DR

<Date>
<Member name>
[<c/o Parent or guardian name>]
<Member street address>
<City, state ZIP>
ເລື່ອງ: ຂ່າວສໍາຄັນກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ
ສະບາຍດີ <Member name>:
ຂ້າພະເຈົ້າຕິດຕໍ່ຫາທ່ານໃນນາມແຜນປະກັນ Children’s Medical Security Plan (CMSP)
ເພື່ອແຈ້ງບອກທ່ານບັນຫາທີ່ເກີດຂຶ້ນເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
ກັບຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ. ຂໍ້ມູນໃນຈົດໝາຍສະບັບນີ້ແມ່ນສຳຄັນຫຼາຍ.
ກະລຸນາຮັບ ປະກັນໃຫ້ທ່ານໄດ້ອ່ານມັນທັງໝົດ. ຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບວິທີໄດ້
ຮັບການບໍລິການແປພາສາແມ່ນຕິດຄັດມານໍາຈົດໝາຍສະບັບນີ້.
ດັ່ງທີ່ທ່ານອາດຈະຮູ້, ບໍລິສັດປະກັນໄພຊີວິດ ແລະສຸຂະພາບ UniCare (UniCare)
ເປັນຜູ້ຄຸ້ມຄອງແຜນປະກັນ CMSP. ໃນເດືອນມັງກອນ ວັນທີ 29, 2015, ບໍລິສັດແມ່
ຂອງ UniCare ນັ້ນຄືບໍລິສັດ Anthem, Inc. (Anthem) ໄດ້ພົບວ່າມີຜູ້ແຮັກຂໍ້ມູນ
ທາງໂລກໄຊເບີໄດ້ແຮັກຂໍ້ມູນເຂົ້າໃນລະບົບເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານຂອງ
ບໍລິສັດ. ທ່ານອາດຈະໄດ້ຍິນກ່ຽວກັບການແຮັກຂໍ້ມູນນີ້ຕາມຂ່າວຕ່າງໆ.
Anthem ເຊື່ອວ່າການແຮັກຂໍ້ມູນໄດ້ເກີດຂຶ້ນເປັນໄລຍະເວລາຫຼາຍອາທິດ ເຊິ່ງ
ເລີ່ມແຕ່ເດືອນທັນວາ ປີ 2014. ເມື່ອ Anthem ຮູ້ກ່ຽວກັບການແຮັກຂໍ້ມູນ
ນີ້, ບໍລິສັດໄດ້ດຳເນີນການໃນທັນທີເພື່ອກວດສອບເບິ່ງວ່າມັນເກີດຂຶ້ນໄດ້
ແນວໃດ ແລະເພື່ອຊ່ວຍປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ມັນເກີດຂຶ້ນອີກ.
ໃນເດືອນກຸມພາ ວັນທີ 5, 2015, UniCare ໄດ້ແຈ້ງບອກ CMSP ວ່າຜູ້ແຮັກຂໍ້ມູນທາງ
ໂລກໄຊເບີອາດຈະໄດ້ເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວກ່ຽວກັບສະມາຊິກ CMSP ໃນປະຈຸບັນ
ແລະໃນອະດີດ ເຊິ່ງລວມທັງຊື່, ວັນເດືອນປີເກີດ, ໝາຍເລກປະກັນສັງຄົມ, ເລກປະຈໍາ
ຕົວ CMSP, ທີ່ຢູ່ທາງຖະໜົນ, ແລະຂໍ້ມູນລາຍໄດ້ຂອງສະມາຊິກ. ຫຼັງຈາກການ
ສືບສວນເພີ່ມເຕີມ, UniCare ໄດ້ຕັດສິນກຳນົດວ່າຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານອາດ
ຈະຖືກເຂົ້າເບິ່ງ ຫຼືຖືກລັກໃນລະຫວ່າງການແຮັກຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວ.

ຕູ້ ປ.ນ 519  Andover, MA 01810-0009  ໂທລະສັບ: 1-800-909-CMSP (2677)
ບໍລິສັດປະກັນໄພຊີວິດ ແລະສຸຂະພາບ UniCare ເປັນຜູ້ສະໜອງການບໍລິການດ້ານບໍລິຫານໃຫ້ແກ່ແຜນປະກັນ. ສະຫະພັນລັດ Massachusetts ພຽງແຕ່
ຮັບຜິດຊອບການຕັດສິນກໍານົດການມີສິດ ແລະການເບີກຈ່າຍເງິນທີ່ຮອດກຳນົດຈ່າຍພາຍໃຕ້ແຜນປະກັນເທົ່ານັ້ນ.
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ທ່ານສາມາດເຮັດຫຍັງແດ່. ມີສິ່ງຕ່າງໆທີ່ທ່ານສາມາດເຮັດເພື່ອປົກປ້ອງຕົວ
ທ່ານເອງຈາກອັດຕະລາຍທີ່ເປັນໄປໄດ້ທີ່ເກີດຈາກການແຮັກຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວ. ເຖິງ
ແມ່ນວ່າພວກເຮົາຍັງບໍ່ພົບເຫັນການສໍ້ໂກງ ຫຼືການໃຊ້ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງ
ທ່ານໃນທາງທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງເທື່ອ, ແຕ່ກະລຸນາພິຈາລະນາເຮັດໜຶ່ງ
ຫຼືຫຼາຍການດຳເນີນການຕໍ່ໄປນີ້ເພື່ອປົກປ້ອງຕົວທ່ານເອງ.

ຂໍເອົາການແຈ້ງເຕືອນການສໍ້ໂກງ. ທ່ານສາມາດແຈ້ງບອກໜຶ່ງໃນບັນດາອົງການ

ລາຍງານສິນເຊື່ອຕົ້ນຕໍກ່ຽວກັບການສູນເສຍຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ ແລະ
ຮ້ອງຂໍເອົາການແຈ້ງເຕືອນການສໍ້ໂກງໃນເບື້ອງຕົ້ນຕໍ່ກັບສິນເຊື່ອຂອງ

ທ່ານເປັນເວລາ 90 ວັນ.

ກວດເບິ່ງລາຍງານສິນເຊື່ອຂອງທ່ານ. ທ່ານສາມາດສັ່ງຈອງເອົາລາຍງານສິນເຊື່ອ
ຈາກໜຶ່ງໃນບັນດາອົງການລາຍງານສິນເຊື່ອຕົ້ນຕໍ ແລະກວດເບິ່ງລາຍງານນັ້ນ

ເພື່ອເບິ່ງສັນຍານການສໍ້ໂກງເທິງບັນຊີຂອງທ່ານ. ຕົວຢ່າງ, ກວດລາຍງານ
ເພື່ອເບິ່ງການສອບຖາມຈາກທຸລະກິດທີ່ໄດ້ເຂົ້າເຖິງສິນເຊື່ອຂອງທ່ານໂດຍ
ບໍ່ມີການຮ້ອງຂໍ ຫຼືການອະນຸຍາດຂອງທ່ານ.

ຂໍເອົາການລະງັບເພື່ອຄວາມປອດໄພ. ທ່ານສາມາດວາງການລະງັບເພື່ອຄວາມປອດໄພ

ໃສ່ລາຍງານສິນເຊື່ອຂອງທ່ານ ເຊິ່ງຈະຫ້າມບໍ່ໃຫ້ອົງການລາຍງານສິນເຊື່ອ

ເປີດເຜີຍລາຍງານສິນເຊື່ອຂອງທ່ານໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບການອະນຸຍາດຈາກທ່ານ. ນີ້
ຈະຫ້າມບໍ່ໃຫ້ມີການເປີດບັນຊີໃໝ່ໂດຍນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນຂອງທ່ານ. ກະລຸນາຮັບ
ຊາບວ່າການຮ້ອງຂໍເອົາການລະງັບເພື່ອຄວາມປອດໄພອາດຈະເຮັດໃຫ້ຊັກຊ້າ, ລົບ
ກວນ ຫຼືຂັດຂວາງການອະນຸມັດຢ່າງທ່ວງທັນເວລາຕໍ່ກັບການຮ້ອງຂໍຕ່າງໆທີ່
ທ່ານເຮັດສຳລັບເງິນກູ້ໃໝ່, ສິນເຊື່ອ, ການຈ້າງງານ, ບ່ອນຢູ່ອາໄສ ຫຼືການ
ບໍລິການອື່ນ. ຂໍ້ມູນລະອຽດກ່ຽວກັບການຮ້ອງຂໍການລະງັບເພື່ອຄວາມປອດໄພ
ແມ່ນຕິດຄັດມານໍານີ້.

ຮັບເອົາຂໍການບໍລິການປົກປ້ອງຕົວຕົນໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າ. Anthem ໄດ້ສະເໜີ
ໃຫ້ທ່ານການບໍລິການຕິດຕາມສິນເຊື່ອໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າຈາກ AllClear ID ເພື່ອ
ຊ່ວຍຄົ້ນຫາການໃຊ້ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານໃນທາງທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງທີ່
ເປັນໄປໄດ້. ທ່ານຕ້ອງລົງທະບຽນສໍາລັບ AllClear ID PRO ເພື່ອຮັບເອົາການ
ບໍລິການເຫຼົ່ານີ້. ເພື່ອລົງທະບຽນສຳລັບ AllClear ID PRO, ທ່ານຈໍາເປັນຕ້ອງ
ສະໜອງຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານໃຫ້ AllClear ID. ທ່ານບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງຈ່າຍ
ຫຍັງໃນການລົງທະບຽນ ຫຼືການໃຊ້ການບໍລິການຕິດຕາມສິນເຊື່ອທີ່ມີໃຫ້
ແກ່ທ່ານ. ເພື່ອຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບການບໍລິການເຫຼົ່ານີ້
ຫຼືລົງທະບຽນ, ໃຫ້ເຂົ້າຫາ https://anthem.allclearid.com/ ຫຼືໂທຫາ 877-263-7995.
Anthem ຍັງສະໜອງໃຫ້ທ່ານການບໍລິການແກ້ໄຂການລັກຂໍ້ມູນລະບຸຕົວຕົນໂດຍ
ບໍ່ເສຍຄ່າຈາກ AllClear ID ເພື່ອຊ່ວຍທ່ານໃນກໍລະນີທີ່ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງ
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ທ່ານຖືກນໍາໃຊ້ໃນທາງທີ່ຜິດ ຫຼືຂໍ້ມູນລະບຸຕົວຕົນຂອງທ່ານຖືກລັກ.
ທ່ານບໍ່ໍຈໍາເປັນຕ້ອງລົງທະບຽນສຳລັບການບໍລິການເຫຼົ່ານີ້ລ່ວງໜ້າ.
ເພື່ອໃຊ້ການບໍລິການເຫຼົ່ານີ້, ໂທຫາ 1-877-263-7995 ເພື່ອໂອ້ລົມກັບຜູ້
ສືບສວນທີ່ສາມາດຊ່ວຍທ່ານໄດ້ໂດຍບໍ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃດໆຕໍ່ກັບທ່ານ.
ສິດທິຂອງທ່ານ. ອີງຕາມກົດໝາຍລັດ Massachusetts, ທ່ານມີສິດໄດ້ຮັບທຸກລາຍ
ງານຕໍາຫຼວດທີ່ຍື່ນໃນລັດ Massachusetts ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເຫດການນີ້.
(ຈົ່ງຮັບຊາບວ່າພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ຍື່ນລາຍງານຕໍາຫຼວດໃນລັດ Massachusetts ໃນເວລາ
ນີ້ເທື່ອ). ຖ້າທ່ານແມ່ນຜູ້ເຄາະຮ້າຍຂອງການລັກຂໍ້ມູນລະບຸຕົວຕົນ, ທ່ານ
ຍັງມີສິດຍື່ນລາຍງານຕໍາຫຼວດ ແລະຂໍເອົາສຳເນົາຂອງມັນ.
ພວກເຮົາຂໍອະໄພທີ່ສິ່ງນີ້ເກີດຂຶ້ນ. ພວກເຮົາດຳເນີນການກັບການຮັກສາຄວາມ
ລັບຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງສະມາຊິກຂອງພວກເຮົາຢ່າງຈິງຈັງ. ຖ້າທ່ານມີຄໍາຖາມ
ໃດໆ, ທ່ານສາມາດຕິດຕໍ່ຫາ Anthem ທີ່ເບີ 1-877-263-7995 ຫຼື TTY/TDD 1-800-8552880. Anthem ຍັງໄດ້ສ້າງເວັບໄຊທ໌ (www.anthemfacts.com) ບ່ອນທີ່ທ່ານສາມາດເຂົ້າ
ໄປເບິ່ງເພື່ອຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບການແຮັກຂໍ້ມູນ ແລະການບໍລິການ
ປົກປ້ອງຂໍ້ມູນລະບຸຕົວຕົນທີ່ມີໃຫ້ແກ່ທ່ານ.

ດ້ວຍຄວາມຮັກແພງ,

UniCare Life & Health Insurance Company
ໃນນາມແຜນປະກັນ Children’s Medical Security Plan

ສໍາລັບຜູ້ຢູ່ອາໄສໃນລັດ Massachusetts
ວິທີວາງການລະງັບເພື່ອຄວາມປອດໄພໃສ່ລາຍງານສິນເຊື່ອຂອງທ່ານ.
ເພື່ອວາງການລະງັບເພື່ອຄວາມປອດໄພໃສ່ລາຍງານສິນເຊື່ອຂອງທ່ານ, ທ່ານຕ້ອງ
ສົ່ງຄໍາຮ້ອງເປັນລາຍລັກອັກສອນຫາ ແຕ່ລະອົງການ ໃນສາມອົງການລາຍງານສິນເຊື່ອ
ຕົ້ນຕໍ. ອົງການເຫຼົ່ານີ້ມີຄື Equifax (www.equifax.com); Experian
(www.experian.com); ແລະ TransUnion (www.transunion.com). ສົ່ງຄໍາຮ້ອງຂອງທ່ານທາງ
ໄປສະນີປົກກະຕິ, ໄປສະນີແບບລົງທະບຽນ ຫຼືແບບດ່ວນຂ້າມຄືນຫາທີ່ຢູ່ລຸ່ມ
ນີ້.
Equifax Security Freeze
P.O. Box 105788
Atlanta, GA 30348
Experian Security Freeze
P.O. Box 9554
Allen, TX 75013
Trans Union Security Freeze Fraud Victim Assistance Department
P.O. Box 6790
Fullerton, CA 92834
ເພື່ອຮ້ອງຂໍເອົາການລະງັບເພື່ອຄວາມປອດໄພ, ທ່ານຈໍາເປັນຕ້ອງລວມເອົາຂໍ້
ມູນຕໍ່ໄປນີ້ໃນຄໍາຮ້ອງຂອງທ່ານ:
1. ຊື່ເຕັມຂອງທ່ານ (ລວມທັງອັກສອນທຳອິດຂອງຊື່ກາງ ເຊັ່ນວ່າ Jr., Sr., II, III,
ແລະອື່ນໆ)
2. ໝາຍເລກປະກັນສັງຄົມຂອງທ່ານ
3.

ວັນເດືອນປີເກີດຂອງທ່ານ

4. ຖ້າທ່ານໄດ້ມີການຍ້າຍທີ່ຢູ່ໃນຫ້າປີຜ່ານມາ, ທີ່ຢູ່ຕ່າງໆບ່ອນທີ່
ທ່ານເຄີຍອາໄສຢູ່ໃນຕະຫຼອດຫ້າປີຜ່ານມາ.
5. ຫຼັກຖານສະແດງທີ່ຢູ່ປະຈຸບັນ ເຊັ່ນວ່າ ໃບບິນສາທາລະນຸປະໂພກ ຫຼືບິນ
ໂທລະສັບປະຈຸບັນ
6. ສຳເນົາທີ່ສາມາດອ່ານໄດ້ຂອງບັດປະຈໍາຕົວທີ່ລັດຖະບານອອກໃຫ້ (ໃບຂັບ
ຂີ່ ຫຼືບັດປະຈໍາຕົວທີ່ລັດອອກໃຫ້, ບັດປະຈໍາຕົວທະຫານ ແລະອື່ນໆ)
7. ຖ້າທ່ານແມ່ນຜູ້ເຄາະຮ້າຍຂອງການລັກຂໍ້ມູນລະບຸຕົວຕົນ, ສໍາເນົາລາຍ
ງານຕໍາຫຼວດ, ລາຍງານການສືບສວນ, ຫຼື ການຮ້ອງຮຽນຫາໜ່ວຍງານບັງຄັບໃຊ້
ກົດໝາຍກ່ຽວກັບການລັກຂໍ້ມູນລະບຸຕົວຕົນ.

ສໍາລັບຜູ້ຢູ່ອາໄສໃນລັດ Massachusetts
8. ຖ້າທ່ານບໍ່ແມ່ນຜູ້ເຄາະຮ້າຍຂອງການລັກຂໍ້ມູນລະບຸຕົວຕົນ, ໃຫ້ລວມ
ເອົາການຈ່າຍເງິນທາງໃບເຊັກ, ຄໍາສັ່ງຈ່າຍເງິນ ຫຼືບັດເຄຣດິດ (Visa,
MasterCard, American Express ຫຼື Discover ເທົ່ານັ້ນ). ຢ່າສົ່ງເງິນສົດຜ່ານ
ໄປສະນີ.
ອົງການລາຍງານສິນເຊື່ອຈະວາງການລະງັບເພື່ອຄວາມປອດໄພໃສ່ລາຍງານສິນເຊື່ອຂອງ
ທ່ານພາຍໃນສາມວັນເຮັດວຽກຫຼັງຈາກທີ່ພວກເຂົາໄດ້ຮັບຄໍາຮ້ອງຂໍຂອງທ່ານ. ພາຍ
ໃນຫ້າວັນເຮັດວຽກ, ພວກເຂົາຈະສົ່ງຈົດໝາຍຫາທ່ານເພື່ອຢືນຢັນການລະງັບເພື່ອ
ຄວາມປອດໄພ. ພວກເຂົາຈະເອົາລະຫັດປະຈໍາຕົວ (PIN) ຫຼືລະຫັດຜ່ານທີ່ບໍ່ຄືໃຜ
ຫຼືທັງສອງຢ່າງ ໃຫ້ທ່ານ ເຊິ່ງທ່ານຈະຈໍາເປັນຕ້ອງມີເພື່ອລົບລ້າງ ຫຼືຍົກ
ເລີກຊົ່ວຄາວການລະງັບເພື່ອຄວາມປອດໄພນັ້ນ.
ທ່ານອາດຈະຕ້ອງການຍົກເລີກການລະງັບເພື່ອຄວາມປອດໄພເປັນການຊົ່ວຄາວເພື່ອ
ອະນຸຍາດໃຫ້ໜ່ວຍງານ ຫຼືບຸກຄົນສະເພາະເຂົ້າເຖິງລາຍງານສິນເຊື່ອຂອງທ່ານ.
ເພື່ອຍົກເລີກຊົ່ວຄາວການລະງັບເພື່ອຄວາມປອດໄພ, ໃຫ້ໂທ ຫຼືສົ່ງຄໍາຮ້ອງ
ເປັນລາຍລັກອັກສອນທາງໄປ ສະນີຫາສາມອົງການລາຍງານສິນເຊື່ອດັ່ງກ່າວ. ໃຫ້ລວມ
ເອົາຊື່, ທີ່ຢູ່ ແລະໝາຍເລກປະກັນສັງຄົມຂອງທ່ານ ແລະ ລະຫັດ PIN ຫຼືລະຫັດ
ຜ່ານທີ່ພວກເຂົາເອົາໃຫ້ທ່ານ. ນອກນັ້ນ ໃຫ້ບອກໜ່ວຍງານ ຫຼືບຸກຄົນທີ່
ທ່ານຕ້ອງການໃຫ້ເຂົ້າເຖິງລາຍງານສິນເຊື່ອ ຫຼື ໄລຍະເວລາສະເພາະທີ່ທ່ານ
ຕ້ອງການໃຫ້ເປີດເຜີຍລາຍງານສິນເຊື່ອ. ອົງການລາຍງານສິນເຊື່ອຈະຍົກເລີກການ
ລະງັບເພື່ອຄວາມປອດໄພພາຍໃນສາມວັນເຮັດວຽກຫຼັງຈາກທີ່ພວກເຂົາໄດ້ຮັບຄໍາ
ຮ້ອງຂອງທ່ານສຳລັບໜ່ວຍງານ ຫຼືບຸກຄົນທີ່ທ່ານແຈ້ງບອກ ຫຼືສຳລັບໄລຍະເວລາ
ທີ່ທ່ານລະບຸໄວ້. ເພື່ອລົບລ້າງການລະງັບເພື່ອຄວາມປອດໄພ,ໃຫ້ສົ່ງຄໍາຮ້ອງ
ເປັນລາຍລັກອັກສອນທາງໄປສະນີຫາແຕ່ລະອົງການໃນສາມອົງການລາຍງານສິນ
ເຊື່ອດັ່ງກ່າວ. ໃຫ້ລວມເອົາຊື່, ທີ່ຢູ່ ແລະໝາຍເລກປະກັນສັງຄົມ ແລະ ລະຫັດ
PIN ຫຼືລະຫັດຜ່ານທີ່ພວກເຂົາເອົາໃຫ້ທ່ານ. ພວກເຂົາຈະລົບລ້າງການລະງັບ
ເພື່ອຄວາມປອດໄພພາຍໃນສາມວັນເຮັດວຽກຫຼັງຈາກທີ່ພວກເຂົາໄດ້ຮັບຄໍາຮ້ອງຂໍ
ຂອງທ່ານ.
ຖ້າທ່ານແມ່ນຜູ້ເຄາະຮ້າຍຂອງການລັກຂໍ້ມູນລະບຸຕົວຕົນ, ແລະທ່ານສະໜອງລາ
ຍງານຕໍາຫຼວດທີ່ຖືກຕ້ອງໃຫ້ອົງການລາຍງານສິນເຊື່ອ, ອົງການບໍ່ສາມາດຄິດ
ຄ່າບໍລິການຈາກທ່ານສຳລັບການວາງ, ຍົກເລີກຊົ່ວຄາວ ຫຼືລົບລ້າງການລະງັບ
ເພື່ອຄວາມປອດໄພ. ໃນທຸກສະພາບການອື່ນ, ອົງການລາຍງານສິນເຊື່ອອາດຈະຄິດຄ່າ
ບໍລິການສູງສຸດບໍ່ເກີນ $5.00 ໃນການວາງ, ຍົກເລີກຊົ່ວຄາວ ຫຼືລົບລ້າງຢ່າງ
ຖາວອນການລະງັບເພື່ອຄວາມປອດໄພ.

