
LOUNGEKEY LIMITED ("ကျွန််ုပ်တ ်ု ို့/ကျွန််ုပ်တ ်ု ို့က ်ု/ကျွန််ုပ်တ ်ု ို့၏") သည် ကျွန််ုပ်တ ်ု ို့၏ ဖ ောက်သည်မ ောျား 

(“သင”်) နငှို့ ်ကျွန််ုပ်တ ်ု ို့နငှို့ ်ဆက်ဆရံသညို့် လ်ုပ်ဖ ေ်ာက ်ုင ်က်မ ောျား၏ က ်ုယ်ဖရျားလံ်ုခ ံြုံမှုက ်ု အဖလျားထောျားရနန်ငှို့ ်

လ  ြုံျှို့ ဝှက်ထောျားဖရျား စံနှုနျ်ားမ ောျားက ်ု အခမငို့ဆ်ံ်ုျား ထ နျ်ားသ မ်ျားသ ောျားရန ်ကက ြုံျားပမ်ျားလ်ုပ်က ်ုငပ်ါသည်။ ကျွန််ုပ်တ ်ု ို့၏ 

က ်ုယ်ဖရျားအ  က်အလက်မ ောျားအတ က် ကတ ခပြုံမှုတ င ်ကျွန််ုပ်တ ်ု ို့ တောဝနယူ်သညို့် က ်ုယ်ဖရျားဖေတောမ ောျား 

စီစဉ်လ်ုပ်ဖဆောငမ်ှု သဖဘောသဘောဝနငှို့ ်အတ ်ုငျ်ားအတောဆ ်ုငရ်ော ပ ငို့လ်ငျ်ားခမငသ်ောမှုရှ ဖနခ ငျ်ား ပါဝငပ်ါသည်။ 

ဤက ်ုယ်ဖရျားအသ ဖပျား  က်သည် ဖအောက်ပါတ ်ု ို့က ်ု သငလ််ုပ်ဖဆောင ်  နတ် င ်ကျွန််ုပ်တ ်ု ို့က 

သငို့န်ငှို့ပ်တ်သက်ဖသော အ  က်အလက်မ ောျားက ်ု မည်သ ်ု ို့ စ်ုဖဆောငျ်ား၊ သ ်ုဖလှောင၊် အသံ်ုျားခပြုံ၊   ငို့ဟ်သည်မ ောျားက ်ု 

သငို့အ်ောျားအသ ဖပျားရန ်ရည်ရ ယ်ပါသည်- 

 

a) ကျွန််ုပ်တ ်ု ို့၏ ဝက်ဘဆ် ်ုက်မ ောျားက ်ု အသံ်ုျားခပြုံ    တ်ဆက်လ င ်သ ်ု ို့မဟ်ုတ ်

b) ကျွန််ုပ်တ ်ု ို့၏ က်ုနပ်စစည်ျား၊ ဝနဖ်ဆောငမ်ှုမ ောျားနငှို့ ်အက်ပလီဖကျားရငှျ်ားမ ောျား (ဝနဖ်ဆောငမ်ှုမ ောျားဟ်ု 

စ်ုဖပါငျ်ားဖ ေါ်ဆ ်ုသည်) က ်ု ပံ်ုစံတစ်မ  ြုံျားမ  ြုံျားခ ငို့ ်အသံ်ုျားခပြုံလ င။် 

 

ကမဘောအနှံ ို့တ ငတ်ည်ရှ ဖသော က်ုမပဏအီဖနခ ငို့ ်ကျွန််ုပ်တ ်ု ို့လ်ုပ်ငနျ်ားဖဆောငရ် က်သညို့်အရပ်ရှ  

တရောျားစီရငပ် ်ုင ် ငို့မ် ောျား၏ ဖေတော ကောက ယ်ဖရျား ဥပဖေခပဠောနျ်ားမှုအရ ဖခပောငျ်ားလဲဖနဖသော 

သတ်မှတ်  က်မ ောျားနငှို့အ်ညီ ကျွန််ုပ်တ ်ု ို့ လ်ုပ်က ်ုငရ်ပါသည်။ ကျွန််ုပ်တ ်ု ို့၏ ရည်ရ ယ်  က်မှော တတ်န ်ုငမ်  

တစ်ဖခပျားညီခ စ်ရနန်ငှို့ ်သက်ဆ ်ုငရ်ော ဥပဖေအောျားလံ်ုျားက ်ု လ ်ုက်နောပပီျား ကျွန််ုပ်တ ်ု ို့   ဉ်ျားကပ်နည်ျားအတ က် 

အခမငို့မ်ောျားဆံ်ုျားဖသော က ်ုယ်ဖရျားလံ်ုခ ံြုံဖရျား ဥပဖေမ ောျား၏ စံသတ်မှတ်  က်မ ောျားက ်ု က ငို့သ်ံ်ုျားရန ်ခ စ်သည်။ ဥပမော၊ 

သငသ်ည် အျီားယူတ င ်ဖနထ ်ုငပ်ါက ကျွန််ုပ်တ ်ု ို့က General Data Protection Regulation (အဖထ ဖထ  

ဖေတော ကောက ယ်ဖရျား စည်ျားမ ဉ်ျား (“GDPR”)) အပါအဝင ်အျီားယူ ဖေသတ ငျ်ား ဥပဖေမ ောျားက ်ု လ ်ုက်နောပါမည် 

သ ်ု ို့မဟ်ုတ် သငသ်ည် ကယ်လီ  ်ုျားနျီားယောျားတ င ်ဖနထ ်ုငသ်ူ ခ စ်ပါက၊ ကယ်လီ  ်ုျားနျီားယောျား၏ ဖေသတ ငျ်ား 

ဥပဖေမ ောျား၊ The Californian Consumer Privacy Act (ကယ်လီ  ်ုျားနျီားယောျား စောျားသံ်ုျားသူ က ်ုယ်ဖရျားလံ်ုခ ံြုံမှု 

အက်ဥပဖေ (“CCPA”)) က ်ု ကျွန််ုပ်တ ်ု ို့ လ ်ုက်နောပါမည်။  

 

ကျွန််ုပ်တ ်ု ို့ အသ ်ုုံးပပြု သ ်ု ို့မဟ်ုတ ်စ်ုဆ ောငု်ံးသညို့် က ်ုယဆ် ုံးအချကအ်လကအ်မျ ြုုံးအစောုံးမျောုံး 

ကျွန််ုပ်တ ်ု ို့သည် သငက်ျွန််ုပ်တ ်ု ို့နငှို့ဆ်က်သ ယ်သညို့်အ ါ ဖပျားအပ်ဖသော က ်ုယ်ဖရျားအ  က်အလက်မ ောျား၊ 

အ နလ် ်ုငျ်ား သ ်ု ို့မဟ်ုတ် အျီားဖများလ်မှခ စ်ဖစ၊ မ ်ုဘ ်ုငျ်ားလ်၊  ်ုနျ်ား သ ်ု ို့မဟ်ုတ် စောတ ်ုက်မှခ စ်ဖစ ဖပျားအပ်လောဖသော 

အ  က်အလက်မ ောျားက ်ု စ်ုဖဆောငျ်ား အသံ်ုျားခပြုံပါသည်။ 

 

ထ ်ုက ်ုယ်ဖရျားအ  က်အလက်မ ောျားမှော ဖအောက်ပါတ ်ု ို့ပါဝငပ်ါသည်- 

a) က ်ုယ်ပ ်ုငအ်မည်နငှို့မ်  ြုံျားရ ်ု ျားအမည် 

b) လ ပ်စော၊ 

c) အျီားဖများလ်လ ပ်စော၊ 

d) တယ်လီ ်ုနျ်ားနပံတ်၊ 

https://www.freshfields.com/en-gb/footer/privacy/#terms


e) က ောျား/မ၊ ဖမ ျားဖန ို့ 

f) ဖနထ ်ုငရ်ော န ်ုငင်၊ံ န ်ုငင်သံောျား၊ အသံ်ုျားခပြုံလ ်ုသညို့် ဘောသောစကောျား၊ 

g) သျီားသန ို့ ်သတ်မှတ် အ  က်အလက် (ဥပမော- သငို့ဖ် ောက်သည် အသံ်ုျားခပြုံသူအမည်နငှို့ ်စကောျားဝှက်)၊ 

h) ဖင ဖ ကျားအ  က်အလက် (ဥပမော- ဖပျားဖ  မှု ကတ် သ ်ု ို့မဟ်ုတ် ဘဏအ်ဖကောငို့ ်အ  က်အလက်)၊ 

i) LoungeKey အက  ြုံျား ံစောျား  ငို့ ်တစ်စ တ်တစ်ပ ်ုငျ်ားအခ စ် သငသ် ောျားဖရောက် ဲို့သညို့်  နျ်ားမ သ ်ု ို့မဟ်ုတ် 

က်ုနသ်ည်မ ောျား၊ 

j) တက်ဖရောက်  ငို့က်တ် အ  က်အလက်၊ 

k) သငို့စ်က်ပစစည်ျားမှ ဖပျားအပ်ဖသောအ   ြုံျှို့အဖသျားစ တ်အ  က်မ ောျား၊ IP လ ပ်စော၊ စက်၏ ID၊ 

စက်အမ  ြုံျားအစောျားနငှို့ ်တည်ဖနရောအ  က်အလက်မ ောျား စသည်။ 

 

က ်ုယဆ် ုံးအချကအ်လကမ်ျောုံး၏ အ ငု်ံးအပမစ်နငှို့ ်အမျ ြုုံးအစောုံးမျောုံး 

အထက်ပါအ  က်အလက်၏ အရငျ်ားအခမစ်သည် သငို့ထ်မှံဖသေ်ာလည်ျားဖကောငျ်ား သင ်

ဝနဖ်ဆောငမ်ှုတ ်ုက်ရ ်ုက်ဝယ်လ ငဖ်သော်လည်ျားဖကောငျ်ား၊ lounge key သည် 

သငို့ဖ်ပျားဖ  မှုကတ်ထ်ုတ်ဖပျားသူခ စ်လ င ်(ဘဏစ်သည်) ၎ငျ်ားတ ်ု ို့ထမှံ အ  က်အလက်က ်ု ကျွန််ုပ်တ ်ု ို့ 

ရရှ န ်ုငပ်ါသည်။ အ  က်အလက်အမ  ြုံျားအစောျားမှော က ်ုယ်ဖရျားအ  က်အလက်ခ စ်ပါသည်။ 

အ  က်အလက်မ ောျားသည် ဝနဖ်ဆောငမ်ှုဖပျားအပ်ရန ်လ်ုပ်ငနျ်ားရည်ရ ယ်  က်အတ က်သောခ စ်သည်။ 

 

သငို့အ်ချကအ်လကမ်ျောုံးက ်ု မည်သည်အတကွ ်အသ ်ုုံးပပြုသည်နငှို့ ်ထ ်ုသ ်ု ို့လ်ုပ်ဆ ောငမ်ှုအတကွ ်ကျွန််ုပ်တ ်ု ို့၏ 

ဥပဆေအဆပခခ မျောုံး 

သငို့က် ်ုယ်ဖရျားအ  က်အလက်မ ောျားက ်ု ဖဆောငရ် က်ရန ်ကျွန််ုပ်တ ်ု ို့တ င ်အဖခ  ံဥပဖေတစ် ်ုရှ ရမည်ခ စ်သည်။ 

အမ ောျားအောျားခ ငို့ ်သငို့အ်ောျားသဖဘောတူညီထောျားဖသော ဝနဖ်ဆောငမ်ှုဖပျားရနခ် စ်သည်။ ဖအောက်ပါဇယောျားတ င ်

သငို့က် ်ုယ်ဖရျားအ  က်အလက်မ ောျားက ်ု အသံ်ုျားခပြုံရခ ငျ်ားရည်ရ ယ်  က်မ ောျားနငှို့ ်ထ ်ုသ ်ု ို့ခပြုံလ်ုပ်ခ ငျ်ားအတ က် 

ကျွန််ုပ်တ ်ု ို့၏ အဖခ  ံဥပဖေသမ ောျားက ်ု ဖ ေ်ာခပထောျားသည်- 

သငို့အ်ချကအ်လကမ်ျောုံးက ်ု 

အသ ်ုုံးပပြု ပခငု်ံး ည် ွယခ်ျက ်

ထ ်ုသ ်ု ို့အသ ်ုုံးပပြုပခငု်ံးအတကွ ်

အဆပခခ ဥပဆေသမျောုံး 

သငို့အ်ောျား ကျွန််ုပ်တ ်ု ို့၏ ဝက်ဘဆ် ်ုက်နငှို့ ်

မ ်ုဘ ်ုငျ်ားလ်အက်ပ်က ်ု ဝငဖ်ရောက်  ငို့ခ်ပြုံရန ်

သဖဘောတူညီထောျားဖသော 

ဝနဖ်ဆောငမ်ှုဖပျားအပ်ရန ်

ဝနဖ်ဆောငမ်ှု ပရ ်ုဂရမအ်တ ငျ်ား 

 ရီျားသ ောျားအဖတ ျှို့အ ကံြုံမ ောျားက ်ု ရရှ န ်ုငဖ်စရန၊် 
သဖဘောတူညီထောျားဖသော ဝနဖ်ဆောငမ်ှုဖပျားအပ်ရန ်

သငဖ်တောငျ်ားဆ ်ုဖသော 

က်ုနပ်စစည်ျားနငှို့ဝ်နဖ်ဆောငမ်ှုမ ောျားအတ က် လ ်ုအပ်ဖသော 

မည်သညို့်ဖပျားဖ  မှုမဆ ်ုဖဆောငရ် က်န ်ုငဖ်စရန၊် 

သဖဘောတူညီထောျားဖသော ဝနဖ်ဆောငမ်ှုဖပျားအပ်ရန ်



သငို့ဖ်ပျားဖ  မှုကတ် အ  က်လက်မ ောျားက ်ု 

အသံ်ုျားခပြုံခ ငျ်ား သတ်မတှ်  က်မ ောျားတ င ်

ရှငျ်ားခပထောျားသညို့်အတ ်ုငျ်ား သဖဘောတူညီထောျားဖသော 

ဖပျားဖ  မှုခပြုံလ်ုပ်န ်ုငရ်နအ်တ က် 

သ မ်ျားဆည်ျားဖပျားထောျားရန ်

သဖဘောတူညီထောျားဖသော ဝနဖ်ဆောငမ်ှုဖပျားအပ်ရန ်

ဖ ျားနှုနျ်ားဖတောငျ်ားခ ငျ်ား၊ ဝနဖ်ဆောငမ်ှု 

စောရ က်စောတမ်ျားမ ောျား၊ လက်ကမ်ျားစောဖစောငမ် ောျားနငှို့ ်

ဖလ ောက်လ ောမ ောျားက ်ုတ်ုန ို့ခ်ပနခ် ငျ်ား 

စသည်မ ောျားအပါအဝင ်ယငျ်ားတ ်ု ို့  ည်ျားသောမကဘ ဲ

သငဖ်တောငျ်ားဆ ်ုသညို့အ်  က်အလက်မ ောျားက ်ု 

အကန ို့သ်တ်မရှ ဖပျားအပ်ရန၊် 

သငို့သ်ဖဘောတူညီမှုရရှ လ င၊် 

သငို့အ်ောျား သတငျ်ားလ ောမ ောျားနငှို့ ်သငဝ်ယ်ယူထောျားဖသော 

ကျွန််ုပ်တ ်ု ို့က်ုနပ်စစည်ျားမ ောျားနငှို့ ်

ဝနဖ်ဆောငမ်ှုမ ောျားအဖ ကောငျ်ားဝနဖ်ဆောငမ်ှုမ ောျားအတ က် 

အခ ောျား အသ ဖပျား  က်မ ောျား ဖပျားအပ်ရန ်

သငို့သ်ဖဘောတူညီမှုရရှ လ င ်

ကျွန််ုပ်တ ်ု ို့က်ုနပ်စစည်ျားမ ောျားနငှို့ ်ဝနဖ်ဆောငမ်ှုမ ောျားက ်ု 

တ ်ုျားတက်ဖစရန ်ဖ ောက်သည်စစ်တမ်ျားမ ောျား 

ဖတောငျ်ားဆ ်ုရန ်

ကျွန််ုပ်တ ်ု ို့ဝနဖ်ဆောငမ်ှုမ ောျားတ ်ုျားတက်ဖစဖရျား 

တရောျားဝငလ််ုပ်ဖဆောငန် ်ုငရ်န ်

သငို့ဝ်နဖ်ဆောငမ်ှုက ်ုစ တ်ကက ြုံက် နတီ်ျားဖပျားန ်ုငရ်နန်ငှို့ ်

ကျွန််ုပ်တ ်ု ို့၏ က်ုနပ်စစည်ျား တ ်ုျားတက်မှုရှ ဖစရန ်

ကျွန််ုပ်တ ်ု ို့ဝနဖ်ဆောငမ်ှုအောျား သင၏် အသံ်ုျားခပြုံမှုက ်ု 

  ဲခ မ်ျားစ တခ် ောရန ်

ကျွန််ုပ်တ ်ု ို့၏ ဝနဖ်ဆောငမ်ှုမ ောျားအသံ်ုျားခပြုံမှု 

တ ်ုျားတက်ဖစဖရျားအတ က် 

တရောျားဝငလ််ုပ်ဖဆောငန် ်ုငရ်န ်

သငို့ထ်မှံ ကျွန််ုပ်တ ်ု ို့၏ က်ုနပ်စစည်ျားမ ောျားနငှို့ ်

ဝနဖ်ဆောငမ်ှုမ ောျားအဖ ကောငျ်ားစံ်ုစမ်ျားမှုမ ောျားက ်ု 

တ်ုန ို့ခ်ပနရ်န ်

သဖဘောတူညီထောျားဖသော ဝနဖ်ဆောငမ်ှုဖပျားအပ်ရန ်

သငသ်ဖဘောတူညီလ င ်သငစ် တ်ဝငစ်ောျားမည်ဟ်ု 

ယံ်ု ကည်ရသညို့် အခ ောျားက်ုနပ်စစည်ျားနငှို့ ်ဝနဖ်ဆောငမ်ှု 

အ  က်အလက်မ ောျားက ်ု ဖပျားအပ်ရန ်

သငို့သ်ဖဘောတူညီမှုရရှ လ င ်

အတ်ုဖယောငဖ်ဆောငရ် က်  က်မ ောျားက ်ု စံ်ုစမ်ျားရနန်ငှို့ ်

ကောက ယ်ရန ်ကျွန််ုပ်တ ်ု ို့၏ ဥပဖေနငှို့ ်

စည်ျားမ ဉ်ျားတောဝနမ် ောျားက ်ု  ကညို့်ပါ 

ကျွန််ုပ်တ ်ု ို့၏ ဥပဖေတောဝနမ် ောျားက ်ု လ ်ုက်နောန ်ုငရ်န ်

 



က ်ုယဆ် ုံးအချကအ်လကမ်ျောုံး မျှဆေပခငု်ံးနငှို့ ်လ ွှဲဆပပောငု်ံးပခငု်ံး 

ကျွန််ုပ်တ ်ု ို့သည်သငို့က် ်ုယ်ဖရျားအ  က်အလက်မ ောျားက ်ု သငို့သ်ဖဘောတူညီ  က်မပါပဲ မည်သူနငှို့မ်  မ ဖဝခ ငျ်ား၊ 

ငေှာျားရမ်ျားခ ငျ်ား သ ်ု ို့မဟ်ုတ် ဖရောငျ်ား  ခ ငျ်ား ခပြုံမည်မဟ်ုတ်သညို့်အခပင ်ထ ်ုမ ဖဝမှုမှော 

သငန်ငှို့စ်ော  ြုံပ်  ြုံပ်ဆ ်ုရနလ် ်ုအပ်၍ဖသေ်ာလည်ျားဖကောငျ်ား၊ ကျွန််ုပ်တ ်ု ို့အောျား ဥပဖေအရ   ငို့ခ်ပြုံပပီျား သ ်ု ို့မဟ်ုတ် 

လ ်ုအပ်မှသောလ င ်လည်ျားဖကောငျ်ား မ ဖဝမည်ခ စ်သည်။ ထ ်ု ို့အခပင ်သငို့က် ်ုယ်ဖရျားအ  က်အလက်မ ောျားက ်ု 

ကျွန််ုပ်တ ်ု ို့၏ လံ်ုခ ံြုံဖရျားလ်ုပ်ထံ်ုျားမ ောျားနငှို့မူ်ဝါေမ ောျားနငှို့ ်က ်ုက်ညီဖသော အ  ဲျှို့အစည်ျားမ ောျားနငှို့သ်ော 

မ ဖဝခ ငျ်ားခပြုံလ်ုပ်မည်ခ စသ်ည်။ 

 

သငို့က် ်ုယဆ် ုံးအချကအ်လကမ်ျောုံးက ်ု မျှဆေမညို့် အဖွွှဲွဲ့အစည်ုံးမျောုံးမှော ဆအောကပ်ါအတ ်ုငု်ံးပဖစ်သည်- 

a) သငို့အ်တ က်ဝနဖ်ဆောငမ်ှုမ ောျားက ်ု ဖပျားအပ်ရန ်သ ်ု ို့မဟ်ုတ် တ ်ုျားတက်ရနကူ်ညီသညို့် ကျွန််ုပ်တ ်ု ို့၏ 

က်ုမပဏအီ်ုပ်စ်ုမှ အခ ောျား အ  ဲျှို့ဝင၊် 

b) ခပငပ်အ  ဲျှို့စည်ျားဝနဖ်ဆောငမ်ှုဖပျားသူမ ောျားနငှို့ ်   တ်ဆက်ထောျားဖသော ကနထ်ရ ်ုက်တောမ ောျား- ကျွန််ုပ်တ ်ု ို့သည် 

အခ ောျားက်ုမပဏမီ ောျားနငှို့ ်လူတစ်ဦျား  ငျ်ားက ်ု ကျွန််ုပ်တ ်ု ို့က ်ုယ်စောျား 

အခ ောျားလ်ုပ်ဖဆောင ် က်မ ောျားဖဆောငရ် က်ရန ်န ို့အ်ပ်ထောျားသည်။ ဥပမောမ ောျားတ င ်

 ရက်ေစ်ကတ်ဖပျားဖ  မှုမ ောျား ဖ ောက်သည်ဝနဖ်ဆောငမ်ှုမ ောျားနငှို့ ်အ  က်အလက်စ စစ်ခ ငျ်ားတ ်ု ို့ 

ပါဝငသ်ည်။ ၎ငျ်ားတ ်ု ို့က ကျွန််ုပ်တ ်ု ို့အောျား ဝနဖ်ဆောငမ်ှုမ ောျားဖပျားရန ်ကူညီဖပျားပါသည်။ ၎ငျ်ားက ်ု 

က ်ုယ်ဖရျားအ  က်အလက်မ ောျားက ်ု သငို့အ်ောျား ဝနဖ်ဆောငမ်ှုဖပျားအပ်ရန ်လ်ုပ်ငနျ်ားရည်ရ ယ်  က်ခ ငို့ ်

ဖရျားသောျားထောျားဖသော စော  ြုံပ်တ င ်ဖ ော်ခပထောျားပါသည်။ ဝနဖ်ဆောငမ်ှုဖပျားအပ်သမူ ောျားက ်ု 

စော  ြုံပ်ပါအ  က်မ ောျားအရ ကျွန််ုပ်တ ်ု ို့ဖပျားအပ်ထောျားဖသော က ်ုယ်ဖရျားအ  က်အလက်မ ောျားဖရောငျ်ား  ခ ငျ်ားမှ 

ပ တ်ပငထ်ောျားပါသည်။ 

c) ပရ ်ုဂရမ်အက  ြုံျား ံစောျား  ငို့ ်တစ်စ တ်တပ ်ုငျ်ားအခ စ် သငသ် ောျားဖရောက် ဲို့မှုက ်ု မှတ်တမ်ျားတငထ်ောျားန ်ုငရ်န ်

အတ က် သငသ် ောျား ဲို့ဖသော နျ်ားမမ ောျားနငှို့ ်က်ုနသ်ည်မ ောျား၊ 

d) စည်ျားမ ဉ်ျားဥပဖေတောဝနတ်စ် ်ု ်ုက ်ု လ ်ုက်နောရနလ် ်ုအပ်သညို့ဖ်နရောတ င ်စည်ျားမ ဉ်ျားသတ်မတှ်သညို့် 

အ  ဲျှို့အစည်ျား သ ်ု ို့မဟ်ုတ် အခ ောျားအောဏောပ ်ုငအ်  ဲျှို့၊ 

e) ကျွန််ုပ်တ ်ု ို့ တရောျားဝငက်ောက ယ်မှုအတ က်လ ်ုအပ်လ င ်လ မ်လည်မှု ကောက ယ်ခ ငျ်ား သ ်ု ို့မဟ်ုတ် 

အဖ ကျားဖကောက် ံဖပျားသညို့် အ  ဲျှို့အစည်ျားမ ောျား၊ 

f) ပါတနောမ ောျား သ ်ု ို့မဟ်ုတ် ဖ ောက်သည်မ ောျားက ်ု ကျွန််ုပ်တ ်ု ို့ ဖ ျားက က်ဖဆောငရ် က်  က်မ ောျားတ င ်ဖပျားအပ် 

သ ်ု ို့မဟ်ုတ် ဖဆောငရ် က်ဖပျားသည်မှော- 

g) သငို့သ်ဖဘောတူညီမှုခ ငို့-် အထက်ပါအဖ ကောငျ်ားမ ောျားအခပင ်သငို့အ်  က်အလက်မ ောျား 

ခပငပ်အ  ဲျှို့အစည်ျားမ ောျားထ ံဖရောက်န ်ုငလ် င ်အသ ဖပျား  ကရ်ရှ မည်ခ စ်ပပီျား သငမ် ဖဝခ ငျ်ားမခပြုံလ ်ုလ င ်

ဖရ ျား  ယ်ရန ်အ  ငို့အ်လမ်ျားရှ မည်ခ စ်သည်။ 

 

သငို့ဖ်ပျားဖ  မှုကတ်ထ်ုတ်ဖပျားသူ (သငို့ဘ်ဏကဲ်ို့သ ်ု ို့) အတ က် အက  ြုံျားအခမတ်တစ် ်ုခ စ်ဖသောဖ ကောငို့ ်

ထ ်ုကတ်ထ်ုတ်ဖပျားသူနငှို့ ်ကတ်နငှို့ဆ်က်စပ်ဖနဖသော ဖပျားဖ  မှုကတ် အမှတ်တံဆ ပ်ထ ံ



သငို့က် ်ုယ်ဖရျားအ  က်အလက်မ ောျား မ ဖဝရန ်လ ်ုအပ်န ်ုငမ်ည် ခ စ်သည်။ 

 

အ   ြုံျှို့ဖသော ထ ်ုအ  ဲျှို့အစည်ျားမ ောျားမှော ဥဖရောပစျီားပ ောျားဖရျားဧရ ယောခပငပ်န ်ုငင်မှံ သ ်ု ို့မဟ်ုတ် 

အခ ောျားအ  က်အလက်လံ်ုခ ံြုံဖရျားဥပဖေသက်ဖရောက်မှုရှ ဖသော ဖနရောမ ောျားမှခ စ်န ်ုငသ်ည်။ သငို့အ်  ငို့အ်ဖရျားနငှို့ ်

လ တ်လပ်မှုက ်ု သငို့တ်ငမ် တစ ောဖပျားန ်ုငဖ် ကောငျ်ား ဖသ  ောမှသောလ င ်သ ်ု ို့မဟ်ုတ် ထ ်ုအ  ဲျှို့အစည်ျားသည် 

အျီားယအူတည်ခပြုံ စံနမူနောခပ သဖဘောတူစော  ြုံပ် ဥပဖေအပ ်ုေင်ယ်က ်ု အသံ်ုျားခပြုံ၍ ဥဖရောပစီျားပ ောျားဖရျားဧရ ယော 

အ  က်အလက်ကောက ယ်ဖရျားဥပဖေက ်ု သက်ဖရောက်မှုရှ မှသောလ င ်ကျွန််ုပ်တ ်ု ို့သည် 

သငို့အ်  က်အလက်မ ောျားက ်ု မ ဖဝမည်ခ စ်သည်။ 

 

က ်ုယဆ် ုံးအချကလ်ကက်ောကယွပ်ခငု်ံးနငှို့ ်သ မ်ုံး ည်ုံးပခငု်ံး 

ကျွန််ုပ်တ ်ု ို့သည် သငို့က် ်ုယ်ဖရျားအ  က်လက်မ ောျား၏ လံ်ုခ ံြုံမှုထ နျ်ားသ မ်ျားဖရျားနငှို့ ်ကောက ယ်ဖရျား၊ ရရှ န ်ုငမ်ှု၊ 

လ  ြုံျှို့ ဝှက်ထောျားရှ မှုနငှို့ ်ဂ်ုဏသ် ကခောနငှို့ ်တရောျားမဝင ်  ငို့မ်ခပြုံ ဖသော ဝငဖ်ရောက်ဖဆောငရ် က်ခ ငျ်ား၊ 

စတငစ််ုဖဆောငျ်ား   နမ်ှ   က်သ မ်ျား   နထ်  မဖတေ်ာတဆ ဖပ ောက်ဆံ်ုျားပ က်စျီားမှုက ်ု ကောက ယရ်နအ်တ က် ခပညို့်စံ်ုပပီျား 

သငို့ဖ်လ ေ်ာဖသော လ်ုပ်ထံ်ုျားနငှို့ ်နည်ျားပညောမ ောျားနငှို့အ်ညီ က ်ုငတ် ယ်လ်ုပ်ဖဆောငပ်ါသည်။ 

 

က ်ုယဆ် ုံးအချကအ်လကမ်ျောုံးက ်ု အငတ်ောနကမှ်မျှဆေဆသောအခါ 

လျ ြု ွဲ့ ေှကက််ုတပ် ်ုစ ဆပပောငု်ံးလ ်ုကမ်ည်ပဖစ်သည်။ 

သငို့က် ်ုယ်ဖရျားအ  က်အလက် အစ တ်အပ ်ုငျ်ားအ   ြုံျှို့က ်ု ဝငဖ်ရောက်န ်ုငရ်န ်ကျွန််ုပ်တ ်ု ို့က သငို့အ်ောျား က ်ုယ်ပ ်ုင ်

စကောျားဝှက်က ်ု ဖပျားအပ် (သ ်ု ို့မဟ်ုတ် သငဖ်ရ ျား  ယ်ထောျားဖသော) ပပီျား သငသ်ည် ထ ်ု စကောျားဝကှ်က ်ု 

လ  ြုံျှို့ ဝှက်ထောျားရန ်တောဝနရ်ှ ပါသည်။ မည်သူနငှို့မ်  စကောျားဝှက်က ်ု မ ဖဝခ ငျ်ားမခပြုံရန ်ဖတောငျ်ားဆ ်ုပါသည်။ 

 

က ်ုယဆ် ုံးအချကအ်လက ်ဖျကသ် မ်ုံးပခငု်ံးနငှို့ ်ထ န်ုံးသ မ်ုံးထောုံးပခငု်ံး 

သငို့က် ်ုယ်ဖရျားအ  က်အလက်မ ောျားက ်ု ကျွန််ုပ်တ ်ု ို့သည် စ်ုဖဆောငျ်ား ဲို့သညို့် ရည်ရ ယ်  က်မ ောျားအတ က် 

လ ်ုအပ်သဖလောက်သော ထောျားရှ မည်ခ စ်ပပီျား သငို့က် ်ုယ်ဖရျားအ  က်အလက်အောျားလံ်ုျားက ်ု မလ ်ုအပ်ဖတောို့သညို့်အ ါ 

ကျွန််ုပ်တ ်ု ို့ စနစ်တ ငျ်ားမှ ပယ်  က်မည်ခ စ်သည်။ 

 

ကျွန််ုပ်တ ်ု ို့က စည်ျားကမ်ျားထ နျ်ားသ မ်ျားဖရျား သ ်ု ို့မဟ်ုတ် ဥပဖေ တောဝနန်ငှို့ ်က ်ုက်ညီရန ်အလ ်ု ို့ငေှာ ကျွန််ုပ်တ ်ု ို့၏ 

ထ နျ်ားသ မျ်ားဖရျား မူဝါေမ ောျားအတ ်ုငျ်ား သတ်မှတ်ထောျားဖသော ကန ို့သ်တ် ရည်ရ ယ်  က်အရ 

လ ်ုအပ်သညို့်အ   နအ်ထ သော သငို့က် ်ုယ်ဖရျားဖေတောက ်ု ထ နျ်ားသ မ်ျားသ ောျားပါမည်။ 

 

ကတွက် ုံးမျောုံးနငှို့ ်ဆပခ ောမခ  န် ထ န်ုံးချြုပ်မှု (“DNT”) 

ဖလောဖလောဆယ်တ င ်ဘဖရောက်ဇောမ  ြုံျားစံ်ု (internet explorer၊ Firefox နငှို့ ်Safari အပါအဝင)် သည် 

သံ်ုျားစ ဲသ၏ူ DNT ဦျားစောျားဖပျားမှုနငှို့ ်ပတ်သက်၍ ဘဖရောက်ဇော သံ်ုျားစ ဲသကူ ဝင ်ကညို့သ်ညို့် ဝဘဆ် ်ုက်ထ ံ



အ  က်ခပမှု ဖပျားပ ်ု ို့သညို့် DNT ဖ ါငျ်ားစျီားဟ်ု သ  ကဖသော နည်ျားပညောအဖပေါ် အမှီခပြုံဖနသညို့် DNT ဖရ ျား  ယ်မှုက ်ု 

စီစဉ်ဖပျား ကပါသည်။ သငို့ဘ်ဖရောက်ဇော DNT ဖရ ျား  ယ်မှုက ်ု သငို့ဘ်ဖရောက်ဇော လ ်ုလောျား  က်မ ောျားတ င ်

ဝငဖ်ရောက်န ်ုငပ်ါသည်။ 

 

ဖခ ရောမ ရံန ်(DNT) စံစနစ်သည် ယဖန ို့မရရှ န ်ုငဖ်သောဖ ကောငို့ ်ကျွန််ုပ်တ ်ု ို့ဝက်ဘဆ် ်ုက်မ ောျားသည် 

ဘဖရောက်ဇောမ ောျားမှ DNT သဖကေတက ်ု တံ်ု ို့ခပနမ်ည်မဟ်ုတ်ပါ။ 

 

ကတွက် ုံးအသ ်ုုံးပပြုမှုမျောုံး 

ကျွန််ုပ်တ ်ု ို့သည် သငို့အ်သံ်ုျားခပြုံသူအဖတ ျှို့အ ကံြုံက ်ု တ ်ုျားခမြှငို့ရ်န ်ကျွန််ုပ်တ ်ု ို့ဝက်ဘဆ် ်ုက်တ င ်

သငို့အ်ောျားမှတ်မ ဖနဖစရန၊် သငဝ်ငဖ်ရောက်မှုအ   နက်ောလက ်ုခ စ်ဖစ ('အ   နပ် ်ုငျ်ားက တ်ကီျား' အသံ်ုျားခပြုံ၍)၊ 

ထပ်မံဝငဖ်ရောက်မှုမ ောျားက ်ုခ စဖ်စ ('အပမဲတမျ်ားက တ်ကီျား' အသံ်ုျားခပြုံ၍) ထညို့်သ ငျ်ားထောျားသည်။ 

ကျွန််ုပ်တ ်ု ို့ဝနဖ်ဆောငမ်ှုမ ောျား သ ်ု ို့မဟ်ုတ် က်ုနပ်စစည်ျားမ ောျားက ်ု အဖခ  ံကော သငို့တ်ည်ဖနရော နငှို့/်သ ်ု ို့မဟ်ုတ် 

အသံ်ုျားခပြုံမှု အမူအက ငို့မ် ောျားက ်ု မှတ်သောျားထောျားန ်ုငရ်န ်က တ်ကီျားမ ောျားက ်ု အသံ်ုျားခပြုံန ်ုငသ်ည်။ 

သငို့သ်ဖဘောတူညီမှုခ ငို့ ်ကျွန််ုပ်တ ်ု ို့သည် ခပငပ်အ  ဲျှို့အစည်ျား က တ်ကီျားမ ောျားက ်ု ဖ ကေ်ာခငောသမူ ောျားနငှို့ ်

မ ဖဝခ ငျ်ားခ ငို့ ်ထ နျ်ား  ြုံပ်သူမ ောျားက ်ု ကူညီဖခပောငျ်ားလဲရန ်အသံ်ုျားခပြုံပါသည်။  

 

မလ ်ုလောျားဖသော က တ်ကီျားမ ောျားက ်ု ပ တ်ဆ ်ု ို့ သ ်ု ို့မဟ်ုတ် ဖရ ျား ယ်ထောျားရန ်ကျွန််ုပ်တ ်ု ို့၏ က တ်ကီျားထ နျ်ား  ြုံပ်မှု 

က ရ ယော သ ်ု ို့မဟ်ုတ် သငို့ဘ်ဖရောက်ဇောက ်ု အသံ်ုျားခပြုံခ ငျ်ားခ ငို့ ်ခပြုံလ်ုပ်န ်ုငပ်ါသည်။ 

 

ကျွန််ုပ်တ ်ု ို့ မည်သ ်ု ို့လ်ုပ်ဖဆောငသ်ည်နငှို့ ်သငို့က် တ်ကီျားသတ်မှတ်မှုမ ောျားက ်ု မည်သ ်ု ို့ဖခပောငျ်ားလဲန ်ုငသ်ည်က ်ု 

ရှငျ်ားခပထောျားဖသော က တ်ကျီားမဝူါေက ်ု  တ်ရှုရန ်ေဖီနရောက ်ုနှ ပ်ပါ။ 

 

သငို့လ််ုပ်ပ ်ုငခ်ွငို့မ်ျောုံး 

ကျွန််ုပ်တ ်ု ို့ထ နျ်ား  ြုံပ်ထောျားဖသော သငို့အ်  က်အလက်မ ောျားက ်ု ဝငဖ်ရောက်၊ ခပနစ်စ်၊ အပ်ေ တ်လ်ုပ်၊ ခပြုံခပငန်ငှို့ ်

  က်ပစ်ရန ်သ ်ု ို့မဟ်ုတ် မည်သညို့် အ  က်အလက် 

က စစမ ောျားအတ က်မဆ ်ုdata.protection@loungekey.com သ ်ု ို့ အျီားဖများလ်ပ ်ု ို့န ်ုငပ်ါသည်။ ကျွန််ုပ်တ ်ု ို့ 

က ်ုယ်ဖရျားအ  ဲျှို့ မှ သငို့ဖ်တောငျ်ားဆ ်ုမှုက ်ု စ စစ်ပပီျား ခမနန် ်ုငသ်မ ခမနခ်မန ်တံ်ု ို့ခပနမ်ည်ခ စ်ပါသည်။ 

 

မည်သူဟ်ု ဖ ေ်ာခပမထောျားဖသော ဖသျားငယ်ဖသော သ ်ု ို့မဟ်ုတ် အသ မှတ်မခပြုံဖတောို့ဖသော က ်ုယို့်ဖရျားအ  က်အလက် 

တစ်စံ်ုတစ်ရောက ်ု ကျွန််ုပ်တ ်ု ို့ အသံ်ုျားခပြုံန ်ုငဖ်သျားသည်က ်ု သတ ခပြုံပါ။ သငို့အ်  က်အလက်မ ောျားက ်ု လ ်ုအပ်သလ ်ု 

  နလှ်ပ် အသံ်ုျားခပြုံန ်ုငပ်ါသည်၊ ဥပမော ကျွန််ုပ်တ ်ု ို့ ဥပဖေဝတတ ရောျားမ ောျားအရ၊ ပဋ ပကခမ ောျားဖခ ရှငျ်ားရနန်ငှို့ ်

သဖဘောတူညီမှုက ်ု သက်ဖရောက်ဖစရနခ် စ်သည်။ 

 

https://www.loungekey.com/en/cookie-policy


အ  က်အလက် လ်ုပ်ပ ်ုင ် ငို့မ် ောျားအတ က် သက်ဆ ်ုငရ်ော ဖေသဥပဖေမ ောျားအောျားလံ်ုျားက ်ု ဖလျားစောျားပါသည်။ ဥပမော 

California Consumer Privacy Act ဖအောက်တ င ်ကယလ်ီ  ်ုျားနျီားယောျားတ ငဖ်နထ ်ုငသ်ူမ ောျားသည် 

လ်ုပ်ငနျ်ားမ ောျားရှ သညို့် က ်ုယ်ဖရျားအ  က်အလက်မ ောျားနငှို့ပ်တ်သက်ပပီျား တ က ဖသော အ  ငို့အ်ောဏောမ ောျားရှ သည်။ 

၎ငျ်ားတ ်ု ို့တ င ်သငို့က် ်ုယ်ဖရျားအ  က်အလက်က ်ု ဝင ်ကညို့်ရန ်သ ်ု ို့မဟ်ုတ်   က်ဖပျားရန ်ဖတောငျ်ားဆ ်ုပ ်ုင ် ငို့အ်ခပင ်

သငို့က် ်ုယ်ဖရျားအ  က်အလက်က ်ု လ်ုပ်ငနျ်ားတစ် ်ုအောျား ဖရောငျ်ား  ဖနခ ငျ်ားမှ ရပ်တန ို့ဖ်ပျားရန ်ည န ်ကောျားပ ်ုင ် ငို့တ် ်ု ို့ 

ပါဝငပ်ါသည်။ ကျွန််ုပ်တ ်ု ို့သည် အ  က်အလက်လ်ုပ်ပ ်ုင ် ငို့မ် ောျားက ်ု GDPR ဖအောက်မှ ဖ ော်ခပထောျားသညို့်အတ ်ုငျ်ား 

ထပ်ဖဆောငျ်ားစီမမံှုအခ စ်ခပြုံလ်ုပ်ထောျားပါသည်။ 

 

သငို့လ််ုပ်ပ ်ုငခ်ွငို့မ်ျောုံး   ်ုလ ်ု ငု်ံး 

လ်ုပ်ဆ ောငခ်ျကအ်ောုံးကန ို့်ကကွပ် ်ုငခ်ွငို့ ် သငို့က် ်ုယ်ဖရျားအ  က်အလက်မ ောျားက ်ု 

အ   ြုံျှို့အဖနထောျားမ ောျားတ င ်ဖဆောငရ် က်  က်အောျား 

ကန ို့က် က်  ငို့ရ်ှ သည်။ 

အချကအ်လကမ်ျောုံးအတကွ ်

လ်ုပ်ပ ်ုငခ်ွငို့ ်

သငို့အ်  က်အလက်မ ောျားက ်ု 

မည်သညို့်အဖခ အဖနအထ  အသံ်ုျားခပြုံသည်က ်ု 

အသ ဖပျားပ ်ုင ် ငို့ ်သငို့မှ်ောရှ ပါသည်။ 

ေငဆ် ောကပ် ်ုငခ်ွငို့ ် အ   ြုံျှို့ကန ို့သ်တ်  က်မ ောျားနငှို့ပ်တ်သက်၍ သငို့တ် င ်

ကျွန််ုပ်တ ်ု ို့ သငို့က် ်ုယ်ဖရျားအ  က်အလက်မ ောျားက ်ု 

ဖဆောငရ် က်မှုရှ မရှ  အတည်ခပြုံ  က်ရပ ်ုင ် ငို့ရ်ှ ပပီျား 

လ်ုပ်ဖဆောင ဲ်ို့လ င ်သငို့တ် င ်

ဝငဖ်ရောက်ပ ်ုင ် ငို့ဖ်တောငျ်ားဆ ်ုန ်ုငပ်ါသည်။ 

ပပင ်ငပ် ်ုငခ်ွငို့ ် သငို့က် ်ုယ်ဖရျားအ  က်အလက်မ ောျားက ်ု 

ကျွန််ုပ်တ ်ု ို့လ်ုပ်ဖဆောငသ်ည်မှော မခပညို့်စံ်ု မမှနက်နပ်ါက 



အ   နမ်ဖရ ျား ခပညို့်စံ်ုမှုနငှို့ ်မှနက်နမ်ှုအတ က် 

ဖတောငျ်ားဆ ်ု  ငို့ရ်ှ သည်။ 

ဖျကပ် ်ုငခ်ွငို့ ်

  

ကန ို့သ်တ် ယ်ထ်ုတ်ခ ငျ်ားမ ောျားနငှို့ ်ပတ်သက်၍ 

သငို့က် ်ုယ်ဖရျားအ  က်အလက်မ ောျားက ်ု အ   ြုံျှို့ သ ်ု ို့မဟ်ုတ် 

အောျားလံ်ုျားက ်ု ဖဆောငရ် က်ခ ငျ်ားက ်ု ရပ်တန ို့လ် ်ုလ င ်

သငို့တ် င ်  က်ပစ်ရနဖ်တောငျ်ားဆ ်ု  ငို့ရ်ှ သည်။ သ ်ု ို့ရောတ င ်

  က ် ငျ်ား  က်ပစခ် ငျ်ား မခ စန် ်ုငသ်ညို့် 

အဖ ကောငျ်ားခပ  က်မ ောျားရှ န ်ုငသ်ည်။ (ဥပမောအောျားခ ငို့ ်

  နလှ်ပ်ထောျားခ ငျ်ားသည် ဥပဖေ သ ်ု ို့မဟ်ုတ် 

တရောျားဖရျားဝတတ ရောျားမ ောျားအရ 

လ ်ုအပ်ဖသောဖ ကောငို့ခ် စ်သည်။) 

လ်ုပ်ဆ ောငပ်ခငု်ံးက ်ု ကန ို့်သတပ် ်ုငခ်ွငို့ ်

  

သငို့က် ်ုယ်ဖရျားအ  က်အလက်မ ောျားက ်ု 

အ   ြုံျှို့အဖနထောျားမ ောျားတ င ်ဖဆောငရ် က်  က်အောျား 

ကန ို့သ်တ်  ငို့ရ်ှ သည်။ 

a) သငို့က် ်ုယ်ဖရျားအ  က်အလက်မ ောျား၏ တ က မှုက ်ု 

သငို့ဆ်ံ်ုျားခ တ်လ ်ုလ င ်ကျွန််ုပ်တ ်ု ို့မှ တ က မှုက ်ု 

ကန ို့သ်တ်ရန ်ဖတောငျ်ားဆ ်ုန ်ုငသ်ည်။ 

b) သငို့က် ်ုယ်ဖရျားအ  က်အလက်က ်ုလ်ုပ်ဖဆောငခ် ငျ်ား

သည် ဥပဖေနငှို့ ်မညီဟ်ုထငလ် င ်

သငို့က် ်ုယ်ဖရျားအ  က်အလက်မ ောျားက ်ု 

  က်ပစ်ရနမ်လ ်ုအပ်ပါ။ 

c) လ်ုပ်ဖဆောင ် က်အတ က် 

အ  က်အလက်မလ ်ုအပ်ဖတောို့လ င ်သငသ်ည် 

အတည်ခပြုံရန ်က ငို့သ်ံ်ုျားရနသ် ်ု ို့မဟ်ုတ် 

ဥပဖေဖတောငျ်ားဆ ်ု  က်မ ောျားက ်ု ကောက ယ်ရန ်

လ ်ုအပ်ဖပမည်။ 



d) ကျွန််ုပ်တ ်ု ို့ တရောျားဖရျားလ ်ုအပ်  က်မ ောျားဖပေါ်မူတည်၍ 

သငို့အ်  က်အလက်မ ောျားက ်ု 

လ်ုပ်ဖဆောင ် က်ကန ို့က် က်လ ငခ် စ်သည်။ 

အချကအ်လက ်သယပ် ်ု ို့န ်ုငခ်ငွို့ ်

  

လ်ုပ်ဖဆောင ် က်သည် သငို့သ်ဖဘောတူညီ  က် 

သ ်ု ို့မဟ်ုတ် စော  ြုံပ်ဖပေါ်မူတည်သညို့်ဖနရောတ င ်

အလ ်ုအဖလ ောက်အောျားခ ငို့ ်သငို့တ် င ်ကျွန််ုပ်တ ်ု ို့မှ 

စက်ခ ငို့ ်တ်န ်ုငဖ်သော အမ  ြုံျားအစောျားက ်ု 

ဖတောငျ်ားဆ ်ုပ ်ုင ် ငို့သ်ငို့ထ်တံ ငရ်ှ ပါသည်။ 

အလ ်ုအဆလျောက ်  ်ုုံးပဖတပ်ခငု်ံးနငှို့ ်

ပရ ်ုဖ ်ုငပ်ပြုလ်ုပ်ပခငု်ံးအတကွ ်

သငို့လ််ုပ်ပ ်ုငခ်ွငို့မ်ျောုံး 

  

သငို့ထ်တံ င ်က ်ုယ်ဖရျားအ  က်အလက်မ ောျား 

အလ ်ုအဖလ ောက်ဖဆောငရ် က်ခ ငျ်ားအတ က် သျီားသန ို့ ်

ကန ို့က် က်ဆံ်ုျားခ တ်ပ ်ုင ် ငို့ရ်ှ ပါသည်။ 

သငို့သ်ဆ ောတညူ ချကက် ်ု 

ဖယရှ်ောုံးပ ်ုငခ်ွငို့ ်

သငို့က် ်ုယ်ဖရျားအ  က်အလက်မ ောျားက ်ု 

သငို့သ်ဖဘောတူညီ  က်ခ ငို့ခ်ပြုံလ်ုပ်လ င ်အ   နမ်ဖရ ျား 

ပယ်  က်ပ ်ုင ် ငို့ရ်ှ သည်။ သငို့သ်ဖဘောတူညီ  က်က ်ု 

ပယ်  က်ခ ငျ်ားသည်  ယ်ရှောျားခ ငျ်ားမခပြုံမီ 

ဥပဖေဖ ကောငို့အ်ရ သက်ဖရောက်မှုရှ ခ ငျ်ားနငှို့ ်

မသက်ဆ ်ုငပ်ါ။ 

သငို့လ််ုပ်ပ ်ုင ် ငို့မ် ောျားက ်ု ခပြုံလ်ုပ်လ ်ုပါက ကျွန််ုပ်တ ်ု ို့ အ  က်အလက်ကောက ယ်ဖရျား 

အရောရှ က ်ုဆက်သ ယ်ရန ်လံ်ုခ ံြုံဖရျားအသ ဖပျား  က် အပ ်ုငျ်ားတ င ်ဆက်သ ယရ်န ်အ  က်အလက်မ ောျားမှ 

ရှောဖ  န ်ုငပ်ါသည်။ 



သငို့ဖ်တောငျ်ားဆ ်ု  က်က ်ု လက် ံရသည်နငှို့ ်ကျွန််ုပ်တ ်ု ို့ အ  က်အလက်ကောက ယ်ဖရျားအ  ဲျှို့ မှ လက် ံရရှ ဖ ကောငျ်ား 

အခမနဆ်ံ်ုျားတံ်ု ို့ခပနမ်ည်ခ စ်သည်။ သငို့က် ်ုယ်ဖရျားအ  က်အလက်မ ောျားက ်ု ထ နျ်ား  ြုံပ်ရန ်

ဝနဖ်ဆောငမ်ှုဖပျားအပ်သမူ ောျားက ်ု အသံ်ုျားခပြုံရောတ င ်အ  က်အလက်ဖတောငျ်ားဆ ်ုရန ်

လ်ုပ်ဖဆောင ် က်တစ် ်ုရှ ပါဖသျားသည်။ 

 

ကျွန််ုပ်တ ်ု ို့ေက ် ် ်ုကမ်ျောုံးသည် အပခောုံး  ်ုကမ်ျောုံးသ ်ု ို့ ချ တ ်ကဆ်နန ်ုငသ်ည်။ 

ကျွန််ုပ်တ ်ု ို့ မ တ် က်မ ောျားနငှို့ ်ဖ ောက်သည်မ ောျားက ်ု ခမြှငို့တ်ငဖ်စရန ်အခ ောျားဆ ်ုက်မ ောျားက ်ု    တ်ဆက်ဖနန ်ုငပ်ါသည်။ 

ထ ်ုလငို့မ် ောျားသည် သငို့အ်ောျားက ်ုယ်ပ ်ုငလံ််ုခ ံြုံဖရျား အသ ဖပျား  က်သျီားခ ောျားရှ ဖနန ်ုငသ်ညို့် က်ုမပဏမီ ောျားသ ်ု ို့ 

ဖ ေါ်ဖဆောငသ် ောျားန ်ုငပ်ပီျား ၎ငျ်ားတ ်ု ို့အ  က်အလက်အသံ်ုျားခပြုံခ ငျ်ားသည် ကျွန််ုပ်တ ်ု ို့ လံ်ုခ ံြုံဖရျားအသ ဖပျား  က်နငှို့ ်

သက်ဆ ်ုငမ်ည်မဟ်ုတ်ပါ။ ထပ်ဖဆောငျ်ားအ  က်အလက်မ ောျားရှ ဖနန ်ုငဖ်သောဖ ကောငို့ ်ထ ်ု   တ်ဆက် 

လံ်ုခ ံြုံဖရျားအသ ဖပျား  က်မ ောျားက ်ု  ကညို့်ရန ်အောျားဖပျားပါသည်။  

 

လ်ုပ်ငန်ုံးလ ွှဲဆပပောငု်ံးမှုမျောုံး 

ကျွန််ုပ်တ ်ု ို့သညို့် ပ ်ုငဆ် ်ုငမ်ှုမ ောျား ဝယ်ယူ ဖရောငျ်ား  ခ ငျ်ားနငှို့ ်ဖ ောက်သည်အ  က်အလက်မ ောျားက ်ု မ ဖဝ 

လ ဲဖခပောငျ်ားခ ငျ်ားမ ောျားက ်ု ထ ်ု   တ်ဆက်မှုမ ောျားက ်ု တ က်  က်ခ ငျ်ားခ ငို့ ်ဖရ ျား  ယ်န ်ုငသ်ည်။  ထ ်ု ို့ခပင ်ကျွန််ုပ်တ ်ု ို့ 

ပ ်ုငဆ် ်ုငမ်ှုမ ောျား ရယူပပီျား လ်ုပ်ငနျ်ားပ က်စီျားလ င ်ဖေဝါလီ ံရလ င ်သ ်ု ို့မဟ်ုတ် 

အခ ောျားထ နျ်ား  ြုံပ်မှုဖခပောငျ်ားလမဲှုမ ောျားရှ လ င ်က ်ုယ်ဖရျားအ  က်အလက်မ ောျားသည် ခပငပ်အ  ဲျှို့အစည်ျားတစ် ်ု၏ 

ဖခပောငျ်ားလဲရယရူန ်ပ ်ုငဆ် ်ုငမ်ှုတစ် ်ုခ စ်န ်ုငပ်ါသည်။ 

 

လ ်ုပခ ြုဆ ုံး 

ကျွန််ုပ်တ ်ု ို့၏ မှတ်တမ်ျားမ ောျားတ င ်ထ နျ်ားသ မ်ျားထောျားသညို့် အ  က်အလက်တစ်စံ်ုတစ်ရော ဖပ ောက်ဆံ်ုျားခ ငျ်ား၊ 

မှောျားယ ငျ်ားအသံ်ုျားခပြုံမှုနငှို့ ်  ငို့ခ်ပြုံ  က်မရှ ဘ ဲဝငသ်ံ်ုျားခ ငျ်ား၊ ထ်ုတ်ဖ ေ်ာခ ငျ်ား၊ ဖခပောငျ်ားလဲခ ငျ်ားနငှို့ ်  က်စီျားခ ငျ်ားအောျား 

ကောက ယ်ရန ်သင်ို့ဖလ ေ်ာဖသော နည်ျားပညော၊ အ  ဲျှို့အစည်ျားနငှို့ ်စီမံအ်ုပ်  ြုံပ်ဖရျားဆ ်ုငရ်ော လံ်ုခ ံြုံဖရျားစီမံ  က်မ ောျားက ်ု 

အသံ်ုျားခပြုံပါသည်။ ကျွန််ုပ်တ ်ု ို့သည် ဖရျားသောျားထောျားဖသော လ်ုပ်ငနျ်ားစဉ်မ ောျားနငှို့ ်မူဝါေမ ောျားရှ ပပီျား ပံ်ုမှန ်စစ်ဖဆျားကော 

စစ်ဖဆျား  က်မ ောျားက ်ု အထကမ်ှ ခပနလ်ည်စ စစ်သည်။  

 

 ကသ်ယွ ်န် အချကအ်လက ်

သငို့အ်  ငို့အ်ဖရျားမ ောျားက ်ုက ငို့သ်ံ်ုျားရန ်ခ စ်ဖစ၊ ကျွန််ုပ်တ ်ု ို့ လံ်ုခ ံြုံဖရျားမူဝါေက ်ု ဖများခမနျ်ားလ ်ုသည်ခ စ်ဖစ၊ 

သငို့က် ်ုယ်ဖရျားအ  က်အလက်အသံ်ုျားခပြုံမှုက ်ု ဖခ ရှငျ်ားဖပျားဖစလ ်ုသည်ခ စ်ဖစ၊ လံ်ုခ ံြုံဖရျားခပဿနောတစ် ်ု ်ုက ်ု 

တ ်ုငတ်နျ်ားလ ်ုသည်ခ စ်ဖစ ဖအောက်တ င ်ဖ ော်ခပထောျားသညို့် ကျွန််ုပ်တ ်ု ို့ အ  က်အလက်ကောက ယ်ဖရျား အရောရှ  

Data.Protection@loungekey.comသ ်ု ို့ ဆက်သ ယ်န ်ုငပ်ါသည်။ 

 

mailto:Data.Protection@loungekey.com


ကောက ယ်ဖရျား ဥဖပျားမ ောျားအတ က် LOUNGE KEY LTD သည် အဂေလနန်ငှို့ ်ဖဝလတ င ်က်ုမပဏအီမှတ် 

08792537 ခ ငို့ ်စောရငျ်ားသ ငျ်ားထောျားပပီျား ရံ်ုျား နျ်ားမ ောျားမှော Cutlers Exchange, 123 Houndsditch, London, 

EC3A 7BU, United Kingdom ခ စ်သည်။ 

 

ကျွန််ုပ်တ ်ု ို့တ်ုန ို့ခ်ပနမ်ှုနငှို့ပ်တ်သက်ပပီျား မဖက နပ်မှုမ ောျားရှ ပါက သတငျ်ားအ  က်အလက် ဖကေ်ာမရှငန်ောရံ်ု ျား (ICO) 

သ ်ု ို့ဆက်သ ယ်န ်ုငပ်ါသည်။ ပ ်ုမ ်ုသ ရှ လ ်ုပါက https://ico.org.uk/ တ င ်ဝငဖ်ရောက် ကညို့ရ်ှုန ်ုငပ်ါသည်။ 

 

ကဆလုံးမျောုံးနငှို့ ်သက ် ်ုငဆ်သော အချကအ်လက ်

ကျွန််ုပ်တ ်ု ို့သည် အသက် 18 နစ်ှဖအောက် မည်သူမဆ ်ုထမှံ သတ မမူဘ ဲအ  က်အလက် ဖကောက်ယူ 

စ်ုစည်ျားမ န ်ုငပ်ါသည်။ သငို့အ်သက် 18နစ်ှဖအောက်ခ စ်ပါက ကျွန််ုပ်တ ်ု ို့ဝနဖ်ဆောငမ်ှုမ ောျားက ်ု 

စောရငျ်ားသ ငျ်ားခ ငျ်ားသ ်ု ို့မဟ်ုတ် သငို့ဘ်ောသော ကျွန််ုပ်တ ်ု ို့အောျား မည်သညို့်က ်ုယ်ဖရျားအ  က်အလက်က ်ုမ  

ပ ်ု ို့ဖပျားရနမ်လ်ုပ်ပါနငှို့။် ကျွန််ုပ်တ ်ု ို့သည် အသက် 18 နစ်ှ ဖအောက်ကဖလျားထမံှ 

အ  က်အလက်ဖကောက်ယူမ သည်က ်ု သ ရှ ပါက ခမနန် ်ုငသ်မ ခမနခ်မန ်အ  က်လက်မ ောျားက ်ု 

  က်ပစ်မည်ခ စ်ပါသည်။ အသက် 18 နစ်ှဖအောက်ကဖလျားမှ အ  က်အလက် ဖပျား ဲို့သည်ဟ်ု ယံ်ု ကည်ပါက 

ကျွန််ုပ်တ ်ု ို့အောျား  က်  ငျ်ားဆက်သ ယ်ပါ။  

 

အလ ်ုအဆလျောက ် ်ုုံးပဖတခ်ျက်ပပြုလ်ုပ်ပခငု်ံးသ ်ု ို့မဟ်ုတ ်ပရ ်ုဖ ်ုငပ်ပြုလ်ုပ်ပခငု်ံး 

ကျွန််ုပ်တ ်ု ို့သည် မည်သညို့် အလ ်ုအဖလ ောက်ဆံ်ုျားခ တ်  က်ခပြုံလ်ုပ်ခ ငျ်ား လ်ုပ်ဖဆောင ် က်က ်ုမ  

ဖဆောငရ် ကခ် ငျ်ားမခပြုံပါ။ 

 

ကျွန််ုပ်တ ်ု ို့မူေါေသ ်ု ို့ဆပပောငု်ံးလွှဲမှုမျောုံး 

ကျွန််ုပ်တ ်ု ို့၏ လံ်ုခ ံြုံဖရျားမူဝါေက ်ု ပံ်ုမှနဆ်နျ်ားစစ်ခ ငျ်ားခပြုံလ်ုပ်ဖနပပီျား မည်သညို့်ဗောျားရငှျ်ားအသစ်မဆ ်ု 

ဝက်ဘဆ် ်ုက်တ င ်ရရှ န ်ုငဖ်စပါမည်။ ဤလံ်ုခ ံြုံဖရျားအသ ဖပျား  က်က ်ု ဖနောက်ဆံ်ုျားအပ်ေ တ်ခပြုံလ်ုပ်သည်မှော 

မတ်လ 23 ရက် 2020  ်ုနစှခ် စ်ပါသည်။  

 

https://ico.org.uk/

