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1. รายละเอยีดวธิตีดิต่อของเรา 

นโยบายความเป็นส่วนตวั (“นโยบาย”) นีอ้อกใหใ้นนามของ Wacom Singapore Pte. Ltd. , #12-09 

Suntec Tower Five, 5 Temasek Boulevard, Singapore 038985. 

  

หากคุณมคี าถาม ความเห็น 

หรอืขอ้สงสยัเกีย่วกบันโยบายนีห้รอืการใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของคุณหรอืขอ้มูลส่วนบุคคลของเรา 

(ต่อไปนีจ้ะเรยีกว่า “ขอ้มูลส่วนบุคคล”) โปรดส่งมาทีp่rivacy-wsp@wacom.com 

  

หรอืส่งจดหมายมาตามทีอ่ยู่นี ้

Wacom Singapore Pte. Ltd. 

Attention:  Privacy#12-09 Suntec Tower Five, 5 Temasek Boulevard, Singapore 038985 

 [กลบัไปดา้นบน] 

mailto:privacy-wsp@wacom.com
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2. เกีย่วกบั Wacom 

Wacom (หมายรวมทัง้ “Wacom”, “เรา”,“พวกเรา” หรอื “ของเรา”) 

เป็นผูจ้ าหน่ายแท็บเล็ตพรอ้มปากกา หนา้จอปากกาอนิเตอรแ์อคทฟี เทคโนโลยอีนิเทอรเ์ฟซดจิทิลั 

พืน้ทีเ่ก็บขอ้มูลบนคลาวด ์และแอปพลเิคชนัซอฟตแ์วรแ์กลู่กคา้ เรายงัมอบค าแนะน า บรกิาร 

และการสนับสนุนเกีย่วกบัผลติภณัฑนี์อ้กีดว้ย Wacom 

เคารพความเป็นส่วนตวัของคุณและรบัผดิชอบในการคุม้ครองความเป็นส่วนตวัคุณอย่างเครง่ครดั  

  

รายชือ่บรษิทัย่อยและบรษิทัในเครอืภายใตก้ารควบคุมของเรา (ต่อไปนีจ้ะเรยีกว่า “บรษิทัในเครอื” 

ของเรา) สามารถอ่านไดจ้าก ทีน่ี่ เราและบรษิทัในเครอืของเราใชช้ ือ่เดยีวกนัว่า “Wacom Group”    

  [กลบัไปดา้นบน] 

3. ขอบเขตนโยบายความเป็นสว่นตวัฉบบันี ้

นโยบายฉบบันีข้องเราถอืเป็นแนวทางในการใชข้อ้มูลเกีย่วกบัคุณ เมือ่คุณท าสิง่ต่อไปนี:้ 

  

-           ใชเ้ว็บไซตข์องเรา ซึง่รวมถงึเว็บไซตนี์ ้(ต่อไปนีจ้ะเรยีกว่า “เว็บไซต”์) 

-           ใชแ้อปพลเิคชนั มือถอืของเรา (ต่อไปนีจ้ะเรยีกว่า “แอป”) รวมถงึแอป Inkspace, Bamboo 

Paper, Bamboo Note, Wacom Ink Note และ Sign Pro PDF 

-           ใชซ้อฟตแ์วรแ์ละผลติภณัฑอ์ืน่ๆ ของเรา 

-           ตดิต่อกบัเราผ่านทางเว็บไซต ์โทรศพัท ์อเีมล แชทสด 

แสดงตวัตนในโซเชยีลมเีดยีบนแพลตฟอรม์ต่างๆ เชน่ Facebook และ Twitter, โทรสาร, ไปรษณีย,์ 

ผูจ้ดัส่งเอกสาร หรอืการตดิต่อแบบเห็นตวัจรงิ 

  

การใชง้านและการโตต้อบเหล่านีจ้ะเรยีกรวมกนัว่า "บรกิาร" ของเรา 

  

ถงึแมว้่าเราอาจเชือ่มโยงกบัเว็บไซต ์ซอฟตแ์วร ์หรอืบรกิารอืน่ๆ ของบุคคลทีส่าม 

แต่นโยบายนีจ้ะมผีลบงัคบัใชก้บับรกิารของเราแต่เพยีงฝ่ายเดยีวเท่าน้ัน 

โปรดศกึษานโยบายความเป็นส่วนตวัไดบ้นเว็บไซต ์ซอฟตแ์วรห์รอืบรกิารของบุคคลทีส่าม 

เพือ่ใหเ้ขา้ใจว่าบุคคลทีส่ามใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไร 

  

https://www.wacom.com/about-wacom
https://www.wacom.com/websites
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เราขอแนะน าใหคุ้ณอ่านนโยบายนีอ้ย่างละเอยีดเพือ่ใหเ้ขา้ใจนโยบายและแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัขอ้มูลของคุ

ณ รวมไปถงึวธิดี าเนินงานของเราเมือ่คุณเลอืกใชบ้รกิารเรา เราจะถอืวา่เมือ่คุณใชบ้รกิารของเรา 

น่ันหมายความว่าคุณไดย้อมรบัและยนิยอมใหใ้ชข้อ้มูลของคุณตามทีอ่ธบิายไวใ้นทีนี่แ้ลว้ 

  

เราใชน้โยบายความเป็นส่วนตวัของผูส้มคัรงานแยกจากกนักบันโยบายความเป็นส่วนตวัของพนักงานขอ

งเรา 

  [กลบัไปดา้นบน] 

4. สรุปวตัถปุระสงคข์องการรวบรวมขอ้มูล และวธิใีชข้อ้มูลส่วนบุคคลของคณุ 

ตารางดา้นล่างเป็นการสรุปวตัถุประสงคก์ารรวบรวม และแนวทางใชแ้ละแบ่งปันขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณ 

หากคุณไม่ยนิยอมใหข้อ้มูลส่วนบุคคลแกเ่รา 

คุณจะไม่สามารถใชป้ระโยชนจ์ากบรกิารของเราหรอืฟีเจอรบ์รกิารบางฟีเจอรข์องเราได ้

นอกจากนีแ้มว้่าเราจะแบ่งปันขอ้มูลของคุณตามทีอ่ธบิายไวด้า้นล่าง 

แต่เราจะไม่ขายหรอืน าขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณไปใหบุ้คคลทีส่ามเชา่ต่อแต่อย่างใด 

  

ส าหรบัเนือ้หาทีแ่สดงไวใ้นตารางนี ้เราไดม้กีารอธบิายรายละเอยีดเพิม่เตมิไวด้ว้ย 

หลงัจากอ่านขอ้มูลดา้นล่างแลว้ หากมขีอ้สงสยัประการใด เรายนิดอีธบิายเพิม่เตมิ 

โดยขอใหส้่งค าถามไปยงัทีอ่ยู่ตามส่วนที ่1 ของนโยบายฉบบันี ้

  

ขอ้มูลทีเ่รา

รวบรวม 

วตัถุประสงคก์ารรวบรวมและแนว

ทางการใช ้

บุคคลทีส่ามทีไ่ดร้บัขอ้มูล 

ขอ้มูลผูใ้ช ้

  

(1) 

เพือ่มอบผลติภณัฑแ์ละบรกิารของเรา 

(2) 

เพือ่สือ่สารเกีย่วกบัผลติภณัฑแ์ละบรกิ

ารของเราใหคุ้ณทราบ 

(3) 

เพือ่ยนืยนัตวัตนคุณและปรบัเนือ้หาให ้

ตรงตามความตอ้งการของคุณ 

(4) เพือ่ปรบัปรุงผลติภณัฑเ์ดมิ 

และสรา้งผลติภณัฑใ์หม่ 

(ก) ผูใ้หบ้รกิารของเรา ไดแ้ก ่

ผูใ้หบ้รกิารการวเิคราะห ์

เพือ่ชว่ยเราส่งมอบและปรบัปรุงบรกิาร 

(ข) บรษิทัในเครอืของเรา 
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(5) เพือ่งานดา้นบญัชภีายใน 

ความปลอดภยั 

และวตัถุประสงคข์องการด าเนินธรุกจิ 

(6) เพือ่วตัถุประสงคอ์ืน่ๆ 

ตามทีก่ฎหมายก าหนด 

ขอ้มูลตดิต่อ

บญัชธีรุกจิ  

(1) 

เพือ่มอบผลติภณัฑแ์ละบรกิารของเรา 

(2) 

เพือ่สือ่สารเกีย่วกบัผลติภณัฑแ์ละบรกิ

ารของเราใหคุ้ณทราบ 

(3) 

เพือ่ยนืยนัตวัตนคุณและปรบัเนือ้หาให ้

ตรงตามความตอ้งการของคุณ 

(4) เพือ่ปรบัปรุงผลติภณัฑเ์ดมิ 

และสรา้งผลติภณัฑใ์หม่ 

(5) เพือ่งานดา้นบญัชภีายใน 

ความปลอดภยั 

และวตัถุประสงคข์องการด าเนินธรุกจิ 

(6) เพือ่วตัถุประสงคอ์ืน่ๆ 

ตามทีก่ฎหมายก าหนด 

(ก) ผูใ้หบ้รกิารของเรา ไดแ้ก ่

ผูใ้หบ้รกิารการวเิคราะห ์

เพือ่ชว่ยเราส่งมอบและปรบัปรุงบรกิาร 

(ข) 

กบัพนัธมติรธรุกจิและผูค้า้ปลกีเพือ่สนับสนุ

นวตัถุประสงคท์างการตลาดของเรา 

(ข) บรษิทัในเครอืของเรา 

ขอ้มูลใชง้าน 

  

(1) เพือ่ปรบัปรุงผลติภณัฑเ์ดมิ 

และสรา้งผลติภณัฑใ์หม่ 

(2) 

เพือ่การโฆษณาทีต่รงตามเป้าหมาย 

(3) 

เพือ่ใหเ้ขา้ใจมากขึน้ว่าลูกคา้ใชบ้รกิาร

ของเราอย่างไร 

(4) เพือ่งานดา้นบญัชภีายใน 

ความปลอดภยั 

และวตัถุประสงคข์องการด าเนินธรุกจิ 

(5) เพือ่วตัถุประสงคอ์ืน่ๆ 

ตามทีก่ฎหมายก าหนด 

(ก) ผูใ้หบ้รกิารของเรา ไดแ้ก ่

ผูใ้หบ้รกิารการวเิคราะห ์

เพือ่ชว่ยเราส่งมอบและปรบัปรุงบรกิาร 

และเพือ่จดัหาโฆษณาทีต่รงเป้าหมาย 

(ข) บรษิทัในเครอืของเรา 
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ขอ้มูลโซเชยี

ลมเีดยี 

  

(1) 

เพือ่มอบผลติภณัฑแ์ละบรกิารของเรา 

(2) 

เพือ่สือ่สารเกีย่วกบัผลติภณัฑแ์ละบรกิ

ารของเราใหคุ้ณทราบ 

(3) 

เพือ่ยนืยนัตวัตนคุณและปรบัเนือ้หาให ้

ตรงตามความตอ้งการของคุณ 

(4) เพือ่ปรบัปรุงผลติภณัฑเ์ดมิ 

และสรา้งผลติภณัฑใ์หม่ 

(5) เพือ่งานดา้นบญัชภีายใน 

ความปลอดภยั 

และวตัถุประสงคข์องการด าเนินธรุกจิ 

(6) เพือ่วตัถุประสงคอ์ืน่ๆ 

ตามทีก่ฎหมายก าหนด 

(ก) ผูใ้หบ้รกิารของเรา ไดแ้ก ่

ผูใ้หบ้รกิารการวเิคราะห ์

เพือ่ชว่ยเราส่งมอบและปรบัปรุงบรกิาร 

(ข) บรษิทัในเครอืของเรา 

ขอ้มูลบุคคล

ทีส่ามอืน่ๆ 

  

(1) 

เพือ่มอบผลติภณัฑแ์ละบรกิารของเรา 

(2) 

เพือ่สือ่สารเกีย่วกบัผลติภณัฑแ์ละบรกิ

ารของเราใหคุ้ณทราบ 

(3) 

เพือ่ยนืยนัตวัตนคุณและปรบัเนือ้หาให ้

ตรงตามความตอ้งการของคุณ 

(4) เพือ่ปรบัปรุงผลติภณัฑเ์ดมิ 

และสรา้งผลติภณัฑใ์หม่ 

(5) เพือ่งานดา้นบญัชภีายใน 

ความปลอดภยั 

และวตัถุประสงคข์องการด าเนินธรุกจิ 

(6) เพือ่วตัถุประสงคอ์ืน่ๆ 

ตามทีก่ฎหมายก าหนด 

(ก) ผูใ้หบ้รกิารของเรา ไดแ้ก ่

ผูใ้หบ้รกิารการวเิคราะห ์

เพือ่ชว่ยเราส่งมอบและปรบัปรุงบรกิาร 

(ข) บรษิทัในเครอืของเรา 

  [กลบัไปดา้นบน] 
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5. ขอ้มูลทีเ่รารวบรวมมอีะไรบา้ง 

โดยทั่วไปแลว้ขอ้มูลทีเ่รารวบรวมจะประกอบดว้ยขอ้มูลสองประเภท คอื (ก) ขอ้มูลผูใ้ช ้(ข) 

ขอ้มูลการใชง้าน 

นอกจากนีเ้รายงัรวบรวมขอ้มูลบญัชธีรุกจิและขอ้มูลโซเชยีลมเีดยีจากบุคคลบางประเภทในกรณีต่อไปนี้

ดว้ย 

  

เรามวีธิรีวบรวมขอ้มูลจากคุณหลายวธิดีว้ยกนั เชน่ เมือ่คุณสรา้งบญัช ีWacom 

หรอืเขา้ถงึบรกิารของเรา ก็ถอืเป็นการใหข้อ้มูลทีร่ะบุตวัตนไดแ้กเ่รา 

เรายงัรวบรวมขอ้มูลโดยอตัโนมตัจิากการทีคุ่ณโตต้อบกบับรกิารของเรา  เรายงัอาจไดร้บัขอ้มูลของคุณ

จากแหล่งอืน่ๆ 

ไดอ้กีเชน่กนั  เราอาจรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณไดใ้นกรณีทีคุ่ณลงทะเบยีนผูใ้ชง้านหรอืเรยีนรูเ้พิ่

มเตมิเกีย่วกบัผลติภณัฑข์องเรา ขอรบัตวัอย่างหรอืการประเมนิ ใหค้วามเห็นและขอ้เสนอแนะ 

สมคัรรบัจดหมายข่าว เขา้รว่มการแข่งขนัและโปรโมช ัน่ต่างๆ 

โตต้อบกบัเราโดยใชช้อ่งทางโซเชยีลมเีดยีของเรา สัง่ซ ือ้แอป ผลติภณัฑห์รอืบรกิาร 

ขอรบัและใชบ้รกิารบ ารุงรกัษาและสนับสนุน ขอเอกสารไวทเ์ปเปอร ์

ลงทะเบยีนเขา้รว่มกจิกรรมหรอืสมัมนา 

และส่งเนือ้หาหรอืขอ้เสนอแนะ  หากคุณไม่ตอ้งการใหเ้รารวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มูลนี ้

จงอย่าใหข้อ้มูลดงักล่าว 

แต่จะท าใหคุ้ณไม่ไดร้บัประโยชนจ์ากบรกิารของเราหรอืฟีเจอรบ์างอย่างจากบรกิารของเรา 

และคุณยงัอาจไม่สามารถใชป้ระโยชนจ์ากบรกิารของเราหรอืฟีเจอรบ์างอย่างของบรกิารข

องเราได ้หากคุณเคยยนิยอมใหเ้ราเก็บรวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณ 

แต่ไดย้กเลกิความยนิยอมดงักล่าวในภายหลงั ตวัอย่างเชน่ 

สญัญาของเราก าหนดใหเ้ราตอ้งรวบรวมขอ้มูลเพือ่ด าเนินงานตามทีต่กลงไว ้

แต่คุณไม่ไดใ้หข้อ้มูลตามทีเ่รารอ้งขอไป หรอืหากคุณเคยใหไ้ว ้แต่ต่อมาไดย้กเลกิความยนิยอมไปแลว้ 

เราก็อาจไม่สามารถจดัหาสนิคา้หรอืมอบบรกิารตามทีต่กลงไวไ้ด ้

ตวัอย่างขอ้มูลทีเ่รารวบรวมโดยตรงจากคุณไดแ้ก ่ 

  

ขอ้มูลผูใ้ช ้หมายถงึการรวบรวมขอ้มูลเกีย่วกบัผูใ้ชบ้รกิาร 

ซึง่รวมถงึขอ้มูลในการตดิต่อกลบั  และยงัรวมถงึเนือ้หาของคุณทีเ่ก็บไวใ้นบรกิารของเรา เชน่ ค าขอ 

ค าถาม ความคดิเห็น หรอืการรวีวิทีคุ่ณส่งมาทีเ่ราหรอืผูอ้ืน่ทีใ่ชบ้รกิารของเรา “ขอ้มูลผูใ้ช”้ 

ยงัรวมถงึขอ้มูลทีคุ่ณใหไ้วก้บัเราเพือ่ซ ือ้สนิคา้ดว้ย เชน่ ขอ้มูลช าระเงนิ 

ขอ้มูลส่วนบุคคลทีส่ามารถระบุตวัตนได ้ขอ้มูลทีจ่ าเป็นในการช าระเงนิ (เชน่ หมายเลขบตัรเครดติ) 

และทีอ่ยู่จดัส่งสนิคา้  หากคุณตดิต่อฝ่ายสนับสนุนลูกคา้ของเรา 

ขอ้มูลผูใ้ชท้ีเ่รารวบรวมจะครอบคลุมถงึบนัทกึการสือ่สารระหว่างคุณกบัฝ่ายสนับสนุนลูกคา้ดว้ย 

ผูใ้ชอ้าจสรา้งและจดัเก็บขอ้มูลเนือ้หาของตน ซึง่รวมถงึแต่ไม่จ ากดัเพยีงขอ้ความทีเ่ขยีนดว้ยลายมอื 

การออกแบบ และกราฟิกในบรกิารของเรา และขอ้มูลเนือ้หาดงักล่าวอาจจดัเป็น "ขอ้มูลผูใ้ช"้ ไดเ้ชน่กนั 

เน่ืองจากลกัษณะของขอ้มูลเนือ้หาเป็นขอ้มูลประเภทหน่ึงทีผู่ใ้ชส้รา้งขึน้ไม่ใช ่Wacom สรา้งขึน้ดงัน้ัน 

ขอ้มูลเนือ้หาดงักล่าวอาจมขีอ้มูลส่วนบุคคลทีล่ะเอยีดอ่อนรวมอยู่ดว้ย 
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ขอ้มูลตดิต่อบญัชธุีรกจิ หมายถงึขอ้มูลตดิต่อทางธรุกจิ เชน่ ชือ่ ต าแหน่ง หนา้ที ่

ชือ่ทีใ่ชใ้นการท างาน ทีอ่ยู่ อเีมล 

และหมายเลขโทรศพัทท์ีเ่ราไดร้วบรวมจากบุคคลทีเ่ราใหบ้รกิารหรอืท างานดว้ย อนัไดแ้ก ่

ลูกคา้จรงิและลูกคา้ทีค่าดหวงั พนัธมติรและหุน้ส่วน ผูร้บัเหมา คู่คา้ และบุคคลต่างๆ ทีส่นใจ Wacom 

หรอืผลติภณัฑแ์ละบรกิารของ Wacom 

การใชง้าน Iขอ้มูล เรารวบรวมขอ้มูลการโตต้อบระหว่างคุณกบับรกิารของเราไว ้

ซึง่รวมถงึหรอือาจเกีย่วขอ้งกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณ 

ขอ้มูลนีจ้ะชว่ยใหเ้ราสามารถปรบัปรุงบรกิารและประสบการณใ์หแ้กคุ่ณ 

ดูว่าส่วนงานและฟีเจอรบ์รกิารใดของเราเป็นทีนิ่ยมบา้ง นับจ านวนเขา้ชมเพจ 

แสดงโฆษณาตามความสนใจของคุณและวเิคราะหแ์นวโนม้ จดัการเว็บไซตเ์รา 

ตดิตามรูปแบบการมสี่วนรว่มระหว่างคุณและเว็บไซตแ์ละบรกิารอืน่ๆ ของเรา เรยีนรูเ้กีย่วกบัระบบ 

เบราวเ์ซอร ์และแอปทีคุ่ณใชใ้นการโตต้อบกบับรกิารของเรา 

รวบรวมขอ้มูลดา้นประชากรศาสตรเ์กีย่วกบัฐานผูใ้ชข้องเราในภาพรวม  นอกจากนีเ้ราไดใ้ชเ้คร ือ่งมอืแล

ะวธิกีารต่างๆ ในการวเิคราะหเ์พือ่ ใหเ้ขา้ใจ มากขึน้ว่าลกูคา้ใชบ้รกิารของเราอย่างไร ซึง่ไดแ้ก ่

ความถี ่ในการใชบ้รกิาร สิง่ทีเ่กดิขึน้ในแอปพลเิคชนั ชดุการใชง้าน 

ขอ้มูลดา้นประสทิธภิาพการใชง้าน และขอ้ยกเวน้ใดๆ 

ทีเ่กดิขึน้ในซอฟตแ์วร ์และ แหล่งดาวนโ์หลด แอปพลเิคชนั 

ซึง่เราไดใ้ชคุ้กกีแ้ละเทคโนโลยทีีค่ลา้ยกนั เชน่ เว็บบคีอน 

เพือ่ชว่ยเรารวบรวมขอ้มูลนี ้ โดยรายละเอยีดการเก็บรวบรวมและประมวลผลของคุกกีข้องเราจะมกีารอธิ

บายไวใ้นประกาศคุกกีข้องเราตาม 

ลิง้คนี์ ้ และยงัมีการรวบรวมขอ้มูลบางอย่างโดยอตัโนมตัแิละจดัเก็บไวใ้นไฟลบ์นัทกึ 

ตวัอย่างของขอ้มูลมดีงันี ้

• ทีอ่ยู่โปรโตคอลอนิเทอรเ์น็ต (IP) 

• ประเภทเบราเซอร ์

• ภาษาเบราเซอร ์

• ตวัระบุอุปกรณ ์

• ประเภทอุปกรณ ์

• ผูใ้หบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ต (ISP) 

• หนา้อา้งองิ/หนา้กดออก 

• ระยะเวลาการเยีย่มชม 

• หนา้ทีเ่ขา้ชม 

• ระบบปฏบิตักิาร 

• ลงวนัที/่เวลา 

• ขอ้มูลคลกิสตรมี 

• เว็บขดัขอ้ง 

• กจิกรรมของระบบ 

• การตัง้ค่าฮารด์แวร ์

• เขตเวลา 

• วนัและเวลาทีร่อ้งขอ 

• URL อา้งองิ 

https://estore.wacom.com/th-TH/cookie-notice
https://estore.wacom.com/th-TH/cookie-notice
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เราอาจน าขอ้มูลการใชง้านทีเ่ก็บโดยอตัโนมตันีิไ้ปรวมเขา้กบัขอ้มูลส่วนอืน่ๆ 

ของคุณทีม่กีารรวบรวมไวด้ว้ยก็ได ้ หากคุณใชโ้ทรศพัทห์รอืโทรสารตดิต่อมาหาเรา 

ก็อาจมกีารบนัทกึขอ้มูลเก็บไวด้ว้ย เชน่ หมายเลขโทรศพัท ์การโอนสาย ขอ้มูลเสน้ทางของ SMS 

และประเภทของการโทร 

ขอ้มูลโซเชยีลมเีดยี.  หากคุณเลอืกทีจ่ะเขา้สู่ระบบบรกิารของเราโดยใชบ้ญัชโีซเชยีลมเีดยี 

เราจะไดร้บัช ือ่ ทีอ่ยู่อเีมล และปกตจิะรวมถงึตวัระบุโซเชยีลมเีดยีของคุณ 

(บางคร ัง้เรยีกว่าชือ่ผูใ้ชห้รอืรหสัตวัตน)  และในกรณีทีแ่พลตฟอรม์น้ันๆ อนุญาต 

ก็จะมรีูปภาพโปรไฟลแ์ละขอ้มูลทีผ่่านมาวา่คุณไดโ้ตต้อบกบัโซเชยีลมเีดยีของเราอย่างไรอกีดว้ย 

เรายงัไดต้รวจสอบโซเชยีลมเีดยีต่างๆ 

เพือ่วเิคราะหว์า่เกดิการมสี่วนรว่มกบัผลติภณัฑแ์ละบรกิารของเราอย่างไร 

โดยเฉพาะอย่างยิง่ตวัตนของเราในโซเชยีลมเีดยี 

ตามแนวทางความเป็นสว่นตวัของแพลตฟอรม์โซเชยีลมเีดยีทีเ่ราคอยตรวจสอบ 

เราอาจไดร้บัขอ้มูลสาธารณะเกีย่วกบัการโตต้อบ (เชน่ รทีวตี รโีพสต ์กดไลค ์และความคดิเห็นอืน่ๆ) 

กบัแพลตฟอรม์โซเชยีลมเีดยีของเรา ค าพูดทีก่ล่าวถงึผลติภณัฑห์รอืบรกิารของเรา 

ขอ้มูลเกีย่วกบัผูต้ดิตามโซเชยีลมเีดยีเรา 

และขอ้มูลทีส่่งถงึเราผ่านระบบขอ้ความส่วนตวัหรอืขอ้ความตอบกลบับนหนา้ฟีด 

เมือ่เราไดร้บัขอ้ความส่วนตวัหรอืขอ้ความตอบกลบัทีคุ่ณส่งมา 

เราจะน าขอ้มูลส่วนบุคคลทีอ่ยู่ในขอ้ความน้ันๆ ไปประมวลผล เชน่ 

หากคุณแจง้ว่าคุณไดร้บัผลติภณัฑเ์ราในวนัเกดิคุณ 

เราก็จะไดร้บัขอ้มูลส่วนนีแ้ละน ามาจดัเก็บลงในบนัทกึขอ้มูลโตต้อบกบัลูกคา้เรา 

นอกจากนีย้งัใชเ้คร ือ่งมอืโซเชยีลมเีดยีของบุคคลทีส่ามเพือ่ระบุนักข่าวและอนิฟลูเอ็นเซอรท์ีเ่กีย่วขอ้งกบั

ผลติภณัฑแ์ละบรกิารของเรา 

เคร ือ่งมอืเหลา่นีอ้าจใหข้อ้มูลชวีประวตัสิาธารณะเกีย่วกบันักข่าวและอนิฟลูเอ็นเซอรด์ว้ย 

เราใชข้อ้มูลนีเ้พือ่ใหอ้นิฟลเูอนเซอรน์ าขอ้มูลเกีย่วกบัผลติภณัฑแ์ละบรกิารของเราไปใชต่้อได ้

รวมถงึประเมนิผลกระทบของโปรไฟลโ์ซเชยีลมเีดยีของอนิฟลูเอ็นเซอรน้ั์นๆ 

และสือ่สารเร ือ่งผลติภณัฑข์องเรากบัอนิฟลเูอ็นเซอรร์ายดงักล่าวอกีดว้ย 

ขอ้มูลของบุคคลทีส่ามอืน่ๆ 

เราไดร้บัขอ้มูลเกีย่วกบัคุณจากบุคคลทีส่ามซึง่เป็นผูส้นับสนุนบรกิารของเรา เชน่ 

ผูป้ระมวลผลการช าระเงนิ เว็บไซตข์ายของโดยบุคคลทีส่าม 

และพนัธมติรชอ่งทางการขายของเรา  เราอาจน าขอ้มูลทีไ่ดจ้ากบุคคลทีส่ามนีไ้ปรวมกบัขอ้มูลของคุณทีเ่

ราไดร้วบรวมมาจากเว็บไซตข์องเรา  

  [กลบัไปดา้นบน] 

6. แนวทางการใชข้อ้มูลทีร่วบรวม 

เราใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของคุณตามวตัถุประสงคต่์างๆ หลายขอ้ 

ซึง่เราเชือ่วา่ตรงตามความคาดหวงัของคุณในการทีไ่ดต้ดิต่อกบัเราและใชบ้รกิารของเรา 

และ/หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วกบักบัการใชง้านโดยไม่ตอ้งไดร้บัความยนิยอมจากคุณกอ่น 
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• เพือ่ใหบ้รกิารและความชว่ยเหลอื.เราใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของคุณเพือ่มอบและบรหิารบรกิาร

ของเรา สือ่สารบรกิารของเราใหคุ้ณทราบ 

และปฏบิตัติามภาระผูกพนัในสญัญาทีเ่ราใหไ้วก้บัคุณ 

นอกจากนีแ้ลว้ยงัรวมไปถงึการใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของคุณเพือ่สนับสนุนการใชบ้รกิารของคุณ 

เพือ่ใหเ้กดิความมั่นใจในคุณภาพและความปลอดภยัของบรกิารเรา  

o เพือ่ตอบค าถาม ค าขอ หรอืการซือ้สนิคา้ 

เราใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของคุณเพือ่จดัท ารายงาน บรกิารใหค้ าปรกึษา 

บรกิารดา้นการศกึษา การฝึกอบรม การบ ารุงรกัษา การสนับสนุนทางเทคนิค 

การบรกิารลูกคา้ หรอืบรกิารสนับสนุนดา้นอืน่ๆ 

o เราใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของคุณ 

รวมถงึขอ้มูลทีเ่ก็บไวใ้นระบบของคุณเพือ่น ามาใชก้บัซอฟตแ์วรห์รอืแอปของเรา 

เราเก็บส าเนาขอ้มูลช ัว่คราวทีเ่ขา้ถงึ 

ใชห้รอืสรา้งเพือ่ด าเนินการดงักล่าวเป็นระยะเวลาตราบเท่าทีจ่ าเป็นเท่าน้ัน 

o เราอาจใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของคุณ เพือ่แจง้ใหคุ้ณทราบถงึอพัเดต ประกาศ 

และการแจง้เตอืนดา้นความปลอดภยั พรอ้มกบัขอ้ความเพือ่ชว่ยเหลอืและบรหิารจดัการ 

o เราบนัทกึเสยีงสนทนาเพือ่ขอความชว่ยเหลอืไวท้ัง้หมด 

และเก็บบนัทกึการตดิต่อระหว่างคุณและเราไว ้

เพือ่ส่งมอบและปรบัปรงุบรกิารลูกคา้ใหก้บัคุณและลูกคา้รายอืน่ๆ 

o เรายงัใชข้อ้มูลส่วนบุคคลเพือ่จดัการบญัชขีองคุณและยนืยนัตวัตนของคุณ 

o เราใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของคุณเพือ่สนับสนุนบญัชขีองคุณ 

o เราใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของคุณเพือ่งานดา้นบญัชทีีจ่ าเป็น 

o เราแจง้ขอ้มูลผลติภณัฑท์ีเ่กีย่วขอ้งบนเว็บไซตข์องเราโดยอา้งองิจากขอ้มูลส่วนบุคคลข

องคุณ 

เราอาจแจง้ใหคุ้ณทราบถงึขอ้มูลเกีย่วกบับุคคลทีส่ามและขอ้ก าหนดการใชง้านและนโย

บายความเป็นส่วนตวั เมือ่คุณตอ้งการซือ้แอปพลเิคชนับนเว็บไซตเ์รา 

o เราอาจใชข้อ้มูลของคุณเพือ่ปรบัแต่งการโตต้อบของคุณกบัเว็บไซตข์องเราและด าเนินก

ารตามวตัถุประสงคอ์ืน่ใดส าหรบัคุณทีใ่หข้อ้มูลส่วนบุคคลของคุณแกเ่รา 

(อยู่ภายใตก้ฎหมายคุม้ครองขอ้มูลทีบ่งัคบัใช)้ 

• เพือ่ เพือ่ตรวจสอบตวัตนและปรบัแต่งเนือ้หาใหต้รงความตอ้งการคุณ 

เมือ่คุณสรา้งหรอืเขา้สู่ระบบ Wacom 

เราจะใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของคุณเพือ่ใหคุ้ณเขา้สู่ระบบบรกิารได ้

โดยเราจะใชข้อ้มูลส่วนบุคคลเพือ่ยนืยนัตวัตนของคุณและจดัการการเขา้ถงึบญัช ีWacom 

ของคุณ 

บญัชนีีจ้ะชว่ยใหเ้รามวีธิตีรวจสอบตวัตนเพือ่น าไปใชด้ าเนินการตามค าขอหรอืตอบค าถามทีคุ่ณ

ส่งมา เชน่ ประมวลผลค าสัง่ซ ือ้ของคุณ ยอมรบัค าสัง่ซ ือ้และการช าระเงนิ ส่งการยนืยนั 

ออกใบแจง้หนี ้ด าเนินการตามค าขอรบัขอ้มูลผลติภณัฑข์องเรา 

ประมวลผลการดาวนโ์หลดเอกสารไวทเ์ปเปอรห์รอืการสาธติผลติภณัฑ/์การประเมนิ 

และรวมไปถงึด าเนินการตามการรอ้งขอการรบัประกนั) และถา้คุณเลอืกลงิกบ์ญัช ีWacom 

ของคุณเขา้กบับญัชโีซเชยีลมเีดยีส่วนบุคคลของคุณ 

เราก็จะใชข้อ้มูลส่วนบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบัโซเชยีลมเีดยีเดยีวกบัทีคุ่ณไดเ้ลอืกน ามาสรา้งหรอืเขา้

ถงึบญัช ีWacom ของคุณ (เชน่ Facebook, Twitter หรอื Google+) 

• สมัมนาออนไลน ์งานออนไลน ์และงานจรงิ. 

เราอาจใชข้อ้มูลของคุณเพือ่อ านวยความสะดวกการรว่มฟอรมัออนไลนข์องเรา เชน่ 
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กลุ่มตามความสนใจของผูใ้ชง้านและพืน้ทีแ่จง้ข่าวสาร 

รวมถงึอ านวยความสะดวกเพือ่เขา้รว่มงานจรงิหรอืงานออนไลน ์เชน่ สมัมนาเชงิฝึกอบรม 

หรอืประชมุ เป็นตน้ 

• ป้องกนัการใชง้านทีไ่ม่เหมาะสมหรอืผดิกฎหมาย เราใชข้อ้มูลส่วนบุคคลเพือ่คุม้ครอง 

ตรวจสอบ และป้องกนัสิง่ทีอ่าจจดัว่าเป็นการฉอ้โกง 

การใชง้านโดยไม่ไดร้บัอนุญาตหรอืผดิกฎหมายทัง้ในหรอืทีเ่กีย่วขอ้งกบับรกิารของเรา 

• เพือ่ปฏบิตัติามกฎหมาย.Wacom 

ใชแ้ละเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณเท่าทีจ่ าเป็นเพือ่ปฏบิตัติามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

การรายงานทีก่ฎหมายก าหนด หมายศาล ค าสัง่ศาล หรอืขอ้ก าหนดอืน่ๆ ตามกฎหมาย 

• เพือ่ท าการตลาดและปรบัปรุงผลติภณัฑแ์ละบรกิารของเรา 

และสรา้งผลติภณัฑแ์ละบรกิารใหม่ออกสู่ตลาด.เราจะใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของคุณตามวตั

ถุประสงคต่์อไปนี ้ 

o งานดา้นการตลาดเพือ่แจง้ใหคุ้ณทราบถงึผลติภณัฑ ์บรกิาร และงานอเีวนทข์องเรา 

o ด าเนินการส ารวจเกีย่วกบับรกิารและการใชบ้รกิารของเรา และ 

o จดัการ แข่งขนั หรอืชงิโชค เพือ่ส่งอเีมลส่งเสรมิการขาย ประมวลผลขอ้มูล แจง้ผูช้นะ 

ปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้บงัคบัในการแข่งขนั ชงิโชค และแจกรางวลั 

รวมถงึเพือ่มอบรางวลั 

• นอกจากนี ้เราอาจใชข้อ้มูลเพือ่วเิคราะห ์และด าเนินการ บ ารุงรกัษา 

และปรบัปรุงผลติภณัฑแ์ละบรกิารของเรา 

และยงัอาจน าขอ้มูลไปใชส้รา้งผลติภณัฑแ์ละบรกิารใหม่ๆ อกีดว้ย  

• วตัถุประสงคอ์ืน่ๆเราอาจใชข้อ้มูลของคุณเพือ่วตัถุประสงคท์างกฎหมาย ธรุกจิ 

หรอืการตลาดอืน่ใดทีต่รงตามนโยบายฉบบันีอ้กีดว้ย 

• แต่ไม่ใชเ่พือ่ขายหรอืใหเ้ชา่ Wacom 

ไม่น าขอ้มูลของคุณไปขายหรอืใหบุ้คคลทีส่ามเชา่ต่อแต่อย่างใด 

  [กลบัไปดา้นบน] 

7. ส่งค าขอ 

“อย่าตดิตาม”  คณุอาจปรบัการตัง้ค่าทัง้บนเว็บเบราวเ์ซอรแ์ละอุปกรณม์อืถอืของคณุ 

เพือ่ส่งค าขอ “อย่าตดิตาม” (Do Not Track - DNT) ไปยงัเว็บไซตท์ีค่ณุเขา้ชม ทาง 

Wacom 

เคารพความตอ้งการของคุณและจะไม่ตดิตามกจิกรรมของผูใ้ชเ้มือ่มกีารเปิดใชง้านสญัญาณ 

DNT แลว้  อย่างไรกต็าม ผูใ้หบ้รกิารบุคคลทีส่ามของเราอาจไม่ยนิยอมท าตามสญัญาณ 

DNT นีก้็ได ้

 [กลบัไปดา้นบน] 

8. การแบ่งปันขอ้มูลของคุณกบับุคคลทีส่าม  

 Wacom อาจเปิดเผยขอ้มูลของคุณในสถานการณต่์อไปนี ้ 
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• คู่คา้ธุรกจิ ผูค้า้ปลกี และผูร้บัเหมาชว่งต่อWacom 

อาจส่งขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณใหแ้ก่คู่คา้ธรุกจิ ผูค้า้ปลกีและผูร้บัเหมาชว่งต่อ (เชน่ 

ผูจ้ดัจ าหน่ายและผูค้า้ปลกีภายนอก คู่คา้ ซพัพลายเออร ์และผูใ้หบ้รกิารรายอืน่ๆ) 

ซึง่อาจใชข้อ้มูลดงักล่าวเพือ่รบัค าสัง่ซ ือ้ผลติภณัฑ ์ด าเนินการช าระเงนิ 

พฒันาและปรบัปรุงผลติภณัฑ ์แจง้ค าสัง่ซ ือ้ใหคุ้ณทราบ หรอืแจง้เร ือ่งเกีย่วกบัประสทิธภิาพ 

การด าเนินการ และความชว่ยเหลอืดา้นบรกิารหรอืโซลูชนั 

ใหบ้รกิารดา้นการตลาดหรอืการใหค้ าปรกึษา ประสานงานตามทีร่อ้งขอ หรอืด าเนินการใดๆ 

ตามความเหมาะสมของธรุกจิทีถู่กตอ้งตามกฎหมาย นอกจากนี ้

เราอาจเปิดเผยขอ้มูลส่วนบคุคลใหก้บัผูใ้หบ้รกิารทีเ่ป็นผูจ้ดัหรอือ านวยความสะดวกการจดัฝึกอ

บรม สมัมนา และสมัมนาในรูปแบบออนไลน ์บรกิารส่งอเีมลและผูใ้หบ้รกิารเทคโนโลยอีืน่ๆ 

รวมถงึบุคคลทีส่ามทีด่ าเนินการดา้นส่งมอบเอกสารการตลาด บรกิารสนับสนุนเชงิเทคนิค 

หรอืผลติภณัฑ ์บรกิาร 

หรอืขอ้มูลอืน่ๆ  และเรายงัส่งขอ้มูลใหก้บับุคคลทีส่ามซึง่เป็นผูป้ระมวลผลการช าระเงนิของเราอกี

ดว้ย 

  

การเปิดเผยขอ้มูลใหแ้กผู่ใ้หบ้รกิารทีเ่ป็นบุคคลทีส่ามซึง่เป็นผูป้ระมวลผลของเราจะเป็นไปตามกฎ

หมายคุม้ครองขอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้ง  โดยผูป้ระมวลผลบุคคลทีส่ามเหลา่นีไ้ดร้บัอนุญาตใหใ้ชข้อ้มูลข

องคุณเท่าทีจ่ าเป็นเพือ่ใหบ้รกิารทีเ่กีย่วขอ้งเท่าน้ัน  เราอาจแบ่งปันขอ้มูลของคุณตามทีคุ่ณรอ้งข

อ หรอืตามทีคุ่ณไดเ้ลอืกไวก้บั (1) พนัธมิตรทางธรุกจิ ผูค้า้ปลกี 

และผูจ้ าหน่ายซอฟตแ์วรอ์สิระทีคุ่ณไดซ้ ือ้ผลติภณัฑห์รอืบรกิาร 

หรอืใหส้ทิธิก์ารใชง้านแอปพลเิคชนับนมอืถอื ซอฟตแ์วร ์

หรอืบรกิารซอฟตแ์วรบ์นเว็บไซตข์องเรา; (2) ผูใ้หบ้รกิารเครอืข่ายโซเชยีลมเีดยี (เชน่ 

YouTube, Facebook, Twitter, Tumblr, Pinterest, LinkedIn และ Instagram) 

ทีคุ่ณโพสตข์อ้ความ หรอื (3) 

ผูด้ าเนินการของผูใ้หบ้รกิารดา้นการสือ่สารหรอืพืน้ทีเ่ก็บขอ้มูลทีเ่ป็นบุคคลทีส่าม 

ซึง่คุณไดส้่งเนือ้หาไปใหโ้ดยใชก้ารส่งอเีมล พืน้ทีเ่ก็บขอ้มูลบนคลาวด ์พืน้ทีจ่ดัเก็บรูปภาพ 

หรอืบุคคลทีส่ามอืน่ใดทีคุ่ณเลอืกมาเพือ่ใชส้่งเนือ้หา 

  

• ผูใ้หบ้รกิารผลวเิคราะหห์มายถงึบุคคลทีส่ามทีไ่ดศ้กึษาการตลาดและการวเิคราะหข์อ้มูล 

รวมถงึผูใ้หบ้รกิารเคร ือ่งมอืหรอืรหสัทีช่ว่ยเราในการตรวจสอบและจดัการบรกิารของเรา เชน่ 

เราใช ้Google Analytics วเิคราะหก์ารใชง้านบรกิารของเรา (เชน่ ผลติภณัฑ ์เว็บไซต ์

และแอปของเรา) เราอาจใช ้Google Analytics รว่มกบับรกิารโฆษณาของ Google เชน่ 

ผูท้ีใ่ชคุ้กกี ้DoubleClick   ซึง่จะชว่ยใหเ้ราหรอื Google สามารถเชือ่มโยงขอ้มูล Google 

Analytics เขา้กบัขอ้มูลการเขา้ชมของเว็บไซตต่์างๆ 

ได ้ เราใชเ้ทคโนโลยตีดิตามดงักล่าวเพือ่สรา้งโฆษณาเฉพาะตวัและประเมนิผลประสทิธภิาพดา้น

การตลาดของเรา  ส าหรบัขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัการรวบรวมและประมวลผลขอ้มูลการเยีย่มชมเ

ว็บไซตห์รอืใชง้านแอปทีใ่ชเ้ทคโนโลยขีอง Google โปรดอ่านไดจ้ากหวัขอ้ “Google 

ใชข้อ้มูลจากการทีคุ่ณใชเ้ว็บไซตห์รอืแอปของพนัธมติรของเราอย่างไรบา้ง” ที ่

www.google.com/policies/privacy/partners 

https://www.google.com/policies/privacy/partners
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• การโอนหรอืการมอบหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการโอนธุรกจิหรอืการลม้ละลาย 

ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงทางธรุกจิ เชน่ ควบรวมกจิการ ซือ้หุน้ ปรบัโครงสรา้งองคก์ร 

ลม้ละลาย หรอืขายทรพัยส์นิทัง้หมดหรอืบางส่วนของเรา ขอ้มูลใดๆ 

ก็ตามทีเ่ราเป็นเจา้ของหรอืควบคุมอยู่อาจกลายเป็นส่วนหน่ึงของสนิทรพัยท์ีโ่อนไปยงับุคคลทีส่า

มของ Wacom 

และจะตอ้งมกีารแจง้ใหท้ราบถงึการเปลีย่นแปลงทางธรุกจิดงักล่าวอย่างชดัเจนบนเว็บไซตข์องเรา 

เราขอสงวนสทิธิใ์นการถ่ายโอนหรอืมอบหมายขอ้มูลของคุณและขอ้มูลอืน่ๆ 

ทีเ่รารวบรวมไดจ้ากลูกคา้และผูใ้ชบ้รกิารใหแ้กบุ่คคลทีส่าม 

นอกเหนือจากขอบเขตค าสัง่ศาลลม้ละลายหรอืศาลอืน่ๆ หรอืตามทีไ่ดต้กลงไวก้บัคุณ 

การใชแ้ละการเปิดเผยขอ้มูลทีถ่่ายโอนทัง้หมดจะเป็นไปตามนโยบายนี ้แต่ขอ้มูลใดๆ 

ก็ตามทีคุ่ณส่งหรอืทีร่วบรวมขึน้มาหลงัการถ่ายโอนดงักล่าวไปแลว้อาจตอ้งยดึตามนโยบายควา

มเป็นส่วนตวัฉบบัใหม่ทีน่ ามาบงัคบัใชโ้ดยหน่วยงานผูร้บังานต่อตามทีก่ฎหมายและขอ้บงัคบัทีเ่กี่

ยวขอ้งก าหนดไว ้    

• การปฏบิตัติามหมายศาลหรอืค าส ัง่ศาล การคุม้ครองสทิธขิองเรา และความปลอดภยั 

ตามทีก่ฎหมาย ระเบยีบ กระบวนการทางกฎหมาย หรอืขอ้ก าหนดทางกฎหมายอืน่ๆ 

ก าหนดหรอือนุญาต หรอืตามดุลยพนิิจอนัเป็นเหตุเป็นผลของเรา 

ว่าการเปิดเผยน้ันจ าเป็นหรอืเหมาะสม เพือ่รบัมอืกบัต่อเหตุฉุกเฉินหรอืเพือ่ปกป้องสทิธิข์องเรา 

ปกป้องความปลอดภยัของคุณหรอืความปลอดภยัของผูอ้ืน่ สบืสวนการฉอ้โกง 

จะเป็นไปตามกระบวนการพจิารณาคดหีรอืหมายศาล ค าสัง่ศาล การบงัคบัใชก้ฎหมาย 

หรอืค ารอ้งขอจากรฐับาล 

ซึง่รวมถงึแต่ไม่จ ากดัอยู่เพยีงการปฏบิตัติามขอ้ก าหนดดา้นความมั่นคงของประเทศหรอืการบงัคั

บใชก้ฎหมาย หรอืกระบวนการทางกฎหมายอืน่ๆ เพือ่บงัคบัใชข้อ้ตกลง นโยบาย 

และขอ้ก าหนดการใชง้านของเรา 

• กบับรษิทัในเครอืของเรา 

เราอาจส่งขอ้มูลของคุณบางส่วนหรอืทัง้หมดใหก้บับรษิทัในเครอืของเรา 

แต่เราจะก าหนดใหห้น่วยงานทัง้หมดปฏบิตัติามขอ้ก าหนดของนโยบายนีใ้นส่วนทีเ่กีย่วขอ้งกบัก

ารใชข้อ้มูลของคุณ 

• เนือ้หาทีเ่ผยแพรสู่่สาธารณะ หากคุณโพสตค์วามคดิเห็น รูปภาพ และเนือ้หาอืน่ๆ 

ไปยงัแพลตฟอรม์ทีบุ่คคลทั่วไปมองเห็นได ้รวมถงึเว็บไซต ์แอป สถานทีจ่ดัเก็บ 

หรอืโซเชยีลมเีดยีใดๆ ทีส่าธารณะมองเห็นได ้ขอ้มูลทีคุ่ณโพสตจ์ะเผยแพรอ่อกสู่สาธารณะ 

• ตอ้งไดร้บัความยนิยอมจากคุณก่อน 

เราอาจส่งต่อขอ้มูลของคุณบางส่วนหรอืทัง้หมดใหแ้กบุ่คคลทีส่ามได ้

แต่ตอ้งไดร้บัความยนิยอมจากคุณกอ่น ตวัอย่างเชน่ 

เราจะโพสตค์ าชืน่ชมส่วนตวัจากลูกคา้ทีเ่กดิความพงึพอใจไวใ้นเว็บไซตข์องเรา 

รวมไปถงึการอนุญาตในเร ือ่งอืน่ๆ และเมือ่ไดร้บัความยนิยอมจากคุณเรยีบรอ้ยแลว้ 

เราจะโพสตค์ าชืน่ชมของคุณพรอ้มแสดงชือ่ของคุณดว้ย 

หากคุณตอ้งการเปลีย่นแปลงแกไ้ขหรอืลบค าชืน่ชม 

สามารถตดิต่อเราไดต้าม ทีอ่ยู่ทีแ่สดงไวใ้นส่วนที ่1 ของนโยบายฉบบันี ้

• ขอ้มูลทีไ่ม่เปิดเผยตวัตน 

เราอาจส่งขอ้มูลทีไ่ม่เปิดเผยตวัตนใหก้บัผูอ้ืน่เพือ่น าไปใชง้านต่อโดยยดึตามกฎหมายและระเบยี

บขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้ง 
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 [กลบัไปดา้นบน] 

9.  การถ่ายโอนขอ้มูลระหว่างประเทศเพือ่การประมวลผล 

โปรดทราบว่าขอ้มูลทีป่ระมวลตามแนวทางนโยบายฉบบันีอ้าจถูกถ่ายโอนไปยงัหรอืจากประเ

ทศหรอืเขตแดนอืน่ซึง่มคีวามเป็นส่วนตวัและ/หรอืความปลอดภยัส าหรบัขอ้มูลทีแ่ตกต่างกนั

หรอืครอบคลุมน้อยกว่า 

เน่ืองจากธรุกจิเรามคีวามเป็นนานาชาต ิ

เราจงึไดส้รา้งความรว่มมอืดา้นบรกิารบางสว่นระหว่างบรษิทัในเครอืของกลุ่ม Wacom 

ขึน้มา  ดงัน้ันเมือ่มกีารแบ่งปันขอ้มูลเกดิขึน้ในกลุ่ม Wacom 

ขอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้งกบัคุณอาจไดร้บัการประมวลผลนอกเขตประเทศของคุณ 

ซึง่รวมถงึแต่ไม่จ ากดัอยู่แต่เพยีงสหรฐัอเมรกิา เขตเศรษฐกจิยุโรป (EEA) 

และ/หรอืญีปุ่่ น  ขอ้มูลทัง้หมดทีร่วบรวมและถ่ายโอนภายใตน้โยบายนีไ้ปยงับรษิทัในเครอือืน่ๆ ในกลุ่ม 

Wacom จะยงัคงยดึตามนโยบายฉบบันีแ้ละกฎหมายคุม้ครองขอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้ง 

นอกจากนีม้ผีูป้ระมวลผลบุคคลทีส่ามของเราจ านวนหลายรายปฏบิตัหินา้ทีอ่ยู่ในประเทศต่างๆ เชน่ 

สหรฐัอเมรกิา เขตเศรษฐกจิยุโรป 

และ/หรอืญีปุ่่ น  ดงัน้ันสญัญาจะก าหนดใหข้อ้มูลทีถ่่ายโอนไปยงัผูป้ระมวลผลของเราจะตอ้งเป็นไปตามภา

ระหนา้ทีท่ีก่ าหนดไวใ้นนโยบายฉบบันี ้ 

ในกรณีทีเ่ราถ่ายโอนขอ้มูลของคุณไปยงัประเทศหรอือาณาเขตซึง่ใหก้ารคุม้ครองความเป็นสว่นตวัและ/

หรอืความปลอดภยัทีไ่ม่กวา้งขวางเทา่ทีเ่คยมมีา 

เราขอยนืยนัว่าการถ่ายโอนขอ้มูลของคุณทัง้หมดจะด าเนินการตามกฎหมายคุม้ครองขอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้ง 

(รวมถงึการลงนามในสญัญากบัผูร้บัเพือ่คุม้ครองขอ้มูลของคุณตามทีก่ฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด) 

เมือ่คุณใชบ้รกิารและรบัทราบนโยบายของเราแลว้ ย่อมเท่ากบัว่าคุณไดย้นิยอมให ้Wacom, Wacom 

Group, ผูใ้หบ้รกิารของ Wacom และบุคคลทีส่ามในประเทศอืน่ๆ 

ถ่ายโอนและประมวลผลขอ้มูลของคุณไดด้ว้ย 

  [กลบัไปดา้นบน] 

10. ฟีเจอรแ์ละเวบ็ไซตข์องบุคคลทีส่าม 

ตามทีแ่จง้ไวข้า้งตน้แลว้ว่าเว็บไซตอ์าจมลีงิคไ์ปยงัเว็บไซตอ์ืน่หรอืมฟีีเจอรจ์ากเว็บไซตอ์ืน่อยู่ดว้ย 

นโยบายฉบบันีค้รอบคลุมการประมวลผลขอ้มูลโดย Wacom ในส่วนทีเ่กีย่วกบับรกิารของเรา 

แต่ไม่ครอบคลุมการประมวลผลขอ้มูลโดยเว็บไซตห์รอืฟีเจอรข์องบุคคลทีส่ามดงักล่าว และ Wacom 

จะไม่รบัผดิชอบต่อนโยบายความเป็นส่วนตวั นโยบายคุกกี ้ขอ้ก าหนดการใชง้าน 

และ/หรอืแนวทางปฏบิตัขิองบุคคลทีส่ามทีคุ่ณเขา้ถงึไดโ้ดยใชบ้รกิารของเรา  เราขอแนะน าว่าเมือ่คุณก า

ลงัจะออกจากบรกิารของเรา คุณจะตอ้งใชค้วามระมดัระวงัและอ่านนโยบายความเป็นส่วนตวั 

นโยบายคุกกี ้เงือ่นไขการใชง้าน และค าชีแ้จงอืน่ๆ 

บนเว็บไซตข์องบุคคลทีส่ามน้ันหรอืส าหรบัการใชบ้รกิารของบุคคลทีส่ามน้ันเสยีกอ่น  

  [กลบัไปดา้นบน] 
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11. ความปลอดภยั การละเมดิ และ PCI DSS 

Wacom ใชม้าตรการต่างๆ เพือ่ชว่ยคุม้ครองขอ้มูลของคุณอย่างสมเหตุสมผลและมคีวามเหมาะสม 

เราเชือ่ว่ามาตรการป้องกนัเหล่านีไ้ดต้ระหนักถงึความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประมวลผลและลกัษณะของ

ขอ้มูลอย่างเหมาะสมแลว้ 

อย่างไรก็ตามดว้ยลกัษณะของอนิเทอรเ์น็ตและขอ้เท็จจรงิทีว่่ามาตรการรกัษาความปลอดภยัเครอืข่ายไม่ไ

ดส้มบูรณแ์บบไปเสยีทัง้หมด 

เราจงึไม่สามารถรบัประกนัความปลอดภยัของขอ้มูลของคุณหรอือนิเทอรเ์น็ตหรอืเครอืข่ายโทรคมนาคม

ทีใ่ชใ้นการเขา้ถงึบรกิารของเราได ้

ในการลงทะเบยีนเขา้สู่การใชง้านส่วนหน่ึงส่วนใดของบรกิารของเราทีถ่อืว่าปลอดภยั 

คุณจะตอ้งใส่ช ือ่ผูใ้ชแ้ละรหสัผ่าน เราขอแนะน าว่าอย่าเปิดเผยรหสัผ่านของคุณใหใ้ครทราบ 

เราจะไม่ถามรหสัผา่นจากคุณขณะมกีารสนทนาทางโทรศพัทห์รอืส่งอเีมลทีไ่ม่เป็นทางการพอ  และโปรด

อย่าลมืออกจากระบบบรกิาร ปิดหนา้ต่างเบราวเ์ซอร ์ซอฟตแ์วร ์แอปพลเิคชนั หรอืบรกิารอืน่ๆ 

หลงัเสรจ็สิน้การใชง้านแลว้ 

ทัง้นีเ้พือ่ใหแ้น่ใจว่าเมือ่ผูอ้ืน่ใชค้อมพวิเตอรข์องคุณจะไม่อาจเขา้มาแอบดูขอ้มูลและขอ้ความของคุณได ้

เมือ่คุณช าระเงนิในเว็บไซตข์องเรา ธรุกรรมน้ันจะเป็นไปตามภาระผูกพนัภายใตม้าตรฐาน Payment 

Card Industry Data Security Standard หรอื PCI DSS 

และเราขอรบัรองว่าผูใ้หบ้รกิารบุคคลทีส่ามทีท่ าหนา้ทีป่ระมวลผลบตัรเครดติของลูกคา้ในบรกิารของเราจ

ะตอ้งปฏบิตัติามขอ้ก าหนดใน PCI DSS นีด้ว้ย 

การแบ่งปันขอ้มูลของคุณกบัผูป้ระมวลผลบุคคลทีส่ามซึง่ด าเนินการตามค าสัง่ของเราจะด าเนินการตามก

ฎหมายคุม้ครองขอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้ง  โดยผูป้ระมวลผลบุคคลทีส่ามเหล่านีจ้ะตอ้งปฏบิตัติามมาตรการความ

ปลอดภยัและการแจง้เตอืนการละเมดิทีเ่หมาะสมเพือ่ปกป้องขอ้มูลของคุณ  

เราไดก้ าหนดขัน้ตอนในการจดัการกบัการละเมดิขอ้มูลส่วนบุคคลทีน่่าสงสยัและจะแจง้ใหคุ้ณและหน่วยง

านก ากบัดูแลทีเ่กีย่วขอ้งทราบถงึการละเมดิทีเ่ราจ าเป็นตอ้งด าเนินการตามกฎหมาย 

หากคุณมคี าถามเกีย่วกบัความปลอดภยัของบรกิารของเรา โปรดส่งไปยงัชอ่งทางตามส่วนที ่1 

ของนโยบายนี ้

  [กลบัไปดา้นบน] 

12. การเขา้ถงึ แกไ้ข อพัเดต และเก็บรกัษาขอ้มูลของคุณ  

คุณสามารถเขา้ถงึ แกไ้ข เปลีย่นแปลง จ ากดั หรอืลบขอ้มูลบญัช ีWacom 

ของคุณโดยลงชือ่เขา้ใชใ้นบญัช ีWacom ของคุณและเขา้ถงึขอ้มูลบญัช ีWacom ของคุณ 

นอกจากนี ้คุณมสีทิธทิีจ่ะขอขอ้มูลเกีย่วกบัขอ้มูลส่วนบุคคลทีเ่ราจดัเก็บเกีย่วกบัคุณไดต้ลอดเวลา 

และยงัสามารถรอ้งขอใหแ้กไ้ข ปรบัปรุง หรอืลบขอ้มูลเกีย่วกบัตวัคุณไดต้ลอดเวลา นอกจากนี ้

คุณมสีทิธทิีจ่ะขอขอ้มูลเกีย่วกบัขอ้มูลส่วนบุคคลทีเ่ราจดัเก็บเกีย่วกบัคุณไดต้ลอดเวลา แแต่หากนายจา้ง

ของคุณเป็นคนส่งขอ้มูลของคุณแกเ่รา คุณควรส่งค าขอของคุณไปทีน่ายจา้งของคุณแทน    
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การเขา้ถงึขอ้มูลของคุณจะไม่มค่ีาธรรมเนียม 

อย่างไรก็ตามเราอาจเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมตามความเหมาะสมได ้หากค าขอของคุณไม่มเีหตุผลชดัเจน 

เกดิขึน้บ่อยหลายคร ัง้ หรอืมีปรมิาณมากเกนิกว่าทีค่วร 

หรอืเราอาจปฏเิสธทีจ่ะปฏบิตัติามค าขอของคุณในสถานการณเ์หล่านีไ้ดด้ว้ย 

เราจะเก็บรกัษาขอ้มูลของคุณและขอ้มูลทีเ่ราด าเนินการในนามของลูกคา้ของเราตามทีจ่ าเป็นเพือ่ใหเ้ป็น

ไปตามวตัถุประสงคก์ารรวบรวมขอ้มูลของเราตราบเท่าทีบ่ญัช ีWacom ของคุณยงัไม่ถูกปิดไป 

เพือ่น าไปใชใ้นการบรกิารของเราอย่างเหมาะสม 

หรอืปฏบิตัติามภาระผูกพนัทางกฎหมายหรอืขอ้บงัคบัต่างๆ 

เราจะเก็บรกัษาและใชข้อ้มูลนีเ้ท่าทีจ่ าเป็นเพือ่ปฏบิตัติามภาระผูกพนัของเราในทางกฎหมาย 

ยุตขิอ้พพิาท และบงัคบัใชข้อ้ตกลงของเรา  หากคุณลบขอ้มูลบญัช ีWacom ของคุณ 

เราอาจยงัเก็บขอ้มูลบางอย่างไวอ้ยู่ 

ตามทีก่ฎหมายก าหนดไวห้รอืเพือ่วตัถุประสงคท์างธรุกจิทีถู่กตอ้งตามกฎหมาย 

หรอืเพือ่ปฏบิตัติามภาระผูกพนัตามสญัญาทีเ่ราไดใ้หไ้วก้บัคุณ 

หากในภายหลงัจากทีคุ่ณไม่ไดใ้ชง้านเป็นเวลานาน หรอืหากเราปิดหรอืระงบับญัช ีWacom ของคุณ 

เราจะยงัคงปฏบิตัติามนโยบายความเป็นส่วนตวัซึง่มผีลบงัคบัใชเ้มือ่เราท าการรวบรวมขอ้มูลของคุณต่อไ

ปตราบเท่าทีข่อ้มูลของคุณยงัอยู่ภายใตค้วามครอบครองของเรา  เราอาจลบขอ้มูลของคุณบางส่วนหรอืทั้

งหมดไดต้ลอดเวลาโดยไม่ตอ้งแจง้ใหคุ้ณทราบล่วงหนา้ไม่ว่าดว้ยเหตุผลใดๆ 

หรอืแมแ้ต่กระท าโดยไม่มเีหตุผลก็ได ้เวน้แต่กฎหมายหรอืสญัญาจะก าหนดใหเ้ก็บรกัษาไวเ้ป็นอย่างอืน่  

เราอาจจ าเป็นตอ้งขอขอ้มูลเฉพาะจากคุณเพือ่ชว่ยเรายนืยนัตวัตนของคุณและรบัรองสทิธิข์องคุณในกา

รเขา้ถงึขอ้มูลของคุณ (หรอืเพือ่ใชส้ทิธิอ์ืน่ๆ ของคุณ) 

เน่ืองจากเป็นมาตรการรกัษาความปลอดภยัเพือ่ใหแ้น่ใจว่าขอ้มูลของคุณจะไม่ถูกเปิดเผยต่อบุคคลใดๆ 

ทีไ่ม่มสีทิธิร์บัขอ้มูล เราอาจตดิต่อคุณเพือ่ขอขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัเร ือ่งทีคุ่ณรอ้งขอมา 

เพือ่ใหด้ าเนินการไดเ้รว็ขึน้ 

เราจะพยายามตอบกลบัค าขอเขา้ถงึขอ้มูลของคุณภายใน 30 วนั 

แต่หากค าขอของคุณซบัซอ้นหรอืคุณส่งค าขอหลายคร ัง้ กระบวนการอาจใชเ้วลานานขึน้ 

แต่เราจะแจง้ใหคุ้ณทราบตลอดรวมถงึความคบืหนา้ในการด าเนินการดว้ย 

  [กลบัไปดา้นบน] 

13. การต ัง้คา่และการเลอืกไม่รบั 

เมือ่เราขอขอ้มูลเกีย่วกบัผูเ้ยีย่มชมหรอืลูกคา้ 

ผูเ้ยีย่มชมและลูกคา้ของเราสามารถเลอืกไดว้า่ในการใชบ้รกิารของเราน้ันจะเลอืกปฏเิสธรบัการตดิต่อบา

งประเภทจากเราและพนัธมติรของเราหรอืไม่ก็ได ้

นอกจากนีห้ากคุณไดล้งทะเบยีนเพือ่รบัขอ้มูลเกีย่วกบับรกิารของเราไวก้อ่นหนา้นีแ้ลว้ก็สามารถยกเลกิห

รอืเลอืกไม่รบัขอ้ความตดิต่อทางการตลาดในอนาคตซึง่ไม่เกีย่วขอ้งกบัผลติภณัฑห์รอืบรกิารทีคุ่ณไดส้ ัง่

ซ ือ้ไวแ้ลว้ คุณสามารถลบขอ้มูลตดิต่อและขอ้มูลอืน่ๆ 

ของคุณออกจากฐานขอ้มูลการตลาดและการสือ่สารของเราไดโ้ดย (ก) ส่งอเีมลถงึเราหรอื (ข) 

คลกิลงิกเ์พือ่ยกเลกิการรบัอเีมลโฆษณาการตลาดทีคุ่ณไดร้บั 
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เราเป็นพนัธมติรกบับุคคลทีส่ามเพือ่ลงโฆษณาบนเว็บไซตข์องเราหรอืเพือ่จดัการโฆษณาของเราบนไซต ์

อืน่ 

พนัธมติรบุคคลทีส่ามของเราอาจใชคุ้กกีห้รอืเทคโนโลยทีีค่ลา้ยกนัเพือ่แสดงโฆษณาตามรูปแบบการเขา้เ

ว็บและความสนใจของคุณ ส าหรบัขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัการใชคุ้กกีแ้ละวธิปิีดการใชง้านคุกกี ้

โปรดเขา้ไปทีห่นา้ประกาศคุกกี ้ 

  [กลบัไปดา้นบน] 

14. การใชง้านส าหรบัเดก็ 

เราไม่มเีจตนาประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลตามวตัถุประสงคแ์ละวธิปีระมวลผลขอ้มูลเด็กอายุต ่ากว่า 13 

ปีหรอือายุขัน้ต ่าทีเ่ทยีบเท่าในประเทศน้ันๆ (ต่อไปนีจ้ะเรยีกว่า "ผูเ้ยาว"์) 

หากไม่ไดร้บัความยนิยอมจากพ่อแม่หรอืผูดู้แลล่วงหนา้เสยีกอ่น  หากคุณเป็นพ่อแม่หรอืผูดู้แลผูเ้ยาวแ์ละ

เชือ่ว่าผูเ้ยาวไ์ดเ้ปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลใหเ้ราทราบโดยตรง 

โปรดตดิต่อเราเพือ่ด าเนินการลบขอ้มูลส่วนบุคคลของผูเ้ยาวอ์อก  ในกรณีทีม่กีารใหข้อ้มูลส่วนบุคคลดงั

กล่าวแกเ่รามาแลว้ 

คุณในฐานะพ่อแม่หรอืผูดู้แลจะยนิยอมใหม้ีการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของผูเ้ยาว ์

และยอมรบัและตกลงเป็นการส่วนตวัทีจ่ะปฏบิตัติามนโยบายนีแ้ละรบัผดิชอบต่อการกระท าของผูเ้ยาว ์

  [กลบัไปดา้นบน] 

15. การเปลีย่นแปลงนโยบายนี ้

เราขอสงวนสทิธิใ์นการแกไ้ขนโยบายนีไ้ดทุ้กเมือ่ ดงัน้ันเราขอแนะน าใหต้รวจสอบนโยบายนีบ้่อยคร ัง้ 

กรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงเนือ้หาในนโยบายฉบบันี ้

เราจะแจง้ใหคุ้ณทราบทางอเีมลหรอืประกาศในเว็บไซตข์องเรากอ่นทีก่ารเปลีย่นแปลงจะมผีล  เราจะโพส

ตก์ารแกไ้ขหรอืเปลีย่นแปลงนโยบายลงในเว็บไซตข์องเรา 

แต่คุณมหีนา้ทีเ่ก็บรกัษาขอ้มูลตดิต่อของคุณทีไ่ดส้่งใหเ้ราใหเ้ป็นปัจจบุนั  

  [กลบัไปดา้นบน] 

16. ภาษา 

นโยบายฉบบันีข้ึน้กบัและตคีวามโดยใชภ้าษาองักฤษเป็นหลกั 

ดงัน้ันใหย้ดึเวอรช์นัภาษาองักฤษของนโยบายฉบบันีเ้ป็นหลกัหากเกดิความคลาดเคลือ่นใดๆ 

กบันโยบายฉบบัแปลอืน่ๆ 

  

ประกาศทีแ่จง้โดยเราหรอืส่งถงึเรา หรอืการตดิต่อใดๆ 

ระหว่างคุณกบัเราทีเ่กีย่วขอ้งกบันโยบายฉบบันีจ้ะตอ้งเขยีนเป็นภาษาองักฤษเท่าน้ัน 

  [กลบัไปดา้นบน] 

https://estore.wacom.com/th-TH/cookie-notice
https://estore.wacom.com/th-TH/cookie-notice
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17. ภาคผนวกของนโยบายนี ้

บทบญัญตัใินภาคผนวกจะใชบ้งัคบักบัประเภทของเจา้ของขอ้มูลทีร่ะบุไว ้ตามขอ้ก าหนดทีเ่กีย่วขอ้ง 

ตอ้งจดัท าภาคผนวกขึน้ใหเ้ป็นส่วนส าคญัของนโยบายฉบบันี ้การอา้งองิถงึ “นโยบายฉบบันี”้ 

จะตอ้งหมายความรวมถงึภาคผนวกดว้ยเสมอ 

ในกรณีทีบ่ทบญัญตัใินนโยบายฉบบันีก้บับทบญัญตัใินภาคผนวกมสี่วนทีไ่ม่สอดคลอ้งกนัเกดิขึน้ 

ใหใ้ชบ้ทบญัญตัใินภาคผนวกแต่ตอ้งไม่เลยขอบเขตของความไม่สอดคลอ้งเชน่ว่าเทา่น้ัน 

  [กลบัไปดา้นบน] 
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ภาคผนวก 

  

A. บทบญัญตัเิพิม่เตมิทีบ่งัคบัใชก้บัมาเลเซยีเท่านัน้  

1. บทบญัญตัขิองวรรค ก 

ของภาคผนวกนีจ้ะใชบ้งัคบักบัเจา้ของขอ้มูลทีเ่ขา้ถงึหรอืใชบ้รกิารจากมาเลเซยีเทา่น้ัน 

  

2. ตามวตัถุประสงคข์อ้ 5 

ของนโยบายฉบบันีก้ าหนดใหข้อ้มูลส่วนบุคคลทีล่ะเอยีดอ่อนหมายความถงึขอ้มูลส่วนบุคคลทีป่ร

ะกอบดว้ยขอ้มูลดา้นรา่งกายหรอืจติใจหรอืลกัษณะของเจา้ของขอ้มูล ความคดิเห็นทางการเมอืง 

ความเชือ่ทางศาสนาหรอืความเชือ่อืน่ๆ ทีค่ลา้ยคลงึกนั 

ค่านายหนา้หรอืเงนิทีก่ล่าวอา้งวา่เป็นค่านายหนา้ของเจา้ของขอ้มูลตามความผดิ 

หรอืขอ้มูลส่วนบุคคลอืน่ใดทีอ่าจระบุภายใตค้ าสัง่ทีอ่อกตามกฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 

2010 

  

3. แกไ้ขขอ้ 14 ของนโยบายฉบบันี ้โดยเปลีย่นเลข “13” เป็นเลข “18” 

  

B.บทบญัญตัเิพิม่เตมิทีบ่งัคบัใชก้บัไทยเท่านัน้  

1. บทบญัญตัขิองวรรค ข 

ของภาคผนวกฉบบันีจ้ะใชบ้งัคบักบัเจา้ของขอ้มูลทีเ่ขา้ถงึหรอืใชบ้รกิารจากประเทศไทยเท่าน้ัน  

  

2. แกไ้ขขอ้ 14 ของนโยบายฉบบันี ้โดยเปลีย่นเลข “13” เป็นเลข “20” 

  

3. ในฐานะเจา้ของขอ้มูล 

คุณมสีทิธิเ์กีย่วกบัขอ้มูลส่วนบุคคลตามกฎหมายคุม้ครองความเป็นส่วนตวัของขอ้มูลดงัต่อไปนี:้ 

 a. สทิธเิพกิถอนความยนิยอม 

 b. สทิธิเ์ขา้ถงึและขอส าเนา 

 c. สทิธิข์อใหโ้อนขอ้มูลส่วนบุคคล 

 d. สทิธคิดัคา้นการรวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผย 
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 e. สทิธิล์บ ท าลาย หรอืไม่ระบุตวัตน 

 f. สทิธจิ ากดัการใช ้

 g. สทิธิแ์กไ้ข ปรบัปรุง ด าเนินการเพือ่มใิหเ้ขา้ใจผดิ 

 h. 

สทิธใินการยืน่เร ือ่งรอ้งเรยีนการละเมดิการคุม้ครองความเป็นส่วนตวัของขอ้มูลต่อหน่วยงานทีเ่

กีย่วขอ้ง 

  

หากคุณมขีอ้สงสยัประการใดหรอืตอ้งการใชส้ทิธิข์องคุณทีก่ล่าวในขา้งตน้นอกเหนือจากในส่ว

นนี ้โปรดตดิต่อเราไดต้ามทีอ่ยู่ในส่วนที ่1 ของนโยบายนี ้

  

C. บทบญัญตัเิพิม่เตมิทีบ่งัคบัใชก้บัอนิโดนีเซยีเท่านัน้  

1. บทบญัญตัขิองวรรค ค 

ของภาคผนวกนีจ้ะใชบ้งัคบักบัเจา้ของขอ้มูลทีเ่ขา้ถงึหรอืใชบ้รกิารจากอนิโดนีเซยี 

หรอืกบัเจา้ของขอ้มูลทีเ่ป็นพลเมอืงหรอืผูท้ีอ่ยู่อาศยัอยู่ในอนิโดนีเซยีเท่าน้ัน  

  

2. แกไ้ขขอ้ 14 ของนโยบายฉบบันี ้โดยเปลีย่นเลข “13” เป็นเลข “21” 

  

3. ตามกฎหมายอนิโดนีเซยีฉบบัที ่24 ของปี 2552 ว่าดว้ยธง ภาษา ตราสญัลกัษณป์ระจ าชาต ิ

และเพลงชาต ิ

นโยบายฉบบันีต้อ้งจดัท าขึน้เป็นภาษาอนิโดนีเซยีและภาษาองักฤษและตอ้งมผีลบงัคบัใชท้ัง้คู่ 

ในกรณีทีเ่กดิความไม่สอดคลอ้งกนัระหว่างภาษาอนิโดนีเซยีและภาษาองักฤษ 

หรอืหากมขีอ้ขดัแยง้ทางความหมายหรอืการตคีวามของบทบญัญตัิ 

ใหถ้อืเอาบทบญัญตัภิาษาองักฤษเป็นหลกั 

และจะถอืว่าบทบญัญตัภิาษาอนิโดนีเซยีไดร้บัการแกไ้ขเพือ่ใหส้อดคลอ้งกนัและเพือ่ท าใหบ้ทบญั

ญตัภิาษาอนิโดนีเซยีทีเ่กีย่วขอ้งสอดคลอ้งกบับทบญัญตัภิาษาองักฤษทีเ่กีย่วขอ้ง  

 

D. บทบญัญตัเิพิม่เตมิทีบ่งัคบัใชก้บัเวยีดนามเท่านัน้  

1. บทบญัญตัขิองวรรค ค 

ของภาคผนวกฉบบันีจ้ะใชบ้งัคบักบัเจา้ของขอ้มูลทีเ่ขา้ถงึหรอืใชบ้รกิารจากประเทศเวยีดนามเท่

าน้ัน 
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2. ในหวัขอ้ "ขอ้มูลผูใ้ช"้ ในขอ้ที ่5 ของนโยบายฉบบันี ้

คุณรบัรองและรบัประกนัว่าเนือ้หาของผูใ้ชจ้ะไม่ครอบคลุมความลบัของรฐั 

  

3. แกไ้ขขอ้ 14 ของนโยบายฉบบันี ้โดยเปลีย่นเลข “13” เป็นเลข “16” นอกจากนี ้

หากผูเ้ยาวม์อีายุ 7 ปีขึน้ไป 

ใหถ้อืว่าคุณยนืยนัว่าผูเ้ยาวย์นิยอมตามบทบญัญตัใินนโยบายฉบบันีด้ว้ย 

 

E. บทบญัญตัเิพิม่เตมิทีบ่งัคบัใชก้บัฟิลปิปินสเ์ท่านัน้  

1. บทบญัญตัขิองวรรค จ 

ของภาคผนวกนีจ้ะใชบ้งัคบักบัเจา้ของขอ้มูลทีเ่ขา้ถงึหรอืใชบ้รกิารจากฟิลปิปินส ์

หรอืกบัเจา้ของขอ้มูลทีเ่ป็นพลเมอืงหรอืผูท้ีอ่ยู่อาศยัในฟิลปิปินสเ์ท่าน้ัน  

  

2. ตามวตัถุประสงคข์อ้ที ่5 ของนโยบายฉบบันี ้

ขอ้มูลส่วนบุคคลทีล่ะเอยีดอ่อนจะหมายความถงึขอ้มูลส่วนบุคคลทีเ่กีย่วกบัประเด็นต่อไปนี:้ 

  

a. เช ือ้ชาต ิชาตพินัธุ ์สถานภาพการสมรส อายุ สผีวิ และศาสนา ปรชัญา หรอืการเมอืง 

b. สุขภาพ การศกึษา พนัธกุรรม หรอืการใชช้วีติตามเพศสภาพของบุคคล 

หรอืการด าเนินการใดๆ ส าหรบัความผดิใดๆ 

ทีก่ระท าหรอืถูกกล่าวหาวา่กระท าโดยการกระท าดงักล่าว หรอื 

c. ทีอ่อกโดยหน่วยงานราชการเพือ่บุคคลรายดงักล่าวเท่าน้ัน 

  

เราจะประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลส่วนทีล่ะเอยีดอ่อนของคุณโดยไดร้บัความยนิยอมจากคุณอย่

างชดัเจนโดยองิตามวตัถุประสงคท์ีร่ะบุไวอ้ย่างชดัเจนในนโยบายฉบบันี ้

หรอืตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

  

3. แกไ้ขขอ้ 14 ของนโยบายฉบบันี ้โดยเปลีย่นเลข “13” เป็นเลข “18” 
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4. ในฐานะเจา้ของขอ้มูล 

คุณมสีทิธิด์งัต่อไปนีภ้ายใตก้ฎหมายว่าดว้ยความเป็นสว่นตวัของขอ้มูลของฟิลปิปินส ์ปี 2012 

(RA. No. 10173): 

a. สทิธไิดร้บัแจง้ 

b. สทิธคิดัคา้น 

c. สทิธิเ์ขา้ถงึ 

d. สทิธิแ์กไ้ขขอ้มูลทีผ่ดิพลาด 

e. สทิธิล์บขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณ 

f. สทิธไิดร้บัการชดใชค่้าเสยีหาย 

g. สทิธไิดร้บัและโอนถ่ายขอ้มูล 

h. สทิธิย์ืน่ค ารอ้งต่อการละเมดิสทิธคุิม้ครองความเป็นสว่นตวัของขอ้มูลของคุณ 

  

หากคุณมขีอ้สงสยัหรอืตอ้งการใชส้ทิธิค์วามเป็นส่วนตวัของขอ้มูลของคุณ 

โปรดตดิต่อเราไดต้ามทีอ่ยู่ในส่วนที ่1 ของนโยบายฉบบันี ้

หากคุณไม่ไดร้บัความพอใจจากนโยบายของเรา 

คุณมสีทิธิย์ืน่ค ารอ้งต่อคณะกรรมการความเป็นส่วนตวัของขอ้มูลแห่งชาต ิ

ส าหรบัขอ้มูลเพิม่เตมิโปรดเขา้ไปทีh่ttps://www.privacy.gov.ph  

 


