LOUNGEKEY LIMITED ("ကျွနပ
််ု ်တ/ကျွ
်ု ို့ နပ
််ု ်တက
်ု ို့ /်ု ကျွနပ
််ု ်တ၏")
်ု ို့
သည် ကျွနပ
််ု ်တ၏
်ု ို့ ဖ ောက်သည်မ ောျား
(“သင်”) နှင ို့် ကျွနပ
််ု ်တနှ
်ု ို့ င ို့် ဆက်ဆရ
ံ သညို့် လ်ုပ်ဖ ော်ကင
်ု ် က်မ ောျား၏ ကယ
်ု ်ဖရျားလံ်ုခ ံြုံမက
ှု ်ု အဖလျားထောျားရန်နင
ှ ို့်
လ ြုံျှို့ ဝှက်ထောျားဖရျား စံနန
ှု ျား် မ ောျားက်ု အခမငဆ
် ါသည်။ ကျွနပ
််ု ်တ၏
်ု ို့
ို့် ျား်ုံ ထန်ျားသမ်ျားသောျားရန် ကကြုံျားပမ်ျားလ်ုပ်က်ုငပ
က်ုယ်ဖရျားအ က်အလက်မ ောျားအတက် ကတခပြုံမှုတင် ကျွနပ
််ု ်တ်ု တောဝန်
ယူသညို့် က်ုယဖ
် ရျားဖေတောမ ောျား
ို့
စီစဉ်လ်ုပ်ဖဆောင်မှု သဖဘောသဘောဝနှင ို့် အတ်ုငျား် အတောဆင
်ု ရ
် ော ပငလ
ို့် င်ျားခမင်သောမှုရှဖနခ င်ျား ပါဝင်ပါသည်။
ဤက်ုယ်ဖရျားအသဖပျား က်သည် ဖအောက်ပါတက
်ု ို့ ်ု သင်လ်ုပ်ဖဆောင် န်တင် ကျွနပ
််ု ်တက
်ု ို့
သငန
ှ ပ
ို့် င
ို့် တ်သက်ဖသော အ က်အလက်မ ောျားက်ု မည်သ်ု စ်ု
ို့ ဖဆောင်ျား၊ သ်ုဖလှောင်၊ အသံ်ုျားခပြုံ၊ ငဟ
ို့် သည်မ ောျားက်ု
သငအ
ို့် ောျားအသဖပျားရန် ရည်ရယ်ပါသည်a) ကျွနပ
််ု ်တ၏
်ု ို့ ဝက်ဘဆ
် ်ုက်မ ောျားက်ု အသံျား်ု ခပြုံ

တ်ဆက်လ င် သ်ုမဟ်ု
ို့ တ်

b) ကျွနပ
််ု ်တ၏
်ု ို့ က်ုနပ
် စစညျား် ၊ ဝန်ဖဆောင်မှုမ ောျားနှင ို့် အက်ပလီဖကျားရှငျား် မ ောျား (ဝန်ဖဆောင်မှုမ ောျားဟ်ု

စ်ုဖပါင်ျားဖ ေါ်ဆ်ုသည်) က်ု ပံစ
်ု တ
ံ စ်မ ြုံျားမ ြုံျားခ င ို့် အသံျား်ု ခပြုံလ င်။
ကမဘောအနှတ
ံ ို့ င်တည်ရှဖသော က်ုမပဏအ
ီ ဖနခ င ို့် ကျွနပ
််ု ်တလ်ု
်ု ို့ ပ်ငန်ျားဖဆောင်ရက်သညို့်အရပ်ရှ
တရောျားစီရင်ပ်ုင ် ငမ
ို့် ောျား၏ ဖေတော ကောကယ်ဖရျား ဥပဖေခပဠောန်ျားမှုအရ ဖခပောင်ျားလဲဖနဖသော
သတ်မှတ် က်မ ောျားနှငအ
််ု ်တ်ု လ်ု
် ပါသည်။ ကျွနပ
််ု ်တ၏
်ု ို့ ရည်ရယ် က်မောှ တတ်နင
်ု မ
်
ို့် ညီ ကျွနပ
ို့ ပ်က်ုငရ
တစ်ဖခပျားညီခ စ်ရန်နင
ှ ်ို့ သက်ဆ်ုငရ
် ော ဥပဖေအောျားလံျား်ု က်ု လက
်ု ်နောပပီျား ကျွနပ
််ု ်တ်ု ို့ ဉ်ျားကပ်နည်ျားအတက်
အခမငမ
်ို့ ောျားဆံျား်ု ဖသော က်ုယ်ဖရျားလံ်ုခ ံြုံဖရျား ဥပဖေမ ောျား၏ စံသတ်မှတ် က်မ ောျားက်ု က ငသ
်ို့ ျား်ုံ ရန် ခ စ်သည်။ ဥပမော၊
သင်သည် အီျားယူတင် ဖနထင
်ု ပ
် ါက ကျွနပ
််ု ်တက
်ု ို့ General Data Protection Regulation (အဖထဖထ
ဖေတော ကောကယ်ဖရျား စည်ျားမ ဉ်ျား (“GDPR”)) အပါအဝင် အီျားယူ ဖေသတင်ျား ဥပဖေမ ောျားက်ု လ်ုက်နောပါမည်
သမဟ်ု
်ု ို့ တ် သင်သည် ကယ်လီ ်ုျားနီျားယောျားတင် ဖနထင
်ု သ
် ူ ခ စ်ပါက၊ ကယ်လီ ်ုျားနီျားယောျား၏ ဖေသတင်ျား
ဥပဖေမ ောျား၊ The Californian Consumer Privacy Act (ကယ်လီ ်ုျားနီျားယောျား စောျားသံျား်ု သူ က်ုယ်ဖရျားလံ်ုခ ံြုံမှု
အက်ဥပဖေ (“CCPA”)) က်ု ကျွနပ
််ု ်တ်ု လ
ို့ ်ုက်နောပါမည်။
ကျွန်ပ
်ု ် တ်ု အသ
ုံး်ု ပပြု သမဟ်ု
်ု ို့ တ် စ်ုဆ ောင်ုံးသညို့ ် ကယ
်ု ဆ
် ုံးအချက်အလက်အမျြုုံးအစောုံးမျောုံး
ို့
ကျွနပ
််ု ်တသည်
်ု ို့
သင်ကျွနပ
််ု ်တနှ
်ု ို့ ငဆ
ို့် က်သယ်သညို့်အ ါ ဖပျားအပ်ဖသော က်ုယ်ဖရျားအ က်အလက်မ ောျား၊
အန်လ်ုငျား် သမဟ်ု
်ု ို့ တ် အီျားဖများလ်မှခ စ်ဖစ၊ မ်ုဘင
်ု ျား် လ်၊ ်ုနျား် သမဟ်ု
်ု ို့ တ် စောတ်ုက်မခှ စ်ဖစ ဖပျားအပ်လောဖသော
အ က်အလက်မ ောျားက်ု စ်ုဖဆောင်ျား အသံ်ုျားခပြုံပါသည်။
ထက
်ု ်ုယ်ဖရျားအ က်အလက်မ ောျားမှော ဖအောက်ပါတပါဝင်
်ု ို့
ပါသည်a) က်ုယ်ပ်ုငအ
် မည်နင
ှ မ
ို့် ြုံျားရ်ု ျားအမည်
b) လပ်စော၊
c) အီျားဖများလ်လပ်စော၊
d) တယ်လီ ်ုနျား် နံပတ်၊

e) က ောျား/မ၊ ဖများဖန ို့
f)

ဖနထင
်ု ရ
် ော နင
်ု င
် ၊ံ နင
်ု င
် သ
ံ ောျား၊ အသံ်ုျားခပြုံလ်ုသညို့် ဘောသောစကောျား၊

g) သီျားသန ် သတ်
မှတ် အ က်အလက် (ဥပမော- သငဖ
ှ ို့် စကောျားဝှက်)၊
ို့
ို့် ောက်သည် အသံ်ုျားခပြုံသူအမည်နင
h) ဖငဖ ကျားအ က်အလက် (ဥပမော- ဖပျားဖ မှု ကတ် သမဟ်ု
်ု ို့ တ် ဘဏ်အဖကောင ို့် အ က်အလက်)၊
i)

LoungeKey အက ြုံျား ံစောျား င ို့် တစ်စတ်တစ်ပ်ုငျား် အခ စ် သင်သောျားဖရောက် ဲို့သညို့် န်ျားမ သမဟ်ု
်ု ို့ တ်
က်ုနသ
် ည်မ ောျား၊

j)

တက်ဖရောက် ငက
ို့် တ် အ က်အလက်၊

k) သငစ
်ို့ က်ပစစညျား် မှ ဖပျားအပ်ဖသောအ ြုံျှို့အဖသျားစတ်အ က်မ ောျား၊ IP လပ်စော၊ စက်၏ ID၊
စက်အမ ြုံျားအစောျားနှင ို့် တည်ဖနရောအ က်အလက်မ ောျား စသည်။
ကယ
်ု ဆ
် ုံးအချက်အလက်မျောုံး၏ အ င်ုံးအပမစ်နင
ှ ို့် အမျြုုံးအစောုံးမျောုံး
အထက်ပါအ က်အလက်၏ အရင်ျားအခမစ်သည် သငထ
ံ ဖ
ှ သော်လည်ျားဖကောင်ျား သင်
ို့် မ
ဝန်ဖဆောင်မှုတ်ုကရ
် ်ု က်ဝယ်လ င်ဖသော်လည်ျားဖကောင်ျား၊ lounge key သည်
သငဖ
်ို့ ပျားဖ မှုကတ်ထတ
်ု ်ဖပျားသူခ စ်လ င် (ဘဏ်စသည်) ၎င်ျားတထံ
်ု ို့ မှ အ က်အလက်က်ု ကျွနပ
််ု ်တ်ု ို့
ရရှနင
်ု ပ
် ါသည်။ အ က်အလက်အမ ြုံျားအစောျားမှော ကယ
်ု ်ဖရျားအ က်အလက်ခ စ်ပါသည်။
အ က်အလက်မ ောျားသည် ဝန်ဖဆောင်မှုဖပျားအပ်ရန် လ်ုပ်ငန်ျားရည်ရယ် က်အတက်သောခ စ်သည်။

သငအ
်ို့ ချက်အလက်မျောုံးက်ု မည်သည်အတွက် အသုံး်ု ပပြုသည်နင
ှ ်ို့ ထသ
်ု လ်ု
်ု ို့ ပ်ဆ ောင်မှုအတွက် ကျွန်ပ
်ု ်တ၏
်ု ို့
ဥပဆေအဆပခခမျောုံး
သငက
််ု ်တတ
်ု ို့ င် အဖခ
ို့် ်ုယ်ဖရျားအ က်အလက်မ ောျားက်ု ဖဆောင်ရက်ရန် ကျွနပ

ံဥပဖေတစ် ်ုရှရမည်ခ စ်သည်။

အမ ောျားအောျားခ င ို့် သငအ
ို့် ောျားသဖဘောတူညီထောျားဖသော ဝန်ဖဆောင်မှုဖပျားရန်ခ စ်သည်။ ဖအောက်ပါဇယောျားတင်
သငက
်ု ခပြုံ
်ု ို့ လ်ုပ်ခ င်ျားအတက်
ို့် ်ုယ်ဖရျားအ က်အလက်မ ောျားက်ု အသံ်ုျားခပြုံရခ င်ျားရည်ရယ် က်မ ောျားနှင ို့် ထသ
ကျွနပ
််ု ်တ၏
်ု ို့ အဖခ

ံဥပဖေသမ ောျားက်ု ဖ ော်ခပထောျားသည်-

သငအ
်ို့ ချက်အလက်မျောုံးက်ု

ထသ
်ု အသ
်ု ို့
ုံး်ု ပပြုပခင်ုံးအတွက်

အသုံး်ု ပပြု ပခင်ုံး ည် ွ ယ်ချက်

အဆပခခဥပဆေသမျောုံး

သငအ
််ု ်တ၏
်ု ို့ ဝက်ဘဆ
် ်ုက်နင
ှ ို့်
ို့် ောျား ကျွနပ

သဖဘောတူညီထောျားဖသော

မ်ုဘ်ုငျား် လ်အက်ပ်က်ု ဝင်ဖရောက် ငခို့် ပြုံရန်

ဝန်ဖဆောင်မှုဖပျားအပ်ရန်

ဝန်ဖဆောင်မှု ပရ်ု ဂရမ်အတင်ျား
ရီျားသောျားအဖတျှို့အ ကံြုံမ ောျားက်ု ရရှနင
်ု ဖ
် စရန်၊

သဖဘောတူညီထောျားဖသော ဝန်ဖဆောင်မှုဖပျားအပ်ရန်

သင်ဖတောင်ျားဆ်ုဖသော
က်ုနပ
် စစည်ျားနှငဝ
်ု ပ်ဖသော သဖဘောတူညီထောျားဖသော ဝန်ဖဆောင်မှုဖပျားအပ်ရန်
ို့် န်ဖဆောင်မှုမ ောျားအတက် လအ
မည်သညို့်ဖပျားဖ မှုမဆ်ုဖဆောင်ရက်နင
်ု ဖ
် စရန်၊

သငဖ
်ို့ ပျားဖ မှုကတ် အ က်လက်မ ောျားက်ု
အသံ်ုျားခပြုံခ င်ျား သတ်မတ
ှ ် က်မ ောျားတင်
ရှငျား် ခပထောျားသညို့်အတင
်ု ျား် သဖဘောတူညီထောျားဖသော

သဖဘောတူညီထောျားဖသော ဝန်ဖဆောင်မှုဖပျားအပ်ရန်

ဖပျားဖ မှုခပြုံလ်ုပ်နင
်ု ရ
် န်အတက်
သမ်ျားဆည်ျားဖပျားထောျားရန်
ဖ ျားနန
ှု ျား် ဖတောင်ျားခ င်ျား၊ ဝန်ဖဆောင်မှု
စောရက်စောတမ်ျားမ ောျား၊ လက်ကမ်ျားစောဖစောင်မ ောျားနှင ို့်
ဖလ ောက်လောမ ောျားက်ုတ်ုနခ် ပန်
ို့ ခ င်ျား
စသည်မ ောျားအပါအဝင် ယင်ျားတ်ု ို့ ည်ျားသောမကဘဲ

သငသ
ို့် ဖဘောတူညီမှုရရှလ င်၊

သင်ဖတောင်ျားဆ်ုသညို့အ
်
က်အလက်မ ောျားက်ု
အကနသ
် ို့ တ်မရှဖပျားအပ်ရန်၊
သငအ
ို့် ောျား သတင်ျားလောမ ောျားနှင ို့် သင်ဝယ်ယူထောျားဖသော
ကျွနပ
််ု ်တက်ု
်ု ို့ နပ
် စစည်ျားမ ောျားနှင ို့်
ဝန်ဖဆောင်မှုမ ောျားအဖ ကောင်ျားဝန်ဖဆောင်မှုမ ောျားအတက်

သငသ
ို့် ဖဘောတူညီမှုရရှလ င်

အခ ောျား အသဖပျား က်မ ောျား ဖပျားအပ်ရန်
ကျွနပ
််ု ်တက်ု
်ု ို့ နပ
် စစည်ျားမ ောျားနှင ို့် ဝန်ဖဆောင်မှုမ ောျားက်ု
တ်ုျားတက်ဖစရန် ဖ ောက်သည်စစ်တမ်ျားမ ောျား
ဖတောင်ျားဆရ
်ု န်
သငဝ
်ု ရ
် န်နင
ှ ို့်
ို့် န်ဖဆောင်မှုက်ုစတ်ကကြုံက် န်တီျားဖပျားနင
ကျွနပ
််ု ်တ၏
်ု ို့ က်ုနပ
် စစညျား် တ်ုျားတက်မှုရှဖစရန်
ကျွနပ
််ု ်တဝန်
်ု ို့ ဖဆောင်မအ
ှု ောျား သင်၏ အသံျား်ု ခပြုံမှုက်ု
ဲခ မ်ျားစတ်ခ ောရန်

ကျွနပ
််ု ်တဝန်
်ု ို့ ဖဆောင်မှုမ ောျားတျား်ု တက်ဖစဖရျား
တရောျားဝင်လ်ုပ်ဖဆောင်နင
်ု ရ
် န်
ကျွနပ
််ု ်တ်ု၏
ို့ ဝန်ဖဆောင်မှုမ ောျားအသံ်ုျားခပြုံမှု
တ်ုျားတက်ဖစဖရျားအတက်
တရောျားဝင်လ်ုပ်ဖဆောင်နင
်ု ရ
် န်

သငထ
ံ ှ ကျွနပ
််ု ်တ၏
်ု ို့ က်ုနပ
် စစည်ျားမ ောျားနှင ို့်
ို့် မ
ဝန်ဖဆောင်မှုမ ောျားအဖ ကောင်ျားစံစ
်ု မ်ျားမှုမ ောျားက်ု

သဖဘောတူညီထောျားဖသော ဝန်ဖဆောင်မှုဖပျားအပ်ရန်

တ်ုနခ် ပန်
ို့ ရန်
သင်သဖဘောတူညီလ င် သင်စတ်ဝင်စောျားမည်ဟ်ု
ယံ်ု ကည်ရသညို့် အခ ောျားက်ုနပ
် စစည်ျားနှင ို့် ဝန်ဖဆောင်မှု

သငသ
ို့် ဖဘောတူညီမှုရရှလ င်

အ က်အလက်မ ောျားက်ု ဖပျားအပ်ရန်
အတ်ုဖယောင်ဖဆောင်ရက် က်မ ောျားက်ု စံ်ုစမ်ျားရန်နင
ှ ို့်
ကောကယ်ရန် ကျွနပ
််ု ်တ၏
်ု ို့ ဥပဖေနှင ို့်
စည်ျားမ ဉ်ျားတောဝန်မ ောျားက်ု ကညို့်ပါ

ကျွနပ
််ု ်တ၏
်ု ို့ ဥပဖေတောဝန်မ ောျားက်ု လ်ုက်နောနင
်ု ရ
် န်

ကယ
်ု ဆ
် ုံးအချက်အလက်မျောုံး မျှဆေပခင်ုံးနှင်ို့ လဆ
ွှဲ ပပောင်ုံးပခင်ုံး
ကျွနပ
််ု ်တသည်
်ု ို့
သငက
ှ မ
ို့် ်ုယ်ဖရျားအ က်အလက်မ ောျားက်ု သငသ
ို့် ဖဘောတူညီ က်မပါပဲ မည်သူနင
ို့် မ ဖဝခ င်ျား၊
ငှောျားရမ်ျားခ င်ျား သမဟ်ု
်ု ို့ တ် ဖရောင်ျား ခ င်ျား ခပြုံမည်မဟ်ုတ်သညို့်အခပင် ထမ
်ု ဖဝမှုမှော
သင်နင
ှ စ
်ု န်လအ
်ု ပ်၍ဖသော်လည်ျားဖကောင်ျား၊ ကျွနပ
််ု ်တအောျား
်ု ို့
ဥပဖေအရ ငခို့် ပြုံပပီျား သမဟ်ု
်ု ို့ တ်
ို့် ော ြုံပ် ြုံပ်ဆရ
လ်ုအပ်မှသောလ င် လည်ျားဖကောင်ျား မ ဖဝမည်ခ စ်သည်။ ထအခပင်
်ု ို့
သငက
ို့် ်ုယ်ဖရျားအ က်အလက်မ ောျားက်ု
ကျွနပ
််ု ်တ၏
်ု ို့ လံ်ုခ ံြုံဖရျားလ်ုပ်ထျားံ်ု မ ောျားနှငမ
်ု ်ညီဖသော အ ဲျှို့အစည်ျားမ ောျားနင
ှ သ
ို့် ူဝါေမ ောျားနှင ို့် ကက
ို့် ော
မ ဖဝခ င်ျားခပြုံလ်ုပ်မည်ခ စ်သည်။
သငက
်ု ဆ
် ုံးအချက်အလက်မျောုံးက်ု မျှဆေမညို့ ် အဖွွှဲအ
ွဲ့ စည်ုံးမျောုံးမှော ဆအောက်ပါအတင
်ု ုံး် ပဖစ်သည်ို့် ယ
a) သငအ
်ု ို့ တ် တျား်ု တက်ရန်ကူညီသညို့် ကျွနပ
််ု ်တ၏
်ု ို့
ို့် တက်ဝန်ဖဆောင်မှုမ ောျားက်ု ဖပျားအပ်ရန် သမဟ်ု
က်ုမပဏအ
ီ ပ
်ု ်စ်ုမှ အခ ောျား အ ဲျှို့ဝင်၊
b) ခပင်ပအ ဲျှို့စည်ျားဝန်ဖဆောင်မှုဖပျားသူမ ောျားနှင ို့်

တ်ဆက်ထောျားဖသော ကန်ထရ်ု က်တောမ ောျား- ကျွနပ
််ု ်တသည်
်ု ို့

အခ ောျားက်ုမပဏမ
ီ ောျားနှင ို့် လူတစ်ဦျား င်ျားက်ု ကျွနပ
််ု ်တက
်ု ို့ ်ုယ်စောျား
အခ ောျားလ်ုပ်ဖဆောင် က်မ ောျားဖဆောင်ရက်ရန် နအ
် ို့ ပ်ထောျားသည်။ ဥပမောမ ောျားတင်
ရက်ေစ်ကတ်ဖပျားဖ မှုမ ောျား ဖ ောက်သည်ဝန်ဖဆောင်မှုမ ောျားနင
ှ ို့် အ က်အလက်စစစ်ခ င်ျားတ်ု ို့
ပါဝင်သည်။ ၎င်ျားတက
်ု ို့ ကျွနပ
််ု ်တအောျား
်ု ို့
ဝန်ဖဆောင်မှုမ ောျားဖပျားရန် ကူညီဖပျားပါသည်။ ၎င်ျားက်ု
က်ုယ်ဖရျားအ က်အလက်မ ောျားက်ု သငအ
်ို့ ောျား ဝန်ဖဆောင်မှုဖပျားအပ်ရန် လ်ုပ်ငန်ျားရည်ရယ် က်ခ င ်ို့
ဖရျားသောျားထောျားဖသော စော ြုံပ်တင် ဖ ော်ခပထောျားပါသည်။ ဝန်ဖဆောင်မှုဖပျားအပ်သမ
ူ ောျားက်ု
စော ြုံပ်ပါအ က်မ ောျားအရ ကျွနပ
််ု ်တဖပျားအပ်
်ု ို့
ထောျားဖသော ကယ
်ု ်ဖရျားအ က်အလက်မ ောျားဖရောင်ျား ခ င်ျားမှ
ပတ်ပင်ထောျားပါသည်။
c) ပရ်ု ဂရမ်အက ြုံျား ံစောျား င ို့် တစ်စတ်တပ်ုငျား် အခ စ် သင်သောျားဖရောက် ဲို့မှုက်ု မှတ်တမ်ျားတင်ထောျားနင
်ု ရ
် န်
အတက် သင်သောျား ဲို့ဖသော န်ျားမမ ောျားနှင ို့် က်ုနသ
် ည်မ ောျား၊
d) စည်ျားမ ဉ်ျားဥပဖေတောဝန်တစ် ်ု ်ုက်ု လ်ုက်နောရန်လ်ုအပ်သညို့ဖ
် နရောတင် စည်ျားမ ဉ်ျားသတ်မတ
ှ ်သညို့်
အ ဲျှို့အစည်ျား သမဟ်ု
်ု ို့ တ် အခ ောျားအောဏောပ်ုငအ
်
ဲျှို့၊
e) ကျွနပ
််ု ်တ်ု တရောျားဝင်
ကောကယ်မှုအတက်လ်ုအပ်လ င် လမ်လည်မှု ကောကယ်ခ င်ျား သမဟ်ု
်ု ို့ တ်
ို့
အဖ ကျားဖကောက် ံဖပျားသညို့် အ ဲျှို့အစည်ျားမ ောျား၊
f)

ပါတနောမ ောျား သမဟ်ု
်ု ို့ တ် ဖ ောက်သည်မ ောျားက်ု ကျွနပ
််ု ်တ်ု ဖ
ို့ ျားကက်ဖဆောင်ရက် က်မ ောျားတင် ဖပျားအပ်
သမဟ်ု
်ု ို့ တ် ဖဆောင်ရက်ဖပျားသည်မှော-

g) သငသ
က်အလက်မ ောျား
ို့် ဖဘောတူညီမှုခ င-ို့် အထက်ပါအဖ ကောင်ျားမ ောျားအခပင် သငအ
ို့်
ခပင်ပအ အ
ဲျှို့ စည်ျားမ ောျားထံ ဖရောက်နင
်ု လ
် င် အသဖပျား က်ရရှမည်ခ စ်ပပီျား သင်မ ဖဝခ င်ျားမခပြုံလ်ုလ င်
ဖရျား ယ်ရန် အ ငအ
ို့် လမ်ျားရှမည်ခ စ်သည်။
သငဖ
်ို့ ပျားဖ မှုကတ်ထတ
်ု ်ဖပျားသူ (သငဘ
်ို့ ဏ်ကသ
ဲို့ )်ု ို့ အတက် အက ြုံျားအခမတ်တစ် ခ်ု စ်ဖသောဖ ကောင ်ို့
ထက
်ု တ်ထတ
်ု ်ဖပျားသူနင
ှ ်ို့ ကတ်နင
ှ ဆ
်ို့ က်စပ်ဖနဖသော ဖပျားဖ မှုကတ် အမှတ်တံဆပ်ထံ

သငက
်ို့ ်ုယ်ဖရျားအ က်အလက်မ ောျား မ ဖဝရန် လ်ုအပ်နင
်ု မ
် ည် ခ စ်သည်။
အ ြုံျှို့ဖသော ထအ
်ု
ဲျှို့အစည်ျားမ ောျားမှော ဥဖရောပစီျားပောျားဖရျားဧရယောခပင်ပနင
်ု င
် မ
ံ ှ သမဟ်ု
်ု ို့ တ်
အခ ောျားအ က်အလက်လံ်ုခ ံြုံဖရျားဥပဖေသက်ဖရောက်မရ
ှု ှဖသော ဖနရောမ ောျားမှခ စ်နင
်ု သ
် ည်။ သငအ
ငအ
ို့်
ို့် ဖရျားနှင ို့်
လတ်လပ်မှုက်ု သငတ
်ု ဖ
် ကောင်ျား ဖသ ောမှသောလ င် သမဟ်ု
်ု ို့ တ် ထအ
်ု
ဲျှို့အစည်ျားသည်
ို့် င်မ တစောဖပျားနင
အီျားယူအတည်ခပြုံ စံနမူနောခပ သဖဘောတူစော ြုံပ် ဥပဖေအပ်ုေင
် ယ်က်ု အသံ်ုျားခပြုံ၍ ဥဖရောပစီျားပောျားဖရျားဧရယော
အ က်အလက်ကောကယ်ဖရျားဥပဖေက်ု သက်ဖရောက်မရ
ှု ှမှသောလ င် ကျွနပ
််ု ်တသည်
်ု ို့
သငအ
က်အလက်မ ောျားက်ု မ ဖဝမည်ခ စ်သည်။
ို့်
ကယ
်ု ဆ
် ုံးအချက်လက်ကောကွယပ် ခင်ုံးနှငို့် သမ်ုံး ည်ုံးပခင်ုံး
ကျွနပ
််ု ်တသည်
်ု ို့
သငက
ှု န်ျားသမ်ျားဖရျားနှင ို့် ကောကယ်ဖရျား၊ ရရှနင
်ု မ
် ှု၊
ို့် ်ုယ်ဖရျားအ က်လက်မ ောျား၏ လံ်ုခ ံြုံမထ
လ ြုံျှို့ ဝှက်ထောျားရှမှုနင
ှ ို့် ဂ်ုဏသ
် ကခောနှင ို့် တရောျားမဝင် ငမ
ို့် ခပြုံဖသော ဝင်ဖရောက်ဖဆောင်ရက်ခ င်ျား၊
စတင်စ်ုဖဆောင်ျား န်မှ

က်သမ်ျား န်ထ မဖတော်တဆ ဖပ ောက်ဆ်ုျားံ ပ က်စျားီ မှုက်ု ကောကယ်ရန်အတက် ခပညို့်စံ်ုပပီျား

သငဖ
် ယ်လ်ုပ်ဖဆောင်ပါသည်။
ို့် လ ော်ဖသော လ်ုပ်ထျားံ်ု နှင ို့် နည်ျားပညောမ ောျားနှငအ
ို့် ညီ က်ုငတ
ကယ
်ု ဆ
် ုံးအချက်အလက်မျောုံးက်ု အင်တောနက်မှမျှဆေဆသောအခါ
လျြုွဲ့ ေှကက
် တ
်ု ပ
် ်ုစဆပပောင်ုံးလက
်ု မ
် ည်ပဖစ်သည်။
သငက
်ု ျား် အ ြုံျှို့က်ု ဝင်ဖရောက်နင
်ု ရ
် န် ကျွနပ
််ု ်တက
်ု ို့ သငအ
်ု ်
ို့် ်ုယ်ဖရျားအ က်အလက် အစတ်အပင
ို့် ောျား က်ုယ်ပင
စကောျားဝှက်က်ု ဖပျားအပ် (သမဟ်ု
်ု ို့ တ် သင်ဖရျား ယ်ထောျားဖသော) ပပီျား သင်သည် ထ်ု စကောျားဝှက်က်ု
လ ြုံျှို့ ဝှက်ထောျားရန် တောဝန်ရှပါသည်။ မည်သူနင
ှ မ
ို့် စကောျားဝှက်က်ု မ ဖဝခ င်ျားမခပြုံရန် ဖတောင်ျားဆ်ုပါသည်။
ကယ
်ု ဆ
် ုံးအချက်အလက် ဖျက်သမ်ုံးပခင်ုံးနှင်ို့ ထန်ုံးသမ်ုံးထောုံးပခင်ုံး
သငက
််ု ်တသည်
်ု ို့
စ်ုဖဆောင်ျား ဲို့သညို့် ရည်ရယ် က်မ ောျားအတက်
ို့် ်ုယ်ဖရျားအ က်အလက်မ ောျားက်ု ကျွနပ
လ်ုအပ်သဖလောက်သော ထောျားရမည်
ှ
ခ စ်ပပီျား သငက
်ု ပ်ဖတောသ
ို့် ်ုယ်ဖရျားအ က်အလက်အောျားလံ်ုျားက်ု မလအ
ို့ ညို့်အ ါ
ကျွနပ
််ု ်တ်ု စနစ်
တင်ျားမှ ပယ် က်မည်ခ စ်သည်။
ို့
ကျွနပ
််ု ်တက
်ု ို့ စည်ျားကမ်ျားထန်ျားသမ်ျားဖရျား သမဟ်ု
်ု ို့ တ် ဥပဖေ တောဝန်နင
ှ ို့် က်ုက်ညီရန် အလငှ
်ု ို့ ော ကျွနပ
််ု ်တ၏
်ု ို့
ထန်ျားသမ်ျားဖရျား မူဝါေမ ောျားအတ်ုငျား် သတ်မှတ်ထောျားဖသော ကနသ
် ို့ တ် ရည်ရယ် က်အရ
လ်ုအပ်သညို့်အ န်အထသော သငက
ို့် ်ုယ်ဖရျားဖေတောက်ု ထန်ျားသမ်ျားသောျားပါမည်။
ကွတက
် ုံးမျောုံးနှငို့် ဆပခ ောမခ န် ထန်ုံးချြုပ်မှု (“DNT”)
ဖလောဖလောဆယ်တင် ဘဖရောက်ဇောမ ြုံျားစံ်ု (internet explorer၊ Firefox နှင ို့် Safari အပါအဝင်) သည်
သံ်ုျားစဲသ၏
ူ DNT ဦျားစောျားဖပျားမှုနင
ှ ို့် ပတ်သက်၍ ဘဖရောက်ဇော သံ်ုျားစဲသက
ူ ဝင် ကညို့သ
် ညို့် ဝဘ်ဆ်ုက်ထံ

အ က်ခပမှု ဖပျားပသညို့
်ု ို့
် DNT ဖ ါင်ျားစီျားဟ်ု သ ကဖသော နည်ျားပညောအဖပေါ် အမှီခပြုံဖနသညို့် DNT ဖရျား ယ်မက
ှု ်ု
စီစဉ်ဖပျား ကပါသည်။ သငဘ
်ို့ ဖရောက်ဇော DNT ဖရျား ယ်မက
ှု ်ု သငဘ
်ို့ ဖရောက်ဇော လ်ုလောျား က်မ ောျားတင်
ဝင်ဖရောက်နင
်ု ပ
် ါသည်။
ဖခ ရောမ ရ
ံ န် (DNT) စံစနစ်သည် ယဖနမရရှ
နင
်ု ဖ
် သောဖ ကောင ို့် ကျွနပ
််ု ်တဝက်
်ု ို့ ဘဆ
် ်ုကမ
် ောျားသည်
ို့
ဘဖရောက်ဇောမ ောျားမှ DNT သဖကေတက်ု တံခပန်
်ု ို့ မည်မဟ်ုတပ
် ါ။
ကွတက
် ုံးအသုံး်ု ပပြုမှုမျောုံး
ကျွနပ
််ု ်တသည်
်ု ို့
သငအ
််ု ်တဝက်
်ု ို့ ဘဆ
် ်ုက်တင်
ို့် သံျား်ု ခပြုံသူအဖတျှို့အ ကံြုံက်ု တ်ုျားခမြှငရ
ို့် န် ကျွနပ
သငအ
်ု ျား် ကတ်ကီျား' အသံျား်ု ခပြုံ၍)၊
ို့် ောျားမှတ်မဖနဖစရန်၊ သင်ဝင်ဖရောက်မှုအ န်ကောလက်ုခ စ်ဖစ ('အ န်ပင
ထပ်မံဝင်ဖရောက်မှုမ ောျားက်ုခ စ်ဖစ ('အပမဲတမ်ျားကတ်ကီျား' အသံ်ုျားခပြုံ၍) ထညို့်သင်ျားထောျားသည်။
ကျွနပ
််ု ်တဝန်
်ု ို့ ဖဆောင်မှုမ ောျား သမဟ်ု
်ု ို့ တ် က်ုနပ
် စစည်ျားမ ောျားက်ု အဖခ

ံကော သငတ
်ု ို့ တ်
ို့် ည်ဖနရော နှင/ို့် သမဟ်ု

အသံ်ုျားခပြုံမှု အမူအက ငမ
်ု ရ
် န် ကတ်ကီျားမ ောျားက်ု အသံျား်ု ခပြုံနင
်ု သ
် ည်။
ို့် ောျားက်ု မှတ်သောျားထောျားနင
သငသ
််ု ်တသည်
်ု ို့
ခပင်ပအ ဲျှို့အစည်ျား ကတ်ကီျားမ ောျားက်ု ဖ ကော်ခငောသူမ ောျားနှင ို့်
ို့် ဖဘောတူညီမှုခ င ို့် ကျွနပ
မ ဖဝခ င်ျားခ င ို့် ထန်ျား ြုံပ်သူမ ောျားက်ု ကူညီဖခပောင်ျားလဲရန် အသံ်ုျားခပြုံပါသည်။
မလလ
်ု ောျားဖသော ကတ်ကီျားမ ောျားက်ု ပတ်ဆ်ု သ
်ု ို့ တ် ဖရျား ယ်ထောျားရန် ကျွနပ
််ု ်တ၏
်ု ို့ ကတ်ကီျားထန်ျား ြုံပ်မှု
ို့ မဟ်ု
ကရယော သမဟ်ု
်ု ို့ တ် သငဘ
်ု ပ
် ါသည်။
ို့် ဖရောက်ဇောက်ု အသံ်ုျားခပြုံခ င်ျားခ င ို့် ခပြုံလ်ုပ်နင
ကျွနပ
််ု ်တ်ု မည်
သလ်ု
်ု ို့ ပ်ဖဆောင်သည်နင
ှ ို့် သငက
်ု ို့
ျားလဲနင
်ု သ
် ည်က်ု
ို့
ို့် တ်ကီျားသတ်မှတ်မှုမ ောျားက်ု မည်သဖခပောင်
ရှငျား် ခပထောျားဖသော ကတ်ကျားီ မူဝါေက်ု တ်ရှုရန် ေီဖနရောက်ုနပ်
ှ ပါ။
သငလ
်ု ် ပ်ုငခ
် ွငမ
ို့် ပ
ို့် ျောုံး
ကျွနပ
််ု ်တထ
်ု ို့ န်ျား ြုံပ်ထောျားဖသော သငအ
်ို့
က်အလက်မ ောျားက်ု ဝင်ဖရောက်၊ ခပန်စစ်၊ အပ်ေတ်လ်ုပ်၊ ခပြုံခပင်နင
ှ ်ို့
က်ပစ်ရန် သမဟ်ု
်ု ို့ တ် မည်သညို့် အ က်အလက်
ကစစမ ောျားအတက်မဆ်ုdata.protection@loungekey.com သ်ု အီ
်ု ို့ င
်ု ပ
် ါသည်။ ကျွနပ
််ု ်တ်ု ို့
ို့ ျားဖများလ်ပန
က်ုယ်ဖရျားအ ဲျှို့ မှ သငဖ
်ု သ
် မ ခမန်ခမန် တံခပန်
်ု ို့ မည်ခ စ်ပါသည်။
ို့် တောင်ျားဆ်ုမှုက်ု စစစ်ပပီျား ခမန်နင
မည်သူဟ်ု ဖ ော်ခပမထောျားဖသော ဖသျားငယ်ဖသော သ်ုမဟ်ု
်ု ်ဖ
ို့ ရျားအ က်အလက်
ို့ တ် အသမှတ်မခပြုံဖတောဖ
ို့ သော ကယ
တစ်စံ်ုတစ်ရောက်ု ကျွနပ
််ု ်တ်ု အသံ
်ုျားခပြုံနင
်ု ဖ
် သျားသည်က်ု သတခပြုံပါ။ သငအ
က်အလက်မ ောျားက်ု လ်ုအပ်သလ်ု
ို့
ို့်
န်လှပ် အသံ်ုျားခပြုံနင
်ု ပ
် ါသည်၊ ဥပမော ကျွနပ
််ု ်တ်ု ဥပဖေဝတ
တ ရောျားမ ောျားအရ၊ ပဋပကခမ ောျားဖခ ရှငျား် ရန်နင
ှ ်ို့
ို့
သဖဘောတူညီမှုက်ု သက်ဖရောက်ဖစရန်ခ စ်သည်။

အ က်အလက် လ်ုပ်ပ်ုင ် ငမ
်ို့ ောျားအတက် သက်ဆ်ုငရ
် ော ဖေသဥပဖေမ ောျားအောျားလံျား်ု က်ု ဖလျားစောျားပါသည်။ ဥပမော
California Consumer Privacy Act ဖအောက်တင် ကယ်လီ ်ုျားနီျားယောျားတင်ဖနထင
်ု သ
် ူမ ောျားသည်
လ်ုပ်ငန်ျားမ ောျားရှသညို့် က်ုယ်ဖရျားအ က်အလက်မ ောျားနှငပ
ို့် တ်သက်ပပီျား တက ဖသော အ ငအ
ို့် ောဏောမ ောျားရှသည်။
၎င်ျားတတ
်ု ို့ င် သငက
်ု ်ဖရျားအ က်အလက်က်ု ဝင် ကညို့်ရန် သမဟ်ု
်ု ို့ တ်
ို့် ယ

က်ဖပျားရန် ဖတောင်ျားဆ်ုပင
်ု ် ငအ
ို့် ခပင်

သငက
် ို့ ပျားရန် ညန် ကောျားပ်ုင ် ငတ
ို့် ်ုယ်ဖရျားအ က်အလက်က်ု လ်ုပ်ငန်ျားတစ် ်ုအောျား ဖရောင်ျား ဖနခ င်ျားမှ ရပ်တနဖ
ို့် ်ု ို့
ပါဝင်ပါသည်။ ကျွနပ
််ု ်တသည်
်ု ို့
အ က်အလက်လ်ုပ်ပင
်ု ် ငမ
ို့် ောျားက်ု GDPR ဖအောက်မှ ဖ ော်ခပထောျားသညို့်အတ်ုငျား်
ထပ်ဖဆောင်ျားစီမမ
ံ ှုအခ စ်ခပြုံလပ
်ု ်ထောျားပါသည်။

သငလ
်ု ် ပ်ုငခ
် ွငမ
ို့် ပ
ို့် ျောုံး

လ်ုပ်ဆ ောင်ချက်အောုံးကန်က
ွ ပ
် ်ုငခ
် ွငို့်
ို့ က

လ
်ု ်ု င်ုံး

သငက
ို့် ်ုယ်ဖရျားအ က်အလက်မ ောျားက်ု
အ ြုံျှို့အဖနထောျားမ ောျားတင် ဖဆောင်ရက် က်အောျား
ကနက
် ို့ က် ငရ
ှ
။
ို့် သည်

အချက်အလက်မျောုံးအတွက်

သငအ
က်အလက်မ ောျားက်ု
ို့်

လ်ုပ်ပ်ုငခ
် ွငို့်

မည်သညို့်အဖခ အဖနအထ အသံ်ုျားခပြုံသည်က်ု
အသဖပျားပ်ုင ် င ို့် သငမ
ို့် ှောရှပါသည်။

ေင်ဆ ောက်ပ်ုငခ
် ွင်ို့

အ ြုံျှို့ကနသ
် ို့ တ် က်မ ောျားနှငပ
်ို့ တ်သက်၍ သငတ
်ို့ င်
ကျွနပ
််ု ်တ်ု သင
က
်ို့ ်ုယ်ဖရျားအ က်အလက်မ ောျားက်ု
ို့
ဖဆောင်ရက်မရ
ှု ှမရှ အတည်ခပြုံ က်ရပ်ုင ် ငရ
ို့် ှပပီျား
လ်ုပ်ဖဆောင် ဲို့လ င် သငတ
ို့် င်
ဝင်ဖရောက်ပင
်ု ် ငဖ
်ု ပ
် ါသည်။
ို့် တောင်ျားဆ်ုနင

ပပင် င်ပ်ုငခ
် ွငို့်

သငက
်ို့ ်ုယ်ဖရျားအ က်အလက်မ ောျားက်ု
ကျွနပ
််ု ်တလ်ု
်ု ို့ ပ်ဖဆောင်သည်မှော မခပညို့်စံ်ု မမှနက
် န်ပါက

အ န်မဖရျား ခပညို့်စံ်ုမှုနင
ှ ို့် မှနက
် န်မှုအတက်
ဖတောင်ျားဆ်ု ငရ
ှ
။
ို့် သည်

ဖျက်ပ်ုငခ
် ွငို့်

ကနသ
် ို့ တ် ယ်ထတ
်ု ်ခ င်ျားမ ောျားနင
ှ ို့် ပတ်သက်၍
သငက
်ု ို့ တ်
ို့် ်ုယ်ဖရျားအ က်အလက်မ ောျားက်ု အ ြုံျှို့ သမဟ်ု
အောျားလံျား်ု က်ု ဖဆောင်ရက်ခ င်ျားက်ု ရပ်တနလ
် ို့ ်ုလ င်
သငတ
ို့် င်

က်ပစ်ရန်ဖတောင်ျားဆ်ု ငရ
ှ
။ သရောတ
်ု ို့
င်
ို့် သည်

က် င်ျား က်ပစ်ခ င်ျား မခ စ်နင
်ု သ
် ညို့်
အဖ ကောင်ျားခပ က်မ ောျားရှနင
်ု သ
် ည်။ (ဥပမောအောျားခ င ်ို့
န်လှပ်ထောျားခ င်ျားသည် ဥပဖေ သမဟ်ု
်ု ို့ တ်
တရောျားဖရျားဝတတရောျားမ ောျားအရ
လ်ုအပ်ဖသောဖ ကောငခို့် စ်သည်။)

လ်ုပ်ဆ ောင်ပခင်ုံးက်ု ကန်သ
် ွင်ို့
ို့ တ်ပ်ုငခ

သငက
ို့် ်ုယ်ဖရျားအ က်အလက်မ ောျားက်ု
အ ြုံျှို့အဖနထောျားမ ောျားတင် ဖဆောင်ရက် က်အောျား
ကနသ
် ို့ တ် ငရ
ို့် ှသည်။
a) သငက
ို့် ်ုယ်ဖရျားအ က်အလက်မ ောျား၏ တက မှုက်ု

သငဆ
််ု ်တမှ
်ု ို့ တက မှုက်ု
ို့် ်ုျားံ ခ တ်လ်ုလ င် ကျွနပ
ကနသ
် ို့ တ်ရန် ဖတောင်ျားဆ်ုနင
်ု သ
် ည်။
b) သငက
ို့် ်ုယ်ဖရျားအ က်အလက်က်ုလ်ုပ်ဖဆောင်ခ င်ျား

သည် ဥပဖေနှင ို့် မညီဟ်ုထင်လ င်
သငက
ို့် ်ုယ်ဖရျားအ က်အလက်မ ောျားက်ု
က်ပစ်ရန်မလ်ုအပ်ပါ။
c)

လ်ုပ်ဖဆောင် က်အတက်
အ က်အလက်မလအ
်ု ပ်ဖတောလ
ို့ င် သင်သည်
အတည်ခပြုံရန် က ငသ
်ု ို့ တ်
ို့် ျား်ုံ ရန်သမဟ်ု
ဥပဖေဖတောင်ျားဆ်ု က်မ ောျားက်ု ကောကယ်ရန်
လ်ုအပ်ဖပမည်။

d) ကျွနပ
််ု ်တ်ု တရောျားဖရျားလ
်ုအပ် က်မ ောျားဖပေါ်မတ
ူ ည်၍
ို့

သငအ
က်အလက်မ ောျားက်ု
ို့်
လ်ုပ်ဖဆောင် က်ကနက
် ို့ က်လ င်ခ စ်သည်။

အချက်အလက် သယ်ပန
်ု ို့ င
်ု ခ
် င
ွ ို့်

လ်ုပ်ဖဆောင် က်သည် သငသ
ို့် ဖဘောတူညီ က်
သမဟ်ု
်ု ို့ တ် စော ြုံပ်ဖပေါ်မူတည်သညို့်ဖနရောတင်
အလ်ုအဖလ ောက်အောျားခ င ို့် သငတ
််ု ်တမှ
်ု ို့
ို့် င် ကျွနပ
စက်ခ င ို့် တ်နင
်ု ဖ
် သော အမ ြုံျားအစောျားက်ု
ဖတောင်ျားဆ်ုပင
်ု ် ငသ
်ို့ ငထ
်ို့ တ
ံ င်ရှပါသည်။

အလအ
်ု ဆလျောက်

ုံး်ု ပဖတ်ပခင်ုံးနှငို့်

သငထ
ံ င် က်ုယ်ဖရျားအ က်အလက်မ ောျား
ို့် တ

ပရ်ု ဖ်ုငပ် ပြုလ်ုပ်ပခင်ုံးအတွက်

အလ်ုအဖလ ောက်ဖဆောင်ရက်ခ င်ျားအတက် သီျားသန ် ို့

သငလ
်ု ် ပ်ုငခ
် ွငမ
ို့် ပ
ို့် ျောုံး

ကနက
် ို့ က်ဆ်ုျားံ ခ တ်ပင
်ု ် ငရ
ို့် ှပါသည်။

သငသ
်ို့ ဆ ောတူညချက်က်ု

သငက
်ို့ ်ုယ်ဖရျားအ က်အလက်မ ောျားက်ု

ဖယ်ရှောုံးပ်ုငခ
် ွငို့်

သငသ
်ို့ ဖဘောတူညီ က်ခ ငခ်ို့ ပြုံလ်ုပ်လ င် အ န်မဖရျား
ပယ် က်ပ်ုင ် ငရ
ို့် ှသည်။ သငသ
ို့် ဖဘောတူညီ က်က်ု
ပယ် က်ခ င်ျားသည် ယ်ရှောျားခ င်ျားမခပြုံမီ
ဥပဖေဖ ကောငအ
ို့် ရ သက်ဖရောက်မှုရှခ င်ျားနှင ို့်
မသက်ဆ်ုငပ
် ါ။

သငလ
်ို့ ်ုပ်ပင
်ု ် ငမ
်ို့ ောျားက်ု ခပြုံလပ
်ု ်လ်ုပါက ကျွနပ
််ု ်တ်ု အ
က်အလက်ကောကယ်ဖရျား
ို့
အရောရှက်ုဆက်သယ်ရန် လံခ်ု ံြုံဖရျားအသဖပျား က် အပ်ုငျား် တင် ဆက်သယ်ရန် အ က်အလက်မ ောျားမှ
ရှောဖ နင
်ု ပ
် ါသည်။

သငဖ
်ို့ တောင်ျားဆ်ု က်က်ု လက် ံရသည်နင
ှ ်ို့ ကျွနပ
််ု ်တ်ု အ
က်အလက်ကောကယ်ဖရျားအ ဲျှို့ မှ လက် ံရရှဖ ကောင်ျား
ို့
အခမန်ဆျား်ုံ တံခပန်
်ု ို့ မည်ခ စ်သည်။ သငက
်ို့ ်ုယ်ဖရျားအ က်အလက်မ ောျားက်ု ထန်ျား ြုံပ်ရန်
ဝန်ဖဆောင်မှုဖပျားအပ်သမ
ူ ောျားက်ု အသံ်ုျားခပြုံရောတင် အ က်အလက်ဖတောင်ျားဆရ
်ု န်
လ်ုပ်ဖဆောင် က်တစ် ရ
်ု ှပါဖသျားသည်။
ကျွန်ပ
်ု ် တေက်
်ု ို့

် က
်ု မ
် ျောုံးသည် အပခောုံး

က
်ု မ
် ျောုံးသ ်ု ချ
်ု သ
် ည်။
ို့ တ် က်ဆနနင

ကျွနပ
််ု ်တ်ု မ
ို့ တ် က်မ ောျားနှင ို့် ဖ ောက်သည်မ ောျားက်ု ခမြှငတ
ို့် င်ဖစရန် အခ ောျားဆ်ုက်မ ောျားက်ု

တ်ဆက်ဖနနင
်ု ပ
် ါသည်။

ထလ
်ု ငမ
်ု ်ပ်ုငလ
် ံ်ုခ ံြုံဖရျား အသဖပျား က်သျားီ ခ ောျားရှဖနနင
်ု သ
် ညို့် က်ုမဏ
ပ မ
ီ ောျားသ်ု ို့
ို့် ောျားသည် သငအ
ို့် ောျားကယ
ဖ ေါ်ဖဆောင်သောျားနင
်ု ပ် ပီျား ၎င်ျားတအ
်ု ို့ က်အလက်အသံျား်ု ခပြုံခ င်ျားသည် ကျွနပ
််ု ်တ်ု လံ
ှ ်ို့
ို့ ်ုခ ံြုံဖရျားအသဖပျား က်နင
သက်ဆ်ုငမ
် ည်မဟ်ုတ်ပါ။ ထပ်ဖဆောင်ျားအ က်အလက်မ ောျားရှဖနနင
်ု ဖ
် သောဖ ကောင ို့် ထ်ု တ်ဆက်
လံ်ုခ ံြုံဖရျားအသဖပျား က်မ ောျားက်ု ကညို့်ရန် အောျားဖပျားပါသည်။
လ်ုပ်ငန်ုံးလဆ
ွှဲ ပပောင်ုံးမှုမျောုံး
ကျွနပ
််ု ်တသညို့
်ု ို့
် ပ်ုငဆ
် င
်ု မ
် ှုမ ောျား ဝယ်ယူ ဖရောင်ျား ခ င်ျားနှင ို့် ဖ ောက်သည်အ က်အလက်မ ောျားက်ု မ ဖဝ
လဲဖခပောင်ျားခ င်ျားမ ောျားက်ု ထ်ု တ်ဆက်မှုမ ောျားက်ု တက် က်ခ င်ျားခ င ို့် ဖရျား ယ်နင
်ု သ
် ည်။ ထခပင်
်ု ို့ ကျွနပ
််ု ်တ်ု ို့
ပ်ုငဆ
် ်ုငမ
် ှုမ ောျား ရယူပပီျား လ်ုပ်ငန်ျားပ က်စျားီ လ င် ဖေဝါလီ ရ
ံ လ င် သမဟ်ု
်ု ို့ တ်
အခ ောျားထန်ျား ြုံပ်မှုဖခပောင်ျားလဲမှုမ ောျားရှလ င် က်ုယ်ဖရျားအ က်အလက်မ ောျားသည် ခပင်ပအ ဲျှို့အစည်ျားတစ် ်ု၏
ဖခပောင်ျားလဲရယူရန် ပ်ုငဆ
် ်ုငမ
် တ
ှု စ် ်ုခ စ်နင
်ု ပ
် ါသည်။
လပ်ု ခြုဆ ုံး
ကျွနပ
််ု ်တ၏
်ု ို့ မှတ်တမ်ျားမ ောျားတင် ထန်ျားသမ်ျားထောျားသညို့် အ က်အလက်တစ်စံ်ုတစ်ရော ဖပ ောက်ဆ်ုျားံ ခ င်ျား၊
မှောျားယင်ျားအသံ်ုျားခပြုံမှုနင
ှ ို့် ငခို့် ပြုံ က်မရှဘဲ ဝင်သျား်ုံ ခ င်ျား၊ ထ်ုတ်ဖ ော်ခ င်ျား၊ ဖခပောင်ျားလဲခ င်ျားနှင ို့်

က်စီျားခ င်ျားအောျား

ကောကယ်ရန် သင်ဖ
်ု ရ
် ော လံ်ုခ ံြုံဖရျားစီမံ က်မ ောျားက်ု
ို့ လ ော်ဖသော နည်ျားပညော၊ အ ဲျှို့အစည်ျားနှင ို့် စီမံအ်ုပ် ြုံပ်ဖရျားဆင
အသံ်ုျားခပြုံပါသည်။ ကျွနပ
််ု ်တသည်
်ု ို့
ဖရျားသောျားထောျားဖသော လ်ုပ်ငန်ျားစဉ်မ ောျားနှင ်ို့ မူဝါေမ ောျားရှပပီျား ပံ်ုမှန ် စစ်ဖဆျားကော
စစ်ဖဆျား က်မ ောျားက်ု အထက်မှ ခပန်လည်စစစ်သည်။
က်သယ
ွ ် န် အချက်အလက်
သငအ
ငအ
််ု ်တ်ု လံ
်ု ည်ခ စ်ဖစ၊
ို့်
ို့် ဖရျားမ ောျားက်ုက ငသ
ို့် ်ုျားံ ရန် ခ စ်ဖစ၊ ကျွနပ
ို့ ခ်ု ံြုံဖရျားမူဝါေက်ု ဖများခမန်ျားလသ
သငက
ို့် ်ုယ်ဖရျားအ က်အလက်အသံ်ုျားခပြုံမှုက်ု ဖခ ရှငျား် ဖပျားဖစလ်ုသည်ခ စ်ဖစ၊ လံ်ုခ ံြုံဖရျားခပဿနောတစ် ်ု ်ုက်ု
တ်ုငတ
် န်ျားလသ
်ု ည်ခ စ်ဖစ ဖအောက်တင် ဖ ော်ခပထောျားသညို့် ကျွန်ပ
်ု ်တ်ု အ
က်အလက်ကောကယ်ဖရျား အရောရှ
ို့
Data.Protection@loungekey.comသ်ု ဆက်
သယ်နင
်ု ပ
် ါသည်။
ို့

ကောကယ်ဖရျား ဥဖပျားမ ောျားအတက် LOUNGE KEY LTD သည် အဂေလန်နင
ှ ်ို့ ဖဝလတင် က်ုမပဏအ
ီ မှတ်
08792537 ခ င ်ို့ စောရင်ျားသင်ျားထောျားပပီျား ရံ်ုျား န်ျားမ ောျားမှော Cutlers Exchange, 123 Houndsditch, London,
EC3A 7BU, United Kingdom ခ စ်သည်။
ကျွနပ
််ု ်တတ်ု
်ု ို့ နခ် ပန်
ှ ပ
် ောရံ်ုျား (ICO)
ို့ မှုနင
ို့် တ်သက်ပပီျား မဖက နပ်မှုမ ောျားရှပါက သတင်ျားအ က်အလက် ဖကော်မရှငန
သဆက်
်ု ို့
သယ်နင
်ု ပ
် ါသည်။ ပမ
်ု ်ုသရှလ်ုပါက https://ico.org.uk/ တင် ဝင်ဖရောက် ကညို့ရ
် ှု နင
်ု ပ
် ါသည်။
ကဆလုံးမျောုံးနှငို့် သက် င
်ု ဆ
် သော အချက်အလက်
ကျွနပ
််ု ်တသည်
်ု ို့
အသက် 18 နှစ်ဖအောက် မည်သူမဆ်ုထမ
ံ ှ သတမမူဘဲ အ က်အလက် ဖကောက်ယူ
စ်ုစည်ျားမနင
်ု ပ
် ါသည်။ သငအ
််ု ်တဝန်
်ု ို့ ဖဆောင်မှုမ ောျားက်ု
ို့် သက် 18နှစ်ဖအောက်ခ စ်ပါက ကျွနပ
စောရင်ျားသင်ျားခ င်ျားသမဟ်ု
်ု ို့ တ် သငဘ
််ု ်တအောျား
်ု ို့
မည်သညို့်က်ုယ်ဖရျားအ က်အလက်က်ုမ
ို့် ောသော ကျွနပ
ပဖပျား
်ု ို့ ရန်မလ်ုပ်ပါနှင။ို့် ကျွနပ
််ု ်တသည်
်ု ို့
အသက် 18 နှစ်ဖအောက်ကဖလျားထမ
ံ ှ
အ က်အလက်ဖကောက်ယူမသည်က်ု သရှပါက ခမန်နင
်ု သ
် မ ခမန်ခမန် အ က်လက်မ ောျားက်ု
က်ပစ်မည်ခ စ်ပါသည်။ အသက် 18 နှစ်ဖအောက်ကဖလျားမှ အ က်အလက် ဖပျား ဲို့သည်ဟ်ု ယံ်ု ကည်ပါက
ကျွနပ
််ု ်တအောျား
်ု ို့
က် င်ျားဆက်သယ်ပါ။
အလအ
်ု ဆလျောက် ုံး်ု ပဖတ်ချက်ပပြုလ်ုပ်ပခင်ုံးသမဟ်ု
်ု ို့ တ် ပရ်ု ဖ်ုငပ် ပြုလ်ုပ်ပခင်ုံး
ကျွနပ
််ု ်တသည်
်ု ို့
မည်သညို့် အလ်ုအဖလ ောက်ဆ်ုျားံ ခ တ် က်ခပြုံလ်ုပ်ခ င်ျား လ်ုပ်ဖဆောင် က်က်ုမ
ဖဆောင်ရက်ခ င်ျားမခပြုံပါ။
ကျွန်ပ
်ု ် တမူ
်ု ို့ ေါေသဆပပောင်
်ု ို့
ုံးလွှဲမှုမျောုံး
ကျွနပ
််ု ်တ၏
်ု ို့ လံ်ုခ ံြုံဖရျားမူဝါေက်ု ပံ်ုမှနဆ
် န်ျားစစ်ခ င်ျားခပြုံလ်ုပ်ဖနပပီျား မည်သညို့်ဗောျားရှငျား် အသစ်မဆ်ု
ဝက်ဘဆ
် ်ုက်တင် ရရှနင
်ု ဖ
် စပါမည်။ ဤလံ်ုခ ံြုံဖရျားအသဖပျား က်က်ု ဖနောက်ဆ်ုျားံ အပ်ေတ်ခပြုံလ်ုပ်သည်မှော
မတ်လ 23 ရက် 2020 ်ုနစ
ှ ခ် စ်ပါသည်။

