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េគា លកា រណ៍ឯកជនរBlackBerry

BlackBerry Limited និង្រក�មហ៊ុនសា ន (“BlackBerry”) បា្របឹងែ្របងេដើម្បី និបា នូវេគា លកាណ៍ជំហរយៈេពលែវងៃនកា និងសន�ិសុខៃនព័ត៌មា ន ផ�ល់ខ��នរបស់េលាក
ព័ត៌មាបុគ�លេរៀងខ��នែដលឣចកំណត់អត� សបា(ដូច្រត�វបានកំណត់េដយឯកអនុវត�បាន ឬច្បោប់កា) ។
េគា លកា រណ៍េនះពន្យល់ពីកាBlackBerry ក��ងកាតិបត�ិកានផ�លរបស់ េលាែដលរប់ប���លទា ំងកា្របមូលផ��ំ កាក ឬការប ង�វព័ត៌មាែតទី
កែន�ងែដល្រក�មហ៊ុនសាBlackBerry បាពុម�ផ្សោយនូវេគាជនេដយខ��ន ។ េលើស ពីេនះេ�េទៀត កិច�្រពមេ្រព�ង ឬកំណត់សមាBlackBerry ជក់លា ក់ណ មួយ
្របតិបត�ិកាBlackBerry នូវព័ត៌មា ន ផ�ល់ខ��នរេលា(“កំណត់សមា”) ។ កា ជនេនះរក្សោនូវភាិកា��ត�ិ និងសា
ពីឣជ �ធរមានសមត�កិច�ដៃទេទៀត សំេណើមារ្រសប់ច្បោប់ដៃទេទៀត  ឣចអនុវត�បាអ�ក្រគប់្រគងទិន�ន័យេលើការេគារបស់េលា BlackBerry ែដលេលា
អ�កបា
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1.
ទំនួលខុស្រត�វរបស់BlackBerry
BlackBerry មា ា
2.

េគា

�ិតេ្រកាន រប់ប���លទារេត៌មាផ�ល ខ��នេចញេ្រេ�ភារបតិបត�ិក��BlackBerry (ឧទាេសវរបស់ខ) ។

BlackBerry ក��ងកាបើ្របារ

េ�េពលែដលេលាបើ្របានរបស់ BlackBerry េឆ�ើយតបជមួយBlackBerry ចូលរួមកាជងBlackBerry ឬក��ងសភាេផ្សង មា នទំនក់ទំនBlackBerry BlackBerry
ឣច្របតិបត�ិព័ត៌មានផ�ល់ខ��នរបស់េលាកអ�កស្រមា៖
•

•

•

•

•

េដើម្បយល់ និងបំេពញត្រម�វកាចំណូ លចិត�របស់េលកអ�ក េហើយេដើម្បីផ�ល់ឱ្យេលាជមួយនង កាBlackBerry ដូចជ
o ស្រមាលបំណងទាទងជមួយវ�ក�យប្រត ការេធ�ើឱ្យសកម� កា រផ�ល់ជូន កាះ្ឱ្យអសកម� កាក់េ្រគ�ងត
កានកាBlackBerry
o េដើម្បីធា នថកាBlackBerry កំពុងមាេច�កេទសដូចែដល្រត�វបារ�ពឹងទុក និងេដើម្បីជួយកំណត់អត�ស��ណ និងប��េដះ
o េដើម្បីបំេពញចិត� ឬេធ�ើឱ្យ្របតិបត�ិនូវកំណត់សមាBlackBerry
o េដើម្បី្រគប់្ ឬេឆ�ើយតបេ�កន់សំណួ ររបស់េលា
េដើម្បីអភិវឌ្ឍនូវកាជូនថ�ី និងព្រងឹងកាែដលមាន្រសាᴘប់ែដលរួទាជមួេលា អ�កអំពីកាបើ្របា ស់មេធ្យោបាេធ�ើឱ្យឣចរកបា:
o កាែ្របថ�ី ឬកាន�ន់សម័យ ត់សមាល់ៃនកំែណែ្រប ឬកានសម័យ ៃនកាល់របសBlackBerry ឬមាែដលទាេសវកម� កម�វ�ធី
o កំណត់សមាល់ៃនកា
េដើម្បី្រគប់្រគង និងអភិវឌ្ឍនូវជំនួញ និង្របតិបត�ិកា
o េដើម្បីចាប់្រគង េសុើបអេង�តបន�យ ឬមាងចង់កា្បីកាBlackBerry
o េដើម្បីអនុ��តឱ្យបជំនួញ និងកាតិបត�ិកាញយកការបំផ�ិចប
o េដើម្បីជំរុញនូវសិទ�ិ្រសបច្បោប់រBlackBerry
o ស្រមាលបំណងៃន
េដើម្បីបំេពញបាត្រម�វកា
o េឆ�ើយតបេ�កាន់សា រការ ដីកាកិច� ឬ្របតិបត�ិកាដៃទេទៀត
o ផ�ល់នូវជំនួយបន�ន់ក��ងសា�នភាអ�កដៃទ ឬ

ស្រមាបំណងែដលឣច ្រត�វបានអនុ�� ត ឬត្រម�វឱ្យេដយច្បោប់អនុវត� ណ

3.
កាស់េលា
មុនេពលេ្របើ្របាBlackBerry េលាឣច្រត�វត្រម�វឱ្យយល់្រពមជមួយកំណត់សមាននូវព័ត៌មារកាBlackBerry នូវព័ត៌មា ន ផ�ល់ ។ ការពម
របស់េលាេ�េលើកំណត់សមាកាការBlackBerry បង�ញពីកា េលា BlackBerry ក��ងកាតិបត�ិព័ត៌ម ល់ខ��នរបស់េលាបំណងែដលមាកំណ
អត�ស��ណរបស់ BlackBerry ។
a)
ក��ងកា

េ�េពលទទួលយកកា
•
•
•
•
•
•
•

b)

ជក់លាយល់ ្រពមពីេលអ�កេដយឣ្រស័យយុតាBlackBerry ឣចនឹងមិនែស�ង រកការ
ក��ងករណីបន�ន់ែដលជីវ�ត សុខភា�វបា

េ�េពលេហតុផល្រសបច្បោប់ េសា្រស� ឬសន�ិសុខេធ�មិនឣមាវត�េដើម្បី ែស�ងរកកា
េ�េពលព័ត៌មា រចាែក�ងបន�ំ
េ�េពលការប ង�ញគឺេធ�ើេ�កា់េមធាBlackBerry
េដើម្បី្របមូលបំណ

េដើម្បីអនុវត�តា ះ សាʐលដីកា  ឬសាʐល្រកមតុលា កាច្បោប់
ក��ងសភាេផ្សងឣច្រត�វបានត្រម� វ ឬអនុ��តឱ្

េក�ងៗ

BlackBerry មិនឣច្របតិបត�ិព័ត៌មានផ�ល់ខ��នេដយេចតនពីបុគ�លមា13 ឆា �ំេដយមិនមាល់្រពមពីឳពុកមា
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c)

ព័តម៌ ាល គឬអនមិ

BlackBerry រក្សោសិទ�ក��ងកា្របតិបត�ិការ លក់ ជួញដូរ លព័ត៌មាល គានមា
4.

្របេភទព័ត៌មា

្របេភទេផ្សងៗៃនព័ត៌មាBlackBerry ឣច្តិបត�ិកាមាខុសគា៖
a)
គណនី និងព័តម៌ ា: ព័ត៌មាួមមាអ�ក ឣយដ �ៃ្របសណីយ៍ ឣសយដ�នអុីែម៉ល េលខទូរស័ព� អត�េBlackBerry ព័ត៌មាកំណត់អត
ស�� ណឧបករណ៍ដូចជេលខកូដBlackBerry (PIN) ព័ត៌មនអ�កផ�ល់េសវផ្សព�ផទំនក់ទំនងជមួBlackBerry និងពាក្យបណ�ឹងែដលបាយ ។ BlackBerry
ឣច្របតិបត�ិនូវព័ត៌មានសមារបស់េលានិងព័ត៌មាេទៀតផងែដរ ែដលេលាកផ�ល់េដើម្បីមាBlackBerry ែដលេលាបើ្រប
b)
កម�វ�ធីៈ  ក��ងករណីមួយចំនួន BlackBerry ឣច្របតិបត�ិព័ត៌មាបារបស់ េលា
(រួមមា: កម�វ�ធី ផលិតផល េសវកម� កម�វ�ធី េគហទំព័រ
ឬមាា
ដបីរួមាអ�កផ�ល់េសវផព�ផ្សោយ ឬអ�កបេង�ើតកម�វ�ធីែឣច្រត បា㲬នេ្របើ្របា㲬ស់ក��ងកា睄រចូលរួមជមួយកា睄រផBlackBerry ប៉ុែន�មិន្រត�វបាិបត�ិ ឬ  េដ
BlackBerry េនះេ) ។
c)
ទិន�នយ័ បាែផ�កេលើពពក្របសិនេបើេលាកេ្របើ្របែផ�កេលើពពក ឬចម�ងទុក និង េសវទា BlackBerry ព័ត៌មាករណ៍ ឬគណនីរបស់េលា
រួមមានក់ទំនង ឣសយដ�នអុីែម៉ល ្របតិទិន ការកត់ចំណំ កា ងរ រូបភារេមេឌៀ និងព័ច្រត�វបា�នBlackBerry េដើម្បីជួយស្រម�លដល
ឬេលើកកម�ស់កាបើ្របាេលើឧបករណ៍របស់ េលា �កតា
d)
ខូឃី ឬបេច�កវ�ទ្យោ្រសេដៀខូឃីគឺជឯកសា ឬទិន�ន័យមួយែដល្រត�វបា េ�កាទ័រ ឬឧបករណ៍របស់េលាេ�េពលេលា
ខូឃីបន�ប់មក្រត�វបាេ�ការេដើមេ�េលើកាន�ប់នីមួយ េគហទំព័រដៃទេទៀតែដលទទួលសាខូឃីទា ក��ងែផ�កខ�ះៃនកាBlackBerry BlackBerry ឣចេ្រ
្របាខូឃី្របេភេផ្ង ឬបេច�កវ�ទ្្រសេដៀងគា(“ខូឃី”) ពីមួយេពលេ�មួយេពល ។ ខូឃីជកលា មាភា艔ពចា េដើម្បជួយស្រម�លេលាកក��ងកា្របា BlackBerry (ដូចជេេពល
េលាបើ្របា) ឬេដើម្បីកា BlackBerry េ�េពលេលាចុះ េឈាចូលេ�ក��ងេសវជក់លា (ដូចជកាសមាជ
េ�េពលណក៏េដយលេលាអ�កចង់េ្របើ្របាBlackBerry ឬេដើម្បីប��ក់ថេលា) ។ ខូឃីដៃទេទៀតមាកា ទាល
បំណងៃនអត�បទេដើម្បីជួយេយើងែស�ងយល់ពីរេបៀបែដេលាអ�កេ្រប្របាល់ជូន របស់ BlackBerry ដូេច�ះេយើងឣចផ�ល់នូវកាា BlackBerry ែដលបា(ដូចជទំព័រណ
មួយ ឬលក�ណៈពិេសសណមួយែដលមា្របជ្របិ) ។ ព័ត៌មាមួយចំនួនទាមុខង េ្រចើន និងជួយកំណត់ភារបស់េលាBlackBerry
ងយ្រស�លជងចំេពា (ដូចជ ភា ឬចំណូលចិត� យុតា) ឬេដើម្បីជួយBlackBerry បង�ញនូវមា តិកា ល់ខ��នរបស់េលាខូឃីដៃទេទៀត ឬបេច�កវ�ទ្
្រសេដៀងគាបាា ផ្សព�ផ្សោយេដយត្រមង (ដូចជកាជូន របស់ BlackBerry ជក់លា្សោយ និងបង�ញកា រផ
េលើកកម�ស់ែដលឣច្រត�បាង់ទិសផ��យេ�នឹងលក�ណៈែដលឣចកំណត់អត�ស��ណ ឬទិន�ន័យរួម គាBlackBerry េហើយ BlackBerry ឬអ�កផ�ល់េសវរបស់ពួកេយើងឣចដក់កា
កម�ែបបេនះេ�េលើកាBlackBerry) ។ ព័ត៌មាダនដក់ប� ឬេធ�ើជអនមិនអំពីកា ជូនរបស់BlackBerry ឣចមិន្រត�វបានផ�ល់ជទ្រមង់ែដលមិនកំណត់អត�ស��ណេលា កអ�កេដ
អ�កផ�ល់េសវរបស់េយើងែដលជែផ�កៃនេសវវ�ភា្បីជួយ្រគប់្រគងកា  ្របព័ន។ កម�វ�ធីេបើកភាកអ�កជ ធម�តា
ផ�ស់ប��រការកំណត់កម�វ�ធីេបើករបស់េលា េ�េពលព័ត៌មាកឣចផ�ស់ទីជ ធខូឃីក��ងកម�វ�ធី េបើក
ែដលកំពុងេ្របើ្របាការកំណត់ក��ងកម�វ�ធីរបស់េលា�ក បងេនះឣចប៉ះពារបស់េលាក��ងកា រេ្របើ្របា BlackBerry ពីេ្រពា
្រស�ងជមួយនឹងព័ត៌មាកែដលបា នបិទ ។ កាកបង�ញ ពីកាទុករបស់ BlackBerry េដយេយងតាាឯកជន  េនះ ។
សូមទស្សនែកខាងេ្រកា“កា្រគប់្រគងចំណូលចិត�របស់េលា” ស្រមា ស�ីពីកាប់្រគងកាខូឃី ។
e)
ព័តម៌ ា្របសិនេបើេលាា
ល់ពី BlackBerry ឬពីអ�កផ�ល់េសវរបស់េយើងBlackBerry ឣចធ�ី្របតិបត�ិកា ណទាន ឬព័ត៌មាបង់្របា
េ្របើ្របាBlackBerryឣចេធ�ើ្របតិបត�ិការប ឬព័ត៌មាេ�េពលេលា
Near Field Communications េ�េលើឧបករណ៍BlackBerry របស់េលា
f)
ទិន�នយ័ េ្របើ្របាក��ងករណីមួយចំនួន ព័ត៌មា្រទព្យសម្បត�ិបេច�កេព័ត៌មាករ�ងៃនកុំព្យ�ទ័រែដល្រត�វបាក��ងកាល គា �ជមកាBlackBerry ឣច្រត បា្របតិបត�ិ
េ�េពលេលាបើ្របា(ដូចជ ្របេភទ កម�វ�ធីេបើកវ�ប កាំេ�េ�រក ឬកាទំព័រវ�ប កំែណែ្រប្របព័ន�ដំេណើរកា ផ�លខ��នរបស់េលកអ�ក 
ឬេវទិកា ឣស័យដ�IP) ឬេ�េពលេលាបើ្ ឧបករណ៍េដះ្រសាতយBlackBerry (ដូចជ ស�ិតិេ្របើ្របា រួមមា
កាកំណត់កម�វ�ធី ឣយុថ� វ�ទ្យ� ឬក្រមិWi-Fi កាកំណត់េងវ�ញៃន ឧបករណ៍ និងអង�ចងចា នពីកា) ។
g)
ព័តម៌ ាេ�េពលេលាបើ្របារBlackBerry ឣចឱ្យេសវទិន�ន័យ េ្របើ្របាេលើទីតារបស់េលា
(ដូចជ្របព័ន�កំណត់ទីតា-GPS ឬព័ត៌មាកំណត់មុខៃនផ�យរណប្រសេដៀងគា�ន ឬអត�េBSSID (អ�កកំណត់អត�ស��ណកំណត់េសវផ្សព�ផ) និងឣសយដ�MAC
(ឣសយដ�ន្រគប់្រគងកា) ៃនចំណុចចូលរក Wi-Fi និងកមា �ំងរលកស��ៃនកែន�ងប�� េសវWi-Fi ឬប៉មឥតែខ្ស) ឣច្រត�វបាBlackBerry ឬអ�កផ�ល់េសវរបស់េយើង ។ ្របសិនេ
BlackBerry ្របមូល និងរក្សោព័ត៌មាន�បន�ប់ វនឹងស�ិតក��ងទ្រមង់ែដលមិនកំណត់អត�ស�� េលាអ�ក (ដូចជBlackBerry មិនឣចរក្សោ្របព័ន�ែដលនឹងភាកាBSSID) ។
BlackBerry ឣចម ្របតិបត�ិនូវព័ត៌មាេនះេដើម្បីផ�េលា ែផ�កេលើទីតា(េសវកំណត់ែផនទី ការណ៍ កា
កំណត់ទីតា) ។ ្របសិនេបើេលាេរ�សេ្ស់េសវែដលែផ�កេលើទីតាេលា ថ ព័ត៌មា
អ�កឣច្រគប់្រគងតា មរយៈការបស់េលាំងការកំណត ស្រមាGPS ឧបករណ៍របស់េលាកា�ើមុខងរទីតាកាកំណត់ផ�ល់ខ��នស្រមា នីមួយៗ ។
្របសិនេបើេលាេរ�សេ្របើ្របា ពីទីតាេលាលារ ្របថុយ្របថ
ែដលពាេហើជទំនួលខុស្រត�វរបស់េលាេដើម្បីេ្រ ពួកេគឱ្យបារម្យ និងេដយេយងតាបើអ�កេ្របើ្របា ទីបីែដលផ�ល់នូវេសវែផ�កេលើទីតា
សូមពិនិត្យលក�ត�ិក និងេគា ទាេបែដលទីតា ល់ខ��នរបស់េលា េ្រជើសេរ�សនូវ េសវែផ�កទីតា
និងកា្រត�វបា
h)
កាា រ�ប់
ន
រងគុណភា ការេ�ទូរស័ព�េសវអតិថិជនរបស់េលា BlackBerry និងអ�កផ�ល់េសវរបសBlackBerry ឣច្រវបាា
េសវអតិថិជនដូចជេដើម្បីជួយក��ងការបស់េលាក េដះ្រសា យប�� បណ��ះភាត់អត� ស��ណនិរ និងេធ�ើឱ្យមាេឡើងចំេពាBlackBerry ។
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i)

ព័តម៌ ាបីៈ ្របសិនេបើចាច់ក��ងកាញចិត�នូវេគា
កំណត់អត�ស ណរបស់ BlackBerry   BlackBerry ឣដក់ប���លនូវព័ត៌មាេលាា BlackBerry
ជមួយព័ត៌មា ្របភពដៃេទៀត ឬពីកាBlackBerry ឣចទទួលបា ល់ខ��ន អំពីេលាអ�កពីភាទីបីែដលចូលរួមក��ងកា
និងេគហទំព័រ ននែដលេលាកំពុងេ្របើ្របាល់ជូនរបស់ភាីែដលទា កម�វ�ធីននែដល្របាបើ្របារបស់េលាBlackBerry ែថរក្សោព័ត៌មានផ�ល់ខ��នទ
ែបបេនះេដយេយងេលើេគាេនះ និងលក�ត�ិករវងBlackBerry និងភាបីែបបេនះ ្របសិន មាែដរ ។ េទាកាបើ្រប ា
របស់េលាក��ង ករណីែបបទាណត់េឡើងេដយកា ភារបស់ BlackBerry ។

ព័ត៌មាត់អត� ស��ណេលា BlackBerryេដយខ��នវផ ឬែដលឣចកំណត់ អត�ស� �ណបាត�វបាជព័ត៌មាBlackBerry
ប���លព័ត៌មាន ផ�លខ�
់ �នជមួយព័ត៌មាល់ខ��នដៃទែដលរBlackBerry េនះព័ត៌មាបាេយងតាេនះ ។
5.

កាតិបត�ិកា BlackBerry េលើព័តម៌ ា ន ផ�ល់ខ��នរបស់េលា

a)

ការរក្ស

BlackBerry ទទួលយកនូវព័ត៌មា ន ផ�ល់ខ��នដរបណមានកាា
បំេពញនូវេគាBlackBerry ឬ ក��ងសភា
ព័ត៌មា ន ផ�ល់នែលងចាេទៀតេហើយ ឬែលងទា កំណត់អBlackBerry ឬែលង្រត�វបា戨នត្រម�វេដយច្ន BlackBerry នឹងចាានៗេដើម្បីលុបវ បំផ បំបាេចា
ប���លគាេ�ជអនមិក ។ េដយេស�រភាBlackBerryបន�វ�វត�កាប់្រគង កា ប់ព័ត៌មាង និងកាា ចំេពា
ព័ត៌មា ន ផ�ល់ខ��នរបស់េលា
b)
្របតិបត�ិការ
BlackBerry មាក��ងយុតាការចើន ។ េលើកែលងែតទី កែន�ងែដល្រក�មហ៊ BlackBerry ឬសាា នេគា ា
និងកាBlackBerry ឣចែ្រប្រប�លតា មេគា
េលាអ�កយល់្រពមថេដើម្បីឣចបេ្រមើេលា្របេសើរ និងស្រម�លដល់កា ផ�ល់ជូន BlackBerry ព័ត៌មា ន ផ�ល់ខ��នរបស់េលាា បមូល េ្របើ្របារបតិបត�ិការ េផ�រ ឬរ
BlackBerry ក��ងយុតា ន្របេទសការ�ក អឺរ�ុប សឹង�បុរ� និង ្របេទសដៃទ ណមួយដៃទេទៀតែដBlackBerry ឬអ�កផ�ល់េសវរបស់េយើមា នកាឧបករណ៍
រប់ប���លទា្របេទសែដលឣចេ�េ្រ�តំបន់ែដលេលារស់េ� និងឣចមាជនភាិងទិន�ន័យខុសគាៃន្របេទទាេបើេលាជ េ�ក��ងតំបន់េសដ�កិច�អឺរ�ុប 
ឬ្របេទសមួយែដលមា េនេដយមិនមការពម អ�កយល់្រពមជមួយព័ត៌មា តំបន់េសដ�កិច�អឺរ�ុប 
ឬ្រេទសរបស់េលា BlackBerry ។
្រត�វបានួញរបសBlackBerryឣច្រត�វបាងន័យេ នូវកាចូលដល់ទិន�ន័យទំនក់ទំនងរបស់េលាក រប់ប���លទាកាបស់េលា
ព័ត៌មាដៃទេទៀតែដលស�ិតេ្រការបBlackBerry អ�កផ�ល់េសវរបស់េយើង សាន័យ េ�ក��ង ។ េដយកា្របើ្របាBlackBerry អ�កយល់្រពមជមកា្រប្រពឹត�តាប់អនុវត�
កាតិបត�ិច្បោ ែដលBlackBerry េជឿ និងទាូវកា រចូលេ�កាន�ន័យទំនងព័ត៌មាេលា
c)
ទំនក់ទនងទីផ្សោ BlackBerry
BlackBerry ឣចេធ�ើទំនក់ទំនងជមួយេលា�កេដយមេធ្យោបាេ្រចើនដូចជកា(ន) ែដលេលា兔កអ�កេ្របើជមួយឧបBlackBerry របស់េលាកំណត់អត�ស��ណឧបករណ៍ខុសគារបស់ េល
(ដូចជPIN) ។ BlackBerry ឣចមានទំនក់ទំនង់ព័ត៌មារស�ង់មតិ សមា �រៈទីផ្សោរ ការផ្សោយពា មចិត�ែនេដើម្បីព្យោយមេធ�ើវឱ្យមាក 
េ្រចើនែដលជែផ�កៃនជំនួញមាន្រសា技ប់របស់េលា BlackBerry ។ ឧទាេលា នជវនូវកាេហើយវ្រត�វបានអនុ��តឱ្យ
េលាា
កាទទួលបានក់ទំនងែបបេនះ កងែដលេលា ្របាេសវឥតគិតៃថ�ែដលែផ�កេលើកាណ(រប់ប���លទា ំងកា
ទិសេ�េដយែផ�កេលើព័ត៌មា兔ន្របវត�ិ) ឬតាលគា ជអមិក ។ BlackBerryឣចនឹងសួរេលា�កតលនីមួយៗ ថេតើេលានូវេសចក�ី្របកាកា ផ�ល់ព័ត៌មា
ឬកាក��ង្រពឹត�កា
ែដលទា
ន
BlackBerry និងកាBlackBerry ពី BlackBerry ឬភា ែដលមា ែដល្រត�វបា兔នេ្រជើសេរ�សBlackBerry ។ េលាា
BlackBerry ជមួ ព័ត៌មាា
នBlackBerryេផ្សងៗ ។ ្របសិនេបើេលា ្របកួត្របែជង ការ
BlackBerry ឧបត�ម� ឬសហកា�ម� សូមធាកអ�កមាដលឣច្រត�វបានជប់ទា ផ��ចេផ�ើមទា បាប់្
។ ជធម�តាបបទែដលមិន្រត�វបាា
BlackBerry ។ សូមទស្សនែផ�កខាងេ្រកា“កាប់្រគងចំណូលចិត�របស់េល” ស្រមា
ព័ត៌មា្រគប់្រគងទំនក់ទំនងទីផ្សោរ និងពាBlackBerry ។
d)
ទំនក់ទំនងែដលទាងនឹងេសវកមBlackBerry
BlackBerry ឣចនឹងេផ�ើទំនក់ទំនងែដលទាម�មួយចំនួនជូនចំេពាេលាអ�កផងែដរ ។ ឩទា BlackBerry ឣចនឹងេផ�ើអុីែមល ឬសាសា�គម េ�េពលែដលេលាអ�កបារបើឧបករណេលាអ�កជេលើក ដំបូង
េដើម្បីជ្រេលាអ�កអំពីេសវ និងលក�ខណ �េ្របើ្របារបស់វ េដើម្បីជូនដេលាអ�កអំពីកា រផ ប��រែដលចាណមួយ េដើម្បី្រេលាអ�កអំពីរេបៀប្រគប់្រគងលិខិតសមាអ�ក េដើម្បីផ�ល់នូ
កាព័ត៌មាេធ�ើឲ្យ្េឡើង និងអំពីកា េដើម្បីផ�ល់ព័ត៌មានអំពីកានផលិតផលមកវ�ញ ព័ត៌មា ព ឬ ក ស�ង់មតិអំពីអ�កេ្របើបច��ប្បន
និងអ�កេ្របើែដមាន្រ ។ ពីេ្រពានងទាេសវកម�េ សំខាន់ចំេពាកា BlackBerry របស់េលាអ�ក េលាអ�ក្របែហលជនឹងមិនបដិេសធក��ងកា យកទំនក់ទនងទា ។
e)
កាែចករ�ែលកព័ត៌មា
េដេយតាេគាកាឯកជន BlackBerry ឣែចករ�ែលកព័ត៌មាផ�ល់ខ��របស់េលាអ�កេ�ក��ង BlackBerry ឬជមួអ�កផ�ត់ផ�ង់េសវកមរបស់េយើង។ BlackBerry ក៏ឣែចករ�ែលកព័ត៌មាជមួទី្របឹកហិរ��វត�� ធា បរង
ផ��វច្បោប់ គណេនយ្ទី្របឹកេផ្សៗេទៀត ែដលផ�ល់េសវកម្របកេដវ�ជ�ជីវដល់ BlackBerry។ BlackBerry ក៏ឣែចករ�ែលកព័ត៌មាេដេគាតាេគាកាឯកជនជមួភាទីបីែដលជបពានឹងកាផ�ល់ឲ្របស់ 
BlackBerry េ�កា េលាអ�ក េដយរួមមាអ�កផ�ត់ផ�ង់េសវកមអុីនធឺណិត អ�កលក់បន�ែដលមាកាអនុ�� ត អ�កែចកចាយ ឈ�ែដលកាប��ីចំណយ អ�ចុះអនុកុង្រតាអង�ភាែដលចូលរួមក��ងចង�កផ�ត់ផ�ង់ និងជួសជុលរបស់ 
BlackBerry។
េ�ក��ងសា冰�នកាជក់លាណមួយ ែដអ�កទិញ ឬេ្របើ្របកាផ�ល់ឲ្របស់ភាទីបី (ឧ. េសវកមចុះេឈាេ្របបង់ៃថ�, កម�វ�ធីែដលបាទាយក) BlackBerry ឣែចករ�ែលកព័ត៌មាជក់លាណមួជមួភាទីបីក��ងេគា បំណងផ�ល់ឲ្
េលាអ�កនូវផលិតផល េសវកម� កម�វ�ធី េហើយព័ត៌មារបស់េលាអ�កនឹង្រត�ឣ្រសេ�េលើេគាកាឯកជនរបស់ភាទីបីវ�ញ។ េយើងេលើកទឹកចិត�ដល់អ�កេ្របើ្របរបស់េយើងឲ្ែស�ងយល់ពីកាអនុវត�ន៍ភាឯកជនរបស់ភាទីបីទាេន មុនេពល
្រពមេ្រពទិញ ឬទទួលយកផលិតផល េសវកម� កម�វ�ធីរបស់េគ។
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BlackBerry េ្រប្របាវ�ធា នកាកចិ �សន្ ឬវ�ធា នកាេផ្សេទៀត េដើម្បផ�ល់ជូននូវកាកាក��ងក្រមិេ្រប�បេធៀមួយ ខណៈែដលព័ត៌មាកំពុង្រត�បាដំេណើរកាេដអ�កផ�ត់ផ�ង់េសវកម�របស់េយើង។ វជេគាការបស់ 
BlackBerry ក��ងកាឈាេជើងចូលេ�ក��ងកាសមាជមួភាទីបីណមួែដលទទួលយកព័ត៌មាសមាព័ត៌មាផ�ល់ខ��របស់អ�កពី BlackBerry។ ឧទាែត BlackBerry ្រត�បាបង�ប់ប� � អនុ�� ត
េដច្បោប់ េដើមបង�ព័ត៌មាផ�ល់ខ��ន អ�ផ�ត់ផ�ង់េសវកមរបស់េយើង នឹងផ�ល់ព៏ត៌មាផ�ល់ខ��េនេដ្រពមេ្រពថរក្ព័ត៌មាេដសមាេ្របព័ត៌មាទាេនែតស្រមាេគា ែដល្រត�បាផ�ល់ឲ្យ ្រសតាផ��វច្បោប៉ុេណ�ះ
េ�ក��ងសា认�នែដលមាកាលក់ទាែផ�កៃន្រទព្យសត�ិរបស់ BlackBerry ្រក�មហ៊ុនBlackBerry ឣផ�ល់ព័ត៌មាផ�ល់ខ��េ�កាអ�កទិញែដលជភាទីបី។
BlackBerry ឣេ្របើ្របភាទីបី (ឧ. បណ�ផ្សព�ផ្សោយ) េដើកំណត់េគា កាផ្សពាណិជ�កេ�េលើលក�ណៈែដលមិនែមនបុគ�ល ឬមិនសំេ�ដល់បណ��ំទិន�ន័យែដលបាមកពីទិន�ន័យែដល្រគប់្រេដយBlackBerry និងផ�ល់ឲ្ភាទី
បីេននូវស�ិតិទូេ�ែដលពានឹងកាផ្សពាណិជ�កែដលបាែចកចាឣែផ�កខាេ្រកា“កាប់្រគងចំណូលរបស់េលាអ�ក” ស្រមាព័ត៌មាបែន�មេលើកា្រគប់្រគងទីផ្សទំនក់ទំនពាណិជ�កពី BlackBerry ។
f)
កាផ�ល់ឲ្របស់ភា
BlackBerry មិនមាកម�សិទ�ិ ឬ្របតិបត�ិកេលើកម�វ�ធី ឬេសវកមទាអស់ែដលេលាអ�កទាេ្របើ្របេលើឧបករណ៍របស់េលាអ�ក ឬតាកាផ�ល់ឲ្េផ្សេទៀតពី BlackBerry េឡើយ។ េពលេលាអ�កទាយក ឬេ្របើ្របកា
ផ�ល់ឲ្របស់ភាទីបី ព័ត៌មាផ�ល់ខ��េលើឧបករណ៍របស់េលាអ�ក ឬកាផ�ល់ជូនេផ្សេទៀតពី BlackBerry ឣនឹង្រត�បាេ្របើ្របេដភាទីបីទាេនះ។ ឧទារណ៍ផ�ល់ឲ្របស់ភាទីបីឣេ្របើ្របទិន�ន័យេលើឧបករណ៍ដូចជ េសៀវេ
ទូរស័ព� កាកំណត់ក��ង្របតិទិន អុីែមល ព័ត៌មាែផ�កេលើទីតាវឣចេ្របើ្របាែចករ�ែលកឯកសាទិន�ន័យែដលមាេ�េលើឧបករណ៍ (េដរួមទាកាផ�ល់ឲ្ពីភាទីបីេផ្សេទៀតផងែដរ)។ េលាអ�កគួរែតពិនិត្េលើេគាកាឯកជន និង
កិច�្រពមេ្រព�ង ជភាទីបីទាេនះ េដើម្យល់ថេតើព័ត៌មាផ�ល់ខ��របស់អ�កនឹង្រត�បាេ្របើ្របែបបណេដអង�ភាេនះ ែត BlackBerry មិនទទួលខុស្រត�េលើកាេដះ្រសា认យអ�កជមួភាទីបី ឬកម�វ�ធី ផលិតផល 
េសវកម� កម�វ�ធីរបស់ពួកេគេឡើយ។ BlackBerry មិនេធ�ើកា្រគប់្រេដផ�លេ�េលើកាេ្របើ្របព័ត៌មាផ�ល់ខ��ណមួេដ បាពីកាផ�ល់ឲ្របស់ភាទីបីែដលេលាអ�កេ្របើពីសំណកភាទីបីេនេទ។
េ�ក��ងករណីខ�ះ េលាអ�កឣែកត្រម�កាអនុ�� តែដលឲ្េ�កាកាផ�ល់ឲ្របស់ភាបាេលាអ�កគួរែតេធ�ើកាពិនិត្ទា េដរបទាកាអនុ�� តពីេដើម ទាជេ្រមើស និកាកំណត់េលើឧបករណ៍របស់េលាអ�ក  េដើម្បដឹងឲ្បា
េ្រចើពីសុវត�ិភាកាប់ែដលមា្រសារបស់វ
6.
ភាលាេលាអ�ក
BlackBerry េ្របើវ�ធីសា刐�ស�្រតឹមេដើម្បេធ�ើឲ្្របាថព៏ត៌មាផ�ល់ខ��មាភា្រតឹម្រត្រគប់្រគាទាសម័យ។ BlackBerry ក៏ពឹងែផ�កេលើេលាអ�កក��ងកាេធ�ើឲ្ទាែកត្រម�ព័ត៌មាផ�ល់ខ��របស់អ�ក េ�េពលណែដលចាបា
7.
កាកាព័តម៌ ាផ�ល់ខ��របស់េលាអ�ក
BlackBerry  បន�េធ�ើកាែកលម�វ�ធា នការូបសា�ស� រចនរម� និងវ�ធា នកាបេច�កេទសែដល្រត�បាេ្រប្របាស្រមាកាព័ត៌មាផ�ល់ខ��របស់េលាអ�កពីកាបាេចាលួច េ្របើ្របេដគាកាអនុ�� ត កាផ�ស់ប��រ កា
បង�េ�ក��ងក្រមិមួយ។ ឧទាសិនជេគហទំព័រ BlackBerry េស�ើសុំេឈា និងេលខសមារបស់េលាអ�ក វនឹងមាវ�ធា នកាសុវត�ិភាមួយចំនួនែដល្រត�បាបេង�ើតេឡើងេដើម្ប្របឆានឹងកាបាេ្របើ្របខុស និងកាែកែ្រ
េដគាកាអនុ�� តេ�េលើព័ត៌មាផ�ល់ខ��ែដលេផ�ើជូនេ�ឲ្យBlackBerry។ តាស�ង់ដរ និេគា លកាពាណិជ�ក (Code of Business Standard and Principles) របស់ BlackBerry បុគ�លិក BlackBerry
្រត�បាបង�ពីសាសំខៃនកាេដះ្រយ៉្រតឹម្រត�វ នសុវត�ិភាេ�េលើព័ត៌មាផ�ល់ខ��ន េដើម្ផ��កវេ�ក��ងទីតាមាែដលមាសុវត�ិភាកំណត់ពីក្រមិៃនកាេ្របើ្របេលើព័ត៌មាផ�ល់ខ�� ចំេពាេលាអ�កែដលចង់ដឹងេដយស
មូលេហតុពាណិជ�កម�
បែន�មេលើេនះ មាដំេណើរកា BlackBerry គឺ្រត�បាប�� ក់េដឈរេលើមូលដ�េទៀងទាមួយ (ឧទា កាពី ISO/IEC 27001:2005 ស�ង់ដ្របព័ន្រគប់្រសុវត�ិភាព័ត៌មា)។
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a) កតព�កិចរបស់
� េលាអ�កក��ងកាកាព័តម៌ ាផ�ល់ខ��របស់េលាអ�ក
7

េលាអ�កក៏មាកាមួយក��ងកាកា𢡄រព័ត៌មាផ�លខ��នរបស់េលាអ�កែដរ។ េលាអ�កឣកាបន�យហា沰និភៃនកាេ្របើ្របេដគាកាអនុ�� តេ�េលើព័ត៌មាផ�លខ��នរបស់េលាអ�ក េដេ្របើ្របវ�ធីសា椄�សុវត�ិភាទូេ�មួយចំនួន។
ឧទាេលាអ�កមាទំនួលខុស្រត�េលើកាេ្របើ្របវ�ធា នកាសុវត�ិភាេដើម្ប្រគប់្រកាេ្របើ្របឧបករណ៍ ឬមាជកាបេង�ើតពាសមាដ៏រ�ងមាអ�កដៃទមិនងទាដឹង (ឧ. េដបែន�មវណ�យុត�ស�� េលខ អក្សធំ 
និងតូច និងតាកាេ្រជើសេរ�ពាសមាក��ង្របែវងជក់លមួយ និងែដលមិនមាដកេឈាេឈាគណនីរបស់អ�ក) េដេ្រប្របាពាសមាត់េផ្សងគា펨� ស្រេសវកមេផ្សៗ និងេ្របើ្របកម�វ�ធីកមាេមេរែដលទាសម័យ។
7

ដូចមាគូសប�� ក់ខាេលើ េ�ក��ងករណីខ�ះ េលាអ�កឣកំណត់កាអនុ�� តេ�េលើកាផ�ល់ឲ្របស់ភាទីបី។ េលាអ�កគួរែតពិនិត្េមើលេលើកាអនុ�� តទាេនះយូរៗម�ង េដរបទាកាអនុ�� តពីេដើម និងជេ្រមើស កាកំណត់េ�េលើឧបករណ៍
របស់េលាអ�ក េដើម្បដឹងកាែតេ្រចើពី្របព័នសុវត�ិភារបស់វ និកាកំណត់ែដលមា្រសា蛰
្របសិេបើេលាអ�កបង�ិល លក់ លុប ឬេផ�រឧបករណ៍របស់េលាអ�ក ឬផលិតផល BlackBerry េ�ឲ្បុគ�ល ឬអង�ភាេផ្សង (ដូច្របគលឧបករណ៍របស់េលាអ�កេ�ឲ្យBlackBerry ឬឧបករណ៍េផ្សេទៀត េដើម្បជួសជុល តុបែតងថ�ី ឬជំនួស
ែផ�កណមួយ)េលាអ�កគួរែតេធ�ើឲ្្របាថឧបករណ៍ និងបរ�កាែដលមាពា និងបរ�មណ�ល្រត�បាដកេចញ ឬលុបេដសុវត�ិភាេលើព័ត៌មាឯកជន ឬទិន�ន័យសំខានៗេផ្សេទៀតែដលមាផ��ក (ឧ. សុីមកាគួរែតផ�ចឧបករណ៍
របស់អ�កគណនីអុីែមល និងេសវកមទិន�ន័យេផ្សៗេទៀត ដូេច�ះអុីែមល និងទិន�ន័យទា𢡄េនមិន្រត�បាេផ�ើមកឧបករណ៍របស់អ�កេទៀតេឡើយ (ឧ. េសវកមប���ន អុីែមលែដលប���លតាេសវកមអុីនធឺណិត Blackberry ការក្ទុកពីចមា
ពុំេនេទ ព័ត៌មាផ�ល់ខ��របស់អ�កឣនឹង្រត�បាេ្របើ្របេដអ�កេ្របើ្របបន�ប់ ៃឧបករណ៍េនះ េហើអ�កឣ្រត�ចំណេលើករកាទឹក្របាេលើកាេ្របទិន�ន័យបណ�េទៀតផង។ េលាអ�កឣែស�ងយល់បែន�មពីរេបៀបក��ងកាកាខ��ន
េដជេ្រមើឬកាកំណត់េ�េលើឧបករណ៍របស់អ�ក េដែស�ងរកអត�បទទាេលើអុីនធឺណិតតា www.blackberry.com ឬទាអ�កផ�ត់ផ�ង់េសវរបស់េលាអ�ក។
8.
កាខិតខំឥតឈប់ឈររបស់ BlackBerry នឹងកាែតច្បោ
7

7

7

BlackBerry បន�េធ�ើឲ្ព័ត៌មាែដលមាន្រជួយឲ្េលាអ�កេ្របើ្របរបស់េយើងយល់កាែតច្បោពីកា្រគប់្រេលើព័ត៌មាផ�ល់ខ��នរបស់BlackBerry និងរេបៀបកំណត់េលើកាេ្របើ្ស់ព័ត៌មាផ�ល់ខ��របស់េលាអ�ក តាវ�ធីជេ្រចន
េដរួមមា េគលកាឯកជន កាបង�ែដលមាព័ត៌មាបែន�មេផ្សេទៀត ែដល្រត�បាផ�ល់ឲ្ជបន�បន�ប់ េេលើេគហទំព័រ BlackBerry ជេ្រចើន េលើឧបករណ៍របស់អ�ក។
9.

េលាចូលេ្របើព័ត៌មានរបស

េ�េពលែដលទទួលបាជលាRim នឹងជូនដំណឹងដល់េលាអ�កថេត វមាផ��កនូវព័ត៌មាផ�ល់ខ��នអំពីរូបអ�ក នឹងផ�ល់សិទ�ិឲ្យអក��ងកាចូលេ្របើព័ត៌មាក��ងក្រមិមួយែដលសម្រសបត ច្បោ
ែដលឣចេ្រ្របា ។ ្របសិនេបេលាអ�កប�� ក់ថ ព័ត៌មផ�លខ��នរបស់េលាអ�កមិនទា មា្រតឹ េនRim នឹងែកែ្របព័ត៌មា រួចេហើយនឹងេធ�ើកាដំណឹងដល់ភាេផ្សងេទៀ ែដលច្បោប់បា ។
ក��ងសាក់ម និងេដយេយងេ�តាRim នឹងមិនឣផ�ល់នូវសិទ�ិចូល េ្របើព័ត៌មាេលាអ�កបា ។ ឧទាRim ្របែហលជនឹងមផ�ល់សិទ�ិក��ងកា
េ្របើព័ត៌មារណីដូចខាង ៖
•
•
•
•
•

ការប ង�ញព័ត៌ម ា ល់ខ��នរបស់ភ

ព័ត៌មាដល់ឣយុជវត�ិភាបុគ�លណម
ការប ង�ញ្របាBlackBerry
7

7

រប់ប���លនូព័ត៌មា

រប់ប���ព័ត៌មាបទេសើបអេង�តអំេល�ើសកិច�សន្យោ ឬការេល�ើសនឹង ។

េដើម្បីនបាវសុវត�ិភាេលាអ�កេដយគា �នកា BlackBerry ឣចេស� សុំឲ្េលាអ�កផ�ល់នូវព័ត៌មាននឹងផ�ល់សិទ�ិឲ្យចូលព័ត៌មា ន ផ�ល់ខ របស់េលាអ�ក ។
េយងេ�តាBlackBerry ឣចនឹងបដិេសធនូវកាិទ�ិេ្របើ មួយចំនួន (ឧទា�នគាឣនំឲមា ន លំបា
េដះ្រសាេច� )។

4

10.

ចម�ល់ ឬប��កង�ល់? ទំនក់ទំន

BlackBerry នឹងសា�គមន៏រល់ស រ និងេយបល់ែដលទាងនឹងេគារណ៍ឯកជន និងរេយើងដំេណើរ ផ�ល់ខ��នរបសេលាអ�ក ។ ្របសិនេបេលាអ�កមាប ��កង�ល់ណមួយ ឬចង់េស�ើសុំសិចូលេ្របើ្រប
ព័ត៌មា ន ផ�ល់ខ��នែដលសម្រសបេ�តាលមាBlackBerry តា អុីែមល ឬសរេសរជសំបុ្រតេផ�ើមកកាេធ�ើកា
លទ�ភា結ពជំនែដលេយើងមា ៖
•
•

តា privacyoffice@blackberry.com ឬ

សរេសរេ�កាBlackBerry ែដលេ�ជិតអ�កបំផុត ៖
o BlackBerry Privacy Office c/o BlackBerry (attention Legal Department), 2200 University Avenue East, Waterloo, Ontario, Canada N2K 0A7
o BlackBerry Privacy Office c/o BlackBerry (attention Legal Department), 200 Bath Road, Slough, Berkshire, United Kingdom  SL1 3XE
o BlackBerry Privacy Office c/o BlackBerry (attention Legal Department), 1 International Business Park, The Synergy Building, 2nd Floor,

Singapore  609917

a)  

កាប់្រគងចំណូលចិត�របស

ជទូេ�េលាអ�កឣចនឹងមិនយល់្រសបជមួយនBlackBerry េ�េពលណមួយ ចំេពាា
ផ�ល ខ��នរបស់េលកអ�ក េដយេយងេ�េលើេគាក់ក្រមិតក និងកា
ដំណឹងែដលសមេហតុផល ។ ឧទាេលាឣចេ្រ BlackBerry Offering ស្រមាេគា
ណមួយេដយមិនបា❀នផ�ល់នូវព័ត៌មា❀នផ�ល់ខ��នរបស់អ�BlackBerry ចាេស�ើសុំព័ត៌មនផ�ល
ស្រមារួមទា េសវកម�ែដលត្រម�វឲ្យបង់្របានឹងទំនក់ទំនងែដលកំពុងដំេណើរក ដូចជេសវកម�ចុះេឈាកម�ជ ។ ដូេច�ះ BlackBerry ឣចនឹងបនេ្របើព័ត៌មានរបសេដើម្បីផ�ល
ឲ្េលាអ�កវ�ញនូវេសវកម ែដលេលាអ�កបា និងេដើម្បប�� ក់ថBlackBerry មា នកា�កិច�្រេធ�ើតា សន្យោ ឬចាសន្យោែដលបា ។ ្របសិនេបេលាអ�កមិន្រពមផ�ល់ព័ត៌ម របស់េលាអ�កដល់ 
BlackBerry ឬរង់ចានក់ទពួកេយើងតា នណមួយេ�ខាងេ េនះ េដើម្បីដកេសចក�ីទុកចិតរបស់េលាអ�កក��ងកាបើ្របា ងកា BlackBerry ឣ នឹងមិនផ�ល់ នូវកាRim
ដល់េលាអ�កតេ�េទៀតេទ ។
7

ទំនក់ទំនង់ទីផ្សោរ ឬពាេលាាទំនក់ទំនងទីផ្សោរ ឬជញអំពីផលិតផល  BlackBerry or BlackBerry® េសវកម� និងកម�វ�ធីេដ
7

•

•
•

ចុចេលើតំណមិនជវេ�េពលប��ប់ទំនក់ទំនងែផ�កទីផ្សោរ ឬពាBlackBerry

េដយប� �ក់អំពីបំណងរបសេលាអ�កតាwww.blackberry.com/unsubscribe ឬ

េដយសរេសរជសំបុ្រតេ�កាBlackBerry Privacy Office c/o BlackBerry (attention Legal Department), 2200 University Avenue East, Waterloo, Ontario, Canada
N2K 0A7េដយប� �ក់្របាប់អំពី្ទំនក់ទំនងែផ�កទីផ្សោរ ឬពា�កម�ណេលាអ�កមិនចង់ទទួលបន�េ�េទៀត ។
ខូឃី ៖ ដូចែដលបាងខាងេេលាអ�កឣចនឹងបដិេសធមន្រពមេ្របើឃីរបស់ BlackBerry តាដូចតេ�េនះ៖
•
•
•
b)     

ផ�ស់ប��រកាណត់កម�វ�ធីរុករកេដើម្បីបដិេសធខឃី ឬេដើម្បីប��ក់ េេពលែដលខូឃីកំពុង្រត�បា

ទប់សា燨�ត់ ឬយកកម�វ�ធីរុករក ឃីេចញ េដយេ្របើកា��ងកម�វ�ធីរុករកេលាអ�ក ប៉ុែន�វឣ នឹងេធ�ើឲ្យប៉ះពាBlackBerry Offerings  ណមួ េដយសា釜រែតមិនដំេណើរកា
ជ្រប្រកតីជខូឃី ឬខូឃីទា ។

បដិេសធមិន្រពមេ្របើខូគperformance  ណមួយតារhttp://metrics.blackberry.com/optout.html
កា រផ�ស់ប��រេលើេរណ៍ឯកជន

េពលខ�ះ BlackBerry ឣចនឹងេធ�ើបច��ប្បន�ភា លកាេនឲ្វមាភាសម្រសេ�តាបេច�កវ�ទ្យោ ច្បោប់ែ ការរបស់អ�កេ្របើេ�ែដលផ�ស់ប�� ។ BlackBerry េលើកទឹក
ចិត�ឲ្េលាអ�កពិនិត្យេមើេគា លកា កជនេនះតាេពលេវល េដើម្បីឲេលាអ�កនូវែតបា អំពីរេបៀប ែដល BlackBerry ្រគប់្រគងព័ត៌មានផ�ល របស់អ�កជនិច ។
្របសិនេបើកា�ស់ប��រណមួយេធ�ើឲ្យប៉ះេលាអ�ក ពួកេយើងនឹងជូនដំណឹងដល់េលាអ�កេ្របើេដកាបង�ញេសចក�ីជូនដំណឹងជពិេសសរយៈ  www.blackberry.com/legal ។ ែផ�កេ�តា មកាន
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