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េគលករណ៍ឯកជនភពរបស់អតិថិជនេនះ បង្ហ ញអំពីធនគរ ភនេំពញ ពណិជជ ម.ក  បនចុះបញជ ីកនុង្របេទសកមពុជ េ យ
មនេលខចុះបញជ ី្រកុមហុ៊ន ០០០១៥៧៩៤ ចុះៃថងទី២០ ែខឧសភ  ឆន ២ំ០០៨  ែដលមនេលខទូរស័ពទស្រមបទំ់នកទំ់នង
្រកុមហុ៊នគឺ +(៨៥៥) ២៣ ៩៩៩ ៥០០ និង សយ ្ឋ នចុះបញជ ីេនផទះេលខ ២១៧ ម វថីិ្រពះនេ ត្តម (ផ្លូវេលខ ៤១) 
សងក តទ់េន្លប ក ់ ខណ្ឌ ចំករមន ជធនីភនេំពញ (តេទេនះេ ថ “ធនគរ ភភីសីុីែបង៊” ឬ “ធនគរ” ឬ “េយើងខញុ ំ”) 
្របមូល រក ទុក េ្របើ្របស់ និងករពរពត័ម៌នផទ ល់ខ្លួន។ 

មរយៈករេ្របើ្របស់េគហទំពរ័ ផលិតផល េស  ឬលកខណៈពិេសសេផ ងេទៀត បេចចកវទិយ ឬមុខងរ ែដលផ្តល់េ យ 
ធនគរ ភភីសីុីែបង៊ មរយៈេគហទំពរ័ www.ppcbank.com.kh (“េគហទំពរ័”) ឬ មរយៈមេធយបយេផ ងេទៀត ែដល
េ កអនក្រពមេ្រព ងថបន នេគលករណ៍ឯកជនភពរបស់អតិថិជនេនះ និងទទួលយកលកខខណ្ឌ ែដលបនបញជ កេ់ន
កនុងេនះយ៉ងេពញេលញ។ ្របសិនេបើេ កអនកទិញផលិតផល ឬេស មយួែដលផ្តល់េ យ ឬ មរយៈធនគរ េ ក
អនក្រតូវែតអនុវត្ត មេគលករណ៍ឯកជនភពរបស់អតិថិជនេនះ។ 

េគលករណ៍ឯកជនភពរបស់អតិថិជនេនះ គឺបំេពញបែនថមនូវលកខខណ្ឌ ៃនេស /ផលិតផលរបស់ធនគរ ែដល ចរកបន
មរយៈេគហទំពរ័ www.ppcbank.com.kh និងករេ្របើ្របស់េគហទំពរ័របស់េ កអនក ផលិតផល ឬេស ែដលផ្តល់ជូន

េ យ ឬ មរយៈធនគរ្រតូវបន្រគប្់រគងេ យេគលករណ៍ឯកជនភពរបស់អតិថិជនេនះ  និងលកខខណ្ឌ ស្រមបេ់ស /
ផលិតផលរបស់ធនគរ។ 

ភពឯកជនរបស់អតិថិជនេនះ នឹងពនយល់ពីរេបៀបែដលេយើងខញុ ំ្រគប្់រគងពត័ម៌នែដល្របមូល និងទទួលបនពីេ កអនក កនុង
អំឡុងេពលៃនករេ្របើ្របស់េគហទំពរ័ ផលិតផល ឬេស កមមែដលផ្តល់េ យ ឬ មរយៈធនគរ។ ក្៏រគប្់រគងករ្របមូល 
ករេ្របើ្របស់ និងករបង្ហ ញពត័ម៌ន និងទិនននយ័ផទ ល់ខ្លួនរបស់េ កអនកផងែដរ (ដូចបនកំណតខ់ងេ្រកម)។ ស្រមប់
េគលបំណងៃនេគលករណ៍ឯកជនភពរបស់អតិថិជនេនះ (“ទិនននយ័ផទ ល់ខ្លួន” ឬ “មច ស់ទិនននយ័”) មននយ័ថ ទិនននយ័

មយួអពីំបុគគល និង/ឬ អងគភពែដល ច្រតូវបនកំណតអ់ត្តសញញ ណពីទិនននយ័េនះ។ ដូេចនះេហើយ េយើងខញុ ំសូមផ្តល់
ករែណនឱំយេ កអនក នេគលករណ៍ឯកជនភពរបស់អតិថិជនេនះេ យ្របងុ្របយត័ន េដើមបយីល់អំពីេគលករណ៍ និង
ករអនុវត្តរបស់េយើងខញុ ំទកទ់ងនឹងករ្របមូល ករេ្របើ្របស់ និងករ្រគប្់រគងទិនននយ័ផទ ល់ខ្លួនរបស់េ កអនក។ 

ករខកខនកនុងករផ្តល់ទិនននយ័េនះ ចេធ្វើឱយធនគរមនិ ចបេងកើត ែថរក  ឬផ្តល់ឥណទន ផលិតផល និងេស ដល់
មច ស់ទិនននយ័។ 

១. ករ្របមូលពត័ម៌ន និងទិនននយ័ផទ ល់ខ្លួន 

េនេពលេ កអនកេ្របើ្របស់េគហទំពរ័ ផលិតផល ឬេស ែដលផ្តល់េ យ ឬ មរយៈធនគរ េ កអនកនឹងត្រមូវឱយផ្តល់
ទិនននយ័ផទ ល់ខ្លួនេ យសម័្រគចិត្ត ែដលរមួមនេឈម ះ សយ ្ឋ ន ន កេ់ន អីុែមល៉ ពត័ម៌នអំពីគណនីធនគរ ឬពត័ម៌ន
ែដលត្រមូវេផ ងេទៀត។ 

 

កម៏នករណីខ្លះផងែដរ ែដលទិនននយ័្រតូវបន្របមូលេ យផទ ល់ ឬេ យ្របេយលេ យធនគរពីមច ស់ទិនននយ័ែដលេធ្វើ
្របតិបត្តិករជមយួ ឬ មរយៈធនគរកនុងដំេណើ រករធមម ៃន ជីវកមមរបស់ធនគរ ែដលរមួមន ពត័ម៌នែដលទទួលបន
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ពីភគីទីបី ែដន ធរណៈ(public domain) ករ្របមូលបន មរយៈករ េ្របើ្របស់េគហទំពរ័ ខូឃី(cookies) និងេស  
ធនគរ ម្របពន័ធេអឡិច្រតូនិករបស់ធនគរ ភភីសីុីែបង៊ និង/ឬ េនេពលែដលមច ស់ទិនននយ័សរេសរមូលបបទនប្័រត ឬ
ក្់របក ់ ឬ្របតិបត្តិករ មរយៈបណ័្ណ ។ ធនគរ ភភីសីុីែបង៊ មនិមនកតព្វកិចចកនុងករ្របមូលពត័ម៌នរ មយួរបស់

េ កអនកេទ មករសេ្រមចផទ ល់របស់ ធនគរេនះេទ។ 

េ កអនកបនបញជ ក ់ឬបង្ហ ញនូវករយល់្រពមរបស់េ កអនក ចំេពះករ្របមូល ករេ្របើ្របស់ ឬករបង្ហ ញទិនននយ័ផទ ល់
ខ្លួនរបស់េ កអនក។ ធនគរ ភភីសីុីែបង៊ នឹងទទួលនូវករយល់្រពមរបស់អនកចំេពះករ្របមូល េ្របើ្របស់ និងបង្ហ ញ
ទិនននយ័ផទ ល់ខ្លួនរបស់េ កអនក មវធិី មយួដូចខងេ្រកម៖ 

ក. ជ យលកខណ៍អក រ។ 

ខ. េ យករបញជ កេ់ យេអឡិច្រតូនិក មរយៈអុីនធឺេណត។ ឬ 

គ.  មរយៈវធីិ ្រស្តេផ ងេទៀត ដ ប កំណត្់រ ៃនករយល់្រពមរបស់េ កអនក្រតូវបនបេងកើតេឡើងេ យេ ក
អនកផទ ល់ េ យេយើងខញុ ំ ឬេ យភគីទីបីែដលបំេពញសកមមភពជូនេយើងខញុ ំ។ 

ករផ្តល់ឱយធនគរ ភភីសីុីែបង៊ ជមយួនឹងករយល់្រពមរបស់េ កអនកចំេពះករ្របមូល ករេ្របើ្របស់ និងករបង្ហ ញ
ទិនននយ័ផទ ល់ខ្លួន និងពត័ម៌នគណនីរបស់េ កអនកគឺ ែតងែតជជេ្រមើសរបស់េ កអនក េទះបីជយ៉ង កេ៏ យ ករ
សេ្រមចចិត្តរបស់េ កអនកកនុងបញឈបក់រយល់្រពមែបបេនះ នឹងក្រមតិពីសមតថភពរបស់េយើងខញុ ំកនុងករផ្តល់ជូនេ កអនកនូវ
េស  ឬករផ្តល់ជូនជក់ ក់ មយួ។ 

ធនគរ ភភីសីុីែបង៊ ក៏ ច្របមូលទិនននយ័ផទ ល់ខ្លួនរបស់េ កអនកស្រមបេ់គលបំណងេផ ងេទៀតពីេពលមយួេទេពលមយួ 
ឬ មរយៈករអនុញញ ត ឬត្រមូវេ យចបប។់ េយើងខញុ ំនឹងកំណតេ់គលបំណងបែនថម មយួមុនេពល ឬេនេពលៃនករ
្របមូលទិនននយ័េនះ។ 

២. ទិនននយ័ផទ ល់ខ្លួនែដលពកព់ន័ធ 

ពីេពលមយួេទេពលមយួ ចបំចស់្រមបម់ច ស់ទិនននយ័កនុងករផ្តល់ឱយធនគរនូវទិនននយ័ផទ ល់ខ្លួនទកទ់ងែដលទកទ់ង
នឹងករណីដូចខងេ្រកម៖ 

ក. ករេបើក ឬ្របតិបត្តិករគណនី។ 

ខ. ករបេងកើត ឬែថរក ឥណទន។ 

គ. ករបេងកើត ឬ្របតិបត្តិករ ឬករផ្តល់ផលិតផល ឬេស ែដលផ្តល់េ យ ឬ មរយៈធនគរ (ែដលរមួមន ្របកប់េញញ ើ 
្របកក់មច ី បណ័្ណ  ម៉សីុនឆូតកត បគង ម៉ូបលេផ ធនគរេអឡិច្រតូនិច ហិរញញបបទនពណិជជកមម ករេផទរ្របក ់
ផលិតផល និងេស ្រគប្់រគង ច្់របក ់ ្រពមទងំផលិតផល និងេស េផ ងេទៀតែដលទកទ់ងនឹងផលិតផល និង
េស ទងំេនះ) 

 (ជរមួេ ថ “ឥណទន ផលិតផល និងេស ”)។ 
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ឃ. េដើមបបីេងកើត រក ទុក និង្រគប្់រគងទំនកទ់ំនងរបស់េយើងខញុ ំជមយួនឹងេ កអនក ដូេចនះេយើងខញុ ំ ចផ្តល់ឱយេ កអនក
នូវេស ែដល្រតូវបនេសនើសំុ ឬ្រសប មសំេណើ របស់េ កអនក។ 

ង. េដើមប្ីរតួតពិនិតយេមើលេស ែដលេយើងខញុ ំែដលផ្តល់ជូនេ កអនក ដូេចនះេយើងខញុ ំ ចយល់ដឹងអំពីត្រមូវកររបស់េ ក
អនកស្រមបេ់ស របស់េយើងខញុ ំ េដើមបឱីយេយើងខញុ ំ ចេធ្វើករែកលម្អនូវេស ។ 

ច. េដើមបែីកត្រមូវេទ មករេ្របើ្របស់ៃនេគហទំពរ័ ផលិតផល ឬេស កមមរបស់េ កអនក។ 

ឆ. េដើមបកីរពរេយើងខញុ ំពីកំហុស ករែក្លងបន្លំ ករលួច និងករបតប់ង។់ 

ជ. េដើមបអីនុញញ តឱយេយើងខញុ ំអនុវត្ត មចបបជ់ធរមន ឬដំេណើ រ្រប្រពឹត្តេទៃនបទបបញញត្តិ។ 

ឈ. ស្រមបេ់គលបំណងដូចែដលមនែចងេនកនុងេគលករណ៍ឯកជនភពេនះ។ និង/ឬ 

ញ. េគលបំណងសមេហតុផលេផ ងេទៀតែដលេ កអនកយល់្រពម។ 

៣. េគលបំណងកនុងករេ្របើ្របស់ពត័ម៌នផទ ល់ខ្លួន 

ទិនននយ័ែដលទកទ់ងនឹងទិនននយ័ផទ ល់ខ្លួន ច្រតូវបនេ្របើ្របស់ស្រមបេ់គលបំណង មយួ ឬេ្រចើនដូចខងេ្រកម៖ 

ក. ដំេណើ រករៃនកមមវធីិ ែដលទញយកទិនននយ័ពី មច ស់ទិនននយ័(Data Subject) (រមួមនករ យតៃម្លេលើភពល្អ្រតឹម
្រតូវ និង/ឬ ភពសម្រសបៃនកមមវធិីរបស់មច ស់ទិនននយ័ស្រមបក់របេងកើតឱយមននូវឥណទន ផលិតផល និងេស ។ 

ខ. ល់្របតិបត្តិករ  រក ទុក  និងករផ្តល់នូវឥណទន  ផលិតផល   និងេស ដល់មច ស់ទិនននយ័  រមួទងំករអនុញញ ត
ឱយធនគរ ឬសមជិក មយួៃនធនគរ ភភីសីុីែបង៊ បំេពញកិចចសនយ មយួស្រមបក់រផ្តល់ឥណទន 
ផលិតផល និង/ឬ េស  ែដលមច ស់ទិនននយ័បនេសនើសំុ និង/ឬ េដើមបែីស្វងយល់អំពីរបូភពទងំមូលៃនទំនកទ់ំនង
រ ងមច ស់ទិនននយ័ជមយួនឹងធនគរ ភភីសីុីែបង៊ េ យទិនននយ័ភជ បែ់ដលទកទ់ងនឹងគណនីទងំអស់ែដលមច ស់
ទិនននយ័មនទំនកទំ់នង។ 

គ. ករ្រតួតពិនិតយឥណទនេលើមច ស់ទិនននយ័ (មនិថទកទ់ងនឹងកមមវធិីស្រមបឥ់ណទន ផលិតផល និងេស  ឬកនុង
អំឡុងេពល្រតួតពិនិតយជ្របច ំឬពិេសស ែដលជធមម នឹង្រប្រពឹត្តេទម្តង ឬេ្រចើនដង កនុងមយួឆន )ំ។ 

ឃ. ករបេងកើត និងករែថរក គំរពិូនទុឥណទនរបស់ធនគរ។ 

ង. កររក ្របវត្តិឥណទនរបស់មច ស់ទិនននយ័ ស្រមបេ់ធ្វើជឯក រេយងកនុងេពលបចចុបបនន និងនេពលអនគត។ 

ច. ជួយ ស្រមួលដល់្រគឹះ ថ នហិរញញ វតថុ កនុងករ្រតួតពិនិតយឥណទន និងករ្របមូលបំណុល។ 

ឆ. ករធននូវភពេជឿជកេ់លើដំេណើ រករឥណទនរបស់មច ស់ទិនននយ័។ 

ជ. កររចនបណ័្ណ ធនគរ    ម៉សីុនឆូតកត   បគង   ម៉ូបលេផ  ្របកប់េញញ ើ   ឥណទន  ធនគរេអឡិច្រតូនិច 
ហិរញញបបទនពណិជជកមម ករេផទរ្របក ់ ផលិតផល និងេស ្រគប្់រគង ច្់របក ់ ្រពមទងំផលិតផល និងេស
ែដលទកទ់ងនឹងករេ្របើ្របស់របស់មច ស់ទិនននយ័។ 

ឈ. េស ទីផ រ ផលិតផល និងកមមវតថុេផ ងេទៀត (សូមេមើលពត័ម៌នលម្អតិបែនថមកនុងកថខណ្ឌ ទី(៦) ខងេ្រកមេនះ)។ 
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ញ. កំណតច់ំនួនបំណុលែដលមច ស់ទិនននយ័ជំពក។់ 

ដ. ករអនុវត្តកតព្វកិចចរបស់មច ស់ទិនននយ័ ចំេពះធនគរ ឬសមជិកេផ ងេទៀតៃនធនគរ ភភីសីុីែបង៊ ែដលរមួមន 
ករ្របមូលចំនួនទឹក្របកព់ីមច ស់ទិនននយ័ និងអនកែដលផ្តល់ករធនកតព្វកិចចរបស់មច ស់ទិនននយ័។ 

ឋ. ករ្របជំុ ឬករអនុេ ម មកតព្វកិចច មយួ ត្រមូវករ ឬករេរៀបចំស្រមបក់របង្ហ ញ និងករេ្របើ្របស់ទិនននយ័ 
ែដលអនុវត្តចំេពះធនគរ ឬសមជិកេផ ងេទៀតរបស់ធនគរ ភភីសីុីែបង៊ ឬ្រតូវបនរពឹំងថនឹងអនុវត្ត មរមួមន៖ 

(i) ចបប ់ ឬបទបបញញត្តិ   ែដលអនុវត្តេនកនុង្របេទសកមពុជ   ែដលមន្រ បក់នុងេពលបចចុបបនន   និងនេពល
អនគត។ 

(ii) េគលករណ៍ែណនំ មយួែដលផ្តល់ឱយ ឬេចញេ យចបប ់ និយត័ករ រ ្ឋ ភបិល ពនធ រ ករអនុវត្ត
ចបប ់ឬ ជញ ធរេផ ងេទៀត ឬនិយត័ករ ឬឧស ហកមម ឬសមគមៃនអនកផ្តល់េស ហិរញញ វតថុទងំកនុង ឬេ្រក
្របេទសកមពុជ ែដលមន្រ បក់នុងេពលបចចុបបនន និងនេពលអនគត។ 

(iii) កិចចសនយកនុងេពលបចចុបបនន ឬអនគត ឬករេប្តជញ ចិត្តេផ ងេទៀតជមយួនឹងែផនកចបបទ់ងំកនុង និងេ្រក
្រសុក និយត័ករ រ ្ឋ ភបិល ពនធ រ ករអនុវត្តចបប ់ឬ ជញ ធរេផ ងេទៀត ឬ ថ បន័្រគប្់រគងេ យខ្លួនឯង 
ឬឧស ហកមម ឬសមគមៃនអនកផ្តល់េស ហិរញញ វតថុ ែដល្រតូវបនសនមតេ់ យ ឬកំណតម់កេលើធនគរ។ 

ឌ. ករ្របជំុ ឬករអនុេ ម មកតព្វកិចច មយួ ត្រមូវករ េគលនេយបយ នីតិវធីិ វធិនករ ឬករេរៀបចំស្រមប់
ករែចករែំលកទិនននយ័ និងពត័ម៌នេនកនុងធនគរ ភភីសីុីែបង៊ និង/ឬ ករេ្របើ្របស់ទិនននយ័ និងពត័ម៌នេផ ងេទៀត
េ យអនុេ ម មកមមវធិីរបស់្រកុម មយួស្រមបក់រអនុេ ម មទណ្ឌ កមម ឬករទប់ ក ត ់ឬកររកេឃើញៃន 
ករសំ ត្របក ់ហិរញញបបទនេភរវកមម ឬសកមមភពខុសចបបេ់ផ ងេទៀត។ 

ឍ. េបើកឱយអនកទទួលបនទុកជកែ់ស្តង ឬសក្ត នុពលៃន្រគបែ់ផនកទងំអស់ ឬែផនក មយួៃន ជីវកមម និង/ឬ ្រទពយ
សកមមរបស់ធនគរ ឬអនកចូលរមួ ឬអនកចូលរមួបនទ បប់ន ៃំនសិទធិរបស់ធនគរ ែដលទកទ់ងនឹងមច ស់ទិនននយ័ 
េដើមប ី យតៃម្ល្របតិបត្តិករែដលនឹងយកមកេធ្វើជកមមវតថុៃនករផ្តល់ឱយ ឬករចូលរមួចំែណកបនទ បប់ន ។ំ 

ណ. ពកព់ន័ធនឹងសមជិកធនគរ ភភីសីុីែបង៊ មយួែដលករពរ ឬករេឆ្លើយតបេទនឹងផ្លូវចបប ់ រ ្ឋ ភបិល ឬបទ
បបញញត្តិ ឬបញ្ហ ែដលពកព់ន័ធនឹងសកមមភព ឬករ្រប្រពឹត្តេទៃនរ ្ឋ ភបិល (រមួមនសកមមភពនេពលអនគត ឬ
ដំេណើ រករផ្លូវចបប)់ ដូចជកនុងករណីែដលជផល្របេយជន្៍រសបចបបរ់បស់ធនគរ ឬសមជិក មយួៃន
ធនគរ ភភីសីុីែបង៊ េដើមបែីស្វងរកដំបូនម ន្របកបេ យវជិជ ជីវៈ ស្រមបក់រទទួល បនដំបូនម នែផនកចបប ់ឬស្រមប់
ករបេងកើត ករអនុវត្ត ឬករពរសិទធិផ្លូវចបប។់ 

ត. ករ្រគប្់រគង ករ្រតួតពិនិតយ និង យតៃម្លករអនុវត្តរបស់ភន កង់រ អនកេម៉ករ ឬភគីទីបីែដលផ្តល់េស ែដលរមួមន
ករផ្តល់េស រដ្ឋបល ទូរគមនគមន ៍ កំុពយទូរ័ ករទូទតស់ង្របក ់ឬមូលប្រត ឬេស កមមេផ ងេទៀតដល់ធនគរ 
ទកទ់ងនឹងករបេងកើត ្របតិបត្តិករ ករែថទ ំឬករផ្តល់ឥណទន ផលិតផល និងេស ។ និង/ឬ 

ថ. េគលបំណងេផ ងេទៀត ែដលទកទ់ងនឹងេគលបំណងែដលបនេរៀប បខ់ងេលើ។ 
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៤. ទិនននយ័ផទ ល់ខ្លួនរបស់មច ស់ទិនននយ័  

ទិនននយ័ផទ ល់ខ្លួនរបស់មច ស់ទិនននយ័ែដលធនគរ្រគប្់រគង្រតូវបនរក ទុកជសមង ត ់ ប៉ុែន្តធនគរ ចផ្តល់ េផទរ ឬបង្ហ ញ
ទិនននយ័ ឬពត័ម៌នទងំេនះេទភគី មយួ ឬេ្រចើន ឱយបុគគលដូចែដលបនេរៀប បខ់ងេ្រកមេនះ (មនិថកនុង ឬេ្រក
្របេទសកមពុជ) ស្រមបេ់គលបំណងែដលមនែចងកនុងកថខណ្ឌ ទី (៣)៖ 

ក. ភន កង់រ មយួ អនកេម៉ករ ឬភគីទីបីែដលផ្តល់េស  រមួមនករផ្តល់េស រដ្ឋបល ទូរគមនគមន ៍ កំុពយទូរ័ ករ 
ទូទត្់របក ់ឬមូលប្រត ឬេស េផ ងេទៀតដល់ធនគរទកទ់ងនឹងករបេងកើត ្របតិបត្តិករ ករែថទ ំឬករផ្តល់ឥណ
ទន ផលិតផល និងេស ។ 

ខ. បុគគលេផ ងេទៀតែដលសថិតេនេ្រកមកតព្វកិចចកនុងកររក ករសមង តច់ំេពះធនគរ រមួទងំសមជិកេផ ងេទៀតៃន 
ធនគរ ភភីសីុីែបង៊ ែដលបនអនុវត្តេដើមបរីក ពត័ម៌នទងំេនះជករសមង ត។់ 

គ. ធនគរែដលទទួល្របក្់រតូវផ្តល់ចបបច់ម្លងៃនមូលបបទនប្័រតែដលបនបង ់ (ែដលមនពត័ម៌នរបស់អនកទទួល
្របក)់ ឱយេទអនកដក្របក។់ 

ឃ. បុគគល ឬអងគភព មយួែដលធនគរ ឬសមជិកេផ ងេទៀតរបស់ធនគរ ភភីសីុីែបង៊ សថិតេនេ្រកមកតព្វកិចច ឬ
ត្រមូវឱយេធ្វើករបេញចញពត័ម៌នេនេ្រកមលកខខណ្ឌ ត្រមូវៃនចបប ់ឬបទបបញញត្តិ មយួែដលចងភជ ប ់ឬអនុវត្តចំេពះ
ធនគរ ឬសមជិកេផ ងេទៀតរបស់ធនគរ ភភីសីុីែបង៊ ឬករបង្ហ ញ មយួេនេ្រកម និងស្រមបេ់គលបំណង
ៃនេសចក្តីែណន ំ ចបប ់ ្រកម ចរ ឬឯក រ្រសេដៀងគន េផ ងេទៀតែដលេចញ  ឬផ្តល់ឱយេ យចបប ់និយត័ករ 
រ ្ឋ ភបិល ពនធ រ ករអនុវត្តចបប ់ឬ ជញ ធរេផ ងេទៀត ឬ ថ បន័្រគប្់រគងេ យខ្លួនឯង ឬអងគភពឧស ហកមម ឬ
សមគមៃនអនកផ្តល់េស ហិរញញ វតថុែដលធនគរ ឬសមជិកេផ ងេទៀតៃនធនគរ ភភីសីុីែបង៊ ្រតូវបនេគរពឹំងថនឹង
អនុវត្ត ម ឬករបង្ហ ញ មយួែដលអនុេ ម មកិចចសនយ ឬករេប្តជញ ចិត្តេផ ងេទៀតរបស់ធនគរ ឬសមជិក
េផ ងេទៀតៃនធនគរ ភភីសីុីែបង៊ ជមយួនឹងចបបក់នុង និងេ្រក្របេទស និយត័ករ រ ្ឋ ភបិល ពនធ រ ករអនុវត្តចបប ់
ឬ ជញ ធរេផ ងេទៀត ឬ ថ បន័្រគប្់រគងេ យខ្លួនឯង ឬអងគភពឧស ហកមម ឬសមគមៃនអនកផ្តល់េស ហិរញញ វតថុ 
ែដលទងំអស់ ចសថិតេនកនុង ឬេ្រក្របេទសកមពុជ េហើយ ចមនកនុងេពលបចចុបបនន និងនេពលអនគត។ 

ង. ថ បន័ហិរញញ វតថុ មយួ និង្រកុមហុ៊នពណិជជករ ែដលមច ស់ទិនននយ័មន ឬេសនើឱយមនករជួញដូរ។ 

ច. អនកទទួលបនទុកជកែ់ស្តង ឬែដលបនេសនើេឡើងៃនែផនកទងំអស់ ឬែផនក មយួៃន ជីវកមម និង/ឬ្រទពយសមបត្តិ
របស់ធនគរ ឬអនកចូលរមួ ឬអនកចូលរមួបនទ បប់ន  ំឬអនកេផទរសិទធិរបស់ធនគរែដលទកទ់ងនឹងមច ស់ទិនននយ័។ 

ឆ. ភគី មយួែដលផ្តល់ ឬេសនើឱយផ្តល់ករធន ឬករធនរបស់ភគីទីបី ឬេដើមបធីនកតព្វកិចចរបស់មច ស់ទិនននយ័ 
និង/ឬ 

(១) សមជិក មយួៃនធនគរ ភភីសីុីែបង៊ ែដល ចរមួមន ករយិល័យក ្ត លែដលេដើរតួជអនក្រតួតពិ
និតយទិនននយ័របស់មច ស់ទិនននយ័។ 
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(២) ្រគឹះ ថ នហិរញញ វតថុែដលេដើរតួនទីជភគីទីបី ្រកុមហុ៊នធន ៉បរ់ង ្រកុមហុ៊នផ្តល់កតឥណទន អនកផ្តល់
េស មូលប្រត និងវនិិេយគ។ 

(៣) រង្វ នភ់គីទីបី សួយ រ ម៉កយីេ រមួ និងអនកផ្តល់សិទធិកនុងកមមវធីិ។ 

(៤) ៃដគូម៉កយីេ របស់ធនគរ និង/ឬ សមជិក មយួៃនធនគរ ភភីសីុីែបង៊ (េឈម ះរបស់ៃដគូម៉កយី
េ ទងំេនះ ច្រតូវបនរកេឃើញេនកនុងទ្រមងព់កយេសនើសំុស្រមបេ់ស  និងផលិតផល មករណីជក់
ែស្តង។ 

(៥) អនកផ្តល់េស ខងេ្រក (រមួមន ប៉សុ្ត៍េផញើឯក រ ្រកុមហុ៊នទូរគមនគមន ៍ ម៉ឃីតធីង មទូរសពទ និង
ភន កង់រលកផ់ទ ល់ ករយិល័យទំនកទំ់នងអតិថិជន ្រកុមហុ៊នដំេណើ រករទិនននយ័ និង្រកុមហុ៊នបេចចកវទិយ
ពត័ម៌ន) ែដលធនគរចូលរមួស្រមបេ់គលបំណងែដលមនែចងកនុងកថខណ្ឌ ទី៣ (i) ខងេលើ។ 

៥. ទិនននយ័ផទ ល់ខ្លួនទកទ់ងនឹងករបញច ំ 

ទិនននយ័ែដលទកទ់ងនឹងករបញច ំែដលបនេ្របើ្របស់េ យមច ស់ទិនននយ័ (កនុងសមតថភព មយួ) ទិនននយ័ខងេ្រកម 
ែដលទកទ់ងនឹងមច ស់ទិនននយ័ (រមួទងំទិនននយ័ ែដលបនេធ្វើបចចុបបននភពៃនទិនននយ័ខងេ្រកម មយួ ពីេពលមយួេទ
េពលមយួ) ច្រតូវបនផ្តល់េ យផទ ល់េ យធនគរដល់ភន កង់រេយងឥណទន៖ 

ក. េឈម ះេពញ។ 

ខ. សមតថភពែដលទកទ់ងនឹងករបញច ំនីមយួៗ (កនុងនមជអនកខចី អនកបញច ំ ឬអនកធន និងថេតើ ជេឈម ះរបស់
មច ស់ទិនននយ័ែតមន ក ់ឬេឈម ះរមួជមយួបុគគលេផ ងេទៀត)។ 

គ. េលខអត្តសញញ ណបណ័្ណ សញជ តិែខមរ ឬេលខឯក រេធ្វើដំេណើ រ។ 

ឃ. ៃថងែខឆន កំំេណើ ត។ 

ង. សយ ្ឋ នទំនកទំ់នង។ 

ច. ពត័ម៌នែដលទកទ់ងនឹងករបញច ំ។ 

ឆ. ្របេភទៃនវតថុែដលទកទ់ងនឹងករបញច ំនីមយួៗ។ 

ជ. ថ នភពៃនករបញច ំ ែដលទកទ់ងនឹងករបញច ំនីមយួៗ (ឧ៖ សកមម បិទ ករដកេចញ (េ្រកពីក យ័ធន) ករដក
េចញេ យ រក យ័ធន)។ និង 

ឈ. ្របសិនេបើមន កលបរេិចឆទបិទករបញច ំ ទកទ់ងនឹងករបញច ំនីមយួៗ។ 
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៦. ទិនននយ័ផទ ល់ខ្លួនទកទ់ងនឹងទីផ រេ យផទ ល់ 

ធនគរមនបំណងេ្របើ្របស់ទិនននយ័របស់មច ស់ទិនននយ័េនកនុងទីផ រេ យផទ ល់ េហើយធនគរទមទរករយល់្រពមពី
មច ស់ទិនននយ័ (ែដលបង្ហ ញថមនិមនករជំទស់) ស្រមបេ់គលបំណងេនះ។ ទកទ់ងនឹងេគលបំណងេនះ សូមចងចំ
ថ៖ 

ក. េឈម ះ ពត័ម៌នលម្អតិស្រមបទំ់នកទំ់នង ពត័ម៌នអំពីផលិតផល និងេស  គំរ ូនិងលកខណៈៃន ្របតិបត្តិករ ្របវត្តិ
ហិរញញ វតថុ និងទិនននយ័្របជ ្រស្ត ៃនមច ស់ទិនននយ័ែដលធនគរ្រគប្់រគងពីេពលមយួេទេពលមយួ ច្រតូវបន
េ្របើ្របស់េ យធនគរកនុងទីផ រផទ ល់។ 

ខ. ្របេភទៃនេស  ផលិតផល និងកមមវតថុខងេ្រកមនឹង្រតូវបន បប់ញចូ ល៖ 

 (១) រមួមន ្របកប់េញញ ើ ម៉សីុនឆូតកត បគង ម៉ូបលេផ ធនគរេអឡិច្រតូនិចហិរញញបបទនពណិជជកមម ករ
េផទរ្របក ់ផលិតផល និងេស ្រគប្់រគង ច្់របក។់  

 (២) រង្វ ន ់សួយ រ ឬអនកផ្តល់សិទធិកនុងកមមវធីិ និងេស  និងផលិតផលែដលពកព់ន័ធ។ 

 (៣) េស  និងផលិតផលែដលផ្តល់េ យៃដគូម៉កយីេ របស់ធនគរ (េឈម ះរបស់ៃដគូម៉កយីេ ទងំេនះ
ចរកបនេនកនុងទ្រមងព់កយេសនើសំុស្រមបេ់ស  និងផលិតផលែដលពកព់ន័ធ មករណីជកែ់ស្តង)។ 

និង 

 (៤) ករបរចិច គ និងកររមួចំែណកស្រមបេ់គលបំណងសបបរុសធម ៌និង/ឬ កនុងេគលបំណងមនិរក្របកចំ់េណញ។ 

គ. េស  ផលិតផល និងកមមវតថុខងេលើ ច្រតូវបនផ្តល់ជូន ឬ (កនុងករណីៃនករបរចិច គ និងកររមួ ចំែណក) ែដលេសនើ
សំុេ យធនគរ និង/ឬ៖ 

(១) សមជិក មយួរបស់ធនគរ ភភីសីុីែបង៊។ 

(២) ្រគឹះ ថ នហិរញញ វតថុែដលេដើរតួនទីជភគីទីបី ្រកុមហុ៊នធន ៉បរ់ង ្រកុមហុ៊នផ្តល់កតឥណទន អនកផ្តល់
េស មូលប្រត និងវនិិេយគ។ 

(៣) រង្វ នភ់គីទីបី សួយ រ ម៉កយីេ រមួ និងអនកផ្តល់សិទធិកនុងកមមវធីិ។ 

(៤) ៃដគូម៉កយីេ របស់ធនគរ និង/ឬ សមជិក មយួៃនធនគរ ភភីសីុីែបង៊។ និង 

 (៥) អងគករសបបរុសធម ៌ឬអងគករមនិរក្របកចំ់េណញ។ 

ឃ. បែនថមពីេលើករេធ្វើទីផ រេលើេស  ផលិតផល និងកមមវតថុខងេលើ ធនគរកម៏នបំណងផ្តល់ទិនននយ័ែដលមនែចង
កនុងកថខណ្ឌ ទី (៦)។ 

ង. បុគគលទងំអស់ ឬបុគគល មយួដូចែដលមនែចងកនុងកថខណ្ឌ ទី (៦)(គ) ខងេលើស្រមបក់រេ្របើ្របស់ទិនននយ័
កនុងករេធ្វើទីផ រេស  ផលិតផល និងកមមវតថុទងំេនះ ធនគរទមទរករយល់្រពមពីមច ស់ទិនននយ័ (ែដលបង្ហ ញ
ថមនិមនករជំទស់) ស្រមបេ់គលបំណងេនះ។ 
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្របសិនេបើមច ស់ទិនននយ័មនិមនបំណងចងឱ់យធនគរេ្របើ្របស់ ឬផ្តល់ឱយបុគគលដៃ៏ទេទៀត នូវទិនននយ័របស់គតស់្រមបេ់្របើ
្របស់កនុងទផី រផទ ល់ដូចែដលបនេរៀប បខ់ងេលើ មច ស់ទិនននយ័ ចេ្របើសិទធិកនុងករេ្រជើសេរ ើសមនិេ្របើ មរយៈជូនដំណឹង
ដល់ធនគរ។ 
៧. ករេ្របើ្របស់ ខូឃី (Cookies) 
ធនគរ ភភីសីុីែបង៊ ឬៃដគូរបស់ខ្លួន ច កឯ់ក រែដលមនទិនននយ័តូចៗ ខូឃី (cookies) ឬ ្ល កភកីែសលេនេលើកុំពយូ
ទរ័របស់េ កអនក ឬឧបករណ៍េផ ងេទៀតេនេពលែដលេ កអនកចូលេទេ្របើ្របស់េគហទំពរ័។ ធនគរ ភភីសីុីែបង៊ នឹងេ្របើ
្របស់បេចចកវទិយទងំេនះ េដើមបកីតស់មគ ល់អនកកនុងនមជអនកេ្របើ្របស់្រតលប ់ េស ែដលត្រមូវេទ មេសចក្តី្រតូវកររបស់
អតិថិជន ខ្លឹម រ និងករផ យពណិជជកមម ករ យតៃម្លសកមមភពទីផ រ និង្របមូលពត័ម៌នអំពីកំុពយទូរ័ ឬឧបករណ៍ែដល
ចូលេទេ្របើ្របស់េផ ងេទៀត។ ធនគរ ភភីសីុីែបង៊ ចេ្របើខូឃី(cookies) េផ ងៗេទៀត ែដលរមួមន ខូឃីម្តងមក ល
(session cookies) ខូឃីជប់ ប(់persistent cookies)  និង ្វ្ល ស់ខូឃី(flash cookies)។ ធនគរ ភភីសីុីែបង៊ ចសរ
េសរកូដខូឃី(cookies) របស់ខ្លួនេដើមបកី្រមតិករចូលេទេ្របើ្របស់ ពត័ម៌នែដលទទួលបនពីភគីទីបី។ េ កអនក ច្រគប់
្រគងករេ្របើ្របស់ខូឃី(cookies) េ យឯក ជយពីកមមវធីិរកុរក មអុីនធឺេណត ឬកមមវធិីបែនថមរកុរក មអីុនធឺេណតរបស់
េ កអនក េទះបីជយ៉ង កេ៏ យ ករទប់ ក ត ់ ឬបិទខូឃីរបស់ ធនគរ ភភីសីុីែបង៊ ចរខំនដល់ករេ្របើ្របស់េគ
ហទំពរ័របស់េ កអនក។ ធនគរ ភភីសីុីែបង៊ មនិមនកតព្វកិចច កខូ់ឃីេនេលើកុំពយទូរ័ ឬឧបករណ៍េផ ងេទៀតរបស់េ ក
អនកេទ េហើយធនគរមនិ ចេធ្វើែបបេនះេទ មករសេ្រមចរបស់ខ្លួនផទ ល់េឡើយ។ 
៨. ករេ្របើ្របស់ឯក របញចូ ល(log files) 
ធនគរ ភភីសីុីែបង៊ ចនឹងេ្របើឯក របញចូ ល(log files) េដើមប្ីរបមូល សយ ្ឋ ន យភ(ីIP address) របស់េ កអនក 
្របេភទៃនកមមវធីិរកុរក អនកផ្តល់េស អុីនធឺេណត កលបរេិចឆទ/េពលេវ ៃន្រ  ទំពរ័េយង/សន្លឹកចុងេ្រកយ និងចំនួនៃនករ
ចុចេដើមបេីធ្វើករវភិគេលើសកមមភពរបស់េ កអនកេនេលើេគហទំពរ័ ្របមូលពត័ម៌នភូមិ ្រស្ត និង្របជ ្រស្ត និង យ
តៃម្ល ខ្លឹម រៃនេគហទំពរ័។ ពត័ម៌នែដល្របមូលបនពីឯក របញចូ ល(log files) មនិ ចកំណតអ់ត្តសញញ ណផទ ល់ខ្លួន
បនេទ។ ធនគរ ភភីសីុីែបង៊ មនិមនកតព្វកិចចកនុងករេ្របើ្របស់ឯក របញចូ ល(log files)េទ េហើយធនគរមនិ ចេធ្វើ
ែបបេនះេទ មករសេ្រមចរបស់ខ្លួនផទ ល់េឡើយ។ 
៩. កររក ទុក ករេ្របើ្របស់ និងករែចករែំលកទិនននយ័ផទ ល់ខ្លួនរបស់េ កអនក 
ធនគរ ភភីសីុីែបង៊  ចនឹងរក ទុក ឬដំេណើ រករនូវទិនននយ័ផទ ល់ខ្លួន និងពត័ម៌នគណនីរបស់េ កអនកេនកនុងមូល ្ឋ ន
ផទុកទិនននយ័របស់ធនគរ ែដលមនទី ងំេនកនុង ឬេ្រកកែន្លងរស់េនរបស់េ កអនក។ ធនគរ ភភីសីុីែបង៊  ចនឹងចុះ
កិចច្រពមេ្រព ងជមយួភគីទីបី េដើមបរីក ទុកទិនននយ័ផទ ល់ខ្លួនេនះ។ ធនគរ ភភីសីុីែបង៊ មនិលក ់ឬជួលទិនននយ័ផទ ល់ខ្លួន
របស់េ កអនកេទឱយភគីទីបី ស្រមបប់េ្រមើេគលបំណងទីផ ររបស់ពួកេគេ យគម នករយល់្រពមចបស់ ស់ពីេ ក
អនកេនះេទ។ ធនគរ ភភីសីុីែបង៊ ចនឹងេ្របើទិនននយ័ផទ ល់ខ្លួនរបស់េ កអនក េដើមបតី្រមូវេទ មករេ្របើ្របស់េគហទំពរ័
របស់េ កអនក   និងេស របស់េយើងខញុ ំ   វភិគេលើសកមមភពរបស់េ កអនកេនេលើេគហទំពរ័ រមួទងំ មរយៈភគីទីបីដូច
ជ វភិគ មរយៈេ គ លហកល(google analytics) និងវធីិ ្រស្ត្រប ក្់របែហលេផ ងេទៀត យតៃម្ល និងែកលម្អកិចចខិត
ខំ្របឹងែ្របងទីផ ររបស់ខ្លួន និងែដលពកព់ន័ធនឹងករេ្របើ្របស់េគហទំពរ័របស់េ កអនក និងេស របស់េយើងខញុ ំ។ 
មរយៈករេ្របើ្របស់េគហទំពរ័ ផលិតផល ឬេស  ែដលផ្តល់េ យ ឬ មរយៈធនគរ េ កអនកផ្តល់សិទធិឱយធនគរ      

ភភីសីុីែបង៊ េដើមបេី្របើ្របស់ពត័ម៌ន និងទិនននយ័ផទ ល់ខ្លួនរបស់េ កអនកេនកនុង្របេទសកមពុជ និង/ឬ ្របេទសេផ ងេទៀត
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ែដលេយើងខញុ ំមន្របតិបត្តិករស្រមបេ់គលបំណងដូចែដលបនេរៀប បខ់ងេលើ។ ធនគរ ភភីសីុីែបង៊ នឹងធនថពត័ម៌ន
របស់េ កអនក្រតូវបនេផទរេ យអនុេ ម មភពឯកជនរបស់អតិថិជនេនះ និង្រតូវបនករពរេ យអនុេ ម មចបប់
ជធរមនទកទ់ងនឹងករករពរទិនននយ័ផទ ល់ខ្លួន។ 
១០. ឯក ជយភពៃន្របករនីមួយៗ 
កនុងករណីែដលខែចង មយួកនុងេគលករណ៍ឯកជនភពរបស់អតិថិជនេនះ ្រតូវបនរកេឃើញថមនិ្រតឹម្រតូវ ខុសចបប ់ឬ
មនិ ចអនុវត្តបនេនះ ខែចងេផ ងេទៀតែដលេនសល់ៃនភពឯកជនរបស់អតិថិជនេនះ នឹង នុភពមកេលើេ កអនកដូច
គន  េទះបីជែផនកខ្លះ្រតូវបនទុកជេមឃៈ និងមនិ ចអនុវត្តបន េហើយ្រតូវបនលុបេចញកេ៏ យ។ 
១១. សុវតថិភព 
េ កអនកទទួល គ ល់ និងយល់្រពមថ គឺពិតជមន រៈសំខនខ់្ល ងំ ស់ែដលេ កអនកករពរ្របឆងំនឹងករចូល
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