
นโยบายความเป็นส่วนตัว 

1.       บทนาํ 

  

1.1 ขอตอ้นรับสู่ Giscompany แพลตฟอร์มทีดาํเนินการโดย บริษทั จีไอเอส จาํกดั จาํกดัและบริษทัในกลุ่มและบริษทัใน

เครือ (เรียกแยกและเรียกรวมกนัวา่ “GIS”, “เรา”, “พวกเรา” หรือ “ของเรา”) GIS มีหนา้ทีรับผิดชอบภายใตก้ฎหมาย

และขอ้บงัคบัความเป็นส่วนตวัทีบงัคบัใช ้ (“กฎหมายเกียวกบัการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบคุคล”) อยา่งจริงจงั และยึดมนั

ต่อการเคารพสิทธิและให้ความสาํคญัเกียวกบัความเป็นส่วนตวัของผูใ้ชเ้วบ็ไซต์ Giscompany ทงัหมด (เรียกรวมกนัว่า 

“ไซต”์) (เราเรียกไซตแ์ละบริการทีเรามอบให้ดงัทีระบุไวใ้นไซตข์องเราโดยรวมวา่ “บริการ”) และ “ผูใ้ช”้ หมายถึง 

ผูใ้ชท้ีมีบญัชีซึงไดล้งทะเบียนกบัเราและใชไ้ซต ์ (เรียกแยกและเรียกรวมกนัว่า “ผูใ้ช”้ “คุณ” หรือ “ของคุณ”) เรา

ตระหนกัถึงความสาํคญัของขอ้มลูส่วนบุคคลทีคุณมอบใหแ้ก่เรา และเชือว่าเรามีหนา้ทีรับผิดชอบในการจดัการ 

ปกป้อง และดาํเนินการขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณอยา่งเหมาะสม นโยบายความเป็นส่วนตวันี (“นโยบายความเป็น

ส่วนตวั” หรือ “นโยบาย”) ไดรั้บการออกแบบมาเพือช่วยให้คุณเขา้ใจเกียวกบัวิธีทีเราเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย และ/หรือ

ดาํเนินการขอ้มูลส่วนบุคคลทีคุณมอบให้แก่เราและ/หรือขอ้มูลของคุณทีเราครอบครองไมว่า่จะในปัจจุบนัหรืออนาคต 

รวมทงัยงัเป็นขอ้มูลประกอบการตดัสินใจก่อนทีคุณจะใหข้อ้มลูส่วนตวัใดๆ แก่เรา โปรดอ่านนโยบายความเป็น

ส่วนตวันีโดยละเอียด หากคุณมีขอ้สงสัยเกียวกบัขอ้มูลเหล่านีหรือขอ้ปฏิบติัว่าดว้ยความเป็นส่วนตวัของเรา โปรดดู

ส่วนของหัวขอ้ “มีคาํถาม ขอ้กงัวล หรือคาํร้องเรียนใช่หรือไม่ โปรดติดต่อเรา” ในตอนทา้ยของนโยบายความเป็น

ส่วนตวันี 

  

1.2     “ขอ้มูลส่วนบุคคล” หมายถึง ขอ้มูลเกียวกบับุคคลไม่ว่าจริงหรือเทจ็ทีสามารถใชเ้ป็นขอ้มูลทีระบุตวัตนของบคุคลผูน้นั 

หรือจากขอ้มูลดงักล่าวหรือขอ้มลูอืนๆ ทีองคก์รมีหรืออาจสามารถเขา้ถึงได ้ ตวัอยา่งขอ้มูลส่วนบคุคลทีพบบ่อยไดแ้ก่ 

ชือ หมายเลขประจาํตวั และขอ้มลูการติดต่อ 

  

1.3 ในการใชบ้ริการ เยยีมชมไซต์ และ/หรือเขา้ถึงบริการ คุณ ไดรั้บทราบและตกลงว่าคุณยอมรับขอ้ปฏิบติั ขอ้กาํหนด 

และ/หรือนโยบายทีกาํหนดไวใ้นนโยบายความเป็นส่วนตวันี และคุณ ยินยอมให้เราเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย และ/หรือ

ดาํเนินการขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณดงัทีระบุไวใ้นนโยบายความเป็นส่วนตวันี หากคุณไม่ยินยอมให้เราดาํเนินการ

ขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณดงัทีระบุไวใ้นนโยบายความเป็นส่วนตวันี โปรดอยา่ใชบ้ริการหรือเขา้ถึงไซตห์ากเรา

เปลียนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตวัของเรา เราจะโพสตก์ารเปลียนแปลงดงักล่าวหรือนโยบายความเป็นส่วนตวัที

แกไ้ขบนไซต์ เราขอสงวนสิทธิในการแกไ้ขนโยบายความเป็นส่วนตวันีในทุกเมือโดยอาจแจง้หรือไมไ่ดแ้จง้ให้คุณ

ทราบก็ตาม 

  



 

2.       GIS จะเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบคุคลเมือใด 

  

2.1     เราจะ/อาจเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณเมือ: 

(ก) เมือคุณไดเ้ขา้ถึงและ/หรือใชบ้ริการหรือไซตข์องเรา หรือลงทะเบียน 

(ข) เมือคุณส่งแบบฟอร์ม รวมถึงแตไ่ม่จาํกดัเพียง แบบฟอร์มการสมคัรหรือแบบฟอร์มอืนๆ ทีเกียวขอ้งกบัผลิตภณัฑ์และ

บริการของเรา ไม่วา่จะแบบออนไลน์หรือแบบฟอร์มเป็นเอกสาร 

(ค) เมือคุณทาํขอ้ตกลงใดๆ หรือให้เอกสารหรือขอ้มูลอืนใดทีเกียวขอ้งกบัการติดต่อระหว่างคุณกบัเรา หรือเมือคุณใช้

ผลิตภณัฑแ์ละบริการของเรา 

(ง)  เมือคุณติดตอ่กบัเรา เช่น ผา่นทางโทรศพัท ์ (ซึงจะไดรั้บการบนัทึก) จดหมาย แฟกซ์ การประชุมแบบเห็นหนา้กนั 

แพลตฟอร์มสือทางสังคม และอีเมล 

(จ) เมือคุณใชบ้ริการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือติดต่อกบัเราผา่นไซตห์รือใชบ้ริการ ซึงรวมถึงแต่ไม่จาํกดัเพียง การใชผ้า่น

คุกกี ซึงเราอาจปรับใชเ้มือคุณใชบ้ริการหรือเขา้ถึงไซต ์

(ฉ)      เมือคุณดาํเนินธุรกรรมผา่นบริการของเรา 

(ช)      เมือคุณให้ความคิดเห็นหรือคาํร้องเรียนแก่เรา 

(ซ)      เมือคุณลงทะเบียน เขา้ทาํสัญญา และ/หรือเขา้ร่วมในการแข่งขนั และ/หรือกิจกรรมส่งเสริมการขายซึงรวมถึงกิจกรรม

ส่งเสริมการขายร่วมกบัหุ้นส่วนและ/หรือบริษทัในกลุ่มของเรา 

(ญ) เมือคุณเขา้เยียมชมหรือใชเ้วบ็ไซตแ์ละแอปพลิเคชนัของหุ้นส่วนหรือบริษทัในกลุ่มของเรา 

(ฏ) เมือคุณเขา้เยียมชมหรือใชเ้วบ็ไซตแ์ละแอปพลิเคชันของบคุคลภายนอกทีใช ้และ/หรือ เกียวขอ้งกบับริการของเรา 

(ฏ) เมือคุณเชือมต่อบญัชีของคุณกบัเวบ็ไซตห์รือแอปพลิเคชนัของบคุคลภายนอก แก่บญัชีผูใ้ชข้องคุณกบัเราผ่านทางไซต ์

หรือ 

(ฐ) เมือคุณส่งขอ้มูลส่วนบคุคลของคณุให้แก่เราดว้ยเหตุผลใดก็ตาม 

  



นโยบายดงักล่าวขา้งตน้ไม่ไดอ้า้งไวโ้ดยละเอียดถีถว้นและเป็นเพยีงตวัอยา่งทวัไปเมือเราเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลเกียวกบั

คุณ 

  

2.2 เราอาจเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย และ/หรือดาํเนินการขอ้มูลนีเพอืวตัถุประสงคต์่างๆ (ดงัทีกาํหนดไวด้า้นล่าง) 

  

  

3.       GIS จะเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบคุคลใดไวบ้า้ง 

3.1     ขอ้มูลส่วนบุคคลที GIS อาจเก็บรวบรวมนนัจะรวมถึงแต่ไมจ่าํกดัเพยีง: 

•        ชือ 

•        ทีอยูอ่เีมล 

•        ทีอยูต่ามบตัรประชาชนหรือพาสปอร์ต 

•        ทีอยูส่าํหรับเรียกเก็บเงิน 

•        รายละเอียดบญัชีธนาคารและขอ้มูลการชาํระเงิน 

•        หมายเลขติดต่อ 

•        หมายเลขบตัรประชาชนหรือหมายเลขพาสปอร์ต 

•        ทีอยูอ่นิเทอร์เน็ตโปรโตคอล (IP) 

•  ขอ้มูลอนืใดเกียวกบัผูใ้ชเ้มือผูใ้ชล้งทะเบียนเขา้ใชบ้ริการหรือไซตข์องเรา และเมือผูใ้ชใ้ชบ้ริการหรือไซต ์รวมถึง

ขอ้มูลทีเกียวกบัวิธีการใชบ้ริการหรือไซตข์องผูใ้ช ้

•  ขอ้มูลจากหรือเกียวกบัอุปกรณ์ทีคุณเขา้ถึงบริการของเรา และ/หรือไซต์ 

•  รายละเอียดบญัชีของคุณกบัเวบ็ไซตห์รือแอปพลิเคชนัของบคุคลภายนอกทีคุณไดเ้ชือมต่อบญัชีผูใ้ชข้องคุณกบั

เราผา่นทางไซต ์  

•        ขอ้มูลส่วนบุคคลทีคุณอาจให้แก่เราผ่านทางไซต ์

  

3.2 ตามทีระบุในขอ้ 2 เราอาจไดรั้บขอ้มูลเกียวกบัคุณและกิจกรรมของคุณทีอยูบ่นและไม่อยูบ่นแพลตฟอร์ม Giscompany 

จากบริษทัในกลุ่มและ/หรือหุ้นส่วนซึงเป็นบุคคลภายนอก เช่น ขอ้มูลจากบริษทัในกลุ่มและ/หรือหุ้นส่วนทีเราร่วมกนั



เสนอบริการและ/หรือรายการส่งเสริมการขาย หรือจากผูโ้ฆษณาเกียวกบัประสบการณ์หรือการติดต่อของคุณกบัพวก

เขา รวมถึงขอ้มูลเกียวกบัเวบ็ไซตแ์ละแอปพลิเคชนัทคีุณเขา้เยียมชม  

  

3.3     หากคุณไม่ประสงคใ์ห้เรา เก็บรวบรวม ขอ้มูล/ขอ้มลูส่วนบุคคลดงัทีกล่าวมาขา้งตน้ คุณอาจยกเลิกไดทุ้กเมือผา่นทาง

ไซตห์รือโดยการแจง้ความประสงคใ์ห้เจา้หนา้ทีคุม้ครองขอ้มูลของเราทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร คุณสามารถอ่าน

ขอ้มูลเพิมเติมเกียวกบัการยกเลิกไดท้ีส่วนดา้นล่างในหวัขอ้ “วธีิทีคุณสามารถยกเลิก ลบ ร้องขอการเขา้ถึง หรือแกไ้ข

ขอ้มูลทีคุณให้แก่เรา” อยา่งไรก็ตาม โปรดจาํไวว่้าการยกเลิกการเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบคุคลหรือถอนความยินยอม

ในการเก็บรวบรวม ใช ้แบ่งปัน หรือดาํเนินการขอ้มูลส่วนบคุคลของคุณกบัเรานนัอาจส่งผลต่อการใชบ้ริการของคุณ  

3.4  เมือคุณใชแ้อปพลิเคชนั เวบ็ไซตห์รือบริการอืนของบุคคลภายนอกทีใชห้รือรวมกบับริการของเรา บุคคลภายนอกนนั

อาจรับขอ้มูลเกียวกบัสิงทคีุณโพสต์หรือแบ่งปัน 

  

4.       การดูเวบ็เพจ 

ในการเขา้ถึงเวบ็ไซต์ส่วนใหญ่ดว้ยอุปกรณ์ของคุณ อุปกรณ์ของคุณจะส่งขอ้มูลซึงอาจมีขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณซึงจะถูกบนัทึก

ไวโ้ดยเซิร์ฟเวอร์ของเวบ็เมือคุณเรียกดูเวบ็ของเรา ซึงโดยทวัไปจะรวมถึงแต่ไม่จาํกดัเพียง ทีอยู ่ IP ของคอมพวิเตอร์ 

ระบบปฏิบตัิการ ชือ/เวอร์ชนัของเบราวเ์ซอร์ เวบ็เพจทีอา้ง หนา้ทีร้องขอ วนัที/เวลา และบางครงัอาจรวมถึง "คุกกี" (ซึงคุณ

สามารถปิดใชง้านไดโ้ดยกาํหนดลกัษณะอุปกรณ์ของคุณ) เพือช่วยให้ไซตจ์ดจาํการเขา้ชมครังล่าสุดของคุณ เมือคุณเขา้สู่ระบบ 

ขอ้มูลนีจะเชือมโยงกบับญัชีผูใ้ชข้องคุณ นอกจากนีขอ้มูลนีจะนาํไปใชใ้นเชิงสถิตทิีไม่ระบุชือเพือช่วยให้เราทาํความเขา้ใจ

เกียวกบัวิธีทีผูเ้ยยีมชมใชง้านไซตข์องเรา 

  

 

5.       คุกกี 

5.1 เราอาจมีการใช ้ “คุกกี” หรือคุณลกัษณะอืนๆ ในบางคราวเพือช่วยให้เราหรือบคุคลภายนอกสามารถเก็บรวบรวมหรือ

แบ่งปันขอ้มูล เพือช่วยเราปรับปรุงไซตแ์ละบริการทีเรานาํเสนอ หรือช่วยให้เรามอบบริการและคุณลกัษณะใหม่ๆ ได ้

“คุกกี” คือตวัระบุต่างๆ ทีเราส่งไปยงัอุปกรณ์ของคุณ เพือช่วยใหเ้ราสามารถจดจาํอุปกรณ์ของคุณ และบอกเกียวกบัวิธี

และเวลาในการใชห้รือเยียมชมบริการหรือไซต ์ จาํนวนผูใ้ช ้ และเพือติดตามความเคลือนไหวภายในไซตข์องเรา เรา

อาจเชือมโยงขอ้มูลคุกกีกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณ นอกจากนี คุกกียงัเชือมโยงกบัขอ้มูลเกียวกบัรายการทีคุณเลือก

ซือและบญัชีรายชือสินคา้ทีคุณเขา้ไปชมดว้ย ตวัอยา่งเช่น เราใชข้อ้มูลนีเพอืติดตามขอ้มลูเกียวกบัรถเขน็สินคา้ของคุณ 

นอกจากนี ยงัมีการใชคุ้กกีเพอืมอบเนือหาทีเหมาะสมกบัความสนใจของคุณโดยเฉพาะ และเพือตรวจสอบการใชง้าน

ไซต ์



  

5.2 คุณอาจปฏิเสธการใชคุ้กกีไดโ้ดยเลือกการตงัค่าทีเหมาะสมในอุปกรณ์ของคุณ อยา่งไรก็ดี โปรดจาํไวว่้าหากคุณปฏิเสธ

การใชคุ้กกี คุณอาจไม่สามารถใชฟั้งก์ชนัการทาํงานของไซตห์รือบริการไดอ้ยา่งเตม็ที 

  

6.       การดูและดาวน์โหลดเนือหาและโฆษณา 

เมือคุณท่องเวบ็เพจต่างๆ โดยใชอุ้ปกรณ์ของคุณ ขณะทีคุณเขา้ชมเนือหาและโฆษณาและเขา้ใชง้านซอฟตแ์วร์อืนๆ บนไซตข์อง

เราหรือผา่นบริการ ขอ้มูลเดียวกนัส่วนใหญจ่ะถูกส่งมาถึงเรา (รวมถึงแต่ไม่จาํกดัเพียงทีอยู ่ IP ระบบปฏิบตัิการ ฯลฯ) แต่แทนที

จะส่งการเขา้ชมหนา้ต่างๆ ของคุณ คอมพวิเตอร์จะส่งขอ้มูลเกียวกบัเนือหา การโฆษณาทีดู และ/หรือซอฟตแ์วร์ทีติดตงัโดย

บริการและเวบ็ไซตแ์ละเวลาให้แก่เรา 

  

7.       ชุมชนและการสนบัสนุน 

7.1 เราให้การสนบัสนุนดา้นการบริการลูกคา้ผา่นอเีมลและแบบฟอร์มความคิดเห็น เพือให้การสนบัสนุนลูกคา้ เราจะขอที

อยูอ่เีมลและหมายเลขติดต่อของคุณ เราใชเ้พยีงขอ้มลูทีไดรั้บจากลูกคา้ทีขอรับการสนบัสนุน รวมถึงแต่ไม่จาํกดัเพียง 

ทีอยูอ่เีมล สาํหรับการบริการสนบัสนุนลูกคา้ และเราจะไม่ส่งหรือแบ่งปันขอ้มูลนีกบับคุคลภายนอก 

  

 8.       การสาํรวจ 

บางครัง เราอาจร้องขอขอ้มูลจากผูใ้ชผ้า่นการสาํรวจต่างๆ การเขา้ร่วมในการสาํรวจเหล่านีขนึอยูก่บัความสมคัรใจทงัสิน ดงันนั

คุณจึงสามารถเลือกไดว่้าจะเปิดเผยขอ้มูลของคุณแก่เราหรือไม่ ขอ้มูลทีร้องขออาจรวมถึงแตไ่ม่จาํกดัเพียง ขอ้มูลการติดต่อ 

(ไดแ้ก่ ทีอยูอ่เีมล) และขอ้มูลทางประชากรศาสตร์ (ไดแ้ก่ ความสนใจ หรือระดบัอาย)ุ ขอ้มูลทีไดจ้ากการสาํรวจนีจะนาํมาใชเ้พอื

ตรวจสอบและปรับปรุงการใชง้านและความพงึพอใจในการบริการ และจะไม่ถูกส่งให้แก่บคุคลภายนอก ยกเวน้ ผูรั้บจา้งทีช่วย

เราในการบริหารจดัการและดาํเนินการสาํรวจ 

  

9.     เรามีวธีิการใชข้อ้มูลทีคุณให้แก่เราอยา่งไรบา้ง 

9.1 เราอาจเก็บรวบรวม ใช ้ เปิดเผย และ/หรือดาํเนินการขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณเพือวตัถุประสงคอ์ยา่งนอ้ยหนึง

วตัถุประสงคด์งัต่อไปนี 

(ก) เพอืพิจารณาและ/หรือดาํเนินการการยืนเรือง/ธุรกรรมของคุณกบัเรา 

(ข) เพอืจดัการ ดาํเนินการ ให้ และ/หรือบริหารการใชง้านของคุณและ/หรือเพือเขา้ถึงบริการและเวบ็ไซตข์องเรา รวมถึง

ความสัมพนัธ์และบญัชีผูใ้ชข้องคณุกบัเรา 



(ค)      เพอืจดัการ ดาํเนินการ บริหาร และจดัหาบริการแก่คุณ รวมถึงช่วยอาํนวยความสะดวกในการจดัเตรียมบริการของเรา 

รวมถึงแต่ไม่จาํกดัเพียง การจดจาํความตอ้งการของคุณ 

 (ง) เพอืตอบรบั ดาํเนินการ จดัการ หรือทาํธุรกรรมให้เสร็จสมบรูณ์ และ/หรือทาํตามการร้องขอเกียวกบัผลิตภณัฑ์และ

บริการของคุณ และแจง้ใหคุ้ณทราบเกียวกบัปัญหาดา้นการบริการและการดาํเนินการเกียวกบับญัชี ทีมีความผิดปกติ 

(จ) เพอืบงัคบัใชเ้งือนไขการใหบ้ริการหรือขอ้ตกลงสิทธิการใชง้านสาํหรับผูใ้ชท้ีเกียวขอ้ง 

(ฉ) เพอืป้องกนัความปลอดภยัและสิทธิ ทรัพยสิ์นส่วนบุคคล หรือความปลอดภยัของบุคคลอืน 

(ช) เพอืระบุตวัตนและ/หรือการตรวจสอบความถูกตอ้ง 

(ซ) เพอืรักษาและควบคุมการอปัเดตซอฟตแ์วร์และ/หรือการอปัเดตอืนๆ และให้การสนบัสนุนทีจาํเป็นในบางคราวเพือให้

แน่ใจว่าบริการของเราจะเป็นไปอยา่งราบรืน 

(ฌ) เพอืจดัการหรืออาํนวยความสะดวกในการให้บริการลูกคา้ ปฏิบติัตามคาํสงัของคุณ จดัการหรือตอบขอ้ซกัถามทีไดรั้บ 

(หรืออา้งว่าไดรั้บ) จากคุณหรือในนามของคุณ 

(ญ)  เพอืติดต่อหรือสือสารกบัคุณผา่นการโทรดว้ยเสียง ขอ้ความ และ/หรือขอ้ความแฟกซ์ อีเมล และ/หรือการส่งไปรษณีย ์

หรือในรูปแบบอืนใด เพอืวตัถุประสงคใ์นการบริหารและ/หรือจดัการความสมัพนัธร์ะหวา่งคณุกบัเราหรือการใช้

บริการของเรา เช่นว่าแต่ไม่จาํกดัเพียง การสือสารขอ้มูลดา้นการจดัการทีเกียวเนืองกบับริการของเรากบัคุณ คุณ

รับทราบและยอมรับว่าการสือสารดงักล่าวของเรานนัอาจเป็นดว้ยวธีิการส่งจดหมายโตต้อบ เอกสารหรือการแจง้

ประกาศแก่คุณ ซึงอาจเกียวขอ้งกบัการเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณบางประการบนหนา้ซอง/หีบห่อจดหมายดา้น

นอก เพอืการจดัส่งสิงดงักล่าว 

(ฎ)       เพอืดาํเนินการศึกษาวิจยั วิเคราะห์ และพฒันากิจกรรมต่างๆ (รวมถึงแต่ไมจ่าํกดัเพียง การวิเคราะห์ขอ้มูล การสาํรวจ 

การพฒันาผลิตภณัฑแ์ละบริการ และ/หรือ การทาํแฟ้มประวตัิ) เพือ วเิคราะห์การใชบ้ริการ  เพอืนาํไปปรับปรุงบริการ

หรือผลิตภณัฑ์ของเรา และ/หรือช่วยเสริมประสบการณ์ของลูกคา้ 

 (ฏ) เพอืให้สามารถตรวจสอบและทาํการสาํรวจและอืนๆ เพือตรวจสอบขนาดและองคป์ระกอบของกลุ่มเป้าหมายของเรา 

และทาํความเขา้ใจเกียวกบัประสบการณ์ทีลูกคา้ไดรั้บจากบริการของ GIS 

(ฑ) ในกรณีทีคุณให้ความยินยอมให้เราส่งขอ้มูลการตลาดและการส่งเสริมการขาย และเอกสารทีเกียวขอ้งกบัผลิตภณัฑ์

และ/หรือบริการ (รวมถึงแต่ไม่จาํกดัเพียง ผลิตภณัฑแ์ละ/หรือบริการของบคุคลทีสามซึง GIS อาจทาํงานร่วมกนัหรือมี

ขอ้ผกูพนัต่อกนั)  เพอืการตลาดและในเรืองดงักล่าวนี โดยผา่นรูปแบบการติดต่อสือสารต่างๆ ไดแ้ก่ การส่งไปรษณีย ์

การบริการตามตาํแหน่งทีตงัหรือรูปแบบอนืใด  ซึง GIS (และ/หรือบริษทัในเครือหรือบริษทัทีเกียวขอ้ง) อาจ จาํหน่าย 

ทาํการตลาด หรือส่งเสริมการขาย ไม่ว่าผลิตภณัฑ์หรือบริการดงักล่าวจะมีอยูใ่นขณะนีหรือจะเกิดขนึในอนาคต

หรือไม่ก็ตาม  



(ฒ)  เพอืตอบสนองต่อกระบวนการทางกฎหมาย หรือปฏิบตัิตามหรือเป็นไปตามกฎหมายทีบงัคบัใช ้ ขอ้กาํหนดของ

ภาครัฐหรือตามกฎขอ้บงัคบัภายใตอ้าํนาจการพิจารณาทีเกียวขอ้ง รวมถึงแต่ไม่จาํกดัเพียง การดูแลให้เป็นไปตาม

ขอ้กาํหนดเพอืทาํให้การเปิดเผยขอ้มูลนนัเป็นไปตามขอ้กาํหนดของกฎหมายที GIS หรือบริษทัทีเกียวขอ้งหรือบริษทั

ในเครือตอ้งปฏิบติัตาม  

(ณ) เพอืจดัทาํขอ้มูลสถิติและงานวจิยัเพือการรายงานภายในองคก์รและตามกฎหมาย และ/หรือตามขอ้กาํหนดเกียวกบัการ

จดัเกบ็บนัทึก 

(ด) เพอืปฏิบติัตามขนัตอนการตรวจสอบประวตัิความเป็นมาทางธุรกิจหรือกิจกรรมการคดักรองอืนใด (รวมถึงแต่ไม่จาํกดั

เพียง การตรวจสอบประวติัความเป็นมา) ซึงเป็นไปตามขอ้ผกูพนัทางกฎหมายหรือตามกฎขอ้บงัคบั หรือกระบวนการ

จดัการความเสียงของเราซึงกฎหมายไดก้าํหนดไวห้รือทีเราไดเ้ป็นผูน้าํมาใช ้

(ต) เพอืตรวจสอบบริการของเราหรือ ธุรกิจของ GIS  

(ถ) เพอืป้องกนัและตรวจสอบการฉ้อโกง กิจกรรมทีผดิกฎหมาย การละเวน้หรือการประพฤติผิด ไม่ว่าจะเกียวขอ้งกบัการ

ใชบ้ริการของเราหรือกิจกรรมอนืใดอนัเกิดจากความสัมพนัธ์ของคณุกบัเรา และไม่ว่าจะมีความสงสัยในสิงทีได้

กล่าวถึงขา้งตน้หรือไม่ก็ตาม 

(ท) เพอืจดัเก็บ โฮสต ์สาํรองขอ้มูล (ไม่ว่าจะเพือการกูค้ืนจากความเสียหายหรือเหตุอืนใด) ขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณ ไมว่า่

จะอยูใ่นหรือนอกอาํนาจการพจิารณา 

(ธ) เพอืจดัการและ/หรือช่วยอาํนวยความสะดวกให้แก่ธุรกรรมเกียวกบัทรัพยสิ์นของธุรกิจหรือธุรกรรมเกียวกบัทรัพยสิ์น

ของธุรกิจทีมีศกัยภาพ ซึงธุรกรรมดงักล่าวเกียวขอ้งกบั GIS ในฐานะผูมี้ส่วนร่วมหรือเกียวขอ้งกบับริษทัทีเกียวขอ้ง

หรือบริษทัในเครือของ GIS ในฐานะผูมี้ส่วนร่วมเท่านนั หรือเกียวขอ้งกบั GIS และ/หรือบริษทัหรือบริษทัในเครือที

เกียวขอ้งของ GIS อยา่งนอ้ยหนึงแห่งในฐานะผูมี้ส่วนร่วม และอาจมีองคก์รภายนอกทีเป็นผูมี้ส่วนร่วมในธุรกรรม

ดงักล่าว "ธุรกรรมเกียวกบัทรัพยสิ์นของธุรกิจ" หมายถึง การซือ ขาย ให้เช่า ควบรวม การควบ หรือการซือกิจการอนืใด 

การจาํหน่ายจ่ายโอนหรือการใหเ้งินทุนแก่องคก์รหรือส่วนหนึงส่วนใดขององคก์รหรือธุรกิจหรือทรัพยสิ์นอืนใดของ

องคก์ร และ/หรือ 

(น) วตัถุประสงคอื์นใดทีเราไดแ้จง้แก่คุณ ณ เวลาทีไดรั้บความยินยอมจากคุณ 

(รวมเรียกว่า “วตัถุประสงค”์) 

  

9.2 เนืองจากวตัถุประสงคที์เราจะเก็บรวบรวม ใช ้ เปิดเผย และ/หรือดาํเนินการขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณขึนอยูก่บั

สถานการณ์เฉพาะหน้า วตัถุประสงคด์งักล่าวอาจไม่ปรากฎในขา้งตน้ อยา่งไรก็ตาม เราจะแจง้ให้คุณทราบถึง

วตัถุประสงคด์งักล่าว ณ เวลาทีขอรับความยินยอมจากคุณ เวน้แต่การดาํเนินการขอ้มูลทีเกียวขอ้งโดยไม่ไดรั้บความ

ยินยอมจากคุณนนัเป็นไปตามทีกฎหมายเกียวกบัการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลกาํหนดไว ้



  

10.     GIS คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของลูกคา้อยา่งไรบา้ง 

เรานาํมาตรการดา้นความปลอดภยัต่างๆ มาใชเ้พือให้แน่ใจว่าขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณทีอยูใ่นระบบของเรานนัมีความปลอดภยั 

ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูใ้ชจ้ะถูกเก็บไวใ้นเครือข่ายทีมีความปลอดภยั และสามารถเขา้ถึงไดโ้ดยพนกังานจาํนวนจาํกดัเท่านนั ซึง

จะเป็นบุคคลทีมีสิทธิพเิศษในการเขา้ถึงระบบดงักล่าว เราจะรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณตามกฎหมายเกียวกบัการคุม้ครอง

ขอ้มูลส่วนบุคคลและ/หรือกฎหมายอืนทีเกียวขอ้ง ซึงเราจะทาํลายหรือไม่ระบุชือขอ้มลูส่วนบุคคลของคุณทนัทีทีมีเหตุผลอนั

เชือไดว่้า (i) วตัถุประสงคข์องการเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบคุคลนนัไม่ตรงกบัการรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าวไวอ้ีกต่อไป 

และ (ii) ไมจ่าํเป็นตอ้งรักษาขอ้มลูส่วนบุคคลดงักล่าวเพือวตัถุประสงคท์างกฎหมายหรือธุรกิจอีกตอ่ไป หากคุณหยดุการใชง้าน

ไซต ์ หรือสิทธิการใชง้านไซตแ์ละ/หรือบริการของคุณสินสุดลง เราอาจจดัเก็บ ใช ้ และ/หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบคุคลต่อไปได้

ตามกฎหมายเกียวกบัการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลและขอ้ผกูพนัของเราภายใตก้ฎหมายเกียวกบัการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบคุคลนี 

ภายใตก้ฎหมายทีบงัคบัใช ้เราอาจทาํลายขอ้มลูส่วนบคุคลของคุณอยา่งปลอดภยัโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

  

11.     GIS เปิดเผยขอ้มูลทีรวบรวมจากผูเ้ยียมชมให้แก่บุคคลภายนอกหรือไม่ 

11.1  ในการดาํเนินธุรกิจของเรา เราอาจจาํเป็นตอ้งเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่ผูใ้ห้บริการซึงเป็นบคุคลภายนอก 

ตวัแทน และ/หรือบริษทัในเครือ หรือบริษทัทีเกียวขอ้งของเรา และ/หรือบุคคลทีสามอนืๆ ไม่วา่จะมีสถานทีตงัอยูใ่น

ประเทศหรือนอกประเทศ เพือวตัถุประสงคด์งัทีระบุขา้งตน้อยา่งน้อยหนึงวตัถปุระสงค ์ ผูใ้หบ้ริการซึงเป็น

บุคคลภายนอก ตวัแทน และ/หรือบริษทัในเครือ หรือบริษทัทีเกียวขอ้งของเรา และ/หรือบคุคลภายนอกอืนๆ ดงักล่าว

นนัอาจดาํเนินการขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณในนามของเราหรือในลกัษณะอืนใดเพือวตัถุประสงคด์งัทีระบุขา้งตน้อยา่ง

นอ้ยหนึงวตัถปุระสงค ์บุคคลภายนอกดงักล่าวรวมถึงแต่ไม่จาํกดัเพียง: 

(ก) บริษทัในเครือ บริษทัในกลุ่มและบริษทัทีเกียวขอ้งของเรา 

(ข) ผูรั้บจา้ง ตวัแทน ผูใ้หบ้ริการ และบุคคลภายนอกอืนๆ ทีเราใชเ้พอืสนบัสนุนธุรกิจของเรา บคุคลเหล่านีรวมถึงแต่ไม่

จาํกดัเพียง ผูใ้ห้บริการดา้นการบริหารจดัการหรือดา้นอืนๆ อนัไดแ้ก่ บริษทัรับส่งจดหมาย บริษทัทีให้บริการดา้น

โทรคมนาคม บริษทัทีให้บริการดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ และศนูยข์อ้มูล 

(ค) ผูซื้อ ผูรั้บโอนหรือผูสื้บตาํแหน่งในกรณีควบรวมกิจการ ถอนทุน ปรับโครงสร้าง จดัระเบียบองคก์รใหม่ เลิกกิจการ 

หรือการขายหรือโอนสินทรัพยบ์างส่วนหรือทงัหมดของ GIS ไม่ว่าจะเป็นการดาํเนินงานต่อเนืองหรือเป็นส่วนหนึง

ของการลม้ละลาย การเลิกกิจการทงัหมด หรือการดาํเนินการทีคลา้ยกนั ซึงขอ้มูลส่วนบุคคลเกียวกบัผูใ้ชบ้ริการของเรา

ที GIS ถือครองอยูเ่ป็นส่วนหนึงของสินทรัพยท์ีถ่ายโอนไป และ/หรือ 

(ง) บุคคลภายนอกทีเราไดเ้ปิดเผยขอ้มูลให้เพอืวตัถุประสงคอ์ยา่งนอ้ยหนึงวตัถุประสงค ์ และบุคคลภายนอกดงักล่าวอาจ

เก็บรวบรวมและประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลของคุณเพือวตัถุประสงคอ์ยา่งน้อยหนึงวตัถุประสงค ์



  

11.2 เราอาจจาํเป็นตอ้งแบ่งปันขอ้มูลเชิงสถิติและประชากรศาสตร์เกียวกบัผูใ้ชแ้ละการใชบ้ริการของผูใ้ชข้องเราให้แก่ผู ้

จดัหาโฆษณาและการเขียนโปรแกรม ขอ้มูลนีจะไม่รวมขอ้มูลใดๆ ทีอาจนาํไปใชเ้พอืระบุตวัตนของคุณโดยเฉพาะ 

หรือเพอืคน้ขอ้มูลส่วนบุคคลเกียวกบัตวัคุณ 

11.3 เพอืหลีกเลียงขอ้สงสัย ในกรณีทีกฎหมายเกียวกบัการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลหรือกฎหมายทีเกียวขอ้งอนืๆ อนุญาต

ให้องคก์ร เช่นองคก์รของเรา เก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณโดยไม่ตอ้งรับความยินยอมจากคุณ 

ให้นาํการอนุญาตโดยกฎหมายขา้งตน้มาใชบ้งัคบัต่อไป 

11.4 บุคคลภายนอกอาจปิดกนัหรือเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลทีส่งต่อไปยงัหรืออยูใ่นไซตอ์ยา่งผดิกฎหมาย เทคโนโลยีอาจ

ทาํงานผิดปกติหรือไม่ทาํงานตามทีคาดหวงั หรือบคุคลใดอาจเขา้ถึง ใชข้อ้มูลอยา่งไม่เหมาะสม หรือใชข้อ้มูลในทางที

ผิด โดยทีไม่ไดมี้สาเหตุมาจากเรา ถึงกระนนัก็ตาม เราจะใชม้าตรการดา้นความปลอดภยัทีสมเหตสุมผลเพอืคุม้ครอง

ขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณตามทีกาํหนดไวภ้ายใตก้ฎหมายเกียวกบัการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล อยา่งไรก็ดี เราไม่

สามารถรับประกนัถึงความปลอดภยัไดโ้ดยสินเชิงในกรณีทีมิอาจหลีกเลียงได ้ เช่นว่าแต่ไม่จาํกดัเพียง เมือการเปิดเผย

ขอ้มูลโดยไม่ไดรั้บอนุญาตเกิดจากการเจาะขอ้มูลทีประสงคร้์ายทีมีความซบัซอ้นโดยผูท้ีไม่พอใจ โดยทีไม่ไดมี้สาเหตุ

มาจากเรา 

   

12.    ขอ้มูลทีรวบรวมโดยบุคคลภายนอก 

12.1  ไซตข์องเราใช ้Google Analytics ซึงเป็นบริการวิเคราะห์เวบ็ทีให้บริการโดย Google, Inc. (“Google”) Google Analytics ใช้

คุกกี ซึงเป็นไฟลข์อ้ความทีเกบ็ไวใ้นคอมพิวเตอร์ของคุณเพือช่วยเวบ็ไซตวิ์เคราะห์วิธีการใชง้านของผูใ้ช ้ ขอ้มูลทีคุกกี

สร้างขึนเกียวกบัการใชง้านเวบ็ไซต ์ (รวมถึงทีอยู ่ IP ของคุณ) จะถูกส่งและจดัเก็บบนเซิร์ฟเวอร์โดย Google ในประเทศ

สหรัฐอเมริกา Google จะใชข้อ้มลูนีเพอืประเมินการใชง้านเวบ็ไซต ์ รวบรวมรายงานเกียวกบักิจกรรมทีเกิดขึนในเวบ็ไซต์

สาํหรับผูใ้ห้บริการเวบ็ไซต์ และให้บริการดา้นอืนๆ ทเีกียวขอ้งกบักิจกรรมของเวบ็ไซตแ์ละการใชง้านอินเทอร์เนต็ 

Google ยงัอาจส่งขอ้มูลนีให้แก่บุคคลภายนอกตามทีกฎหมายไดก้าํหนดไว ้ หรือเมือบคุคลภายนอกดงักล่าวดาํเนินการ

ประมวลผลขอ้มูลในนามของ Google Google จะไม่เชือมโยงทีอยู ่IP ของคุณกบัขอ้มูลอนืที Google เก็บรักษาไว ้

  

12.2  เราและบคุคลภายนอก อาจใหบ้ริการดาวน์โหลดแอปพลิเคชนัซอฟตแ์วร์ในบางคราวเพือใหคุ้ณสามารถใชบ้ริการหรือใช้

งานผา่นบริการ แอปพลิเคชนัเหล่านีอาจเขา้ถึงโดยแยกกนั และอนุญาตใหบุ้คคลภายนอกเรียกดูขอ้มูลทีระบุตวัตนของคุณ 

ไดแ้ก่ ชือ ID ผูใ้ช ้และทีอยู ่IP ของคอมพวิเตอร์ของคุณ หรือขอ้มลูอนืใด เช่น คุกกี ทีคุณอาจไดติ้ดตงัไวก่้อนหน้านี หรือที

แอปพลิเคชนัหรือเวบ็ไซตข์องบคุคลภายนอกไดต้ิดตงัไวใ้ห้แก่คณุ นอกจากนี แอปพลิเคชนัเหล่านีอาจขอใหคุ้ณใหข้อ้มูล

เพมิเติมแก่บคุคลภายนอกโดยตรง ผลิตภณัฑ์หรือบริการของบุคคลภายนอกทีจดัหามาผา่นแอปพลิเคชนัเหล่านีไม่ใช่

ผลิตภณัฑห์รือบริการของ GIS หรือ GIS ไม่ไดเ้ป็นผูค้วบคุม ขอแนะนาํใหอ่้านขอ้กาํหนดและนโยบายอืนๆ ทีเผยแพร่โดย

บุคคลภายนอกดงักล่าวบนเวบ็ไซตเ์หล่านนัหรือเวบ็ไซตอ์นืๆ 



 13.  การปฏิเสธความรับผดิชอบเกียวกบัความปลอดภยัและไซตข์องบคุคลภายนอก 

  

13.1 เราไมรั่บประกนัว่าขอ้มลูส่วนบุคคลและ/หรือขอ้มลูอืนทคีุณให้แก่ไซตข์องบคุคลภายนอกจะมีความปลอดภยั เรานาํ

มาตรการดา้นความปลอดภยัต่างๆ มาใชเ้พือรักษาความปลอดภยัให้กบัขอ้มูลส่วนบคุคลของคุณซึงอยูใ่นความ

ครอบครองหรือควบคุมของเรา ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูใ้ชจ้ะถูกเก็บไวใ้นเครือข่ายทีมีความปลอดภยั และสามารถเขา้ถึง

ไดโ้ดยพนกังานจาํนวนจาํกดัเท่านนั ซึงจะเป็นบคุคลทีมีสิทธิพเิศษในการเขา้ถึงระบบดงักล่าว และตอ้งปกป้องขอ้มูล

ส่วนบุคคลทีเป็นความลบั เมือคณุส่งคาํสงัซือหรือเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณ เราขอเสนอให้ใชเ้ซิร์ฟเวอร์ทีมีความ

ปลอดภยั ขอ้มูลส่วนบคุคลหรือขอ้มูลทีละเอียดอ่อนทงัหมดทีคุณให้นนัจะถูกนาํไปเขา้รหสัไวใ้นฐานขอ้มูลของเรา

เพอืให้เขา้ถึงไดเ้ฉพาะตามทีระบุขา้งตน้เท่านนั  

13.2  ดว้ยความพยายามทีจะเพมิประโยชน์ให้แก่คุณ เราอาจเลือกเวบ็ไซตข์องบุคคลภายนอกต่างๆ ทีจะเชือมโยงหรือติดตงั

ภายในไซต ์ เรายงัอาจเขา้ร่วมในการพฒันาแบรนดร่์วมหรือสร้างความสัมพนัธ์อืนใด เพอืนาํเสนอธุรกรรมอีคอมเมิร์ซ 

และ/หรือบริการและคุณลกัษณะอืนๆ แก่ผูเ้ขา้ชม ไซต์ทีเชือมโยงเหล่านีจะมีนโยบายความเป็นส่วนตวัและการจดัการ

ดา้นความปลอดภยัแยกต่างหากแบบอิสระ แมว่้าบคุคลภายนอกจะมีความเกียวขอ้งกบัเรา แต่เราไม่มีสิทธิในการควบคุม

ไซตที์เชือมโยงเหล่านีได ้เนืองจากแต่ละไซตจ์ะมีขอ้ปฏิบตัิดา้นความเป็นส่วนตวัและการเก็บรวบรวมขอ้มูลแยกต่างหาก

เป็นอิสระจากเรา ขอ้มูลทีรวบรวมขึนจากหุน้ส่วนทีมีแบรนดร่์วมกบัเราหรือเวบ็ไซตข์องบุคคลภายนอก (แมว่้าจะ

นาํเสนอในหรือผา่นเวบ็ไซต์ของเรา) อาจไมไ่ดรั้บมาจากเรา  

13.3 ดงันนัเราจึงไม่ตอ้งรับผิดชอบหรือรับผิดในเนือหา การจดัการดา้นความปลอดภยั (หรือการไม่ไดรั้บความปลอดภยั) และ

กิจกรรมต่างๆ ของไซตที์เชือมโยงเหล่านี ไซตที์เชือมโยงเหล่านีมีไวเ้พอืความสะดวกของคุณ และใหคุ้ณเขา้ใชง้านดว้ย

ความรับผิดชอบของคุณเอง อยา่งไรก็ตาม เราตอ้งการปกป้องความสมบูรณ์ของไซตแ์ละลิงกที์อยูใ่นแต่ละไซตข์องเรา 

และรับฟังขอ้คิดเห็นเกียวกบัไซตที์เชือมโยงเหล่านี (รวมถึงแต่ไมจ่าํกดัเพียง หากลิงก์เฉพาะไม่ทาํงาน) 

   

14.     วิธีทีคุณสามารถยกเลิก ลบ ร้องขอการเขา้ถึง หรือแกไ้ขขอ้มูลทีคุณให้แก่เรา 

14.1 การยกเลิกและถอนความยินยอม 

14.1.1 คุณอาจถอนความยินยอมของคุณเกียวกบัการเก็บรวบรวม ใช ้ และ/หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณซึงอยูใ่น

ครอบครองหรือควบคุมของเราได ้ โดยการส่งอีเมลไปที เจา้หนา้ทีคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของเรา ตามทีอยูอ่เีมลที

แสดงไวด้า้นล่างในส่วน 15.1 

14.1.2 เมือเราไดรั้บคาํสังเกียวกบัการถอนเป็นลายลกัษณ์อกัษรอยา่งชดัเจนจากคุณและตรวจสอบขอ้มูลประจาํตวัของคุณแลว้ 

เราจะดาํเนินการตามคาํขอในการถอนความยินยอม และหลงัจากนันเราจะไม่เก็บรวบรวม ใช ้ และ/หรือเปิดเผยขอ้มูล

ส่วนบุคคลของคุณในลกัษณะตามทีระบุไวใ้นการร้องขอของคุณ หากเราไม่สามารถตรวจสอบขอ้มูลประจาํตวัหรือไม่

เขา้ใจคาํสังของคุณ เราจะติดต่อเพือขอคาํอธิบายเกียวกบัการร้องขอดงักล่าว 



14.1.3 อยา่งไรก็ตาม การถอนความยินยอมอาจทาํให้เกิดผลอนัเกิดจากการถอนดงักล่าวได ้ ในเรืองดงักล่าวนีขึนอยูก่บั

ขอบเขตของการถอนความยินยอมทีจะใหเ้ราดาํเนินการกบัขอ้มลูส่วนบุคคลของคุณ และนนัอาจหมายความวา่เราจะ

ไม่สามารถให้บริการแก่คุณต่อไปได ้ เราจึงอาจตอ้งยตุิความสมัพนัธ์ทีมีอยูแ่ละ/หรือสญัญาทีคุณมีกบัเรา ฯลฯ แลว้แต่

ว่าจะเป็นกรณีใด ซึงเราจะแจง้ให้คุณทราบ 

  

14.2   การร้องขอการเขา้ถึงและ/หรือการแกไ้ขขอ้มูลส่วนบคุคล 

14.2.1      หากคุณมีบญัชีกบัเรา คุณอาจเขา้ถึงและ/หรือแกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณซึงอยูใ่นครอบครองหรือควบคุมของเรา

ไดด้ว้ยตนเองผา่นหน้าการตงัค่าบญัชีทีอยูใ่นไซต ์หากคุณไม่มีบญัชีกบัเรา เราจะไม่มีขอ้มูลส่วนบคุคลของคุณ 

14.2.2       สาํหรับการร้องขอเพอืเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคล เมือเรามขีอ้มูลของคุณอยา่งเพยีงพอทีจะดาํเนินการแลว้ เราจะให้ขอ้มูล

ส่วนบุคคลทีเกียวขอ้งแก่คุณภายใน 30 วนั หากเราไม่สามารถตอบสนองการร้องขอของคุณภายใน 30 วนัดงักล่าว เรา

จะแจง้ให้คุณทราบเกียวกบัระยะเวลาทีเร็วทีสุดทีเราสามารถให้ขอ้มูลทีคุณร้องขอได ้ โปรดจาํไวว่้ากฎหมายเกียวกบั

การคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลอาจยกเวน้ขอ้มูลส่วนบุคคลบางประเภทจากการร้องขอการเขา้ใชง้านของคุณ 

14.2.3        สาํหรับการร้องขอเพอืแกไ้ขขอ้มูลส่วนบคุคล เมือเรามีขอ้มูลของคุณเพียงพอทีจะดาํเนินการแลว้ เราจะ: 

(ก)      แกไ้ขขอ้มูลส่วนบคุคลของคุณภายใน 30 วนั หากเราไมส่ามารถแกไ้ขไดภ้ายในระยะเวลาดงักล่าว เราจะแจง้ให้คุณ

ทราบเกียวกบัระยะเวลาการดาํเนินการแกไ้ขทีเร็วทีสุด โปรดจาํไวว้่ากฎหมายเกียวกบัการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบคุคล

อาจยกเวน้ขอ้มูลส่วนบคุคลบางประเภทจากการร้องขอเพือให้แกไ้ข รวมถึงระบุเวลาทีจาํเป็นตอ้งไดรั้บการแกไ้ขจาก

เราในสถานการณ์ (ต่างๆ) แมว่้าจะคุณจะร้องขอมาก็ตาม  

14.2.4 ภายใตข้อบเขตทีอนุญาตโดยกฎหมายเราอาจคดิค่าธรรมเนียมตามสมควรสาํหรับการดาํเนินการและจดัการคาํร้องของ

คุณในการเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบคุคล หากเราเลือกทีจะคดิค่าธรรมเนียม เราจะแจง้ค่าธรรมเนียมโดยประมาณเป็นลาย

ลกัษณ์อกัษรให้แก่คุณ โปรดจาํไวว่้าเราไม่จาํเป็นตอ้งตอบสนองหรือดาํเนินการใดๆ ต่อคาํร้องขอการเขา้ถึงขอ้มูลของ

คุณเวน้แตคุ่ณตกลงทีจะจ่ายค่าธรรมเนียม 

14.2.5 เราสงวนสิทธิทจีะปฏิเสธการแกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณตามขอ้กาํหนดทีระบุไวใ้นกฎหมายเกียวกบัการคุม้ครอง

ขอ้มูลส่วนบุคคล ซึงขอ้กาํหนดระบุและ/หรือให้สิทธิองคก์รทีจะปฏิเสธการแกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคลในสถานการณ์ที

ระบุไว ้

  

15.    มีคาํถาม ขอ้กงัวล หรือคาํร้องเรียนใช่หรือไม่ โปรดติดต่อเรา 

15.1 หากคุณมีคาํถามหรือขอ้กงัวลเกียวกบัขอ้ปฏิบติัว่าดว้ยความเป็นส่วนตวัของเรา หรือเกียวกบัการจดัการบริการ โปรดติดต่อ

เราทนัทีที: Giscompany@cdg.co.th 

  



15.2 ในกรณีทีคุณใชอ้ีเมลหรือจดหมายเพือส่งคาํร้องเรียนของคุณ โปรดระบทุีส่วนหัวเรืองว่าเป็นคาํร้องเรียนเกียวกบักฎหมาย

คุม้ครองขอ้มูลส่วนบคุคล ซึงจะช่วยให้เราดาํเนินการคาํร้องเรียนของคุณโดยเร่งด่วนไดโ้ดยส่งต่อไปยงัเจา้หนา้ทีที

เกียวขอ้งในองคก์รของเราเพือดาํเนินการต่อไป ตวัอยา่งเช่น คุณอาจแทรกขอ้ความในส่วนหวัเรืองวา่ “คาํร้องเรียนเกียวกบั

ความเป็นส่วนตวั” 

  

แน่นอนว่าเราจะพยายาม ดาํเนินการ กบัคาํร้องเรียนหรือขอ้ขอ้งใจใดๆ ทีคุณประสบอยูอ่ย่างเป็นธรรมและโดยเร็วทีสุดเท่าทีจะ

ทาํได ้

  

16.    ขอ้กาํหนดและเงือนไข 

 โปรดอ่านเงือนไขการให้การบริการทีระบุถึงการใชง้าน การปฏิเสธความรับผิดชอบ และขอ้จาํกดัการรับผิดทีควบคุมการใชง้าน

ไซตแ์ละบริการ รวมถึงนโยบายทีเกียวขอ้งอนืๆ 


