นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัท พิกเซล เฮ้าส์ จํากัด
1. คําแถลงว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
1.1 นโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลนี ้ (“นโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล”) อธิบายวิธีการที่
บริษัท พิกเซล เฮ้าส์ จํากัด (ซึ่งต่อไปนีจ้ ะเรียกว่า “ พิกเซล เฮ้าส์ ” “เรา” หรือ “ของเรา”) เก็บ
รวบรวม ใช้ เก็บรักษา เปิ ดเผย และ/หรือ โอนไปยังต่างประเทศ ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าใน
ปัจจุบนั และอนาคต (“คุณ” หรือ “ของคุณ”) (ตามที่นิยามไว้ในนโยบายนี ้ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
คุม้ ครองความเป็ นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
1.2 นโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลนีใ้ ช้กับช่องทางการสื่อสารทัง้ ออนไลน์หรือออฟไลน์ที่เราเก็บ
รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ไม่วา่ ทางต่อหน้า สถานที่ประกอบกิจการของเรา ทางโทรศัพท์
หรือทางออนไลน์ ผ่านทางอีเมล หรือแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย (เช่น เว็บเพจ Facebook หรือ
Line) และช่องทางอืน่ ๆ ที่เกี่ยวกับการให้บริการแก่คุณ รวมถึง เว็บไซต์ของเรา
http://www.pixelhouse.biz และ/หรือเว็บไซต์อื่นๆ (“เว็บไซต์”) และปฏิสมั พันธ์อื่นๆ ระหว่างคุณ
กับเรา (ซึ่งต่อไปนีจ้ ะรวมเรียกกันว่า “ช่องทางการสื่อสาร”)
1.3 เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของนโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลนี ้ “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง
ข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลทีส่ ามารถระบุตวั ตนได้ตามที่นิยามไว้ในกฎหมายที่ใช้บงั คับ ซึ่งรวมถึง
ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน (ตามที่นิยามไว้ในนโยบายนี)้
1.4 พิกเซล เฮ้าส์ มีความมุ่งมั่นในการดําเนินการเพื่อให้ม่นั ใจว่าความเป็นส่วนตัวของคุณจะได้รบั
ความคุม้ ครอง และการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะเป็ นไปตามกฎหมายและข้อบังคับ
ที่เกี่ยวข้อง (ซึ่งอาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมและมีการออกกฎหมายใหม่ใช้บงั คับแทนเป็ นครัง้ คราว)
เพื่อคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลในประเทศที่เราเข้าไปและมุ่งหมายจะเข้าไปดําเนินธุรกิจ (“กฎหมาย
ที่ใช้บงั คับ”) เราจะเก็บรวบรวม ใช้ เก็บรักษา เปิ ดเผย และโอนไปยังต่างประเทศซึ่งข้อมูลส่วน
บุคคลของคุณตามนโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลนีเ้ ท่านัน้
1.5 โปรดอ่านเนือ้ หาต่อไปนีอ้ ย่างระมัดระวังเพื่อทําความเข้าใจมุมมองและการปฏิบตั ิของ พิกเซล
เฮ้าส์ เกี่ยวกับข้อมูล ส่วนบุคคลของคุณและวิธีการที่เราจะประมวลผลข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลบาง

ประการเกี่ยวกับคุณมีความจําเป็ นสําหรับการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการให้แก่คุณ หากคุณไม่ตก
ลงที่จะให้ขอ้ มูลดังกล่าว เราจะไม่สามารถจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการให้แก่คุณ และคุณจะไม่
สามารถใช้หรือเข้าถึงฟั งก์ช่นั และการใช้งานของบริการและผลิตภัณฑ์ของเราทัง้ หมดได้
1.6 โดยทั่วไปแล้วกิจกรรมของเรา (ซึ่งรวมถึงการให้บริการ และการจําหน่ายผลิตภัณฑ์) ไม่มุ่งเน้น
ที่ผเู้ ยาว์ คนเสมือนไร้ความสามารถ หรือคนไร้ความสามารถ ดังนัน้ หากคุณมีอายุต่าํ กว่า 20 ปี
หรือยังไม่บรรลุนิติภาวะตามที่กาํ หนดในประเทศที่คุณอาศัยอยู่ เป็ นคนเสมือนไร้ความสามารถ
เป็ นคนไร้ความสามารถ (แล้วแต่กรณี) เว้นแต่จะมีสิทธิตามกฎหมาย และคุณต้องการใช้บริการ
ของเรา ใช้แอปพลิเคชันของเรา หรือบริการอื่นๆ จากเรา คุณจะต้องได้รบั ความยินยอมจาก
ผูป้ กครองหรือผูแ้ ทนโดยชอบธรรมก่อนติดต่อเราหรือก่อนให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลแก่เรา เราไม่เก็บ
รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลหากเราทราบอยู่แล้วว่าข้อมูลดังกล่าวเป็ นข้อมูลของผูเ้ ยาว์ที่อายุนอ้ ย
กว่า 20 ปี โดยไม่ได้รบั ความยินยอมจากผูป้ กครองตามที่กฎหมายกําหนด หรือเป็ นของคนเสมือน
ไร้ความสามารถหรือคนไร้ความสามารถโดยไม่ได้รบั ความยินยอมจากผูพ้ ิทกั ษ์หรือผูอ้ นุบาลตาม
กฎหมาย
1.7 นโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลนีไ้ ด้รบั การปรับปรุงครัง้ ล่าสุดเมื่อ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565
พิกเซล เฮ้าส์ สงวนสิทธิ์ โดยมีดุลยพินิจแต่เพียงผูเ้ ดียว ในการปรับเปลี่ยน แก้ไข ลบ และปรับปรุง
นโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลนีเ้ ป็ นครัง้ คราว พิกเซล เฮ้าส์ จะใช้ความพยายามตามสมควร
เพื่อแจ้งให้คุณทราบและในลักษณะที่เหมาะสมถึงการปรับเปลี่ยนข้อกําหนดใดของนโยบาย
คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลนี ้ (เช่น โดยส่งนโยบายที่แก้ไขให้คุณทางอีเมล หรือโดยประกาศการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวในช่องทางการสือ่ สารของเรา) หากการเปลี่ยนแปลงใดๆ ของนโยบาย
คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลนีต้ อ้ งได้รบั ความยินยอมจากคุณตามกฎหมายที่ใช้บงั คับ เราจะขอความ
ยินยอมจากคุณเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมจากคุณ
เราอาจมีการเก็บรวบรวมหรือรับข้อมูลประเภทดังต่อไปนีซ้ ึ่งอาจรวมไปถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
โดยตรงหรือโดยอ้อมจากคุณ หรือแหล่งข้อมูลอื่นๆ บริษัทอื่นๆ พันธมิตรทางธุรกิจ (เช่น บริษัท
ประกันภัย หรือสถาบันการเงิน เป็ นต้น) หน่วยงานรัฐบาล หรือแหล่งข้อมูลอืน่ ๆ ที่เปิ ดเผยต่อ

สาธารณะ ลักษณะของบริการที่คุณขอ หรือลักษณะของปฏิสมั พันธ์ระหว่างคุณกับเราจะเป็ น
ตัวกําหนดว่าเราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลประเภทใด
2.1 ข้อมูลที่คุณให้แก่เรา ซึ่งรวมถึง ข้อมูลเกี่ยวกับคุณที่คุณให้ไว้กับเราด้วยการสื่อสารกับเราผ่าน
ช่องทางการสื่อสาร ข้อมูลดังกล่าวอาจรวมถึง แต่ไม่จาํ กัดเฉพาะ
(1) ข้อมูลที่ระบุตวั ตน เช่น คํานําหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น เพศ อายุ วันเกิด อาชีพ ตําแหน่ง
งาน รายละเอียด และ/หรือ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาหนังสือเดินทาง สําเนาทะเบียน
บ้าน และสําเนาบัตรที่ออกโดยหน่วยงานราชการ หมู่เลือด รูปถ่าย ลายมือชื่อ และข้อมูลอื่นใดที่
คุณเลือกที่จะแบ่งปันให้แก่เราซึ่งอาจถือว่าเป็ นข้อมูลส่วนบุคคล
(2) ข้อมูลเพื่อการติดต่อ เช่น หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ หมายเลขโทรสาร ที่อยู่
รหัสไปรษณีย์ อีเมล อีเมลของบริษัท หมายเลขโทรศัพท์ทางธุรกิจ ที่อยู่ทางธุรกิจ (ซึ่งรวมถึงเมือง
รหัสไปรษณีย์ และประเทศ) และชื่อผูใ้ ช้ในโซเชียลมีเดีย (เช่น ชื่อผูใ้ ช้ Facebook และ Line ID)
(3) ข้อมูลการเงิน เช่น เงินเดือน ช่วงเงินเดือน สลิปเงินเดือน หนังสือรับรองเงินเดือน เป็ นต้น
(4) ข้อมูลเกี่ยวกับการบริการ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการ วันที่ใช้บริการ ข้อมูลทาง
ประชากรศาสตร์ ประวัติการติดต่อ (ระหว่างคุณกับ พิกเซล เฮ้าส์ ) ความพึงพอใจของลูกค้าต่อ
บริการ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเรียกร้อง
(5) ข้อมูลอื่นๆ เช่น ความคิดเห็น คําถาม การสอบถาม ข้อร้องเรียน คําตอบสําหรับแบบสอบถาม
ความชื่นชอบ ความสนใจ หรืองานอดิเรก
(6) ข้อมูลที่ละเอียดอ่อน เช่น ศาสนาในบัตรประจําตัวประชาชน เชือ้ ชาติในเอกสารการยืนยัน
ตัวตน และ ข้อมูลชีวภาพ (เช่น ข้อมูลจําลองลายนิว้ มือ ข้อมูลภาพจําลองใบหน้า และข้อมูล
จําลองม่านตา)
2.2 ข้อมูลที่ พิกเซล เฮ้าส์ เก็บรวบรวมเกี่ยวกับคุณ สําหรับการให้บริการ เราอาจเก็บรวบรวม
ข้อมูลต่อไปนีจ้ ากการที่คุณใช้เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของเรา ผ่านช่องทางการสื่อสารของเรา
หรือจากแหล่งข้อมูลอื่นๆ โดยอัตโนมัติ
(1) ข้อมูลที่ระบุตวั ตน เช่น ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว รูปภาพ และ/หรือ เสียง

(2) ข้อมูลตําแหน่งทางภูมิศาสตร์ ของอุปกรณ์สื่อสารของคุณ (ซึ่งรวมถึงข้อมูลลองจิจูด/ละติจูด
ตําแหน่งของเมืองและถนน)
(3) ข้อมูลทางเทคนิค เช่น หมายเลขที่ใช้สาํ หรับระบุตวั ตนของเครื่องคอมพิวเตอร์ (ที่อยู่ไอพี) ที่ใช้
ในการเชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณกับอินเตอร์เน็ต ข้อมูลการเข้าสู่ระบบ ข้อมูลการปฏิบตั ิการ
ประเภทและเวอร์ช่นั ของแพลตฟอร์มปฏิบตั ิการ การตัง้ ค่าเขตเวลา คุกกี ้ พิกเซล การจราจร และ
การรายงานด้านความปลอดภัย ซึ่งรวมถึง ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เน็ตของผูใ้ ช้คอมพิวเตอร์
ขององค์กร (เช่น ผูใ้ ช้แต่ละรายเข้าเว็บไซต์อะไรบ้าง ดาวน์โหลดเอกสารอะไรบ้าง เหตุการณ์ดา้ น
ความปลอดภัย มาตรการป้องกันโดยเกตเวย์ ฯลฯ) ข้อมูลกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่
เนือ้ หา การสร้างเป้าหมายหรือการใช้เอกสารที่ได้รบั การคุม้ ครองบนเว็บไซต์ เช่น การเปลี่ยนการ
อนุญาตและข้อมูลของเอกสารเกี่ยวกับบุคคลที่กระทํากิจกรรมดังกล่าว และ
(4) คุกกี ้ เมื่อคุณเข้าเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน จะมีการใช้คุกกีเ้ พื่อเก็บรวบรวมข้อมูลทางเทคนิค
เกี่ยวกับบริการที่คุณใช้ และวิธีการที่คุณใช้บริการดังกล่าว สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูขอ้ 5 ของ
นโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลนี ้ แม้ว่าข้อมูลใดภายใต้ขอ้ 2. อาจไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล แต่ถา้
รวมกับข้อมูลอื่นหรือข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลดังกล่าวอาจใช้ระบุตวั ตนคุณได้ จึงถือว่า
เป็ นข้อมูลส่วนบุคคลได้เช่นกัน ดังนัน้ เราจะปฏิบตั ิกับข้อมูลนีโ้ ดยใช้มาตรฐานเดียวกับข้อมูลส่วน
บุคคล อย่างไรก็ตาม เมื่อเราประมวลผลข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตวั ตนได้หรือในรูปแบบข้อมูลสถิติ
ซึ่งไม่สามารถระบุตวั คุณได้อีกต่อไป ในกรณีนี ้ นโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลนีจ้ ะไม่ใช้บงั คับ
3. เหตุใดเราจึงเก็บรวบรวม ใช้ เก็บรักษา เปิ ดเผย และ/หรือโอนไปยังต่างประเทศซึ่ง
ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและอาศัยฐานทางกฎหมายใดเพื่อใช้รบั รองกิจกรรมดังกล่าว
พิกเซล เฮ้าส์ และบุคคลที่สามที่อาจกระทําการแทนเรา อาจเก็บรวบรวม ใช้ เก็บรักษา เปิ ดเผย
และ/หรือโอนไปยังต่างประเทศซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามที่ได้อธิบายไป โดยอาศัยฐานโดย
ชอบด้วยกฎหมายอันได้แก่
(1) ความยินยอมของคุณ
(2) ความจําเป็ นในการปฏิบตั ิตามข้อสัญญากับคุณ สําหรับการริเริ่มหรือการดําเนินการตาม
สัญญากับคุณ

(3) ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย เพื่อวัตถุประสงค์ว่าด้วยประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของ
เรา และประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบุคคลที่สาม เพื่อให้สมดุลกับประโยชน์ของคุณและ
สิทธิเสรีภาพขัน้ พืน้ ฐานของคุณในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
(4) การปฏิบตั ิตามกฎหมายของเรา
(5) ประโยชน์ต่อชีวิต กล่าวคือ ป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล
และ
(6) เพื่อก่อตัง้ สิทธิเรียกร้องตามกฎหมายและยกขึน้ ต่อสูซ้ ึ่งสิทธิเรียกร้องในทางกฎหมายในอนาคต
เพื่อวัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนี ้
3.1 วัตถุประสงค์ที่จาํ เป็ นต้องมีความยินยอมของคุณ
(1) การตลาดและการติดต่อสื่อสาร เพื่อทําการตลาด การทําการตลาดซํา้ การสื่อสาร การขาย การ
เสนอข้อเสนอพิเศษ การเสนอโปรโมชั่น การแจ้งเตือน การแจ้งข่าวสารและข้อมูลเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์และบริการ จาก พิกเซล เฮ้าส์ บริษัทในกลุ่ม ผูจ้ าํ หน่ายที่ได้รบั อนุญาต และ/หรือ
พันธมิตรทางธุรกิจ ในกรณีที่เราไม่สามารถใช้ฐานทางกฎหมายอื่นได้
(2) ข้อมูลส่วนบุคคลทีล่ ะเอียดอ่อน เพื่อการเก็บรวบรวม ใช้ เก็บรักษา เปิ ดเผย และ/หรือโอนไปยัง
ต่างประเทศซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ที่กฎหมายกําหนด
ว่าต้องได้รบั ความยินยอม ซึ่งได้แก่ ศาสนาของคุณในบัตรประจําตัวประชาชน เชือ้ ชาติในเอกสาร
ยืนยันตัวตน และข้อมูลชีวภาพ (เช่น ข้อมูลจําลองลายนิว้ มือ ข้อมูลภาพจําลองใบหน้า และข้อมูล
จําลองม่านตา) สําหรับการยืนยันและพิสจู น์ตวั ตน หากฐานทางกฎหมายคือความยินยอม คุณมี
สิทธิที่จะถอนความยินยอมได้ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน นโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลนีท้ งั้ นี ้ การ
ถอนความยินยอมจะไม่กระทบต่อความชอบด้วยกฎหมายของการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราได้มาโดยอาศัยความยินยอมของคุณก่อนที่จะ
ถอนความยินยอม
3.2 วัตถุประสงค์ที่เราอาจดําเนินการโดยอาศัยฐานทางกฎหมายอื่นๆ เพื่อการประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคลของคุณ

การให้ขอ้ มูล เพื่อให้ขอ้ มูลที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพของบริการ ผลิตภัณฑ์ เว็บไซต์ และแอป
พลิเคชันของเรา ซึ่งรวมถึงปัญหาต่างๆ เช่น บั๊ก หรือปัญหาด้านการเชื่อมต่อ เพื่อแจ้งความคืบหน้า
ต่างๆ รวมถึงการแก้ไขปัญหา เพื่อตอบข้อสงสัยของคุณและดําเนินการตามคําขอของคุณ หรือเพื่อ
ตอบกลับคําถามและความคิดเห็นของคุณ เพื่อส่งข้อมูลด้านบริหารจัดการให้แก่คุณ (เช่น การ
เปลี่ยนแปลงไปยังข้อกําหนด เงื่อนไข และนโยบาย) เพื่อทําความเข้าใจคําติชมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
ของ พิกเซล เฮ้าส์ และช่วยให้ขอ้ มูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการเหล่านัน้ ได้
อย่างรวดเร็วและง่ายดาย เพื่อติดต่อสื่อสารกับคุณเพื่อให้บริการหรือข้อมูลเกี่ยวกับ พิกเซล เฮ้าส์
และผลิตภัณฑ์ของ พิกเซล เฮ้าส์ เพื่อเสนอค่าบริการ และเพื่อให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับการบริการ การ
ประกอบธุรกิจ เพื่อดําเนินการตามข้อกําหนดด้านการเก็บรักษาบันทึกเป็ นการภายในเกี่ยวกับการ
ใช้แอปพลิเคชันเพื่อรวบรวมสถิติหรือทํารายงานเป็ นการภายใน เพื่อวิเคราะห์และจัดการธุรกิจของ
เรา เพื่อทําการวิจัยด้านการตลาด การตรวจสอบบัญชี ระบุแนวโน้มหรือแนวทางการใช้งาน
ตรวจสอบประสิทธิภาพของแคมเปญการส่งเสริมการขายและโฆษณาของเรา ประเมินความพึง
พอใจของลูกค้า บังคับใช้ขอ้ กําหนดและเงื่อนไขของเรา เพื่อทําการประมวลข้อมูลการวิเคราะห์ทาง
สถิติ เพื่อใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในการวิเคราะห์ภายใน เพื่อประเมินการวิเคราะห์ภัย
คุกคามในเชิงลึก เพื่อจัดการและบริหารการดําเนินธุรกิจของเราอย่างมีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล เพื่อประสานงานกับฝ่ ายจัดการด้านเทคนิคและการรับประกันและฝ่ ายจัดการด้าน
ข้อมูล เพือ่ ทําการจัดการความเสี่ยง ดําเนินการตรวจสอบภายใน และประเมินความเสี่ยง และเพื่อ
จัดการธุรกิจภายในเพื่อให้เป็ นไปตามข้อกําหนด นโยบาย และกระบวนการต่างๆ การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์/บริการ เพื่อพัฒนาการจัดหาบริการและผลิตภัณฑ์ของเรา ซึ่งรวมถึง ช่องทางการ
สื่อสารของเรา เพื่อดําเนินการให้แน่ใจว่าเนือ้ หาจากช่องทางการสื่อสารของเราได้รบั การนําเสนอ
อย่างมีประสิทธิภาพสําหรับคุณและอุปกรณ์ของคุณ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อปรับปรุงและ
ปรับประสบการณ์และเนือ้ หาของช่องทางการสื่อสารตามกิจกรรมของคุณบนช่องทางการสื่อสาร
ของเราจากข้อมูลประวัติการใช้ช่องทางการสื่อสารของเรา เพื่อสร้างรายงานด้านประชากรและการ
แบ่งกลุ่มลูกค้าเพื่อปรับปรุงกลยุทธ์ทางธุรกิจของเรา เพื่อสร้างรายงานระบบการจัดการเป็ นการ
ภายใน และเพื่อสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดและโฆษณาสําหรับแต่ละบุคคล การสื่อสารด้าน

การตลาด เพื่อทําการตลาด การทําการตลาดซํา้ การสื่อสาร การขาย การเสนอข้อเสนอพิเศษ การ
เสนอโปรโมชั่น การแจ้งเตือน การแจ้งข่าวสารและข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ จาก พิก
เซล เฮ้าส์ และ/หรือ พันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อสร้างโฆษณาบนอินเทอร์เน็ตตามความสนใจ/
พฤติกรรมของลูกค้า เพื่อสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดและโฆษณาสําหรับแต่ละบุคคล เพื่อสร้าง
โฆษณาจากคุกกีแ้ ละการติดตามพิกเซล เพื่อบันทึกภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ภาพถ่าย และ/หรือ
เสียง สําหรับการสร้างเนือ้ หาการประชาสัมพันธ์ และการตลาด (เช่น โพสต์ทางโซเชียลมีเดีย หรือ
สําหรับการถ่ายทอดสด) เพื่อทําการตลาดโดยอิงกลุ่มเป้าหมายผ่านทางอีเมล/หมายเลขโทรศัพท์
เพื่อกระจายข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับงานกิจกรรม และเพื่อใช้ขอ้ มูลของคุณในการโฆษณาความ
คิดเห็นของลูกค้า การสื่อสารกับคุณ เพื่อทําความเข้าใจความต้องการและความสนใจของคุณ เพื่อ
ทําการสํารวจ เพื่อการศึกษาวิจัย เพื่อสอบถามถึงพฤติกรรม ทัศนคติ การรับรู ้ ความสนใจ ความ
ต้องการ และอิทธิพลในการตัดสินใจต่อผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อสอบถามความพึงพอใจของคุณ
กับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา เพื่อจัดการนัดหมายลูกค้าเพื่อการสื่อสารทีเ่ กี่ยวข้องกับการใช้
บริการ เพื่อดําเนินการตามคําขอใช้บริการ การทํางานและการบริหารจัดการช่องทางการสื่อสาร
ของเรา เพื่อบริหารจัดการและดําเนินการกับช่องทางการสื่อสารของเรา ฟั งก์ชันของช่องทางการ
สื่อสาร และบริการที่ให้โดยเกี่ยวเนื่องกับแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ เพื่อทําการตรวจสอบและ
ปรับปรุงข้อมูลที่ให้ในช่องทางการสื่อสารของเราให้เป็ นมิตรกับผูใ้ ช้และป้องกันเหตุขัดข้องหรือการ
โจมตีทางไซเบอร์ เพื่อทําการตรวจสอบและวิเคราะห์ทางสถิติเกี่ยวกับการโจมตีอุปกรณ์และระบบ
เพื่อบริหารจัดการและบํารุงรักษาฐานข้อมูลที่เก็บข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อตรวจสอบการใช้งานวัสดุ
ต่างๆ ที่มีลิขสิทธิ์ เพื่อทําการติดตามคุกกีแ้ ละตรวจสอบพฤติกรรมและประวัติการใช้งาน
อินเทอร์เน็ตและบันทึกข้อมูลต่างๆ เพื่อให้ช่องทางการสื่อสารและผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เสนอ
ให้แก่คุณทํางานได้อย่างปกติ การวัดเรตติง้ การตรวจสอบการใช้งานและความปลอดภัย และเพื่อ
ตรวจสอบดูแลอะไหล่รถยนต์ที่ได้รบั การเปลี่ยนในช่วงระยะเวลาหนึ่งเพื่อให้แน่ใจถึงความ
ปลอดภัยของลูกค้า การบริหารจัดการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อวัตถุประสงค์ในการ
บริหารจัดการธุรกิจของเรา รวมถึงการจัดการระบบปฏิบตั ิการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การ
จัดการระบบติดต่อสื่อสาร ระบบความปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการตรวจสอบ

ความปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อทําการวิเคราะห์ที่จาํ เป็ นเพื่อตรวจจับข้อมูลที่
ประสงค์รา้ ยและทําความเข้าใจว่าข้อมูลเหล่านีจ้ ะกระทบต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างไร
บ้าง เพื่อปรับใช้วิธีการแก้ไขต่างๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาความปลอดภัยของอุปกรณ์และระบบ
จากการโจมตี เพื่อให้วิธีการแก้ไขและรักษาความปลอดภัยที่ดีที่สุดและเป็ นปัจจุบนั สําหรับอุปกรณ์
มือถือและระบบไอที และอัปเดตโซลูชันการรักษาความปลอดภัยของเรา การปฏิบตั ิตามกฎหมาย
เพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (รวมถึงเพื่อการป้องกันอาชญากรรมและการทุจริต และ
วัตถุประสงค์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง) ตามภาระผูกพันที่กฎหมายกําหนด สิทธิและหน้าที่ภายใต้กฎหมาย
ที่ใช้บงั คับ รวมถึงกฎหมายนอกประเทศที่คุณอาศัยอยู่ เพื่อประเมินการปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้
บังคับ กฎระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายและกระบวนการภายใน และเพื่อดําเนินการตามการ
สอบสวนที่เจ้าหน้าที่รฐั กําหนด การปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของเรา เพื่อปกป้องสิทธิ
ทรัพย์สิน ความปลอดภัย หรือการดําเนินการของเราหรือของบริษัทในกลุ่ม หรือ คุณ หรือ บุคคล
อื่นๆ เพื่อให้เราสามารถขอการเยียวยาหรือจํากัดความเสียหายที่อาจเกิดขึน้ กับเรา เพื่อบังคับใช้
หรือบังคับใช้สญ
ั ญาการได้รบั สิทธิ (license) ในการใช้แอปพลิเคชันของผูใ้ ช้ปลายทางและ
ข้อตกลงอื่นๆ หรือเพื่อสอบสวนในกรณีที่สงสัยว่ามีการละเมิดข้อตกลงดังกล่าว เพื่อก่อตัง้ ใช้ หรือ
ยกขึน้ ต่อสูซ้ ึ่งสิทธิตามกฎหมายของเราหรือการดําเนินการตามกฎหมาย และในกรณีของการขาย
โอน ควบรวม ฟื ้ นฟูกิจการ หรือเหตุการณ์อื่นที่คล้ายกัน เราอาจต้องทําการโอนข้อมูลของคุณให้แก่
บุคคลที่สามโดยถือว่าการกระทําดังกล่าวเป็ นส่วนหนึง่ ของการทําธุรกรรม การตรวจจับการทุจริต
เพื่อพิสูจน์ตวั ตนของคุณ และเพื่อดําเนินการตรวจสอบทางกฎหมายหรือกฎข้อบังคับอื่นๆ และ
ป้องกันการทุจริต ทัง้ นี ้ รวมไปถึงการตรวจสอบและการทําบันทึกภายใน การจัดการทรัพย์สิน
ฐานข้อมูลด้านการทุจริต ระบบ และการควบคุมทางธุรกิจอื่นๆ ชีวิต เพื่อป้องกันหรือระงับอันตราย
ที่เกิดต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล
4. การเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่บุคคลที่สาม
4.1 เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายในเครือข่ายของ พิกเซล เฮ้าส์ เพื่อวัตถุประสงค์
ที่ได้อธิบายข้างต้น เราจะดําเนินการตามขัน้ ตอนดังกล่าวเพื่อให้แน่ใจกว่าการเข้าถึงข้อมูลส่วน

บุคคลจํากัดเฉพาะพนักงานและตัวแทนของ พิกเซล เฮ้าส์ เท่านัน้ โดยอาศัยพืน้ ฐานของความ
จําเป็ นต้องรูข้ อ้ มูล (need-to-know basis)
4.2 นอกจากนีเ้ ราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณออกนอกเครือข่ายของ พิกเซล เฮ้าส์ ให้แก่
บุคคลต่อไปนี ้ เพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายนี ้
(1) พันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อประกอบธุรกิจและบริการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของเรา ไม่ว่าจะเป็ นกรณี
ที่ พิกเซล เฮ้าส์ อาจเปิ ดเผยแก่และได้รบั ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากพันธมิตรทางธุรกิจ
ดังกล่าว (เช่น บริษัทประกันภัย สถาบันทางการเงิน บริษัทให้สินเชื่อเช่าซือ้ รถยนต์ ผูใ้ ห้บริการ
ทางการเงิน) ซึ่งรวมถึง พันธมิตรของเราที่ขายผลิตภัณฑ์หรือบริการของเราให้แก่คุณ หรือผูท้ ี่เสนอ
ผลิตภัณฑ์หรือบริการร่วมกับเรา หรืออาจมีการเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการของพันธมิตรเหล่านี ้
ให้แก่คุณ
(2) ผูจ้ าํ หน่ายและตัวแทนขายที่ได้รบั การแต่งตัง้ ในบางครัง้ พิกเซล เฮ้าส์ อาจเปิ ดเผยและได้รบั
ข้อมูลส่วนบุคคลจากผูจ้ าํ หน่ายที่ได้รบั การแต่งตัง้ ที่คุณเลือก หรืออยู่ใกล้กับคุณ เพื่อให้บริการแก่
คุณ
(3) ผูใ้ ห้บริการ / ผูจ้ ัดหาผลิตภัณฑ์/บริการ / ผูร้ บั จ้างช่วง เราอาจใช้บริการของบริษัท ตัวแทน หรือ
ผูร้ บั จ้างอื่นในการให้บริการแทนเราหรือเพื่อช่วยเหลือในการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการให้แก่คุณ
เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับผูใ้ ห้บริการหรือผูจ้ ัดหาผลิตภัณฑ์/บริการจากภายนอก
ของเรา ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเฉพาะ
(1) ผูใ้ ห้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและบริษัทเทคโนโลยีสารสนเทศ
(2) ผูใ้ ห้บริการวิเคราะห์หรือทําวิจัย เช่น กูเกิล
(3) บริษัทที่ให้บริการวิเคราะห์เชิงสถิติ
(4) บริษัทที่ให้บริการสํารวจ
(5) บริษัทที่ให้บริการการตลาด สื่อโฆษณา การออกแบบ การสร้างสรรค์ และการสื่อสาร
(6) ผูจ้ ัดแคมเปญ งานกิจกรรม และการตลาด
(7) ผูใ้ ห้บริการด้านการบริหาร และ
(8) ผูใ้ ห้บริการจัดเก็บข้อมูลและบริการคลาวด์

(4) ที่ปรึกษาจากภายนอก ซึ่งรวมถึง ทนายความ ช่างเทคนิค และผูต้ รวจสอบบัญชีซึ่งช่วยเหลือใน
การดําเนินธุรกิจของเรา หรือ การใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย
(5) บุคคลที่สามตามที่กฎหมายกําหนด ในบางกรณี เราอาจต้องเปิ ดเผยหรือแบ่งปันข้อมูลส่วน
บุคคลของคุณเพื่อปฏิบตั ิตามกฎหมายหรือกฎระเบียบ ซึ่งรวมถึงหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย (เช่น
กรมการขนส่งทางบก กรมสรรพากร สํานักงานคณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค) ศาล ผูบ้ งั คับใช้
กฎหมาย หน่วยงานรัฐบาล หรือบุคคลที่สามอืน่ ๆ หากเราเชื่อว่ามีความจําเป็ นต้องปฏิบตั ิตาม
ภาระผูกพันตามกฎหมายหรือกฎระเบียบ หรือต้องปกป้องสิทธิของเรา สิทธิของบุคคลที่สาม หรือ
ความปลอดภัยของบุคคล หรือเพื่อตรวจจับ ป้องกัน หรือแก้ไขปัญหาการทุจริต ความมั่นคง หรือ
ความปลอดภัย
(6) โรงพยาบาลและหน่วยกูภ้ ัย อาจมีการเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในกรณีฉุกเฉินเพื่อ
ปกป้องประโยชน์ของคุณ
(7) ผูร้ บั โอนสิทธิและ/หรือภาระหน้าที่ ในกรณีที่มีการฟื ้นฟูกิจการ การควบรวมกิจการ การโอน
ธุรกิจ ไม่ว่าส่วนหนึ่งหรือทัง้ หมด การขาย การซือ้ การร่วมลงทุน การมอบ การโอน หรือการ
จําหน่ายส่วนหนึ่งหรือทัง้ หมดของธุรกิจของเรา ทรัพย์สินหรือหุน้ หรือธุรกรรมที่คล้ายกัน ทัง้ นี ้
บุคคลที่สามในฐานะผูร้ บั โอนสิทธิของเราจะปฏิบตั ิตามนโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลนีเ้ พื่อ
คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
(8) แหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่เปิ ดเผยต่อสาธารณะ เช่น เว็บไซต์ โฆษณา และ/หรือแพลตฟอร์มโซเชียล
มีเดีย
4.3 เท่าที่กฎหมายอนุญาต พิกเซล เฮ้าส์ จะไม่มีความรับผิดใดๆ ทัง้ สิน้ อันเกิดจากการใช้ขอ้ มูล
ส่วนบุคคลของคุณโดยบุคคลที่สาม ดังนัน้ โปรดตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่
สามดังกล่าวเพื่อทําความเข้าใจว่าบุคคลเหล่านัน้ ใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไร เมื่อได้รบั คํา
ขอ พิกเซล เฮ้าส์ จะยืนยันชื่อของบุคคลที่สามแต่ละรายที่ได้รบั หรือจะได้รับโอนข้อมูลส่วนบุคคล
ไปให้
4.4 เว้นแต่ที่ระบุไว้ในนโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลนี ้ เราจะไม่เปิ ดเผย ขาย จําหน่ายจ่ายโอน
หรือให้เช่าซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่บุคคลภายนอก ยกเว้นแต่เราจะได้รบั อนุญาตจากคุณ

หรือเพื่อทําธุรกรรมให้กับคุณ เราไม่เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลภายนอกเพื่อทํา
การตลาดแบบตรงของบุคคลภายนอกโดยไม่ได้รบั ความยินยอมโดยชัดแจ้งจากคุณก่อน
5. คุกกี้
5.1 คุกกี ้ คือไฟล์ขอ้ ความขนาดเล็กที่มีขอ้ มูลขนาดเล็กที่ถูกส่งไปยังเบราว์เซอร์ของผูใ้ ช้งานเว็บไซต์
โดยเว็บเซิรฟ์ เวอร์ และจัดเก็บไว้ในฮาร์ดดิสก์ของคอมพิวเตอร์เพื่อเก็บถาวร เก็บรวบรวมข้อมูลการ
นําทางเพื่อทําการวิเคราะห์ทางสถิติ และเสนอบริการผูใ้ ช้ตามความสนใจหรือตําแหน่งของผูใ้ ช้
เมื่อคุณเข้าเยี่ยมชมช่องทางการสื่อสารของเรา โดยการยอมรับการเก็บคุกกี ้ เราจะเก็บรวบรวม
ข้อมูลบางอย่างจากคุณโดยการใช้คุกกีใ้ นประวัติการเรียกใช้งาน โดยข้อมูลดังกล่าวรวมถึงจํานวน
เพจที่เข้าชม พฤติกรรมการใช้งาน และเวลาที่ใช้ไปในช่องทางการสื่อสารของเรา เราใช้คุกกีท้ ี่เก็บ
ในการทําให้เว็บไซต์ทาํ หน้าที่ต่างๆ ได้และเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ออนไลน์ของคุณ สําหรับ
ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมจากการใช้คุกกี ้ เราจะประมวลผลข้อมูลเหล่านีต้ ามนโยบาย
คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลนี ้
5.2 คุกกีใ้ ช้อย่างไร คุกกีท้ ี่เราเก็บจากช่องทางการสื่อสารของเราใช้เพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี ้
กล่าวคือ เพื่อให้เว็บไซต์ทาํ หน้าที่ต่างๆ ได้ และเพื่อให้ผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ที่เราเสนอให้คุณ
ทํางานได้อย่างเหมาะสม เพื่อปรับปรุงบริการออนไลน์ของคุณ เพื่อทําการวัดเรตติง้ เพื่อตรวจสอบ
ดูแลความมั่นคงปลอดภัย เพื่อให้โฆษณาที่ถูกต้องที่สุดและสอดคล้องกับการเข้าชมครัง้ ล่าสุดของ
คุณ เพื่อสร้างรายงานภายใน และการโฆษณาในโซเชียลมีเดียและในสื่ออื่นๆ อย่างประสบ
ผลสําเร็จ คุณสามารถปิ ดการตัง้ ค่าคุกกีไ้ ด้โดยการเข้าไปที่การตัง้ ค่าของเบราว์เซอร์ของคุณและ
ปรับการตัง้ ค่าความเป็ นส่วนตัวเพื่อจํากัดการเก็บคุกกีใ้ นอนาคต
6. การโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศ
6.1 พิกเซล เฮ้าส์ อาจโอนข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมจากคุณไปยังบริษทั ที่เกี่ยวข้อง และ
พันธมิตรในต่างประเทศเพื่อให้บริการตามวัตถุประสงค์ที่ระบุขา้ งต้น เราอาจจําเป็ นต้องเปิ ดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่บุคคลภายนอกที่อยู่ต่างประเทศตามวัตถุประสงค์ที่ระบุในนโยบาย
คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลนี ้ โดยการเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลหรือการโอนข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว
อาจทําได้เมื่อได้รบั ความยินยอมของคุณ เว้นเสียแต่วา่ เราได้กาํ หนดนโยบายในการคุม้ ครอง

ข้อมูลส่วนบุคคลต่างหาก เพื่อการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือ
ผูป้ ระมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งอยู่ต่างประเทศและอยู่ในบริษัทในกลุ่ม เพือ่ การประกอบกิจการ
หรือธุรกิจร่วมกัน หากนโยบายในการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้รบั การตรวจสอบและ
รับรองจากสํานักงานคณะกรรมการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ จะอาศัยฐานทางกฎหมายอื่น
ได้ (เช่น เพื่อปฏิบตั ิตามข้อกําหนดแห่งสัญญาระหว่างเราและบุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ของคุณ)
ตามที่กฎหมายที่ใช้บงั คับอนุญาต ให้สามารถกระทําได้โดยได้รบั ยกเว้นไม่ต้องได้รบั ความยินยอม
จากคุณ
7. ระยะเวลาที่เราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
พิกเซล เฮ้าส์ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระยะเวลาเท่าที่จาํ เป็นอย่างสมเหตุสมผล
เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ระบุในนโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลนี ้ หากมีการดําเนินการ
ทางกฎหมายหรือทางวินัย อาจต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้จนกว่าการดําเนินการนัน้ จะ
สิน้ สุด ซึ่งรวมถึงระยะเวลาที่เป็ นไปได้ในการยื่นอุทธรณ์ดว้ ย หลังจากนัน้ ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
จะถูกลบหรือเก็บถาวรตามที่กฎหมายที่ใช้บงั คับอนุญาต
8. มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
พิกเซล เฮ้าส์ มีมาตรการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลทัง้ หมดที่
เก็บรวบรวมและได้รบั อย่างปลอดภัย เราใช้มาตรการความปลอดภัยทางเทคนิค องค์กร การ
บริหารจัดการ และทางกายภาพในการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่อยู่ในระบบของเราเพื่อ
ป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง การใช้ การเปลี่ยนแปลง การแก้ไข ความเสียหายโดยไม่ได้ตงั้ ใจ
และการลบข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิชอบด้วยกฎหมายหรือโดยปราศจากอํานาจ นอกจากนี ้ เรายัง
จะตรวจสอบทบทวนมาตรการดังกล่าวเมื่อจําเป็ น หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
เพื่อให้มีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เมื่อ พิกเซล เฮ้าส์
ได้รบั ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราจะดําเนินการตามกระบวนการและมาตรการการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยอย่างเคร่งครัดเพื่อพยายามป้องกันไม่ให้มีการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รบั อนุญาต
9. สิทธิของคุณในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ในบางกรณี เราอาจขอให้คุณยืนยันตัวตนของคุณก่อนที่คุณจะใช้สิทธิในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วน
บุคคล ทัง้ นีเ้ พื่อความเป็ นส่วนตัวและเพื่อความมั่นคงปลอดภัยของคุณ ภายใต้บทบัญญัติแห่ง
กฎหมายที่ใช้บงั คับ คุณอาจมีสิทธิตามที่ระบุไว้ดงั นี ้
(1) การเข้าถึง: คุณอาจมีสิทธิในการขอเข้าถึงหรือขอรับสําเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม
ใช้ หรือเปิ ดเผยเกี่ยวกับคุณ ทัง้ นี ้ เพื่อความเป็ นส่วนตัวและความปลอดภัยของคุณ เราอาจขอให้
คุณพิสูจน์ตวั ตนของคุณก่อนจะให้ขอ้ มูลตามที่คุณขอ
(2) การแก้ไขให้ถูกต้อง: คุณอาจมีสิทธิขอให้มีการดําเนินการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราได้
เก็บรวบรวม ใช้ เก็บรักษา เปิ ดเผย และโอนไปยังต่างประเทศให้ ถูกต้อง เป็ นปัจจุบนั สมบูรณ์ และ
ไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
(3) การโอนย้ายข้อมูล: คุณอาจมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เรามีเกี่ยวกับคุณในรูปแบบที่มีการ
จัดระเบียบแล้วและสามารถอ่านได้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และเพื่อส่งหรือโอนข้อมูลดังกล่าวไป
ยังผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอืน่ โดยต้องเป็ น (ก) ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณได้ให้กับเรา และ (ข) กรณี
ที่เราได้รบั ความยินยอมจากคุณในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยหรือเพื่อปฏิบตั ิตามสัญญาที่
เรามีกับคุณ
(4) การคัดค้าน: คุณอาจมีสิทธิคดั ค้านการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
เช่น การคัดค้านการตลาดแบบตรง
(5) การขอให้ระงับการใช้: คุณอาจมีสิทธิขอให้ระงับการใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของคุณในบางกรณี
(6) การถอนความยินยอม: สําหรับวัตถุประสงค์ที่คุณได้ให้ความยินยอมให้เราเก็บรวบรวม ใช้หรือ
เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คุณมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมของคุณ
(7) การลบหรือทําลายข้อมูล: คุณอาจมีสิทธิขอให้เราดําเนินการลบหรือทําลาย หรือทําให้ขอ้ มูล
ส่วนบุคคลของคุณที่เราเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิ ดเผย เป็ นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตวั บุคคลที่เป็ น
เจ้าของข้อมูล เว้นเสียแต่ว่า การเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวของเรานัน้ เป็ นไปเพือ่ การปฏิบตั ิตาม
กฎหมาย หรือเพื่อก่อตัง้ สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย เพื่อการใช้ หรือการยกขึน้ ต่อสูซ้ ึ่งสิทธิเรียกร้อง
ตามกฎหมาย

(8) การยื่นเรื่องร้องเรียน: คุณอาจมีสิทธิยื่นเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่มอี าํ นาจในกรณีที่คุณ
เชื่อว่าการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเรานัน้ ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่
สอดคล้องกับกฎหมายคุม้ ครองข้อมูลที่ใช้บงั คับ
10. รายละเอียดการติดต่อเรา
ถ้าคุณมีความประสงค์ที่จะใช้สิทธิของคุณตามที่ระบุดา้ นบน หรือถ้าคุณมีขอ้ สงสัย ความคิดเห็น
และ/หรือคําถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายใต้นโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี ้
โปรดติดต่อเราที่
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