
 

 

นโยบายความเป็นสว่นตวัของบรกิารเวบ็ไซตแ์ละแอปพลเิคชนัของ 

สมาคมฌาปนกจิสงเคราะหส์มาชกิสหกรณ์ออมทรพัยท์หาร 

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหส์มาชิกสหกรณ์ออมทรพัยท์หาร ให้คณุค่ากบัความเป็น

ส่วนตวัของท่าน นโยบายในความเป็นส่วนตวัฉบบัน้ีจะบอกทางเลือกของท่านและการ

ดาํเนินการของเราเก่ียวกบัข้อมูลท่ีท่านให้กบัเรา 

การใชบ้รกิารของเราอาจเกีย่วขอ้งกบัการเกบ็รวบรวมและใชข้อ้มลูของทา่น (ตามทีก่ําหนดไวใ้น

หวัขอ้ “ขอ้มลูทีเ่ราเกบ็รวบรวมและเราเกบ็รวบรวมอยา่งไร” ดา้นล่างน้ี) บนบรกิารของเรา 

(รวมถงึเวบ็ไซตแ์ละโมบายแอพพลเิคชัน่ของเรา) ทัง้น้ี เป็นเรื่องทีม่คีวามจาํเป็นทีท่า่นจะตอ้ง

เขา้ใจวา่เรื่องเหล่าน้ีดาํเนินการอยา่งไรและทา่นจะสามารถควบคุมไดอ้ยา่งไร ดงันัน้ ขอใหท้า่น

กรุณาอ่านนโยบายในความเป็นสว่นตวัฉบบัน้ีดว้ยความระมดัระวงั 

ชอ่งทางการตดิตอ่เรา 

ในกรณทีีท่า่นประสงคจ์ะตดิตอ่เราเกีย่วกบันโยบายในความเป็นสว่นตวัฉบบัน้ี หรอืเรื่องใดๆ ที่

เกีย่วกบัความเป็นสว่นตวั กรุณาตดิตอ่เราไดท้ีเ่จา้หน้าทีด่แูลความเป็นสว่นตวัของเราทาง  ฝ่าย

ดแูลขอ้มลูสว่นบุคคล โทร 02-4961056  หรอืผา่นทางไปรษณยีม์าที ่ตู ้ปณ.31 ปณ.บางกรวย 

อ.บางกรวย  จ.นนทบุร ี11130 

การเปลีย่นแปลงนโยบายความเป็นสว่นตวัฉบบัน้ี 

นโยบายความเป็นส่วนตวัน้ีอาจถกูเปล่ียนแปลงแก้ไขได้เป็นครัง้คราว หากมีการ

เปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมวิธีการใช้ ประมวลผลข้อมูลส่วนบคุคลของท่านตามท่ีระบไุว้น้ี

ส่งผลกระทบต่อท่าน ท่านจะได้รบัการติดต่อผ่านช่องทางท่ีเหมาะสม ยกตวัอย่างเช่น 

เราอาจจะแจ้งเตือนให้ท่านทราบอย่างชดัเจนบนหน้าบริการหรือส่งอีเมลใ์ห้ท่านทราบ

ถึงการเปล่ียนแปลงดงักล่าว 



1. ขอ้มลูทีเ่ราเกบ็รวบรวมและเราเกบ็รวบรวมขอ้มลูอยา่งไร 

ในการใหบ้รกิารของเรา เราไดเ้กบ็รวบรวม เกบ็รกัษาและใชข้อ้มลูของทา่นดงัตอ่ไปน้ี 

“ข้อมูล” ไดแ้ก่ ขอ้มลูสว่นบุคคล และขอ้มลูทีม่ใิชข่อ้มลูสว่นบุคคล 

"ข้อมูลส่วนบคุคล" ไดแ้ก่ ขอ้มลู หรอืการรวมกนัของขอ้มลูซึง่เกีย่วกบัทา่นและสามารถใชร้ะบุ

ตวัตนของทา่นได ้โดยทีข่อ้มลูสว่นบุคคล อาจรวมถงึขอ้มลูดงัตอ่ไปน้ี 

• ขอ้มลูทีท่า่นใหแ้ก่เราเมื่อมกีารเปิดบญัชหีรอืใชบ้รกิารของเรา เชน่ ชื่อ หมายเลขโทรศพัท ์

อเีมลแ์อดเดรส  

• ขอ้มลูทีท่า่นใชก้บับรกิารของเรา รวมถงึ ขอ้มลูทีแ่บ่งปันรว่มกนัทีท่า่นจดัสง่ใหแ้ก่บุคคลอื่นๆ 

ผา่นทางบรกิารของเราและขอ้มลูทีท่า่นเก็บรกัษาโดยใชบ้รกิารของเรา 

• ขอ้มลูทีแ่บ่งปันรว่มกนักบัผูอ้ื่นทีใ่ชบ้รกิารของเราทีไ่ดจ้ดัสง่ใหแ้ก่เรา เชน่ ขอ้มลูทีร่ะบุใน

กระทูท้ีม่กีารตัง้ และการตดิตอ่สื่อสารกบัทา่นและผูอ้ื่นทีใ่ชบ้รกิารของเรา  

"ข้อมูลเก่ียวกบัการเข้าใช้บริการ" ไดแ้ก่ ขอ้มลูทางเทคนิคทีเ่รามกีารเกบ็รวบรวมโดย

อตัโนมตัเิมื่อทา่นใชบ้รกิารของเรา ไมว่า่จะผา่นทางการใชง้านหรอืทางคุกกี ้(ตามทีจ่ะมกีาร

อธบิายในรายละเอยีดใน นโยบายเก่ียวกบัคกุกี้) หรอืขอ้มลูอื่นๆ ซึง่รวมถงึ: 

• ขอ้มลูทางเทคนิค เชน่ ผูใ้หบ้รกิารโทรศพัทเ์คลื่อนทีข่องทา่น ขอ้มลูการตัง้คา่ทีส่ง่ใหแ้ก่เรา

โดยเวบ็เบราเซอรห์รอืโปรแกรมอื่นๆ ซึง่ทา่นใชใ้นการเขา้ถงึบรกิารของเรา ไอพแีอดเดรส

ของทา่น เวอรช์ัน่และเลขทะเบยีนของอุปกรณ์ของทา่น 

• ขอ้มลูเกีย่วกบัการสบืคน้และการรบัชมในขณะทีท่า่นใชบ้รกิารของเรา เชน่ คาํสบืคน้ทีไ่ดใ้ช ้

บญัชโีซเชยีลมเีดยีทีท่า่นเขา้ชม ขอ้มลูและเน้ือหาอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่เขา้ถงึหรอืมกีารสง่คาํ

รอ้งขอจากทา่นในการใชบ้รกิารของเรา 

• ขอ้มลูเกีย่วกบัการตดิตอ่สื่อสารซึง่ทา่นใชใ้นบรกิารของเรา เชน่ บุคคลซึง่ทา่นไดม้กีาร

ตดิตอ่สื่อสารดว้ย และเวลา รวมถงึ ระยะเวลาทีท่า่นตดิตอ่สื่อสารดว้ย และขอ้มลูกํากบั

(metadata) ซึง่หมายถงึขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัรายการทีท่า่นไดใ้ชผ้า่นบรกิารของเราเชน่ วนัที ่

เวลาหรอืตาํแหน่งพืน้ทีซ่ึง่รปูภาพหรอืวดีโีอทีไ่ดท้าํการแบ่งปันขอ้มลูมานัน้ไดถ้กูทาํขึน้หรอื

โพสตไ์ว ้



“ข้อมูลท่ีไม่ใช่ข้อมูลส่วนบคุคล” ไดแ้ก่ ขอ้มลูใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัทา่นแตไ่มส่ามารถใชใ้นการ

ระบุตวัตนของทา่นไมว่า่โดยตรงหรอืโดยออ้ม รวมถงึขอ้มลูสว่นบุคคลในรปูแบบของขอ้มลูสรุป

หรอืไมม่กีารเปิดเผยขื่อ หรอืเป็นนามปากกา 

“ข้อมูลท่ีแบง่ปันร่วมกนั” ไดแ้กข่อ้มลูเกีย่วกบัทา่นหรอืเกีย่วขอ้งกบัทา่นซึง่ไดม้กีารแบ่งปันใน

บรกิารของเราอยา่งสมคัรใจ รวมถงึการโพสตข์อ้มลูซึง่ทา่นใชใ้นบรกิารของเรา (รวมถงึโปรไฟล์

สาธารณะของทา่นและรายการทีท่า่นสรา้งขึน้) ขอ้มลูการโพสตข์องบุคคลอื่น ซึง่ทา่นไดนํ้าไป

โพสตซ้ํ์ารวมไปถงึขอ้มลูเกีย่วกบัตาํแหน่งพืน้ทีแ่ละขอ้มลูเกีย่วกบัการเขา้ใชบ้รกิารทีเ่กีย่วขอ้ง

กบัการโพสตด์งักล่าว ทัง้น้ี ขอ้มลูทีแ่บ่งปันรว่มกนัยงัรวมไปถงึขอ้มลูเกีย่วกบัทา่น (ยงัรวมไปถงึ

ขอ้มลูเกีย่วกบัตาํแหน่งพืน้ทีแ่ละขอ้มลูเกีย่วกบัการเขา้ใชบ้รกิาร)ซึง่ผูอ้ ื่นทีไ่ดใ้ชบ้รกิารของเรา

ไดแ้บ่งปันขอ้มลูดงักล่าวเกีย่วกบัทา่น 

2. เราใชข้อ้มลูของทา่นอยา่งไร 

เราอาจใชข้อ้มลูของทา่นเพื่อวตัถุประสงคด์งัตอ่ไปน้ี: 

• เพื่อใหบ้รกิารของเราแก่ทา่น 

• เพื่อวตัถุประสงคใ์นการใหบ้รกิารแก่ลูกคา้ ความปลอดภยั การตรวจสอบการทุจรติ 

คลงัขอ้มลูและการสาํรองขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใหบ้รกิารของเรา 

• เพื่อใชใ้นการทาํความเขา้ใจใหด้วีา่ทา่นเขา้ถงึและใชบ้รกิารของเราอยา่งไร และเพื่อ

วตัถุประสงคใ์นการปรบัปรุงบรกิารของเรา รวมถงึการดาํเนินการตามความประสงคแ์ละ

ความชื่นชอบของลูกคา้อกีทัง้เพื่อการปรบัแตง่ภาษาและตาํแหน่งพืน้ที ่การใหค้วาม

ชว่ยเหลอืและการชีแ้จง้ทีท่าํใหเ้ป็นลกัษณะสว่นบุคคล หรอืการดาํเนินการอื่นๆทีเ่กี่ยวขอ้งกบั

การใชบ้รกิารของทา่นและลูกคา้รายอื่นๆ 

• เพื่อชว่ยเราพฒันาบรกิารใหม่ๆ และปรบัปรุงบรกิารทีม่อียูแ่ลว้ 

• เพื่อวตัถุประสงคใ์นการตรวจสอบซอฟตแ์วรห์รอืบรหิารการปรบัปรุงซอฟตแ์วร ์และ 

• เพื่อใหท้า่นสามารถเขา้รว่มในการสาํรวจและกจิกรรมอื่นๆเกีย่วกบัผลติภณัฑแ์ละบรกิารของ

เรา 

โปรดสงัเกตว่าในกระบวนการท่ีเราจะให้บริการแก่ผูใ้ช้เพ่ือให้ได้รบัประสบการณ์ท่ีดีกว่า 

หรือเพ่ือปรบัปรงุบริการของเรา ข้อมูลส่วนบคุคล(ในกรณีท่ีท่านให้ความยินยอมไว้)ท่ีได้



เกบ็รวบรวมผ่านบริการใดๆของเราอาจจะอยู่ภายใต้การดาํเนินการควบคมุความเป็น

ส่วนตวัโดยผูใ้ช้เอง (ในกรณีท่ีทาํได้) ซ่ึงใช้กบับริการอ่ืนๆของเรา (รวมถึงการดาํเนินการ

ในลกัษณะของการสรปุข้อมูลหรือทาํให้ข้อมูลหรือการทาํข้อมูลเป็นรายบคุคลด้วย) 

ยกตวัอย่างเช่น ข้อมูลส่วนบคุคลท่ีเกบ็รวบรวมระหว่างการใช้บริการใดๆ ของท่านอาจ

มีการนําไปดาํเนินการเพ่ือคาํแนะนําในเน้ือหาใดๆ เป็นการเฉพาะเพ่ือแนะนําบริการ

อ่ืนๆให้แก่ท่านหรืออาจนําไปใช้เพ่ือการโฆษณาท่ีเก่ียวข้องแก่ท่านในบริการอ่ืน ทัง้น้ี

ท่านอาจจะร้องขอให้เราย้ายหรือจดัส่งข้อมูลส่วนบคุคลของท่านจากบริการใดบริการ

หน่ึงของเราไปยงับริการอ่ืนๆของเราในกรณีท่ีมีช่องทางให้สามารถทาํการย้ายข้อมูล

ดงักล่าวได้ 

3. สทิธขิองทา่น 

ท่านอาจมีสิทธิภายใต้กฎหมายไทย หรือกฎหมายอ่ืนในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบคุคลของ

ท่าน และร้องขอท่ีจะแก้ไข ลบ หรือจาํกดัการใช้ข้อมูลของท่าน ท่านมีสิทธิท่ีจะคดัค้าน

การใช้ ร้องขอให้ถ่ายโอนไป หรือเพิกถอนความยินยอมในการใช้ข้อมูลส่วนบคุคลของ

ท่าน กรณุาศึกษาข้อมูลเพ่ืมเติมสาํหรบัการใช้สิทธิของท่านด้านล่างน้ี 

เราจะเคารพสิทธิของท่านภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบคุคล คณุมีสิทธิตามท่ี

ระบไุว้ด้านล่างน้ีภายใต้กฎหมายไทย และอาจมีสิทธิท่ีเหมือนกนัน้ีภายใต้กฎหมายอ่ืนๆ 

• สทิธใินการเขา้ถงึขอ้มลู กล่าวคอืทา่นมสีทิธทิีจ่ะเขยีนคาํรอ้งเพื่อขอทราบถงึขอ้มลูสว่นบุคคล

ทีถ่กูจดัเกบ็ และขอรบัสาํเนาขอ้มลูสว่นบุคคลทีถ่กูจดัเกบ็ไว ้

• สทิธใินการขอแกไ้ข กล่าวคอืทา่นมสีทิธทิีจ่ะรอ้งขอใหล้บขอ้มลูสว่นบุคคลทีไ่มถ่กูตอ้งและ

ดาํเนินการแกไ้ขใหถ้กูตอ้ง 

• สทิธใินการลบขอ้มลู (สทิธทิีจ่ะถกูลมื) คอื สทิธใินการทีจ่ะลบขอ้มลูสว่นบุคคลของทา่นออก

จากบรกิาร 

• สทิธใินการอนุญาตใหใ้ชอ้ยา่งจาํกดั กล่าวคอื สทิธทิีจ่ะรอ้งขอใหใ้ชข้อ้มลูสว่นบุคคลของทา่น

อยา่งจาํกดัตามวตัถุประสงคท์ีร่ะบุไวเ้ฉพาะ 

• สทิธใินการคดัคา้น กล่าวคอื ทา่นมสีทิธทิีจ่ะคดัคา้นการใชข้อ้มลูสว่นบุคคลของทา่น ในกรณี

ทีข่อ้มลูสว่นบุคคลของทา่นถกูนําไปใชเ้พื่อประโยชน์สาธารณะ หรอืในกรณทีีเ่ราใหท้า่น



ทราบถงึการใชข้อ้มลูสว่นบุคคลของทา่นในรปูแบบสทิธติามกฎหมายของเราหรอืของ

บุคคลภายนอก 

• สทิธใินการรอ้งขอใหถ้า่ยโอน คอื สทิธทิจีะรอ้งขอใหถ้า่ยโอนขอ้มลูสว่นบุคคลของทา่นทีเ่รา

จดัเกบ็ไปยงัผูใ้หบ้รกิารอื่น หรอืบรกิารอื่น 

• สทิธใินการเพกิถอนความยนิยอม คอื สทิธทิีท่า่นจะเพกิถอนความยนิยอม ณ เวลาใดๆ ที่

ทา่นเคยไวก้่อนหน้าน้ีแก่เราในการใช ้จดัการขอ้มลูสว่นบุคคลของทา่น ถา้คุณเพกิถอนความ

ยนิยอมทีใ่หไ้วแ้ก่เรา จะไมส่ง่ผลถงึการใดๆก่อนหน้าทีเ่ราไดใ้ช ้และประมวลผลขอ้มลูสว่น

บุคคลของทา่นโดยอา้งสทิธติามกฎหมาย 

สทิธดิงักล่าวขา้งตน้ไมใ่ชส่ทิธเิดด็ขาดและไมส่ามารถปรบัใชไ้ดทุ้กกรณ ี

ในการตอบสนองคาํรอ้งขอ เราอาจจะรอ้งขอใหท้า่นยนืยนัตวัตนหากจาํเป็น และจดัหาขอ้มลู

เทา่ทีจ่าํเป็นเพื่อใหเ้ราเขา้ใจคาํรอ้งขอของทา่นมากยิง่ขึน้ หากเราไมส่ามารถปฏบิตัติามคาํรอ้ง

ขอของทา่นไดไ้มว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่น เราจะแจง้ใหท้า่นทราบถงึเหตุผลดงักล่าว 

ในการใชส้ทิธขิองทา่น โปรดตดิตอ่ผูด้แูลขอ้มลูสว่นบุคคลตามชอ่งทางการตดิตอ่ทีแ่จง้ไวท้าง

ดา้นบน 

4. การแบ่งปันขอ้มลูสว่นบุคคลของทา่นรว่มกบัผูอ้ื่น 

นอกจากท่ีท่านได้ให้ความยินยอมไว้ในนโยบายในความเป็นส่วนตวัฉบบัน้ีหรือตามท่ี

ท่านได้ให้ความยินยอมไว้ในกรณีอ่ืนๆ เราจะไม่โอนข้อมูลส่วนบคุคลของท่านให้แก่

บคุคลภายนอกไม่ว่าเพ่ือใช้ในวตัถปุระสงคใ์ดๆ กต็าม เราและบรษิทัในเครอืของเรา อาจ

นําขอ้มลูของทา่นไปแบ่งปันกบับรษิทัอื่นๆภายในกลุ่ม รวมถงึพนัธมติรผูร้ว่มทุนและผูใ้หบ้รกิาร

ภายนอก ผูร้บัเหมา และตวัแทน(เชน่ผูใ้หบ้รกิารดา้นการสื่อสารขอ้มลูซึง่จะจดัสง่อเีมลห์รอืการ

แจง้ขอ้มลูในนามของเรารวมไปถงึผูใ้หบ้รกิารในการแปลงขอ้มลูซึง่ใหค้วามชว่ยเหลอืเราและ

ทา่นเกีย่วกบัขอ้มลูเกีย่วกบัตาํแหน่งพืน้ที ่ผูใ้หบ้รกิารในการวเิคราะหข์อ้มลูซึง่ใหค้วาม

ชว่ยเหลอืในดา้นธุรกจิและการโฆษณาเกี่ยวกบับรกิารของเรา) นอกจากน้ีเราอาจอนุญาตให้

บุคคลอื่นเกบ็รวบรวมขอ้มลูสว่นบุคคลของทา่นจากการใชบ้รกิารของเราโดยในแตล่ะกรณเีราจะ

อนุญาตใหม้กีารใชข้อ้มลูของทา่น และ/หรอืเกบ็รวบรวมขอ้มลูของทา่นเพื่อวตัถุประสงค์

ดงัตอ่ไปน้ี (1) ใหบ้รกิารแก่ทา่น (2) ชว่ยเหลอืเราเกีย่วกบัการดาํเนินการตามวตัถุประสงคท์ีร่ะบุ



ไวใ้นหวัขอ้ ”เราใชข้อ้มลูของทา่นอยา่งไร” ขา้งตน้ (3) ดาํเนินการตามขอ้ผกูพนัและการบงัคบัใช้

สทิธขิองเราภายใต ้ข้อกาํหนดการใช้บริการ หรอืนโยบายในความเป็นสว่นตวัฉบบัน้ี และ/

หรอื(4)ธุรกจิของเราซึง่รวมไปถงึการนําขอ้มลูไปใชเ้พื่อใหเ้ราสามารถทาํความเขา้ใจและ

ปรบัปรุงการบรกิารของเรา ทัง้น้ี บุคคลภายนอกดงักล่าวอาจเขา้ถงึขอ้มลูสว่นบุคคลของทา่น

รวมถงึนําไปใชแ้ละเกบ็รกัษาขอ้มลูดงักล่าวนอกเหนือจากทีท่า่นไดใ้หค้วามยนิยอมไวต้ามทีไ่ด้

กล่าวมา 

ในกรณทีีเ่ราอนุญาตใหบุ้คคลอื่นเกบ็รวบรวมและใชข้อ้มลูสว่นบุคคลของทา่นตามเงื่อนไขทีร่ะบุ

ไวใ้นวรรคก่อนเราจะดาํเนินการตามสมควรเพื่อใหแ้น่ใจวา่บุคคลอื่นเหล่านัน้จะใชข้อ้มลูสว่น

บุคคลของทา่นเพื่อวตัถุประสงคใ์นเรื่องดงัตอ่ไปน้ีเทา่นัน้(1)เป็นไปโดยสอดคลอ้งกบันโยบายใน

ความเป็นสว่นตวัฉบบัน้ีและ (2) อยูภ่ายใตบ้งัคบัของคาํสัง่อื่นๆทีเ่ราไดก้ําหนดและแจง้ใหแ้ก่

บุคคลขา้งตน้ไดร้บัทราบรวมถงึนํามาตรการทีเ่หมาะสมทีเ่ราใชใ้นการ รกัษาความลบัและความ

ปลอดภยัของขอ้มลูไปปฏบิตัดิว้ย 

ท่านให้ความยินยอมแก่บคุคลอ่ืนตามท่ีระบไุว้เพ่ือใช้ข้อมูลส่วนบคุคลของท่านรวมถึง

การนําข้อมูลส่วนบคุคลของท่านไปแบง่ปันหรือโอนให้กบัผู้อ่ืน(รวมทัง้กรณีท่ีอยู่ในและ

อยู่นอกเขตอาํนาจศาลท่ีใช้บงัคบักบัท่าน)ตามท่ีได้ระบไุว้ในหวัข้อ “การแบง่ปันข้อมูล

ส่วนบคุคลของท่านร่วมกบัผู้อ่ืน” 

เน่ืองจากเราไดม้กีารพฒันาธุรกจิของเราอยูต่ลอดเวลาดงันัน้เราหรอืบรษิทัในเครอืของเราอาจ

ถกูโอนใหก้บับุคคลอื่นหรอืมกีารปรบัโครงสรา้งภายในกลุ่มของเราไดโ้ดยในกรณเีชน่วา่น้ีอาจทาํ

ใหม้กีารโอนขอ้มลูสว่นบุคคลของทา่นระหวา่งภายในกลุ่มของเรา และ/หรอืไปยงับุคคลภายนอก

ซึง่จะเป็นผูใ้หบ้รกิารของเราหรอื ทีค่ลา้ยคลงึกบับรกิารของเราตามนโยบายในความเป็นสว่นตวั

ฉบบัน้ีหรอื นโยบายในความเป็นสว่นตวัอื่นๆ ซึง่เราจะแจง้ใหท้า่นทราบ ทัง้น้ี ผูท้ ีไ่ดร้บัโอน

ขอ้มลูสว่นบุคคลของทา่นอาจมสีาํนกังานตัง้อยูห่รอืนําขอ้มลูของทา่นไปใชน้อกเขตอํานาจศาลที่

ใชบ้งัคบักบัทา่น 

ทา่นตกลงวา่เราและบรษิทัในเครอืของเราอาจจาํเป็นทีจ่ะตอ้งคงไว ้เกบ็รกัษาหรอืเปิดเผยขอ้มลู

สว่นบุคคลของทา่น(1) เพื่อปฏบิตัติามหลกัเกณฑแ์ละกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง (2)เพือ่ปฏบิตัติาม

คาํสัง่ศาล หมายศาลหรอืกระบวนการในทางกฎหมายอื่นๆ (3) เพื่อดาํเนินการตามคาํรอ้งขอ

ของหน่วยงานของรฐั หน่วยงานทมีอีํานาจบงัคบัใชก้ฎหมายหรอืหน่วยงานอื่นใดในทาํนอง



เดยีวกนั (ไมว่า่จะตัง้อยูใ่นเขตอํานาจศาลทีใ่ชบ้งัคบักบัทา่นหรอืทีอ่ื่นกต็าม) หรอื(4) ในกรณทีี่

เราเชื่อวา่มคีวามจาํเป็นอนัสมควรทีจ่ะตอ้งปฏบิตัติามหลกัเกณฑห์รอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้น้ี

ทา่นตกลงวา่เราหรอืบรษิทัในเครอืของเราอาจจาํเป็นทีจ่ะตอ้งเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคลของทา่น

เพื่อบงัคบัใชเ้งื่อนไขเกีย่วกบัการใหบ้รกิารหรอืนโยบายในความเป็นสว่นตวัฉบบัน้ีเพื่อความมุง่

หมายในการปกป้องสทิธขิองเรา ทรพัยส์นิหรอืความปลอดภยัหรอืสทิธ ิทรพัยส์นิหรอืความ

ปลอดภยัของบรษิทัในเครอืของเราหรอืผูใ้ชบ้รกิารของเรารายอื่นๆ 

ข้อพิจารณาเก่ียวกบัข้อมูลท่ีแบง่ปันร่วมกนั 

บริการของเราจะทาํให้ข้อมูลท่ีแบง่ปันร่วมกนัได้นําไปเปิดเผยในสาธารณะร่วมกบัข้อมูล

ของผู้ใช้ทุกรายท่ีใช้บริการนัน้และมิใช่จาํกดัอยู่เพียงแค่ข้อมูลของบคุคลท่ีอยู่ในรายช่ือผู้

ติดต่อของท่าน การให้บริการโซเชียลมีเดียของเราได้ถกูออกแบบในขัน้พ้ืนฐานมา

เพ่ือให้ความช่วยเหลือแก่ท่านในการแบง่ปันข้อมูลท่ีแบง่ปันร่วมกนักบับคุคลอ่ืนท่ีอยู่บน

โลกใบน้ี ดงันัน้ ข้อมูลท่ีแบง่ปันร่วมกนัดงักล่าวจะสามารถจดัส่งไปได้อย่างกว้างขวาง

และในทนัทีโดยท่ีข้อมูลดงักล่าวจะยงัเป็นข้อมูลสาธารณะตราบเท่าท่ีท่านยงัมิได้ลบมนั

ออกไป(และแม้ว่าท่านจะลบข้อมูลท่ีมีการแบง่ปันร่วมกบัผู้อ่ืนดงักล่าวไปแล้วกต็าม

ข้อมูลนัน้อาจจะยงัคงถกูจดัเกบ็เป็นการชัว่คราว ทาํสาํเนาหรือเกบ็รกัษาไว้ หรือยงัคง

เป็นข้อมูลสาธารณะโดยผู้อ่ืนหรือผู้ใช้รายอ่ืนซ่ึงไม่ได้เป็นผู้ท่ีเก่ียวข้องกบัเราและ เราไม่

สามารถควบคมุได้) 

กรณุาพิจารณาอย่างรอบคอบเม่ือท่านจะทาํการโพสตข้์อความและติดต่อส่ือสารผ่าน

ทางบริการของเรา 

5. การตดิตอ่สื่อสารจากเรา 

จดหมายข่าวและการติดต่อส่ือสารในรปูแบบอ่ืน 

เมื่อทา่นใชบ้รกิารของเรา เราอาจใชข้อ้มลูของทา่นเพื่อจดัสง่อเีมล ์จดหมายขา่ว หรอืการแจง้

ขอ้มลูมายงัอุปกรณ์ของทา่นได ้ในกรณทีีท่า่นไมป่ระสงคจ์ะไดร้บัการตดิตอ่สื่อสารดงักล่าวอกี

ตอ่ไป ทา่นสามารถกระทาํไดโ้ดยการปฏบิตัติามรายละเอยีดของการยกเลกิการรบัขอ้มลูตามที่

ปรากฏอยูใ่นอเีมลท์ีเ่ราจดัสง่ใหแ้ก่ทา่น หรอืทาํการปิดระบบการแจง้เตอืนทีอ่ยูใ่นอุปกรณ์ของ

ทา่น(ในกรณทีีส่ามารถทาํได)้ หรอืตดิตอ่เจา้หน้าทีด่แูลความเป็นสว่นตวัของเรา 



ประกาศท่ีเก่ียวกบับริการ 

เราอาจจะจดัสง่ประกาศทีเ่กีย่วกบับรกิารใหแ้ก่ทา่นเป็นครัง้คราวเมื่อเราเหน็วา่มคีวามจาํเป็นที่

จะตอ้งดาํเนินการในเรื่องนัน้(เชน่เมือ่เราระงบัการใหบ้รกิารเป็นการชัว่คราวในบรกิารใดบรกิาร

หน่ึงเพื่อการบํารุงรกัษา) ซึง่ทา่นจะไมส่ามารถทาํการเลอืกเพื่อปิดการรบัประกาศเกีย่วกบั

บรกิารดงักล่าวน้ีซึง่มไิดม้เีน้ือหาเป็นการประชาสมัพนัธแ์ตง่อยา่งใด 

6. ขอ้พจิารณาเกีย่วกบัขอ้มลูสว่นบุคคลทีม่คีวามสาํคญั (Sensitive Personal Information) 

ในเขตอํานาจศาลบางแหง่ขอ้มลูสว่นบุคคลในบางกรณเีชน่ ขอ้มลูเกีย่วกบัเชือ้ชาต ิชาตพินัธุ ์

ศาสนา ความเชื่อในเรื่องปรชัญาหรอืขอ้มลูดา้นสุขภาพถกูกําหนดใหเ้ป็น”ขอ้มลูสาํคญั”และอยู่

ภายใตบ้งัคบัของกฎ ระเบยีบทีม่คีวามเขม้งวดมากกวา่ขอ้มลูสว่นบุคคลในกรณอีื่นๆ ทัง้น้ีโปรด

สงัเกตวา่เน้ือหาและขอ้มลูทีท่า่นไดใ้ชใ้นบรกิารของเราเชน่รปูภาพหรอืขอ้มลูเกีย่วกบัโรงเรยีน

หรอืกจิกรรมทางสงัคมของทา่นอาจเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคลทีม่คีวามสาํคญัของทา่นใหแ้กj

บุคคลอื่นทราบได ้

โปรดสงัเกตว่าเรามิได้ใช้ข้อมูลส่วนบคุคลท่ีมีความสาํคญัของท่านเพ่ือวตัถปุระสงคใ์น

การโฆษณาใดๆ แก่ท่าน 

เราขอใหท้า่นพจิารณาวา่การสื่อสารขอ้มลูสว่นบุคคลทีม่คีวามสาํคญัในบรกิารของเราเป็นเรื่องที่

มคีวามเหมาะสมหรอืไม ่

7. บรกิารของบุคคลอื่นทีร่วมอยูใ่นบรกิารของเรา 

บรกิารของเราอาจมขีอ้มลูหรอือาจมกีารเชื่อมตอ่ทา่นไปยงัขอ้มลูเกีย่วกบัโซเชยีลมเีดยีหรอื

บรกิารอื่นๆ(รวมถงึเวบ็ไซต)์ของผูอ้ื่นได ้ตวัอยา่งเชน่ 

• ในบางกรณทีา่นสามารถทีจ่ะแบ่งปันเน้ือหาของทา่นในบรกิารของเราผา่นทางบรกิารของ

บุคคลอื่น ซึง่บุคคลอื่นทีจ่ดัใหม้บีรกิารดงักล่าวอาจเกบ็รวบรวมขอ้มลูของทา่นและขอ้มลู

สว่นตวัของทา่น (รวมไปถงึขอ้มลูเกีย่วกบัการเขา้ใชบ้รกิาร) และอาจจดัสง่คุกกีม้าใน

คอมพวิเตอรข์องทา่นเพื่อใหบ้รกิารของบุคคลภายนอกสามารถทาํงานไดอ้ยา่งเหมาะสม และ 

• เราอาจจะ(ไมว่า่จะอยูใ่นโฆษณาหรอือยูใ่นสว่นอื่นในบรกิารของเรากต็าม) จดัสง่ลิง้คใ์หแ้ก่

ทา่นเพือ่ใหท้า่นสามารถเขา้ถงึบรกิารหรอืเวบ็ไซตข์องบุคคลอื่นนัน้ได ้



บรกิารโซเชยีลมเีดยีหรอืบรกิารอื่นๆของผูใ้หบ้รกิารภายนอกเหล่าน้ีอาจเป็นการใหบ้รกิารโดย

บุคคลภายนอกทีเ่กีย่วขอ้งหรอืโดยเรากไ็ด ้การใชบ้รกิารภายนอกขา้งตน้(ไมว่า่จะเป็นบรกิาร

โซเชยีลมเีดยีหรอืบรกิารอื่นใดกต็าม)รวมถงึขอ้มลูสว่นบุคคลทีท่า่นมกีารสง่ใหก้บั

บุคคลภายนอกดงักล่าวจะอยูภ่ายใตบ้งัคบัของเงื่อนไขการใหบ้รกิารและนโยบายในความเป็น

สว่นตวัทีเ่กีย่วขอ้งของบุคคลภายนอกนัน้ๆและ ข้อกาํหนดการใช้บริการ ของเราหรอืนโยบาย

ในความเป็นสว่นตวัฉบบัน้ีจะไมนํ่าไปใชบ้งัคบั ดงันัน้กรุณาพจิารณาเงื่อนไขตา่งๆของผู้

ใหบ้รกิารภายนอกดงักล่าวอยา่งรอบคอบ 

นโยบายในความเป็นสว่นตวัฉบบัน้ีจะใชบ้งัคบักบัขอ้มลูทีเ่ราเป็นผูเ้กบ็รวบรวมเทา่นัน้และจะไม่

นําไปใชบ้งัคบักบับรกิารของผูใ้หบ้รกิารภายนอกหรอืวธิดีาํเนินการเกีย่วกบัขอ้มลูของผู้

ใหบ้รกิารภายนอกดงักล่าวและเราจะไมม่คีวามรบัผดิในการทีผู่ใ้หบ้รกิารภายนอกนําขอ้มลูของ

ทา่นไปใชแ้ตอ่ยา่งใด 

8. การรกัษาความปลอดภยัของขอ้มลู 

เรามกีารวางโครงสรา้งทัง้ทางกายภาพ ระบบอเิลก็ทรอนิกส ์และกระบวนการบรหิารจดัการที่

ออกแบบมาเพื่อป้องกนัการเขา้ถงึขอ้มลูโดยไมไ่ดร้บัอนุญาตเพื่อรกัษาความปลอดภยัของขอ้มลู 

และเพื่อใชข้อ้มลูทีเ่ราเกบ็มาไดอ้ยา่งถกูตอ้ง การรกัษาความปลอดภยัเหล่าน้ีมหีลายรปูแบบ

ขึน้อยูก่บัความสาํคญัของขอ้มลูทีเ่ราไดม้าหรอืจดัเกบ็ไว ้

ในบางกรณเีราอาจใชเ้ทคโนโลยใีนการเขา้รหสั(เชน่ระบบเอสเอสแอล)เพื่อคุม้ครองขอ้มลูทีม่ ี

ความสาํคญับางอยา่งซึง่ทา่นจดัสง่ใหแ้ก่เรา ทัง้น้ีขอใหท้า่นโปรดรบัทราบดว้ยวา่ไมว่า่เราจะใช้

ความพยายามในการดาํเนินการเพยีงใด แตย่งัไมม่มีาตรการในการรกัษาความปลอดภยัของ

ขอ้มลูใดทีส่ามารถรบัประกนัความปลอดภยัได1้00% ตลอดเวลา โดยทีร่ะบบและเครอืขา่ยใน

การสื่อสารของเราซึง่เชื่อมตอ่ทา่นในการเขา้ถงึบรกิารของเราอาจเกดิกรณทีีม่กีารละเมดิ

มาตรการในดา้นการรกัษาความปลอดภยัและมคีวามผดิพลาดซึง่เป็นสถานการณ์ทีอ่ยู่

นอกเหนือการควบคมุตามสมควรของเรา 
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