นโยบายความเป็ นส่วนตัว 2559
ดีแทคและบริ ษัทย่อยให้ ความสาคัญต่อการคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลเป็ นอย่างมากและปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่
คุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลอย่างเคร่ งครัด นอกจากนี ้ดีแทคยังได้ จดั ทานโยบายความเป็ นส่วนตัว และนโยบายอื่นเพื่อส่งเสริ ม
และสนับสนุน การคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อ สิทธิ ประโยชน์ ของลูกค้ าทุก ท่าน และกาหนด
ขอบเขตของนโยบายเหล่านันเพื
้ ่อมิให้ ขดั แย้ งกับและตังอยู
้ บ่ นหลักของกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ องกับการคุ้มครองข้ อมูล
ส่วนบุคคล การประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคลใดๆต้ องได้ รับ ความยินยอมจากท่าน หรื อตามที่ได้ รับอนุญาตตามกฎหมาย
กาหนด
นโยบายความเป็ นส่ วนตัว
1.

ทั่วไป

1.1
เราให้ ความสาคัญต่อความเป็ นส่วนตัวของท่าน และจะคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างเคร่ งครัด ดังนัน้ จึง
เป็ นสิง่ สาคัญสาหรับเราที่ทาให้ ทา่ นเข้ าใจถึงขันตอนและวิ
้
ธีการของเราในการจัดเก็บและประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคลของท่าน
1.2
นโยบายความเป็ นส่วนตัวจะใช้ บงั คับกับ การประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านที่จัดเก็บจากการที่ท่านเข้ าใช้
บริ การของเรา ซึง่ รวมถึงการเข้ าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ดังนัน้ กรุ ณาอ่านนโยบายความเป็ นส่วนตัวฉบับนี ร้ ่ วมกับเงื่อนไขการ
ให้ บริ การของบริ การใดๆ ทีท่ า่ นเข้ าใช้ ซึง่ อาจกาหนดเงื่อนไขการให้ บริ การเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้ อมูลส่วนบุคคลของท่าน
1.3
นโยบายความเป็ นส่วนนี ้จะอธิบายถึงลักษณะของข้ อมูลส่วนบุคคลที่เราจัดเก็บรวบรวม เหตุผลและวิธีการ ขันตอน
้
ในการจัดเก็บข้ อมูล และการประมวลผลข้ อมูลเหล่านัน้ รวมทังวิ
้ ธีการที่เราแบ่งปั นข้ อมูลเหล่านันต่
้ อบุคคลภายนอก นอกจากนี ้
นโยบายความเป็ นส่วนตัว ยังอธิ บายถึงสิทธิ ในความเป็ นส่วนตัวที่ ท่านมีเหนือข้ อมูลส่วนบุคคลของท่าน และวิธีการใช้ สิทธิ
ดังกล่าว
2.

หลักการความเป็ นส่ วนตัวที่สาคัญ

2.1

มุมมองความเป็ นส่วนตัวของดีแทคสามารถสรุปได้ ดงั นี ้
-

เราเปิ ดเผยเกี่ยวกับวิธีการในการจัดเก็บ และการใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
เราขอให้ คามั่นสัญญาว่าการใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็ นไปเพื่อให้ ท่านได้ รับการบริ การดีขึน้ และ
เพิ่มเติมมากยิ่งขึ ้น
เราจะดาเนิน การเพื่อ ให้ ท่า นเกิ ดความมั่นใจว่า เราจะเก็ บ รั กษาข้ อ มูลส่วนบุค คลของท่านอย่างดีและ
ปลอดภัย

2.2
ไม่ว่าเราจะเก็ บ รวบรวมข้ อมูลส่ว นบุคคลเกี่ ยวกับ ท่านจากที่ใด เราจะประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านให้
สอดคล้ องกับหลักการที่สาคัญ ดังต่อไปนี ้

1.

เราจะประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านตามหลักนโยบายความเป็ นส่วนตัว นี ้และกฎหมายอื่นใดที่ใช้

บังคับ
2.
เราจะแจ้ งให้ ทา่ นทราบว่าข้ อมูลส่วนบุคคลใดของท่านที่เราเก็บรวบรวม รวมถึงเหตุผลและวิธีการในการเก็บรวบรวม
และการประมวลข้ อมูลเหล่านัน้ จะไม่มีข้อมูลส่วนบุคคลใดของท่านที่ถูกเก็บรวบรวมและนาไปประมวลผลโดยไม่มีการบอก
กล่าวแก่ทา่ น
3.
เราจะประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ที่ชอบด้ วยกฎหมายเท่านัน้ และตราบเท่าที่จาเป็ นในการ
ให้ ข้อมูลนันบรรลุ
้
วตั ถุประสงค์ตามกฎหมาย หรื อ ในกรณีที่กฎหมายกาหนดไว้ ให้ จดั เก็บข้ อมูลเหล่านันไว้
้ เท่านัน้
4.
เราจะทาให้ ทา่ นสามารถเลือกและกระบวนการในการประมวลผลของเราในการประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคลของท่าน
ได้ โดยไม่จากัดเฉพาะเมื่อมีกฎหมายกาหนดเท่านัน้ แต่ยงั รวมถึงสถานการณ์อื่นที่เรามีความเห็นว่ามีความเหมาะสมและ/หรื อ
สามารถดาเนินการได้ ทางเทคนิค
5.
เราจะเคารพในสิทธิความเป็ นส่วนตัวของท่านตามกฎหมาย รวมถึงสิทธิของท่านในการเข้ าถึงข้ อมูลส่วนบุคคลที่เรา
จัดเก็บไว้ เราจะดาเนินการแก้ ไขความถูกต้ อง และปรับปรุงข้ อมูลดังกล่าวให้ เป็ นปั จจุบนั
6.
เราจะจัดให้ มีมาตรการการรักษาความปลอดภัย อย่างเหมาะสมเพื่อเก็บรักษาข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ มีความ
ปลอดภัย
7.
เราจะดาเนินการเพื่อให้ ทา่ นมัน่ ใจได้ ว่าข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ รับการป้องกันอย่างเหมาะสมไม่ว่า ข้ อมูลนันจะ
้
ถูกนาไปประมวลผลที่ใดก็ตาม
3.

ใครคือบุคคลที่มีหน้ าที่รับผิดชอบตามกฎหมาย

3.1
โดยทัว่ ไป ดีแทคจะเป็ นผู้กาหนดวัตถุประสงค์และวิธีการประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคล ดังนัน้ ดีแทคจึงปฏิบตั ิหน้ าที่
เป็ น “ผู้ควบคุมข้ อมูลส่วนบุคคล” ตามนิยามกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง นอกจากนี ้ดีแทคมีความรับผิดชอบตามกฎหมายเพื่อทาให้
การใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนัน้ เป็ นไปตามหลักนโยบายความเป็ นส่วนตัว ที่สาคัญ นโยบายความเป็ นส่วนตัว นี ้ และ
กฎหมายที่ใช้ บงั คับ
3.2
เมื่อเราแบ่งปั นข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ กบั บริ ษัทย่อยของดีแทคแล้ ว ตามรายละเอียดในหัวข้ อถัดไปที่วา่ ด้ วยเรื่ อง
“การแบ่ ง ปั นและเปิ ดเผยข้ อมูล ส่ วนบุ คคลของท่ าน” บริ ษัท ย่อยดังกล่าวอาจเป็ นผู้กาหนดวัตถุป ระสงค์ แ ละวิ ธีการ
ประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคลได้ เอง ทังนี
้ ้บริ ษัทย่อยยังคงมีหน้ าที่ตามกฎหมายเพื่อทาให้ การนาข้ อมูลส่วนบุคคลไปใช้ นนต้
ั ้ อง
เป็ นไปตามหลักความเป็ นส่วนตัวที่สาคัญ นโยบายความเป็ นส่วนตัวนี ้ และกฎหมายที่ใช้ บงั คับ
4.

วิธีการในการจัดเก็บข้ อมูลส่ วนบุคคลของท่ าน

4.1

เราจะจัดเก็บข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็ น 3 รูปแบบ ดังต่อไปนี ้
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4.2

(ก)

ข้ อมูลที่ทา่ นเป็ นผู้สง่ มอบให้ เรา เช่น ข้ อมูลที่ทา่ นใช้ ในการสมัครเพื่อเข้ าใช้ บริ การของเรา;

(ข)

ข้ อมูลที่ถกู จัดเก็บโดยอัตโนมัติเมื่อท่านเข้ าใช้ บริ การของเรา; และ/หรื อ

(ค)

ข้ อมูลเกี่ยวกับท่านที่เราได้ รับจากบุคคลภายนอก

เราจะกล่าวถึงในหัวข้ อถัดไปถึงประเภทข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราเก็บรวบรวมใน 3 รูปแบบข้ างต้ น

4.3
สาหรับบริ การบางประเภท เช่น บริ การทางการเงิน เพลง การประชุมทางวีดีโอ เราอาจมีความจาเป็ นในการเก็ บ
รวบรวมข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านเพิ่มเติม และ/หรื อ เก็บรวบรวมข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยวิธีการอื่น และ/หรื อ เป็ นการ
เก็บรวบรวมตามวัตถุประสงค์ สาหรั บการบริ การนันๆ
้ โดยเฉพาะ ในกรณี ดงั กล่าว เงื่ อนไขการให้ บริ การของเราจะระบุถึง
กิจกรรมที่ต้องประมูลผลข้ อมูลส่วนบุคคลที่เฉพาะเจาะจงสาหรับการรับบริ การนันๆ
้ ทังนี
้ ้ เมื่อท่านสมัครเข้ าใช้ บริ การใดบริ การ
หนึง่ ของเราแล้ ว ท่านจะมีโอกาสในการตรวจสอบเงื่อนไขของการให้ บริ การก่อน และจะถูกถามความสมัครใจในการยินยอมตก
ลงเงื่อนไขดังกล่าว
ข้ อมูลที่ท่านเป็ นผู้ส่งมอบให้ เรา
4.4
เมื่อท่านสมัครเพื่อเข้ าใช้ บริ การใดของเรา หรื อเมื่อท่านได้ รับการบริ การใดจากเรา ท่านอาจต้ องแจ้ งข้ อมูลส่วนบุคคล
ที่ชดั เจนบางประเภทให้ เรา ข้ อมูลดังกล่าวรวมถึงข้ อมูลดังต่อไปนี ้
(ก)

ชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์ ที่อยู่ในการจัดส่งทางไปรษณีย์ วันเกิด เพศ และข้ อมูลอื่นๆที่ ท่านต้ องแจ้ งต่อ
เราเมื่อมีการลงทะเบียนเพื่อเข้ าใช้ บริ การใดบริ การหนึ่งของเราผ่านทางศูนย์บริ การ ทางออนไลน์ หรื อทาง
โทรศัพท์

(ข)

ข้ อมูลบัตรเครดิตหรื อบัตรเดบิต เลขบัญชีธนาคาร รหัสธนาคาร หรื อข้ อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการธนาคารหรื อ
การชาระเงิน รวมทัง้ จานวน วันที่ และเวลาในการชาระเงินแก่เรา

(ค)

ความพึงพอใจของท่านที่มีตอ่ การบริ การของเรา ทังนี
้ ้การประเมินความพึงพอใจนี ้จะรวบรวมจากการตังค่
้ า
การบริ การของท่าน เมื่อท่านติดตังรั้ บบริ การ

(ง)

บันทึกการติดต่อสื่อสารของท่านกับเรา เช่น ประเภทของข้ อตกลงหรื อสัญญาที่ ท่านทาไว้ กับเรา บริ การ
ต่างๆที่ทา่ นเข้ ารับการบริ การ รวมทังวั
้ นกาหนดชาระเงิน และวันที่ได้ รับการชาระเงิน

(จ)

บันทึกข้ อมูลการติดต่อระหว่างท่านกับเรา เช่น ข้ อความของผู้รับบริ การ หรื อบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท์
ทีท่ า่ นโทรมายังศูนย์บริ การลูกค้ าของเรา อีเมล์หรื อจดหมายที่ทา่ นส่งมาถึงเรา ข้ อมูลเกี่ยวกับฝ่ ายสนับสนุน
ลูกค้ าที่ทา่ นดาเนินการ หรื อ ผลของความพึงพอใจต่อบริ การของเราที่ทา่ นแจ้ งกลับมา
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(ช)

ข้ อมูลที่เกิดจากการติดต่อสือ่ สารระหว่างกัน เช่น ข้ อมูลเกี่ยวกับฝ่ ายสนับสนุนลูกค้ าที่ทา่ นดาเนินการ หรื อ
ผลของความพึงพอใจต่อบริ การของเราที่ทา่ นแจ้ งกลับมา

(ซ)

ข้ อมูลการติดต่อที่ทา่ นส่งมอบให้ เราในกรณีที่ทา่ นเลือกรับข่าวสารและข้ อมูลความคืบหน้ าจากเรา

(ฌ)

ข้ อมูลการติดต่อและข้ อมูลอื่นๆ เช่น ข้ อมูลสามะโนครัวที่เกี่ยวกับท่านและครอบครัวซึ่งท่านแจ้ งต่อเราเมื่อ
ท่านตกลงเข้ าร่วมการแข่งขันกับเรา การจับฉลากชิงโชค การสารวจการวิจยั หรื อ กลุม่ บัญชีผ้ บู ริ โภค หรื อ
การให้ การตอบรับในรูปแบบอื่นๆ ที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรื อการบริ การของเรา

(ญ)

สาหรับการบริ การบางประเภทที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของเรา เช่น appear.in หรื อ online.no ที่กาหนดให้
ท่านต้ องสร้ างบัญชีออนไลน์ กับเรา หากท่านประสงค์ จะสร้ างบัญชีดงั กล่าว ท่านจะต้ องแจ้ งข้ อมูลส่วน
บุคคลทีช่ ดั เจนกับเรา เช่น ชื่อ หมายโทรศัพท์ และอีเมล์ รวมทังท่
้ านต้ องกาหนดรหัสผ่านสาหรับบัญชีของ
ท่าน โดยทัว่ ไปแล้ ว การให้ บริ การในรู ปแบบนี ้จะทาให้ ท่านเป็ นเจ้ าของบัญชีที่ลงทะเบียนไว้ แล้ ว ซึ่งเป็ น
บุคคลที่มีความรับผิดชอบในการชาระเงิน ทังนี
้ ้ หากท่านอนุญาตให้ บคุ คลอื่น เช่น บุคคลในครอบครัวของ
ท่านสามารถเข้ าใช้ บญ
ั ชีของท่านได้ ท่านควรจะแจ้ งให้ บุคคลเหล่านันอ่
้ านและทาความเข้ าใจนโยบาย
ความเป็ นส่วนตัวนี ้ด้ วย

ข้ อมูลที่เราจัดเก็บโดยอัตโนมัติ
4.5
เมื่อท่านเข้ าใช้ บริ การของเรา เราจะดาเนินการบันทึกข้ อมูลบางประเภทที่เกี่ยวกับตัวท่านและอุปกรณ์ของท่านโดย
อัตโนมัติ ข้ อมูลที่ถกู บันทึกทันทีนนจะแตกต่
ั้
างกันออกไปขึ ้นอยู่กบั ประเภทของการรั บบริ การและอุปกรณ์ที่ท่านใช้ เพื่อเข้ าถึง
การบริ การ และ/หรื อ ที่รับประโยชน์จากการเข้ ารับบริ การ
4.6
เราจะเก็บรวบรวมข้ อมูลเกี่ยวกับประเภทของอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ ที่ท่านใช้ ในการเข้ าถึงการบริ การของเรา ไม่ว่า
สมาร์ ทโฟนทีท่ า่ นใช้ จะเป็ นไอโฟน หรื อ ซัมซุง หรื อระบบปฏิบตั ิการรุ่นอื่นบนอุปกรณ์เหล่านัน้
4.7
เมื่อท่านเข้ ารับบริ การสื่อสารจากเรา ข้ อมูลการติดต่อสื่อสารของท่านจะถูกจัดเก็บโดยอัตโนมัติ ซึ่งรวมถึงข้ อมูล
ดังต่อไปนี ้
(ก)

หมายเลขโทรศัพท์ที่ทา่ นใช้ ในการโทรหรื อส่งข้ อความ หรื อ หมายเลขโทรศัพท์ที่โทรหรื อส่งข้ อความหาท่าน;

(ข)

วันที่และเวลาของการโทรหรื อการส่งข้ อความที่ทา่ นใช้ หรื อได้ รับ;

(ค)

ระยะเวลาของการรับสายหรื อโทรออกผ่านทางเครื อข่ายของเรา;

(ง)

ที่อยู่ของท่านในขณะที่มีการติดต่อสื่อสารเกิดขึ ้น เราจะขอกล่าวถึงรายละเอียดดังกล่าวในหัวข้ อถัดไปว่า
ด้ วยเรื่ อง “วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูลตาแหน่ ง”;
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(จ)

ข้ อมูลเกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่ใช้ เปิ ดดูเว็บของท่าน เราจะขอกล่าวถึงรายละเอียดดังกล่าวในหัวข้ อ
ถัดไปว่าด้ วยเรื่ อง “การใช้ โปรแกรมคุกกีแ้ ละเทคโนโลยีท่ คี ล้ ายคลึง”; และ

(ช)

ระดับการบริ การที่ทา่ นได้ รับจากเรา

4.8
เมื่อท่านเข้ าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราและ/หรื อเข้ ารับบริ การใดของเรา เราจะเก็บรวบรวมข้ อมูลเกี่ยวกับเครื่ องมือหรื อ
อุปกรณ์รับส่งข้ อมูลปลายทาง และข้ อมูลการเข้ าใช้ บริ การออนไลน์ของท่านผ่านทางบริ การออนไลน์ของเรา ทังนี
้ ้โดยทัว่ ไปแล้ ว
ข้ อมูลที่ถกู จัดเก็บได้ แก่ข้อมูลดังต่อไปนี ้

4.9

(ก)

หมายเลขประจาเครื่ อง (IP address) ของอุปกรณ์ หรื อเครื่ องมือรั บส่งข้ อมูลปลายทาง เช่น เครื่ อง
คอมพิวเตอร์ สว่ นบุคคล แล็ปท๊ อป หรื อ สมาร์ ทโฟน;

(ข)

ข้ อมูลเกี่ยวกับการตังค่
้ าและรุ่นของอุปกรณ์และเครื่ องมือรับส่งข้ อมูลปลายทาง;

(ค)

ข้ อมูลเครื อข่าย; และ

(ง)

รายละเอียดของวัน สถานที่ และวิธีการที่ทา่ นเข้ าใช้ บริ การ

เมื่อท่านเข้ าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา และ/หรื อ เข้ าใช้ บริ การของเรา เราอาจจัดเก็บข้ อมูลดังต่อไปนี ้
(ก)

ข้ อมูลการเข้ าสูร่ ะบบ;

(ข)

รุ่นและประเภทของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่ใช้ เปิ ดดูเว็บ;

(ค)

รุ่นและประเภทของโปรแกรมเสริ มที่ใช้ กบั โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่ใช้ เปิ ดดูเว็บ;

(ง)

ระบบการปฏิบตั ิการ และแพลตฟอร์ ม;

(จ)

ข้ อมูลเกี่ยวกับการเข้ าเยี่ยมชมของท่าน ซึ่งรวมถึงเว็บไซต์ ที่เรี ยกเข้ ามายังเว็บไซต์ของเรา เว็บเพจที่ท่าน
เยี่ยมชมบนเว็บไซต์ของเรา และเว็บไซต์อื่นๆ ทีท่ า่ นเข้ าเยี่ยมชมผ่านทางเว็บไซต์ของเรา;

(ฉ)

ข้ อมูลเกี่ยวกับการบริ การและผลิตภัณฑ์ที่ทา่ นเข้ าชมหรื อค้ นหาผ่านทางเว็บไซต์ของเรา;

(ช)

ข้ อผิดพลาดของการดาวน์โหลด; และ

(ซ)

ระยะเวลาในการเข้ าเยี่ยมชมหน้ าเว็บเพจ และพฤติกรรมในการติดต่อสือ่ สารกับเว็บเพจนัน้

4.10 ข้ อมูลที่เราเก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติเมื่อท่านใช้ งานเว็บไซต์ของเรา และ/หรื อ การบริ การออนไลน์ต่างๆของเรา จะถูก
เก็บรวบรวมไว้ ผ่านทางโปรแกรมคุกกี ้ หรื อ เทคโนโลยีอื่นที่คล้ ายคลึง กัน กรุ ณา คลิกที่น่ ี เพื่ออ่านข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ ยวกับ
เทคโนโลยีและเหตุผลและวิธีการที่เราใช้ งานโปรแกรมนี ้
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4.11 เราจะดาเนินการเก็บข้ อมูลเมื่อเราได้ มีการเชื่อมโยงการบริ การดิจิตอลของเราเข้ ากับการบริ การของบุคคลภายนอก
กล่าวคือ เมื่อท่านให้ ความยินยอมกับเราและเรารวมการบริ การของเรากับเครื อข่ายออนไลน์ตา่ งๆ เช่น Facebook, Instagram
or Twitter ทังนี
้ ้ ข้ อมูลดังกล่าวหมายถึงข้ อมูลดังต่อไปนี ้
(ก)

ข้ อมูลโดยทัว่ ไป เช่น ข้ อมูลที่ได้ กล่าวไปแล้ ว ข้ างต้ น (ซึ่งรวมถึง ข้ อมูลที่ท่านแจ้ งกับเราในขันตอนของการ
้
ลงทะเบียนสาหรับการเข้ าใช้ บริ การ ข้ อมูลที่เราเก็บ โดยอัตโนมัติ เมื่อท่านเข้ าใช้ บริ การของเรา (รวมทัง้
หมายเลขประจาเครื่ อง และข้ อมูลอื่นที่เกี่ยวกับอุปกรณ์ของท่าน) ข้ อมูลเกี่ยวกับสถานที่ที่เราได้ ทาการเก็บ
รวบรวมไว้ เมื่อท่านใช้ บริ การสถานที่ และข้ อมูลอื่นๆ ที่ท่านแจ้ งแก่เรา หรื อเป็ นข้ อมูลที่เราจัดเก็บโดยได้ รับ
ความยินยอมจากท่าน หรื อตามที่ได้ รับอนุญาตตามกฎหมายกาหนด); และ

(ข)

ข้ อมูลการให้ บริ การที่เฉพาะเจาะจงบางประเภท เช่น ข้ อมูลที่จาเป็ นที่จะทาให้ เราสามารถเชื่อมต่อ ระบบ
การลงทะเบียนดีแทคของท่านกับระบบการลงทะเบียนของบริ การของบุค คลภายนอกในรู ปแบบที่ไม่
สามารถระบุตวั ตนได้ ทังนี
้ ้ เพื่อให้ เราสามารถรวมระบบการให้ บริ การกับบริ การของบุคคลภายนอกได้

ข้ อมูลที่เราเก็บรวบรวมจากแหล่ งข้ อมูลอื่น
4.12 ในบางกรณี เราจะเก็บข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เกี่ยวข้ องกับการให้ บริ การของเราจากบุคคลภายนอก โดยเราจะ
ดาเนินการดังกล่าวนี ้ เฉพาะในกรณีที่เราได้ รับความยินยอมจากท่านหรื อเมื่อกฎหมายที่ใช้ บงั คับกาหนดหรื ออนุญาตให้ เรา
ดาเนินการดังกล่าวได้
4.13 ในกรณีที่ท่านซื ้อผลิตภัณฑ์หรื อขอรับบริ การจากเรา เราอาจเก็บรวบรวมข้ อมูลความน่าเชื่อถือทางเครดิ ตของท่าน
จากบริ ษัทตัวแทนรายงานความน่าเชื่อถือ เพื่อให้ เราสามารถพิสจู น์ตวั ตนและตัดสินใจเรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับเครดิตได้ นอกจากนี ้
เราได้ ทางานอย่างใกล้ ชิดกับบุคคลภายนอก (ซึ่งรวมถึง พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้รับจ้ างช่วง ผู้ให้ บริ การชาระเงินและการขนส่ง
เครื อข่ายการประชาสัมพันธ์ ผู้วิเคราะห์ข้อมูล ผู้จดั หาข้ อมูล ตัวแทนที่อ้างอิงทางเครดิต) และอาจได้ รับข้ อมูลของท่านจาก
บุคคลเหล่านัน้
4.14 เมื่อท่านใช้ ข้อมูลและรหัสการเข้ าระบบของสื่อสังคมออนไลน์ (Social media credential) เพื่อติดต่อสื่อสารกับหน้ า
เว็บเพจหรื อข้ อเสนอของดีแทค เราอาจเก็บข้ อมูลเกี่ยวกับโปรไฟล์ของท่านเช่น ความสนใจ จานวนยอดความนิยม และรายชื่อ
เพื่อน ทังนี
้ ้ ท่านสามารถควบคุมการจัดเก็บข้ อมูลนี ้ผ่านทางตัวเลือกที่ผ้ ใู ห้ บริ การเครื อข่ายทางสังคมของท่านจัดทาไว้ ในบัญชี
ผู้ใช้ ของท่านได้
4.15 เราอาจรวมข้ อมูลส่วนบุคคลที่จดั เก็บจากแหล่งข้ อมูลอื่นกับข้ อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ ให้ ไว้ กบั เราและข้ อมูลเกี่ยวกับ
ท่านที่เราได้ เก็บรวบรวมไว้ โดยอัตโนมัติได้
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5.

วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูลตาแหน่ ง

5.1

เราเก็บข้ อมูลเกี่ยวกับตาแหน่งของท่านในกรณีดงั ต่อไปนี ้
(ก)

(ข)

6.

เมื่อท่านใช้ บริ การโทรคมนาคมของเรา กล่าวคือ เราเก็บ Cell ID ซึง่ เป็ นข้ อมูลส่วนหนึ่งของข้ อมูลที่เกี่ยวกับ
ตาแหน่งของอุปกรณ์ ของท่านบนระบบเครื อข่ายของเรา ซึ่งบ่งบอกถึงตาแหน่งทางภูมิศาสตร์ ของท่าน
โดยประมาณ ทังนี
้ ้ เราจาเป็ นต้ องทราบตาแหน่งของท่านเพื่อให้ เราสามารถจัดส่งบริ การโทรคมนาคมให้ แก่
ท่านได้
เมื่อท่านใช้ บริ การบ่งบอกตาแหน่งของเราหรื อได้ รับข้ อเสนอเสนอให้ ใช้ บริ การบ่งบอกตาแหน่ง และท่านได้
ให้ ความยินยอมแก่เราในการเข้ าถึงตาแหน่งของท่านสาหรับวัตถุประสงค์ดงั กล่าว เราอาจใช้ Cell ID และ/
หรื อ ข้ อมูลตาแหน่งที่ประมวลผลโดย Global Positioning System (GPS) อ้ างอิงจากบริ การหรื อข้ อเสนอ
ทางตาแหน่งที่ทา่ นใช้ และสถานที่ของท่านบนเครื อข่ายของเรา โดย GPS จะเปิ ดเผยข้ อมูลที่มีความแม่นยา
มากขึน้ เกี่ ยวกับตาแหน่งทางภูมิศาสตร์ ของอุปกรณ์ ของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ ที่กล่าวมานี ้ เราอาจใช้
เทคนิค geo-fencing เพื่อระบุตาแหน่งเมื่ออุปกรณ์ของท่านเข้ าสูพ่ ื ้นที่ที่กาหนดได้

การใช้ ข้อมูลส่ วนบุคคล

6.1
เราใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อให้ บริ การแก่ท่าน รวมถึงเพื่อส่งเสริ มและพัฒนาการให้ บริ การเพื่อให้ บริ การมี
ความเฉพาะเจาะจงและเหมาะสมกับท่านมากขึ ้นและจัดส่งข้ อมูลเกี่ยวกับการบริ การของเราให้ แก่ทา่ น
6.2
เราอาจประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อแจ้ งให้ ท่านทราบในการข่าวสารและข้ อเสนอที่น่าสนใจเป็ นครัง้
คราว ดังที่จะกล่าวต่อไปในหัวข้ อ “การใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด”
6.3

นอกจากนี ้ เราใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อ :
(ก)
(ข)
(ค)
(ง)

บริ หารความสัมพันธ์กบั ลูกค้ าระหว่างกัน จัดการและเติมเต็มความต้ องการของท่าน รวมถึงส่งหนังสือแจ้ ง
ค่าบริ การและใบสัง่ ซื ้อสินค้ า และเรี ยกเก็บเงินจากการให้ บริ การของเรา
ติดต่อกับ ท่า นเกี่ ยวกับบริ การที่เราจัดให้ แก่ท่า น รวมถึงส่งการแจ้ งเตือนเกี่ ยวกับ การซือ้ และเกี่ ยวกับ
ข้ อผิดพลาดที่เกิดขึ ้นเกี่ยวกับการให้ บริ การ และตอบกลับข้ อสงสัยและผลตอบรับของท่าน
ปรับเปลีย่ นการให้ บริ การให้ สอดคล้ องกับอายุของท่าน รวมถึงการปรับระดับการควบคุมโดยผู้ปกครอง
ให้ คาอธิ บายโดยรวมเกี่ ยวกับบริ การและการบริ การบางส่วนที่ท่านได้ ใช้ หรื ออยู่ในระหว่างการใช้ บริ การ
และแจ้ งท่านให้ ทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในบริ การของเราและข้ อตกลงการให้ บริ การ แจ้ งเตือน
เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ที่ทา่ นน่าจะพึงพอใจในบริ การของเรา และให้ คาแนะนาแก่ท่านในการใช้ บริ การของ
เราเพื่อทาให้ ทา่ นมัน่ ใจว่าท่านได้ รับประโยชน์สงู สุด
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(จ)
(ฉ)

(ช)

(ซ)
(ฌ)
(ญ)
(ฎ)
(ฏ)
(ฐ)
(ฑ)

(ฒ)

(ณ)

ทาให้ การบริ การและการติดต่อสือ่ สารของเรามีความเหมาะสมกับท่านมากยิง่ ขึ ้น รวมไปถึงการสร้ างประวัติ
ลูกค้ า การนาเสนอเนื ้อหาและข้ อเสนอแนะที่เหมาะสมให้ แก่ทา่ น
ตรวจตราและบันทึกการติดต่อสื่อสารของเรา และใช้ ข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ในการฝึ กอบรม การ
รับรองคุณภาพ บันทึกข้ อมูลเกี่ยวกับสินค้ าและบริ การที่ทา่ นสัง่ จากเรา หรื อปรึกษาหารื อเกี่ยวกับสินค้ าหรื อ
การบริ การที่ทา่ นได้ รับจากเรา
บริ หารจัดการบริ การของเราเพื่อการบริ หารงานภายใน รวมถึงการแก้ ไขปั ญหา จัดการเครื อข่าย และการหา
รูปแบบที่เหมาะกับเครื อข่าย เพื่อให้ เราสามารถทาให้ ทา่ นและลูกค้ าคนอื่นๆ ของเรา ได้ รับประสบการณ์ที่ดี
ยิ่งขึ ้น
ทาให้ ทา่ นมัน่ ใจว่าเนื ้อหาจากเว็บไซต์ของเราแสดงผลอย่างเต็มประสิทธิภาพที่สดุ สาหรับ ท่านและอุปกรณ์
ของท่าน เพื่อที่ทา่ นจะสามารถใช้ บริ การที่ทา่ นสมัครรับบริ การได้ อย่างเต็มประสิทธิภาพ
ตรวจสอบและทาความเข้ า ใจถึงประสิทธิ ภาพของการโฆษณาที่เราให้ บริ การแก่ ท่าน และบริ การอื่น ๆ
รวมถึงการส่งโฆษณาที่เหมาะสมให้ แก่ทา่ น
ให้ คาแนะนาและข้ อเสนอแก่ทา่ นรวมถึงผู้ใช้ ทา่ นอื่น สาหรับบริ การของเราที่เกี่ยวกับสินค้ าหรื อบริ การที่ทา่ น
หรื อพวกเขาอาจสนใจ
ป้องกัน และเก็ บ รั ก ษาการให้ บ ริ ก ารและเครื อข่า ยของเราให้ ป ลอดภัย และเพื่อ ให้ เกิ ด มั่นใจในความ
ปลอดภัยของท่านและพนักงานของเรา
ตรวจสอบ ป้องกัน หรื อ ดาเนินการต่อการกระทาความผิดและการละเมิดข้ อตกลงการให้ บริ การของเรา
และ/หรื อกฎหมายที่บงั คับใช้
เพื่อให้ ได้ มาตรฐานตามกฎหมายและข้ อบังคับที่กาหนด
เพื่อสร้ างข้ อมูลสถิติเกี่ยวกับการขาย การให้ บริ การ ลูกค้ า การจราจรทางเครื อข่าย และแบบตาแหน่งของ
เรา ซึง่ เราอาจส่งข้ อมูลดังกล่าวให้ แก่บคุ คลภายนอกต่อไป ทังนี
้ ้ ข้ อมูลสถิติดงั กล่าวไม่รวมข้ อมูลที่สามารถ
บ่งบอกถึงท่านได้ ด้วยวิธีการใช้ เครื่ องมือที่อาจใช้ ไม่วา่ โดยเราหรื อโดยบุคคลอื่น
เพื่อสืบค้ น ดูแล และวิเคราะห์การใช้ งานของลูกค้ าบนเครื อข่ายและบริ การของเราโดยวิธีปกปิ ดหรื อโดย
ส่วนตัว เพื่อที่จะระบุถึงแนวโน้ มทัว่ ไป ปรั บปรุ งความเข้ าใจต่อพฤติกรรมของลูกค้ าของเราให้ ดีขึ ้น และ
ร่ วมกับผู้อื่นเพื่อพัฒนาบริ การใหม่ๆ ให้ แก่ ลูกค้ าของเรา และทาให้ บริ การที่เราเสนอให้ แก่ ท่านมีความ
เหมาะสมเฉพาะเจาะจงกับท่านมากขึ ้น
ทาการตรวจสอบเครดิตเพื่อประเมินคาขอของท่านสาหรับสัญญาเกี่ยวกับบริ การทางโทรคมนาคม

6.4
ในหลายกรณี เรารวบรวมและ/หรื อปิ ดบังข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านซึง่ อยูใ่ นรูปแบบที่ไม่สามารถระบุตวั ท่านได้ เราจะ
ประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ได้ เปิ ดเผยถึงตัวท่านสาหรับการดาเนินการหลายวัตถุประสงค์ ซึง่ รวมถึง การวิจยั และเพื่อช่วย
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ให้ เราสามารถเข้ าใจลูกค้ ารวมถึงวิธีการที่ลกู ค้ าใช้ บริ การของเราเพื่อให้ เราสามารถพัฒนาปรับปรุ งการให้ บริ การของเราและ
มอบประสบการณ์ที่ดีขึ ้นแก่ลกู ค้ าหรื อสร้ างบริ การรูปแบบใหม่ๆ ขึ ้นมาให้ แก่ลกู ค้ า
7.

การแบ่ งปั นและเปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนบุคคลของท่ าน

7.1
เราอาจแบ่งปั นข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ แก่บริ ษัทย่อยเพื่อให้ บริ ษัทดังกล่าวประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคลเพื่อ
วัตถุประสงค์ซึ่งระบุไว้ ในข้ อ “การใช้ ข้อมูลส่ วนบุคคล” ข้ างต้ น บริ ษัทย่อยอาจประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวด้ วย
ตนเองหรื อในนามของเราก็ได้ และบริ ษัทดังกล่าวจะประมวลผลข้ อมูลโดยสอดคล้ องกับ นโยบายความเป็ นส่วนตัวและตาม
กฎหมายที่บงั คับใช้
7.2
เรามีพนั ธมิตรทางธุรกิจและผู้ให้ บริ การสาหรับเป้าหมายทางธุรกิจที่หลากหลาย เช่น ช่วยเราในการเสนอ การจัดหา
การแจ้ งหนี ้ การซ่อมแซม และการปรับปรุ งการให้ บริ การของเรา ในกรณีดงั กล่าว จึงเป็ นการจาเป็ นที่ต้องเปิ ดเผยข้ อมูลส่วน
บุคคลของท่านให้ แก่ผ้ อู ื่นเพื่อการปฏิบตั ิการตามวัตถุประสงค์ โดยเราจะแบ่งปั นข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ แก่บคุ คลภายนอก
เมื่อ:
(ก)
(ข)

(ค)
(ง)
(จ)
(ฉ)

(ช)

เป็ นกรณี ที่จาเป็ นที่ต้องให้ บุคคลภายนอก ตัวแทน หรื อผู้ให้ บริ การอื่น สนับสนุนหรื อขยายขอบเขตการ
ให้ บริ การเพื่อให้ เราสามารถให้ บริ การแก่ทา่ นได้ ดียิ่งขึ ้น
เราร่วมงานกับผู้ให้ บริ การหรื อผู้ประมวลผลข้ อมูลอื่นที่ประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านในนามของเรา
และตามคาแนะนาของเรา ในกรณีดงั กล่าว เราจะดาเนินการเพื่อให้ ทา่ นมัน่ ใจว่าข้ อมูลส่วนบุคคลของท่าน
ได้ รับการป้องกันเป็ นอย่างดี และบุคคลภายนอกที่เราแบ่งปั นข้ อมูลให้ จะใช้ ข้อมูลตามคาแนะนาของเรา
และจะไม่ใช้ ข้อมูลดังกล่าวนันเพื
้ ่อประโยชน์ของตนเอง
เราแบ่งปั นข้ อมูลกับบุคคลภายนอกซึ่งให้ บริ การ (เช่น สื่อสังคมออนไลน์ ) ที่ท่านได้ เลือกให้ เชื่อมต่อกับ
บริ การของเรา ในขอบเขตที่จาเป็ นสาหรับการใช้ บริ การเหล่านัน้
ท่านร้ องขอให้ เราแบ่งปั นข้ อมูลให้ แก่บุคคลภายนอกโดยเป็ นไปตามที่กาหนดไว้ ในนโยบายความเป็ น
ส่วนตัว
ท่านตกลงให้ ความยินยอมแก่เราในการแบ่งปั นข้ อมูลส่วนบุคคลของท่าน
กฎหมายกาหนดให้ เราหรื ออนุญาตให้ เราเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ เช่น ในกรณีที่ต้องปกป้อง
ท่าน เรา หรื อบุคคลอื่น จากความเสีย หายหรื ออันตราย หรื อ เราถูก กาหนดโดยหมาย ค าสั่งศาล หรื อ
ข้ อกาหนดหรื อข้ อบังคับทางกฎหมายอื่นๆ ให้ เปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ แก่ผ้ บู งั คับใช้ กฎหมาย
ศาล หรื อผู้มีอานาจอื่น
หากเราตัดสินใจจะขาย ซื ้อ ควบรวมกิจการ หรื อปรับโครงสร้ างบริ ษัท เราอาจแบ่งปั นข้ อมูลส่วนบุคคลของ
ท่านให้ แก่ผ้ ซู ื ้อ ผู้ขาย หรื อหุ้นส่วนและที่ปรึกษาของบุคคลเหล่านัน้
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7.3
ในบางประเทศที่เราให้ บริ การโทรคมนาคม เราถูกกาหนดให้ แสดงข้ อมูล รวมถึง ชื่อ วันเกิด ที่อยู่ และหมายเลข
โทรศัพท์ของท่านต่อบริ การสอบถามข้ อมูล (directory inquiry services) เว้ นแต่ท่านได้ แจ้ งความประสงค์กบั เราว่าท่านไม่
ต้ องการให้ เราเปิ ดเผยข้ อมูลนัน้
7.4
เมื่อเราเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราจะดาเนินการเพื่อทาให้ ท่านมัน่ ใจว่าผู้ที่รับข้ อมูลไปจะปกป้องข้ อมูล
ความเป็ นส่วนตัวของท่าน เก็บข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ อย่างปลอดภัย และประมวลผลข้ อมูลดังกล่าวตามที่กฎหมาย
กาหนด โดยวิธีการดังกล่าวอาจรวมถึงการเข้ าทาสัญญาที่เหมาะสมกับบุคคลภายนอก
7.5

เราจะไม่ขายข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราครอบครองให้ แก่บคุ คลภายนอกโดยไม่ได้ รับความยินยอมจากท่าน

8.

การใช้ ข้อมูลส่ วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ ทางการตลาด

8.1 เราต้ องการจะเพิ่มสิทธิประโยชน์ทที่ ่านจะได้ รับจากการเป็ นลูกค้ าของดีแทค และให้ ท่านได้ พบกับข้ อมูลที่เหมาะสม
กับท่านเกี่ยวกับสินค้ าและบริ การมากยิ่งขึ ้น ดังนัน้ ด้ วยความยินยอมของท่าน เราและผู้ที่ได้ รับความยินยอมอาจใช้ ข้อมูลส่วน
บุคคลของท่านเพื่อประชาสัมพันธ์ถึงสินค้ าและบริ การที่ท่านสนใจและพึงพอใจ ท่านมีทางเลือกและสามารถควบคุมการที่เรา
จะใช้ ข้อมูลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดได้ ในกรณีนี ้หมายความว่า เราจะขอความยินยอมจากท่านก่อนใช้ ข้อมูล
ส่วนบุคคลนันๆ
้ เมื่อกฎหมายกาหนดไว้ ให้ กระทาการดังกล่าวได้ ทังนี
้ ้ ท่านสามารถปฏิเสธการกระทาดังกล่าวของดีแทคได้
8.2
ทังนี
้ ้ หากท่านปฏิเสธ เราจะหยุดส่งข้ อมูลข่าวสารทางการตลาดแก่ทา่ น แต่เราจะยังคงส่งข้ อมูลที่เกี่ยวกับการบริ การ
ที่เราให้ บริ การแก่ทา่ นอยู่
9.

การใช้ โปรแกรมคุกกีแ้ ละเทคโนโลยีท่ คี ล้ ายคลึงกัน

9.1
เราเก็บข้ อมูลโดยอัตโนมัติจากการใช้ โปรแกรมคุกกี ้ เครื่ องบ่งบอกตาแหน่ง (web beacons หรื อเรี ยกว่า clear gifs
หรื อ pixel tags) และเทคโนโลยีอื่นที่คล้ ายคลึงกัน
โปรแกรมคุกกี ้
9.2
คุกกี ้เป็ นไฟล์ข้อความขนาดเล็ก ประกอบด้ วยข้ อมูลขนาดเล็กที่เว็บไซต์สามารถส่งมาที่ โปรแกรมที่ใช้ เปิ ดเว็บไซต์ของ
ท่านได้ ซึง่ ภายหลังอาจถูกจัดเก็บในคอมพิวเตอร์ ของท่านโดยไม่ระบุชื่อ เพื่อระบุคอมพิวเตอร์ ของท่าน โดยมิได้ ระบุว่าท่านคือ
ใคร
9.3
เว็บไซต์ของเราใช้ คกุ กี ้เพื่อปรับปรุ งการให้ บริ การเมื่อท่านเข้ าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา และเพื่อจัดเก็บข้ อมูลเกี่ยวกับ
รู ปแบบการใช้ งานและความสนใจของท่าน เพื่อที่เราจะแสดงโฆษณาบนอินเตอร์ เน็ตที่ เหมาะสมกับความสนใจของท่านเมื่อ
ท่านกลับมาเยี่ยมชมเว็บไซต์ โดยท่านสามารถตังค่
้ าโปรแกรมของท่านที่จะแจ้ งเตือนท่านก่อนที่จะรับคุกกี ้ได้ ซึ่งจะเพิ่มโอกาส
ให้ ทา่ นตัดสินใจว่าจะใช้ งานคุกกี ้หรื อไม่ อีกทังท่
้ านยังสามารถตังค่
้ าโปรแกรมของท่านในการปิ ดการใช้ คกุ กี ้ แต่อย่างไรก็ตาม
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หากท่า นท าเช่ น นัน้ เว็ บ ไซต์ ข องเราอาจท างานได้ อย่า งไม่ส มบูร ณ์ ทัง้ นี ้ เราใช้ คุก กี แ้ ละเทคโนโลยี ที่ ใ กล้ เ คี ย งสาหรั บ
วัตถุประสงค์เพื่อการวิเคราะห์และการโฆษณา
9.4
ประเภทของคุกกี ้ส่วนใหญ่ รวมถึงคุกกี ้ที่เราใช้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการโฆษณา ท่านมีสิทธิที่จะแจ้ งให้ เราทราบหาก
ท่านไม่ต้องการที่จะใช้ เมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา หากท่านเลือกปฏิเสธที่จะใช้ คกุ กี ้ที่เราใช้ สาหรับวัตถุประสงค์เพื่อการ
โฆษณา เราจะหยุดการใช้ คุกกี น้ นั ้ แต่ทงนี
ั ้ ไ้ ม่ได้ หมายความว่า ท่านจะไม่เห็นโฆษณาเมื่อ ท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ ของเรา แต่
หมายความเพียงว่าโฆษณาที่ทา่ นเห็นอาจจะไม่ตรงกับความสนใจของท่าน
9.5
สาหรับข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ งานคุกกี ้ และวิธีการปิ ดการใช้ งาน กรุ ณาอ่าน ประกาศการใช้ คุกกี ้ ซึ่งท่าน
สามารถดูเกี่ยวกับคุกกี ้เพิ่มเติมได้ ใน www.aboutcookies.org
Pixel tags
9.6
Pixel tags หรื อรู้จกั ในชื่อ clear gif หรื อ เครื่ องบ่งบอกตาแหน่ง (web beacons) เป็ นสิง่ ที่มองไม่เห็นซึง่ เราจะวางอยู่
บนหน้ าเว็บไซต์ ของเรา เมื่อ ท่านเข้ าถึงหน้ าเว็บไซต์ เหล่านี ้ Pixel tags จะสร้ างการเตือนของการเข้ าเยี่ยมชมในครั ง้ นัน้
โดยทัว่ ไป Pixel tags จะทางานร่วมกับคุกกี ้และเก็บข้ อมูลเมื่อคอมพิวเตอร์ เข้ าเยี่ยมชมในหน้ านัน้ หากท่านปิ ดการใช้ งานคุกกี ้
Pixel tags จะยังคงตรวจจับการเข้ าถึงเว็บไซต์แบบไม่ระบุตวั ตนได้
9.7
Smart pixel เป็ นแฟ้ มภาพขนาดเล็กบรรจุตวั วิเคราะห์พิเศษซึง่ ฝั งอยูภ่ ายในอีเมล์ โดยเราอาจใช้ Smart pixel ในการ
โฆษณาหรื อส่งข่าว ซึง่ จะแกะรอยว่าอีเมล์ดงั กล่าวได้ ถกู เปิ ดอย่างเรี ยบร้ อยและเก็บข้ อมูลบางส่วนเกี่ ยวกับกิจกรรมของผู้รับได้
ซึง่ ผู้ใช้ ที่ตงค่
ั ้ าอีเมล์ให้ ปฏิเสธการดาวน์โหลดภาพที่ได้ รับโดยอัตโนมัติจะไม่ได้ รับ Smart pixel เว้ นแต่พวกเขาจะกดดาวน์โหลด
ภาพในอีเมล์นนเอง
ั ้ (ผู้ใช้ อีเมล์สว่ นมากตังค่
้ าเริ่ มต้ นในการปฏิเสธการดาวน์โหลดภาพโดยอัตโนมัติ)
10

ระยะเวลาสาหรั บการจัดเก็บข้ อมูลส่ วนบุคคลของท่ าน

10.1 เราจะไม่เก็บข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านเกินกว่าระยะเวลาที่จาเป็ นตามวัตถุประสงค์ที่ได้ จดั เก็บ ยกเว้ นในกรณีที่เราถูก
กฎหมายกาหนดให้ เก็บข้ อมูลดังกล่าวในระยะเวลาที่นานกว่านัน้
11

การป้องกันข้ อมูลส่ วนบุคคลของท่ าน

11.1 ดีแทคมีพนักงานผู้ดูแลข้ อมูลส่วนบุคคลซึ่งทาหน้ าที่เพื่อให้ มนั่ ใจว่าการประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านจะ
เป็ นไปตามนโยบายความเป็ นส่วนตัวและตามกฎหมายที่ใช้ บงั คับ
11.2 เราได้ จัดเตรี ยมวิธีการทางเทคนิคและวิธีการรักษาความปลอดภัยขององค์กรที่เหมาะสม เพื่อป้องกันข้ อมูลส่วน
บุคคลของท่านจากการเข้ าถึง การจัดเก็บ การใช้ การเปิ ดเผย การทาซ ้า การเปลีย่ นแปลง และการทาลายโดยไม่มีอานาจ โดย
ทีมผู้รักษาความปลอดภัยที่ชานาญการเป็ นพิเศษจะทาการตรวจทานระบบการรักษาความปลอดภัยอย่างเป็ นประจา
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11.3 เมื่อเราใช้ ผ้ ใู ห้ บริ การหรื อผู้ประมวลผลข้ อมูลอื่น ประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคลในนามของเรา เราได้ กาหนดให้ บคุ คล
เหล่านันท
้ าตามคาแนะนาของเรา และใช้ วิธีการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมเพื่อป้องกันข้ อมูลส่วนบุคคลที่ ประมวลผลใน
นามของเรา
11.4 เมื่อท่านเข้ าสูร่ ะบบบัญชีของท่านเพื่อที่จะใช้ บริ การของเราด้ วยหมายเลขโทรศัพท์ หรื อชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน ข้ อมูล
ทังหมดจะถู
้
กเข้ ารหัสโดยการใช้ โปรโตคอลการเข้ ารหัส (cryptographic protocols) ซึ่งออกแบบมาเพื่อรักษาความปลอดภัย
ในการติดต่อสื่อสาร เช่นการเข้ ารหัส Transport Layer Security (TLS) และ Secure Socket Layer (SSL) เราใช้ โปรโตคอล
การเข้ ารหัสดังกล่าวในทุกหน้ าเว็บไซต์ที่เราเก็บข้ อมูลส่วนบุคคลบนเว็บไซต์ของเรา ซึ่งการจะทารายการซื ้อจากหน้ าเว็บ ไซต์
ดังกล่าว ท่านต้ องใช้ โปรแกรมเปิ ดเว็บไซต์ที่ใช้ TLS หรื อ SSL ได้ เช่น Internet Explorer, Safari Firefox หรื อ Chrome เพื่อจะ
ทาให้ มนั่ ใจว่าข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกเก็บรักษาอย่างเป็ นความลับ และได้ รับการคุ้มครองขณะที่สง่ ผ่านบนอินเตอร์ เน็ต
11.5 หากท่านมีชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านเพื่อเข้ าใช้ บริ การของเรา ท่านมีหน้ าที่ที่จะเก็บรักษาข้ อมูลดังกล่าวให้ ปลอดภัยและ
เป็ นความลับ เพื่อที่จะป้องกันบัญชีของท่านจากผู้อื่นที่ไม่มีอานาจ หากท่านเข้ าสูร่ ะบบแล้ วไม่มีการใช้ งานเราจะทาการนาท่าน
ออกจากระบบโดยอัตโนมัติ
12.

การส่ งออกข้ อมูล

12.1 ในกรณีที่เราโอนข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศที่อยู่นอกประเทศที่ท่านใช้ บริ การของเราโดยปกติและ
นอกประเทศไทย กรณีดงั กล่าวจะต้ องดาเนินการให้ เป็ นไปตามนิยามกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
13.

สิทธิของท่ าน

13.1 ท่านมีสทิ ธิในข้ อมูลส่วนบุคคลที่เราได้ ควบคุมไว้ โดยเราได้ จดั ให้ มีมาตรการและกระบวนการที่ทาให้ ท่านสามารถใช้
สิทธิของท่านได้ และทาให้ มนั่ ใจว่าเราสามารถตอบความต้ องการของท่านเกี่ยวกับข้ อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรักษาไว้ ได้
13.2 เราจะจัดให้ ทา่ นสามารถเข้ าถึงข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราได้ ควบคุมไว้ ตามที่กฎหมายกาหนด ทังนี
้ ้ ในกรณีที่ไม่มี
กฎเกณฑ์ดงั กล่าว เราจะใช้ วิธีการทางเทคนิคที่เป็ นไปได้ เพื่อที่จะทาให้ ทา่ นสามารถเข้ าถึงข้ อมูลส่วนบุคคลที่เราควบคุมไว้ ตาม
ความเหมาะสมและสมเหตุสมผล หากท่านต้ องการเข้ าถึงข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราควบคุมไว้ โดยการขอรับสาเนา กรุ ณา
ติดต่อเราที่หมายเลข 1678 ทังนี
้ ้ ก่อนที่เราจะตอบรับตามคาขอ เราอาจสอบถามข้ อมูลของท่านเพื่อระบุตวั ตนและขอข้ อมูล
อื่นๆ ที่เกี่ยวกับคาขอ โดยเราจะตอบกลับคาขอภายในระยะเวลาอันสมควร และภายในระยะเวลาที่กฎหมายที่ใช้ บงั คับกาหนด
13.3 นอกจากนี ้ ท่านสามารถเข้ าถึงข้ อมูลส่วนบุคคลส่วนใหญ่ที่ ท่านได้ ส่งให้ เราทางบัญชีออนไลน์ได้ ตลอดเวลาเพื่อทา
สาเนา และแก้ ไขเพิ่มเติม ดัดแปลง หรื อลบข้ อมูลที่ไม่ถกู ต้ อง นอกจากนี ้ ท่านสามารถปิ ดบัญชีของท่านทังหมดได้
้
อีกด้ วย
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13.4 เราจะดาเนินการอย่างดีที่สดุ เพื่อทาให้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราได้ ควบคุมไว้ มีความถูกต้ อง ครบถ้ วน และ
แม่นยา อย่างไรก็ตาม เป็ นหน้ าที่ของท่านที่จะรับรองว่าข้ อมูลของท่านถูกต้ อง แม่นยา และครบถ้ วน และปรับปรุ งข้ อมูลใน
บัญชีออนไลน์ของท่านให้ เป็ นปั จจุบนั
14.

ข้ อมูลเกี่ยวกับเด็ก

14.1 ตามกฎทัว่ ไปของเรา บริ การของเราไม่ใช่บริ การแก่เด็ก ที่มีอายุต่ากว่า 13 ปี และโดยปกติแล้ วเราไม่มีเจตนาจะเก็บ
ข้ อมูลส่วนบุคคลจากเด็กที่มีอายุต่ากว่า 13 ปี ดังนัน้ หากมีเหตุทาให้ เราเชื่อได้ วา่ มีการเก็บข้ อมูลของเด็กที่มีอายุต่ากว่า 13 ปี
ซึง่ เราไม่ควรเก็บข้ อมูลดังกล่าว เราจะดาเนินการลบข้ อมูลดังกล่าวโดยทันที เว้ นแต่จะมีกฎหมายกาหนดไว้ เป็ นอย่างอื่นให้ เรา
ยังคงเก็บข้ อมูลเหล่านัน้
14.2 แต่อย่างไรก็ตาม การให้ บริ การของเราบางประเภทถูกออกแบบมาเพื่อรองรับผู้ใช้ บริ การที่มีอายุต่ากว่า 13 ปี ดังนัน้
เราจะแจ้ งให้ ทา่ นทราบเกี่ยวกับการบริ การเหล่านี ้และเงื่อนไขที่ใช้ บงั คับกับการบริ การเหล่านี ้อย่างชัดเจนถึงวิธีการดาเนินการ
ของเราในการปกป้องข้ อมูลที่เกี่ยวข้ อง รวมทังเพื
้ ่อให้ เกิดความมัน่ ใจว่าบริ การเหล่านี ้เป็ นไปตามแนวทางหลักของเรา
15.

การเชื่อมโยงเว็บไซต์ และการบริการอื่นๆ

15.1 เว็บไซต์ของเราประกอบไปด้ วยลิงค์ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก และการบริ การดิจิตอลบางประเภท
ของเรายังทาให้ ทา่ นสามารถเข้ าถึงการบริ การของบุคคลภายนอกได้ (เช่น สือ่ สังคมออนไลน์)
15.2 เราไม่มีอานาจควบคุมบริ การหรื อเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกในการประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคลของท่าน นอกจากนี ้
เราไม่ตรวจทานเว็บไซต์และการให้ บริ การของบุคคลภายนอก และเราไม่มีสว่ นในความรับผิดชอบใดๆ ในเว็บไซต์หรื อจากการ
ให้ บริ การของเว็บไซต์เหล่านัน้ หรื อวิธีปฏิบตั ิที่เกี่ยวกับความเป็ นส่วนตัว กรุ ณาอ่านและทาความเข้ าใจนโยบายความเป็ น
ส่วนตัวของเว็บไซต์และการให้ บริ การของบุคคลภายนอกที่ทา่ นเข้ าเยี่ยมชมเว็บไซต์หรื อเข้ ารับบริ การดังกล่าวทุกครัง้
16.

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็ นส่ วนตัว

16.1 นโยบายความเป็ นส่วนตัวนีถ้ ูกปรับปรุ งล่าสุดเมื่อ [เดือนมิถนุ ายน 2559] โดยนโยบายความเป็ นส่วนตัวอาจมีการ
เปลีย่ นแปลงได้ เป็ นระยะๆ ซึง่ เราจะประกาศให้ ทา่ นทราบผ่านทางหน้ าแรกของเว็บไซต์ของเราเป็ นเวลา 30 วัน ทังนี
้ ้ หากท่าน
ใช้ บริ การของเราอย่างต่อเนื่องภายหลังระยะเวลาดังกล่าว ถือว่าท่านได้ ตกลงนโยบายความเป็ นส่วนตัวของเราแล้ ว
16.2 เมื่อเราเห็นว่ามีความเหมาะสมและในกรณีที่เราเปลีย่ นแปลงนโยบายความเป็ นส่วนตัวในส่วนที่เป็ นสาระสาคัญ เรา
จะแจ้ งให้ ทา่ นทราบผ่านทางอีเมล์ หรื อ ข้ อความ เพื่อแจ้ งให้ ทา่ นทราบว่านโยบายความเป็ นส่วนตัวได้ ถกู ปรับปรุงเปลีย่ นแปลง
16.3 ในกรณีที่เราแก้ ไขเปลีย่ นแปลงนโยบายความเป็ นส่วนตัวในส่วนที่เป็ นสาระสาคัญและท่านไม่ตกลงยอมรับการแก้ ไข
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว ท่านมีระยะเวลา 30 วันเพื่อยกเลิกการรับบริ การโดยไม่มีค่าใช้ จ่ายในการบอกเลิกสัญญา หากท่านไม่
แจ้ งการยกเลิกการใช้ บริ การภายใน 30 วันโดยยังคงใช้ บริ การของเราต่อไป จะถือว่า ท่านยอมรับการใช้ นโยบายความเป็ น
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ส่วนตัวที่ถกู แก้ ไขนี ้ กรณีดงั กล่าวจะชีแ้ จงให้ ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงในส่วนที่เป็ นสาระสาคัญ ทางอีเมล์หรื อข้ อความ
ต่อไป
17.

คาถามเกี่ยวกับนโยบายความเป็ นส่ วนตัว

หากท่านมีคาถาม ข้ อสงสัย หรื อข้ อร้ องเรี ยนเกี่ยวกับนโยบายความเป็ นส่วนตัวนี ้ หรื อการจัดการดูแลข้ อมูลของท่าน ท่าน
สามารถติดต่อมายังเราได้ ที่ หมายเลข 1678 หรื อ ทางไปรษณี ย์ ที่พนักงานที่ดูแลข้ อมูลส่วนบุคคล (ฝ่ ายกฎหมาย) บริ ษัท
โทเทิ่ ล แอ็ ค เซ็ ส คอมมู นิ เ คชั่ น จ ากั ด (มหาชน) ซึ่ ง ตัง้ อยู่ ที่ เ ลขที่ 319 อาคารจามจุ รี ส แควร์ ถนนพญาไท ปทุ ม วัน
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10330
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ประกาศเกี่ยวกับคุกกี ้
ตารางข้ างล่างนี ้จะแสดงการใช้ คกุ กีท้ ุกประเภทในแต่ละเว็บไซต์โดยสมบูรณ์ แบบ ตารางนี ้จึงถือเป็ นข้ อสันนิษฐาน เบื ้องต้ น
เกี่ ยวกับ การตรวจสอบคุกกี ข้ องแต่ละเว็บไซต์ ดีแทคและเว็บไซต์ อื่นๆ มีการใช้ คุกกี ท้ ี่แตกต่างกันออกไป ตารางนีจ้ ึงอาจ
แตกต่างกันออกไปในแต่ละเว็บไซต์เช่นกัน
ประเภทของคุกกี ้

ชื่อของคุกกี ้

คุกกีท้ ่ จี าเป็ นอย่ างเคร่ งครัด (Strictly Necessary
Cookies) คุกกี ้ประเภทนี ้จาเป็ นสาหรับท่านในการเข้ าใช้
บริ การที่มีอยูผ่ า่ นทางเว็บไซต์นี ้ได้ และเพื่อใช้ Feature
บางอย่าง เช่น การเข้ าถึงพื ้นทีค่ วามปลอดภัย หากไม่มี
การให้ บริ การของคุกกี ้นี ้จะทาให้ ทา่ นไม่สามารถเข้ าใช้
บริ การที่ทา่ นต้ องการได้ เช่น ตะกร้ าสัง่ ซื ้อสินค้ า หรื อ
หน้ าบัญชีผ้ ใู ช้ ที่มีการรักษาความปลอดภัยของลูกค้ า
คุกกีส้ าหรับการทางาน (Functionality cookies) คุกกี ้
ประเภทนี ้จะบันทึกข้ อมูลเกี่ยวกับตัวเลือกที่ทา่ นได้ ทา
รายการไว้ พร้ อมทังท
้ าให้ เราสามารถปรับเว็บไซต์ให้ เข้ า
กับลักษณะการใช้ งานของท่าน คุกกี ้ประเภทนี ้จึง
ดาเนินการในลักษณะทีว่ า่ หากท่านได้ เข้ าใช้ หรื อกลับเข้ า
สูก่ ารบริ การของเรา เราจะสามารถให้ บริ การท่านได้
ตามที่ทา่ นต้ องการ ตัวอย่างเช่น
-

-

-

ผู้ให้ บริการ หน้ าที่

วิธีในการป้องกันคุกกี ้

-

ไม่สามารถดาเนินการได้
เนื่องจากคุกกี ้ประเภทนี ้เป็ น
คุกกี ้ที่มคี วามจาเป็ นอย่าง
มากสาหรับการทางานของ
เว็บไซต์ จึงไม่สามารถลบ
หรื อป้องกันการทางานได้

-

ถ้ าท่านทาให้ คกุ กี ้ประเภทนี ้
ไม่สามารถทางานได้ การ
ทางานบางอย่างบนเว็บไซต์
อาจไม่ปรากฏ หรื อ อาจไม่
สามารถดาเนินการได้ ตามที่
ท่านต้ องการ

บันทึกสถานที่ที่ทา่ นต้ องการ เมื่อท่านตัง้
ค่าข้ อมูลสถานที่ของท่านบนเว็บไซต์หน้ า
แรก
จดจาการตังค่
้ าที่ทา่ นกาหนดไว้ เช่น การ
จัดวางภาพ (layout) ขนาดตัวอักษร
ความต้ องการ และ สี
จะปรากฏขึ ้นมาเมื่อท่านเข้ าสูร่ ะบบ

คุกกีว้ ิเคราะห์ (Analytic Cookies) คุกกี ้ประเภทนี ้จะ
Google Analytics
จดจาข้ อมูลที่ถกู ใช้ ในรูปแบบผลรวม (aggregate form)
Pixel-tags “Pixels”
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ซึง่ จะทาให้ เราเข้ าใจวิธีการใช้ เว็บไซต์ หรื อ ระดับ
ประสิทธิภาพของรายการส่งเสริ มการขาย หรื อช่วยเราใน
การปรับเว็บไซต์ให้ เหมาะสมกับท่าน ข้ อมูลดังกล่าวจะ
ถูกใช้ เพื่อประเมินผลการใช้ งานเว็บไซต์ของท่าน จัดทา
บันทึกเกี่ยวกับกิจกรรมบนเว็บไซต์ และการวิเคราะห์
เกี่ยวข้ องกับกิจกรรมการการใช้ อนิ เตอร์ เน็ต
คุกกีโ้ ฆษณา (Advertising Cookies) คุกกี ้ประเภทนี ้ใช้ Google AdWords
เพื่อจัดทาข้ อความโฆษณาที่เหมาะสมและเกี่ยวข้ องกับ Conversation
ท่านมากยิ่งขึ ้น คุกกี ้ดังกล่าวจะทางานเพื่อป้องกันการ
Tracking
โฆษณาที่ซ ้าซ้ อน และเพื่อให้ มนั่ ใจว่าการแสดงโฆษณา
จะเป็ นไปอย่างเหมาะสม และในบางกรณีจะทาหน้ าที่ใน
การเลือกโฆษณาทีเ่ หมาะสมกับความต้ องการของท่าน

ถ้ าท่านไม่ติดตังคุ
้ กกี ้
ประเภทนี ้ ท่านจะยังคงเห็น
โฆษณาต่างๆปรากฏบน
เว็บไซต์ของเรา แต่อาจจะ
เป็ นโฆษณาที่ไม่ตรงกับ
ความสนใจของท่าน
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