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วันที่ 28/4/2565

นโยบายความเป็ นส่วนตัว
1.

1.1

บทนำ

ขอต้อนรับสู่ Esrith แพลตฟอร์มที่ดำเนินกำรโดย บริษัท อีเอสอำร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทในกลุ่มและ
บริษัทในเครือ (เรียกแยกและเรียกรวมกันว่ำ “Esri”, “เรำ”, “พวกเรำ” หรือ “ของเรำ”) Esri มีหน้ำที่รบั ผิดชอบภำยใต้
กฎหมำยและข้อบังคับควำมเป็ นส่วนตัวที่บงั คับใช้ (“กฎหมำยเกี่ยวกับกำรคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล”) อย่ำงจริงจัง
และยึดมั่นต่อกำรเคำรพสิทธิ และให้ควำมสำคัญเกี่ยวกับควำมเป็ นส่วนตัวของผูใ้ ช้เว็บไซต์ Esrith ทัง้ หมด (เรียก
รวมกันว่ำ “ไซต์”) (เรำเรียกไซต์และบริกำรที่เรำมอบให้ดงั ที่ระบุไว้ในไซต์ของเรำโดยรวมว่ำ “บริกำร”) และ “ผูใ้ ช้”
หมำยถึง ผูใ้ ช้ที่มีบญ
ั ชีซงึ่ ได้ลงทะเบียนกับเรำและใช้ไซต์ (เรียกแยกและเรียกรวมกันว่ำ “ผูใ้ ช้” “คุณ” หรือ “ของคุณ”)
เรำตระหนักถึงควำมสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลที่คณ
ุ มอบให้แก่ เรำ และเชื่อว่ำเรำมีหน้ำที่รบั ผิดชอบในกำรจัดกำร
ปกป้อง และดำเนินกำรข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่ำงเหมำะสม นโยบำยควำมเป็ นส่วนตัวนี ้ (“นโยบำยควำมเป็ น
ส่วนตัว” หรือ “นโยบำย”) ได้รบั กำรออกแบบมำเพื่อช่วยให้คณ
ุ เข้ำใจเกี่ยวกับวิธีที่เรำเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย และ/
หรือดำเนินกำรข้อมูลส่วนบุคคลที่คณ
ุ มอบให้แก่เรำและ/หรือข้อมูลของคุณที่เรำครอบครองไม่ว่ำจะในปั จจุบนั หรือ
อนำคต รวมทัง้ ยังเป็ นข้อมูลประกอบกำรตัดสินใจก่อนที่คณ
ุ จะให้ขอ้ มูลส่วนตัวใดๆ แก่เรำ โปรดอ่ำนนโยบำยควำม
เป็ นส่วนตัวนีโ้ ดยละเอียด หำกคุณมีขอ้ สงสัยเกี่ยวกับข้อมูลเหล่ ำนีห้ รือข้อปฏิบตั ิว่ำด้วยควำมเป็ นส่วนตัวของเรำ
โปรดดูสว่ นของหัวข้อ “มีคำถำม ข้อกังวล หรือคำร้องเรียนใช่หรือไม่ โปรดติดต่อเรำ” ในตอนท้ำยของนโยบำยควำม
เป็ นส่วนตัวนี ้

1.2 “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมำยถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึง่ ทำให้สำมำรถระบุตวั บุคคลนัน้ ได้ ไม่วำ่ ทำงตรงหรือทำงอ้อม แต่ไม่
รวมถึงข้อมูลของผูถ้ ึงแก่กรรมโดยเฉพำะ

1.3

ในกำรใช้บริกำร เยี่ยมชมไซต์ และ/หรือเข้ำถึงบริกำร คุณ ได้รบั ทรำบและตกลงว่ำคุณยอมรับข้อปฏิบตั ิ ข้อกำหนด
และ/หรือนโยบำยที่กำหนดไว้ในนโยบำยควำมเป็ นส่วนตัวนี ้ และคุณ ยินยอมให้เรำเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย และ/หรือ
ดำเนินกำรข้อมูลส่วนบุคคลของคุณดังที่ระบุไว้ในนโยบำยควำมเป็ นส่วนตัว นี ้ หำกคุณไม่ยินยอมให้เรำดำเนินกำร
ข้อ มูลส่ว นบุคคลของคุณ ดัง ที่ร ะบุไว้ในนโยบำยควำมเป็ น ส่ว นตัวนี ้ โปรดอย่ำ ใช้บ ริกำรหรือ เข้ำถึง ไซต์หำกเรำ
เปลีย่ นแปลงนโยบำยควำมเป็ นส่วนตัวของเรำ เรำจะโพสต์กำรเปลีย่ นแปลงดังกล่ำวหรือนโยบำยควำมเป็ นส่วนตัวที่
แก้ไขบนไซต์ เรำขอสงวนสิทธิ์ในกำรแก้ไขนโยบำยควำมเป็ นส่วนตัวนีใ้ นทุกเมื่อโดยอำจแจ้งหรือไม่ได้แจ้งให้คุณ
ทรำบก็ตำม
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2.

Esri จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อใด

2.1

เรำจะ/อำจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเมื่อ:

วันที่ 28/4/2565

(ก)

เมื่อคุณได้เข้ำถึงและ/หรือใช้บริกำรหรือไซต์ของเรำ หรือลงทะเบียน

(ข)

เมื่อคุณส่งแบบฟอร์ม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง แบบฟอร์มกำรสมัครหรือแบบฟอร์มอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และ
บริกำรของเรำ ไม่วำ่ จะแบบออนไลน์หรือแบบฟอร์มเป็ นเอกสำร

(ค)

เมื่อคุณทำข้อตกลงใดๆ หรือให้เอกสำรหรือข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับกำรติดต่อระหว่ำงคุณกับเรำ หรือเมื่อคุณใช้
ผลิตภัณฑ์และบริกำรของเรำ

(ง)

เมื่อคุณติดต่อกับเรำ เช่น ผ่ำนทำงโทรศัพท์ (ซึ่งจะได้รบั กำรบันทึก) จดหมำย แฟกซ์ กำรประชุมแบบเห็นหน้ำกัน
แพลตฟอร์มสือ่ ทำงสังคม และอีเมล

(จ)

เมื่อคุณใช้บริกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ หรือติดต่อกับเรำผ่ำนไซต์หรือใช้บริกำร ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง กำรใช้ผ่ำน
คุกกี ้ ซึง่ เรำอำจปรับใช้เมื่อคุณใช้บริกำรหรือเข้ำถึงไซต์

(ฉ)

เมื่อคุณดำเนินธุรกรรมผ่ำนบริกำรของเรำ

(ช)

เมื่อคุณให้ควำมคิดเห็นหรือคำร้องเรียนแก่เรำ

(ซ)

เมื่อคุณลงทะเบียน เข้ำทำสัญญำ และ/หรือเข้ำร่วมในกำรแข่งขัน และ/หรือกิ จกรรมส่งเสริมกำรขำยซึ่งรวมถึง
กิจกรรมส่งเสริมกำรขำยร่วมกับหุน้ ส่วนและ/หรือบริษัทในกลุม่ ของเรำ

(ญ)

เมื่อคุณเข้ำเยี่ยมชมหรือใช้เว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นของหุน้ ส่วนหรือบริษัทในกลุม่ ของเรำ

(ฏ)

เมื่อคุณเข้ำเยี่ยมชมหรือใช้เว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นของบุคคลภำยนอกที่ใช้ และ/หรือ เกี่ยวข้องกับบริกำรของเรำ

(ฏ)

เมื่อคุณเชื่อมต่อบัญชีของคุณกับเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่นของบุคคลภำยนอก แก่บญ
ั ชีผใู้ ช้ของคุณกับเรำผ่ำนทำง
ไซต์ หรือ

(ฐ)

เมื่อคุณส่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่เรำด้วยเหตุผลใดก็ตำม

(ฑ)

เมื่อคุณลงทะเบียนเข้ำร่วมงำนสัมมนำ

นโยบำยดังกล่ำวข้ำงต้นไม่ได้อำ้ งไว้โดยละเอียดถี่ถว้ นและเป็ นเพียงตัวอย่ำงทั่วไปเมื่อเรำเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับ
คุณ
2.2

เรำอำจเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย และ/หรือดำเนินกำรข้อมูลนีเ้ พื่อวัตถุประสงค์ตำ่ งๆ (ดังที่กำหนดไว้ดำ้ นล่ำง)
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3.

วันที่ 28/4/2565

Esri จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลใดไว้บำ้ ง

3.1 ข้อมูลส่วนบุคคลที่ Esri อำจเก็บรวบรวมนัน้ จะรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง:
•

ชื่อ

•

ที่อยูอ่ ีเมล

•

ที่อยูต่ ำมบัตรประชำชนหรือพำสปอร์ต

•

ที่อยูส่ ำหรับเรียกเก็บเงิน

•

รำยละเอียดบัญชีธนำคำรและข้อมูลกำรชำระเงิน

•

หมำยเลขติดต่อ

•

หมำยเลขบัตรประชำชนหรือหมำยเลขพำสปอร์ต

•

ที่อยูอ่ ินเทอร์เน็ตโปรโตคอล (IP)

•

ข้อมูลอื่นใดเกี่ยวกับผูใ้ ช้เมื่อผูใ้ ช้ลงทะเบียนเข้ำใช้บริกำรหรือไซต์ของเรำ และเมื่อผูใ้ ช้ใช้บริกำรหรือไซต์
รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับวิธีกำรใช้บริกำรหรือไซต์ของผูใ้ ช้

•

ข้อมูลจำกหรือเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่คณ
ุ เข้ำถึงบริกำรของเรำ และ/หรือไซต์

•

รำยละเอียดบัญชีของคุณกับเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่นของบุคคลภำยนอกที่คณ
ุ ได้เชื่อมต่อบัญชีผใู้ ช้ของคุณ
กับเรำผ่ำนทำงไซต์

•

ข้อมูลส่วนบุคคลที่คณ
ุ อำจให้แก่เรำผ่ำนทำงไซต์

3.2

ตำมที่ระบุในข้อ 2 เรำอำจได้รบั ข้อมูลเกี่ยวกับคุณและกิจกรรมของคุณที่อยูบ่ นและไม่อยูบ่ นแพลตฟอร์ม Esrith จำก
บริษัทในกลุม่ และ/หรือหุน้ ส่วนซึง่ เป็ นบุคคลภำยนอก เช่น ข้อมูลจำกบริษัทในกลุม่ และ/หรือหุน้ ส่วนที่เรำร่วมกันเสนอ
บริกำรและ/หรือรำยกำรส่งเสริมกำรขำย หรือจำกผูโ้ ฆษณำเกี่ยวกับประสบกำรณ์หรือกำรติดต่อของคุณกับพวกเขำ
รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นที่คณ
ุ เข้ำเยี่ยมชม

3.3

หำกคุณไม่ประสงค์ให้เรำ เก็บรวบรวม ข้อมูล/ข้อมูลส่วนบุคคลดังที่กล่ำวมำข้ำงต้น คุณอำจยกเลิกได้ทกุ เมื่อผ่ำนทำง
ไซต์หรือโดยกำรแจ้งควำมประสงค์ให้เจ้ำหน้ำที่คมุ้ ครองข้อมูลของเรำทรำบเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร คุณสำมำรถอ่ำน
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำรยกเลิกได้ที่สว่ นด้ำนล่ำงในหัวข้อ “วิธีที่คณ
ุ สำมำรถยกเลิก ลบ ร้องขอกำรเข้ำถึง หรือแก้ไข
ข้อมูลที่คณ
ุ ให้แก่เรำ” อย่ำงไรก็ตำม โปรดจำไว้วำ่ กำรยกเลิกกำรเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลหรือถอนควำมยินยอม
ในกำรเก็บรวบรวม ใช้ แบ่งปั น หรือดำเนินกำรข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับเรำนัน้ อำจส่งผลต่อกำรใช้บริกำรของคุณ
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3.4

เมื่อคุณใช้แอปพลิเคชัน เว็บไซต์หรือบริกำรอื่นของบุคคลภำยนอกที่ใช้หรือรวมกับบริกำรของเรำ บุคคลภำยนอกนัน้
อำจรับข้อมูลเกี่ยวกับสิง่ ที่คณ
ุ โพสต์หรือแบ่งปั น

4.

กำรดูเว็บเพจ
ในกำรเข้ำถึงเว็บไซต์สว่ นใหญ่ดว้ ยอุปกรณ์ของคุณ อุปกรณ์ของคุณจะส่งข้อมูลซึง่ อำจมีขอ้ มูลส่วนบุคคลของคุณซึง่
จะถูกบันทึกไว้โดยเซิรฟ์ เวอร์ของเว็บเมื่อคุณเรียกดูเว็บของเรำ ซึ่งโดยทั่วไปจะรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ที่อยู่ IP ของ
คอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบตั ิกำร ชื่อ/เวอร์ชันของเบรำว์เซอร์ เว็บเพจที่อำ้ ง หน้ำที่รอ้ งขอ วันที่/เวลำ และบำงครัง้ อำจ
รวมถึง "คุกกี"้ (ซึ่งคุณสำมำรถปิ ดใช้งำนได้โดยกำหนดลักษณะอุปกรณ์ของคุณ) เพื่อช่วยให้ไซต์จดจำกำรเข้ำชมครัง้
ล่ำสุดของคุณ เมื่อคุณเข้ำสูร่ ะบบ ข้อมูลนีจ้ ะเชื่อมโยงกับบัญชีผใู้ ช้ของคุณ นอกจำกนีข้ อ้ มูลนีจ้ ะนำไปใช้ในเชิงสถิติที่
ไม่ระบุชื่อเพื่อช่วยให้เรำทำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับวิธีที่ผเู้ ยี่ยมชมใช้งำนไซต์ของเรำ

5.

คุกกี ้

5.1

เรำอำจมีกำรใช้ “คุกกี”้ หรือคุณลักษณะอื่นๆ ในบำงครำวเพื่อช่วยให้เรำหรือบุคคลภำยนอกสำมำรถเก็บรวบรวมหรือ
แบ่งปั นข้อมูล เพื่อช่วยเรำปรับปรุ งไซต์และบริกำรที่เรำนำเสนอ หรือช่วยให้เรำมอบบริกำรและคุณลักษณะใหม่ๆ ได้
“คุกกี”้ คือตัวระบุตำ่ งๆ ที่เรำส่งไปยังอุปกรณ์ของคุณ เพื่อช่วยให้เรำสำมำรถจดจำอุปกรณ์ของคุณ และบอกเกี่ยวกับ
วิธีและเวลำในกำรใช้หรือเยีย่ มชมบริกำรหรือไซต์ จำนวนผูใ้ ช้ และเพื่อติดตำมควำมเคลือ่ นไหวภำยในไซต์ของเรำ เรำ
อำจเชื่อมโยงข้อมูลคุกกีก้ บั ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ นอกจำกนี ้ คุกกีย้ งั เชื่อมโยงกับข้อมูลเกี่ยวกับรำยกำรที่คณ
ุ เลือก
ซือ้ และบัญชีรำยชื่อสินค้ำที่คณ
ุ เข้ำไปชมด้วย ตัวอย่ำงเช่น เรำใช้ขอ้ มูลนีเ้ พื่อติดตำมข้อมูลเกี่ยวกับรถเข็นสินค้ำของ
คุณ นอกจำกนี ้ ยังมีกำรใช้คกุ กีเ้ พื่อมอบเนือ้ หำที่เหมำะสมกับควำมสนใจของคุณโดยเฉพำะ และเพื่อตรวจสอบกำร
ใช้งำนไซต์

5.2

คุณอำจปฏิเสธกำรใช้คุกกีไ้ ด้โดยเลือกกำรตัง้ ค่ำที่เหมำะสมในอุปกรณ์ของคุณ อย่ำงไรก็ดี โปรดจำไว้ว่ำหำกคุณ
ปฏิเสธกำรใช้คกุ กี ้ คุณอำจไม่สำมำรถใช้ฟังก์ชนั กำรทำงำนของไซต์หรือบริกำรได้อย่ำงเต็มที่

6.

กำรดูและดำวน์โหลดเนือ้ หำและโฆษณำ
เมื่อคุณท่องเว็บเพจต่ำงๆ โดยใช้อปุ กรณ์ของคุณ ขณะที่คณ
ุ เข้ำชมเนือ้ หำและโฆษณำและเข้ำใช้งำนซอฟต์แวร์อื่นๆ
บน ไซต์ของเรำหรือผ่ำนบริกำร ข้อมูลเดียวกันส่วนใหญ่จะถูกส่งมำถึงเรำ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงที่อยู่ IP ระบบ
ปฏิบตั ิกำร ฯลฯ) แต่แทนที่จะส่งกำรเข้ำชมหน้ำต่ำงๆ ของคุณ คอมพิวเตอร์จะส่งข้อมูลเกี่ยวกับเนือ้ หำ กำรโฆษณำที่
ดู และ/หรือซอฟต์แวร์ที่ติดตัง้ โดยบริกำรและเว็บไซต์และเวลำให้แก่เรำ
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7.

ชุมชนและกำรสนับสนุน

7.1

เรำให้กำรสนับสนุนด้ำนกำรบริกำรลูกค้ำผ่ำนอีเมลและแบบฟอร์มควำมคิดเห็น เพื่อให้กำรสนับสนุนลูกค้ำ เรำจะขอ
ที่อยู่อีเมลและหมำยเลขติดต่อของคุณ เรำใช้เพียงข้อมูลที่ได้รบั จำกลูกค้ำที่ขอรับกำรสนับสนุน รวมถึ งแต่ไม่จำกัด
เพียง ที่อยูอ่ ีเมล สำหรับกำรบริกำรสนับสนุนลูกค้ำ และเรำจะไม่สง่ หรือแบ่งปั นข้อมูลนีก้ บั บุคคลภำยนอก

8.

กำรสำรวจ
บำงครัง้ เรำอำจร้องขอข้อมูลจำกผูใ้ ช้ผ่ำนกำรสำรวจต่ำงๆ กำรเข้ำร่วมในกำรสำรวจเหล่ำนีข้ นึ ้ อยู่กบั ควำมสมัครใจ
ทัง้ สิน้ ดังนัน้ คุณจึงสำมำรถเลือกได้ว่ำจะเปิ ดเผยข้อมูลของคุณแก่เรำหรือไม่ ข้อมูลที่รอ้ งขออำจรวมถึงแต่ไม่จำกัด
เพียง ข้อมูลกำรติดต่อ (ได้แก่ ที่อยูอ่ ีเมล) และข้อมูลทำงประชำกรศำสตร์ (ได้แก่ ควำมสนใจ หรือระดับอำยุ) ข้อมูลที่
ได้จำกกำรสำรวจนีจ้ ะนำมำใช้เพื่อตรวจสอบและปรับปรุงกำรใช้งำนและควำมพึงพอใจในกำรบริกำร และจะไม่ถกู ส่ง
ให้แก่บคุ คลภำยนอก ยกเว้น ผูร้ บั จ้ำงที่ช่วยเรำในกำรบริหำรจัดกำรและดำเนินกำรสำรวจ

9.

เรำมีวิธีกำรใช้ขอ้ มูลที่คณ
ุ ให้แก่เรำอย่ำงไรบ้ำง

9.1

เรำอำจเก็ บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย และ/หรือดำเนินกำรข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์อย่ำงน้อ ยหนึ่ง
วัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนี ้

(ก)

เพื่อพิจำรณำและ/หรือดำเนินกำรกำรยื่นเรือ่ ง/ธุรกรรมของคุณกับเรำ

(ข)

เพื่อจัดกำร ดำเนินกำร ให้ และ/หรือบริหำรกำรใช้งำนของคุณและ/หรือเพื่อเข้ำถึงบริกำรและเว็บไซต์ของเรำ รวมถึง
ควำมสัมพันธ์และบัญชีผใู้ ช้ของคุณกับเรำ

(ค)

เพื่อจัดกำร ดำเนินกำร บริหำร และจัดหำบริกำรแก่คณ
ุ รวมถึงช่วยอำนวยควำมสะดวกในกำรจัดเตรียมบริกำรของ
เรำ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง กำรจดจำควำมต้องกำรของคุณ

(ง)

เพื่อตอบรับ ดำเนินกำร จัดกำร หรือทำธุรกรรมให้เสร็จสมบูรณ์ และ/หรือทำตำมกำรร้องขอเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และ
บริกำรของคุณ และแจ้งให้คุณทรำบเกี่ ยวกับปั ญหำด้ำนกำรบริกำรและกำรดำเนินกำรเกี่ ยวกับบัญชี ที่มีควำม
ผิดปกติ

(จ)

เพื่อบังคับใช้เงื่อนไขกำรให้บริกำรหรือข้อตกลงสิทธิ์กำรใช้งำนสำหรับผูใ้ ช้ที่เกี่ยวข้อง

(ฉ)

เพื่อป้องกันควำมปลอดภัยและสิทธิ์ ทรัพย์สนิ ส่วนบุคคล หรือควำมปลอดภัยของบุคคลอื่น

(ช)

เพื่อระบุตวั ตนและ/หรือกำรตรวจสอบควำมถูกต้อง
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(ซ)

เพื่อรักษำและควบคุมกำรอัปเดตซอฟต์แวร์และ/หรือกำรอัปเดตอื่นๆ และให้กำรสนับสนุนที่จำเป็ นในบำงครำวเพื่อให้
แน่ใจว่ำบริกำรของเรำจะเป็ นไปอย่ำงรำบรืน่

(ฌ)

เพื่อจัดกำรหรืออำนวยควำมสะดวกในกำรให้บริกำรลูกค้ำ ปฏิบตั ิตำมคำสั่งของคุณ จัดกำรหรือตอบข้อซักถำมที่
ได้รบั (หรืออ้ำงว่ำได้รบั ) จำกคุณหรือในนำมของคุณ

(ญ)

เพื่อติดต่อหรือสือ่ สำรกับคุณผ่ำนกำรโทรด้วยเสียง ข้อควำม และ/หรือข้อควำมแฟกซ์ อีเมล และ/หรือกำรส่งไปรษณีย ์
หรือในรู ปแบบอื่นใด เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรบริหำรและ/หรือจัดกำรควำมสัมพันธ์ระหว่ำงคุณกับเรำหรือกำรใช้
บริกำรของเรำ เช่นว่ำแต่ไม่จำกัดเพียง กำรสื่ อสำรข้อมูลด้ำนกำรจัดกำรที่เกี่ยวเนื่องกับบริกำรของเรำกับคุณ คุณ
รับทรำบและยอมรับว่ำกำรสื่อสำรดังกล่ำวของเรำนัน้ อำจเป็ นด้วยวิธีกำรส่งจดหมำยโต้ตอบ เอกสำรหรือกำรแจ้ง
ประกำศแก่คณ
ุ ซึ่งอำจเกี่ยวข้องกับกำรเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณบำงประกำรบนหน้ำซอง/หีบห่อจดหมำย
ด้ำนนอก เพื่อกำรจัดส่งสิง่ ดังกล่ำว

(ฎ)

เพื่อดำเนินกำรศึกษำวิจยั วิเครำะห์ และพัฒนำกิจกรรมต่ำงๆ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง กำรวิเครำะห์ขอ้ มูล กำรสำรวจ
กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์และบริกำร และ/หรือ กำรทำแฟ้มประวัติ) เพื่อ วิเครำะห์กำรใช้บริกำร เพื่อนำไปปรับปรุ งบริกำร
หรือผลิตภัณฑ์ของเรำ และ/หรือช่วยเสริมประสบกำรณ์ของลูกค้ำ

(ฏ)

เพื่อให้สำมำรถตรวจสอบและทำกำรสำรวจและอื่นๆ เพื่อตรวจสอบขนำดและองค์ประกอบของกลุม่ เป้ำหมำยของเรำ
และทำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับประสบกำรณ์ที่ลกู ค้ำได้รบั จำกบริกำรของ Esri

(ฑ)

ในกรณีที่คณ
ุ ให้ควำมยินยอมให้เรำส่งข้อมูลกำรตลำดและกำรส่งเสริมกำรขำย และเอกสำรที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์
และ/หรือบริกำร (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริกำรของบุคคลที่สำมซึง่ Esri อำจทำงำนร่วมกันหรือ
มี ข ้อ ผูก พันต่อ กัน ) เพื่ อ กำรตลำดและในเรื่อ งดังกล่ ำวนี ้ โดยผ่ำ นรู ป แบบกำรติดต่อสื่อสำรต่ำงๆ ได้แ ก่ กำรส่ง
ไปรษณีย ์ กำรบริกำรตำมตำแหน่งที่ตงั้ หรือรูปแบบอื่นใด ซึง่ Esri (และ/หรือบริษัทในเครือหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง) อำจ
จำหน่ำย ทำกำรตลำด หรือส่งเสริมกำรขำย ไม่ว่ำผลิตภัณฑ์หรือบริกำรดังกล่ำวจะมีอยู่ในขณะนีห้ รื อจะเกิดขึน้ ใน
อนำคตหรือไม่ก็ตำม

(ฒ)

เพื่อตอบสนองต่อกระบวนกำรทำงกฎหมำย หรือปฏิบตั ิตำมหรือเป็ นไปตำมกฎหมำยที่บงั คับใช้ ข้อกำหนดของ
ภำครัฐหรือตำมกฎข้อบังคับภำยใต้อำนำจกำรพิจำรณำที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง กำรดูแลให้เป็ นไปตำม
ข้อกำหนดเพื่อทำให้กำรเปิ ดเผยข้อมูลนัน้ เป็ นไปตำมข้อกำหนดของกฎหมำยที่ Esri หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องหรือบริษัท
ในเครือต้องปฏิบตั ิตำม

(ณ)

เพื่อจัดทำข้อมูลสถิติและงำนวิจยั เพื่อกำรรำยงำนภำยในองค์กรและตำมกฎหมำย และ/หรือตำมข้อกำหนดเกี่ยวกับ
กำรจัดเก็บบันทึก

(ด)

เพื่อปฏิบตั ิตำมขัน้ ตอนกำรตรวจสอบประวัติควำมเป็ นมำทำงธุรกิจหรือกิจกรรมกำรคัดกรองอื่นใด (รวมถึงแต่ไม่
จำกัดเพียง กำรตรวจสอบประวัติควำมเป็ นมำ) ซึ่งเป็ นไปตำมข้อผูกพันทำงกฎหมำยหรือตำมกฎข้อบังคับ หรือ
กระบวนกำรจัดกำรควำมเสีย่ งของเรำซึง่ กฎหมำยได้กำหนดไว้หรือที่เรำได้เป็ นผูน้ ำมำใช้
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(ต)

เพื่อตรวจสอบบริกำรของเรำหรือ ธุรกิจของ Esri

(ถ)

เพื่อป้องกันและตรวจสอบกำรฉ้อโกง กิจกรรมที่ผิดกฎหมำย กำรละเว้นหรือกำรประพฤติผิด ไม่วำ่ จะเกี่ยวข้องกับกำร
ใช้บริกำรของเรำหรือกิจกรรมอื่นใดอันเกิดจำกควำมสัมพันธ์ของคุณกับเรำ และไม่ว่ำจะมีควำมสงสัยในสิ่งที่ได้
กล่ำวถึงข้ำงต้นหรือไม่ก็ตำม

(ท)

เพื่อจัดเก็บ โฮสต์ สำรองข้อมูล (ไม่ว่ำจะเพื่อกำรกูค้ ืนจำกควำมเสียหำยหรือเหตุอื่นใด) ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ไม่
ว่ำจะอยูใ่ นหรือนอกอำนำจกำรพิจำรณำ

(ธ)

เพื่อจัดกำรและ/หรือช่วยอำนวยควำมสะดวกให้แก่ธุรกรรมเกี่ยวกับ ทรัพย์สินของธุรกิจหรือธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สนิ
ของธุรกิจที่มีศกั ยภำพ ซึ่งธุรกรรมดังกล่ำวเกี่ยวข้องกับ Esri ในฐำนะผูม้ ีสว่ นร่วมหรือเกี่ยวข้องกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง
หรือบริษัทในเครือของ Esri ในฐำนะผูม้ ีส่วนร่วมเท่ำนัน้ หรือเกี่ยวข้องกับ Esri และ/หรือบริษัทหรือบริษัทในเครือที่
เกี่ยวข้องของ Esri อย่ำงน้อยหนึ่งแห่งในฐำนะผูม้ ีส่วนร่วม และอำจมีองค์กรภำยนอกที่เป็ นผูม้ ีส่วนร่วมในธุรกรรม
ดังกล่ำว "ธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินของธุรกิจ" หมำยถึง กำรซือ้ ขำย ให้เช่ำ ควบรวม กำรควบ หรือกำรซือ้ กิจกำรอื่น
ใด กำรจำหน่ำยจ่ำยโอนหรือกำรให้เงินทุนแก่องค์กรหรือส่วนหนึง่ ส่วนใดขององค์กรหรือธุรกิจหรือทรัพย์สนิ อื่นใดของ
องค์กร และ/หรือ

(น)

วัตถุประสงค์อื่นใดที่เรำได้แจ้งแก่คณ
ุ ณ เวลำที่ได้รบั ควำมยินยอมจำกคุณ (รวมเรียกว่ำ “วัตถุประสงค์”)

9.2

เนื่องจำกวัตถุประสงค์ที่เรำจะเก็ บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย และ/หรือดำเนินกำรข้อมูลส่วนบุคคลของคุณขึน้ อยู่กั บ
สถำนกำรณ์เฉพำะหน้ำ วัตถุประสงค์ดงั กล่ำวอำจไม่ปรำกฎในข้ำงต้น อย่ำงไรก็ ตำม เรำจะแจ้งให้คุณทรำบถึง
วัตถุประสงค์ดงั กล่ำว ณ เวลำที่ขอรับควำมยินยอมจำกคุณ เว้นแต่กำรดำเนินกำรข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยไม่ได้รบั ควำม
ยินยอมจำกคุณนัน้ เป็ นไปตำมที่กฎหมำยเกี่ยวกับกำรคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดไว้

10.

Esri คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้ำอย่ำงไรบ้ำง
เรำนำมำตรกำรด้ำนควำมปลอดภัยต่ำงๆ มำใช้เพื่อให้แน่ใจว่ำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่อยู่ในระบบของเรำนัน้ มี
ควำมปลอดภัย ข้อมูลส่วนบุคคลของผูใ้ ช้จะถูกเก็บไว้ในเครือข่ำยที่มีควำมปลอดภัย และสำมำรถเข้ำถึงได้โดย
พนักงำนจำนวนจำกัดเท่ำนัน้ ซึง่ จะเป็ นบุคคลที่มีสทิ ธิพิเศษในกำรเข้ำถึงระบบดังกล่ำว เรำจะรักษำข้อมูลส่วนบุคคล
ของคุณตำมกฎหมำยเกี่ยวกับกำรคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลและ/หรือกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึง่ เรำจะทำลำยหรือไม่
ระบุชื่อข้อมูลส่วนบุคคลของคุณทันทีที่มีเหตุผลอันเชื่อได้วำ่ (i) วัตถุประสงค์ของกำรเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนัน้
ไม่ตรงกับกำรรักษำข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่ำวไว้อีกต่อไป และ (ii) ไม่จำเป็ นต้องรักษำข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่ำวเพื่อ
วัตถุประสงค์ทำงกฎหมำยหรือธุรกิจอีกต่อไป หำกคุณหยุดกำรใช้งำนไซต์ หรือสิทธิกำรใช้งำนไซต์และ/หรือบริกำร
ของคุณสิน้ สุดลง เรำอำจจัดเก็บ ใช้ และ/หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อไปได้ตำมกฎหมำยเกี่ยวกับกำรคุม้ ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อผูกพันของเรำภำยใต้กฎหมำยเกี่ยวกับกำรคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลนี ้ ภำยใต้กฎหมำยที่
บังคับใช้ และในกรณีที่มีความจาเป็ นต้องโอนย้าย/ส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคล จะดาเนินการด้วยวิธีการที่มีความมั่นคง
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ปลอดภัยเพื่อป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลถูกละเมิด เรำอำจทำลำยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่ำงปลอดภัยโดยไม่ตอ้ ง
แจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ

11.

Esri เปิ ดเผยข้อมูลที่รวบรวมจำกผูเ้ ยี่ยมชมให้แก่บคุ คลภำยนอกหรือไม่

11.1 ในกำรดำเนินธุรกิจของเรำ เรำอำจจำเป็ นต้องเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่ผใู้ ห้บริกำรซึง่ เป็ นบุคคลภำยนอก
ตัวแทน และ/หรือบริษัทในเครือ หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องของเรำ และ/หรือบุคคลที่สำมอื่นๆ ไม่ว่ำจะมีสถำนที่ตงั้ อยูใ่ น
ประเทศหรื อ นอกประเทศ เพื่ อ วัต ถุป ระสงค์ดัง ที่ ร ะบุข ้ำ งต้น อย่ ำ งน้อ ยหนึ่ ง วัต ถุป ระสงค์ ผู้ใ ห้บ ริ ก ำรซึ่ ง เป็ น
บุคคลภำยนอก ตัวแทน และ/หรือบริษัทในเครือ หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องของเรำ และ/หรือบุคคลภำยนอกอื่นๆ ดังกล่ำว
นัน้ อำจดำเนินกำรข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในนำมของเรำหรือในลักษณะอื่นใดเพื่อวัตถุประสงค์ดงั ที่ระบุขำ้ งต้น
อย่ำงน้อยหนึง่ วัตถุประสงค์ บุคคลภำยนอกดังกล่ำวรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง:
(ก)

บริษัทในเครือ บริษัทในกลุม่ และบริษัทที่เกี่ยวข้องของเรำ

(ข)

ผูร้ บั จ้ำง ตัวแทน ผูใ้ ห้บริกำร และบุคคลภำยนอกอื่นๆ ที่เรำใช้เพื่อสนับสนุนธุรกิจของเรำ บุคคลเหล่ำนีร้ วมถึงแต่ไม่
จำกัดเพียง ผูใ้ ห้บริกำรด้ำนกำรบริหำรจัดกำรหรือด้ำนอื่นๆ อันได้แก่ บริษัทรับส่งจดหมำย บริษัทที่ให้บริ กำรด้ำน
โทรคมนำคม บริษัทที่ให้บริกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ และศูนย์ขอ้ มูล

(ค)

ผูซ้ ือ้ ผูร้ บั โอนหรือผูส้ ืบตำแหน่งในกรณีควบรวมกิจกำร ถอนทุน ปรับโครงสร้ำง จัดระเบียบองค์กรใหม่ เลิกกิจกำร
หรือกำรขำยหรือโอนสินทรัพย์บำงส่วนหรือทัง้ หมดของ Esri ไม่วำ่ จะเป็ นกำรดำเนินงำนต่อเนื่องหรือเป็ นส่วนหนึง่ ของ
กำรล้มละลำย กำรเลิกกิจกำรทัง้ หมด หรือกำรดำเนินกำรที่คล้ำยกัน ซึง่ ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับผูใ้ ช้บริกำรของเรำที่
Esri ถือครองอยูเ่ ป็ นส่วนหนึง่ ของสินทรัพย์ที่ถ่ำยโอนไป และ/หรือ

11.2

เรำอำจจำเป็ นต้องแบ่งปั นข้อมูลเชิงสถิติและประชำกรศำสตร์เกี่ยวกับผูใ้ ช้และกำรใช้บริกำรของผูใ้ ช้ของเรำให้แก่ผู้
จัดหำโฆษณำและกำรเขียนโปรแกรม ข้อมูลนีจ้ ะไม่รวมข้อมูลใดๆ ที่อำจนำไปใช้เพื่อระบุตวั ตนของคุณโดยเฉพำะ
หรือเพื่อค้นข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตัวคุณ

11.3

เพื่ อ หลีก เลี่ยงข้อ สงสัย ในกรณี ที่ กฎหมำยเกี่ ย วกับกำรคุม้ ครองข้อ มูลส่วนบุคคลหรือ กฎหมำยที่เกี่ ยวข้องอื่นๆ
อนุญำตให้องค์กร เช่นองค์กรของเรำ เก็ บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยไม่ตอ้ งรับควำม
ยินยอมจำกคุณ ให้นำกำรอนุญำตโดยกฎหมำยข้ำงต้นมำใช้บงั คับต่อไป

11.4

บุคคลภำยนอกอำจปิ ดกัน้ หรือเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่สง่ ต่อไปยังหรืออยู่ในไซต์อย่ำงผิดกฎหมำย เทคโนโลยีอำจ
ทำงำนผิดปกติหรือไม่ทำงำนตำมที่คำดหวัง หรือบุคคลใดอำจเข้ำถึง ใช้ขอ้ มูลอย่ำงไม่เหมำะสม หรือใช้ขอ้ มูลในทำง
ที่ผิด โดยที่ไม่ได้มีสำเหตุมำจำกเรำ ถึงกระนัน้ ก็ ตำม เรำจะใช้มำตรกำรด้ำนควำมปลอดภัยที่สมเหตุสมผลเพื่อ
คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตำมที่กำหนดไว้ภำยใต้กฎหมำยเกี่ยวกับกำรคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล อย่ำงไรก็ดี
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เรำไม่สำมำรถรับประกันถึงควำมปลอดภัยได้โดยสิน้ เชิงในกรณีที่มิอำจหลีกเลีย่ งได้ เช่นว่ำแต่ไม่จำกัดเพียง เมื่ อกำร
เปิ ดเผยข้อมูลโดยไม่ได้รบั อนุญำตเกิดจำกกำรเจำะข้อมูลที่ประสงค์รำ้ ยที่มีควำมซับซ้อนโดยผูท้ ี่ไม่พอใจ โดยที่ไม่ได้
มีสำเหตุมำจำกเรำ

12.

ข้อมูลที่รวบรวมโดยบุคคลภำยนอก

12.1 ไซต์ข องเรำใช้ Google Analytics ซึ่ง เป็ น บริก ำรวิ เ ครำะห์เว็ บ ที่ ให้บ ริก ำรโดย Google, Inc . (“Google”) Google
Analytics ใช้คกุ กีซ้ งึ่ เป็ นไฟล์ขอ้ ควำมที่เก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณ เพื่อช่วยเว็บไซต์วิเครำะห์วิธีกำรใช้งำนของผูใ้ ช้
ข้อมูลที่คุกกีส้ ร้ำงขึน้ เกี่ยวกับกำรใช้งำนเว็บไซต์ (รวมถึงที่อยู่ IP ของคุณ) จะถูกส่งและจัดเก็บบนเซิรฟ์ เวอร์โดย
Google ในประเทศสหรัฐอเมริกำ Google จะใช้ขอ้ มูลนีเ้ พื่อประเมินกำรใช้งำนเว็บไซต์ รวบรวมรำยงำนเกี่ยวกับ
กิจกรรมที่เกิดขึน้ ในเว็บไซต์สำหรับผูใ้ ห้บริกำรเว็บไซต์ และให้บริกำรด้ำนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของเว็บไซต์และ
กำรใช้ง ำนอิ น เทอร์เ น็ ต Google ยัง อำจส่ง ข้อ มูลนี ใ้ ห้แ ก่ บุค คลภำยนอกตำมที่ ก ฎหมำยได้ก ำหนดไว้ หรือ เมื่ อ
บุคคลภำยนอกดังกล่ำวดำเนินกำรประมวลผลข้อมูลในนำมของ Google Google จะไม่เชื่อมโยงที่อยู่ IP ของคุณกับ
ข้อมูลอื่นที่ Google เก็บรักษำไว้
12.2 เรำและบุคคลภำยนอก อำจให้บริกำรดำวน์โหลดแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ในบำงครำวเพื่อให้คณ
ุ สำมำรถใช้บริกำรหรือ
ใช้งำนผ่ำนบริกำร แอปพลิเคชันเหล่ำนีอ้ ำจเข้ำถึงโดยแยกกัน และอนุญำตให้บคุ คลภำยนอกเรียกดูขอ้ มูลที่ระบุตวั ตน
ของคุณ ได้แก่ ชื่อ ID ผูใ้ ช้ และที่อยู่ IP ของคอมพิวเตอร์ของคุณ หรือข้อมูลอื่นใด เช่น คุกกี ้ ที่คณ
ุ อำจได้ติดตัง้ ไว้ก่อน
หน้ำนี ้ หรือที่แอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ของบุคคลภำยนอกได้ติดตัง้ ไว้ให้แก่คณ
ุ นอกจำกนีแ้ อปพลิเคชันเหล่ำนีอ้ ำจ
ขอให้คณ
ุ ให้ขอ้ มูลเพิ่มเติมแก่บคุ คลภำยนอกโดยตรง ผลิตภัณฑ์หรือบริกำรของบุคคลภำยนอกที่จดั หำมำผ่ำนแอป
พลิเคชันเหล่ำนีไ้ ม่ใช่ผลิตภัณฑ์หรือบริกำรของ Esri หรือ Esri ไม่ได้เป็ นผูค้ วบคุม ขอแนะนำให้อ่ำนข้อกำหนดและ
นโยบำยอื่นๆ ที่เผยแพร่โดยบุคคลภำยนอกดังกล่ำวบนเว็บไซต์เหล่ำนัน้ หรือเว็บไซต์อื่นๆ

13.

กำรปฏิเสธควำมรับผิดชอบเกี่ยวกับควำมปลอดภัยและไซต์ของบุคคลภำยนอก

13.1 เรำไม่รบั ประกันว่ำข้อมูลส่วนบุคคลและ/หรือข้อมูลอื่นที่คุณให้แก่ไซต์ของบุคคลภำยนอกจะมีควำมปลอดภัย เรำนำ
มำตรกำรด้ำนควำมปลอดภัยต่ำงๆ มำใช้เพื่อรักษำควำมปลอดภัยให้กับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณซึ่งอยู่ในควำม
ครอบครองหรือควบคุมของเรำ ข้อมูลส่วนบุคคลของผูใ้ ช้จะถูกเก็บไว้ในเครือข่ำยที่มีควำมปลอดภัย และสำมำรถ
เข้ำถึงได้โดยพนักงำนจำนวนจำกัดเท่ำนัน้ ซึง่ จะเป็ นบุคคลที่มีสทิ ธิพิเศษในกำรเข้ำถึงระบบดังกล่ำว และต้องปกป้อง
ข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็ นควำมลับ เมื่อคุณส่งคำสั่งซือ้ หรือเข้ำถึงข้อมูลส่ว นบุคคลของคุณ เรำขอเสนอให้ใช้เซิรฟ์ เวอร์ที่
มีควำมปลอดภัย ข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลที่ละเอียดอ่อนทัง้ หมดที่คณ
ุ ให้นนั้ จะถูกนำไปเข้ำรหัสไว้ในฐำนข้อมูล
ของเรำเพื่อให้เข้ำถึงได้เฉพำะตำมที่ระบุขำ้ งต้นเท่ำนัน้
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13.2

ด้วยควำมพยำยำมที่จะเพิ่มประโยชน์ให้แก่คณ
ุ เรำอำจเลือกเว็บไซต์ของบุคคลภำยนอกต่ำงๆ ที่จะเชื่อมโยงหรือ
ติดตัง้ ภำยในไซต์ เรำยังอำจเข้ำร่วมในกำรพัฒนำแบรนด์ร่วมหรือสร้ำงควำมสัมพันธ์อื่นใด เพื่อนำเสนอธุรกรรมอี
คอมเมิรซ์ และ/หรือบริกำรและคุณลักษณะอื่นๆ แก่ผเู้ ข้ำชม ไซต์ที่เชื่อมโยงเหล่ำนีจ้ ะมีนโยบำยควำมเป็ นส่วนตัวและ
กำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัยแยกต่ำงหำกแบบอิสระ แม้ว่ำบุคคลภำยนอกจะมีควำมเกี่ยวข้องกับเรำ แต่เรำไม่มี
สิทธิ ในกำรควบคุมไซต์ที่เชื่อมโยงเหล่ำนีไ้ ด้ เนื่องจำกแต่ละไซต์จะมีขอ้ ปฏิบตั ิดำ้ นควำมเป็ นส่วนตัวและกำรเก็ บ
รวบรวมข้อมูลแยกต่ำงหำกเป็ นอิสระจำกเรำ ข้อมูลที่ รวบรวมขึน้ จำกหุน้ ส่วนที่มีแบรนด์รว่ มกับเรำหรือเว็บไซต์ของ
บุคคลภำยนอก (แม้วำ่ จะนำเสนอในหรือผ่ำนเว็บไซต์ของเรำ) อำจไม่ได้รบั มำจำกเรำ

13.3

ดังนัน้ เรำจึงไม่ตอ้ งรับผิดชอบหรือรับผิดในเนือ้ หำ กำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัย (หรือกำรไม่ได้รบั ควำมปลอดภัย)
และกิจกรรมต่ำงๆ ของไซต์ที่เชื่อมโยงเหล่ำนี ้ ไซต์ที่เชื่อมโยงเหล่ำนีม้ ีไว้เพื่อควำมสะดวกของคุณ และให้คณ
ุ เข้ำใช้
งำนด้วยควำมรับผิดชอบของคุณเอง อย่ำงไรก็ตำม เรำต้องกำรปกป้องควำมสมบูรณ์ของไซต์และลิงก์ที่อยูใ่ นแต่ละ
ไซต์ของเรำ และรับฟั งข้อคิดเห็นเกี่ยวกับไซต์ที่เชื่อมโยงเหล่ำนี ้ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง หำกลิงก์เฉพำะไม่ทำงำน)

14.

วิธีที่คณ
ุ สำมำรถยกเลิก ลบ ร้องขอกำรเข้ำถึง หรือแก้ไขข้อมูลที่คณ
ุ ให้แก่เรำ

14.1

กำรยกเลิกและถอนควำมยินยอม

14.1.1 คุณอำจถอนควำมยินยอมของคุณเกี่ยวกับกำรเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณซึ่งอยู่ใน
ครอบครองหรือควบคุมของเรำได้ โดยกำรส่งอีเมลไปที่ เจ้ำหน้ำที่คมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของเรำ ตำมที่อยูอ่ ีเมลที่
แสดงไว้ดำ้ นล่ำงในส่วน 15.1
14.1.2 เมื่อเรำได้รบั คำสั่งเกี่ยวกับกำรถอนเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรอย่ำงชัดเจนจำกคุณและตรวจสอบข้อมูลประจำตัวของคุณ
แล้ว เรำจะดำเนินกำรตำมคำขอในกำรถอนควำมยินยอม และหลังจำกนัน้ เรำจะไม่เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิ ดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในลักษณะตำมที่ระบุไว้ในกำรร้องขอของคุณ หำกเรำไม่สำมำรถตรวจสอบข้อมูลประจำตัว
หรือไม่เข้ำใจคำสั่งของคุณ เรำจะติดต่อเพื่อขอคำอธิบำยเกี่ยวกับกำรร้องขอดังกล่ำว
14.1.3 อย่ำงไรก็ตำม กำรถอนควำมยินยอมอำจทำให้เกิดผลอันเกิดจำกกำรถอนดังกล่ำวได้ ในเรื่องดังกล่ำวนีข้ ึน้ อยู่กบั
ขอบเขตของกำรถอนควำมยินยอมที่จะให้เรำดำเนินกำรกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และนั่นอำจหมำยควำมว่ำเรำ
จะไม่สำมำรถให้บริกำรแก่คุณต่อไปได้ เรำจึงอำจต้องยุติควำมสัมพันธ์ที่มีอยู่และ/หรือสัญญำที่คุณมีกับเรำ ฯลฯ
แล้วแต่วำ่ จะเป็ นกรณีใด ซึง่ เรำจะแจ้งให้คณ
ุ ทรำบ
14.2

กำรร้องขอกำรเข้ำถึงและ/หรือกำรแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล

14.2.1 หำกคุณมีบญ
ั ชีกบั เรำ คุณอำจเข้ำถึงและ/หรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณซึง่ อยูใ่ นครอบครองหรือควบคุมของเรำ
ได้ดว้ ยตนเองผ่ำนหน้ำกำรตัง้ ค่ำบัญชีที่อยูใ่ นไซต์ หำกคุณไม่มีบญ
ั ชีกบั เรำ เรำจะไม่มีขอ้ มูลส่วนบุคคลของคุณ
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14.2.2 สำหรับกำรร้องขอเพื่อเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อเรำมีขอ้ มูลของคุณอย่ำงเพียงพอที่จะดำเนินกำรแล้ว เรำจะให้ขอ้ มูล
ส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องแก่คณ
ุ ตำมขัน้ ตอนกำรปฏิบตั ิกำรของบริษัท หำกเรำไม่สำมำรถตอบสนองกำรร้องขอของคุณ
ตำมขัน้ ตอนกำรปฏิบตั ิกำรของบริษัท ดังกล่ำว เรำจะแจ้งให้คณ
ุ ทรำบเกี่ยวกับระยะเวลำที่เร็วที่สดุ ที่เรำสำมำรถให้
ข้อมูลที่คณ
ุ ร้องขอได้ โปรดจำไว้ว่ำกฎหมำยเกี่ยวกับกำรคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลอำจยกเว้นข้อมูลส่วนบุคคลบำง
ประเภทจำกกำรร้องขอกำรเข้ำใช้งำนของคุณ
14.2.3 สำหรับกำรร้องขอเพื่อแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อเรำมีขอ้ มูลของคุณเพียงพอที่จะดำเนินกำรแล้ว เรำจะ:
(ก)

แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ตำมขัน้ ตอนกำรปฏิบตั ิกำรของบริษัท หำกเรำไม่สำมำรถแก้ไขได้ภำยในระยะเวลำ
ดังกล่ำว เรำจะแจ้งให้คณ
ุ ทรำบเกี่ยวกับระยะเวลำกำรดำเนินกำรแก้ไขที่เร็วที่สดุ โปรดจำไว้วำ่ กฎหมำยเกี่ ยวกับกำร
คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลอำจยกเว้นข้อมูลส่วนบุคคลบำงประเภทจำกกำรร้องขอเพื่อให้แก้ไข รวมถึงระบุเวลำที่
จำเป็ นต้องได้รบั กำรแก้ไขจำกเรำในสถำนกำรณ์ (ต่ำงๆ) แม้วำ่ จะคุณจะร้องขอมำก็ตำม

14.2.5 เรำสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธกำรแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตำมข้อกำหนดที่ระบุไว้ในกฎหมำยเกี่ยวกับกำรคุม้ ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล ซึง่ ข้อกำหนดระบุและ/หรือให้สทิ ธิองค์กรที่จะปฏิเสธกำรแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลในสถำนกำรณ์ที่ระบุ
ไว้

15.

มีคำถำม ข้อกังวล หรือคำร้องเรียนใช่หรือไม่ โปรดติดต่อเรำ

15.1 หำกคุณมีคำถำมหรือข้อกังวลเกี่ยวกับข้อปฏิบตั ิว่ำด้วยควำมเป็ นส่วนตัวของเรำ หรือเกี่ยวกับกำรจัดกำรบริกำร โปรด
ติดต่อเรำทันทีที่: dpo@cdggroup.com
15.2

ในกรณีที่คุณใช้อีเมลหรือจดหมำยเพื่อส่งคำร้องเรียนของคุณ โปรดระบุที่ส่วนหัวเรื่องว่ำเป็ นคำร้องเรียนเกี่ยวกับ
กฎหมำยคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งจะช่วยให้เรำดำเนินกำรคำร้องเรียนของคุณโดยเร่งด่วนได้โดยส่งต่อไปยัง
เจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องในองค์กรของเรำเพื่อดำเนินกำรต่อไป ตัวอย่ำงเช่น คุณอำจแทรกข้อควำมในส่วนหัวเรือ่ งว่ ำ “คำ
ร้องเรียนเกี่ยวกับควำมเป็ นส่วนตัว”
แน่นอนว่ำเรำจะพยำยำม ดำเนินกำร กับคำร้องเรียนหรือข้อข้องใจใดๆ ที่คณ
ุ ประสบอยูอ่ ย่ำงเป็ นธรรมและโดยเร็ว
ที่สดุ เท่ำที่จะทำได้

16.

ข้อกำหนดและเงื่อนไข
โปรดอ่ำนเงื่อนไขกำรให้กำรบริกำรที่ระบุถึงกำรใช้งำน กำรปฏิเสธควำมรับผิดชอบ และข้อจำกัดกำรรับผิดที่ควบคุม
กำรใช้งำนไซต์และบริกำร รวมถึงนโยบำยที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

