นโยบายความเป็ นส่ วนตัว
1.

บทนํา

1.1

ขอต้อนรับสู่ Giscompany แพลตฟอร์มทีดําเนินการโดย บริ ษทั จีไอเอส จํากัด จํากัดและบริ ษทั ในกลุ่มและบริ ษทั ใน
เครื อ (เรี ยกแยกและเรี ยกรวมกันว่า “GIS”, “เรา”, “พวกเรา” หรื อ “ของเรา”) GIS มีหน้าทีรับผิดชอบภายใต้กฎหมาย
และข้อบังคับความเป็ นส่วนตัวทีบังคับใช้ (“กฎหมายเกียวกับการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล”) อย่างจริ งจัง และยึดมัน
ต่อการเคารพสิทธิและให้ความสําคัญเกียวกับความเป็ นส่วนตัวของผูใ้ ช้เว็บไซต์ Giscompany ทังหมด (เรี ยกรวมกันว่า
“ไซต์”) (เราเรี ยกไซต์และบริ การทีเรามอบให้ดงั ทีระบุไว้ในไซต์ของเราโดยรวมว่า “บริ การ”) และ “ผูใ้ ช้” หมายถึง
ผูใ้ ช้ทีมีบญั ชีซึงได้ลงทะเบียนกับเราและใช้ไซต์ (เรี ยกแยกและเรี ยกรวมกันว่า “ผูใ้ ช้” “คุณ” หรื อ “ของคุณ”) เรา
ตระหนักถึงความสําคัญของข้อมูลส่วนบุคคลทีคุณมอบให้แก่เรา
และเชือว่าเรามีหน้าทีรับผิดชอบในการจัดการ
ปกป้อง และดําเนินการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างเหมาะสม นโยบายความเป็ นส่วนตัวนี (“นโยบายความเป็ น
ส่วนตัว” หรื อ “นโยบาย”) ได้รับการออกแบบมาเพือช่วยให้คุณเข้าใจเกียวกับวิธีทีเราเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย และ/หรื อ
ดําเนินการข้อมูลส่วนบุคคลทีคุณมอบให้แก่เราและ/หรื อข้อมูลของคุณทีเราครอบครองไม่วา่ จะในปัจจุบนั หรื ออนาคต
รวมทังยังเป็ นข้อมูลประกอบการตัดสินใจก่อนทีคุณจะให้ขอ้ มูลส่วนตัวใดๆ แก่เรา โปรดอ่านนโยบายความเป็ น
ส่วนตัวนีโดยละเอียด หากคุณมีขอ้ สงสัยเกียวกับข้อมูลเหล่านีหรื อข้อปฏิบตั ิว่าด้วยความเป็ นส่วนตัวของเรา โปรดดู
ส่วนของหัวข้อ “มีคาํ ถาม ข้อกังวล หรื อคําร้องเรี ยนใช่หรื อไม่ โปรดติดต่อเรา” ในตอนท้ายของนโยบายความเป็ น
ส่วนตัวนี

1.2

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกียวกับบุคคลไม่ว่าจริ งหรื อเท็จทีสามารถใช้เป็ นข้อมูลทีระบุตวั ตนของบุคคลผูน้ นั
หรื อจากข้อมูลดังกล่าวหรื อข้อมูลอืนๆ ทีองค์กรมีหรื ออาจสามารถเข้าถึงได้ ตัวอย่างข้อมูลส่วนบุคคลทีพบบ่อยได้แก่
ชือ หมายเลขประจําตัว และข้อมูลการติดต่อ

1.3

ในการใช้บริ การ เยียมชมไซต์ และ/หรื อเข้าถึงบริ การ คุณ ได้รับทราบและตกลงว่าคุณยอมรับข้อปฏิบตั ิ ข้อกําหนด
และ/หรื อนโยบายทีกําหนดไว้ในนโยบายความเป็ นส่วนตัวนี และคุณ ยินยอมให้เราเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย และ/หรื อ
ดําเนินการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณดังทีระบุไว้ในนโยบายความเป็ นส่วนตัวนี หากคุณไม่ยินยอมให้เราดําเนินการ
ข้อมูลส่ วนบุคคลของคุณดังทีระบุไว้ในนโยบายความเป็ นส่วนตัวนี
โปรดอย่าใช้บริ การหรื อเข้าถึงไซต์หากเรา
เปลียนแปลงนโยบายความเป็ นส่วนตัวของเรา เราจะโพสต์การเปลียนแปลงดังกล่าวหรื อนโยบายความเป็ นส่วนตัวที
แก้ไขบนไซต์ เราขอสงวนสิ ทธิ ในการแก้ไขนโยบายความเป็ นส่วนตัวนี ในทุกเมือโดยอาจแจ้งหรื อไม่ได้แจ้งให้คุณ
ทราบก็ตาม

2.

GIS จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเมือใด

2.1

เราจะ/อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเมือ:

(ก)

เมือคุณได้เข้าถึงและ/หรื อใช้บริ การหรื อไซต์ของเรา หรื อลงทะเบียน

( ข)

เมือคุณส่ งแบบฟอร์ม รวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเพียง แบบฟอร์ มการสมัครหรื อแบบฟอร์ มอืนๆ ทีเกียวข้องกับผลิตภัณฑ์และ
บริ การของเรา ไม่วา่ จะแบบออนไลน์หรื อแบบฟอร์มเป็ นเอกสาร

( ค)

เมือคุณทําข้อตกลงใดๆ หรื อให้เอกสารหรื อข้อมูลอืนใดทีเกียวข้องกับการติดต่อระหว่างคุณกับเรา หรื อเมือคุณใช้
ผลิตภัณฑ์และบริ การของเรา

( ง)

เมือคุณติดต่อกับเรา เช่น ผ่านทางโทรศัพท์ (ซึ งจะได้รับการบันทึก) จดหมาย แฟกซ์ การประชุมแบบเห็นหน้ากัน
แพลตฟอร์มสื อทางสังคม และอีเมล

(จ)

เมือคุณใช้บริ การทางอิเล็กทรอนิกส์ หรื อติดต่อกับเราผ่านไซต์หรื อใช้บริ การ ซึ งรวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเพียง การใช้ผา่ น
คุกกี ซึงเราอาจปรับใช้เมือคุณใช้บริ การหรื อเข้าถึงไซต์

(ฉ)

เมือคุณดําเนินธุรกรรมผ่านบริ การของเรา

(ช)

เมือคุณให้ความคิดเห็นหรื อคําร้องเรี ยนแก่เรา

( ซ)

เมือคุณลงทะเบียน เข้าทําสัญญา และ/หรื อเข้าร่ วมในการแข่งขัน และ/หรื อกิจกรรมส่ งเสริ มการขายซึ งรวมถึงกิจกรรม
ส่งเสริ มการขายร่ วมกับหุ้นส่วนและ/หรื อบริ ษทั ในกลุ่มของเรา

( ญ)

เมือคุณเข้าเยียมชมหรื อใช้เว็บไซต์และแอปพลิเคชันของหุ้นส่วนหรื อบริ ษทั ในกลุ่มของเรา

( ฏ)

เมือคุณเข้าเยียมชมหรื อใช้เว็บไซต์และแอปพลิเคชันของบุคคลภายนอกทีใช้ และ/หรื อ เกียวข้องกับบริ การของเรา

( ฏ)

เมือคุณเชือมต่อบัญชีของคุณกับเว็บไซต์หรื อแอปพลิเคชันของบุคคลภายนอก แก่บญั ชีผใู้ ช้ของคุณกับเราผ่านทางไซต์
หรื อ

( ฐ)

เมือคุณส่ งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่เราด้วยเหตุผลใดก็ตาม

นโยบายดังกล่าวข้างต้นไม่ได้อา้ งไว้โดยละเอียดถีถ้วนและเป็ นเพียงตัวอย่างทัวไปเมือเราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกียวกับ
คุณ
2.2

เราอาจเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย และ/หรื อดําเนินการข้อมูลนีเพือวัตถุประสงค์ต่างๆ (ดังทีกําหนดไว้ดา้ นล่าง)

3.

GIS จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลใดไว้บา้ ง

3.1

ข้อมูลส่ วนบุคคลที GIS อาจเก็บรวบรวมนันจะรวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเพียง:

3.2

•

ชือ

•

ทีอยูอ่ เี มล

•

ทีอยูต่ ามบัตรประชาชนหรื อพาสปอร์ต

•

ทีอยูส่ าํ หรับเรี ยกเก็บเงิน

•

รายละเอียดบัญชีธนาคารและข้อมูลการชําระเงิน

•

หมายเลขติดต่อ

•

หมายเลขบัตรประชาชนหรื อหมายเลขพาสปอร์ต

•

ทีอยูอ่ นิ เทอร์เน็ตโปรโตคอล (IP)

•

ข้อมูลอืนใดเกียวกับผูใ้ ช้เมือผูใ้ ช้ลงทะเบียนเข้าใช้บริ การหรื อไซต์ของเรา และเมือผูใ้ ช้ใช้บริ การหรื อไซต์ รวมถึง
ข้อมูลทีเกียวกับวิธีการใช้บริ การหรื อไซต์ของผูใ้ ช้

•

ข้อมูลจากหรื อเกียวกับอุปกรณ์ทีคุณเข้าถึงบริ การของเรา และ/หรื อไซต์

•

รายละเอียดบัญชีของคุณกับเว็บไซต์หรื อแอปพลิเคชันของบุคคลภายนอกทีคุณได้เชือมต่อบัญชีผใู ้ ช้ของคุณกับ
เราผ่านทางไซต์

•

ข้อมูลส่ วนบุคคลทีคุณอาจให้แก่เราผ่านทางไซต์

ตามทีระบุในข้อ 2 เราอาจได้รับข้อมูลเกียวกับคุณและกิจกรรมของคุณทีอยูบ่ นและไม่อยูบ่ นแพลตฟอร์ม Giscompany
จากบริ ษทั ในกลุ่มและ/หรื อหุ้นส่วนซึ งเป็ นบุคคลภายนอก เช่น ข้อมูลจากบริ ษทั ในกลุ่มและ/หรื อหุ้นส่วนทีเราร่ วมกัน

เสนอบริ การและ/หรื อรายการส่งเสริ มการขาย หรื อจากผูโ้ ฆษณาเกียวกับประสบการณ์หรื อการติดต่อของคุณกับพวก
เขา รวมถึงข้อมูลเกียวกับเว็บไซต์และแอปพลิเคชันทีคุณเข้าเยียมชม
3.3

หากคุณไม่ประสงค์ให้เรา เก็บรวบรวม ข้อมูล/ข้อมูลส่ วนบุคคลดังทีกล่าวมาข้างต้น คุณอาจยกเลิกได้ทุกเมือผ่านทาง
ไซต์หรื อโดยการแจ้งความประสงค์ให้เจ้าหน้าทีคุม้ ครองข้อมูลของเราทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร คุณสามารถอ่าน
ข้อมูลเพิมเติมเกียวกับการยกเลิกได้ทีส่วนด้านล่างในหัวข้อ “วิธีทีคุณสามารถยกเลิก ลบ ร้องขอการเข้าถึง หรื อแก้ไข
ข้อมูลทีคุณให้แก่เรา” อย่างไรก็ตาม โปรดจําไว้ว่าการยกเลิกการเก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคลหรื อถอนความยินยอม
ในการเก็บรวบรวม ใช้ แบ่งปัน หรื อดําเนินการข้อมูลส่ วนบุคคลของคุณกับเรานันอาจส่งผลต่อการใช้บริ การของคุณ

3.4

เมือคุณใช้แอปพลิเคชัน เว็บไซต์หรื อบริ การอืนของบุคคลภายนอกทีใช้หรื อรวมกับบริ การของเรา บุคคลภายนอกนัน
อาจรับข้อมูลเกียวกับสิ งทีคุณโพสต์หรื อแบ่งปัน

4.

การดูเว็บเพจ

ในการเข้าถึงเว็บไซต์ส่วนใหญ่ดว้ ยอุปกรณ์ของคุณ อุปกรณ์ของคุณจะส่งข้อมูลซึ งอาจมีขอ้ มูลส่วนบุคคลของคุณซึงจะถูกบันทึก
ไว้โดยเซิ ร์ฟเวอร์ของเว็บเมือคุณเรี ยกดูเว็บของเรา ซึ งโดยทัวไปจะรวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเพียง ทีอยู่ IP ของคอมพิวเตอร์
ระบบปฏิบตั ิการ ชือ/เวอร์ชนั ของเบราว์เซอร์ เว็บเพจทีอ้าง หน้าทีร้องขอ วันที/เวลา และบางครังอาจรวมถึง "คุกกี" (ซึ งคุณ
สามารถปิ ดใช้งานได้โดยกําหนดลักษณะอุปกรณ์ของคุณ) เพือช่วยให้ไซต์จดจําการเข้าชมครังล่าสุ ดของคุณ เมือคุณเข้าสู่ระบบ
ข้อมูลนีจะเชือมโยงกับบัญชีผใู ้ ช้ของคุณ
นอกจากนี ข้อมูลนีจะนําไปใช้ในเชิงสถิตทิ ีไม่ระบุชือเพือช่วยให้เราทําความเข้าใจ
เกียวกับวิธีทีผูเ้ ยียมชมใช้งานไซต์ของเรา

5.

คุกกี

5.1

เราอาจมีการใช้ “คุกกี” หรื อคุณลักษณะอืนๆ ในบางคราวเพือช่วยให้เราหรื อบุคคลภายนอกสามารถเก็บรวบรวมหรื อ
แบ่งปันข้อมูล เพือช่วยเราปรับปรุ งไซต์และบริ การทีเรานําเสนอ หรื อช่วยให้เรามอบบริ การและคุณลักษณะใหม่ๆ ได้
“คุกกี” คือตัวระบุต่างๆ ทีเราส่งไปยังอุปกรณ์ของคุณ เพือช่วยให้เราสามารถจดจําอุปกรณ์ของคุณ และบอกเกียวกับวิธี
และเวลาในการใช้หรื อเยียมชมบริ การหรื อไซต์ จํานวนผูใ้ ช้ และเพือติดตามความเคลือนไหวภายในไซต์ของเรา เรา
อาจเชือมโยงข้อมูลคุกกีกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ นอกจากนี คุกกียังเชือมโยงกับข้อมูลเกียวกับรายการทีคุณเลือก
ซือและบัญชีรายชือสิ นค้าทีคุณเข้าไปชมด้วย ตัวอย่างเช่น เราใช้ขอ้ มูลนีเพือติดตามข้อมูลเกียวกับรถเข็นสินค้าของคุณ
นอกจากนี ยังมีการใช้คุกกีเพือมอบเนือหาทีเหมาะสมกับความสนใจของคุณโดยเฉพาะ และเพือตรวจสอบการใช้งาน
ไซต์

5.2

คุณอาจปฏิเสธการใช้คุกกีได้โดยเลือกการตังค่าทีเหมาะสมในอุปกรณ์ของคุณ อย่างไรก็ดี โปรดจําไว้ว่าหากคุณปฏิเสธ
การใช้คุกกี คุณอาจไม่สามารถใช้ฟังก์ชนั การทํางานของไซต์หรื อบริ การได้อย่างเต็มที

6.

การดูและดาวน์โหลดเนือหาและโฆษณา

เมือคุณท่องเว็บเพจต่างๆ โดยใช้อุปกรณ์ของคุณ ขณะทีคุณเข้าชมเนือหาและโฆษณาและเข้าใช้งานซอฟต์แวร์อืนๆ บนไซต์ของ
เราหรื อผ่านบริ การ ข้อมูลเดียวกันส่วนใหญ่จะถูกส่งมาถึงเรา (รวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเพียงทีอยู่ IP ระบบปฏิบตั ิการ ฯลฯ) แต่แทนที
จะส่งการเข้าชมหน้าต่างๆ ของคุณ คอมพิวเตอร์จะส่งข้อมูลเกียวกับเนือหา การโฆษณาทีดู และ/หรื อซอฟต์แวร์ทีติดตังโดย
บริ การและเว็บไซต์และเวลาให้แก่เรา
7.

ชุมชนและการสนับสนุน

7.1

เราให้การสนับสนุนด้านการบริ การลูกค้าผ่านอีเมลและแบบฟอร์มความคิดเห็น เพือให้การสนับสนุนลูกค้า เราจะขอที
อยูอ่ เี มลและหมายเลขติดต่อของคุณ เราใช้เพียงข้อมูลทีได้รับจากลูกค้าทีขอรับการสนับสนุน รวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเพียง
ทีอยูอ่ เี มล สําหรับการบริ การสนับสนุนลูกค้า และเราจะไม่ส่งหรื อแบ่งปันข้อมูลนีกับบุคคลภายนอก

8.

การสํารวจ

บางครัง เราอาจร้องขอข้อมูลจากผูใ้ ช้ผา่ นการสํารวจต่างๆ การเข้าร่ วมในการสํารวจเหล่านี ขึนอยูก่ บั ความสมัครใจทังสิ น ดังนัน
คุณจึงสามารถเลือกได้ว่าจะเปิ ดเผยข้อมูลของคุณแก่เราหรื อไม่ ข้อมูลทีร้องขออาจรวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเพียง ข้อมูลการติดต่อ
(ได้แก่ ทีอยูอ่ เี มล) และข้อมูลทางประชากรศาสตร์ (ได้แก่ ความสนใจ หรื อระดับอายุ) ข้อมูลที ได้จากการสํารวจนีจะนํามาใช้เพือ
ตรวจสอบและปรับปรุ งการใช้งานและความพึงพอใจในการบริ การ และจะไม่ถูกส่ งให้แก่บคุ คลภายนอก ยกเว้น ผูร้ ับจ้างที ช่วย
เราในการบริ หารจัดการและดําเนินการสํารวจ
9.

เรามีวธิ ีการใช้ขอ้ มูลทีคุณให้แก่เราอย่างไรบ้าง

9.1

เราอาจเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย
วัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนี

(ก)

เพือพิจารณาและ/หรื อดําเนินการการยืนเรื อง/ธุรกรรมของคุณกับเรา

(ข)

เพือจัดการ ดําเนินการ ให้ และ/หรื อบริ หารการใช้งานของคุณและ/หรื อเพือเข้าถึงบริ การและเว็บไซต์ของเรา รวมถึง
ความสัมพันธ์และบัญชีผใู ้ ช้ของคุณกับเรา

และ/หรื อดําเนินการข้อมูลส่ วนบุคคลของคุณเพือวัตถุประสงค์อย่างน้อยหนึง

(ค)

เพือจัดการ ดําเนินการ บริ หาร และจัดหาบริ การแก่คุณ รวมถึงช่วยอํานวยความสะดวกในการจัดเตรี ยมบริ การของเรา
รวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเพียง การจดจําความต้องการของคุณ

(ง)

เพือตอบรับ ดําเนินการ จัดการ หรื อทําธุรกรรมให้เสร็ จสมบูรณ์ และ/หรื อทําตามการร้องขอเกียวกับผลิตภัณฑ์และ
บริ การของคุณ และแจ้งให้คุณทราบเกียวกับปัญหาด้านการบริ การและการดําเนินการเกียวกับบัญชี ทีมีความผิดปกติ

(จ)

เพือบังคับใช้เงือนไขการให้บริ การหรื อข้อตกลงสิ ทธิ การใช้งานสําหรับผูใ้ ช้ทีเกียวข้อง

(ฉ)

เพือป้องกันความปลอดภัยและสิทธิ ทรัพย์สินส่วนบุคคล หรื อความปลอดภัยของบุคคลอืน

(ช)

เพือระบุตวั ตนและ/หรื อการตรวจสอบความถูกต้อง

(ซ)

เพือรักษาและควบคุมการอัปเดตซอฟต์แวร์และ/หรื อการอัปเดตอืนๆ และให้การสนับสนุนทีจําเป็ นในบางคราวเพือให้
แน่ใจว่าบริ การของเราจะเป็ นไปอย่างราบรื น

(ฌ)

เพือจัดการหรื ออํานวยความสะดวกในการให้บริ การลูกค้า ปฏิบตั ิตามคําสังของคุณ จัดการหรื อตอบข้อซักถามทีได้รับ
(หรื ออ้างว่าได้รับ) จากคุณหรื อในนามของคุณ

(ญ)

เพือติดต่อหรื อสื อสารกับคุณผ่านการโทรด้วยเสี ยง ข้อความ และ/หรื อข้อความแฟกซ์ อีเมล และ/หรื อการส่ งไปรษณี ย์
หรื อในรูปแบบอืนใด
เพือวัตถุประสงค์ในการบริ หารและ/หรื อจัดการความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเราหรื อการใช้
บริ การของเรา เช่นว่าแต่ไม่จาํ กัดเพียง การสื อสารข้อมูลด้านการจัดการทีเกียวเนืองกับบริ การของเรากับคุณ คุณ
รับทราบและยอมรับว่าการสื อสารดังกล่าวของเรานันอาจเป็ นด้วยวิธีการส่งจดหมายโต้ตอบ
เอกสารหรื อการแจ้ง
ประกาศแก่คุณ ซึ งอาจเกียวข้องกับการเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณบางประการบนหน้าซอง/หีบห่ อจดหมายด้าน
นอก เพือการจัดส่ งสิ งดังกล่าว

(ฎ)

เพือดําเนินการศึกษาวิจยั วิเคราะห์ และพัฒนากิจกรรมต่างๆ (รวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเพียง การวิเคราะห์ขอ้ มูล การสํารวจ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริ การ และ/หรื อ การทําแฟ้มประวัติ) เพือ วิเคราะห์การใช้บริ การ เพือนําไปปรับปรุ งบริ การ
หรื อผลิตภัณฑ์ของเรา และ/หรื อช่วยเสริ มประสบการณ์ของลูกค้า

(ฏ)

เพือให้สามารถตรวจสอบและทําการสํารวจและอืนๆ เพือตรวจสอบขนาดและองค์ประกอบของกลุ่มเป้าหมายของเรา
และทําความเข้าใจเกียวกับประสบการณ์ทีลูกค้าได้รับจากบริ การของ GIS

(ฑ)

ในกรณีทีคุณให้ความยินยอมให้เราส่งข้อมูลการตลาดและการส่ งเสริ มการขาย และเอกสารที เกียวข้องกับผลิตภัณฑ์
และ/หรื อบริ การ (รวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเพียง ผลิตภัณฑ์และ/หรื อบริ การของบุคคลทีสามซึง GIS อาจทํางานร่ วมกันหรื อมี
ข้อผูกพันต่อกัน) เพือการตลาดและในเรื องดังกล่าวนี โดยผ่านรู ปแบบการติดต่อสื อสารต่างๆ ได้แก่ การส่งไปรษณีย ์
การบริ การตามตําแหน่งทีตังหรื อรู ปแบบอืนใด ซึง GIS (และ/หรื อบริ ษทั ในเครื อหรื อบริ ษทั ทีเกียวข้อง) อาจ จําหน่าย
ทําการตลาด หรื อส่งเสริ มการขาย ไม่ว่าผลิตภัณฑ์หรื อบริ การดังกล่าวจะมีอยูใ่ นขณะนีหรื อจะเกิดขึนในอนาคต
หรื อไม่ก็ตาม

(ฒ)

เพือตอบสนองต่อกระบวนการทางกฎหมาย หรื อปฏิบตั ิตามหรื อเป็ นไปตามกฎหมายทีบังคับใช้ ข้อกําหนดของ
ภาครัฐหรื อตามกฎข้อบังคับภายใต้อาํ นาจการพิจารณาทีเกียวข้อง รวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเพียง การดูแลให้เป็ นไปตาม
ข้อกําหนดเพือทําให้การเปิ ดเผยข้อมูลนันเป็ นไปตามข้อกําหนดของกฎหมายที GIS หรื อบริ ษทั ทีเกียวข้องหรื อบริ ษทั
ในเครื อต้องปฏิบตั ิตาม

(ณ)

เพือจัดทําข้อมูลสถิติและงานวิจยั เพือการรายงานภายในองค์กรและตามกฎหมาย และ/หรื อตามข้อกําหนดเกียวกับการ
จัดเก็บบันทึก

(ด)

เพือปฏิบตั ิตามขันตอนการตรวจสอบประวัติความเป็ นมาทางธุรกิจหรื อกิจกรรมการคัดกรองอืนใด (รวมถึงแต่ไม่จาํ กัด
เพียง การตรวจสอบประวัติความเป็ นมา) ซึ งเป็ นไปตามข้อผูกพันทางกฎหมายหรื อตามกฎข้อบังคับ หรื อกระบวนการ
จัดการความเสี ยงของเราซึงกฎหมายได้กาํ หนดไว้หรื อทีเราได้เป็ นผูน้ าํ มาใช้

(ต)

เพือตรวจสอบบริ การของเราหรื อ ธุรกิจของ GIS

(ถ)

เพือป้องกันและตรวจสอบการฉ้อโกง กิจกรรมทีผิดกฎหมาย การละเว้นหรื อการประพฤติผิด ไม่ว่าจะเกียวข้องกับการ
ใช้บริ การของเราหรื อกิจกรรมอืนใดอันเกิดจากความสัมพันธ์ของคุณกับเรา
และไม่ว่าจะมีความสงสัยในสิ งทีได้
กล่าวถึงข้างต้นหรื อไม่ก็ตาม

(ท)

เพือจัดเก็บ โฮสต์ สํารองข้อมูล (ไม่ว่าจะเพือการกูค้ ืนจากความเสียหายหรื อเหตุอืนใด) ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ไม่วา่
จะอยูใ่ นหรื อนอกอํานาจการพิจารณา

(ธ)

เพือจัดการและ/หรื อช่วยอํานวยความสะดวกให้แก่ธุรกรรมเกียวกับทรัพย์สินของธุรกิจหรื อธุรกรรมเกียวกับทรัพย์สิน
ของธุรกิจทีมีศกั ยภาพ ซึงธุรกรรมดังกล่าวเกียวข้องกับ GIS ในฐานะผูม้ ีส่วนร่ วมหรื อเกียวข้องกับบริ ษทั ทีเกียวข้อง
หรื อบริ ษทั ในเครื อของ GIS ในฐานะผูม้ ีส่วนร่ วมเท่านัน หรื อเกียวข้องกับ GIS และ/หรื อบริ ษทั หรื อบริ ษทั ในเครื อที
เกียวข้องของ GIS อย่างน้อยหนึงแห่งในฐานะผูม้ ีส่วนร่ วม และอาจมีองค์กรภายนอกทีเป็ นผูม้ ีส่วนร่ วมในธุรกรรม
ดังกล่าว "ธุรกรรมเกียวกับทรัพย์สินของธุรกิจ" หมายถึง การซื อ ขาย ให้เช่า ควบรวม การควบ หรื อการซื อกิจการอืนใด
การจําหน่ายจ่ายโอนหรื อการให้เงินทุนแก่องค์กรหรื อส่วนหนึงส่วนใดขององค์กรหรื อธุรกิจหรื อทรัพย์สินอืนใดของ
องค์กร และ/หรื อ

(น)

วัตถุประสงค์อนใดที
ื
เราได้แจ้งแก่คุณ ณ เวลาทีได้รับความยินยอมจากคุณ
(รวมเรี ยกว่า “วัตถุประสงค์”)

9.2

เนืองจากวัตถุประสงค์ทีเราจะเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย และ/หรื อดําเนินการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณขึนอยูก่ บั
สถานการณ์เฉพาะหน้า วัตถุประสงค์ดงั กล่าวอาจไม่ปรากฎในข้างต้น อย่างไรก็ตาม เราจะแจ้งให้คุณทราบถึง
วัตถุประสงค์ดงั กล่าว ณ เวลาทีขอรับความยินยอมจากคุณ เว้นแต่การดําเนินการข้อมูลทีเกียวข้องโดยไม่ได้รับความ
ยินยอมจากคุณนันเป็ นไปตามทีกฎหมายเกียวกับการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลกําหนดไว้

10.

GIS คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าอย่างไรบ้าง

เรานํามาตรการด้านความปลอดภัยต่างๆ มาใช้เพือให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณทีอยูใ่ นระบบของเรานันมีความปลอดภัย
ข้อมูลส่ วนบุคคลของผูใ้ ช้จะถูกเก็บไว้ในเครื อข่ายทีมีความปลอดภัย และสามารถเข้าถึงได้โดยพนักงานจํานวนจํากัดเท่านัน ซึง
จะเป็ นบุคคลทีมีสิทธิ พเิ ศษในการเข้าถึงระบบดังกล่าว เราจะรักษาข้อมูลส่ วนบุคคลของคุณตามกฎหมายเกียวกับการคุม้ ครอง
ข้อมูลส่ วนบุคคลและ/หรื อกฎหมายอืนทีเกียวข้อง ซึงเราจะทําลายหรื อไม่ระบุชือข้อมูลส่วนบุคคลของคุณทันทีทีมีเหตุผลอัน
เชือได้ว่า (i) วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนันไม่ตรงกับการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไว้อีกต่อไป
และ (ii) ไม่จาํ เป็ นต้องรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเพือวัตถุประสงค์ทางกฎหมายหรื อธุรกิจอีกต่อไป หากคุณหยุดการใช้งาน
ไซต์ หรื อสิทธิการใช้งานไซต์และ/หรื อบริ การของคุณสิ นสุ ดลง เราอาจจัดเก็บ ใช้ และ/หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อไปได้
ตามกฎหมายเกียวกับการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลและข้อผูกพันของเราภายใต้กฎหมายเกียวกับการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลนี
ภายใต้กฎหมายทีบังคับใช้ เราอาจทําลายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างปลอดภัยโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
11.
11.1

GIS เปิ ดเผยข้อมูลทีรวบรวมจากผูเ้ ยียมชมให้แก่บุคคลภายนอกหรื อไม่
ในการดําเนินธุรกิจของเรา เราอาจจําเป็ นต้องเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของคุณให้แก่ผใู้ ห้บริ การซึ งเป็ นบุคคลภายนอก
ตัวแทน และ/หรื อบริ ษทั ในเครื อ หรื อบริ ษทั ทีเกียวข้องของเรา และ/หรื อบุคคลทีสามอืนๆ ไม่วา่ จะมีสถานทีตังอยูใ่ น
ประเทศหรื อนอกประเทศ
เพือวัตถุประสงค์ดงั ทีระบุขา้ งต้นอย่างน้อยหนึงวัตถุประสงค์
ผูใ้ ห้บริ การซึงเป็ น
บุคคลภายนอก ตัวแทน และ/หรื อบริ ษทั ในเครื อ หรื อบริ ษทั ทีเกียวข้องของเรา และ/หรื อบุคคลภายนอกอืนๆ ดังกล่าว
นันอาจดําเนินการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในนามของเราหรื อในลักษณะอืนใดเพือวัตถุประสงค์ดงั ทีระบุขา้ งต้นอย่าง
น้อยหนึงวัตถุประสงค์ บุคคลภายนอกดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเพียง:

(ก)

บริ ษทั ในเครื อ บริ ษทั ในกลุ่มและบริ ษทั ทีเกียวข้องของเรา

( ข)

ผูร้ ับจ้าง ตัวแทน ผูใ้ ห้บริ การ และบุคคลภายนอกอืนๆ ทีเราใช้เพือสนับสนุนธุรกิจของเรา บุคคลเหล่านีรวมถึงแต่ไม่
จํากัดเพียง ผูใ้ ห้บริ การด้านการบริ หารจัดการหรื อด้านอืนๆ อันได้แก่ บริ ษทั รับส่งจดหมาย บริ ษทั ทีให้บริ การด้าน
โทรคมนาคม บริ ษทั ทีให้บริ การด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และศูนย์ขอ้ มูล

( ค)

ผูซ้ ื อ ผูร้ ับโอนหรื อผูส้ ื บตําแหน่งในกรณีควบรวมกิจการ ถอนทุน ปรับโครงสร้าง จัดระเบียบองค์กรใหม่ เลิกกิจการ
หรื อการขายหรื อโอนสิ นทรัพย์บางส่วนหรื อทังหมดของ GIS ไม่ว่าจะเป็ นการดําเนินงานต่อเนืองหรื อเป็ นส่วนหนึง
ของการล้มละลาย การเลิกกิจการทังหมด หรื อการดําเนินการทีคล้ายกัน ซึงข้อมูลส่วนบุคคลเกียวกับผูใ้ ช้บริ การของเรา
ที GIS ถือครองอยูเ่ ป็ นส่วนหนึงของสินทรัพย์ทีถ่ายโอนไป และ/หรื อ

( ง)

บุคคลภายนอกทีเราได้เปิ ดเผยข้อมูลให้เพือวัตถุประสงค์อย่างน้อยหนึงวัตถุประสงค์ และบุคคลภายนอกดังกล่าวอาจ
เก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพือวัตถุประสงค์อย่างน้อยหนึงวัตถุประสงค์

11.2

เราอาจจําเป็ นต้องแบ่งปันข้อมูลเชิงสถิติและประชากรศาสตร์ เกียวกับผูใ้ ช้และการใช้บริ การของผูใ้ ช้ของเราให้แก่ผู้
จัดหาโฆษณาและการเขียนโปรแกรม ข้อมูลนี จะไม่รวมข้อมูลใดๆ ทีอาจนําไปใช้เพือระบุตวั ตนของคุณโดยเฉพาะ
หรื อเพือค้นข้อมูลส่วนบุคคลเกียวกับตัวคุณ

11.3

เพือหลีกเลียงข้อสงสัย ในกรณีทีกฎหมายเกียวกับการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลหรื อกฎหมายทีเกียวข้องอืนๆ อนุญาต
ให้องค์กร เช่นองค์กรของเรา เก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยไม่ตอ้ งรับความยินยอมจากคุณ
ให้นาํ การอนุญาตโดยกฎหมายข้างต้นมาใช้บงั คับต่อไป

11.4

บุคคลภายนอกอาจปิ ดกันหรื อเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลทีส่งต่อไปยังหรื ออยูใ่ นไซต์อย่างผิดกฎหมาย เทคโนโลยีอาจ
ทํางานผิดปกติหรื อไม่ทาํ งานตามทีคาดหวัง หรื อบุคคลใดอาจเข้าถึง ใช้ขอ้ มูลอย่างไม่เหมาะสม หรื อใช้ขอ้ มูลในทางที
ผิด โดยทีไม่ได้มีสาเหตุมาจากเรา ถึงกระนันก็ตาม เราจะใช้มาตรการด้านความปลอดภัยทีสมเหตุสมผลเพือคุม้ ครอง
ข้อมูลส่ วนบุคคลของคุณตามทีกําหนดไว้ภายใต้กฎหมายเกียวกับการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล อย่างไรก็ดี เราไม่
สามารถรับประกันถึงความปลอดภัยได้โดยสิ นเชิงในกรณี ทีมิอาจหลีกเลียงได้ เช่นว่าแต่ไม่จาํ กัดเพียง เมือการเปิ ดเผย
ข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตเกิดจากการเจาะข้อมูลทีประสงค์ร้ายทีมีความซับซ้อนโดยผูท้ ีไม่พอใจ โดยทีไม่ได้มีสาเหตุ
มาจากเรา

12. ข้อมูลทีรวบรวมโดยบุคคลภายนอก
12.1 ไซต์ของเราใช้ Google Analytics ซึงเป็ นบริ การวิเคราะห์เว็บทีให้บริ การโดย Google, Inc. (“Google”) Google Analytics ใช้
คุกกี ซึงเป็ นไฟล์ขอ้ ความทีเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณเพือช่วยเว็บไซต์วิเคราะห์วิธีการใช้งานของผูใ้ ช้ ข้อมูลทีคุกกี
สร้างขึนเกียวกับการใช้งานเว็บไซต์ (รวมถึงทีอยู่ IP ของคุณ) จะถูกส่งและจัดเก็บบนเซิร์ฟเวอร์โดย Google ในประเทศ
สหรัฐอเมริ กา Google จะใช้ขอ้ มูลนีเพือประเมินการใช้งานเว็บไซต์ รวบรวมรายงานเกียวกับกิจกรรมทีเกิดขึนในเว็บไซต์
สําหรับผูใ้ ห้บริ การเว็บไซต์ และให้บริ การด้านอืนๆ ทีเกียวข้องกับกิจกรรมของเว็บไซต์และการใช้งานอินเทอร์เน็ต
Google ยังอาจส่งข้อมูลนีให้แก่บุคคลภายนอกตามทีกฎหมายได้กาํ หนดไว้ หรื อเมือบุคคลภายนอกดังกล่าวดําเนินการ
ประมวลผลข้อมูลในนามของ Google Google จะไม่เชือมโยงทีอยู่ IP ของคุณกับข้อมูลอืนที Google เก็บรักษาไว้
12.2 เราและบุคคลภายนอก อาจให้บริ การดาวน์โหลดแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ในบางคราวเพือให้คุณสามารถใช้บริ การหรื อใช้
งานผ่านบริ การ แอปพลิเคชันเหล่านีอาจเข้าถึงโดยแยกกัน และอนุญาตให้บุคคลภายนอกเรี ยกดูขอ้ มูลทีระบุตวั ตนของคุณ
ได้แก่ ชือ ID ผูใ้ ช้ และทีอยู่ IP ของคอมพิวเตอร์ของคุณ หรื อข้อมูลอืนใด เช่น คุกกี ทีคุณอาจได้ติดตังไว้ก่อนหน้านี หรื อที
แอปพลิเคชันหรื อเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกได้ติดตังไว้ให้แก่คณ
ุ นอกจากนี แอปพลิเคชันเหล่านีอาจขอให้คุณให้ขอ้ มูล
เพิมเติมแก่บคุ คลภายนอกโดยตรง
ผลิตภัณฑ์หรื อบริ การของบุคคลภายนอกทีจัดหามาผ่านแอปพลิเคชันเหล่านีไม่ใช่
ผลิตภัณฑ์หรื อบริ การของ GIS หรื อ GIS ไม่ได้เป็ นผูค้ วบคุม ขอแนะนําให้อ่านข้อกําหนดและนโยบายอืนๆ ทีเผยแพร่ โดย
บุคคลภายนอกดังกล่าวบนเว็บไซต์เหล่านันหรื อเว็บไซต์อนๆ
ื

13.
13.1

การปฏิเสธความรับผิดชอบเกียวกับความปลอดภัยและไซต์ของบุคคลภายนอก
เราไม่รับประกันว่าข้อมูลส่วนบุคคลและ/หรื อข้อมูลอืนทีคุณให้แก่ไซต์ของบุคคลภายนอกจะมีความปลอดภัย เรานํา
มาตรการด้านความปลอดภัยต่างๆ
มาใช้เพือรักษาความปลอดภัยให้กบั ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณซึ งอยูใ่ นความ
ครอบครองหรื อควบคุมของเรา ข้อมูลส่วนบุคคลของผูใ้ ช้จะถูกเก็บไว้ในเครื อข่ายทีมีความปลอดภัย และสามารถเข้าถึง
ได้โดยพนักงานจํานวนจํากัดเท่านัน ซึ งจะเป็ นบุคคลทีมีสิทธิ พเิ ศษในการเข้าถึงระบบดังกล่าว และต้องปกป้องข้อมูล
ส่วนบุคคลทีเป็ นความลับ เมือคุณส่ งคําสังซือหรื อเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราขอเสนอให้ใช้เซิ ร์ฟเวอร์ ทีมีความ
ปลอดภัย
ข้อมูลส่วนบุคคลหรื อข้อมูลทีละเอียดอ่อนทังหมดทีคุณให้นนจะถู
ั
กนําไปเข้ารหัสไว้ในฐานข้อมูลของเรา
เพือให้เข้าถึงได้เฉพาะตามทีระบุขา้ งต้นเท่านัน

13.2 ด้วยความพยายามทีจะเพิมประโยชน์ให้แก่คุณ เราอาจเลือกเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกต่างๆ ทีจะเชือมโยงหรื อติดตัง
ภายในไซต์ เรายังอาจเข้าร่ วมในการพัฒนาแบรนด์ร่วมหรื อสร้างความสัมพันธ์อืนใด เพือนําเสนอธุรกรรมอีคอมเมิร์ซ
และ/หรื อบริ การและคุณลักษณะอืนๆ แก่ผเู ้ ข้าชม ไซต์ทีเชือมโยงเหล่านีจะมีนโยบายความเป็ นส่วนตัวและการจัดการ
ด้านความปลอดภัยแยกต่างหากแบบอิสระ แม้ว่าบุคคลภายนอกจะมีความเกียวข้องกับเรา แต่เราไม่มีสิทธิในการควบคุม
ไซต์ทีเชือมโยงเหล่านีได้ เนืองจากแต่ละไซต์จะมีขอ้ ปฏิบตั ิดา้ นความเป็ นส่วนตัวและการเก็บรวบรวมข้อมูลแยกต่างหาก
เป็ นอิสระจากเรา ข้อมูลทีรวบรวมขึนจากหุน้ ส่วนทีมีแบรนด์ร่วมกับเราหรื อเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก (แม้ว่าจะ
นําเสนอในหรื อผ่านเว็บไซต์ของเรา) อาจไม่ได้รับมาจากเรา
13.3 ดังนันเราจึงไม่ตอ้ งรับผิดชอบหรื อรับผิดในเนื อหา การจัดการด้านความปลอดภัย (หรื อการไม่ได้รับความปลอดภัย) และ
กิจกรรมต่างๆ ของไซต์ทีเชือมโยงเหล่านี ไซต์ทีเชือมโยงเหล่านีมีไว้เพือความสะดวกของคุณ และให้คุณเข้าใช้งานด้วย
ความรับผิดชอบของคุณเอง อย่างไรก็ตาม เราต้องการปกป้องความสมบูรณ์ของไซต์และลิงก์ที อยูใ่ นแต่ละไซต์ของเรา
และรับฟังข้อคิดเห็นเกียวกับไซต์ทีเชือมโยงเหล่านี (รวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเพียง หากลิงก์เฉพาะไม่ทาํ งาน)
14.

วิธีทีคุณสามารถยกเลิก ลบ ร้องขอการเข้าถึง หรื อแก้ไขข้อมูลทีคุณให้แก่เรา

14.1

การยกเลิกและถอนความยินยอม

14.1.1 คุณอาจถอนความยินยอมของคุณเกียวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณซึ งอยูใ่ น
ครอบครองหรื อควบคุมของเราได้ โดยการส่งอีเมลไปที เจ้าหน้าทีคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของเรา ตามทีอยูอ่ เี มลที
แสดงไว้ดา้ นล่างในส่วน 15.1
14.1.2 เมือเราได้รับคําสังเกียวกับการถอนเป็ นลายลักษณ์อกั ษรอย่างชัดเจนจากคุณและตรวจสอบข้อมูลประจําตัวของคุณแล้ว
เราจะดําเนินการตามคําขอในการถอนความยินยอม และหลังจากนันเราจะไม่เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรื อเปิ ดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคลของคุณในลักษณะตามทีระบุไว้ในการร้องขอของคุณ หากเราไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลประจําตัวหรื อไม่
เข้าใจคําสังของคุณ เราจะติดต่อเพือขอคําอธิบายเกียวกับการร้องขอดังกล่าว

14.1.3 อย่างไรก็ตาม การถอนความยินยอมอาจทําให้เกิดผลอันเกิดจากการถอนดังกล่าวได้ ในเรื องดังกล่าวนีขึนอยูก่ บั
ขอบเขตของการถอนความยินยอมทีจะให้เราดําเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และนันอาจหมายความว่าเราจะ
ไม่สามารถให้บริ การแก่คุณต่อไปได้ เราจึงอาจต้องยุติความสัมพันธ์ทีมีอยูแ่ ละ/หรื อสัญญาทีคุณมีกบั เรา ฯลฯ แล้วแต่
ว่าจะเป็ นกรณีใด ซึ งเราจะแจ้งให้คุณทราบ
14.2

การร้องขอการเข้าถึงและ/หรื อการแก้ไขข้อมูลส่ วนบุคคล

14.2.1 หากคุณมีบญั ชีกบั เรา คุณอาจเข้าถึงและ/หรื อแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณซึ งอยูใ่ นครอบครองหรื อควบคุมของเรา
ได้ดว้ ยตนเองผ่านหน้าการตังค่าบัญชีทีอยูใ่ นไซต์ หากคุณไม่มีบญั ชีกบั เรา เราจะไม่มีขอ้ มูลส่วนบุคคลของคุณ
14.2.2

14.2.3
(ก)

สําหรับการร้องขอเพือเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล เมือเรามีขอ้ มูลของคุณอย่างเพียงพอทีจะดําเนินการแล้ว เราจะให้ขอ้ มูล
ส่วนบุคคลทีเกียวข้องแก่คุณภายใน 30 วัน หากเราไม่สามารถตอบสนองการร้องขอของคุณภายใน 30 วันดังกล่าว เรา
จะแจ้งให้คุณทราบเกียวกับระยะเวลาทีเร็ วทีสุ ดทีเราสามารถให้ขอ้ มูลทีคุณร้องขอได้ โปรดจําไว้ว่ากฎหมายเกียวกับ
การคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลอาจยกเว้นข้อมูลส่วนบุคคลบางประเภทจากการร้องขอการเข้าใช้งานของคุณ
สําหรับการร้องขอเพือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล เมือเรามีขอ้ มูลของคุณเพียงพอทีจะดําเนินการแล้ว เราจะ:
แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายใน 30 วัน หากเราไม่สามารถแก้ไขได้ภายในระยะเวลาดังกล่าว เราจะแจ้งให้คุณ
ทราบเกียวกับระยะเวลาการดําเนินการแก้ไขทีเร็ วทีสุ ด โปรดจําไว้ว่ากฎหมายเกียวกับการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
อาจยกเว้นข้อมูลส่วนบุคคลบางประเภทจากการร้องขอเพือให้แก้ไข รวมถึงระบุเวลาทีจําเป็ นต้องได้รับการแก้ไขจาก
เราในสถานการณ์ (ต่างๆ) แม้ว่าจะคุณจะร้องขอมาก็ตาม

14.2.4 ภายใต้ขอบเขตทีอนุญาตโดยกฎหมายเราอาจคิดค่าธรรมเนียมตามสมควรสําหรับการดําเนินการและจัดการคําร้องของ
คุณในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล หากเราเลือกทีจะคิดค่าธรรมเนียม เราจะแจ้งค่าธรรมเนียมโดยประมาณเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรให้แก่คุณ โปรดจําไว้ว่าเราไม่จาํ เป็ นต้องตอบสนองหรื อดําเนินการใดๆ ต่อคําร้องขอการเข้าถึงข้อมูลของ
คุณเว้นแต่คุณตกลงทีจะจ่ายค่าธรรมเนียม
14.2.5

เราสงวนสิ ทธิทีจะปฏิเสธการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามข้อกําหนดทีระบุไว้ในกฎหมายเกียวกับการคุม้ ครอง
ข้อมูลส่ วนบุคคล ซึงข้อกําหนดระบุและ/หรื อให้สิทธิองค์กรทีจะปฏิเสธการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลในสถานการณ์ที
ระบุไว้

15. มีคาํ ถาม ข้อกังวล หรื อคําร้องเรี ยนใช่หรื อไม่ โปรดติดต่อเรา
15.1 หากคุณมีคาํ ถามหรื อข้อกังวลเกียวกับข้อปฏิบตั ิว่าด้วยความเป็ นส่วนตัวของเรา หรื อเกียวกับการจัดการบริ การ โปรดติดต่อ
เราทันทีที: Giscompany@cdg.co.th

15.2 ในกรณีทีคุณใช้อีเมลหรื อจดหมายเพือส่งคําร้องเรี ยนของคุณ โปรดระบุทีส่วนหัวเรื องว่าเป็ นคําร้องเรี ยนเกียวกับกฎหมาย
คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
ซึงจะช่วยให้เราดําเนินการคําร้องเรี ยนของคุณโดยเร่งด่วนได้โดยส่งต่อไปยังเจ้าหน้าทีที
เกียวข้องในองค์กรของเราเพือดําเนินการต่อไป ตัวอย่างเช่น คุณอาจแทรกข้อความในส่ วนหัวเรื องว่า “คําร้องเรี ยนเกียวกับ
ความเป็ นส่ วนตัว”
แน่นอนว่าเราจะพยายาม ดําเนินการ กับคําร้องเรี ยนหรื อข้อข้องใจใดๆ ทีคุณประสบอยูอ่ ย่างเป็ นธรรมและโดยเร็ วทีสุ ดเท่าทีจะ
ทําได้
16. ข้อกําหนดและเงือนไข
โปรดอ่านเงือนไขการให้การบริ การทีระบุถึงการใช้งาน การปฏิเสธความรับผิดชอบ และข้อจํากัดการรับผิดทีควบคุมการใช้งาน
ไซต์และบริ การ รวมถึงนโยบายทีเกียวข้องอืนๆ

