
 
個人情報の取り扱いについて 

ပုဂ္ဂိုလရ်ရေးဆဂငုရ်ာအချကအ်လကမ်ျာေးကဂငုတ်ယွအ်သ ေုးပပိုပ ု 
 

1．個人情報の定義について 

個人情報とは、個人に関する情報であって、その情報を構成する氏名、住所、電話番号、メールアドレス、勤務先、生年月日そ

の他の記述等により個人を識別できるもの（その情報のみでは識別できない場合でも、他の情報と容易に照合することができ、結

果的に個人を識別できる情報も含まれます）、または個人情報の保護に関する法律に定める個人識別符号が含まれるものをいいま

す。 

1. ပုဂ္ဂိုလရ်ရေးဆဂငုရ်ာအချကအ်လက၏် အဓဂပပါယသ်တမှ်တခ်ျက။် 

 ပုဂ္ဂိုလ်ရရေးဆဂငုရ်ာအချက်အလက်ဆဂုသည်မှာ လူပုဂ္ဂိုလတ်စ်ဥ ေးတစ်ရေက်နငှသ်ကဆ်ဂုငရ်သာ အချက်အ လက်ဖြစ်ပပ ေး၊ 
ထဂအုချက်အလက်မျာေးတွင ်ပါ၀ငရ်သာ အမည်၊ ရေရပ်လဂပ်စာ၊ ြုေေ်းေပံါတ်၊ အ ေးရမေးလ် လဂပ် စာ၊ အလုပ်ရေရာ၊ 
ရမွေးသကက ရာဇ်မျာေး ရရေးသွငေ်းထာေးဖခငေ်းမှတဆင  ်တစ်ဥ ေးတစ်ရောက် အဖြစ် ခွွဲဖခာေးရပေး နဂငုသ်ည ်အရာမျာေး 
(ထဂအုချက်အလက်မျာေးဖြင  ်ခွွဲဖခာေးမရပေးနဂငုသ်ည အ်ခါမျဂိုေးတွငလ်ည်ေး အဖခာေးအချက် အလက်မျာေးဖြင  ်လွေ်ကူစွာ 
တဂုက်စစ်နဂငုပ်ပ ေး၊ ရလာဒအ်ရေဖြင  ်တစ်ဥ ေးတစ်ရောက်အဖြစ် ခွွဲဖခာေးရပေးနဂငု ်သည ် အချက်အလက်မျာေးလည်ေးပါ၀ငသ်ည်။) နငှ  ်
ပုဂ္ဂိုလ်ရရေးဆဂုငရ်ာ  အချက်အလက်ထဂေေ်း သဂမ်ေးကာ ကေွ် ဖခငေ်းဆဂငုရ်ာ 
ဥပရဒဖပဌာေေ်းချက်မျာေးဖြစ်ရသာသ ေးသေ  ခွ်ွဲဖခာေးရပေးနဂငုရ်သာ အမှတ်အသာေး ေပံါတ်မျာေး ပါ၀ငသ်ည အ်ရာကဂုဆဂလုဂုသည်။ 

 

2．個人情報の管理について 

当社は、個人情報の保護に関する社内規定を整備し、当社の役職員等に対して、個人情報保護のための研修・教育を定期的に実

施する等の啓発活動に努めてまいります。 

2. ပုဂ္ဂိုလရ်ရေးဆဂငုရ်ာ အချကအ်လကမ်ျာေး စီမ ခန  ်ခွွဲပခငေ်း။ 

ဤကုမပဏ သည် ပုဂ္ဂိုလ်ရရေးဆဂုငရ်ာအချက်အလက်မျာေး ကာကွေ်ထဂေေ်းသဂမေ်းမှုအတကွ် ကုမပဏ တငွေ်း စည်ေးမျဉေးမျာေးထာေးရှဂပပ ေး 
ကုမပဏ ၏ ဝေထ်မေ်းမျာေးအာေး ပုဂ္ဂိုလ်ရရေးဆဂုငရ်ာအချက်အလက်မျာေး ထဂေေ်းသဂမ်ေး ကာကေွ်ရေ ်
ရလ ကျင ဖ်ခငေ်းနငှ ပ်ညာရပေးဖခငေ်းတဂု  ကဂု ပုံမှေရ်ဆာငရွ်က်သွာေးမည်။ 

 

3．個人情報の取得と目的について 

・日本国内における当社によるお客様への職業紹介および求人情報提供等のサービス提供 

・お客様の希望に基づく、提携サービス提供事業者への個人情報開示 

・お客様の承諾に基づく、当社クライアントへの個人情報開示 

・当社及び当社の関係会社が提供する諸サービスのご案内や資料の送付 

・アンケートのご協力依頼やアンケート結果の報告、キャンペーンの告知、モニター等への応募、プレゼント発送等 

・記事コンテンツ作成の為の取材対象者の募集 

・当社サービス提供、お客様からのお問合せへの対応のために必要な業務遂行 

・その他上記業務に関連・付随する業務 

※お手続きの過程でご提出頂きました書類については、お返しできないことがありますのでご了承ください。 

3. ပုဂ္ဂိုလရ်ရေးဆဂငုရ်ာ အချကအ်လကမ်ျာေးရယပူခငေ်းနငှ  ်ရည်ရွယခ်ျက။် 

   ・ ဤကုမပဏ နငှ သ်က်ဆဂုငရ်သာ ဂျပေဖ်ပည်တွငေ်းရှဂ အသံေုးဖပိုမျာေးသဂု   အလုပ်အကဂုငမ်ဂတ်ဆက်ရပေးဖခငေ်း 
နငှ် လုပ်သာေးရခေါ်ေူစုရဆာငေ်းမှုအတွက် အချက်အလက်မျာေးမျှရဝရေအ်တွက်။ 

    ・အသံုေးဖပိုသမူျာေး၏ဆနဒအရ ဆက်စပ်၀ေရ်ဆာငရ်ပေးရသာလုပ်ငေေ်းမျာေးဆ သဂု   ပုဂ္ဂိုလ်ရရေးဆဂငုရ်ာ အချက်အလက်မျာေး 
မျှရဝရေအ်တကွ်။ 

・အသံုေးဖပိုသူမျာေး၏ သရ ာတူည မှုကဂုအရဖခဖပို၍ ဤကုမပဏ နငှ  ် ဆက်စပ်လုပ်ငေေ်းမျာေးအာေး အချက်အလက်မျာေး 
မျှရဝရေအ်တကွ် ။ 

・ဤကုမပဏ နငှ  ်ဆက်စပ်ကုမပဏ မျာေးမှရပေးရသာ ၀ေရ်ဆာငမ်ှုလမ်ေးညွှေခ်ျက်နငှ  ်အချက်အလက်စာ ရွကမ်ျာေးအာေး 
ရပေးပဂု  ရေအ်တွက်။ 

 ・ရမေးခွေေ်းလွှာရဖြကကာေးရာတွငပ်ါ၀ငက်ူည ရပေးရေရ်တာငေ်းဆဂုဖခငေ်း၊ ရမေးခွေေ်းလွှာရဖြကကာေးချက်အတကွ် ရလာဒတ်ငဖ်ပဖခငေ်း၊ 
တစ်စုံတစ်ခုစည်ေးရံုေးလှုံှုံ့ရဆာ်အသဂရပေးဖခငေ်း၊ ကွေပ်ျျူတာမှတဆင  ်ရလျှာက်ထာေး ဖခငေ်းနငှ  ်
လက်ရဆာငပ်စစည်ေးမျာေးရပေးပဂု  ရေအ်တွက်။ 

   ・သတငေ်းရဆာငေ်းပါေးမျာေး ြေတ် ေးဖခငေ်းအတွက၊် သတငေ်းရမေးဖမေေ်းသူမျာေးကဂုစုစည်ေးရေအ်တွက်။ 
   ・ဤကုမပဏ မှ ၀ေရ်ဆာငမ်ှုနငှ ၊် အသံေုးဖပိုသမူျာေးထမံှ စ ေးပါွေးရရေးလုပ်ငေေ်းဆဂငုရ်ာ ရမေးဖမေေ်းချက်မျာေးကဂု 

တုေ  ဖ်ပေရ်ေလ်ဂအုပ်သည အ်ခါတွငအ်သံေုးဖပိုရေအ်တွက်။ 
   ・အထက်ပါလုပ်ငေေ်းမျာေးနငှ ဆ်က်စပ်ရသာ အဖခာေးလုပ်ငေေ်းမျာေးအတွက်။ 
※လုပ်ငေေ်းစဥ်အတွငေ်း တငသ်ငွေ်းထာေးရသာစာရွက်မျာေးကဂု ဖပေလ်ည်မရပေးအပ်နဂငုဖ်ခငေ်းမျာေး ရှဂနဂငုသ်ည်ကဂု 
ောေးလည်ရပေးရစလဂုပါသည်။ 

 

4．個人情報を提供しなかった場合に生じる結果について 

お客様が必要となる項目を入力頂かない場合は、当社のサービスを受けられないことがあります。 

4.  ပုဂ္ဂိုလရ်ရေးဆဂငုရ်ာ အချကအ်လကမ်ျာေး မျှရေရပေးပခငေ်း မရှဂခွဲ လျှင ် ပြစ်ရပေါ်လာနဂငုမ်ည ် ရလာဒ။် အသံုေးဖပိုသူမျာေးမှ 
လဂုအပ်ရသာ အရကကာငေ်းအရာအချက်အလက်မျာေးကဂု မဖြည ်သွငေ်းလျှင ်ဤကမုပဏ မှ ရပေးရသာ၀ေရ်ဆာငမ်ှုကဂု 
သံုစွွဲမရဖခငေ်းမျဂိုေးရှဂနဂငုပ်ါသည်။ 

 

5．個人情報の第三者提供について 

お客様の個人情報について、お客様ご本人の同意を得ずに第三者に提供することは、原則いたしません。提供先・提供情報内容

を特定した上で、お客様ご本人の同意を得た場合に限り、提供いたします。ただし、以下の場合は、お客様の同意なくお客様の個

人情報を提供することがあります。 



 

・法令に基づく場合 

・人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、お客様ご本人の同意を得ることが困難である場合 

・公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、お客様ご本人の同意を得ることが困難で

ある場合 

・国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合

であって、お客様ご本人の同意を得ることによってその事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあると当社が判断した場合 

・裁判所、検察庁、警察、弁護士会、消費者センターまたはこれらに準じた権限を有する機関から、お客様の個人情報についての

開示を求められた場合 

・お客様ご本人から第三者への提供を求められた場合 

・合併その他の事由による事業の承継に伴って個人情報が提供される場合 

5．ပုဂ္ဂိုလရ်ရေးဆဂငုရ်ာ အချကအ်လကမ်ျာေးကဂ ုမသကဆ်ဂငုသ်မူျာေးသဂု   ထတုရ်ပေးပခငေ်းနငှ ပ်တသ်က၍်။ 
ဧည ်သည်မျာေး၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရရေးဆဂုငရ်ာအချက်အလက်မျာေးကဂု ကာေကံရငှ၏်သရ ာတူည မှုမရေူ ွဲ မသက်ဆဂငုသ်ူမျာေးသဂု   
ထတ်ုရပေးဖခငေ်းမျာေးမဖပိုလုပ်ပါ။ ထတ်ုရပေးမည ်ရေရာနငှ  ်ထတ်ုရပေးမည ်အချက် အလက်မျာေးကဂု သတ်မှတ်ပပ ေး 
ကာေကံရငှ၏်သရ ာတူည မှုကဂုရရှဂပပ ေးမှသာ ထတု်ရပေးသွာေးမည်ဖြစ် သည်။  
သဂု  ရသာ်လည်ေးရအာက်ပါအရဖခအရေမျဂိုေးတွင ်ကာေကံရှင၏်သရ ာတူည မှုမေူပွဲ ပုဂ္ဂိုလ်ရရေးဆဂငုရ်ာ 
အချက်အလက်မျာေးကဂု ထတုရ်ပေးဖခငေ်းမျဂိုေးရှဂနဂငုပ်ါသည်။  
・ဥပရဒရရေးရာကဂစစရပ်မျာေးအတွက ်

・လူ   အသက်ခနဓာကဂုေ်၊ ပဂငုဆ်ဂုငမ်ှုမျာေးအတွက် ကာကေွထ်ဂေေ်းသဂမေ်းရေလ်ဂအုပ်ရေပပ ေး ကာေကံရငှ၏် သရ ာတညူ မှုကဂု 
ရေူရေ ်ခက်ခွဲသည ် အရဖခအရေတွင။် 

・ဖပည်သူ  ကျေေ်းမာရရေးတဂုေးတက်ရေ ်(သဂု  ) ကရလေးသူငေ်မျာေး ြံွှုံ့ ပြဂိုေးတဂုေးတက်မှုကဂု တဂုေးဖမြှင ရ်ပေးရေလ်ဂုအပ် ရေပပ ေး 
ကာေကံရငှ၏်သရ ာတူည မှုကဂုရေရူေ ်ခက်ခွဲသည ်အရဖခအရေတွင။် 

・အမျဂိုေးသာေးအဆင အ်ြွွဲှုံ့အစည်ေးတစ်ခု（သဂု  ）ရဒသဆဂုငရ်ာ၊ အမျာေးဖပည်သူဆဂငုရ်ာအြွွဲှုံ့အစည်ေးတစ်ခု  (သဂု  ) 
၎ငေ်းကဂုအပ်နငှေ်းထာေးသည ် ပဂု္ဂိုလ်တစ်ဦေးသည် ဥပရဒမျာေးနငှ  ်စည်ေးမျဉေးမျာေးက ဖပဌာေေ်းထာေးရသာ အရရေး 
ကဂစစမျာေးကဂုရဆာငရွ်က်ရေန်ငှ  ်ဧည ်သည်ကဂုေ်တဂုင၏် သရ ာတူခွင ဖ်ပိုချက်ဖြင  ်ကဂစစရပ်မျာေး ကဂု ရဆာငရွ်ကရ်ေ ်
ပူေးရပါငေ်းရဆာငရွ်ကရ်ေ ်လဂအုပ်ပပ ေး ဤကုမပဏ မှ ကာေကံရှငအ်ာေးအသဂရပေးဖခငေ်း အာေး  ဖြင ဆ်ံေုးရှု ေံးေစ်ောမှု ရှဂနဂငုသ်ည်ဟု 
ေူဆသည ်အခါတငွ။် 

・တရာေးရံုေး၊ အစဂေုးရရံုေး၊ ရွဲဌာေ၊ ရရှ ှုံ့ရေရံုေး၊ စာေးသံုေးသစူငတ်ာနငှ  ်ထဂကုွဲ သဂု  ရသာအခွင အ်ာဏာရှဂသည ် အြွွဲှုံ့ အစည်ေးတစ်ခုခုမှ 
ဧည ်သည်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရရေးဆဂုငရ်ာအချက်အလက်မျာေးကဂု ထတု်ရပေးရေရ်တာငေ်းဆဂုလာ သည ်အခါတွင။် 

・ကာေကံရငှမ်ှ မသက်ဆဂငုသ်ူမျာေးကဂု ထတု်ရပေးရေရ်တာငေ်းဆဂုလာသည ်အခါတငွ။် 
・အဖခာေးရပါငေ်းစည်ေးဖခငေ်းဆဂငုရ်ာအရကကာငေ်းအရငေ်းမျာေးရကကာင လု်ပ်ငေေ်းဆက်ခံဖခငေ်းမှတဆင  ်ပုဂ္ဂိုလ်ရရေး ဆဂုငရ်ာ 
အချက်အလက်မျာေးကဂု ထတုရ်ပေးရရသာအခါတွင ်

 

 

6．個人情報の委託について 

前項にかかわらず、当社は利用目的の達成に必要な範囲内において個人情報の取り扱いの全部または一部を委託する場合があり

ます。なお、個人情報の取り扱いを委託する場合は適切な委託先を選定し、個人情報が安全に管理されるよう適切に監督いたしま

す。 

6．ပုဂ္ဂိုလရ်ရေးဆဂငုရ်ာ အချကအ်လကမ်ျာေးကဂအုပခာေးသဂု  လွွဲရပပာငေ်းလပ်ုရဆာငရ်စပခငေ်း။ 
အရရှှုံ့ ပဂုဒန်ငှ သ်က်ဆဂုငမ်ှုမရှဂ ွဲ ဤကုမပဏ မှ အသံုေးဖပိုမှုရည်ရွေ်ချက်ထရဖမာက်ရေအ်တွက် လဂုအပ် သည ်အပဂုငေ်းမျာေးတွင ်
ပုဂ္ဂိုလ်ရရေးဆဂုငရ်ာ အချက်အလက်ကဂုငတွ်ေ်အသံုေးဖပိုမှုအာေးလုံေး သဂု  မဟုတ် တစ်စဂတ် တစ်ပဂုငေ်းကဂု 
အဖခာေးသဂု  ရပေးပဂု  ရဆာငရွ်က်ခဂငုေ်းဖခငေ်းမျဂိုေးရှဂနဂငုပ်ါသည်။ ထဂသုဂု  ရဆာငရွ်က်ခဂုငေ်းရာ တွငလ်ည်ေး သင ရ်တာငမ်ည ်လူ သဂု  မဟုတ် 
ကုမပဏ ထ ံလုပ်ရဆာငရ်စမည်ဖြစ်ပပ ေး ပုဂ္ဂိုလ်ရရေးဆဂုငရ်ာ အချက်အလက်မျာေးလုံဖခံစဂတ်မှုရှဂရစရေ ်သင ရ်တာ်သလဂု 
ကက ေးကကပ်ပါမည်။  

 

7．統計データの利用について 

当社は提供を受けたお客様の個人情報をもとに、お客様個人を特定できないよう加工した統計データを作成することがあります。

お客様個人を特定できない統計データについては、当社は何ら制限なく利用することができるものとします。 

7． စာရငေ်းအငေ်းအချကအ်လကမ်ျာေး အသ ေုးပပိုပခငေ်း။ 

ဤကုမပဏ သည်ရပေးပဂု  လက်ခံရရှဂလာသည ် ဧည ်သည်၏ ပဂု္ဂိုလ်ရရေးဆဂငုရ်ာ အချက်အလက်မျာေးကဂ ုအရဖခခံ၍ 
ဧည ်သည်၏အချက်အလက်မျာေးကဂုအထေူးမသတမ်ှတ်နဂငုရ်စရေ ်ကကံဆ၍စာရငေ်းအငေ်း အချက်အလက် 
ဖပိုလုပ်ဖခငေ်းမျာေးရှဂနဂငုသ်ည်။ ဧည ်သည်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရရေးဆဂငုရ်ာအချက်အလက်မျာေး အထေူးသတ်မှတ်မနဂငုရ်စရေ ်
စာရငေ်းအငေ်းအချက်အလက်မျာေးဖပိုလုပ်ဖခငေ်းနငှ ပ်တ်သက်၍ ဤကုမပဏ  သည်မည်သည ်ကေ  သ်တ်ချက်မှမရှဂရစ ွဲ 
အသံုေးဖပိုနဂငုရ်မည်။ 

 

8．開示対象個人情報の開示等について 

当社が保有する開示対象個人情報の「利用目的の通知」・「開示」・「訂正、追加または削除」・「利用の停止、消去または第三者へ

の提供の停止」（以下「開示等」という）の要請につきましては、10 項に定めるWeb サイトお問合せまたは電話番号にご連絡くだ

さい。ご本人であることを確認したうえで、当社で定める所定の手続きに則り速やかに対応いたします。ただし、開示等に対応す

ることによって、以下のいずれかに該当する場合は、対応できない旨とその理由をお客様に説明した上で、開示等に対応できない

場合がございます。 

 

・お客様ご本人または第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合 

・当社の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合 

・法令に違反することとなる場合 



・その他開示等に応じないことが法令により認められる場合 

個人情報を削除、利用停止等した場合、お客様が現在ご利用されているサービスなどを受けることができなくなる場合がござい

ます。またサービス提供の完了などで必要のなくなった個人情報につきましては、当社の定めるところにより処分いたします。 

 

8． သကဆ်ဂငုသ်၏ူ ပုဂ္ဂိုလရ်ရေးဆဂငုရ်ာ အချကအ်လကမ်ျာေးထတုပ်ပပခငေ်း။ 

ဤကုမပဏ က ရေသူဂမေ်းဆည်ေးထာေးသည ် သက်ဆဂုငသ်၏ူပုဂ္ဂိုလ်ရရေးဆဂုငရ်ာအချကအ်လက်မျာေး (အသံေုးဖပို 
မှုရည်ရွေ်ချက်အတွကအ်သဂရပေးဖခငေ်း)၊ (ထတ်ုဖပဖခငေ်း)၊ (ဖပိုဖပငဖ်ခငေ်း၊ ထပ်ရပါငေ်းဖခငေ်းသဂု   ြျက်ဖခငေ်း)၊ 
(အသံေုးဖပိုမှုရပ်ဆဂုငေ်းဖခငေ်း၊ ြျက်ဖခငေ်းနငှ မ်သက်ဆဂုငသ်ူမျာေးထသံဂု  ထတ်ုရပေးမှုကဂရုပ်တေ   ်ဖခငေ်း ) (ရအာက်တွင ်
“ထတု်ရြာ်ဖပသဖခငေ်း စသည ်” တဂု  ကဂုဆဂုလဂုသည်။) ၏ရတာငေ်းဆဂုချက်နငှသ်က် ဆဂငုသ်ည  ်အရာမျာေးကဂု အပဂုဒ ်
10ပါသတ်မှတ်ချက်အတဂငုေ်း အငတ်ာေက်စာမျက်နာှ သဂု  မဟုတ် ြုေေ်း ဖြင ဆ်က်သွေ်ရမေးဖမေေ်းပါ။ 
ကာေကံရငှဖ်ြစ်ရကကာငေ်းစစရ်ဆေးပပ ေးရောက် ဤကမုပဏ မသှတ်မှတ်ထာေး ရသာရေရာတွင ်လုပ်ငေေ်းစဥ် 
မျာေးအတဂငုေ်းလျှငဖ်မေစွ်ာရဆာငရွ်က်သွာေးမည်။ သဂု  ရသာ်လည်ေး ထတ်ုြာ် ဖပသဖခငေ်းစသည ် တဂု  နငှ ပ်တ်သက် 

သည ်လုပ်ရဆာငခ်ျက်မျာေးကဂ ုရအာက်ပါအချက်အလက်မျာေးနငှ  ်ကဂုက်ည ရေပါလျှင ်ရဆာငရွ်က်မရပေးနဂငု ်

သည ်အရကကာငေ်းအရငေ်းမျာေးကဂုရှငေ်းဖပပပ ေး ထတု်ရြာ်မဖပသ ရပေးဖခငေ်းမျဂိုေးလည်ေးရှဂနဂငု ်ပါသည်။ 
   ・ဧည ်သည်ကာေကံရငှ ်သဂု  မဟုတ် အဖခာေးသူမျာေး၏ အသက်၊ခနဓာ၊ ပဂငုဆ်ဂုငမ်ှုမျာေးနငှ  ်အဖခာေးအခွင အ်ာ ဏာ၊ 

အကျဂိုေးစ ေးပွါေးမျာေး ဆံေုးရှုေံးနဂငုရ်ဖခရှဂသည ်အရဖခအရေတငွ။် 
   ・ဤကုမပဏ ၏လုပ်ငေေ်းလည်ပတ်မှုကဂုအရနာှက်အေှက်အတာအဆ ေးဖြစ်နဂငုရ်ချရှဂသည ်အရဖခ  အရေတငွ။် 
   ・ဥပရဒစည်ေးမျဥ်ေးမျာေးချဂိုေးရြာက်မှုဖြစ်လာနဂငုသ်ည ်အရဖခအရေတွင။် 
   ・အဖခာေးရသာ ထတု်ရြာ်ဖပသရေမ်လဂုရကကာငေ်းကဂုဥပရဒအရ အတည်ဖပိုထာေးသည အ်ရဖခအရေတငွ။် 
    ပုဂ္ဂိုလ်ရရေးဆဂုငရ်ာ အချက်အလက်မျာေးကဂုြျက်ဖခငေ်းနငှ  ်အသံုေးဖပိုမှုရပ်ောေးရသာအခါတွင ်ဧည ်သည်မှ 

ေခုလက်ရှဂအသံုေးဖပိုရေရသာ ၀ေရ်ဆာငမ်ှုကဂုမရရှဂနဂငုဖ်ခငေ်းမျဂိုေးရှဂနဂငုပ်ါသည်။ ထဂ၀ုေရ်ဆာငမ်ှုရပေးဖခငေ်းပပ ေး ဆံုေးသည ်အရေဖြင  ် 
ဤကုမပဏ မှ သတ် မှတ်ချက်မျာေးအတဂငုေ်း မလဂအုပ်ရတာ ရသာ ပုဂ္ဂိုလ်ရရေးဆဂုငရ်ာ  အချက်အလက်မျာေးကဂု ြေ်ရှာေးပါမည်။ 

 

【開示等の受付方法・窓口】 

個人情報に関するお問い合わせは、以下の窓口にて受け付けいたします。個人データの開示等を請求される場合については、以下

の必要書類等をご提出頂きます。なお、この受付方法によらない開示等の求めには応じられない場合がありますので、あらかじめ

ご了承ください。 

【ထတုရ်ြာ်ပပသပခငေ်းဆဂငုရ်ာစသည ်တဂု  ကဂလုကခ် ရပြကကာေးမည ်နည်ေးလမ်ေးနငှ ရ်မေးပမန်ေးနဂငုမ်ည ်ရနရာ】 

ပုဂ္ဂိုလ်ရရေးဆဂုငရ်ာ အချက်အလက်မျာေးနငှ ပ်တ်သက်သည ်စံုစမ်ေးရမေးဖမေေ်းချက်မျာေးကဂု ရအာက်ပါ ရေရာ 
တွငလ်က်ခံရဖြကကာေးပါမည်။ ပုဂ္ဂိုလ်ရရေးအချက်အလက်မျာေးထတု်ရြာ်ဖပသရေရ်တာငေ်းဆဂုသည ်အခါ ရအာက်ပါ 
လဂုအပ်သည ်စာရွက်စာတမ်ေးမျာေးကဂု တငသ်ွငေ်းရေလ်ဂအုပ်သည်။ ထဂကုွဲ သဂုေည်ေးလမ်ေးဖြင  ် မရတာငေ်းဆဂုပါက 
ရဆာငရွ်က်ရပေးမည်မဟုတ်ရကကာငေ်း သဂရှဂောေးလည်ရစလဂုပါသည်။ 
 

《受付窓口》 

〒100-0004 東京都千代田区大手町 1-1-3 大手センタービル 16 階 

株式会社 ONODERA LIFE SUPPORT 

電話でのお問い合わせ 050-1742-4510 

お問い合わせフォーム https://onodera-lifesupport.com/ 

担当：株式会社 ONODERA LIFE SUPPORT個人情報管理担当 

※受付時間は平日午前 10 時から午後 5 時までとなっております。 

《လကခ် ရပြကကာေးမည ်ရနရာ။》 

ONODERA LIFE SUPPORT Co., Ltd. 

စာတဂုက်အမှတ် 100-0004 

16th floor of Ote Center Building, 1-1-3 Otemachi, Chiyoda-ku, Tokyo  
ရမေးဖမေေ်းရေအ်တွက် ြုေေ်းေပံါတ် : 0120-91-7600 

ရမေးဖမေေ်းစံုစမေ်းဖခငေ်းအတွက်ရြာငဖ်ြည ်ရေ ်https://onodera-lifesupport.com/ 

※ ရမေးဖမေေ်းစံုေးစမ်ေးဖခငေ်းလက်ခံမည ်အချဂေမ်ှာ တေလလာမှရသာကကာ မေက် ၁၀ောရ မှ ညရေ၅ောရ အထဂ ဖြစ်သည်။ 
《ご提出頂く書類等》 

運転免許証、パスポート等の顔写真入りの公的書類のコピー：いずれか 1 通 

（それらが無い場合は、健康保険の被保険者証のコピーでも可 ) 

住民票の写し：1通 

必要事項を記載した当社所定の申請書：1 通（お問合せに応じて書式を提供致します） 

本人確認の際に書面をお送りするための封筒、および一般書留郵便代分の切手（500 円分） 

回答の際に書面をお送りするための封筒、および一般書留郵便代分の切手（500 円分） 

※当社所定費用として、回答と本人確認に必要な送料（書留郵便代分）切手代を申し受けます。 

《ထတုရ်ပေးရန်ရတာငေ်းဆဂမုည ်စာရွကစ်ာတမ်ေးမျာေး။》 

ောဥ်ရမာငေ်းလဂငုစ်င၊် နဂငုင်ကူံေးလက်မှတ်ပတ်စပဂု  စာအပ်ုကွဲ သဂုရသာ လူမျက်နာှပါ တရာေး၀ငစ်ာရွကစ်ာတမေ်း မဂတတ ျူ : ထဂအုထွဲမှ 1 
စုံ 

（ထဂစုာရွက်စာတမေ်းမျာေးမရှဂလျှင ်အမျဂိုေးသာေးကျေေ်းမာရရေးအာမခံကဒမ်ဂတတ ျူကဂုတငဖ်ပနဂငုသ်ည်။) 
ရေထဂငုရ်ာပမဂိုှုံ့ေေ်ရွက်ကွက်ရထာက်ခံစာမဂတတ ျူ : 1စုံ 

ဤကုမပဏ မှသတ်မတှ်ထာေးသည ်လဂုအပ်ရသာအရကကာငေ်းအရာမျာေးကဂုဖြည ်ထာေးရသာရလျှာက်လွာ : 1စုံ 

(စံုစမ်ေးရမေးဖမေေ်းဖခငေ်းကဂစစအလဂကု် ရြာငပုံ်စံကဂုထတု်ရပေးပါမည်။) 
ကာေကံရငှဖ်ြစ်ရကကာငေ်းစစ်ရဆေးရေစ်ာရွက်စာတမ်ေးမျာေးပဂု  ရေအ်တွက်စာအဂတ်နငှ  ်သာမာေစ်ာပဂု  တံဆဂပ် ရခါငေ်း(500ေေေ်း) 
ရဖြကကာေးလွှာမျာေးကဂုရပေးပဂု  ရေအ်တွက်စာအဂတ်နငှ  ်သာမေစ်ာပဂု  တံဆဂပ်ရခါငေ်း(500ေေေ်း) 
※ဤကုမပဏ မှသတ်မှတ်ထာေးရသာကုေက်ျစရဂတ်အရေဖြင  ် ကာေကံရှငဖ်ြစ်ရကကာငေ်းစစ်ရဆေးအတည် ဖပိုဖခငေ်းနငှ  ်



ရဖြကကာေးလွှာပဂု  ခ(စာတဂုက်မှတဆင ပ်ဂု  ခ)တံဆဂပ်ရခါငေ်းြဂုေးကဂုပါေူပါမည်။ 
 

《代理人によるお申し出の場合は、上記に加え、以下の書類をご提出願います》 

［未成年者または成年被後見人の法定代理人の場合］ 

① 法定代理人であることの確認書類（戸籍謄本、登記事項証明書などの資格確認書類）：1 通 

② 法定代理人の運転免許証、パスポート等の顔写真入りの公的書類のコピー：いずれか 1 通 

（それらが無い場合は、健康保険の被保健者証のコピーでも可） 

《ကဂယုစ်ာေးလယှပ်ြင ရ်လျှာကထ်ာေးရာတငွ ်အထကပ်ါအချကမ်ျာေးအပပင ်ရအာကပ်ါစာရွကစ်ာတမ်ေးမျာေး ကဂပုါ 
တငသ်ငွေ်းရပေးရန်ရတာငေ်းဆဂအုပ်သည်။》 

① တရာေး၀ငက်ဂုေ်စာေးလှေ်ဖြစ်ရကကာငေ်းအတည်ဖပိုနဂငုမ်ည ်စာရွက်စာတမေ်း(အဂမ်ရထာငစ်ုစာရငေ်း၊ 
ပဂုငဆ်ဂုငမ်ှုမတှ်ပုံတငဖ်ခငေ်းဆဂုငရ်ာအရထာက်အထာေး စသည အ်တည်ဖပို၍ရနဂငုသ်ည ်စာရွက်စာတမ်ေး) : 1စုံ 

② တရာေး၀ငက်ဂုေ်စာေးလှေ်၏ောဥ်ရမာငေ်းလဂငုစ်င၊် ပတ်စပဂု  စသည ် မျက်နာှပါတရာေး၀ငစ်ာရွက်စာ တမ်ေးမဂတတ ျူ : ထဂအုထွဲမှ 1စုံ 

(ထဂအုရာမျာေးမရှဂလျှင ်အမျဂိုေးသာေးကျေေ်းမာရရေးအာမခံကဒမ်ဂတတ ျူကဂုတငသ်ွငေ်း၍ရနဂငုသ်ည်။) 
 

［本人の委任による代理人の場合］ 

① 本人の印鑑を捺印した委任状：1 通 

② 本人の印鑑証明書：1 通 

③ 代理人の運転免許証、パスポート等の顔写真入りの公的書類のコピー：いずれか 1 通 

（それらが無い場合は、健康保険の被保健者証のコピーでも可） 

［ကာယက ရှင၏်အပ်နငှေ်းပခငေ်းမှတဆင လ်ကခ် ရဆာငရွ်ကရ်သာကဂယုစ်ာေးလယှပ်ြစ်လျှင］် 

① ကာေကံရှင၏်တံဆဂပ်တံေုးနှဂပ်ထာေးရသာ လွွဲရဖပာငေ်းအပ်နှရံကကာငေ်းရရေးသာေးထာေးရသာစာရွက် ：1စုံ 

③ ကာေကံရငှ၏် တံဆဂပ်တံေုးမေှက်ေရ်ကကာငေ်းအရထာက်အထာေးစာရွက် : 1စုံ 

③ ထဂကုဂုစာေးလှေ်၏ောဥ်ရမာငေ်းလဂုငစ်င၊် ပတ်စပဂု  စသည ် မျက်နာှပါတရာေး၀ငစ်ာရွကစ်ာတမ်ေးမဂတတ ျူ : ထဂအုထွဲမှ 1စုံ 

(ထဂအုရာမျာေးမရှဂလျှင ်အမျဂိုေးသာေးကျေေ်းမာရရေးအာမခံကဒမ်ဂတတ ျူကဂုတငသ်ွငေ်း၍ရနဂငုသ်ည်။) 
 

※当社からの回答につきましては、書面によって行います。 

なお、お申し出およびその他の個人情報に関するお問い合わせに際して取得した個人情報は、当該お申し出および 

お問い合わせへの対応に必要な範囲で利用させて頂きます。 

※ဤကုမပဏ မှ စာအရရေးအသာေးမျာေးဖြင  ်ဖပေလ်ည်ရဖြကကာေးပါမည်။ 
ရလျှာက်ထာေးဖခငေ်း၊ အဖခာေးပဂု္ဂိုလ်ရရေးဆဂငုရ်ာ အချက်အလက်မျာေးဆဂငုရ်ာစုံစမ်ေးရမေးဖမေေ်းချက်မျာေးနငှ်  
ပတ်သက်၍ရေူထာေးရသာ ပဂု္ဂိုလ်ရရေးဆဂငုရ်ာ အချက်အလက်မျာေးကဂု သက်ဆဂုငသ်ည ရ်လျှာက်ထာေး ချက်နငှ  ်
စံုစမ်ေးရမေးဖမေေ်းဖခငေ်းဆဂငုရ်ာကဂစစရပ်မျာေးရှဂ လဂအုပ်ရသာအပဂငုေ်းတွင ်အသံေုးဖပိုပါမည်။ 
 

９．個人情報の共同利用に関して 

当社は、以下に掲げる会社との間で、個人データを共同利用いたします。 

９．ပုဂ္ဂိုလရ်ရေးဆဂငုရ်ာ အချကအ်လကမ်ျာေးကဂမုျှ ရေသ ေုးစွွဲပခငေ်း။ 

       ဤကုမပဏ သည် ရအာက်ရြာ်ဖပပါကုမပဏ မျာေးကကာေးတွင ်ကဂုေ်ရရေးကဂုေ်တာအချက်အလက်မျာေး ကဂုမျှ ရဝသံုေးစွွဲပါမည်။  
 

■共同利用１ 

■မျှ ရဝသံုေးစွွဲဖခငေ်း 1 

【共同利用する項目】 

・ご提供頂いた情報全般 

・お客様の住所、氏名、年齢、性別、電話番号、電子メールアドレス、勤務予定先施設の名称、入社日等ヒアリング等により

取得した情報、パスポート情報、在留許可やビザに係る情報 

【မျှ ရေသ ေုးစွွဲမည ်အချကအ်လက】် 

・တငသ်ွငေ်းလာရသာအချက်အလက်မျာေးအာေးလံေုး။ 
・ဧည ်သည်၏လဂပ်စာ၊ အမည်၊ အသက်၊ ကျာေးမ၊ ြုေေ်းေပံါတ်၊ အ ေး ရမေးလ်လဂပ်စာ၊ အလပ်ုလုပ်ရေ ်ရည်ရွေ်ထာေးသည  ်
ရဂပ်သာအမည်၊ အလုပ်၀ငမ်ည ်ရေ  ရက်စသည ် ရမေးဖမေေ်းခွဲ ရေူခွဲ သည အ်ချက် အလက်၊ 
နဂငုင်ကူံေးလက်မှတ်ပတ်စပဂု  စာအုပ်အချက်အလက်၊ ရေထဂငုခွ်င ဗ် ဇာနငှ သ်က်ဆဂုငရ်သာ အချက်အလက်မျာေး။ 

 

【共同利用者の利用目的】 

お客様からのご依頼頂いたサービスの提供、及びその状況の管理、並びにお問い合わせへの回答のため。 

【မျှ ရေသ ေုးစွွဲသ၏ူအသ ေုးပပိုပ ုရည်ရွယခ်ျက】် 

ဧည ်သည်မျာေးမှရတာငေ်းဆဂုလာသည ်၀ေရ်ဆာငမ်ှုမျာေးကဂုရပေးဖခငေ်း၊ ထဂအုရဖခအရေမျာေးကဂုစ မံခေ  ခွ်ွဲဖခငေ်း၊ 
ရမေးဖမေေ်းလာသည်မျာေးကဂုရဖြကကာေးဖခငေ်းမျာေးဖပိုလုပ်ရေအ်တကွ်။ 
 

【主な内容】 

 ・生活生活上のサポート仲介と当該サービスのフォローアップ 

 （住居紹介、家財保険仲介、安心サポートサービス、生活相談サービス、生活機器レンタル仲介、携帯電話 SIM仲介、旅行仲

介、水道電気ガス等手配仲介、海外送金仲介） 

 ・お問い合わせ等への対応 

 ・その他、関連サービスの提供及び関連する分析、検証、開発等 

【အဓဂကအရကကာငေ်းအရာမျာေး】 

・လူမှု ၀ရငှသ်ေရ်ေထဂငုရ်ရေးကဂစစရပ်မျာေးကဂုကကာေး၀ငရ်ထာက်ပံ ရပေးရရေးနငှ  ်ထဂနုငှ သ်က်ဆဂုငသ်ည ် ၀ေ ်
ရဆာငမ်ှုမျာေး၏ရောက်ဆက်တွွဲကဂစစရပ်မျာေး။ 



(လူရေအဂမ်တဂုက်ခေေ်းမျာေးမဂတဆ်က်ရပေးဖခငေ်း၊ အဂမ်တွငေ်းပဂငုဆ်ဂုငမ်ှုပစစည်ေးမျာေးအာမခံအတွက်မဂတ် ဆက်ရပေးဖခငေ်း၊ 
လံုဖခံိုစဂတ်ချစွာရငှသ်ေရ်ေထဂငုရ်ေအ်တွက်အရထာက်အပံ ရပေးဖခငေ်း၊လူမှု ၀ဆဂုငရ်ာ ကဂစစ 
မျာေးကဂုလက်ခံရဆွေးရနေွးရပေးဖခငေ်း၊ လူမှု ၀ရေ  စဥ်သံေုးပစစည်ေးမျာေးငာှေးရမ်ေးမဂတ်ဆက်ရပေးဖခငေ်း၊ ြုေေ်း SIM 
ကဒမ်ျာေးမဂတ်ဆက်ရပေးဖခငေ်း၊ ခရ ေးသွာေးမဂတ်ဆက်ဖခငေ်း၊ ရရေးမ ေးဂစ်စ် စသည ်တဂု  ကဂုစ စဥ် ရဆာငရွ်က်မဂတ် ဆက်ရပေးဖခငေ်း၊ 
နဂငုင်ဖံခာေးရငလွွွဲမျာေးကဂု မဂတဆ်က်ရဆာငရွ်က်ရပေးဖခငေ်း) 

・စံုစမ်ေးရမေးဖမေေ်းချက်မျာေးကဂရုဆာငရွ်က်ရပေးဖခငေ်းကဂစစရပ်မျာေး။ 
・အဖခာေးဆက်စပ်၀ေရ်ဆာငမ်ှုရပေးဖခငေ်းမျာေးနငှ  ်သက်ဆဂုငရ်ာကဂစစရပ်မျာေးဖြစ်ရသာ အရကကာငေ်းအရာ မျာေးကဂုခွွဲဖခာေးစဂတ်ဖြာ၊ 
စဥ်ေးစာေးသံုေးသပ်ဖခငေ်းနငှ  ်ပဂုမဂုရကာငေ်းမွေရ်အာငဖ်ပိုလုပ်ရေအ်တွက်။ 

 

【共同利用者の範囲】 

株式会社 ONODERA USER RUN 

【မျှ ရဝသံုေးစွွဲမည်ဖြစ်ရသာသက်ဆဂုငရ်ာ ကုမပဏ သဂု  မဟုတ်လူပုဂ္ဂိုလ်】 

ONODERA USER RUN Co. , Ltd. 

 

【管理について責任を有する者】 

株式会社 ONODERA LIFE SUPPORT 

【ထဂေေ်းသဂမ်ေးစ မံဖခငေ်းနငှ ပ်တ်သက်၍ တာ၀ေရ်ှဂသူ သဂု  မဟုတ် ကုမပဏ 】 

ONODERA LIFE SUPPORT Co., Ltd. 

 

 

■共同利用２ 

■မျှ ရဝသံုေးစွွဲဖခငေ်း 2 

【共同利用する項目】 

・お客様の住所、氏名、生年月日、電話番号、電子メールアドレス、勤務予定先施設の名称、その他 SIM サービスの手続き

や、ハウジングサービス等、当社提供サービスの対応判断に必要な個人情報 

【မျှ ရေသ ေုးစွွဲမည ်အချကအ်လက】် 

・ဧည ်သည်၏လဂပ်စာ၊ အမည်၊ အသက်၊  ြုေေ်းေပံါတ၊် အ ေး ရမေးလ်လဂပ်စာ၊ အလုပ်လုပ်ရေ ်ရည်ရွေ် ထာေးသည ် 
ရဂပ်သာအမည်၊ အဖခာေးြုေေ်းလဂငုေ်း SIMကဒရ်လျှာက်ထာေးဖခငေ်းလုပ်ငေေ်းစဥ်၊ အဂမေ်းငာှေး မဂတ်ဆက်ရပေးဖခငေ်း 
စသည ်ဝေရ်ဆာငမ်ှုအတွက် လဂုအပ်သည်ဟုေူဆရရသာ အချက်အလက်မျာေး။  

【共同利用者の利用目的】 

・お客様からのご依頼頂いたサービスの提供、及びその状況の維持管理。 

【မျှ ရေသ ေုးစွွဲသမှူအသ ေုးပပိုပ ုရည်ရွယခ်ျက】် 

・ဧည ်သည်မှရတာငေ်းဆဂုလာရသာ၀ေရ်ဆာငမ်ှုမျာေးကဂုရပေးရေန်ငှ  ်ထဂအုရဖခအရေမျာေးကဂထုဂေေ်းသဂမ်ေး စ မံရေအ်တွက်။ 
 

【主な内容】 

① SIMサービスの手続きや、ハウジングサービス等、の提供の為の調査及び手続 

② 顧客管理業務 

③ 申込・契約・解約・変更等の処理およびサービス提供に必要な業務 

【အဓဂကအရကကာငေ်းအရာမျာေး】 

① ြုေေ်းလဂုငေ်း SIMကဒရ်လျှာက်ထာေးဖခငေ်းလုပ်ငေေ်းစဥ်နငှ  ်အဂမ်ေးငာှေး မဂတ်ဆက်ရပေးဖခငေ်း စသည  ်ဝေရ်ဆာငမ်ှုတဂု  အတွက် 
စစ်ရဆေးလုပ်ရဆာငရ်ေ။် 

② ဧည ်သည်စ မံခေ  ခွ်ွဲမှုလုပ်ငေေ်းစဥ်။ 
③ ရလျှာက်ထာေးဖခငေ်း၊ စာချိုပ်ချိုပ်ဆဂုဖခငေ်း၊ စာချိုပ်ြျက်သဂမ်ေးဖခငေ်း၊ ရဖပာငေ်းလွဲဖခငေ်းစသည တ်ဂု  ကဂု ရဖြရှငေ်းရဆာငရွ်က်ရေ ်

နငှ ထ်ဂဝုေရ်ဆာငမ်ှုအတွက်လဂအုပ်ရသာလုပ်ငေေ်းစဥ်။ 
 

【共同利用者の範囲】 

 ご希望地域の不動産会社・物件管理者・貸主、他サービス提供に係る取引事業者 

  

【မျှ ရဝသံုေးစွွဲမည်ဖြစ်ရသာသက်ဆဂုငရ်ာ ကုမပဏ သဂု  မဟုတ်လူပုဂ္ဂိုလ်】 

မဂမဂဆနဒရှဂသည ်ရဒသ၏ အဂမ်ဖခံရဖမအကျဂိုေးရဆာင၊် အခေေ်းအရဆာက်အဥ ေးကက ေးကကပ်သူ၊ ငာှေးရမ်ေးရပေး သူနငှ  ်
အဖခာေးဝေရ်ဆာငမ်ှုဆဂငုရ်ာလုပ်ရဆာငသ်ူ လုပ်ငေေ်းရှငမ်ျာေးထ။ံ 
 

【管理について責任を有する者】 

株式会社 ONODERA LIFE SUPPORT 

【ထဂေေ်းသဂမ်ေးစ မံဖခငေ်းနငှ ပ်တ်သက်၍ တာ၀ေရ်ှဂသူ သဂု  မဟုတ် ကုမပဏ 】 

ONODERA LIFE SUPPORT Co., Ltd. 

 

10．お問い合わせ先 

個人情報に関する苦情、相談、開示等についての当社お問い合わせ先は、以下の通りです。 

（個人情報に関するお問い合わせ窓口） 

〒100-0004 東京都千代田区大手町 1-1-3 大手センタービル 16 階 

株式会社 ONODERA LIFE SUPPORT 

電話でのお問い合わせ 050-1742-4510 

お問い合わせフォーム https://onodera-lifesupport.com 

担当：株式会社 ONODERA LIFE SUPPORT個人情報管理担当 



※受付時間は平日午前 10 時から午後 5 時までとなっております。 

※直接ご来社頂いてのお問い合わせはお受けいたしかねます。 

10．စ ုစမ်ေးရမေးပမန်ေးရန်ရနရာ။ 
   ပုဂ္ဂိုလ်ရရေးဆဂုငရ်ာ အချက်အလက်မျာေးနငှ ပ်တ်သက်၍ တဂုငက်ကာေးဖခငေ်း၊ ရဆွေးရနေွးဖခငေ်းနငှ  ်ထတ်ုရြာ် 

 ဖခငေ်းဆဂုငရ်ာကဂစစရပ်မျာေးအတွက်ရမေးဖမေေ်းနဂငုသ်ည ်ရေရာမှာ ရအာက်ပါအတဂငုေ်းဖြစ်သည်။ 
ONODERA LIFE SUPPORT Co., Ltd. 

စာတဂုက်အမှတ် 100-0004 

     16th floor of Ote Center Building, 1-1-3 Otemachi, Chiyoda-ku, Tokyo 

     ြုေေ်းဖြင ရ်မေးဖမေေ်းရေအ်တွက် ြုေေ်းေပံါတ် : 0120-91-7600 

ရမေးဖမေေ်းစံုစမေ်းဖခငေ်းအတွက်ရြာငဖ်ြည ်ရေ ်  https:// https://onodera-lifesupport.com/ 

တာ၀ေခ်ံ ：ONODERA LIFE SUPPORT Co., Ltd. ၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရရေးဆဂငုရ်ာ အချက်အလက်ထဂေေ်းသဂမေ်း ရရေးတာ၀ေခ်ံ။ 
※ ရမေးဖမေေ်းစံုေးစမ်ေးဖခငေ်းလက်ခံမည ်အချဂေမ်ှာ တေလလာမှရသာကကာ မေက် ၁၀ောရ မှ ညရေ၅ောရ အထဂ ဖြစ်သည်။  
※ ကုမပဏ သဂု  တဂက်ုရဂုက်လာရရာက်၍ စုံေးစမ်ေးရမေးဖမေေ်းဖခငေ်းဖပိုလုပ်၍မရနဂငုပ်ါ။ 
 

※Cookie について 

当社が提供するサービスでは、快適に Web サイトをご利用頂けるように、閲覧情報等の情報収集を行うべく、Cookie（クッキ

ー）を使用しております。なお、クッキーにより収集した情報には、個人を特定できる情報は含んでおりません。 

クッキーを無効化させる設定をされていると、一部サービスをご利用頂けない場合がございますので、あらかじめご了承くださ

い。 

※当社は本プライバシーポリシーを見直し、予告することなく変更することがあります。 

※Cookieနငှ ပ်တသ်က၍်။ 

ဤကုမပဏ မှရပေးအပ်ရသာ၀ေရ်ဆာငမ်ှုမျာေးတွင ်ဝက ်ဆ်ဂကု်ကဂုအဆငရ်ဖပစွာအသံုေးဖပိုနဂငုရ်ေအ်တကွ် browsing information 

ကွဲ သဂု  ရသာအချက်အလက်မျာေးကဂုစုရဆာငေ်းရေ ်Cookie မျာေးကဂုအသံုေးဖပို ထာေးပါသည်။ Cookie 
မျာေးမှစုရဆာငေ်းရရှဂရသာသတငေ်းအချက်အလက်မျာေးတငွပ်ုဂ္ဂိုလ်ရရေးဆဂုငရ်ာ အချကအ်လက်မျာေးမပါဝငပ်ါ။ 
အကေ်၍  cookie မျာေးကဂ ုdisable လုပ်ထာေးပါကအချဂိုှုံ့ရသာဝေရ်ဆာငမ်ှုမျာေးမရရှဂနဂငုရ်ကကာငေ်း သတဂဖပိုပါ။ 
※ဤကုမပဏ မှ အချက်အလက်ဆဂုငရ်ာမဝူါဒအာေးဖပေလ်ည်သံုေးသပ်ပပ ေးကကဂိုတငအ်သဂမရပေး ွဲရဖပာငေ်းလွဲ ဖခငေ်းမျာေးရှဂနဂငုသ်ည်။ 
 

 

 


