ONE CHAMPIONSHIP သီးသန့်တည့်ရှိမှု မူဝါဒ
Group One Holding Pte. Ltd (ONE CHAMPIONSHIP) သည် သင်၏ကယ
ို ်ရ ေးကိုယတ
် ာအချက်အလက်ကို ရလေးစာေး
ကာကွယရ
် ေး န် ကတကဝတ်ပ ြုထာေး ါသည်။
အဓှိပ္ပါယ့်ဖွငဆ
့် ခ
ို ှိ ျက့်မျ ီး
“အကက င”့်

ONE

CHAMPIONSHIP

ဝဘ်ဆိုဒ၏
်

သိုေးစွွဲသူ

လအ
ို
်သညို့က
် ယ
ို ်ရ ေးကယ
ို ်တာသတင်ေးအချက်အလက်မျာေးကို

သမဟို
ို ို့ တ်

ONE

လာရ ာက်ကကညို့ရ
် ှု သူတစ်ဉေးက
သို ို့

CHAMPIONSHIP

ရ ေးအ ်၍

စာ င်ေးသွငေး် သညို့အ
် ခါ ထိုတရ
် ေးသညို့် သေးသနပ် ြစ်
် မ်ေးကို ဆိုလသ
ို ည်။
ို့ ရသာမှတတ
“စ ချျုပ့္်” ဆိုသည်မှာ ONE CHAMPIONSHIP ရြာက်သည်စည်ေးကမ်ေးသတ်မှတခ
် ျက်မျာေး၏အချက် 11 တွငရ
် ြာ်ပ ထာေးသညို့်
လို ်ငန်ေးစဉ်နှငအ
ို့် ည

ONE

လက်ရြာင်ေးရ ေါ်

CHAMPIONSHIP

၏

ကိုန ် စစညေး် (မျာေး)ကို

ရအာ်ဒါ

လက်ခမှုရနာက်တင
ွ ် ါရှရသာ

ONE

CHAMPIONSHIP

စည်ေးကမ်ေးသတ်မှတခ
် ျက်မျာေးနှငည
ို့် ညွတ်စွာ

သင်မှ

မှာယူထာေးရှပခင်ေးကို ည်ညွှနေး် သည်။
“ကဖ က့်သည့်” ONE CHAMPIONSHIP ၏ဝဘ်ဆိုဒရ
် ေါ်တင
ွ ် လက်ခထာေးသညို့ရ
် အာ်ဒါ(မျာေး)ကို မှာယူထာေးရှသညို့မ
် ည်သညို့်
လူ ိုဂ္ြုလ်ကမ
ို ဆိုပြစ်သည်။
“ကအ ့်ဒါ” ဆိုသည်မှာ ကျွန ်ို ်တ၏
ို ို့ အက် ် သမဟို
ို ို့ တ် ဝဘ်ဆိုဒမ
် ှ ကိုန ် စစညေး် တစ်ခက
ို ို ဝယ်ယူ န်အတွက် အက် ်
သမဟို
ို ို့ တ် ဝဘ်ဆိုဒရ
် ေါ်တင
ွ ် သင်မှတင်သွငေး် သညို့ရ
် အာ်ဒါကို ည်ညွှနေး် သည်။
“ကှိယ
ို က
့် ီးကှိယ
ို တ
့် သတင့်ီးအချက့်အလက့်မျ ီး”
လူတစ်ဉေးတစ်ရယာက်၏မည်သူမည်ဝါပြစ်ရကကာင်ေးအရထာက်အထာေးကို

သသာထင်ရာှ ေးရစမညို့်

မည်သညို့်

သတင်ေးအချက်အလက်ပြစ်ရစ၊ ထသ
ို တင်ေးအချက်အလက်ကို ကိုငရ
် ဆာင်ထာေးသညို့အ
် ြွွဲွဲ့အစည်ေးမှ အကျြုေးအရကကာင်ေး
ဆရလျာ်စွာတက
ို ်ရို က်ရာှ ရြွစိုစမ်ေးနင
ို မ
် ညို့်
အပခာေးသတင်ေးအချက်အလက်မျာေးနှငအ
ို့် တူ
တက
ို ရ
် ို ကအ
် ာေးပြင ို့်

မည်သူမည်ဝါပြစ်ရကကာင်ေး

မည်သညို့သ
် တင်ေးအချက်အလက်ပြစ်ရစ၊
ထာေးရှသညို့အ
် ခါ
ရြာ်ထတ
ို ်နင
ို သ
် ညို့်

လူတစ်ဉေးတစ်ရယာက်အာေး

သမဟို
ို ို့ တ်
ရသချာစွာနှင ို့်

မည်သညို့သ
် တင်ေးအချက်အလက်ပြစ်ရစကို

ည်ညွှနေး် သည်။
“လိုပ့္်ကဆ င့်ခခင့်ီး” ဆိုသည်မှာ အချက်အလက် ရကာက်ယပူ ခင်ေး၊ မှတတ
် မ်ေးတင်ပခင်ေး၊ ြွွဲွဲ့စည်ေးပခင်ေး၊ သိုရလှာင်ပခင်ေး၊
ပ င်ဆင်ပခင်ေး သမဟို
ို ို့ တ် ပ ြုပ င်မွမ်ေးမပခင်၊ ပ န်လည် ယူပခင်ေး၊ တင
ို ် င်ရဆွေးရနွေးပခင်ေး၊ အသိုေးပ ြုပခင်ေး၊ စိုစည်ေးပခင်ေး၊
တ်ဆပခင်
ို ို့ ေး၊ ြျက် စ်ပခင်ေး သမဟို
ို ို့ တ် ြျက်ဆေးပခင်ေးတက
ို ို့ ို ည်ညွှနေး် သည်။
“ကိုန့်ပ္စစညီး့် ” ဆိုသည်မှာ အဆို ါဝဘ်ဆိုဒမ
် ှတဆင ို့် ရြာက်သည်ထသို ရ
ို ရ
် သာ ကိုန ် စစညေး် တစ်ခက
ို ို
ို့ ာင်ေးချ န် ရှနင
“ဝန့်ကဆ င့်မှု(မျ ီး)” ဆိုသည်မှာ ဝဘ်ဆိုဒမ
် ှတဆင ို့် ONE CHAMPIONSHIP မှရ ေးအ ်ရသာ ဝန်ရဆာင်မှုမျာေးကို
ည်ညွှနေး် သည်။
“သီးို စွွဲသမ
ူ ျ ီး” ဆိုသည်မှာ ရြာက်သည်တစ်ဉေး ဟိုတသ
် ည်ပြစ်ရစ၊ မဟိုတသ
် ည်ပြစ်ရစ အရကာငက
် ိုငသ
် ူကို
ို့် ို ိုငဆ
ည်ညွှနေး် သည်။

“ဧညသ
့် ည့်မျ ီး” ဆိုသည်မှာ အရကာငတ
ို ပ ြုလို ် ွဲ သမဟို
ို ို့ တ် ရလာဂ
် ို ို့
ို့် စ်ခမ
ို့ ်အင်မဝင် ွဲ ONE CHAMPIONSHIP ဝဘ်ဆိုဒသ
ဝင်ရ ာက်အသိုေးပ ြုသူမည်သူကမ
ို ဆို ည်ညွှနေး် သည်။
“ဝဘ့်ဆဒ
ို ှိ ”့် ဆိုသည်မှာ ONE CHAMPIONSHIP အတွက် ရအာက် ါ URL−https://shop.onefc.comပြင ို့် ိုငဆ
် ိုင၊် တည်ရဆာက်၊
လည် တ်ရနသညို့ဝ
် ဘ်ဆိုဒက
် ို ည်ညွှနေး် သည်။

မူဝါဒထိုတခ့် ပ္န့်ချက့်−
ဤမူဝါဒအသရ ေးချက်က ONE Championship ၏မူဝါဒအရလို့အထမျာေး(“သီးသန့်တည့်ရှိ မှုမူဝါဒ”) ကို ထိုတရ
် ြာ်ရပ ာဆိုပ ေး ONE
Championship

တစ်ဉေးတည်ေး၏

ဝဘ်ဆိုဒသ
် မဟို
ို ို့ တအ
် က် ်ရ ေါ်တင
ွ ်

သတင်ေးအချက်အလက်မျာေးအတွကသ
် ာ
အက် ်ကသ
ို ိုေးစွွဲရနစဉ်

ရကာက်ခသညို့်

အကျြုေးဝင် ါသည်။သေးသနတ
် ို့ ည်ရမှု
ှ မူဝါဒက

သင်ရ ေးသညို့်

ကယ
ို ရ
် ေးကယ
ို ်တာသတင်ေးအချက်အလက်မျာေးကို

ကိုယရ
် ေးကယ
ို ်တာ

ဤဝဘ်ဆိုဒ ်
ONE

သမဟို
ို ို့ တ်

CHAMPIONSHIP

မှ

မည်သအသ
ို ို့
ိုေးပ ြုသည်၊ မည်သကာကွ
ို ို့
ယ်ရ ေးသည်ကို ရှငေး် လင်ေးရြာ်ပ ၍ ONE CHAMPIONSHIP ၏ဝဘ်ဆိုဒ ် နှင ို့် အက် ်သို ို့
ဝင်ရ ာက်သူဧညို့သ
် ည်မျာေးအာေး

ရကာက်ခသညို့်ရဒတာနှငက
် ေးကယ
ို ်တာသတင်ေးအချက်အလက်နင
ှ ို့် တ်သက်၍
ို့် ိုယရ

ရှငေး် လင်ေးပ တ်သာေးပ ေး ပ ညို့စ
် ိုရသာ ကယ
ို ်ရ ေးကိုယတ
် ာသတင်ေးအချက်အလက်မျာေးနှင ို့် ၎င်ေးတက
ို ို့ ို သိုရလှာင်၊ အသိုေးပ ြု၍
ပြနပ် ြ
် ည်ေးလမ်ေးမျာေးကို
ို့ ေးသညို့န
တန်ြိုေးထာေး ါသည်။ONE

ို့ ိုေးရ ေးသည်။ONE

CHAMPIONSHIP

၏ဝဘ်ဆိုဒ ်

CHAMPIONSHIP

နှင ို့်

သည်

အက် ်ကို

သိုေးစွွဲသူမျာေး၏

အသိုေးမပ ြုမ

ဤ

သေးသနပ် ြစ်
ို့ တည်မှုကို
သေးသနတ
် ို့ ည်ရမှု
ှ မူဝါဒကို

ြတ်ရှု န်ကျွန ်ို ်တမှ
ို ို့ အကကပ ြုလို ါသည်။
ကက က့်ယသ
ူ ညသ
့် တင့်ီးအချက့်အလက့်မျ ီး−
ONE CHAMPIONSHIP အရကာငပို့် ြင ို့် ဆိုငေး် အ ်လို ်သညို့အ
် ခါ သမဟို
ို ို့ တ် ထဝ
ို ဘ်ဆိုဒမ
် ှတဆင ို့် အပခာေးနည်ေးလမ်ေးပြင ို့်
ရအာ်ဒါတစ်ခပို ြုလို ်သညို့အ
် ခါ၊ ကျွန ်ို ်တရကာက်
ို ို့
ခနင
ို သ
် ညို့် ကိုယ်ရ ေးကိုယတ
် ာသတင်ေးအချက်အလက်မျာေးတွက်
ရအာက် ါတို ို့ ါဝင်နင
ို ် ါသည်−
•အမည်
• ြိုနေး် န ါတ်
• အေးရမေးလ ်စာ
• ိုရဆာင်
မညို့/် ရငွရတာင်ေးခသညို့လ
်
်စာ
ို့
•ရငွရ ေးရချမှုအရသေးစတ်အချက်မျာေး(အချက်အလက်ကယ
ွ ဝ
် ှကမ
် ှုနည်ေး ညာအရ ေါ်မူတည်နင
ို သ
် ည်)
လိုပ့္်ကဆ င့်ခခင့်ီး၏ ည့် ွ ယ့်ချက့်−
ONE

CHAMPIONSHIP

သည်

လို ်ငန်ေးလို ်ရဆာင်မှုမျာေးကအ
ို တွက်

ကျွနတ
်ို အတွ
ို ို့
က်
သငရ
်ို့ လျာ်သညို့အ
် ခါမှသာ

မရှမပြစ်လအ
ို
်သညို့အ
် ခါနှင ို့်
ကယ
ို ရ
် ေးကယ
ို ်တာ

ကျွန ်ို ်တ၏စာချြု
ို ို့
်နင
ှ ို့်

သတင်ေးအချက်အလက်မျာေးကို

ရကာက်ခသည်ပြစ် ာ
CHAMPIONSHIP

သည်

ယင်ေးမှာ

သငအ
ို့် ာေး

အရကာင်ေးဆိုေးအရတွွဲ့အကကြုနှင ို့်

ကိုယရ
် ေးကယ
ို ်တာသတင်ေးအချက်အလက်မျာေးကို

ဝန်ရဆာင်မှု ရးးေးစွမ်ေးနင
ို ် န်ပြစ် ါသည်။ONE
ရအာက်ရြာ်ပ

ါ ည် ွ ယ်ချက်မျာေးအတွကသ
် ာ

ရကာက်ယ၍
ူ အသိုေးပ ြု ါမည်ဟို ကတပ ြု ါသည်−
•

ကိုန ် စစညေး် ိုရဆာင်
မှု အတွက်
ို့

•

သငအ
မှုအ ်ဒတ်မျာေးအတွက်
ို့် ာေးရ ေးထာေးသညို့် ိုရဆာင်
ို့

•

ဝယ်သူရထာက် ို့ရ ေးအတွက်

•

သငရ
ို့် လျာ်ရသာသတင်ေးအချက်အလက် ို့ ိုေးမှုအတွက်

•

ရအာ်ဒါလို ်ရဆာင်မှုအတွက်

•

ကျွန ်ို ်တနှ
ို ို့ ငအ
် တူရှရသာ သင်၏ONE CHAMPIONSHIP အရကာငက
ို မ န်
ို့် စ

•

ONE CHAMPIONSHIP ဝဘ်ဆိုဒ/် အက် ်မှ ရဒတာရဒါင်ေးလိုဒခ
် ျပခင်ေးကို စစ်ရဆေး န်

•

ိုမိုရကာင်ေးမွနရ
် သာသိုေးစွွဲသူအရတွွဲ့အကကြုရ ေးနင
ို ြ
် ို စ
ို့ တ်ကကြုက်ပ ြုလို ်ပခင်ေး ည် ွ ယ်ချက်အတွက်
ဝဘ်ဆိုဒ/် အ လရကေးရှငေး် အသွငအ
် ပ င်နင
ှ /ို့် သမဟို
ို ို့ တ် ဒဇိုငေး် ကို
စတ်ကကြုက်ြန်တေး န်/တေးို ပမြှင ်ို့ န်/ပ ြုပ င်မွမ်ေးမ န်

•

ကျွန ်ို ်တ၏သ
ို ို့
ိုေးစွွဲသူမျာေးနှင ို့် ဧညို့်သည်မျာေးကို ခွပွဲ ခာေးရြာ်ထတ
ို ် န်နင
ှ ၎
ို ို့
အ ိုငေး် အပခာေးမျာေးကို
ို့် င်ေးတ၏အသက်
သိုရတသနပ ြုစို န်

•

ကျွန ်ို ်တ၏ကို
ို ို့
န ် စစညေး် မျာေးနှငဝ
ို ို့ မှ သင်ရတာင်ေးဆိုထာေးရသာ
ို့် န်ရဆာင်မှုမျာေးနှင ို့် တ်သက်၍၊ ကျွန ်ို ်တထ
သမဟို
ို ို့ တ် သင်အသိုေးဝင်နင
ို လ
် မို့်မည်ဟို ကျွန ်ို ်တထင်
ို ို့ ရသာ ဤသတင်ေးအချက်အလက် ို့ ိုေးရ ေးပခင်ေးနှင ို့်
သင်၏စတ် ါဝင်စာေးမှုမျာေးနှငသ
ို ို့
ေါ်အရပခခသညို့သ
် တင်ေးအချက်အလက်မျာေးကို
ို့် ိုေးစွွဲမှုတအရ
ကျွန ်ို ်တမှ
ို ို့ ရ ေး ိုပခင်
် ို့ ွက်လပို ခင်ေးမရှ ါက။
ို့ ေးအာေး လက်ခ၍ ကနက

လိုပ့္်ကဆ င့်ခခင့်ီး၏ပ္မ ဏနင ့် နည့်ီးစနစ့်နင ့် ကှိိုယက
့် ီးကှိိုယတ
့် သတင့်ီးအချက့်အလက့်မျ ီး ထိုတက
့် ဖ ့်ကခပ္ ဆှိမ
ို ှု−
တ ာေးဥ ရဒအ ပြစ်ရစ၊ အထက်ရြာ်ပ

ါ ည် ွ ယ်ချက်အတွကသ
် ငရ
် ရလျာက်ပြစ်ရစ
ို့် လျာ်သညို့အ

ကျွန ်ို ်တအတွ
ို ို့
က်လအ
ို
်ရနသမျှ−
•

ONE

CHAMPIONSHIP

အက် ်

သမဟို
ို ို့ တ်

ဝဘ်ဆိုဒက
် ို

သင်၏ကယ
ို ရ
် ေးကယ
ို ်တာအရသေးစတ်အချက်အလက်မျာေးကို
ရြာ်ပ ထာေးသညို့်လို ်ငန်ေးစဉ်ကသ
ို ိုေးလျက်ONE

ဝင်ရ ာက်ကကညို့်ရှုပခင်ေးက

ို ို့ ေး န်မလအ
ို
် ါ။အက် ်ရ ေါ်တင
ွ ်
ို့ ရ

CHAMPIONSHIPနှငအ
ို့် တူ

အရကာငတ
ို့် စ်ခို

စာ င်ေးသွငေး် ြန်တေးခွဲပို့ ခင်ေးမရှခွဲလ
ှ
င
ို ပ် ေး ကျွန ်ို ်တမှ
ို ို့ သငအ
ို့ ျှင်၊ သင်သည် အမည်မသအပြစ်ဆက်လက်ရရနန
ို့် ာေး
ခွပွဲ ခာေးရြာ်ထိုတန
် င
ို မ
် ည်မဟိုတ် ါ။
•

ONE CHAMPIONSHIPသည် သင်၏ရအာ်ဒါ၊ ရငွရ ေးရချမှုမျာေးနှင ို့်
ကျွန ်ို ်တ၏ပ
ို ို့
င် အြွွဲွဲ့အစည်ေးမှ
ရငွရ ေးရချမှု ါတနာမျာေးထသို ို့

ိုရဆာင်
မှုတက
ို ို့ ို လို ်ရဆာင် န်အတွက၊်
ို့

သယ်ယူ ိုရဆာင်
ရ ေး ါတနာမျာေး
ို့
လအ
ို
်သလို

သမဟို
ို ို့ တ်

ပ င် အြွွဲွဲ့အစည်ေးမှ

သငရ
်ို့ တာ်ရသာသတင်ေးအချက်အလက်

ကမ်ေးလှမ်ေး မညို့အ
် ရပခအရနမှအ ၊သင်၏ကယ
ို ရ
် ေးကယ
ို ်တာသတင်ေးအချက်အလက်မျာေးကို ရ ာင်ေးချပခင်ေး၊
မျှရဝပခင်ေး

သမဟို
ို ို့ တ်

အရ ာင်ေးအဝယ်ပ ြုပခင်ေးတို ို့

ဘဏ်အရကာင/ို့် ခ က်ဒစ်ကဒ်/ဒက်ဘစ်ကဒ်၊
အချက်အလက်မျာေးစသည်တို ို့

လို ်လမမ
်ို့ ည်မဟိုတ် ါ။ယင်ေးတွင ်

ိုရဆာင်
န်လ ်စာနှင ို့်
ို့

အပခာေးရအာ်ဒါနှငသ
် သာ
ို့် က်ဆိုငရ

ကနသ
် ို့ တ်ထာေးပခင်ေးမရှရသာ်လည်ေး၊

ါဝင်နင
ို သ
် ည်။လို ်ရဆာင်သညို့်

ကယ
ို ရ
် ေးကိုယတ
် ာသတင်ေးအချက်အလက်မျာေးလျှြုွဲ့ ဝှကထ
် ာေးနင
ို မ
် ှု၊
ခွငပို့် ြုထာေးပခင်ေးမရှရသာ
ရယဘိုယျအာေးပြင ို့်

ည် ွ ယ်ချက်မျာေးအတွက်

ရဒတာသေးသနပ် ြစ်
ှ ို့်
ို့ တည်မှုနင

လက
ို န
် ာပခင်ေးစသည်တက
ို ို့ ို

အမည်၊

အာမခနင
ို ် န်အတွက်

သယ်ယူ ိုရဆာင်
ရ ေး ါတနာမျာေး
ို့

တတယ ါတ

သမာဓရှမှု၊

၎င်ေးကအ
ို သိုေးပ ြုပခင်ေးကို

ကာကွယမ
် ှုဆိုင ် ာ
ONE

ရှနင
ို မ
် ှု၊
ကာကွယ် န်နင
ှ ို့်

တ ာေးဝင်သတ်မှတ်ချက်မျာေးကို

CHAMPIONSHIP

၏

ရငွရ ေးရချမှု ါတနာမျာေးအာေး

တတယ ါတ
သငရ
ို့် တာ်ရသာ

ပ င် ကိုမပဏသမဟို
ို ို့ တ် တဆငခ
် ေးကိုယတ
် ာ
ို့် ကန်ထရို က်တာမျာေးမှ သိုေးစွွဲသူ/ရြာက်သည်မျာေး၏ ကိုယရ
သတင်ေးအချက်အလက်မျာေး လို ်ရဆာင်မှုအာေး ကာကွယ်ရ ေးထာေးသည်။
•

ရစျေးကွကရ
် ှာရြွရ ေးနှင/ို့် သမဟို
ို ို့ တ် အရ ာင်ေးပမြှငတ
ို ည်ေး ကျွန ်ို ်တမှ
ို ို့ ရ ေး ိုနို့ င
ို ပ် ေး သင်မှ
ို့် င်ရ ေး စစညေး် မျာေးကလ
အချန်မရ ွ ေး စာ င်ေးမှြျက်နင
ို ် ါသည်။

•

အွနလ
် င
ို ေး် မှ ရကာက်ယထ
ူ ာေးသညို့် ကယ
ို ရ
် ေးကိုယတ
် ာ သတင်ေးအချက်အလက်မျာေးကို ကျွန ်ို ်တ၏
ို ို့
ရကာ် ို တ်အြွွဲွဲ့အတွငေး် ရို ေးတွငေး် အသိုေးပ ြု န်အတွကသ
် ာ ထိုတရ
် ြာ်မည်ပြစ်ကာ
အထက် ါ ည် ွ ယ်ချက်မျာေးနှငအ
ို
်မနင
ို မ
် ညို့် သငရ
ို့် ည လအ
ို့် တာ်ရသာ ရဒတာမျှရဝမှုသရဘာညချက်
အရကာင်အထည်ရြာ်မှုအရ ေါ်မူတည်နင
ို ် ါသည်။

ကှိယ
ို က
့် ီးကှိယ
ို တ
့် သတင့်ီးအချက့်အလက့်မျ ီး ထှိန့်ီးသှိမ့်ီးထ ီးရှိခခင့်ီးနင ့် ရင့်ီးလင့်ီးပ္စ့်ခခင့်ီး−
•

သင်၏ရအာ်ဒါမျာေးနှငသ
် သာ
ို့် က်ဆိုငရ

သတင်ေးအချက်အလက်မှာ

ကျွန ်ို ်တထ
ို ို့ တွင ် သမ်ေးဆည်ေးထာေးမည်

ပြစ်ကာ၊ လပို ခြုရ ေးဆိုင ် ာ အရကကာင်ေး င်ေးမျာေးအတွက် ကျွန ်ို ်တမှ
ို ို့ တက
ို ်ရို က် ပ န်လည် ယူနင
ို မ
် ည်
မဟိုတ် ါ။ သို ို့ ာတွင၊် ဤအရကာငသ
်ို့ ာမက အပခာေးအရကာငမ
်ို့ ျာေးနှငသ
်ို့ က်ဆိုငရ
် သာ/ရစျေးကွက်ရာှ ရြွရ ေး/
အရ ာင်ေးပမြှငတ
ို့် င်ရ ေးဆိုင ် ာ

သတင်ေးအချက်အလက်မျာေးကို

ဝဘ်ဆိုဒရ
် ေါ် ရှ

သင်၏အရကာငထ
ွဲ ို ို့
ို့် သ

ရလာဂ
ို မ
် ည်ပြစ်သည်။
ို့ ်အင်ဝင်ရ ာက်ပခင်ေးအာေးပြင ်ို့ အသိုေးပ ြုရကာင်ေးပ ြုနင
သီးို စွွဲသ/ူ ကဖ က့်သည့်မျ ီး၏အခွငအ
့် က ီးမျ ီးနငတ
့် ဝန့်−
•

သိုေးစွွဲသူ/ရြာက်သည်မျာေးသည်
လျှြုွဲ့ ဝှကထ
် ာေးရှစွာ

ကယ
ို ်ရ ေးကိုယတ
် ာနှငဆ
် သာ
ို့် ိုငရ

သရဘာထာေး န်နင
ှ ို့်

ရ ေးအ ်ပခင်ေးမပ ြု န်တာဝန်ယသ
ူ ည်။

ခွငပို့် ြုချက်မ ရသာ

ဝင်ရ ာက်သိုေးစွွဲခွငရ
ို့် ဒတာကို
ပ င် အြွွဲွဲ့အစည်ေးမျာေးထသို ို့

ကျွန ်ို ်တ၏အပ
ို ို့
ြုအမူမျာေးရကကာငပို့် ြစ် သညို့်

အလွသ
ွဲ ိုေးစာေးပ ြုပခင်ေး

မှလ၍
ွွဲ

စကာေးဝှကမ
် ျာေးကို

အလွသ
ွဲ ိုေးစာေးပ ြုပခင်ေးမှာ

ONE

တွင ်

CHAMPIONSHIP

ဥ ရဒအ

တာဝန်မရှနင
ို ရ
် ကကာင်ေးကို ရြာက်သည်မျာေးက လက်ခ၍ သရဘာတူ ါသည်။
•

သိုေးစွွဲသူ/ရြာက်သည်မျာေးသည်

သူ

ဆက်လက်လို ်ရဆာင်ပခင်ေးအာေး
အခွငအ
ို့် ရ ေးရှသည်။

သမဟို
ို ို့ တ်

သူမ၏ကိုယရ
် ေးကယ
ို တ
် ာသတင်ေးအချက်အလက်မျာေးကို

သရဘာတူချက်မရ ေး ွဲ

အဆို ါ

ထန်ချန်ထာေး န်သမဟို
ို ို့ တ်

ကယ
ို ်ရ ေးကိုယတ
် ာ

ကနက
် ို့ က
ွ ် န်

သတင်ေးအချက်အလက်မျာေးလို ်ရဆာင် န်

သရဘာတူချက် ထန်ချန်ထာေးပခင်ေး သမဟို
ို ို့ တ် ကနက
် ို့ က
ွ ပ် ခင်ေး၏အကျြုေးဆက်ရကကာင ်ို့ ONE CHAMPIONSHIP မှ
ယင်ေး၏ဝန်ရဆာင်မှုမျာေးကို အပ ညို့အ
် ဝမရ ေးအ ်နင
ို ပ် ခင်ေးပြစ်နင
ို သ
် ည်။
•

သိုေးစွွဲသူ/ရြာက်သည်မျာေးသည်

မမတ၏အရကာင
ို ို့
အ
ို့် တွငေး် သို ို့

ရလာဂ
ို့ ်အင်ဝင်ရ ာက်ပခင်ေးပြင ို့်

ONE

CHAMPIONSHIP သရ
ို ို့ ေးအ ်ထာေးပ ေးပြစ်ရသာ ကိုယရ
် ေးကယ
ို ်တာသတင်ေးအချက်အလက်မျာေးကို ကကညို့ရ
် ှု န်၊
ပ င်ဆင်မွမ်ေးမ န် သမဟို
ို ို့ တ် ြျက် စ် န်အခွငအ
်ို့ ရ ေးရှ ါသည်။
•

ONE

မှ

CHAMPIONSHIP

လို ်ရဆာင်သညို့်

သတင်ေးအချက်အလက်မျာေးကို

်ဆိုငေး် န်၊

သူ

သမဟို
ို ို့ တ်

ရို ်သမ်ေး န်

သမဟို
ို ို့ တ်

သူမတ၏
ို ို့

ကိုယရ
် ေးကယ
ို တ
် ာ

တ်ဆ၊ို ို့

ြယ်ရာှ ေး

သိုမဟို
ို့ တ်

ြျက်ဆေး စ် န် သိုေးစွွဲသူ/ရြာက်သည်မျာေးတွင ် အခွငအ
ို့် ရ ေးရှသည်။
•

သိုေးစွွဲသူ/ရြာက်သည်မျာေးသည်

ရအာက်တင
ွ ည
် ွှနပ် ထာေးရသာ

ဆက်သွယ် န်အချက်အလက်မျာေးမှတဆင ို့်

အထက် ါအခွငအ
ို သ
် ည်။
ို့် ရ ေးမျာေးကို ကျငသ
ို့် ိုေးနင
ONE CHAMPIONSHIP ၏တ ဝန့်−
ONE

သည်

CHAMPIONSHIP

ကာကွယရ
် ေးအတွက်

သိုေးစွွဲသူမျာေး/ဧညို့သ
် ည်မျာေး၏ကယ
ို ရ
် ေးကိုယတ
် ာသတင်ေးအချက်အလက်မျာေးကို

ကျြုေးရကကာင်ေးဆရလျာ်မှုရ၍
ှ

သငရ
ို့် တာ်ရသာ

အြွွဲွဲ့အစည်ေးဆိုင ် ာ၊

ရို ် ိုငေး် ဆိုင ် ာ၊

နည်ေး ညာ ိုငေး် ဆိုင ် ာ လပို ခြုရ ေးအစအမမျာေးကို အရကာင်အထည်ရြာ် ရဆာင် ွ က် ါမည်။ ထအ
ို ရကာင်အထည်ရြာ်
ရဆာင် န်ရသညို့
ှ
် လပို ခြုရ ေးအစအမမျာေးမှာ ကယ
ို ်ရ ေးကယ
ို ်တာ သတင်ေးအချက်အလက်မျာေး၏

ရှနင
ို မ
် ှု၊ သမာဓရှမှု၊

လျှြုွဲ့ ဝှကထ
် ာေးနင
ို မ
် ှုတက
ို ို့ ို မည်သညို့် မရတာ်တဆပြစ်ရစ၊ တ ာေးမဝင်ြျက်ဆေးမှု၊ ရပ ာင်ေးလွဲမှု၊ ရြာ်ထတ
ို မ
် ှုပြစ်ရစ၊
အပခာေးမည်သညို့်

တ ာေးမဝင်လို ်ရဆာင်မှုမျာေးပြစ်ရစတမပြစ်
ို ို့
ရစ န်

ထန်ေးသမ်ေးသည်ကို

ONE

CHAMPIONSHIP

မှအာမခရ ေး ါမည်။

သငထ
်ို့ မှရကာက်ယူရသာ
ရသချာစွာအာမခရ ေးနင
ို ် န်

သတင်ေးအချက်အလက်အာေးလေးို ကို
ONE

CHAMPIONSHIP

လပို ခြုစတ်ချစွာသိုရလှာင်ထာေးရကကာင်ေးကို
မှ

ကကြုေးစာေးရဆာင် ွ ကသ
် ွာေး ါမည်။

သင်၏ကယ
ို ရ
် ေးကယ
ို ်တာသတင်ေးအချက်အလက်မျာေးကို ကျွန ်ို ်တမှ
ို ို့ ရအာက် ါတအာေးပြင
ို ို့
်ို့ ကာကွယ်ရ ေး ါမည်။

•

သင်၏ကယ
ို ရ
် ေးကယ
ို ်တာသတင်ေးအချက်အလက်မျာေးကို လေးို ဝဥဿိုလအ
ို
်သည်မှလ၍
ွွဲ ပ င် အြွွဲွဲ့အစည်ေးမျာေး
ဝင်ရ ာက်အသိုေးပ ြုပခင်ေးမှ ကနသ
် ို့ တ်ထာေးရှမည်၊ ထအပ
ို ို့
င်

•

သင်၏ကယ
ို ရ
် ေးကယ
ို ်တာသတင်ေးအချက်အလက်မျာေးအာေး အထက် ါ ည် ွ ယခ
် ျက်ကို ပြညို့ဆ
် ည်ေး န်
လအ
ို
်သညို့အ
် ချန်ထက် ို၍ ထန်ေးသမ်ေးထာေးပခင်ေးမရှရစ န်

•

ရငွရ ေးရချမှုနင
ှ သ
် သာ ရဒတာအာေးလေးို ကို ကျွန ်ို ်တ၏
ို ို့ ပ င် အြွွဲွဲ့အစည်ေးရငွရ ေးရချမှု ါတနာမျာေး၏
ို့် က်ဆိုငရ
မူဝါဒမျာေးအတင
ို ေး် လျှြုွဲ့ ဝှကြ
် ိုေးကွယထ
် ာေးမည်ပြစ်သည်။

ကျွန ်ို ်တ၏
ို ို့

သေးသနတ
် ို့ ည်ရမှု
ှ မူဝါဒသည်

ကယ
ို ရ
် ေးကယ
ို ်တာ

ရစာငရ
ို န
် ာ၍
ို့် ရှာက်ရ ေးဆိုင ် ာတည်ဆွဲဥ ရဒမျာေးကိုလက

သတင်ေးအချက်အလက်မျာေး၏

စက်မှုလို ်ငန်ေး၏

ကာကွယ်

အရကာင်ေးဆိုေးအရလို့အထမျာေးကို

ကယ
ို စ
် ာေးပ ြု ါသည်။

ခခင့်ီးချက့်မျ ီး−
ONE CHAMPIONSHIP သည် ကိုယ်ရ ေးကိုယတ
် ာအချက်အလက်ကာကွယရ
် ေးကို စိုေးမိုေးသညို့် သက်ဆိုင ် ာဥ ရဒမျာေးကို
လက
ို န
် ာ န်

ကကြုေးစာေးအာေးထိုတသ
် ွာေးမည်ဟို

သာမန်မဟိုတ်ရသာအရပခအရနမျာေးတွငမ
် ူ၊

ONE

ကတသစစာပ ြုထာေး ါသည်။သရသာ်
ို ို့
လည်ေး၊

CHAMPIONSHIP

အာေး

သတင်ေးအချက်အလက်မျာေးထိုတ်ရြာ် န်လိုအ ်လာခွဲလ
ို့ ျှင၊် အထူေးသပြင၊ို့်
သမဟို
ို ို့ တ်

ကျန်ေးမာရ ေးကပို ခမ်ေးရပခာက်မှုအာေး

ဥ ရဒအ

ကိုယရ
် ေးကယ
ို ်တာ

ထထ
ို တ
ို ရ
် ြာ်ချက်မှာအသက်အနတ ာယ်

တာေးဆေးကာကွယ် န်

မရှမပြစ်လအ
ို
် ါက၊

သမဟို
ို ို့ တ်

အပခာေးတ ာေးဥ ရဒစိုေးမိုေးရ ေး ည် ွ ယခ
် ျက်မျာေးအ ပြစ် ါက၊ ထိုတ်ရြာ်ရပ ာဆိုမည်ပြစ် ါသည်။
ကွန့်ပ္ျျူတ ကဒတ −
ဝဘ်ဆိုဒက
် ို အသိုေးပ ြုသညို့အ
် ခါ၊ IP လ ်စာ၊ ဘရ ာက်ဇာအမျြုေးအစာေး၊
ဝဘ်ဆိုဒအ
် တွငေး်

သွာေးရ ာက်ထာေးသညို့်

စက်လည် တ်မှုစနစ်

စသညို့်

စာမျက်နာှ မျာေး၊

ည်ညွှနေး် သညို့ဆ
် ိုဒ ် သမဟို
ို ို့ တ် စာမျက်နာှ ၊

ဝင်ရ ာက်သညို့အ
် ချန်နင
ှ ို့်

ကနသ
် ို့ တ်ထာေးပခင်ေးမရှရသာ်လည်ေး

ONE

ရန ို့ က်မျာေး၊

CHAMPIONSHIP

သမဟို
ို ို့ တ်

၏ဆာဗာမျာေးက

သငဘ
အ
် ချက်အလက်မျာေးကို အလအ
ို ရလျှာက် မှတ်တမ်ေးတင်မည်ပြစ်သည်။ ကျွန ်ို ်တ၏
ို ို့
ို့် ရ ာက်ဇာရ ေး ိုသညို့
ို့
ဝဘ်ဆိုဒန
် င
ှ ို့် ဝန်ရဆာင်မှုမျာေးနှင ို့် ကျွန ်ို ်တရ
ို ို့ ေးအ ်သညို့အ
် ရတွွဲ့အကကြုမျာေးကို စတ်ကကြုက်ြန်တေး န် နှင/ို့် သမဟို
ို ို့ တ်
တေးို တက်ရကာင်ေးမွနလ
် ာရစ န်ကူညြအတွ
ို ို့
က် ဤအချက်အလက်မျာေးအာေး ရကာက်ယပူ ခင်ေးပြစ်ပ ေးအပခာေးမည်သညို့်
ကယ
ို ရ
် ေးကိုယတ
် ာသတင်ေးအချက်အလက်မျာေးနှငဆ
ို ို့ တ် တွြ
ွဲ က်လျက်အသိုေးပ ြုမည်မဟိုတ် ါ။
ို့် က်စ ်လျက် သမဟို

ONE

CHAMPIONSHIP

သည်

Google

Analytics

အဂဂ ါ

်မျာေးပြစ်သညို့်

Display

ရကကာ်ပငာပခင်ေး

အ ါအဝင်၊

ရအာက် ါတို ို့ ါဝင်နင
ို ရ
် သာ်လညို့် ကနသ
် ို့ တ်ထာေးပခင်ေးမရှ ါ− ပ န်လည်ရစျေးကွကရ
် ှာရြွပခင်ေး၊ Google Display ကွန ် က်
ထင်ပမင်ချက်အစ င်ခပခင်ေး၊ DoubleClick Campaign Manager ရ ါင်ေးစ ်ပခင်ေးနှင ို့် Google Analytics အသက်အ ိုငေး် အပခာေးနှင ို့်

စတ်ဝင်စာေးမှုအစ င်ခပခင်ေး။သို ို့ ာတွင၊်

Google

ဆက်တင်မျာေးကို

Ads

သင်အသိုေးပ ြုနင
ို ပ် ေး

(https://www.google.com/settings/ads)၊ Display ရကကာ်ပငာပခင်ေးအတွက် Google Analytics ကမ
ို သိုေး န်ရ ွ ေးနင
ို ပ် ေး Google Display
ကွန ် က်ရကကာ်ပငာမျာေးကလ
ို ည်ေး စတ်ကကြုက်ြန်တေးနင
ို သ
် ည်။
ထအပ
ို ို့
င်၊

ONE

သည်

CHAMPIONSHIP

အွနလ
် င
ို ေး် မှရကကာ်ပငာ န်

Google

Analytics

ပြင ို့်

ပ န်လည်ရစျေးကွကရ
် ှာရြွပခင်ေးကိုအသိုေးပ ြု န်ရ ွ ေးချယ်နင
ို သ
် ည်၊ Google အ ါအဝင် တတယ ါတရ ာင်ေးချသူမျာေးသည်
အင်တာနက်တခွငရ
် ှ ဝဘ်ဆိုဒမ
် ျာေးရ ေါ်တင
ွ ် ONE CHAMPIONSHIP ရကကာ်ပငာမျာေးကို ပ သရကာင်ေးပ သထာေးနင
ို သ
် ည်။ONE
CHAMPIONSHIP

နှငတ
ို့် တယ ါတရ ာင်ေးချသူမျာေးတွင ်

သဧညို့
ို ို့ သ
် ည်မျာေး၏ယခင်ကလာရ ာက်မှုကအ
ို ရပခခ၍

Google

CHAMPIONSHIP

(Google

ကွတ်ကမျာေးကွဲသ
ို့ ရသာ)
ို ို့

ရကကာ်ပငာမျာေးတင်ဆက် န်အတွက်

ရကကာ်ပငာထင်ပမင်ချက်မျာေး၊

ONE

ထမ ါတကွတက
် မျာေး

ကွတ်ကမျာေးကွဲသ
ို့ ရသာ)နှ
ို ို့
ငတ
ို့် တယ ါတကွတ်ကမျာေး(DoubleClick
ိုမိုရကာင်ေးမွနရ
် စ န်နင
ှ ို့်

လည်ေး ါဝင်နင
ို ပ် ေး၊

Analytics

ကို

အသရ ေး န်၊

အတူတကွအသိုေးပ ြုသည်၊

ထအပ
ို ို့
င်

ရကကာ်ပငာဝန်ရဆာင်မှုမျာေးအတွက်

အပခာေးအသိုေးပ ြုမှုမျာေးနှင ို့်

အဆို ါရကကာ်ပငာထင်ပမင်ချက်မျာေးနှင ို့် ရကကာ်ပငာဝန်ရဆာင်မှုတ၏အပ
ို ို့
န်အလှနတ
် န
ို ပ် ို့ န်မှုမျာေးမှာ ONE CHAMPIONSHIP
သလာရ
ို ို့
ာက်မှုမျာေးနှငမ
ို့် ည်သို ို့ တ်သက်သည်ကို အစ င်ခသည်။
ကျွန ်ို ်တ၏
ို ို့

ဝဘ်ဆိုဒန
် င
ှ ို့်

ဝန်ရဆာင်မှုမျာတေးို တက်ရကာင်ေးမွနလ
် ာရစ န်ကည
ူ ြအတွ
ို ို့
က်

ONE

CHAMPIONSHIP

သည်"ကွတက
် " မျာေးကို အရကာင်အထည်ရြာ်ပခင်ေး သမဟို
ို ို့ တ် ထညို့သ
် ွငေး် ပခင်ေးပ ြုလို ်နင
ို သ
် ည်။ "ကွတက
် " ဆိုသည်မှာ
ကျွန ်ို ်တဝဘ်
ို ို့ ဆိုဒထ
် တ
ွဲ င
ွ ် သင်၏လှု ်ရာှ ေးမှုမျာေးကို ရပခ ာခလိုကက် ကညို့် န်အတွက် သင်၏ဝဘ်ဘရ ာက်ဇာ သမဟို
ို ို့ တ်
မိုဘိုငေး် စက်က ယာထွဲတင
ွ ် ထာေးရှရသာ ြိုငပ် ြစ်သည်၊ သို ို့ ာတွင ် သင်၏ကွန ် ျ တာ သမဟို
ို ို့ တ် မိုဘိုငေး် စက်က ယာသို ို့
ရို ဂ မ်မျာေးလည် တ် န်

သမဟို
ို ို့ တ်

ဗိုငေး်

အသိုေးမပ ြု ါ။သင်၏ဘရ ာက်ဇာဆက်တင်မျာေးကပို ြုပ င်မွမ်ေးမပခင်ေးပြင ို့်
ပငင်ေး ယ်နင
ို ် ါသည်။

ကွတက
် မျာေးအသိုေးပ ြုမှုကို

်မျာေး ို ို့ န်အတွက်
ကွတက
် မျာေးကို

သင်ပငင်ေး ယ် န်ရ ွ ေးချယ်သညို့အ
် ခါ

ယင်ေးကို
ခွငပို့် ြု

ဝဘ်ဆိုဒထ
် ရ
ွဲ ှ

သမဟို
ို ို့ တ်
အချြုွဲ့ရသာ

လို ်ရဆာင်နင
ို မ
် ှုမျာေးကိုလည်ေး တ်ထာေးနင
ို ် ါသည်။
စိုစမ့်ီးကမီးခမန့်ီးမှုမျ ီး−
သငတ
့် င
ွ ့်

အခခ ီးကမီးခမန့်ီးစ

မျ ီး

သှိမဟို
ို
တ ့်

စှိိုီး ှိမ့်စ

မျ ီးရှိပ္ါက၊

shop@support.onefc.com

ကျွန့်ပ္
ို ့်တအ
ှိို ီးဆက့်သယ
ွ န
့် င
ှိို ပ္
့် ါသည့်။
အသှိအမတ့်ခပ္ျုခခင့်ီး−
ဤသေးသနတ
် ို့ ည်ရမှု
ှ မူဝါဒကို
အချန်မရ ွ ေးပ ြုပ င်မွမ်ေးမ န်နင
ှ ို့်

လက်ခပခင်ေးအာေးပြင ို့်

ONE

CHAMPIONSHIP

ရပ ာင်ေးလွဲ န်အခွငအ
ို့် ရ ေးရှသည်ကို

၌

ဤသေးသနတ
် ို့ ည်ရမှု
ှ မူဝါဒကို

သင်လက်ခ ါသည်။ဤမူဝါဒအာေး

အရပ ာင်ေးအလွဲတစ်ခိုခပို ြုလို ်ခွဲို့ ါက ဝဘ်ဆိုဒရ
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် ွာေးမည်ပြစ် ါသည်။

တွင ့်
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မှနက
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ို ို့
အသရ ေးမည်ပြစ်ကာ၊
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ထန
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ယင်ေးတွင ် ါဝင်သညို့်
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ို ာေးလည်၍ အထက်တင
ွ ရ
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သရဘာတူခင
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ဤသေးသနတ
် ို့ ည်ရမှု
ှ မူဝါဒကို

လက်ခပခင်ေးအာေးပြင၊ို့် သင်၏ခွငပို့် ြုချက်က ကယ
ို ်ရ ေးကိုယတ
် ာရဒတာမျာေး တ ာေးဉ ရဒနှငအ
ို့် ည လို ်ရဆာင်ပခင်ေး
အတွက် အပခာေးစနှုနေး် မျာေးတည်ရရနမှု
ှ
ကို ဟနတ
် ို့ ာေး တ် င်ပခင်ေးမရှရကကာင်ေးနှင၊ို့် အပခာေး တည်ဆဥ
ွဲ ရဒမျာေးနှငတ
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သေးသနတ
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မရှရကကာင်ေး သရဘာတူည ါသည်။

ကျွန ်ို ်၏

အခွငအ
ို မ
ို ှ
ို့် ရ ေးတစ်ခက

လက်လတ
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