
นโยบายความเป็นส่วนตวั 

1.       บทน ำ 

  

1.1 ขอตอ้นรบัสู ่ Nostralogistics แพลตฟอรม์ทีด่ ำเนินกำรโดย บรษิทั จไีอเอส จ ำกดั จ ำกดัและบรษิทัในกลุ่มและ
บรษิทัในเครอื (เรยีกแยกและเรยีกรวมกนัวำ่ “GIS”, “เรำ”, “พวกเรำ” หรอื “ของเรำ”) GIS มหีน้ำทีร่บัผดิชอบภำยใต้
กฎหมำยและขอ้บงัคบัควำมเป็นส่วนตวัทีบ่งัคบัใช ้ (“กฎหมำยเกีย่วกบักำรคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล”) อยำ่งจรงิจงั 
และยดึมัน่ต่อกำรเคำรพสทิธแิละใหค้วำมส ำคญัเกีย่วกบัควำมเป็นส่วนตวัของผูใ้ชเ้วบ็ไซต์ Nostralogistics 
ทัง้หมด (เรยีกรวมกนัวำ่ “ไซต์”) (เรำเรยีกไซตแ์ละบรกิำรทีเ่รำมอบใหด้งัทีร่ะบุไวใ้นไซตข์องเรำโดยรวมวำ่ 
“บรกิำร”) และ “ผูใ้ช”้ หมำยถงึ ผูใ้ชท้ีม่บีญัชซีึง่ไดล้งทะเบยีนกบัเรำและใชไ้ซต ์(เรยีกแยกและเรยีกรวมกนัวำ่ “ผูใ้ช”้ 
“คุณ” หรอื “ของคุณ”) เรำตระหนกัถงึควำมส ำคญัของขอ้มลูสว่นบุคคลทีคุ่ณมอบใหแ้ก่เรำ และเชือ่วำ่เรำมหีน้ำที่
รบัผดิชอบในกำรจดักำร ปกป้อง และด ำเนินกำรขอ้มลูส่วนบุคคลของคุณอยำ่งเหมำะสม นโยบำยควำมเป็น
ส่วนตวันี้ (“นโยบำยควำมเป็นส่วนตวั” หรอื “นโยบำย”) ไดร้บักำรออกแบบมำเพือ่ชว่ยใหคุ้ณเขำ้ใจเกีย่วกบัวธิทีีเ่รำ
เกบ็รวบรวม ใช ้ เปิดเผย และ/หรอืด ำเนินกำรขอ้มลูสว่นบุคคลทีคุ่ณมอบใหแ้ก่เรำและ/หรอืขอ้มลูของคุณทีเ่รำ
ครอบครองไมว่่ำจะในปัจจุบนัหรอือนำคต รวมทัง้ยงัเป็นขอ้มลูประกอบกำรตดัสนิใจก่อนทีคุ่ณจะใหข้อ้มลูส่วนตวั
ใดๆ แก่เรำ โปรดอ่ำนนโยบำยควำมเป็นส่วนตวันี้โดยละเอยีด หำกคุณมขีอ้สงสยัเกีย่วกบัขอ้มลูเหล่ำนี้หรอืขอ้
ปฏบิตัวิำ่ดว้ยควำมเป็นส่วนตวัของเรำ โปรดดสู่วนของหวัขอ้ “มคี ำถำม ขอ้กงัวล หรอืค ำรอ้งเรยีนใชห่รอืไม ่โปรด
ตดิต่อเรำ” ในตอนทำ้ยของนโยบำยควำมเป็นส่วนตวันี้ 

  

1.2     “ขอ้มลูสว่นบุคคล” หมำยถงึ ขอ้มลูเกีย่วกบับุคคลไมว่ำ่จรงิหรอืเทจ็ทีส่ำมำรถใชเ้ป็นขอ้มลูทีร่ะบุตวัตนของบุคคลผูน้ัน้ 
หรอืจำกขอ้มลูดงักล่ำวหรอืขอ้มลูอื่นๆ ทีอ่งคก์รมหีรอือำจสำมำรถเขำ้ถงึได ้ ตวัอยำ่งขอ้มลูสว่นบุคคลทีพ่บบ่อย
ไดแ้ก่ ชือ่ หมำยเลขประจ ำตวั และขอ้มลูกำรตดิต่อ 

  

1.3 ในกำรใชบ้รกิำร เยีย่มชมไซต ์และ/หรอืเขำ้ถงึบรกิำร คุณ ไดร้บัทรำบและตกลงวำ่คุณยอมรบัขอ้ปฏบิตั ิขอ้ก ำหนด 
และ/หรอืนโยบำยทีก่ ำหนดไวใ้นนโยบำยควำมเป็นส่วนตวันี้ และคุณ ยนิยอมใหเ้รำเกบ็รวบรวม ใช ้เปิดเผย และ/
หรอืด ำเนินกำรขอ้มลูสว่นบุคคลของคุณดงัทีร่ะบุไวใ้นนโยบำยควำมเป็นส่วนตวันี้ หำกคุณไมย่นิยอมใหเ้รำ
ด ำเนินกำรขอ้มลูสว่นบุคคลของคุณดงัทีร่ะบุไวใ้นนโยบำยควำมเป็นส่วนตวันี้ โปรดอยำ่ใชบ้รกิำรหรอืเขำ้ถงึไซต์
หำกเรำเปลีย่นแปลงนโยบำยควำมเป็นส่วนตวัของเรำ เรำจะโพสตก์ำรเปลีย่นแปลงดงักล่ำวหรอืนโยบำยควำม
เป็นสว่นตวัทีแ่กไ้ขบนไซต ์ เรำขอสงวนสทิธิใ์นกำรแกไ้ขนโยบำยควำมเป็นสว่นตวันี้ในทุกเมือ่โดยอำจแจง้หรอื
ไมไ่ดแ้จง้ใหคุ้ณทรำบกต็ำม 

  

 

 



2.       GIS จะเกบ็รวบรวมขอ้มลูส่วนบุคคลเมือ่ใด 

  

2.1     เรำจะ/อำจเกบ็รวบรวมขอ้มลูสว่นบุคคลของคุณเมือ่: 

(ก) เมือ่คุณไดเ้ขำ้ถงึและ/หรอืใชบ้รกิำรหรอืไซตข์องเรำ หรอืลงทะเบยีน 

(ข) เมือ่คุณส่งแบบฟอรม์ รวมถงึแต่ไมจ่ ำกดัเพยีง แบบฟอรม์กำรสมคัรหรอืแบบฟอรม์อื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลติภณัฑ์
และบรกิำรของเรำ ไมว่ำ่จะแบบออนไลน์หรอืแบบฟอรม์เป็นเอกสำร 

(ค) เมือ่คุณท ำขอ้ตกลงใดๆ หรอืใหเ้อกสำรหรอืขอ้มลูอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรตดิต่อระหวำ่งคุณกบัเรำ หรอืเมือ่คุณใช้
ผลติภณัฑแ์ละบรกิำรของเรำ 

(ง)  เมือ่คุณตดิต่อกบัเรำ เชน่ ผำ่นทำงโทรศพัท ์(ซึง่จะไดร้บักำรบนัทกึ) จดหมำย แฟกซ ์กำรประชุมแบบเหน็หน้ำกนั 
แพลตฟอรม์สือ่ทำงสงัคม และอเีมล 

(จ) เมือ่คุณใชบ้รกิำรทำงอเิลก็ทรอนิกส ์ หรอืตดิต่อกบัเรำผำ่นไซตห์รอืใชบ้รกิำร ซึง่รวมถงึแต่ไมจ่ ำกดัเพยีง กำรใช้
ผำ่นคุกกี ้ซึง่เรำอำจปรบัใชเ้มือ่คุณใชบ้รกิำรหรอืเขำ้ถงึไซต์ 

(ฉ)      เมือ่คุณด ำเนินธุรกรรมผำ่นบรกิำรของเรำ 

(ช)      เมือ่คุณใหค้วำมคดิเหน็หรอืค ำรอ้งเรยีนแก่เรำ 

(ซ)      เมือ่คุณลงทะเบยีน เขำ้ท ำสญัญำ และ/หรอืเขำ้รว่มในกำรแขง่ขนั และ/หรอืกจิกรรมส่งเสรมิกำรขำยซึง่รวมถงึ
กจิกรรมส่งเสรมิกำรขำยรว่มกบัหุน้ส่วนและ/หรอืบรษิทัในกลุ่มของเรำ 

(ญ) เมือ่คุณเขำ้เยีย่มชมหรอืใชเ้วบ็ไซตแ์ละแอปพลเิคชัน่ของหุน้ส่วนหรอืบรษิทัในกลุ่มของเรำ 

(ฏ) เมือ่คุณเขำ้เยีย่มชมหรอืใชเ้วบ็ไซตแ์ละแอปพลเิคชัน่ของบุคคลภำยนอกทีใ่ช ้และ/หรอื เกีย่วขอ้งกบับรกิำรของเรำ 

(ฏ) เมือ่คุณเชือ่มต่อบญัชขีองคุณกบัเวบ็ไซตห์รอืแอปพลเิคชัน่ของบุคคลภำยนอก แก่บญัชผีูใ้ชข้องคุณกบัเรำผำ่นทำง
ไซต ์หรอื 

(ฐ) เมือ่คุณส่งขอ้มลูสว่นบุคคลของคุณใหแ้ก่เรำดว้ยเหตุผลใดกต็ำม 

  

นโยบำยดงักล่ำวขำ้งตน้ไมไ่ดอ้ำ้งไวโ้ดยละเอยีดถีถ่ว้นและเป็นเพยีงตวัอยำ่งทัว่ไปเมือ่เรำเกบ็รวบรวมขอ้มลูส่วนบุคคล
เกีย่วกบัคุณ 

  

2.2 เรำอำจเกบ็รวบรวม ใช ้เปิดเผย และ/หรอืด ำเนินกำรขอ้มลูนี้เพือ่วตัถุประสงคต์่ำงๆ (ดงัทีก่ ำหนดไวด้ำ้นล่ำง) 



  

  

3.       GIS จะเกบ็รวบรวมขอ้มลูส่วนบุคคลใดไวบ้ำ้ง 

3.1     ขอ้มลูสว่นบุคคลที ่GIS อำจเกบ็รวบรวมนัน้จะรวมถงึแต่ไมจ่ ำกดัเพยีง: 

•        ชือ่ 

•        ทีอ่ยูอ่เีมล 

•        ทีอ่ยูต่ำมบตัรประชำชนหรอืพำสปอรต์ 

•        ทีอ่ยูส่ ำหรบัเรยีกเกบ็เงนิ 

•        รำยละเอยีดบญัชธีนำคำรและขอ้มลูกำรช ำระเงนิ 

•        หมำยเลขตดิต่อ 

•        หมำยเลขบตัรประชำชนหรอืหมำยเลขพำสปอรต์ 

•        ทีอ่ยูอ่นิเทอรเ์น็ตโปรโตคอล (IP) 

•  ขอ้มลูอื่นใดเกีย่วกบัผูใ้ชเ้มือ่ผูใ้ชล้งทะเบยีนเขำ้ใชบ้รกิำรหรอืไซตข์องเรำ และเมือ่ผูใ้ชใ้ชบ้รกิำรหรอืไซต ์
รวมถงึขอ้มลูทีเ่กีย่วกบัวธิกีำรใชบ้รกิำรหรอืไซตข์องผูใ้ช ้

•  ขอ้มลูจำกหรอืเกีย่วกบัอุปกรณ์ทีคุ่ณเขำ้ถงึบรกิำรของเรำ และ/หรอืไซต์ 

•  รำยละเอยีดบญัชขีองคุณกบัเวบ็ไซตห์รอืแอปพลเิคชัน่ของบุคคลภำยนอกทีคุ่ณไดเ้ชือ่มต่อบญัชผีูใ้ชข้องคุณ
กบัเรำผำ่นทำงไซต ์  

•        ขอ้มลูสว่นบุคคลทีคุ่ณอำจใหแ้ก่เรำผำ่นทำงไซต์ 

  

3.2 ตำมทีร่ะบุในขอ้ 2 เรำอำจไดร้บัขอ้มลูเกีย่วกบัคุณและกจิกรรมของคุณทีอ่ยูบ่นและไมอ่ยูบ่นแพลตฟอรม์ 
Nostralogistics จำกบรษิทัในกลุ่มและ/หรอืหุน้ส่วนซึง่เป็นบุคคลภำยนอก เช่น ขอ้มลูจำกบรษิทัในกลุ่มและ/หรอื
หุน้ส่วนทีเ่รำรว่มกนัเสนอบรกิำรและ/หรอืรำยกำรสง่เสรมิกำรขำย หรอืจำกผูโ้ฆษณำเกีย่วกบัประสบกำรณ์หรอื
กำรตดิต่อของคุณกบัพวกเขำ รวมถงึขอ้มลูเกีย่วกบัเวบ็ไซตแ์ละแอปพลเิคชัน่ที่คุณเขำ้เยีย่มชม  

  

3.3     หำกคุณไมป่ระสงคใ์หเ้รำ เกบ็รวบรวม ขอ้มลู/ขอ้มลูส่วนบุคคลดงัทีก่ล่ำวมำขำ้งตน้ คุณอำจยกเลกิไดทุ้กเมือ่ผำ่น
ทำงไซตห์รอืโดยกำรแจง้ควำมประสงคใ์หเ้จำ้หน้ำทีคุ่ม้ครองขอ้มลูของเรำทรำบเป็นลำยลกัษณ์อกัษร คุณสำมำรถ
อ่ำนขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบักำรยกเลกิไดท้ีส่่วนดำ้นล่ำงในหวัขอ้ “วธิทีีคุ่ณสำมำรถยกเลกิ ลบ รอ้งขอกำรเขำ้ถงึ 
หรอืแกไ้ขขอ้มลูทีคุ่ณใหแ้ก่เรำ” อยำ่งไรกต็ำม โปรดจ ำไวว้ำ่กำรยกเลกิกำรเกบ็รวบรวมขอ้มลูสว่นบุคคลหรอืถอน



ควำมยนิยอมในกำรเกบ็รวบรวม ใช ้แบ่งปัน หรอืด ำเนินกำรขอ้มลูสว่นบุคคลของคุณกบัเรำนัน้อำจสง่ผลต่อกำรใช้
บรกิำรของคุณ  

3.4  เมือ่คุณใชแ้อปพลเิคชัน่ เวบ็ไซตห์รอืบรกิำรอื่นของบุคคลภำยนอกทีใ่ชห้รอืรวมกบับรกิำรของเรำ บุคคลภำยนอก
นัน้อำจรบัขอ้มลูเกีย่วกบัสิง่ทีคุ่ณโพสตห์รอืแบ่งปัน 

  

4.       กำรดเูวบ็เพจ 

ในกำรเขำ้ถงึเวบ็ไซตส์่วนใหญ่ดว้ยอุปกรณ์ของคุณ อุปกรณ์ของคุณจะส่งขอ้มลูซึง่อำจมขีอ้มลูสว่นบุคคลของคุณซึง่จะถูก
บนัทกึไวโ้ดยเซริฟ์เวอรข์องเวบ็เมือ่คุณเรยีกดเูวบ็ของเรำ ซึง่โดยทัว่ไปจะรวมถงึแต่ไมจ่ ำกดัเพยีง ทีอ่ยู ่IP ของคอมพวิเตอร ์
ระบบปฏบิตักิำร ชือ่/เวอรช์นัของเบรำวเ์ซอร ์เวบ็เพจทีอ่ำ้ง หน้ำทีร่อ้งขอ วนัที/่เวลำ และบำงครัง้อำจรวมถงึ "คุกกี"้ (ซึง่คุณ
สำมำรถปิดใชง้ำนไดโ้ดยก ำหนดลกัษณะอุปกรณ์ของคุณ) เพื่อชว่ยใหไ้ซตจ์ดจ ำกำรเขำ้ชมครัง้ล่ำสดุของคุณ เมือ่คุณเขำ้สู่
ระบบ ขอ้มลูนี้จะเชือ่มโยงกบับญัชผีูใ้ชข้องคุณ นอกจำกนี้ขอ้มลูนี้จะน ำไปใชใ้นเชงิสถติทิีไ่มร่ะบุชือ่เพือ่ชว่ยใหเ้รำท ำควำม
เขำ้ใจเกีย่วกบัวธิทีีผู่เ้ยีย่มชมใชง้ำนไซตข์องเรำ 

  

 

5.       คุกกี ้

5.1 เรำอำจมกีำรใช ้ “คุกกี”้ หรอืคุณลกัษณะอื่นๆ ในบำงครำวเพื่อชว่ยใหเ้รำหรอืบุคคลภำยนอกสำมำรถเกบ็รวบรวม
หรอืแบ่งปันขอ้มลู เพือ่ชว่ยเรำปรบัปรุงไซตแ์ละบรกิำรทีเ่รำน ำเสนอ หรอืชว่ยใหเ้รำมอบบรกิำรและคุณลกัษณะ
ใหม่ๆ  ได ้“คุกกี”้ คอืตวัระบุต่ำงๆ ทีเ่รำส่งไปยงัอุปกรณ์ของคุณ เพือ่ชว่ยใหเ้รำสำมำรถจดจ ำอุปกรณ์ของคุณ และ
บอกเกีย่วกบัวธิแีละเวลำในกำรใชห้รอืเยีย่มชมบรกิำรหรอืไซต ์ จ ำนวนผูใ้ช ้ และเพื่อตดิตำมควำมเคลื่อนไหว
ภำยในไซตข์องเรำ เรำอำจเชือ่มโยงขอ้มลูคุกกีก้บัขอ้มลูสว่นบุคคลของคุณ นอกจำกนี้ คุกกีย้งัเชือ่มโยงกบัขอ้มลู
เกีย่วกบัรำยกำรทีคุ่ณเลอืกซือ้และบญัชรีำยชื่อสนิคำ้ทีคุ่ณเขำ้ไปชมดว้ย ตวัอยำ่งเชน่ เรำใชข้อ้มลูนี้เพือ่ตดิตำม
ขอ้มลูเกีย่วกบัรถเขน็สนิคำ้ของคุณ นอกจำกนี้ ยงัมกีำรใชคุ้กกีเ้พือ่มอบเนื้อหำทีเ่หมำะสมกบัควำมสนใจของคุณ
โดยเฉพำะ และเพือ่ตรวจสอบกำรใชง้ำนไซต ์

  

5.2 คุณอำจปฏเิสธกำรใชคุ้กกีไ้ดโ้ดยเลอืกกำรตัง้คำ่ทีเ่หมำะสมในอุปกรณ์ของคุณ อยำ่งไรกด็ ี โปรดจ ำไวว้ำ่หำกคุณ
ปฏเิสธกำรใชคุ้กกี ้คุณอำจไมส่ำมำรถใชฟั้งกช์นักำรท ำงำนของไซตห์รอืบรกิำรไดอ้ยำ่งเตม็ที่ 

  

6.       กำรดแูละดำวน์โหลดเนื้อหำและโฆษณำ 

เมือ่คุณท่องเวบ็เพจต่ำงๆ โดยใชอุ้ปกรณ์ของคุณ ขณะทีคุ่ณเขำ้ชมเนื้อหำและโฆษณำและเขำ้ใชง้ำนซอฟตแ์วรอ์ื่นๆ บนไซต์
ของเรำหรอืผำ่นบรกิำร ขอ้มลูเดยีวกนัส่วนใหญ่จะถูกสง่มำถงึเรำ (รวมถงึแต่ไมจ่ ำกดัเพยีงทีอ่ยู ่ IP ระบบปฏบิตักิำร ฯลฯ) 



แต่แทนทีจ่ะส่งกำรเขำ้ชมหน้ำต่ำงๆ ของคุณ คอมพวิเตอรจ์ะส่งขอ้มลูเกีย่วกบัเนื้อหำ กำรโฆษณำทีด่ ูและ/หรอืซอฟตแ์วรท์ี่
ตดิตัง้โดยบรกิำรและเวบ็ไซตแ์ละเวลำใหแ้ก่เรำ 

  

7.       ชุมชนและกำรสนบัสนุน 

7.1 เรำใหก้ำรสนบัสนุนดำ้นกำรบรกิำรลกูคำ้ผำ่นอเีมลและแบบฟอรม์ควำมคดิเหน็ เพือ่ใหก้ำรสนับสนุนลูกคำ้ เรำจะ
ขอทีอ่ยูอ่เีมลและหมำยเลขตดิต่อของคุณ เรำใชเ้พยีงขอ้มลูทีไ่ดร้บัจำกลกูคำ้ทีข่อรบักำรสนบัสนุน รวมถงึแต่ไม่
จ ำกดัเพยีง ทีอ่ยูอ่เีมล ส ำหรบักำรบรกิำรสนับสนุนลูกคำ้ และเรำจะไมส่่งหรอืแบ่งปันขอ้มลูนี้กบับุคคลภำยนอก 

  

 8.       กำรส ำรวจ 

บำงครัง้ เรำอำจรอ้งขอขอ้มลูจำกผูใ้ชผ้ำ่นกำรส ำรวจต่ำงๆ กำรเขำ้รว่มในกำรส ำรวจเหล่ำนี้ขึน้อยูก่บัควำมสมคัรใจทัง้สิน้ 
ดงันัน้คุณจงึสำมำรถเลอืกไดว้ำ่จะเปิดเผยขอ้มลูของคุณแก่เรำหรอืไม ่ขอ้มลูทีร่อ้งขออำจรวมถงึแต่ไมจ่ ำกดัเพยีง ขอ้มลูกำร
ตดิต่อ (ไดแ้ก่ ทีอ่ยูอ่เีมล) และขอ้มลูทำงประชำกรศำสตร ์(ไดแ้ก่ ควำมสนใจ หรอืระดบัอำย)ุ ขอ้มลูทีไ่ดจ้ำกกำรส ำรวจนี้จะ
น ำมำใชเ้พือ่ตรวจสอบและปรบัปรุงกำรใชง้ำนและควำมพงึพอใจในกำรบรกิำร และจะไมถู่กส่งใหแ้ก่บุคคลภำยนอก ยกเวน้ 
ผูร้บัจำ้งทีช่ว่ยเรำในกำรบรหิำรจดักำรและด ำเนินกำรส ำรวจ 

  

9.     เรำมวีธิกีำรใชข้อ้มลูทีคุ่ณใหแ้ก่เรำอยำ่งไรบำ้ง 

9.1 เรำอำจเกบ็รวบรวม ใช ้ เปิดเผย และ/หรอืด ำเนินกำรขอ้มลูสว่นบุคคลของคุณเพื่อวตัถุประสงคอ์ยำ่งน้อยหนึ่ง
วตัถุประสงคด์งัต่อไปนี้ 

(ก) เพือ่พจิำรณำและ/หรอืด ำเนินกำรกำรยืน่เรือ่ง/ธุรกรรมของคุณกบัเรำ 

(ข) เพือ่จดักำร ด ำเนินกำร ให ้ และ/หรอืบรหิำรกำรใชง้ำนของคุณและ/หรอืเพือ่เขำ้ถงึบรกิำรและเวบ็ไซตข์องเรำ 
รวมถงึควำมสมัพนัธแ์ละบญัชผีูใ้ชข้องคุณกบัเรำ 

(ค)      เพือ่จดักำร ด ำเนินกำร บรหิำร และจดัหำบรกิำรแก่คุณ รวมถงึชว่ยอ ำนวยควำมสะดวกในกำรจดัเตรยีมบรกิำรของ
เรำ รวมถงึแต่ไมจ่ ำกดัเพยีง กำรจดจ ำควำมตอ้งกำรของคุณ 

 (ง) เพือ่ตอบรบั ด ำเนินกำร จดักำร หรอืท ำธุรกรรมใหเ้สรจ็สมบูรณ์ และ/หรอืท ำตำมกำรรอ้งขอเกีย่วกบัผลติภณัฑแ์ละ
บรกิำรของคุณ และแจง้ใหคุ้ณทรำบเกีย่วกบัปัญหำดำ้นกำรบรกิำรและกำรด ำเนินกำรเกีย่วกบับญัช ี ทีม่คีวำม
ผดิปกต ิ

(จ) เพือ่บงัคบัใชเ้งือ่นไขกำรใหบ้รกิำรหรอืขอ้ตกลงสทิธิก์ำรใชง้ำนส ำหรบัผูใ้ชท้ีเ่กีย่วขอ้ง 

(ฉ) เพือ่ป้องกนัควำมปลอดภยัและสทิธิ ์ทรพัยส์นิส่วนบุคคล หรอืควำมปลอดภยัของบุคคลอื่น 

(ช) เพือ่ระบุตวัตนและ/หรอืกำรตรวจสอบควำมถูกตอ้ง 



(ซ) เพือ่รกัษำและควบคุมกำรอปัเดตซอฟตแ์วรแ์ละ/หรอืกำรอปัเดตอื่นๆ และใหก้ำรสนบัสนุนทีจ่ ำเป็นในบำงครำว
เพือ่ใหแ้น่ใจวำ่บรกิำรของเรำจะเป็นไปอยำ่งรำบรืน่ 

(ฌ) เพือ่จดักำรหรอือ ำนวยควำมสะดวกในกำรใหบ้รกิำรลกูคำ้ ปฏบิตัติำมค ำสัง่ของคุณ จดักำรหรอืตอบขอ้ซกัถำมที่
ไดร้บั (หรอือำ้งวำ่ไดร้บั) จำกคุณหรอืในนำมของคุณ 

(ญ)  เพือ่ตดิต่อหรอืสื่อสำรกบัคุณผำ่นกำรโทรดว้ยเสยีง ขอ้ควำม และ/หรอืขอ้ควำมแฟกซ ์ อเีมล และ/หรอืกำรสง่
ไปรษณีย ์หรอืในรปูแบบอื่นใด เพือ่วตัถุประสงคใ์นกำรบรหิำรและ/หรอืจดักำรควำมสมัพนัธร์ะหวำ่งคุณกบัเรำหรอื
กำรใชบ้รกิำรของเรำ เชน่วำ่แต่ไมจ่ ำกดัเพยีง กำรสือ่สำรขอ้มลูดำ้นกำรจดักำรทีเ่กีย่วเนื่องกบับรกิำรของเรำกบั
คุณ คุณรบัทรำบและยอมรบัว่ำกำรสือ่สำรดงักล่ำวของเรำนัน้อำจเป็นดว้ยวธิกีำรสง่จดหมำยโตต้อบ เอกสำรหรอื
กำรแจง้ประกำศแก่คุณ ซึง่อำจเกีย่วขอ้งกบักำรเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคลของคุณบำงประกำรบนหน้ำซอง/หบีหอ่
จดหมำยดำ้นนอก เพือ่กำรจดัส่งสิง่ดงักล่ำว 

(ฎ)       เพือ่ด ำเนินกำรศกึษำวจิยั วเิครำะห ์ และพฒันำกจิกรรมต่ำงๆ (รวมถงึแต่ไมจ่ ำกดัเพยีง กำรวเิครำะหข์อ้มลู กำร
ส ำรวจ กำรพฒันำผลติภณัฑแ์ละบรกิำร และ/หรอื กำรท ำแฟ้มประวตั)ิ เพือ่ วเิครำะหก์ำรใชบ้รกิำร  เพือ่น ำไป
ปรบัปรุงบรกิำรหรอืผลติภณัฑข์องเรำ และ/หรอืชว่ยเสรมิประสบกำรณ์ของลูกคำ้ 

 (ฏ) เพือ่ใหส้ำมำรถตรวจสอบและท ำกำรส ำรวจและอื่นๆ เพือ่ตรวจสอบขนำดและองคป์ระกอบของกลุ่มเป้ำหมำยของ
เรำ และท ำควำมเขำ้ใจเกีย่วกบัประสบกำรณ์ทีลู่กคำ้ไดร้บัจำกบรกิำรของ GIS 

(ฑ) ในกรณีทีคุ่ณใหค้วำมยนิยอมใหเ้รำส่งขอ้มลูกำรตลำดและกำรส่งเสรมิกำรขำย และเอกสำรทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ผลติภณัฑแ์ละ/หรอืบรกิำร (รวมถงึแต่ไมจ่ ำกดัเพยีง ผลติภณัฑแ์ละ/หรอืบรกิำรของบุคคลทีส่ำมซึง่ GIS อำจ
ท ำงำนรว่มกนัหรอืมขีอ้ผกูพนัต่อกนั)  เพือ่กำรตลำดและในเรือ่งดงักล่ำวนี้ โดยผำ่นรปูแบบกำรตดิต่อสื่อสำรต่ำงๆ 
ไดแ้ก่ กำรสง่ไปรษณีย ์กำรบรกิำรตำมต ำแหน่งทีต่ัง้หรอืรปูแบบอื่นใด  ซึง่ GIS (และ/หรอืบรษิทัในเครอืหรอืบรษิทั
ทีเ่กีย่วขอ้ง) อำจ จ ำหน่ำย ท ำกำรตลำด หรอืส่งเสรมิกำรขำย ไมว่ำ่ผลติภณัฑห์รอืบรกิำรดงักล่ำวจะมอียูใ่นขณะนี้
หรอืจะเกดิขึน้ในอนำคตหรอืไมก่ต็ำม  

(ฒ)  เพือ่ตอบสนองต่อกระบวนกำรทำงกฎหมำย หรอืปฏบิตัติำมหรอืเป็นไปตำมกฎหมำยทีบ่งัคบัใช้ ขอ้ก ำหนดของ
ภำครฐัหรอืตำมกฎขอ้บงัคบัภำยใตอ้ ำนำจกำรพจิำรณำทีเ่กีย่วขอ้ง รวมถงึแต่ไมจ่ ำกดัเพยีง กำรดแูลใหเ้ป็นไปตำม
ขอ้ก ำหนดเพือ่ท ำใหก้ำรเปิดเผยขอ้มลูนัน้เป็นไปตำมขอ้ก ำหนดของกฎหมำยที ่ GIS หรอืบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งหรอื
บรษิทัในเครอืตอ้งปฏบิตัติำม  

(ณ) เพือ่จดัท ำขอ้มลูสถติแิละงำนวจิยัเพือ่กำรรำยงำนภำยในองคก์รและตำมกฎหมำย และ/หรอืตำมขอ้ก ำหนด
เกีย่วกบักำรจดัเกบ็บนัทกึ 

(ด) เพือ่ปฏบิตัติำมขัน้ตอนกำรตรวจสอบประวตัคิวำมเป็นมำทำงธุรกจิหรอืกจิกรรมกำรคดักรองอื่นใด (รวมถงึแต่ไม่
จ ำกดัเพยีง กำรตรวจสอบประวตัคิวำมเป็นมำ) ซึง่เป็นไปตำมขอ้ผกูพนัทำงกฎหมำยหรอืตำมกฎขอ้บงัคบั หรอื
กระบวนกำรจดักำรควำมเสีย่งของเรำซึง่กฎหมำยไดก้ ำหนดไวห้รอืทีเ่รำไดเ้ป็นผูน้ ำมำใช ้

(ต) เพือ่ตรวจสอบบรกิำรของเรำหรอื ธุรกจิของ GIS  



(ถ) เพือ่ป้องกนัและตรวจสอบกำรฉ้อโกง กจิกรรมทีผ่ดิกฎหมำย กำรละเวน้หรอืกำรประพฤตผิดิ ไมว่ำ่จะเกีย่วขอ้งกบั
กำรใชบ้รกิำรของเรำหรอืกจิกรรมอื่นใดอนัเกดิจำกควำมสมัพนัธข์องคุณกบัเรำ และไมว่ำ่จะมคีวำมสงสยัในสิง่ทีไ่ด้
กล่ำวถงึขำ้งตน้หรอืไมก่ต็ำม 

(ท) เพือ่จดัเกบ็ โฮสต ์ ส ำรองขอ้มลู (ไมว่ำ่จะเพือ่กำรกูค้นืจำกควำมเสยีหำยหรอืเหตุอื่นใด) ขอ้มลูสว่นบุคคลของคุณ 
ไมว่ำ่จะอยูใ่นหรอืนอกอ ำนำจกำรพจิำรณำ 

(ธ) เพือ่จดักำรและ/หรอืชว่ยอ ำนวยควำมสะดวกใหแ้ก่ธุรกรรมเกีย่วกบัทรพัยส์นิของธุรกจิหรอืธุรกรรมเกีย่วกบั
ทรพัยส์นิของธุรกจิทีม่ศีกัยภำพ ซึง่ธุรกรรมดงักล่ำวเกีย่วขอ้งกบั GIS ในฐำนะผูม้สี่วนร่วมหรอืเกีย่วขอ้งกบับรษิทั
ทีเ่กีย่วขอ้งหรอืบรษิทัในเครอืของ GIS ในฐำนะผูม้สี่วนร่วมเท่ำนัน้ หรอืเกีย่วขอ้งกบั GIS และ/หรอืบรษิทัหรอื
บรษิทัในเครอืทีเ่กีย่วขอ้งของ GIS อยำ่งน้อยหนึ่งแหง่ในฐำนะผูม้สี่วนร่วม และอำจมอีงค์กรภำยนอกทีเ่ป็นผูม้สี่วน
รว่มในธุรกรรมดงักล่ำว "ธุรกรรมเกีย่วกบัทรพัยส์นิของธุรกจิ" หมำยถงึ กำรซื้อ ขำย ใหเ้ชำ่ ควบรวม กำรควบ หรอื
กำรซือ้กจิกำรอื่นใด กำรจ ำหน่ำยจ่ำยโอนหรอืกำรใหเ้งนิทุนแก่องคก์รหรอืส่วนหนึ่งส่วนใดขององคก์รหรอืธุรกจิ
หรอืทรพัยส์นิอื่นใดขององคก์ร และ/หรอื 

(น) วตัถุประสงคอ์ื่นใดทีเ่รำไดแ้จง้แก่คุณ ณ เวลำทีไ่ดร้บัควำมยนิยอมจำกคุณ 

(รวมเรยีกวำ่ “วตัถุประสงค”์) 

  

9.2 เนื่องจำกวตัถุประสงคท์ีเ่รำจะเกบ็รวบรวม ใช ้ เปิดเผย และ/หรอืด ำเนินกำรขอ้มลูสว่นบุคคลของคุณขึน้อยูก่บั
สถำนกำรณ์เฉพำะหน้ำ วตัถุประสงคด์งักล่ำวอำจไมป่รำกฎในขำ้งตน้ อย่ำงไรกต็ำม เรำจะแจง้ใหคุ้ณทรำบถงึ
วตัถุประสงคด์งักล่ำว ณ เวลำทีข่อรบัควำมยนิยอมจำกคุณ เวน้แต่กำรด ำเนินกำรขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งโดยไมไ่ดร้บั
ควำมยนิยอมจำกคุณนัน้เป็นไปตำมทีก่ฎหมำยเกีย่วกบักำรคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลก ำหนดไว้ 

  

10.     GIS คุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลของลูกคำ้อยำ่งไรบำ้ง 

เรำน ำมำตรกำรดำ้นควำมปลอดภยัต่ำงๆ มำใชเ้พือ่ใหแ้น่ใจวำ่ขอ้มลูสว่นบุคคลของคุณทีอ่ยูใ่นระบบของเรำนัน้มคีวำม
ปลอดภยั ขอ้มลูสว่นบุคคลของผูใ้ชจ้ะถูกเกบ็ไวใ้นเครอืขำ่ยทีม่คีวำมปลอดภยั และสำมำรถเขำ้ถงึไดโ้ดยพนกังำนจ ำนวน
จ ำกดัเท่ำนัน้ ซึง่จะเป็นบุคคลทีม่สีทิธพิเิศษในกำรเขำ้ถงึระบบดงักล่ำว เรำจะรกัษำขอ้มลูส่วนบุคคลของคุณตำมกฎหมำย
เกีย่วกบักำรคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลและ/หรอืกฎหมำยอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่เรำจะท ำลำยหรอืไมร่ะบุชือ่ขอ้มลูสว่นบุคคลของ
คุณทนัททีีม่เีหตุผลอนัเชือ่ไดว้ำ่ (i) วตัถุประสงคข์องกำรเกบ็รวบรวมขอ้มลูสว่นบุคคลนัน้ไมต่รงกบักำรรกัษำขอ้มลูส่วน
บุคคลดงักล่ำวไวอ้กีต่อไป และ (ii) ไมจ่ ำเป็นตอ้งรกัษำขอ้มลูส่วนบุคคลดงักล่ำวเพือ่วตัถุประสงคท์ำงกฎหมำยหรอืธุรกจิอกี
ต่อไป หำกคุณหยดุกำรใชง้ำนไซต ์ หรอืสทิธกิำรใชง้ำนไซตแ์ละ/หรอืบรกิำรของคุณสิน้สุดลง เรำอำจจดัเกบ็ ใช ้ และ/หรอื
เปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลต่อไปไดต้ำมกฎหมำยเกีย่วกบักำรคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลและขอ้ผกูพนัของเรำภำยใตก้ฎหมำย
เกีย่วกบักำรคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลนี้ ภำยใตก้ฎหมำยทีบ่งัคบัใช ้ เรำอำจท ำลำยขอ้มลูสว่นบุคคลของคุณอยำ่งปลอดภยั
โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้รำบล่วงหน้ำ 

  



11.     GIS เปิดเผยขอ้มลูทีร่วบรวมจำกผูเ้ยีย่มชมใหแ้ก่บุคคลภำยนอกหรอืไม่ 

11.1  ในกำรด ำเนินธุรกจิของเรำ เรำอำจจ ำเป็นตอ้งเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคลของคุณใหแ้ก่ผูใ้หบ้รกิำรซึง่เป็นบุคคลภำยนอก 
ตวัแทน และ/หรอืบรษิทัในเครอื หรอืบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งของเรำ และ/หรอืบุคคลทีส่ำมอื่นๆ ไมว่ำ่จะมสีถำนทีต่ัง้อยู่
ในประเทศหรอืนอกประเทศ เพือ่วตัถุประสงคด์งัทีร่ะบุขำ้งตน้อยำ่งน้อยหนึ่งวตัถุประสงค ์ ผูใ้หบ้รกิำรซึง่เป็น
บุคคลภำยนอก ตวัแทน และ/หรอืบรษิทัในเครอื หรอืบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งของเรำ และ/หรอืบุคคลภำยนอกอื่นๆ 
ดงักล่ำวนัน้อำจด ำเนินกำรขอ้มลูสว่นบุคคลของคุณในนำมของเรำหรอืในลกัษณะอื่นใดเพือ่วตัถุประสงคด์งัทีร่ะบุ
ขำ้งตน้อยำ่งน้อยหนึ่งวตัถุประสงค ์บุคคลภำยนอกดงักล่ำวรวมถงึแต่ไมจ่ ำกดัเพยีง: 

(ก) บรษิทัในเครอื บรษิทัในกลุ่มและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งของเรำ 

(ข) ผูร้บัจำ้ง ตวัแทน ผูใ้หบ้รกิำร และบุคคลภำยนอกอื่นๆ ทีเ่รำใชเ้พือ่สนบัสนุนธุรกจิของเรำ บุคคลเหล่ำนี้รวมถงึแต่
ไมจ่ ำกดัเพยีง ผูใ้หบ้รกิำรดำ้นกำรบรหิำรจดักำรหรอืดำ้นอื่นๆ อนัไดแ้ก่ บรษิทัรบัสง่จดหมำย บรษิทัทีใ่หบ้รกิำร
ดำ้นโทรคมนำคม บรษิทัทีใ่หบ้รกิำรดำ้นเทคโนโลยสีำรสนเทศ และศูนยข์อ้มลู 

(ค) ผูซ้ือ้ ผูร้บัโอนหรอืผูส้บืต ำแหน่งในกรณีควบรวมกจิกำร ถอนทุน ปรบัโครงสรำ้ง จดัระเบยีบองคก์รใหม ่เลกิกจิกำร 
หรอืกำรขำยหรอืโอนสนิทรพัยบ์ำงส่วนหรอืทัง้หมดของ GIS ไมว่ำ่จะเป็นกำรด ำเนินงำนต่อเนื่องหรอืเป็นส่วนหนึ่ง
ของกำรลม้ละลำย กำรเลกิกจิกำรทัง้หมด หรอืกำรด ำเนินกำรทีค่ลำ้ยกนั ซึง่ขอ้มลูสว่นบุคคลเกีย่วกบัผูใ้ชบ้รกิำร
ของเรำที ่GIS ถอืครองอยู่เป็นส่วนหนึ่งของสนิทรพัยท์ีถ่่ำยโอนไป และ/หรอื 

(ง) บุคคลภำยนอกทีเ่รำไดเ้ปิดเผยขอ้มลูใหเ้พือ่วตัถุประสงคอ์ยำ่งน้อยหนึ่งวตัถุประสงค ์ และบุคคลภำยนอกดงักล่ำว
อำจเกบ็รวบรวมและประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคลของคุณเพือ่วตัถุประสงคอ์ย่ำงน้อยหนึ่งวตัถุประสงค์ 

  

11.2 เรำอำจจ ำเป็นตอ้งแบ่งปันขอ้มลูเชงิสถติแิละประชำกรศำสตรเ์กีย่วกบัผูใ้ชแ้ละกำรใชบ้รกิำรของผูใ้ชข้องเรำใหแ้ก่ผู้
จดัหำโฆษณำและกำรเขยีนโปรแกรม ขอ้มลูนี้จะไมร่วมขอ้มลูใดๆ ทีอ่ำจน ำไปใชเ้พือ่ระบุตวัตนของคุณโดยเฉพำะ 
หรอืเพือ่คน้ขอ้มลูสว่นบุคคลเกีย่วกบัตวัคุณ 

11.3 เพือ่หลกีเลีย่งขอ้สงสยั ในกรณีทีก่ฎหมำยเกีย่วกบักำรคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลหรอืกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งอื่นๆ 
อนุญำตใหอ้งคก์ร เชน่องคก์รของเรำ เกบ็รวบรวม ใช ้ หรอืเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของคุณโดยไมต่อ้งรบัควำม
ยนิยอมจำกคุณ ใหน้ ำกำรอนุญำตโดยกฎหมำยขำ้งตน้มำใชบ้งัคบัต่อไป 

11.4 บุคคลภำยนอกอำจปิดกัน้หรอืเขำ้ถงึขอ้มลูสว่นบุคคลทีส่่งต่อไปยงัหรอือยูใ่นไซตอ์ยำ่งผดิกฎหมำย เทคโนโลยอีำจ
ท ำงำนผดิปกตหิรอืไมท่ ำงำนตำมทีค่ำดหวงั หรอืบุคคลใดอำจเขำ้ถงึ ใชข้อ้มลูอย่ำงไมเ่หมำะสม หรอืใชข้อ้มลู
ในทำงทีผ่ดิ โดยทีไ่มไ่ดม้สีำเหตุมำจำกเรำ ถงึกระนัน้กต็ำม เรำจะใชม้ำตรกำรดำ้นควำมปลอดภยัทีส่มเหตุสมผล
เพือ่คุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลของคุณตำมทีก่ ำหนดไวภ้ำยใตก้ฎหมำยเกีย่วกบักำรคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล 
อยำ่งไรกด็ ีเรำไมส่ำมำรถรบัประกนัถงึควำมปลอดภยัไดโ้ดยสิน้เชงิในกรณีทีม่อิำจหลกีเลีย่งได ้เชน่วำ่แต่ไมจ่ ำกดั
เพยีง เมือ่กำรเปิดเผยขอ้มลูโดยไมไ่ดร้บัอนุญำตเกดิจำกกำรเจำะขอ้มลูทีป่ระสงคร์ำ้ยทีม่คีวำมซบัซอ้นโดยผูท้ีไ่ม่
พอใจ โดยทีไ่มไ่ดม้สีำเหตุมำจำกเรำ 



12.    ขอ้มลูทีร่วบรวมโดยบุคคลภำยนอก 

12.1  ไซตข์องเรำใช ้ Google Analytics ซึง่เป็นบรกิำรวเิครำะหเ์วบ็ทีใ่หบ้รกิำรโดย Google, Inc. (“Google”) Google 
Analytics ใชคุ้กกี ้ซึง่เป็นไฟลข์อ้ควำมทีเ่กบ็ไวใ้นคอมพวิเตอรข์องคุณเพือ่ชว่ยเวบ็ไซตว์เิครำะหว์ธิกีำรใชง้ำนของผูใ้ช ้
ขอ้มลูทีคุ่กกีส้รำ้งขึน้เกีย่วกบักำรใชง้ำนเวบ็ไซต ์ (รวมถงึทีอ่ยู่ IP ของคุณ) จะถูกสง่และจดัเกบ็บนเซริฟ์เวอรโ์ดย 
Google ในประเทศสหรฐัอเมรกิำ Google จะใชข้อ้มลูนี้เพื่อประเมนิกำรใชง้ำนเวบ็ไซต ์ รวบรวมรำยงำนเกีย่วกบั
กจิกรรมทีเ่กดิขึน้ในเวบ็ไซตส์ ำหรบัผูใ้หบ้รกิำรเวบ็ไซต ์ และใหบ้รกิำรดำ้นอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบักจิกรรมของเวบ็ไซต์
และกำรใชง้ำนอนิเทอรเ์น็ต Google ยงัอำจสง่ขอ้มลูนี้ใหแ้ก่บุคคลภำยนอกตำมทีก่ฎหมำยไดก้ ำหนดไว ้ หรอืเมือ่
บุคคลภำยนอกดงักล่ำวด ำเนินกำรประมวลผลขอ้มลูในนำมของ Google Google จะไมเ่ชือ่มโยงทีอ่ยู ่ IP ของคุณกบั
ขอ้มลูอื่นที ่Google เกบ็รกัษำไว ้

  

12.2  เรำและบุคคลภำยนอก อำจใหบ้รกิำรดำวน์โหลดแอปพลเิคชัน่ซอฟตแ์วรใ์นบำงครำวเพือ่ใหคุ้ณสำมำรถใชบ้รกิำรหรอื
ใชง้ำนผำ่นบรกิำร แอปพลเิคชัน่เหล่ำนี้อำจเขำ้ถงึโดยแยกกนั และอนุญำตใหบุ้คคลภำยนอกเรยีกดขูอ้มลูทีร่ะบุตวัตน
ของคุณ ไดแ้ก่ ชือ่ ID ผูใ้ช ้และทีอ่ยู ่IP ของคอมพวิเตอรข์องคุณ หรอืขอ้มลูอื่นใด เชน่ คุกกี ้ทีคุ่ณอำจไดต้ดิตัง้ไวก้่อน
หน้ำนี้ หรอืทีแ่อปพลเิคชัน่หรอืเวบ็ไซตข์องบุคคลภำยนอกไดต้ดิตัง้ไวใ้หแ้ก่คุณ นอกจำกนี้ แอปพลเิคชัน่เหล่ำนี้อำจ
ขอใหคุ้ณใหข้อ้มลูเพิม่เตมิแก่บุคคลภำยนอกโดยตรง ผลติภณัฑห์รอืบรกิำรของบุคคลภำยนอกทีจ่ดัหำมำผำ่น
แอปพลเิคชัน่เหล่ำนี้ไมใ่ชผ่ลติภณัฑห์รอืบรกิำรของ GIS หรอื GIS ไมไ่ดเ้ป็นผูค้วบคุม ขอแนะน ำใหอ้่ำนขอ้ก ำหนดและ
นโยบำยอื่นๆ ทีเ่ผยแพรโ่ดยบุคคลภำยนอกดงักล่ำวบนเวบ็ไซตเ์หล่ำนัน้หรอืเวบ็ไซตอ์ื่นๆ 

 13.  กำรปฏเิสธควำมรบัผดิชอบเกีย่วกบัควำมปลอดภยัและไซตข์องบุคคลภำยนอก 

  

13.1 เรำไมร่บัประกนัวำ่ขอ้มลูสว่นบุคคลและ/หรอืขอ้มลูอื่นที่คุณใหแ้ก่ไซตข์องบุคคลภำยนอกจะมคีวำมปลอดภยั เรำน ำ
มำตรกำรดำ้นควำมปลอดภยัต่ำงๆ มำใชเ้พือ่รกัษำควำมปลอดภยัใหก้บัขอ้มลูสว่นบุคคลของคุณซึง่อยูใ่นควำม
ครอบครองหรอืควบคุมของเรำ ขอ้มลูสว่นบุคคลของผูใ้ชจ้ะถูกเกบ็ไวใ้นเครอืขำ่ยทีม่คีวำมปลอดภยั และสำมำรถ
เขำ้ถงึไดโ้ดยพนกังำนจ ำนวนจ ำกดัเท่ำนัน้ ซึง่จะเป็นบุคคลทีม่สีทิธพิเิศษในกำรเขำ้ถงึระบบดงักล่ำว และตอ้งปกป้อง
ขอ้มลูสว่นบุคคลทีเ่ป็นควำมลบั เมือ่คุณส่งค ำสัง่ซือ้หรอืเขำ้ถงึขอ้มลูสว่นบุคคลของคุณ เรำขอเสนอใหใ้ชเ้ซริฟ์เวอรท์ี่
มคีวำมปลอดภยั ขอ้มลูสว่นบุคคลหรอืขอ้มลูทีล่ะเอยีดอ่อนทัง้หมดทีคุ่ณใหน้ัน้จะถูกน ำไปเขำ้รหสัไวใ้นฐำนขอ้มลู
ของเรำเพือ่ใหเ้ขำ้ถงึไดเ้ฉพำะตำมทีร่ะบุขำ้งตน้เท่ำนัน้  

13.2  ดว้ยควำมพยำยำมทีจ่ะเพิม่ประโยชน์ใหแ้ก่คุณ เรำอำจเลอืกเวบ็ไซตข์องบุคคลภำยนอกต่ำงๆ ทีจ่ะเชือ่มโยงหรอื
ตดิตัง้ภำยในไซต ์ เรำยงัอำจเขำ้รว่มในกำรพฒันำแบรนดร์ว่มหรอืสรำ้งควำมสมัพนัธอ์ื่นใด เพือ่น ำเสนอธุรกรรมอี
คอมเมริซ์ และ/หรอืบรกิำรและคุณลกัษณะอื่นๆ แก่ผูเ้ขำ้ชม ไซตท์ีเ่ชือ่มโยงเหล่ำนี้จะมนีโยบำยควำมเป็นส่วนตวัและ
กำรจดักำรดำ้นควำมปลอดภยัแยกต่ำงหำกแบบอสิระ แมว้ำ่บุคคลภำยนอกจะมคีวำมเกีย่วขอ้งกบัเรำ แต่เรำไมม่ี
สทิธใินกำรควบคุมไซตท์ีเ่ชือ่มโยงเหล่ำนี้ได ้ เนื่องจำกแต่ละไซตจ์ะมขีอ้ปฏบิตัดิำ้นควำมเป็นส่วนตวัและกำรเกบ็
รวบรวมขอ้มลูแยกต่ำงหำกเป็นอสิระจำกเรำ ขอ้มลูทีร่วบรวมขึน้จำกหุน้ส่วนทีม่แีบรนดร์ว่มกบัเรำหรอืเวบ็ไซตข์อง
บุคคลภำยนอก (แมว้ำ่จะน ำเสนอในหรอืผำ่นเวบ็ไซตข์องเรำ) อำจไมไ่ดร้บัมำจำกเรำ  



13.3 ดงันัน้เรำจงึไมต่อ้งรบัผดิชอบหรอืรบัผดิในเนื้อหำ กำรจดักำรดำ้นควำมปลอดภยั (หรอืกำรไมไ่ดร้บัควำมปลอดภยั) 
และกจิกรรมต่ำงๆ ของไซตท์ีเ่ชือ่มโยงเหล่ำนี้ ไซตท์ีเ่ชือ่มโยงเหล่ำนี้มไีวเ้พื่อควำมสะดวกของคุณ และใหคุ้ณเขำ้ใช้
งำนดว้ยควำมรบัผดิชอบของคุณเอง อยำ่งไรกต็ำม เรำตอ้งกำรปกป้องควำมสมบรูณ์ของไซตแ์ละลงิกท์ีอ่ยู่ในแต่ละ
ไซตข์องเรำ และรบัฟังขอ้คดิเหน็เกีย่วกบัไซตท์ีเ่ชือ่มโยงเหล่ำนี้ (รวมถงึแต่ไมจ่ ำกดัเพยีง หำกลงิกเ์ฉพำะไมท่ ำงำน) 

   

14.     วธิทีีคุ่ณสำมำรถยกเลกิ ลบ รอ้งขอกำรเขำ้ถงึ หรอืแกไ้ขขอ้มลูทีคุ่ณใหแ้ก่เรำ 

14.1 กำรยกเลกิและถอนควำมยนิยอม 

14.1.1 คุณอำจถอนควำมยนิยอมของคุณเกีย่วกบักำรเกบ็รวบรวม ใช ้ และ/หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคลของคุณซึง่อยูใ่น
ครอบครองหรอืควบคุมของเรำได ้โดยกำรสง่อเีมลไปที ่ เจำ้หน้ำทีคุ่ม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลของเรำ ตำมทีอ่ยู่อเีมล
ทีแ่สดงไวด้ำ้นล่ำงในส่วน 15.1 

14.1.2 เมือ่เรำไดร้บัค ำสัง่เกีย่วกบักำรถอนเป็นลำยลกัษณ์อกัษรอยำ่งชดัเจนจำกคุณและตรวจสอบขอ้มลูประจ ำตวัของ
คุณแลว้ เรำจะด ำเนินกำรตำมค ำขอในกำรถอนควำมยนิยอม และหลงัจำกนัน้เรำจะไมเ่กบ็รวบรวม ใช ้ และ/หรอื
เปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของคุณในลกัษณะตำมทีร่ะบุไวใ้นกำรรอ้งขอของคุณ หำกเรำไมส่ำมำรถตรวจสอบขอ้มลู
ประจ ำตวัหรอืไมเ่ขำ้ใจค ำสัง่ของคุณ เรำจะตดิต่อเพือ่ขอค ำอธบิำยเกีย่วกบักำรรอ้งขอดงักล่ำว 

14.1.3 อยำ่งไรกต็ำม กำรถอนควำมยนิยอมอำจท ำใหเ้กดิผลอนัเกดิจำกกำรถอนดงักล่ำวได ้ ในเรือ่งดงักล่ำวนี้ขึน้อยู่กบั
ขอบเขตของกำรถอนควำมยนิยอมทีจ่ะใหเ้รำด ำเนินกำรกบัขอ้มลูสว่นบุคคลของคุณ และนัน่อำจหมำยควำมวำ่เรำ
จะไมส่ำมำรถใหบ้รกิำรแก่คุณต่อไปได ้ เรำจงึอำจตอ้งยุตคิวำมสมัพนัธท์ีม่อียูแ่ละ/หรอืสญัญำทีคุ่ณมกีบัเรำ ฯลฯ 
แลว้แต่วำ่จะเป็นกรณีใด ซึง่เรำจะแจง้ใหคุ้ณทรำบ 

  

14.2   กำรรอ้งขอกำรเขำ้ถงึและ/หรอืกำรแกไ้ขขอ้มลูส่วนบุคคล 

14.2.1      หำกคุณมบีญัชกีบัเรำ คุณอำจเขำ้ถงึและ/หรอืแกไ้ขขอ้มลูสว่นบุคคลของคุณซึง่อยูใ่นครอบครองหรอืควบคุมของ
เรำไดด้ว้ยตนเองผำ่นหน้ำกำรตัง้คำ่บญัชทีีอ่ยูใ่นไซต ์หำกคุณไมม่บีญัชกีบัเรำ เรำจะไมม่ขีอ้มลูสว่นบุคคลของคุณ 

14.2.2       ส ำหรบักำรรอ้งขอเพือ่เขำ้ถงึขอ้มลูสว่นบุคคล เมื่อเรำมขีอ้มูลของคุณอยำ่งเพยีงพอทีจ่ะด ำเนินกำรแลว้ เรำจะให้
ขอ้มลูสว่นบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งแก่คุณภำยใน 30 วนั หำกเรำไมส่ำมำรถตอบสนองกำรรอ้งขอของคุณภำยใน 30 วนั
ดงักล่ำว เรำจะแจง้ใหคุ้ณทรำบเกีย่วกบัระยะเวลำทีเ่รว็ทีสุ่ดทีเ่รำสำมำรถใหข้อ้มลูทีคุ่ณรอ้งขอได ้ โปรดจ ำไวว้่ำ
กฎหมำยเกีย่วกบักำรคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลอำจยกเวน้ขอ้มลูสว่นบุคคลบำงประเภทจำกกำรรอ้งขอกำรเขำ้ใช้
งำนของคุณ 

14.2.3        ส ำหรบักำรรอ้งขอเพือ่แกไ้ขขอ้มลูสว่นบุคคล เมือ่เรำมขีอ้มลูของคุณเพยีงพอทีจ่ะด ำเนินกำรแลว้ เรำจะ: 

(ก)      แกไ้ขขอ้มลูสว่นบุคคลของคุณภำยใน 30 วนั หำกเรำไมส่ำมำรถแกไ้ขไดภ้ำยในระยะเวลำดงักล่ำว เรำจะแจง้ให้
คุณทรำบเกีย่วกบัระยะเวลำกำรด ำเนินกำรแกไ้ขทีเ่รว็ทีสุ่ด โปรดจ ำไวว้ำ่กฎหมำยเกีย่วกบักำรคุม้ครองขอ้มลูสว่น



บุคคลอำจยกเวน้ขอ้มลูส่วนบุคคลบำงประเภทจำกกำรรอ้งขอเพือ่ใหแ้กไ้ข รวมถงึระบุเวลำทีจ่ ำเป็นตอ้งไดร้บักำร
แกไ้ขจำกเรำในสถำนกำรณ์ (ต่ำงๆ) แมว้ำ่จะคุณจะรอ้งขอมำกต็ำม  

14.2.4 ภำยใตข้อบเขตทีอ่นุญำตโดยกฎหมำยเรำอำจคดิคำ่ธรรมเนียมตำมสมควรส ำหรบักำรด ำเนินกำรและจดักำรค ำ
รอ้งของคุณในกำรเขำ้ถงึขอ้มลูสว่นบุคคล หำกเรำเลอืกทีจ่ะคดิคำ่ธรรมเนียม เรำจะแจง้คำ่ธรรมเนียมโดยประมำณ
เป็นลำยลกัษณ์อกัษรใหแ้ก่คุณ โปรดจ ำไวว้ำ่เรำไมจ่ ำเป็นตอ้งตอบสนองหรอืด ำเนินกำรใดๆ ต่อค ำรอ้งขอกำร
เขำ้ถงึขอ้มลูของคุณเวน้แต่คุณตกลงทีจ่ะจ่ำยคำ่ธรรมเนียม 

14.2.5 เรำสงวนสทิธิท์ีจ่ะปฏเิสธกำรแกไ้ขขอ้มลูสว่นบุคคลของคุณตำมขอ้ก ำหนดทีร่ะบุไวใ้นกฎหมำยเกีย่วกบักำรคุม้ครอง
ขอ้มลูสว่นบุคคล ซึง่ขอ้ก ำหนดระบุและ/หรอืใหส้ทิธอิงคก์รทีจ่ะปฏเิสธกำรแกไ้ขขอ้มลูสว่นบุคคลในสถำนกำรณ์ที่
ระบุไว ้

  

15.    มคี ำถำม ขอ้กงัวล หรอืค ำรอ้งเรยีนใชห่รอืไม ่โปรดตดิต่อเรำ 

15.1 หำกคุณมคี ำถำมหรอืขอ้กงัวลเกีย่วกบัขอ้ปฏบิตัวิำ่ดว้ยควำมเป็นส่วนตวัของเรำ หรอืเกีย่วกบักำรจดักำรบรกิำร โปรด
ตดิต่อเรำทนัททีี:่ nostralogistics@cdg.co.th 

  

15.2 ในกรณีทีคุ่ณใชอ้เีมลหรอืจดหมำยเพือ่ส่งค ำรอ้งเรยีนของคุณ โปรดระบุทีส่่วนหวัเรือ่งวำ่เป็นค ำรอ้งเรยีนเกีย่วกบั
กฎหมำยคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล ซึง่จะชว่ยใหเ้รำด ำเนินกำรค ำรอ้งเรยีนของคุณโดยเรง่ด่วนไดโ้ดยส่งต่อไปยงั
เจำ้หน้ำทีท่ีเ่กีย่วขอ้งในองคก์รของเรำเพือ่ด ำเนินกำรต่อไป ตวัอยำ่งเชน่ คุณอำจแทรกขอ้ควำมในสว่นหวัเรื่องว่ำ “ค ำ
รอ้งเรยีนเกีย่วกบัควำมเป็นส่วนตวั” 

  

แน่นอนวำ่เรำจะพยำยำม ด ำเนินกำร กบัค ำรอ้งเรยีนหรอืขอ้ขอ้งใจใดๆ ทีคุ่ณประสบอยูอ่ยำ่งเป็นธรรมและโดยเรว็ทีสุ่ดเท่ำที่
จะท ำได ้

  

16.    ขอ้ก ำหนดและเงือ่นไข 

 โปรดอ่ำนเงือ่นไขกำรใหก้ำรบรกิำรทีร่ะบุถงึกำรใชง้ำน กำรปฏเิสธควำมรบัผดิชอบ และขอ้จ ำกดักำรรบัผดิทีค่วบคุมกำรใช้
งำนไซตแ์ละบรกิำร รวมถงึนโยบำยทีเ่กีย่วขอ้งอื่นๆ 

mailto:nostralogistics@cdg.co.th

