นโยบายความเป็ นส่วนตัว
1.

บทนำ

1.1

ขอต้อนรับสู่ Nostralogistics แพลตฟอร์มทีด่ ำเนินกำรโดย บริษทั จีไอเอส จำกัด จำกัดและบริษทั ในกลุ่มและ
บริษทั ในเครือ (เรียกแยกและเรียกรวมกันว่ำ “GIS”, “เรำ”, “พวกเรำ” หรือ “ของเรำ”) GIS มีหน้ำทีร่ บั ผิดชอบภำยใต้
กฎหมำยและข้อบังคับควำมเป็ นส่วนตัวทีบ่ งั คับใช้ (“กฎหมำยเกีย่ วกับกำรคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล”) อย่ำงจริงจัง
และยึดมันต่
่ อกำรเคำรพสิทธิและให้ควำมสำคัญเกีย่ วกับควำมเป็ นส่วนตัวของผูใ้ ช้เว็บไซต์
Nostralogistics
ทัง้ หมด (เรียกรวมกันว่ำ “ไซต์”) (เรำเรียกไซต์และบริกำรทีเ่ รำมอบให้ดงั ทีร่ ะบุไว้ในไซต์ของเรำโดยรวมว่ำ
“บริกำร”) และ “ผูใ้ ช้” หมำยถึง ผูใ้ ช้ทม่ี บี ญ
ั ชีซง่ึ ได้ลงทะเบียนกับเรำและใช้ไซต์ (เรียกแยกและเรียกรวมกันว่ำ “ผูใ้ ช้”
“คุณ” หรือ “ของคุณ”) เรำตระหนักถึงควำมสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลทีค่ ุณมอบให้แก่เรำ และเชือ่ ว่ำเรำมีหน้ำที่
รับผิดชอบในกำรจัดกำร ปกป้ อง และดำเนินกำรข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่ำงเหมำะสม นโยบำยควำมเป็ น
ส่วนตัวนี้ (“นโยบำยควำมเป็ นส่วนตัว” หรือ “นโยบำย”) ได้รบั กำรออกแบบมำเพือ่ ช่วยให้คุณเข้ำใจเกีย่ วกับวิธที เ่ี รำ
เก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย และ/หรือดำเนินกำรข้อมูลส่วนบุคคลทีค่ ุณมอบให้แก่เรำและ/หรือข้อมูลของคุณทีเ่ รำ
ครอบครองไม่ว่ำจะในปั จจุบนั หรืออนำคต รวมทัง้ ยังเป็ นข้อมูลประกอบกำรตัดสินใจก่อนทีค่ ุณจะให้ขอ้ มูลส่วนตัว
ใดๆ แก่เรำ โปรดอ่ำนนโยบำยควำมเป็ นส่วนตัวนี้โดยละเอียด หำกคุณมีขอ้ สงสัยเกีย่ วกับข้อมูลเหล่ำนี้หรือข้อ
ปฏิบตั วิ ำ่ ด้วยควำมเป็ นส่วนตัวของเรำ โปรดดูส่วนของหัวข้อ “มีคำถำม ข้อกังวล หรือคำร้องเรียนใช่หรือไม่ โปรด
ติดต่อเรำ” ในตอนท้ำยของนโยบำยควำมเป็ นส่วนตัวนี้

1.2

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมำยถึง ข้อมูลเกีย่ วกับบุคคลไม่วำ่ จริงหรือเท็จทีส่ ำมำรถใช้เป็ นข้อมูลทีร่ ะบุตวั ตนของบุคคลผูน้ นั ้
หรือจำกข้อมูลดังกล่ำวหรือข้อมูลอื่นๆ ทีอ่ งค์กรมีหรืออำจสำมำรถเข้ำถึงได้ ตัวอย่ำงข้อมูลส่วนบุคคลทีพ่ บบ่อย
ได้แก่ ชือ่ หมำยเลขประจำตัว และข้อมูลกำรติดต่อ

1.3

ในกำรใช้บริกำร เยีย่ มชมไซต์ และ/หรือเข้ำถึงบริกำร คุณ ได้รบั ทรำบและตกลงว่ำคุณยอมรับข้อปฏิบตั ิ ข้อกำหนด
และ/หรือนโยบำยทีก่ ำหนดไว้ในนโยบำยควำมเป็ นส่วนตัวนี้ และคุณ ยินยอมให้เรำเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย และ/
หรือดำเนินกำรข้อมูลส่วนบุคคลของคุณดังทีร่ ะบุไว้ในนโยบำยควำมเป็ นส่วนตัวนี้
หำกคุณไม่ยนิ ยอมให้เรำ
ดำเนินกำรข้อมูลส่วนบุคคลของคุณดังทีร่ ะบุไว้ในนโยบำยควำมเป็ นส่วนตัวนี้ โปรดอย่ำใช้บริกำรหรือเข้ำถึงไซต์
หำกเรำเปลีย่ นแปลงนโยบำยควำมเป็ นส่วนตัวของเรำ เรำจะโพสต์กำรเปลีย่ นแปลงดังกล่ำวหรือนโยบำยควำม
เป็ นส่วนตัวทีแ่ ก้ไขบนไซต์ เรำขอสงวนสิทธิในกำรแก้
ไขนโยบำยควำมเป็ นส่วนตัวนี้ในทุกเมือ่ โดยอำจแจ้งหรือ
์
ไม่ได้แจ้งให้คุณทรำบก็ตำม

2.

GIS จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเมือ่ ใด

2.1

เรำจะ/อำจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเมือ่ :

(ก)

เมือ่ คุณได้เข้ำถึงและ/หรือใช้บริกำรหรือไซต์ของเรำ หรือลงทะเบียน

( ข)

เมือ่ คุณส่งแบบฟอร์ม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง แบบฟอร์มกำรสมัครหรือแบบฟอร์มอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับผลิตภัณฑ์
และบริกำรของเรำ ไม่วำ่ จะแบบออนไลน์หรือแบบฟอร์มเป็ นเอกสำร

(ค)

เมือ่ คุณทำข้อตกลงใดๆ หรือให้เอกสำรหรือข้อมูลอื่นใดทีเ่ กีย่ วข้องกับกำรติดต่อระหว่ำงคุณกับเรำ หรือเมือ่ คุณใช้
ผลิตภัณฑ์และบริกำรของเรำ

(ง)

เมือ่ คุณติดต่อกับเรำ เช่น ผ่ำนทำงโทรศัพท์ (ซึง่ จะได้รบั กำรบันทึก) จดหมำย แฟกซ์ กำรประชุมแบบเห็นหน้ำกัน
แพลตฟอร์มสือ่ ทำงสังคม และอีเมล

(จ)

เมือ่ คุณใช้บริกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ หรือติดต่อกับเรำผ่ำนไซต์หรือใช้บริกำร ซึง่ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง กำรใช้
ผ่ำนคุกกี้ ซึง่ เรำอำจปรับใช้เมือ่ คุณใช้บริกำรหรือเข้ำถึงไซต์

( ฉ)

เมือ่ คุณดำเนินธุรกรรมผ่ำนบริกำรของเรำ

(ช)

เมือ่ คุณให้ควำมคิดเห็นหรือคำร้องเรียนแก่เรำ

(ซ)

เมือ่ คุณลงทะเบียน เข้ำทำสัญญำ และ/หรือเข้ำร่วมในกำรแข่งขัน และ/หรือกิจกรรมส่งเสริมกำรขำยซึง่ รวมถึง
กิจกรรมส่งเสริมกำรขำยร่วมกับหุน้ ส่วนและ/หรือบริษทั ในกลุ่มของเรำ

(ญ)

เมือ่ คุณเข้ำเยีย่ มชมหรือใช้เว็บไซต์และแอปพลิเคชันของหุ
่
น้ ส่วนหรือบริษทั ในกลุ่มของเรำ

(ฏ)

เมือ่ คุณเข้ำเยีย่ มชมหรือใช้เว็บไซต์และแอปพลิเคชันของบุ
่
คคลภำยนอกทีใ่ ช้ และ/หรือ เกีย่ วข้องกับบริกำรของเรำ

(ฏ)

เมือ่ คุณเชือ่ มต่อบัญชีของคุณกับเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของบุ
่
คคลภำยนอก แก่บญ
ั ชีผใู้ ช้ของคุณกับเรำผ่ำนทำง
ไซต์ หรือ

(ฐ)

เมือ่ คุณส่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่เรำด้วยเหตุผลใดก็ตำม

นโยบำยดังกล่ำวข้ำงต้นไม่ได้อำ้ งไว้โดยละเอียดถีถ่ ว้ นและเป็ นเพียงตัวอย่ำงทัวไปเมื
่
อ่ เรำเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
เกีย่ วกับคุณ
2.2

เรำอำจเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย และ/หรือดำเนินกำรข้อมูลนี้เพือ่ วัตถุประสงค์ต่ำงๆ (ดังทีก่ ำหนดไว้ดำ้ นล่ำง)

3.

GIS จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลใดไว้บำ้ ง

3.1

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ GIS อำจเก็บรวบรวมนัน้ จะรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง:
•

ชือ่

•

ทีอ่ ยูอ่ เี มล

•

ทีอ่ ยูต่ ำมบัตรประชำชนหรือพำสปอร์ต

•

ทีอ่ ยูส่ ำหรับเรียกเก็บเงิน

•

รำยละเอียดบัญชีธนำคำรและข้อมูลกำรชำระเงิน

•

หมำยเลขติดต่อ

•

หมำยเลขบัตรประชำชนหรือหมำยเลขพำสปอร์ต

•

ทีอ่ ยูอ่ นิ เทอร์เน็ตโปรโตคอล (IP)

•

ข้อมูลอื่นใดเกีย่ วกับผูใ้ ช้เมือ่ ผูใ้ ช้ลงทะเบียนเข้ำใช้บริกำรหรือไซต์ของเรำ
รวมถึงข้อมูลทีเ่ กีย่ วกับวิธกี ำรใช้บริกำรหรือไซต์ของผูใ้ ช้

•

ข้อมูลจำกหรือเกีย่ วกับอุปกรณ์ทค่ี ุณเข้ำถึงบริกำรของเรำ และ/หรือไซต์

•

รำยละเอียดบัญชีของคุณกับเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของบุ
่
คคลภำยนอกทีค่ ุณได้เชือ่ มต่อบัญชีผใู้ ช้ของคุณ
กับเรำผ่ำนทำงไซต์

•

และเมือ่ ผูใ้ ช้ใช้บริกำรหรือไซต์

ข้อมูลส่วนบุคคลทีค่ ุณอำจให้แก่เรำผ่ำนทำงไซต์

3.2

ตำมทีร่ ะบุในข้อ
2
เรำอำจได้รบั ข้อมูลเกีย่ วกับคุณและกิจกรรมของคุณทีอ่ ยูบ่ นและไม่อยูบ่ นแพลตฟอร์ม
Nostralogistics จำกบริษทั ในกลุ่มและ/หรือหุน้ ส่วนซึง่ เป็ นบุคคลภำยนอก เช่น ข้อมูลจำกบริษทั ในกลุ่มและ/หรือ
หุน้ ส่วนทีเ่ รำร่วมกันเสนอบริกำรและ/หรือรำยกำรส่งเสริมกำรขำย หรือจำกผูโ้ ฆษณำเกีย่ วกับประสบกำรณ์หรือ
กำรติดต่อของคุณกับพวกเขำ รวมถึงข้อมูลเกีย่ วกับเว็บไซต์และแอปพลิเคชันที
่ ่คุณเข้ำเยีย่ มชม

3.3

หำกคุณไม่ประสงค์ให้เรำ เก็บรวบรวม ข้อมูล/ข้อมูลส่วนบุคคลดังทีก่ ล่ำวมำข้ำงต้น คุณอำจยกเลิกได้ทุกเมือ่ ผ่ำน
ทำงไซต์หรือโดยกำรแจ้งควำมประสงค์ให้เจ้ำหน้ำทีค่ ุม้ ครองข้อมูลของเรำทรำบเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร คุณสำมำรถ
อ่ำนข้อมูลเพิม่ เติมเกีย่ วกับกำรยกเลิกได้ทส่ี ่วนด้ำนล่ำงในหัวข้อ “วิธที ค่ี ุณสำมำรถยกเลิก ลบ ร้องขอกำรเข้ำถึง
หรือแก้ไขข้อมูลทีค่ ุณให้แก่เรำ” อย่ำงไรก็ตำม โปรดจำไว้วำ่ กำรยกเลิกกำรเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลหรือถอน

ควำมยินยอมในกำรเก็บรวบรวม ใช้ แบ่งปั น หรือดำเนินกำรข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับเรำนัน้ อำจส่งผลต่อกำรใช้
บริกำรของคุณ
3.4

เมือ่ คุณใช้แอปพลิเคชัน่ เว็บไซต์หรือบริกำรอื่นของบุคคลภำยนอกทีใ่ ช้หรือรวมกับบริกำรของเรำ บุคคลภำยนอก
นัน้ อำจรับข้อมูลเกีย่ วกับสิง่ ทีค่ ุณโพสต์หรือแบ่งปั น

4.

กำรดูเว็บเพจ

ในกำรเข้ำถึงเว็บไซต์ส่วนใหญ่ดว้ ยอุปกรณ์ของคุณ อุปกรณ์ของคุณจะส่งข้อมูลซึง่ อำจมีขอ้ มูลส่วนบุคคลของคุณซึง่ จะถูก
บันทึกไว้โดยเซิรฟ์ เวอร์ของเว็บเมือ่ คุณเรียกดูเว็บของเรำ ซึง่ โดยทัวไปจะรวมถึ
่
งแต่ไม่จำกัดเพียง ทีอ่ ยู่ IP ของคอมพิวเตอร์
ระบบปฏิบตั กิ ำร ชือ่ /เวอร์ชนั ของเบรำว์เซอร์ เว็บเพจทีอ่ ำ้ ง หน้ำทีร่ อ้ งขอ วันที/่ เวลำ และบำงครัง้ อำจรวมถึง "คุกกี"้ (ซึง่ คุณ
สำมำรถปิ ดใช้งำนได้โดยกำหนดลักษณะอุปกรณ์ของคุณ) เพื่อช่วยให้ไซต์จดจำกำรเข้ำชมครัง้ ล่ำสุดของคุณ เมือ่ คุณเข้ำสู่
ระบบ ข้อมูลนี้จะเชือ่ มโยงกับบัญชีผใู้ ช้ของคุณ นอกจำกนี้ขอ้ มูลนี้จะนำไปใช้ในเชิงสถิตทิ ไ่ี ม่ระบุชอ่ื เพือ่ ช่วยให้เรำทำควำม
เข้ำใจเกีย่ วกับวิธที ผ่ี เู้ ยีย่ มชมใช้งำนไซต์ของเรำ

5.

คุกกี้

5.1

เรำอำจมีกำรใช้ “คุกกี”้ หรือคุณลักษณะอื่นๆ ในบำงครำวเพื่อช่วยให้เรำหรือบุคคลภำยนอกสำมำรถเก็บรวบรวม
หรือแบ่งปั นข้อมูล เพือ่ ช่วยเรำปรับปรุงไซต์และบริกำรทีเ่ รำนำเสนอ หรือช่วยให้เรำมอบบริกำรและคุณลักษณะ
ใหม่ๆ ได้ “คุกกี”้ คือตัวระบุต่ำงๆ ทีเ่ รำส่งไปยังอุปกรณ์ของคุณ เพือ่ ช่วยให้เรำสำมำรถจดจำอุปกรณ์ของคุณ และ
บอกเกีย่ วกับวิธแี ละเวลำในกำรใช้หรือเยีย่ มชมบริกำรหรือไซต์ จำนวนผูใ้ ช้ และเพื่อติดตำมควำมเคลื่อนไหว
ภำยในไซต์ของเรำ เรำอำจเชือ่ มโยงข้อมูลคุกกีก้ บั ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ นอกจำกนี้ คุกกีย้ งั เชือ่ มโยงกับข้อมูล
เกีย่ วกับรำยกำรทีค่ ุณเลือกซือ้ และบัญชีรำยชื่อสินค้ำทีค่ ุณเข้ำไปชมด้วย ตัวอย่ำงเช่น เรำใช้ขอ้ มูลนี้เพือ่ ติดตำม
ข้อมูลเกีย่ วกับรถเข็นสินค้ำของคุณ นอกจำกนี้ ยังมีกำรใช้คุกกีเ้ พือ่ มอบเนื้อหำทีเ่ หมำะสมกับควำมสนใจของคุณ
โดยเฉพำะ และเพือ่ ตรวจสอบกำรใช้งำนไซต์

5.2

คุณอำจปฏิเสธกำรใช้คุกกีไ้ ด้โดยเลือกกำรตัง้ ค่ำทีเ่ หมำะสมในอุปกรณ์ของคุณ อย่ำงไรก็ดี โปรดจำไว้วำ่ หำกคุณ
ปฏิเสธกำรใช้คุกกี้ คุณอำจไม่สำมำรถใช้ฟังก์ชนั กำรทำงำนของไซต์หรือบริกำรได้อย่ำงเต็มที่

6.

กำรดูและดำวน์โหลดเนื้อหำและโฆษณำ

เมือ่ คุณท่องเว็บเพจต่ำงๆ โดยใช้อุปกรณ์ของคุณ ขณะทีค่ ุณเข้ำชมเนื้อหำและโฆษณำและเข้ำใช้งำนซอฟต์แวร์อ่นื ๆ บนไซต์
ของเรำหรือผ่ำนบริกำร ข้อมูลเดียวกันส่วนใหญ่จะถูกส่งมำถึงเรำ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงทีอ่ ยู่ IP ระบบปฏิบตั กิ ำร ฯลฯ)

แต่แทนทีจ่ ะส่งกำรเข้ำชมหน้ำต่ำงๆ ของคุณ คอมพิวเตอร์จะส่งข้อมูลเกีย่ วกับเนื้อหำ กำรโฆษณำทีด่ ู และ/หรือซอฟต์แวร์ท่ี
ติดตัง้ โดยบริกำรและเว็บไซต์และเวลำให้แก่เรำ
7.

ชุมชนและกำรสนับสนุน

7.1

เรำให้กำรสนับสนุนด้ำนกำรบริกำรลูกค้ำผ่ำนอีเมลและแบบฟอร์มควำมคิดเห็น เพือ่ ให้กำรสนับสนุนลูกค้ำ เรำจะ
ขอทีอ่ ยูอ่ เี มลและหมำยเลขติดต่อของคุณ เรำใช้เพียงข้อมูลทีไ่ ด้รบั จำกลูกค้ำทีข่ อรับกำรสนับสนุน รวมถึงแต่ไม่
จำกัดเพียง ทีอ่ ยูอ่ เี มล สำหรับกำรบริกำรสนับสนุนลูกค้ำ และเรำจะไม่ส่งหรือแบ่งปั นข้อมูลนี้กบั บุคคลภำยนอก

8.

กำรสำรวจ

บำงครัง้ เรำอำจร้องขอข้อมูลจำกผูใ้ ช้ผำ่ นกำรสำรวจต่ำงๆ กำรเข้ำร่วมในกำรสำรวจเหล่ำนี้ขน้ึ อยูก่ บั ควำมสมัครใจทัง้ สิน้
ดังนัน้ คุณจึงสำมำรถเลือกได้วำ่ จะเปิ ดเผยข้อมูลของคุณแก่เรำหรือไม่ ข้อมูลทีร่ อ้ งขออำจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อมูลกำร
ติดต่อ (ได้แก่ ทีอ่ ยูอ่ เี มล) และข้อมูลทำงประชำกรศำสตร์ (ได้แก่ ควำมสนใจ หรือระดับอำยุ) ข้อมูลทีไ่ ด้จำกกำรสำรวจนี้จะ
นำมำใช้เพือ่ ตรวจสอบและปรับปรุงกำรใช้งำนและควำมพึงพอใจในกำรบริกำร และจะไม่ถูกส่งให้แก่บุคคลภำยนอก ยกเว้น
ผูร้ บั จ้ำงทีช่ ว่ ยเรำในกำรบริหำรจัดกำรและดำเนินกำรสำรวจ
9.

เรำมีวธิ กี ำรใช้ขอ้ มูลทีค่ ุณให้แก่เรำอย่ำงไรบ้ำง

9.1

เรำอำจเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย และ/หรือดำเนินกำรข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์อย่ำงน้อยหนึ่ง
วัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนี้

(ก)

เพือ่ พิจำรณำและ/หรือดำเนินกำรกำรยืน่ เรือ่ ง/ธุรกรรมของคุณกับเรำ

(ข)

เพือ่ จัดกำร ดำเนินกำร ให้ และ/หรือบริหำรกำรใช้งำนของคุณและ/หรือเพือ่ เข้ำถึงบริกำรและเว็บไซต์ของเรำ
รวมถึงควำมสัมพันธ์และบัญชีผใู้ ช้ของคุณกับเรำ

(ค)

เพือ่ จัดกำร ดำเนินกำร บริหำร และจัดหำบริกำรแก่คุณ รวมถึงช่วยอำนวยควำมสะดวกในกำรจัดเตรียมบริกำรของ
เรำ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง กำรจดจำควำมต้องกำรของคุณ

(ง)

เพือ่ ตอบรับ ดำเนินกำร จัดกำร หรือทำธุรกรรมให้เสร็จสมบูรณ์ และ/หรือทำตำมกำรร้องขอเกีย่ วกับผลิตภัณฑ์และ
บริกำรของคุณ และแจ้งให้คุณทรำบเกีย่ วกับปั ญหำด้ำนกำรบริกำรและกำรดำเนินกำรเกีย่ วกับบัญชี ทีม่ คี วำม
ผิดปกติ

(จ)

เพือ่ บังคับใช้เงือ่ นไขกำรให้บริกำรหรือข้อตกลงสิทธิกำรใช้
งำนสำหรับผูใ้ ช้ทเ่ี กีย่ วข้อง
์

(ฉ)

เพือ่ ป้ องกันควำมปลอดภัยและสิทธิ ์ ทรัพย์สนิ ส่วนบุคคล หรือควำมปลอดภัยของบุคคลอื่น

(ช)

เพือ่ ระบุตวั ตนและ/หรือกำรตรวจสอบควำมถูกต้อง

(ซ)

เพือ่ รักษำและควบคุมกำรอัปเดตซอฟต์แวร์และ/หรือกำรอัปเดตอื่นๆ
เพือ่ ให้แน่ใจว่ำบริกำรของเรำจะเป็ นไปอย่ำงรำบรืน่

และให้กำรสนับสนุนทีจ่ ำเป็ นในบำงครำว

(ฌ)

เพือ่ จัดกำรหรืออำนวยควำมสะดวกในกำรให้บริกำรลูกค้ำ ปฏิบตั ติ ำมคำสังของคุ
่
ณ จัดกำรหรือตอบข้อซักถำมที่
ได้รบั (หรืออ้ำงว่ำได้รบั ) จำกคุณหรือในนำมของคุณ

(ญ)

เพือ่ ติดต่อหรือสื่อสำรกับคุณผ่ำนกำรโทรด้วยเสียง ข้อควำม และ/หรือข้อควำมแฟกซ์ อีเมล และ/หรือกำรส่ง
ไปรษณีย์ หรือในรูปแบบอื่นใด เพือ่ วัตถุประสงค์ในกำรบริหำรและ/หรือจัดกำรควำมสัมพันธ์ระหว่ำงคุณกับเรำหรือ
กำรใช้บริกำรของเรำ เช่นว่ำแต่ไม่จำกัดเพียง กำรสือ่ สำรข้อมูลด้ำนกำรจัดกำรทีเ่ กีย่ วเนื่องกับบริกำรของเรำกับ
คุณ คุณรับทรำบและยอมรับว่ำกำรสือ่ สำรดังกล่ำวของเรำนัน้ อำจเป็ นด้วยวิธกี ำรส่งจดหมำยโต้ตอบ เอกสำรหรือ
กำรแจ้งประกำศแก่คุณ ซึง่ อำจเกีย่ วข้องกับกำรเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณบำงประกำรบนหน้ำซอง/หีบห่อ
จดหมำยด้ำนนอก เพือ่ กำรจัดส่งสิง่ ดังกล่ำว

(ฎ)

เพือ่ ดำเนินกำรศึกษำวิจยั วิเครำะห์ และพัฒนำกิจกรรมต่ำงๆ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง กำรวิเครำะห์ขอ้ มูล กำร
สำรวจ กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์และบริกำร และ/หรือ กำรทำแฟ้ มประวัต)ิ เพือ่ วิเครำะห์กำรใช้บริกำร เพือ่ นำไป
ปรับปรุงบริกำรหรือผลิตภัณฑ์ของเรำ และ/หรือช่วยเสริมประสบกำรณ์ของลูกค้ำ

(ฏ)

เพือ่ ให้สำมำรถตรวจสอบและทำกำรสำรวจและอื่นๆ เพือ่ ตรวจสอบขนำดและองค์ประกอบของกลุ่มเป้ ำหมำยของ
เรำ และทำควำมเข้ำใจเกีย่ วกับประสบกำรณ์ทล่ี ูกค้ำได้รบั จำกบริกำรของ GIS

(ฑ)

ในกรณีทค่ี ุณให้ควำมยินยอมให้เรำส่งข้อมูลกำรตลำดและกำรส่งเสริมกำรขำย
และเอกสำรทีเ่ กีย่ วข้องกับ
ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริกำร (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริกำรของบุคคลทีส่ ำมซึง่ GIS อำจ
ทำงำนร่วมกันหรือมีขอ้ ผูกพันต่อกัน) เพือ่ กำรตลำดและในเรือ่ งดังกล่ำวนี้ โดยผ่ำนรูปแบบกำรติดต่อสื่อสำรต่ำงๆ
ได้แก่ กำรส่งไปรษณีย์ กำรบริกำรตำมตำแหน่งทีต่ งั ้ หรือรูปแบบอื่นใด ซึง่ GIS (และ/หรือบริษทั ในเครือหรือบริษทั
ทีเ่ กีย่ วข้อง) อำจ จำหน่ำย ทำกำรตลำด หรือส่งเสริมกำรขำย ไม่วำ่ ผลิตภัณฑ์หรือบริกำรดังกล่ำวจะมีอยูใ่ นขณะนี้
หรือจะเกิดขึน้ ในอนำคตหรือไม่กต็ ำม

(ฒ)

เพือ่ ตอบสนองต่อกระบวนกำรทำงกฎหมำย หรือปฏิบตั ติ ำมหรือเป็ นไปตำมกฎหมำยทีบ่ งั คับใช้ ข้อกำหนดของ
ภำครัฐหรือตำมกฎข้อบังคับภำยใต้อำนำจกำรพิจำรณำทีเ่ กีย่ วข้อง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง กำรดูแลให้เป็ นไปตำม
ข้อกำหนดเพือ่ ทำให้กำรเปิ ดเผยข้อมูลนัน้ เป็ นไปตำมข้อกำหนดของกฎหมำยที่ GIS หรือบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องหรือ
บริษทั ในเครือต้องปฏิบตั ติ ำม

(ณ)

เพือ่ จัดทำข้อมูลสถิตแิ ละงำนวิจยั เพือ่ กำรรำยงำนภำยในองค์กรและตำมกฎหมำย
เกีย่ วกับกำรจัดเก็บบันทึก

(ด)

เพือ่ ปฏิบตั ติ ำมขัน้ ตอนกำรตรวจสอบประวัตคิ วำมเป็ นมำทำงธุรกิจหรือกิจกรรมกำรคัดกรองอื่นใด (รวมถึงแต่ไม่
จำกัดเพียง กำรตรวจสอบประวัตคิ วำมเป็ นมำ) ซึง่ เป็ นไปตำมข้อผูกพันทำงกฎหมำยหรือตำมกฎข้อบังคับ หรือ
กระบวนกำรจัดกำรควำมเสีย่ งของเรำซึง่ กฎหมำยได้กำหนดไว้หรือทีเ่ รำได้เป็ นผูน้ ำมำใช้

(ต)

เพือ่ ตรวจสอบบริกำรของเรำหรือ ธุรกิจของ GIS

และ/หรือตำมข้อกำหนด

(ถ)

เพือ่ ป้ องกันและตรวจสอบกำรฉ้อโกง กิจกรรมทีผ่ ดิ กฎหมำย กำรละเว้นหรือกำรประพฤติผดิ ไม่วำ่ จะเกีย่ วข้องกับ
กำรใช้บริกำรของเรำหรือกิจกรรมอื่นใดอันเกิดจำกควำมสัมพันธ์ของคุณกับเรำ และไม่วำ่ จะมีควำมสงสัยในสิง่ ทีไ่ ด้
กล่ำวถึงข้ำงต้นหรือไม่กต็ ำม

(ท)

เพือ่ จัดเก็บ โฮสต์ สำรองข้อมูล (ไม่วำ่ จะเพือ่ กำรกูค้ นื จำกควำมเสียหำยหรือเหตุอ่นื ใด) ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
ไม่วำ่ จะอยูใ่ นหรือนอกอำนำจกำรพิจำรณำ

(ธ)

เพือ่ จัดกำรและ/หรือช่วยอำนวยควำมสะดวกให้แก่ธุรกรรมเกีย่ วกับทรัพย์สนิ ของธุรกิจหรือธุรกรรมเกีย่ วกับ
ทรัพย์สนิ ของธุรกิจทีม่ ศี กั ยภำพ ซึง่ ธุรกรรมดังกล่ำวเกีย่ วข้องกับ GIS ในฐำนะผูม้ สี ่วนร่วมหรือเกีย่ วข้องกับบริษทั
ทีเ่ กีย่ วข้องหรือบริษทั ในเครือของ GIS ในฐำนะผูม้ สี ่วนร่วมเท่ำนัน้ หรือเกีย่ วข้องกับ GIS และ/หรือบริษทั หรือ
บริษทั ในเครือทีเ่ กีย่ วข้องของ GIS อย่ำงน้อยหนึ่งแห่งในฐำนะผูม้ สี ่วนร่วม และอำจมีองค์กรภำยนอกทีเ่ ป็ นผูม้ สี ่วน
ร่วมในธุรกรรมดังกล่ำว "ธุรกรรมเกีย่ วกับทรัพย์สนิ ของธุรกิจ" หมำยถึง กำรซื้อ ขำย ให้เช่ำ ควบรวม กำรควบ หรือ
กำรซือ้ กิจกำรอื่นใด กำรจำหน่ำยจ่ำยโอนหรือกำรให้เงินทุนแก่องค์กรหรือส่วนหนึ่งส่วนใดขององค์กรหรือธุรกิจ
หรือทรัพย์สนิ อื่นใดขององค์กร และ/หรือ

(น)

วัตถุประสงค์อ่นื ใดทีเ่ รำได้แจ้งแก่คุณ ณ เวลำทีไ่ ด้รบั ควำมยินยอมจำกคุณ
(รวมเรียกว่ำ “วัตถุประสงค์”)

9.2

เนื่องจำกวัตถุประสงค์ทเ่ี รำจะเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย และ/หรือดำเนินกำรข้อมูลส่วนบุคคลของคุณขึน้ อยูก่ บั
สถำนกำรณ์เฉพำะหน้ำ วัตถุประสงค์ดงั กล่ำวอำจไม่ปรำกฎในข้ำงต้น อย่ำงไรก็ตำม เรำจะแจ้งให้คุณทรำบถึง
วัตถุประสงค์ดงั กล่ำว ณ เวลำทีข่ อรับควำมยินยอมจำกคุณ เว้นแต่กำรดำเนินกำรข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องโดยไม่ได้รบั
ควำมยินยอมจำกคุณนัน้ เป็ นไปตำมทีก่ ฎหมำยเกีย่ วกับกำรคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดไว้

10.

GIS คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้ำอย่ำงไรบ้ำง

เรำนำมำตรกำรด้ำนควำมปลอดภัยต่ำงๆ
มำใช้เพือ่ ให้แน่ใจว่ำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณทีอ่ ยูใ่ นระบบของเรำนัน้ มีควำม
ปลอดภัย ข้อมูลส่วนบุคคลของผูใ้ ช้จะถูกเก็บไว้ในเครือข่ำยทีม่ คี วำมปลอดภัย และสำมำรถเข้ำถึงได้โดยพนักงำนจำนวน
จำกัดเท่ำนัน้ ซึง่ จะเป็ นบุคคลทีม่ สี ทิ ธิพเิ ศษในกำรเข้ำถึงระบบดังกล่ำว เรำจะรักษำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตำมกฎหมำย
เกีย่ วกับกำรคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลและ/หรือกฎหมำยอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง ซึง่ เรำจะทำลำยหรือไม่ระบุชอ่ื ข้อมูลส่วนบุคคลของ
คุณทันทีทม่ี เี หตุผลอันเชือ่ ได้วำ่ (i) วัตถุประสงค์ของกำรเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนัน้ ไม่ตรงกับกำรรักษำข้อมูลส่วน
บุคคลดังกล่ำวไว้อกี ต่อไป และ (ii) ไม่จำเป็ นต้องรักษำข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่ำวเพือ่ วัตถุประสงค์ทำงกฎหมำยหรือธุรกิจอีก
ต่อไป หำกคุณหยุดกำรใช้งำนไซต์ หรือสิทธิกำรใช้งำนไซต์และ/หรือบริกำรของคุณสิน้ สุดลง เรำอำจจัดเก็บ ใช้ และ/หรือ
เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อไปได้ตำมกฎหมำยเกีย่ วกับกำรคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลและข้อผูกพันของเรำภำยใต้กฎหมำย
เกีย่ วกับกำรคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ ภำยใต้กฎหมำยทีบ่ งั คับใช้ เรำอำจทำลำยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่ำงปลอดภัย
โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ

11.

GIS เปิ ดเผยข้อมูลทีร่ วบรวมจำกผูเ้ ยีย่ มชมให้แก่บุคคลภำยนอกหรือไม่

11.1 ในกำรดำเนินธุรกิจของเรำ เรำอำจจำเป็ นต้องเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่ผใู้ ห้บริกำรซึง่ เป็ นบุคคลภำยนอก
ตัวแทน และ/หรือบริษทั ในเครือ หรือบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องของเรำ และ/หรือบุคคลทีส่ ำมอื่นๆ ไม่วำ่ จะมีสถำนทีต่ งั ้ อยู่
ในประเทศหรือนอกประเทศ เพือ่ วัตถุประสงค์ดงั ทีร่ ะบุขำ้ งต้นอย่ำงน้อยหนึ่งวัตถุประสงค์ ผูใ้ ห้บริกำรซึง่ เป็ น
บุคคลภำยนอก ตัวแทน และ/หรือบริษทั ในเครือ หรือบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องของเรำ และ/หรือบุคคลภำยนอกอื่นๆ
ดังกล่ำวนัน้ อำจดำเนินกำรข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในนำมของเรำหรือในลักษณะอื่นใดเพือ่ วัตถุประสงค์ดงั ทีร่ ะบุ
ข้ำงต้นอย่ำงน้อยหนึ่งวัตถุประสงค์ บุคคลภำยนอกดังกล่ำวรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง:
(ก)

บริษทั ในเครือ บริษทั ในกลุ่มและบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องของเรำ

( ข)

ผูร้ บั จ้ำง ตัวแทน ผูใ้ ห้บริกำร และบุคคลภำยนอกอื่นๆ ทีเ่ รำใช้เพือ่ สนับสนุนธุรกิจของเรำ บุคคลเหล่ำนี้รวมถึงแต่
ไม่จำกัดเพียง ผูใ้ ห้บริกำรด้ำนกำรบริหำรจัดกำรหรือด้ำนอื่นๆ อันได้แก่ บริษทั รับส่งจดหมำย บริษทั ทีใ่ ห้บริกำร
ด้ำนโทรคมนำคม บริษทั ทีใ่ ห้บริกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ และศูนย์ขอ้ มูล

(ค)

ผูซ้ อ้ื ผูร้ บั โอนหรือผูส้ บื ตำแหน่งในกรณีควบรวมกิจกำร ถอนทุน ปรับโครงสร้ำง จัดระเบียบองค์กรใหม่ เลิกกิจกำร
หรือกำรขำยหรือโอนสินทรัพย์บำงส่วนหรือทัง้ หมดของ GIS ไม่วำ่ จะเป็ นกำรดำเนินงำนต่อเนื่องหรือเป็ นส่วนหนึ่ง
ของกำรล้มละลำย กำรเลิกกิจกำรทัง้ หมด หรือกำรดำเนินกำรทีค่ ล้ำยกัน ซึง่ ข้อมูลส่วนบุคคลเกีย่ วกับผูใ้ ช้บริกำร
ของเรำที่ GIS ถือครองอยู่เป็ นส่วนหนึ่งของสินทรัพย์ทถ่ี ่ำยโอนไป และ/หรือ

(ง)

บุคคลภำยนอกทีเ่ รำได้เปิ ดเผยข้อมูลให้เพือ่ วัตถุประสงค์อย่ำงน้อยหนึ่งวัตถุประสงค์ และบุคคลภำยนอกดังกล่ำว
อำจเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพือ่ วัตถุประสงค์อย่ำงน้อยหนึ่งวัตถุประสงค์

11.2

เรำอำจจำเป็ นต้องแบ่งปั นข้อมูลเชิงสถิตแิ ละประชำกรศำสตร์เกีย่ วกับผูใ้ ช้และกำรใช้บริกำรของผูใ้ ช้ของเรำให้แก่ผู้
จัดหำโฆษณำและกำรเขียนโปรแกรม ข้อมูลนี้จะไม่รวมข้อมูลใดๆ ทีอ่ ำจนำไปใช้เพือ่ ระบุตวั ตนของคุณโดยเฉพำะ
หรือเพือ่ ค้นข้อมูลส่วนบุคคลเกีย่ วกับตัวคุณ

11.3

เพือ่ หลีกเลีย่ งข้อสงสัย
ในกรณีทก่ี ฎหมำยเกีย่ วกับกำรคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือกฎหมำยทีเ่ กีย่ วข้องอื่นๆ
อนุญำตให้องค์กร เช่นองค์กรของเรำ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยไม่ตอ้ งรับควำม
ยินยอมจำกคุณ ให้นำกำรอนุญำตโดยกฎหมำยข้ำงต้นมำใช้บงั คับต่อไป

11.4

บุคคลภำยนอกอำจปิ ดกัน้ หรือเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลทีส่ ่งต่อไปยังหรืออยูใ่ นไซต์อย่ำงผิดกฎหมำย เทคโนโลยีอำจ
ทำงำนผิดปกติหรือไม่ทำงำนตำมทีค่ ำดหวัง หรือบุคคลใดอำจเข้ำถึง ใช้ขอ้ มูลอย่ำงไม่เหมำะสม หรือใช้ขอ้ มูล
ในทำงทีผ่ ดิ โดยทีไ่ ม่ได้มสี ำเหตุมำจำกเรำ ถึงกระนัน้ ก็ตำม เรำจะใช้มำตรกำรด้ำนควำมปลอดภัยทีส่ มเหตุสมผล
เพือ่ คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตำมทีก่ ำหนดไว้ภำยใต้กฎหมำยเกีย่ วกับกำรคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
อย่ำงไรก็ดี เรำไม่สำมำรถรับประกันถึงควำมปลอดภัยได้โดยสิน้ เชิงในกรณีทม่ี อิ ำจหลีกเลีย่ งได้ เช่นว่ำแต่ไม่จำกัด
เพียง เมือ่ กำรเปิ ดเผยข้อมูลโดยไม่ได้รบั อนุญำตเกิดจำกกำรเจำะข้อมูลทีป่ ระสงค์รำ้ ยทีม่ คี วำมซับซ้อนโดยผูท้ ไ่ี ม่
พอใจ โดยทีไ่ ม่ได้มสี ำเหตุมำจำกเรำ

12. ข้อมูลทีร่ วบรวมโดยบุคคลภำยนอก
12.1 ไซต์ของเรำใช้ Google Analytics ซึง่ เป็ นบริกำรวิเครำะห์เว็บทีใ่ ห้บริกำรโดย Google, Inc. (“Google”) Google
Analytics ใช้คุกกี้ ซึง่ เป็ นไฟล์ขอ้ ควำมทีเ่ ก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณเพือ่ ช่วยเว็บไซต์วเิ ครำะห์วธิ กี ำรใช้งำนของผูใ้ ช้
ข้อมูลทีค่ ุกกีส้ ร้ำงขึน้ เกีย่ วกับกำรใช้งำนเว็บไซต์ (รวมถึงทีอ่ ยู่ IP ของคุณ) จะถูกส่งและจัดเก็บบนเซิรฟ์ เวอร์โดย
Google ในประเทศสหรัฐอเมริกำ Google จะใช้ขอ้ มูลนี้เพื่อประเมินกำรใช้งำนเว็บไซต์ รวบรวมรำยงำนเกีย่ วกับ
กิจกรรมทีเ่ กิดขึน้ ในเว็บไซต์สำหรับผูใ้ ห้บริกำรเว็บไซต์ และให้บริกำรด้ำนอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับกิจกรรมของเว็บไซต์
และกำรใช้งำนอินเทอร์เน็ต Google ยังอำจส่งข้อมูลนี้ให้แก่บุคคลภำยนอกตำมทีก่ ฎหมำยได้กำหนดไว้ หรือเมือ่
บุคคลภำยนอกดังกล่ำวดำเนินกำรประมวลผลข้อมูลในนำมของ Google Google จะไม่เชือ่ มโยงทีอ่ ยู่ IP ของคุณกับ
ข้อมูลอื่นที่ Google เก็บรักษำไว้
12.2 เรำและบุคคลภำยนอก อำจให้บริกำรดำวน์โหลดแอปพลิเคชันซอฟต์
่
แวร์ในบำงครำวเพือ่ ให้คุณสำมำรถใช้บริกำรหรือ
ใช้งำนผ่ำนบริกำร แอปพลิเคชันเหล่
่ ำนี้อำจเข้ำถึงโดยแยกกัน และอนุญำตให้บุคคลภำยนอกเรียกดูขอ้ มูลทีร่ ะบุตวั ตน
ของคุณ ได้แก่ ชือ่ ID ผูใ้ ช้ และทีอ่ ยู่ IP ของคอมพิวเตอร์ของคุณ หรือข้อมูลอื่นใด เช่น คุกกี้ ทีค่ ุณอำจได้ตดิ ตัง้ ไว้ก่อน
หน้ำนี้ หรือทีแ่ อปพลิเคชันหรื
่ อเว็บไซต์ของบุคคลภำยนอกได้ตดิ ตัง้ ไว้ให้แก่คุณ นอกจำกนี้ แอปพลิเคชันเหล่
่ ำนี้อำจ
ขอให้คุณให้ขอ้ มูลเพิม่ เติมแก่บุคคลภำยนอกโดยตรง
ผลิตภัณฑ์หรือบริกำรของบุคคลภำยนอกทีจ่ ดั หำมำผ่ำน
แอปพลิเคชันเหล่
่ ำนี้ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์หรือบริกำรของ GIS หรือ GIS ไม่ได้เป็ นผูค้ วบคุม ขอแนะนำให้อ่ำนข้อกำหนดและ
นโยบำยอื่นๆ ทีเ่ ผยแพร่โดยบุคคลภำยนอกดังกล่ำวบนเว็บไซต์เหล่ำนัน้ หรือเว็บไซต์อ่นื ๆ
13.

กำรปฏิเสธควำมรับผิดชอบเกีย่ วกับควำมปลอดภัยและไซต์ของบุคคลภำยนอก

13.1 เรำไม่รบั ประกันว่ำข้อมูลส่วนบุคคลและ/หรือข้อมูลอื่นที่คุณให้แก่ไซต์ของบุคคลภำยนอกจะมีควำมปลอดภัย เรำนำ
มำตรกำรด้ำนควำมปลอดภัยต่ำงๆ
มำใช้เพือ่ รักษำควำมปลอดภัยให้กบั ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณซึง่ อยูใ่ นควำม
ครอบครองหรือควบคุมของเรำ ข้อมูลส่วนบุคคลของผูใ้ ช้จะถูกเก็บไว้ในเครือข่ำยทีม่ คี วำมปลอดภัย และสำมำรถ
เข้ำถึงได้โดยพนักงำนจำนวนจำกัดเท่ำนัน้ ซึง่ จะเป็ นบุคคลทีม่ สี ทิ ธิพเิ ศษในกำรเข้ำถึงระบบดังกล่ำว และต้องปกป้ อง
ข้อมูลส่วนบุคคลทีเ่ ป็ นควำมลับ เมือ่ คุณส่งคำสังซื
่ อ้ หรือเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เรำขอเสนอให้ใช้เซิรฟ์ เวอร์ท่ี
มีควำมปลอดภัย ข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลทีล่ ะเอียดอ่อนทัง้ หมดทีค่ ุณให้นนั ้ จะถูกนำไปเข้ำรหัสไว้ในฐำนข้อมูล
ของเรำเพือ่ ให้เข้ำถึงได้เฉพำะตำมทีร่ ะบุขำ้ งต้นเท่ำนัน้
13.2 ด้วยควำมพยำยำมทีจ่ ะเพิม่ ประโยชน์ให้แก่คุณ เรำอำจเลือกเว็บไซต์ของบุคคลภำยนอกต่ำงๆ ทีจ่ ะเชือ่ มโยงหรือ
ติดตัง้ ภำยในไซต์ เรำยังอำจเข้ำร่วมในกำรพัฒนำแบรนด์รว่ มหรือสร้ำงควำมสัมพันธ์อ่นื ใด เพือ่ นำเสนอธุรกรรมอี
คอมเมิรซ์ และ/หรือบริกำรและคุณลักษณะอื่นๆ แก่ผเู้ ข้ำชม ไซต์ทเ่ี ชือ่ มโยงเหล่ำนี้จะมีนโยบำยควำมเป็ นส่วนตัวและ
กำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัยแยกต่ำงหำกแบบอิสระ แม้วำ่ บุคคลภำยนอกจะมีควำมเกีย่ วข้องกับเรำ แต่เรำไม่ม ี
สิทธิในกำรควบคุมไซต์ทเ่ี ชือ่ มโยงเหล่ำนี้ได้
เนื่องจำกแต่ละไซต์จะมีขอ้ ปฏิบตั ดิ ำ้ นควำมเป็ นส่วนตัวและกำรเก็บ
รวบรวมข้อมูลแยกต่ำงหำกเป็ นอิสระจำกเรำ ข้อมูลทีร่ วบรวมขึน้ จำกหุน้ ส่วนทีม่ แี บรนด์รว่ มกับเรำหรือเว็บไซต์ของ
บุคคลภำยนอก (แม้วำ่ จะนำเสนอในหรือผ่ำนเว็บไซต์ของเรำ) อำจไม่ได้รบั มำจำกเรำ

13.3 ดังนัน้ เรำจึงไม่ตอ้ งรับผิดชอบหรือรับผิดในเนื้อหำ กำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัย (หรือกำรไม่ได้รบั ควำมปลอดภัย)
และกิจกรรมต่ำงๆ ของไซต์ทเ่ี ชือ่ มโยงเหล่ำนี้ ไซต์ทเ่ี ชือ่ มโยงเหล่ำนี้มไี ว้เพื่อควำมสะดวกของคุณ และให้คุณเข้ำใช้
งำนด้วยควำมรับผิดชอบของคุณเอง อย่ำงไรก็ตำม เรำต้องกำรปกป้ องควำมสมบูรณ์ของไซต์และลิงก์ทอ่ี ยู่ในแต่ละ
ไซต์ของเรำ และรับฟั งข้อคิดเห็นเกีย่ วกับไซต์ทเ่ี ชือ่ มโยงเหล่ำนี้ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง หำกลิงก์เฉพำะไม่ทำงำน)
14.

วิธที ค่ี ุณสำมำรถยกเลิก ลบ ร้องขอกำรเข้ำถึง หรือแก้ไขข้อมูลทีค่ ุณให้แก่เรำ

14.1

กำรยกเลิกและถอนควำมยินยอม

14.1.1 คุณอำจถอนควำมยินยอมของคุณเกีย่ วกับกำรเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณซึง่ อยูใ่ น
ครอบครองหรือควบคุมของเรำได้ โดยกำรส่งอีเมลไปที่ เจ้ำหน้ำทีค่ ุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของเรำ ตำมทีอ่ ยู่อเี มล
ทีแ่ สดงไว้ดำ้ นล่ำงในส่วน 15.1
14.1.2 เมือ่ เรำได้รบั คำสังเกี
่ ย่ วกับกำรถอนเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรอย่ำงชัดเจนจำกคุณและตรวจสอบข้อมูลประจำตัวของ
คุณแล้ว เรำจะดำเนินกำรตำมคำขอในกำรถอนควำมยินยอม และหลังจำกนัน้ เรำจะไม่เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ
เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในลักษณะตำมทีร่ ะบุไว้ในกำรร้องขอของคุณ หำกเรำไม่สำมำรถตรวจสอบข้อมูล
ประจำตัวหรือไม่เข้ำใจคำสังของคุ
่
ณ เรำจะติดต่อเพือ่ ขอคำอธิบำยเกีย่ วกับกำรร้องขอดังกล่ำว
14.1.3 อย่ำงไรก็ตำม กำรถอนควำมยินยอมอำจทำให้เกิดผลอันเกิดจำกกำรถอนดังกล่ำวได้ ในเรือ่ งดังกล่ำวนี้ขน้ึ อยู่กบั
ขอบเขตของกำรถอนควำมยินยอมทีจ่ ะให้เรำดำเนินกำรกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และนัน่ อำจหมำยควำมว่ำเรำ
จะไม่สำมำรถให้บริกำรแก่คุณต่อไปได้ เรำจึงอำจต้องยุตคิ วำมสัมพันธ์ทม่ี อี ยูแ่ ละ/หรือสัญญำทีค่ ุณมีกบั เรำ ฯลฯ
แล้วแต่วำ่ จะเป็ นกรณีใด ซึง่ เรำจะแจ้งให้คุณทรำบ
14.2

กำรร้องขอกำรเข้ำถึงและ/หรือกำรแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล

14.2.1

หำกคุณมีบญ
ั ชีกบั เรำ คุณอำจเข้ำถึงและ/หรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณซึง่ อยูใ่ นครอบครองหรือควบคุมของ
เรำได้ดว้ ยตนเองผ่ำนหน้ำกำรตัง้ ค่ำบัญชีทอ่ี ยูใ่ นไซต์ หำกคุณไม่มบี ญ
ั ชีกบั เรำ เรำจะไม่มขี อ้ มูลส่วนบุคคลของคุณ

14.2.2

สำหรับกำรร้องขอเพือ่ เข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อเรำมีขอ้ มูลของคุณอย่ำงเพียงพอทีจ่ ะดำเนินกำรแล้ว เรำจะให้
ข้อมูลส่วนบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องแก่คุณภำยใน 30 วัน หำกเรำไม่สำมำรถตอบสนองกำรร้องขอของคุณภำยใน 30 วัน
ดังกล่ำว เรำจะแจ้งให้คุณทรำบเกีย่ วกับระยะเวลำทีเ่ ร็วทีส่ ุดทีเ่ รำสำมำรถให้ขอ้ มูลทีค่ ุณร้องขอได้ โปรดจำไว้ว่ำ
กฎหมำยเกีย่ วกับกำรคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลอำจยกเว้นข้อมูลส่วนบุคคลบำงประเภทจำกกำรร้องขอกำรเข้ำใช้
งำนของคุณ

14.2.3
(ก)

สำหรับกำรร้องขอเพือ่ แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล เมือ่ เรำมีขอ้ มูลของคุณเพียงพอทีจ่ ะดำเนินกำรแล้ว เรำจะ:
แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภำยใน 30 วัน หำกเรำไม่สำมำรถแก้ไขได้ภำยในระยะเวลำดังกล่ำว เรำจะแจ้งให้
คุณทรำบเกีย่ วกับระยะเวลำกำรดำเนินกำรแก้ไขทีเ่ ร็วทีส่ ุด โปรดจำไว้วำ่ กฎหมำยเกีย่ วกับกำรคุม้ ครองข้อมูลส่วน

บุคคลอำจยกเว้นข้อมูลส่วนบุคคลบำงประเภทจำกกำรร้องขอเพือ่ ให้แก้ไข รวมถึงระบุเวลำทีจ่ ำเป็ นต้องได้รบั กำร
แก้ไขจำกเรำในสถำนกำรณ์ (ต่ำงๆ) แม้วำ่ จะคุณจะร้องขอมำก็ตำม
14.2.4 ภำยใต้ขอบเขตทีอ่ นุญำตโดยกฎหมำยเรำอำจคิดค่ำธรรมเนียมตำมสมควรสำหรับกำรดำเนินกำรและจัดกำรคำ
ร้องของคุณในกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคล หำกเรำเลือกทีจ่ ะคิดค่ำธรรมเนียม เรำจะแจ้งค่ำธรรมเนียมโดยประมำณ
เป็ นลำยลักษณ์อกั ษรให้แก่คุณ โปรดจำไว้วำ่ เรำไม่จำเป็ นต้องตอบสนองหรือดำเนินกำรใดๆ ต่อคำร้องขอกำร
เข้ำถึงข้อมูลของคุณเว้นแต่คุณตกลงทีจ่ ะจ่ำยค่ำธรรมเนียม
14.2.5 เรำสงวนสิทธิที์ จ่ ะปฏิเสธกำรแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตำมข้อกำหนดทีร่ ะบุไว้ในกฎหมำยเกีย่ วกับกำรคุม้ ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล ซึง่ ข้อกำหนดระบุและ/หรือให้สทิ ธิองค์กรทีจ่ ะปฏิเสธกำรแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลในสถำนกำรณ์ท่ี
ระบุไว้
15. มีคำถำม ข้อกังวล หรือคำร้องเรียนใช่หรือไม่ โปรดติดต่อเรำ
15.1 หำกคุณมีคำถำมหรือข้อกังวลเกีย่ วกับข้อปฏิบตั วิ ำ่ ด้วยควำมเป็ นส่วนตัวของเรำ หรือเกีย่ วกับกำรจัดกำรบริกำร โปรด
ติดต่อเรำทันทีท:่ี nostralogistics@cdg.co.th
15.2 ในกรณีทค่ี ุณใช้อเี มลหรือจดหมำยเพือ่ ส่งคำร้องเรียนของคุณ
โปรดระบุทส่ี ่วนหัวเรือ่ งว่ำเป็ นคำร้องเรียนเกีย่ วกับ
กฎหมำยคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
ซึง่ จะช่วยให้เรำดำเนินกำรคำร้องเรียนของคุณโดยเร่งด่วนได้โดยส่งต่อไปยัง
เจ้ำหน้ำทีท่ เ่ี กีย่ วข้องในองค์กรของเรำเพือ่ ดำเนินกำรต่อไป ตัวอย่ำงเช่น คุณอำจแทรกข้อควำมในส่วนหัวเรื่องว่ำ “คำ
ร้องเรียนเกีย่ วกับควำมเป็ นส่วนตัว”
แน่นอนว่ำเรำจะพยำยำม ดำเนินกำร กับคำร้องเรียนหรือข้อข้องใจใดๆ ทีค่ ุณประสบอยูอ่ ย่ำงเป็ นธรรมและโดยเร็วทีส่ ุดเท่ำที่
จะทำได้
16. ข้อกำหนดและเงือ่ นไข
โปรดอ่ำนเงือ่ นไขกำรให้กำรบริกำรทีร่ ะบุถงึ กำรใช้งำน กำรปฏิเสธควำมรับผิดชอบ และข้อจำกัดกำรรับผิดทีค่ วบคุมกำรใช้
งำนไซต์และบริกำร รวมถึงนโยบำยทีเ่ กีย่ วข้องอื่นๆ

