
ເງ່ືອນໄຂໃນການນໍາໃຊ້ ສໍາລັບໂຄງການປັບປຸງປະສົບການຜູ້ນໍາໃຊ້ຂອງ  Acer (UEIP)
ໂຄງການປັບປຸງປະສົບການຜູ້ນໍາໃຊ້ ຂອງ ຂຽນຫຍ້ໍວ່າ ຖືກອອກແບບມາເພ່ືອເກັບກໍາຂ້ໍມູນໂດຍກົງຂອງ  Acer (  UEIP)  
ຜູ້ໃຊ້ແບບອັດຕະໂນມັດ ຈາກບັນດາຜູ້ໃຊ້ຕ່າງໆ ທ່ີຊົມໃຊ້ຜະລິດຕະພັນ ຂອງ    Acer. 
ພວກເຮົາຈະທໍາການປັບປຸງຜະລິດຕະພັນຂອງພວກເຮົາໂດຍການຊ່ວຍເຫືຼອທາງດ້ານຂ້ໍມູນຈາກທ່ານຜູ້ໃຊ້ດ່ັງກ່າວ. 
ເອກະສານສະບັບນ້ີຈະອະທິບາຍເຖິງປະເພດຂ້ໍມູນທ່ີພວກເຮົາເກັບກໍາພາຍໃຕ້ ໂຄງການ ຂອງ ແລະ ວິທີການທ່ີຈະນໍາໃຊ້  UEIP  Acer  .
ການເກັບກໍາ ແລະ ນໍາໃຊ້ຂ້ໍມູນ  
ເມ່ືອທ່ານຍີນດີເຂ້ົາຮ່ວມໂຄງການດ້ວຍຄວາມສະໝັກໃຈ ຂ້ໍມູນທ່ີໄດ້ມາຈາກອຸປະກອນຂອງທ່ານ ແລະ ວິທີການທ່ີທ່ານນໍາໃຊ້ໃນແຕ່ລະໄລຍະ,    
ຂ້ັນສູງສູດແມ່ນ ໜ່ືງຄ້ັງຕ່ໍວັນ ຈະຖືກເກັບກໍາ ແລະ ຈັດສ່ົງໄປຍັງ ເຊ່ິງພວກເຮົາຈະໃຊ້ຂ້ໍມູນດ່ັງກ່າວ(  )    Acer,  

ເພ່ືອນໍາມາປັບປຸງຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການບໍລິການຂອງພວກເຮົາ ໂດຍອີງຕາມແຜນການຈັດສົງຂ້ໍມູນແບບໄຮ້ສາຍ  . , 
ການຈັດສ່ົງດ່ັງກ່າວອາດຈະຂ້ຶນກັບ ການໂອນຖ່າຍຂ້ໍມູນ ແລະ ຫືຼ ອາດຈະມີການເສຍຄ່າບໍລິການໃນການເຊ່ືອມຕ່ໍ  /  . 
ຂ້ໍມູນອ່ືນໆຈະລວມມີຂ້ໍມູນທ່ີນໍາໄປໃຊ້ດ່ັງຕ່ໍໄປນີ:

ເລກໝາຍລຸ່ນຂອງເຄ່ືອງຈັກ ຊ່ືໂມເດວຂອງເຄ່ືອງຈັກ ປະເທດ ຜູ້ນໍາໃຊ້ທ່ີບູດເຄ່ືອງຄ້ັງທໍາອິດ ລຸ່ນ ລຸ່ນ ແລະ• , , , ,  UEIP,   
ຊ່ືຂອງລະບົບປະຕິບັດການ ຂ້ໍມູນຂອງ ຮາດແວ໊ (OS),  

ແອັບພລິເຄຊັນປັກມຸດຢູ່ແຖບໜ້າວຽກ•  (Taskbar) 
ການຕິດຕ້ັງ ຖອນການຕິດຕ້ັງ ແອບຕ່າງໆ• /  
ລະບົບ•  (Crash, Power On/Off/S3/S4)
ຝາສະວິດ• 
ການປ້ອນຂ້ໍມູນຜູ້ໃຊ້ ເມ້ົາ ປາກກາ ໜ້າຈໍສໍາຜັດ ປາກກາ ລາຍນ້ີວມື•  ( /  Stylus/ / / )
ລະບົບສຽງ ມອດສຽງ ລະດັບສຽງ•  ( , )
ໜ້າຈໍສະແດງຜົນ ເປີດ ປິດ ມົວ•  ( / / )
ທ່ີຢູ ຂອງຈຸດເຂ້ົາໃຊ້•  MAC  (Access Point)
ສະຖານະເຄືອຂ່າຍ ສະຖານະການເຊ່ືອມຕ່ໍ ຄວາມໄວ•  ( / )
ການນໍາໃຊ້ພ້ືນທ່ີ ຂະໜາດ ການນໍາໃຊ້•  Disk ( , )
ການນໍາໃຊ້ໄຟ ລະດັບແບັດເຕີຣີ ໂໝດ•  ( ,  AC/DC)
ການນໍາໃຊ້ ແອັບພລິເຄຊັນ ເດັສທັອບ•   ( /Metro)
ໂຫມດຂອງເຄ່ືອງອຸປະກອນ• 
ເຄືອຂ່າຍ•  (DNS)
ການນໍາໃຊ້ ພ໊ອດ•   USB 

ປະເພດ ຄວາມແຮງ ຊ່ອງ• Wi-Fi ( / / )
• HDD S.M.A.R.T.

ແຜ່ນ•  SD 
ການປ່ຽນໃຫ້ເຕັມຈໍ•  

ຄ່າເລ່ີມຕ້ົນ ການສອດໃສ່ ການຖອນອອກ• ODD ( / / )
ຈໍາກັດການປ້ອນຂ້ໍມູນຂອງແປ້ນພິມ• 
ຄວາມໂປ່ງແສງຂອງໜ້າຈໍ• 
ຮອບວຽນຂອງແບດເຕີລ່ີ ຄວາມສາມາດໃຊ້ງານສູງສຸດຂອງແບດເຕີລີ ແຜນການໃຊ້ກະແສໄຟຟ້າ• , , 
ແອັບ•  UWP
ໄອຄອນທາງລັດຂອງເດັສທັອບ•  (Desktop)
ຕ້ັງຄ່າຄວາມໄວຄອມພິວເຕີເກີນຄ່າເລ່ີມຕ້ົນ•  (Overclock)
ຊ່ື ແລະ ປະເພດແອັບໃນເຄ່ືອງໃຊ້ການເຊ່ືອມໃນກ້ອງຖ່າຍຮູບ ແລະ ຫືຼ ໄມໃນໂທລະສັບ•    /  
ເວລາເລ່ີມ ເວລາສຸດທ້າຍ ແລະ ຄວາມຍາວຂອງເວລາສໍາລັບແອັບສະເພາະໃຊ້ການເຊ່ືອມຕ່ໍກ້ອງຖ່າຍຮູບ ແລະ ຫືຼ• ,    /  

ໄມສໍາລັບວຽກປະຊຸມສະເພາະ

ຕົວຈໍາແນກ ສະເປັກ ເຄ່ືອງອຸປະກອນ -
ໂຄງການ ຂອງ ຈະນໍາໃຊ້ຕົວຈໍາແນກທ່ີເປັນເອກະລັກສະເພາະດຽວກັນໃນທ່ົວໂລກ ເພ່ືອລະບຸສະເປັກ ເຄ່ືອງອຸປະກອນຂອງທ່ານ UEIP  Acer  -  

ຕົວຈໍາແນກ ສະເປັກ ເຄ່ືອງອຸປະກອນ ດ່ັງກ່າວ("Device-Specific Identifiers").  -   
ຈະຖືກກະຈາຍແລະຕິດຕ້ັງໃນເຄ່ືອງອຸປະກອນ ຂອງທ່ານ ພວກມັນຈະບ່ໍບັນຈຸເອົາຂ້ໍມູນສ່ວນຕົວແລະພຶດຕິກໍາການໃຊ້ .  
ເພ່ືອລະບຸຕົວຕົນຂອງການຕິດຕ່ໍຂອງທ່ານໄດ້ ຈະນໍາໃຊ້ຂ້ໍມູນທ່ີກ່າວມາຂ້າງເທິງນ້ັນ ເພ່ືອຈຸດປະສົງໃນການປັບປຸງຜະລິດຕະພັນ ທ່ີ. Acer    

ຈະຜະລິດເພ່ືອນໍາມາສະໜອງແກ່ຜູ້ໃຊ້ໃນອະນາຄົດ ແລະ ເພ່ືອຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການຕາມຄວາມເໝາະສົມAcer   . 
ຂ້ໍມູນດ່ັງກ່າວນ້ີຈະບ່ໍຖືກແບ່ງປັນ ຫືຼ ຖືກເປີດເຜີຍໃຫ້ແກ່ຄູ່ຮ່ວມກິດຈະການ ຫືຼ ພາກສ່ວນທີສາມ ເວ້ັນເສຍແຕ່ມີຂ້ໍບັງຄັບໃຊ້ໃນກົດຫມາຍ     .

ຖ້າຂ້າພະເຈ້ົາເລືອກທ່ີຈະເຂ້ົາຮ່ວມໂຄງການ ຂ້າພະເຈ້ົາສາມາດເລືອກທ່ີຈະອອກຄືນໄດ້ບ່ໍໃນຕ່ໍໜ້າ, ?
ແມ່ນແລ້ວ ທ່ານສາມາດເລືອກທ່ີຈະອອກຈາກໂຄງການນ້ີໄດ້ທຸກເວລາ ໂດຍການປ່ຽນແປງການຕ້ັງຄ່າຜ່ານອິນເຕີເຟສຜູ້ໃຊ້ຂອງ.   
ໂຄງການປັບປຸງປະສົບການຜູ້ນໍາໃຊ້ຂອງ ໃນເຄ່ືອງອຸປະກອນທ່ີໃຊ້ລະບົບ ທ່ານສາມາດຕ້ັງຄ່າໄດ້ໂດຍໃຊ້ຟັງຊັນ ຄ້ົນຫາ Acer.  Windows,  ' '
ໃນ Windows.
ວ່າດ້ວຍຄວາມປອດໄພ ແລະຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ 

ມີຂ້ໍຜູກມັດ ໃນການປົກປ້ອງຂ້ໍມູນສ່ວນຕົວ ແລະ ຄວາມປອດໄພດ້ານຂ້ໍມູນທ່ີເກັບກໍາ ດ້ວຍວິທີການຕ່າງໆAcer     , 
ລວມທັງການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຍີ ແລະ ຂ້ັນຕອນດໍາເນີນງານດ້ານຄວາມປອດໄພ  .



ສໍາລັບຂ້ໍມູນເພ່ີມເຕີມ ກ່ຽວກັບສ່ີງວິທີຮັບມືກັບຂ້ໍມູນຈາກລູກຄ້າ ແລະ ວິທີການປົກປ້ອງຄວາມປອດໄພ ໂປດເບ່ິງໃນ   ,  
ແຈ້ງການກ່ຽວກັບຂ້ໍມູນສ່ວນຕົວດ່ັງລຸ່ມນ້ີ.

ແຈ້ງການກ່ຽວກັບຂ້ໍມູນສ່ວນຕົວ
ໂດຍຄວາມໝາຍຂອງແຈ້ງການກ່ຽວກັບຂ້ໍມູນສ່ວນຕົວສະບັບນ້ີ ຕ່ໍໄປນ້ີຈະຮຽກວ່າ ແຈ້ງການກ່ຽວຂ້ໍມູນສ່ວນຕົວ ບໍລິສັດ (  " ")  Acer Inc. 
ຕ່ໍໄປນ້ີຮຽກວ່າ ບໍລິສັດ ພວກຂ້າພະເຈ້ົາ ຫືຼ ພວກເຮົາ ທ່ີມີສໍານັກງານໃຫ່ຍທ່ີຈົດທະບຽນ ຕ້ັງຢູ່ ຊ້ັນ(  "Acer", " ", " "  " ")    8F, No.
88, Section 1, Xin Tai 5th Road, Xizhi, New Taipei City 221, Taiwan, R.O.C, 
ຈະເປັນຜູ້ກໍາກັບດ້ານຂ້ໍມູນ ແຈ້ງມາຍັງທ່ານຊາບວ່າ ກ່ຽວກັບການພາກປະຕິບັດໃນການປະມວນຜົນດ້ານຂ້ໍມູນ ເຊ່ິງອາດຈະຖືກດໍາເນີນການໂດຍ,    
ບໍລິສັດ ໃນເວລາທ່ີທ່ານລົງທະບຽນໃນໂຄງການ  UEIP.

ຈຸດປະສົງຂອງການປະມວນຜົນດ້ານຂ້ໍມູນ1. 
ເມ່ືອທ່ານເຂ້ົາຮ່ວມໂຄງການດ້ວຍຄວາມສະໝັກໃຈ ຂ້ໍມູນທ່ີໄດ້ມາຈາກອຸປະກອນຂອງທ່ານ ແລະ ວິທີການທ່ີທ່ານນໍາໃຊ້ໃນແຕ່ລະໄລຍະ,    
ຂ້ັນສູງສູດແມ່ນ ໜ່ືງຄ້ັງຕ່ໍວັນ ຈະຖືກເກັບກໍາ ແລະ ຈັດສ່ົງໄປຍັງ ເຊ່ິງພວກເຮົາຈະໃຊ້ຂ້ໍມູນດ່ັງກ່າວ(  )    Acer,  

ເພ່ືອນໍາມາປັບປຸງຜະລິດຕະພັນ ແລະການບໍລິການຂອງພວກເຮົາ ຈຸດປະສົງຂອງການປະມວນຂ້ໍມູນດ່ັງກ່າວແມ່ນເພ່ືອນໍາມາປັບປຸງຄຸນນະພາບ .  
ແລະ ປະສິດທິພາບຂອງເຄ່ືອງອຸປະກອນຂອງພວກເຮົາ ຮັບປະກັນຄຸນສົມບັດທ່ີດີເລີດໃນອະນາຄົດ  . 
ເງ່ືອນໄຂໃນການນໍາໃຊ້ຈະລວມມີໃນລາຍການລະອຽດຂອງຂ້ໍມູນທ່ີ ຈະໄດ້ປະມວນດ້ານເນ້ືອໃນໃນໂຄງການ Acer  UEIP.
ຂ້ໍມູນດ່ັງກ່າວຖືກເກັບກໍາໂດຍອັດຕະໂນມັດ ແລະ  Acer 
ຈະບ່ໍສ້າງໂປຣໄຟລ໌ສະເພາະເພ່ືອຕິດຕາມຄວາມຊິນເຄີຍດ້ານການນໍາໃຊ້ຂອງທ່ານໃນເວລາທ່ີທ່ານເຂ້ົາໃຊ້ອຸປະກອນ.

ການສ່ືສານຂ້ໍມູນສ່ວນບຸກຄົນ2. 
ຂ້ໍມູນທ່ີເກັບຈາກອຸປະກອນຂອງທ່ານຈະບ່ໍຖືກແບ່ງປັນ ຫືຼ ເປີດເຜີຍຕ່ໍກັບຄູ່ຮ່ວມງານຄົນອ່ືນ ຫືຼ    
ພາກສ່ວນທີສາມອ່ືນໆນອກຈາກຈະເປັນຂ້ໍບັງຄັບທ່ີຊອບດ້ວຍກົດຫມາຍ. 

ການໂອນຂ້ໍມູນສ່ວນບຸກຄົນ3. 
ຂ້ໍມູນສ່ວນບຸກຄົນທ່ີຈະຖືກໂອນໄປຍັງປະເທດໄຕ້ຫວັນ ທ່ີເປັນທ່ີຕ້ັງສໍາງານໃຫ່ຍຂອງບໍລິສັດ, 

ການເກັບຮັກສາຂ້ໍມູນສ່ວນບຸກຄົນ4. 
ຂ້ໍມູນຈະຖືກຈັດເກັບໂດຍບ່ໍໃຫ້ແກ່ຍາວເກີນກ່ວາຄວາມຈໍາເປັນໃນຈຸດປະສົງຂອງການປະມວນຜົນດ້ານຂ້ໍມູນ ທ່ີກ່າວມາຂ້າງເທີງ 

ສິດທິຂອງຜູ້ນໍາໃຊ້5.  
ທ່ານສາມາດປະຕິບັດສິດທິຂອງຕົນໄດ້ເມ່ືອໃດກ່ໍຕາມ ອີງຕາມຂ້ໍກໍານົດທາງກົດຫມາຍທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ ລວມທັງສິດທິ ,  
ທ່ີຈະໄດ້ຮັບການຢືນຢັນວ່າຂ້ໍມູນສ່ວນຕົວ ຫືຼ ບ່ໍແມ່ນຂ້ໍມູນສ່ວນຕົວ ກ່ຽວກັບຕົວທ່ານທ່ີນອນຢູ່ໃນໄຟລ໌ຂ້ໍມູນຂອງ ເພ່ືອ    Acer,  
ຮັບຮູ້ດ້ານເນ້ືອໃນ ແລະ ແຫ່ຼງທ່ີມາຂອງຂ້ໍມູນ ເພ່ືອຢ້ັງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງ ຫືຼ ມີສິດຂໍຮ້ອງໃຫ້ມີການດັດແປງ ຫືຼ ມີການຍົກເລີກ  , ,    . 
ທ່ານສາມາດເລືອກທ່ີຈະອອກຈາກໂຄງການ UEIP 
ໄດ້ທຸກເວລາພຽງແຕ່ປ່ຽນແປງການຕ້ັງຄ່າຜ່ານໜ້າໂປຣແກຣມຂອງໂຄງການປັບປຸງປະສົບການຜູ້ໃຊ້ Acer.
ສໍາລັບທ່ານມີຄໍາຖາມ ຫືຼ ຂ້ໍຄິດເຫັນ ກ່ຽວກັບ ໃບແຈ້ງການກ່ຽວກັບຂ້ໍມູນສ່ວນຕົວສະບັບດ່ັງກ່າວນ້ີ ຫືຼ ເວັບໄຊທ໌ຂອງພວກເຮົາ      , 
ກະລຸນາຕິດຕ່ໍພວກເຮົາທ່ີ ເພ່ືອທ່ີພວກເຮົາຈະສະຫນອງການບໍລິການໄດ້ໄວຂ້ຶນ: privacy_officer@acer.com. , 
ກະລຸນາສ່ົງຂ້ໍຊັກຖາມເປັນພາສາອັງກິດ ຖ້າເປັນໄປໄດ້ ແລະ ໃຫ້ການແນະນໍາແກ່ພວກເຮົາ ກ່ຽວກັບປະເທດທ່ີທ່ານກໍາລັງທໍາການຕິດຕ່ໍ    , 
ພ້ອມໃຫ້ຄໍາອະທິບາຍກ່ຽວກັບ ຮູບລັກສະນະແລະໂມເດວ ຫລື ຮຸ່ນຂອງຜະລິດຕະພັນຂອງທ່ານ ຖ້າມີ    ( ).


