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7េគាលការណ៍លកជនរBlackBerryរ

រBlackBerryរLimitedរ៍ិង្រក�មហ៊៍នសាារ៍ិងនសរ(“BlackBerry”)រប៍្ក្ងប្កងេរប�េដរ៍ិងី នីាប៍រ៍ូវេគាកាណមលជំេរាបវងល៍លលរករណ៍ររ៍ិងជ �៍ិជ៊ខល៍រ័ត៌ម៍ន ានខល់៍លកជនេសរេលររបរាករ

រ័ត៌ម៍េរដក៊បុាេលេងខល់៍បរាដលរកតនេត�ជត� កប៍រ(រូល្តតវប៍រកតនេតជរណ៍ដលេ៍៊វត�ប៍រនលឬកនលបលីិ ល៍៍័ជ)រ។រ
រ

7េគាលការណ៍េ៍ះរ៍្ានរដលេ៍៊វត�លកជនរBlackBerryររលកងលេគលរេាបល្កតិកត�ិល៍ូវរ័ត៌ម៍ន ានខល់៍លកជនរេសរេលរបរារកនកប�តាលងល្ក�ូា �្ករលេ្កប្បជនរលេ ន្លរល ន្កររនលករប ង៍ូវរ័ត៌ម៍រេាបរបាងបត ដីរ

រប ល៍ងបរា្រក�មហ៊៍នសរននសរBlackBerryរប៍េបះរ៊��្កជ៍ូវេគាលការណ៍េតជបជរលកជនខល់៍រ។រេាបជររដេ៍ះេ�េីេតររិល�្រ�េ្ររងរនរកតនជមុានបរាលរនីងក�នជ្ាិត្ារBlackBerryរករនសរនរ�នជេរដរ

្កតិកត�ិលលកជនរBlackBerryរ៍ូវរ័ត៌ម៍ន ានខល់៍លកជនេសរេលររ(“រកតនជមុាន”)រ។រលេ៍៊វត�៍ូវេគារលការរណ៍េ៍ះលរក៍ូវូរដលប្ក្ក់ាល៍លឬកនេ៍៊វត�លន�ម៍រ ដ៍តិារកីកប�ត�ិរ៍ិងនា្រ�ល៍ត៊សលរ�នជរនរ

រដដកជ លម៍ជ�តនរិល�រលីេីេតរជេកបម៍ជ�តនរិល�រន្កតិកត�ិល្ជកនលឬកនរលីេីេតរ។រេ់រប ល៍ងបរារដលេ៍៊វត�ប៍រេលរ្បកន្បងីិ ល៍៍័ជេាបលេគលររ័ត៌ម៍ន ានខល់៍លកជនេសរេលរបសកេងុូររBlackBerryរបរាេសររ

េលរប៍ល៊ះរិល�្រ�េ្ររងក�នជរ។រ
រ

1.រ ី៍នាខជ៊្តតវលកជនរBlackBerryរ

BlackBerryរម៍  ន៍ាខ៊ជ្តតវេាបរ័ត៌ម៍ន ានខល់៍ជនិតេ្�ល្បកន្បងលកជនខល់៍ររកនកប�តាលលេ ន្លរ័ត៌ម៍ន ានរខល់៍េលងេ្រេ�ូបដ ដីកដជ្មកនល្កតិកត�ិរលកងា�លកជនរBlackBerryរ(ឧលមលការេលរ �្ានេជេលកជនខល់៍)រ។រ

រ

2.រ េគាកកងលកជនរBlackBerryររលកងលេ្កប្ បជនរ័តម៌៍ន ានខល់៍ រលកជនេសរេលររ
រ

េ់េរាបរាេសរេលរេ្កប្បជនល �្ានណូ៍លកជនរBlackBerryរេឆលបជតកក�នជរBlackBerryរលូាលន�ល្ករនត្កបណងេតជរBlackBerryរនរលកងជូរេ្េងរម៍ ារន ៍ងក�នជរBlackBerryររBlackBerryរ

ដល្កតិកត�ិរ័ត៌ម៍ន ានខល់៍លកជនេសរេលរជ្មកនេគារលការូលតេ�េ៍ះ៖រ

• េរប�េដជានរ៍ិងកេរងត្�តវលរ៍ិងលកូាលិត�លកជនេសរេលររេមបជេរប�េដ �្ាន់្េសរេលរក�នជ៍្ងរល �្ានណូ៍លកជនរBlackBerryររូលករ

o ជ្មកនេគាកកងលរនីងក�នជវទរជជក្តរលេបប់្ជរ�រល �្ានណូ៍រលបាលរករលគ្ីរលេតះ្នជកតប រលេតះ្នជណេមល ះរលេបប់្េជរ�រលណនជណ៊ជរលតរនេ្បងត៊ករបតងរ

លកេងជប៍របកប្ករនលកាន ន៍ជ�័ជល៍ល �្ានណូ៍លកជនរBlackBerryរ

o េរប�េដីាាល �្ានណូ៍លកជនរBlackBerryរររ៊ងម៍�៊ខរលកកេល�រេីជរូលបរា្តតវប៍ល�រ្ងី៊ររ៍ិងេរប�េដណនជរកតនេត�ជត� ករ៍ិងកតប េតះ្នជេ្េងររ

o េរប�េដកេរងលិត�រនេបប់្្កតិកត�ិ៍ូវរកតនជមុានបរាដលេ៍៊វត�រានល �្ានណូ៍លកជនរBlackBerryរ

o េរប�េដ្បកន្បងរនេឆលបជតកេ� ន៍ជកន លលកជនេសរេលររ

• េរប�េដេអិវវឌ៍ូវល �្ានណូ៍ាដរ៍ិងរ្ង្ងល �្ានណូ៍បរាម៍្នកនបរាលន�ម៍លលរនីងក�នជេសររេលរេរដលេ្កប្បជន�េបជបកលរគល ររូលកេរប�េដេបប់្ដលលរប៍រនេ ជ្បេ� ន៍េសរេលរ:រ

o លរេជបងរបកប្កាដរនលកាន ន៍ជ�័ជរនរកតនជមុានល៍របកប្ករនលកាន ន៍ជ�័ជរល៍ល �្ានលកជនរBlackBerryរនមតិូបដ ដីកដរនបរាលរនីង៍្ង្ាិត្ារេជេរ�រ៍ិងរ�វទដរ

o រកតនជមុានល៍លេបបលេាបរតេ�ជបងរ៍ិង្រ្ត�ិលកាបរា៍្ងេរបតេជបងរ

• េរប�េដ្បកន្បងរ៍ិងេអិវវឌ៍ូវណ ន៍ងរ៍ិង្កតិកត�ិលលកជនេជបងរូលកំរ

o េរប�េដីកនជររ្បកន្បងរេជ៊បកេេងជតរក ន៍ជរនម៍កកងលងនលបលកតប ជ �៍ិជ៊ខរនកេល�រេីជរនេរប�េដលបល្ីរ្ជ�េត�ិលកជនរBlackBerryរ

o េរប�េដេ៍៊ត� ត់្ក �៍ណ ន៍ងរ៍ិងលេបប្កតិកត�ិលលងជរលក ល្ិលកល ង�រវទងរ

o េរប�េដណល៊ង៍ូវជិ ទីិ្ជកលឬកនលកជនរBlackBerryរ

o ជ្មកនេគាកកងល៍ជនិតិរ

• េរប�េដកេរងប៍៍ូវត្�តវលេីេងលតនរ៍ិងេរប�េដេឆលបជតកេ�៍្ងនន ៍ូរដជ ល៍ររូលកំរ

o េឆលបជតកេ� ន៍នា្រ�ត៊សលលររដរនជេកបជ�តនរិល�រន្កតិកត�ិល្ជកលឬកនរលីេីេតរ

o �្ាន៍ូវណ ន៍ជកាន ន៍រលកងនន ៍ូរាាបរាដលប្ម�របមងរានណដវទតរនជ៊វតនិូរ ល្តវជរលកជនេសរេលររនេលររលីរនរ

• ជ្មកនេគាកកងរលីេ្េងេីេត�នជបរាេសរេលរប៍េរងលិត�ររូលកេគាកកងបរាដលរ្តតវប៍េលេកលរលកងរកតនជមុានរ៍ិងេគាកកងរលីរូល្តតវប៍េ៍៊ត� តរនត្�តវ់្េតជលឬកនេ៍៊វត�រ�នជរ។រ
រ

3.រ លជាន្ រ�លកជនេសរេលររ

�៊៍េរាេ្កប្បជនល �្ានណូ៍លកជនរBlackBerryរេសរេលរដល្តតវត្�តវ់្ជាន្រ�ក�នជរកតនជមុានបរាដលរេ៍៊វត��នជបរាដលម៍៍ូវរ័ត៌ម៍កប ន៍�លរនីង៍្ងរេកបលលលកជនរBlackBerryរ៍ូវរ័ត៌ម៍ន ានរ។រល្រ�េ្ររងរ

លកជនេសរេលរេ�េាបរកតនជមុានេ៍ះរនលេ្កប្បជនល �្ានណូ៍លកជនរBlackBerryរករប ងរដលជាន្រ�លកជនរេសរេលរក�នជរBlackBerryររលកងល្កតិកត�ិរ័ត៌ម៍ន ានខល់៍លកជនេសរេលរជ្មកនេគាកកងបរាម៍រកតនរ

េត�ជត� កលកជនរBlackBerryរ។រ
រ

a) េ់េរាីីនាជរលជាន្ រ��ិ៍ ្តតវប៍ត្�តវរ
រ

រលកងាំេីជំករនសរនេ្េងររ័ត៌ម៍ន ានខល់៍លកជនេសរេលរដល្តតវប៍្កតិកត�ិេតជ�ិ៍ម៍លជានរ្រ�រដេសរេលរេតជដ្ជ័ជេាបជ៊តិលរ៍ិងលឬកនេ៍៊វត��នជរ។រឧលមលការBlackBerryរដល៍្ង�ិ៍បជបងរលរលជាន្រ�ំររ

• រលកងរលកដកាន ន៍បរាណដវទតរជ៊ខូររនជ �៍ិជ៊ខលកជនក៊បុាមល រនដល្តតវប៍ប្ម�របមងរ

• េ់េរាេមត៊្ា្ជកលឬកនរេវណ�ន្ជ្រនជ �៍ិជ៊ខេបប់្�ិ៍ដលម៍ា ទីូររន�ិ៍ដលេ៍៊វត�េរប�េដរបជបងលរលជាន្រ�រ

• េ់េរារ័ត៌ម៍ បលនជ្មកនលីកនជររ៍ិងលលបលលបរលងក ល៍រ

• េ់េរាលករប ងបសេបបេ� ន៍េ�ីវ់តង់្រBlackBerryរ

• េរប�េដ្ក�ូាកក៊ារ

• េរប�េដេ៍៊វត�ត�រដេះរនារដរននា្រ�ត៊សលេ្េងេីេតរជេកបម៍ជ�តនរិល�រន្កតិកត�ិរល្ជកនលឬកនរនរ

• រលកងជូរេ្េងដល្តតវប៍ត្�តវរនេ៍៊ត� ត់្េតជលឬករ។រ
រ

b) េរងរ
រ

BlackBerryរ�ិ៍ដល្កតិកត�ិរ័ត៌ម៍ន ានខល់៍េតជេលតារដក៊បុាមល រនបរាេ់េ្�ដជ៊រ13រឆល េតជ�ិ៍ម៍លរជាន្រ�រដលរ៊រម� ជរនដរបា្ជកលឬកនលកជនរនរេបេាះេជបជរ។រ
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រ

c) រ័តម៌៍កប�តាគល រនេា�ិររ
រ

BlackBerryរលរកជិ ទីរលកងលេបប្កតិកត�ិលរារនរណនងរូលរនណនារ័ត៌ម៍កប�តាគល រនេា�ិរបរា�ិ៍ម៍លរនីងក�នជរន្តតវប៍ �ូ កនក�នជ៍្ងក៊បុាបរាប៍រកតនេត�ជត� ករ។ររ
រ

4.រ ្កេអីរ័តម៌៍បរា្តតវប៍្កតិកត�លរ
រ

្កេអីេ្េងល៍រ័ត៌ម៍បរារBlackBerryរដល្កតិកត�ិលប៍ដលម៍ជូរខ៊ជគល រ។រឧលមលកា៖រ

a) បក៍ដរ៍ងិរត័ម៌៍រដនន ៍ូរជមណរិ:រររ័ត៌ម៍បរារេកបលលដលលន�ម៍េ  ះលកជនេសរេលររដជជត ៍ល្កជកដជារដជជត ៍េ៊ដប�ីារេាខីូលជ័រនរេត�េាខរBlackBerryររ័ត៌ម៍េលររកតនេត�រ

ជត� កឧករលការូលកេាខរូររBlackBerryរ(PIN)ររ័ត៌ម៍េលរ �្ានេជេ្េរប្កជ ារន ៍ងក�នជរBlackBerryរ៍ិងបរ្កក� ្ងបរាប៍ាតី៊រ�នជរ។រBlackBerryរ

ដល្កតិកត�ិ៍ូវរ័ត៌ម៍ជម តនបក ដ៍លកជនេសររេលររបរ្ជម តនររ័ត៌ម៍្កវត�ិលូករ៍ិងរ័ត៌ម៍រលីេីេត្ងបរលរបរាេសរេលរ �្ានេរប�េដម៍ូររជរ្ជ់ារានល �្ានណូ៍លកជនរBlackBerryរបរាេសរេលរេ្កប្បជនរ។រ

b) រ�វទដំ រររលកងរលកដ�នជល ន៍៍រBlackBerryរដល្កតិកត�ិរ័ត៌ម៍េរដរ�វទដ្តតវប៍េ្កប្បជនេ់េាបឧករលកាលកជនរេសរេលររកនកប�តាលងល �្ានលកជនូបដ ដីកដ(លន�ម៍:ររ�វទដរ្ាិត្ារេជេរ�ររ�វទដរេបម រ័លរ

នមតិបរាប៍ �្ានណូ៍េតជូបដ ដីកដលនម៍េលរ �្ានេជេ្េរប្កជរនេលរកេងជបតរ�វទដបរាដល្តតវរប៍េ្កប្បជនរលកងលលូាលន�ក�នជល �្ានណូ៍លកជនរBlackBerryរក៊ីប �៍�ិ៍្តតវប៍ �្ានណូ៍រ្កតិកត�ិរនរគ្ីរេតជរ

BlackBerryរេាះេី)រ។រ

c) ីិ៍ល៍ ជ័ប៍ល�លងីរ៊រនប្ែរេាបរររំរ្កជិ៍េកបេសរេលរេ្កប្បជនេជេប ែ្រេាបររររនល�លងី៊ររ៍ិងរេជេលងជរ�រវទងបរា �្ាន់្េតជរនរលកងា�រBlackBerryររ័ត៌ម៍រដឧករលការនបក ដ៍លកជនេសរេលររ

លន�ម៍េាខ ារន ៍ងរដជជត ៍េ៊ដប�ីារ្កតិីិ៍រលរតនលរលរលរលូកូរករប ងរនន ៍ូរនលររនលេ�េវេរ៍ិងរ័ត៌ម៍េ់េាបឧករលការលីេីេតដល្តតវប៍កប�ត៍េ�រBlackBerryរេរប�េដណនជជ្�់ារានរ

នេាបររ��ជនលេ្កប្បជនរលលូាេ�រដលម ជរ៍ិងលលងជរីិ ល៍៍័ជ�រវទងេ់េាបឧករលកាលកជនរេសរេលរត�លជំេជេបរាប៍ �្ាន់្រ។រ

d) ខូឃដរនកេល�រវទី ្ជេរេងំរខូឃដបសករនលេតនកីរតូល�នជរនីិ ល៍៍័ជ�នជបរា្តតវប៍េត៍ជតតរេ� ន៍រ៍ិងលរកី៊រេ់រ៊រ្តី័លរនឧករលកាលកជនេសរេលររេ់េរាេសរេលរីជេាេបម រ័លរ។រ

ខូឃដកាន កន�រ្តតវប៍កប�ត៍េ� ន៍េបម រ័លេរប�េ់េាបលីជេាកក �៍កាន កន ដ៍�នជរនេ� ន៍រេបម រ័លរលីេីេតបរាី នីានុានខូឃដលងេ៍ះរ។ររលកងប ល្រខលះល៍ �្ានណូ៍លកជនរBlackBerryររBlackBerryរដលេ្កបរ

្បជនខូឃដ្កេអីេ្េងរនកេល�រវទី្ជេរេងគល រ(“ខូឃដ”)ររដ�នជេរាេ��នជេរារ។រខូឃដករនសរនរម៍ូរ បលនរេរប�េដណនជជ្�់ាេសរេលររលកងលេ្កប្បជនល �្ានណូ៍លកជនរBlackBerryរ(រូលកេ់េរារ

េសរេលរេ្កប្បជនរប �៍រេរបលីិង ៍ិង)រនេរប�េដលបលលងេសរេលររ៍ិងរBlackBerryរេ់េរាេសរេលរល៊ះរេ  ះលូាេ�រលកងេជេករនសរនាារ(រូលកលលរក៍ូវរ័ត៌ម៍ជម តនេរប�េដេបប់្ម៍រជ្ជ់ាកងរ

េ់េរារកេតជបរាេសរេលរលងនេ្កប្បជនល �្ានណូ៍លកជនរBlackBerryររនេរប�េដកត� រនាេសរេលរប៍រល៊ះេ  ះលូាេមបជ)រ។រខូឃដរលីេីេតម៍លកេរងរលរនីងេ្លប៍កងរូលកជ្មកនលវទូបរនេគារ

កកងល៍េតនកីេរប�េដណនជេជបងបជបងជានរដលេកេកបរាេសរេលរេ្កប្បជន �ូ កនខល់៍ក�នជល �្ានណូ៍រលកជនរBlackBerryរររូេលលះេជបងដល �្ាន៍ូវល �្ានណូ៍ាដរ៍ិងល �្ានណូ៍BlackBerryរបរាប៍េអិវវឌរ(រូលក រ័លរ

�នជរនារ�កំរិេជជ�នជបរាម៍្កក្កិជក្៊ត)រ។ររ័ត៌ម៍លរកី៊រ�នជល ន៍៍លរនីង៍្ងរ�៊ខរលរេ្លប៍រ៍ិងណនជរកតនូរន ានខល់៍ល៍កីរិេនលកជនេសរេលររ៍ិងេបប់្ល �្ានណូ៍លកជនរBlackBerryរ

រជ្ជ់ាកងលេបះេសរេលររលកងលេ្កប្បជនរ(រូលករូនរនលកូាលិត�ជ៊ត� ិលលកជនេសរេលរ)រនេរប�េដណនជរBlackBerryរករប ង៍ូវមតិេបប់្ម៍ូរន ានខល់៍លកជនេសរេលររ។រខូឃដរលីេីេតរនកេល�រវទីរ

្ជេរេងគល ដល្តតវប៍េ្កប្បជនជ្មកនេគាកកង្េរប្ កជេតជត្�ងនីជិររ(រូលកល �្ានណូ៍រលកជនរBlackBerryរករនសរនដល្តតវប៍គ្ីេតជលកូា្េរប្កជរ៍ិងករប ងល្កជបកិណ�រ�រ៍ិងលរ

េាបររ��ជនបរាដល្តតប៍ត្�ងនីិជ ន្កជេ�៍្ងារ�កំបរាដលរកតនេត�ជត� ករនីិ ល៍៍័ជលន�រគល បរា្តតវប៍្ក�ូាេតជរBlackBerryរេមបជរBlackBerryរនេលរ �្ានេជេលកជនរនរេជបងដលតរនល្កជបកិណ�រ

រ�បកកេ៍ះេ់េាបល �្ានណូ៍រBlackBerry)រ។ររ័ត៌ម៍តរនកប�តារនេបបកេា�ិ៍េរដលេ្កប្បជនល៍ �្ានរណូ៍លកជនBlackBerryរដល�ិ៍្តតវប៍ �្ានកី្�ងនបរា�ិ៍រកតនេត�ជត� កេសរេលរេតជន ានក�នជរ

េលរ �្ានេជេលកជនេជបងបរាកប ល្រល៍េជេវទូបរ៍ិងេរប�េដណនជ្បកន្បងល្កជបកិណ�រ�េាបររ្ករ័ ទ៍។ររ�វទដេកបរូបេ្លប៍្តតវប៍រកតនរដរកូង់្ី នីាជររ័ត៌ម៍លរកី៊ររក៊ីប �៍េសរេលរករ�តដលរ

ល ជនក�តលលរកតនរ�វទដេកបរលកជនេសរេលរបរាករិេជរ័ត៌ម៍លរកី៊ររនរេរប�េដករប ងរេ់េរារ័ត៌ម៍លង ររ៊ង្តតវប៍កប�ត៍រ។រេសរេលរដលល ជន ដីក�តរនីកននជ តនខូឃដរលកងរ�វទដរេកបររ

បរាររ៊ងេ្កប្បជនលរកតនរលកងរ�វទដលកជនេសរេលររក៊ីប �៍េលបងេាះដលកីះបានរានជ�តនូររលកជនេសរេលររលកងលេ្កប្បជនល �្ានណូ៍រដរBlackBerryររដេ្បះរនរេបដល៍្ង�ិ៍រេកបលលាែរន�ិ៍ាែលងរ

្ជកងក�នជ៍្ងរ័ត៌ម៍លរកី៊របរាប៍កិីរ។រលេ្ណបជេល់ជក �៍េតជ�ិ៍កិីរ័ត៌ម៍លរកី៊រករប ងររដលជាន្រ�ក�នជលេ្កប្បជនរ័ត៌ម៍លរកី៊រលកជនរBlackBerryរេតជេេងត�េគាលការណ៍ររេ៍ះរ។រ

ជូ�ីជេាប ល្រសងេ្�ជ�ដរដរ“ល្បកន្ បងលកូាលិត�លកជនេសរេលរ”រជ្មកនរ័ត៌ម៍កប ន៍�រជ�ដរដល្បកន្បងលេ្កប្បជនខូឃដរ។រ

e) រ័តម៌៍មលិប�វតនក៖រ្កជិ៍េកបេសរេលរីិង្ាិត្ារេជេរ�ររ�វទដរនលគ្ីេតិាិណ៍េតជន ានរដរBlackBerryរនរដេលរ �្ានេជេលកជនេជបងរBlackBerryរដលបដ្កតិកត�ិលតកល៍រនរ័ត៌ម៍កងន្បរនរលីេីេតរ៍ិងរ

េ្កប្បជនេេរប�េដណនជជ្�់ាវទរជជក្តរ៍ិងេជេកល៍រ៍ិងរ្រាបជហរកល៍បរាដលេបបប៍រ។ររលកងវទដ្ជេរេងគល រBlackBerryដលេបប្កតិកត�ិលលកងន្បរនរនរ័ត៌ម៍មិលប�វតនករេ់េរាេសរេលរេ្កប្បជនរ�៊ខរលរ

NearរFieldរCommunicationsររេ់េាបឧករលកាBlackBerryរលកជនេសរេលររ។រ

f) ីិ៍ល៍ ជ័េ្កប្ បជនីេូ�ំររលកងរលកដ�នជល ន៍៍ររ័ត៌ម៍រូលក្ីរ្ជ�េត�ិកេល�រេីជរ៍ិងរ័ត៌ម៍េ្កបបជនរប ល្រី ន៍រ៍ិងប ល្រល�ងល៍រ៊រ្តី័លបរា្តតវប៍េបេ្កបរលកងលកប�តាគល ក�ល �្ានណូ៍លកជនរBlackBerryរដល្តតវរប៍្កតិកត�ិរ

េ់េរាេសរេលរេ្កប្បជន្ាិត្ារេជេរ�រនរ�វទដបកកលងេ៍ះ(រូលករ្កេអីល៍ររ�វទដេកបរវទករលជេំេ�លររនលីរេលងរដ រ័លវទកររបកប្ក្ករ័ ទ៍រេកបលលរបលូប ល្រល�ងល៍ឧកលការន ានខល់៍លកជនេសរេលររ

នេវីិរ៊រ្តី័លន ានខល់៍រដជ័ជត ៍រIP)រនេ់េរាេសរេលរេ្កប្បជនរឧករលកាេតះ្នជកតប រBlackBerryររ(រូលករជនិតិេ្កប្បជន�ូាត ៍រនរ័ត៌ម៍េរដឧករលកាលកជនេសរេលររលន�ម៍រតរង្រ្ត�ិលការ

លរកតនរ�វទដរដជ៊ារវទី្ករនរ្�ិតជត� រWi-Fiររលរកតនេជបងវទងល៍រឧករលការ៍ិងេងុលង រនរ័ត៌ម៍រដលកេរង�៊ខរល្ករ័ ទ៍)រ។រ

g) រ័តម៌៍ីដតងំរេ់េរាេសរេលរេ្កប្បជនល �្ានណូ៍រBlackBerryរដល់្េជេីិ ល៍៍័ជរេ្កប្បជនរ�វទដេកបររន�៊ខរលប ែ្រេាប ដីតងេ់េាបឧករលកាលកជនេសរេលររ័ត៌ម៍ ដីតងបរាលរនីង៍្ងឧករលកាលកជនរេសរេលររ

(រូលក្ករ័ ទ៍រកតន ដីតងជរា-GPSរនរ័ត៌ម៍រកតន�៊ខល៍ជ ជលកក្ជេរេងគល រេលររ្ររណប�ត៍រនេត�េាខកី�រBSSIDរ(េលររកតនេត�ជត� ករកតនេជេ្េរប្កជ)រ៍ិងដជជត ៍រMACរ

(ដជជត ៍្បកន្បងលលូាលរេ�េវេ)រល៍លក៊លលូាលររWi-Fiរ៍ិងរមល ងលារជត� ល៍រប ល៍ងកប�ត៍រេជេរWi-Fiរនកី�តបខេរ)រដល្តតវប៍លរនីងក�នជរBlackBerryរនេលរ �្ានេជេលកជនេជបងរ។រ្កជិ៍េកបរ

BlackBerryរ្ក�ូារ៍ិងលរករ័ត៌ម៍បកកេ៍ះកក �៍កាន កនរេ៍្ងជនិតរលកងី្�ងនបរា�ិ៍រកតនេត�ជត� កន ានខល់៍រេសរេលររ(រូលករBlackBerryរ�ិ៍ដលលរក្ករ័ ទ៍បរា៍្ង �ូ កនក៊បុាករនសរនេ� ន៍រBSSID)រ។រ

BlackBerryរដលម៍រ្កតិកត�ិ៍ូវរ័ត៌ម៍បកកេ៍ះេរប�េដ �្ាន់្េសរេលរក�នជរនជ្�់ាល �្ានណូ៍៍ូវរ័ត៌ម៍រ៍ិងេជេបរារប ែ្រេាប ដីតងរ(េជេរកតនប្៍ ដីរលេជនបវងលររននន ងល៍លរលលការលេាបររ��ជនរនបូក៊ីងបរារ

រកតន ដីតង)រ។រ្កជិ៍េកបេសរេលរេ្ណបជេល់ជេ្កប្បជនេជេបរាប ែ្រេាប ដីតងរេសរេលរជាន្រ�រាររ័ត៌ម៍ ដីតងអូ�ិន្ជ្បកកេ៍ះដល្តតវប៍រេកបលលេរប�េដ �្ាន់្េជបង៍ូវេជេបកកេ៍ះរ។រេសររ

េលរដល្បកន្បងត�លជំលរកតនេ់េាបឧករលកាលកជនេសរេលរប៍លងលរកតនលង្ជកងរជ្មកនរGPSរឧករលកាលកជនេសរេលររនលេបប�៊ខរល ដីតងរនលរកតនន ានខល់៍ជ្មកនរ�វទដរ ដ៍�នជរ។រ

្កជិ៍េកបេសរេលរេ្ណបជេល់ជេ្កប្បជេជេប ែ្រេាប ដីតងរនរ�វទដរលីេីេតេរប�េដករប ងររដ ដីតងលកជនេសរេលរេ� ន៍េលររលីរនេងុូររលីរេសរេលរដលជ តន  ន៍ាខ៊ជ្តតវជ្មកនូររ្កា៊ជ្កា៍រ

បរាបរនរ័ ន៍៍្ងលេបបរូេលលះរេមបជេបសក  ន៍ាខ៊ជ្តតវលកជនេសរេលរេរប�េដេ្កប្បជនររនរេប់្ប៍ជ�ល�្រ៍ិងេតជេេងត�លឬកនេ៍៊វត�រ។រ្កជិ៍េកបេលរេ្កប្បជនល �្ានណូ៍លកជនូបដរ ដីកដបរា �្ាន៍ូវេជេប ែ្រេាប ដីត ងរ

ជូ�រិ៍ិត្ារ�ត�ិររ៍ិងេគាលការណ៍ូរលកជនូបដ ដីកដបរារលរនីង៍្ងលេកេកបរា ដីតងរ៍ិងរ័ត៌ម៍ន ានខល់៍លកជនេសរេលរ៍្ង្តតវប៍រេកបលលរ៍ិងលេកេកបរារេ្ណបជេល់ជ៍ូវរេជេប ែ្រ ដីតងរ

៍ិងល្េរប្កជ�នជបរា្តតវប៍ �្ាន់្េតជូបដ ដីកដរ។រ

h) លីារា កនលងបក៊ូររ៍ងិេជេេតិាណិ៍ំរលេរីូលជ័រនេជេេតិាិណ៍លកជនេសរេលរក�នជរBlackBerryរ៍ិងេលរ �្ានេជេលកជនBlackBerryរដល្តតវប៍ាតី៊ររន្ត់តរិ៍ិត្ជ្មកនលីាប៊កូររ៍ិងេគាកកងរ

េជេេតិាិណ៍រូលកេរប�េដណនជរលកងលករប ងជកន លលកជនេសរេលររេតះ្នជកតប រកក�ក ះក� ារ៍ិងលវទូបេរប�េដរកតនេត�ជត� ក៍ិាល លរ៍ិងេបប់្ម៍ូរ្កេជបលេជបងលេបះល �្ានណូ៍លកជនរររBlackBerryរ។រ
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i) រ័តម៌៍ូបដី ដកដំ រ្កជិ៍េកប បលនរលកងលកេរងលិត�៍ូវេគាកកងរកតនេត�ជត� កលកជនរBlackBerryរររBlackBerryរដលតរនកប�តា៍ូវរ័ត៌ម៍បរាេសរេលរប៍កប�តា�ររBlackBerryរ

ក�នជរ័ត៌ម៍បរាី នីាប៍រដរ្កអររលីេីេតរនរដល �្ានណូ៍លកជនូបដ ដីកដរ។រឧលមលការBlackBerryរដលី នីាប៍៍ូវរ័ត៌ម៍ន ានខល់៍រេរដេសរេលររដូបដ ដីកដបរាលូាលន�រលកងល �្ានេសរេលរ៍ូវ្ាិត្ារេជេរ�ររ�វទដរ

៍ិងេបម រ័លរាាបរាេសរេលរររ៊ងេ្កប្បជនរនរលកងរលកដខលះរដដណដវរល �្ានណូ៍លកជនូបដ ដីកដបរាលរនីងនក�នជររ�វទដាាបរា្តតវប៍េ្កប្បជនរលកងឧករលកាលកជនេសរេលររ។រBlackBerryរបាលរករ័ត៌ម៍ន ានខល់៍លងេជនរ

បកកេ៍ះេតជេេងេាបេគាលការណ៍េ៍ះរ៍ិងារ�ត�ិរលេងរBlackBerryរ៍ិងូបដ ដីកដបកកេ៍ះរ្កជិ៍េកបរម៍រដលេ៍៊វត�្ងបរលរ។រេលះកដកេីងរលេ្កប្បជនន ានខល់៍លកជនូបដ ដីកដ៍ូវរ័ត៌ម៍ន ានខល់៍រ

លកជនេសរេលររលកងររលកដបកកលងេ៍ះ៍្ង្តតវប៍រកតនេជបងេតជលជាន្រ�លកជនេសរេលរក�នជរូបដ ដីកដរា៊ះ្តបតរូបដ ដីកដេ៍ះបសកេលរ �្ានេជេលកជនរBlackBerryរ។រ

រ

រ័ត៌ម៍េ៍ះ�នជល ន៍៍៍្ង�ិ៍្តតវរកតនេត�ជត� កេសរេលរក�នជរBlackBerryេតជខល់៍េន ានរនបរាដលរកតនរេត�ជត� កប៍េតជខល់៍ងេាះេីរេមបជរូេលលះ្តតវប៍ីតនី ៊រាករ័ត៌ម៍�ិ៍ប�៍ន ានខល់៍រ។រ្កជិ៍េកបរBlackBerryរ

កប�តារ័ត៌ម៍�ិ៍ប�៍ន ានខល់៍ក�នជរ័ត៌ម៍ន ានខល់៍រលីបរាលរប៍េតជរBlackBerryររេាះរ័ត៌ម៍្តតវប៍រកប�តាគល េ៍ះ៍្ង្តតវប៍លរកករ័ត៌ម៍ន ានខល់៍េតជេេងត�េគាលការណ៍េ៍ះរ។រ
រ

5.រ លេបប្ កតកិត�លលកជនរBlackBerryរេាបរត័ម៌៍ន ានខល់៍លកជនេសរេលររ
រ

a) លលរកីរ៊រ
រ

BlackBerryរី នីាជរ៍ូវរ័ត៌ម៍ន ានខល់៍ររកម៍ល  បលនជ្មកនលកេរង៍ូវេគាកកងបរាប៍រកតនរេត�ជត� កលកជនរBlackBerryរនររលកងជូរេតជបជរបរា បលនជ្មកនេ៍៊វត�ត�េតជលឬកនលម៍រ។រេ់េរារ

រ័ត៌ម៍ន ានខល់៍បាង បលនេីេតេមបជរនបាងលរនីងក�នជេគាកកងនប៍រកតនេត�ជត� កលកជនរBlackBerryរនបាង្តតវប៍ត្�តវេតជលឬកនលម៍ររBlackBerryរ៍្ងីតនវទី៍លកណាហ ៍េរប�េដា៊កេរកល ងេរកបតនេីារ

កប�តាគល រនេបប់្េ�កេា�ិររ។រេតជេជនលូរល៍លេ៍៊វត�ណ ន៍ងាែរBlackBerryក �៍វទវត�ល្បកន្បងរាវទូបរ៍ិងលេ៍៊វត�លកជនេជបងជ្មកនរ័ត៌ម៍រ៍ិងលលរកលាតជេ�លងរ៍ិងលកល ងេីាបរាេ៍៊វត�លេបះរ

រ័ត៌ម៍ន ានខល់៍លកជនេសរេលររ។រ

b) ្កតកិត�ិលេ៍�លកតរិ៍ិងលេ្នលេលងេ្រររ
រ

BlackBerryរម៍វត�ម៍េ �៍លកតិ�នជក�នជលទេា័ជរ៍ិងេ្បង្កតកនរលកងជ៊ត� ិលកេ្លប៍រ។រេាបរបាងបត ដីររប ល៍ងបរា្រក�មហ៊៍លរបូលរBlackBerryរននសម៍េគាលការណ៍ូរេតជបជរន ានខល់៍រ្កតិកត�ិលេ �៍លកតិរ

៍ិងលេ ន្លេលងេ្រលងេជនលកជនរBlackBerryរដលប្ក្ក់ាត�េគាលការណ៍ូរេ៍ះរ។ររ
រ

េសរេលរជាន្រ�ាេរប�េដដលកេ្�បេសរេលរ់្្កេជបលរ៍ិងជ្�់ារានលេ្កប្បជនរនលបដ�៊ខរលល៍លរ �្ានណូ៍រBlackBerryររ័ត៌ម៍ន ានខល់៍លកជនេសរេលរដល្តតវប៍េប្ក�ូារេ្កប្បជនរ្កតិកត�ិលរេ ន្លរនលរកី៊រេតជរនរលកងា�រ

BlackBerryររលកងជ៊ត� ិលេ្លប៍លន�ម៍្កេីជតរជមលរដេ�លទររតក ន៍េជររិល�េសលា៊ករជ្ងបក៊ល់រ៍ិងរ្កេីជរលីរ�នជរលីេីេតបរារBlackBerryរនេលរ �្ានេជេលកជនេជបងម៍លទេា័ជរនេ្បងឧករលការ

រកនកប�តាលងរលកង្កេីជបរាដលេ់េ្រតក ន៍បរាេសរេលរលជនេ់រ៍ិងដលម៍លឬកនលបលរណ៍ូររ៍ិងីិ ល៍៍័ជខ៊ជគល រ៍ិងរូេលលះរដលប្ក្ក់ាេ�ត�លឬកនាាល៍្កេីជលងេ៍ះរ។រ្កជិ៍េកបេសរេលរកេលរលជនរេ់រលកងតក ន៍េជររិល�េសលា៊ករ

ន្កេីជ�នជបរាម៍លរ្�ិតលេ ន្លីិ ល៍៍័ជេ�េ្រល៍ជ៊ត� ិលេាះរនតក ន៍រេាះេតជ�ិ៍ម៍លជាន្រ�រេលរជាន្រ�ក�នជរ័ត៌ម៍ន ានខល់៍លកជនេសរេលរ្តតវប៍េ ន្លេលងេ្ររតក ន៍េជររិល�េសលា៊ករ

ន្កេីជលកជនេសរេលរជ្មកនលេបប្កតិកត�ិលរនលរកី៊រេតជរនរលកងា�រBlackBerryរ។រ
រ

្តតវប៍ �្ាន់្៍ូវ�កតិេ �៍លកតិល៍ណ ន៍ងលកជនេជបងរBlackBerryដល្តតវប៍ត្�តវ់្ករប ងរនរលកង៍័ជេ្េង �្ានរ៍ូវលលូារានីិ ល៍៍័ជ ារន ៍ងលកជនេសរេលរររកនកប�តាលងមតិលល៍លលរនីងលកជនេសរេលររ៍ិងរ

រ័ត៌ម៍រលីេីេតបរាជនិតេ្�លឬកនល៍្កេីជបរាBlackBerryរេលរ �្ានេជេលកជនេជបងរនសរ៍ិងីិ ល៍៍័ជជនិតរេ់រលកងរ។រេតជលេ្កប្ បជនល �្ានណូ៍រBlackBerryរេលរជាន្រ�ក�នជល្ក្រ្ត�ត�លឬកនេ៍៊វត�បរាលន�ម៍រ

ល្កតិកត�ិ្ជកលឬកនរបរាBlackBerryរេណបរ៍ិងល�លលាេជបង្ាិតរន �្ាន៍ូវលលូាេ� ន៍ីិ ល៍៍័ជ ារន ៍ងរ៍ិងរ័ត៌ម៍រលីលកជនេសរេលររ។រ

c)រ ីារនី ៍ងីដ្ កលរដរBlackBerryរ

BlackBerryរដលេបប ារន ៍ងក�នជេសរេលរេតជ�េបជកេ្លប៍រូលកលេ្កប្បជនដជជត ៍េ៊ដប�ីា(ាា)របរាេសរេលរេ្កបក�នជឧករលកាBlackBerryរលកជនេសរេលររនេលររកតនេត�ជត� កឧករលកាខ៊ជគល លកជនរេសរេលររ

(រូលករPIN)រ។រBlackBerryរដលម៍ ារន ៍ងនរ័ត៌ម៍រលជនងន�តិរជម� លំ ដី្កលរល្កជបកិណ�រ�រនរមតិេបបេជបងត�លិត�បរា្តតវប៍េបប់្េ�កន ានខល់៍េរប�េដរេ�េបបេ់្ម៍លលរនីងក�នជេសរេលររ

េ្លប៍បរាកប ល្រល៍ណ ន៍ងម៍្នកនលកជនេសរេលរក�នជរBlackBerryរ។រឧលមលការេជបងដលេបបរូេលលះេ់រប ល៍ងរបរាេសរេលរ�ិ៍ប៍កវ៍ូវលី នីា ារន ៍ងបកកេ៍ះរេមបជេ្តតវប៍េ៍៊ត� ត់្េតជលឬកនររប ល៍ងបរារ

េសរេលរប៍ជាន្រ�េីងីូាីូសជរលកងលី នីាប៍៍ូវ ារន ៍ងបកកេ៍ះររប ល៍ងបរាេសរេលរេ្កបរ្បជនេជេតបិតលាលបរាប ែ្រេាបល្កជបកិណ�រ�រ(រកនកប�តាលងល្កជបកិណ�រ�បរាប៍រកតនរ

ីិជេំេតជប ែ្រេាបរ័ត៌ម៍្កវត�ិលូក)រនត�លជំលេ្កប្បជនីិ ល៍៍័ជកប�តាគល រនីិ ល៍៍័ជបរា្តតវប៍កេងជបតរកេា�ិររ។រBlackBerryដល៍្ងជនលេសរេលរត�េរា ដ៍�នជរាេតបេសរេលរលងនី នីា៍ូវេជលរ�ដ្កជកប ន៍�លរ �្ានរ័ត៌ម៍រ

នលេេប�បងរលកង្រ្ត�លកាាាបរាលរនីង៍្ងរBlackBerryរ៍ិងល �្ានណូ៍លកជនBlackBerryររដរBlackBerryរនូបដ ដីកដរបរាម៍លម៍របរា្តតវប៍េ្ណបជេល់ជេតជរBlackBerryរ។រេសរេលរេ្ណបជេល់ជ្ងបរល៍ូវល �្ាន់្រ

BlackBerryរក�នជររ័ត៌ម៍េឆលបជតកេ�៍្ងលេាជាាាលកជនBlackBerryេ្េងរ។រ្កជិ៍េកបេសរេលរជាន្រ�លូារលន�រលកងលរ្ករនត្កបណងរលេបបលជនងន�តិរល់្េតជីេីរល្ត់តរិ៍ិត្េជបងវទងរនលេាជារលីេីេតរបរារ

BlackBerryរឧកតន��រនជមលឧកតន��រជូ�ីាាេសរេលរដ៍រកតនជមុានបរាដល្តតវប៍កកនលរនីងរ៍្ងប៍ិតរ �្់លេ �្ប�លងេ៍ះេរប�េដី នីាជរ៍ូវរ័ត៌ម៍ា�ែិតកប ន៍�េរដលេកេកបរារ័ត៌ម៍ន ានខល់៍លកជនេសរេលររ៍្ង្តតវរប៍េប្បកន្បងរ

។រក�តរបកកកីបរា�ិ៍្តតវប៍កវបស្តតវប៍រកនកប�តាក�នជ ារន ៍ង ដី្កលរ៍ិងបកិណ�រ�លកជនរBlackBerryរ។រជូ�ីជេាប ល្រសងេ្�ជ�ដរដរ“ល្បកន្ បងលកូាលិត�លកជនេសរេលរ”រជ្មកនរ

រ័ត៌ម៍កប ន៍�ជ�ដរដល្បកន្បង ារន ៍ង ដី្កលរ៍ិងបកិណ�រ�រដរBlackBerryរ។រ

d)ររ ីារនី ៍ងបរាលរនី ង៍្ងេជេរ�រដរBlackBerryរ

BlackBerryរដល៍្ងេ ជ្ប ារន ៍ងបរាលរនីង៍្ងេជេរ��នជល ន៍៍ណូ៍លេបះេសរេលរ្ងបរលរ។រឩលមលកករBlackBerryរដល៍្ងេ ជ្បេ៊ដប�ីារននលនប ប� ក៍រេ់េរាបរាេសរេលរប៍ល៊ះេ  ះេ្កបឧករលកកលកជនេសរេលរកេាបរររកូងរ

េរប�េដណ្មកេសរេលរេរដេជេរ៍ិងារ�ខកណ េ្កប្បជនលកជនេរេរប�េដណូ៍រក្ងរានេសរេលរេរដលល ជនរក�តលបរា បលន�នជរេរប�េដ្បកនេសរេលរេរដលេកេក្បកន្បងាិខិតជមុានរនបក ដ៍លកជនេលររេរប�េដ �្ាន៍ូវរ

លណូ៍រក្ងេរដេមត លលាជ��័ ទ៍ល៍េជេរ�រនរ័ត៌ម៍េរដលេបបេ្្កេជបលេជបងរ៍ិងេរដលេបបកល�កកេ ល៍ូររេរប�េដ �្ានរ័ត៌ម៍េរដលីារា កនលងររ័ត៌ម៍េរដល្កបាន្ាិត្ា�រវទងររ័ត៌ម៍េរដជ៊វតនិូររនលនន ករជនងន�តិេរដេលរេ្កបកល�កកេ ល៍រ

៍ិងេលរេ្កបបរាម៍្នកនរ។ររដេ្បះបត ារន ៍ងលរនីង៍្ងេជេរ�េ៍ះម៍នលំរជស ន៍លេបះលេ្កប្បជនល �្ានណូ៍រBlackBerryរលកជនេសរេលររេសរេលរ្កបមាក៍្ង�ិ៍ករិេជរលកងលី នីារជរ ារន ៍ងលងេ៍ះេីរ។រ
រ

e)រ លបលរល�បាររត័៌ម៍រ

េតជេេងត�េគាលការណ៍រBlackBerryរដលបលរល�បាររ័ត៌ម៍ន ានខល់៍លកជនេសរេលរេ់រលកងរBlackBerryរនក�នជេលរ្ុតន្ុងនេជេរ�លកជនេជបង។រBlackBerryររកដលបលរល�បាររ័ត៌ម៍ក�នជ ដី្ក្រកមិលប�វតនករីារា កលងរ

ល្តវលឬកនរបកេ៍ជ្រន ដី្ក្រកេ្េងេីេតរបរា �្ានេជេរ�្ករកេតជវទក� ណដវំរានរBlackBerry។រBlackBerryររកដលបលរល�បាររ័ត៌ម៍េតជេគលរត�េគាលការណ៍ក�នជូបដ ដីកដបរាកកនបរនរ័ ទ៍៍្ងល �្ានេ្លកជនរ

BlackBerryរេ� ន៍រេសរេលររេតជលន�ម៍េលរ្ុតន្ុងនេជេរ�េ៊ដ៍សកិតរេលរារនក �៍បរាម៍លេ៍៊ត� តរេលរបលរីជរយ់ងបរា ន៍កប�ដលជរេលរល៊ះេ៍៊រ៊ង្តរនេងុូរបរាលូាលន�រលកងលរប រន្ុតន្ុងនរ៍ិងណនជណ៊ាលកជនរ

BlackBerry។រ

េ់រលកងនន ៍លកាករនសរន�នជរបរាេលរីិងរនេ្កប្បជនល �្ានេ្លកជនូបដ ដីកដរ(ឧ.រេជេរ�ល៊ះេ  ះេ្កបកងនលាល,ររ�វទដបរាប៍លងជរ)រBlackBerryរដលបលរល�បាររ័ត៌ម៍ករនសរន�នជក�នជូបដ ដីកដរលកងេគារកកង �្ានេ្

េសរេលរ៍ូវ្ាិត្ារេជេរ�រនរ�វទដរេមបជរ័ត៌ម៍លកជនេសរេលរ៍្ង្តតវដ្ជ័ជេ�េាបេគាលការណ៍លកជនូបដ ដីកដវទង។រេជបងេាបរី្រលិត�រានេលរេ្កប្បជនលកជនេជបងេ្បជបងជានរដលេ៍៊វត� ា៍ូររណ៍លកជនូបដ ដីកដលងេាះរ�៊៍េរា

្រ�េ្ររងីិងរនី នីាជរ្ាិត្ារេជេរ�រនរ�វទដលកជនេប។រ

រ
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BlackBerryរេ្កប្បជនវទី៍លការិល�ជ៍រនវទី៍លកាេ្េងេីេតរេរប�េដ �្ានណូ៍៍ូវលលបលរលកងរ្�ិតេ្ករកេេក�នជរខកំបរារ័ត៌ម៍ររ៊ង្តតវប៍រេកបលលកាេតជេលរ្ុតន្ុងនេជេរ�លកជនេជបង។រេកេគាលការលកជនរ

BlackBerryររលកងលួ៍េណបងលូាេ�រលកងតរបរិល�ជម តនក�នជូបដ ដីកដ�នជបរាី នីាជររ័ត៌ម៍ជម តនរលន�ម៍រ័ត៌ម៍ន ានខល់៍លកជនេលររដរBlackBerry។រឧលមលការេាបរបាងបតរBlackBerryរ្តតវប៍ករុកនកត� រនេ៍៊ត� ត

េតជលឬកនរេរប�េដករប ងរ័ត៌ម៍ន ានខល់៍រេលរ្ុតន្ុងនេជេរ�លកជនេជបងរ៍្ង �្ានរកត៌ម៍ន ានខល់៍េាះេតជ្រ�េ្ររងាលរករ័ត៌ម៍េតជជម តនរ៍ិងេ្កបរ័ត៌ម៍លងេាះបតជ្មកនេគាកកងបរា្តតវប៍ �្ានេ្រន្ជកត� ល្តវលឬកនក៊ីេ ះ។រ

េ់រលកងនន ៍ូរបរាម៍លារនលង្ជកងរនប ល្រល៍្ីរ្ជ�េត�ិលកជនរBlackBerryរ្រក�មហ៊៍រBlackBerryរដល �្ានរ័ត៌ម៍ន ានខល់៍េ� ន៍េលរីិងបរាកូបដ ដីកដ។រ
រ

BlackBerryរដលេ្កប្បជនូ បដី ដកដរ(ឧ.រក� ង្េរប្កជ)រេរប�េដរកតនេគាេំល្កជបកិណ�រ�េ�េាបារ�កំបរា�ិ៍ប�៍ក៊បុារន�ិ៍ជេំរានកក�ក ីិ ល៍៍័ជបរាប៍�ររដីិ ល៍៍័ជបរា្បកន្បងេតជរBlackBerryរ៍ិង �្ានេ្ូបដ ដី

កដេាះ៍ូវជនិតិីូេ�បរាបរនរ័ ទ៍៍្ងល្កជបកិណ�រ�បរាប៍បលរីជ។រជូ�ដ៍ប ល្រសងេ្�រ“ល្បកន្ បងលកូាលតិ�លកជនេសរេលរ”រជ្មកនរ័ត៌ម៍កប ន៍�េាបល្បកន្បង ដី្កលរន ារន ៍ងបកិណ�រ�រដរBlackBerryរ។រ

f)រ ល្�ានេ្លកជនូ បដី ដកដរ
រ

BlackBerryរ�ិ៍ម៍រ�ជិ ទីិរន្កតិកត�ិលេាបរ�វទដរនេជេរ�លងេជនបរាេសរេលរលងជររ៍ិងេ្កប្បជនេាបឧករលកាលកជនេសរេលររនត�លជំល �្ានេ្េ្េងេីេតរដរBlackBerryរេជបជ។រេរាេសរេលរលងជររនេ្កប្បជនល

�្ានេ្លកជនូបដ ដីកដររ័ត៌ម៍ន ានខល់៍េាបឧករលកាលកជនេសរេលររនល �្ានណូ៍េ្េងេីេតរដរBlackBerryរដល៍្ង្តតវប៍េ្កប្បជនេតជូបដី ដកដលងេាះ។រឧលមលការល �្ានេ្លកជនូ បដ ដីកដដលេ្កប្បជនី ិ ល៍៍័ជេាបឧករលការូលករេជេវេេ

ីូលជ័រនរលរកតនរលកង្កតិីិ៍រេ៊ដប�ីាររ័ត៌ម៍ប ែ្រេាប ដីតងរនេដលេ្កប្បជនរនបលរល�បាររនលរនីិ ល៍៍័ជបរាម៍េ់េាបឧករលការ(េតជលន�លងល �្ានេ្រដូបដ ដីកដេ្េងេីេត្ងបរល)។រេសរេលរបនលបតរិ៍ិត្េាបេគាលការណ៍រ៍ិង

រិល�្រ�េ្ររងរក�នជូបដ ដីកដលងេាះរេរប�េដជានាេតបរ័ត៌ម៍ន ានខល់៍លកជនេលរ៍្ង្តតវប៍េ្កប្បជនបកកេតជេងុូរលងេាះរេតជនលបតរBlackBerryរ�ិ៍ី នីាខ៊ជ្តតវេាបលេតះ្នជលកជនេលរក�នជូបដ ដីកដរនរ�វទដរ្ាិត្ារ

េជេរ�រនរ�វទដលកជនរនរេបេជបជ។រBlackBerryរ�ិ៍េបបល្បកន្បងេតជន ានេ�េាបលេ្កប្បជនរ័ត៌ម៍ន ានខល់៍�នជេតជរប៍រដល �្ានេ្លកជនូ បដ ដីកដបរាេសរេលរេ្កបររដជរនូបដ ដីកដេាះេី។រ

េ់រលកងរលកដខលះរេសរេលរដលបរត្�តវលេ៍៊ត� តបរាេ្េ� ន៍ល �្ានេ្លកជនូបដ ដីកដប៍។រេសរេលរបនលបតេបបលរិ៍ិត្លងេ៍ះ��ងមជ ារេតជរកនលងលេ៍៊ត� តរដេរប�រលងណេ្�បជរ៍ិងលរកតនេាបឧករលកាលកជនេសរេលរររេរប�េដរ្ងេ្ប៍

េ្លប៍រដជ៊វតនិូររ៍ិងល្បកន្បងបរាម៍្នកនលកជនេ។រ
រ

6.ររ ូរករនសរនល៍រត័ម៌៍ន ានខល់៍ លកជនេសរេលររ

BlackBerryរេ្កបវទដនបជ�្ ត្�្តតវេរប�េដេបបេ្្បររារកត៌ម៍ន ានខល់៍ម៍ូរ្ត្�្តតវ្បកន្គ ន៍រ៍ិងល ន៍ជ�័ជ។រBlackBerryររករ្ងប ែ្រេាបេសរេលររលកងលេបបេ្ល ន៍ជ�័ជរនបរត្�តវរ័ត៌ម៍ន ានខល់៍លកជនេលររេ់េរាបរា បលន។រ

7.រ លលបលរត័ម៌៍ន ានខល់៍លកជនេសរេលររ

BlackBerryររក �៍េបបលបរា�ែវទី៍លកាលូកនបជ�រលលាល��័ ទ៍រ៍ិងវទី៍លកាកេល�រេីជបរា្តតវប៍េ្កប្បជនជ្មកនលបលរ័ត៌ម៍ន ានខល់៍លកជនេសរេលររដលបតនកងនរនេីលានលរលេ្កប្បជនេតជគ ៍លេ៍៊ត� តររលល ជនក�តលរនល

ករប ងេ់រលកងរ្�ិត�នជ។រឧលមលការេកបជិ៍កេបម រ័លរBlackBerryរេជលបជ៊េ  ះរ៍ិងេាខជម តនលកជនេសរេលររេ៍្ងម៍វទី៍លកាជ៊វតនិូរ�នជល ន៍៍បរា្តតវប៍កេងជបតេជបងេរប�េដ្កឆង៍្ងលបតនកងនរលេ្កប្បជនខ៊ជរ៍ិងលបរប្ក

េតជគ ៍លេ៍៊ត� តេ�េាបរ័ត៌ម៍ន ានខល់៍បរាេ ជ្បណូ៍េ�េ្រBlackBerry។រត�លជំររូរជ�ងនតលរ៍ិងេគាលកាបកិណ�រ�រ(CodeរofរBusinessរStandardរandរPrinciples)រលកជនរBlackBerryរក៊បុាិររBlackBerryរ

្តតវប៍ករប ងរដនលំជស ន៍ល៍លេតះ្នជេីង្ត្�្តតវរ៍ិងជ៊វតនិូរេ�េាបរ័ត៌ម៍ន ានខល់៍រេរប�េដ ន្ករេេ់រលកង ដីតងរ៍ិងមីជ៊ដ៍បរាម៍ជ៊វតនិូររ៍ិងរកតនរដរ្�ិតល៍លេ្កប្បជនេាបរ័ត៌ម៍ន ានខល់៍រលេបះេសរេលរបរាលងនរ្ងេតជនល

�ូាេមត៊បកិណ�រ�។ររ

7កប ន៍�េាបេ៍ះរមីជ៊ដ៍រ៍ិងរេកបលលរBlackBerryរបស្តតវប៍កត� រនេតជយលេាប�ូាត ៍េីេងលតន�នជរ(ឧលមលការលកត� រនរដរISO/IECរ27001:2005រជ�ងនតល្ករ័ ទ៍្បកន្បងជ៊វតនិូររ័ត៌ម៍)។រ
រ

a) 7តរបរលិ�លកជនេសរេលររលកងលលបលរ័តម៌៍ន ានខល់៍ លកជនេសរេលររ
រ

7េសរេលររកម៍តរបរិល��នជរលកងលលបលរ័ត៌ម៍ន ានខល់៍លកជនេសរេលរបរល។រេសរេលរដលតនក ន៍ជា៍ិអ័ជល៍លេ្កប្បជនេតជគ ៍លេ៍៊ត� តេ�េាបរ័ត៌ម៍ន ានខល់៍លកជនេសរេលររេតជេ្កប្បជនវទដនបជ�ជ៊វតនិូរីូេ��នជល ន៍៍។រ

ឧលមលការេសរេលរម៍  ន៍ាខ៊ជ្តតវេាបលេ្កប្បជនវទី៍លកាជ៊វតនិូរេរប�េដ្បកន្បងលេ្កប្បជនឧករលការនមីជ៊ដ៍រ៊រ្តី័លររូលកលកេងជបតបរ្ជម តនរកល�ងមរបរាេលររលី�ិ៍រជលជរ្ងរ(ឧ.រេតជកប ន៍�វកជ៊ត�ជត� រេាខរេរេលរ

៍ិងតូលរ៍ិងត�លជំលេ្ណបជេលជ់បរ្ជម តនរលកង្កបវងករនសរន�នជរ៍ិងបរា�ិ៍ម៍តរនេ  ះរនេ  ះបក ដ៍លកជនេលរ)រេតជេ្កប្បជនបរ្ជម តនេ្េងគល រជ្មកនេជេរ�េ្េងរ៍ិងេ្កប្បជនរ�វទដរម� តនេ�េរបបរាល ន៍ជ�័ជ។រ
រ

7រូលម៍បូជកត� រនសងេាបរេ់រលកងរលកដខលះរេសរេលរដលរកតនលេ៍៊ត� តេ�េាបល �្ានេ្លកជនូបដ ដីកដ។រេសរេលរបនលបតរិ៍ិត្េ�បាេាបលេ៍៊ត� តលងេ៍ះជូល��ងរេតជរកនលងលេ៍៊ត� តរដេរប�រ៍ិងណេ្�បជរនលរកតនេ់េាបឧករលកា

លកជនេសរេលររេរប�េដរ្ង ន៍បតេ្លប៍រដ្ករ័ ទ៍ជ៊វតនិូរលកជនេរ៍ិងលរកតនបរាម៍្នកន។រ

7្កជិ៍េកបេសរេលរកងបិារារនរា៊ករនេ ន្លឧករលកាលកជនេសរេលររន្ាិត្ារBlackBerryរេ�េ្ក៊បុារនេងុូរេ្េងរ(រូលក្កបានឧករលកាលកជនេសរេលរេ�េ្រBlackBerryរនឧករលកាេ្េងេីេតរេរប�េដណនជណ៊ារត៊កបតងាដរនណ ន៍ជ

ប ល្រ�នជ)រេសរេលរបនលបតេបបេ្្បររាឧករលការ៍ិងកលទ� លបរាម៍បរនរ័ ទ៍រ៍ិងកលទ�កណ ា្តតវប៍ររេលងរនា៊កេតជជ៊វតនិូរេាបរ័ត៌ម៍រណ៍រនីិ ល៍៍័ជជស ន៍េ្េងេីេតបរាម៍ ន្កររ(ឧ.រជ៊ដ�តរេងុលង )។រេលរបនលបត� លនឧករលកា

លកជនេលរបក ដ៍េ៊ដប�ារ៍ិងេជេរ�ីិ ល៍៍័ជេ្េងេីេតររូេលលះេ៊ដប�ារ៍ិងីិ ល៍៍័ជលងេាះ�ិ៍្តតវប៍េ ជ្ប�រឧករលកាលកជនេលរេីេតេជបជរ(ឧ.រេជេរ�កប�ត៍រេ៊ដប�ាបរាកប�តាត�េជេរ�េ៊ដ៍សកិតរBlackberryររលលរកី៊ររដលម ជ)។រ

រ៊េាះេីររ័ត៌ម៍ន ានខល់៍លកជនេលរដល៍្ង្តតវប៍េ្កប្បជនេតជេលរេ្កប្បជនកាន កនរល៍ឧករលកាេាះរេមបជេលរដល្តតវលជេាបលតនី្រ្បរនេាបលេ្កបី ិ ល៍៍័ជក� ងេីេត្ង។រេសរេលរដលបជបងជានកប ន៍�រដលេកេករលកងលលបលខល់៍រ

េតជណេ្�បជនលរកតនេ់េាបឧករលកាលកជនេលររេតជបជបងលរេតនកីលរនីងេាបេ៊ដ៍សកិតត�រ7www.blackberry.comរនលរនីងេលរ្ុតន្ុងនេជេលកជនេសរេលរ។រ

8.រ លខិតខតយកនយលលកជនរBlackBerryរ៍ង្៍នបតលឬជនរ
រ

BlackBerryរក �៍េបបេ្រ័ត៌ម៍បរាម៍្នកនណនជេ្េសរេលរេ្កប្បជនលកជនេជបងជាន ន៍បតលឬជនរដល្បកន្បងេាបរ័ត៌ម៍ន ានខល់៍លកជនរBlackBerryរ៍ិងលេកេករកតនេាបលេ្កប្បជនរ័ត៌ម៍ន ានខល់៍លកជនេសរេលររត�លជំវទដកេ្លប៍ រ

េតជលន�ម៍រេគាលការណ៍រលលងែកាករប ងបរាម៍រ៍ិងរ័ត៌ម៍កប ន៍�េ្េងេីេតរបរា្តតវប៍ �្ានេ្កក �៍កាន កនរេ់េាបេបម រ័លរBlackBerryរកេ្លប៍រនេាបឧករលកាលកជនេលរ។រ
រ

9.ររ េសរេលរដលលាូេ្កបរ័តម៌៍ន ានខល់៍ លកជនេលររ
រ

េ់េរាបរាី នីាប៍ជេកបលកសជារ�កកេរេលរRimរ៍្ងណូ៍រកង្រានេសរេលរាេតបរេម៍ ន្ករ៍ូវរ័ត៌ម៍ន ានខល់៍េរដលូកេលររ៍្ង �្ានជិីទិេ្េលររលកងលលូាេ្កបរ័ត៌ម៍លកជនេលររលកងរ្�ិត�នជបរាជ�្ជកត�រលឬកនរ

បរាដលេ្កប្បជនប៍បរលនេីរ។រ្កជិ៍េកបេសរេលរកត� រនាររ័ត៌ម៍ន ានខល់៍លកជនេសរេលរ�ិ៍ល ន៍រម៍ូរ្ត្�្តតវរេាះRimរ៍្ងបរប្ករ័ត៌ម៍លកជនេលររលនលេមបជ៍្ងេបបលណូ៍រក្ងរានូបដេ្េងេីេតត�របរាលឬកនប៍បលងរ។រ

រលកងនន ៍ូរករនសរន�នជល ន៍៍រ៍ិងេតជេេងេ�ត�លឬកនបរាប៍បលងរRimរ៍្ង�ិ៍ដល �្ាន៍ូវជិ ទីិលូារេ្កបរ័ត៌ម៍ន ានខល់៍លងេជនលកជនេសរេលរប៍េីរ។រឧលមលការRimរ្កបមាក៍្ង�ិ៍ �្ានជិ ទីិរលកងលលូារ

េ្កបរ័ត៌ម៍រលកងរលកដរូលសងេ្�រ៖រ

• លករប ងរ័ត៌ម៍ន ានខល់៍លកជនូបដ ដីកដរ

• រ័ត៌ម៍បរាលរនីង៍្ងលបរ�របមងរានដជ៊ណដវទតរនជ៊វតនិូរលកជនក៊បុាមល រនរ

• លករប ង្បកន៍ូវរ័ត៌ម៍ជម តនលកជនូបដ ដីកដរនលកជនរBlackBerryរ

• 7រកនកប�តា៍ូវរ័ត៌ម៍បរា្តតវប៍លបលេតជេលរលឬកនរនេ�ីវ់លកជនេតិាិណ៍រនរ

• 7រកនកប�តារ័ត៌ម៍បរាលរនីង៍្ងកីេជបកេេងជតេរដលេាបជរិល�ជ៍រនលេាបជ៍្ងលឬកនរ។រ
រ

េរប�េដីាប៍៍ូវជ៊វតនិូរល៍លលូាេ្កបរ័ត៌ម៍ន ានខល់៍លកជនេសរេលរេតជគ ៍លេ៍៊ត� តរBlackBerryរដលេជលបរជ៊េ្េសរេលរ �្ាន៍ូវរ័ត៌ម៍េ្ប៍្ត្�្តតវេរដលូកេលររ�៊៍៍្ង �្ានជិ ទីិេ្លូារេកបលលរ័ត៌ម៍ន ានខល់៍រលកជនេសរេលររ។រ

េេងេ�ត�នន ៍ូររ៍ិងលឬកនបរាម៍រBlackBerryរដល៍្ងករិេជ៍ូវលេជលបជ៊ជិ ទីិេ្កប្បជនរ�នជល ន៍៍រ(ឧលមលការលេជលបជ៊បរាម៍ារ�កំជន់៍គល រន�ិ៍ម៍ារ�កំក្ករ័ ទ៍របរាដលាេ្ម៍លរាបររ៍្ងល

េតះ្នជប ល្រកេល�រេីជរ)។រ
រ
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10.ររ ល�ានរនកតប រងបាន?រីារនី ងរ
រ

BlackBerryរ៍្ងនប ប� ក៍រានជកន លរ៍ិងេេកានបរាលរនីង៍្ងេគាលការណ៍រ៍ិងលេកេកបរាេជបងរេកបលរន ានខល់៍លកជនេសរេលររ។រ្កជិ៍េកបេសរេលរម៍ល�ានរនកតប រងបាន�នជរនលងនេជលបជ៊ជិ ទីិលូាេ្កប្បជនរ

រ័ត៌ម៍ន ានខល់៍បរាជ�្ជកេ�ត�េគាលបរាម៍រនលឬកនលបលីិ ល៍៍័ជរជូ�េបបលលរនីងរBlackBerryរត�លជំរេ៊ដប�ារនជលេជលកជក៊្តេ ជ្ប�រ ន៍រនរេជបងររនរេជបង៍្ងេបបលេឆលបជតកេ� ន៍េលរវទងត�រ

ា ទីូរណ ន៍ងបរាេជបងម៍រ៖រ

• ត�ត�លជំេ៊ដប�ារ៖ររprivacyoffice@blackberry.comរនរ

• ជលេជលេ� ន៍លទេា័ជលកជនរBlackBerryរបរាេ់ណិតេលរក្៊តរ៖រ

o BlackBerryរPrivacyរOfficeរc/oរBlackBerryរ(attentionរLegalរDepartment),រ2200រUniversityរAvenueរEast,រWaterloo,រOntario,រCanadaរN2Kរ0A7រ

o BlackBerryរPrivacyរOfficeរc/oរBlackBerryរ(attentionរLegalរDepartment),រ200រBathរRoad,រSlough,រBerkshire,រUnitedរKingdomររSL1រ3XEរ

o BlackBerryរPrivacyរOfficeរc/oរBlackBerryរ(attentionរLegalរDepartment),រ1រInternationalរBusinessរPark,រTheរSynergyរBuilding,រ2ndរFloor,រ
Singaporeររ609917រ

រ

a)រររ ល្បកន្ បងលកូាលតិ�លកជនេលររ
រ

កីូេ�រេសរេលរដល៍្ង�ិ៍ជាន្ជកក�នជ៍្ងរBlackBerryរេ់េរា�នជរលេបះលលូាេ្កបរ័ត៌ម៍ន ានរខល់៍លកជនេសរេលររេតជេេងេ�េាបេគាលកករណ៍រ៍ិតិវទដរនលតរនរ្�ិតរលកងរិល�ជ៍រ៍ិងលណូ៍រ

រក្ងបរាជ�េមត៊្ារ។រឧលមលកករេលះកដកេលរេសរដលេ្កបរBlackBerryរOfferingរជ្មកនេគាកកងរ�នជេតជ�ិ៍ប៍ �្ាន៍ូវរ័ត៌ម៍ន ានខល់៍លកជនេលររកេតជរBlackBerryរ បលន្តតវបតេជលបជ៊រ័ត៌ម៍ន ានរ

ជ្មកនេជេរ��នជល ន៍៍លន�លងរេជេរ�បរាត្�តវេ្កងន្បរនរនបរនរ័ ទ៍៍្ង ារន ៍ងបរាររ៊ងរេកបលលររូលកេជេរ�ល៊ះេ  ះរនេជេរ�កវកេរប�រ។ររូេលលះរBlackBerryរដល៍្ងក �៍េ្កបរ័ត៌ម៍ន ានខល់៍លកជនេលរេរប�េដ �្ានរ

េ្េសរេលរវទង៍ូវេជេរ�របរាេសរេលរប៍េជលបរ៍ិងេរប�េដកត� រនារBlackBerryរម៍តរបរិល�្តតវបតេបបត�រិល�រជ៍រន បលន្តតវបតេ៍៊វត�តរបរិល�ត�រិល�ជ៍បរាប៍បលងរ។រ្កជិ៍េកបេសរេលរ�ិ៍្រ� �្ានរ័ត៌ម៍រលកជនេសរេលររានរ

BlackBerryរនលងន  ារន ៍ងរនរេជបងត�លជំជក៊្តេ� ន៍ដជជត ៍�នជេ់សងេាបរេ៍ះរេរប�េដររេជលរ�ដី៊រលិត�លកជនេសរេលររលកងលេ្កប្បជនរ៍ិងលករប ងរ័ត៌ម៍េ៍ះររBlackBerryរដលរ៍្ង�ិ៍ �្ានរ៍ូវល �្ានណូ៍លកជនRimរ

រានេសរេលរតេ�េីេតេីរ។រ
រ

7ីារនី ងនី ដ្កលរនបកណិ�រ�៖រេសរេលរដល�ិ៍កវ៍ូវលី នីា ារន ៍ង ដី្កលរនណ ន៍ងេរដ្ាិត្ារ7BlackBerryរorរBlackBerry®ររេជេរ�រ៍ិងរ�វទដេតជំរ

• ល៊លេាបតក�ិ៍កវេ់េរាកប�កន ារន ៍ងប ល្រ ដី្កលរនបកិណ�រ�រដរBlackBerryរ

• េតជកត� រនេរដកកងលកជនេសរេលរត�លជំរwww.blackberry.com/unsubscribeររនរ

• េតជជលេជលកជក៊្តេ� ន៍ររBlackBerryរPrivacyរOfficeរc/oរBlackBerryរ(attentionរLegalរDepartment),រ2200រUniversityរAvenueរEast,រWaterloo,រOntario,រCanadaរ
N2Kរ0A7េតជកត� រន្បកនេរដ្កេអី ារន ៍ងប ល្រ ដី្កលរនបកិណ�រ��នជបរាេសរេលរ�ិ៍លងនី នីាក �៍េ�េីេតរ។រ
រ

ខូឃដរ៖ររូលបរាប៍បលងសងេាបរេសរេលរដល៍្ងករិេជ�ិ៍្រ�េ្កបខូឃដលកជនរBlackBerryរត�លជំវ់ដនបជ�រូលតេ�េ៍ះ៖រ
រ

• ល ជនក�តលលរកតនរ�វទដល៊រលរេរប�េដករិេជខូឃដរនេរប�េដកត� រនរេ់េរាបរាខូឃដររ៊ង្តតវប៍េ ជ្បរ

• ីកននជ តនរនជររ�វទដល៊រលររខូឃដេលងរេតជេ្កបលរកតនេ់រលកងរ�វទដល៊រលរលកជនេសរេលររក៊ីប �៍េដលរ៍្ងេបបេ្កីះបានរានជ�តនូររលកងលេ្កបរBlackBerryរOfferingsររ�នជរេតជនលបតេដល�ិ៍រេកបលលរ

ក្ក្រតដក�នជខូឃដរនខូឃដលងេជន្តតវប៍កិីរ។រ

• ករិេជ�ិ៍្រ�េ្កបខូបដរperformanceររ�នជត�លជំរhttp://metrics.blackberry.com/optout.htmlរ
រ

b)ររររររ លល ជនក�តលេាបេគាលការណ៍រ
រ

េរាខលះរBlackBerryរដល៍្ងេបបកល�កកេ ល៍ូរេគាលកករណ៍េ៍ះរេរប�េដេ្េម៍ូរជ�្ជកេ�ត�កេល�រវទីរលឬកនបរាម៍រលេបបបកិណ�រ�រ៍ិងត្�តវលលកជនេលរេ្កបេ�ត�ជ�័ជាបរាល ជនក�តលរ។រBlackBerryរេាបរី្ររ

លិត�េ្េសរេលររិ៍ិត្េ�បាេគាលការណ៍េ៍ះត�េរាេវសរេរប�េដេ្េសរេលរ៍ូវបតប៍រ្ងរេរដលេកេករបរារBlackBerryរ្បកន្បងរ័ត៌ម៍ន ានខល់៍រលកជនេលរក៍ិល�រ។រ
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	7Tដើម្បីធានាបាននូវសុវត្ថិភាពនៃការចូលប្រើព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកអ្នកដោយគ្មានការអនុញ្ញាត BlackBerry អាចស្នើ សុំឲ្យលោកអ្នកផ្ដល់នូវព័ត៌មានឲ្យបានត្រឹមត្រូវអំពីរូបអ្នក មុននឹងផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យចូលដំណើរការព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន របស់លោកអ្នក ។ យោងទៅតាមស្ថានភាព និង...
	7TBlackBerry នឹងស្វាគមន៏រាល់សំណួរ និងយោបល់ដែលទាក់ទងនឹងគោលការណ៍ឯកជន និងរបៀបដែលយើងដំណើរ ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកអ្នក ។ ប្រសិនបើលោកអ្នកមានចម្ងល់ ឬបញ្ហាកង្វល់ណាមួយ ឬចង់ស្នើសុំសិទ្ធិចូលប្រើប្រាស់ ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលសមស្របទៅតាមគោលការដែលមាន ឬច្បាប់ការពារទិន្នន...
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	7Tជាទូទៅ លោកអ្នកអាចនឹងមិនយល់ស្របជាមួយនឹង BlackBerry នៅពេលណាមួយ ចំពោះការចូលប្រើព័ត៌មានផ្ទាល់ ខ្លួនរបស់លោកអ្នក ដោយយោងទៅលើគោលការណ៏ឯកជន និតិវិធី ឬការដាក់កម្រិតក្នុងកិច្ចសន្យា និងការជូន ដំណឹងដែលសមហេតុផល ។ ឧទាហរណ៏ ទោះបីជាអ្នកលោកអាចប្រើ BlackBerry Offerin...
	7Tទំនាក់ទំនង់ទីផ្សារ ឬពាណិជ្ជកម្ម៖ លោកអ្នកអាចមិនជាវនូវការទទួលទំនាក់ទំនងទីផ្សារ ឬជំនួញអំពីផលិតផល 7TBlackBerry or BlackBerry® 7T សេវាកម្ម និងកម្មវិធីដោយៈ
	b)      ការផ្លាស់ប្តូរលើគោលការណ៍ឯកជន


