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ดีแทคและบริษัทย่อยให้ความส าคญัต่อการคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคลเป็นอย่างมากและปฏิบตัิตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่

คุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคลอย่างเคร่งครัด นอกจากนีด้ีแทคยงัได้จดัท านโยบายความเป็นส่วนตวั และนโยบายอื่นเพื่อสง่เสริม

และสนับสนุนการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อสิทธิประโยชน์ของลูกค้าทุกท่าน และก าหนด

ขอบเขตของนโยบายเหลา่นัน้เพื่อมิให้ขดัแย้งกบัและตัง้อยูบ่นหลกัของกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้องกบัการคุ้มครองข้อมลู

ส่วนบุคคล การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลใดๆต้องได้รับความยินยอมจากท่าน หรือตามที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย

ก าหนด 

นโยบายความเป็นส่วนตัว 

1.        ทั่วไป 

1.1  เราให้ความส าคญัต่อความเป็นส่วนตวัของท่าน และจะคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคลของท่านอย่างเคร่งครัด ดงันัน้ จึง

เป็นสิง่ส าคญัส าหรับเราที่ท าให้ทา่นเข้าใจถึงขัน้ตอนและวิธีการของเราในการจดัเก็บและประมวลผลข้อมลูสว่นบคุคลของทา่น 

1.2 นโยบายความเป็นส่วนตวัจะใช้บงัคบักับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่จัดเก็บจากการที่ท่านเข้าใช้

บริการของเรา ซึง่รวมถึงการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ดงันัน้ กรุณาอ่านนโยบายความเป็นสว่นตวัฉบบันีร่้วมกบัเง่ือนไขการ

ให้บริการของบริการใดๆ ทีท่า่นเข้าใช้ ซึง่อาจก าหนดเง่ือนไขการให้บริการเพิ่มเติมเก่ียวกบัข้อมลูสว่นบคุคลของทา่น 

1.3 นโยบายความเป็นสว่นนีจ้ะอธิบายถึงลกัษณะของข้อมลูสว่นบคุคลที่เราจดัเก็บรวบรวม เหตผุลและวิธีการ ขัน้ตอน

ในการจดัเก็บข้อมลู และการประมวลผลข้อมลูเหลา่นัน้ รวมทัง้วิธีการท่ีเราแบง่ปันข้อมลูเหลา่นัน้ตอ่บคุคลภายนอก นอกจากนี ้

นโยบายความเป็นส่วนตวัยงัอธิบายถึงสิทธิในความเป็นส่วนตวัที่ท่านมีเหนือข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และวิธีการใช้สิทธิ

ดงักลา่ว 

2. หลักการความเป็นส่วนตัวที่ส าคัญ 

2.1 มมุมองความเป็นสว่นตวัของดีแทคสามารถสรุปได้ดงันี ้

- เราเปิดเผยเก่ียวกบัวิธีการในการจดัเก็บ และการใช้ข้อมลูสว่นบคุคลของทา่น 

- เราขอให้ค ามั่นสญัญาว่าการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นไปเพื่อให้ท่านได้รับการบริการดีขึน้และ

เพิ่มเติมมากยิ่งขึน้ 

- เราจะด าเนินการเพื่อให้ท่านเกิดความมั่นใจว่าเราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างดีและ

ปลอดภยั 

2.2 ไม่ว่าเราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเก่ียวกับท่านจากที่ใด เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้

สอดคล้องกบัหลกัการท่ีส าคญั ดงัตอ่ไปนี ้
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 1. เราจะประมวลผลข้อมลูส่วนบคุคลของท่านตามหลกันโยบายความเป็นส่วนตวันีแ้ละกฎหมายอื่นใดที่ใช้

บงัคบั 

2. เราจะแจ้งให้ทา่นทราบวา่ข้อมลูสว่นบคุคลใดของทา่นท่ีเราเก็บรวบรวม รวมถึงเหตผุลและวิธีการในการเก็บรวบรวม 

และการประมวลข้อมลูเหล่านัน้ จะไม่มีข้อมูลสว่นบคุคลใดของท่านที่ถูกเก็บรวบรวมและน าไปประมวลผลโดยไม่มีการบอก

กลา่วแก่ทา่น 

3. เราจะประมวลผลข้อมลูสว่นบคุคลของทา่นเพื่อวตัถปุระสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมายเทา่นัน้ และตราบเทา่ที่จ าเป็นในการ

ให้ข้อมลูนัน้บรรลวุตัถปุระสงค์ตามกฎหมาย หรือ ในกรณีที่กฎหมายก าหนดไว้ให้จดัเก็บข้อมลูเหลา่นัน้ไว้เทา่นัน้ 

4. เราจะท าให้ทา่นสามารถเลอืกและกระบวนการในการประมวลผลของเราในการประมวลผลข้อมลูสว่นบคุคลของทา่น

ได้ โดยไมจ่ ากดัเฉพาะเมื่อมกีฎหมายก าหนดเทา่นัน้ แตย่งัรวมถึงสถานการณ์อื่นท่ีเรามีความเห็นวา่มีความเหมาะสมและ/หรือ

สามารถด าเนินการได้ทางเทคนิค  

5.  เราจะเคารพในสทิธิความเป็นสว่นตวัของทา่นตามกฎหมาย รวมถึงสิทธิของท่านในการเข้าถึงข้อมลูสว่นบคุคลที่เรา

จดัเก็บไว้ เราจะด าเนินการแก้ไขความถกูต้อง และปรับปรุงข้อมลูดงักลา่วให้เป็นปัจจบุนั 

6. เราจะจดัให้มีมาตรการการรักษาความปลอดภยัอย่างเหมาะสมเพื่อเก็บรักษาข้อมลูสว่นบคุคลของท่านให้มีความ

ปลอดภยั 

7. เราจะด าเนินการเพื่อให้ทา่นมัน่ใจได้ว่าข้อมลูสว่นบคุคลของท่านได้รับการป้องกนัอย่างเหมาะสมไม่ว่า ข้อมลูนัน้จะ

ถกูน าไปประมวลผลที่ใดก็ตาม 

3. ใครคือบุคคลที่มีหน้าที่ รับผิดชอบตามกฎหมาย 

3.1 โดยทัว่ไป ดีแทคจะเป็นผู้ก าหนดวตัถปุระสงค์และวิธีการประมวลผลข้อมลูสว่นบคุคล ดงันัน้ ดีแทคจึงปฏิบตัิหน้าที่

เป็น “ผู้ควบคมุข้อมลูสว่นบคุคล” ตามนิยามกฎหมายที่เก่ียวข้อง  นอกจากนีด้ีแทคมีความรับผิดชอบตามกฎหมายเพื่อท าให้

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนัน้เป็นไปตามหลกันโยบายความเป็นส่วนตัวที่ส าคญั นโยบายความเป็นส่วนตัวนี ้และ

กฎหมายที่ใช้บงัคบั 

3.2 เมื่อเราแบง่ปันข้อมลูสว่นบคุคลของทา่นให้กบับริษัทยอ่ยของดีแทคแล้ว ตามรายละเอียดในหวัข้อถดัไปที่วา่ด้วยเร่ือง 

“การแบ่งปันและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน” บริษัทย่อยดังกล่าวอาจเป็นผู้ ก าหนดวัตถุประสงค์และวิธีการ

ประมวลผลข้อมลูสว่นบคุคลได้เอง ทัง้นีบ้ริษัทย่อยยงัคงมีหน้าที่ตามกฎหมายเพื่อท าให้การน าข้อมลูสว่นบคุคลไปใช้นัน้ต้อง

เป็นไปตามหลกัความเป็นสว่นตวัที่ส าคญั นโยบายความเป็นสว่นตวันี ้และกฎหมายที่ใช้บงัคบั 

4. วิธีการในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

4.1 เราจะจดัเก็บข้อมลูสว่นบคุคลของทา่นเป็น 3 รูปแบบ ดงัตอ่ไปนี ้
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 (ก) ข้อมลูที่ทา่นเป็นผู้สง่มอบให้เรา เช่น ข้อมลูที่ทา่นใช้ในการสมคัรเพื่อเข้าใช้บริการของเรา; 

 (ข) ข้อมลูที่ถกูจดัเก็บโดยอตัโนมตัิเมื่อทา่นเข้าใช้บริการของเรา; และ/หรือ 

 (ค) ข้อมลูเก่ียวกบัทา่นที่เราได้รับจากบคุคลภายนอก 

4.2 เราจะกลา่วถึงในหวัข้อถดัไปถึงประเภทข้อมลูสว่นบคุคลของทา่นท่ีเราเก็บรวบรวมใน 3 รูปแบบข้างต้น 

4.3 ส าหรับบริการบางประเภท เช่น บริการทางการเงิน เพลง การประชุมทางวีดีโอ เราอาจมีความจ าเป็นในการเก็บ

รวบรวมข้อมลูสว่นบคุคลของท่านเพิ่มเติม และ/หรือ เก็บรวบรวมข้อมลูสว่นบคุคลของท่านโดยวิธีการอื่น และ/หรือ เป็นการ

เก็บรวบรวมตามวตัถุประสงค์ส าหรับการบริการนัน้ๆ โดยเฉพาะ ในกรณีดงักล่าว เง่ือนไขการให้บริการของเราจะระบุถึง

กิจกรรมที่ต้องประมลูผลข้อมลูสว่นบคุคลที่เฉพาะเจาะจงส าหรับการรับบริการนัน้ๆ ทัง้นี ้เมื่อทา่นสมคัรเข้าใช้บริการใดบริการ

หนึง่ของเราแล้ว ทา่นจะมีโอกาสในการตรวจสอบเง่ือนไขของการให้บริการก่อน และจะถกูถามความสมคัรใจในการยินยอมตก

ลงเง่ือนไขดงักลา่ว 

 ข้อมูลที่ท่านเป็นผู้ส่งมอบให้เรา 

4.4 เมื่อทา่นสมคัรเพื่อเข้าใช้บริการใดของเรา หรือเมื่อทา่นได้รับการบริการใดจากเรา ท่านอาจต้องแจ้งข้อมลูสว่นบคุคล

ที่ชดัเจนบางประเภทให้เรา ข้อมลูดงักลา่วรวมถึงข้อมลูดงัตอ่ไปนี ้

(ก) ช่ือ หมายเลขโทรศพัท์ อีเมล์ ที่อยู่ในการจดัสง่ทางไปรษณีย์ วนัเกิด เพศ และข้อมลูอื่นๆที่ท่านต้องแจ้งต่อ

เราเมื่อมีการลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้บริการใดบริการหนึ่งของเราผ่านทางศนูย์บริการ ทางออนไลน์ หรือทาง

โทรศพัท์  

(ข) ข้อมลูบตัรเครดิตหรือบตัรเดบิต เลขบญัชีธนาคาร รหสัธนาคาร หรือข้อมลูอื่นๆ ที่เก่ียวกบัการธนาคารหรือ

การช าระเงิน รวมทัง้ จ านวน วนัท่ี และเวลาในการช าระเงินแก่เรา 

(ค) ความพงึพอใจของทา่นที่มีตอ่การบริการของเรา ทัง้นีก้ารประเมินความพงึพอใจนีจ้ะรวบรวมจากการตัง้ค่า

การบริการของทา่น เมื่อทา่นติดตัง้รับบริการ 

(ง) บนัทึกการติดต่อสื่อสารของท่านกับเรา เช่น ประเภทของข้อตกลงหรือสญัญาที่ท่านท าไว้กับเรา บริการ

ตา่งๆที่ทา่นเข้ารับการบริการ รวมทัง้วนัก าหนดช าระเงิน และวนัที่ได้รับการช าระเงิน 

(จ) บนัทกึข้อมลูการติดตอ่ระหวา่งทา่นกบัเรา เช่น ข้อความของผู้ รับบริการ หรือบนัทกึการสนทนาทางโทรศพัท์

ทีท่า่นโทรมายงัศนูย์บริการลกูค้าของเรา อีเมล์หรือจดหมายที่ทา่นสง่มาถึงเรา ข้อมลูเก่ียวกบัฝ่ายสนบัสนนุ

ลกูค้าที่ทา่นด าเนินการ หรือ ผลของความพงึพอใจตอ่บริการของเราที่ทา่นแจ้งกลบัมา 
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(ช) ข้อมลูที่เกิดจากการติดตอ่สือ่สารระหวา่งกนั เช่น  ข้อมลูเก่ียวกบัฝ่ายสนบัสนนุลกูค้าที่ทา่นด าเนินการ หรือ 

ผลของความพงึพอใจตอ่บริการของเราที่ทา่นแจ้งกลบัมา 

 (ซ) ข้อมลูการติดตอ่ที่ทา่นสง่มอบให้เราในกรณีที่ทา่นเลอืกรับขา่วสารและข้อมลูความคืบหน้าจากเรา 

(ฌ) ข้อมลูการติดตอ่และข้อมลูอื่นๆ เช่น ข้อมลูส ามะโนครัวที่เก่ียวกบัท่านและครอบครัวซึ่งท่านแจ้งต่อเราเมื่อ

ทา่นตกลงเข้าร่วมการแข่งขนักบัเรา การจบัฉลากชิงโชค การส ารวจการวิจยั หรือ กลุม่บญัชีผู้บริโภค หรือ

การให้การตอบรับในรูปแบบอื่นๆ ที่เก่ียวกบัผลติภณัฑ์หรือการบริการของเรา 

(ญ) ส าหรับการบริการบางประเภทที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของเรา เช่น  appear.in หรือ online.no ที่ก าหนดให้

ท่านต้องสร้างบญัชีออนไลน์กับเรา หากท่านประสงค์จะสร้างบญัชีดงักล่าว ท่านจะต้องแจ้งข้อมูลส่วน

บคุคลทีช่ดัเจนกบัเรา เช่น ช่ือ หมายโทรศพัท์ และอีเมล์ รวมทัง้ท่านต้องก าหนดรหสัผ่านส าหรับบญัชีของ

ท่าน โดยทัว่ไปแล้ว การให้บริการในรูปแบบนีจ้ะท าให้ท่านเป็นเจ้าของบญัชีที่ลงทะเบียนไว้แล้ว ซึ่งเป็น

บคุคลที่มีความรับผิดชอบในการช าระเงิน ทัง้นี ้หากท่านอนญุาตให้บคุคลอื่น เช่น บคุคลในครอบครัวของ

ท่านสามารถเข้าใช้บญัชีของท่านได้ ท่านควรจะแจ้งให้บุคคลเหล่านัน้อ่านและท าความเข้าใจนโยบาย

ความเป็นสว่นตวันีด้้วย 

ข้อมูลที่เราจัดเก็บโดยอัตโนมัติ 

4.5 เมื่อท่านเข้าใช้บริการของเรา เราจะด าเนินการบนัทึกข้อมลูบางประเภทที่เก่ียวกบัตวัท่านและอุปกรณ์ของท่านโดย

อตัโนมตัิ ข้อมลูที่ถกูบนัทึกทนัทีนัน้จะแตกต่างกนัออกไปขึน้อยู่กบัประเภทของการรับบริการและอปุกรณ์ที่ท่านใช้เพื่อเข้าถึง

การบริการ และ/หรือ ที่รับประโยชน์จากการเข้ารับบริการ 

4.6 เราจะเก็บรวบรวมข้อมลูเก่ียวกบัประเภทของอปุกรณ์และซอฟต์แวร์ที่ท่านใช้ในการเข้าถึงการบริการของเรา ไม่ว่า

สมาร์ทโฟนทีท่า่นใช้จะเป็นไอโฟน หรือ ซมัซุง หรือระบบปฏิบตัิการรุ่นอื่นบนอปุกรณ์เหลา่นัน้  

4.7 เมื่อท่านเข้ารับบริการสื่อสารจากเรา ข้อมูลการติดต่อสื่อสารของท่านจะถูกจัดเก็บโดยอัตโนมัติ ซึ่งรวมถึงข้อมูล

ดงัตอ่ไปนี ้

(ก) หมายเลขโทรศพัท์ที่ทา่นใช้ในการโทรหรือสง่ข้อความ หรือ หมายเลขโทรศพัท์ที่โทรหรือสง่ข้อความหาทา่น; 

(ข) วนัท่ีและเวลาของการโทรหรือการสง่ข้อความที่ทา่นใช้หรือได้รับ; 

(ค) ระยะเวลาของการรับสายหรือโทรออกผา่นทางเครือขา่ยของเรา; 

(ง) ที่อยู่ของท่านในขณะที่มีการติดต่อสื่อสารเกิดขึน้ เราจะขอกลา่วถึงรายละเอียดดงักลา่วในหวัข้อถดัไปว่า

ด้วยเร่ือง “วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลต าแหน่ง”; 
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(จ) ข้อมลูเก่ียวกบัโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้เปิดดเูว็บของทา่น เราจะขอกลา่วถึงรายละเอียดดงักลา่วในหวัข้อ

ถดัไปวา่ด้วยเร่ือง “การใช้โปรแกรมคุกกีแ้ละเทคโนโลยทีี่คล้ายคลึง”; และ 

 (ช) ระดบัการบริการท่ีทา่นได้รับจากเรา 

4.8 เมื่อทา่นเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราและ/หรือเข้ารับบริการใดของเรา เราจะเก็บรวบรวมข้อมลูเก่ียวกบัเคร่ืองมือหรือ

อปุกรณ์รับสง่ข้อมลูปลายทาง และข้อมลูการเข้าใช้บริการออนไลน์ของทา่นผา่นทางบริการออนไลน์ของเรา ทัง้นีโ้ดยทัว่ไปแล้ว 

ข้อมลูที่ถกูจดัเก็บได้แก่ข้อมลูดงัตอ่ไปนี ้

(ก) หมายเลขประจ าเคร่ือง (IP address) ของอุปกรณ์หรือเคร่ืองมือรับส่งข้อมูลปลายทาง เช่น เคร่ือง

คอมพิวเตอร์สว่นบคุคล แลป็ท๊อป  หรือ สมาร์ทโฟน; 

(ข) ข้อมลูเก่ียวกบัการตัง้คา่และรุ่นของอปุกรณ์และเคร่ืองมือรับสง่ข้อมลูปลายทาง; 

(ค) ข้อมลูเครือขา่ย; และ 

(ง) รายละเอียดของวนั สถานท่ี และวิธีการท่ีทา่นเข้าใช้บริการ 

4.9 เมื่อทา่นเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา และ/หรือ เข้าใช้บริการของเรา เราอาจจดัเก็บข้อมลูดงัตอ่ไปนี ้

 (ก) ข้อมลูการเข้าสูร่ะบบ; 

 (ข) รุ่นและประเภทของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้เปิดดเูว็บ; 

 (ค) รุ่นและประเภทของโปรแกรมเสริมที่ใช้กบัโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้เปิดดเูว็บ; 

 (ง) ระบบการปฏิบตัิการ และแพลตฟอร์ม; 

(จ) ข้อมลูเก่ียวกบัการเข้าเยี่ยมชมของท่าน ซึ่งรวมถึงเว็บไซต์ที่เรียกเข้ามายงัเว็บไซต์ของเรา เว็บเพจที่ท่าน

เยี่ยมชมบนเว็บไซต์ของเรา และเว็บไซต์อื่นๆ ทีท่า่นเข้าเยี่ยมชมผา่นทางเว็บไซต์ของเรา; 

 (ฉ) ข้อมลูเก่ียวกบัการบริการและผลติภณัฑ์ที่ทา่นเข้าชมหรือค้นหาผา่นทางเว็บไซต์ของเรา; 

 (ช) ข้อผิดพลาดของการดาวน์โหลด; และ 

 (ซ) ระยะเวลาในการเข้าเยี่ยมชมหน้าเว็บเพจ และพฤติกรรมในการติดตอ่สือ่สารกบัเว็บเพจนัน้ 

4.10 ข้อมลูที่เราเก็บรวบรวมโดยอตัโนมตัิเมื่อทา่นใช้งานเว็บไซต์ของเรา และ/หรือ การบริการออนไลน์ต่างๆของเรา จะถกู

เก็บรวบรวมไว้ผ่านทางโปรแกรมคุกกี ้หรือ เทคโนโลยีอื่นที่คล้ายคลึงกัน กรุณา คลิกที่ น่ี เพื่ออ่านข้อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับ

เทคโนโลยีและเหตผุลและวิธีการท่ีเราใช้งานโปรแกรมนี ้

http://www.aboutcookies.org/
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4.11 เราจะด าเนินการเก็บข้อมลูเมื่อเราได้มีการเช่ือมโยงการบริการดิจิตอลของเราเข้ากบัการบริการของบคุคลภายนอก 

กลา่วคือ เมื่อทา่นให้ความยินยอมกบัเราและเรารวมการบริการของเรากบัเครือขา่ยออนไลน์ตา่งๆ เช่น Facebook, Instagram 

or Twitter ทัง้นี ้ข้อมลูดงักลา่วหมายถึงข้อมลูดงัตอ่ไปนี ้

(ก)  ข้อมลูโดยทัว่ไป เช่น ข้อมลูที่ได้กลา่วไปแล้วข้างต้น (ซึ่งรวมถึง ข้อมลูที่ท่านแจ้งกับเราในขัน้ตอนของการ

ลงทะเบียนส าหรับการเข้าใช้บริการ ข้อมูลที่เราเก็บโดยอตัโนมตัิเมื่อท่านเข้าใช้บริการของเรา (รวมทัง้

หมายเลขประจ าเคร่ือง และข้อมลูอื่นท่ีเก่ียวกบัอปุกรณ์ของทา่น) ข้อมลูเก่ียวกบัสถานที่ที่เราได้ท าการเก็บ

รวบรวมไว้เมื่อทา่นใช้บริการสถานที่ และข้อมลูอื่นๆ ที่ท่านแจ้งแก่เรา หรือเป็นข้อมลูที่เราจดัเก็บโดยได้รับ

ความยินยอมจากทา่น หรือตามที่ได้รับอนญุาตตามกฎหมายก าหนด); และ  

(ข) ข้อมลูการให้บริการที่เฉพาะเจาะจงบางประเภท เช่น ข้อมลูที่จ าเป็นที่จะท าให้เราสามารถเช่ือมต่อระบบ

การลงทะเบียนดีแทคของท่านกับระบบการลงทะเบียนของบริการของบุคคลภายนอกในรูปแบบที่ไม่

สามารถระบตุวัตนได้ ทัง้นี ้เพื่อให้เราสามารถรวมระบบการให้บริการกบับริการของบคุคลภายนอกได้ 

ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมจากแหล่งข้อมูลอื่น 

4.12 ในบางกรณี เราจะเก็บข้อมลูสว่นบคุคลของท่านที่เก่ียวข้องกบัการให้บริการของเราจากบคุคลภายนอก โดยเราจะ

ด าเนินการดงักล่าวนี ้เฉพาะในกรณีที่เราได้รับความยินยอมจากท่านหรือเมื่อกฎหมายที่ใช้บงัคบัก าหนดหรืออนุญาตให้เรา

ด าเนินการดงักลา่วได้  

4.13 ในกรณีที่ท่านซือ้ผลิตภณัฑ์หรือขอรับบริการจากเรา เราอาจเก็บรวบรวมข้อมลูความน่าเช่ือถือทางเครดิตของท่าน

จากบริษัทตวัแทนรายงานความนา่เช่ือถือ เพื่อให้เราสามารถพิสจูน์ตวัตนและตดัสนิใจเร่ืองที่เก่ียวข้องกบัเครดิตได้ นอกจากนี ้

เราได้ท างานอย่างใกล้ชิดกบับคุคลภายนอก (ซึ่งรวมถึง พนัธมิตรทางธุรกิจ ผู้ รับจ้างช่วง ผู้ ให้บริการช าระเงินและการขนส่ง 

เครือข่ายการประชาสมัพนัธ์ ผู้ วิเคราะห์ข้อมูล ผู้จดัหาข้อมูล ตวัแทนที่อ้างอิงทางเครดิต) และอาจได้รับข้อมูลของท่านจาก

บคุคลเหลา่นัน้ 

4.14 เมื่อทา่นใช้ข้อมลูและรหสัการเข้าระบบของสื่อสงัคมออนไลน์ (Social media credential) เพื่อติดต่อสื่อสารกบัหน้า

เว็บเพจหรือข้อเสนอของดีแทค เราอาจเก็บข้อมลูเก่ียวกบัโปรไฟล์ของทา่นเช่น ความสนใจ จ านวนยอดความนิยม และรายช่ือ

เพื่อน ทัง้นี ้ทา่นสามารถควบคมุการจดัเก็บข้อมลูนีผ้า่นทางตวัเลอืกที่ผู้ ให้บริการเครือข่ายทางสงัคมของท่านจดัท าไว้ในบญัชี

ผู้ใช้ของทา่นได้ 

4.15 เราอาจรวมข้อมลูสว่นบคุคลที่จดัเก็บจากแหลง่ข้อมลูอื่นกบัข้อมลูสว่นบคุคลที่ท่านได้ให้ไว้กบัเราและข้อมลูเก่ียวกบั

ทา่นที่เราได้เก็บรวบรวมไว้โดยอตัโนมตัิได้ 

  



 
 

7 

 

5. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลต าแหน่ง 

5.1 เราเก็บข้อมลูเก่ียวกบัต าแหนง่ของทา่นในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

(ก) เมื่อทา่นใช้บริการโทรคมนาคมของเรา กลา่วคือ เราเก็บ Cell ID ซึง่เป็นข้อมลูสว่นหนึ่งของข้อมลูที่เก่ียวกบั

ต าแหน่งของอุปกรณ์ของท่านบนระบบเครือข่ายของเรา ซึ่งบ่งบอกถึงต าแหน่งทางภูมิศาสตร์ของท่าน

โดยประมาณ ทัง้นี ้เราจ าเป็นต้องทราบต าแหนง่ของทา่นเพื่อให้เราสามารถจดัสง่บริการโทรคมนาคมให้แก่

ทา่นได้  

(ข) เมื่อทา่นใช้บริการบง่บอกต าแหนง่ของเราหรือได้รับข้อเสนอเสนอให้ใช้บริการบ่งบอกต าแหน่ง และท่านได้

ให้ความยินยอมแก่เราในการเข้าถึงต าแหนง่ของทา่นส าหรับวตัถปุระสงค์ดงักลา่ว เราอาจใช้ Cell ID และ/

หรือ ข้อมลูต าแหน่งที่ประมวลผลโดย Global Positioning System (GPS) อ้างอิงจากบริการหรือข้อเสนอ

ทางต าแหนง่ที่ทา่นใช้และสถานท่ีของทา่นบนเครือขา่ยของเรา โดย GPS จะเปิดเผยข้อมลูที่มีความแม่นย า

มากขึน้เก่ียวกับต าแหน่งทางภูมิศาสตร์ของอุปกรณ์ของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ที่กล่าวมานี ้เราอาจใช้

เทคนิค geo-fencing เพื่อระบตุ าแหนง่เมื่ออปุกรณ์ของทา่นเข้าสูพ่ืน้ท่ีที่ก าหนดได้ 

6. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล 

6.1 เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อให้บริการแก่ท่าน รวมถึงเพื่อส่งเสริมและพฒันาการให้บริการเพื่อให้บริการมี

ความเฉพาะเจาะจงและเหมาะสมกบัทา่นมากขึน้และจดัสง่ข้อมลูเก่ียวกบัการบริการของเราให้แก่ทา่น 

6.2 เราอาจประมวลผลข้อมลูส่วนบุคคลของท่าน เพื่อแจ้งให้ท่านทราบในการข่าวสารและข้อเสนอที่น่าสนใจเป็นครัง้

คราว ดงัที่จะกลา่วตอ่ไปในหวัข้อ “การใช้ข้อมลูสว่นบคุคลเพื่อวตัถปุระสงค์ทางการตลาด”  

6.3 นอกจากนี ้เราใช้ข้อมลูสว่นบคุคลของทา่นเพื่อ : 

(ก) บริหารความสมัพนัธ์กบัลกูค้าระหวา่งกนั จดัการและเติมเต็มความต้องการของท่าน รวมถึงสง่หนงัสือแจ้ง

คา่บริการและใบสัง่ซือ้สนิค้า และเรียกเก็บเงินจากการให้บริการของเรา   

(ข) ติดต่อกับท่านเก่ียวกับบริการที่เราจัดให้แก่ท่าน รวมถึงส่งการแจ้งเตือนเก่ียวกับการซือ้ และเก่ียวกับ

ข้อผิดพลาดที่เกิดขึน้เก่ียวกบัการให้บริการ และตอบกลบัข้อสงสยัและผลตอบรับของทา่น 

(ค) ปรับเปลีย่นการให้บริการให้สอดคล้องกบัอายขุองทา่น รวมถึงการปรับระดบัการควบคมุโดยผู้ปกครอง 

(ง) ให้ค าอธิบายโดยรวมเก่ียวกับบริการและการบริการบางส่วนที่ท่านได้ใช้หรืออยู่ในระหว่างการใช้บริการ 

และแจ้งท่านให้ทราบเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงในบริการของเราและข้อตกลงการให้บริการ แจ้งเตือน

เก่ียวกบัสทิธิประโยชน์ที่ทา่นนา่จะพงึพอใจในบริการของเรา และให้ค าแนะน าแก่ท่านในการใช้บริการของ

เราเพื่อท าให้ทา่นมัน่ใจวา่ทา่นได้รับประโยชน์สงูสดุ 
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(จ) ท าให้การบริการและการติดตอ่สือ่สารของเรามีความเหมาะสมกบัทา่นมากยิง่ขึน้ รวมไปถึงการสร้างประวตัิ

ลกูค้า การน าเสนอเนือ้หาและข้อเสนอแนะท่ีเหมาะสมให้แก่ทา่น 

(ฉ) ตรวจตราและบนัทึกการติดต่อสื่อสารของเรา และใช้ข้อมลูดงักลา่วเพื่อวตัถปุระสงค์ในการฝึกอบรม การ

รับรองคณุภาพ บนัทกึข้อมลูเก่ียวกบัสนิค้าและบริการท่ีทา่นสัง่จากเรา หรือปรึกษาหารือเก่ียวกบัสนิค้าหรือ

การบริการท่ีทา่นได้รับจากเรา 

(ช) บริหารจดัการบริการของเราเพื่อการบริหารงานภายใน รวมถึงการแก้ไขปัญหา จดัการเครือขา่ย และการหา

รูปแบบที่เหมาะกบัเครือขา่ย เพื่อให้เราสามารถท าให้ทา่นและลกูค้าคนอื่นๆ ของเรา ได้รับประสบการณ์ที่ดี

ยิ่งขึน้  

(ซ) ท าให้ทา่นมัน่ใจวา่เนือ้หาจากเว็บไซต์ของเราแสดงผลอย่างเต็มประสิทธิภาพที่สดุส าหรับท่านและอปุกรณ์

ของทา่น เพื่อท่ีทา่นจะสามารถใช้บริการท่ีทา่นสมคัรรับบริการได้อยา่งเต็มประสทิธิภาพ 

(ฌ) ตรวจสอบและท าความเข้าใจถึงประสิทธิภาพของการโฆษณาที่เราให้บริการแก่ท่าน และบริการอื่นๆ 

รวมถึงการสง่โฆษณาที่เหมาะสมให้แก่ทา่น 

(ญ) ให้ค าแนะน าและข้อเสนอแก่ทา่นรวมถึงผู้ใช้ทา่นอื่น ส าหรับบริการของเราที่เก่ียวกบัสนิค้าหรือบริการท่ีทา่น

หรือพวกเขาอาจสนใจ 

(ฎ) ป้องกันและเก็บรักษาการให้บริการและเครือข่ายของเราให้ปลอดภัย และเพื่อให้ เกิดมั่นใจในความ

ปลอดภยัของทา่นและพนกังานของเรา 

(ฏ) ตรวจสอบ ป้องกัน หรือด าเนินการต่อการกระท าความผิดและการละเมิดข้อตกลงการให้บริการของเรา 

และ/หรือกฎหมายที่บงัคบัใช้ 

(ฐ) เพื่อให้ได้มาตรฐานตามกฎหมายและข้อบงัคบัท่ีก าหนด 

(ฑ) เพื่อสร้างข้อมลูสถิติเก่ียวกบัการขาย การให้บริการ ลกูค้า การจราจรทางเครือข่าย และแบบต าแหน่งของ

เรา ซึง่เราอาจสง่ข้อมลูดงักลา่วให้แก่บคุคลภายนอกตอ่ไป ทัง้นี ้ข้อมลูสถิติดงักลา่วไม่รวมข้อมลูที่สามารถ

บง่บอกถึงทา่นได้ด้วยวิธีการใช้เคร่ืองมือที่อาจใช้ไมว่า่โดยเราหรือโดยบคุคลอื่น  

(ฒ) เพื่อสืบค้น ดแูล และวิเคราะห์การใช้งานของลกูค้าบนเครือข่ายและบริการของเราโดยวิธีปกปิดหรือโดย

ส่วนตวั เพื่อที่จะระบุถึงแนวโน้มทัว่ไป ปรับปรุงความเข้าใจต่อพฤติกรรมของลกูค้าของเราให้ดีขึน้ และ

ร่วมกับผู้ อื่นเพื่อพัฒนาบริการใหม่ๆ ให้แก่ลูกค้าของเรา และท าให้บริการที่เราเสนอให้แก่ท่านมีความ

เหมาะสมเฉพาะเจาะจงกบัทา่นมากขึน้ 

(ณ) ท าการตรวจสอบเครดิตเพื่อประเมินค าขอของทา่นส าหรับสญัญาเก่ียวกบับริการทางโทรคมนาคม 

6.4 ในหลายกรณี เรารวบรวมและ/หรือปิดบงัข้อมลูสว่นบคุคลของทา่นซึง่อยูใ่นรูปแบบท่ีไมส่ามารถระบตุวัทา่นได้ เราจะ

ประมวลผลข้อมลูสว่นบคุคลที่ไมไ่ด้เปิดเผยถึงตวัทา่นส าหรับการด าเนินการหลายวตัถปุระสงค์ ซึง่รวมถึงการวิจยัและเพื่อช่วย
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ให้เราสามารถเข้าใจลกูค้ารวมถึงวิธีการที่ลกูค้าใช้บริการของเราเพื่อให้เราสามารถพฒันาปรับปรุงการให้บริการของเราและ

มอบประสบการณ์ที่ดีขึน้แก่ลกูค้าหรือสร้างบริการรูปแบบใหม่ๆ  ขึน้มาให้แก่ลกูค้า 

7. การแบ่งปันและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

7.1 เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บริษัทย่อยเพื่อให้บริษัทดังกล่าวประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อ

วตัถุประสงค์ซึ่งระบุไว้ในข้อ “การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล” ข้างต้น บริษัทย่อยอาจประมวลผลข้อมลูส่วนบคุคลดงักล่าวด้วย

ตนเองหรือในนามของเราก็ได้ และบริษัทดงักล่าวจะประมวลผลข้อมูลโดยสอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตวัและตาม

กฎหมายที่บงัคบัใช้ 

7.2 เรามีพนัธมิตรทางธุรกิจและผู้ให้บริการส าหรับเป้าหมายทางธุรกิจที่หลากหลาย เช่น ช่วยเราในการเสนอ การจดัหา 

การแจ้งหนี ้การซ่อมแซม และการปรับปรุงการให้บริการของเรา ในกรณีดงักล่าว จึงเป็นการจ าเป็นที่ต้องเปิดเผยข้อมลูสว่น

บคุคลของทา่นให้แก่ผู้อื่นเพื่อการปฏิบตัิการตามวตัถปุระสงค์ โดยเราจะแบง่ปันข้อมลูสว่นบคุคลของทา่นให้แก่บคุคลภายนอก

เมื่อ: 

(ก) เป็นกรณีที่จ าเป็นที่ต้องให้บุคคลภายนอก ตัวแทน หรือผู้ ให้บริการอื่นสนับสนุนหรือขยายขอบเขตการ

ให้บริการเพื่อให้เราสามารถให้บริการแก่ทา่นได้ดียิ่งขึน้ 

(ข) เราร่วมงานกบัผู้ให้บริการหรือผู้ประมวลผลข้อมลูอื่นท่ีประมวลผลข้อมลูสว่นบคุคลของท่านในนามของเรา

และตามค าแนะน าของเรา ในกรณีดงักลา่ว เราจะด าเนินการเพื่อให้ทา่นมัน่ใจวา่ข้อมลูสว่นบคุคลของท่าน

ได้รับการป้องกันเป็นอย่างดี และบคุคลภายนอกที่เราแบ่งปันข้อมลูให้จะใช้ข้อมูลตามค าแนะน าของเรา

และจะไมใ่ช้ข้อมลูดงักลา่วนัน้เพื่อประโยชน์ของตนเอง 

(ค) เราแบ่งปันข้อมูลกับบุคคลภายนอกซึ่งให้บริการ (เช่น สื่อสงัคมออนไลน์) ที่ท่านได้เลือกให้เช่ือมต่อกับ

บริการของเรา ในขอบเขตที่จ าเป็นส าหรับการใช้บริการเหลา่นัน้ 

(ง) ท่านร้องขอให้เราแบ่งปันข้อมูลให้แก่บุคคลภายนอกโดยเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในนโยบายความเป็น

สว่นตวั 

(จ) ทา่นตกลงให้ความยินยอมแก่เราในการแบง่ปันข้อมลูสว่นบคุคลของทา่น 

(ฉ) กฎหมายก าหนดให้เราหรืออนุญาตให้เราเปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคลของท่านได้ เช่น ในกรณีที่ต้องปกป้อง

ท่าน เรา หรือบุคคลอื่นจากความเสียหายหรืออันตราย หรือเราถูกก าหนดโดยหมาย ค าสั่งศาล หรือ

ข้อก าหนดหรือข้อบงัคบัทางกฎหมายอื่นๆ ให้เปิดเผยข้อมูลสว่นบคุคลของท่านให้แก่ผู้บงัคบัใช้กฎหมาย 

ศาล หรือผู้มีอ านาจอื่น 

(ช) หากเราตดัสนิใจจะขาย ซือ้ ควบรวมกิจการ หรือปรับโครงสร้างบริษัท เราอาจแบ่งปันข้อมลูสว่นบคุคลของ

ทา่นให้แก่ผู้ซือ้ ผู้ขาย หรือหุ้นสว่นและที่ปรึกษาของบคุคลเหลา่นัน้ 
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7.3 ในบางประเทศที่เราให้บริการโทรคมนาคม เราถูกก าหนดให้แสดงข้อมูล  รวมถึง ช่ือ วนัเกิด ที่อยู่ และหมายเลข

โทรศพัท์ของท่านต่อบริการสอบถามข้อมลู (directory inquiry services) เว้นแต่ท่านได้แจ้งความประสงค์กบัเราว่าท่านไม่

ต้องการให้เราเปิดเผยข้อมลูนัน้  

7.4 เมื่อเราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราจะด าเนินการเพื่อท าให้ท่านมัน่ใจว่าผู้ที่รับข้อมูลไปจะปกป้องข้อมูล

ความเป็นส่วนตวัของท่าน เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้อย่างปลอดภยั และประมวลผลข้อมูลดงักล่าวตามที่กฎหมาย

ก าหนด โดยวิธีการดงักลา่วอาจรวมถึงการเข้าท าสญัญาที่เหมาะสมกบับคุคลภายนอก 

7.5 เราจะไมข่ายข้อมลูสว่นบคุคลของทา่นที่เราครอบครองให้แก่บคุคลภายนอกโดยไมไ่ด้รับความยินยอมจากทา่น 

8. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด 

 8.1 เราต้องการจะเพิ่มสทิธิประโยชน์ทีท่่านจะได้รับจากการเป็นลกูค้าของดีแทค และให้ท่านได้พบกบัข้อมลูที่เหมาะสม

กบัทา่นเก่ียวกบัสนิค้าและบริการมากยิ่งขึน้ ดงันัน้ ด้วยความยินยอมของทา่น เราและผู้ที่ได้รับความยินยอมอาจใช้ข้อมลูสว่น

บคุคลของทา่นเพื่อประชาสมัพนัธ์ถึงสนิค้าและบริการที่ท่านสนใจและพึงพอใจ ท่านมีทางเลือกและสามารถควบคมุการที่เรา

จะใช้ข้อมลูของท่านเพื่อวตัถปุระสงค์ทางการตลาดได้ ในกรณีนีห้มายความว่า เราจะขอความยินยอมจากท่านก่อนใช้ข้อมลู

สว่นบคุคลนัน้ๆ เมื่อกฎหมายก าหนดไว้ให้กระท าการดงักลา่วได้ ทัง้นี ้ทา่นสามารถปฏิเสธการกระท าดงักลา่วของดีแทคได้ 

8.2 ทัง้นี ้หากทา่นปฏิเสธ เราจะหยดุสง่ข้อมลูขา่วสารทางการตลาดแก่ทา่น แตเ่ราจะยงัคงสง่ข้อมลูที่เก่ียวกบัการบริการ

ที่เราให้บริการแก่ทา่นอยู ่

9. การใช้โปรแกรมคุกกีแ้ละเทคโนโลยทีี่คล้ายคลึงกัน 

9.1 เราเก็บข้อมลูโดยอตัโนมตัิจากการใช้โปรแกรมคกุกี ้เคร่ืองบ่งบอกต าแหน่ง (web beacons หรือเรียกว่า clear gifs 

หรือ pixel tags) และเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายคลงึกนั 

 โปรแกรมคกุกี้ 

9.2 คกุกีเ้ป็นไฟล์ข้อความขนาดเลก็ ประกอบด้วยข้อมลูขนาดเลก็ที่เว็บไซต์สามารถสง่มาที่โปรแกรมที่ใช้เปิดเว็บไซต์ของ

ทา่นได้ ซึง่ภายหลงัอาจถกูจดัเก็บในคอมพิวเตอร์ของทา่นโดยไมร่ะบช่ืุอ เพื่อระบคุอมพิวเตอร์ของท่าน โดยมิได้ระบวุ่าท่านคือ

ใคร 

9.3 เว็บไซต์ของเราใช้คกุกีเ้พื่อปรับปรุงการให้บริการเมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา และเพื่อจดัเก็บข้อมูลเก่ียวกบั

รูปแบบการใช้งานและความสนใจของท่าน เพื่อที่เราจะแสดงโฆษณาบนอินเตอร์เน็ตที่เหมาะสมกบัความสนใจของท่านเมื่อ

ทา่นกลบัมาเยี่ยมชมเว็บไซต์ โดยทา่นสามารถตัง้คา่โปรแกรมของทา่นที่จะแจ้งเตือนท่านก่อนที่จะรับคกุกีไ้ด้ ซึ่งจะเพิ่มโอกาส

ให้ทา่นตดัสนิใจวา่จะใช้งานคกุกีห้รือไม ่อีกทัง้ท่านยงัสามารถตัง้ค่าโปรแกรมของท่านในการปิดการใช้คกุกี ้แต่อย่างไรก็ตาม 
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หากท่านท าเช่นนัน้ เว็บไซต์ของเราอาจท างานได้อย่างไม่สมบูรณ์ ทัง้นี ้เราใช้คุกกีแ้ละเทคโนโลยีที่ใกล้เคียงส าหรับ

วตัถปุระสงค์เพื่อการวิเคราะห์และการโฆษณา 

9.4 ประเภทของคกุกีส้ว่นใหญ่ รวมถึงคกุกีท้ี่เราใช้เพื่อวตัถปุระสงค์ในการโฆษณา ท่านมีสิทธิที่จะแจ้งให้เราทราบหาก

ทา่นไมต้่องการท่ีจะใช้เมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา หากท่านเลือกปฏิเสธที่จะใช้คกุกีท้ี่เราใช้ส าหรับวตัถปุระสงค์เพื่อการ

โฆษณา เราจะหยุดการใช้คุกกีน้ัน้ แต่ทัง้นีไ้ม่ได้หมายความว่าท่านจะไม่เห็นโฆษณาเมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา แต่

หมายความเพียงวา่โฆษณาที่ทา่นเห็นอาจจะไมต่รงกบัความสนใจของทา่น 

9.5 ส าหรับข้อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัการใช้งานคุกกี ้และวิธีการปิดการใช้งาน กรุณาอ่าน ประกาศการใช้คุกกี ้ซึ่งท่าน

สามารถดเูก่ียวกบัคกุกีเ้พิ่มเติมได้ใน www.aboutcookies.org  

 Pixel tags 

9.6 Pixel tags หรือรู้จกัในช่ือ clear gif หรือ เคร่ืองบง่บอกต าแหนง่ (web beacons) เป็นสิง่ที่มองไมเ่ห็นซึง่เราจะวางอยู่

บนหน้าเว็บไซต์ของเรา เมื่อท่านเข้าถึงหน้าเว็บไซต์เหล่านี ้Pixel tags จะสร้างการเตือนของการเข้าเยี่ยมชมในครัง้นัน้ 

โดยทัว่ไป Pixel tags จะท างานร่วมกบัคกุกีแ้ละเก็บข้อมลูเมื่อคอมพิวเตอร์เข้าเยี่ยมชมในหน้านัน้ หากท่านปิดการใช้งานคกุกี ้

Pixel tags จะยงัคงตรวจจบัการเข้าถึงเว็บไซต์แบบไมร่ะบตุวัตนได้ 

9.7 Smart pixel เป็นแฟ้มภาพขนาดเลก็บรรจตุวัวิเคราะห์พิเศษซึง่ฝังอยูภ่ายในอีเมล์ โดยเราอาจใช้ Smart pixel ในการ

โฆษณาหรือสง่ขา่ว ซึง่จะแกะรอยวา่อีเมล์ดงักลา่วได้ถกูเปิดอยา่งเรียบร้อยและเก็บข้อมลูบางสว่นเก่ียวกบักิจกรรมของผู้ รับได้ 

ซึง่ผู้ใช้ที่ตัง้คา่อีเมล์ให้ปฏิเสธการดาวน์โหลดภาพที่ได้รับโดยอตัโนมตัิจะไมไ่ด้รับ Smart pixel เว้นแตพ่วกเขาจะกดดาวน์โหลด

ภาพในอีเมล์นัน้เอง (ผู้ใช้อีเมล์สว่นมากตัง้คา่เร่ิมต้นในการปฏิเสธการดาวน์โหลดภาพโดยอตัโนมตัิ) 

10 ระยะเวลาส าหรับการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

10.1 เราจะไมเ่ก็บข้อมลูสว่นบคุคลของทา่นเกินกวา่ระยะเวลาที่จ าเป็นตามวตัถปุระสงค์ที่ได้จดัเก็บ ยกเว้นในกรณีที่เราถกู

กฎหมายก าหนดให้เก็บข้อมลูดงักลา่วในระยะเวลาที่นานกวา่นัน้ 

11 การป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

11.1 ดีแทคมีพนกังานผู้ดูแลข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งท าหน้าที่เพื่อให้มัน่ใจว่าการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะ

เป็นไปตามนโยบายความเป็นสว่นตวัและตามกฎหมายที่ใช้บงัคบั 

11.2 เราได้จัดเตรียมวิธีการทางเทคนิคและวิธีการรักษาความปลอดภัยขององค์กรที่เหมาะสม เพื่อป้องกันข้อมูลส่วน

บคุคลของทา่นจากการเข้าถึง การจดัเก็บ การใช้ การเปิดเผย การท าซ า้ การเปลีย่นแปลง และการท าลายโดยไม่มีอ านาจ โดย

ทีมผู้ รักษาความปลอดภยัที่ช านาญการเป็นพิเศษจะท าการตรวจทานระบบการรักษาความปลอดภยัอยา่งเป็นประจ า 

http://www.aboutcookies.org/
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11.3 เมื่อเราใช้ผู้ ให้บริการหรือผู้ประมวลผลข้อมลูอื่นประมวลผลข้อมลูสว่นบคุคลในนามของเรา เราได้ก าหนดให้บคุคล

เหลา่นัน้ท าตามค าแนะน าของเรา และใช้วิธีการรักษาความปลอดภยัที่เหมาะสมเพื่อป้องกนัข้อมลูสว่นบคุคลที่ประมวลผลใน

นามของเรา 

11.4 เมื่อท่านเข้าสูร่ะบบบญัชีของท่านเพื่อที่จะใช้บริการของเราด้วยหมายเลขโทรศพัท์หรือช่ือผู้ ใช้และรหสัผ่าน ข้อมูล

ทัง้หมดจะถกูเข้ารหสัโดยการใช้โปรโตคอลการเข้ารหสั (cryptographic protocols) ซึ่งออกแบบมาเพื่อรักษาความปลอดภยั

ในการติดต่อสื่อสาร เช่นการเข้ารหสั Transport Layer Security (TLS) และ Secure Socket Layer (SSL) เราใช้โปรโตคอล

การเข้ารหสัดงักลา่วในทกุหน้าเว็บไซต์ที่เราเก็บข้อมลูสว่นบคุคลบนเว็บไซต์ของเรา ซึ่งการจะท ารายการซือ้จากหน้าเว็บไซต์

ดงักลา่ว ทา่นต้องใช้โปรแกรมเปิดเว็บไซต์ที่ใช้ TLS หรือ SSL ได้ เช่น Internet Explorer, Safari Firefox หรือ Chrome เพื่อจะ

ท าให้มัน่ใจวา่ข้อมลูสว่นบคุคลของทา่นถกูเก็บรักษาอยา่งเป็นความลบั และได้รับการคุ้มครองขณะที่สง่ผา่นบนอินเตอร์เน็ต  

11.5 หากท่านมีช่ือผู้ ใช้และรหสัผ่านเพื่อเข้าใช้บริการของเรา ท่านมีหน้าที่ที่จะเก็บรักษาข้อมูลดงักลา่วให้ปลอดภยัและ

เป็นความลบั เพื่อท่ีจะป้องกนับญัชีของทา่นจากผู้อื่นท่ีไมม่ีอ านาจ หากทา่นเข้าสูร่ะบบแล้วไมม่ีการใช้งานเราจะท าการน าทา่น

ออกจากระบบโดยอตัโนมตัิ 

12. การส่งออกข้อมูล 

12.1 ในกรณีที่เราโอนข้อมลูสว่นบคุคลของท่านไปยงัต่างประเทศที่อยู่นอกประเทศที่ท่านใช้บริการของเราโดยปกติและ

นอกประเทศไทย กรณีดงักลา่วจะต้องด าเนินการให้เป็นไปตามนิยามกฎหมายที่เก่ียวข้อง   

13. สิทธิของท่าน 

13.1 ทา่นมีสทิธิในข้อมลูสว่นบคุคลที่เราได้ควบคมุไว้ โดยเราได้จดัให้มีมาตรการและกระบวนการที่ท าให้ท่านสามารถใช้

สทิธิของทา่นได้ และท าให้มัน่ใจวา่เราสามารถตอบความต้องการของทา่นเก่ียวกบัข้อมลูสว่นบคุคลที่เราเก็บรักษาไว้ได้ 

13.2 เราจะจดัให้ทา่นสามารถเข้าถึงข้อมลูสว่นบคุคลของทา่นที่เราได้ควบคมุไว้ตามที่กฎหมายก าหนด ทัง้นี ้ในกรณีที่ไมม่ี

กฎเกณฑ์ดงักลา่ว เราจะใช้วิธีการทางเทคนิคที่เป็นไปได้เพื่อท่ีจะท าให้ทา่นสามารถเข้าถึงข้อมลูสว่นบคุคลท่ีเราควบคมุไว้ตาม

ความเหมาะสมและสมเหตสุมผล หากทา่นต้องการเข้าถึงข้อมลูสว่นบคุคลของทา่นที่เราควบคมุไว้โดยการขอรับส าเนา กรุณา

ติดต่อเราที่หมายเลข 1678 ทัง้นี ้ก่อนที่เราจะตอบรับตามค าขอ เราอาจสอบถามข้อมลูของท่านเพื่อระบตุวัตนและขอข้อมลู

อื่นๆ ที่เก่ียวกบัค าขอ โดยเราจะตอบกลบัค าขอภายในระยะเวลาอนัสมควร และภายในระยะเวลาที่กฎหมายที่ใช้บงัคบัก าหนด 

13.3 นอกจากนี ้ท่านสามารถเข้าถึงข้อมลูสว่นบุคคลสว่นใหญ่ที่ท่านได้ส่งให้เราทางบญัชีออนไลน์ได้ตลอดเวลาเพื่อท า

ส าเนา และแก้ไขเพิ่มเติม ดดัแปลง หรือลบข้อมลูที่ไมถ่กูต้อง นอกจากนี ้ทา่นสามารถปิดบญัชีของทา่นทัง้หมดได้อีกด้วย 



 
 

13 

 

13.4 เราจะด าเนินการอย่างดีที่สดุเพื่อท าให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราได้ควบคุมไว้ มีความถูกต้อง ครบถ้วน และ

แม่นย า อย่างไรก็ตาม เป็นหน้าที่ของท่านที่จะรับรองว่าข้อมูลของท่านถูกต้อง แม่นย า และครบถ้วน และปรับปรุงข้อมลูใน

บญัชีออนไลน์ของทา่นให้เป็นปัจจบุนั 

14. ข้อมูลเกี่ยวกับเด็ก 

14.1 ตามกฎทัว่ไปของเรา บริการของเราไม่ใช่บริการแก่เด็กที่มีอายตุ ่ากว่า 13 ปี และโดยปกติแล้วเราไม่มีเจตนาจะเก็บ

ข้อมลูสว่นบคุคลจากเด็กที่มีอายตุ ่ากวา่ 13 ปี ดงันัน้ หากมีเหตทุ าให้เราเช่ือได้วา่ มีการเก็บข้อมลูของเด็กที่มีอายตุ ่ากว่า 13 ปี

ซึง่เราไมค่วรเก็บข้อมลูดงักลา่ว เราจะด าเนินการลบข้อมลูดงักลา่วโดยทนัที เว้นแต่จะมีกฎหมายก าหนดไว้เป็นอย่างอื่นให้เรา

ยงัคงเก็บข้อมลูเหลา่นัน้  

14.2 แตอ่ยา่งไรก็ตาม การให้บริการของเราบางประเภทถกูออกแบบมาเพื่อรองรับผู้ ใช้บริการที่มีอายตุ ่ากว่า 13 ปี ดงันัน้ 

เราจะแจ้งให้ทา่นทราบเก่ียวกบัการบริการเหลา่นีแ้ละเง่ือนไขที่ใช้บงัคบักบัการบริการเหลา่นีอ้ย่างชดัเจนถึงวิธีการด าเนินการ

ของเราในการปกป้องข้อมลูที่เก่ียวข้อง รวมทัง้เพื่อให้เกิดความมัน่ใจวา่บริการเหลา่นีเ้ป็นไปตามแนวทางหลกัของเรา 

15. การเชื่อมโยงเว็บไซต์และการบริการอื่นๆ 

15.1  เว็บไซต์ของเราประกอบไปด้วยลงิค์ที่เช่ือมโยงไปยงัเว็บไซต์ของบคุคลภายนอก และการบริการดิจิตอลบางประเภท

ของเรายงัท าให้ทา่นสามารถเข้าถึงการบริการของบคุคลภายนอกได้ (เช่น สือ่สงัคมออนไลน์) 

15.2 เราไมม่ีอ านาจควบคมุบริการหรือเว็บไซต์ของบคุคลภายนอกในการประมวลผลข้อมลูสว่นบคุคลของทา่น นอกจากนี ้

เราไมต่รวจทานเว็บไซต์และการให้บริการของบคุคลภายนอก และเราไม่มีสว่นในความรับผิดชอบใดๆ ในเว็บไซต์หรือจากการ

ให้บริการของเว็บไซต์เหล่านัน้ หรือวิธีปฏิบตัิที่เก่ียวกับความเป็นส่วนตวั กรุณาอ่านและท าความเข้าใจนโยบายความเป็น

สว่นตวัของเว็บไซต์และการให้บริการของบคุคลภายนอกที่ทา่นเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์หรือเข้ารับบริการดงักลา่วทกุครัง้ 

16. การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว 

16.1 นโยบายความเป็นสว่นตวันีถู้กปรับปรุงลา่สดุเมื่อ [เดือนมิถนุายน 2559] โดยนโยบายความเป็นส่วนตวัอาจมีการ

เปลีย่นแปลงได้เป็นระยะๆ ซึง่เราจะประกาศให้ทา่นทราบผา่นทางหน้าแรกของเว็บไซต์ของเราเป็นเวลา 30 วนั ทัง้นี  ้หากท่าน

ใช้บริการของเราอยา่งตอ่เนื่องภายหลงัระยะเวลาดงักลา่ว ถือวา่ทา่นได้ตกลงนโยบายความเป็นสว่นตวัของเราแล้ว 

16.2 เมื่อเราเห็นวา่มีความเหมาะสมและในกรณีที่เราเปลีย่นแปลงนโยบายความเป็นสว่นตวัในสว่นที่เป็นสาระส าคญั เรา

จะแจ้งให้ทา่นทราบผา่นทางอีเมล์ หรือ ข้อความ เพื่อแจ้งให้ทา่นทราบวา่นโยบายความเป็นสว่นตวัได้ถกูปรับปรุงเปลีย่นแปลง 

16.3 ในกรณีที่เราแก้ไขเปลีย่นแปลงนโยบายความเป็นสว่นตวัในสว่นท่ีเป็นสาระส าคญัและท่านไม่ตกลงยอมรับการแก้ไข

เปลี่ยนแปลงดงักลา่ว ท่านมีระยะเวลา 30 วนัเพื่อยกเลิกการรับบริการโดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการบอกเลิกสญัญา หากท่านไม่

แจ้งการยกเลิกการใช้บริการภายใน 30 วนัโดยยงัคงใช้บริการของเราต่อไป จะถือว่าท่านยอมรับการใช้นโยบายความเป็น
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สว่นตวัที่ถกูแก้ไขนี ้กรณีดงักล่าวจะชีแ้จงให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงในส่วนที่เป็นสาระส าคญัทางอีเมล์หรือข้อความ

ตอ่ไป 

17. ค าถามเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว 

หากท่านมีค าถาม ข้อสงสยั หรือข้อร้องเรียนเก่ียวกับนโยบายความเป็นส่วนตวันี ้หรือการจัดการดูแลข้อมูลของท่าน ท่าน

สามารถติดต่อมายงัเราได้ที่หมายเลข 1678 หรือ ทางไปรษณีย์ที่พนกังานที่ดูแลข้อมูลส่วนบุคคล (ฝ่ายกฎหมาย) บริษัท       

โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน)  ซึ่งตัง้อยู่ที่ เลขที่  319 อาคารจามจุรีสแควร์ ถนนพญาไท ปทุมวัน 

กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10330 
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ประกาศเกี่ยวกบัคุกกี ้

ตารางข้างล่างนีจ้ะแสดงการใช้คกุกีทุ้กประเภทในแต่ละเว็บไซต์โดยสมบรูณ์แบบ ตารางนีจ้ึงถือเป็นข้อสนันิษฐาน เบือ้งต้น

เก่ียวกับการตรวจสอบคุกกีข้องแต่ละเว็บไซต์ ดีแทคและเว็บไซต์อื่นๆ มีการใช้คุกกีท้ี่แตกต่างกันออกไป ตารางนีจ้ึงอาจ

แตกตา่งกนัออกไปในแตล่ะเว็บไซต์เช่นกนั 

ประเภทของคุกกี ้ ชื่อของคุกกี ้ ผู้ให้บริการ หน้าที่ วิธีในการป้องกันคุกกี ้

คุกกีท้ี่จ าเป็นอย่างเคร่งครัด (Strictly Necessary 

Cookies) คกุกีป้ระเภทนีจ้ าเป็นส าหรับทา่นในการเข้าใช้

บริการท่ีมีอยูผ่า่นทางเว็บไซต์นีไ้ด้ และเพื่อใช้ Feature 

บางอยา่ง เช่น การเข้าถึงพืน้ท่ีความปลอดภยั หากไมม่ี

การให้บริการของคกุกีน้ีจ้ะท าให้ทา่นไมส่ามารถเข้าใช้

บริการท่ีทา่นต้องการได้ เช่น ตะกร้าสัง่ซือ้สนิค้า หรือ

หน้าบญัชีผู้ใช้ที่มีการรักษาความปลอดภยัของลกูค้า  

- - - ไมส่ามารถด าเนินการได้ 

เนื่องจากคกุกีป้ระเภทนีเ้ป็น

คกุกีท้ี่มคีวามจ าเป็นอยา่ง

มากส าหรับการท างานของ

เว็บไซต์ จึงไมส่ามารถลบ

หรือป้องกนัการท างานได้ 

คุกกีส้ าหรับการท างาน (Functionality cookies) คกุกี ้

ประเภทนีจ้ะบนัทกึข้อมลูเก่ียวกบัตวัเลอืกที่ทา่นได้ท า

รายการไว้ พร้อมทัง้ท าให้เราสามารถปรับเว็บไซต์ให้เข้า

กบัลกัษณะการใช้งานของทา่น คกุกีป้ระเภทนีจ้งึ

ด าเนินการในลกัษณะทีว่า่หากทา่นได้เข้าใช้หรือกลบัเข้า

สูก่ารบริการของเรา เราจะสามารถให้บริการทา่นได้

ตามที่ทา่นต้องการ ตวัอยา่งเช่น 

- บนัทกึสถานท่ีที่ทา่นต้องการ เมื่อทา่นตัง้

คา่ข้อมลูสถานท่ีของทา่นบนเว็บไซต์หน้า

แรก 

- จดจ าการตัง้คา่ที่ทา่นก าหนดไว้ เช่น การ

จดัวางภาพ (layout) ขนาดตวัอกัษร 

ความต้องการ และ ส ี 

- จะปรากฏขึน้มาเมื่อทา่นเข้าสูร่ะบบ 

   ถ้าทา่นท าให้คกุกีป้ระเภทนี ้

ไมส่ามารถท างานได้ การ

ท างานบางอยา่งบนเว็บไซต์

อาจไมป่รากฏ หรือ อาจไม่

สามารถด าเนินการได้ตามที่

ทา่นต้องการ 

คุกกีว้ิเคราะห์ (Analytic Cookies) คกุกีป้ระเภทนีจ้ะ

จดจ าข้อมลูที่ถกูใช้ในรูปแบบผลรวม (aggregate form) 

Google Analytics 

Pixel-tags “Pixels” 
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ซึง่จะท าให้เราเข้าใจวิธีการใช้เว็บไซต์ หรือ ระดบั

ประสทิธิภาพของรายการสง่เสริมการขาย หรือชว่ยเราใน

การปรับเว็บไซต์ให้เหมาะสมกบัทา่น ข้อมลูดงักลา่วจะ

ถกูใช้เพื่อประเมินผลการใช้งานเว็บไซต์ของทา่น จดัท า

บนัทกึเก่ียวกบักิจกรรมบนเว็บไซต์ และการวเิคราะห์

เก่ียวข้องกบักิจกรรมการการใช้อนิเตอร์เน็ต 

คุกกีโ้ฆษณา (Advertising Cookies) คกุกีป้ระเภทนีใ้ช้

เพื่อจดัท าข้อความโฆษณาที่เหมาะสมและเก่ียวข้องกบั

ทา่นมากยิ่งขึน้ คกุกีด้งักลา่วจะท างานเพื่อป้องกนัการ

โฆษณาที่ซ า้ซ้อน และเพื่อให้มัน่ใจวา่การแสดงโฆษณา

จะเป็นไปอยา่งเหมาะสม และในบางกรณีจะท าหน้าที่ใน

การเลอืกโฆษณาทีเ่หมาะสมกบัความต้องการของทา่น 

Google AdWords 

Conversation 

Tracking 

  ถ้าทา่นไมต่ิดตัง้คกุกี ้

ประเภทนี ้ทา่นจะยงัคงเห็น

โฆษณาตา่งๆปรากฏบน

เว็บไซต์ของเรา แตอ่าจจะ

เป็นโฆษณาที่ไมต่รงกบั 

ความสนใจของทา่น 

 

 

 

 

 

 

 


