ្នរទពយសេបតតិអាជីវែេមរែស់ក្យើង 
Starbucks អាចនឹងែង្ហា ញ ឬក្សារពត័ម៌ានផ្ទា ល់ែលួនរែស់អនែ ក្ៅោនភ់្ជគីកែល ែព់ន័ធែនុង
ោរចរចារ ។  

ក្យើងែអ៏ាចនឹងក្ធវើោរកចែរ ាំកលែពត័ម៌ានកែលបានចងរែង ឬពត័ម៌ានកែលបានែែក្ចញ កែលេនិ
បានែញ្ជា ែក់្ោយផ្ទា ល់ក្ៅអនែ ។ 
  



ក្តើជក្រេើសអវកីែល Starbucks សតល់ឲ្យអាំពពីត័ម៌ានផ្ទា ល់ែលួន? 
Starbucks សតល់ជក្រេើសសរមាែអ់នែែនុងោរក្សនើសុាំក្ែើេបចូីល ក្ធវើែចចុែបននភ្ជព ឬផ្ទល ស់ែតូរពត័ម៌ាន
ផ្ទា ល់ែលួនរែស់អនែ នងិរក្ែៀែថ្នោរទាំនាែទ់ាំនងរែស់ក្យើងជ្ញេយួអនែ ។ ក្នេះគឺជ្ញរក្ែៀែែលេះៗ កែល
អនែអាចក្សនើសុាំែនុងោរផ្ទល ស់ែតូរ៖ 

• ក្ធវើតាេោរកណនាាំសតីពីជក្រេើសែែែលួនក្ចញ ក្ៅែនុងអុីកេ៉ាលសេពវសាយកែលក្យើងបានក្សាើក្ៅ
អនែ ឬទែទ់ងក្ៅោន ់ Starbucks Cambodia (ពត័ម៌ានលេអតិអាំពីក្លែទាំនាែទ់ាំនងមាន
ក្ៅខាងក្រោេ) ។ 

• ចុេះក្ ម្ េះក្ៅែនុងគណន ីStarbucks.com.kh រែស់អនែ រែសិនក្ែើអនែមាន នងិចូលក្ៅោន់
កសនែរគែរ់គងចាំណាែអ់ារេមណ៍ទូក្ៅ ក្ែើេបកី្ធវើោររគែរ់គងពត័ម៌ានក្លែទាំនាែទ់ាំនងរែស់
អនែ (ឧទហរណ៍ អុីកេ៉ាល និងអាសយោា នថ្រែសណីយ)៍ ចាំណងច់ាំណូលចិតត និងក្ធវើែចចុែបនន
ភ្ជពពត័ម៌ានផ្ទា ល់ែលួនរែស់អនែ ។ 

• សូេទាំនាែទ់ាំនងេែោនក់្យើងែាុ ាំតាេទូរស័ពាក្លែ ០២៣ ៩៨៦ ៥៩១  

រែសិនក្ែើអនែក្ធវើោរក្រជើសក្រ ើសជក្រេើសែែែលួនក្ចញពីោរទទួលោរទែទ់ងសេពវសាយពីក្យើង ក្យើង
នឹងអាចក្ៅកតក្សាើក្ៅអនែនូវោរទែទ់ង កែលេនិមានជ្ញោរសេពវសាយ ែូចជ្ញអុីកេ៉ាលអាំពីគណនី
រែស់អនែ ឬពត័ម៌ានពីអាជវីែេមរែស់ក្យើង ឬពត័ម៌ានអាំពីសមាជែិភ្ជពរែស់អនែ ។ 

អនែអាចក្ធវើោរក្រជើសក្រ ើសក្រៀែចាំែេមវធិីសរមាែក់្េើល ឬអានឯែសារក្លើអុីនក្ធើក្ណតរែស់អនែ ក្ែើេបី
រ ាំលឹែអនែក្ៅក្ពលកែល  Cookies រតូវបានក្សាើក្ៅ ឬក្ែើេបកី្ធវើោរែែក្ចញ ឬែែិក្សធ Cookies ។ 
ែេមវធិីសរមាែក់្េើល ឬអានឯែសារក្លើអុីនក្ធើក្ណតនីេយួៗមានោរែុសកែលែោន ែនតិច ែូក្ចនេះសូេ
ក្េើលែេមវធិីសរមាែក់្េើល ឬអានឯែសារក្លើអុីនក្ធើក្ណតក្ៅក្លើ Help menu ក្ែើេបកី្ធវើោរសិែាឲ្យ
បានរតឹេរតូវក្ែើេបកីែសរេួលែរកិ្វណ Cookies រែស់អនែ ។ រែសិនក្ែើអនែក្រជើសក្រ ើសយែ Cookies
ក្ចញ ឬែែិក្សធ Cookies វានឹងែ៉ាេះ ល់ែល់ែេមវធិីពិក្សសជ្ញក្រចើន ឬក្សវាែេមរែស់ក្យើងក្ៅក្លើ
ក្គហទាំពរ័ ។ 

Starbucks នឹងេនិរែាទុែពត័ម៌ានផ្ទា ល់ែលួនរែស់អនែរយៈក្ពលេយួឆ្ន ាំ ែនាា ែព់ីបានែញ្ចែគ់ណនី
រែស់អនែ ឬោត Starbucks ក្ហើយពត័ម៌ានក្នេះនងឹរតូវលុែក្ចាលចាែព់ីក្ពលក្នេះក្ៅ ។ ពត័ម៌ានអនែ
ក្សេងក្ទៀតកែលអនែសតល់ឲ្យ នឹងរតូវបានលុែក្ចាល ែនាា ែព់ីបានែញ្ចែក់្ោលែាំណងសរមាែោ់រសតល់
ពត័ម៌ានក្នេះ ។ 

ក្តើពត័ម៌ានផ្ទា ល់ែលួនរតូវបានធានាក្ោយរក្ែៀែណា? 
Starbucks នឹងចាតវ់ធិានោរណ៍សេរសែក្ែើេបរីែារូែរាង ែក្ចចែវទិា នងិសនតិសុែរែាបាលឲ្យបាន
រតឹេរតូវ ក្ែើេបជីួយ ទែស់ាក តោ់របាតែ់ង ់ោរក្រែើរបាស់ែុសចាែ ់ោរចូលក្ោយោម នោរអនុញ្ជញ ត ោរ
ែង្ហា ញ ឬកែសរេួលពត័ម៌ានផ្ទា ល់ែលួន ។ 



ែនុងអាំ ុងក្ពលកែលក្យើងចាតវ់ធិានោរណ៍សេរសែទាំងក្នេះ ក្ែើេបោីរ រពត័ម៌ានផ្ទា ល់ែលួនរែស់
អនែ និងពត័ម៌ានអនែក្សេងក្ទៀតកែលអនែបានសតល់ឲ្យក្យើង ោម នរែពន័ធ ឬទនិននយ័ែញ្ាូ នពត័ម៌ានក្ៅ
ក្លើអុីនក្ធើក្ណត ឬែណាត ញសាធារណៈក្សេងក្ទៀតណាេយួ អាចធានាសុវតថិភ្ជពបាន១០០%ក្ទ ។ 

ែចចុែបននភ្ជពថ្នក្ោលោរណ៍សិទធឯិែជន 

ក្យើងអាចនឹងក្ធវើែចចុែបននភ្ជពក្ោលោរណ៍សិទធិឯែជនក្នេះ ចាែព់ីក្ពលក្នេះក្ៅក្ពលអនាគត ។ ក្ៅ
ក្ពលកែលក្យើងក្ធវើែូក្ចនេះ ក្យើងនឹងោែែ់ង្ហា ញក្ោលោរណ៍សិទធិឯែជនងមីក្ៅែនុងក្គហទាំពរ័ក្នេះ និង
ផ្ទល ស់ែតូរថ្ងៃកែក្ៅក្លើក្ោលោរណ៍ក្នេះ ។ 
ក្យើងក្លើែទឹែចិតតអនែក្ធវើោរពិនិតយថ្ងៃកែថ្នក្ោលោរណ៍សិទធិឯែជនរែស់ក្យើង ក្ពលកែលអនែចូល
េែទសេនាក្គហទាំពរ័ក្នេះសរមាែែ់ចចុែបននភ្ជព ឬោរផ្ទល ស់ែតូរណាេយួ ។ ក្យើងនឹងជូនែាំណឹងអនែពី
ោរកែសរេួលែាំកណងមីៗថ្នក្ោលោរណ៍សិទធឯិែជន កែលអាចមានឥទធពិលែល់រក្ែៀែកែលក្យើង
ក្រែើ ឬែង្ហា ញពត័ម៌ានផ្ទា ល់ែលួនរែស់អនែ ឬពត័ម៌ានអនែក្សេងក្ទៀតកែលអនែសតល់ឲ្យក្យើង ។ 

សាំណួរ នងិក្យាែល់ 

ក្យើងសាវ គេនច៍ាំក្ េះសាំណួររែស់អនែ េត ិនិងោររពួយបារេភអាំពីសិទធឯិែជន ។ 
កសនែទាំនាែទ់ាំនងអតិងជិនរែស់  Starbucks  អាចទែទ់ងតាេទូរស័ពា  ០២៣  ៩៨៦  ៥៩១  ឬ  
តាេរយៈសាំែុរតថ្រែសណីយខ៍ាងក្រោេ៖ 
Cambodia Coffee Concepts (Cambodia) Limited 
Unit ៦-៨, ៧/F សាេះក្លែ២២ សលូវក្ ៉ា ក្សទុង  
សង្ហក តែ់ឹងរតកែែ ែណឌ ចាំោរេន  
រាជធានេីនាំក្ពញ រពេះរាជ្ញណាចរែែេពុជ្ញ 
  


