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นโยบายความเป็นส่วนตัว 
1.       บทน ำ 

  

1.1 ขอตอ้นรับสู่  CDG Code Their Dreams แพลตฟอร์มที่ด ำเนินกำรโดย กลุ่มบริษทัซีดีจี และบริษทัในกลุ่มและบริษทัใน
เครือ (เรียกแยกและเรียกรวมกนัว่ำ “CDG Code Their Dreams”, “เรำ”, “พวกเรำ” หรือ “ของเรำ”) CDG Code Their 

Dreams มีหน้ำที่รับผิดชอบภำยใตก้ฎหมำยและขอ้บงัคบัควำมเป็นส่วนตวัที่บงัคบัใช ้ (“กฎหมำยเกี่ยวกบักำรคุม้ครอง
ขอ้มูลส่วนบุคคล”) อย่ำงจริงจงั และยึดมัน่ต่อกำรเคำรพสิทธิและให้ควำมส ำคญัเกี่ยวกบัควำมเป็นส่วนตวัของผูใ้ช้
เวบ็ไซต์ CDG Code Their Dreams ทั้งหมด (เรียกรวมกนัว่ำ “ไซต์”) (เรำเรียกไซต์และบริกำรท่ีเรำมอบให้ดงัท่ีระบุไว้
ในไซต์ของเรำโดยรวมว่ำ “บริกำร”) และ “ผูใ้ช”้ หมำยถึง ผูใ้ชท้ี่มีบญัชีซ่ึงไดล้งทะเบียนกบัเรำและใชไ้ซต์ (เรียกแยก
และเรียกรวมกนัว่ำ “ผูใ้ช”้ “คุณ” หรือ “ของคุณ”) เรำตระหนกัถึงควำมส ำคญัของขอ้มูลส่วนบุคคลที่คุณมอบให้แก่เรำ 
และเช่ือว่ำเรำมีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรจดักำร ปกป้อง และด ำเนินกำรขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณอย่ำงเหมำะสม 
นโยบำยควำมเป็นส่วนตวัน้ี (“นโยบำยควำมเป็นส่วนตวั” หรือ “นโยบำย”) ไดร้ับกำรออกแบบมำเพื่อช่วยให้คุณเขำ้ใจ
เกี่ยวกบัวิธีที่เรำเก็บรวบรวม ใช ้ เปิดเผย และ/หรือด ำเนินกำรขอ้มูลส่วนบุคคลที่คุณมอบให้แก่เรำและ/หรือขอ้มูลของ
คุณท่ีเรำครอบครองไม่ว่ำจะในปัจจุบนัหรืออนำคต รวมทั้งยงัเป็นขอ้มูลประกอบกำรตดัสินใจก่อนท่ีคุณจะให้ขอ้มูล
ส่วนตวัใดๆ แกเ่รำ โปรดอ่ำนนโยบำยควำมเป็นส่วนตวัน้ีโดยละเอยีด หำกคุณมีขอ้สงสัยเกี่ยวกบัขอ้มูลเหล่ำน้ีหรือขอ้
ปฏิบติัว่ำดว้ยควำมเป็นส่วนตวัของเรำ โปรดดูส่วนของหัวขอ้ “มีค ำถำม ขอ้กงัวล หรือค ำร้องเรียนใช่หรือไม่ โปรด
ติดต่อเรำ” ในตอนทำ้ยของนโยบำยควำมเป็นส่วนตวัน้ี 

  

1.2        “ขอ้มูลส่วนบุคคล” หมำยถึง ขอ้มูลเกี่ยวกบับุคคลไม่ว่ำจริงหรือเท็จท่ีสำมำรถใชเ้ป็นขอ้มูลท่ีระบุตวัตนของบุคคลผูน้ั้น 
หรือจำกขอ้มูลดงักล่ำวหรือขอ้มูลอื่นๆ ที่องคก์รมีหรืออำจสำมำรถเขำ้ถึงได ้ ตวัอย่ำงขอ้มูลส่วนบุคคลที่พบบ่อยไดแ้ก่  
ช่ือ หมำยเลขประจ ำตวั และขอ้มูลกำรติดต่อ 

  

1.3 ในกำรใชบ้ริกำร กำรลงทะเบียนบญัชีกบัเรำ เยี่ยมชมไซต์ และ/หรือเขำ้ถึงบริกำร คุณ ไดร้ับทรำบและตกลงว่ำคุณ
ยอมรับขอ้ปฏิบัติ ขอ้ก ำหนด และ/หรือนโยบำยท่ีก ำหนดไวใ้นนโยบำยควำมเป็นส่วนตวัน้ี และคุณ ยินยอมให้เรำเก็บ
รวบรวม ใช ้ เปิดเผย และ/หรือด ำเนินกำรขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณดงัท่ีระบุไวใ้นนโยบำยควำมเป็นส่วนตวัน้ี หำกคุณ
ไม่ยินยอมให้เรำด ำเนินกำรขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณดังท่ีระบุไวใ้นนโยบำยควำมเป็นส่วนตวัน้ี โปรดอย่ำใชบ้ริกำร
หรือเขำ้ถึงไซต์หำกเรำเปลี่ยนแปลงนโยบำยควำมเป็นส่วนตวัของเรำ เรำจะโพสต์กำรเปลี่ยนแปลงดงักล่ำวหรือ
นโยบำยควำมเป็นส่วนตวัท่ีแกไ้ขบนไซต์ เรำขอสงวนสิทธ์ิในกำรแกไ้ขนโยบำยควำมเป็นส่วนตวัน้ีในทุกเม่ือโดยอำจ
แจง้หรือไม่ไดแ้จง้ให้คุณทรำบก็ตำม 
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2.      CDG Code Their Dreams จะเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลเม่ือใด 

  

2.1    เรำจะ/อำจเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณเม่ือ: 

(ก) เม่ือคุณไดเ้ขำ้ถึงและ/หรือใช้บริกำรหรือไซต์ของเรำ และ/หรือสมคัรบญัชีผูใ้ชก้บัเรำ หรือลงทะเบียน 

(ข) เม่ือคุณส่งแบบฟอร์ม รวมถึงแต่ไม่จ ำกดัเพียง แบบฟอร์มกำรสมคัรหรือแบบฟอร์มอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัผลิตภณัฑ์และ
บริกำรของเรำ ไม่ว่ำจะแบบออนไลน์หรือแบบฟอร์มเป็นเอกสำร 

(ค) เม่ือคุณท ำขอ้ตกลงใดๆ หรือให้เอกสำรหรือขอ้มูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกบักำรติดต่อระหว่ำงคุณกบัเรำ หรือเม่ือคุณใช้
ผลิตภณัฑ์และบริกำรของเรำ 

(ง)  เม่ือคุณติดต่อกบัเรำ เช่น ผ่ำนทำงโทรศพัท์ (ซ่ึงจะไดร้ับกำรบนัทึก) จดหมำย แฟกซ์ กำรประชุมแบบเห็นหน้ำกนั 
แพลตฟอร์มส่ือทำงสังคม และอีเมล 

(จ) เม่ือคุณใชบ้ริกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ หรือติดต่อกบัเรำผ่ำนไซต์หรือใชบ้ริกำร ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ำกดัเพียง กำรใชผ้่ำน
คุกกี้  ซ่ึงเรำอำจปรับใชเ้ม่ือคุณใชบ้ริกำรหรือเขำ้ถึงไซต์ 

(ฉ) เม่ือคุณด ำเนินธุรกรรมผ่ำนบริกำรของเรำ 

(ช) เม่ือคุณให้ควำมคิดเห็นหรือค ำร้องเรียนแก่เรำ 

(ซ) เม่ือคุณลงทะเบียน เขำ้ท ำสัญญำ และ/หรือเขำ้ร่วมในกำรแข่งขนั และ/หรือกิจกรรมส่งเสริมกำรขำยซ่ึงรวมถึงกิจกรรม
ส่งเสริมกำรขำยร่วมกบัหุ้นส่วนและ/หรือบริษทัในกลุ่มของเรำ 

(ญ)  เม่ือคุณเขำ้เยี่ยมชมหรือใชเ้วบ็ไซต์และแอปพลิเคชัน่ของหุ้นส่วนหรือบริษทัในกลุ่มของเรำ 

(ฏ) เม่ือคุณเขำ้เยี่ยมชมหรือใชเ้วบ็ไซต์และแอปพลิเคชัน่ของบุคคลภำยนอกท่ีใช ้และ/หรือ เกี่ยวขอ้งกบับริกำรของเรำ 

(ฏ)  เม่ือคุณเช่ือมต่อบัญชีของคุณกบัเวบ็ไซต์หรือแอปพลิเคชัน่ของบุคคลภำยนอก แก่บญัชีผูใ้ชข้องคุณกบัเรำผ่ำนทำงไซต์ 
หรือ 

(ฐ) เม่ือคุณส่งขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่เรำดว้ยเหตุผลใดก็ตำม 

  

นโยบำยดงักล่ำวขำ้งตน้ไม่ไดอ้ำ้งไวโ้ดยละเอียดถี่ถว้นและเป็นเพียงตวัอย่ำงทัว่ไปเม่ือเรำเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลเกี่ยวกบั
คุณ 
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2.2 เรำอำจเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย และ/หรือด ำเนินกำรขอ้มูลน้ีเพื่อวตัถุประสงคต่์ำงๆ (ดงัท่ีก ำหนดไวด้ำ้นล่ำง) 

   

3.      CDG Code Their Dreams จะเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลใดไวบ้ำ้ง 

3.1    ขอ้มูลส่วนบุคคลที่ CDG Code Their Dreams อำจเก็บรวบรวมนั้นจะรวมถึง: 

•        ช่ือ 

•        ที่อยู่อีเมล 

•        วนัเกิด 

•        ที่อยู่ตำมบตัรประชำชนหรือพำสปอร์ต 

•        ที่อยู่ส ำหรับเรียกเก็บเงิน 

•        ที่อยู่ส ำหรับกำรจดัส่ง 

•        รำยละเอียดบญัชีธนำคำรและขอ้มูลกำรช ำระเงิน 

•        หมำยเลขติดต่อ 

•        หมำยเลขบตัรประชำชนหรือหมำยเลขพำสปอร์ต 

•        เพศ 

•        ที่อยู่อินเทอร์เน็ตโปรโตคอล (IP) 

•  ขอ้มูลอื่นใดเกี่ยวกบัผูใ้ชเ้ม่ือผูใ้ชล้งทะเบียนเขำ้ใชบ้ริกำรหรือไซต์ของเรำ และเม่ือผูใ้ชใ้ชบ้ริกำรหรือไซต์ รวมถึง
ขอ้มูลที่เกี่ยวกบัวิธีกำรใชบ้ริกำรหรือไซต์ของผูใ้ช้ 

•  ประชำชนทัว่ไปและกลุ่มท่ีคุณเช่ือมต่อหรืออำจเช่ือมต่อกนับนแพลตฟอร์มของเรำ และลกัษณะที่คุณ
ติดต่อส่ือสำรกบับุคคลเหล่ำนั้น 

•  ขอ้มูลจำกหรือเกี่ยวกบัอุปกรณ์ที่คุณเขำ้ถึงบริกำรของเรำ และ/หรือไซต์ 

•  รำยละเอียดบญัชีของคุณกบัเวบ็ไซต์หรือแอปพลิเคชัน่ของบุคคลภำยนอกท่ีคุณไดเ้ช่ือมต่อบญัชีผูใ้ช้ของคุณกับ
เรำผ่ำนทำงไซต์ 

•        ขอ้มูลส่วนบุคคลที่คุณอำจให้แก่เรำผ่ำนทำงไซต์ 
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3.2 ตำมที่ระบุในขอ้ 2 เรำอำจไดร้ับขอ้มูลเกี่ยวกบัคุณและกิจกรรมของคุณที่อยู่บนและไม่อยู่บนแพลตฟอร์ม CDG Code 

Their Dreams จำกบริษทัในกลุ่มและ/หรือหุ้นส่วนซ่ึงเป็นบุคคลภำยนอก เช่น ขอ้มูลจำกบริษทัในกลุ่มและ/หรือ
หุ้นส่วนที่เรำร่วมกนัเสนอบริกำรและ/หรือรำยกำรส่งเสริมกำรขำย หรือจำกผูโ้ฆษณำเกี่ยวกบัประสบกำรณ์หรือกำร
ติดต่อของคุณกบัพวกเขำ รวมถึงขอ้มูลเกี่ยวกบัเวบ็ไซต์และแอปพลิเคชัน่ท่ีคุณเขำ้เยี่ยมชม  

  

3.3  หำกคุณไม่ประสงคใ์ห้เรำ เก็บรวบรวม ขอ้มูล/ขอ้มูลส่วนบุคคลดังที่กล่ำวมำขำ้งตน้ คุณอำจยกเลิกไดทุ้กเม่ือผ่ำนทำง
ไซต์หรือโดยกำรแจง้ควำมประสงคใ์ห้เจำ้หน้ำที่คุม้ครองขอ้มูลของเรำทรำบเป็นลำยลกัษณ์อกัษร คุณสำมำรถอ่ำน
ขอ้มูลเพิ่มเติมเกี่ยวกบักำรยกเลิกไดท่ี้ส่วนดำ้นล่ำงในหัวขอ้ “วิธีท่ีคุณสำมำรถยกเลิก ลบ ร้องขอกำรเขำ้ถึง หรือแกไ้ข
ขอ้มูลที่คุณให้แก่เรำ” อย่ำงไรก็ตำม โปรดจ ำไวว้่ำกำรยกเลิกกำรเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลหรือถอนควำมยินยอม
ในกำรเก็บรวบรวม ใช ้แบ่งปัน หรือด ำเนินกำรขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณกบัเรำนั้นอำจส่งผลต่อกำรใชบ้ริกำรของคุณ  

3.4  เม่ือคุณใชแ้อปพลิเคชัน่ เวบ็ไซต์หรือบริกำรอื่นของบุคคลภำยนอกท่ีใชห้รือรวมกบับริกำรของเรำ บุคคลภำยนอกนั้น
อำจรับขอ้มูลเกี่ยวกบัส่ิงท่ีคุณโพสต์หรือแบ่งปัน 

  

4.      กำรดูเวบ็เพจ 

ในกำรเขำ้ถึงเวบ็ไซต์ส่วนใหญ่ดว้ยอุปกรณ์ของคุณ อุปกรณ์ของคุณจะส่งขอ้มูลซ่ึงอำจมีขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณซ่ึงจะถูกบนัทึก
ไวโ้ดยเซิร์ฟเวอร์ของเวบ็เม่ือคุณเรียกดูเวบ็ของเรำ ซ่ึงโดยทัว่ไปจะรวมถึงแต่ไม่จ ำกดัเพียง ท่ีอยู่ IP ของคอมพิวเตอร์ 
ระบบปฏิบติักำร ช่ือ/เวอร์ชนัของเบรำวเ์ซอร์ เวบ็เพจท่ีอำ้ง หน้ำท่ีร้องขอ วนัท่ี/เวลำ และบำงครั้ งอำจรวมถึง "คุกกี้" (ซ่ึงคุณ
สำมำรถปิดใชง้ำนไดโ้ดยก ำหนดลกัษณะอุปกรณ์ของคุณ) เพื่อช่วยให้ไซต์จดจ ำกำรเขำ้ชมครั้ งล่ำสุดของคุณ เม่ือคุณเขำ้สู่ระบบ 
ขอ้มูลน้ีจะเช่ือมโยงกับบญัชีผูใ้ชข้องคุณ นอกจำกน้ีขอ้มูลน้ีจะน ำไปใชใ้นเชิงสถิติท่ีไม่ระบุช่ือเพื่อช่วยให้เรำท ำควำมเขำ้ใจ
เกี่ยวกบัวิธีที่ผูเ้ยี่ยมชมใชง้ำนไซต์ของเรำ 

  

5.      คุกกี้ 

5.1 เรำอำจมีกำรใช ้ “คุกกี้” หรือคุณลกัษณะอื่นๆ ในบำงครำวเพื่อช่วยให้เรำหรือบุคคลภำยนอกสำมำรถเก็บรวบรวมหรือ
แบ่งปันขอ้มูล เพื่อช่วยเรำปรับปรุงไซต์และบริกำรที่เรำน ำเสนอ หรือช่วยให้เรำมอบบริกำรและคุณลกัษณะใหม่ๆ ได้ 
“คุกกี้” คือตวัระบุต่ำงๆ ที่เรำส่งไปยงัอุปกรณ์ของคุณ เพื่อช่วยให้เรำสำมำรถจดจ ำอุปกรณ์ของคุณ และบอกเกี่ยวกบัวิธี
และเวลำในกำรใชห้รือเยี่ยมชมบริกำรหรือไซต์ จ ำนวนผูใ้ช ้ และเพื่อติดตำมควำมเคลื่อนไหวภำยในไซต์ของเรำ เรำ
อำจเช่ือมโยงขอ้มูลคุกกี้กบัขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณ นอกจำกน้ี คุกกี้ยงัเช่ือมโยงกบัขอ้มูลเกี่ยวกบัรำยกำรท่ีคุณเลือก
ซ้ือและบญัชีรำยช่ือสินคำ้ท่ีคุณเขำ้ไปชมดว้ย ตวัอย่ำงเช่น เรำใชข้อ้มูลน้ีเพื่อติดตำมขอ้มูลเกี่ยวกบัรถเข็นสินคำ้ของคุณ 
นอกจำกน้ี ยงัมีกำรใชคุ้กกี้ เพื่อมอบเน้ือหำท่ีเหมำะสมกบัควำมสนใจของคุณโดยเฉพำะ และเพื่อตรวจสอบกำรใชง้ำน
ไซต์ 
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5.2 คุณอำจปฏิเสธกำรใชคุ้กกี้ไดโ้ดยเลือกกำรตั้งค่ำท่ีเหมำะสมในอุปกรณ์ของคุณ อย่ำงไรก็ดี โปรดจ ำไวว้่ำหำกคุณปฏิเสธ
กำรใชคุ้กกี้  คุณอำจไม่สำมำรถใชฟั้งก์ชนักำรท ำงำนของไซต์หรือบริกำรไดอ้ย่ำงเต็มที่ 

  

6.      กำรดูและดำวน์โหลดเน้ือหำและโฆษณำ 

เม่ือคุณท่องเวบ็เพจต่ำงๆ โดยใชอุ้ปกรณ์ของคุณ ขณะท่ีคุณเขำ้ชมเน้ือหำและโฆษณำและเขำ้ใชง้ำนซอฟต์แวร์อืน่ๆ บนไซต์ของ
เรำหรือผ่ำนบริกำร ขอ้มูลเดียวกนัส่วนใหญ่จะถูกส่งมำถึงเรำ (รวมถึงแต่ไม่จ ำกดัเพียงที่อยู่ IP ระบบปฏิบติักำร ฯลฯ) แต่แทนที่
จะส่งกำรเขำ้ชมหน้ำต่ำงๆ ของคุณ คอมพิวเตอร์จะส่งขอ้มูลเกี่ยวกบัเน้ือหำ กำรโฆษณำท่ีดู และ/หรือซอฟต์แวร์ท่ีติดตั้งโดย
บริกำรและเวบ็ไซต์และเวลำให้แก่เรำ 

  

7.      ชุมชนและกำรสนบัสนุน 

7.1 เรำให้กำรสนบัสนุนดำ้นกำรบริกำรลูกคำ้ผ่ำนอเีมล SMS และแบบฟอร์มควำมคิดเห็น เพื่อให้กำรสนบัสนุนลูกคำ้ เรำ
จะขอที่อยู่อีเมลและหมำยเลขติดต่อของคุณ เรำใชเ้พียงขอ้มูลที่ไดร้ับจำกลูกคำ้ที่ขอรับกำรสนบัสนุน รวมถึงแต่ไม่
จ ำกดัเพียง ท่ีอยู่อีเมล ส ำหรับกำรบริกำรสนบัสนุนลูกคำ้ และเรำจะไม่ส่งหรือแบ่งปันขอ้มูลน้ีกบับุคคลภำยนอก 

   

8.      กำรส ำรวจ 

บำงครั้ ง เรำอำจร้องขอขอ้มูลจำกผูใ้ชผ้่ำนกำรส ำรวจต่ำงๆ กำรเขำ้ร่วมในกำรส ำรวจเหล่ำน้ีข้ึนอยู่กบัควำมสมคัรใจทั้งส้ิน ดงันั้น
คุณจึงสำมำรถเลือกไดว้่ำจะเปิดเผยขอ้มูลของคุณแก่เรำหรือไม่ ขอ้มูลที่ร้องขออำจรวมถึงแต่ไม่จ ำกดัเพียง ขอ้มูลกำรติดต่อ 
(ไดแ้ก่ ที่อยู่อีเมล) และขอ้มูลทำงประชำกรศำสตร์ (ไดแ้ก่ ควำมสนใจ หรือระดบัอำยุ) ขอ้มูลที่ไดจ้ำกกำรส ำรวจน้ีจะน ำมำใชเ้พื่อ
ตรวจสอบและปรับปรุงกำรใชง้ำนและควำมพึงพอใจในกำรบริกำร และจะไม่ถูกส่งให้แก่บุคคลภำยนอก ยกเวน้ ผูร้ับจำ้งที่ช่วย
เรำในกำรบริหำรจดักำรและด ำเนินกำรส ำรวจ 

  

9.    เรำมีวิธีกำรใชข้อ้มูลที่คุณให้แก่เรำอย่ำงไรบำ้ง 

9.1 เรำอำจเก็บรวบรวม ใช ้ เปิดเผย และ/หรือด ำเนินกำรขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวตัถุประสงคอ์ย่ำงน้อยหน่ึง
วตัถุประสงคด์งัต่อไปน้ี 

(ก) เพื่อพิจำรณำและ/หรือด ำเนินกำรกำรยื่นเร่ือง/ธุรกรรมของคุณกบัเรำ หรือธุรกรรมหรือกำรติดต่อส่ือสำรของคุณกบั
บุคคลภำยนอกผ่ำนบริกำร 
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(ข) เพื่อจดักำร ด ำเนินกำร ให ้ และ/หรือบริหำรกำรใชง้ำนของคุณและ/หรือเพื่อเขำ้ถึงบริกำรและเวบ็ไซต์ของเรำ รวมถึง
ควำมสัมพนัธ์และบญัชีผูใ้ชข้องคุณกบัเรำ 

(ค)  เพื่อจดักำร ด ำเนินกำร บริหำร และจดัหำบริกำรแก่คุณ รวมถึงช่วยอ ำนวยควำมสะดวกในกำรจดัเตรียมบริกำรของเรำ 
รวมถึงแต่ไม่จ ำกดัเพียง กำรจดจ ำควำมตอ้งกำรของคุณ 

(ง) ปรับแต่งประสบกำรณ์ของคุณผ่ำนบริกำรโดยแสดงเน้ือหำตำมควำมสนใจและควำมตอ้งกำรของคุณ พร้อมให้วิธีที่
รวดเร็วในกำรเขำ้ถึงบญัชีของคุณและส่งขอ้มูลมำยงัเรำ ซ่ึงช่วยให้เรำสำมำรถติดต่อกบัคุณไดห้ำกจ ำเป็น  

(จ) เพื่อตอบรับ ด ำเนินกำร จดักำร หรือท ำธุรกรรมให้เสร็จสมบูรณ์ และ/หรือท ำตำมกำรร้องขอเกี่ยวกบัผลิตภณัฑ์และ
บริกำรของคุณ และแจง้ให้คุณทรำบเกี่ยวกบัปัญหำดำ้นกำรบริกำรและกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกบับญัชี ที่มีควำมผิดปกติ 

(ฉ) เพื่อบงัคบัใชเ้ง่ือนไขกำรให้บริกำรหรือขอ้ตกลงสิทธ์ิกำรใชง้ำนส ำหรับผูใ้ชท้ี่เกี่ยวขอ้ง  

(ช) เพื่อป้องกนัควำมปลอดภยัและสิทธ์ิ ทรัพยสิ์นส่วนบุคคล หรือควำมปลอดภยัของบุคคลอื่น  

(ซ) เพื่อระบุตวัตนและ/หรือกำรตรวจสอบควำมถูกตอ้ง 

(ฌ) เพื่อรักษำและควบคุมกำรอปัเดตซอฟต์แวร์และ/หรือกำรอปัเดตอื่นๆ และให้กำรสนบัสนุนที่จ  ำเป็นในบำงครำวเพื่อให้
แน่ใจว่ำบริกำรของเรำจะเป็นไปอย่ำงรำบร่ืน 

(ญ) เพื่อจดักำรหรืออ ำนวยควำมสะดวกในกำรให้บริกำรลูกคำ้ ปฏิบติัตำมค ำสั่งของคุณ จดักำรหรือตอบขอ้ซักถำมที่ไดร้ับ 
(หรืออำ้งว่ำไดร้ับ) จำกคุณหรือในนำมของคุณ 

(ฎ)  เพื่อติดต่อหรือส่ือสำรกบัคุณผ่ำนกำรโทรดว้ยเสียง ขอ้ควำม และ/หรือขอ้ควำมแฟกซ์ อีเมล และ/หรือกำรส่งไปรษณีย ์
หรือในรูปแบบอื่นใด เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรบริหำรและ/หรือจดักำรควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงคุณกบัเรำหรือกำรใช้
บริกำรของเรำ เช่นว่ำแต่ไม่จ ำกดัเพียง กำรส่ือสำรขอ้มูลดำ้นกำรจดักำรที่เกี่ยวเน่ืองกบับริกำรของเรำกบัคุณ คุณ
รับทรำบและยอมรับว่ำกำรส่ือสำรดงักล่ำวของเรำนั้นอำจเป็นดว้ยวธีิกำรส่งจดหมำยโตต้อบ เอกสำรหรือกำรแจง้
ประกำศแก่คุณ ซ่ึงอำจเกี่ยวขอ้งกบักำรเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณบำงประกำรบนหน้ำซอง/หีบห่อจดหมำยดำ้น
นอก เพื่อกำรจดัส่งส่ิงดงักล่ำว 

(ฏ)  เพื่อด ำเนินกำรศึกษำวจิยั วิเครำะห์ และพฒันำกิจกรรมต่ำงๆ (รวมถึงแต่ไม่จ ำกดัเพียง กำรวิเครำะห์ขอ้มูล กำรส ำรวจ 
กำรพฒันำผลิตภณัฑ์และบริกำร และ/หรือ กำรท ำแฟ้มประวติั) เพือ่ วิเครำะห์กำรใชบ้ริกำร  เพื่อน ำไปปรับปรุงบริกำร
หรือผลิตภณัฑ์ของเรำ และ/หรือช่วยเสริมประสบกำรณ์ของลูกคำ้ 

 (ฑ) เพื่อให้สำมำรถตรวจสอบและท ำกำรส ำรวจและอื่นๆ เพื่อตรวจสอบขนำดและองคป์ระกอบของกลุ่มเป้ำหมำยของเรำ 
และท ำควำมเขำ้ใจเกี่ยวกบัประสบกำรณ์ที่ลูกคำ้ไดร้ับจำกบริกำรของ CDG Code Their Dreams 

(ฒ) ในกรณีที่คุณให้ควำมยินยอมให้เรำส่งขอ้มูลกำรตลำดและกำรส่งเสริมกำรขำย และเอกสำรที่เกี่ยวขอ้งกบัผลิตภณัฑ์
และ/หรือบริกำร (รวมถึงแต่ไม่จ ำกดัเพียง ผลิตภณัฑ์และ/หรือบริกำรของบุคคลที่สำมซ่ึง CDG Code Their Dreams 
อำจท ำงำนร่วมกนัหรือมีขอ้ผูกพนัต่อกนั)  เพื่อกำรตลำดและในเร่ืองดงักล่ำวน้ี โดยผ่ำนรูปแบบกำรติดต่อส่ือสำรต่ำงๆ 
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ไดแ้ก่ กำรส่งไปรษณีย ์กำรบริกำรตำมต ำแหน่งท่ีตั้งหรือรูปแบบอื่นใด  ซ่ึง CDG Code Their Dreams  (และ/หรือบริษทั
ในเครือหรือบริษทัท่ีเกี่ยวขอ้ง) อำจ จ ำหน่ำย ท ำกำรตลำด หรือส่งเสริมกำรขำย ไม่ว่ำผลิตภณัฑ์หรือบริกำรดงักล่ำวจะ
มีอยู่ในขณะน้ีหรือจะเกิดข้ึนในอนำคตหรือไม่ก็ตำม  

(ณ)  เพื่อตอบสนองต่อกระบวนกำรทำงกฎหมำย หรือปฏิบัติตำมหรือเป็นไปตำมกฎหมำยที่บงัคบัใช้ ขอ้ก ำหนดของ
ภำครัฐหรือตำมกฎขอ้บงัคบัภำยใตอ้ ำนำจกำรพิจำรณำที่เกี่ยวขอ้ง รวมถึงแต่ไม่จ ำกดัเพียง กำรดูแลให้เป็นไปตำม
ขอ้ก ำหนดเพื่อท ำให้กำรเปิดเผยขอ้มูลนั้นเป็นไปตำมขอ้ก ำหนดของกฎหมำยท่ี CDG Code Their Dreams หรือบริษทัท่ี
เกี่ยวขอ้งหรือบริษทัในเครือตอ้งปฏิบติัตำม 

  

(ด) เพื่อจดัท ำขอ้มูลสถิติและงำนวิจยัเพื่อกำรรำยงำนภำยในองคก์รและตำมกฎหมำย และ/หรือตำมขอ้ก ำหนดเกี่ยวกบักำร
จดัเก็บบนัทึก 

(ต) เพื่อปฏิบติัตำมขั้นตอนกำรตรวจสอบประวติัควำมเป็นมำทำงธุรกิจหรือกิจกรรมกำรคดักรองอื่นใด (รวมถึงแต่ไม่จ ำกดั
เพียง กำรตรวจสอบประวติัควำมเป็นมำ) ซ่ึงเป็นไปตำมขอ้ผูกพนัทำงกฎหมำยหรือตำมกฎขอ้บงัคบั หรือกระบวนกำร
จดักำรควำมเส่ียงของเรำซ่ึงกฎหมำยไดก้ ำหนดไวห้รือที่เรำไดเ้ป็นผูน้ ำมำใช ้

(ถ) เพื่อตรวจสอบบริกำรของเรำหรือ ธุรกิจของ CDG Code Their Dreams 

(ท) เพื่อป้องกนัและตรวจสอบกำรฉ้อโกง กิจกรรมที่ผิดกฎหมำย กำรละเวน้หรือกำรประพฤติผิด ไม่ว่ำจะเกี่ยวขอ้งกบักำร
ใชบ้ริกำรของเรำหรือกิจกรรมอื่นใดอนัเกิดจำกควำมสัมพนัธ์ของคุณกบัเรำ และไม่ว่ำจะมีควำมสงสัยในส่ิงท่ีได้
กล่ำวถึงขำ้งตน้หรือไม่ก็ตำม 

(ธ) เพื่อจดัเก็บ โฮสต์ ส ำรองขอ้มูล (ไม่ว่ำจะเพื่อกำรกูค้ืนจำกควำมเสียหำยหรือเหตุอื่นใด) ขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณ ไม่ว่ำ
จะอยู่ในหรือนอกอ ำนำจกำรพจิำรณำ 

(น) เพื่อจดักำรและ/หรือช่วยอ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ธุรกรรมเกี่ยวกบัทรัพยสิ์นของธุรกิจหรือธุรกรรมเกี่ยวกบัทรัพยสิ์น
ของธุรกิจที่มีศกัยภำพ ซ่ึงธุรกรรมดงักล่ำวเกี่ยวขอ้งกบั CDG Code Their Dreams ในฐำนะผูมี้ส่วนร่วมหรือเกี่ยวขอ้ง
กบับริษทัท่ีเกี่ยวขอ้งหรือบริษทัในเครือของ CDG Code Their Dreams ในฐำนะผูมี้ส่วนร่วมเท่ำนั้น หรือเกี่ยวขอ้งกบั 
CDG Code Their Dreams และ/หรือบริษทัหรือบริษทัในเครือที่เกี่ยวขอ้งของ CDG Code Their Dreams อยำ่งน้อยหน่ึง
แห่งในฐำนะผูมี้ส่วนร่วม และอำจมีองคก์รภำยนอกที่เป็นผูมี้ส่วนร่วมในธุรกรรมดงักล่ำว "ธุรกรรมเกี่ยวกบัทรัพยสิ์น
ของธุรกิจ" หมำยถึง กำรซ้ือ ขำย ให้เช่ำ ควบรวม กำรควบ หรือกำรซ้ือกิจกำรอืน่ใด กำรจ ำหน่ำยจ่ำยโอนหรือกำรให้
เงินทุนแก่องคก์รหรือส่วนหน่ึงส่วนใดขององคก์รหรือธุรกิจหรือทรัพยสิ์นอื่นใดขององคก์ร และ/หรือ 

(บ) วตัถุประสงคอ์ื่นใดที่เรำไดแ้จง้แก่คุณ ณ เวลำที่ไดร้ับควำมยินยอมจำกคุณ 

(รวมเรียกว่ำ “วตัถุประสงค”์) 
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9.2 เน่ืองจำกวตัถุประสงคท์ี่เรำจะเก็บรวบรวม ใช ้ เปิดเผย และ/หรือด ำเนินกำรขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณข้ึนอยู่กบั
สถำนกำรณ์เฉพำะหน้ำ วตัถุประสงคด์งักล่ำวอำจไม่ปรำกฎในขำ้งตน้ อย่ำงไรก็ตำม เรำจะแจง้ให้คุณทรำบถึง
วตัถุประสงคด์งักล่ำว ณ เวลำที่ขอรับควำมยินยอมจำกคุณ เวน้แต่กำรด ำเนินกำรขอ้มูลที่เกี่ยวขอ้งโดยไม่ไดร้ับควำม
ยินยอมจำกคุณนั้นเป็นไปตำมท่ีกฎหมำยเกี่ยวกบักำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลก ำหนดไว ้

  

10.    CDG Code Their Dreams คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของลูกค้ำอย่ำงไรบำ้ง 

เรำน ำมำตรกำรดำ้นควำมปลอดภยัต่ำงๆ มำใชเ้พื่อให้แน่ใจว่ำขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณท่ีอยู่ในระบบของเรำนั้นมีควำมปลอดภยั 
ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูใ้ชจ้ะถูกเก็บไวใ้นเครือข่ำยท่ีมีควำมปลอดภยั และสำมำรถเขำ้ถึงไดโ้ดยพนกังำนจ ำนวนจ ำกดัเท่ำนั้น ซ่ึง
จะเป็นบุคคลที่มีสิทธิพิเศษในกำรเขำ้ถึงระบบดงักล่ำว เรำจะรักษำขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณตำมกฎหมำยเกี่ยวกบักำรคุม้ครอง
ขอ้มูลส่วนบุคคลและ/หรือกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวขอ้ง ซ่ึงเรำจะท ำลำยหรือไม่ระบุช่ือขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณทนัทีท่ีมีเหตุผลอนั
เช่ือไดว้่ำ (i) วตัถุประสงคข์องกำรเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลนั้นไม่ตรงกบักำรรักษำขอ้มูลส่วนบุคคลดังกล่ำวไวอ้ีกต่อไป 
และ (ii) ไม่จ ำเป็นตอ้งรักษำขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่ำวเพื่อวตัถุประสงคท์ำงกฎหมำยหรือธุรกิจอีกต่อไป หำกคุณหยุดกำรใชง้ำน
ไซต์ หรือสิทธิกำรใชง้ำนไซต์และ/หรือบริกำรของคุณส้ินสุดลง เรำอำจจดัเก็บ ใช ้ และ/หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลต่อไปได้
ตำมกฎหมำยเกี่ยวกบักำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลและขอ้ผูกพนัของเรำภำยใตก้ฎหมำยเกี่ยวกบักำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลน้ี 
ภำยใตก้ฎหมำยที่บังคบัใช ้เรำอำจท ำลำยขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณอย่ำงปลอดภยัโดยไม่ตอ้งแจง้ให้ทรำบล่วงหน้ำ 

  

11.    CDG Code Their Dreams  เปิดเผยขอ้มูลที่รวบรวมจำกผูเ้ยี่ยมชมให้แก่บุคคลภำยนอกหรือไม่ 

11.1  ในกำรด ำเนินธุรกิจของเรำ เรำอำจจ ำเป็นตอ้งเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่ผูใ้ห้บริกำรซ่ึงเป็นบุคคลภำยนอก 
ตวัแทน และ/หรือบริษทัในเครือ หรือบริษทัท่ีเกี่ยวขอ้งของเรำ และ/หรือบุคคลที่สำมอื่นๆ ไม่ว่ำจะมีสถำนที่ตั้งอยู่ใน
ประเทศหรือนอกประเทศ เพื่อวตัถุประสงคด์งัที่ระบุขำ้งตน้อย่ำงน้อยหน่ึงวตัถุประสงค ์ ผูใ้ห้บริกำรซ่ึงเป็น
บุคคลภำยนอก ตวัแทน และ/หรือบริษทัในเครือ หรือบริษทัท่ีเกี่ยวขอ้งของเรำ และ/หรือบุคคลภำยนอกอื่นๆ ดงักล่ำว
นั้นอำจด ำเนินกำรขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณในนำมของเรำหรือในลกัษณะอื่นใดเพื่อวตัถุประสงคด์งัที่ระบุขำ้งตน้อย่ำง
น้อยหน่ึงวตัถุประสงค ์บุคคลภำยนอกดงักล่ำวรวมถึงแต่ไม่จ ำกดัเพียง: 

(ก) บริษทัในเครือ บริษทัในกลุ่มและบริษทัท่ีเกี่ยวขอ้งของเรำ 

(ข) ผูร้ับจำ้ง ตวัแทน ผูใ้ห้บริกำร และบุคคลภำยนอกอื่นๆ ท่ีเรำใชเ้พื่อสนบัสนุนธุรกิจของเรำ บุคคลเหล่ำน้ีรวมถึงแต่ไม่
จ ำกดัเพียง ผูใ้ห้บริกำรดำ้นกำรบริหำรจดักำรหรือดำ้นอื่นๆ อนัไดแ้ก่ บริษทัรับส่งจดหมำย บริษทัท่ีให้บริกำรดำ้น
โทรคมนำคม บริษทัท่ีให้บริกำรดำ้นเทคโนโลยีสำรสนเทศ และศนูยข์อ้มูล  

(ค) ผูซ้ื้อ ผูร้ับโอนหรือผูสื้บต ำแหน่งในกรณีควบรวมกิจกำร ถอนทุน ปรับโครงสร้ำง จดัระเบียบองคก์รใหม่ เลิกกิจกำร 
หรือกำรขำยหรือโอนสินทรัพยบ์ำงส่วนหรือทั้งหมดของ CDG Code Their Dreams ไม่ว่ำจะเป็นกำรด ำเนินงำน
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ต่อเน่ืองหรือเป็นส่วนหน่ึงของกำรลม้ละลำย กำรเลิกกิจกำรทั้งหมด หรือกำรด ำเนินกำรที่คลำ้ยกนั ซ่ึงขอ้มูลส่วนบุคคล
เกี่ยวกบัผูใ้ชบ้ริกำรของเรำที่ CDG Code Their Dreams ถือครองอยูเ่ป็นส่วนหน่ึงของสินทรัพยท์ี่ถ่ำยโอนไป และ/หรือ 

(ง) บุคคลภำยนอกที่เรำไดเ้ปิดเผยขอ้มูลให้เพื่อวตัถุประสงคอ์ย่ำงน้อยหน่ึงวตัถุประสงค ์ และบุคคลภำยนอกดงักล่ำวอำจ
เก็บรวบรวมและประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวตัถุประสงคอ์ย่ำงน้อยหน่ึงวตัถุประสงค์ 

  

11.2 เรำอำจจ ำเป็นตอ้งแบ่งปันขอ้มูลเชิงสถิติและประชำกรศำสตร์เกี่ยวกบัผูใ้ชแ้ละกำรใชบ้ริกำรของผูใ้ช้ของเรำให้แก่ผู ้
จดัหำโฆษณำและกำรเขียนโปรแกรม ขอ้มูลน้ีจะไม่รวมขอ้มูลใดๆ ที่อำจน ำไปใชเ้พื่อระบุตวัตนของคุณโดยเฉพำะ 
หรือเพื่อคน้ขอ้มูลส่วนบุคคลเกี่ยวกบัตวัคุณ 

11.3 เพื่อหลีกเลี่ยงขอ้สงสัย ในกรณีที่กฎหมำยเกี่ยวกบักำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลหรือกฎหมำยที่เกี่ยวขอ้งอื่นๆ อนุญำต
ให้องคก์ร เช่นองคก์รของเรำ เก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณโดยไม่ตอ้งรับควำมยินยอมจำกคุณ 
ให้น ำกำรอนุญำตโดยกฎหมำยขำ้งตน้มำใชบ้งัคบัต่อไป 

11.4 บุคคลภำยนอกอำจปิดกั้นหรือเขำ้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีส่งต่อไปยงัหรืออยู่ในไซต์อย่ำงผิดกฎหมำย เทคโนโลยีอำจ
ท ำงำนผิดปกติหรือไม่ท ำงำนตำมที่คำดหวงั หรือบุคคลใดอำจเขำ้ถึง ใชข้อ้มูลอย่ำงไม่เหมำะสม หรือใชข้อ้มูลในทำงที่
ผิด โดยท่ีไม่ได้มีสำเหตุมำจำกเรำ ถึงกระนั้นก็ตำม เรำจะใชม้ำตรกำรดำ้นควำมปลอดภยัที่สมเหตุสมผลเพื่อคุม้ครอง
ขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณตำมที่ก ำหนดไวภ้ำยใตก้ฎหมำยเกี่ยวกบักำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล อย่ำงไรก็ดี เรำไม่
สำมำรถรับประกนัถึงควำมปลอดภยัไดโ้ดยส้ินเชิงในกรณีท่ีมิอำจหลีกเลี่ยงได ้ เช่นว่ำแต่ไม่จ ำกดัเพียง เม่ือกำรเปิดเผย
ขอ้มูลโดยไม่ไดร้ับอนุญำตเกิดจำกกำรเจำะขอ้มูลที่ประสงคร์้ำยที่มีควำมซับซ้อนโดยผูท้ี่ไม่พอใจ โดยที่ไม่ได้มีสำเหตุ
มำจำกเรำ 

  

  

12.    ขอ้มูลที่รวบรวมโดยบุคคลภำยนอก 

12.1 ไซต์ของเรำใช ้ Google Analytics ซ่ึงเป็นบริกำรวิเครำะห์เวบ็ท่ีให้บริกำรโดย Google, Inc. (“Google”) Google 

Analytics ใชคุ้กกี้  ซ่ึงเป็นไฟลข์อ้ควำมที่เก็บไวใ้นคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อช่วยเวบ็ไซต์วิเครำะห์วิธีกำรใชง้ำนของผูใ้ช ้
ขอ้มูลท่ีคุกกี้สร้ำงข้ึนเกี่ยวกบักำรใชง้ำนเวบ็ไซต์ (รวมถึงท่ีอยู่ IP ของคุณ) จะถูกส่งและจดัเก็บบนเซิร์ฟเวอร์โดย 
Google ในประเทศสหรัฐอเมริกำ Google จะใชข้อ้มูลน้ีเพื่อประเมินกำรใชง้ำนเวบ็ไซต์ รวบรวมรำยงำนเกี่ยวกบั
กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนในเวบ็ไซต์ส ำหรับผูใ้ห้บริกำรเวบ็ไซต์ และให้บริกำรดำ้นอื่นๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งกบักิจกรรมของเวบ็ไซต์
และกำรใชง้ำนอินเทอร์เน็ต Google ยงัอำจส่งขอ้มูลน้ีให้แก่บุคคลภำยนอกตำมที่กฎหมำยไดก้ ำหนดไว ้ หรือเม่ือ
บุคคลภำยนอกดงักล่ำวด ำเนินกำรประมวลผลขอ้มูลในนำมของ Google Google จะไม่เช่ือมโยงที่อยู่ IP ของคุณกบั
ขอ้มูลอื่นที่ Google เก็บรักษำไว ้
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12.2 เรำและบุคคลภำยนอก อำจให้บริกำรดำวน์โหลดแอปพลิเคชัน่ซอฟต์แวร์ในบำงครำวเพื่อให้คุณสำมำรถใชบ้ริกำรหรือ
ใชง้ำนผ่ำนบริกำร แอปพลิเคชัน่เหล่ำน้ีอำจเขำ้ถึงโดยแยกกนั และอนุญำตให้บุคคลภำยนอกเรียกดูขอ้มูลท่ีระบุตวัตน
ของคุณ ไดแ้ก่ ช่ือ ID ผูใ้ช ้และที่อยู ่IP ของคอมพิวเตอร์ของคุณ หรือขอ้มูลอื่นใด เช่น คุกกี้  ท่ีคุณอำจไดติ้ดตั้งไวก้่อน
หน้ำน้ี หรือท่ีแอปพลิเคชัน่หรือเวบ็ไซต์ของบุคคลภำยนอกไดติ้ดตั้งไวใ้ห้แก่คุณ นอกจำกน้ี แอปพลิเคชัน่เหล่ำน้ีอำจ
ขอให้คุณให้ขอ้มูลเพิ่มเติมแก่บุคคลภำยนอกโดยตรง ผลิตภณัฑ์หรือบริกำรของบุคคลภำยนอกที่จดัหำมำผ่ำน
แอปพลิเคชัน่เหล่ำน้ีไม่ใช่ผลิตภณัฑ์หรือบริกำรของ CDG Code Their Dreams หรือ CDG Code Their Dreams ไม่ได้
เป็นผูค้วบคุม ขอแนะน ำให้อ่ำนขอ้ก ำหนดและนโยบำยอื่นๆ ท่ีเผยแพร่โดยบุคคลภำยนอกดงักล่ำวบนเวบ็ไซต์เหล่ำนั้น
หรือเวบ็ไซต์อื่นๆ 

  

13. กำรปฏิเสธควำมรับผิดชอบเกี่ยวกบัควำมปลอดภยัและไซต์ของบุคคลภำยนอก 

  

13.1 เรำไม่รับประกนัว่ำขอ้มูลส่วนบุคคลและ/หรือขอ้มูลอื่นที่คุณให้แก่ไซต์ของบุคคลภำยนอกจะมีควำมปลอดภยั เรำน ำ
มำตรกำรดำ้นควำมปลอดภยัต่ำงๆ มำใชเ้พื่อรักษำควำมปลอดภยัให้กบัขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณซ่ึงอยู่ในควำม
ครอบครองหรือควบคุมของเรำ ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูใ้ชจ้ะถูกเก็บไวใ้นเครือข่ำยที่มีควำมปลอดภยั และสำมำรถ
เขำ้ถึงไดโ้ดยพนกังำนจ ำนวนจ ำกดัเท่ำนั้น ซ่ึงจะเป็นบุคคลท่ีมีสิทธิพิเศษในกำรเขำ้ถึงระบบดงักล่ำว และตอ้งปกป้อง
ขอ้มูลส่วนบุคคลที่เป็นควำมลบั เม่ือคุณส่งค ำสั่งซ้ือหรือเขำ้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณ เรำขอเสนอให้ใชเ้ซิร์ฟเวอร์ท่ี
มีควำมปลอดภยั ขอ้มูลส่วนบุคคลหรือขอ้มูลท่ีละเอียดอ่อนทั้งหมดท่ีคุณให้นั้นจะถูกน ำไปเขำ้รหัสไวใ้นฐำนขอ้มูล
ของเรำเพื่อให้เขำ้ถึงไดเ้ฉพำะตำมท่ีระบุขำ้งตน้เท่ำนั้น 

  

13.2 ดว้ยควำมพยำยำมที่จะเพิ่มประโยชน์ให้แก่คุณ เรำอำจเลือกเวบ็ไซต์ของบุคคลภำยนอกต่ำงๆ ท่ีจะเช่ือมโยงหรือติดตั้ง
ภำยในไซต์ เรำยงัอำจเขำ้ร่วมในกำรพฒันำแบรนด์ร่วมหรือสรำ้งควำมสัมพนัธ์อื่นใด เพื่อน ำเสนอธุรกรรมอีคอมเมิร์ซ 
และ/หรือบริกำรและคุณลกัษณะอื่นๆ แก่ผูเ้ขำ้ชม ไซต์ที่เช่ือมโยงเหล่ำน้ีจะมีนโยบำยควำมเป็นส่วนตวัและกำรจดักำร
ดำ้นควำมปลอดภยัแยกต่ำงหำกแบบอิสระ แมว้่ำบุคคลภำยนอกจะมีควำมเกี่ยวขอ้งกบัเรำ แต่เรำไม่มีสิทธิในกำร
ควบคุมไซต์ท่ีเช่ือมโยงเหล่ำน้ีได ้ เน่ืองจำกแต่ละไซต์จะมีขอ้ปฏิบติัดำ้นควำมเป็นส่วนตวัและกำรเก็บรวบรวมขอ้มูล
แยกต่ำงหำกเป็นอิสระจำกเรำ ขอ้มูลท่ีรวบรวมข้ึนจำกหุ้นส่วนท่ีมีแบรนด์ร่วมกบัเรำหรือเวบ็ไซต์ของบุคคลภำยนอก 
(แมว้่ำจะน ำเสนอในหรือผ่ำนเวบ็ไซต์ของเรำ) อำจไม่ไดร้ับมำจำกเรำ 

  

13.3 ดงันั้นเรำจึงไม่ตอ้งรับผิดชอบหรือรับผิดในเน้ือหำ กำรจดักำรดำ้นควำมปลอดภยั (หรือกำรไม่ไดร้ับควำมปลอดภยั) 
และกิจกรรมต่ำงๆ ของไซต์ท่ีเช่ือมโยงเหล่ำน้ี ไซต์ท่ีเช่ือมโยงเหล่ำน้ีมีไวเ้พื่อควำมสะดวกของคุณ และให้คุณเขำ้ใช้
งำนดว้ยควำมรับผิดชอบของคุณเอง อย่ำงไรก็ตำม เรำตอ้งกำรปกป้องควำมสมบูรณ์ของไซต์และลิงก์ที่อยู่ในแต่ละ
ไซต์ของเรำ และรับฟังขอ้คิดเห็นเกี่ยวกบัไซต์ท่ีเช่ือมโยงเหล่ำน้ี (รวมถึงแต่ไม่จ ำกดัเพียง หำกลิงก์เฉพำะไม่ท ำงำน) 
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14.    สิทธิที่เก่ียวกับข้อมูลของท่าน 

14.1 ท่ำนสำมำรถใชสิ้ทธิที่เกี่ยวกบัขอ้มูลของท่ำนโดยใช้ควำมเป็นของเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนตำมที่บริษทัฯ แจง้ท่ำน
ไวใ้นหนงัสือฉบบัน้ี 

14.1.1. สิทธิขอเขำ้ถึงและขอรับส ำเนำขอ้มูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวขอ้งกบัตนซ่ึงอยู่ในควำมรับผิดชอบของผูค้วบคุมขอ้มูลส่วน
บุคคล หรือขอให้เปิดเผยถึงกำรได้มำซ่ึงขอ้มูลส่วนบุคคลดังกล่ำวที่ตนไม่ไดใ้ห้ควำมยินยอม 

14.1.2. สิทธิขอรับขอ้มูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวขอ้งกับตนจำกผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลได ้ในกรณีที่ผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลได้
ท ำให้ขอ้มูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบท่ีสำมำรถอ่ำนหรือใชง้ำนโดยทัว่ไปไดด้ว้ยเคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ที่ท ำงำนไดโ้ดย
อตัโนมติัและสำมำรถใชห้รือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลไดด้ว้ยวิธีกำรอตัโนมติั รวมทั้งมีสิทธิ ขอให้ผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลส่ง
หรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่ำวไปยงัผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลอื่นเม่ือสำมำรถท ำไดด้ว้ยวิธีกำรอตัโนมติั หรือ ไป
ยงัผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลอื่นโดยตรง เวน้แต่โดยสภำพทำงเทคนิคไม่สำมำรถท ำได้ 

14.1.3. สิทธิคดัคำ้นกำรเก็บรวบรวม  ใช ้ หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกบัตน 

14.1.4. สิทธิขอให้ผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลด ำเนินกำรลบ หรือท ำลำย  หรือท ำให้ขอ้มูลส่วนบุคคลเป็นขอ้มูลที่ไม่สำมำรถ
ระบุตวับุคคลที่เป็นเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคลได้ 

14.1.5. สิทธิขอให้ผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลระงบักำรใชข้อ้มูลส่วนบุคคล  

14.1.6. สิทธิขอให้ด ำเนินกำรแกไ้ขขอ้มูลที่ไม่ถูกตอ้งหรือไม่สมบูรณ์ และท ำให้ขอ้มูลเป็นปัจจุบนั 

14.1.7. สิทธิในกำรขอถอนควำมยินยอม ซ่ึงท่ำนสำมำรถใชสิ้ทธิของเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคลจะถอนควำมยินยอมเม่ือใดก็ได้ 
โดยท่ำนสำมำรถแจง้มำยงัสถำนท่ีติดต่อ หรือวิธีกำรติดต่อท่ีบริษทัฯ แจง้ท่ำนไวใ้นหนงัสือฉบบัน้ี’ โดยทำงบริษทัจะด ำเนินกำร
ท ำลำยขอ้มูลส่วนบุคคลภำยใน 1 ปี หลงัจำกไดร้ับค ำร้องขอ 

14.2.  เรำสงวนสิทธ์ิที่จะปฏิเสธกำรแกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณตำมข้อก ำหนดที่ระบุไวใ้นกฎหมำยเกี่ยวกบักำรคุม้ครอง
ขอ้มูลส่วนบุคคล ซ่ึงขอ้ก ำหนดระบุและ/หรือให้สิทธิองคก์รที่จะปฏิเสธกำรแกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคลในสถำนกำรณ์ที่ระบุไว้ 

  

15.    มีค ำถำม ขอ้กงัวล หรือค ำร้องเรียนใช่หรือไม่ โปรดติดต่อเรำ 

15.1 หำกคุณมีค ำถำมหรือขอ้กังวลเกี่ยวกบัขอ้ปฏิบติัว่ำดว้ยควำมเป็นส่วนตวัของเรำ หรือเกี่ยวกบักำรจดักำรบริกำร โปรด
ติดต่อเรำทนัทีท่ี: dpo@cdg.co.th  

15.2 ในกรณีที่คุณใชอ้ีเมลหรือจดหมำยเพื่อส่งค ำร้องเรียนของคุณ โปรดระบุท่ีส่วนหัวเร่ืองว่ำเป็นค ำร้องเรียนเกี่ยวกบั
กฎหมำยคุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคล ซ่ึงจะช่วยให้เรำด ำเนินกำรค ำร้องเรียนของคุณโดยเร่งด่วนไดโ้ดยส่งต่อไปยงั
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เจำ้หน้ำที่ท่ีเกี่ยวขอ้งในองคก์รของเรำเพื่อด ำเนินกำรต่อไป ตวัอย่ำงเช่น คุณอำจแทรกขอ้ควำมในส่วนหัวเร่ืองว่ำ “ค ำ
ร้องเรียนเกี่ยวกบัควำมเป็นส่วนตวั” 

  

16.    ขอ้ก ำหนดและเง่ือนไข 

 โปรดอ่ำนเง่ือนไขกำรให้กำรบริกำรที่ระบุถึงกำรใชง้ำน กำรปฏิเสธควำมรับผิดชอบ และขอ้จ ำกดักำรรับผิดที่ควบคุมกำรใช้งำน
ไซต์และบริกำร รวมถึงนโยบำยที่เกี่ยวขอ้งอื่นๆ 


