นโยบายความเป็ นส่ วนตัว
1.

บทนำ

1.1

ขอต้อนรับสู่ GarminbyGIS แพลตฟอร์มที่ดำเนินกำรโดย บริ ษทั จีไอเอส จำกัด และบริ ษทั ในกลุม่ และบริ ษทั ในเครื อ
(เรี ยกแยกและเรี ยกรวมกันว่ำ “GIS”, “เรำ”, “พวกเรำ” หรื อ “ของเรำ”) GIS มีหน้ำที่รับผิดชอบภำยใต้กฎหมำยและ
ข้อบังคับควำมเป็ นส่วนตัวที่บงั คับใช้ (“กฎหมำยเกี่ยวกับกำรคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล”) อย่ำงจริ งจัง และยึดมัน่ ต่อ
กำรเคำรพสิ ทธิและให้ควำมสำคัญเกี่ยวกับควำมเป็ นส่วนตัวของผูใ้ ช้เว็บไซต์ GIS ทั้งหมด (เรี ยกรวมกันว่ำ “ไซต์”) (เรำ
เรี ยกไซต์และบริ กำรที่เรำมอบให้ดงั ที่ระบุไว้ในไซต์ของเรำโดยรวมว่ำ “บริ กำร”) และ “ผูใ้ ช้” หมำยถึง ผูใ้ ช้ที่มีบญั ชีซ่ ึง
ได้ลงทะเบียนกับเรำและใช้ไซต์ (เรี ยกแยกและเรี ยกรวมกันว่ำ “ผูใ้ ช้” “คุณ” หรื อ “ของคุณ”) เรำตระหนักถึง
ควำมสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณมอบให้แก่เรำ และเชื่อว่ำเรำมีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรจัดกำร ปกป้อง และ
ดำเนินกำรข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่ำงเหมำะสม นโยบำยควำมเป็ นส่วนตัวนี้ (“นโยบำยควำมเป็ นส่วนตัว” หรื อ
“นโยบำย”) ได้รับกำรออกแบบมำเพื่อช่วยให้คุณเข้ำใจเกี่ยวกับวิธีที่เรำเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย และ/หรื อดำเนินกำร
ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณมอบให้แก่เรำและ/หรื อข้อมูลของคุณที่เรำครอบครองไม่ว่ำจะในปัจจุบนั หรื ออนำคต รวมทั้งยัง
เป็ นข้อมูลประกอบกำรตัดสิ นใจก่อนที่คุณจะให้ขอ้ มูลส่วนตัวใดๆ แก่เรำ โปรดอ่ำนนโยบำยควำมเป็ นส่วนตัวนี้โดย
ละเอียด หำกคุณมีขอ้ สงสัยเกี่ยวกับข้อมูลเหล่ำนี้หรื อข้อปฏิบตั ิว่ำด้วยควำมเป็ นส่วนตัวของเรำ โปรดดูส่วนของหัวข้อ
“มีคำถำม ข้อกังวล หรื อคำร้องเรี ยนใช่หรื อไม่ โปรดติดต่อเรำ” ในตอนท้ำยของนโยบำยควำมเป็ นส่วนตัวนี้

1.2

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมำยถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลไม่ว่ำจริ งหรื อเท็จที่สำมำรถใช้เป็ นข้อมูลที่ระบุตวั ตนของบุคคลผูน้ ้ นั
หรื อจำกข้อมูลดังกล่ำวหรื อข้อมูลอื่นๆ ที่องค์กรมีหรื ออำจสำมำรถเข้ำถึงได้ ตัวอย่ำงข้อมูลส่วนบุคคลที่พบบ่อยได้แก่
ชื่อ หมำยเลขประจำตัว และข้อมูลกำรติดต่อ

1.3

ในกำรใช้บริ กำร กำรลงทะเบียนบัญชีกบั เรำ เยี่ยมชมไซต์ และ/หรื อเข้ำถึงบริ กำร คุณ ได้รับทรำบและตกลงว่ำคุณ
ยอมรับข้อปฏิบตั ิ ข้อกำหนด และ/หรื อนโยบำยที่กำหนดไว้ในนโยบำยควำมเป็ นส่วนตัวนี้ และคุณ ยินยอมให้เรำเก็บ
รวบรวม ใช้ เปิ ดเผย และ/หรื อดำเนินกำรข้อมูลส่วนบุคคลของคุณดังที่ระบุไว้ในนโยบำยควำมเป็ นส่วนตัวนี้ หำกคุณ
ไม่ยินยอมให้เรำดำเนินกำรข้อมูลส่วนบุคคลของคุณดังที่ระบุไว้ในนโยบำยควำมเป็ นส่วนตัวนี้ โปรดอย่ำใช้บริ กำร
หรื อเข้ำถึงไซต์หำกเรำเปลี่ยนแปลงนโยบำยควำมเป็ นส่วนตัวของเรำ
เรำจะโพสต์กำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวหรื อ
นโยบำยควำมเป็ นส่วนตัวที่แก้ไขบนไซต์ เรำขอสงวนสิ ทธิ์ในกำรแก้ไขนโยบำยควำมเป็ นส่วนตัวนี้ในทุกเมื่อโดยอำจ
แจ้งหรื อไม่ได้แจ้งให้คุณทรำบก็ตำม

2. GIS จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อใด

2.1 เรำจะ/อำจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเมื่อ:
(ก)

เมื่อคุณได้เข้ำถึงและ/หรื อใช้บริ กำรหรื อไซต์ของเรำ และ/หรื อสมัครบัญชีผใู ้ ช้กบั เรำ หรื อลงทะเบียน

(ข)

เมื่อคุณส่งแบบฟอร์ม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง แบบฟอร์มกำรสมัครหรื อแบบฟอร์มอืน่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และ
บริ กำรของเรำ ไม่ว่ำจะแบบออนไลน์หรื อแบบฟอร์มเป็ นเอกสำร

(ค)

เมื่อคุณทำข้อตกลงใดๆ หรื อให้เอกสำรหรื อข้อมูลอืน่ ใดที่เกี่ยวข้องกับกำรติดต่อระหว่ำงคุณกับเรำ หรื อเมื่อคุณใช้
ผลิตภัณฑ์และบริ กำรของเรำ

(ง)

เมื่อคุณติดต่อกับเรำ เช่น ผ่ำนทำงโทรศัพท์ (ซึ่งจะได้รับกำรบันทึก) จดหมำย แฟกซ์ กำรประชุมแบบเห็นหน้ำกัน
แพลตฟอร์มสื่ อทำงสังคม และอีเมล

(จ)

เมื่อคุณใช้บริ กำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ หรื อติดต่อกับเรำผ่ำนไซต์หรื อใช้บริ กำร ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง กำรใช้ผำ่ น
คุกกี้ ซึ่งเรำอำจปรับใช้เมื่อคุณใช้บริ กำรหรื อเข้ำถึงไซต์

(ฉ)

เมื่อคุณดำเนินธุรกรรมผ่ำนบริ กำรของเรำ

(ช)

เมื่อคุณให้ควำมคิดเห็นหรื อคำร้องเรี ยนแก่เรำ

(ซ)

เมื่อคุณลงทะเบียน เข้ำทำสัญญำ และ/หรื อเข้ำร่ วมในกำรแข่งขัน และ/หรื อกิจกรรมส่งเสริ มกำรขำยซึ่งรวมถึงกิจกรรม
ส่งเสริ มกำรขำยร่ วมกับหุ้นส่วนและ/หรื อบริ ษทั ในกลุ่มของเรำ

(ฌ)

เมื่อคุณใช้หรื อร้องขอจะใช้บริ กำรที่จดั ไว้ให้โดยผูใ้ ห้บริ กำรภำยนอกของเรำบนไซต์ เช่น กำรชำระเงิน บริ กำรด้ำนโลจิ
สติกส์ เป็ นต้น

(ญ)

เมื่อคุณเข้ำเยี่ยมชมหรื อใช้เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน่ ของหุ้นส่วนหรื อบริ ษทั ในกลุ่มของเรำ

(ฏ)

เมื่อคุณเข้ำเยี่ยมชมหรื อใช้เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน่ ของบุคคลภำยนอกที่ใช้ และ/หรื อ เกี่ยวข้องกับบริ กำรของเรำ

(ฏ)

เมื่อคุณเชื่อมต่อบัญชีของคุณกับเว็บไซต์หรื อแอปพลิเคชัน่ ของบุคคลภำยนอก แก่บญั ชีผใู ้ ช้ของคุณกับเรำผ่ำนทำงไซต์
หรื อ

(ฐ)

เมื่อคุณส่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่เรำด้วยเหตุผลใดก็ตำม

นโยบำยดังกล่ำวข้ำงต้นไม่ได้อำ้ งไว้โดยละเอียดถี่ถว้ นและเป็ นเพียงตัวอย่ำงทัว่ ไปเมื่อเรำเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับ
คุณ

2.2

เรำอำจเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย และ/หรื อดำเนินกำรข้อมูลนี้เพื่อวัตถุประสงค์ต่ำงๆ (ดังที่กำหนดไว้ดำ้ นล่ำง)

3. GIS จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลใดไว้บำ้ ง
3.1 ข้อมูลส่วนบุคคลที่ GIS อำจเก็บรวบรวมนั้นจะรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง:
•

ชื่อ

•

ที่อยูอ่ ีเมล

•

วันเกิด

•

ที่อยูต่ ำมบัตรประชำชนหรื อพำสปอร์ต

•

ที่อยูส่ ำหรับเรี ยกเก็บเงิน

•

ที่อยูส่ ำหรับกำรจัดส่ง

•

รำยละเอียดบัญชีธนำคำรและข้อมูลกำรชำระเงิน

•

หมำยเลขติดต่อ

•

หมำยเลขบัตรประชำชนหรื อหมำยเลขพำสปอร์ต

•

เพศ

•

ที่อยูอ่ ินเทอร์เน็ตโปรโตคอล (IP)

•

ข้อมูลอื่นใดเกี่ยวกับผูใ้ ช้เมื่อผูใ้ ช้ลงทะเบียนเข้ำใช้บริ กำรหรื อไซต์ของเรำ และเมื่อผูใ้ ช้ใช้บริ กำรหรื อไซต์ รวมถึง
ข้อมูลที่เกี่ยวกับวิธีกำรใช้บริ กำรหรื อไซต์ของผูใ้ ช้

•

ประชำชนทัว่ ไปและกลุ่มที่คุณเชื่อมต่อหรื ออำจเชื่อมต่อกันบนแพลตฟอร์มของเรำ
ติดต่อสื่ อสำรกับบุคคลเหล่ำนั้น

•

ข้อมูลจำกหรื อเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่คุณเข้ำถึงบริ กำรของเรำ และ/หรื อไซต์

•

รำยละเอียดบัญชีของคุณกับเว็บไซต์หรื อแอปพลิเคชัน่ ของบุคคลภำยนอกที่คุณได้เชื่อมต่อบัญชีผใู ้ ช้ของคุณกับ
เรำผ่ำนทำงไซต์

•

ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณอำจให้แก่เรำผ่ำนทำงไซต์

และลักษณะที่คุณ

3.2

ตำมที่ระบุในข้อ 2 เรำอำจได้รับข้อมูลเกี่ยวกับคุณและกิจกรรมของคุณที่อยูบ่ นและไม่อยูบ่ นแพลตฟอร์ม GIS จำก
บริ ษทั ในกลุ่มและ/หรื อหุ้นส่วนซึ่งเป็ นบุคคลภำยนอก เช่น ข้อมูลจำกบริ ษทั ในกลุ่มและ/หรื อหุ้นส่วนที่เรำร่ วมกัน
เสนอบริ กำรและ/หรื อรำยกำรส่งเสริ มกำรขำย หรื อจำกผูโ้ ฆษณำเกี่ยวกับประสบกำรณ์หรื อกำรติดต่อของคุณกับพวก
เขำ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน่ ที่คุณเข้ำเยี่ยมชม

3.3

หำกคุณไม่ประสงค์ให้เรำ เก็บรวบรวม ข้อมูล/ข้อมูลส่วนบุคคลดังที่กล่ำวมำข้ำงต้น คุณอำจยกเลิกได้ทุกเมื่อผ่ำนทำง
ไซต์หรื อโดยกำรแจ้งควำมประสงค์ให้เจ้ำหน้ำที่คมุ้ ครองข้อมูลของเรำทรำบเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร คุณสำมำรถอ่ำน
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำรยกเลิกได้ที่ส่วนด้ำนล่ำงในหัวข้อ “วิธีที่คุณสำมำรถยกเลิก ลบ ร้องขอกำรเข้ำถึง หรื อแก้ไข
ข้อมูลที่คุณให้แก่เรำ” อย่ำงไรก็ตำม โปรดจำไว้ว่ำกำรยกเลิกกำรเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลหรื อถอนควำมยินยอม
ในกำรเก็บรวบรวม ใช้ แบ่งปัน หรื อดำเนินกำรข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับเรำนั้นอำจส่งผลต่อกำรใช้บริ กำรของคุณ

3.4

เมื่อคุณใช้บตั รเครดิตเพื่อทำธุรกรรมบนไซต์ คุณกำลังให้ขอ้ มูลของคุณแก่ผใู ้ ห้บริ กำรภำยนอก ในกำรเชื่อมต่อนั้น
ข้อมูลที่คุณได้ให้แก่ผใู ้ ห้บริ กำรภำยนอกจะอยูภ่ ำยใต้นโยบำยควำมเป็ นส่วนตัวที่เกี่ยวข้องของผูใ้ ห้บริ กำรภำยนอกนั้น
GIS ไม่อำจเข้ำถึงข้อมูลเช่นว่ำนั้นและไม่ได้เก็บรวบรวมรำยละเอียดบัตรเครดิตของคุณ

3.5

เมื่อคุณใช้แอปพลิเคชัน่ เว็บไซต์หรื อบริ กำรอื่นของบุคคลภำยนอกที่ใช้หรื อรวมกับบริ กำรของเรำ บุคคลภำยนอกนั้น
อำจรับข้อมูลเกี่ยวกับสิ่ งที่คุณโพสต์หรื อแบ่งปัน

4. กำรดูเว็บเพจ
ในกำรเข้ำถึงเว็บไซต์ส่วนใหญ่ดว้ ยอุปกรณ์ของคุณ อุปกรณ์ของคุณจะส่งข้อมูลซึ่งอำจมีขอ้ มูลส่วนบุคคลของคุณซึ่งจะถูกบันทึก
ไว้โดยเซิร์ฟเวอร์ของเว็บเมื่อคุณเรี ยกดูเว็บของเรำ ซึ่งโดยทัว่ ไปจะรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ที่อยู่ IP ของคอมพิวเตอร์
ระบบปฏิบตั ิกำร ชื่อ/เวอร์ชนั ของเบรำว์เซอร์ เว็บเพจที่อำ้ ง หน้ำที่ร้องขอ วันที่/เวลำ และบำงครั้งอำจรวมถึง "คุกกี้" (ซึ่งคุณ
สำมำรถปิ ดใช้งำนได้โดยกำหนดลักษณะอุปกรณ์ของคุณ) เพื่อช่วยให้ไซต์จดจำกำรเข้ำชมครั้งล่ำสุ ดของคุณ เมื่อคุณเข้ำสู่ระบบ
ข้อมูลนี้จะเชื่อมโยงกับบัญชีผใู ้ ช้ของคุณ
นอกจำกนี้ขอ้ มูลนี้จะนำไปใช้ในเชิงสถิติที่ไม่ระบุชื่อเพื่อช่วยให้เรำทำควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับวิธีที่ผเู ้ ยี่ยมชมใช้งำนไซต์ของเรำ

5. คุกกี้
5.1

เรำอำจมีกำรใช้ “คุกกี้” หรื อคุณลักษณะอื่นๆ ในบำงครำวเพื่อช่วยให้เรำหรื อบุคคลภำยนอกสำมำรถเก็บรวบรวมหรื อ
แบ่งปันข้อมูล เพื่อช่วยเรำปรับปรุ งไซต์และบริ กำรที่เรำนำเสนอ หรื อช่วยให้เรำมอบบริ กำรและคุณลักษณะใหม่ๆ ได้

“คุกกี้” คือตัวระบุต่ำงๆ ที่เรำส่งไปยังอุปกรณ์ของคุณ เพื่อช่วยให้เรำสำมำรถจดจำอุปกรณ์ของคุณ และบอกเกี่ยวกับวิธี
และเวลำในกำรใช้หรื อเยี่ยมชมบริ กำรหรื อไซต์ จำนวนผูใ้ ช้ และเพื่อติดตำมควำมเคลื่อนไหวภำยในไซต์ของเรำ เรำ
อำจเชื่อมโยงข้อมูลคุกกี้กบั ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ นอกจำกนี้ คุกกี้ยงั เชื่อมโยงกับข้อมูลเกี่ยวกับรำยกำรที่คุณเลือก
ซื้อและบัญชีรำยชื่อสิ นค้ำที่คุณเข้ำไปชมด้วย ตัวอย่ำงเช่น เรำใช้ขอ้ มูลนี้เพื่อติดตำมข้อมูลเกี่ยวกับรถเข็นสิ นค้ำของคุณ
นอกจำกนี้ ยังมีกำรใช้คุกกี้เพื่อมอบเนื้อหำที่เหมำะสมกับควำมสนใจของคุณโดยเฉพำะ และเพื่อตรวจสอบกำรใช้งำน
ไซต์

5.2

คุณอำจปฏิเสธกำรใช้คุกกี้ได้โดยเลือกกำรตั้งค่ำที่เหมำะสมในอุปกรณ์ของคุณ อย่ำงไรก็ดี โปรดจำไว้ว่ำหำกคุณปฏิเสธ
กำรใช้คุกกี้ คุณอำจไม่สำมำรถใช้ฟังก์ชนั กำรทำงำนของไซต์หรื อบริ กำรได้อย่ำงเต็มที่

6. กำรดูและดำวน์โหลดเนื้อหำและโฆษณำ
เมื่อคุณท่องเว็บเพจต่ำงๆ โดยใช้อุปกรณ์ของคุณ ขณะที่คุณเข้ำชมเนื้อหำและโฆษณำและเข้ำใช้งำนซอฟต์แวร์อื่นๆ บนไซต์ของ
เรำหรื อผ่ำนบริ กำร ข้อมูลเดียวกันส่วนใหญ่จะถูกส่งมำถึงเรำ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงที่อยู่ IP ระบบปฏิบตั ิกำร ฯลฯ) แต่แทนที่
จะส่งกำรเข้ำชมหน้ำต่ำงๆ ของคุณ คอมพิวเตอร์จะส่งข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหำ กำรโฆษณำที่ดู และ/หรื อซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งโดย
บริ กำรและเว็บไซต์และเวลำให้แก่เรำ

7. ชุมชนและกำรสนับสนุน
7.1

เรำให้กำรสนับสนุนด้ำนกำรบริ กำรลูกค้ำผ่ำนอีเมล SMS และแบบฟอร์มควำมคิดเห็น เพื่อให้กำรสนับสนุนลูกค้ำ เรำ
จะขอที่อยูอ่ ีเมลและหมำยเลขติดต่อของคุณ เรำใช้เพียงข้อมูลที่ได้รับจำกลูกค้ำที่ขอรับกำรสนับสนุน รวมถึงแต่ไม่
จำกัดเพียง ที่อยูอ่ เี มล สำหรับกำรบริ กำรสนับสนุนลูกค้ำ และเรำจะไม่ส่งหรื อแบ่งปันข้อมูลนี้กบั บุคคลภำยนอก

8. กำรสำรวจ
บำงครั้ง เรำอำจร้องขอข้อมูลจำกผูใ้ ช้ผำ่ นกำรสำรวจต่ำงๆ กำรเข้ำร่ วมในกำรสำรวจเหล่ำนี้ข้ นึ อยูก่ บั ควำมสมัครใจทั้งสิ้น ดังนั้น
คุณจึงสำมำรถเลือกได้ว่ำจะเปิ ดเผยข้อมูลของคุณแก่เรำหรื อไม่ ข้อมูลที่ร้องขออำจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อมูลกำรติดต่อ
(ได้แก่ ที่อยูอ่ ีเมล) และข้อมูลทำงประชำกรศำสตร์ (ได้แก่ ควำมสนใจ หรื อระดับอำยุ) ข้อมูลที่ได้จำกกำรสำรวจนี้จะนำมำใช้เพื่อ
ตรวจสอบและปรับปรุ งกำรใช้งำนและควำมพึงพอใจในกำรบริ กำร และจะไม่ถูกส่งให้แก่บคุ คลภำยนอก ยกเว้น ผูร้ ับจ้ำงที่ช่วย
เรำในกำรบริ หำรจัดกำรและดำเนินกำรสำรวจ

9. เรำมีวิธีกำรใช้ขอ้ มูลที่คุณให้แก่เรำอย่ำงไรบ้ำง

9.1

เรำอำจเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย
วัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนี้

และ/หรื อดำเนินกำรข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์อย่ำงน้อยหนึ่ง

(ก)

เพื่อพิจำรณำและ/หรื อดำเนินกำรกำรยื่นเรื่ อง/ธุรกรรมของคุณกับเรำ
บุคคลภำยนอกผ่ำนบริ กำร

(ข)

เพื่อจัดกำร ดำเนินกำร ให้ และ/หรื อบริ หำรกำรใช้งำนของคุณและ/หรื อเพื่อเข้ำถึงบริ กำรและเว็บไซต์ของเรำ รวมถึง
ควำมสัมพันธ์และบัญชีผใู ้ ช้ของคุณกับเรำ

(ค)

เพื่อจัดกำร ดำเนินกำร บริ หำร และจัดหำบริ กำรแก่คุณ รวมถึงช่วยอำนวยควำมสะดวกในกำรจัดเตรี ยมบริ กำรของเรำ
รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง กำรจดจำควำมต้องกำรของคุณ

(ง)

ปรับแต่งประสบกำรณ์ของคุณผ่ำนบริ กำรโดยแสดงเนื้อหำตำมควำมสนใจและควำมต้องกำรของคุณ พร้อมให้วิธีที่
รวดเร็ วในกำรเข้ำถึงบัญชีของคุณและส่งข้อมูลมำยังเรำ ซึ่งช่วยให้เรำสำมำรถติดต่อกับคุณได้หำกจำเป็ น

(จ)

เพื่อตอบรับ ดำเนินกำร จัดกำร หรื อทำธุรกรรมให้เสร็ จสมบูรณ์ และ/หรื อทำตำมกำรร้องขอเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และ
บริ กำรของคุณ และแจ้งให้คุณทรำบเกี่ยวกับปัญหำด้ำนกำรบริ กำรและกำรดำเนินกำรเกี่ยวกับบัญชี ที่มีควำมผิดปกติ

(ฉ)

เพื่อบังคับใช้เงื่อนไขกำรให้บริ กำรหรื อข้อตกลงสิ ทธิ์กำรใช้งำนสำหรับผูใ้ ช้ที่เกี่ยวข้อง

(ช)

เพื่อป้องกันควำมปลอดภัยและสิทธิ์ ทรัพย์สินส่วนบุคคล หรื อควำมปลอดภัยของบุคคลอื่น

(ซ)

เพื่อระบุตวั ตนและ/หรื อกำรตรวจสอบควำมถูกต้อง

(ฌ)

เพื่อรักษำและควบคุมกำรอัปเดตซอฟต์แวร์และ/หรื อกำรอัปเดตอืน่ ๆ และให้กำรสนับสนุนที่จำเป็ นในบำงครำวเพื่อให้
แน่ใจว่ำบริ กำรของเรำจะเป็ นไปอย่ำงรำบรื่ น

(ญ)

เพื่อจัดกำรหรื ออำนวยควำมสะดวกในกำรให้บริ กำรลูกค้ำ ปฏิบตั ิตำมคำสั่งของคุณ จัดกำรหรื อตอบข้อซักถำมที่ได้รับ
(หรื ออ้ำงว่ำได้รับ) จำกคุณหรื อในนำมของคุณ

(ฎ)

เพื่อติดต่อหรื อสื่ อสำรกับคุณผ่ำนกำรโทรด้วยเสี ยง ข้อควำม และ/หรื อข้อควำมแฟกซ์ อีเมล และ/หรื อกำรส่งไปรษณี ย ์
หรื อในรู ปแบบอื่นใด
เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรบริ หำรและ/หรื อจัดกำรควำมสัมพันธ์ระหว่ำงคุณกับเรำหรื อกำรใช้
บริ กำรของเรำ เช่นว่ำแต่ไม่จำกัดเพียง กำรสื่ อสำรข้อมูลด้ำนกำรจัดกำรที่เกี่ยวเนื่องกับบริ กำรของเรำกับคุณ คุณ
รับทรำบและยอมรับว่ำกำรสื่ อสำรดังกล่ำวของเรำนั้นอำจเป็ นด้วยวิธีกำรส่งจดหมำยโต้ตอบ
เอกสำรหรื อกำรแจ้ง
ประกำศแก่คุณ ซึ่งอำจเกี่ยวข้องกับกำรเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณบำงประกำรบนหน้ำซอง/หีบห่อจดหมำยด้ำน
นอก เพื่อกำรจัดส่งสิ่ งดังกล่ำว

(ฏ)

เพื่อดำเนินกำรศึกษำวิจยั วิเครำะห์ และพัฒนำกิจกรรมต่ำงๆ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง กำรวิเครำะห์ขอ้ มูล กำรสำรวจ
กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์และบริ กำร และ/หรื อ กำรทำแฟ้มประวัติ) เพือ่ วิเครำะห์กำรใช้บริ กำร เพื่อนำไปปรับปรุ งบริ กำร
หรื อผลิตภัณฑ์ของเรำ และ/หรื อช่วยเสริ มประสบกำรณ์ของลูกค้ำ

หรื อธุรกรรมหรื อกำรติดต่อสื่ อสำรของคุณกับ

(ฑ)

เพื่อให้สำมำรถตรวจสอบและทำกำรสำรวจและอื่นๆ เพื่อตรวจสอบขนำดและองค์ประกอบของกลุ่มเป้ำหมำยของเรำ
และทำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับประสบกำรณ์ที่ลูกค้ำได้รับจำกบริ กำรของ GIS

(ฒ)

ในกรณี ที่คุณให้ควำมยินยอมให้เรำส่งข้อมูลกำรตลำดและกำรส่งเสริ มกำรขำย และเอกสำรที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์
และ/หรื อบริ กำร (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ผลิตภัณฑ์และ/หรื อบริ กำรของบุคคลที่สำมซึ่ง GIS อำจทำงำนร่ วมกันหรื อมี
ข้อผูกพันต่อกัน) เพื่อกำรตลำดและในเรื่ องดังกล่ำวนี้ โดยผ่ำนรู ปแบบกำรติดต่อสื่ อสำรต่ำงๆ ได้แก่ กำรส่งไปรษณี ย ์
กำรบริ กำรตำมตำแหน่งที่ต้งั หรื อรู ปแบบอื่นใด ซึ่ง GIS (และ/หรื อบริ ษทั ในเครื อหรื อบริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง) อำจ จำหน่ำย
ทำกำรตลำด หรื อส่งเสริ มกำรขำย ไม่ว่ำผลิตภัณฑ์หรื อบริ กำรดังกล่ำวจะมีอยูใ่ นขณะนี้หรื อจะเกิดขึ้นในอนำคต
หรื อไม่ก็ตำม

(ณ)

เพื่อตอบสนองต่อกระบวนกำรทำงกฎหมำย หรื อปฏิบตั ิตำมหรื อเป็ นไปตำมกฎหมำยที่บงั คับใช้ ข้อกำหนดของ
ภำครัฐหรื อตำมกฎข้อบังคับภำยใต้อำนำจกำรพิจำรณำที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง กำรดูแลให้เป็ นไปตำม
ข้อกำหนดเพื่อทำให้กำรเปิ ดเผยข้อมูลนั้นเป็ นไปตำมข้อกำหนดของกฎหมำยที่ GIS หรื อบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องหรื อบริ ษทั
ในเครื อต้องปฏิบตั ิตำม

(ด)

เพื่อจัดทำข้อมูลสถิติและงำนวิจยั เพื่อกำรรำยงำนภำยในองค์กรและตำมกฎหมำย และ/หรื อตำมข้อกำหนดเกี่ยวกับกำร
จัดเก็บบันทึก

(ต)

เพื่อปฏิบตั ิตำมขั้นตอนกำรตรวจสอบประวัติควำมเป็ นมำทำงธุรกิจหรื อกิจกรรมกำรคัดกรองอืน่ ใด (รวมถึงแต่ไม่จำกัด
เพียง กำรตรวจสอบประวัติควำมเป็ นมำ) ซึ่งเป็ นไปตำมข้อผูกพันทำงกฎหมำยหรื อตำมกฎข้อบังคับ หรื อกระบวนกำร
จัดกำรควำมเสี่ ยงของเรำซึ่งกฎหมำยได้กำหนดไว้หรื อที่เรำได้เป็ นผูน้ ำมำใช้

(ถ)

เพื่อตรวจสอบบริ กำรของเรำหรื อ ธุรกิจของ GIS

(ท)

เพื่อป้องกันและตรวจสอบกำรฉ้อโกง กิจกรรมที่ผดิ กฎหมำย กำรละเว้นหรื อกำรประพฤติผิด ไม่ว่ำจะเกี่ยวข้องกับกำร
ใช้บริ กำรของเรำหรื อกิจกรรมอืน่ ใดอันเกิดจำกควำมสัมพันธ์ของคุณกับเรำ
และไม่ว่ำจะมีควำมสงสัยในสิ่ งที่ได้
กล่ำวถึงข้ำงต้นหรื อไม่ก็ตำม

(ธ)

เพื่อจัดเก็บ โฮสต์ สำรองข้อมูล (ไม่ว่ำจะเพื่อกำรกูค้ ืนจำกควำมเสียหำยหรื อเหตุอื่นใด) ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ไม่ว่ำ
จะอยูใ่ นหรื อนอกอำนำจกำรพิจำรณำ

(น)

เพื่อจัดกำรและ/หรื อช่วยอำนวยควำมสะดวกให้แก่ธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินของธุรกิจหรื อธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สิน
ของธุรกิจที่มีศกั ยภำพ ซึ่งธุรกรรมดังกล่ำวเกี่ยวข้องกับ GIS ในฐำนะผูม้ ีส่วนร่ วมหรื อเกี่ยวข้องกับบริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง
หรื อบริ ษทั ในเครื อของ GIS ในฐำนะผูม้ ีส่วนร่ วมเท่ำนั้น หรื อเกี่ยวข้องกับ GIS และ/หรื อบริ ษทั หรื อบริ ษทั ในเครื อที่
เกี่ยวข้องของ GIS อย่ำงน้อยหนึ่งแห่งในฐำนะผูม้ ีส่วนร่ วม และอำจมีองค์กรภำยนอกที่เป็ นผูม้ ีส่วนร่ วมในธุรกรรม
ดังกล่ำว "ธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินของธุรกิจ" หมำยถึง กำรซื้อ ขำย ให้เช่ำ ควบรวม กำรควบ หรื อกำรซื้อกิจกำรอื่นใด

กำรจำหน่ำยจ่ำยโอนหรื อกำรให้เงินทุนแก่องค์กรหรื อส่วนหนึ่งส่วนใดขององค์กรหรื อธุรกิจหรื อทรัพย์สินอื่นใดของ
องค์กร และ/หรื อ
(บ)

วัตถุประสงค์อนื่ ใดที่เรำได้แจ้งแก่คุณ ณ เวลำที่ได้รับควำมยินยอมจำกคุณ
(รวมเรี ยกว่ำ “วัตถุประสงค์”)

9.2

เนื่องจำกวัตถุประสงค์ที่เรำจะเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย และ/หรื อดำเนินกำรข้อมูลส่วนบุคคลของคุณขึ้นอยูก่ บั
สถำนกำรณ์เฉพำะหน้ำ วัตถุประสงค์ดงั กล่ำวอำจไม่ปรำกฎในข้ำงต้น อย่ำงไรก็ตำม เรำจะแจ้งให้คุณทรำบถึง
วัตถุประสงค์ดงั กล่ำว ณ เวลำที่ขอรับควำมยินยอมจำกคุณ เว้นแต่กำรดำเนินกำรข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยไม่ได้รับควำม
ยินยอมจำกคุณนั้นเป็ นไปตำมที่กฎหมำยเกี่ยวกับกำรคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดไว้

10. GIS คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้ำอย่ำงไรบ้ำง
เรำนำมำตรกำรด้ำนควำมปลอดภัยต่ำงๆ มำใช้เพื่อให้แน่ใจว่ำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่อยูใ่ นระบบของเรำนั้นมีควำมปลอดภัย
ข้อมูลส่วนบุคคลของผูใ้ ช้จะถูกเก็บไว้ในเครื อข่ำยที่มีควำมปลอดภัย และสำมำรถเข้ำถึงได้โดยพนักงำนจำนวนจำกัดเท่ำนั้น ซึ่ง
จะเป็ นบุคคลที่มีสิทธิพิเศษในกำรเข้ำถึงระบบดังกล่ำว เรำจะรักษำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตำมกฎหมำยเกี่ยวกับกำรคุม้ ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลและ/หรื อกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเรำจะทำลำยหรื อไม่ระบุชื่อข้อมูลส่วนบุคคลของคุณทันทีที่มีเหตุผลอัน
เชื่อได้ว่ำ (i) วัตถุประสงค์ของกำรเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไม่ตรงกับกำรรักษำข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่ำวไว้อีกต่อไป
และ (ii) ไม่จำเป็ นต้องรักษำข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่ำวเพื่อวัตถุประสงค์ทำงกฎหมำยหรื อธุรกิจอีกต่อไป หำกคุณหยุดกำรใช้งำน
ไซต์ หรื อสิ ทธิกำรใช้งำนไซต์และ/หรื อบริ กำรของคุณสิ้นสุ ดลง เรำอำจจัดเก็บ ใช้ และ/หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อไปได้
ตำมกฎหมำยเกี่ยวกับกำรคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลและข้อผูกพันของเรำภำยใต้กฎหมำยเกี่ยวกับกำรคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้
ภำยใต้กฎหมำยที่บงั คับใช้ เรำอำจทำลำยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่ำงปลอดภัยโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ

11. GIS เปิ ดเผยข้อมูลที่รวบรวมจำกผูเ้ ยี่ยมชมให้แก่บุคคลภำยนอกหรื อไม่
11.1

(ก)

ในกำรดำเนินธุรกิจของเรำ เรำอำจจำเป็ นต้องเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่ผใู ้ ห้บริ กำรซึ่งเป็ นบุคคลภำยนอก
ตัวแทน และ/หรื อบริ ษทั ในเครื อ หรื อบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องของเรำ และ/หรื อบุคคลที่สำมอื่นๆ ไม่ว่ำจะมีสถำนที่ต้งั อยูใ่ น
ประเทศหรื อนอกประเทศ
เพื่อวัตถุประสงค์ดงั ที่ระบุขำ้ งต้นอย่ำงน้อยหนึ่งวัตถุประสงค์
ผูใ้ ห้บริ กำรซึ่งเป็ น
บุคคลภำยนอก ตัวแทน และ/หรื อบริ ษทั ในเครื อ หรื อบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องของเรำ และ/หรื อบุคคลภำยนอกอื่นๆ ดังกล่ำว
นั้นอำจดำเนินกำรข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในนำมของเรำหรื อในลักษณะอื่นใดเพื่อวัตถุประสงค์ดงั ที่ระบุขำ้ งต้นอย่ำง
น้อยหนึ่งวัตถุประสงค์ บุคคลภำยนอกดังกล่ำวรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง:
บริ ษทั ในเครื อ บริ ษทั ในกลุ่มและบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องของเรำ

(ข)

ผูร้ ับจ้ำง ตัวแทน ผูใ้ ห้บริ กำร และบุคคลภำยนอกอื่นๆ ที่เรำใช้เพื่อสนับสนุนธุรกิจของเรำ บุคคลเหล่ำนี้รวมถึงแต่ไม่
จำกัดเพียง ผูใ้ ห้บริ กำรด้ำนกำรบริ หำรจัดกำรหรื อด้ำนอื่นๆ อันได้แก่ บริ ษทั รับส่งจดหมำย บริ ษทั ที่ให้บริ กำรด้ำน
โทรคมนำคม บริ ษทั ที่ให้บริ กำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ และศูนย์ขอ้ มูล

(ค)

ผูซ้ ้ือ ผูร้ ับโอนหรื อผูส้ ื บตำแหน่งในกรณี ควบรวมกิจกำร ถอนทุน ปรับโครงสร้ำง จัดระเบียบองค์กรใหม่ เลิกกิจกำร
หรื อกำรขำยหรื อโอนสิ นทรัพย์บำงส่วนหรื อทั้งหมดของ GIS ไม่ว่ำจะเป็ นกำรดำเนินงำนต่อเนื่องหรื อเป็ นส่วนหนึ่ง
ของกำรล้มละลำย กำรเลิกกิจกำรทั้งหมด หรื อกำรดำเนินกำรที่คล้ำยกัน ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับผูใ้ ช้บริ กำรของเรำ
ที่ GIS ถือครองอยูเ่ ป็ นส่วนหนึ่งของสิ นทรัพย์ที่ถ่ำยโอนไป และ/หรื อ

(ง)

บุคคลภำยนอกที่เรำได้เปิ ดเผยข้อมูลให้เพื่อวัตถุประสงค์อย่ำงน้อยหนึ่งวัตถุประสงค์ และบุคคลภำยนอกดังกล่ำวอำจ
เก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์อย่ำงน้อยหนึ่งวัตถุประสงค์

11.2

เรำอำจจำเป็ นต้องแบ่งปันข้อมูลเชิงสถิติและประชำกรศำสตร์เกี่ยวกับผูใ้ ช้และกำรใช้บริ กำรของผูใ้ ช้ของเรำให้แก่ผู ้
จัดหำโฆษณำและกำรเขียนโปรแกรม ข้อมูลนี้จะไม่รวมข้อมูลใดๆ ที่อำจนำไปใช้เพื่อระบุตวั ตนของคุณโดยเฉพำะ
หรื อเพื่อค้นข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตัวคุณ

11.3

เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย ในกรณี ที่กฎหมำยเกี่ยวกับกำรคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลหรื อกฎหมำยที่เกี่ยวข้องอื่นๆ อนุญำต
ให้องค์กร เช่นองค์กรของเรำ เก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยไม่ตอ้ งรับควำมยินยอมจำกคุณ
ให้นำกำรอนุญำตโดยกฎหมำยข้ำงต้นมำใช้บงั คับต่อไป

11.4

บุคคลภำยนอกอำจปิ ดกั้นหรื อเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ส่งต่อไปยังหรื ออยูใ่ นไซต์อย่ำงผิดกฎหมำย เทคโนโลยีอำจ
ทำงำนผิดปกติหรื อไม่ทำงำนตำมที่คำดหวัง หรื อบุคคลใดอำจเข้ำถึง ใช้ขอ้ มูลอย่ำงไม่เหมำะสม หรื อใช้ขอ้ มูลในทำงที่
ผิด โดยที่ไม่ได้มีสำเหตุมำจำกเรำ ถึงกระนั้นก็ตำม เรำจะใช้มำตรกำรด้ำนควำมปลอดภัยที่สมเหตุสมผลเพื่อคุม้ ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตำมที่กำหนดไว้ภำยใต้กฎหมำยเกี่ยวกับกำรคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล อย่ำงไรก็ดี เรำไม่
สำมำรถรับประกันถึงควำมปลอดภัยได้โดยสิ้นเชิงในกรณี ที่มิอำจหลีกเลี่ยงได้ เช่นว่ำแต่ไม่จำกัดเพียง เมื่อกำรเปิ ดเผย
ข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญำตเกิดจำกกำรเจำะข้อมูลที่ประสงค์ร้ำยที่มีควำมซับซ้อนโดยผูท้ ี่ไม่พอใจ โดยที่ไม่ได้มีสำเหตุ
มำจำกเรำ

12. ข้อมูลที่รวบรวมโดยบุคคลภำยนอก
12.1

ไซต์ของเรำใช้ Google Analytics ซึ่งเป็ นบริ กำรวิเครำะห์เว็บที่ให้บริ กำรโดย Google, Inc. (“Google”) Google
Analytics ใช้คุกกี้ ซึ่งเป็ นไฟล์ขอ้ ควำมที่เก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อช่วยเว็บไซต์วิเครำะห์วิธีกำรใช้งำนของผูใ้ ช้
ข้อมูลที่คุกกี้สร้ำงขึ้นเกี่ยวกับกำรใช้งำนเว็บไซต์ (รวมถึงที่อยู่ IP ของคุณ) จะถูกส่งและจัดเก็บบนเซิร์ฟเวอร์โดย
Google ในประเทศสหรัฐอเมริ กำ Google จะใช้ขอ้ มูลนี้เพื่อประเมินกำรใช้งำนเว็บไซต์ รวบรวมรำยงำนเกี่ยวกับ

กิจกรรมที่เกิดขึ้นในเว็บไซต์สำหรับผูใ้ ห้บริ กำรเว็บไซต์ และให้บริ กำรด้ำนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของเว็บไซต์
และกำรใช้งำนอินเทอร์เน็ต Google ยังอำจส่งข้อมูลนี้ให้แก่บคุ คลภำยนอกตำมที่กฎหมำยได้กำหนดไว้ หรื อเมื่อ
บุคคลภำยนอกดังกล่ำวดำเนินกำรประมวลผลข้อมูลในนำมของ Google Google จะไม่เชื่อมโยงที่อยู่ IP ของคุณกับ
ข้อมูลอื่นที่ Google เก็บรักษำไว้

12.2

เรำและบุคคลภำยนอก อำจให้บริ กำรดำวน์โหลดแอปพลิเคชัน่ ซอฟต์แวร์ในบำงครำวเพื่อให้คุณสำมำรถใช้บริ กำรหรื อ
ใช้งำนผ่ำนบริ กำร แอปพลิเคชัน่ เหล่ำนี้อำจเข้ำถึงโดยแยกกัน และอนุญำตให้บคุ คลภำยนอกเรี ยกดูขอ้ มูลที่ระบุตวั ตน
ของคุณ ได้แก่ ชื่อ ID ผูใ้ ช้ และที่อยู่ IP ของคอมพิวเตอร์ของคุณ หรื อข้อมูลอื่นใด เช่น คุกกี้ ที่คุณอำจได้ติดตั้งไว้ก่อน
หน้ำนี้ หรื อที่แอปพลิเคชัน่ หรื อเว็บไซต์ของบุคคลภำยนอกได้ติดตั้งไว้ให้แก่คุณ นอกจำกนี้ แอปพลิเคชัน่ เหล่ำนี้อำจ
ขอให้คุณให้ขอ้ มูลเพิ่มเติมแก่บคุ คลภำยนอกโดยตรง
ผลิตภัณฑ์หรื อบริ กำรของบุคคลภำยนอกที่จดั หำมำผ่ำน
แอปพลิเคชัน่ เหล่ำนี้ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์หรื อบริ กำรของ GIS หรื อ GIS ไม่ได้เป็ นผูค้ วบคุม ขอแนะนำให้อ่ำนข้อกำหนด
และนโยบำยอื่นๆ ที่เผยแพร่ โดยบุคคลภำยนอกดังกล่ำวบนเว็บไซต์เหล่ำนั้นหรื อเว็บไซต์อื่นๆ

13. กำรปฏิเสธควำมรับผิดชอบเกี่ยวกับควำมปลอดภัยและไซต์ของบุคคลภำยนอก

13.1

เรำไม่รับประกันว่ำข้อมูลส่วนบุคคลและ/หรื อข้อมูลอืน่ ที่คุณให้แก่ไซต์ของบุคคลภำยนอกจะมีควำมปลอดภัย เรำนำ
มำตรกำรด้ำนควำมปลอดภัยต่ำงๆ
มำใช้เพื่อรักษำควำมปลอดภัยให้กบั ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณซึ่งอยูใ่ นควำม
ครอบครองหรื อควบคุมของเรำ ข้อมูลส่วนบุคคลของผูใ้ ช้จะถูกเก็บไว้ในเครื อข่ำยที่มีควำมปลอดภัย และสำมำรถ
เข้ำถึงได้โดยพนักงำนจำนวนจำกัดเท่ำนั้น ซึ่งจะเป็ นบุคคลที่มีสิทธิพิเศษในกำรเข้ำถึงระบบดังกล่ำว และต้องปกป้อง
ข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็ นควำมลับ เมื่อคุณส่งคำสั่งซื้อหรื อเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เรำขอเสนอให้ใช้เซิร์ฟเวอร์ที่
มีควำมปลอดภัย ข้อมูลส่วนบุคคลหรื อข้อมูลที่ละเอียดอ่อนทั้งหมดที่คุณให้น้ นั จะถูกนำไปเข้ำรหัสไว้ในฐำนข้อมูล
ของเรำเพื่อให้เข้ำถึงได้เฉพำะตำมที่ระบุขำ้ งต้นเท่ำนั้น

13.2

ด้วยควำมพยำยำมที่จะเพิ่มประโยชน์ให้แก่คุณ เรำอำจเลือกเว็บไซต์ของบุคคลภำยนอกต่ำงๆ ที่จะเชื่อมโยงหรื อติดตั้ง
ภำยในไซต์ เรำยังอำจเข้ำร่ วมในกำรพัฒนำแบรนด์ร่วมหรื อสร้ำงควำมสัมพันธ์อื่นใด เพื่อนำเสนอธุรกรรมอีคอมเมิร์ซ
และ/หรื อบริ กำรและคุณลักษณะอื่นๆ แก่ผเู ้ ข้ำชม ไซต์ที่เชื่อมโยงเหล่ำนี้จะมีนโยบำยควำมเป็ นส่วนตัวและกำรจัดกำร
ด้ำนควำมปลอดภัยแยกต่ำงหำกแบบอิสระ แม้ว่ำบุคคลภำยนอกจะมีควำมเกี่ยวข้องกับเรำ แต่เรำไม่มีสิทธิในกำร
ควบคุมไซต์ที่เชื่อมโยงเหล่ำนี้ได้ เนื่องจำกแต่ละไซต์จะมีขอ้ ปฏิบตั ิดำ้ นควำมเป็ นส่วนตัวและกำรเก็บรวบรวมข้อมูล
แยกต่ำงหำกเป็ นอิสระจำกเรำ ข้อมูลที่รวบรวมขึ้นจำกหุ้นส่วนที่มีแบรนด์ร่วมกับเรำหรื อเว็บไซต์ของบุคคลภำยนอก
(แม้ว่ำจะนำเสนอในหรื อผ่ำนเว็บไซต์ของเรำ) อำจไม่ได้รับมำจำกเรำ

13.3

ดังนั้นเรำจึงไม่ตอ้ งรับผิดชอบหรื อรับผิดในเนื้อหำ กำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัย (หรื อกำรไม่ได้รับควำมปลอดภัย)
และกิจกรรมต่ำงๆ ของไซต์ที่เชื่อมโยงเหล่ำนี้ ไซต์ที่เชื่อมโยงเหล่ำนี้มีไว้เพื่อควำมสะดวกของคุณ และให้คุณเข้ำใช้
งำนด้วยควำมรับผิดชอบของคุณเอง อย่ำงไรก็ตำม เรำต้องกำรปกป้องควำมสมบูรณ์ของไซต์และลิงก์ที่อยูใ่ นแต่ละ
ไซต์ของเรำ และรับฟังข้อคิดเห็นเกี่ยวกับไซต์ที่เชื่อมโยงเหล่ำนี้ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง หำกลิงก์เฉพำะไม่ทำงำน)

14. วิธีที่คุณสำมำรถยกเลิก ลบ ร้องขอกำรเข้ำถึง หรื อแก้ไขข้อมูลที่คุณให้แก่เรำ
14.1

กำรยกเลิกและถอนควำมยินยอม

14.1.1

คุณอำจถอนควำมยินยอมของคุณเกี่ยวกับกำรเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณซึ่ง
อยูใ่ นครอบครองหรื อควบคุมของเรำได้ โดยกำรส่งอีเมลไปที่ เจ้ำหน้ำที่คมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของเรำ ตำมที่อยู่
อีเมลที่แสดงไว้ดำ้ นล่ำงในส่วน 15.1

14.1.2

เมื่อเรำได้รับคำสั่งเกี่ยวกับกำรถอนเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรอย่ำงชัดเจนจำกคุณและตรวจสอบข้อมูลประจำตัว
ของคุณแล้ว เรำจะดำเนินกำรตำมคำขอในกำรถอนควำมยินยอม และหลังจำกนั้นเรำจะไม่เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรื อ
เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในลักษณะตำมที่ระบุไว้ในกำรร้องขอของคุณ หำกเรำไม่สำมำรถตรวจสอบข้อมูล
ประจำตัวหรื อไม่เข้ำใจคำสั่งของคุณ เรำจะติดต่อเพื่อขอคำอธิบำยเกี่ยวกับกำรร้องขอดังกล่ำว

14.1.3

อย่ำงไรก็ตำมกำรถอนควำมยินยอมอำจทำให้เกิดผลอันเกิดจำกกำรถอนดังกล่ำวได้ ในเรื่ องดังกล่ำวนี้ข้ นึ อยู่
กับขอบเขตของกำรถอนควำมยินยอมที่จะให้เรำดำเนินกำรกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และนัน่ อำจหมำยควำมว่ำเรำ
จะไม่สำมำรถให้บริ กำรแก่คุณต่อไปได้ เรำจึงอำจต้องยุติควำมสัมพันธ์ที่มีอยูแ่ ละ/หรื อสัญญำที่คุณมีกบั เรำ ฯลฯ
แล้วแต่ว่ำจะเป็ นกรณี ใด ซึ่งเรำจะแจ้งให้คุณทรำบ

14.2 กำรร้องขอกำรเข้ำถึงและ/หรื อกำรแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล
14.2.1

หำกคุณมีบญั ชีกบั เรำ คุณอำจเข้ำถึงและ/หรื อแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณซึ่งอยูใ่ นครอบครองหรื อควบคุม
ของเรำได้ดว้ ยตนเองผ่ำนหน้ำกำรตั้งค่ำบัญชีที่อยูใ่ นไซต์ หำกคุณไม่มีบญั ชีกบั เรำ เรำจะไม่มีขอ้ มูลส่วนบุคคลของคุณ

14.2.2

สำหรับกำรร้องขอเพื่อเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อเรำมีขอ้ มูลของคุณอย่ำงเพียงพอที่จะดำเนินกำรแล้ว เรำจะ
ให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องแก่คุณภำยใน 30 วัน หำกเรำไม่สำมำรถตอบสนองกำรร้องขอของคุณภำยใน 30 วัน
ดังกล่ำว เรำจะแจ้งให้คุณทรำบเกี่ยวกับระยะเวลำที่เร็ วที่สุดที่เรำสำมำรถให้ขอ้ มูลที่คุณร้องขอได้ โปรดจำไว้ว่ำ
กฎหมำยเกี่ยวกับกำรคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลอำจยกเว้นข้อมูลส่วนบุคคลบำงประเภทจำกกำรร้องขอกำรเข้ำใช้งำน
ของคุณ

14.2.3

สำหรับกำรร้องขอเพื่อแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อเรำมีขอ้ มูลของคุณเพียงพอที่จะดำเนินกำรแล้ว เรำจะ:

(ก) แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภำยใน 30 วัน หำกเรำไม่สำมำรถแก้ไขได้ภำยในระยะเวลำดังกล่ำว เรำจะแจ้งให้คุณทรำบ
เกี่ยวกับระยะเวลำกำรดำเนินกำรแก้ไขที่เร็ วที่สุด โปรดจำไว้ว่ำกฎหมำยเกี่ยวกับกำรคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลอำจ
ยกเว้นข้อมูลส่วนบุคคลบำงประเภทจำกกำรร้องขอเพื่อให้แก้ไข รวมถึงระบุเวลำที่จำเป็ นต้องได้รับกำรแก้ไขจำกเรำ
ในสถำนกำรณ์ (ต่ำงๆ) แม้ว่ำจะคุณจะร้องขอมำก็ตำม
14.2.4 ภำยใต้ขอบเขตที่อนุญำตโดยกฎหมำยเรำอำจคิดค่ำธรรมเนียมตำมสมควรสำหรับกำรดำเนินกำรและจัดกำรคำร้องของ
คุณในกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคล หำกเรำเลือกที่จะคิดค่ำธรรมเนียม เรำจะแจ้งค่ำธรรมเนียมโดยประมำณเป็ นลำย
ลักษณ์อกั ษรให้แก่คุณ โปรดจำไว้ว่ำเรำไม่จำเป็ นต้องตอบสนองหรื อดำเนินกำรใดๆ ต่อคำร้องขอกำรเข้ำถึงข้อมูลของ
คุณเว้นแต่คุณตกลงที่จะจ่ำยค่ำธรรมเนียม
14.2.5 เรำสงวนสิ ทธิ์ที่จะปฏิเสธกำรแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตำมข้อกำหนดที่ระบุไว้ในกฎหมำยเกี่ยวกับกำรคุม้ ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งข้อกำหนดระบุและ/หรื อให้สิทธิองค์กรที่จะปฏิเสธกำรแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลในสถำนกำรณ์ที่
ระบุไว้

15. มีคำถำม ข้อกังวล หรื อคำร้องเรี ยนใช่หรื อไม่ โปรดติดต่อเรำ
15.1

หำกคุณมีคำถำมหรื อข้อกังวลเกี่ยวกับข้อปฏิบตั ิว่ำด้วยควำมเป็ นส่วนตัวของเรำ หรื อเกี่ยวกับกำรจัดกำรบริ กำร โปรด
ติดต่อเรำทันทีที่: customerservice-gps@cdg.co.th

15.2

ในกรณี ที่คุณใช้อีเมลหรื อจดหมำยเพื่อส่งคำร้องเรี ยนของคุณ
โปรดระบุที่ส่วนหัวเรื่ องว่ำเป็ นคำร้องเรี ยนเกี่ยวกับ
กฎหมำยคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
ซึ่งจะช่วยให้เรำดำเนินกำรคำร้องเรี ยนของคุณโดยเร่ งด่วนได้โดยส่งต่อไปยัง
เจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องในองค์กรของเรำเพื่อดำเนินกำรต่อไป ตัวอย่ำงเช่น คุณอำจแทรกข้อควำมในส่วนหัวเรื่ องว่ำ “คำ
ร้องเรี ยนเกี่ยวกับควำมเป็ นส่วนตัว”

แน่นอนว่ำเรำจะพยำยำม ดำเนินกำร กับคำร้องเรี ยนหรื อข้อข้องใจใดๆ ที่คุณประสบอยูอ่ ย่ำงเป็ นธรรมและโดยเร็ วที่สุดเท่ำที่จะ
ทำได้

16. ข้อกำหนดและเงื่อนไข
โปรดอ่ำนเงื่อนไขกำรให้กำรบริ กำรที่ระบุถึงกำรใช้งำน กำรปฏิเสธควำมรับผิดชอบ และข้อจำกัดกำรรับผิดที่ควบคุมกำรใช้งำน
ไซต์และบริ กำร รวมถึงนโยบำยที่เกี่ยวข้องอืน่ ๆ

