គោលការណ៍ស្ដីពីឯកជនភាពតាមអីនធឺណិតជាស្កលរបស្់

Herbalife

Nutrition
កែករែចុងក្រោយ៖ ថ្ងៃទី ៣០ កែមិងុនាឆ្នាំ ២០២០
ក្ោលោរណ៍ស្ដីពីឯែជនភាពរែស្់ Herbalife Nutrition
(“ក្ោលោរណ៍”) អនុវត្ត ចាំក្ ោះរែ ុមហន
ុ Herbalife International of
America, Inc. និងអងគ ភាពសាខា ែ៏ដូចជាអងគ ភាពែុរត្ស្មព ័នធ
រែស្់ែល ួនក្ៅទូ ទ ាំង ពិភពក្ោែកដលមានទាំនាែ់ទាំនង និងពឹងកអែ ែ
ក្លើក្ោលោរណ៍ក្នោះ។ ក្ោលោរណ៍ក្នោះអនុវត្ត ចាំក្ ោះ
ព័ត្៌មានទ ាំងអស្់កដលរែ ុមហុន Herbalife រែមូ លបានតាមរយៈរទពយ
ស្មបត្ត ិតាមអុីនធឺណិត្ និងែមម វ ិធី ចល័ត្នានារែស្់ែល ួន (“ក្េហទាំព័រ”)
ក្ៅក្ពលណាកដលក្ោលោរណ៍ស្ដីពីឯែជនភាពក្នោះរត្ូវបានែក្្ហោះ។
វវ ិែសាយ Herbalife Nutrition
មួ យចាំនួនែ៏ភាាែ់ក្ៅនឹងក្ស្ចែត ីជូនដាំណឹងស្ត ីពី
ឯែជនភាពតាមអុីនធឺណិត្ ជាែ់ោែ់ែនុងកដនដីរែស្់ែល ួនអងកដរ
កដលអាចរ ួមមានព័ត្៌មានែកនែ ម និងោរែក្ចេ ញព័ត្៌មានក្ដើមបី
កស្ែ ងយល់អាំពីត្រមូវោរែនុងរស្ ុែ។
ក្ោលោរណ៍ក្នោះែ៏អនុវត្ត អងកដរចាំក្ ោះព័ត្៌មានកដល Herbalife
Nutrition រែមូ លបានតាមរយៈវ ិធីសាស្រស្តមិនក្រែើអុីនធឺណិត្។
ក្លើែកលងកត្មានោរែញ្ជាែ់ក្អេងពីក្នោះ ក្ោលោរណ៍ក្នោះ
មិនអនុវត្ត ចាំក្ ោះោររែមូ ល
ឬោរក្រែើរបាស្់ព័ត្៌មានរែស្់អនែកចែចាយឯែរាជយ (“អន ែកចែចាយ”
ឬ “អន ែកចែចាយរែស្់រែ ុមហុន Herbalife”) រែស្់ Herbalife Nutrition
កដលអន ែកចែចាយក្នាោះរែមូ លបានក្ោយផ្ទាល់ពីអនែ
ឬពីរែភពក្អេងក្ទៀត្ក្រៅពី Herbalife Nutrition ក្នាោះក្ទ
លុោះរតាកត្ក្រោយមែមានោរ កចែចាយ និងរែាទុែក្ោយ Herbalife
Nutrition។
ក្ោលែាំណងថ្នក្ោលោរណ៍ស្ដីពីឯែជនភាពក្នោះេឺក្ដើមបីជូនដាំណឹងដល់
អន ែអាំពីរែក្ភទព័ត្៌មានកដលក្យើងអាចនឹងរែមូ ល
វវ ិធីកដលព័ត្៌មានទ ាំងក្នោះអាចនឹងយែក្ៅក្រែើរបាស្់ជាមួ យអន ែ
កដលអាចនឹងទទួ លព័ត្៌មាន ទ ាំងក្នោះ ជក្រមើស្រែស្់អនែទែ់ទងនឹង

ោររែមូ ល ោរក្រែើរបាស្់ និងោរកចែរំ កលែព័ត្៌មានទ ាំងក្នោះ។
ស្មត្ែ ភាពរែស្់អនែែនុងោរចូ លក្មើល និងកែព័ត្៌មានក្នោះ ែ៏ដូចជា
នីត្ិ វ ិធីស្ុវត្ែ ិភាពកដលក្យើងក្រែើ ក្ដើមបីោរ រព័ត្៌មានក្នោះ។
1. គតើព័ត៌មានដែល Herbalife Nutrition ប្បមូ លមានអវ ីខ្លះ?
Herbalife Nutrition ោែ់ែរមិត្ក្លើ
ោររែមូ លព័ត្៌មានផ្ទាល់ែល ួនរត្ឹមកត្អែ កី ដល ែ់ព័នធនឹងក្ោលែាំណង
ថ្នោររែមូ លមិនថាក្ោយផ្ទាល់ ឬតាមរយៈភាេី
ទីែីកដលត្ាំណាងឱ្យក្យើង ក្ហើយក្យើង
កត្ងកត្រែមូ ល ព័ត្៌មានផ្ទាល់ែល ួនក្ោយក្រែើមក្ធោបាយតាមអល វូ ចាែ់
និងរត្ឹមរត្ូវ ឱ្យរស្ែតាមយុតាតធិោរ
កដលរេែ់រេង ោររែមូ លព័ត្៌មានផ្ទាល់ែល ួន។
ព័ត៌មានដែលអន កផ្តល់ឱ្យគយើងគោយផ្ទាល់
ែនុងឱ្ោស្ក្អេងៗោន អន ែអាចអត ល់ព័ត្មា
៌ នក្ោយផ្ទាល់ក្ៅោន់
Herbalife Nutrition ដូ ចជានាមែល ួន និងនាមរត្ែូ ល អាស្យោានក្អញើ
ស្ាំែុរត្ ក្លែទូ រស្ពា អាស្យោានអុីកមល ព័ត្៌មានោត្ឥណទន
ព័ត្៌មានធនាោរ និងព័ត្៌មានជីវរែវត្ត ិ (រ ួមមានជាអាទិ៍ ថ្ងៃ កែឆ្នាំ
ែាំក្ណើត្ និងសាែនភាពអា ហ៍ពិ ហ៍)។ ឧទហរណ៍
អន ែអាចអតល់ឱ្យក្យើងនូ វព័ត្៌មានក្ៅក្ពលក្រែើក្េហទាំព័រ
ឬក្ៅក្ពលោាយជាអន ែកចែចាយ ឬស្មាជិែកដលក្ពញចិត្ត
(“ស្មាជិែកដលក្ពញចិត្ត”) រែស្់រែ ុមហុន Herbalife។
រែស្ិនក្ែើអនែមិនអតល់ឱ្យ ក្យើងនូ វព័ត្៌មានកដលក្យើងបានក្ស្ន ើស្ុាំក្ទ
ែនុងែរណីមួយចាំនួន ក្យើងនឹងមិនអាចអត ល់ជូនអន ែនូ វក្ស្វាែមម
កដលអន ែបានក្ស្ន ើស្ុាំក្នាោះក្ទ។
រែស្ិនក្ែើអនែែក្ចេ ញព័ត្៌មានឱ្យក្យើងដឹងអាំពីព័ត្៌មានណាមួ យរែស្់ែុ
េគ លមានែ់ក្ទៀត្ ក្យើងត្រមូវឱ្យអន ែក្ស្ន ើស្ុាំោរយល់រពមស្មរស្ែ
ពីែុេគលក្នាោះ ក្ដើមបីក្ធែ ើោរែក្ចេ ញព័ត្៌មានក្នោះដល់ក្យើង។
ព័ត៌មានអំពីឧបករណ៍របស្់អនក និងការគប្បើប្ាស្់ វ ិបសាយរបស្់អនក

ក្យើងអាចនឹងរែមូ លព័ត្៌មានមួ យចាំនួនក្ោយស្ែ ័យរែវត្ត ិ
ដូ ចជាអាស្យោានពិធីោរអុីនធឺណិត្ (IP) រែក្ភទែមម វ ិធីរុែរែ
អន ែអត ល់ក្ស្វាអុីនធឺណិត្ (ISP) ទាំព័រែចជន
ូ ែនត /ចាែក្ចញ
រែព័នធរែត្ិែត្ត ិោរ រតាោលែរ ិក្ចេ ទ/ក្ពលក្វោ ស្ែមម ភាពក្រែើ
ក្េហទាំព័ររែស្់អនែ (កដលរ ួមមាន ែា ឹមសារក្េហទាំព័រកដលអន ែក្មើល
ចលនាែណដុរ ោរចុចែណដុរ ោរចុច ោរអូ ស្
និងព័ត្៌មានកដលអន ែក្មើល) និង/ឬទិននន័យចរនត ថ្នោរចុច
ស្រមាែ់ក្ោលែាំណងដូ ចជាោរវ ិភាេនិនានោរ ោររេែ់រេងក្េហទាំព័រ
ោរកែលមែ មុែ្រ និងែា ឹមសារថ្នក្េហទាំព័រ ែ៏ដូចជាពរងឹង
លែខ ែណឌរែស្់ក្យើងអងកដរ។ ក្យើងក្រែើែក្ចេ ែ វ ិទោ
អុីនធឺណិត្ស្ត ង់ោរដូ ចជាែូ េី ែមម វ ិធីរត្ួ ត្ពិនិត្យ
ស្ែមម ភាពក្លើអុីនធឺណិត្ (web beacons) ោរចាែ់អាយវេគ
ក្ ើង វ ិញ/ោរងត្ក្អរែង់ និងែក្ចេ ែ វ ិទោរស្ក្ដៀងោន
ក្ដើមបីរែមូ លព័ត្៌មានក្នោះដូ ចកដលបានពនយល់ខាងក្រោមក្ៅែនុងកអន ែ
ស្ដ ីពីែូេី។
ក្យើងែ៏អាចនឹងរែមូ លព័ត្៌មានចាស្់ោស្់អាំពីទីតាាំងរែស្់អនែ
ដូ ចជាែូ អរក្ោក្ន GPS រែស្់ឧែែរណ៍ ចល័ត្
ព័ត្៌មានែក្្គលក្ស្វាទូ រស្ពា និង/ឬស្ញ្ជា WiFi រែស្់អនែ។ Herbalife
Nutrition អាចនឹងក្រែើរបាស្់ ព័ត្៌មានក្នោះ
ក្ដើមបីក្ធែ ើឱ្យែទពិក្សាធន៍ផ្ទាល់ែល ួនរែស្់អនែមានទាំនាែ់ទាំនង
នឹងោរក្រែើរបាស្់ក្េហទាំព័រ, Nutrition Clubs ឬអលិត្អល
និងក្ស្វាែមម ក្អេងក្ទៀត្រែស្់ Herbalife Nutrition។
រែស្ិនក្ែើអនែមិនចង់ឱ្យ Herbalife Nutrition រែមូ ល
និងក្រែើរបាស្់ព័ត្៌មានអាំពីទីតាង
ាំ ភូ មិសាស្រស្តជាែ់ោែ់រែស្់អនែក្ទ
អន ែអាចែិទដាំក្ណើរោរមុែ្រទីតាាំងក្ៅក្លើ
ឧែែរណ៍រែស្់អនែបាន។ ពិនិត្យក្មើលោរែាំណត្់ក្ដើមពីរែ ុមហុនអលិត្
ឧែែរណ៍រែស្់អនែស្រមាែ់រក្ែៀែក្ធែ ើដូក្ចន ោះ។
ព័ត៌មានមកពីប្បភពភាគីទីបី
ក្យើងអាចនឹងទទួ លបានព័ត្៌មានែកនែ មអាំពីអនែមែពីរែភពសាធារ
ណៈ និងរែភពកដលមានក្លើទីអារ
ែ៏ដូចជាភាេីទីែីក្អេងក្ទៀត្អងកដរ។

អន ែកចែចាយែ៏អាចនឹងកចែរំ កលែព័ត្៌មានអាំពីអនែជាមួ យនឹង
Herbalife Nutrition បានអងកដរ។
រែស្ិនក្ែើអនែចូ លក្រែើក្ស្វាែមម រែស្់ភាេីទីែីដូចជា Facebook, Google
ឬ Twitter តាមរយៈក្េហទាំព័រ ក្ដើមបីចូលក្េហទាំព័រ ឬក្ដើមបី
កចែរំ កលែព័ត្៌មានអាំពីែទពិក្សាធន៍រែស្់អនែ
ក្ៅក្លើក្េហទាំព័រជាមួ យែុេគលដថ្ទក្ទៀត្
ក្យើងអាចនឹងរែមូ លព័ត្៌មានពីក្ស្វាែមម រែស្់ភាេីទីែីទ ាំងក្នោះ។
ក្យើងអាចនឹងរ ួមែចចល
ូ នូ វព័ត្៌មានទ ាំងអស្់កដលក្យើងរែមូ ល
និងទទួ លបានអាំពអ
ី ន ែ ទ ាំងក្ៅក្លើអុីនធឺណិត្ និងក្ៅក្រៅអុីនធឺណិត្
ក្ហើយក្រែើ ឬែក្ចេ ញព័ត្៌មានក្នាោះ
តាមរក្ែៀែកដលបានពណ៌នាក្ៅែនុងក្ោលោរណ៍ ស្ដ ីពី
ឯែជនភាពក្នោះ។
ក្យើងែ៏អាចនឹងទទួ លបានរែក្ភទព័ត្មា
៌ នផ្ទាល់ែល ួនដូ ចខាងក្រោមអាំ
ពីអនែពីអនែកចែចាយរែស្់ក្យើងក្ោយកអែ ែក្លើអែីកដលអន ែក្រជើស្ក្រ ើស្ែនុ
ងោរអត ល់ជូនពួ ែក្េដូ ចជា៖ ក្្មោះ ព័ត្៌មានទាំនាែ់ទាំនង
ព័ត្៌មានែង់របាែ់ និងព័ត្៌មានអាំពីស្ែ
ុ ភាព (រ ួមមានជាអាទិ៍ែមព ស្់
ទមៃ ន់ ស្នា ស្េន៍មា៉ាស្រាងោយ (BMI))។
2. គតើ Herbalife Nutrition គប្បើប្ាស្់ព័ត៌មានរបស្់ខ្្ញំយ៉ាងែូ ចគមដ ច?
ក្យើងក្រែើរបាស្់ព័ត្៌មានកដលក្យើងរែមូ លអាំពីអនែស្រមាែ់ក្ោលែាំណង
ក្អេងៗោនរ ួមមាន៖ អតល់ជូនអន ែនូ វអលិត្អល ក្ស្វាែមម
និងោរោាំរទកដលអន ែក្ស្ន ើស្ុាំ។ ដាំក្ណើរោររែត្ិែត្ត ិោរ និងដឹែជចជន
ូ
ោរែញ្ជាទិញរែស្់អនែ។ ោរក្ធែ ើទាំនាែ់ទាំនងជាមួ យអន ែអាំពីេណនី
ឬរែត្ិែត្ត ិោររែស្់អនែ ោរផ្ទាស្់ែតរូ ក្ោលោរណ៍រែស្់ក្យើង
និងែញ្ជហរដា បាលក្អេងៗក្ទៀត្ ឬស្ាំណួរ និងមត្ិក្ោែល់រែស្់អនែ។
ក្ដើមបីកស្ែ ងយល់ពី ចាំណាែ់អារមម ណ៍រែស្់អនែឱ្យោន់កត្ចាស្់ជាងមុន
ក្ដើមបីអតល់ឱ្យអន ែនូ វព័ត្៌មានអេពែ អាយ ែា ឹមសារ ែ់ព័នធ ោរស្ា ង់មត្ិ
ែរមងស្ាំណួរ និងឯែសារក្អេងក្ទៀត្។ កែលមែ អលិត្អល ក្ស្វាែមម
និងរែត្ិែត្ត ិោររែស្់ក្យើង និងក្ដើមបី
ធានាបាននូ វោរអនុក្ោមតាមក្ោលោរណ៍ វវ ិធាន
និងចាែ់រែស្់រែ ុមហុន ឬក្ៅក្ពលក្យើង
ក្ជឿជាែ់ថាជាោរចាាំបាច់ក្ដើមបីោរ រ អនុវត្ត ឬោរ រស្ិទធិរស្ែចាែ់

ស្ិទធិឯែជន ស្ុវត្ែ ិភាព ឬរទពយស្មបត្ត ិ រែស្់ែល ួនក្យើងផ្ទាល់
និងរទពយស្មបត្ត ិរែស្់អនែដថ្ទក្ទៀត្។
ក្យើងែ៏ក្រែើព័ត្៌មានក្នោះក្ដើមបីអដល់ស្ុពលភាពចាំក្ ោះោរលែ់កដលបាន
ក្ធែ ើក្ ើងក្ោយអន ែកចែចាយរែស្់រែ ុមហុន Herbalife
មានភាពរត្ឹមរត្ូវ ក្ដើមបីជួយ អន ែកចែចាយរែស្់រែ ុមហុន Herbalife
ែនុងោរកស្ែ ងរែ ក្ធែ ើទាំនាែ់ទាំនង និងក្អា ៀងផ្ទាត្់ភាពរត្ឹមរត្ូវរែស្់
អត្ិងិជនក្ៅែនុងរែព័នធរែស្់ក្យើង
ែ៏ដូចជាស្រមាែ់ក្ោលែាំណងអនុក្ោមភាពថ្ន Herbalife Nutrition។
Herbalife Nutrition ឬភាេីទែ
ី ី កដលទទួ លបានោរអនុញ្ជាត្រែស្់ែល ួន
អាចនឹងទែ់ទងក្ៅអន ែក្ោយផ្ទាល់
ស្រមាែ់ក្ោលែាំណងទ ាំងក្នោះក្ោយក្រែើ វ ិធីទាំនាែ់ទាំនងក្អេងៗោនកដល
មានពណ៌នាក្ៅខាងក្រោម។
Herbalife Nutrition ែ៏អាចនឹងក្រែើរបាស្់ព័ត្៌មានក្នោះ
ក្ដើមបីោាំរទដល់រែត្ិែត្ដ ិោរថ្នភាពជាស្មាជិែ កដលក្ពញចិត្ត
និងភាពជាអន ែកចែចាយ និងក្ដើមបីរែាឱ្យមុែ្រថ្នកអនោរលែ់
និងកអនោរទីអារ រែស្់រែ ុមហុន Herbalife មានដាំក្ណើរោររត្ឹមរត្ូវ។
ឧទហរណ៍ ព័ត្៌មានអាំពីភាពជាស្មាជិែកដលក្ពញចិត្ត
អាចនឹងរត្ូវបានក្រែើក្ដើមបីោាំរទ េណនា
និងតាមោនោរែចចុោះត្ថ្មា អលិត្អលរែស្់អនែ និងក្ដើមបីអតល់
ឱ្យអន ែនូ វព័ត្៌មានអាំពីោរអេពែ អាយពិក្ស្ស្ៗ។
ព័ត្៌មានអាំពីអនែកចែចាយរែស្់រែ ុមហុន Herbalife
អាចនឹងរត្ូវបានក្រែើក្ដើមបីោាំរទ េណនា និងតាមោនោរែចចុោះត្ថ្មា
របាែ់ចាំណូល និងរបាែ់រ្ែន់ ក្ដើមបីក្ចញោរទូ ទត្់ និង
រាយោរណ៍អាំពីរបាែ់ចាំណូលក្ៅអាជាញធរពនធ ោរ អត ល់ោរែណតុោះែណា
ត ល
និងធានាបាននូ វអនុក្ោមភាពតាមចាែ់ជាធរមាន និងក្ោលោរណ៍
េក្រមាង និងែិចេរពមក្រពៀងរែស្់រែ ុមហុន កដលរ ួមមាន ែយស្ុាំ
និងែិចេរពមក្រពៀងភាពជាអន ែកចែចាយ។
ក្យើងអាចរែាទុែព័ត្៌មានរែស្់អនែែនុងែរណីចាាំបាច់ែនុងោរ៖
អត ល់ជូនក្ស្វាែែមម ដល់អនែ ែាំក្ពញ
ក្ស្ចែត ីរត្ូវោរអាជីវែមម រស្ែចាែ់ក្អេងក្ទៀត្ ដូ ចជាោររែាឱ្យមុ
ែ្រថ្នកអនោរលែ់ និងទីអារមាន ដាំក្ណើរោររត្ឹមរត្ូវ។
ែាំក្ពញតាមអនុក្ោមភាព និងោត្ពែ ែិចេអល វូ ចាែ់រែស្់ក្យើង
និងក្ដើមបីក្ោោះរសាយវ ិវាទ ែ៏ដូចជាពរងឹងែិចេរពមក្រពៀងរែស្់ក្យើង

កដលរ ួមមានែិចេរពមក្រពៀងភាពជាកចែចាយ។
3. គតើ Herbalife Nutrition
ដចករំ ដលកព័ត៌មានរបស្់ខ្្ញំជាមួ យអន កណា?
ប្ក ុមហនបប្តស្មព ័នធ និងដែគូ
ក្យើងអាចនឹងកចែរំ កលែព័ត្៌មានផ្ទាល់ែល ួនណាមួ យកដលបានពណ៌នា
ខាងក្លើក្ៅែនុងកអនែទី 1 ជាមួ យ រែ ុមហុនែុរត្ស្មព ័នធរែស្់ក្យើង
(រែ ុមហុនកដលរេែ់រេង រេែ់រេងក្ោយ ឬស្ែ ិត្ក្រោមោររេែ់រេងរ ួម
ជាមួ យ Herbalife Nutrition) ែ៏ដូចជាក្រជើស្ក្រ ើស្ថ្ដេូ នានា ។
ឧទហរណ៍ពីរក្ែៀែកដលអងគ ភាពទ ាំងក្នោះអាចនឹងក្រែើរបាស្់ព័ត្៌មានរែ
ស្់អនែរ ួមមានោរពោែរណ៍អាំពីចាំណាែ់អារមម ណ៍រែស្់អនែ
និងអត ល់ជូនអន ែនូ វ ោរអតល់ជូនពិក្ស្ស្ៗ ោរែចចុោះត្ថ្មា
ោរអាយ ណិជាែមម និងោរអដ ល់ជូនក្អេងក្ទៀត្។
អន កលក់ និងអន កផ្តល់គស្វាកមម
ក្យើងអាចនឹងកចែរំ កលែព័ត្៌មានផ្ទាល់ែល ួនណាមួ យកដលបានពណ៌នា
ខាងក្លើក្ៅែនុងកអនែទី 1 ជាមួ យ អន ែលែ់
និងអន ែអតល់ក្ស្វាែមម កដលែាំក្ពញមុែ្រតាងនាមឱ្យក្យើង។
ឧទហរណ៏ថ្នមុែ្រកែែក្នោះ រ ួមមានោរែាំក្ពញោរែញ្ជាទិញ
ោរដឹែជចជន
ូ ែចេ ែ់ មុែ្ររេែ់រេងអុីកមល
ដាំក្ណើរោរទូ ទត្់ោត្ឥណទន ោរអត ល់ក្ស្វាែមម ដល់អត្ិងិជន
និងស្រមាែ់ោររសាវរជាវទីអារ។ អន ែលែ់ និងអន ែអត ល់ក្ស្វាែមម រត្ូវកត្
ចាត្់កចងព័ត្៌មានផ្ទាល់ែល ួនរែស្់អនែរស្ែក្ៅតាមក្ស្ចែដ ីកណនាាំរែស្់
Herbalife Nutrition និងរត្ូវបាន ហាមឃាត្់មិនឱ្យក្រែើរបាស្់ ឬែក្ចេ ញ
ព័ត្៌មានផ្ទាល់ែល ួនរែស្់អនែស្រមាែ់ក្ោលែាំណងក្អេងក្ទៀត្ក្ ើយ។
អន កដចកចាយឯករាជយរបស្់ប្ក ុមហន Herbalife
រែស្ិនក្ែើអនែជាអន ែកចែចាយ ជាស្មាជិែកដលក្ពញចិត្ត
ឬជាអត្ិងិជនរែស្់រែ ុមហុន Herbalife
ក្យើងអាចនឹងកចែរំ កលែព័ត្៌មានរែស្់អនែជាមួ យអន ែកចែចាយក្អេង
ក្ទៀត្រែស្់រែ ុមហុន Herbalife រ ួមមានជាអាទិ៍

ជាកអន ែថ្នរបាយោរណ៍តាមលាំោែ់លាំក្ោយកដលមានព័ត្៌មាន
(ដូ ចជាក្្មោះ ព័ត្៌មាន ទាំនាែ់ទាំនង ែរមិត្ ឬឋានៈ ែ៏ដូចជាែរ ិមាណ
និងស្ែ ិត្ិថ្នោរលែ់) អាំពីអនែកចែចាយក្អេងក្ទៀត្ និង
ស្មាជិែកដលក្ពញចិត្តក្ៅែនុងែណា
ដ ញថានែ់ក្រោមរែស្់អនែកចែចាយរ
ែស្់រែ ុមហុន Herbalife។ (សាែែ័នថានែ់ក្រោមមានអន ែកចែចាយ
និងស្មាជិែកដលក្ពញចិត្តទ ាំងអស្់កដល ទទួ លបានោរឧែត្ែ មភពី
អន ែកចែចាយពិក្ស្ស្ក្ោយផ្ទាល់ ក្ហើយជាលទធ អល ែុេគល
ក្អេងក្ទៀត្ទ ាំងអស្់កដលទទួ លបាន
ោរឧែត្ែ មភពីអនែកចែចាយជាែនត ែនាាែ់តាមថានែ់។)
ែនុងែរមិត្កដលរបាយោរណ៍តាមលាំោែ់លាំក្ោយមានទិននន័យពីែុេគល
កដលក្ៅក្រៅស្ហរដា អាក្មរ ិែ ក្យើងបានចាត្់ វ ិធានោរស្មរស្ែ
ក្ដើមបីោរ រទិននន័យរស្ែតាមចាែ់ជាធរមាន។ របាយោរណ៍តាម
លាំោែ់លាំក្ោយរត្ូវបានអតល់ជូនអន ែកចែចាយោ៉ាងស្មាៃត្់ែាំអុត្
និងស្រមាែ់ក្ោលែាំណងកត្មួ យេត្់ក្ដើមបី
ោាំរទដល់អនែកចែចាយែនុងោរអភិវឌ្ឍអាជីវែមម ក្ៅ Herbalife
Nutrition រែស្់ពួែក្េែកនែ មក្ទៀត្ កដលរ ួម ទ ាំងោរក្រែើរបាស្់ឧែែរណ៍
និងក្វទិោទីអារ។
ក្យើងអាចនឹងកចែរំ កលែព័ត្៌មានរែស្់អនែជាមួ យអន ែកចែចាយ
ក្ដើមបីអតល់ជូន និងអដល់ឱ្យអន ែនូ វអលិត្អល និងក្ស្វាែមម
ក្ហើយអន ែកចែចាយទ ាំងក្នោះអាចនឹងកចែចាយព័ត្៌មានរែស្់អនែែនត
ក្ទៀត្ដូ ចកដលបាន ពណ៌នាក្ៅែនុងក្ោលោរណ៍ស្ដីពី
ឯែជនភាពរែស្់ពួែក្េ។ ឧទហរណ៍
រែស្ិនក្ែើអនែក្រែើក្េហទាំព័ររែស្់ក្យើង មួ យចាំនួនដូ ចជា
GoHerbalife.com និងក្េហទាំព័ររែែួ ត្រែកជងស្ត ីពីោរ
ស្រមែទមៃ ន់រែស្់ក្យើង (herbalifewlc.com)
ព័ត្៌មានរែស្់អនែអាចនឹងរត្ូវបានកចែរំ កលែជាមួ យអន ែកចែចាយមាន
ែ់ ឬក្រចើនកដល ែាំពុងែក្រមើក្ស្វាែមម ក្េហទាំព័រទ ាំងក្នាោះ។
រស្ក្ដៀងោនក្នោះកដរ រែស្ិនក្ែើអនែចូ លរ ួមក្ៅែនុង Nutrition Club
ក្យើងអាចនឹងកចែរំ កលែព័ត្៌មានរែស្់អនែជាមួ យអន ែកចែចាយណា
មានែ់កដលែាំពុងដាំក្ណើរោរ Nutrition Club ក្នោះ។
ក្យើងែ៏អាចនឹងកចែរំ កលែព័ត្៌មានរែស្់អនែជាមួ យអន ែកចែចាយអង
កដរក្ដើមបីឱ្យពួ ែក្េអាចអតល់ជូនអន ែនូ វែទពិក្សាធន៍ផ្ទាល់ែល ួនែកនែ ម
ដូ ចជាោរកណនាាំអលិត្អល និងក្ស្វាែមម កដល ែ់ព័នធនឹងអន ែែាំអុត្។

អន ែកចែចាយរែស្់រែ ុមហុន Herbalife
កដលទទួ លបានព័ត្៌មានរែស្់អនែរត្ូវក្ោរពតា លែខ ែណឌថ្ន
ែិចេរពមក្រពៀងភាពជាអន ែកចែចាយរែស្់ពួែក្េ និងែិចេស្នោ
ោរ រទិននន័យ និងឯែជនភាពកដលមាន ក្ៅែនុងក្នាោះ។
អន ែកចែចាយមួ យចាំនួនទ ាំងក្នោះអាចមានមូ លោានក្ៅែនុងែណា
ដ
រែក្ទស្កដលមិនអតល់ែរមិត្ ោរ រឯែជនភាពដូ ចោន ឬរែហាែ់
រែកហលោនដូ ចមានក្ៅែនុងរែក្ទស្រែស្់អនែក្នាោះក្ទ។
រែស្ិនក្ែើអនែដាំក្ណើរោរ Nutrition Club
ក្យើងអាចនឹងកចែរំ កលែទីតាាំងរែស្់ Club ក្នាោះជាមួ យស្មាជិែ
កដលក្ពញចិត្ត អត្ិងិជន និងអន ែកចែចាយក្អេងក្ទៀត្រែស្់រែ ុមហុន
Herbalife។
ការបគចេញព័ត៌មានប្ស្បចាប់ និងអនគោមភាព
ក្យើងែ៏អាចនឹងែក្ចេ ញព័ត្៌មានរែស្់អនែអងកដរ៖
តាមោរត្រមូវក្ោយចាែ់ េឺក្ដើមបីអនុវត្ត តាមដីោ ក្ោោះក្ៅ
នីត្ិ វ ិធីចាែ់
ឬនីត្ិ វ ិធីចាែ់រស្ក្ដៀងោនកដលរ ួមមានោរែក្ចេ ញព័ត្៌មាន
ដល់ស្វនែរភាេីទីែីកដល ទទួ លបានោរអនុញ្ជាត្
ឬក្ៅក្ពលកដលក្យើងមានជាំក្នឿក្ជឿជាែ់ថាោរែក្ចេ ញព័ត្៌មាន
ក្នាោះេឺមាន ភាពចាាំបាច់ក្ដើមបីោរ រស្ិទធិរែស្់ក្យើង
ោរ រស្ុវត្ែ ិភាពរែស្់អនែ ឬស្ុវត្ែ ិភាពរែស្់ែុេគលដថ្ទក្ទៀត្ ក្ដើមបី
ក្ស្ុើែអក្ងេ ត្ ឬោរ រោរលួ ចែនា ាំ ឬក្ដើមបី
ក្្ា ើយត្ែក្ៅនឹងស្ាំក្ណើរែស្់រោាភិបាល។
ីវកមម
ែំគណើរផ្ទលស្់បតរអាជ
ូ
ក្យើងអាចនឹងកចែរំ កលែព័ត្៌មានរែស្់អនែ រែស្ិនក្ែើ Herbalife
Nutrition មានោររ ួមែចចល
ូ ោន ោរទិញ ឬលែ់ ឬក្អា ររទពយស្ែមម
ឬែនុងែរណីែេ័យធនកដលទាំនងជាមិន្យក្ែើត្ក្ ើងក្ ើយ។
ភាគីគផ្េងគទៀតដែលមានការយល់ប្ពមពីអនក
ែកនែ មពីក្លើោរកចែរំ កលែកដលបានពណ៌នាក្ៅែនុងក្ោលោរណ៍ស្ដីពី
ឯែជនភាពក្នោះ ក្យើងែ៏អាចនឹង
កចែរំ កលែព័ត្៌មានអាំពីអនែជាមួ យភាេីទីែីស្រមាែ់ក្ោលែាំណងក្អេង

ក្ទៀត្កដលបានែក្ចេ ញព័ត្៌មាន
ដល់អនែក្ៅក្ពលកដលក្យើងរែមូ លព័ត្៌មាន ឬរស្ែតាមោរយល់រពម
ឬោរកណនាាំរែស្់អនែ។
4. គតើ Herbalife Nutrition គធវ ើទំនាក់ទំនងជាមួ យខ្្ញំយ៉ាងែូ ចគមត ច?
Herbalife Nutrition អាចនឹងរបារស្័យទែ់ទង
ជាមួ យអន ែតាមរយៈអុីកមល ស្ាំែុរត្ថ្រែស្ណីយ៍ ទូ រស្ពា សារ
ឬមក្ធោបាយក្អេងក្ទៀត្ជារែចាាំក្ដើមបីអតល់ជូនអលិត្អល
និងក្ស្វាែមម កដលបានក្ស្ន ើស្ុាំ និង/ឬ ែ់ព័នធនឹងែញ្ជហកដលទែ់ទង
នឹងអាជីវែមម រែស្់រែ ុមហុន Herbalife រែស្់អនែ
(រែស្ិនក្ែើអនែជាអន ែកចែចាយ)។
ក្ដើមបីអដល់ស្ុពលភាពក្លើោរលែ់ក្ៅឱ្យអត្ិងិជនមានភាពរត្ឹមរត្ូវ
Herbalife Nutrition អាចនឹង ទាំនាែ់ទន
ាំ ងជាមួ យអន ែតាមរយៈអុីកមល
ស្ាំែុរត្ថ្រែស្ណីយ៍ ទូ រស្ពា សារ ឬមក្ធោបាយក្អេងក្ទៀត្ជារែចាាំ
(រែស្ិនក្ែើអនែជាអត្ិងិជន)។
ក្លើស្ពីក្នោះក្ទៀត្ អន ែអាចនឹងទទួ លបានព័ត្៌មានមដ ងមាេល
អាំពីអាជីវែមម អលិត្អល ក្ស្វាែមម ែិចេរពមក្រពៀងពិក្ស្ស្រែស្់
Herbalife Nutrition និង Herbalife Family Foundation តាមរយៈ
មក្ធោបាយទាំនាែ់ទាំនងក្អេងៗដូ ចកដលបានក្រៀែរាែ់ខាងក្លើ។
អន ែកចែចាយ និងស្មាជិែកដលក្ពញចិត្ត រែស្់រែ ុមហុន Herbalife
អាចនឹងរេែ់រេងក្លើោរក្ធែ ើទាំនាែ់ទាំនងជាែ់ោែ់ក្ៅែនុងមជឈមណឌល
ជាវ MyHerbalife រែស្់ពួែក្េ។ ក្លើស្ពីក្នោះក្ទៀត្
អន ែអាចនឹងរេែ់រេងក្លើរែក្ភទថ្នោរក្ធែ ើទាំនាែ់ទាំនងទ ាំង
ក្នោះក្ោយក្ធែ ើតាមោរកណនាាំកដលមានក្ៅែនុងកអន ែទាំនាែ់ទាំនង
ឬក្ោយទែ់ទងមែក្យើងតាមក្លែ
866-866-4744។
5. គតើព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្ល ួនរបស្់ខ្្ញំមានស្វតថ ិភាពដែរឬគទ?
ក្យើងចាត្់ វ ិធានោរស្មរស្ែ
ក្ដើមបីធានាថាព័ត្៌មានផ្ទាល់ែល ួនកដលក្យើងរែមូ លអាំពីអនែ ក្ៅកត្មាន
ភាពរត្ឹមរត្ូវ ទន់ក្ពលក្វោ និងមានស្ុវត្ែ ិភាព។ េួ រឲ្យសាដយ

ោមនោរែចជន
ូ ទិននន័យតាមអុីនធឺណត្
ិ ណាអាចរត្ូវបានធានាថាមាន
ស្ុវត្ែ ិភាព 100% ក្នាោះក្ទ ក្ហើយក្ទោះែីជាក្យើងពោោមោរ រព័ត្៌មាន
ផ្ទាល់ែល ួនរែស្់អនែែ៏ក្ោយ ែ៏ក្យើងមិនអាចធានា
ឬធានាស្ុវត្ែ ិភាពក្ពញក្លញក្លើព័ត្៌មានក្នាោះបានកដរ។
6. គតើខ្្ញំអាចចូ លគប្បើ ឬដកតប្មូវព័ត៌មានរបស្់ខ្្ញំគោយរគបៀបណា?
Herbalife Nutrition
ក្ោរពក្ៅក្លើោររេែ់រេងព័ត្៌មានរែស្់អនែ។ ែនុងែរណីែាោះ
អន ែអាចចូ លក្មើលក្េហទាំព័ររែស្់ក្យើងមួ យ
ឬក្រចើនជាងក្នោះក្ដើមបីក្អាៀងផ្ទាត្់
និងក្ធែ ើែចចុែបនន ភាពព័ត្៌មានជាែ់ោែ់ (ឧទហរណ៍
ព័ត្៌មានេណនីរែស្់អនែកចែចាយ និងស្មាជិែ
កដលក្ពញចិត្តជាែ់ោែ់ក្ៅក្លើ MyHerbalife)។
ក្យើងនឹងែញ្ជាែ់ថាក្ត្ើក្យើងរែាទុែ ឬែាំពុងដាំក្ណើរោរ
ព័ត្៌មានកដលក្យើងបានរែមូ លពីអនែកដរ ឬក្ទ រស្ែតាមោរក្ស្ន ើស្ុាំ។
អន ែមានស្ិទធិក្ធែ ើ វ ិក្សាធនែមម ឬក្ធែ ើ ែចចុែបនន ភាព
ព័ត្៌មានផ្ទាល់ែល ួនកដលមិនរត្ឹមរត្ូវ ឬមិនក្ពញក្លញ
ក្ស្ន ើស្ុាំលុែក្ចាលព័ត្៌មានផ្ទាល់ែល ួន រែស្់អនែ ឬក្ស្ន ើស្ុាំឱ្យ
ក្យើងឈែ់ក្រែើរបាស្់ព័ត្៌មានក្នាោះត្ក្ៅក្ទៀត្។
ែនុងោលៈក្ទស្ៈជាែ់ោែ់មួយចាំនួន
ក្យើងនឹងមិនអាចែាំក្ពញតាមោរក្ស្ន ើស្ុាំរែស្់អនែបានក្ទ
រែស្ិនក្ែើមានោររំខានដល់ោត្ពែ ែច
ិ េ ែទែបចា ត្ត ិរែស្់ក្យើង
ែ៉ាោះ ល់ដល់ែញ្ជហអល វូ ចាែ់
ក្យើងមិនអាចក្អាៀងផ្ទាត្់អត្ត ស្ញ្ជាណរែស្់អនែ
ឬមានភាព ែ់ព័នធនឹងោរចាំណាយ ឬែិចេ
រែឹងករែងកដលមិនមានស្មាមារត្ ែ៉ាុកនត ែនុងែរណីណា
ែ៏ក្ោយក្យើងនឹងក្្ា ើយត្ែចាំក្ ោះោរក្ស្ន ើស្ុាំរែស្់អនែ
និងអត ល់ោរពនយល់ែនុងរយៈក្ពល កដលស្មរស្ែ។
ក្ពលក្វោក្្ា ើយត្ែតាមធមម តារែស្់ក្យើងស្រមាែ់ោរក្ស្ន ើស្ុាំេឺ 30 ថ្ងៃ ។
ក្ដើមបីក្ធែ ើោរក្ស្ន ើស្ុាំអាំពីព័ត្៌មានផ្ទាល់ែល ួន
ស្ូ មទែ់ទងមែក្យើងែ្ុាំតាមអុីនធឺណត្
ិ ឬក្ៅក្ពលោមនអុីនធឺណិត្
ស្ូ មក្រែើព័ត្៌មានកដលបាន អត ល់ជូនខាងក្រោម។

ែចជន
ូ ស្ាំក្ណើរែស្់អនែក្ៅទីក្នោះ https://privacyportal.onetrust.com/w
ebform/46601746-6006-4c21-88ec-15dfa5b7dcdc/349bb89d7008-46f7-b765-717966e11235
7. ការគផ្ារប្ាក់អនត រជាតិ។
ក្េហទាំព័រក្នោះមានទីសានែ់ោរែណា
ត លក្ៅស្ហរដា អាក្មរ ិែ។
ស្ូ មយល់អងកដរថាព័ត្៌មានកដលអន ែអត ល់ឱ្យក្យើង
ឬក្យើងទទួ លបានក្ោយសារោរក្រែើរបាស្់ក្េហទាំព័ររែស្់អនែអាចនឹង
រត្ូវបានរែមូ លក្ៅែនុងរែក្ទស្រែស្់
អន ែ ក្ហើយក្រោយមែក្អារែនត ក្ៅរែក្ទស្មួ យក្អេងក្ទៀត្
រស្ែតាមចាែ់ជាធរមាន។ ោរក្រែើរបាស្់ក្េហទាំព័រ
នានាែ្ហញពីោរយល់រពមរែស្់អនែចាំក្ ោះដាំក្ណើរោរព័ត្៌មានដូ ចកដ
លបានពណ៌នាក្ៅែនុងក្ោលោរណ៍ក្នោះ។
8. ព័ត៌មានរបស្់កមារ។
ក្េហទាំព័រទ ាំងក្នោះេឺជាក្េហទាំព័រស្រមាែ់ទស្េនិែជនទូ ក្ៅកដលមិនកម
នស្រមាែ់ែុមារអាយុក្រោម 13 ឆ្នាំក្នាោះក្ទ។ ក្យើងមិនរែមូ ល ក្រែើរបាស្់
ឬអេពែ អាយព័ត្៌មានផ្ទាល់ែល ួនណាមួ យពីែុមារអាយុក្រោម 13 ឆ្នាំក្ទ
លុោះរតាកត្មានោរអនុញ្ជាត្ក្ោយចាែ់។
រែស្ិនក្ែើអនែក្ជឿជាែ់ថាក្យើងរែកហលជាបានរែមូ លព័ត្៌មានផ្ទាល់ែល ួន
ពីែូនរែស្់ក្ោែអន ែក្ៅក្លើក្េហទាំព័រ
ស្ូ មទែ់ទងមែក្យើងតាមរយៈ privacy@herbalife.com ក្ហើយក្យើងនឹ
ងែិត្ែាំរែឹងករែងលុែវាក្ចញពី
ែាំណត្់រតារែស្់ក្យើង ក្ៅក្ពលត្រមូវក្ោយចាែ់។
9. ខ្ូ គី និងការតាមោន។
Herbalife Nutrition ែ៏ដូចជាភាេីទីែជា
ី ែ់ោែ់កដលអត ល់ែាឹមសារ
និងមុែ្រក្អេងក្ទៀត្ក្ៅក្លើក្េហទាំព័រ រែស្់ក្យើង ក្រែើរបាស្់ែូេី
ែមម វ ិធីរត្ួ ត្ពិនិត្យ ស្ែមម ភាពអុីនធឺណិត្ ោរចាែ់វេគ
អាយក្ ើង វ ិញ/ោរងត្ក្អរែង់
និងែក្ចេ ែ វ ិទោរស្ក្ដៀងោនក្អេងក្ទៀត្ស្រមាែ់ក្ោលែាំណងក្អេងៗរ ួមទ ាំ

ងោរវ ិភាេនិនានោរ រេែ់រេង ក្េហទាំព័រ
តាមោនចលនារែស្់អនែក្រែើរបាស្់ក្ៅក្លើក្េហទាំព័រ
និងក្ដើមបីរែមូ លព័ត្៌មានរែជាសាស្រស្ត
អាំពីមូលោានអន ែក្រែើរបាស្់រែស្់ក្យើងទ ាំងមូ ល។
ែូ េីេឺជាែាំកណែព័ត្៌មានត្ូ ចៗកដលរត្ូវបានរែាទុែក្ៅក្លើរោយ៍
វរ ងងរែស្់ែុាំពូ យទ័រ។ ែូ េីអនុញ្ជាត្ឱ្យអងគ ភាព
កដលោែ់ែូេីក្ៅក្លើឧែែរណ៍រែស្់អនែសាគល់វាក្ៅក្លើរេែ់ក្េហទាំព័រ
ក្ស្វាែមម ឧែែរណ៍ និងវេគ រុែរែ ក្អេងៗោន។ ឧទហរណ៍
ក្យើងអាចក្រែើែូេីក្ដើមបីសាគល់ថាជាអន ែ
ក្ៅក្ពលអន ែរត្ ែ់ក្ៅោន់ក្េហទាំព័រ
ក្ដើមបីអតល់ជូនអន ែនូ វែទពិក្សាធន៍អនែក្រែើរបាស្់រែក្ស្ើរជាងមុន។
ក្យើងអាចនឹងអនុញ្ជាត្ឱ្យភាេីទីែី ក្រែើរបាស្់ែូេីក្ៅក្លើក្េហទាំព័របាន
ែ៉ាុកនត ក្យើងមិនរេែ់រេងោរក្រែើរបាស្់ ឬែា ឹមសារថ្នែូ េីរែស្់
ភាេីទីែីក្ ើយ។
ែមម វវ ិធីរុែរែក្លើ វ ិែកត្ងកត្អនុញ្ជាត្ឱ្យអន ែដាំក្ ើងែមម វ ិធីរុែរែ
ក្ដើមបីទទួ លយែែូ េី ែដិក្ស្ធែូ េីទ ាំងអស្់ ឬជូ នដាំណឹងដល់អនែ
ក្ៅក្ពលែូ េីរត្ូវបានក្អញើ។ រែស្ិនក្ែើអនែក្រជើស្ក្រ ើស្ែដិក្ស្ធែូ េី
ក្ពលក្នាោះស្ូ មចាំណាថា
ាំ អន ែរែកហលជាមិនអាចទញយែអត្ែ រែក្ោជន៍
ក្ពញក្លញពីលែខ ណៈពិក្ស្ស្ និងមុែ្ររែស្់ក្េហទាំព័របានក្ទ។
ក្ដើមបីកស្ែ ងយល់ែកនែ មអាំពីែូេី និង វ ិធីរេែ់រេងវា
ស្ូ មចូ លក្ៅោន់ http://www.allaboutcookies.org/។
ែមម វ ិធីរត្ួ ត្ពិនិត្យស្ែមម ភាពក្លើអុីនធឺណិត្
និងែក្ចេ ែ វ ិទោរស្ក្ដៀងោនេឺជាែូ ដត្ូ ចៗកដលរត្ូវបានែងេ ែ់ក្ៅែនុងទាំ
ព័រ វ ិែ ោរអាយ ណិជាែមម និងអុីកមលកដលទែ់ទងជាមួ យភាេីទីែី។
ឧទហរណ៍ ក្យើងក្រែើែមម ែមម វ ិធីរត្ួ ត្ពិនិត្យស្ែមម ភាពក្លើអុីនធឺណិត្
ក្ដើមបីរាែ់ចាំនួនអន ែក្រែើរបាស្់កដលបានចូ លក្មើលទាំព័រជាែ់ោែ់ណាមួ យ
ក្ដើមបីកចែចាយ ឬទែ់ទងជាមួ យែូ េី និងក្ដើមបី
កស្ែ ងយល់ពីលាំនាាំក្រែើរបាស្់។ ក្យើងែ៏អាចែចចល
ូ ែមម វ ិធីរត្ួ ត្ពិនិត្យ
ស្ែមម ភាពក្លើអុីនធឺណិត្ក្ៅែនុងអុីកមលក្ដើមបីកស្ែ ងយល់ថាក្ត្ើសាររត្ូវ
បានក្ែើែ ក្រែើរបាស្់ ឬែចជន
ូ ែនត កដរឬក្ទ។
មានែក្ចេ ែ វ ិទោអទុែទិននន័យខាងែនុង
និងអុីនធឺណិត្ក្អេងក្ទៀត្ដូ ចជាវត្ថុកដលបានកចែរំ កលែខាងែនុង

(ែ៏ក្ៅថា “ែូ េី Flash”) ឧែែរណ៍អទុែទិននន័យខាងែនុង HTML5
និងស្រស្គីែកដលបានភាាែ់កដលអាច
ដាំក្ណើរោររស្ក្ដៀងនឹងែូ េីកដលបានពិភាែាក្ៅខាងក្លើ។
ស្ូ មចាំណាថា
ាំ ែក្ចេ ែ វ ិទោទ ាំងក្នោះែុស្ោនពីែូេី
ក្ហើយអន ែរែកហលជាមិនអាចរេែ់រេងពួ ែវាក្ោយក្រែើឧែែរណ៍
និងោរែាំណត្់ែមម វ ិធីរុែរែស្ត ង់ោរបានក្ទ។
ស្រមាែ់ព័ត្៌មានអាំពីោររេែ់រេងែូ េី Flash
ស្ូ មចុច www.adobe.com/privacy.html។
ក្ដើមបីកស្ែ ងយល់ែកនែ មអាំពីោរវ ិភាេរែស្់ Adobe និងក្ដើមបីែដិក្ស្ធ
ស្ូ មចុច www.adobe.com/privacy.html។
ក្យើងអាចក្រែើែក្ចេ ែ វ ិទោែូា ធូ ស្ប ៊ីែន ក្ដើមបីកែលមែ ែទពិក្សាធន៍
Nutrition Club។ ឧែែរណ៍ចល័ត្
កដលបានក្ែើែែូា ធូ ស្អាចទទួ លបានស្ញ្ជា
ក្ៅក្ពលស្ែ ិត្ក្ៅែនុងជួ រថ្នប ៊ីែន។ ស្ញ្ជានឹងមិនរត្ូវបានទទួ ល
បានក្ទលុោះរតាកត្អន ែក្រែើបានក្ែើែែូា ធូ ស្
ដាំក្ ើងែមម វ ិធីទូរស្ពា ចល័ត្រែស្់ Herbalife Nutrition និងក្ែើែ
ោរជូ នដាំណឹងែ្ហញក្លើក្អរែង់។ មុែ្រប ៊ីែន (beacon)
អាចនឹងអនុញ្ជាត្ឱ្យមានោរជូ នដាំណឹង ោរចុោះក្្មោះអត្ិងិជន
និងោរែង់របាែ់។ អន ែអាចែិទមុែ្រប ៊ីែនក្ៅែនុងោរែាំណត្់រែស្់
ែមម វ ិធី។
10. កំតាមោន។
ែមម វ ិធីរុែរែវ ិែអាចឱ្យអន ែក្អញើស្ាំក្ណើ “ែុាំតាមោន”។ ែចចុែបនន ក្នោះ
ក្យើងមិនចាត្់ វ ិធានោរ ក្ដើមបី
ក្្ា ើយត្ែនឹងស្ញ្ជាែុាំតាមោនក្ទពីក្រ ោះមិនមានស្ត ង់ោរឧស្ាហែមម ែ
ចចុែបនន ទែ់ទងនឹងអែ ី រែស្ិនក្ែើមានអែ ីមួយ កដលវ ិែសាយេួ រកត្ក្ធែ ើ
ក្ៅក្ពលវាទទួ លបានស្ញ្ជាកែែក្នោះក្នាោះក្ទ។
ក្យើងែនត ពិនិត្យក្មើលែក្ចេ ែ វ ិទោងម ីៗ ក្ហើយអាចនឹងក្រែើរបាស្់
ស្ត ង់ោរមួ យរែស្ិនក្ែើ និងក្ៅក្ពលណាមានោរែក្ងេ ើត្វាក្ ើង។
11. ការផ្េពវ ផ្ាយតាមអីនធឺណិត។

ក្យើងអាចនឹងែ្ហញោរអាយ ណិជាែមម ក្ៅក្លើ វ ិែសាយ និងថ្ដេូ
រែស្់ក្យើងជាមួ យភាេីទីែី ក្ដើមបី
រេែ់រេងោរអាយ ណិជាែមម ក្ៅក្លើ វ ិែសាយក្អេងក្ទៀត្អាំពីអលិត្អល
និងក្ស្វាែមម រែស្់ក្យើង។ ក្យើងែ៏អាចក្ធែ ើជាថ្ដេូ ជាមួ យភាេីទីែី
រ ួមទ ាំងថ្ដេូ អាជីវែមម ែណា
ត ញអាយ ណិជាែមម និងអន ែអត ល់
ក្ស្វាែមម អាយ ណិជាែមម ក្អេងក្ទៀត្កដលរែមូ លព័ត្៌មានអាំពីអនែ
ក្ៅក្លើក្េហទាំព័ររែស្់ក្យើង និងក្េហទាំព័រក្អេងក្ទៀត្ក្ដើមបីអតល់
ឱ្យអន ែនូ វោរអាយ ណិជាែមម ក្ៅក្លើក្េហទាំព័រ
និងែកនា ងក្អេងក្ទៀត្ក្ៅក្លើ
អុីនធឺណិត្ក្ោយកអែែក្លើរែវត្ត ិរុែរែរែស្់អនែ ក្ហើយនឹង
ត្រមូវតាមចាំណាែ់អារមម ណ៍ ចាំណង់ចាំណូលចិត្ត និងលែខ ណៈស្មបត្ត ិរ
ែស្់អនែ។ ែូ េី ឬែក្ចេ ែ វ ិទោរស្ក្ដៀងោនក្អេងក្ទៀត្អាចរត្ូវបានក្រែើ
ក្ដើមបីអតល់ឱ្យអន ែនូ វោរអាយ ណិជាែមម កអែ ែក្លើស្ែមម ភាពរុែរែ
និងចាំណាែ់អារមម ណ៍រែស្់អនែ។ ក្យើងមិនទទួ លែុស្រត្ូវ
ចាំក្ ោះោរអនុវត្ត ឯែជនភាពរែស្់ភាេីទីែីទ ាំងក្នោះក្ទ ក្ហើយោរក្រែើ
របាស្់ព័ត្៌មានរែស្់ភាេីទែ
ី ីទ ាំងក្នោះមិនរត្ូវបានកចងក្ៅែនុង
ក្ោលោរណ៍ក្នោះក្ទ។
ភាេីទីែីមួយចាំនួនរែមូ លព័ត្៌មានអាំពីអនែក្រែើរបាស្់ក្េហទាំព័ររែស្់ក្យើ
ងក្ដើមបីអតល់នូវោរអេពែ អាយកអែ ែក្លើចាំណាែ់អារមម ណ៍ក្ៅក្លើក្េហទាំព័ររ
ែស្់ក្យើង និងែកនា ងក្អេងក្ទៀត្រ ួមទង
ាំ ែមម វ ិធីរុែរែ
និងឧែែរណ៍នានា។
ភាេីទីែីទ ាំងក្នោះអាចក្រែើរបាស្់ព័ត្៌មានកដលពួ ែក្េរែមូ លបានក្ៅក្លើ
ក្េហទាំព័ររែស្់ក្យើងក្ដើមបីក្ធែ ើោរ
ពោែរណ៍អាំពីចាំណាែ់អារមម ណ៍រែស្់អនែែនុងោរ
អត ល់ជូនអន ែនូ វោរអាយ ណិជាែមម (ពីពួែក្យើង និង
រែ ុមហុនក្អេងក្ទៀត្) ក្ៅក្លើអុីនធឺណិត្។
ភាេីទីែីទ ាំងក្នោះមួ យចាំនួនអាចចូ លរ ួមែនុងែមម វ ិធីអភិវឌ្ឍឧស្ាហែមម
កដលរត្ូវបានរចនាក្ ើងក្ដើមបីអតល់
ជូ នអន ែក្រែើរបាស្់នូវជក្រមើស្ថាក្ត្ើរត្ូវទទួ លបានោរអេពែ អាយរស្ែតា
មក្ោលក្ៅកដរឬក្ទ។ ក្ោយសារកត្ភាពែុស្ោនរវាងោរក្រែើរបាស្់ែមម វ ិធី
និង វ ិែសាយក្ៅក្លើឧែែរណ៍ចល័ត្ អន ែរែកហលជា
រត្ូវអនុវត្ត ជាំហានែកនែ មក្ទៀត្ ក្ដើមបីែិទែក្ចេ ែ វ ិទោអេពែ អាយរស្ែតាម
ក្ោលក្ៅក្ៅែនុងែមម វ ិធីទូរស្ពា ចល័ត្។
ឧែែរណ៍ចល័ត្ជាក្រចើនអនុញ្ជាត្ឱ្យអន ែែដិក្ស្ធោរអេពែ អាយរស្ែតា

មក្ោលក្ៅ ស្រមាែ់ែមម វ ិធី
ទូ រស្ពា ចល័ត្ក្ោយក្រែើោរែាំណត្់ក្ៅែនុងែមម វ ិធីទូរស្ពា ចល័ត្
ឬឧែែរណ៍ចល័ត្រែស្់អនែ។ ស្រមាែ់ពត្
័ ៌មានែកនែ ម
ស្ូ មពិនិត្យក្មើលោរែាំណត្់ទូរស្ពា រែស្់អនែ។
អន ែែ៏អាចលុែែមម វ ិធីរែស្់ក្យើង
ក្ោយក្រែើដាំក្ណើរោរលុែស្ត ង់ោរកដលមានក្ៅក្លើឧែែរណ៍ចល័ត្
ឬទីអារែមម វ ិធីរែស្់អនែបានអងកដរ។
ក្ដើមបីផ្ទដច់ក្ចញពីោរអាយ ណិជាែមម កដលកអែ ែក្លើចាំណាែ់អារមម ណ៍ក្ៅ
ក្លើែមម វ ិធីរុែរែ និងឧែែរណ៍នានា
ពីរែ ុមហុនកដលបានចូ លរ ួមែនុងស្មព ័នធភាពអាយ ណិជាែមម ឌ្ីជីងល
ឬែមម វ ិធីផ្ទដច់ក្ចញោរអដចក្អដ
ួ
ើមអាយ ណិជាែមម តាមែណា
ដ ញ
ស្ូ មចូ លក្មើល វ ិែសាយកដលដាំក្ណើរោរក្ោយោរអដចក្អដ
ួ
ើម
អាយ ណិជាែមម តាមែណា
ដ ញ
(//www.networkadvertising.org/choices/)
និងស្មព ័នធអាយ ណិជាែមម ឌ្ីជីងល
(//www.aboutads.info/choices/)។
អន ែែ៏អាចផ្ទដច់ក្ចញពីោរអាយ ណិជាែមម កអែ ែក្លើចាំណាែ់អារមម ណ៍តា
មរយៈោរែាំណត្់ក្ៅែនុងែមម វ ិធីទូរស្ពា
ឬឧែែរណ៍ចល័ត្រែស្់អនែបានអងកដរ ែ៉ាុកនត ជក្រមើស្ផ្ទដច់ក្ចញ
រែស្់អនែអាចអនុវត្ត បានកត្ចាំក្ ោះ ែមម វ ិធីរុែរែ ឬឧែែរណ៍
កដលអន ែែាំពុងក្រែើក្ៅក្ពលអន ែផ្ទដច់ក្ចញែ៉ាុក្ណា
ណ ោះ ដូ ក្ចន ោះ
អន ែេួ រកត្ផ្ទដច់ក្ចញពីែមម វ ិធីរុែរែ និងឧែែរណ៍នីមួយៗរែស្់អនែ
រែស្ិនក្ែើអនែចង់ែិទរាល់ោរភាាែ់ឧែែរណ៍្ាងោន
ស្រមាែ់ោរអាយ ណិជាែមម កអែ ែក្លើចាំណាែ់អារមម ណ៍។
ព័ត្៌មានែកនែ មជាភាសាតាមមូ លោានអាចរែបានតាមរយៈ www.you
ronlinechoices.com/។ ស្ូ មចាំណាថា
ាំ ក្ទោះែីជាអន ែក្រែើោរផ្ទដច់ក្ចញ
កអែ ែក្លើឧស្ាហែមម ស្រមាែ់ោរអាយ ណិជាែមម
កអែ ែក្លើចាំណាែ់អារមម ណ៍ែ៏ក្ោយ
អន ែនឹងែនត ទទួ លបានោរអាយ ណិជាែមម ទូក្ៅ
ក្ហើយែទពិក្សាធន៍រែស្់អនែក្ៅក្លើក្េហទាំព័ររែស្់ក្យើងអាចនឹងចុោះអ
ន់ងយ។
12. គវទិកាតាមអីនធឺណិត។

ក្េហទាំព័រក្នោះអាចអតល់ជូនក្វទិោស្ហេមន៍កដលអាចចូ លដាំក្ណើរោរបា
នជាសាធារណៈ។ អន ែេួ រកត្ដឹងថា
រាល់ព័ត្៌មានកដលអន ែអតល់ក្ៅែនុងកអន ែទ ាំងក្នោះេឺជាព័ត្៌មានសាធារណៈ
ក្ហើយអាច រត្ូវបានអាន រែមូ ល
និងក្រែើរបាស្់ក្ោយអន ែក្អេងក្ទៀត្កដលចូ លក្រែើព័ត្៌មានក្នាោះ។
ក្ដើមបីក្ស្ន ើស្ុាំឱ្យលុែក្ចាលព័ត្៌មា ផ្ទាល់ែល ួន រែស្់អនែពីក្វទិោទ ាំងក្នោះ
ស្ូ មក្អញើអុីកមលមែក្យើងតាមរយៈprivacy@herbalife.com ។
ែនុងែរណីែាោះ
ក្យើងរែកហលជាមិនអាចលុែព័ត្៌មានផ្ទាល់ែល ួនរែស្់អនែក្ចញបានក្ទ។
13. តំណភាាប់របស្់ភាគីទីបី។
ក្េហទាំព័រក្នោះអាចមានត្ាំណភាាែ់ក្ៅក្េហទាំព័រកដលដាំក្ណើរោរ
និងកងរែាក្ោយភាេីទីែីកដលក្យើង មិនអាចរេែ់រេងបាន។
រាល់ព័ត្៌មានកដលអន ែអតល់ជូនដល់ក្េហទាំព័រភាេីទីែីនឹងរត្ូវបាន
រេែ់រេង
ក្រោមលែខ ែណឌថ្នក្ោលោរណ៍ស្ដីពីឯែជនភាពរែស្់ក្េហទាំព័រនីមួយៗ
ក្ហើយក្យើងក្លើែទឹែចិត្តឱ្យអន ែ
ក្ស្ុើែអក្ងេ ត្ក្លើក្ោលោរណ៍ក្នោះមុននឹងែក្ចេ ញ
ព័ត្៌មានណាមួ យដល់រែត្ិែត្ត ិែរវ ិែសាយភាេីទីែី។
ក្យើងមិនមានទាំនួលែុស្រត្ូវ ឬទទួ លែុស្រត្ូវចាំក្ ោះែា ឹមសារ ស្ែមម ភាព
ឬក្ោលោរណ៍រែស្់ វ ិែសាយ ភាេីទីែីក្ ើយ។
ោរោែ់ែចចល
ូ ត្ាំណភាាែ់ក្ៅោន់ វ ិែសាយភាេីទីែី
ក្ៅក្លើក្េហទាំព័ររែស្់ក្យើងេឺ មិនកមនជាោរយល់រពមក្លើែាឹមសារ
ស្ែមម ភាព ឬក្ោលោរណ៍រែស្់ វ ិែសាយទ ាំងក្នាោះក្ទ។
14. មខ្ងាររបស្់ភាគីទីបី។
មុែ្រមួ យចាំនួនក្ៅក្លើក្េហទាំព័រអាចរត្ូវបានអត ល់ជូនក្ោយភាេីទីែី
កដលមិនមានទាំនាែ់ទាំនងជាមួ យ
រែ ុមហុន Herbalife ក្ ើយ។ អងគ ភាពទ ាំងក្នោះអាចរែមូ ល
ឬទទួ លបានព័ត្៌មានជាែ់ោែ់អព
ាំ ោរក្រែើរបាស្់
ក្េហទាំព័ររែស្់អនែរ ួមមានទ ាំងោរក្រែើរបាស្់ែូេី
ែមម វ ិធីរត្ួ ត្ពិនិត្យស្ែមម ភាពក្លើអុីនធឺណិត្ និង
ែក្ចេ ែ វ ិទោរស្ក្ដៀងោនក្នោះ។ រែ ុមហុន Herbalife

មិនទទួ លែុស្រត្ូវចាំក្ ោះោរអនុវត្ត ឯែជនភាពរែស្់
អងគ ភាពទ ាំងក្នោះក្ទ។
រែស្ិនក្ែើអនែចូ លក្រែើក្ស្វាែមម រែស្់ភាេីទីែីដូចជា Facebook, Google
ឬ Twitter តាមរយៈក្េហទាំព័រ ក្ដើមបីចូលក្េហទាំព័រ ឬកចែរំ កលែ
ព័ត្៌មានអាំពីែទពិក្សាធន៍រែស្់អនែក្ៅក្លើក្េហទាំព័រជាមួ យែុេគលដថ្ទ
ក្ស្វាែមម ភាេីទីែីទ ាំងក្នោះអាចរែមូ លព័ត្៌មានអាំពីអនែ រ ួមទ ាំង
ព័ត្៌មានអាំពស្
ី ែមម ភាពរែស្់អនែ ក្ៅក្លើ ក្េហទាំព័រ ក្ហើយពួ ែក្េអាច
ជូ នដាំណឹងអាំពីោរភាាែ់រែស្់អនែក្លើក្ស្វាែមម រែស្់ភាេីទីែី
អាំពីោរក្រែើរបាស្់ រែស្់អនែក្លើក្េហទាំពរ័ ក្នោះក្ោយអនុក្ោមតាម
ក្ោលោរណ៍ស្ដីពីឯែជនភាពផ្ទាល់រែស្់ពួែក្េ។
15. ការដកដប្បគោលការណ៍គនះ។
ក្ោលោរណ៍ស្ដីពីឯែជនភាពក្នោះរត្ូវបានក្ធែ ើែចចុែបនន ភាពចុងក្រោយ
ក្ៅោលែរ ិក្ចេ ទកដលបានរាយក្ៅខាងក្ដើមថ្នក្ោលោរណ៍ក្នោះ។
Herbalife Nutrition រែាស្ិទធិែនុងោរផ្ទាស្់ែតរក្ោលោរណ៍
ូ
ស្ដីពី
ឯែជនភាពក្នោះ ក្ៅក្ពលណាែ៏បាន។
រែស្ិនក្ែើក្យើងក្ស្ន ើស្ុាំក្ធែ ើោរផ្ទាស្់ែតរឯែសារណាមួ
ូ
យ
ក្យើងនឹងជូ នដាំណឹងដល់អនែ
ក្ោយក្រែើោរជូ នដាំណឹងក្ៅក្លើទាំព័រក្នោះមុនក្ពលោរផ្ទាស្់ែតរមានរែស្ិ
ូ
ទធ
ភាព។
ោរក្រែើរបាស្់ក្េហទាំព័រជាែនត ែនាាែ់រែស្់អនែនឹងរត្ូវបានចាត្់ទុែថា
ទទួ លយែោរផ្ទាស្់ែតរកែែក្នោះ។
ូ
រត្ូវរបាែដថាបានពិនិត្យក្មើលក្ោលោរណ៍ស្ដីពី
ឯែជនភាពក្នោះមដ ងមាេល ក្ដើមបីធានាថាអន ែកស្ែ ងយល់អាំពី
ែាំកណែចចុែបនន ក្នោះ។
តាមរយៈោរក្រែើរបាស្់ក្េហទាំព័រែនាាែ់ពីោររែោស្ោរផ្ទាស្់ែតរក្ោល
ូ
ោរណ៍ស្ដីពីឯែជនភាពក្នោះ
អន ែយល់រពមនឹងោរផ្ទាស្់ែតរទ
ូ ាំងអស្់កែែក្នោះ។
16. ចះប្បស្ិនគបើខ្្ញំមានស្ំណួរ?
Herbalife Nutrition យែចិត្តទុែោែ់ជាទីែាំអុត្ចាំក្
រែស្ិនក្ែើអនែមានស្ាំណួរ ឬមត្ិក្ោែល់

ោះឯែជនភាព។

អន ែអាចនឹងទែ់ទងក្យើងតាម៖ 800 West Olympic Blvd., Suite
406, Los Angeles, California 90015 (Attn: Privacy
Dept.), privacy@herbalife.com , 866-866-4744។

