េ"លនេ%&យឯកជន+ព
របស់1ក 2មហ៊ុនមីល វ 9ក (េខមបូ >)@៉យ1កBអ៉Dនសួេរន ភីអិលស៉D
!ក #មហ៊ុនមីល វ ,ក
(េខមបូ 3)
5៉យ!ក8អុីនសួ េរន
ភីអិលសុី
េ?@ត់C(D E5៉)
FនេបG HIកJKង@រ@រMរេNេលOឯកជនRពរបស់េTកអU ក។
េWលនេXFយឯកជនRពេនះ
បរ ZXយអំពរី េប\បៃន@រ!គប់!គងទិនUិន័យabល់ខc dន
ែដល!ត8វFន!បមូ លេgយេគហទំព័រ និងhជីវកមi របស់េយOងខjKំ រ ួមបklល
m n ំងទ!មង់េសU Oសុំ
និងទ!មង់nមnរសំណង
@រេតpមទូ រស័ពb
សរេសរHqរ
អុីែម៉ល
និង@រទំrក់ទំនងpមទ!មង់េផtងៗេទ\ត។
េយOងអនុវតv េWលនេXFយេនះេដOមwី@រMរ
និង
រកxyល់ពត
័ ៌5ន!តឹម!ត8វែដល
ផG ល់េhយមក|ងេយOងខjKំ
របស់5}ស់ប័ណ~សន•y€ប់រង
និងអតិថិជនេWលេ‚។
េយOងរƒពឹងទុកកJKង@រ„rCyល់ពត
័ ៌5នែដលFនផG ល់េhយមកនឹងមិន5ន@រប…†ញេg
យ Wiន@រអនុˆ‰តេឡOយ។ េយOងទទួ លq‹ល់@pពŒ កិច}របស់េយOងnក់ទងេNនឹង@រ!បមូ ល
រកxទុក ដំេណOរ@រ និង/ឬ @រេ!បO!Fស់ទិនU័យabល់ខc dនរបស់5}ស់ប័ណ~សន•y€ប់រង និង
អតិថិជនេWលេ‚។
ស!5ប់@រេ!បO!Fស់េស•កមi
និងផលិតផលរបស់េយOង
េgយpមរយៈ@រេសU Oសុំ
និងបណGឹងnមnរសំណង
@រេតpមទូ រស័ពb
@រសរេសរHqរ
អុីែម៉ល
និងទ!មង់ៃន@រទំrក់ទន
ំ ងេផtងៗេទ\ត
េgយសi ័!គចិតGកJKង@រផ’ ល់ទិនU័យពី|ងអU ក។
អU កhចបដិេសធមិនផG ល់េhយនូ វទិនU័យែដលFនេសU Oសុំ
េ!MះេយOងយល់C
•hចនឹង5ន@រyyំងដល់@រខិតខំរបស់េយOងកJKង@រផG ល់ជូននូ វេស•កមi ែដល5នគុណR
ពេN@ន់អUក។
D E5៉
នឹងមិនnមnរyល់ព័ត៌5នរបស់េTកអU កេបOសិនេTកអU ក!Wន់ែតចូ លេN@ន់!បព័ន”េវប
qយ ឬ5នេWលបំណងេផtងេទ\តេrះេទ លុះ!pែតេTកអU កចង់ទទួ លFននូ វផលិតផលឬ
េស•កមi របស់េយOង
ឬផG ល់ព័ត៌5នេgយសi ័!គចិត’េទOប5ន@រqកសួ រអំពីេWល@រណ៍របស់េTកអU ក
nក់ទងនឹងផលិតផល និងេស•កមi របស់េយOងែដលអU កចង់េ!បO!Fស់។
yល់@រផG ល់ព័ត៌5នឯកជនរបស់េTកអU ក
េយOងនឹងេធŒ O@ររកxទុក
និងែចក–យព័ត៌5នរបស់េTកអU កលុះ!pែត5ន@រ–ំFច់
េដOមwីបំេពញេWលបំណង
ែដល!សបpមេWល@រណ៍
ច—ប់ែដលhចអនុវត’ Fននិង
បទបwk‰ តិG។
D E5៉
អនុវតv វ Z„ន@រសនG ិសុខ@រMរyល់@រចូ លេNេgយWiន@រអនុˆ‰ត
ឬ@រចូ លេgយៃចដន˜
@រដំេណOរ@រ
@រលុបេ–ល
@រFត់បង់ឬ
េ!បO!Fស់
ែដលរ ួមបklល
m @រកំណត់ចូលរកទិនUន័យpម!បព័ន”េវបqយរបស់D E5៉
និង5ន@រ„rសុវត’ ិRពនូ វទិនUន័យែដលFនបklន
m មក។
ព័ត៌5នែដល!បមូ លFនែដលមិន–ំFច់នឹង!ត8វលុប
ឬបំa™ញេ–ល
េបOសិនព័ត៌5នេrះមិន!ត8វ@រ។
េWលនេXFយឯកជនRពេនះ!ត8វFនេធŒ O@រប…†ញេឡOងេgយD E5៉
ស!5ប់សកមi Rពលក់
និង@រផtពŒ ផxយេšកJKងទីផxរ
ែដលMក់ព័ន”េNនឹង@រ!បមូ លទិនUន័យ និង@រកត់!pទុក។
េWលនេXFយេនះផ’ ល់េhយអU កនូ វព័ត៌5នដូ ចH (១) @រ!បមូ លទិនUន័យabល់ខc dន (២)
@រេ!បOទិនUន័យabល់ខc dន
(៣)
@រែចករƒ ែលកទិនUន័យabល់ខc dន
(៤)

វ Z„ន@រកJKង@ររកxសិទ”ិabល់ខc dនរបស់អតិជន
(៥)
@រេ!បO!Fស់ទិនUន័យabល់ខc dនnក់ទិនេNនឹងអU កេផtងេទ\តែដលផ‹ ត់ផ‹ង់េgយេTកអU ក (៦)
ទីផxរទំrក់ទំនងេN@ន់េTកអU ក
(៧)
@រចូ លេN@ន់
@រែកតំវ ូរ
@រជំnស់
និង@រេសU Oសុំលុបេ–ល
ក៏ដូចHលក£ ណៈេផtងេទ\តែដលអU កhចេលOកេឡOង
Hសំនួរឬបˆ†nក់ទិនេNនឹងទិនUន័យabល់ខc dនរបស់អUកែដល!ត8វFន!គប់!គងេgយពួ កេយO
ង។
Hរ1បមូ លទិនJន័យLMល់ខN Oន
ព័ត៌@នLMល់ខN Oន
គឺHព័ត៌5នn ំង¥យ¦ែដលFនកត់!pេšកJKងលក£ ណៈ–ំFច់ឬ
មិន–ំFច់
ែដលកំណត់អតG សˆ‰ណរបស់អUក
េgយសមេហតុផល
និង!តឹម!ត8វចំេWលេ‚េហOយទិនUន័យn ំងអស់!ត8វFនរកxទុកHព័ត៌5ន
ឬេšេពលេយOងចង់ែសŒ ងរកព័ត៌5នabល់ខc dន
េយOងhចបklល
m ទិនUន័យ•នឹងប…†ញអត’ សˆ‰ណរបស់អUក។
HររកRព័ត៌@នLMល់ខN OនេSយស@Tត់
សំេ‚េNេលOព័ត៌5នabល់ខc dនnក់ទងេNនឹង
១
.ពូ ជqសន៏ េដOមកំេនOត qvនRព!គ§ qរ hយុ ពណ៌សមw
# រ និង qសr ទសtនៈវ ZḦ
ឬទំrក់ទំនងនេXFយ
២.
សុខRព
@រអប់រƒ
សិទ”ិេសi ORព
ជី វ Zតផc វm េភទ
ចំេMះបទេលi Oសែដល!ត8វFន!ប!ពឹត’
ឬេ–ទ!ប@ន់េgយWiនភសªKpង
គឺ!ត8វេFះបង់េ–លនិង
Wiន!បសិទ”ិRព
ឬ@ត់េnសេNpមផc វm ច—ប់
និង
៣.
@រេចញច—ប់េgយRUក់…ររg«ភិFលេNេលO@រ!ប!ពឹត’
ប៉ុែនG មិន5ន@រកំណត់Hក់Tក់
េលខទំrក់ទំនង
សនិG សុខសង‹ ម
មុនឬេ!@យេពល
pមgនសុខRព
hHIប័ណ~
ឬ@របដិេសធរបស់ខc dន @រពន•េពល ឬដកហូ ត និង@រយកពន” ។
ទិនUន័យabល់ខc dន ែដលេ!បO!Fស់េšទីេនះគឺសំេ‚េNេលO ព័ត៌5នabល់ខc dន!គប់!បេភទ។
(១). Hរកំណត់អត[ ស\]ណទូ េ^ និង ព័ត៌@នទំ`ក់ទំនង
េ¬iះរបស់អUក hសយg«ន អុីែម៉ល និង ព័ត៌5នលម- ិតទូ រស័ពb េភទ qvនRពhMពិMហ៌
qvនRព!គ§ qរ ៃថ® ែខ¯UំកំេនOត េលខសំ…ត់ qវgៃន@រអប់រƒ លក£ ណៈសមwត’ ិ @រេបOកបរ
និង កំណត់!pសកមi Rពេផtងៗ រ ូបថត !បវត’ ិ@រ…រ ជំrញ និងបទពិេqធន៏
hHIបណ~hជីព និងសម° ័ន”Rព ទំrក់ទំនងេN@ន់5}ស់បណ~សន•y€ប់រង @រ„ry€ប់រងឬ
អU កnមnរសំណង @លបរ Zេច± ទនិងមូ លេហតុៃន@រq™ប់ រងរបួ ស ឬ ពិ@រRព។
(២). េលខកំនត់ស@aល់េចញេSយdជរSeភិ&ល ឬ+Jក់gរ
េលខសនG ិសុខសង‹ ម េលខលិខិតឆ™ ងែដន េលខកំណត់ស5‹ល់ពន” gរ េលខអត’ សˆ‰ណេX„
េលខhHIបណ~េបOកបរ ឬ េលខhHIបណ~េផtងេទ\ត។
(៣). ព័ត៌@នហរ hi]វតjk និងគណនីលមm ិត
េលខ@តបង់!Fក់ េលខគណនីធrWរ និងគណនីលម- ិត !បវត’ ិឥណnននិង ពិន́Kឥណnន
!ទព˜សកមi ចំនូល េលខគណនី@បូ បេអឡិច!ត8និច និង ព័ត៌5នហរ Zk‰ វតµKេផtងេទ\ត។

(៤). opន+ពៃនជំងឺ និង opន+ពសុខ+ព

បច¶KបwនU Rព ឬ អតីតRពៃនyង@យ ឬផc វm ចិត’ qvនRពៃនជំងឺ qvនRពសុខRព
ព័ត៌5នរងរបួ ស ឬពិ@រRព @រអនុវត’ pមនិតិ វ Zធីេវជ¨ q·សG ទ5™ប់!ប–ំខc dន (ឧnហរណ៏៖
@រជក់F រ , ឬ@រេ!បO!Fស់េ!គºង!សវ »ង) ព័ត៌5នេវជ¨ បˆ¨ និង !បវត’ ិេវជ¨ q·សG ។
(៥). ព័ត៌@នស@Tត់េផuងេទvត
េšកJKងលក£ ខណ¼Hក់Tក់មួយ
េយOងទទួ លFននូ វព័ត៌5នស5®ត់អំពីស5ជិកRពសហជីពរបស់អUក
ជំេន½qសr
មតិនេXFយ
!បវត’ ិេវជ¨ q·ស’ របស់!គ§ qរ
ឬ
!បេភទែហtន។
េលOសពីេនះ
េយOងhចទទួ លFនព័ត៌5នអំពីកំណត់!p!ពហi ទណ¼ឬ!បវត’ ិ វ Z•ទរដ« បwេវណីរបស់អUកេšកJKងដំ
េណOរ@រៃន@រ@រMរ
@រែសŒ ងរក
និងេសុOបអេង¾ តេNេលO@រែក™ ងបន™ ំ។
េយOងhចទទួ លFននូ វព័ត៌5នស5®ត់n ំងេនះ !បសិនេបOHអU កសi ័!គចិត’នឹងផG ល់ជូន (ដូ ចH
ឯកqរេXងេNេលOេវជ¨ q·សG ព•Fល h!ស័យេNនឹងជំេន½qសrរបស់អUក)។
(៦). Hរថតសេមy ងzមទូ រស័ពM និងទំ`ក់ទនងេផuងៗេទvត
@រថតHសេម™ ងស!5ប់តំ¦ងរបស់េយOង និងRUក់…រទូ រស័ពb ឬែផU កេឆ™ Oយតបេផtងៗេទ\ត
pមរយៈ!បព័ន”ឌីជីថល
ឬេផtងេទ\តHមួ យនឹងតំ¦ង!ក #មហ៊ុន
ឬ!បតិបត’ ិ@រRគីទីបីៃនចំែនករបស់េយOង។
(៧). ព័ត៌@នែដលេធ€ •េ‚យgយ1សƒ លក„kងHរផ…ល់ផលិតផល និងេស†កម‡
លក£ ណៈសមwត’ ិ កំ រ Zតhយុបុគ‹លែដលអU កចង់„r េលខបណ~„ry€ប់រង និងnមnរសំណង
រយៈេពល„ry€ប់/ព័ត៌5នលម- ិតៃនេ!WះCUក់ មូ លេហតុៃន@រFត់បង់ មុនេពលេ!WះCUក់ឬ
េដOមេហតុFត់បង់ មុខ…រHrយកឬ ៃដគូ កមi សិទ”ិេផtងេទ\ត @រ!គប់!គងេšកJKងអង‹ Rព
និង„ry€ប់រងដៃទេទ\តែដលអU ក5ន។
(៨). ត1មBវHរទីផRរ និង Hរេឆy •យតបពីអតិថិជន
អU កhចប…†ញពីត!ម8វ@រទីផxររបស់អUក
@រ!បកួ ត!បែជងឬ
!ប8ម៉ូសិនស!5ប់@រលក់េផtងេទ\តៗ
ឬ@រេឆ™ OយតបេNនឹង@រសb ង់មតិេពញចិតGរបស់អតិថិជន។

–ំរ…Œន់

Hរេ1ប•1&ស់ទិនJន័យLMល់ខN Oន
D E5៉
េធŒ O@រ!បមូ លព័ត៌5ន¦ែដលMក់ព័ន”
ត!ម8វ@រ„ry€ប់រងរបស់អUក
េស•កមi ែដល5នគុណRពខ° ស់។

និង–ំFច់ស!5ប់
និងផG ល់េhយអU កនូ វផលិតផល

េšកJKងន័យេនះ
េWលបំណងHក់Tក់ែដលព័ត៌5នabល់ខc dនhច!ត8វFន!បមូ លFននិង
េ!បO!Fស់េgយD E5៉ និងទំrក់ទំនងរបស់េយOងដូ ច5នេš|ងេ!@ម៖
•

ផG ល់េhយនូ វ ផលិតផល និងេស•កមi េNេលOអŒី ែដលអU កFនចុះេ¬iះ (រ ួមបklល
m
ប៉ុែន’ មិនកំណត់ស!5ប់ @រ„ry€ប់រងនិង សុខRព)

HរែចករŠ ែលកព័ត៌@នLMល់ខN Oន
D E5៉ hចេធŒ OេhយទិនUន័យabល់ខc dនរបស់េTកអU កទំេនរស!5ប់៖

•

•

•

•

1ក 2មHរgររបស់េយ•ងេ‹ក„kង1ក 2មហ៊ុន
D E5៉
ទទួ លខុស!ត8វស!5ប់@រ!គប់!គង
និងសនិG សុខyល់@រចូ លរ ួមេ!បOទិនU័យabល់េលOខc dន។
@រចូ លេN@ន់
ទិនUន័យabល់ខc dនHមួ យនឹងD E5៉
គឺ5ន@ររ »តបនb ឹង
ស!5ប់បុគ‹ល¦ែដលFនចូ លេNែសŒ ងរកពត៌5នេWលបំណងhជីវកមi របស់េយOង។
HរŒ`d•ប់រងេផuងេទvត និង +គីែចកŽយ
េšកJKង@រសិកxពីែផU កទីផxរ
និង@រលក់ផលិតផល„ry€ប់រង
និងដំេណOរ@រnមnរសំណង
D E5៉
hចេធŒ Oេhយស!5ប់Rគីទីបីnញព័ត៌5នabល់ខc dនFន
ដូ ចH៖
អU ក„ry€ប់រងេផtងៗ
អU ក„ry€ប់រងបនG
ឈÁ dញក¦
G ល„ry€ប់រង
និង„ry€ប់រងបន’ និង អនG រ@រ ,េផtងេទ\ត និងRUក់…រ តំ¦ង–ត់pំង
អU កែចក–យ
ៃដគូ ទីផxរសហ@រ
qvប័នហិរk‰ វតµK
!ក #មហ៊ុនសន’ ិសុខ
និង
ី
ៃដគូ hជវកមi េផtងេទ\ត។
អJ កផ[ល់េស†កម‡ របស់េយ•ង
អU កផG ល់េស•កមi RគីទីបីែផU ក|ងេ!Â
5នដូ ចH៖
!ក #មហ៊ុនទូ រគមrគមន៏
អU កផG ល់េស•កមi ែផU កហិរk‰ វតµK
អង‹ RពMណិជ¨កមi េអឡិច!ត8និច
អU កជំrញែផU កេវជ¨ q·សG គណេនយ˜ករ អU កគណrតៃម™ សវនករ អU កជំrញ េម„វ ,
និង
អU កផG ល់េស•កមi េវជ¨ q·សG
អU កផG ល់េស•កមi ែផU កទំrក់ទំនងអតិថិជន
!បព័ន”ព័ត៌5នវ Zទ• (IT) អU កផG ល់េស•កមi ែផU កទទួ លេភIÃវ និងជំនួយ @រេFះពុម°
@រផtពŒ ផxយ ែផU កទីផxរ និងទីផxរ!q!Hវ និងអU កផG លេ់ ស•កមi ែផU ក វ ZRគ ធrWរ
វ Zទ•qvនែផU កហិរk‰ វតµK
|ងផG ល់េស•េhយគណនីរបស់េយOង
ែផU ករg«FលnមnរសំណងRគីទីបី
@រផG ល@
់ រ!គប់!គងឯកqរនិងរកxទុក
អU កេសុOបអេង¾ តែផU កnមnរសំណង អU កែកត!ម8វ អU កផG ល់ដំបូriនqងសង់ វ ZសŒ ករ
អU ក!ត§ តពិនិត˜
ែផU កផG ល់ដំបូriនគណៈវ Zនិឆ±័យ
អU កបកែ!ប
និងអU កផ‹ ត់ផ‹ង់Rគីទីបីែដល!សេដ\ងWU
និង
អU កផG ល់េស•កមi ែផU ក|ងេ!Â
ែដលជួ យដល់េយOងេដOមwីអនុវត’ សកមi Rពhជីវកមi របស់េយOង។
េgយqរែតលក£ ខណ¼សកលេTកៃនhជីវកមi របស់េយOង
ស!5ប់េWលបំណងែដលFនេរ\បyប់|ងេលO
េយOងhចេផb រ
ទិនUន័យabល់ខc dន
េNH!បព័ន”ផ́KកទិនUន័យ
ែដល5នទីpំងេš|ងេ!Â!បេទសកមÄKH។
េយOងhចេផb រព័ត5
៌ នHលក£ ណៈអនG រHតិេN@ន់ៃដគូ hជីវកមi របស់េយOង
អU កផG ល់េស•កមi
ៃដគូ hជីវកមi
និងរg«ភិFល
រ ÅhHIរធរqរ„រណៈអង‹ Rពn ំងេនះ!ត8វFនេWរព!បតិបត’ ិេWល@រណ៏ឯកជនR
ពេនះ ដូ ចែដលFនែចងកJKងេWល@រណ៏ែដលFនកំណត់។
‚••ធររSeភិ&ល និងៃដគូ +គីទីបី‘ក់ព័ន’នឹងសកម‡ +ពតុ”Hរ
D E5៉hចផG ល់ទិនUន័យabល់ខc dនHមួ យនឹង
រg«ភិFល
រ ÅhHIរធរqរ„រណៈ
(រ ួមបklល
m ប៉ុែនG មិនកំនត់េNនឹងតុT@រ
@រអនុវតv ច—ប់
hHIធរពន” gរ
RUក់…រេសុOបអេង¾ ត!ពហi ទណ¼)
ដំេណOរ@រៃន@រចូ លរ ួមច—ប់សុី វ ZលRគីទីបី
និង
គណេនយ˜កររបស់ពួកេគ សវនករ េម„វ , និងទី!បឹកx និងអU កតំ¦ងេផtងេទ\ត
ែដលសំ|ន់សំyប់ពួកេយOងេជ½Hក់និង សមរម˜ ក). េដOមwីអនុវត’ េNpមច—ប់
រ ួមបklល
m n ំងច—ប់េ!Â!បេទសេយOងផងែដរ ខ). អនុវត’ pមនិតិ វ Zធីៃនផc វm ច—ប់ គ).
េដOមwីេឆ™ OយតបេNនឹង@រេសU Oសរុំ បស់q„រណៈជន និង hHIធររg«ភិFលn ំងកJKង
និងេ!Â!ស #ក ឃ). េដOមwីអនុវត’ លក£ ខណ¼របស់េយOង ង). េដOមwី@រMរ!បតិបត’ ិ@រ
និងសកមi Rពេផtងេទ\តរបស់!ក #មហ៊ុន
ច).
េដOមwី@រMរសិទ”ិឯកជនRពសុវតv ិRពឬ!ទព˜សមwត’ ិរបស់េយOងនិង
/

•

•

ឬ!ក #មហ៊ុនរបស់េយOង
អU កឬអU កេផtងេទ\ត
ឆ).
េដOមwីអនុˆ‰តឱ˜េយOងយល់ដឹងពី@រែកបំFតែដល5នឬកំណត់@រខូ ច|តរបស់
េយOង។
+គីទីបីេផuងេទvត
េយOងhចែចក–យទិនUន័យabល់ខc dនHមួ យនឹង
អU កបង់!Fក់
អU កផG ល់េស•កមi សេ·…‹ះបrbន់
(អគ‹ ីភ័យ
ប៉ូ លិស
និង
េស•កមi បrbន់|ងែផU កេវជ¨ q·ស’ ) អU កលក់yយ ប¦
G ញេវជ¨ q·សG អង‹ @រ និង
អU កផG ល់េស•កមi !ក #មហ៊ុនដឹងជklន
m @រ ZXល័យឥណnន RUក់…រyយ@រណ៏ឥnន
និង
មនុសtេផtងេទ\តMក់ព័ន”នឹងឧបwត’ ិេហតុែដលHកមi វតµKៃនបណ’ឹងnមnរសំណង
ក៏ដូចHអU កទិញ
ឬRគីេផtងេទ\តេšកJKង@រេរ\បចំេឡOង វ Zញពិត!FកដឬែដលFនេសU OេឡOង
@ររ ួមបklល
m WU
លក់
@របrGក់ទុន
@រ–ត់pំង
@រេផb រ!Fក់ឬ!បតិបត’ ិ@រេផtងេទ\តែដលnក់ទងេNនឹងែផU កn ំងអស់ឬែផU ក¦មួ
យៃនhជីវកមi !ទព˜សកមi ឬRគហ៊ុនរបស់េយOង។
វ hŒនHរសន[ ិសុខ
BIMA នឹង–ត់ វ Z„ន@របេច} កេទស Physical និង វ Z„ន@រកJKង@រេរ\បចំ
ែដលសម!សប
pមច—ប់សGីពីសិទ”ិឯកជននិងសន’ ិសុខព័ត៌5ន។
សូ មេមp’!HបHពត៌5នCyល់@របklន
d ទិនUន័យpម!បព័ន”អុិនេធOេណត
ឬ!បព័ន”ផ́KកទិនUន័យ
គឺមិន5នសុវតv ិRពn ំង!ស #ងេrះេទ។
!បសិនេបOអUក5នេហតុផលកJKង@រេជ½Hក់Cyល់@រ!F!ស័យnក់ទងHមួ យេយOង
!ត8វFនស!មបស!ម§ ល
សូ មេមp’ជូ នHដំណឹងមក|ងេយOងHបrbន់pមរយៈ

customer.service@kh.milvik.com
អU កផG ល់េស•កមi នឹង!ប #ង!បយ័តUកJKង@រេ!ជOសេរ ,ស
ត!ម8វេhយេ!បO វ Z„ន@រសមរម˜េដOមwីរកx@រសម® ត់
Rព!តឹម!ត8វៃនទិនUន័យabល់ខc dនរបស់អUក។
•

•

សនG ិសុខ

និង
និង

ពត៌@នLMល់ខN •នរបស់បុគaលេផuងេទvត
!បសិនេបOអUកផ’ ល់ព័ត៌5នabល់ខc dនដល់ BIMA nក់ទងនឹងបុគ‹លេផtងេទ\ត ដូ ចH
អU កh!ស័យ
ឬអU កទទួ លផល
អU កយល់!ពម៖
ក).
ជូ នដំណឹងដល់បុគ‹ល5Uក់ៗអំពីខ™ឹមqរៃនេWល@រណ៍ឯកជនRពេនះ
ខ).
េដOមwីទទួ លFន@រ!ពមេ!ពÃង–ំFច់េNេលO @រ!បមូ ល @រេ!បO!Fស់ @រប…†ញ
និង@រេផb រព័ត៌5នabល់ខc dនអំពីបុគ‹ល5Uក់ៗ!សបpមេWល@រណ៍ឯកជនRពេនះ។
ឯកoរេ%ងេ^េល•Hរេធ€ •(Marketing)
េយOងនឹងផ’ ល់ឱ˜អU កនូ វឱ@សHក់Tក់មួយេដOមwីឱ˜េយOងដឹងពី
Preference
Marketing
របស់អUក។
អU កhចទំrក់ទំនងមកេយOងpមរយៈ
Customer.service@kh.milvik.com េដOមwីជូនពត៌5នមកេយOងពី Preference
Marketing របស់អUក ឬបដិេសធមិនទទួ ល@រទំrក់ទំនងទីផxររបស់េយOង។
េយOង5នេWលបំណងេដOមwីអនុវត’ pមសំេណOរបស់អUកេដOមwីបដិេសធកJKងលក£ ណៈែដ
លhចេធŒ OេNFន។
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