
គោលការណ៍ស្ដ ីពីឯកជនភាពតាមអ ីនធឺណិតជាស្កលរបស្់ Herbalife 
Nutrition 

កែករែចុងក្រោយ៖ ថ្ងៃទី ៣០ កែមិងុនាឆ្ន ាំ ២០២០ 

 
ក្ោលោរណ៍ស្ដ ីពីឯែជនភាពរែស្់ Herbalife Nutrition 

(“ក្ោលោរណ៍”) អនុវត្តចាំក្ ោះរែមុហ នុ Herbalife International of 
America, Inc. និងអងគភាពសាខា ែ៏ដូចជាអងគភាពែុរត្ស្មព ័នធ
រែស្់ែល នួក្ៅទូទាំង ពិភពក្ោែកដលមានទាំនាែ់ទាំនង និងពឹងកអែែ
ក្លើក្ោលោរណ៍ក្នោះ។ ក្ោលោរណ៍ក្នោះអនុវត្តចាំក្ ោះ 
ព័ត្៌មានទាំងអស់្កដលរែមុហ ុន Herbalife រែមូលបានតាមរយៈរទពយ

ស្មបត្ត ិតាមអុីនធឺណិត្ និងែមម វធិី ចល័ត្នានារែស្់ែល នួ (“ក្េហទាំព័រ”) 
ក្ៅក្ពលណាកដលក្ោលោរណ៍ស្ដ ីពីឯែជនភាពក្នោះរត្ូវបានែក្ ហ្ ោះ។ 

វវែិសាយ Herbalife Nutrition 
មួយចាំនួនែ៏ភាា ែ់ក្ៅនឹងក្ស្ចែត ីជូនដាំណឹងស្ត ីពី 
ឯែជនភាពតាមអុីនធឺណិត្ ជាែ់ោែ់ែន ុងកដនដីរែស្់ែល នួអងកដរ 
កដលអាចរមួមានព័ត្៌មានែកនែម និងោរែក្ចេញព័ត្៌មានក្ដើមបី 
កស្ែងយល់អាំពីត្រមូវោរែន ុងរស្ែុ។ 
ក្ោលោរណ៍ក្នោះែ៏អនុវត្តអងកដរចាំក្ ោះព័ត្៌មានកដល Herbalife 

Nutrition រែមូលបានតាមរយៈវធិសីាស្រស្តមិនក្រែើអុីនធឺណិត្។ 
ក្លើែកលងកត្មានោរែញ្ជា ែ់ក្អេងពីក្នោះ ក្ោលោរណ៍ក្នោះ 
មិនអនុវត្តចាំក្ ោះោររែមូល 

ឬោរក្រែើរបាស្់ព័ត្៌មានរែស្់អនែកចែចាយឯែរាជយ (“អនែកចែចាយ” 
ឬ “អនែកចែចាយរែស្់រែមុហ ុន Herbalife”) រែស្់ Herbalife Nutrition 
កដលអនែកចែចាយក្នាោះរែមូលបានក្ោយផ្ទា ល់ពីអនែ 
ឬពីរែភពក្អេងក្ទៀត្ក្រៅពី Herbalife Nutrition ក្នាោះក្ទ 

លុោះរតាកត្ក្រោយមែមានោរ កចែចាយ និងរែាទុែក្ោយ Herbalife 
Nutrition។ 

ក្ោលែាំណងថ្នក្ោលោរណ៍ស្ដ ីពីឯែជនភាពក្នោះេឺក្ដើមបីជូនដាំណឹងដល់
អនែអាំពីរែក្ភទព័ត្៌មានកដលក្យើងអាចនឹងរែមូល 
វវធីិកដលព័ត្៌មានទាំងក្នោះអាចនឹងយែក្ៅក្រែើរបាស្់ជាមួយអនែ
កដលអាចនឹងទទួលព័ត្៌មាន ទាំងក្នោះ ជក្រមើស្រែស្់អនែទែ់ទងនឹង



ោររែមូល ោរក្រែើរបាស្់ និងោរកចែរំកលែព័ត្៌មានទាំងក្នោះ។ 
ស្មត្ែភាពរែស្់អនែែន ុងោរចូលក្មើល និងកែព័ត្៌មានក្នោះ ែ៏ដូចជា
នីត្ិវធិីស្ុវត្ែ ិភាពកដលក្យើងក្រែើ ក្ដើមបីោរ រព័ត្៌មានក្នោះ។ 

1. គតើព័ត៌មានដែល Herbalife Nutrition ប្បមូលមានអវីខ្លះ? 

Herbalife Nutrition ោែ់ែរមិត្ក្លើ
ោររែមូលព័ត្៌មានផ្ទា ល់ែល នួរត្ឹមកត្អែ កីដល ែ់ព័នធនឹងក្ោលែាំណង
ថ្នោររែមូលមិនថាក្ោយផ្ទា ល់ ឬតាមរយៈភាេី
ទីែីកដលត្ាំណាងឱ្យក្យើង ក្ហើយក្យើង

កត្ងកត្រែមូល ព័ត្៌មានផ្ទា ល់ែល នួក្ោយក្រែើមក្ធោបាយតាមអល វូចាែ់ 
និងរត្ឹមរត្ូវ ឱ្យរស្ែតាមយុតាត ធិោរ
កដលរេែ់រេង ោររែមូលព័ត្៌មានផ្ទា ល់ែល នួ។ 

 
ព័ត៌មានដែលអនកផ្តល់ឱ្យគយើងគោយផ្ទា ល់ 

 
ែន ុងឱ្ោស្ក្អេងៗោន  អនែអាចអតល់ព័ត្ម៌ានក្ោយផ្ទា ល់ក្ៅោន់ 
Herbalife Nutrition ដូចជានាមែល នួ នងិនាមរត្ែូល អាស្យោា នក្អញើ
ស្ាំែុរត្ ក្លែទូរស្ពា អាស្យោា នអុីកមល ព័ត្៌មានោត្ឥណទន 
ព័ត្៌មានធនាោរ និងព័ត្៌មានជីវរែវត្ត ិ (រមួមានជាអាទិ៍ ថ្ងៃកែឆ្ន ាំ

ែាំក្ណើត្ និងសាែ នភាពអា ហព៍ិ ហ៍)។ ឧទហរណ៍ 
អនែអាចអតល់ឱ្យក្យើងនូវព័ត្៌មានក្ៅក្ពលក្រែើក្េហទាំព័រ 
ឬក្ៅក្ពលោា យជាអនែកចែចាយ ឬស្មាជិែកដលក្ពញចិត្ត 
(“ស្មាជិែកដលក្ពញចិត្ត”) រែស្់រែមុហ ុន Herbalife។ 
រែស្ិនក្ែើអនែមិនអតល់ឱ្យ ក្យើងនូវព័ត្៌មានកដលក្យើងបានក្ស្ន ើស្ុាំក្ទ 
ែន ុងែរណីមួយចាំនួន ក្យើងនឹងមិនអាចអតល់ជូនអនែនូវក្ស្វាែមម 
កដលអនែបានក្ស្ន ើស្ុាំក្នាោះក្ទ។ 

 
រែស្ិនក្ែើអនែែក្ចេញព័ត្៌មានឱ្យក្យើងដឹងអាំពីព័ត្៌មានណាមួយរែស្់ែុ
េគលមាន ែ់ក្ទៀត្ ក្យើងត្រមូវឱ្យអនែក្ស្ន ើស្ុាំោរយល់រពមស្មរស្ែ
ពីែុេគលក្នាោះ ក្ដើមបីក្ធែ ើោរែក្ចេញព័ត្៌មានក្នោះដល់ក្យើង។ 
 
ព័ត៌មានអំពីឧបករណ៍របស្់អនក និងការគប្បើប្ាស្់វបិសាយរបស្អ់នក 
 



ក្យើងអាចនឹងរែមូលព័ត្៌មានមួយចាំនួនក្ោយស្ែ ័យរែវត្ត ិ 
ដូចជាអាស្យោា នពិធីោរអុីនធឺណិត្ (IP) រែក្ភទែមម វធិីរុែរែ 

អនែអតល់ក្ស្វាអុីនធឺណិត្ (ISP) ទាំព័រែចជ នូែនត/ចាែក្ចញ 
រែព័នធ រែត្ិែត្ត ិោរ រតាោលែរកិ្ចេទ/ក្ពលក្វោ ស្ែមមភាពក្រែើ

ក្េហទាំព័ររែស្់អនែ (កដលរមួមាន ែា ឹមសារក្េហទាំព័រកដលអនែក្មើល 
ចលនាែណដ ុ រ ោរចុចែណដ ុ រ ោរចុច ោរអូស្ 

និងព័ត្៌មានកដលអនែក្មើល) និង/ឬទនិនន័យចរនត ថ្នោរចុច
ស្រមាែ់ក្ោលែាំណងដូចជាោរវភិាេនិនាន ោរ ោររេែ់រេងក្េហទាំព័រ 
ោរកែលមែមុែ្រ និងែា ឹមសារថ្នក្េហទាំព័រ ែ៏ដូចជាពរងឹង
លែខែណឌ រែស្់ក្យើងអងកដរ។ ក្យើងក្រែើែក្ចេែវទិោ
អុីនធឺណិត្ស្តង់ោរដូចជាែូេី ែមម វធិីរតួ្ត្ពិនិត្យ 
ស្ែមមភាពក្លើអុីនធឺណិត្ (web beacons) ោរចាែ់អាយវេគ
ក្ ើងវញិ/ោរងត្ក្អរែង់ និងែក្ចេែវទិោរស្ក្ដៀងោន  
ក្ដើមបីរែមូលព័ត្៌មានក្នោះដូចកដលបានពនយល់ខាងក្រោមក្ៅែន ុងកអនែ
ស្ដ ីពីែូេី។ 

 
ក្យើងែ៏អាចនឹងរែមូលព័ត្៌មានចាស្ោ់ស្់អាំពីទីតាាំងរែស្់អនែ 
ដូចជាែូអរក្ោក្ន GPS រែស្់ឧែែរណ៍ ចល័ត្ 

ព័ត្៌មានែក្ គ្ លក្ស្វាទូរស្ពា និង/ឬស្ញ្ជា  WiFi រែស្អ់នែ។ Herbalife 
Nutrition អាចនឹងក្រែើរបាស្់ ព័ត្៌មានក្នោះ 
ក្ដើមបីក្ធែ ើឱ្យែទពិក្សាធន៍ផ្ទា ល់ែល នួរែស្់អនែមានទាំនាែ់ទាំនង

នឹងោរក្រែើរបាស្់ក្េហទាំព័រ, Nutrition Clubs ឬអលិត្អល 

និងក្ស្វាែមមក្អេងក្ទៀត្រែស្់ Herbalife Nutrition។ 
រែស្ិនក្ែើអនែមិនចង់ឱ្យ Herbalife Nutrition រែមូល 
និងក្រែើរបាស្់ព័ត្៌មានអាំពីទីតាាំងភូមសិាស្រស្តជាែ់ោែ់រែស្់អនែក្ទ 
អនែអាចែិទដាំក្ណើរោរមុែ្រទីតាាំងក្ៅក្លើ

ឧែែរណ៍រែស្់អនែបាន។  ពិនិត្យក្មើលោរែាំណត្់ក្ដើមពីរែមុហ ុនអលិត្ 
ឧែែរណ៍រែស្់អនែស្រមាែ់រក្ែៀែក្ធែ ើដូក្ចនោះ។  

 
ព័ត៌មានមកពីប្បភពភាគីទីបី 
 
ក្យើងអាចនឹងទទួលបានព័ត្៌មានែកនែមអាំពីអនែមែពីរែភពសាធារ
ណៈ និងរែភពកដលមានក្លើទីអារ 
ែ៏ដូចជាភាេីទីែីក្អេងក្ទៀត្អងកដរ។ 



អនែកចែចាយែ៏អាចនឹងកចែរំកលែព័ត្៌មានអាំពីអនែជាមួយនឹង 
Herbalife Nutrition បានអងកដរ។ 

រែស្ិនក្ែើអនែចូលក្រែើក្ស្វាែមមរែស្់ភាេីទីែីដូចជា Facebook, Google 
ឬ Twitter តាមរយៈក្េហទាំព័រ ក្ដើមបីចូលក្េហទាំព័រ ឬក្ដើមបី
កចែរំកលែព័ត្៌មានអាំពីែទពិក្សាធន៍រែស្់អនែ 
ក្ៅក្លើក្េហទាំព័រជាមួយែុេគលដថ្ទក្ទៀត្ 
ក្យើងអាចនឹងរែមូលព័ត្៌មានពីក្ស្វាែមមរែស្់ភាេីទីែីទ ាំងក្នោះ។ 
ក្យើងអាចនឹងរមួែចច លូនូវព័ត្៌មានទាំងអស់្កដលក្យើងរែមូល 
និងទទួលបានអាំពអីនែ ទាំងក្ៅក្លើអុីនធឺណិត្ និងក្ៅក្រៅអុីនធឺណិត្ 
ក្ហើយក្រែើ ឬែក្ចេញព័ត្៌មានក្នាោះ
តាមរក្ែៀែកដលបានពណ៌នាក្ៅែន ុងក្ោលោរណ៍ ស្ដ ីពី
ឯែជនភាពក្នោះ។ 

ក្យើងែ៏អាចនឹងទទួលបានរែក្ភទព័ត្ម៌ានផ្ទា ល់ែល នួដូចខាងក្រោមអាំ
ពីអនែពីអនែកចែចាយរែស្់ក្យើងក្ោយកអែែក្លើអែ ីកដលអនែក្រជើស្ក្រ ើស្ែន ុ
ងោរអតល់ជូនពួែក្េដូចជា៖ ក្ ម្ ោះ ព័ត្៌មានទាំនាែ់ទាំនង 

ព័ត្៌មានែង់របាែ់ និងព័ត្៌មានអាំពីស្ែុភាព (រមួមានជាអាទិ៍ែមពស្់ 
ទមៃន់ ស្នាស្េន៍មា៉ា ស្រាងោយ (BMI))។ 

 
2. គតើ Herbalife Nutrition គប្បើប្ាស្់ព័ត៌មានរបស្់ខ្្ញ ំយ៉ា ងែូចគមដច? 
 
ក្យើងក្រែើរបាស្់ព័ត្៌មានកដលក្យើងរែមូលអាំពីអនែស្រមាែ់ក្ោលែាំណង
ក្អេងៗោន រមួមាន៖ អតល់ជូនអនែនូវអលិត្អល ក្ស្វាែមម 
និងោរោាំរទកដលអនែក្ស្ន ើស្ុាំ។ ដាំក្ណើរោររែត្ិែត្ត ិោរ និងដឹែជចជ នូ 
ោរែញ្ជា ទិញរែស្់អនែ។ ោរក្ធែ ើទាំនាែ់ទាំនងជាមួយអនែអាំពីេណនី 
ឬរែត្ិែត្ត ិោររែស្់អនែ ោរផ្ទា ស្់ែត រូ ក្ោលោរណ៍រែស្់ក្យើង 
និងែញ្ជហ រដាបាលក្អេងៗក្ទៀត្ ឬស្ាំណួរ និងមត្ិក្ោែល់រែស្់អនែ។ 
ក្ដើមបីកស្ែងយល់ពី ចាំណាែ់អារមមណ៍រែស្់អនែឱ្យោន់កត្ចាស្់ជាងមុន
ក្ដើមបីអតល់ឱ្យអនែនូវព័ត្៌មានអេពែអាយ ែា ឹមសារ ែ់ព័នធ  ោរស្ាង់មត្ិ 
ែរមងស្ាំណួរ និងឯែសារក្អេងក្ទៀត្។ កែលមែអលិត្អល ក្ស្វាែមម 
និងរែត្ិែត្ត ិោររែស្់ក្យើង និងក្ដើមបី
ធានាបាននូវោរអនុក្ោមតាមក្ោលោរណ៍ វវធិាន 
និងចាែ់រែស្់រែមុហ ុន ឬក្ៅក្ពលក្យើង 
ក្ជឿជាែ់ថាជាោរចាាំបាច់ក្ដើមបីោរ រ អនុវត្ត ឬោរ រស្ិទធិរស្ែចាែ់ 



ស្ិទធិឯែជន ស្ុវត្ែ ិភាព ឬរទពយស្មបត្ត ិ រែស្់ែល នួក្យើងផ្ទា ល់ 
និងរទពយស្មបត្ត ិរែស្់អនែដថ្ទក្ទៀត្។ 
ក្យើងែ៏ក្រែើព័ត្៌មានក្នោះក្ដើមបីអដល់ស្ុពលភាពចាំក្ ោះោរលែ់កដលបាន

ក្ធែ ើក្ ើងក្ោយអនែកចែចាយរែស្់រែមុហ ុន Herbalife 

មានភាពរត្ឹមរត្ូវ ក្ដើមបីជួយ អនែកចែចាយរែស្់រែមុហ ុន Herbalife 
ែន ុងោរកស្ែងរែ ក្ធែ ើទាំនាែ់ទាំនង និងក្អាៀងផ្ទា ត្់ភាពរត្ឹមរត្ូវរែស្់
អត្ិងិជនក្ៅែន ុងរែព័នធ រែស្់ក្យើង 
ែ៏ដូចជាស្រមាែ់ក្ោលែាំណងអនុក្ោមភាពថ្ន Herbalife Nutrition។ 

Herbalife Nutrition ឬភាេីទែីីកដលទទួលបានោរអនុញ្ជា ត្រែស្់ែល នួ
អាចនឹងទែ់ទងក្ៅអនែក្ោយផ្ទា ល់ 
ស្រមាែ់ក្ោលែាំណងទាំងក្នោះក្ោយក្រែើវធិីទាំនាែ់ទាំនងក្អេងៗោន កដល
មានពណ៌នាក្ៅខាងក្រោម។ 
 

Herbalife Nutrition ែ៏អាចនឹងក្រែើរបាស្់ព័ត្៌មានក្នោះ 
ក្ដើមបីោាំរទដល់រែត្ិែត្ដ ិោរថ្នភាពជាស្មាជិែ កដលក្ពញចិត្ត 
និងភាពជាអនែកចែចាយ និងក្ដើមបីរែាឱ្យមុែ្រថ្នកអនោរលែ់ 
និងកអនោរទីអារ រែស្់រែមុហ ុន Herbalife មានដាំក្ណើរោររត្ឹមរត្ូវ។ 
ឧទហរណ៍ ព័ត្៌មានអាំពីភាពជាស្មាជិែកដលក្ពញចិត្ត 
អាចនឹងរត្ូវបានក្រែើក្ដើមបីោាំរទ េណនា 
និងតាមោនោរែចច ុ ោះត្ថ្មាអលិត្អលរែស្់អនែ និងក្ដើមបីអតល់ 
ឱ្យអនែនូវព័ត្៌មានអាំពីោរអេពែអាយពិក្ស្ស្ៗ។ 
ព័ត្៌មានអាំពីអនែកចែចាយរែស្់រែមុហ ុន Herbalife 
អាចនឹងរត្ូវបានក្រែើក្ដើមបីោាំរទ េណនា និងតាមោនោរែចច ុ ោះត្ថ្មា 
របាែ់ចាំណូល និងរបាែ់រ ែ្ ន់ ក្ដើមបីក្ចញោរទូទត្់ និង
រាយោរណ៍អាំពីរបាែ់ចាំណូលក្ៅអាជាញ ធរពនធោរ អតល់ោរែណត ុ ោះែណាត ល 
និងធានាបាននូវអនុក្ោមភាពតាមចាែ់ជាធរមាន និងក្ោលោរណ៍ 
េក្រមាង និងែិចេរពមក្រពៀងរែស្់រែមុហ ុន កដលរមួមាន  ែយស្ុាំ 
និងែិចេរពមក្រពៀងភាពជាអនែកចែចាយ។ 
 
ក្យើងអាចរែាទុែព័ត្៌មានរែស្់អនែែន ុងែរណីចាាំបាច់ែន ុងោរ៖ 
អតល់ជូនក្ស្វាែែមមដល់អនែ ែាំក្ពញ 
ក្ស្ចែត ីរត្ូវោរអាជីវែមមរស្ែចាែ់ក្អេងក្ទៀត្ ដូចជាោររែាឱ្យមុ
ែ្រថ្នកអនោរលែ់ និងទីអារមាន ដាំក្ណើរោររត្ឹមរត្ូវ។ 
ែាំក្ពញតាមអនុក្ោមភាព និងោត្ពែែិចេអល វូចាែ់រែស្់ក្យើង 
និងក្ដើមបីក្ោោះរសាយវវិាទ ែ៏ដូចជាពរងឹងែិចេរពមក្រពៀងរែស្់ក្យើង 



កដលរមួមានែិចេរពមក្រពៀងភាពជាកចែចាយ។ 
 

3. គតើ Herbalife Nutrition 
ដចករំដលកព័ត៌មានរបស្់ខ្្ញ ំជាមួយអនកណា? 

 
ប្កមុហ  នប ប្តស្មព ័នធ  និងដែគូ 
ក្យើងអាចនឹងកចែរំកលែព័ត្៌មានផ្ទា ល់ែល នួណាមួយកដលបានពណ៌នា

ខាងក្លើក្ៅែន ុងកអនែទី 1 ជាមួយ រែមុហ ុនែុរត្ស្មព ័នធ រែស្់ក្យើង 
(រែមុហ ុនកដលរេែ់រេង រេែ់រេងក្ោយ ឬស្ែ ិត្ក្រោមោររេែ់រេងរមួ 

ជាមួយ Herbalife Nutrition) ែ៏ដូចជាក្រជើស្ក្រ ើស្ថ្ដេូនានា ។ 
ឧទហរណ៍ពីរក្ែៀែកដលអងគភាពទាំងក្នោះអាចនឹងក្រែើរបាស្់ព័ត្៌មានរែ
ស្់អនែរមួមានោរពោែរណ៍អាំពីចាំណាែអ់ារមមណ៍រែស្់អនែ 
និងអតល់ជូនអនែនូវ ោរអតល់ជូនពិក្ស្ស្ៗ ោរែចច ុ ោះត្ថ្មា 
ោរអាយ ណិជាែមម និងោរអដល់ជូនក្អេងក្ទៀត្។ 

 
អនកលក់ និងអនកផ្តល់គស្វាកមម 

 
ក្យើងអាចនឹងកចែរំកលែព័ត្៌មានផ្ទា ល់ែល នួណាមួយកដលបានពណ៌នា

ខាងក្លើក្ៅែន ុងកអនែទី 1 ជាមួយ អនែលែ់ 
និងអនែអតល់ក្ស្វាែមមកដលែាំក្ពញមុែ្រតាងនាមឱ្យក្យើង។ 
ឧទហរណ៏ថ្នមុែ្រកែែក្នោះ រមួមានោរែាំក្ពញោរែញ្ជា ទិញ 
ោរដឹែជចជ នូែចេែ់ មុែ្ររេែ់រេងអុីកមល 
ដាំក្ណើរោរទូទត្់ោត្ឥណទន ោរអតល់ក្ស្វាែមមដល់អត្ិងិជន 
និងស្រមាែ់ោររសាវរជាវទីអារ។ អនែលែ់ និងអនែអតល់ក្ស្វាែមមរត្ូវកត្ 
ចាត់្កចងព័ត្៌មានផ្ទា ល់ែល នួរែស្់អនែរស្ែក្ៅតាមក្ស្ចែដ ីកណនាាំរែស្់ 
Herbalife Nutrition និងរត្ូវបាន ហាមឃាត្់មិនឱ្យក្រែើរបាស្់ ឬែក្ចេញ
ព័ត្៌មានផ្ទា ល់ែល នួរែស្អ់នែស្រមាែ់ក្ោលែាំណងក្អេងក្ទៀត្ក្ ើយ។ 
 

អនកដចកចាយឯករាជយរបស្់ប្កមុហ  ន Herbalife 
 
រែស្ិនក្ែើអនែជាអនែកចែចាយ ជាស្មាជិែកដលក្ពញចិត្ត 

ឬជាអត្ិងិជនរែស្់រែមុហ ុន Herbalife 
ក្យើងអាចនឹងកចែរំកលែព័ត្៌មានរែស្់អនែជាមួយអនែកចែចាយក្អេង

ក្ទៀត្រែស្់រែមុហ ុន Herbalife រមួមានជាអាទិ៍ 



ជាកអនែថ្នរបាយោរណ៍តាមលាំោែ់លាំក្ោយកដលមានព័ត្៌មាន 
(ដូចជាក្ ម្ ោះ ព័ត្៌មាន ទាំនាែ់ទាំនង ែរមិត្ ឬឋានៈ ែ៏ដូចជាែរមិាណ 

និងស្ែ ិត្ិថ្នោរលែ់) អាំពីអនែកចែចាយក្អេងក្ទៀត្ និង 
ស្មាជិែកដលក្ពញចិត្តក្ៅែន ុងែណាដ ញថាន ែ់ក្រោមរែស្់អនែកចែចាយរ

ែស្់រែមុហ ុន Herbalife។ (សាែ ែ័នថាន ែក់្រោមមានអនែកចែចាយ 
និងស្មាជិែកដលក្ពញចិត្តទ ាំងអស់្កដល ទទួលបានោរឧែត្ែមភពី 
អនែកចែចាយពិក្ស្ស្ក្ោយផ្ទា ល់ ក្ហើយជាលទធអល ែុេគល
ក្អេងក្ទៀត្ទាំងអស់្កដលទទួលបាន 

ោរឧែត្ែមភពីអនែកចែចាយជាែនតែនាា ែ់តាមថាន ែ់។) 
ែន ុងែរមិត្កដលរបាយោរណ៍តាមលាំោែ់លាំក្ោយមានទិននន័យពីែុេគល
កដលក្ៅក្រៅស្ហរដាអាក្មរែិ ក្យើងបានចាត្់វធិានោរស្មរស្ែ 
ក្ដើមបីោរ រទិននន័យរស្ែតាមចាែ់ជាធរមាន។ របាយោរណ៍តាម 
លាំោែ់លាំក្ោយរត្ូវបានអតល់ជូនអនែកចែចាយោ៉ា ងស្មាៃ ត្់ែាំអុត្
និងស្រមាែ់ក្ោលែាំណងកត្មួយេត្់ក្ដើមបី

ោាំរទដល់អនែកចែចាយែន ុងោរអភិវឌ្ឍអាជីវែមមក្ៅ Herbalife 

Nutrition រែស្ពួ់ែក្េែកនែមក្ទៀត្ កដលរមួ ទាំងោរក្រែើរបាស្់ឧែែរណ៍ 
និងក្វទិោទីអារ។ 

 
ក្យើងអាចនឹងកចែរំកលែព័ត្៌មានរែស្់អនែជាមួយអនែកចែចាយ 
ក្ដើមបីអតល់ជូន និងអដល់ឱ្យអនែនូវអលិត្អល និងក្ស្វាែមម 
ក្ហើយអនែកចែចាយទាំងក្នោះអាចនឹងកចែចាយព័ត្៌មានរែស្់អនែែនត
ក្ទៀត្ដូចកដលបាន ពណ៌នាក្ៅែន ុងក្ោលោរណ៍ស្ដ ីពី
ឯែជនភាពរែស្់ពួែក្េ។ ឧទហរណ៍ 
រែស្ិនក្ែើអនែក្រែើក្េហទាំព័ររែស្់ក្យើង មួយចាំនួនដូចជា 

GoHerbalife.com និងក្េហទាំព័ររែែួត្រែកជងស្ត ីពីោរ
ស្រមែទមៃន់រែស្់ក្យើង (herbalifewlc.com) 
ព័ត្៌មានរែស្់អនែអាចនងឹរត្ូវបានកចែរំកលែជាមួយអនែកចែចាយមាន
ែ់ ឬក្រចើនកដល ែាំពុងែក្រមើក្ស្វាែមមក្េហទាំព័រទ ាំងក្នាោះ។ 
រស្ក្ដៀងោន ក្នោះកដរ រែស្ិនក្ែើអនែចូលរមួក្ៅែន ុង Nutrition Club 
ក្យើងអាចនឹងកចែរំកលែព័ត្៌មានរែស្់អនែជាមួយអនែកចែចាយណា

មាន ែ់កដលែាំពុងដាំក្ណើរោរ Nutrition Club ក្នោះ។ 
ក្យើងែ៏អាចនឹងកចែរំកលែព័ត្៌មានរែស្់អនែជាមួយអនែកចែចាយអង
កដរក្ដើមបីឱ្យពួែក្េអាចអតល់ជូនអនែនូវែទពិក្សាធន៍ផ្ទា ល់ែល នួែកនែម
ដូចជាោរកណនាាំអលិត្អល និងក្ស្វាែមមកដល ែ់ព័នធនឹងអនែែាំអុត្។ 



អនែកចែចាយរែស្់រែមុហ ុន Herbalife 
កដលទទួលបានព័ត្៌មានរែស្់អនែរត្ូវក្ោរពតា លែខែណឌ ថ្ន 
ែិចេរពមក្រពៀងភាពជាអនែកចែចាយរែស្់ពួែក្េ និងែិចេស្នោ
ោរ រទិននន័យ និងឯែជនភាពកដលមាន ក្ៅែន ុងក្នាោះ។ 
អនែកចែចាយមួយចាំនួនទាំងក្នោះអាចមានមូលោា នក្ៅែន ុងែណាដ
រែក្ទស្កដលមិនអតល់ែរមិត្ ោរ រឯែជនភាពដូចោន  ឬរែហាែ់
រែកហលោន ដូចមានក្ៅែន ុងរែក្ទស្រែស្់អនែក្នាោះក្ទ។ 
 
រែស្ិនក្ែើអនែដាំក្ណើរោរ Nutrition Club 

ក្យើងអាចនឹងកចែរំកលែទីតាាំងរែស្់ Club ក្នាោះជាមួយស្មាជិែ 
កដលក្ពញចិត្ត អត្ិងិជន និងអនែកចែចាយក្អេងក្ទៀត្រែស្់រែមុហ ុន 

Herbalife។ 
 
ការបគចេ ញព័ត៌មានប្ស្បចាប់ និងអន គោមភាព 
ក្យើងែ៏អាចនឹងែក្ចេញព័ត្៌មានរែស្អ់នែអងកដរ៖ 
តាមោរត្រមូវក្ោយចាែ់ េឺក្ដើមបីអនុវត្តតាមដីោ ក្ោោះក្ៅ 
នីត្ិវធិីចាែ់ 
ឬនីត្ិវធិីចាែ់រស្ក្ដៀងោន កដលរមួមានោរែក្ចេញព័ត្៌មាន 
ដល់ស្វនែរភាេីទីែីកដល ទទួលបានោរអនុញ្ជា ត្ 
ឬក្ៅក្ពលកដលក្យើងមានជាំក្នឿក្ជឿជាែ់ថាោរែក្ចេញព័ត្៌មាន
ក្នាោះេឺមាន ភាពចាាំបាច់ក្ដើមបីោរ រស្ិទធិរែស្់ក្យើង 
ោរ រស្ុវត្ែ ិភាពរែស្់អនែ ឬស្ុវត្ែ ិភាពរែស្់ែុេគលដថ្ទក្ទៀត្ ក្ដើមបី
ក្ស្ុើែអក្ងេត្ ឬោរ រោរលួចែនា ាំ ឬក្ដើមបី
ក្ ា្ ើយត្ែក្ៅនឹងស្ាំក្ណើរែស្់រោា ភិបាល។ 
 
ែំគណើរផ្ទល ស្់បត រូអាជីវកមម 
ក្យើងអាចនឹងកចែរំកលែព័ត្៌មានរែស្់អនែ រែស្ិនក្ែើ Herbalife 
Nutrition មានោររមួែចច លូោន  ោរទញិ ឬលែ់ ឬក្អាររទពយស្ែមម 
ឬែន ុងែរណីែេ័យធនកដលទាំនងជាមិន្យក្ែើត្ក្ ើងក្ ើយ។ 
 
ភាគីគផ្េងគទៀតដែលមានការយល់ប្ពមពីអនក 
 
ែកនែមពីក្លើោរកចែរំកលែកដលបានពណ៌នាក្ៅែន ុងក្ោលោរណ៍ស្ដ ីពី
ឯែជនភាពក្នោះ ក្យើងែ៏អាចនឹង 
កចែរំកលែព័ត្៌មានអាំពីអនែជាមួយភាេីទីែីស្រមាែ់ក្ោលែាំណងក្អេង



ក្ទៀត្កដលបានែក្ចេញព័ត្៌មាន
ដល់អនែក្ៅក្ពលកដលក្យើងរែមូលព័ត្៌មាន ឬរស្ែតាមោរយល់រពម 
ឬោរកណនាាំរែស្់អនែ។ 
 

4. គតើ Herbalife Nutrition គធវ ើទំនាក់ទំនងជាមួយខ្្ញំយ៉ា ងែូចគមតច? 
 
Herbalife Nutrition អាចនឹងរបារស្័យទែ់ទង
ជាមួយអនែតាមរយៈអុីកមល ស្ាំែុរត្ថ្រែស្ណីយ៍ ទូរស្ពា សារ 
ឬមក្ធោបាយក្អេងក្ទៀត្ជារែចាាំក្ដើមបីអតល់ជូនអលិត្អល 

និងក្ស្វាែមមកដលបានក្ស្ន ើស្ុាំ និង/ឬ ែ់ព័នធនឹងែញ្ជហ កដលទែ់ទង
នឹងអាជីវែមមរែស្់រែមុហ ុន Herbalife រែស្់អនែ 

(រែស្ិនក្ែើអនែជាអនែកចែចាយ)។ 
ក្ដើមបីអដល់ស្ុពលភាពក្លើោរលែ់ក្ៅឱ្យអត្ិងិជនមានភាពរត្ឹមរត្ូវ 
Herbalife Nutrition អាចនឹង ទាំនាែ់ទាំនងជាមួយអនែតាមរយៈអុីកមល 
ស្ាំែុរត្ថ្រែស្ណីយ៍ ទូរស្ពា សារ ឬមក្ធោបាយក្អេងក្ទៀត្ជារែចាាំ 
(រែស្ិនក្ែើអនែជាអត្ិងិជន)។ 

 
ក្លើស្ពីក្នោះក្ទៀត្ អនែអាចនឹងទទួលបានព័ត្៌មានមដងមាេ ល
អាំពីអាជីវែមម អលិត្អល ក្ស្វាែមម ែចិេរពមក្រពៀងពិក្ស្ស្រែស្់ 
Herbalife Nutrition និង Herbalife Family Foundation តាមរយៈ 
មក្ធោបាយទាំនាែ់ទាំនងក្អេងៗដូចកដលបានក្រៀែរាែ់ខាងក្លើ។ 

អនែកចែចាយ និងស្មាជិែកដលក្ពញចិត្ត រែស្់រែមុហ ុន Herbalife 
អាចនឹងរេែ់រេងក្លើោរក្ធែ ើទាំនាែ់ទាំនងជាែ់ោែ់ក្ៅែន ុងមជឈមណឌ ល

ជាវ MyHerbalife រែស្់ពួែក្េ។ ក្លើស្ពីក្នោះក្ទៀត្ 
អនែអាចនឹងរេែ់រេងក្លើរែក្ភទថ្នោរក្ធែ ើទាំនាែ់ទាំនងទាំង
ក្នោះក្ោយក្ធែ ើតាមោរកណនាាំកដលមានក្ៅែន ុងកអនែទាំនាែ់ទាំនង 
ឬក្ោយទែ់ទងមែក្យើងតាមក្លែ 

866-866-4744។ 
 
5. គតើព័ត៌មានផ្ទា ល់ខ្ល នួរបស្់ខ្្ញ ំមានស្ វតថ ិភាពដែរឬគទ? 

 
ក្យើងចាត្់វធិានោរស្មរស្ែ
ក្ដើមបីធានាថាព័ត្៌មានផ្ទា ល់ែល នួកដលក្យើងរែមូលអាំពីអនែ ក្ៅកត្មាន 
ភាពរត្ឹមរត្ូវ ទន់ក្ពលក្វោ និងមានស្ុវត្ែ ិភាព។ េួរឲ្យសាដ យ 



ោម នោរែចជ នូទិននន័យតាមអុីនធឺណិត្ណាអាចរត្ូវបានធានាថាមាន

ស្ុវត្ែ ិភាព 100% ក្នាោះក្ទ ក្ហើយក្ទោះែីជាក្យើងពោោមោរ រព័ត្៌មាន 
ផ្ទា ល់ែល នួរែស្់អនែែ៏ក្ោយ ែ៏ក្យើងមិនអាចធានា 
ឬធានាស្ុវត្ែ ិភាពក្ពញក្លញក្លើព័ត្៌មានក្នាោះបានកដរ។ 

 
6. គតើខ្្ញ ំអាចចូលគប្បើ ឬដកតប្មូវពត័៌មានរបស្់ខ្្ញ ំគោយរគបៀបណា? 

Herbalife Nutrition 
ក្ោរពក្ៅក្លើោររេែ់រេងព័ត្៌មានរែស្់អនែ។  ែន ុងែរណីែាោះ 
អនែអាចចូលក្មើលក្េហទាំព័ររែស្់ក្យើងមួយ 
ឬក្រចើនជាងក្នោះក្ដើមបីក្អាៀងផ្ទា ត្់ 
និងក្ធែ ើែចច ុែបននភាពព័ត្៌មានជាែ់ោែ់ (ឧទហរណ៍ 
ព័ត្៌មានេណនីរែស្់អនែកចែចាយ នងិស្មាជិែ 
កដលក្ពញចិត្តជាែ់ោែ់ក្ៅក្លើ MyHerbalife)។ 
ក្យើងនឹងែញ្ជា ែ់ថាក្ត្ើក្យើងរែាទុែ ឬែាំពុងដាំក្ណើរោរ 
ព័ត្៌មានកដលក្យើងបានរែមូលពីអនែកដរ ឬក្ទ រស្ែតាមោរក្ស្ន ើស្ុាំ។ 
អនែមានស្ិទធិក្ធែ ើវកិ្សាធនែមម ឬក្ធែ ើ ែចច ុែបននភាព
ព័ត្៌មានផ្ទា ល់ែល នួកដលមិនរត្ឹមរត្ូវ ឬមិនក្ពញក្លញ 
ក្ស្ន ើស្ុាំលុែក្ចាលព័ត្៌មានផ្ទា ល់ែល នួ រែស្់អនែ ឬក្ស្ន ើស្ុាំឱ្យ
ក្យើងឈែ់ក្រែើរបាស្់ព័ត្៌មានក្នាោះត្ក្ៅក្ទៀត្។ 
ែន ុងោលៈក្ទស្ៈជាែ់ោែ់មួយចាំនួន 
ក្យើងនឹងមិនអាចែាំក្ពញតាមោរក្ស្ន ើស្ុាំរែស្់អនែបានក្ទ 
រែស្ិនក្ែើមានោររំខានដល់ោត្ពែែចិេ ែទែបចាត្ត ិរែស្់ក្យើង 
ែ៉ាោះ ល់ដល់ែញ្ជហ អល វូចាែ់ 
ក្យើងមិនអាចក្អាៀងផ្ទា ត្់អត្តស្ញ្ជា ណរែស្់អនែ 
ឬមានភាព ែព់័នធនឹងោរចាំណាយ ឬែិចេ
រែឹងករែងកដលមិនមានស្មាមារត្ ែ៉ាុកនតែន ុងែរណីណា 
ែ៏ក្ោយក្យើងនឹងក្ ា្ ើយត្ែចាំក្ ោះោរក្ស្ន ើស្ុាំរែស្់អនែ 
និងអតល់ោរពនយល់ែន ុងរយៈក្ពល កដលស្មរស្ែ។ 
ក្ពលក្វោក្ ា្ ើយត្ែតាមធមមតារែស្់ក្យើងស្រមាែ់ោរក្ស្ន ើស្ុាំេឺ 30 ថ្ងៃ។ 
ក្ដើមបីក្ធែ ើោរក្ស្ន ើស្ុាំអាំពីព័ត្៌មានផ្ទា ល់ែល នួ 
សូ្មទែ់ទងមែក្យើងែុ្ាំតាមអុីនធឺណិត្ ឬក្ៅក្ពលោម នអុីនធឺណិត្ 
សូ្មក្រែើព័ត្៌មានកដលបាន អតល់ជូនខាងក្រោម។ 



ែចជ នូស្ាំក្ណើរែស្់អនែក្ៅទីក្នោះ https://privacyportal.onetrust.com/w
ebform/46601746-6006-4c21-88ec-15dfa5b7dcdc/349bb89d-

7008-46f7-b765-717966e11235 
  

7. ការគផ្ារប្ាកអ់នតរជាតិ។ 

 
ក្េហទាំព័រក្នោះមានទីសាន ែ់ោរែណាត លក្ៅស្ហរដាអាក្មរែិ។ 
សូ្មយល់អងកដរថាព័ត្៌មានកដលអនែអតល់ឱ្យក្យើង 
ឬក្យើងទទួលបានក្ោយសារោរក្រែើរបាស្់ក្េហទាំព័ររែស្់អនែអាចនឹង
រត្ូវបានរែមូលក្ៅែន ុងរែក្ទស្រែស្់ 
អនែ ក្ហើយក្រោយមែក្អារែនតក្ៅរែក្ទស្មួយក្អេងក្ទៀត្
រស្ែតាមចាែ់ជាធរមាន។ ោរក្រែើរបាស្់ក្េហទាំព័រ 
នានាែ ហ្ ញពីោរយល់រពមរែស្់អនែចាំក្ ោះដាំក្ណើរោរព័ត្៌មានដូចកដ
លបានពណ៌នាក្ៅែន ុងក្ោលោរណ៍ក្នោះ។ 
 

8. ព័ត៌មានរបស្់ក មារ។ 
 
ក្េហទាំព័រទ ាំងក្នោះេឺជាក្េហទាំព័រស្រមាែ់ទស្េនិែជនទូក្ៅកដលមិនកម

នស្រមាែ់ែុមារអាយុក្រោម 13 ឆ្ន ាំក្នាោះក្ទ។ ក្យើងមិនរែមូល ក្រែើរបាស្់ 
ឬអេពែអាយព័ត្៌មានផ្ទា ល់ែល នួណាមួយពីែុមារអាយុក្រោម 13 ឆ្ន ាំក្ទ 
លុោះរតាកត្មានោរអនុញ្ជា ត្ក្ោយចាែ់។ 
រែស្ិនក្ែើអនែក្ជឿជាែ់ថាក្យើងរែកហលជាបានរែមូលព័ត្៌មានផ្ទា ល់ែល នួ
ពីែូនរែស្់ក្ោែអនែក្ៅក្លើក្េហទាំព័រ 
សូ្មទែ់ទងមែក្យើងតាមរយៈ privacy@herbalife.com ក្ហើយក្យើងនឹ
ងែិត្ែាំរែឹងករែងលុែវាក្ចញព ី
ែាំណត្់រតារែស្់ក្យើង ក្ៅក្ពលត្រមូវក្ោយចាែ់។ 
 

9. ខូ្គី និងការតាមោន។ 
 
Herbalife Nutrition ែ៏ដូចជាភាេីទីែជីាែ់ោែ់កដលអតល់ែា ឹមសារ 
និងមុែ្រក្អេងក្ទៀត្ក្ៅក្លើក្េហទាំព័រ រែស្់ក្យើង ក្រែើរបាស្់ែូេី 
ែមម វធិីរតួ្ត្ពិនិត្យ ស្ែមមភាពអុីនធណិឺត្ ោរចាែ់វេគ

អាយក្ ើងវញិ/ោរងត្ក្អរែង់ 
និងែក្ចេែវទិោរស្ក្ដៀងោន ក្អេងក្ទៀត្ស្រមាែ់ក្ោលែាំណងក្អេងៗរមួទាំ

https://privacyportal.onetrust.com/webform/46601746-6006-4c21-88ec-15dfa5b7dcdc/349bb89d-7008-46f7-b765-717966e11235
https://privacyportal.onetrust.com/webform/46601746-6006-4c21-88ec-15dfa5b7dcdc/349bb89d-7008-46f7-b765-717966e11235
https://privacyportal.onetrust.com/webform/46601746-6006-4c21-88ec-15dfa5b7dcdc/349bb89d-7008-46f7-b765-717966e11235
mailto:privacy@herbalife.com


ងោរវភិាេនិនាន ោរ រេែ់រេង ក្េហទាំព័រ 
តាមោនចលនារែស្់អនែក្រែើរបាស្់ក្ៅក្លើក្េហទាំព័រ 
និងក្ដើមបីរែមូលព័ត្៌មានរែជាសាស្រស្ត  
អាំពីមូលោា នអនែក្រែើរបាស្់រែស្់ក្យើងទាំងមូល។ 

 
ែូេីេឺជាែាំ កណែព័ត្៌មានតូ្ចៗកដលរត្ូវបានរែាទុែក្ៅក្លើរោយ៍
វរ ងងរែស្់ែុាំពយូ ទ័រ។ ែូេីអនុញ្ជា ត្ឱ្យអងគភាព 
កដលោែ់ែូេីក្ៅក្លើឧែែរណ៍រែស្់អនែសាគ ល់វាក្ៅក្លើរេែ់ក្េហទាំព័រ 
ក្ស្វាែមម ឧែែរណ៍ និងវេគ រុែរែ ក្អេងៗោន ។ ឧទហរណ៍ 
ក្យើងអាចក្រែើែូេីក្ដើមបីសាគ ល់ថាជាអនែ 
ក្ៅក្ពលអនែរត្ ែ់ក្ៅោន់ក្េហទាំព័រ 
ក្ដើមបីអតល់ជូនអនែនូវែទពិក្សាធន៍អនែក្រែើរបាស្់រែក្ស្ើរជាងមុន។ 
ក្យើងអាចនឹងអនុញ្ជា ត្ឱ្យភាេីទីែី ក្រែើរបាស្់ែូេីក្ៅក្លើក្េហទាំព័របាន 
ែ៉ាុកនត ក្យើងមិនរេែ់រេងោរក្រែើរបាស្់ ឬែា ឹមសារថ្នែូេីរែស្់ 
ភាេីទីែីក្ ើយ។ 
ែមមវវធិីរុែរែក្លើវែិកត្ងកត្អនុញ្ជា ត្ឱ្យអនែដាំក្ ើងែមម វធិីរុែរែ 
ក្ដើមបីទទួលយែែូេី ែដិក្ស្ធែូេីទ ាំងអស្់ ឬជូនដាំណឹងដល់អនែ 
ក្ៅក្ពលែូេីរត្ូវបានក្អញើ។ រែស្ិនក្ែើអនែក្រជើស្ក្រ ើស្ែដិក្ស្ធែូេី 
ក្ពលក្នាោះសូ្មចាំណាាំថាអនែរែកហលជាមិនអាចទញយែអត្ែរែក្ោជន៍
ក្ពញក្លញពលីែខណៈពិក្ស្ស្ និងមែុ្ររែស្់ក្េហទាំព័របានក្ទ។ 
ក្ដើមបីកស្ែងយល់ែកនែមអាំពីែូេី និងវធិីរេែ់រេងវា 
សូ្មចូលក្ៅោន់ http://www.allaboutcookies.org/។ 
 
ែមម វធិីរតួ្ត្ពិនិត្យស្ែមមភាពក្លើអុីនធឺណិត្ 
និងែក្ចេែវទិោរស្ក្ដៀងោន េឺជាែូដតូ្ចៗកដលរត្ូវបានែងេែ់ក្ៅែន ុងទាំ
ព័រវែិ ោរអាយ ណិជាែមម និងអុីកមលកដលទែ់ទងជាមួយភាេីទីែី។ 
ឧទហរណ៍ ក្យើងក្រែើែមមែមម វធិីរតួ្ត្ពិនិត្យស្ែមមភាពក្លើអុីនធឺណិត្
ក្ដើមបីរាែ់ចាំនួនអនែក្រែើរបាស្់កដលបានចូលក្មើលទាំព័រជាែ់ោែ់ណាមួយ 
ក្ដើមបីកចែចាយ ឬទែ់ទងជាមួយែូេី និងក្ដើមបី
កស្ែងយល់ពីលាំនាាំក្រែើរបាស្់។ ក្យើងែ៏អាចែចច លូែមម វធិីរតួ្ត្ពិនិត្យ 
ស្ែមមភាពក្លើអុីនធឺណិត្ក្ៅែន ុងអុីកមលក្ដើមបីកស្ែងយល់ថាក្ត្ើសាររត្ូវ
បានក្ែើែ ក្រែើរបាស្់ ឬែចជ នូែនត កដរឬក្ទ។ 

 
មានែក្ចេែវទិោអទ ុែទិននន័យខាងែន ុង 
និងអុីនធឺណិត្ក្អេងក្ទៀត្ដូចជាវត្ថ ុកដលបានកចែរំកលែខាងែន ុង 

http://www.allaboutcookies.org/
http://www.allaboutcookies.org/


(ែ៏ក្ៅថា “ែូេី Flash”) ឧែែរណ៍អទ ុែទិននន័យខាងែន ុង HTML5 
និងស្រស្គ ីែកដលបានភាា ែ់កដលអាច 
ដាំក្ណើរោររស្ក្ដៀងនឹងែូេីកដលបានពិភាែាក្ៅខាងក្លើ។ 
សូ្មចាំណាាំថាែក្ចេែវទិោទាំងក្នោះែុស្ោន ពីែូេី 
ក្ហើយអនែរែកហលជាមិនអាចរេែ់រេងពួែវាក្ោយក្រែើឧែែរណ៍ 
និងោរែាំណត្់ែមម វធិីរុែរែស្តង់ោរបានក្ទ។ 

ស្រមាែ់ព័ត្៌មានអាំពីោររេែ់រេងែូេី Flash 
សូ្មចុច www.adobe.com/privacy.html។ 

ក្ដើមបីកស្ែងយល់ែកនែមអាំពីោរវភិាេរែស្់ Adobe និងក្ដើមបីែដិក្ស្ធ 
សូ្មចុច www.adobe.com/privacy.html។ 

 
ក្យើងអាចក្រែើែក្ចេែវទិោែ ាូ ធូស្ប ៊ីែន ក្ដើមបីកែលមែែទពិក្សាធន៍ 
Nutrition Club។ ឧែែរណ៍ចល័ត្ 
កដលបានក្ែើែែ ាូ ធូស្អាចទទួលបានស្ញ្ជា  
ក្ៅក្ពលស្ែ ិត្ក្ៅែន ុងជួរថ្នប ៊ីែន។ ស្ញ្ជា នឹងមិនរត្ូវបានទទួល 
បានក្ទលុោះរតាកត្អនែក្រែើបានក្ែើែែ ាូ ធូស្ 
ដាំក្ ើងែមម វធិីទូរស្ពាចល័ត្រែស្់ Herbalife Nutrition និងក្ែើែ 
ោរជូនដាំណឹងែ ហ្ ញក្លើក្អរែង់។ មុែ្រប ៊ីែន (beacon) 
អាចនឹងអនុញ្ជា ត្ឱ្យមានោរជូនដាំណឹង ោរចុោះក្ ម្ ោះអត្ិងិជន 
និងោរែង់របាែ់។  អនែអាចែិទមុែ្រប ៊ីែនក្ៅែន ុងោរែាំណត្់រែស្់
ែមម វធិី។ 
 

10. ក ំតាមោន។ 
 
ែមម វធិីរុែរែវែិអាចឱ្យអនែក្អញើស្ាំក្ណើ “ែុាំតាមោន”។ ែចច ុែបនន ក្នោះ 
ក្យើងមិនចាត្់វធិានោរ ក្ដើមបី 
ក្ ា្ ើយត្ែនឹងស្ញ្ជា ែុាំតាមោនក្ទពីក្រ ោះមិនមានស្តង់ោរឧស្ាហែមមែ
ចច ុែបននទែ់ទងនឹងអែ ី រែស្ិនក្ែើមានអែ ីមួយ កដលវែិសាយេួរកត្ក្ធែ ើ 
ក្ៅក្ពលវាទទួលបានស្ញ្ជា កែែក្នោះក្នាោះក្ទ។ 
ក្យើងែនតពិនិត្យក្មើលែក្ចេែវទិោងមីៗ ក្ហើយអាចនឹងក្រែើរបាស្់
ស្តង់ោរមួយរែស្ិនក្ែើ និងក្ៅក្ពលណាមានោរែក្ងេ ើត្វាក្ ើង។ 
 

11. ការផ្េពវផ្ាយតាមអ ីនធឺណិត។ 
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ក្យើងអាចនឹងែ ហ្ ញោរអាយ ណិជាែមមក្ៅក្លើវែិសាយ និងថ្ដេូ
រែស្់ក្យើងជាមួយភាេីទីែី ក្ដើមបី 
រេែ់រេងោរអាយ ណិជាែមមក្ៅក្លើវែិសាយក្អេងក្ទៀត្អាំពីអលិត្អល 
និងក្ស្វាែមមរែស្់ក្យើង។ ក្យើងែ៏អាចក្ធែ ើជាថ្ដេូជាមួយភាេីទីែី 
រមួទ ាំងថ្ដេូអាជីវែមម ែណាត ញអាយ ណិជាែមម និងអនែអតល់
ក្ស្វាែមមអាយ ណិជាែមមក្អេងក្ទៀត្កដលរែមូលព័ត្៌មានអាំពីអនែ
ក្ៅក្លើក្េហទាំព័ររែស្់ក្យើង និងក្េហទាំព័រក្អេងក្ទៀត្ក្ដើមបីអតល់
ឱ្យអនែនូវោរអាយ ណិជាែមមក្ៅក្លើក្េហទាំព័រ 
និងែកនាងក្អេងក្ទៀត្ក្ៅក្លើ 
អុីនធឺណិត្ក្ោយកអែែក្លើរែវត្ត ិរុែរែរែស្់អនែ ក្ហើយនឹង
ត្រមូវតាមចាំណាែ់អារមមណ៍ ចាំណង់ចាំណូលចិត្ត និងលែខណៈស្មបត្ត ិរ
ែស្់អនែ។ ែូេី ឬែក្ចេែវទិោរស្ក្ដៀងោន ក្អេងក្ទៀត្អាចរត្ូវបានក្រែើ 
ក្ដើមបីអតល់ឱ្យអនែនូវោរអាយ ណិជាែមមកអែែក្លើស្ែមមភាពរុែរែ 
និងចាំណាែ់អារមមណ៍រែស្់អនែ។ ក្យើងមិនទទួលែុស្រត្ូវ 
ចាំក្ ោះោរអនុវត្តឯែជនភាពរែស្់ភាេីទីែីទ ាំងក្នោះក្ទ ក្ហើយោរក្រែើ
របាស្់ព័ត្៌មានរែស្់ភាេីទែីីទ ាំងក្នោះមិនរត្ូវបានកចងក្ៅែន ុង
ក្ោលោរណ៍ក្នោះក្ទ។ 
 
ភាេីទីែីមួយចាំនួនរែមូលព័ត្៌មានអាំពីអនែក្រែើរបាស្់ក្េហទាំព័ររែស្់ក្យើ
ងក្ដើមបីអតល់នូវោរអេពែអាយកអែែក្លើចាំណាែ់អារមមណ៍ក្ៅក្លើក្េហទាំព័ររ
ែស្់ក្យើង និងែកនាងក្អេងក្ទៀត្រមួទាំងែមម វធិីរុែរែ 
និងឧែែរណ៍នានា។ 
ភាេីទីែីទ ាំងក្នោះអាចក្រែើរបាស្់ព័ត្៌មានកដលពួែក្េរែមូលបានក្ៅក្លើ
ក្េហទាំព័ររែស្់ក្យើងក្ដើមបីក្ធែ ើោរ 
ពោែរណ៍អាំពីចាំណាែ់អារមមណ៍រែស្់អនែែន ុងោរ

អតល់ជូនអនែនូវោរអាយ ណិជាែមម (ពីពួែក្យើង និង 
រែមុហ ុនក្អេងក្ទៀត្) ក្ៅក្លើអុីនធឺណិត្។ 
ភាេីទីែីទ ាំងក្នោះមួយចាំនួនអាចចូលរមួែន ុងែមម វធិីអភិវឌ្ឍឧស្ាហែមម 
កដលរត្ូវបានរចនាក្ ើងក្ដើមបីអតល់ 
ជូនអនែក្រែើរបាស្់នូវជក្រមើស្ថាក្ត្ើរត្ូវទទួលបានោរអេពែអាយរស្ែតា
មក្ោលក្ៅកដរឬក្ទ។ ក្ោយសារកត្ភាពែុស្ោន រវាងោរក្រែើរបាស្់ែមម វធិី 
និងវែិសាយក្ៅក្លើឧែែរណ៍ចល័ត្ អនែរែកហលជា 
រត្ូវអនុវត្តជាំហានែកនែមក្ទៀត្ ក្ដើមបីែិទែក្ចេែវទិោអេពែអាយរស្ែតាម
ក្ោលក្ៅក្ៅែន ុងែមម វធិីទូរស្ពា ចល័ត្។ 
ឧែែរណ៍ចល័ត្ជាក្រចើនអនុញ្ជា ត្ឱ្យអនែែដិក្ស្ធោរអេពែអាយរស្ែតា



មក្ោលក្ៅ ស្រមាែ់ែមម វធិី 
ទូរស្ពាចល័ត្ក្ោយក្រែើោរែាំណត្់ក្ៅែន ុងែមម វធិីទូរស្ពាចល័ត្ 
ឬឧែែរណ៍ចល័ត្រែស្់អនែ។ ស្រមាែ់ពត័្៌មានែកនែម 
សូ្មពិនិត្យក្មើលោរែាំណត្់ទូរស្ពារែស្អ់នែ។ 
អនែែ៏អាចលុែែមម វធិីរែស្់ក្យើង 
ក្ោយក្រែើដាំក្ណើរោរលុែស្តង់ោរកដលមានក្ៅក្លើឧែែរណ៍ចល័ត្ 
ឬទីអារែមម វធិីរែស្់អនែបានអងកដរ។ 
 
ក្ដើមបីផ្ទដ ច់ក្ចញពីោរអាយ ណិជាែមមកដលកអែែក្លើចាំណាែ់អារមមណ៍ក្ៅ
ក្លើែមម វធិីរុែរែ និងឧែែរណ៍នានា 
ពីរែមុហ ុនកដលបានចូលរមួែន ុងស្មព ័នធភាពអាយ ណិជាែមមឌី្ជីងល 
ឬែមម វធិីផ្ទដ ច់ក្ចញោរអដ ចួក្អដើមអាយ ណិជាែមមតាមែណាដ ញ 
សូ្មចូលក្មើលវែិសាយកដលដាំក្ណើរោរក្ោយោរអដ ចួក្អដើម
អាយ ណិជាែមម តាមែណាដ ញ 
(//www.networkadvertising.org/choices/) 
និងស្មព ័នធអាយ ណិជាែមមឌី្ជីងល 

(//www.aboutads.info/choices/)។ 
អនែែ៏អាចផ្ទដ ច់ក្ចញពីោរអាយ ណិជាែមមកអែែក្លើចាំណាែ់អារមមណ៍តា
មរយៈោរែាំណត្់ក្ៅែន ុងែមម វធិីទូរស្ពា 
ឬឧែែរណ៍ចល័ត្រែស្់អនែបានអងកដរ ែ៉ាុកនតជក្រមើស្ផ្ទដ ច់ក្ចញ
រែស្់អនែអាចអនុវត្តបានកត្ចាំក្ ោះ ែមម វធិីរុែរែ ឬឧែែរណ៍
កដលអនែែាំពុងក្រែើក្ៅក្ពលអនែផ្ទដ ច់ក្ចញែ៉ាុក្ណាណ ោះ ដូក្ចនោះ
អនែេួរកត្ផ្ទដ ច់ក្ចញពីែមម វធិីរុែរែ នងិឧែែរណ៍នីមួយៗរែស្់អនែ 
រែស្ិនក្ែើអនែចង់ែិទរាល់ោរភាា ែ់ឧែែរណ៍ ា្ងោន
ស្រមាែ់ោរអាយ ណិជាែមមកអែែក្លើចាំណាែ់អារមមណ៍។ 

ព័ត្៌មានែកនែមជាភាសាតាមមូលោា នអាចរែបានតាមរយៈ www.you
ronlinechoices.com/។ សូ្មចាំណាាំថាក្ទោះែីជាអនែក្រែើោរផ្ទដ ច់ក្ចញ
កអែែក្លើឧស្ាហែមមស្រមាែ់ោរអាយ ណិជាែមម 
កអែែក្លើចាំណាែ់អារមមណ៍ែ៏ក្ោយ 
អនែនឹងែនតទទួលបានោរអាយ ណិជាែមមទូក្ៅ 
ក្ហើយែទពិក្សាធន៍រែស្់អនែក្ៅក្លើក្េហទាំព័ររែស្់ក្យើងអាចនឹងចុោះអ
ន់ងយ។ 

 
12. គវទិកាតាមអ ីនធឺណិត។ 
 

https://www.youronlinechoices.com/
https://www.youronlinechoices.com/


ក្េហទាំព័រក្នោះអាចអតល់ជូនក្វទិោស្ហេមន៍កដលអាចចូលដាំក្ណើរោរបា
នជាសាធារណៈ។ អនែេួរកត្ដឹងថា 
រាល់ព័ត្៌មានកដលអនែអតល់ក្ៅែន ុងកអនែទាំងក្នោះេឺជាព័ត្៌មានសាធារណៈ 
ក្ហើយអាច រត្ូវបានអាន រែមូល 
និងក្រែើរបាស្់ក្ោយអនែក្អេងក្ទៀត្កដលចូលក្រែើព័ត្៌មានក្នាោះ។ 
ក្ដើមបីក្ស្ន ើស្ុាំឱ្យលុែក្ចាលព័ត្៌មា ផ្ទា ល់ែល នួ រែស្់អនែពីក្វទិោទាំងក្នោះ 

សូ្មក្អញើអុីកមលមែក្យើងតាមរយៈprivacy@herbalife.com ។ 
ែន ុងែរណីែាោះ 
ក្យើងរែកហលជាមិនអាចលុែព័ត្៌មានផ្ទា ល់ែល នួរែស្់អនែក្ចញបានក្ទ។ 
 
13. តំណភាា ប់របស្ភ់ាគីទីបី។ 

 
ក្េហទាំព័រក្នោះអាចមានត្ាំណភាា ែ់ក្ៅក្េហទាំព័រកដលដាំក្ណើរោរ 
និងកងរែាក្ោយភាេីទីែីកដលក្យើង មិនអាចរេែ់រេងបាន។ 
រាល់ព័ត្៌មានកដលអនែអតល់ជូនដល់ក្េហទាំព័រភាេីទីែីនឹងរត្ូវបាន 
រេែ់រេង 
ក្រោមលែខែណឌ ថ្នក្ោលោរណ៍ស្ដ ីពីឯែជនភាពរែស្់ក្េហទាំព័រនីមួយៗ 
ក្ហើយក្យើងក្លើែទឹែចិត្តឱ្យអនែ 
ក្ស្ុើែអក្ងេត្ក្លើក្ោលោរណ៍ក្នោះមុននឹងែក្ចេញ
ព័ត្៌មានណាមួយដល់រែត្ិែត្ត ិែរវែិសាយភាេីទីែី។ 
ក្យើងមិនមានទាំនួលែុស្រត្ូវ ឬទទួលែសុ្រត្ូវចាំក្ ោះែា ឹមសារ ស្ែមមភាព 
ឬក្ោលោរណ៍រែស្់វែិសាយ ភាេីទីែីក្ ើយ។ 
ោរោែ់ែចច លូត្ាំណភាា ែ់ក្ៅោន់វែិសាយភាេីទីែី 
ក្ៅក្លើក្េហទាំព័ររែស្់ក្យើងេឺ មិនកមនជាោរយល់រពមក្លើែា ឹមសារ 
ស្ែមមភាព ឬក្ោលោរណ៍រែស្់វែិសាយទាំងក្នាោះក្ទ។ 

 
14. ម ខ្ងាររបស្់ភាគីទីបី។ 
 
មុែ្រមួយចាំនួនក្ៅក្លើក្េហទាំព័រអាចរត្ូវបានអតល់ជូនក្ោយភាេីទីែី
កដលមិនមានទាំនាែ់ទាំនងជាមួយ 
រែមុហ ុន Herbalife ក្ ើយ។ អងគភាពទាំងក្នោះអាចរែមូល 
ឬទទួលបានព័ត្៌មានជាែ់ោែ់អាំព ោរក្រែើរបាស្់ 
ក្េហទាំព័ររែស្់អនែរមួមានទាំងោរក្រែើរបាស្់ែូេី 
ែមម វធិីរតួ្ត្ពិនិត្យស្ែមមភាពក្លើអុីនធឺណិត្ និង 
ែក្ចេែវទិោរស្ក្ដៀងោន ក្នោះ។ រែមុហ ុន Herbalife 

mailto:privacy@herbalife.com


មិនទទួលែុស្រត្ូវចាំក្ ោះោរអនុវត្តឯែជនភាពរែស្់ 
អងគភាពទាំងក្នោះក្ទ។ 

 
រែស្ិនក្ែើអនែចូលក្រែើក្ស្វាែមមរែស្់ភាេីទីែីដូចជា Facebook, Google 

ឬ Twitter តាមរយៈក្េហទាំព័រ ក្ដើមបីចូលក្េហទាំព័រ ឬកចែរំកលែ
ព័ត្៌មានអាំពីែទពិក្សាធន៍រែស្អ់នែក្ៅក្លើក្េហទាំព័រជាមួយែុេគលដថ្ទ 
ក្ស្វាែមមភាេីទីែីទ ាំងក្នោះអាចរែមូលព័ត្៌មានអាំពីអនែ រមួទ ាំង
ព័ត្៌មានអាំពសី្ែមមភាពរែស្់អនែ ក្ៅក្លើ ក្េហទាំព័រ ក្ហើយពួែក្េអាច
ជូនដាំណឹងអាំពីោរភាា ែ់រែស្់អនែក្លើក្ស្វាែមមរែស្់ភាេីទីែី
អាំពីោរក្រែើរបាស្់ រែស្់អនែក្លើក្េហទាំពរ័ក្នោះក្ោយអនុក្ោមតាម
ក្ោលោរណ៍ស្ដ ីពីឯែជនភាពផ្ទា ល់រែស្់ពួែក្េ។ 

 
15. ការដកដប្បគោលការណ៍គនះ។ 
 
ក្ោលោរណ៍ស្ដ ីពីឯែជនភាពក្នោះរត្ូវបានក្ធែ ើែចច ុែបននភាពចុងក្រោយ
ក្ៅោលែរកិ្ចេទកដលបានរាយក្ៅខាងក្ដើមថ្នក្ោលោរណ៍ក្នោះ។ 

Herbalife Nutrition រែាស្ិទធិែន ុងោរផ្ទា ស្់ែត រូក្ោលោរណ៍ស្ដ ីពី
ឯែជនភាពក្នោះ ក្ៅក្ពលណាែ៏បាន។ 
រែស្ិនក្ែើក្យើងក្ស្ន ើស្ុាំក្ធែ ើោរផ្ទា ស្់ែត រូឯែសារណាមួយ 
ក្យើងនឹងជូនដាំណឹងដល់អនែ 
ក្ោយក្រែើោរជូនដាំណឹងក្ៅក្លើទាំព័រក្នោះមុនក្ពលោរផ្ទា ស្់ែត រូមានរែស្ិទធ
ភាព។ 
ោរក្រែើរបាស្់ក្េហទាំព័រជាែនតែនាា ែ់រែស្់អនែនឹងរត្ូវបានចាត្់ទុែថា
ទទួលយែោរផ្ទា ស្់ែត រូកែែក្នោះ។ 
រត្ូវរបាែដថាបានពិនិត្យក្មើលក្ោលោរណ៍ស្ដ ីពី
ឯែជនភាពក្នោះមដងមាេ ល ក្ដើមបីធានាថាអនែកស្ែងយល់អាំពី
ែាំ កណែចច ុែបនន ក្នោះ។ 
តាមរយៈោរក្រែើរបាស្់ក្េហទាំព័រែនាា ែព់ីោររែោស្ោរផ្ទា ស្់ែត រូក្ោល
ោរណ៍ស្ដ ីពីឯែជនភាពក្នោះ 
អនែយល់រពមនឹងោរផ្ទា ស្់ែត រូទ ាំងអស់្កែែក្នោះ។ 

 
16. ច ះប្បស្ិនគបើខ្្ញ ំមានស្ំណួរ? 
 

Herbalife Nutrition យែចិត្តទុែោែជ់ាទីែាំអុត្ចាំក្ ោះឯែជនភាព។ 
រែស្ិនក្ែើអនែមានស្ាំណួរ ឬមត្ិក្ោែល់ 



អនែអាចនឹងទែ់ទងក្យើងតាម៖ 800 West Olympic Blvd., Suite 
406, Los Angeles, California 90015 (Attn: Privacy 

Dept.), privacy@herbalife.com , 866-866-4744។ 
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