
นโยบายความเป็นส่วนตัว 

 

1. บทน า 

  1.1 ขอต้อนรับสู่ Codetheirdreams แพลตฟอร์มที่ด ำเนินกำรโดย กลุ่มบริษัทCDG Code Their Dreams  (เรียก
แยกและเรียกรวมกนัวำ่ “CDG Code Their Dreams ”, “เรำ”, “พวกเรำ” หรือ “ของเรำ”) CDG Code Their Dreams  มีหน้ำที่
รับผิดชอบภำยใต้กฎหมำยและข้อบงัคบัควำมเป็นส่วนตวัที่บงัคบัใช้ (“กฎหมำยเก่ียวกบักำรคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคล”) อยำ่ง
จริงจงั และยึดมัน่ต่อกำรเคำรพสิทธิและให้ควำมส ำคญัเก่ียวกบัควำมเป็นส่วนตวัของผู้ใช้เว็บไซต์ Codetheirdreams ทัง้หมด 
(เรียกรวมกนัวำ่ “ไซต์”) (เรำเรียกไซต์และบริกำรท่ีเรำมอบให้ดงัที่ระบไุว้ในไซต์ของเรำโดยรวมวำ่ “บริกำร”) และ “ผู้ใช้” หมำยถงึ 
ผู้ใช้ที่มีบญัชซีึง่ได้ลงทะเบียนกบัเรำและใช้ไซต์ (เรียกแยกและเรียกรวมกนัว่ำ “ผู้ใช้” “คณุ” หรือ “ของคณุ”) เรำตระหนกัถึง
ควำมส ำคญัของข้อมลูส่วนบคุคลที่คณุมอบให้แกเ่รำ และเชื่อวำ่เรำมีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรจดักำร ปกป้อง และด ำเนินกำร
ข้อมลูส่วนบคุคลของคณุอยำ่งเหมำะสม นโยบำยควำมเป็นส่วนตวันี ้ (“นโยบำยควำมเป็นส่วนตวั” หรือ “นโยบำย”) ได้รับกำร
ออกแบบมำเพื่อชว่ยให้คณุเข้ำใจเก่ียวกบัวธีิที่เรำเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือด ำเนินกำรข้อมลูส่วนบคุคลที่คณุมอบให้แก่
เรำและ/หรือข้อมลูของคณุที่เรำครอบครองไม่วำ่จะในปัจจบุนัหรืออนำคต รวมทัง้ยงัเป็นข้อมลูประกอบกำรตดัสินใจก่อนท่ีคณุ
จะให้ข้อมลูส่วนตวัใดๆ แกเ่รำ โปรดอ่ำนนโยบำยควำมเป็นส่วนตวันีโ้ดยละเอียด หำกคณุมีข้อสงสยัเก่ียวกบัข้อมลูเหล่ำนีห้รือ
ข้อปฏิบตัิว่ำด้วยควำมเป็นส่วนตวัของเรำ โปรดดสู่วนของหวัข้อ “มีค ำถำม ข้อกงัวล หรือค ำร้องเรียนใช่หรือไม่ โปรดติดต่อเรำ” 
ในตอนท้ำยของนโยบำยควำมเป็นส่วนตวันี ้

 1.2     “ข้อมลูส่วนบคุคล” หมำยถึง ข้อมลูเก่ียวกบับคุคลไมว่่ำจริงหรือเท็จที่สำมำรถใช้เป็นข้อมลูที่ระบตุวัตนของ
บคุคลผู้นัน้ หรือจำกข้อมลูดงักล่ำวหรือข้อมลูอื่นๆ ที่องค์กรมีหรืออำจสำมำรถเข้ำถึงได้ ตวัอยำ่งข้อมลูส่วนบคุคลที่พบบ่อย
ได้แก่ ชื่อ หมำยเลขประจ ำตวั และข้อมลูกำรตดิต่อ 

 1.3 ในกำรใช้บริกำร เยีย่มชมไซต์ และ/หรือเข้ำถงึบริกำร คณุ ได้รับทรำบและตกลงว่ำคณุยอมรับข้อปฏิบตั ิ
ข้อก ำหนด และ/หรือนโยบำยที่ก ำหนดไว้ในนโยบำยควำมเป็นส่วนตวันี ้ และคณุ ยินยอมให้เรำเกบ็รวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/
หรือด ำเนินกำรข้อมลูส่วนบคุคลของคณุดงัที่ระบไุว้ในนโยบำยควำมเป็นส่วนตวันี ้ หำกคณุไมย่นิยอมให้เรำด ำเนินกำรข้อมลู
ส่วนบคุคลของคณุดงัที่ระบไุว้ในนโยบำยควำมเป็นส่วนตวันี ้ โปรดอย่ำใช้บริกำรหรือเข้ำถึงไซตห์ำกเรำเปล่ียนแปลงนโยบำย
ควำมเป็นส่วนตวัของเรำ เรำจะโพสต์กำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำวหรือนโยบำยควำมเป็นส่วนตวัที่แก้ไขบนไซต์ เรำขอสงวนสิทธ์ิใน
กำรแก้ไขนโยบำยควำมเป็นส่วนตวันีใ้นทกุเมื่อโดยอำจแจ้งหรือไม่ได้แจ้งให้คณุทรำบก็ตำม 

  

2.       CDG Code Their Dreams จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเม่ือใด 

 2.1     เรำจะ/อำจเก็บรวบรวมข้อมลูส่วนบคุคลของคณุเมื่อ: 

(ก) เมื่อคณุได้เข้ำถึงและ/หรือใช้บริกำรหรือไซต์ของเรำ หรือลงทะเบียน 



(ข) เมื่อคุณส่งแบบฟอร์ม รวมถึงแต่ไม่จ ำกัดเพียง แบบฟอร์มกำรสมคัรหรือแบบฟอร์มอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับผลิตภณัฑ์
และบริกำรของเรำ ไม่ว่ำจะแบบออนไลน์หรือแบบฟอร์มเป็นเอกสำร 

(ค) เมื่อคุณท ำข้อตกลงใดๆ หรือให้เอกสำรหรือข้อมลูอื่นใดที่เก่ียวข้องกบักำรติดต่อระหว่ำงคุณกับเรำ หรือเมื่อคุณใช้
ผลิตภณัฑ์และบริกำรของเรำ 

(ง)  เมื่อคุณติดต่อกับเรำ เช่น ผ่ำนทำงโทรศพัท์ (ซึ่งจะได้รับกำรบนัทึก) จดหมำย แฟกซ์ กำรประชุมแบบเห็นหน้ำกัน 
แพลตฟอร์มสื่อทำงสงัคม และอีเมล 

(จ) เมื่อคุณใช้บริกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ หรือติดต่อกับเรำผ่ำนไซต์หรือใช้บริกำร ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ำกดัเพียง กำรใช้ผ่ำน
คกุกี ้ซึง่เรำอำจปรับใช้เมื่อคณุใช้บริกำรหรือเข้ำถึงไซต์ 

(ฉ)      เมื่อคณุด ำเนินธุรกรรมผ่ำนบริกำรของเรำ 

(ช)      เมื่อคณุให้ควำมคิดเห็นหรือค ำร้องเรียนแก่เรำ 

(ซ)      เมื่อคุณลงทะเบียน เข้ำท ำสัญญำ และ/หรือเข้ำร่วมในกำรแข่งขัน และ/หรือกิจกรรมส่งเสริมกำรขำยซึ่งรวมถึง
กิจกรรมส่งเสริมกำรขำยร่วมกบัหุ้นส่วนและ/หรือบริษัทในกลุ่มของเรำ 

(ญ) เมื่อคณุเข้ำเยี่ยมชมหรือใช้เว็บไซต์และแอปพลิเคชนัของหุ้นส่วนหรือบริษัทในกลุ่มของเรำ 

(ฏ) เมื่อคณุเข้ำเยี่ยมชมหรือใช้เว็บไซต์และแอปพลิเคชนัของบคุคลภำยนอกที่ใช้ และ/หรือ เก่ียวข้องกบับริกำรของเรำ 

(ฏ) เมื่อคณุเชื่อมต่อบญัชีของคณุกับเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชนัของบุคคลภำยนอก แก่บญัชีผู้ใช้ของคณุกบัเรำผ่ำนทำง
ไซต์ หรือ 

(ฐ) เมื่อคณุส่งข้อมลูส่วนบคุคลของคณุให้แก่เรำด้วยเหตผุลใดก็ตำม 

  

นโยบำยดังกล่ำวข้ำงต้นไม่ได้อ้ำงไว้โดยละเอียดถ่ีถ้วนและเป็นเพียงตัวอย่ำงทั่วไปเมื่อเรำเก็บรวบรวมข้อมูลส่วน
บคุคลเก่ียวกบัคณุ 

 2.2 เรำอำจเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือด ำเนินกำรข้อมลูนีเ้พื่อวตัถปุระสงคต์่ำงๆ (ดงัทีก่ ำหนดไว้ด้ำนล่ำง) 

  

  



3.       CDG Code Their Dreams จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลใดไว้บ้าง 

3.1     ข้อมลูส่วนบคุคลที่ CDG Code Their Dreams อำจเก็บรวบรวมนัน้จะรวมถึงแต่ไม่จ ำกดัเพียง: 

- ชื่อ 

- ที่อยู่อีเมล 

- ที่อยู่ตำมบตัรประชำชนหรือพำสปอร์ต 

- ที่อยู่ส ำหรับเรียกเก็บเงิน 

- รำยละเอียดบญัชีธนำคำรและข้อมลูกำรช ำระเงิน 

- หมำยเลขติดต่อ 

- หมำยเลขบตัรประชำชนหรือหมำยเลขพำสปอร์ต 

- ที่อยู่อินเทอร์เน็ตโปรโตคอล (IP) 
- ข้อมลูอื่นใดเก่ียวกบัผู้ใช้เมื่อผู้ใช้ลงทะเบียนเข้ำใช้บริกำรหรือไซต์ของเรำ และเมื่อผู้ใช้ใช้บริกำรหรือไซต์ รวมถึงข้อมลู

ที่เก่ียวกบัวิธีกำรใช้บริกำรหรือไซต์ของผู้ใช้ 

- ข้อมลูจำกหรือเก่ียวกบัอปุกรณ์ที่คณุเข้ำถึงบริกำรของเรำ และ/หรือไซต์ 
- รำยละเอียดบญัชีของคุณกับเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชนัของบุคคลภำยนอกที่คุณได้เชื่อมต่อบญัชีผู้ ใช้ของคุณกับเรำ

ผ่ำนทำงไซต์  

- ข้อมลูส่วนบคุคลที่คณุอำจให้แก่เรำผ่ำนทำงไซต์ 

  

3.2 ตำมที่ระบุในข้อ 2 เรำอำจได้รับข้อมลูเก่ียวกับคุณและกิจกรรมของคุณที่อยู่บนและไม่อยู่บนแพลตฟอร์ม 
Codetheirdreams จำกบริษัทในกลุ่มและ/หรือหุ้นส่วนซึ่งเป็นบคุคลภำยนอก เช่น ข้อมลูจำกบริษัทในกลุ่มและ/หรือหุ้นส่วนท่ี
เรำร่วมกันเสนอบริกำรและ/หรือรำยกำรส่งเสริมกำรขำย หรือจำกผู้ โฆษณำเ ก่ียวกับประสบกำรณ์หรือกำรติดต่อของคุณกับ
พวกเขำ รวมถึงข้อมลูเก่ียวกบัเว็บไซต์และแอปพลิเคชนัที่คณุเข้ำเยี่ยมชม  

  

3.3     หำกคุณไม่ประสงค์ให้เรำ เก็บรวบรวม ข้อมลู/ข้อมลูส่วนบุคคลดงัที่กล่ำวมำข้ำงต้น คุณอำจยกเลิกได้ทุก
เมื่อผ่ำนทำงไซต์หรือโดยกำรแจ้งควำมประสงค์ให้เจ้ำหน้ำที่คุ้มครองข้อมลูของเรำทรำบเป็นลำยลกัษณ์อกัษร คณุสำมำรถอ่ำน
ข้อมลูเพิ่มเติมเก่ียวกับกำรยกเลิกได้ที่ส่วนด้ำนล่ำงในหวัข้อ “วิธีที่คุณสำมำรถยกเลิก ลบ ร้องขอกำรเข้ำถึง หรือแก้ไขข้อมลูที่
คุณให้แก่เรำ” อย่ำงไรก็ตำม โปรดจ ำไว้ว่ำกำรยกเลิกกำรเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลหรือถอนควำมยินยอมในกำรเก็บ
รวบรวม ใช้ แบ่งปัน หรือด ำเนินกำรข้อมลูส่วนบคุคลของคณุกบัเรำนัน้อำจส่งผลต่อกำรใช้บริกำรของคณุ  

3.4  เมื่อคุณใช้แอปพลิเคชัน เว็บไซต์หรือบริกำรอื่นของบุคคลภำยนอกที่ใช้หรือรวมกับบริกำรของเรำ 
บคุคลภำยนอกนัน้อำจรับข้อมลูเก่ียวกบัส่ิงที่คณุโพสต์หรือแบ่งปัน 

  



4. การดูเวบ็เพจ 

ในกำรเข้ำถึงเว็บไซต์ส่วนใหญ่ด้วยอปุกรณ์ของคุณ อุปกรณ์ของคณุจะส่งข้อมลูซึง่อำจมีข้อมลูส่วนบุคคลของคณุซึง่
จะถกูบนัทึกไว้โดยเซิร์ฟเวอร์ของเว็บเมื่อคณุเรียกดเูวบ็ของเรำ ซึง่โดยทัว่ไปจะรวมถึงแตไ่ม่จ ำกดัเพียง 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 ในบำงครำวเพื่อช่วยให้เรำหรือบุคคลภำยนอกสำมำรถเก็บ
รวบรวมหรือแบ่งปันข้อมลู เพื่อช่วยเรำปรับปรุงไซต์และบริกำรที่เรำน ำเสนอ หรือช่วยให้เรำมอบบริกำรและคณุลกัษณะใหม่ๆ 
ได้ “คกุกี”้ คือตวัระบตุ่ำงๆ ท่ีเรำส่งไปยงัอปุกรณ์ของคณุ เพื่อช่วยให้เรำสำมำรถจดจ ำอปุกรณ์ของคณุ และบอกเก่ียวกบัวิธีและ
เวลำในกำรใช้หรือเยี่ยมชมบริกำรหรือไซต์ จ ำนวนผู้ ใช้ และเพื่อติดตำมควำมเคล่ือนไหวภำยในไซต์ของเรำ เรำอำจเชื่อมโยง
ข้อมลูคุกกีก้ับข้อมลูส่วนบุคคลของคุณ นอกจำกนี ้คุกกีย้งัเชื่อมโยงกับข้อมลูเก่ียวกับรำยกำรที่คุณเลือกซือ้และบญัชีรำยชื่อ
สินค้ำที่คณุเข้ำไปชมด้วย ตวัอย่ำงเช่น เรำใช้ข้อมลูนีเ้พื่อติดตำมข้อมลูเก่ียวกบัรถเข็นสินค้ำของคณุ นอกจำกนี ้ยงัมีกำรใช้คกุกี ้
เพื่อมอบเนือ้หำที่เหมำะสมกบัควำมสนใจของคณุโดยเฉพำะ และเพื่อตรวจสอบกำรใช้งำนไซต์ 

  

5.2 คุณอำจปฏิเสธกำรใช้คุกกีไ้ด้โดยเลือกกำรตัง้ค่ำที่เหมำะสมในอุปกรณ์ของคุณ อย่ำงไรก็ดี โปรดจ ำไว้ว่ำ
หำกคณุปฏิเสธกำรใช้คกุกี ้คณุอำจไม่สำมำรถใช้ฟังก์ชนักำรท ำงำนของไซต์หรือบริกำรได้อย่ำงเต็มที่ 

  

6.       การดูและดาวน์โหลดเนือ้หาและโฆษณา 

เมื่อคุณท่องเว็บเพจต่ำงๆ โดยใช้อุปกรณ์ของคณุ ขณะที่คุณเข้ำชมเนือ้หำและโฆษณำและเข้ำใช้งำนซอฟต์แวร์อื่นๆ 
บนไซต์ของเรำหรือผ่ำนบริกำร ข้อมูลเดียวกันส่วนใหญ่จะถูกส่งมำถึงเรำ (รวมถึงแต่ไม่จ ำกัดเพียงที่อยู่ IP ระบบปฏิบัติกำร 
ฯลฯ) แต่แทนท่ีจะส่งกำรเข้ำชมหน้ำต่ำงๆ ของคณุ คอมพิวเตอร์จะส่งข้อมลูเก่ียวกบัเนือ้หำ กำรโฆษณำที่ด ูและ/หรือซอฟต์แวร์
ที่ติดตัง้โดยบริกำรและเว็บไซต์และเวลำให้แก่เรำ 

  

  



7.       ชุมชนและการสนับสนุน 

7.1 เรำให้กำรสนบัสนนุด้ำนกำรบริกำรลกูค้ำผ่ำนอีเมลและแบบฟอร์มควำมคิดเห็น เพื่อให้กำรสนบัสนนุลกูค้ำ 
เรำจะขอที่อยู่อีเมลและหมำยเลขติดต่อของคุณ เรำใช้เพียงข้อมลูที่ได้รับจำกลูกค้ำที่ขอรับกำรสนับสนุน รวมถึงแต่ไม่จ ำกัด
เพียง ท่ีอยู่อีเมล ส ำหรับกำรบริกำรสนบัสนนุลกูค้ำ และเรำจะไม่ส่งหรือแบ่งปันข้อมลูนีก้บับคุคลภำยนอก 

  

 8.       การส ารวจ 

บำงครัง้ เรำอำจร้องขอข้อมลูจำกผู้ ใช้ผ่ำนกำรส ำรวจต่ำงๆ กำรเข้ำร่วมในกำรส ำรวจเหล่ำนีข้ึน้อยู่กับควำมสมคัรใจ
ทัง้สิน้ ดงันัน้คณุจึงสำมำรถเลือกได้ว่ำจะเปิดเผยข้อมลูของคณุแก่เรำหรือไม่ ข้อมลูที่ร้องขออำจรวมถึงแต่ไม่จ ำกดัเพียง ข้อมลู
กำรติดต่อ (ได้แก่ ที่อยู่อีเมล) และข้อมลูทำงประชำกรศำสตร์ (ได้แก่ ควำมสนใจ หรือระดบัอำย)ุ ข้อมลูที่ได้จำกกำรส ำรวจนีจ้ะ
น ำมำใช้เพื่อตรวจสอบและปรับปรุงกำรใช้งำนและควำมพึงพอใจในกำรบริกำร และจะไม่ถูกส่งให้แก่บุคคลภำยนอก ยกเว้น 
ผู้ รับจ้ำงที่ช่วยเรำในกำรบริหำรจดักำรและด ำเนินกำรส ำรวจ 

  

9.     เรามีวิธีการใช้ข้อมูลที่คุณให้แก่เราอย่างไรบ้าง 

9.1 เรำอำจเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือด ำเนินกำรข้อมลูส่วนบุคคลของคุณเพื่อวตัถุประสงค์อย่ำงน้อย
หน่ึงวตัถปุระสงค์ดงัต่อไปนี ้

(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) เพื่อบงัคบัใช้เงื่อนไขกำรให้บริกำรหรือข้อตกลงสิทธ์ิกำรใช้งำนส 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 ำเนินกำรศึกษำวิจัย วิเครำะห์ และพัฒนำกิจกรรมต่ำงๆ (รวมถึงแต่ไม่จ ำกัดเพียง กำรวิเครำะห์ข้อมูล กำร
ส ำรวจ กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์และบริกำร และ/หรือ กำรท ำแฟ้มประวัติ) เพื่อ วิเครำะห์กำรใช้บริกำร   เพื่อน ำไป
ปรับปรุงบริกำรหรือผลิตภณัฑ์ของเรำ และ/หรือช่วยเสริมประสบกำรณ์ของลกูค้ำ 

 (ฏ) เพื่อให้สำมำรถตรวจสอบและท ำกำรส ำรวจและอื่นๆ เพื่อตรวจสอบขนำดและองค์ประกอบของกลุ่มเป้ำหมำยของเรำ 
และท ำควำมเข้ำใจเก่ียวกบัประสบกำรณ์ที่ลกูค้ำได้รับจำกบริกำรของ CDG Code Their Dreams  

(ฑ) ในกรณีที่คณุให้ควำมยินยอมให้เรำส่งข้อมลูกำรตลำดและกำรส่งเสริมกำรขำย และเอกสำรที่เก่ียวข้องกบัผลิตภณัฑ์
และ/หรือบริกำร (รวมถึงแต่ไม่จ ำกดัเพียง ผลิตภณัฑ์และ/หรือบริกำรของบคุคลที่สำมซึง่ CDG Code Their Dreams  
อำจท ำงำนร่วมกันหรือมีข้อผูกพันต่อกัน)  เพื่อกำรตลำดและในเร่ืองดังกล่ำวนี ้โดยผ่ำนรูปแบบกำรติดต่อส่ือสำร
ต่ำงๆ ได้แก่ กำรส่งไปรษณีย์ กำรบริกำรตำมต ำแหน่งที่ตัง้หรือรูปแบบอื่นใด   ซึ่ง CDG Code Their Dreams  (และ/
หรือบริษัทในเครือหรือบริษัทท่ีเก่ียวข้อง) อำจ จ ำหน่ำย ท ำกำรตลำด หรือส่งเสริมกำรขำย ไม่ว่ำผลิตภณัฑ์หรือบริกำร
ดงักล่ำวจะมีอยู่ในขณะนีห้รือจะเกิดขึน้ในอนำคตหรือไม่ก็ตำม  

(ฒ)  เพื่อตอบสนองต่อกระบวนกำรทำงกฎหมำย หรือปฏิบัติตำมหรือเป็นไปตำมกฎหมำยที่บังคับใช้ ข้อก ำหนดของ
ภำครัฐหรือตำมกฎข้อบงัคบัภำยใต้อ ำนำจกำรพิจำรณำที่เก่ียวข้อง รวมถึงแต่ไม่จ ำกัดเพียง กำรดูแลให้เป็นไปตำม
ข้อก ำหนดเพื่อท ำให้กำรเปิดเผยข้อมูลนัน้เป็นไปตำมข้อก ำหนดของกฎหมำยที่ CDG Code Their Dreams  หรือ
บริษัทท่ีเก่ียวข้องหรือบริษัทในเครือต้องปฏิบตัิตำม  

(ณ) เพื่อจดัท ำข้อมลูสถิติและงำนวิจยัเพื่อกำรรำยงำนภำยในองค์กรและตำมกฎหมำย และ/หรือตำมข้อก ำหนดเก่ียวกบั
กำรจดัเก็บบนัทึก 

(ด) เพื่อปฏิบัติตำมขัน้ตอนกำรตรวจสอบประวัติควำมเป็นมำทำงธุรกิจหรือกิจกรรมกำรคัดกรองอื่นใด (รวมถึงแต่ไม่
จ ำกัดเพียง กำรตรวจสอบประวัติควำมเป็นมำ) ซึ่งเป็นไปตำมข้อผูกพันทำงกฎหมำยหรือตำมกฎข้ อบังคับ หรือ
กระบวนกำรจดักำรควำมเส่ียงของเรำซึง่กฎหมำยได้ก ำหนดไว้หรือที่เรำได้เป็นผู้น ำมำใช้ 



(ต) เพื่อตรวจสอบบริกำรของเรำหรือ ธุรกิจของ CDG Code Their Dreams   

(ถ) เพื่อป้องกนัและตรวจสอบกำรฉ้อโกง กิจกรรมที่ผิดกฎหมำย กำรละเว้นหรือกำรประพฤติผิด ไม่ว่ำจะเก่ียวข้องกบักำร
ใช้บริกำรของเรำหรือกิจกรรมอื่นใดอันเกิดจำกควำมสัมพันธ์ของคุณกับเรำ และไม่ว่ำจะมีควำมสงสัยในส่ิงที่ได้
กล่ำวถึงข้ำงต้นหรือไม่ก็ตำม 

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

(ธ) เพื่อจดักำรและ/หรือช่วยอ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ธุรกรรมเก่ียวกบัทรัพย์สินของธุรกิจหรือธุรกรรมเก่ียวกบัทรัพย์สิน
ของธุรกิจที่มีศักยภำพ ซึ่งธุรกรรมดังกล่ำวเก่ียวข้องกับ CDG Code Their Dreams  ในฐำนะผู้ มีส่วนร่วมหรือ
เก่ียวข้องกับบริษัทที่เก่ียวข้องหรือบริษัทในเครือของ CDG Code Their Dreams  ในฐำนะผู้มีส่วนร่วมเท่ำนัน้ หรือ
เก่ียวข้องกับ CDG Code Their Dreams  และ/หรือบริษัทหรือบริษัทในเครือที่เก่ียวข้องของ CDG Code Their 

Dreams  อย่ำงน้อยหนึ่งแห่งในฐำนะผู้มีส่วนร่วม และอำจมีองค์กรภำยนอกที่เป็นผู้มีส่วนร่วมในธุรกรรมดังกล่ำว 
"ธุรกรรมเก่ียวกับทรัพย์สินของธุรกิจ" หมำยถึง กำรซือ้ ขำย ให้เช่ำ ควบรวม กำรควบ หรือกำรซือ้กิจกำรอื่นใด กำร
จ ำหน่ำยจ่ำยโอนหรือกำรให้เงินทนุแก่องค์กรหรือส่วนหน่ึงส่วนใดขององค์กรหรือธุรกิจหรือทรัพย์สินอื่นใดขององค์กร 
และ/หรือ 

(น) วตัถปุระสงค์อื่นใดที่เรำได้แจ้งแกค่ณุ ณ เวลำที่ได้รับควำมยินยอมจำกคณุ 

(รวมเรียกว่ำ “วตัถปุระสงค์”) 

  

9.2 เนื่องจำกวตัถุประสงค์ที่เรำจะเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือด ำเนินกำรข้อมลูส่วนบคุคลของคณุขึน้อยู่
กบัสถำนกำรณ์เฉพำะหน้ำ วตัถปุระสงค์ดงักล่ำวอำจไม่ปรำกฎในข้ำงต้น อย่ำงไรก็ตำม เรำจะแจ้งให้คณุทรำบถึงวตัถปุระสงค์
ดงักล่ำว ณ เวลำที่ขอรับควำมยินยอมจำกคุณ เว้นแต่กำรด ำเนินกำรข้อมูลที่เก่ียวข้องโดยไม่ได้รับควำมยินยอม จำกคุณนัน้
เป็นไปตำมที่กฎหมำยเก่ียวกบักำรคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคลก ำหนดไว้ 

  

10.     CDG Code Their Dreams คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลกูค้าอย่างไรบ้าง 

เรำน ำมำตรกำรด้ำนควำมปลอดภัยต่ำงๆ มำใช้เพื่อให้แน่ใจว่ำข้อมลูส่วนบุคคลของคุณที่อยู่ในระบบของเรำนัน้มี
ควำมปลอดภยั ข้อมลูส่วนบคุคลของผู้ใช้จะถกูเก็บไว้ในเครือข่ำยที่มีควำมปลอดภยั และสำมำรถเข้ำถึงได้โดยพนกังำนจ ำนวน
จ ำกัดเท่ำนัน้ ซึ่งจะเป็นบุคคลที่มีสิทธิพิเศษในกำรเข้ำถึงระบบดงักล่ำว เรำจะรักษำข้อมลูส่วนบุคคลของคุณตำมกฎหมำย
เก่ียวกบักำรคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคลและ/หรือกฎหมำยอื่นที่เก่ียวข้อง ซึง่เรำจะท ำลำยหรือไม่ระบชุื่อข้อมลูส่วนบคุคลของคุณ
ทันทีที่มีเหตุผลอันเชื่อได้ว่ำ ( i) วัตถุประสงค์ของกำรเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนัน้ไม่ตรงกับกำรรักษำข้อมูลส่วนบุคคล
ดังกล่ำวไว้อีกต่อไป และ (ii) ไม่จ ำเป็นต้องรักษำข้อมลูส่วนบุคคลดงักล่ำวเพื่อวตัถุประสงค์ทำงกฎหมำยหรือธุรกิจอีกต่อไป 



หำกคุณหยุดกำรใช้งำนไซต์ หรือสิทธิกำรใช้งำนไซต์และ/หรือบริกำรของคุณสิน้สุดลง เรำอำจจัดเก็บ ใช้ และ/หรือเปิดเผย
ข้อมลูส่วนบคุคลต่อไปได้ตำมกฎหมำยเก่ียวกบักำรคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคลและข้อผกูพนัของเรำภำยใต้กฎหมำยเก่ียวกบักำร
คุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคลนี ้ภำยใต้กฎหมำยที่บงัคบัใช้ เรำอำจท ำลำยข้อมลูส่วนบุคคลของคณุอย่ำงปลอดภยัโดยไม่ต้องแจ้ง
ให้ทรำบล่วงหน้ำ 

  

11.     CDG Code Their Dreams เปิดเผยข้อมูลที่รวบรวมจากผู้เย่ียมชมให้แก่บคุคลภายนอกหรือไม่ 

11.1  ในกำรด ำเนินธุรกิจของเรำ เรำอำจจ ำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่ผู้ ให้บริกำรซึ่งเป็น
บุคคลภำยนอก ตัวแทน และ/หรือบริษัทในเครือ หรือบริษัทที่เก่ียวข้องของเรำ และ/หรือบุคคลที่สำมอื่นๆ  ไม่ว่ำจะมีสถำนที่
ตัง้อยู่ในประเทศหรือนอกประเทศ เพื่อวัตถุประสงค์ดังที่ระบุข้ำงต้นอย่ำงน้อยหนึ่งวัตถุประสงค์ ผู้ ให้บริกำรซึ่งเป็น
บุคคลภำยนอก ตวัแทน และ/หรือบริษัทในเครือ หรือบริษัทที่เก่ียวข้องของเรำ และ/หรือบุคคลภำยนอกอื่นๆ ดงักล่ำวนัน้อำจ
ด ำเนินกำรข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในนำมของเรำหรือในลักษณะอื่นใดเพื่อวัตถุประสงค์ดังที่ระบุข้ำงต้นอย่ำงน้อยหนึ่ง
วตัถปุระสงค์ บคุคลภำยนอกดงักล่ำวรวมถึงแต่ไม่จ ำกดัเพียง: 

(ก) บริษัทในเครือ บริษัทในกลุ่มและบริษัทท่ีเก่ียวข้องของเรำ 

(ข) ผู้ รับจ้ำง ตวัแทน ผู้ ให้บริกำร และบุคคลภำยนอกอื่นๆ ท่ีเรำใช้เพื่อสนบัสนุนธุรกิจของเรำ บุคคลเหล่ำนีร้วมถึงแต่ไม่
จ ำกัดเพียง ผู้ ให้บริกำรด้ำนกำรบริหำรจัดกำรหรือด้ำนอื่นๆ อันได้แก่ บริษัทรับส่งจดหมำย บริษัทที่ให้บริกำรด้ำน
โทรคมนำคม บริษัทท่ีให้บริกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ และศนูย์ข้อมลู 

(ค) ผู้ซือ้ ผู้ รับโอนหรือผู้ สืบต ำแหน่งในกรณีควบรวมกิจกำร ถอนทุน ปรับโครงสร้ำง จัดระเบียบองค์กรใหม่ เลิกกิจกำร 
หรือกำรขำยหรือโอนสินทรัพย์บำงส่วนหรือทัง้หมดของ CDG Code Their Dreams  ไม่ว่ำจะเป็นกำรด ำเนินงำน
ต่อเนื่องหรือเป็นส่วนหนึ่งของกำรล้มละลำย กำรเลิกกิจกำรทัง้หมด หรือกำรด ำเนินกำรที่คล้ำยกัน ซึ่งข้อมูลส่วน
บุคคลเก่ียวกับผู้ ใช้บริกำรของเรำที่ CDG Code Their Dreams  ถือครองอยู่เป็นส่วนหนึ่งของสินทรัพย์ที่ถ่ำยโอนไป 
และ/หรือ 

(ง) บุคคลภำยนอกที่เรำได้เปิดเผยข้อมูลให้เพื่อวตัถุประสงค์อย่ำงน้อยหนึ่งวตัถุประสงค์ และบุคคลภำยนอกดงักล่ำว
อำจเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมลูส่วนบคุคลของคณุเพื่อวตัถปุระสงค์อย่ำงน้อยหนึ่งวตัถปุระสงค์ 

  

11.2 เรำอำจจ ำเป็นต้องแบ่งปันข้อมลูเชิงสถิติและประชำกรศำสตร์เก่ียวกับผู้ ใช้และกำรใช้บริกำรของผู้ ใช้ของเรำให้แก่ผู้
จดัหำโฆษณำและกำรเขียนโปรแกรม ข้อมลูนีจ้ะไม่รวมข้อมูลใดๆ ที่อำจน ำไปใช้เพื่อระบุตวัตนของคุณโดยเฉพำะ 
หรือเพื่อค้นข้อมลูส่วนบคุคลเก่ียวกบัตวัคณุ 



11.3 เพื่อหลีกเล่ียงข้อสงสัย ในกรณีที่กฎหมำยเก่ียวกับกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือกฎหมำยที่เก่ียวข้องอื่นๆ 
อนุญำตให้องค์กร เช่นองค์กรของเรำ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยไม่ต้องรับควำม
ยินยอมจำกคณุ ให้น ำกำรอนญุำตโดยกฎหมำยข้ำงต้นมำใช้บงัคบัต่อไป 

11.4 บุคคลภำยนอกอำจปิดกัน้หรือเข้ำถึงข้อมลูส่วนบุคคลที่ส่งต่อไปยงัหรืออยู่ในไซต์อย่ำงผิดกฎหมำย เทคโนโลยีอำจ
ท ำงำนผิดปกติหรือไม่ท ำงำนตำมที่คำดหวงั หรือบคุคลใดอำจเข้ำถึง ใช้ข้อมลูอย่ำงไม่เหมำะสม หรือใช้ข้อมลูในทำง
ที่ผิด โดยที่ไม่ได้มีสำเหตุมำจำกเรำ ถึงกระนัน้ก็ตำม เรำจะใช้มำตรกำรด้ำนควำมปลอดภัยที่สมเหตุสมผลเพื่อ
คุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคลของคณุตำมที่ก ำหนดไว้ภำยใต้กฎหมำยเก่ียวกับกำรคุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคล อย่ำงไรก็ดี 
เรำไม่สำมำรถรับประกันถึงควำมปลอดภยัได้โดยสิน้เชิงในกรณีที่มิอำจหลีกเล่ียงได้ เช่นว่ำแต่ไม่จ ำกดัเพียง เมื่ อกำร
เปิดเผยข้อมลูโดยไม่ได้รับอนญุำตเกิดจำกกำรเจำะข้อมลูที่ประสงค์ร้ำยที่มีควำมซบัซ้อนโดยผู้ที่ไม่พอใจ โดยที่ไม่ได้
มีสำเหตมุำจำกเรำ 

   

12.    ข้อมูลที่รวบรวมโดยบุคคลภายนอก 

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

Analytics ใช้คุกกี ้ซึ่งเป็นไฟล์ข้อควำมที่เก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อช่วยเว็บไซต์วิเครำะห์วิธีกำรใช้งำนของผู้ ใช้ ข้อมลูที่
คุกกีส้ร้ำงขึน้เก่ียวกับกำรใช้งำนเว็บไซต์ (รวมถึงที่อยู่ IP ของคุณ) จะถูกส่งและจดัเก็บบนเซิร์ฟเวอร์โดย Google ในประเทศ
สหรัฐอเมริกำ Google จะใช้ข้อมูลนีเ้พื่อประเมินกำรใช้งำนเว็บไซต์ รวบรวมรำยงำนเก่ียวกับกิจกรรมที่เกิดขึน้ในเว็บไซต์
ส ำหรับผู้ ให้บริกำรเว็บไซต์ และให้บริกำรด้ำนอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับกิจกรรมของเว็บไซต์และกำรใช้งำนอินเทอร์เน็ต Google ยงั
อำจส่งข้อมลูนีใ้ห้แก่บคุคลภำยนอกตำมที่กฎหมำยได้ก ำหนดไว้ หรือเมื่อบคุคลภำยนอกดงักล่ำวด ำเนินกำรประมวลผลข้อมลู
ในนำมของ Google Google จะไม่เชื่อมโยงที่อยู่ IP ของคณุกบัข้อมลูอื่นท่ี Google เก็บรักษำไว้ 

  

12.2  เรำและบุคคลภำยนอก อำจให้บริกำรดำวน์โหลดแอปพลิเคชนัซอฟต์แวร์ในบำงครำวเพื่อให้คุณสำมำรถใช้
บริกำรหรือใช้งำนผ่ำนบริกำร แอปพลิเคชันเหล่ำนีอ้ำจเข้ำถึงโดยแยกกัน และอนุญำตให้บุคคลภำยนอกเรียกดูข้อมูลที่ระบุ
ตัวตนของคุณ ได้แก่ ชื่อ ID ผู้ ใช้ และที่อยู่ IP ของคอมพิวเตอร์ของคุณ หรือข้อมูลอื่นใด เช่น คุกกี ้ที่คุณอำจได้ติดตัง้ไว้ก่อน
หน้ำนี ้หรือที่แอปพลิเคชนัหรือเว็บไซต์ของบคุคลภำยนอกได้ติดตัง้ไว้ให้แกค่ณุ นอกจำกนี ้แอปพลิเคชนัเหล่ำนีอ้ำจขอให้คณุให้
ข้อมลูเพิ่มเติมแก่บุคคลภำยนอกโดยตรง ผลิตภณัฑ์หรือบริกำรของบุคคลภำยนอกที่จดัหำมำผ่ำนแอปพลิเคชนัเหล่ำนีไ้ม่ใช่
ผลิตภณัฑ์หรือบริกำรของ CDG Code Their Dreams  หรือ CDG Code Their Dreams  ไม่ได้เป็นผู้ควบคมุ ขอแนะน ำให้อ่ำน
ข้อก ำหนดและนโยบำยอื่นๆ ที่เผยแพร่โดยบคุคลภำยนอกดงักล่ำวบนเว็บไซต์เหล่ำนัน้หรือเว็บไซต์อื่นๆ 

  



13.  การปฏิเสธความรับผิดชอบเกี่ยวกับความปลอดภัยและไซต์ของบุคคลภายนอก 

13.1 เรำไม่รับประกันว่ำข้อมลูส่วนบุคคลและ/หรือข้อมลูอื่นที่คุณให้แก่ไซต์ของบุคคลภำยนอกจะมีควำมปลอดภัย 
เรำน ำมำตรกำรด้ำนควำมปลอดภัยต่ำงๆ มำใช้เพื่อรักษำควำมปลอดภัยให้กับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณซึ่งอยู่ในควำม
ครอบครองหรือควบคมุของเรำ ข้อมลูส่วนบคุคลของผู้ใช้จะถูกเก็บไว้ในเครือข่ำยที่มีควำมปลอดภยั และสำมำรถเข้ำถึงได้โดย
พนกังำนจ ำนวนจ ำกดัเท่ำนัน้ ซึง่จะเป็นบคุคลที่มีสิทธิพิเศษในกำรเข้ำถึงระบบดงักล่ำว และต้องปกป้องข้อมลูส่วนบคุคลที่เป็น
ควำมลับ เมื่อคุณส่งค ำสั่งซือ้หรือเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เรำขอเสนอให้ใช้เซิร์ฟเวอร์ที่มีควำมปลอดภัย ข้อมูลส่วน
บุคคลหรือข้อมลูที่ละเอียดอ่อนทัง้หมดที่คณุให้นัน้จะถกูน ำไปเข้ำรหสัไว้ในฐำนข้อมลูของเรำเพื่อให้เข้ำถึงได้ เฉพำะตำมที่ระบุ
ข้ำงต้นเท่ำนัน้  

13.2  ด้วยควำมพยำยำมทีจ่ะเพิม่ประโยชน์ให้แก่คณุ เรำอำจเลือกเว็บไซต์ของบคุคลภำยนอกต่ำงๆ ที่จะเชื่อมโยงหรือ
ติดตัง้ภำยในไซต์ เรำยงัอำจเข้ำร่วมในกำรพฒันำแบรนด์ร่วมหรือสร้ำงควำมสมัพนัธ์อื่นใด เพือ่น ำเสนอธุรกรรมอีคอมเมิร์ซ 
และ/หรือบริกำรและคณุลกัษณะอื่นๆ แก่ผู้ เข้ำชม ไซต์ที่เชื่อมโยงเหล่ำนีจ้ะมีนโยบำยควำมเป็นส่วนตวัและกำรจดักำรด้ำน
ควำมปลอดภยัแยกตำ่งหำกแบบอิสระ แม้ว่ำบคุคลภำยนอกจะมีควำมเก่ียวข้องกบัเรำ แต่เรำไม่มีสิทธิในกำรควบคมุไซต์ที่
เชื่อมโยงเหล่ำนีไ้ด้ เนื่องจำกแต่ละไซต์จะมีข้อปฏิบตัิด้ำนควำมเป็นส่วนตวัและกำรเก็บรวบรวมข้อมลูแยกตำ่งหำกเป็นอิสระ
จำกเรำ ข้อมลูที่รวบรวมขึน้จำกหุ้นส่วนท่ีมีแบรนด์ร่วมกบัเรำหรือเว็บไซต์ของบคุคลภำยนอก (แม้ว่ำจะน ำเสนอในหรือผ่ำน
เว็บไซต์ของเรำ) อำจไม่ได้รับมำจำกเรำ  

13.3 ดงันัน้เรำจึงไมต้่องรับผิดชอบหรือรับผิดในเนือ้หำ กำรจดักำรด้ำนควำมปลอดภยั (หรือกำรไม่ได้รับควำม
ปลอดภยั) และกิจกรรมตำ่งๆ ของไซต์ที่เชื่อมโยงเหล่ำนี ้ ไซต์ที่เชื่อมโยงเหล่ำนีม้ีไว้เพื่อควำมสะดวกของคณุ และให้คณุเข้ำใช้
งำนด้วยควำมรับผิดชอบของคณุเอง อย่ำงไรก็ตำม เรำต้องกำรปกป้องควำมสมบรูณ์ของไซต์และลิงก์ที่อยู่ในแต่ละไซต์ของเรำ 
และรับฟังข้อคิดเห็นเก่ียวกบัไซตท์ี่เชื่อมโยงเหล่ำนี ้(รวมถึงแต่ไม่จ ำกดัเพียง หำกลิงก์เฉพำะไม่ท ำงำน) 

   

14.     วิธีที่คุณสามารถยกเลกิ ลบ ร้องขอการเข้าถึง หรือแก้ไขข้อมูลที่คุณให้แก่เรา 

14.1 กำรยกเลิกและถอนควำมยินยอม 

14.1.1 คุณอำจถอนควำมยินยอมของคณุเก่ียวกบักำรเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมลูส่วนบุคคลของคณุซึง่
อยู่ในครอบครองหรือควบคมุของเรำได้ โดยกำรส่งอีเมลไปท่ี เจ้ำหน้ำที่คุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคลของเรำ ตำมที่อยู่อีเมลที่แสดง
ไว้ด้ำนล่ำงในส่วน 15.1 

14.1.2 เมื่อเรำได้รับค ำสั่งเก่ียวกับกำรถอนเป็นลำยลักษณ์อักษรอย่ำงชัดเจนจำกคุณและตรวจสอบข้อมูล
ประจ ำตวัของคณุแล้ว เรำจะด ำเนินกำรตำมค ำขอในกำรถอนควำมยินยอม และหลงัจำกนัน้เรำจะไม่เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ
เปิดเผยข้อมลูส่วนบุคคลของคุณในลกัษณะตำมที่ระบุไว้ในกำรร้องขอของคุณ หำกเรำไม่สำมำรถตรวจสอบข้อมลูประจ ำตวั
หรือไม่เข้ำใจค ำสัง่ของคณุ เรำจะติดต่อเพื่อขอค ำอธิบำยเก่ียวกบักำรร้องขอดงักล่ำว 



14.1.3 อย่ำงไรก็ตำม กำรถอนควำมยินยอมอำจท ำให้เกิดผลอันเกิดจำกกำรถอนดังกล่ำวได้ ในเร่ืองดังกล่ำวนี ้
ขึน้อยู่กบัขอบเขตของกำรถอนควำมยินยอมที่จะให้เรำด ำเนินกำรกบัข้อมลูส่วนบคุคลของคณุ และนัน่อำจหมำยควำมว่ำเรำจะ
ไม่สำมำรถให้บริกำรแก่คณุตอ่ไปได้ เรำจึงอำจต้องยตุิควำมสมัพนัธ์ที่มีอยู่และ/หรือสญัญำที่คณุมกีบัเรำ ฯลฯ แล้วแต่ว่ำจะเป็น
กรณีใด ซึง่เรำจะแจ้งให้คณุทรำบ 

  

14.2   กำรร้องขอกำรเข้ำถึงและ/หรือกำรแก้ไขข้อมลูส่วนบคุคล 

14.2.1      หำกคุณมีบัญชีกับเรำ คุณอำจเข้ำถึงและ/หรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณซึ่งอยู่ในครอบครองหรือ
ควบคมุของเรำได้ด้วยตนเองผ่ำนหน้ำกำรตัง้ค่ำบญัชีที่อยู่ในไซต์ หำกคณุไม่มีบญัชีกบัเรำ เรำจะไม่มีข้อมลูส่วนบคุคลของคณุ 

14.2.2       ส ำหรับกำรร้องขอเพื่อเข้ำถึงข้อมลูส่วนบุคคล เมื่อเรำมีข้อมูลของคุณอย่ำงเพียงพอที่จะด ำเนินกำรแล้ว 
เรำจะให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก่ียวข้องแก่คุณภำยใน 30 วัน หำกเรำไม่สำมำรถตอบสนองกำรร้องขอของคุณภำยใน 30 วัน
ดังกล่ำว เรำจะแจ้งให้คุณทรำบเก่ียวกับระยะเวลำที่เร็วที่สุดที่เรำสำมำรถให้ข้อมูลที่คุณร้องขอได้ โปรดจ ำไว้ว่ำกฎหมำย
เก่ียวกบักำรคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคลอำจยกเว้นข้อมลูส่วนบคุคลบำงประเภทจำกกำรร้องขอกำรเข้ำใช้งำนของคณุ 

14.2.3        ส ำหรับกำรร้องขอเพื่อแก้ไขข้อมลูส่วนบคุคล เมื่อเรำมีข้อมลูของคณุเพียงพอท่ีจะด ำเนินกำรแล้ว เรำจะ: 

(ก)      แก้ไขข้อมลูส่วนบคุคลของคณุภำยใน 30 วนั หำกเรำไม่สำมำรถแก้ไขได้ภำยในระยะเวลำดงักล่ำว เรำจะแจ้งให้คณุ
ทรำบเก่ียวกบัระยะเวลำกำรด ำเนินกำรแก้ไขที่เร็วที่สดุ โปรดจ ำไว้ว่ำกฎหมำยเก่ียวกบักำรคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคล
อำจยกเว้นข้อมลูส่วนบคุคลบำงประเภทจำกกำรร้องขอเพื่อให้แก้ไข รวมถึงระบเุวลำที่จ ำเป็นต้องได้รับกำรแก้ไขจำก
เรำในสถำนกำรณ์ (ตำ่งๆ) แม้ว่ำจะคณุจะร้องขอมำกต็ำม  

14.2.4 ภำยใต้ขอบเขตที่อนญุำตโดยกฎหมำยเรำอำจคดิคำ่ธรรมเนยีมตำมสมควรส ำหรับกำรด ำเนินกำรและจดักำรค ำร้อง
ของคณุในกำรเข้ำถึงข้อมลูส่วนบคุคล หำกเรำเลือกที่จะคดิคำ่ธรรมเนียม เรำจะแจ้งคำ่ธรรมเนียมโดยประมำณเป็น
ลำยลกัษณ์อกัษรให้แก่คณุ โปรดจ ำไว้ว่ำเรำไม่จ ำเป็นต้องตอบสนองหรือด ำเนินกำรใดๆ ต่อค ำร้องขอกำรเข้ำถงึข้อมลู
ของคณุเว้นแตค่ณุตกลงที่จะจ่ำยค่ำธรรมเนียม 

14.2.5 เรำสงวนสิทธ์ิท่ีจะปฏิเสธกำรแก้ไขข้อมลูส่วนบคุคลของคณุตำมข้อก ำหนดท่ีระบไุว้ในกฎหมำยเก่ียวกบักำรคุ้มครอง
ข้อมลูส่วนบคุคล ซึง่ข้อก ำหนดระบแุละ/หรือให้สิทธิองค์กรที่จะปฏิเสธกำรแก้ไขข้อมลูส่วนบคุคลในสถำนกำรณ์ที่ระบุ
ไว้ 

  

15.    มีค าถาม ข้อกงัวล หรือค าร้องเรียนใช่หรือไม่ โปรดตดิต่อเรา 

15.1 หำกคณุมีค ำถำมหรือข้อกงัวลเก่ียวกบัข้อปฏิบตัิว่ำด้วยควำมเป็นส่วนตวัของเรำ หรือเก่ียวกบักำรจดักำรบริกำร 
โปรดติดต่อเรำทนัทีที่: codetheirdreams@cdg.co.th 



  15.2 ในกรณีที่คุณใช้อีเมลหรือจดหมำยเพื่อส่งค ำร้องเรียนของคุณ โปรดระบุที่ส่วนหัวเร่ืองว่ำเป็นค ำร้องเรียน
เก่ียวกับกฎหมำยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งจะช่วยให้เรำด ำเนินกำรค ำร้องเรียนของคุณโดยเร่งด่วนได้โดยส่งต่อไปยัง
เจ้ำหน้ำที่ที่เก่ียวข้องในองค์กรของเรำเพื่อด ำเนินกำรต่อไป ตวัอย่ำงเช่น คุณอำจแทรกข้อควำมในส่วนหวัเร่ืองว่ำ “ค ำร้องเรียน
เก่ียวกบัควำมเป็นส่วนตวั” 

  

แน่นอนว่ำเรำจะพยำยำม ด ำเนินกำร กับค ำร้องเรียนหรือข้อข้องใจใดๆ ที่คุณประสบอยู่อย่ำงเป็นธรรมและโดยเร็ว
ที่สดุเท่ำที่จะท ำได้ 

  

16.    ข้อก าหนดและเงื่อนไข 

 โปรดอ่ำนเงื่อนไขกำรให้กำรบริกำรที่ระบถุึงกำรใช้งำน กำรปฏิเสธควำมรับผิดชอบ และข้อจ ำกดักำรรับผิดที่ควบคุม
กำรใช้งำนไซต์และบริกำร รวมถึงนโยบำยที่เก่ียวข้องอื่นๆ 


