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นโยบายความเป็นส่วนตวั 

1.       บทน ำ 

  

1.1 ขอตอ้นรบัสู่ Esrith แพลตฟอรม์ที่ด  ำเนินกำรโดย บริษัท อีเอสอำรไ์อ (ประเทศไทย) จ ำกัดและบริษัทในกลุ่มและ
บริษัทในเครือ (เรียกแยกและเรยีกรวมกนัวำ่ “Esri”, “เรำ”, “พวกเรำ” หรือ “ของเรำ”) Esri มีหนำ้ที่รบัผิดชอบภำยใต้
กฎหมำยและขอ้บงัคบัควำมเป็นสว่นตวัที่บงัคบัใช ้(“กฎหมำยเก่ียวกบักำรคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล”) อย่ำงจรงิจงั 
และยึดมั่นต่อกำรเคำรพสิทธิและใหค้วำมส ำคญัเก่ียวกับควำมเป็นส่วนตวัของผูใ้ชเ้ว็บไซต์  Esrith ทัง้หมด (เรียก
รวมกันว่ำ “ไซต”์) (เรำเรียกไซตแ์ละบริกำรที่เรำมอบใหด้งัที่ระบุไวใ้นไซตข์องเรำโดยรวมว่ำ “บริกำร”) และ “ผูใ้ช”้ 
หมำยถึง ผูใ้ชท้ี่มีบญัชีซึง่ไดล้งทะเบียนกบัเรำและใชไ้ซต ์(เรยีกแยกและเรยีกรวมกนัวำ่ “ผูใ้ช”้ “คณุ” หรอื “ของคณุ”) 
เรำตระหนกัถึงควำมส ำคญัของขอ้มลูสว่นบคุคลที่คณุมอบใหแ้ก่เรำ และเช่ือว่ำเรำมีหนำ้ที่รบัผิดชอบในกำรจดักำร 
ปกป้อง และด ำเนินกำรขอ้มูลส่วนบคุคลของคณุอย่ำงเหมำะสม นโยบำยควำมเป็นส่วนตวันี ้(“นโยบำยควำมเป็น
สว่นตวั” หรือ “นโยบำย”) ไดร้บักำรออกแบบมำเพื่อช่วยใหค้ณุเขำ้ใจเก่ียวกบัวิธีที่เรำเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย และ/
หรือด ำเนินกำรขอ้มลูสว่นบคุคลที่คณุมอบใหแ้ก่เรำและ/หรือขอ้มูลของคณุที่เรำครอบครองไม่ว่ำจะในปัจจุบนัหรือ
อนำคต รวมทัง้ยงัเป็นขอ้มลูประกอบกำรตดัสินใจก่อนที่คณุจะใหข้อ้มลูสว่นตวัใดๆ แก่เรำ โปรดอ่ำนนโยบำยควำม
เป็นส่วนตวันีโ้ดยละเอียด หำกคุณมีขอ้สงสยัเก่ียวกับขอ้มูลเหล่ำนีห้รือขอ้ปฏิบตัิว่ำดว้ยควำมเป็นส่วนตวัของเรำ 
โปรดดสูว่นของหวัขอ้ “มีค  ำถำม ขอ้กงัวล หรือค ำรอ้งเรียนใช่หรือไม่ โปรดติดต่อเรำ” ในตอนทำ้ยของนโยบำยควำม
เป็นสว่นตวันี ้

  

1.2     “ขอ้มลูสว่นบคุคล” หมำยถึง ขอ้มลูเก่ียวกบับคุคลซึง่ท ำใหส้ำมำรถระบตุวับคุคลนัน้ได ้ไมว่ำ่ทำงตรงหรอืทำงออ้ม แตไ่ม่

รวมถึงขอ้มลูของผูถ้ึงแก่กรรมโดยเฉพำะ 

  

1.3 ในกำรใชบ้ริกำร เยี่ยมชมไซต ์และ/หรือเขำ้ถึงบริกำร คุณไดร้บัทรำบและตกลงว่ำคณุยอมรบัขอ้ปฏิบตัิ ขอ้ก ำหนด 
และ/หรอืนโยบำยที่ก ำหนดไวใ้นนโยบำยควำมเป็นสว่นตวันี ้และคณุ ยินยอมใหเ้รำเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย และ/หรอื
ด ำเนินกำรขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุดงัที่ระบุไวใ้นนโยบำยควำมเป็นสว่นตวันี ้หำกคณุไม่ยินยอมใหเ้รำด ำเนินกำร
ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณดังที่ระบุไว้ในนโยบำยควำมเป็นส่วนตัวนี ้โปรดอย่ำใช้บริกำรหรือเข้ำถึงไซตห์ำกเรำ
เปลีย่นแปลงนโยบำยควำมเป็นสว่นตวัของเรำ เรำจะโพสตก์ำรเปลีย่นแปลงดงักลำ่วหรือนโยบำยควำมเป็นสว่นตวัที่
แกไ้ขบนไซต ์เรำขอสงวนสิทธ์ิในกำรแกไ้ขนโยบำยควำมเป็นส่วนตวันีใ้นทุกเมื่อโดยอำจแจง้หรือไม่ไดแ้จง้ใหคุ้ณ
ทรำบก็ตำม 
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2.        Esri จะเก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลเมื่อใด  

2.1      เรำจะ/อำจเก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุเมื่อ: 

(ก) เมื่อคณุไดเ้ขำ้ถึงและ/หรอืใชบ้รกิำรหรอืไซตข์องเรำ หรอืลงทะเบียน 

(ข) เมื่อคณุสง่แบบฟอรม์ รวมถึงแตไ่มจ่ ำกดัเพียง แบบฟอรม์กำรสมคัรหรอืแบบฟอรม์อื่นๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัผลติภณัฑแ์ละ
บรกิำรของเรำ ไมว่ำ่จะแบบออนไลนห์รอืแบบฟอรม์เป็นเอกสำร 

(ค) เมื่อคุณท ำขอ้ตกลงใดๆ หรือใหเ้อกสำรหรือขอ้มลูอื่นใดที่เก่ียวขอ้งกบักำรติดต่อระหว่ำงคณุกบัเรำ หรือเมื่อคณุใช้
ผลติภณัฑแ์ละบรกิำรของเรำ 

(ง)  เมื่อคุณติดต่อกับเรำ เช่น ผ่ำนทำงโทรศพัท ์(ซึ่งจะไดร้บักำรบนัทึก) จดหมำย แฟกซ ์กำรประชุมแบบเห็นหนำ้กนั 
แพลตฟอรม์สือ่ทำงสงัคม และอีเมล 

(จ) เมื่อคณุใชบ้ริกำรทำงอิเล็กทรอนิกส ์หรือติดต่อกบัเรำผ่ำนไซตห์รือใชบ้ริกำร ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ำกดัเพียง กำรใชผ้่ำน
คกุกี ้ซึง่เรำอำจปรบัใชเ้มื่อคณุใชบ้รกิำรหรอืเขำ้ถึงไซต ์

(ฉ)          เมื่อคณุด ำเนินธุรกรรมผำ่นบรกิำรของเรำ 

(ช)          เมื่อคณุใหค้วำมคิดเห็นหรอืค ำรอ้งเรยีนแก่เรำ 

(ซ)          เมื่อคุณลงทะเบียน เขำ้ท ำสญัญำ และ/หรือเขำ้ร่วมในกำรแข่งขัน และ/หรือกิจกรรมส่งเสริมกำรขำยซึ่งรวมถึง
กิจกรรมสง่เสรมิกำรขำยรว่มกบัหุน้สว่นและ/หรอืบรษัิทในกลุม่ของเรำ 

(ญ) เมื่อคณุเขำ้เยี่ยมชมหรอืใชเ้ว็บไซตแ์ละแอปพลเิคชั่นของหุน้สว่นหรอืบรษัิทในกลุม่ของเรำ 

(ฏ) เมื่อคณุเขำ้เยี่ยมชมหรอืใชเ้ว็บไซตแ์ละแอปพลเิคชั่นของบคุคลภำยนอกที่ใช ้และ/หรอื เก่ียวขอ้งกบับรกิำรของเรำ 

(ฏ) เมื่อคณุเช่ือมต่อบญัชีของคณุกบัเว็บไซตห์รือแอปพลิเคชั่นของบคุคลภำยนอก แก่บญัชีผูใ้ชข้องคณุกบัเรำผ่ำนทำง
ไซต ์หรอื 

(ฐ) เมื่อคณุสง่ขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุใหแ้ก่เรำดว้ยเหตผุลใดก็ตำม 

(ฑ) เมื่อคณุลงทะเบียนเขำ้รว่มงำนสมัมนำ  

นโยบำยดงักลำ่วขำ้งตน้ไมไ่ดอ้ำ้งไวโ้ดยละเอียดถ่ีถว้นและเป็นเพียงตวัอยำ่งทั่วไปเมื่อเรำเก็บรวบรวมข้อมลูสว่นบคุคลเก่ียวกบั
คณุ  

2.2 เรำอำจเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย และ/หรอืด ำเนินกำรขอ้มลูนีเ้พื่อวตัถปุระสงคต์ำ่งๆ (ดงัที่ก ำหนดไวด้ำ้นลำ่ง) 
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3.      Esri จะเก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลใดไวบ้ำ้ง 

3.1    ขอ้มลูสว่นบคุคลที่ Esri อำจเก็บรวบรวมนัน้จะรวมถึงแตไ่มจ่ ำกดัเพียง: 

•        ช่ือ 

•        ที่อยูอ่ีเมล 

•        ที่อยูต่ำมบตัรประชำชนหรอืพำสปอรต์ 

•        ที่อยูส่  ำหรบัเรยีกเก็บเงิน 

•        รำยละเอียดบญัชีธนำคำรและขอ้มลูกำรช ำระเงิน 

•        หมำยเลขติดตอ่ 

•        หมำยเลขบตัรประชำชนหรอืหมำยเลขพำสปอรต์ 

•        ที่อยูอ่ินเทอรเ์น็ตโปรโตคอล (IP) 

•         ขอ้มลูอื่นใดเก่ียวกบัผูใ้ชเ้มื่อผูใ้ชล้งทะเบียนเขำ้ใชบ้รกิำรหรอืไซตข์องเรำ และเมื่อผูใ้ชใ้ชบ้รกิำรหรอืไซต ์         

           รวมถึงขอ้มลูที่เก่ียวกบัวิธีกำรใชบ้รกิำรหรอืไซตข์องผูใ้ช ้

•          ขอ้มลูจำกหรอืเก่ียวกบัอปุกรณท์ี่คณุเขำ้ถึงบรกิำรของเรำ และ/หรอืไซต ์

•         รำยละเอียดบญัชีของคณุกบัเว็บไซตห์รอืแอปพลเิคชั่นของบคุคลภำยนอกที่คณุไดเ้ช่ือมตอ่บญัชีผูใ้ชข้องคณุ 

           กบัเรำผำ่นทำงไซต ์

•          ขอ้มลูสว่นบคุคลที่คณุอำจใหแ้ก่เรำผำ่นทำงไซต ์ 

3.2 ตำมที่ระบใุนขอ้ 2 เรำอำจไดร้บัขอ้มลูเก่ียวกบัคณุและกิจกรรมของคณุที่อยูบ่นและไม่อยูบ่นแพลตฟอรม์ Esrith จำก
บรษัิทในกลุม่และ/หรอืหุน้สว่นซึง่เป็นบคุคลภำยนอก เช่น ขอ้มลูจำกบรษัิทในกลุม่และ/หรอืหุน้สว่นท่ีเรำรว่มกนัเสนอ
บริกำรและ/หรือรำยกำรสง่เสริมกำรขำย หรือจำกผูโ้ฆษณำเก่ียวกบัประสบกำรณห์รือกำรติดตอ่ของคณุกบัพวกเขำ 
รวมถึงขอ้มลูเก่ียวกบัเว็บไซตแ์ละแอปพลเิคชั่นท่ีคณุเขำ้เยี่ยมชม   

3.3        หำกคณุไมป่ระสงคใ์หเ้รำ เก็บรวบรวม ขอ้มลู/ขอ้มลูสว่นบคุคลดงัที่กลำ่วมำขำ้งต้น คณุอำจยกเลกิไดท้กุเมื่อผำ่นทำง
ไซตห์รือโดยกำรแจง้ควำมประสงคใ์หเ้จำ้หนำ้ที่คุม้ครองขอ้มลูของเรำทรำบเป็นลำยลกัษณอ์กัษร คณุสำมำรถอ่ำน
ขอ้มลูเพิ่มเติมเก่ียวกบักำรยกเลกิไดท้ี่สว่นดำ้นลำ่งในหวัขอ้ “วิธีที่คณุสำมำรถยกเลกิ ลบ รอ้งขอกำรเขำ้ถึง หรอืแกไ้ข
ขอ้มลูที่คณุใหแ้ก่เรำ” อยำ่งไรก็ตำม โปรดจ ำไวว้ำ่กำรยกเลกิกำรเก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลหรอืถอนควำมยินยอม
ในกำรเก็บรวบรวม ใช ้แบง่ปัน หรอืด ำเนินกำรขอ้มลูสว่นบคุคลของคุณกบัเรำนัน้อำจสง่ผลตอ่กำรใชบ้รกิำรของคณุ  
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3.4  เมื่อคณุใชแ้อปพลิเคชนั เว็บไซตห์รือบริกำรอื่นของบคุคลภำยนอกที่ใชห้รอืรวมกบับริกำรของเรำ บคุคลภำยนอกนัน้
อำจรบัขอ้มลูเก่ียวกบัสิง่ที่คณุโพสตห์รอืแบง่ปัน 

  

4.           กำรดเูว็บเพจ 

ในกำรเขำ้ถึงเว็บไซตส์ว่นใหญ่ดว้ยอปุกรณข์องคณุ อปุกรณข์องคณุจะสง่ขอ้มลูซึง่อำจมีขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุซึง่
จะถกูบนัทึกไวโ้ดยเซิรฟ์เวอรข์องเว็บเมื่อคณุเรียกดเูว็บของเรำ ซึ่งโดยทั่วไปจะรวมถึงแต่ไม่จ ำกดัเพียง ที่อยู่ IP ของ
คอมพิวเตอร ์ระบบปฏิบตัิกำร ช่ือ/เวอรช์ันของเบรำวเ์ซอร ์เว็บเพจที่อำ้ง หนำ้ที่รอ้งขอ วนัที่/เวลำ และบำงครัง้อำจ
รวมถึง "คกุกี"้ (ซึ่งคณุสำมำรถปิดใชง้ำนไดโ้ดยก ำหนดลกัษณะอปุกรณข์องคณุ) เพื่อช่วยใหไ้ซตจ์ดจ ำกำรเขำ้ชมครัง้
ลำ่สดุของคณุ เมื่อคณุเขำ้สูร่ะบบ ขอ้มลูนีจ้ะเช่ือมโยงกบับญัชีผูใ้ชข้องคณุ นอกจำกนีข้อ้มลูนีจ้ะน ำไปใชใ้นเชิงสถิติที่
ไมร่ะบช่ืุอเพื่อช่วยใหเ้รำท ำควำมเขำ้ใจเก่ียวกบัวิธีที่ผูเ้ยี่ยมชมใชง้ำนไซตข์องเรำ 

 

5.           คกุกี ้

5.1 เรำอำจมีกำรใช ้“คกุกี”้ หรอืคณุลกัษณะอื่นๆ ในบำงครำวเพื่อช่วยใหเ้รำหรอืบคุคลภำยนอกสำมำรถเก็บรวบรวมหรอื
แบ่งปันขอ้มลู เพื่อช่วยเรำปรบัปรุงไซตแ์ละบริกำรที่เรำน ำเสนอ หรือช่วยใหเ้รำมอบบริกำรและคณุลกัษณะใหม่ๆ  ได ้
“คกุกี”้ คือตวัระบตุำ่งๆ ที่เรำสง่ไปยงัอปุกรณข์องคณุ เพื่อช่วยใหเ้รำสำมำรถจดจ ำอปุกรณข์องคณุ และบอกเก่ียวกบั
วิธีและเวลำในกำรใชห้รอืเยีย่มชมบรกิำรหรอืไซต ์จ ำนวนผูใ้ช ้และเพื่อติดตำมควำมเคลือ่นไหวภำยในไซตข์องเรำ เรำ
อำจเช่ือมโยงขอ้มลูคกุกีก้บัขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุ นอกจำกนี ้คกุกีย้งัเช่ือมโยงกบัขอ้มลูเก่ียวกบัรำยกำรท่ีคณุเลอืก
ซือ้และบญัชีรำยช่ือสินคำ้ที่คณุเขำ้ไปชมดว้ย ตวัอย่ำงเช่น เรำใชข้อ้มลูนีเ้พื่อติดตำมขอ้มลูเก่ียวกบัรถเข็นสินคำ้ของ
คณุ นอกจำกนี ้ยงัมีกำรใชค้กุกีเ้พื่อมอบเนือ้หำที่เหมำะสมกบัควำมสนใจของคณุโดยเฉพำะ และเพื่อตรวจสอบกำร
ใชง้ำนไซต ์

5.2 คุณอำจปฏิเสธกำรใชคุ้กกีไ้ดโ้ดยเลือกกำรตัง้ค่ำที่เหมำะสมในอุปกรณข์องคุณ อย่ำงไรก็ดี โปรดจ ำไวว้่ำหำกคณุ
ปฏิเสธกำรใชค้กุกี ้คณุอำจไมส่ำมำรถใชฟั้งกช์นักำรท ำงำนของไซตห์รอืบรกิำรไดอ้ยำ่งเต็มที่ 

  

6.       กำรดแูละดำวนโ์หลดเนือ้หำและโฆษณำ 

เมื่อคณุท่องเว็บเพจตำ่งๆ โดยใชอ้ปุกรณข์องคณุ ขณะที่คณุเขำ้ชมเนือ้หำและโฆษณำและเขำ้ใชง้ำนซอฟตแ์วรอ์ื่นๆ  
บน ไซตข์องเรำหรือผ่ำนบริกำร ขอ้มูลเดียวกันส่วนใหญ่จะถกูส่งมำถึงเรำ (รวมถึงแต่ไม่จ ำกัดเพียงที่อยู่  IP ระบบ 
ปฏิบตัิกำร ฯลฯ) แตแ่ทนที่จะสง่กำรเขำ้ชมหนำ้ตำ่งๆ ของคณุ คอมพิวเตอรจ์ะสง่ขอ้มลูเก่ียวกบัเนือ้หำ กำรโฆษณำที่
ด ูและ/หรอืซอฟตแ์วรท์ี่ติดตัง้โดยบรกิำรและเว็บไซตแ์ละเวลำใหแ้ก่เรำ 
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7.           ชมุชนและกำรสนบัสนนุ 

7.1 เรำใหก้ำรสนบัสนนุดำ้นกำรบริกำรลกูคำ้ผ่ำนอีเมลและแบบฟอรม์ควำมคิดเห็น เพื่อใหก้ำรสนบัสนนุลกูคำ้ เรำจะขอ
ที่อยู่อีเมลและหมำยเลขติดต่อของคณุ เรำใชเ้พียงขอ้มลูที่ไดร้บัจำกลกูคำ้ที่ขอรบักำรสนบัสนุน รวมถึ งแต่ไม่จ ำกดั
เพียง ท่ีอยูอ่ีเมล ส ำหรบักำรบรกิำรสนบัสนนุลกูคำ้ และเรำจะไมส่ง่หรอืแบง่ปันขอ้มลูนีก้บับคุคลภำยนอก 

  

8.       กำรส ำรวจ 

บำงครัง้ เรำอำจรอ้งขอขอ้มลูจำกผูใ้ชผ้่ำนกำรส ำรวจตำ่งๆ กำรเขำ้รว่มในกำรส ำรวจเหลำ่นีข้ึน้อยู่กบัควำมสมคัรใจ
ทัง้สิน้ ดงันัน้คณุจึงสำมำรถเลือกไดว้่ำจะเปิดเผยขอ้มลูของคณุแก่เรำหรือไม่ ขอ้มลูที่รอ้งขออำจรวมถึงแต่ไม่จ ำกดั
เพียง ขอ้มลูกำรติดตอ่ (ไดแ้ก่ ที่อยูอ่ีเมล) และขอ้มลูทำงประชำกรศำสตร ์(ไดแ้ก่ ควำมสนใจ หรอืระดบัอำย)ุ ขอ้มลูที่
ไดจ้ำกกำรส ำรวจนีจ้ะน ำมำใชเ้พื่อตรวจสอบและปรบัปรุงกำรใชง้ำนและควำมพงึพอใจในกำรบรกิำร และจะไมถ่กูสง่
ใหแ้ก่บคุคลภำยนอก ยกเวน้ ผูร้บัจำ้งที่ช่วยเรำในกำรบรหิำรจดักำรและด ำเนินกำรส ำรวจ 

  

9.     เรำมีวิธีกำรใชข้อ้มลูที่คณุใหแ้ก่เรำอยำ่งไรบำ้ง 

9.1 เรำอำจเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือด ำเนินกำรขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงคอ์ย่ำงนอ้ยหนึ่ง
วตัถปุระสงคด์งัตอ่ไปนี ้

(ก) เพื่อพิจำรณำและ/หรอืด ำเนินกำรกำรยื่นเรือ่ง/ธุรกรรมของคณุกบัเรำ 

(ข) เพื่อจดักำร ด ำเนินกำร ให ้และ/หรือบริหำรกำรใชง้ำนของคณุและ/หรือเพื่อเขำ้ถึงบริกำรและเว็บไซตข์องเรำ รวมถึง
ควำมสมัพนัธแ์ละบญัชีผูใ้ชข้องคณุกบัเรำ 

(ค)         เพื่อจดักำร ด ำเนินกำร บริหำร และจดัหำบริกำรแก่คณุ รวมถึงช่วยอ ำนวยควำมสะดวกในกำรจดัเตรียมบริกำรของ
เรำ รวมถึงแตไ่มจ่ ำกดัเพียง กำรจดจ ำควำมตอ้งกำรของคณุ 

 (ง) เพื่อตอบรบั ด ำเนินกำร จดักำร หรือท ำธุรกรรมใหเ้สร็จสมบรูณ ์และ/หรือท ำตำมกำรรอ้งขอเก่ียวกบัผลิตภณัฑแ์ละ
บริกำรของคุณ และแจ้งใหคุ้ณทรำบเก่ียวกับปัญหำดำ้นกำรบริกำรและกำรด ำเนินกำรเก่ียวกับบัญชี ที่มีควำม
ผิดปกติ 

(จ) เพ่ือบงัคบัใชเ้ง่ือนไขกำรใหบ้รกิำรหรอืขอ้ตกลงสทิธ์ิกำรใชง้ำนส ำหรบัผูใ้ชท่ี้เก่ียวขอ้ง 

(ฉ) เพ่ือปอ้งกนัควำมปลอดภยัและสทิธ์ิ ทรพัยส์นิสว่นบคุคล หรอืควำมปลอดภยัของบคุคลอ่ืน 

(ช) เพื่อระบตุวัตนและ/หรอืกำรตรวจสอบควำมถกูตอ้ง 
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(ซ) เพื่อรกัษำและควบคมุกำรอปัเดตซอฟตแ์วรแ์ละ/หรอืกำรอปัเดตอื่นๆ และใหก้ำรสนบัสนนุท่ีจ ำเป็นในบำงครำวเพื่อให้
แนใ่จวำ่บรกิำรของเรำจะเป็นไปอยำ่งรำบรืน่ 

(ฌ) เพื่อจัดกำรหรืออ ำนวยควำมสะดวกในกำรใหบ้ริกำรลกูคำ้ ปฏิบตัิตำมค ำสั่งของคุณ จัดกำรหรือตอบขอ้ซกัถำมที่
ไดร้บั (หรอือำ้งวำ่ไดร้บั) จำกคณุหรอืในนำมของคณุ 

(ญ)  เพื่อติดตอ่หรอืสือ่สำรกบัคณุผำ่นกำรโทรดว้ยเสยีง ขอ้ควำม และ/หรอืขอ้ควำมแฟกซ ์อีเมล และ/หรอืกำรสง่ไปรษณีย ์
หรือในรูปแบบอื่นใด เพื่อวัตถุประสงคใ์นกำรบริหำรและ/หรือจัดกำรควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงคุณกับเรำหรือกำรใช้
บริกำรของเรำ เช่นว่ำแต่ไม่จ ำกัดเพียง กำรสื่อสำรขอ้มูลดำ้นกำรจัดกำรที่เก่ียวเนื่องกับบริกำรของเรำกบัคุณ คณุ
รบัทรำบและยอมรบัว่ำกำรสื่อสำรดงักล่ำวของเรำนัน้อำจเป็นดว้ยวิธีกำรส่งจดหมำยโตต้อบ เอกสำรหรือกำรแจง้
ประกำศแก่คณุ ซึ่งอำจเก่ียวขอ้งกบักำรเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลของคณุบำงประกำรบนหนำ้ซอง/หีบห่อจดหมำย
ดำ้นนอก เพื่อกำรจดัสง่สิง่ดงักลำ่ว 

(ฎ)         เพื่อด ำเนินกำรศกึษำวิจยั วิเครำะห ์และพฒันำกิจกรรมตำ่งๆ (รวมถึงแตไ่มจ่ ำกดัเพียง กำรวิเครำะหข์อ้มลู กำรส ำรวจ 
กำรพฒันำผลติภณัฑแ์ละบรกิำร และ/หรอื กำรท ำแฟม้ประวตัิ) เพื่อ วิเครำะหก์ำรใชบ้รกิำร  เพื่อน ำไปปรบัปรุงบรกิำร
หรอืผลติภณัฑข์องเรำ และ/หรอืช่วยเสรมิประสบกำรณข์องลกูคำ้ 

 (ฏ) เพื่อใหส้ำมำรถตรวจสอบและท ำกำรส ำรวจและอื่นๆ เพื่อตรวจสอบขนำดและองคป์ระกอบของกลุม่เปำ้หมำยของเรำ 
และท ำควำมเขำ้ใจเก่ียวกบัประสบกำรณท์ี่ลกูคำ้ไดร้บัจำกบรกิำรของ Esri 

(ฑ) ในกรณีที่คณุใหค้วำมยินยอมใหเ้รำสง่ขอ้มลูกำรตลำดและกำรสง่เสรมิกำรขำย และเอกสำรที่เก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑ์
และ/หรอืบรกิำร (รวมถึงแตไ่มจ่ ำกดัเพียง ผลติภณัฑแ์ละ/หรือบรกิำรของบคุคลที่สำมซึง่ Esri อำจท ำงำนรว่มกนัหรือ
มีข้อผูกพันต่อกัน)  เพื่อกำรตลำดและในเรื่องดังกล่ำวนี ้โดยผ่ำนรูปแบบกำรติดต่อสื่อสำรต่ำงๆ ได้แก่ กำรส่ง
ไปรษณีย ์กำรบรกิำรตำมต ำแหนง่ที่ตัง้หรอืรูปแบบอื่นใด  ซึง่ Esri (และ/หรอืบรษัิทในเครอืหรอืบรษัิทท่ีเก่ียวขอ้ง) อำจ 
จ ำหน่ำย ท ำกำรตลำด หรือส่งเสริมกำรขำย ไม่ว่ำผลิตภณัฑห์รือบริกำรดงักล่ำวจะมีอยู่ในขณะนีห้รือจะเกิดขึน้ใน
อนำคตหรอืไมก็่ตำม  

(ฒ)  เพื่อตอบสนองต่อกระบวนกำรทำงกฎหมำย หรือปฏิบตัิตำมหรือเป็นไปตำมกฎหมำยที่บงัคับใช ้ขอ้ก ำหนดของ
ภำครฐัหรือตำมกฎขอ้บงัคบัภำยใตอ้ ำนำจกำรพิจำรณำที่เก่ียวขอ้ง รวมถึงแต่ไม่จ ำกดัเพียง กำรดแูลใหเ้ป็นไปตำม
ขอ้ก ำหนดเพื่อท ำใหก้ำรเปิดเผยขอ้มลูนัน้เป็นไปตำมขอ้ก ำหนดของกฎหมำยที่ Esri หรือบริษัทท่ีเก่ียวขอ้งหรอืบรษัิท
ในเครอืตอ้งปฏิบตัิตำม  

(ณ) เพื่อจดัท ำขอ้มลูสถิติและงำนวิจยัเพื่อกำรรำยงำนภำยในองคก์รและตำมกฎหมำย และ/หรือตำมขอ้ก ำหนดเก่ียวกบั
กำรจดัเก็บบนัทกึ 

(ด) เพื่อปฏิบตัิตำมขัน้ตอนกำรตรวจสอบประวตัิควำมเป็นมำทำงธุรกิจหรือกิจกรรมกำรคดักรองอื่นใด (รวมถึงแต่ไม่
จ ำกัดเพียง กำรตรวจสอบประวตัิควำมเป็นมำ) ซึ่งเป็นไปตำมขอ้ผูกพนัทำงกฎหมำยหรือตำมกฎขอ้บังคับ หรือ
กระบวนกำรจดักำรควำมเสีย่งของเรำซึง่กฎหมำยไดก้ ำหนดไวห้รอืที่เรำไดเ้ป็นผูน้  ำมำใช ้
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(ต) เพื่อตรวจสอบบรกิำรของเรำหรอื ธุรกิจของ Esri  

(ถ) เพื่อปอ้งกนัและตรวจสอบกำรฉอ้โกง กิจกรรมที่ผิดกฎหมำย กำรละเวน้หรอืกำรประพฤติผิด ไมว่ำ่จะเก่ียวขอ้งกบักำร
ใช้บริกำรของเรำหรือกิจกรรมอื่นใดอนัเกิดจำกควำมสมัพันธ์ของคุณกับเรำ และไม่ว่ำจะมีควำมสงสยัในสิ่งที่ได้
กลำ่วถึงขำ้งตน้หรอืไมก็่ตำม 

(ท) เพื่อจดัเก็บ โฮสต ์ส ำรองขอ้มลู (ไม่ว่ำจะเพื่อกำรกูค้ืนจำกควำมเสียหำยหรือเหตอุื่นใด) ขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุ ไม่
วำ่จะอยูใ่นหรอืนอกอ ำนำจกำรพิจำรณำ 

(ธ) เพื่อจดักำรและ/หรือช่วยอ ำนวยควำมสะดวกใหแ้ก่ธุรกรรมเก่ียวกบัทรพัยส์ินของธุรกิจหรอืธุรกรรมเก่ียวกบัทรพัยส์นิ
ของธุรกิจที่มีศกัยภำพ ซึ่งธุรกรรมดงักลำ่วเก่ียวขอ้งกบั Esri ในฐำนะผูม้ีสว่นรว่มหรือเก่ียวขอ้งกบับริษัทที่เก่ียวขอ้ง
หรือบริษัทในเครือของ Esri ในฐำนะผูม้ีส่วนร่วมเท่ำนัน้ หรือเก่ียวขอ้งกบั Esri และ/หรือบริษัทหรือบริษัทในเครือที่
เก่ียวขอ้งของ Esri อย่ำงนอ้ยหนึ่งแห่งในฐำนะผูม้ีส่วนรว่ม และอำจมีองคก์รภำยนอกที่เป็นผูม้ีส่วนรว่มในธุรกรรม
ดงักลำ่ว "ธุรกรรมเก่ียวกบัทรพัยส์ินของธุรกิจ" หมำยถึง กำรซือ้ ขำย ใหเ้ช่ำ ควบรวม กำรควบ หรือกำรซือ้กิจกำรอื่น
ใด กำรจ ำหนำ่ยจ่ำยโอนหรอืกำรใหเ้งินทนุแก่องคก์รหรอืสว่นหนึง่สว่นใดขององคก์รหรอืธุรกิจหรอืทรพัยส์นิอื่นใดของ
องคก์ร และ/หรอื 

(น) วตัถปุระสงคอ์ื่นใดที่เรำไดแ้จง้แก่คณุ ณ เวลำที่ไดร้บัควำมยินยอมจำกคณุ (รวมเรยีกวำ่ “วตัถปุระสงค”์) 

9.2 เนื่องจำกวัตถุประสงคท์ี่เรำจะเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือด ำเนินกำรขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณขึน้อยู่กับ
สถำนกำรณ์เฉพำะหนำ้ วัตถุประสงคด์งักล่ำวอำจไม่ปรำกฎในขำ้งตน้ อย่ำงไรก็ตำม เรำจะแจง้ใหคุ้ณทรำบถึง
วตัถปุระสงคด์งักลำ่ว ณ เวลำที่ขอรบัควำมยินยอมจำกคณุ เวน้แตก่ำรด ำเนินกำรขอ้มลูที่เก่ียวขอ้งโดยไมไ่ดร้บัควำม
ยินยอมจำกคณุนัน้เป็นไปตำมที่กฎหมำยเก่ียวกบักำรคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลก ำหนดไว ้

 

10.          Esri คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลของลกูคำ้อยำ่งไรบำ้ง 

เรำน ำมำตรกำรดำ้นควำมปลอดภยัต่ำงๆ มำใชเ้พื่อใหแ้น่ใจว่ำขอ้มลูส่วนบุคคลของคุณที่อยู่ในระบบของเรำนัน้มี
ควำมปลอดภัย ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูใ้ช้จะถูกเก็บไวใ้นเครือข่ำยที่มีควำมปลอดภัย และสำมำรถเขำ้ถึงไดโ้ดย
พนกังำนจ ำนวนจ ำกดัเทำ่นัน้ ซึง่จะเป็นบคุคลที่มีสทิธิพิเศษในกำรเขำ้ถึงระบบดงักลำ่ว เรำจะรกัษำขอ้มลูสว่นบคุคล
ของคณุตำมกฎหมำยเก่ียวกบักำรคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลและ/หรอืกฎหมำยอื่นท่ีเก่ียวขอ้ง ซึง่เรำจะท ำลำยหรือไม่
ระบช่ืุอขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุทนัทีที่มีเหตผุลอนัเช่ือไดว้ำ่ (i) วตัถปุระสงคข์องกำรเก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลนัน้
ไม่ตรงกบักำรรกัษำขอ้มลูสว่นบคุคลดงักลำ่วไวอ้ีกต่อไป และ ( ii) ไม่จ ำเป็นตอ้งรกัษำขอ้มลูสว่นบคุคลดงักลำ่วเพื่อ
วตัถปุระสงคท์ำงกฎหมำยหรือธุรกิจอีกต่อไป หำกคณุหยดุกำรใชง้ำนไซต ์หรือสิทธิกำรใชง้ำนไซตแ์ละ/หรือบริกำร
ของคณุสิน้สดุลง เรำอำจจดัเก็บ ใช ้และ/หรือเปิดเผยขอ้มูลสว่นบคุคลต่อไปไดต้ำมกฎหมำยเก่ียวกับกำรคุม้ครอง
ขอ้มูลส่วนบุคคลและขอ้ผูกพนัของเรำภำยใตก้ฎหมำยเก่ียวกับกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลนี ้ภำยใตก้ฎหมำยที่
บงัคบัใช ้และในกรณีที่มีความจ าเป็นตอ้งโอนยา้ย/สง่ต่อขอ้มลูสว่นบคุคล จะด าเนินการดว้ยวิธีการที่มีความมั่นคง
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ปลอดภยัเพื่อป้องกนัขอ้มลูสว่นบคุคลถกูละเมิด เรำอำจท ำลำยขอ้มูลสว่นบคุคลของคณุอย่ำงปลอดภยัโดยไม่ตอ้ง
แจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้ 

  

11.         Esri เปิดเผยขอ้มลูที่รวบรวมจำกผูเ้ยี่ยมชมใหแ้ก่บคุคลภำยนอกหรอืไม่ 

11.1     ในกำรด ำเนินธุรกิจของเรำ เรำอำจจ ำเป็นตอ้งเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุใหแ้ก่ผูใ้หบ้รกิำรซึง่เป็นบคุคลภำยนอก 
ตวัแทน และ/หรือบริษัทในเครือ หรือบริษัทที่เก่ียวขอ้งของเรำ และ/หรือบคุคลที่สำมอื่นๆ ไม่ว่ำจะมีสถำนที่ตัง้อยูใ่น
ประเทศหรือนอกประเทศ เพื่อวัตถุประสงค์ดังที่ระบุข้ำงต้นอย่ำงน้อยหนึ่งวัตถุประสงค์ ผู้ให้บริกำรซึ่งเป็น
บคุคลภำยนอก ตวัแทน และ/หรอืบรษัิทในเครอื หรอืบรษัิทท่ีเก่ียวขอ้งของเรำ และ/หรอืบคุคลภำยนอกอื่นๆ ดงักลำ่ว
นัน้อำจด ำเนินกำรขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณในนำมของเรำหรือในลกัษณะอื่นใดเพื่อวตัถุประสงคด์งัที่ระบุขำ้งตน้
อยำ่งนอ้ยหนึง่วตัถปุระสงค ์บคุคลภำยนอกดงักลำ่วรวมถึงแตไ่มจ่ ำกดัเพียง: 

(ก) บรษัิทในเครอื บรษัิทในกลุม่และบรษัิทท่ีเก่ียวขอ้งของเรำ 

(ข) ผูร้บัจำ้ง ตวัแทน ผูใ้หบ้ริกำร และบคุคลภำยนอกอื่นๆ ท่ีเรำใชเ้พื่อสนบัสนนุธุรกิจของเรำ บคุคลเหลำ่นีร้วมถึงแตไ่ม่
จ ำกัดเพียง ผูใ้หบ้ริกำรดำ้นกำรบริหำรจัดกำรหรือดำ้นอื่นๆ อนัไดแ้ก่ บริษัทรบัส่งจดหมำย บริษัทที่ใหบ้ริ กำรดำ้น
โทรคมนำคม บรษัิทท่ีใหบ้รกิำรดำ้นเทคโนโลยีสำรสนเทศ และศนูยข์อ้มลู 

(ค) ผูซ้ือ้ ผูร้บัโอนหรือผูส้ืบต ำแหน่งในกรณีควบรวมกิจกำร ถอนทุน ปรบัโครงสรำ้ง จัดระเบียบองคก์รใหม่ เลิกกิจกำร 
หรอืกำรขำยหรอืโอนสนิทรพัยบ์ำงสว่นหรอืทัง้หมดของ Esri ไมว่ำ่จะเป็นกำรด ำเนินงำนตอ่เนื่องหรอืเป็นสว่นหนึง่ของ
กำรลม้ละลำย กำรเลกิกิจกำรทัง้หมด หรอืกำรด ำเนินกำรท่ีคลำ้ยกนั ซึง่ขอ้มลูสว่นบคุคลเก่ียวกบัผูใ้ชบ้รกิำรของเรำที่ 
Esri ถือครองอยูเ่ป็นสว่นหนึง่ของสนิทรพัยท์ี่ถ่ำยโอนไป และ/หรอื 

  

11.2 เรำอำจจ ำเป็นตอ้งแบ่งปันขอ้มลูเชิงสถิติและประชำกรศำสตรเ์ก่ียวกบัผูใ้ชแ้ละกำรใชบ้ริกำรของผูใ้ชข้องเรำใหแ้ก่ผู้
จดัหำโฆษณำและกำรเขียนโปรแกรม ขอ้มลูนีจ้ะไม่รวมขอ้มูลใดๆ ที่อำจน ำไปใชเ้พื่อระบุตวัตนของคุณโดยเฉพำะ 
หรอืเพื่อคน้ขอ้มลูสว่นบคุคลเก่ียวกบัตวัคณุ 

11.3 เพื่อหลีกเลี่ยงขอ้สงสัย ในกรณีที่กฎหมำยเก่ียวกับกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลหรือกฎหมำยที่เก่ียวขอ้งอื่นๆ 
อนุญำตใหอ้งคก์ร เช่นองคก์รของเรำ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณโดยไม่ตอ้งรบัควำม
ยินยอมจำกคณุ ใหน้ ำกำรอนญุำตโดยกฎหมำยขำ้งตน้มำใชบ้งัคบัตอ่ไป 

11.4 บคุคลภำยนอกอำจปิดกัน้หรือเขำ้ถึงขอ้มลูสว่นบคุคลที่สง่ต่อไปยงัหรืออยู่ในไซตอ์ย่ำงผิดกฎหมำย เทคโนโลยีอำจ
ท ำงำนผิดปกติหรอืไมท่ ำงำนตำมที่คำดหวงั หรอืบคุคลใดอำจเขำ้ถึง ใชข้อ้มลูอยำ่งไมเ่หมำะสม หรอืใชข้อ้มลูในทำง
ที่ผิด โดยที่ไม่ไดม้ีสำเหตุมำจำกเรำ ถึงกระนัน้ก็ตำม เรำจะใช้มำตรกำรดำ้นควำมปลอดภัยที่สมเหตุสมผลเพื่อ
คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุตำมที่ก ำหนดไวภ้ำยใตก้ฎหมำยเก่ียวกบักำรคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล อย่ำงไรก็ดี 
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เรำไม่สำมำรถรบัประกนัถึงควำมปลอดภยัไดโ้ดยสิน้เชิงในกรณีที่มิอำจหลกีเลีย่งได ้เช่นว่ำแตไ่มจ่ ำกดัเพียง เมื่ อกำร
เปิดเผยขอ้มลูโดยไมไ่ดร้บัอนญุำตเกิดจำกกำรเจำะขอ้มลูที่ประสงคร์ำ้ยที่มีควำมซบัซอ้นโดยผูท้ี่ไมพ่อใจ โดยที่ไมไ่ด้
มีสำเหตมุำจำกเรำ 

  

12.       ขอ้มลูที่รวบรวมโดยบคุคลภำยนอก 

12.1    ไซต์ของเรำใช้ Google Analytics ซึ่งเป็นบริกำรวิเครำะห์เว็บที่ให้บริกำรโดย Google, Inc . (“Google”) Google 
Analytics ใชค้กุกีซ้ึง่เป็นไฟลข์อ้ควำมที่เก็บไวใ้นคอมพิวเตอรข์องคณุ เพื่อช่วยเว็บไซตว์ิเครำะหว์ิธีกำรใชง้ำนของผูใ้ช ้
ขอ้มูลที่คุกกีส้รำ้งขึน้เก่ียวกับกำรใช้งำนเว็บไซต ์(รวมถึงที่อยู่ IP ของคุณ) จะถูกส่งและจัดเก็บบนเซิรฟ์เวอร์โดย 
Google ในประเทศสหรฐัอเมริกำ Google จะใชข้อ้มูลนีเ้พื่อประเมินกำรใชง้ำนเว็บไซต ์รวบรวมรำยงำนเก่ียวกับ
กิจกรรมที่เกิดขึน้ในเว็บไซตส์  ำหรบัผูใ้หบ้รกิำรเว็บไซต ์และใหบ้รกิำรดำ้นอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้งกบักิจกรรมของเว็บไซตแ์ละ
กำรใช้งำนอินเทอรเ์น็ต Google ยังอำจส่งข้อมูลนีใ้ห้แก่บุคคลภำยนอกตำมที่กฎหมำยได้ก ำหนดไว้ หรือเมื่อ
บคุคลภำยนอกดงักลำ่วด ำเนินกำรประมวลผลขอ้มลูในนำมของ Google Google จะไมเ่ช่ือมโยงที่อยู ่IP ของคณุกบั
ขอ้มลูอื่นท่ี Google เก็บรกัษำไว ้

12.2     เรำและบคุคลภำยนอก อำจใหบ้รกิำรดำวนโ์หลดแอปพลเิคชนัซอฟตแ์วรใ์นบำงครำวเพื่อใหค้ณุสำมำรถใชบ้รกิำรหรือ
ใชง้ำนผำ่นบรกิำร แอปพลเิคชนัเหลำ่นีอ้ำจเขำ้ถึงโดยแยกกนั และอนญุำตใหบ้คุคลภำยนอกเรยีกดขูอ้มลูที่ระบตุวัตน
ของคณุ ไดแ้ก่ ช่ือ ID ผูใ้ช ้และที่อยู ่IP ของคอมพิวเตอรข์องคณุ หรอืขอ้มลูอื่นใด เช่น คกุกี ้ที่คณุอำจไดต้ิดตัง้ไวก้่อน
หนำ้นี ้หรือที่แอปพลิเคชันหรือเว็บไซตข์องบคุคลภำยนอกไดต้ิดตัง้ไว้ใหแ้ก่คณุ นอกจำกนีแ้อปพลิเคชันเหลำ่นีอ้ำจ
ขอใหค้ณุใหข้อ้มูลเพิ่มเติมแก่บคุคลภำยนอกโดยตรง ผลิตภณัฑห์รือบริกำรของบคุคลภำยนอกที่จดัหำมำผ่ำนแอป
พลิเคชันเหล่ำนีไ้ม่ใช่ผลิตภณัฑห์รือบริกำรของ Esri หรือ Esri ไม่ไดเ้ป็นผูค้วบคมุ ขอแนะน ำใหอ้่ำนขอ้ก ำหนดและ
นโยบำยอื่นๆ ที่เผยแพรโ่ดยบคุคลภำยนอกดงักลำ่วบนเว็บไซตเ์หลำ่นัน้หรอืเว็บไซตอ์ื่นๆ 

  

13.          กำรปฏิเสธควำมรบัผิดชอบเก่ียวกบัควำมปลอดภยัและไซตข์องบคุคลภำยนอก 

13.1  เรำไม่รบัประกันว่ำขอ้มูลส่วนบุคคลและ/หรือขอ้มลูอื่นที่คุณใหแ้ก่ไซตข์องบุคคลภำยนอกจะมีควำมปลอดภยั เรำน ำ
มำตรกำรดำ้นควำมปลอดภยัต่ำงๆ มำใชเ้พื่อรกัษำควำมปลอดภยัใหก้ับขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณซึ่งอยู่ในควำม
ครอบครองหรือควบคมุของเรำ ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูใ้ชจ้ะถกูเก็บไวใ้นเครือข่ำยที่มีควำมปลอดภยั และสำมำรถ
เขำ้ถึงไดโ้ดยพนกังำนจ ำนวนจ ำกดัเทำ่นัน้ ซึง่จะเป็นบคุคลที่มีสทิธิพิเศษในกำรเขำ้ถึงระบบดงักลำ่ว และตอ้งปกปอ้ง
ขอ้มลูสว่นบคุคลที่เป็นควำมลบั เมื่อคณุสง่ค ำสั่งซือ้หรอืเขำ้ถึงขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุ เรำขอเสนอใหใ้ชเ้ซิรฟ์เวอรท์ี่
มีควำมปลอดภยั ขอ้มลูสว่นบคุคลหรือขอ้มูลที่ละเอียดอ่อนทัง้หมดที่คณุใหน้ัน้จะถกูน ำไปเขำ้รหสัไวใ้นฐำนขอ้มูล
ของเรำเพื่อใหเ้ขำ้ถึงไดเ้ฉพำะตำมที่ระบขุำ้งตน้เทำ่นัน้  
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13.2       ดว้ยควำมพยำยำมที่จะเพิ่มประโยชนใ์หแ้ก่คณุ เรำอำจเลือกเว็บไซตข์องบุคคลภำยนอกต่ำงๆ ที่จะเช่ือมโยงหรือ
ติดตัง้ภำยในไซต ์เรำยงัอำจเขำ้ร่วมในกำรพฒันำแบรนดร์่วมหรือสรำ้งควำมสมัพนัธอ์ื่นใด เพื่อน ำเสนอธุรกรรมอี
คอมเมิรซ์ และ/หรอืบรกิำรและคณุลกัษณะอื่นๆ แก่ผูเ้ขำ้ชม ไซตท์ี่เช่ือมโยงเหลำ่นีจ้ะมีนโยบำยควำมเป็นส่วนตวัและ
กำรจดักำรดำ้นควำมปลอดภยัแยกต่ำงหำกแบบอิสระ แมว้่ำบคุคลภำยนอกจะมีควำมเก่ียวขอ้งกบัเรำ แต่เรำไม่มี
สิทธิในกำรควบคุมไซตท์ี่เช่ือมโยงเหล่ำนีไ้ด ้เนื่องจำกแต่ละไซตจ์ะมีขอ้ปฏิบตัิดำ้นควำมเป็นส่วนตวัและกำรเก็บ
รวบรวมขอ้มลูแยกต่ำงหำกเป็นอิสระจำกเรำ ขอ้มลูที่รวบรวมขึน้จำกหุน้สว่นที่มีแบรนดร์ว่มกบัเรำหรือเว็บไซตข์อง
บคุคลภำยนอก (แมว้ำ่จะน ำเสนอในหรอืผำ่นเว็บไซตข์องเรำ) อำจไมไ่ดร้บัมำจำกเรำ 

13.3 ดงันัน้เรำจึงไม่ตอ้งรบัผิดชอบหรือรบัผิดในเนือ้หำ กำรจดักำรดำ้นควำมปลอดภยั (หรือกำรไม่ไดร้บัควำมปลอดภยั) 
และกิจกรรมต่ำงๆ ของไซตท์ี่เช่ือมโยงเหลำ่นี ้ไซตท์ี่เช่ือมโยงเหลำ่นีม้ีไวเ้พื่อควำมสะดวกของคณุ และใหค้ณุเขำ้ใช้
งำนดว้ยควำมรบัผิดชอบของคณุเอง อย่ำงไรก็ตำม เรำตอ้งกำรปกป้องควำมสมบรูณข์องไซตแ์ละลิงกท์ี่อยูใ่นแตล่ะ
ไซตข์องเรำ และรบัฟังขอ้คิดเห็นเก่ียวกบัไซตท์ี่เช่ือมโยงเหลำ่นี ้(รวมถึงแตไ่มจ่ ำกดัเพียง หำกลงิกเ์ฉพำะไมท่ ำงำน) 

  

14.         วิธีที่คณุสำมำรถยกเลกิ ลบ รอ้งขอกำรเขำ้ถึง หรอืแกไ้ขขอ้มลูที่คณุใหแ้ก่เรำ 

14.1 กำรยกเลกิและถอนควำมยินยอม 

14.1.1 คณุอำจถอนควำมยินยอมของคณุเก่ียวกับกำรเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรือเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุซึ่งอยู่ใน     
ครอบครองหรือควบคมุของเรำได ้โดยกำรสง่อีเมลไปที่ เจำ้หนำ้ที่คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลของเรำ ตำมที่อยูอ่ีเมลท่ี
แสดงไวด้ำ้นลำ่งในสว่น 15.1 

14.1.2  เมื่อเรำไดร้บัค ำสั่งเก่ียวกบักำรถอนเป็นลำยลกัษณอ์กัษรอยำ่งชดัเจนจำกคณุและตรวจสอบขอ้มลูประจ ำตวัของคณุ  
แลว้ เรำจะด ำเนินกำรตำมค ำขอในกำรถอนควำมยินยอม และหลงัจำกนัน้เรำจะไมเ่ก็บรวบรวม ใช ้และ/หรอืเปิดเผย
ขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุในลกัษณะตำมที่ระบไุวใ้นกำรรอ้งขอของคุณ หำกเรำไมส่ำมำรถตรวจสอบขอ้มลูประจ ำตวั
หรอืไมเ่ขำ้ใจค ำสั่งของคณุ เรำจะติดตอ่เพื่อขอค ำอธิบำยเก่ียวกบักำรรอ้งขอดงักลำ่ว 

14.1.3 อย่ำงไรก็ตำม กำรถอนควำมยินยอมอำจท ำใหเ้กิดผลอนัเกิดจำกกำรถอนดงักล่ำวได ้ในเรื่องดงักล่ำวนีข้ึน้อยู่กบั
ขอบเขตของกำรถอนควำมยินยอมที่จะใหเ้รำด ำเนินกำรกบัขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุ และนั่นอำจหมำยควำมวำ่เรำ
จะไม่สำมำรถใหบ้ริกำรแก่คุณต่อไปได ้เรำจึงอำจตอ้งยตุิควำมสมัพนัธ์ที่มีอยู่และ/หรือสญัญำที่คุณมีกับเรำ ฯลฯ 
แลว้แตว่ำ่จะเป็นกรณีใด ซึง่เรำจะแจง้ใหค้ณุทรำบ 

14.2       กำรรอ้งขอกำรเขำ้ถึงและ/หรอืกำรแกไ้ขขอ้มลูสว่นบคุคล 

14.2.1    หำกคณุมีบญัชีกบัเรำ คณุอำจเขำ้ถึงและ/หรือแกไ้ขขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุซึง่อยูใ่นครอบครองหรือควบคมุของเรำ  
ไดด้ว้ยตนเองผำ่นหนำ้กำรตัง้คำ่บญัชีที่อยูใ่นไซต ์หำกคณุไมม่ีบญัชีกบัเรำ เรำจะไมม่ีขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุ 
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14.2.2   ส  ำหรบักำรรอ้งขอเพื่อเขำ้ถึงขอ้มลูสว่นบคุคล เมื่อเรำมีขอ้มลูของคณุอยำ่งเพียงพอท่ีจะด ำเนินกำรแลว้ เรำจะใหข้อ้มลู 
สว่นบคุคลที่เก่ียวขอ้งแก่คณุตำมขัน้ตอนกำรปฏิบตัิกำรของบริษัท หำกเรำไม่สำมำรถตอบสนองกำรรอ้งขอของคณุ
ตำมขัน้ตอนกำรปฏิบตัิกำรของบริษัท ดงักลำ่ว เรำจะแจง้ใหค้ณุทรำบเก่ียวกบัระยะเวลำที่เร็วที่สดุที่เรำสำมำรถให้
ขอ้มลูที่คณุรอ้งขอได ้โปรดจ ำไวว้่ำกฎหมำยเก่ียวกบักำรคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลอำจยกเวน้ขอ้มลูสว่นบคุคลบำง
ประเภทจำกกำรรอ้งขอกำรเขำ้ใชง้ำนของคณุ 

14.2.3    ส  ำหรบักำรรอ้งขอเพื่อแกไ้ขขอ้มลูสว่นบคุคล เมื่อเรำมีขอ้มลูของคณุเพียงพอท่ีจะด ำเนินกำรแลว้ เรำจะ: 

(ก)        แกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณตำมขัน้ตอนกำรปฏิบตัิกำรของบริษัท หำกเรำไม่สำมำรถแกไ้ขไดภ้ำยในระยะเวลำ
ดงักลำ่ว เรำจะแจง้ใหค้ณุทรำบเก่ียวกบัระยะเวลำกำรด ำเนินกำรแกไ้ขที่เรว็ที่สดุ โปรดจ ำไวว้ำ่กฎหมำยเก่ียวกบักำร
คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลอำจยกเวน้ขอ้มูลส่วนบุคคลบำงประเภทจำกกำรรอ้งขอเพื่อใหแ้กไ้ข รวมถึงระบุเวลำที่
จ  ำเป็นตอ้งไดร้บักำรแกไ้ขจำกเรำในสถำนกำรณ ์(ตำ่งๆ) แมว้ำ่จะคณุจะรอ้งขอมำก็ตำม  

14.2.5    เรำสงวนสิทธ์ิท่ีจะปฏิเสธกำรแกไ้ขขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุตำมขอ้ก ำหนดท่ีระบไุวใ้นกฎหมำยเก่ียวกบักำรคุม้ครอง
ขอ้มลูสว่นบคุคล ซึง่ขอ้ก ำหนดระบแุละ/หรอืใหส้ทิธิองคก์รที่จะปฏิเสธกำรแกไ้ขขอ้มลูสว่นบคุคลในสถำนกำรณท์ี่ระบุ
ไว ้

  

15.        มีค  ำถำม ขอ้กงัวล หรอืค ำรอ้งเรยีนใช่หรอืไม ่โปรดติดตอ่เรำ 

15.1  หำกคณุมีค ำถำมหรือขอ้กงัวลเก่ียวกบัขอ้ปฏิบตัิว่ำดว้ยควำมเป็นสว่นตวัของเรำ หรือเก่ียวกบักำรจดักำรบริกำร โปรด 
ติดตอ่เรำทนัทีที่: dpo@cdggroup.com  

15.2 ในกรณีที่คุณใชอ้ีเมลหรือจดหมำยเพื่อส่งค ำรอ้งเรียนของคณุ โปรดระบุที่ส่วนหวัเรื่องว่ำเป็นค ำรอ้งเรียนเก่ียวกบั
กฎหมำยคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล ซึ่งจะช่วยใหเ้รำด ำเนินกำรค ำรอ้งเรียนของคุณโดยเร่งด่วนไดโ้ดยส่งต่อไปยงั
เจำ้หนำ้ที่ท่ีเก่ียวขอ้งในองคก์รของเรำเพื่อด ำเนินกำรตอ่ไป ตวัอยำ่งเช่น คณุอำจแทรกขอ้ควำมในสว่นหวัเรือ่งว่ำ “ค ำ  
รอ้งเรยีนเก่ียวกบัควำมเป็นสว่นตวั” 

แนน่อนวำ่เรำจะพยำยำม ด ำเนินกำร กบัค ำรอ้งเรยีนหรอืขอ้ขอ้งใจใดๆ ที่คณุประสบอยูอ่ยำ่งเป็นธรรมและโดยเรว็  

ที่สดุเทำ่ที่จะท ำได ้

  

16.        ขอ้ก ำหนดและเง่ือนไข 

             โปรดอำ่นเง่ือนไขกำรใหก้ำรบรกิำรท่ีระบถุึงกำรใชง้ำน กำรปฏิเสธควำมรบัผิดชอบ และขอ้จ ำกดักำรรบัผิดที่ควบคมุ  

              กำรใชง้ำนไซตแ์ละบรกิำร รวมถึงนโยบำยที่เก่ียวขอ้งอื่นๆ 


