
นโยบายความเป็นส่วนตัว 

1.  บทน ำ 

1.1  ขอต้อนรับสู่ iCODER แพลตฟอร์มที่ด ำเนินกำรโดย บริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ จ ำกดั (เรียกแยกและเรียกรวมกนัว่ำ “ไอโค้ด

เดอร์”, “iCODER” , “เรำ”, “พวกเรำ” หรือ “ของเรำ”) มีหน้ำที่รับผิดชอบภำยใต้กฎหมำยและข้อบงัคบัควำมเป็นส่วนตวัที่

บงัคบัใช้ (“กฎหมำยเก่ียวกบักำรคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคล”) อย่ำงจริงจงั และยึดมัน่ต่อกำรเคำรพสิทธิและให้ควำมส ำคญั

เก่ียวกับควำมเป็นส่วนตวัของผู้ ใช้เว็บไซต์ iCODER ทัง้หมด (เรียกรวมกันว่ำ “ไซต์”) (เรำเรียกไซต์และบริกำรที่เรำมอบให้

ดงัที่ระบุไว้ในไซต์ของเรำโดยรวมว่ำ “บริกำร”) และ “ผู้ ใช้” หมำยถึง ผู้ ใช้ที่มีบญัชีซึง่ได้ลงทะเบียนกับเรำและใช้ไซต์ (เรียก

แยกและเรียกรวมกนัว่ำ “ผู้ ใช้” “คุณ” หรือ “ของคณุ”) เรำตระหนกัถึงควำมส ำคญัของข้อมลูส่วนบุคคลที่คณุมอบให้แก่เรำ 

และเชื่อว่ำเรำมีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรจดักำร ปกป้อง และด ำเนินกำรข้อมลูส่วนบุคคลของคุณอย่ำงเหมำะสม นโยบำย

ควำมเป็นส่วนตวันี ้(“นโยบำยควำมเป็นส่วนตวั” หรือ “นโยบำย”) ได้รับกำรออกแบบมำเพื่อช่วยให้คุณเข้ำใจเก่ียวกบัวิธีที่

เรำเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือด ำเนินกำรข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณมอบให้แก่เรำและ/หรือข้อมูลของคุณที่เรำ

ครอบครองไม่ว่ำจะในปัจจบุนัหรืออนำคต รวมทัง้ยงัเป็นข้อมลูประกอบกำรตดัสินใจก่อนที่คณุจะให้ข้อมลูส่วนตวัใดๆ แก่

เรำ โปรดอ่ำนนโยบำยควำมเป็นส่วนตวันีโ้ดยละเอียด หำกคุณมีข้อสงสยัเก่ียวกบัข้อมูลเหล่ำนีห้รือข้อปฏิบตัิว่ำด้วยควำม

เป็นส่วนตวัของเรำ โปรดดูส่วนของหวัข้อ “มีค ำถำม ข้อกังวล หรือค ำร้องเรียนใช่หรือไม่ โปรดติดต่อเรำ” ในตอนท้ำยของ

นโยบำยควำมเป็นส่วนตวันี ้

1.2  “ข้อมลูส่วนบคุคล” หมำยถึง ข้อมลูเก่ียวกบับคุคลไม่ว่ำจริงหรือเท็จที่สำมำรถใช้เป็นข้อมลูที่ระบุตวัตนของบคุคลผู้นัน้ 

หรือจำกข้อมลูดงักล่ำวหรือข้อมลูอื่นๆ ที่องค์กรมีหรืออำจสำมำรถเข้ำถึงได้ ตวัอย่ำงข้อมลูส่วนบุคคลที่พบบ่อยได้แก่ ชื่อ 

หมำยเลขประจ ำตวั และข้อมลูกำรติดต่อ 

1.3  ในกำรใช้บริกำร เยี่ยมชมไซต์ และ/หรือเข้ำถึงบริกำร คุณ ได้รับทรำบและตกลงว่ำคุณยอมรับข้อปฏิบัติ ข้อก ำหนด 

และ/หรือนโยบำยที่ก ำหนดไว้ในนโยบำยควำมเป็นส่วนตัวนี ้และคุณ ยินยอมให้เรำเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือ

ด ำเนินกำรข้อมลูส่วนบุคคลของคุณดงัที่ระบุไว้ในนโยบำยควำมเป็นส่วนตวันี ้หำกคุณไม่ยินยอมให้เรำด ำเนินกำรข้อมูล

ส่วนบุคคลของคุณดังที่ระบุไว้ในนโยบำยควำมเป็นส่วนตัวนี ้โปรดอย่ำใช้บริกำรหรือเข้ำถึงไซต์หำกเรำเปล่ียนแปลง

นโยบำยควำมเป็นส่วนตวัของเรำ เรำจะโพสต์กำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำวหรือนโยบำยควำมเป็นส่วนตวัที่แก้ไขบนไซต์ เรำขอ

สงวนสิทธ์ิในกำรแก้ไขนโยบำยควำมเป็นส่วนตวันีใ้นทกุเมื่อโดยอำจแจ้งหรือไม่ได้แจ้งให้คณุทรำบก็ตำม 

  

 



2.  iCODER จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเม่ือใด 

2.1  เรำจะ/อำจเก็บรวบรวมข้อมลูส่วนบคุคลของคณุเมื่อ: 

(ก)  เมื่อคณุได้เข้ำถึงและ/หรือใช้บริกำรหรือไซต์ของเรำ หรือลงทะเบียน 

(ข)  เมื่อคณุส่งแบบฟอร์ม รวมถึงแต่ไม่จ ำกดัเพียง แบบฟอร์มกำรสมคัรหรือแบบฟอร์มอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกบัผลิตภณัฑ์ 

และบริกำรของเรำ ไม่ว่ำจะแบบออนไลน์หรือแบบฟอร์มเป็นเอกสำร 

(ค)  เมื่อคุณท ำข้อตกลงใดๆ หรือให้เอกสำรหรือข้อมลูอื่นใดที่เก่ียวข้องกับกำรติดต่อระหว่ำงคณุกบัเรำ หรือเมื่อคุณ

ใช้ผลิตภณัฑ์และบริกำรของเรำ 

(ง)  เมื่อคณุติดต่อกบัเรำ เช่น ผ่ำนทำงโทรศพัท์ (ซึง่จะได้รับกำรบนัทึก) จดหมำย แฟกซ์ กำรประชมุแบบเห็นหน้ำกัน 

แพลตฟอร์มสื่อทำงสงัคม และอีเมล 

(จ)  เมื่อคุณใช้บริกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ หรือติดต่อกับเรำผ่ำนไซต์หรือใช้บริกำร ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ำกัดเพียง กำรใช้

ผ่ำนคกุกี ้ซึง่เรำอำจปรับใช้เมื่อคณุใช้บริกำรหรือเข้ำถึงไซต์ 

(ฉ)  เมื่อคณุด ำเนินธุรกรรมผ่ำนบริกำรของเรำ 

(ช)  เมื่อคณุให้ควำมคิดเห็นหรือค ำร้องเรียนแก่เรำ 

(ซ)  เมื่อคุณลงทะเบียน เข้ำท ำสญัญำ และ/หรือเข้ำร่วมในกำรแข่งขนั และ/หรือกิจกรรมส่งเสริมกำรขำยซึ่งรวมถึง

กิจกรรมส่งเสริมกำรขำยร่วมกบัหุ้นส่วนและ/หรือบริษัทในกลุ่มของเรำ 

(ญ) เมื่อคณุเข้ำเยี่ยมชมหรือใช้เว็บไซต์และแอปพลิเคชนัของหุ้นส่วนหรือบริษัทในกลุ่มของเรำ 

(ฏ)  เมื่อคุณเข้ำเยี่ยมชมหรือใช้เว็บไซต์และแอปพลิเคชนัของบุคคลภำยนอกที่ใช้ และ/หรือ เก่ียวข้องกับบริกำรของ

เรำ 

(ฏ) เมื่อคณุเชื่อมต่อบญัชีของคณุกบัเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชนัของบคุคลภำยนอกแก่บญัชีผู้ใช้ของคณุกบัเรำผ่ำน

ทำงไซต์ หรือ 

(ฐ) เมื่อคณุส่งข้อมลูส่วนบคุคลของคณุให้แก่เรำด้วยเหตผุลใดก็ตำม 

นโยบำยดงักล่ำวข้ำงต้นไม่ได้อ้ำงไว้โดยละเอยีดถ่ีถ้วนและเป็นเพยีงตวัอยำ่งทัว่ไปเมื่อเรำเก็บรวบรวมข้อมลูส่วน

บคุคลเก่ียวกบัคณุ 

  



2.2  เรำอำจเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือด ำเนินกำรข้อมลูนีเ้พื่อวตัถปุระสงค์ต่ำงๆ (ดงัที่ก ำหนดไว้ด้ำนล่ำง)  

3.  iCODER จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลใดไว้บ้ำง 

3.1  ข้อมลูส่วนบคุคลที่ iCODER อำจเก็บรวบรวมนัน้จะรวมถึงแต่ไม่จ ำกดัเพียง: 

•      ชื่อ 

•      ที่อยู่อีเมล 

•      ที่อยู่ตำมบตัรประชำชนหรือพำสปอร์ต 

•      ที่อยู่ส ำหรับเรียกเก็บเงิน 

•      รำยละเอียดบญัชีธนำคำรและข้อมลูกำรช ำระเงิน 

•      หมำยเลขติดต่อ 

•      หมำยเลขบตัรประชำชนหรือหมำยเลขพำสปอร์ต 

•      ที่อยู่อินเทอร์เน็ตโปรโตคอล (IP) 

•  ข้อมลูอื่นใดเก่ียวกบัผู้ ใช้เมื่อผู้ ใช้ลงทะเบียนเข้ำใช้บริกำรหรือไซต์ของเรำ และเมื่อผู้ ใช้ใช้บริกำรหรือไซต์ รวมถึง

ข้อมลูที่เก่ียวกบัวิธีกำรใช้บริกำรหรือไซต์ของผู้ใช้ 

•  ข้อมลูจำกหรือเก่ียวกบัอปุกรณ์ที่คณุเข้ำถึงบริกำรของเรำ และ/หรือไซต์ 

•  รำยละเอียดบญัชีของคณุกบัเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชนัของบคุคลภำยนอกที่คณุได้เชื่อมต่อบญัชีผู้ใช้ของคณุกบั

เรำผ่ำนทำงไซต์  

•      ข้อมลูส่วนบคุคลที่คณุอำจให้แก่เรำผ่ำนทำงไซต์ 

3.2  ตำมที่ระบุในข้อ 2 เรำอำจได้รับข้อมลูเก่ียวกับคุณและกิจกรรมของคุณที่อยู่บนและไม่อยู่บนแพลตฟอร์ม iCODER 

จำกบริษัทในกลุ่มและ/หรือหุ้นส่วนซึง่เป็นบุคคลภำยนอก เช่น ข้อมลูจำกบริษัทในกลุ่มและ/หรือหุ้นส่วนที่เรำร่วมกนัเสนอ

บริกำรและ/หรือรำยกำรส่งเสริมกำรขำย หรือจำกผู้โฆษณำเก่ียวกบัประสบกำรณ์หรือกำรติดต่อของคณุกบัพวกเขำ รวมถึง

ข้อมลูเก่ียวกบัเว็บไซต์และแอปพลิเคชนัท่ีคณุเข้ำเยี่ยมชม  

  



3.3  หำกคุณไม่ประสงค์ให้เรำ เก็บรวบรวม ข้อมลู/ข้อมลูส่วนบุคคลดงัที่กล่ำวมำข้ำงต้น คุณอำจยกเลิกได้ทกุเมื่อผ่ำนทำง

ไซต์หรือโดยกำรแจ้งควำมประสงค์ให้เจ้ำหน้ำที่คุ้มครองข้อมลูของเรำทรำบเป็นลำยลกัษณ์อกัษร คุณสำมำรถอ่ำนข้อมลู

เพิ่มเติมเก่ียวกบักำรยกเลิกได้ที่ส่วนด้ำนล่ำงในหวัข้อ “วิธีที่คณุสำมำรถยกเลิก ลบ ร้องขอกำรเข้ำถึง หรือแก้ไขข้อมลูที่คุณ

ให้แก่เรำ” อย่ำงไรก็ตำม โปรดจ ำไว้ว่ำกำรยกเลิกกำรเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลหรือถอนควำมยินยอมในกำรเก็บ

รวบรวม ใช้ แบ่งปัน หรือด ำเนินกำรข้อมลูส่วนบคุคลของคณุกบัเรำนัน้อำจส่งผลต่อกำรใช้บริกำรของคณุ  

3.4  เมื่อคุณใช้แอปพลิเคชนั เว็บไซต์หรือบริกำรอื่นของบุคคลภำยนอกที่ใช้หรือรวมกับบริกำรของเรำ บุคคลภำยนอกนัน้

อำจรับข้อมลูเก่ียวกบัส่ิงที่คุณโพสต์หรือแบ่งปัน 

4.  กำรดูเวบ็เพจ 

ในกำรเข้ำถึงเว็บไซต์ส่วนใหญ่ด้วยอุปกรณ์ของคุณ อุปกรณ์ของคุณจะส่งข้อมลูซึง่อำจมีข้อมลูส่วนบคุคลของคณุซึง่จะถกู

บันทึกไว้โดยเซิร์ฟเวอร์ของเว็บเมื่อคุณเรียกดูเว็บของเรำ ซึ่งโดยทั่วไปจะรวมถึงแต่ไม่จ ำกัดเพียง ที่อยู่ IP ของคอมพิวเตอร์ 

ระบบปฏิบัติกำร ชื่อ/เวอร์ชันของเบรำว์เซอร์ เว็บเพจที่อ้ำง หน้ำที่ร้องขอ วันที่/เวลำ และบำงครัง้อำจรวมถึง "คุกกี"้ (ซึ่งคุณ

สำมำรถปิดใช้งำนได้โดยก ำหนดลักษณะอุปกรณ์ของคุณ) เพื่อช่วยให้ไซต์จดจ ำกำรเข้ำชมครัง้ล่ำสุดของคุณ เมื่อคุณเข้ำสู่

ระบบ ข้อมูลนีจ้ะเชื่อมโยงกับบัญชีผู้ ใช้ของคุณ นอกจำกนีข้้อมูลนีจ้ะน ำไปใช้ในเชิงสถิติที่ไม่ระบุชื่อเพื่อช่วยให้เรำท ำควำม

เข้ำใจเก่ียวกบัวิธีที่ผู้ เยี่ยมชมใช้งำนไซต์ของเรำ 

5.  คุกกี ้

5.1  เรำอำจมีกำรใช้ “คุกกี”้ หรือคุณลกัษณะอื่นๆ ในบำงครำวเพื่อช่วยให้เรำหรือบคุคลภำยนอกสำมำรถเก็บรวบรวมหรือ

แบ่งปันข้อมลู เพื่อช่วยเรำปรับปรุงไซต์และบริกำรท่ีเรำน ำเสนอ หรือช่วยให้เรำมอบบริกำรและคณุลกัษณะใหม่ๆ ได้ “คกุกี”้ 

คือตวัระบุต่ำงๆ ที่เรำส่งไปยงัอุปกรณ์ของคณุ เพื่อช่วยให้เรำสำมำรถจดจ ำอุปกรณ์ของคุณ และบอกเก่ียวกับวิธีและเวลำ

ในกำรใช้หรือเยี่ยมชมบริกำรหรือไซต์ จ ำนวนผู้ ใช้ และเพื่อติดตำมควำมเคล่ือนไหวภำยในไซต์ของเรำ เรำอำจเชื่อมโยง

ข้อมลูคกุกีก้บัข้อมลูส่วนบคุคลของคณุ นอกจำกนี ้คกุกีย้งัเชื่อมโยงกบัข้อมลูเก่ียวกบัรำยกำรท่ีคณุเลือกซือ้และบญัชีรำยชือ่

สินค้ำที่คณุเข้ำไปชมด้วย ตวัอย่ำงเช่น เรำใช้ข้อมลูนีเ้พื่อติดตำมข้อมลูเก่ียวกับรถเข็นสินค้ำของคุณ นอกจำกนี ้ยงัมีกำรใช้

คกุกีเ้พื่อมอบเนือ้หำที่เหมำะสมกบัควำมสนใจของคณุโดยเฉพำะ และเพื่อตรวจสอบกำรใช้งำนไซต์ 

5.2  คุณอำจปฏิเสธกำรใช้คุกกีไ้ด้โดยเลือกกำรตัง้ค่ำที่เหมำะสมในอุปกรณ์ของคุณ อย่ำงไรก็ดี โปรดจ ำไว้ว่ำหำกคุณ

ปฏิเสธกำรใช้คกุกี ้คณุอำจไม่สำมำรถใช้ฟังก์ชนักำรท ำงำนของไซต์หรือบริกำรได้อย่ำงเต็มที่  

 

 



6.  กำรดูและดำวน์โหลดเนือ้หำและโฆษณำ 

เมื่อคณุท่องเว็บเพจตำ่งๆ โดยใช้อปุกรณ์ของคณุ ขณะที่คณุเข้ำชมเนือ้หำและโฆษณำและเข้ำใช้งำนซอฟต์แวร์อื่นๆ บนไซต์

ของเรำหรือผ่ำนบริกำร ข้อมลูเดียวกนัส่วนใหญ่จะถูกส่งมำถึงเรำ (รวมถึงแต่ไม่จ ำกัดเพียงที่อยู่ IP ระบบปฏิบตัิกำร ฯลฯ) แต่

แทนที่จะส่งกำรเข้ำชมหน้ำต่ำงๆ ของคุณ คอมพิวเตอร์จะส่งข้อมลูเก่ียวกบัเนือ้หำ กำรโฆษณำที่ดู และ/หรือซอฟต์แวร์ที่ติดตัง้

โดยบริกำรและเว็บไซต์และเวลำให้แก่เรำ 

7.  ชุมชนและกำรสนับสนุน 

7.1  เรำให้กำรสนบัสนนุด้ำนกำรบริกำรลกูค้ำผ่ำนอีเมลและแบบฟอร์มควำมคิดเห็น เพื่อให้กำรสนบัสนนุลกูค้ำ เรำจะขอที่

อยู่อีเมลและหมำยเลขติดต่อของคณุ เรำใช้เพียงข้อมลูที่ได้รับจำกลกูค้ำที่ขอรับกำรสนบัสนนุ รวมถึงแต่ไม่จ ำกดัเพียง ท่ีอยู่

อีเมล ส ำหรับกำรบริกำรสนบัสนนุลกูค้ำ และเรำจะไม่ส่งหรือแบ่งปันข้อมลูนีก้บับคุคลภำยนอก  

8.  กำรส ำรวจ 

บำงครัง้ เรำอำจร้องขอข้อมลูจำกผู้ ใช้ผ่ำนกำรส ำรวจต่ำงๆ กำรเข้ำร่วมในกำรส ำรวจเหล่ำนีข้ึน้อยู่กบัควำมสมคัรใจทัง้สิน้ 

ดงันัน้คุณจึงสำมำรถเลือกได้ว่ำจะเปิดเผยข้อมลูของคณุแก่เรำหรือไม่ ข้อมลูที่ร้องขออำจรวมถึงแต่ไม่จ ำกัดเพียง ข้อมลูกำร

ติดต่อ (ได้แก่ ที่อยู่อีเมล) และข้อมูลทำงประชำกรศำสตร์ (ได้แก่ ควำมสนใจ หรือระดบัอำยุ) ข้อมลูที่ได้จำกกำรส ำรวจนีจ้ะ

น ำมำใช้เพื่อตรวจสอบและปรับปรุงกำรใช้งำนและควำมพึงพอใจในกำรบริกำร และจะไม่ถูกส่งให้แก่บุคคลภำยนอก ยกเว้น 

ผู้ รับจ้ำงที่ช่วยเรำในกำรบริหำรจดักำรและด ำเนินกำรส ำรวจ 

9.  เรำมีวิธีกำรใช้ข้อมูลที่คุณให้แก่เรำอย่ำงไรบ้ำง 

9.1 เรำอำจเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือด ำเนินกำรข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์อย่ำงน้อยหนึ่ง

วตัถปุระสงค์ดงัต่อไปนี ้

(ก)   เพื่อพิจำรณำและ/หรือด ำเนินกำรกำรยื่นเร่ือง/ธุรกรรมของคณุกบัเรำ 

(ข) เพื่อจดักำร ด ำเนินกำร ให้ และ/หรือบริหำรกำรใช้งำนของคณุและ/หรือเพื่อเข้ำถึงบริกำรและเว็บไซต์ของเรำ รวมถึง

ควำมสมัพนัธ์และบญัชีผู้ใช้ของคณุกบัเรำ 

(ค)   เพื่อจดักำร ด ำเนินกำร บริหำร และจดัหำบริกำรแก่คุณ รวมถึงช่วยอ ำนวยควำมสะดวกในกำรจดัเตรียมบริกำรของ

เรำ รวมถึงแต่ไม่จ ำกดัเพียง กำรจดจ ำควำมต้องกำรของคณุ 



 (ง) เพื่อตอบรับ ด ำเนินกำร จดักำร หรือท ำธุรกรรมให้เสร็จสมบูรณ์ และ/หรือท ำตำมกำรร้องขอเก่ียวกับผลิตภณัฑ์และ

บริกำรของคุณ และแจ้งให้คุณทรำบเก่ียวกับปัญหำด้ำนกำรบริกำรและกำรด ำเนินกำรเก่ียวกับบัญชี ที่มีควำม

ผิดปกติ 

(จ) เพ่ือบงัคบัใช้เงื่อนไขกำรให้บริกำรหรือข้อตกลงสิทธ์ิกำรใช้งำนส ำหรับผู้ใช้ท่ีเก่ียวข้อง 

(ฉ) เพ่ือป้องกนัควำมปลอดภยัและสิทธ์ิ ทรัพย์สินส่วนบคุคล หรือควำมปลอดภยัของบคุคลอ่ืน 

(ช) เพื่อระบตุวัตนและ/หรือกำรตรวจสอบควำมถกูต้อง 

(ซ) เพื่อรักษำและควบคมุกำรอปัเดตซอฟต์แวร์และ/หรือกำรอปัเดตอื่นๆ และให้กำรสนบัสนนุท่ีจ ำเป็นในบำงครำวเพื่อให้

แน่ใจว่ำบริกำรของเรำจะเป็นไปอย่ำงรำบร่ืน 

(ฌ) เพื่อจัดกำรหรืออ ำนวยควำมสะดวกในกำรให้บริกำรลูกค้ำ ปฏิบัติตำมค ำสั่งของคุณ จัดกำรหรือตอบข้อซักถำมที่

ได้รับ (หรืออ้ำงว่ำได้รับ) จำกคณุหรือในนำมของคณุ 

(ญ)  เพื่อติดต่อหรือส่ือสำรกบัคณุผ่ำนกำรโทรด้วยเสียง ข้อควำม และ/หรือข้อควำมแฟกซ์ อีเมล และ/หรือกำรส่งไปรษณีย์ 

หรือในรูปแบบอื่นใด เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรบริหำรและ/หรือจัดกำรควำมสัมพันธ์ระหว่ำงคุณกับเรำหรือกำรใช้

บริกำรของเรำ เช่นว่ำแต่ไม่จ ำกัดเพียง กำรส่ือสำรข้อมูลด้ำนกำรจัดกำรที่เก่ียวเนื่องกับบริกำรของเรำกับคุณ คุณ

รับทรำบและยอมรับว่ำกำรส่ือสำรดังกล่ำวของเรำนัน้อำจเป็นด้วยวิธีกำรส่งจดหมำยโต้ตอบ เอกสำรหรือกำรแจ้ง

ประกำศแก่คุณ ซึ่งอำจเก่ียวข้องกับกำรเปิดเผยข้อมลูส่วนบุคคลของคุณบำงประกำรบนหน้ำซอง/หีบห่อจดหมำย

ด้ำนนอก เพื่อกำรจดัส่งสิ่งดงักล่ำว 

(ฎ)  เพื่อด ำเนินกำรศกึษำวิจยั วิเครำะห์ และพฒันำกิจกรรมต่ำงๆ (รวมถึงแต่ไม่จ ำกดัเพียง กำรวิเครำะห์ข้อมลู กำรส ำรวจ 

กำรพฒันำผลิตภณัฑ์และบริกำร และ/หรือ กำรท ำแฟ้มประวตัิ) เพื่อ วิเครำะห์กำรใช้บริกำร  เพื่อน ำไปปรับปรุงบริกำร

หรือผลิตภณัฑ์ของเรำ และ/หรือช่วยเสริมประสบกำรณ์ของลกูค้ำ 

 (ฏ) เพื่อให้สำมำรถตรวจสอบและท ำกำรส ำรวจและอื่นๆ เพื่อตรวจสอบขนำดและองค์ประกอบของกลุ่มเป้ำหมำยของเรำ 

และท ำควำมเข้ำใจเก่ียวกบัประสบกำรณ์ที่ลกูค้ำได้รับจำกบริกำรของ iCODER 

(ฑ) ในกรณีที่คณุให้ควำมยินยอมให้เรำส่งข้อมลูกำรตลำดและกำรส่งเสริมกำรขำย และเอกสำรที่เก่ียวข้องกบัผลิตภณัฑ์

และ/หรือบริกำร (รวมถึงแต่ไม่จ ำกดัเพียง ผลิตภณัฑ์และ/หรือบริกำรของบคุคลที่สำมซึง่ iCODER อำจท ำงำนร่วมกนั

หรือมีข้อผูกพันต่อกัน)  เพื่อกำรตลำดและในเร่ืองดงักล่ำวนี ้โดยผ่ำนรูปแบบกำรติดต่อส่ือสำรต่ำงๆ ได้แก่ กำรส่ง

ไปรษณีย์ กำรบริกำรตำมต ำแหน่งที่ตัง้หรือรูปแบบอื่นใดซึง่ iCODER (และ/หรือบริษัทในเครือหรือบริษัทท่ีเก่ียวข้อง) 



อำจ จ ำหน่ำย ท ำกำรตลำด หรือส่งเสริมกำรขำย ไม่ว่ำผลิตภณัฑ์หรือบริกำรดงักล่ำวจะมีอยู่ในขณะนีห้รือจะเกิดขึน้

ในอนำคตหรือไม่ก็ตำม  

(ฒ)  เพื่อตอบสนองต่อกระบวนกำรทำงกฎหมำย หรือปฏิบัติตำมหรือเป็นไปตำมกฎหมำยที่บังคับใช้ ข้อก ำหนดของ

ภำครัฐหรือตำมกฎข้อบงัคบัภำยใต้อ ำนำจกำรพิจำรณำที่เก่ียวข้อง รวมถึงแต่ไม่จ ำกัดเพียง กำรดูแลให้เป็นไปตำม

ข้อก ำหนดเพื่อท ำให้กำรเปิดเผยข้อมลูนัน้เป็นไปตำมข้อก ำหนดของกฎหมำยที่ iCODER หรือบริษัทที่เก่ียวข้องหรือ

บริษัทในเครือต้องปฏิบตัิตำม  

(ณ) เพื่อจดัท ำข้อมลูสถิติและงำนวิจยัเพื่อกำรรำยงำนภำยในองค์กรและตำมกฎหมำย และ/หรือตำมข้อก ำหนดเก่ียวกบั

กำรจดัเก็บบนัทึก 

(ด) เพื่อปฏิบัติตำมขัน้ตอนกำรตรวจสอบประวัติควำมเป็นมำทำงธุรกิจหรือกิจกรรมกำรคัดกรองอื่นใด (รวมถึงแต่ไม่

จ ำกัดเพียง กำรตรวจสอบประวัติควำมเป็นมำ) ซึ่งเป็นไปตำมข้อผูกพันทำงกฎหมำยหรือตำมกฎข้อบังคับ หรือ

กระบวนกำรจดักำรควำมเส่ียงของเรำซึง่กฎหมำยได้ก ำหนดไว้หรือที่เรำได้เป็นผู้น ำมำใช้ 

(ต) เพื่อตรวจสอบบริกำรของเรำหรือ ธุรกิจของ iCODER 

(ถ) เพื่อป้องกนัและตรวจสอบกำรฉ้อโกง กิจกรรมที่ผิดกฎหมำย กำรละเว้นหรือกำรประพฤติผิด ไม่ว่ำจะเก่ียวข้องกบักำร

ใช้บริกำรของเรำหรือกิจกรรมอื่นใดอันเกิดจำกควำมสัมพันธ์ของคุณกับเรำ และไม่ว่ำจะมีควำมสงสัยในส่ิงที่ได้

กล่ำวถึงข้ำงต้นหรือไม่ก็ตำม 

(ท) เพื่อจดัเก็บ โฮสต์ ส ำรองข้อมลู (ไม่ว่ำจะเพื่อกำรกู้คืนจำกควำมเสียหำยหรือเหตุอื่นใด) ข้อมลูส่วนบุคคลของคุณ ไม่

ว่ำจะอยู่ในหรือนอกอ ำนำจกำรพิจำรณำ 

(ธ) เพื่อจดักำรและ/หรือช่วยอ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ธุรกรรมเก่ียวกบัทรัพย์สินของธุรกิจหรือธุรกรรมเก่ียวกบัทรัพย์สิน

ของธุรกิจที่มีศักยภำพ ซึ่งธุรกรรมดังกล่ำวเก่ียวข้องกับ iCODER ในฐำนะผู้มีส่วนร่วมหรือเก่ียวข้องกับบริษัทที่

เก่ียวข้องหรือบริษัทในเครือของ iCODER ในฐำนะผู้มีส่วนร่วมเท่ำนัน้ หรือเก่ียวข้องกับ บริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ จ ำกดั 

และ/หรือบริษัทหรือบริษัทในเครือที่เก่ียวข้องของ iCODER อย่ำงน้อยหนึ่งแห่งในฐำนะผู้มีส่วนร่วม และอำจมีองค์กร

ภำยนอกที่เป็นผู้มีส่วนร่วมในธุรกรรมดงักล่ำว "ธุรกรรมเก่ียวกบัทรัพย์สินของธุรกิจ" หมำยถึง กำรซือ้ ขำย ให้เช่ำ ควบ

รวม กำรควบ หรือกำรซือ้กิจกำรอื่นใด กำรจ ำหน่ำยจ่ำยโอนหรือกำรให้เงินทุนแก่องค์กรหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของ

องค์กรหรือธุรกิจหรือทรัพย์สินอื่นใดขององค์กร และ/หรือ 

(น) วตัถปุระสงค์อื่นใดที่เรำได้แจ้งแก่คณุ ณ เวลำที่ได้รับควำมยินยอมจำกคณุ 

(รวมเรียกว่ำ “วตัถปุระสงค์”) 



  

9.2 เนื่องจำกวัตถุประสงค์ที่เรำจะเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือด ำเนินกำรข้อมูลส่วนบุคคลของคุณขึน้อยู่กับ

สถำนกำรณ์เฉพำะหน้ำ วตัถปุระสงค์ดงักล่ำวอำจไม่ปรำกฎในข้ำงต้น อย่ำงไรก็ตำม เรำจะแจ้งให้คณุทรำบถึงวตัถปุระสงค์

ดงักล่ำว ณ เวลำที่ขอรับควำมยินยอมจำกคณุ เว้นแต่กำรด ำเนินกำรข้อมลูที่เก่ียวข้องโดยไม่ได้รับควำมยินยอมจำกคณุนัน้

เป็นไปตำมที่กฎหมำยเก่ียวกบักำรคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคลก ำหนดไว้ 

10.  iCODER คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้ำอย่ำงไรบ้ำง 

เรำน ำมำตรกำรด้ำนควำมปลอดภัยต่ำงๆมำใช้เพื่อให้แน่ใจว่ำข้อมลูส่วนบุคคลของคุณที่อยู่ในระบบของเรำนัน้มีควำม

ปลอดภยั ข้อมลูส่วนบคุคลของผู้ใช้จะถกูเก็บไว้ในเครือข่ำยที่มีควำมปลอดภยั และสำมำรถเข้ำถึงได้โดยพนกังำนจ ำนวนจ ำกดั

เท่ำนัน้ ซึ่งจะเป็นบุคคลที่มีสิทธิพิเศษในกำรเข้ำถึงระบบดงักล่ำว เรำจะรักษำข้อมลูส่วนบุคคลของคณุตำมกฎหมำยเก่ียวกบั

กำรคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคลและ/หรือกฎหมำยอื่นท่ีเก่ียวข้อง ซึง่เรำจะท ำลำยหรือไม่ระบชุื่อข้อมลูส่วนบคุคลของคณุทันทีที่มี

เหตผุลอนัเชื่อได้ว่ำ  

(i) วตัถุประสงค์ของกำรเก็บรวบรวมข้อมลูส่วนบคุคลนัน้ไม่ตรงกับกำรรักษำข้อมลูส่วนบุคคลดงักล่ำวไว้อีกต่อไป และ 

(ii) ไม่จ ำเป็นต้องรักษำข้อมลูส่วนบุคคลดงักล่ำวเพื่อวตัถปุระสงค์ทำงกฎหมำยหรือธุรกิจอีกต่อไป หำกคุณหยดุกำรใช้

งำนไซต์ หรือสิทธิกำรใช้งำนไซต์และ/หรือบริกำรของคณุสิน้สดุลง เรำอำจจดัเก็บ ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมลูส่วนบุคคล

ต่อไปได้ตำมกฎหมำยเก่ียวกบักำรคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคลและข้อผกูพนัของเรำภำยใต้กฎหมำยเก่ียวกบักำรคุ้มครอง

ข้อมลูส่วนบคุคลนี ้ภำยใต้กฎหมำยที่บงัคบัใช้ เรำอำจท ำลำยข้อมลูส่วนบคุคลของคณุอย่ำงปลอดภยัโดยไม่ต้องแจ้งให้

ทรำบล่วงหน้ำ 

11.  iCODER เปิดเผยข้อมูลที่รวบรวมจำกผู้เย่ียมชมให้แก่บุคคลภำยนอกหรือไม่ 

11.1  ในกำรด ำเนินธุรกิจของเรำ เรำอำจจ ำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่ผู้ ให้บริกำรซึ่งเป็น

บุคคลภำยนอก ตัวแทน และ/หรือบริษัทในเครือ หรือบริษัทที่เก่ียวข้องของเรำ และ/หรือบุคคลที่สำมอื่น ๆ ไม่ว่ำจะมี

สถำนท่ีตัง้อยู่ในประเทศหรือนอกประเทศ เพื่อวตัถปุระสงค์ดงัที่ระบขุ้ำงต้นอย่ำงน้อยหน่ึงวตัถปุระสงค์ ผู้ให้บริกำรซึง่เป็น

บุคคลภำยนอก ตวัแทน และ/หรือบริษัทในเครือ หรือบริษัทที่เก่ียวข้องของเรำ และ/หรือบุคคลภำยนอกอื่นๆ ดงักล่ำวนัน้

อำจด ำเนินกำรข้อมลูส่วนบุคคลของคุณในนำมของเรำหรือในลกัษณะอื่นใดเพื่อวตัถุประสงค์ดงัที่ระบุข้ำงต้นอย่ำงน้อย

หน่ึงวตัถปุระสงค์ บคุคลภำยนอกดงักล่ำวรวมถึงแต่ไม่จ ำกดัเพียง: 

(ก)   บริษัทในเครือ บริษัทในกลุ่มและบริษัทท่ีเก่ียวข้องของเรำ 



(ข)   ผู้ รับจ้ำง ตวัแทน ผู้ ให้บริกำร และบุคคลภำยนอกอื่นๆ ที่เรำใช้เพื่อสนบัสนุนธุรกิจของเรำ บุคคลเหล่ำนีร้วมถึงแต่ไม่

จ ำกัดเพียง ผู้ ให้บริกำรด้ำนกำรบริหำรจัดกำรหรือด้ำนอื่นๆ อันได้แก่ บริษัทรับส่งจดหมำย บริษัทที่ให้บริกำรด้ำน

โทรคมนำคม บริษัทท่ีให้บริกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ และศนูย์ข้อมลู 

(ค)  ผู้ซือ้ ผู้ รับโอนหรือผู้ สืบต ำแหน่งในกรณีควบรวมกิจกำร ถอนทุน ปรับโครงสร้ำง จัดระเบียบองค์กรใหม่ เลิกกิจกำร 

หรือกำรขำยหรือโอนสินทรัพย์บำงส่วนหรือทัง้หมดของ iCODER ไม่ว่ำจะเป็นกำรด ำเนินงำนต่อเนื่องหรือเป็นส่วน

หน่ึงของกำรล้มละลำย กำรเลิกกิจกำรทัง้หมด หรือกำรด ำเนินกำรท่ีคล้ำยกนั ซึง่ข้อมลูส่วนบคุคลเก่ียวกบัผู้ใช้บริกำร

ของเรำที่ iCODER ถือครองอยู่เป็นส่วนหนึ่งของสินทรัพย์ที่ถ่ำยโอนไป และ/หรือ 

(ง)  บุคคลภำยนอกที่เรำได้เปิดเผยข้อมลูให้เพื่อวตัถปุระสงค์อย่ำงน้อยหนึ่งวตัถปุระสงค์ และบุคคลภำยนอกดงักล่ำอำจ

เก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมลูส่วนบคุคลของคณุเพื่อวตัถปุระสงค์อย่ำงน้อยหนึ่งวตัถปุระสงค์ 

11.2  เรำอำจจ ำเป็นต้องแบ่งปันข้อมลูเชิงสถิติและประชำกรศำสตร์เก่ียวกบัผู้ ใช้และกำรใช้บริกำรของผู้ ใช้ของเรำให้แก่ผู้

จดัหำโฆษณำและกำรเขียนโปรแกรม ข้อมลูนีจ้ะไม่รวมข้อมลูใดๆ ที่อำจน ำไปใช้เพื่อระบุตวัตนของคุณโดยเฉพำะ หรือ

เพื่อค้นข้อมลูส่วนบคุคลเก่ียวกบัตวัคณุ 

11.3  เพื่อหลีกเล่ียงข้อสงสัยในกรณีที่กฎหมำยเก่ียวกับกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือกฎหมำยที่เก่ียวข้องอื่นๆ 

อนุญำตให้องค์กร เช่นองค์กรของเรำ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมลูส่วนบุคคลของคุณโดยไม่ต้องรับควำมยินยอม

จำกคณุ ให้น ำกำรอนญุำตโดยกฎหมำยข้ำงต้นมำใช้บงัคบัต่อไป 

11.4  บุคคลภำยนอกอำจปิดกัน้หรือเข้ำถึงข้อมลูส่วนบุคคลที่ส่งต่อไปยงัหรืออยู่ในไซต์อย่ำงผิดกฎหมำย เทคโนโลยีอำจ

ท ำงำนผิดปกติหรือไม่ท ำงำนตำมที่คำดหวงั หรือบคุคลใดอำจเข้ำถึง ใช้ข้อมลูอย่ำงไม่เหมำะสม หรือใช้ข้อมลูในทำงที่ผิด 

โดยที่ไม่ได้มีสำเหตุมำจำกเรำ ถึงกระนัน้ก็ตำม เรำจะใช้มำตรกำรด้ำนควำมปลอดภยัที่สมเหตุสมผลเพื่อคุ้มครองข้อมลู

ส่วนบุคคลของคุณตำมที่ก ำหนดไว้ภำยใต้กฎหมำยเก่ียวกับกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล อย่ำงไรก็ดี เรำไม่สำมำรถ

รับประกันถึงควำมปลอดภยัได้โดยสิน้เชิงในกรณีที่มิอำจหลีกเล่ียงได้ เช่นว่ำแต่ไม่จ ำกัดเพียง เมื่อกำรเปิดเผยข้อมลูโดย

ไม่ได้รับอนญุำตเกิดจำกกำรเจำะข้อมลูที่ประสงค์ร้ำยที่มีควำมซบัซ้อนโดยผู้ที่ไม่พอใจ โดยที่ไม่ได้มีสำเหตมุำจำกเรำ   

12.  ข้อมูลที่รวบรวมโดยบุคคลภำยนอก 

12.1  ไซต์ของเรำใช้ Google Analytics ซึ่งเป็นบริกำรวิเครำะห์เว็บที่ให้บริกำรโดย Google, Inc. (“Google”) Google 

Analytics ใช้คุกกี ้ซึ่งเป็นไฟล์ข้อควำมที่เก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อช่วยเว็บไซต์วิเครำะห์วิธีกำรใช้งำนของผู้ ใช้ 

ข้อมลูที่คุกกีส้ร้ำงขึน้เก่ียวกบักำรใช้งำนเว็บไซต์ (รวมถึงที่อยู่  IP ของคุณ) จะถูกส่งและจดัเก็บบนเซิร์ฟเวอร์โดย Google 

ในประเทศสหรัฐอเมริกำ Google จะใช้ข้อมลูนีเ้พื่อประเมินกำรใช้งำนเว็บไซต์ รวบรวมรำยงำนเก่ียวกับกิจกรรมที่เกิดขึน้



ในเว็บไซต์ส ำหรับผู้ ให้บริกำรเว็บไซต์ และให้บริกำรด้ำนอื่นๆ ที่เ ก่ียวข้องกับกิจกรรมของเว็บไซ ต์และกำรใช้งำน

อินเทอร์เน็ต Google ยงัอำจส่งข้อมลูนีใ้ห้แก่บคุคลภำยนอกตำมที่กฎหมำยได้ก ำหนดไว้ หรือเมื่อบคุคลภำยนอกดงักล่ำว

ด ำเนินกำรประมวลผลข้อมูลในนำมของ Google Google จะไม่เชื่อมโยงที่อยู่ IP ของคุณกับข้อมูลอื่นที่ Google เก็บ

รักษำไว้ 

12.2  เรำและบุคคลภำยนอก อำจให้บริกำรดำวน์โหลดแอปพลิเคชนัซอฟต์แวร์ในบำงครำวเพื่อให้คุณสำมำรถใช้บริกำร

หรือใช้งำนผ่ำนบริกำร แอปพลิเคชนัเหล่ำนีอ้ำจเข้ำถึงโดยแยกกนั และอนญุำตให้บคุคลภำยนอกเรียกดขู้อมลูที่ระบตุวัตน

ของคณุ ได้แก่ ชื่อ ID ผู้ใช้ และที่อยู่ IP ของคอมพิวเตอร์ของคณุ หรือข้อมลูอื่นใด เช่น คกุกี ้ท่ีคณุอำจได้ติดตัง้ไว้ก่อนหน้ำ

นี ้หรือที่แอปพลิเคชนัหรือเว็บไซต์ของบุคคลภำยนอกได้ติดตัง้ไว้ให้แก่คุณ นอกจำกนี ้แอปพลิเคชนัเหล่ำนีอ้ำจขอให้คณุ

ให้ข้อมลูเพิ่มเติมแก่บุคคลภำยนอกโดยตรง ผลิตภณัฑ์หรือบริกำรของบุคคลภำยนอกที่จดัหำมำผ่ำนแอปพลิเคชนัเหล่ำนี ้

ไม่ใช่ผลิตภณัฑ์หรือบริกำรของ iCODER หรือ iCODER ไม่ได้เป็นผู้ควบคมุ ขอแนะน ำให้อ่ำนข้อก ำหนดและนโยบำยอื่นๆ 

ที่เผยแพร่โดยบคุคลภำยนอกดงักล่ำวบนเว็บไซต์เหล่ำนัน้หรือเว็บไซต์อื่นๆ 

13.  กำรปฏิเสธควำมรับผิดชอบเกี่ยวกับควำมปลอดภัยและไซต์ของบุคคลภำยนอก 

13.1  เรำไม่รับประกนัว่ำข้อมลูส่วนบคุคลและ/หรือข้อมลูอื่นท่ีคณุให้แก่ไซต์ของบคุคลภำยนอกจะมคีวำมปลอดภยั เรำน ำ

มำตรกำรด้ำนควำมปลอดภัยต่ำงๆ มำใช้เพื่อรักษำควำมปลอดภัยให้กับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณซึ่ งอยู่ในควำม

ครอบครองหรือควบคมุของเรำ ข้อมลูส่วนบคุคลของผู้ใช้จะถกูเก็บไว้ในเครือข่ำยที่มีควำมปลอดภยั และสำมำรถเข้ำถึงได้

โดยพนกังำนจ ำนวนจ ำกัดเท่ำนัน้ ซึ่งจะเป็นบุคคลที่มีสิทธิพิเศษในกำรเข้ำถึงระบบดงักล่ำว และต้องปกป้องข้อมูลส่วน

บุคคลที่เป็นควำมลับ เมื่อคุณส่งค ำสั่งซือ้หรือเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เรำขอเสนอให้ใช้เซิร์ฟเวอร์ที่มีควำม

ปลอดภยั ข้อมลูส่วนบุคคลหรือข้อมลูที่ละเอียดอ่อนทัง้หมดที่คณุให้นัน้จะถูกน ำไปเข้ำรหสัไว้ในฐำนข้อมลูของเรำเพื่อให้

เข้ำถึงได้เฉพำะตำมที่ระบขุ้ำงต้นเท่ำนัน้  

13.2  ด้วยควำมพยำยำมที่จะเพิ่มประโยชน์ให้แก่คุณ เรำอำจเลือกเว็บไซต์ของบุคคลภำยนอกต่ำงๆ ที่จะเชื่อมโยงหรือ

ติดตัง้ภำยในไซต์ เรำยังอำจเข้ำร่วมในกำรพัฒนำแบรนด์ร่วมหรือสร้ำงควำมสัมพันธ์อื่นใด เพื่อน ำเสนอธุรกรรมอี

คอมเมิร์ซ และ/หรือบริกำรและคณุลกัษณะอื่นๆ แก่ผู้ เข้ำชม ไซต์ที่เชื่อมโยงเหล่ำนีจ้ะมีนโยบำยควำมเป็นส่วนตวัและกำร

จดักำรด้ำนควำมปลอดภยัแยกต่ำงหำกแบบอิสระ แม้ว่ำบคุคลภำยนอกจะมีควำมเก่ียวข้องกบัเรำ แต่เรำไม่มีสิทธิในกำร

ควบคุมไซต์ที่เชื่อมโยงเหล่ำนีไ้ด้ เนื่องจำกแต่ละไซต์จะมีข้อปฏิบตัิด้ำนควำมเป็นส่วนตวัและกำรเก็บรวบรวมข้อมลูแยก

ต่ำงหำกเป็นอิสระจำกเรำ ข้อมลูที่รวบรวมขึน้จำกหุ้นส่วนท่ีมีแบรนด์ร่วมกบัเรำหรือเว็บไซต์ของบุคคลภำยนอก (แม้ว่ำจะ

น ำเสนอในหรือผ่ำนเว็บไซต์ของเรำ) อำจไม่ได้รับมำจำกเรำ  



13.3  ดงันัน้เรำจึงไม่ต้องรับผิดชอบหรือรับผิดในเนือ้หำ กำรจดักำรด้ำนควำมปลอดภยั (หรือกำรไม่ได้รับควำมปลอดภัย) 

และกิจกรรมต่ำงๆ ของไซต์ที่เชื่อมโยงเหล่ำนี ้ไซต์ที่เชื่อมโยงเหล่ำนีม้ีไว้เพื่อควำมสะดวกของคุณ และให้คุณเข้ำใช้งำน

ด้วยควำมรับผิดชอบของคณุเอง อย่ำงไรก็ตำม เรำต้องกำรปกป้องควำมสมบรูณ์ของไซตแ์ละลิงก์ที่อยู่ในแต่ละไซตข์องเรำ 

และรับฟังข้อคิดเห็นเก่ียวกบัไซต์ที่เชื่อมโยงเหล่ำนี ้(รวมถึงแต่ไม่จ ำกดัเพียง หำกลิงก์เฉพำะไม่ท ำงำน)   

14.  วิธีที่คุณสำมำรถยกเลิก ลบ ร้องขอกำรเข้ำถึง หรือแก้ไขข้อมูลที่คุณให้แก่เรำ 

14.1  กำรยกเลิกและถอนควำมยินยอม 

14.1.1 คุณอำจถอนควำมยินยอมของคณุเก่ียวกบักำรเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมลูส่วนบุคคลของคณุซึง่

อยู่ในครอบครองหรือควบคุมของเรำได้ โดยกำรส่งอีเมลไปที่ เจ้ำหน้ำที่คุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคลของเรำ ตำมที่อยู่

อีเมลที่แสดงไว้ด้ำนล่ำงในส่วน 15.1 

14.1.2  เมื่อเรำได้รับค ำสัง่เก่ียวกบักำรถอนเป็นลำยลกัษณ์อกัษรอย่ำงชดัเจนจำกคณุและตรวจสอบข้อมลูประจ ำตวั

ของคณุแล้ว เรำจะด ำเนินกำรตำมค ำขอในกำรถอนควำมยินยอม และหลงัจำกนัน้เรำจะไม่เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ

เปิดเผยข้อมลูส่วนบุคคลของคุณในลกัษณะตำมที่ระบุไว้ในกำรร้องขอของคุณ หำกเรำไม่สำมำรถตรวจสอบข้อมูล

ประจ ำตวัหรือไม่เข้ำใจค ำสัง่ของคณุ เรำจะติดต่อเพื่อขอค ำอธิบำยเก่ียวกบักำรร้องขอดงักล่ำว 

14.1.3  อย่ำงไรก็ตำม กำรถอนควำมยินยอมอำจท ำให้เกิดผลอนัเกิดจำกกำรถอนดงักล่ำวได้ ในเร่ืองดงักล่ำวนีข้ึน้อยู่

กับขอบเขตของกำรถอนควำมยินยอมที่จะให้เรำด ำเนินกำรกับข้อมลูส่วนบุคคลของคุณ และนัน่อำจหมำยควำมว่ำ

เรำจะไม่สำมำรถให้บริกำรแก่คุณต่อไปได้ เรำจึงอำจต้องยตุิควำมสมัพนัธ์ที่มีอยู่และ/หรือสญัญำที่คุณมีกบัเรำ ฯลฯ 

แล้วแต่ว่ำจะเป็นกรณีใด ซึง่เรำจะแจ้งให้คณุทรำบ 

14.2  กำรร้องขอกำรเข้ำถึงและ/หรือกำรแก้ไขข้อมลูส่วนบคุคล 

14.2.1  หำกคณุมีบญัชีกบัเรำ คณุอำจเข้ำถึงและ/หรือแก้ไขข้อมลูส่วนบคุคลของคณุซึง่อยู่ในครอบครองหรือควบคุม

ของเรำได้ด้วยตนเองผ่ำนหน้ำกำรตัง้ค่ำบญัชีที่อยู่ในไซต์ หำกคุณไม่มีบญัชีกับเรำ เรำจะไม่มีข้อมลูส่วนบุคคลของ

คณุ 

14.2.2  ส ำหรับกำรร้องขอเพื่อเข้ำถึงข้อมลูส่วนบุคคล เมื่อเรำมีข้อมลูของคุณอย่ำงเพียงพอที่จะด ำเนินกำรแล้ว เรำ

จะให้ข้อมลูส่วนบุคคลที่เก่ียวข้องแก่คุณภำยใน 30 วนั หำกเรำไม่สำมำรถตอบสนองกำรร้องขอของคุณภำยใน 30 

วนัดงักล่ำว เรำจะแจ้งให้คุณทรำบเก่ียวกับระยะเวลำที่เร็วที่สดุที่เรำสำมำรถให้ข้อมูลที่คุณร้องขอได้ โปรดจ ำไว้ว่ำ

กฎหมำยเก่ียวกบักำรคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคลอำจยกเว้นข้อมลูส่วนบคุคลบำงประเภทจำกกำรร้องขอกำรเข้ำใช้งำน

ของคณุ 



14.2.3  ส ำหรับกำรร้องขอเพื่อแก้ไขข้อมลูส่วนบคุคล เมื่อเรำมีข้อมลูของคณุเพียงพอท่ีจะด ำเนินกำรแล้ว เรำจะ: 

(ก)  แก้ไขข้อมลูส่วนบคุคลของคุณภำยใน 30 วนั หำกเรำไม่สำมำรถแก้ไขได้ภำยในระยะเวลำดงักล่ำว เรำจะแจ้งให้

คุณทรำบเก่ียวกับระยะเวลำกำรด ำเนินกำรแก้ไขที่เร็วที่สดุ โปรดจ ำไว้ว่ำกฎหมำยเก่ียวกับกำรคุ้มครองข้อมลู

ส่วนบุคคลอำจยกเว้นข้อมูลส่วนบุคคลบำงประเภทจำกกำรร้องขอเพื่อให้แก้ไข รวมถึงระบุเวลำที่จ ำเป็นต้อง

ได้รับกำรแก้ไขจำกเรำในสถำนกำรณ์ (ต่ำงๆ) แม้ว่ำจะคณุจะร้องขอมำก็ตำม  

14.2.4  ภำยใต้ขอบเขตที่อนญุำตโดยกฎหมำยเรำอำจคิดค่ำธรรมเนียมตำมสมควรส ำหรับกำรด ำเนินกำรและจดักำร

ค ำร้องของคุณในกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคล หำกเรำเลือกที่จะคิดค่ำธรรมเนียม เรำจะแจ้งค่ำธรรมเนียม

โดยประมำณเป็นลำยลกัษณ์อกัษรให้แก่คณุ โปรดจ ำไว้ว่ำเรำไม่จ ำเป็นต้องตอบสนองหรือด ำเนินกำรใดๆ ต่อค ำร้อง

ขอกำรเข้ำถึงข้อมลูของคณุเว้นแต่คณุตกลงที่จะจ่ำยค่ำธรรมเนียม 

14.2.5  เรำสงวนสิทธ์ิท่ีจะปฏิเสธกำรแก้ไขข้อมลูส่วนบุคคลของคณุตำมข้อก ำหนดท่ีระบุไว้ในกฎหมำยเก่ียวกบักำร

คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งข้อก ำหนดระบุและ/หรือให้สิทธิองค์กรที่จะปฏิเสธกำรแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลใน

สถำนกำรณ์ที่ระบไุว้ 

15.  มีค ำถำม ข้อกังวล หรือค ำร้องเรียนใช่หรือไม่ โปรดติดต่อเรำ 

15.1  หำกคุณมีค ำถำมหรือข้อกังวลเก่ียวกับข้อปฏิบัติว่ำด้วยควำมเป็นส่วนตัวของเรำ หรือเก่ียวกับกำรจดักำรบริกำร 

โปรดติดต่อเรำทนัทีที่: corporate.brandingandcommunications@cdg.co.th  

15.2  ในกรณีที่คุณใช้อีเมลหรือจดหมำยเพื่อส่งค ำร้องเรียนของคุณ โปรดระบุที่ส่วนหัวเร่ืองว่ำเป็นค ำร้องเรียนเก่ียวกับ

กฎหมำยคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคล ซึง่จะช่วยให้เรำด ำเนินกำรค ำร้องเรียนของคณุโดยเร่งด่วนได้โดยส่งต่อไปยงัเจ้ำหน้ำที่

ที่เก่ียวข้องในองค์กรของเรำเพื่อด ำเนินกำรต่อไป ตัวอย่ำงเช่น คุณอำจแทรกข้อควำมในส่วนหัวเร่ืองว่ำ “ค ำร้องเรียน

เก่ียวกบัควำมเป็นส่วนตวั” 

แน่นอนว่ำเรำจะพยำยำม ด ำเนินกำร กบัค ำร้องเรียนหรือข้อข้องใจใดๆ ที่คณุประสบอยู่อย่ำงเป็นธรรมและโดยเร็วที่สดุเท่ำทีจ่ะ

ท ำได้ 

16.  ข้อก ำหนดและเงื่อนไข 

โปรดอ่ำนเงื่อนไขกำรให้กำรบริกำรท่ีระบถุึงกำรใช้งำน กำรปฏิเสธควำมรับผิดชอบ และข้อจ ำกดักำรรับผิดที่ควบคมุกำรใช้

งำนไซต์และบริกำร รวมถึงนโยบำยที่เก่ียวข้องอื่นๆ 

 



อปัเดตล่ำสุด 31 มีนำคม 2563 


