นโยบายความเป็ นส่ วนตัว
1.

บทนำ

1.1

ขอต้ อนรับสู่ Esrith แพลตฟอร์ มที่ดำเนินกำรโดย บริ ษัท อีเอสอำร์ ไอ (ประเทศไทย) จำกัดและบริษัทในกลุม่ และบริ ษัท
ในเครื อ (เรี ยกแยกและเรี ยกรวมกันว่ำ “Esri”, “เรำ”, “พวกเรำ” หรื อ “ของเรำ”) Esri มีหน้ ำที่รับผิดชอบภำยใต้ กฎหมำย
และข้ อบังคับควำมเป็ นส่วนตัวทีบ่ งั คับใช้ (“กฎหมำยเกี่ยวกับกำรคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคล”) อย่ำงจริ งจัง และยึดมัน่
ต่อกำรเคำรพสิทธิและให้ ควำมสำคัญเกี่ยวกับควำมเป็ นส่วนตัวของผู้ใช้ เว็บไซต์ Esrith ทังหมด
้
(เรียกรวมกันว่ำ
“ไซต์”) (เรำเรี ยกไซต์และบริ กำรทีเ่ รำมอบให้ ดงั ที่ระบุไว้ ในไซต์ของเรำโดยรวมว่ำ “บริ กำร”) และ “ผู้ใช้ ” หมำยถึง ผู้ใช้ ที่
มีบญ
ั ชีซงึ่ ได้ ลงทะเบียนกับเรำและใช้ ไซต์ (เรี ยกแยกและเรี ยกรวมกันว่ำ “ผู้ใช้ ” “คุณ” หรื อ “ของคุณ”) เรำตระหนักถึง
ควำมสำคัญของข้ อมูลส่วนบุคคลที่คณ
ุ มอบให้ แก่เรำ และเชื่อว่ำเรำมีหน้ ำที่รับผิดชอบในกำรจัดกำร ปกป้อง และ
ดำเนินกำรข้ อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่ำงเหมำะสม นโยบำยควำมเป็ นส่วนตัวนี ้ (“นโยบำยควำมเป็ นส่วนตัว” หรื อ
“นโยบำย”) ได้ รับกำรออกแบบมำเพื่อช่วยให้ คณ
ุ เข้ ำใจเกี่ยวกับวิธีที่เรำเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย และ/หรื อดำเนินกำร
ข้ อมูลส่วนบุคคลที่คณ
ุ มอบให้ แก่เรำและ/หรื อข้ อมูลของคุณที่เรำครอบครองไม่วำ่ จะในปั จจุบนั หรื ออนำคต รวมทังยั
้ ง
เป็ นข้ อมูลประกอบกำรตัดสินใจก่อนที่คณ
ุ จะให้ ข้อมูลส่วนตัวใดๆ แก่เรำ โปรดอ่ำนนโยบำยควำมเป็ นส่วนตัวนี ้โดย
ละเอียด หำกคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้ อมูลเหล่ำนี ้หรื อข้ อปฏิบตั วิ ำ่ ด้ วยควำมเป็ นส่วนตัวของเรำ โปรดดูสว่ นของหัวข้ อ
“มีคำถำม ข้ อกังวล หรื อคำร้ องเรียนใช่หรื อไม่ โปรดติดต่อเรำ” ในตอนท้ ำยของนโยบำยควำมเป็ นส่วนตัวนี ้

1.2

“ข้ อมูลส่วนบุคคล” หมำยถึง ข้ อมูลเกี่ยวกับบุคคลไม่วำ่ จริ งหรื อเท็จที่สำมำรถใช้ เป็ นข้ อมูลที่ระบุตวั ตนของบุคคลผู้นนั ้
หรื อจำกข้ อมูลดังกล่ำวหรื อข้ อมูลอื่นๆ ที่องค์กรมีหรื ออำจสำมำรถเข้ ำถึงได้ ตัวอย่ำงข้ อมูลส่วนบุคคลที่พบบ่อยได้ แก่
ชื่อ หมำยเลขประจำตัว และข้ อมูลกำรติดต่อ

1.3

ในกำรใช้ บริ กำร เยีย่ มชมไซต์ และ/หรื อเข้ ำถึงบริ กำร คุณได้ รับทรำบและตกลงว่ำคุณยอมรับข้ อปฏิบตั ิ ข้ อกำหนด
และ/หรื อนโยบำยที่กำหนดไว้ ในนโยบำยควำมเป็ นส่วนตัวนี ้ และคุณ ยินยอมให้ เรำเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย และ/หรื อ
ดำเนินกำรข้ อมูลส่วนบุคคลของคุณดังที่ระบุไว้ ในนโยบำยควำมเป็ นส่วนตัวนี ้ หำกคุณไม่ยินยอมให้ เรำดำเนินกำร
ข้ อมูลส่วนบุคคลของคุณดังที่ระบุไว้ ในนโยบำยควำมเป็ นส่วนตัวนี ้ โปรดอย่ำใช้ บริกำรหรื อเข้ ำถึงไซต์หำกเรำ
เปลีย่ นแปลงนโยบำยควำมเป็ นส่วนตัวของเรำ เรำจะโพสต์กำรเปลีย่ นแปลงดังกล่ำวหรื อนโยบำยควำมเป็ นส่วนตัวที่
แก้ ไขบนไซต์ เรำขอสงวนสิทธิ์ในกำรแก้ ไขนโยบำยควำมเป็ นส่วนตัวนี ้ในทุกเมื่อโดยอำจแจ้ งหรื อไม่ได้ แจ้ งให้ คณ
ุ
ทรำบก็ตำม

2.

Esri จะเก็บรวบรวมข้ อมูลส่วนบุคคลเมื่อใด

2.1

เรำจะ/อำจเก็บรวบรวมข้ อมูลส่วนบุคคลของคุณเมื่อ:

(ก)

เมื่อคุณได้ เข้ ำถึงและ/หรื อใช้ บริ กำรหรื อไซต์ของเรำ หรื อลงทะเบียน

(ข)

เมื่อคุณส่งแบบฟอร์ ม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง แบบฟอร์ มกำรสมัครหรื อแบบฟอร์ มอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับผลิตภัณฑ์และ
บริ กำรของเรำ ไม่วำ่ จะแบบออนไลน์หรื อแบบฟอร์ มเป็ นเอกสำร

(ค)

เมื่อคุณทำข้ อตกลงใดๆ หรื อให้ เอกสำรหรื อข้ อมูลอื่นใดทีเ่ กี่ยวข้ องกับกำรติดต่อระหว่ำงคุณกับเรำ หรื อเมื่อคุณใช้
ผลิตภัณฑ์และบริ กำรของเรำ

(ง)

เมื่อคุณติดต่อกับเรำ เช่น ผ่ำนทำงโทรศัพท์ (ซึง่ จะได้ รับกำรบันทึก ) จดหมำย แฟกซ์ กำรประชุมแบบเห็นหน้ ำกัน
แพลตฟอร์ มสือ่ ทำงสังคม และอีเมล

(จ)

เมื่อคุณใช้ บริ กำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ หรื อติดต่อกับเรำผ่ำนไซต์หรือใช้ บริ กำร ซึง่ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง กำรใช้ ผำ่ น
คุกกี ้ ซึง่ เรำอำจปรับใช้ เมื่อคุณใช้ บริ กำรหรื อเข้ ำถึงไซต์

(ฉ)

เมื่อคุณดำเนินธุรกรรมผ่ำนบริ กำรของเรำ

(ช)

เมื่อคุณให้ ควำมคิดเห็นหรื อคำร้ องเรี ยนแก่เรำ

(ซ)

เมื่อคุณลงทะเบียน เข้ ำทำสัญญำ และ/หรื อเข้ ำร่วมในกำรแข่งขัน และ/หรื อกิจกรรมส่งเสริ มกำรขำยซึง่ รวมถึงกิจกรรม
ส่งเสริ มกำรขำยร่วมกับหุ้นส่วนและ/หรื อบริ ษัทในกลุม่ ของเรำ

(ญ)

เมื่อคุณเข้ ำเยี่ยมชมหรื อใช้ เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน่ ของหุ้นส่วนหรื อบริ ษัทในกลุม่ ของเรำ

(ฏ)

เมื่อคุณเข้ ำเยี่ยมชมหรื อใช้ เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน่ ของบุคคลภำยนอกที่ใช้ และ/หรื อ เกี่ยวข้ องกับบริ กำรของเรำ

(ฏ)

เมื่อคุณเชื่อมต่อบัญชีของคุณกับเว็บไซต์หรื อแอปพลิเคชัน่ ของบุคคลภำยนอก แก่บญ
ั ชีผ้ ใู ช้ ของคุณกับเรำผ่ำนทำง
ไซต์ หรื อ

(ฐ)

เมื่อคุณส่งข้ อมูลส่วนบุคคลของคุณให้ แก่เรำด้ วยเหตุผลใดก็ตำม

นโยบำยดังกล่ำวข้ ำงต้ นไม่ได้ อ้ำงไว้ โดยละเอียดถี่ถ้วนและเป็ นเพียงตัวอย่ำงทัว่ ไปเมื่อเรำเก็บรวบรวมข้ อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับ
คุณ

2.2

3.

เรำอำจเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย และ/หรื อดำเนินกำรข้ อมูลนี ้เพื่อวัตถุประสงค์ตำ่ งๆ (ดังที่กำหนดไว้ ด้ำนล่ำง)

Esri จะเก็บรวบรวมข้ อมูลส่วนบุคคลใดไว้ บ้ำง

3.1 ข้ อมูลส่วนบุคคลที่ Esri อำจเก็บรวบรวมนันจะรวมถึ
้
งแต่ไม่จำกัดเพียง:
•

ชื่อ

•

ที่อยูอ่ ีเมล

•

ที่อยูต่ ำมบัตรประชำชนหรือพำสปอร์ ต

•

ที่อยูส่ ำหรับเรี ยกเก็บเงิน

•

รำยละเอียดบัญชีธนำคำรและข้ อมูลกำรชำระเงิน

•

หมำยเลขติดต่อ

•

หมำยเลขบัตรประชำชนหรื อหมำยเลขพำสปอร์ ต

•

ที่อยูอ่ ินเทอร์ เน็ตโปรโตคอล (IP)

•

ข้ อมูลอื่นใดเกี่ยวกับผู้ใช้ เมื่อผู้ใช้ ลงทะเบียนเข้ ำใช้ บริ กำรหรื อไซต์ของเรำ และเมื่อผู้ใช้ ใช้ บริกำรหรื อไซต์
รวมถึงข้ อมูลที่เกี่ยวกับวิธีกำรใช้ บริ กำรหรื อไซต์ของผู้ใช้

•

ข้ อมูลจำกหรื อเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่คณ
ุ เข้ ำถึงบริ กำรของเรำ และ/หรื อไซต์

•

รำยละเอียดบัญชีของคุณกับเว็บไซต์หรื อแอปพลิเคชัน่ ของบุคคลภำยนอกทีค่ ณ
ุ ได้ เชื่อมต่อบัญชีผ้ ใู ช้ ของคุณ
กับเรำผ่ำนทำงไซต์

•

3.2

ข้ อมูลส่วนบุคคลที่คณ
ุ อำจให้ แก่เรำผ่ำนทำงไซต์

ตำมที่ระบุในข้ อ 2 เรำอำจได้ รับข้ อมูลเกี่ยวกับคุณและกิจกรรมของคุณที่อยูบ่ นและไม่อยูบ่ นแพลตฟอร์ ม Esrith จำก
บริ ษัทในกลุม่ และ/หรื อหุ้นส่วนซึง่ เป็ นบุคคลภำยนอก เช่น ข้ อมูลจำกบริษัทในกลุม่ และ/หรื อหุ้นส่วนที่เรำร่วมกันเสนอ
บริ กำรและ/หรื อรำยกำรส่งเสริ มกำรขำย หรื อจำกผู้โฆษณำเกี่ยวกับประสบกำรณ์หรื อกำรติดต่อของคุณกับพวกเขำ
รวมถึงข้ อมูลเกี่ยวกับเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน่ ที่คณ
ุ เข้ ำเยีย่ มชม

3.3

หำกคุณไม่ประสงค์ให้ เรำ เก็บรวบรวม ข้ อมูล/ข้ อมูลส่วนบุคคลดังที่กล่ำวมำข้ ำงต้ น คุณอำจยกเลิกได้ ทกุ เมือ่ ผ่ำนทำง
ไซต์หรื อโดยกำรแจ้ งควำมประสงค์ให้ เจ้ ำหน้ ำที่ค้ มุ ครองข้ อมูลของเรำทรำบเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร คุณสำมำรถอ่ำน
ข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำรยกเลิกได้ ที่สว่ นด้ ำนล่ำงในหัวข้ อ “วิธีที่คณ
ุ สำมำรถยกเลิก ลบ ร้ องขอกำรเข้ ำถึง หรื อแก้ ไข
ข้ อมูลที่คณ
ุ ให้ แก่เรำ” อย่ำงไรก็ตำม โปรดจำไว้ วำ่ กำรยกเลิกกำรเก็บรวบรวมข้ อมูลส่วนบุคคลหรื อถอนควำมยินยอม
ในกำรเก็บรวบรวม ใช้ แบ่งปั น หรื อดำเนินกำรข้ อมูลส่วนบุคคลของคุณกับเรำนันอำจส่
้
งผลต่อกำรใช้ บริ กำรของคุณ

3.4

เมื่อคุณใช้ แอปพลิเคชัน เว็บไซต์หรื อบริ กำรอื่นของบุคคลภำยนอกที่ใช้ หรื อรวมกับบริ กำรของเรำ บุคคลภำยนอกนัน้
อำจรับข้ อมูลเกี่ยวกับสิง่ ทีค่ ณ
ุ โพสต์หรื อแบ่งปั น

4.

กำรดูเว็บเพจ
ในกำรเข้ ำถึงเว็บไซต์สว่ นใหญ่ด้วยอุปกรณ์ของคุณ อุปกรณ์ของคุณจะส่งข้ อมูลซึง่ อำจมีข้อมูลส่วนบุคคลของคุณซึง่
จะถูกบันทึกไว้ โดยเซิร์ฟเวอร์ ของเว็บเมื่อคุณเรี ยกดูเว็บของเรำ ซึง่ โดยทัว่ ไปจะรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ที่อยู่ IP ของ
คอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบตั ิกำร ชื่อ/เวอร์ ชนั ของเบรำว์เซอร์ เว็บเพจที่อ้ำง หน้ ำที่ร้องขอ วันที่/เวลำ และบำงครัง้ อำจ
รวมถึง "คุกกี ้" (ซึง่ คุณสำมำรถปิ ดใช้ งำนได้ โดยกำหนดลักษณะอุปกรณ์ของคุณ) เพื่อช่วยให้ ไซต์จดจำกำรเข้ ำชมครัง้
ล่ำสุดของคุณ เมื่อคุณเข้ ำสูร่ ะบบ ข้ อมูลนี ้จะเชื่อมโยงกับบัญชีผ้ ใู ช้ ของคุณ นอกจำกนี ้ข้ อมูลนี ้จะนำไปใช้ ในเชิงสถิติที่
ไม่ระบุชื่อเพื่อช่วยให้ เรำทำควำมเข้ ำใจเกี่ยวกับวิธีที่ผ้ เู ยี่ยมชมใช้ งำนไซต์ของเรำ

5.

คุกกี ้

5.1

เรำอำจมีกำรใช้ “คุกกี ้” หรื อคุณลักษณะอื่นๆ ในบำงครำวเพื่อช่วยให้ เรำหรื อบุคคลภำยนอกสำมำรถเก็บรวบรวมหรื อ
แบ่งปั นข้ อมูล เพื่อช่วยเรำปรับปรุงไซต์และบริ กำรทีเ่ รำนำเสนอ หรื อช่วยให้ เรำมอบบริ กำรและคุณลักษณะใหม่ๆ ได้
“คุกกี ้” คือตัวระบุตำ่ งๆ ที่เรำส่งไปยังอุปกรณ์ของคุณ เพื่อช่วยให้ เรำสำมำรถจดจำอุปกรณ์ของคุณ และบอกเกี่ยวกับ
วิธีและเวลำในกำรใช้ หรื อเยี่ยมชมบริ กำรหรื อไซต์ จำนวนผู้ใช้ และเพื่อติดตำมควำมเคลือ่ นไหวภำยในไซต์ของเรำ เรำ
อำจเชื่อมโยงข้ อมูลคุกกี ้กับข้ อมูลส่วนบุคคลของคุณ นอกจำกนี ้ คุกกี ้ยังเชื่อมโยงกับข้ อมูลเกี่ยวกับรำยกำรที่คณ
ุ เลือก
ซื ้อและบัญชีรำยชื่อสินค้ ำที่คณ
ุ เข้ ำไปชมด้ วย ตัวอย่ำงเช่น เรำใช้ ข้อมูลนี ้เพื่อติดตำมข้ อมูลเกี่ยวกับรถเข็นสินค้ ำของ
คุณ นอกจำกนี ้ ยังมีกำรใช้ คกุ กี ้เพื่อมอบเนื ้อหำที่เหมำะสมกับควำมสนใจของคุณโดยเฉพำะ และเพื่อตรวจสอบกำร
ใช้ งำนไซต์

5.2

คุณอำจปฏิเสธกำรใช้ คกุ กี ้ได้ โดยเลือกกำรตังค่
้ ำที่เหมำะสมในอุปกรณ์ของคุณ อย่ำงไรก็ดี โปรดจำไว้ วำ่ หำกคุณ
ปฏิเสธกำรใช้ คกุ กี ้ คุณอำจไม่สำมำรถใช้ ฟังก์ชนั กำรทำงำนของไซต์หรื อบริ กำรได้ อย่ำงเต็มที่

6.

กำรดูและดำวน์โหลดเนื ้อหำและโฆษณำ
เมื่อคุณท่องเว็บเพจต่ำงๆ โดยใช้ อปุ กรณ์ของคุณ ขณะที่คณ
ุ เข้ ำชมเนื ้อหำและโฆษณำและเข้ ำใช้ งำนซอฟต์แวร์ อื่นๆ
บน ไซต์ของเรำหรื อผ่ำนบริ กำร ข้ อมูลเดียวกันส่วนใหญ่จะถูกส่งมำถึงเรำ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงที่อยู่ IP ระบบ
ปฏิบตั ิกำร ฯลฯ) แต่แทนที่จะส่งกำรเข้ ำชมหน้ ำต่ำงๆ ของคุณ คอมพิวเตอร์ จะส่งข้ อมูลเกี่ยวกับเนื อ้ หำ กำรโฆษณำที่
ดู และ/หรื อซอฟต์แวร์ ที่ตดิ ตังโดยบริ
้
กำรและเว็บไซต์และเวลำให้ แก่เรำ

7.

ชุมชนและกำรสนับสนุน

7.1

เรำให้ กำรสนับสนุนด้ ำนกำรบริ กำรลูกค้ ำผ่ำนอีเมลและแบบฟอร์ มควำมคิดเห็น เพื่อให้ กำรสนับสนุนลูกค้ ำ เรำจะขอที่
อยูอ่ ีเมลและหมำยเลขติดต่อของคุณ เรำใช้ เพียงข้ อมูลที่ได้ รับจำกลูกค้ ำที่ขอรับกำรสนับสนุน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง
ที่อยูอ่ ีเมล สำหรับกำรบริ กำรสนับสนุนลูกค้ ำ และเรำจะไม่สง่ หรื อแบ่งปั นข้ อมูลนี ้กับบุคคลภำยนอก

8.

กำรสำรวจ
บำงครัง้ เรำอำจร้ องขอข้ อมูลจำกผู้ใช้ ผำ่ นกำรสำรวจต่ำงๆ กำรเข้ ำร่วมในกำรสำรวจเหล่ำนี ้ขึ ้นอยูก่ บั ควำมสมัครใจ
ทังสิ
้ ้น ดังนันคุ
้ ณจึงสำมำรถเลือกได้ วำ่ จะเปิ ดเผยข้ อมูลของคุณแก่เรำหรื อไม่ ข้ อมูลที่ร้องขออำจรวมถึงแต่ไม่จำกัด
เพียง ข้ อมูลกำรติดต่อ (ได้ แก่ ทีอ่ ยูอ่ ีเมล) และข้ อมูลทำงประชำกรศำสตร์ (ได้ แก่ ควำมสนใจ หรื อระดับอำยุ) ข้ อมูลที่
ได้ จำกกำรสำรวจนี ้จะนำมำใช้ เพือ่ ตรวจสอบและปรับปรุงกำรใช้ งำนและควำมพึงพอใจในกำรบริ กำร และจะไม่ถกู ส่ง
ให้ แก่บคุ คลภำยนอก ยกเว้ น ผู้รับจ้ ำงทีช่ ่วยเรำในกำรบริ หำรจัดกำรและดำเนินกำรสำรวจ

9.

เรำมีวิธีกำรใช้ ข้อมูลที่คณ
ุ ให้ แก่เรำอย่ำงไรบ้ ำง

9.1

เรำอำจเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย และ/หรื อดำเนินกำรข้ อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์อย่ำงน้ อยหนึง่
วัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนี ้

(ก)

เพื่อพิจำรณำและ/หรื อดำเนินกำรกำรยื่นเรื่ อง/ธุรกรรมของคุณกับเรำ

(ข)

เพื่อจัดกำร ดำเนินกำร ให้ และ/หรื อบริ หำรกำรใช้ งำนของคุณและ/หรื อเพื่อเข้ ำถึงบริ กำรและเว็บไซต์ของเรำ รวมถึง
ควำมสัมพันธ์และบัญชีผ้ ใู ช้ ของคุณกับเรำ

(ค)

เพื่อจัดกำร ดำเนินกำร บริ หำร และจัดหำบริ กำรแก่คณ
ุ รวมถึงช่วยอำนวยควำมสะดวกในกำรจัดเตรี ยมบริ กำรของเรำ
รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง กำรจดจำควำมต้ องกำรของคุณ

(ง)

เพื่อตอบรับ ดำเนินกำร จัดกำร หรื อทำธุรกรรมให้ เสร็ จสมบูรณ์ และ/หรื อทำตำมกำรร้ องขอเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และ
บริ กำรของคุณ และแจ้ งให้ คณ
ุ ทรำบเกี่ยวกับปั ญหำด้ ำนกำรบริ กำรและกำรดำเนินกำรเกี่ยวกับบัญชี ที่มีควำม
ผิดปกติ

(จ)

เพื่อบังคับใช้ เงื่อนไขกำรให้ บริ กำรหรื อข้ อตกลงสิทธิ์กำรใช้ งำนสำหรับผู้ใช้ ที่เกี่ยวข้ อง

(ฉ)

เพื่อป้องกันควำมปลอดภัยและสิทธิ์ ทรัพย์สนิ ส่วนบุคคล หรื อควำมปลอดภัยของบุคคลอื่น

(ช)

เพื่อระบุตวั ตนและ/หรื อกำรตรวจสอบควำมถูกต้ อง

(ซ)

เพื่อรักษำและควบคุมกำรอัปเดตซอฟต์แวร์ และ/หรื อกำรอัปเดตอืน่ ๆ และให้ กำรสนับสนุนที่จำเป็ นในบำงครำวเพื่อให้
แน่ใจว่ำบริ กำรของเรำจะเป็ นไปอย่ำงรำบรื่ น

(ฌ)

เพื่อจัดกำรหรื ออำนวยควำมสะดวกในกำรให้ บริ กำรลูกค้ ำ ปฏิบตั ิตำมคำสัง่ ของคุณ จัดกำรหรือตอบข้ อซักถำมที่
ได้ รับ (หรื ออ้ ำงว่ำได้ รับ) จำกคุณหรื อในนำมของคุณ

(ญ)

เพื่อติดต่อหรื อสือ่ สำรกับคุณผ่ำนกำรโทรด้ วยเสียง ข้ อควำม และ/หรื อข้ อควำมแฟกซ์ อีเมล และ/หรื อกำรส่งไปรษณีย์
หรื อในรูปแบบอื่นใด
เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรบริ หำรและ/หรื อจัดกำรควำมสัมพันธ์ระหว่ำงคุณกับเรำหรื อกำรใช้
บริ กำรของเรำ เช่นว่ำแต่ไม่จำกัดเพียง กำรสื่อสำรข้ อมูลด้ ำนกำรจัดกำรที่เกี่ยวเนื่องกับบริ กำรของเรำกับคุณ คุณ
รับทรำบและยอมรับว่ำกำรสือ่ สำรดังกล่ำวของเรำนันอำจเป็
้
นด้ วยวิธีกำรส่งจดหมำยโต้ ตอบ เอกสำรหรื อกำรแจ้ ง
ประกำศแก่คณ
ุ
ซึง่ อำจเกี่ยวข้ องกับกำรเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลของคุณบำงประกำรบนหน้ ำซอง/หีบห่อจดหมำย
ด้ ำนนอก เพื่อกำรจัดส่งสิง่ ดังกล่ำว

(ฎ)

เพื่อดำเนินกำรศึกษำวิจยั วิเครำะห์ และพัฒนำกิจกรรมต่ำงๆ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง กำรวิเครำะห์ข้อมูล กำรสำรวจ
กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์และบริ กำร และ/หรื อ กำรทำแฟ้มประวัต)ิ เพื่อ วิเครำะห์กำรใช้ บริ กำร เพื่อนำไปปรับปรุงบริ กำร
หรื อผลิตภัณฑ์ของเรำ และ/หรื อช่วยเสริ มประสบกำรณ์ของลูกค้ ำ

(ฏ)

เพื่อให้ สำมำรถตรวจสอบและทำกำรสำรวจและอื่นๆ เพื่อตรวจสอบขนำดและองค์ประกอบของกลุม่ เป้ำหมำยของเรำ
และทำควำมเข้ ำใจเกี่ยวกับประสบกำรณ์ที่ลกู ค้ ำได้ รับจำกบริ กำรของ Esri

(ฑ)

ในกรณีที่คณ
ุ ให้ ควำมยินยอมให้ เรำส่งข้ อมูลกำรตลำดและกำรส่งเสริ มกำรขำย และเอกสำรที่เกี่ยวข้ องกับผลิตภัณฑ์
และ/หรื อบริ กำร (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ผลิตภัณฑ์และ/หรื อบริ กำรของบุคคลที่สำมซึง่ Esri อำจทำงำนร่วมกันหรื อ
มีข้อผูกพันต่อกัน) เพื่อกำรตลำดและในเรื่ องดังกล่ำวนี ้ โดยผ่ำนรูปแบบกำรติดต่อสือ่ สำรต่ำงๆ ได้ แก่ กำรส่ง
ไปรษณีย์ กำรบริ กำรตำมตำแหน่งที่ตงหรื
ั ้ อรูปแบบอื่นใด ซึง่ Esri (และ/หรื อบริ ษัทในเครื อหรื อบริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง) อำจ
จำหน่ำย ทำกำรตลำด หรื อส่งเสริ มกำรขำย ไม่วำ่ ผลิตภัณฑ์หรื อบริ กำรดังกล่ำวจะมีอยูใ่ นขณะนี ้หรื อจะเกิดขึ ้นใน
อนำคตหรื อไม่ก็ตำม

(ฒ)

เพื่อตอบสนองต่อกระบวนกำรทำงกฎหมำย หรื อปฏิบตั ิตำมหรื อเป็ นไปตำมกฎหมำยที่บงั คับใช้ ข้ อกำหนดของ
ภำครัฐหรื อตำมกฎข้ อบังคับภำยใต้ อำนำจกำรพิจำรณำทีเ่ กี่ยวข้ อง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง กำรดูแลให้ เป็ นไปตำม

ข้ อกำหนดเพื่อทำให้ กำรเปิ ดเผยข้ อมูลนันเป็
้ นไปตำมข้ อกำหนดของกฎหมำยที่ Esri หรื อบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องหรื อบริษัท
ในเครื อต้ องปฏิบตั ิตำม
(ณ)

เพื่อจัดทำข้ อมูลสถิตแิ ละงำนวิจยั เพื่อกำรรำยงำนภำยในองค์กรและตำมกฎหมำย และ/หรื อตำมข้ อกำหนดเกี่ยวกับ
กำรจัดเก็บบันทึก

(ด)

เพื่อปฏิบตั ิตำมขันตอนกำรตรวจสอบประวั
้
ติควำมเป็ นมำทำงธุรกิจหรื อกิจกรรมกำรคัดกรองอื่นใด
(รวมถึงแต่ไม่
จำกัดเพียง กำรตรวจสอบประวัติควำมเป็ นมำ) ซึง่ เป็ นไปตำมข้ อผูกพันทำงกฎหมำยหรื อตำมกฎข้ อบังคับ หรื อ
กระบวนกำรจัดกำรควำมเสีย่ งของเรำซึง่ กฎหมำยได้ กำหนดไว้ หรือที่เรำได้ เป็ นผู้นำมำใช้

(ต)

เพื่อตรวจสอบบริ กำรของเรำหรื อ ธุรกิจของ Esri

(ถ)

เพื่อป้องกันและตรวจสอบกำรฉ้ อโกง กิจกรรมที่ผิดกฎหมำย กำรละเว้ นหรื อกำรประพฤติผิด ไม่วำ่ จะเกี่ยวข้ องกับกำร
ใช้ บริ กำรของเรำหรื อกิจกรรมอื่นใดอันเกิดจำกควำมสัมพันธ์ของคุณกับเรำ และไม่วำ่ จะมีควำมสงสัยในสิง่ ที่ได้
กล่ำวถึงข้ ำงต้ นหรื อไม่ก็ตำม

(ท)

เพื่อจัดเก็บ โฮสต์ สำรองข้ อมูล (ไม่วำ่ จะเพื่อกำรกู้คืนจำกควำมเสียหำยหรื อเหตุอื่นใด) ข้ อมูลส่วนบุคคลของคุณ ไม่วำ่
จะอยูใ่ นหรื อนอกอำนำจกำรพิจำรณำ

(ธ)

เพื่อจัดกำรและ/หรื อช่วยอำนวยควำมสะดวกให้ แก่ธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สนิ ของธุรกิจหรื อธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สนิ
ของธุรกิจทีม่ ีศกั ยภำพ ซึง่ ธุรกรรมดังกล่ำวเกี่ยวข้ องกับ Esri ในฐำนะผู้มีสว่ นร่วมหรื อเกี่ยวข้ องกับบริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง
หรื อบริ ษัทในเครื อของ Esri ในฐำนะผู้มีสว่ นร่วมเท่ำนัน้ หรื อเกี่ยวข้ องกับ Esri และ/หรื อบริ ษัทหรื อบริ ษัทในเครื อที่
เกี่ยวข้ องของ Esri อย่ำงน้ อยหนึง่ แห่งในฐำนะผู้มีสว่ นร่วม และอำจมีองค์กรภำยนอกทีเ่ ป็ นผู้มีสว่ นร่วมในธุรกรรม
ดังกล่ำว "ธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สนิ ของธุรกิจ" หมำยถึง กำรซื ้อ ขำย ให้ เช่ำ ควบรวม กำรควบ หรื อกำรซื ้อกิจกำรอื่นใด
กำรจำหน่ำยจ่ำยโอนหรื อกำรให้ เงินทุนแก่องค์กรหรื อส่วนหนึง่ ส่วนใดขององค์กรหรื อธุรกิจหรื อทรัพย์สนิ อื่นใดของ
องค์กร และ/หรื อ

(น)

วัตถุประสงค์อื่นใดที่เรำได้ แจ้ งแก่คณ
ุ ณ เวลำที่ได้ รับควำมยินยอมจำกคุณ (รวมเรี ยกว่ำ “วัตถุประสงค์”)

9.2

เนื่องจำกวัตถุประสงค์ที่เรำจะเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย และ/หรื อดำเนินกำรข้ อมูลส่วนบุคคลของคุณขึ ้นอยูก่ บั
สถำนกำรณ์เฉพำะหน้ ำ วัตถุประสงค์ดงั กล่ำวอำจไม่ปรำกฎในข้ ำงต้ น อย่ำงไรก็ตำม เรำจะแจ้ งให้ คณ
ุ ทรำบถึง
วัตถุประสงค์ดงั กล่ำว ณ เวลำทีข่ อรับควำมยินยอมจำกคุณ เว้ นแต่กำรดำเนินกำรข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องโดยไม่ได้ รับควำม
ยินยอมจำกคุณนันเป็
้ นไปตำมทีก่ ฎหมำยเกี่ยวกับกำรคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลกำหนดไว้

10.

Esri คุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลของลูกค้ ำอย่ำงไรบ้ ำง
เรำนำมำตรกำรด้ ำนควำมปลอดภัยต่ำงๆ มำใช้ เพื่อให้ แน่ใจว่ำข้ อมูลส่วนบุคคลของคุณที่อยูใ่ นระบบของเรำนันมี
้
ควำมปลอดภัย ข้ อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ จะถูกเก็บไว้ ในเครื อข่ำยที่มคี วำมปลอดภัย และสำมำรถเข้ ำถึงได้ โดย

พนักงำนจำนวนจำกัดเท่ำนัน้ ซึง่ จะเป็ นบุคคลที่มีสทิ ธิพิเศษในกำรเข้ ำถึงระบบดังกล่ำว เรำจะรักษำข้ อมูลส่วนบุคคล
ของคุณตำมกฎหมำยเกี่ยวกับกำรคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลและ/หรื อกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้ อง ซึง่ เรำจะทำลำยหรื อไม่
ระบุชื่อข้ อมูลส่วนบุคคลของคุณทันทีที่มีเหตุผลอันเชื่อได้ วำ่ (i) วัตถุประสงค์ของกำรเก็บรวบรวมข้ อมูลส่วนบุคคลนัน้
ไม่ตรงกับกำรรักษำข้ อมูลส่วนบุคคลดังกล่ำวไว้ อีกต่อไป และ (ii) ไม่จำเป็ นต้ องรักษำข้ อมูลส่วนบุคคลดังกล่ำวเพื่อ
วัตถุประสงค์ทำงกฎหมำยหรื อธุรกิจอีกต่อไป หำกคุณหยุดกำรใช้ งำนไซต์ หรื อสิทธิกำรใช้ งำนไซต์และ/หรื อบริ กำร
ของคุณสิ ้นสุดลง เรำอำจจัดเก็บ ใช้ และ/หรื อเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลต่อไปได้ ตำมกฎหมำยเกี่ยวกับกำรคุ้มครอง
ข้ อมูลส่วนบุคคลและข้ อผูกพันของเรำภำยใต้ กฎหมำยเกี่ยวกับกำรคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลนี ้ ภำยใต้ กฎหมำยที่
บังคับใช้ เรำอำจทำลำยข้ อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่ำงปลอดภัยโดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทรำบล่วงหน้ ำ

11.

Esri เปิ ดเผยข้ อมูลที่รวบรวมจำกผู้เยี่ยมชมให้ แก่บคุ คลภำยนอกหรื อไม่

11.1

ในกำรดำเนินธุรกิจของเรำ เรำอำจจำเป็ นต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลของคุณให้ แก่ผ้ ใู ห้ บริ กำรซึง่ เป็ นบุคคลภำยนอก
ตัวแทน และ/หรื อบริ ษัทในเครื อ หรื อบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องของเรำ และ/หรื อบุคคลที่สำมอื่นๆ ไม่วำ่ จะมีสถำนที่ตงอยู
ั ้ ใ่ น
ประเทศหรื อนอกประเทศ
เพื่อวัตถุประสงค์ดงั ที่ระบุข้ำงต้ นอย่ำงน้ อยหนึง่ วัตถุประสงค์
ผู้ให้ บริ กำรซึง่ เป็ น
บุคคลภำยนอก ตัวแทน และ/หรื อบริ ษัทในเครื อ หรื อบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องของเรำ และ/หรื อบุคคลภำยนอกอื่นๆ ดังกล่ำว
นันอำจด
้
ำเนินกำรข้ อมูลส่วนบุคคลของคุณในนำมของเรำหรื อในลักษณะอื่นใดเพื่อวัตถุประสงค์ ดงั ที่ระบุข้ำงต้ น
อย่ำงน้ อยหนึง่ วัตถุประสงค์ บุคคลภำยนอกดังกล่ำวรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง:

(ก)

บริ ษัทในเครื อ บริ ษัทในกลุม่ และบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องของเรำ

(ข)

ผู้รับจ้ ำง ตัวแทน ผู้ให้ บริ กำร และบุคคลภำยนอกอื่นๆ ทีเ่ รำใช้ เพื่อสนับสนุนธุรกิจของเรำ บุคคลเหล่ำนี ้รวมถึง แต่ไม่
จำกัดเพียง ผู้ให้ บริ กำรด้ ำนกำรบริ หำรจัดกำรหรื อด้ ำนอื่นๆ อันได้ แก่ บริ ษัทรับส่งจดหมำย บริษัทที่ให้ บริ กำรด้ ำน
โทรคมนำคม บริษัทที่ให้ บริ กำรด้ ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ และศูนย์ข้อมูล

(ค)

ผู้ซื ้อ ผู้รับโอนหรื อผู้สบื ตำแหน่งในกรณีควบรวมกิจกำร ถอนทุน ปรับโครงสร้ ำง จัดระเบียบองค์กรใหม่ เลิกกิจกำร หรื อ
กำรขำยหรื อโอนสินทรัพย์บำงส่วนหรื อทังหมดของ
้
Esri ไม่วำ่ จะเป็ นกำรดำเนินงำนต่อเนื่องหรื อเป็ นส่วนหนึง่ ของกำร
ล้ มละลำย กำรเลิกกิจกำรทังหมด
้
หรื อกำรดำเนินกำรที่คล้ ำยกัน ซึง่ ข้ อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับผู้ใช้ บริ กำรของเรำที่ Esri
ถือครองอยูเ่ ป็ นส่วนหนึง่ ของสินทรัพย์ที่ถ่ำยโอนไป และ/หรื อ

(ง)

บุคคลภำยนอกทีเ่ รำได้ เปิ ดเผยข้ อมูลให้ เพื่อวัตถุประสงค์อย่ำงน้ อยหนึง่ วัตถุประสงค์ และบุคคลภำยนอกดังกล่ำว
อำจเก็บรวบรวมและประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์อย่ำงน้ อยหนึง่ วัตถุประสงค์

11.2

เรำอำจจำเป็ นต้ องแบ่งปั นข้ อมูลเชิงสถิตแิ ละประชำกรศำสตร์ เกี่ยวกับผู้ใช้ และกำรใช้ บริ กำรของผู้ใช้ ของเรำให้ แก่ผ้ ู
จัดหำโฆษณำและกำรเขียนโปรแกรม ข้ อมูลนี ้จะไม่รวมข้ อมูลใดๆ ที่อำจนำไปใช้ เพื่อระบุตวั ตนของคุณโดยเฉพำะ
หรื อเพื่อค้ นข้ อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตัวคุณ

11.3

เพื่อหลีกเลีย่ งข้ อสงสัย
ในกรณีที่กฎหมำยเกี่ยวกับกำรคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลหรื อกฎหมำยที่เกี่ยวข้ องอื่นๆ
อนุญำตให้ องค์กร เช่นองค์กรของเรำ เก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยไม่ต้องรับควำม
ยินยอมจำกคุณ ให้ นำกำรอนุญำตโดยกฎหมำยข้ ำงต้ นมำใช้ บงั คับต่อไป

11.4

บุคคลภำยนอกอำจปิ ดกันหรื
้ อเข้ ำถึงข้ อมูลส่วนบุคคลที่สง่ ต่อไปยังหรื ออยูใ่ นไซต์อย่ำงผิดกฎหมำย เทคโนโลยีอำจ
ทำงำนผิดปกติหรื อไม่ทำงำนตำมที่คำดหวัง หรื อบุคคลใดอำจเข้ ำถึง ใช้ ข้อมูลอย่ำงไม่เหมำะสม หรื อใช้ ข้อมูลในทำงที่
ผิด โดยที่ไม่ได้ มีสำเหตุมำจำกเรำ ถึงกระนันก็
้ ตำม เรำจะใช้ มำตรกำรด้ ำนควำมปลอดภัยที่สมเหตุสมผลเพื่อคุ้มครอง
ข้ อมูลส่วนบุคคลของคุณตำมที่กำหนดไว้ ภำยใต้ กฎหมำยเกี่ยวกับกำรคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคล อย่ำงไรก็ดี เรำไม่
สำมำรถรับประกันถึงควำมปลอดภัยได้ โดยสิ ้นเชิงในกรณีที่มิอำจหลีกเลีย่ งได้ เช่นว่ำแต่ไม่จำกัดเพียง เมื่อกำร
เปิ ดเผยข้ อมูลโดยไม่ได้ รับอนุญำตเกิดจำกกำรเจำะข้ อมูลที่ประสงค์ร้ำยที่มคี วำมซับซ้ อนโดยผู้ที่ไม่พอใจ โดยที่ไม่ได้ มี
สำเหตุมำจำกเรำ

12.

ข้ อมูลที่รวบรวมโดยบุคคลภำยนอก

12.1

ไซต์ของเรำใช้ Google Analytics ซึง่ เป็ นบริ กำรวิเครำะห์เว็บทีใ่ ห้ บริ กำรโดย Google, Inc . (“Google”) Google
Analytics ใช้ คกุ กี ้ซึง่ เป็ นไฟล์ข้อควำมที่เก็บไว้ ในคอมพิวเตอร์ ของคุณ เพื่อช่วยเว็บไซต์วิเครำะห์วธิ ีกำรใช้ งำนของผู้ใช้
ข้ อมูลที่คกุ กี ้สร้ ำงขึ ้นเกี่ยวกับกำรใช้ งำนเว็บไซต์ (รวมถึงที่อยู่ IP ของคุณ) จะถูกส่งและจัดเก็บบนเซิร์ฟเวอร์ โดย
Google ในประเทศสหรัฐอเมริกำ Google จะใช้ ข้อมูลนี ้เพื่อประเมินกำรใช้ งำนเว็บไซต์ รวบรวมรำยงำนเกี่ยวกับ
กิจกรรมทีเ่ กิดขึ ้นในเว็บไซต์สำหรับผู้ให้ บริ กำรเว็บไซต์ และให้ บริกำรด้ ำนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับกิจกรรมของเว็บไซต์และ
กำรใช้ งำนอินเทอร์ เน็ต Google ยังอำจส่งข้ อมูลนี ้ให้ แก่บคุ คลภำยนอกตำมที่กฎหมำยได้ กำหนดไว้ หรื อเมื่อ
บุคคลภำยนอกดังกล่ำวดำเนินกำรประมวลผลข้ อมูลในนำมของ Google Google จะไม่เชื่อมโยงที่อยู่ IP ของคุณกับ
ข้ อมูลอื่นที่ Google เก็บรักษำไว้

12.2

เรำและบุคคลภำยนอก อำจให้ บริ กำรดำวน์โหลดแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ ในบำงครำวเพื่อให้ คณ
ุ สำมำรถใช้ บริ กำรหรื อ
ใช้ งำนผ่ำนบริ กำร แอปพลิเคชันเหล่ำนี ้อำจเข้ ำถึงโดยแยกกัน และอนุญำตให้ บคุ คลภำยนอกเรี ยกดูข้อมูลที่ระบุตวั ตน
ของคุณ ได้ แก่ ชื่อ ID ผู้ใช้ และที่อยู่ IP ของคอมพิวเตอร์ ของคุณ หรื อข้ อมูลอื่นใด เช่น คุกกี ้ ที่คณ
ุ อำจได้ ตดิ ตังไว้
้ ก่อน
หน้ ำนี ้ หรื อที่แอปพลิเคชันหรื อเว็บไซต์ของบุคคลภำยนอกได้ ติดตังไว้
้ ให้ แก่คณ
ุ นอกจำกนี ้แอปพลิเคชันเหล่ำนี ้อำจ
ขอให้ คณ
ุ ให้ ข้อมูลเพิม่ เติมแก่บคุ คลภำยนอกโดยตรง ผลิตภัณฑ์หรื อบริ กำรของบุคคลภำยนอกที่จดั หำมำผ่ำนแอป
พลิเคชันเหล่ำนี ้ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์หรื อบริ กำรของ Esri หรื อ Esri ไม่ได้ เป็ นผู้ควบคุม ขอแนะนำให้ อำ่ นข้ อกำหนดและ
นโยบำยอื่นๆ ที่เผยแพร่โดยบุคคลภำยนอกดังกล่ำวบนเว็บไซต์เหล่ำนันหรื
้ อเว็บไซต์อื่นๆ

13.

กำรปฏิเสธควำมรับผิดชอบเกี่ยวกับควำมปลอดภัยและไซต์ของบุคคลภำยนอก

13.1

เรำไม่รับประกันว่ำข้ อมูลส่วนบุคคลและ/หรื อข้ อมูลอื่นที่คณ
ุ ให้ แก่ไซต์ของบุคคลภำยนอกจะมีควำมปลอดภัย เรำนำ
มำตรกำรด้ ำนควำมปลอดภัยต่ำงๆ
มำใช้ เพื่อรักษำควำมปลอดภัยให้ กบั ข้ อมูลส่วนบุคคลของคุณซึง่ อยูใ่ นควำม
ครอบครองหรื อควบคุมของเรำ ข้ อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ จะถูกเก็บไว้ ในเครื อข่ำยทีม่ ีควำมปลอดภัย และสำมำรถ
เข้ ำถึงได้ โดยพนักงำนจำนวนจำกัดเท่ำนัน้ ซึง่ จะเป็ นบุคคลทีม่ ีสทิ ธิพิเศษในกำรเข้ ำถึงระบบดังกล่ำว และต้ องปกป้อง
ข้ อมูลส่วนบุคคลที่เป็ นควำมลับ เมื่อคุณส่งคำสัง่ ซื ้อหรื อเข้ ำถึงข้ อมูลส่วนบุคคลของคุณ เรำขอเสนอให้ ใช้ เซิร์ฟเวอร์ ที่
มีควำมปลอดภัย ข้ อมูลส่วนบุคคลหรื อข้ อมูลที่ละเอียดอ่อนทังหมดที
้
่คณ
ุ ให้ นนจะถู
ั ้ กนำไปเข้ ำรหัสไว้ ในฐำนข้ อมูล
ของเรำเพื่อให้ เข้ ำถึงได้ เฉพำะตำมที่ระบุข้ำงต้ นเท่ำนัน้

13.2

ด้ วยควำมพยำยำมทีจ่ ะเพิ่มประโยชน์ให้ แก่คณ
ุ เรำอำจเลือกเว็บไซต์ของบุคคลภำยนอกต่ำงๆ ทีจ่ ะเชื่อมโยงหรื อติดตัง้
ภำยในไซต์ เรำยังอำจเข้ ำร่วมในกำรพัฒนำแบรนด์ร่วมหรื อสร้ ำงควำมสัมพันธ์อื่นใด เพื่อนำเสนอธุรกรรมอีคอมเมิร์ซ
และ/หรื อบริ กำรและคุณลักษณะอื่นๆ แก่ผ้ เู ข้ ำชม ไซต์ที่เชื่อมโยงเหล่ำนี ้จะมีนโยบำยควำมเป็ นส่วนตัวและกำรจัดกำร
ด้ ำนควำมปลอดภัยแยกต่ำงหำกแบบอิสระ แม้ วำ่ บุคคลภำยนอกจะมีควำมเกี่ยวข้ องกับเรำ แต่เรำไม่มีสทิ ธิในกำร
ควบคุมไซต์ที่เชื่อมโยงเหล่ำนี ้ได้ เนื่องจำกแต่ละไซต์จะมีข้อปฏิบตั ิด้ำนควำมเป็ นส่วนตัวและกำรเก็บรวบรวมข้ อมูล
แยกต่ำงหำกเป็ นอิสระจำกเรำ ข้ อมูลที่รวบรวมขึ ้นจำกหุ้นส่วนทีม่ ีแบรนด์ร่วมกับเรำหรื อเว็บไซต์ของบุคคลภำยนอก
(แม้ วำ่ จะนำเสนอในหรื อผ่ำนเว็บไซต์ของเรำ) อำจไม่ได้ รับมำจำกเรำ

13.3

ดังนันเรำจึ
้
งไม่ต้องรับผิดชอบหรือรับผิดในเนื ้อหำ กำรจัดกำรด้ ำนควำมปลอดภัย (หรื อกำรไม่ได้ รับควำมปลอดภัย)
และกิจกรรมต่ำงๆ ของไซต์ที่เชื่อมโยงเหล่ำนี ้ ไซต์ที่เชื่อมโยงเหล่ำนี ้มีไว้ เพื่อควำมสะดวกของคุณ และให้ คณ
ุ เข้ ำใช้
งำนด้ วยควำมรับผิดชอบของคุณเอง อย่ำงไรก็ตำม เรำต้ องกำรปกป้องควำมสมบูรณ์ของไซต์และลิงก์ที่อยูใ่ นแต่ละ
ไซต์ของเรำ และรับฟั งข้ อคิดเห็นเกี่ยวกับไซต์ที่เชื่อมโยงเหล่ำนี ้ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง หำกลิงก์เฉพำะไม่ทำงำน)

14.

วิธีที่คณ
ุ สำมำรถยกเลิก ลบ ร้ องขอกำรเข้ ำถึง หรื อแก้ ไขข้ อมูลที่คณ
ุ ให้ แก่เรำ

14.1

กำรยกเลิกและถอนควำมยินยอม

14.1.1 คุณอำจถอนควำมยินยอมของคุณเกี่ยวกับกำรเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรื อเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลของคุณซึง่ อยูใ่ น
ครอบครองหรื อควบคุมของเรำได้ โดยกำรส่งอีเมลไปที่ เจ้ ำหน้ ำทีค่ ้ มุ ครองข้ อมูลส่วนบุคคลของเรำ ตำมที่อยูอ่ เี มลที่
แสดงไว้ ด้ำนล่ำงในส่วน 15.1
14.1.2 เมื่อเรำได้ รับคำสัง่ เกี่ยวกับกำรถอนเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรอย่ำงชัดเจนจำกคุณและตรวจสอบข้ อมูลประจำตัวของคุณ
แล้ ว เรำจะดำเนินกำรตำมคำขอในกำรถอนควำมยินยอม และหลังจำกนันเรำจะไม่
้
เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรื อเปิ ดเผย

ข้ อมูลส่วนบุคคลของคุณในลักษณะตำมที่ระบุไว้ ในกำรร้ องขอของคุณ หำกเรำไม่สำมำรถตรวจสอบข้ อมูลประจำตัว
หรื อไม่เข้ ำใจคำสัง่ ของคุณ เรำจะติดต่อเพื่อขอคำอธิบำยเกี่ยวกับกำรร้ องขอดังกล่ำว
14.1.3 อย่ำงไรก็ตำม กำรถอนควำมยินยอมอำจทำให้ เกิดผลอันเกิดจำกกำรถอนดังกล่ำวได้ ในเรื่ องดังกล่ำวนี ้ขึ ้นอยูก่ บั
ขอบเขตของกำรถอนควำมยินยอมที่จะให้ เรำดำเนินกำรกับข้ อมูลส่วนบุคคลของคุณ และนัน่ อำจหมำยควำมว่ำเรำ
จะไม่สำมำรถให้ บริกำรแก่คณ
ุ ต่อไปได้ เรำจึงอำจต้ องยุตคิ วำมสัมพันธ์ที่มีอยูแ่ ละ/หรื อสัญญำทีค่ ณ
ุ มีกบั เรำ ฯลฯ
แล้ วแต่วำ่ จะเป็ นกรณีใด ซึง่ เรำจะแจ้ งให้ คณ
ุ ทรำบ
14.2

กำรร้ องขอกำรเข้ ำถึงและ/หรื อกำรแก้ ไขข้ อมูลส่วนบุคคล

14.2.1 หำกคุณมีบญ
ั ชีกบั เรำ คุณอำจเข้ ำถึงและ/หรื อแก้ ไขข้ อมูลส่วนบุคคลของคุณซึง่ อยู่ในครอบครองหรื อควบคุมของเรำ
ได้ ด้วยตนเองผ่ำนหน้ ำกำรตังค่
้ ำบัญชีที่อยูใ่ นไซต์ หำกคุณไม่มีบญ
ั ชีกบั เรำ เรำจะไม่มีข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
14.2.2 สำหรับกำรร้ องขอเพื่อเข้ ำถึงข้ อมูลส่วนบุคคล เมื่อเรำมีข้อมูลของคุณอย่ำงเพียงพอที่จะดำเนินกำรแล้ ว เรำจะให้ ข้อมูล
ส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้ องแก่คณ
ุ ภำยใน 30 วัน หำกเรำไม่สำมำรถตอบสนองกำรร้ องขอของคุณภำยใน 30 วันดังกล่ำว
เรำจะแจ้ งให้ คณ
ุ ทรำบเกี่ยวกับระยะเวลำที่เร็ วที่สดุ ที่เรำสำมำรถให้ ข้อมูลที่คณ
ุ ร้ องขอได้
โปรดจำไว้ วำ่ กฎหมำย
เกี่ยวกับกำรคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลอำจยกเว้ นข้ อมูลส่วนบุคคลบำงประเภทจำกกำรร้ องขอกำรเข้ ำใช้ งำนของคุณ
14.2.3 สำหรับกำรร้ องขอเพื่อแก้ ไขข้ อมูลส่วนบุคคล เมื่อเรำมีข้อมูลของคุณเพียงพอทีจ่ ะดำเนินกำรแล้ ว เรำจะ:
(ก)

แก้ ไขข้ อมูลส่วนบุคคลของคุณภำยใน 30 วัน หำกเรำไม่สำมำรถแก้ ไขได้ ภำยในระยะเวลำดังกล่ำว เรำจะแจ้ งให้ คณ
ุ
ทรำบเกี่ยวกับระยะเวลำกำรดำเนินกำรแก้ ไขที่เร็วที่สดุ โปรดจำไว้ วำ่ กฎหมำยเกี่ยวกับกำรคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคล
อำจยกเว้ นข้ อมูลส่วนบุคคลบำงประเภทจำกกำรร้ องขอเพื่อให้ แก้ ไข รวมถึงระบุเวลำที่จำเป็ นต้ องได้ รับกำรแก้ ไขจำก
เรำในสถำนกำรณ์ (ต่ำงๆ) แม้ วำ่ จะคุณจะร้ องขอมำก็ตำม

14.2.4 ภำยใต้ ขอบเขตที่อนุญำตโดยกฎหมำยเรำอำจคิดค่ำธรรมเนียมตำมสมควรสำหรับกำรดำเนินกำรและจัดกำรคำร้ อง
ของคุณในกำรเข้ ำถึงข้ อมูลส่วนบุคคล หำกเรำเลือกที่จะคิดค่ำธรรมเนียม เรำจะแจ้ งค่ำธรรมเนียมโดยประมำณเป็ น
ลำยลักษณ์อกั ษรให้ แก่คณ
ุ โปรดจำไว้ วำ่ เรำไม่จำเป็ นต้ องตอบสนองหรื อดำเนินกำรใดๆ ต่อคำร้ องขอกำรเข้ ำถึงข้ อมูล
ของคุณเว้ นแต่คณ
ุ ตกลงที่จะจ่ำยค่ำธรรมเนียม
14.2.5 เรำสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธกำรแก้ ไขข้ อมูลส่วนบุคคลของคุณตำมข้ อกำหนดที่ระบุไว้ ในกฎหมำยเกี่ยวกับกำรคุ้มครอง
ข้ อมูลส่วนบุคคล ซึง่ ข้ อกำหนดระบุและ/หรื อให้ สทิ ธิองค์กรที่จะปฏิเสธกำรแก้ ไขข้ อมูลส่วนบุคคลในสถำนกำรณ์ที่ระบุ
ไว้

15.

มีคำถำม ข้ อกังวล หรื อคำร้ องเรี ยนใช่หรื อไม่ โปรดติดต่อเรำ

15.1

หำกคุณมีคำถำมหรื อข้ อกังวลเกี่ยวกับข้ อปฏิบตั วิ ำ่ ด้ วยควำมเป็ นส่วนตัวของเรำ หรื อเกี่ยวกับกำรจัดกำรบริ กำร โปร
ติดต่อเรำทันทีที่: esrith.contact@cdg.co.th

15.2

ในกรณีที่คณ
ุ ใช้ อเี มลหรื อจดหมำยเพื่อส่งคำร้ องเรี ยนของคุณ โปรดระบุที่สว่ นหัวเรื่ องว่ำเป็ นคำร้ องเรี ยนเกี่ยวกับ
กฎหมำยคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคล ซึง่ จะช่วยให้ เรำดำเนินกำรคำร้ องเรี ยนของคุณโดยเร่งด่วนได้ โดยส่งต่อไปยัง
เจ้ ำหน้ ำที่ที่เกี่ยวข้ องในองค์กรของเรำเพื่อดำเนินกำรต่อไป ตัวอย่ำงเช่น คุณอำจแทรกข้ อควำมในส่วนหัวเรื่ องว่ ำ “คำ
ร้ องเรี ยนเกี่ยวกับควำมเป็ นส่วนตัว”
แน่นอนว่ำเรำจะพยำยำม ดำเนินกำร กับคำร้ องเรียนหรื อข้ อข้ องใจใดๆ ทีค่ ณ
ุ ประสบอยูอ่ ย่ำงเป็ นธรรมและโดยเร็ ว
ที่สดุ เท่ำที่จะทำได้

16.

ข้ อกำหนดและเงื่อนไข
โปรดอ่ำนเงื่อนไขกำรให้ กำรบริ กำรที่ระบุถึงกำรใช้ งำน กำรปฏิเสธควำมรับผิดชอบ และข้ อจำกัดกำรรับผิดที่ควบคุม
กำรใช้ งำนไซต์และบริ กำร รวมถึงนโยบำยทีเ่ กี่ยวข้ องอื่นๆ

