
ONODERA LIFE SUPPORTプライバシーポリシー 
ONODERA LIFE SUPPORT  

ပုဂ္ဂိုလရ်ရေးဆဂငုရ်ာ အချကအ်လကထ်ဂန်ေးသဂမ်ေးရရေးမူ၀ါဒ 
 

株式会社 ONODERA LIFE SUPPORT およびグループ各社は、個人情報保護は当社の社会的責務であると考え、以下の通り個

人情報保護方針を定め、その履行に努めてまいります。 

ONODERA LIFE SUPPORT Co. , Ltd. နငှ ့်ကုမ္ပဏအီုပ့်စုအတွင့််းရှှိ ကုမ္ပဏမီ္  ်းသည့် ပုဂ္ှိိုလ့်ရရ်းဆှိငု့်ရ  အခ က့်အလက့် 
ထှိန့််းသှိမ့္််းက ကွယ့်မ္ှုကှို လအူဖွ ွဲ့အစည့််း၏ တ ၀န့်တစ့်ရပ့်အရနဖဖင ့် ထည ့်သွင့််းစဥ့်စ ်း က  ရအ က့်ပါအတှိငု့််း 
ပုဂ္ှိိုလ့်ရရ်းဆှိုင့်ရ အခ က့်အလက့်ထှိန့််းသှိမ့္််းရရ်းလမ့္််းစဥ့်ကှို ဖဖည ့်ဆည့််းလုပ့် ရဆ င့်သွ ်းပါမ္ည့်။ 
 

1．個人情報保護に関する法令およびその他の規範を遵守について 

当グループは個人情報保護に関する法令およびその他の規範を遵守します。 

1. ပုဂ္ဂိုလရ်ရေးဆဂငုရ်ာအချကအ်လကထ်ဂန်ေးသဂမ်ေးရရေးဆဂငုရ်ာ ဥပရဒနငှ  ်အခခာေးစံနှုန်ေးမျာေးကဂလုဂကုန်ာခခငေ်း။ 

ဤကုမ္ပဏအီုပ့်စသုည့် ပုဂ္ှိိုလ့်ရရ်းဆှိငု့်ရ အခ က့်အလက့် ထှိန့််းသှိမ့္််းရရ်း ဆှိုင့်ရ  ဥပရေနငှ ့်အဖခ ်း စံနှုန့််းမ္  ်းကှို 
လှိုက့်န ပါမ္ည့်။ 

2．個人情報の収集、利用および提供について 

個人情報の収集、利用および提供を行うための措置を講じます。当社はお客様からの個人情報を無断で収集・利用することはあ

りません。また同意を得た場合でも、同意を得た範囲内のみで使用します。個人情報の処理を外部に委託する場合は当社の厳正

な管理のもとで行うものとします。 

2. ပုဂ္ဂိုလရ်ရေးဆဂငုရ်ာအချကလ်ကမ်ျာေးရယအူသံေုးခပိုခခငေ်း၊ မျှရေခခငေ်း။ 

ပုဂ္ှိိုလ့်ရရ်းဆှိုင့်ရ အခ က့်လက့်မ္  ်းရယူအသံ်ုးဖပိုဖခင့််း၊ မ္ျှရေဖခင့််းမ္  ်း ဖပိုလုပ့်ရန့်အတကွ့် လှိုအပ့်ရသ  

နည့််းလည့််းမ္  ်းကှိုရဆ င့်ရွက့်သွ ်းပါမ္ည့်။ ဤကုမ္ပဏသီည့် အသံု်းဖပိုသူမ္  ်းထမံ္ှ ကှိယု့်ရရ်းကှိုယ့်တ  

အခ က့်အလက့်မ္  ်းအ ်း ခွင ့်ဖပိုခ က့်မ္ရှှိပ  ရယူအသံု်းဖပိုဖခင့််းမ္ ှိို်းမ္ဖပိုလုပ့်ပါ။ သရ  တူညီခ က့်ရပပီ်း ရသ ့်ဖင ်းလည့််း 
သရ  တူညီလက့်ခံထ ်းသည ့်အပှိုင့််းအထှိသ  အသံု်းဖပိုပါမ္ည့်။ ဤကုမ္ပဏသီည့် 
ပုဂ္ှိိုလ့်ရရ်းဆှိုင့်ရ အခ က့်အလက့်မ္  ်းဖဖင ့် အဖခ ်းဖပင့်ပသှို  အပ့်နှ ံရဆ င့်ရွက့်ရ တွင့်လည့််း စည့််း ကမ့္််းတင့််းက ပ့်စွ  
စီမ္ံလုပ့်ရဆ င့်မ္ည့်။ 

3．個人情報の安全性の確保について 

個人情報への不正アクセス、紛失、破壊、改ざんおよび漏洩等、個人情報に関するリスクに対し、合理的な安全対策を講じます。 

3．ပုဂ္ဂိုလရ်ရေးဆဂငုရ်ာအချကအ်လကမ်ျာေးကဂ ုလံခုခံိုစွာထဂန်ေးသဂမ်ေးကာကယွခ်ခငေ်း။ 

ပုဂ္ှိိုလ့်ရရ်းဆှိုင့်ရ အခ က့်အလက့်မ္  ်းအ ်း ဖပင့်ပမှ္ ၀င့်ရရ က့်အသံု်းဖပိုဖခင့််း၊ ရပ  က့်ဆံ်ုးပ က့်စီ်းဖခင့််း၊ ရဖပ င့််းလ ဖခင့််းနငှ ့် 
ရပါက့်ကက ်းဖခင့််းစသည ့် အနတရ ယ့်မ္  ်းနငှ ့် ပတ့်သက့်၍ က ှိို်းရကက င့််းဆရီလ  ့်ရသ  လံဖုခံိုရရ်းအစအီမ္ံမ္  ်းကှို 
ရဆ င့်ရွက့်ပါမ္ည့်။ 

4．個人情報保護のための管理について 

個人情報保護のためのコンプライアンス・プログラムを制定し、その継続的見直しと改善を通じて個人情報の適切な管理の維

持に努めてまいります。 

4．ပုဂ္ဂိုလရ်ရေးဆဂငုရ်ာအချကအ်လကထ်ဂန်ေးသဂမ်ေးကာကယွခ်ခငေ်းအတကွစီ်မံချက။်  
ပုဂ္ှိိုလ့်ရရ်းဆှိုင့်ရ အခ က့်အလက့်မ္  ်းကှိုက ကွယ့်ရန့် လှိကု့်န မ္ှုဆှိုင့်ရ အစီအစဉ်မ္  ်းကှို ခ မ္ှတ့်၍  
သင ့်ရလ  ့်ရသ စီမံ္ခန  ့်ခွ မ္ှုမ္  ်းအ ်း စဉ်ဆက့်မ္ဖပတ့် ဖပန့်လည့်သံု်းသပ့်ဖခင့််းနငှ ့် ပှိုမ္ှိုရက င့််းမွ္န့်ရအ င့် 
လုပ့်ရဆ င့်ဖခင့််းအ ်းဖဖင ့် ဆက့်လက့်ထှိန့််းသှိမ့္််းထ ်းလုပ့်ရဆ င့်ပါမ္ည့်။ 

5．個人情報保護のため従業員への教育について 

個人情報保護のため従業員への教育を徹底いたします。 

5．ပုဂ္ဂိုလရ်ရေးဆဂငုရ်ာအချကအ်လကထ်ဂန်ေးသဂမ်ေးကာကယွခ်ခငေ်းအတကွ၀်န်ထမ်ေးမျာေးကဂသုငက်ကာေးရပေးခခငေ်း။ 
ကှိုယ့်ရရ်းကှိုယ့်တ အခ က့်အလက့်မ္  ်းကှို ထှိန့််းသှိမ့္််းက ကွယ့်ရန့်အတွက့် ၀န့်ထမ့္််းမ္  ်းအ ်း ရစ စပ့် 
ရသခ  စွ သင့်ကက ်းပါမ္ည့်။ 
 

東京都千代田区大手町 1-1-3  株式会社 ONODERA LIFE SUPPORT  代表取締役 加藤 順 

1-1-3 Otemachi, Chiyoda-ku, Tokyo  ONODERA LIFE SUPPORT Co., Ltd.  Representative Director Jun Kato 

 

（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:// https://onodera-lifesupport.com/terms/ 

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。 

※直接ご来社いただいてのお問い合わせはお受けいたしかねます。 

(ပုဂ္ဂိုလရ်ရေးဆဂငုရ်ာအချကအ်လကမ်ျာေးနငှ  ်ပတသ်က၍် ရမေးခမန်ေးစံုစမ်ေးရန်) 

ONODERA LIFE SUPPORT Co., Ltd. 

စ တှိုက့်အမ္ှတ့် 100-0004 

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

ဖုန့််းဖဖင ့်ရမ္်းဖမ္န့််းရန့်အတွက့် ဖုန့််းနပံါတ့် : 0120-91-7600 

ရမ္်းဖမ္န့််းစံုစမ့္််းဖခင့််းအတွက့်ရဖ င့်ဖဖည ့်ရန့် https://onodera-lifesupport.com/terms/ 

တ ၀န့်ခံ ：ONODERA LIFE SUPPORT Co., Ltd. ၏ ပဂု္ှိိုလ့်ရရ်းဆှိုင့်ရ အခ က့်အလက့်ထှိန့််းသှိမ့္််းရရ်း တ ၀န့်ခ ံ

※ ရမ္်းဖမ္န့််းစံ်ုးစမ့္််းဖခင့််းလက့်ခံမ္ည ့်အခ ှိန့်မ္ှ  တနလလ မ္ှရသ ကက  မ္နက့် ၁၀န ရီမ္ှ ညရန၅န ရီအထှိ ဖဖစ့်သည့်။ 
※ ကုမ္ပဏသီှို  တှိကု့်ရှိုက့်လ ရရ က့်၍ စုံ်းစမ့္််းရမ္်းဖမ္န့််းဖခင့််းဖပိုလုပ့်၍မ္ရနှိငု့်ပါ။ 

https://onodera-user-run.co.jp/inquiry/
https://onodera-lifesupport.com/terms/

