แกไขครัง้ ลาสุดเมือ
่ วันที่ 11 พฤษภาคม 2561

เราเปนใครและประกาศนีเ้ กี่ยวของกับคุณอยางไร
ที่เพนแทร เราเชือ
่ มั่นวาความไวใจเปนรากฐานของทุกความสัมพันธ ประกาศนี้อธิบายถึงขอความ
สวนบุคคล เพนแทรอาจจะรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของคุณผานทางเว็บไซต แอปพลิเคชัน หรือวิธอ
ี ื่นๆ
แตเรื่องสําคัญก็คือ คุณตองรูดวยวาเราจะใชและเปดเผยขอมูลนี้และขอมูลอื่นๆ ที่เกีย
่ วของอยางไร

เราเปนใครและประกาศนีเ้ กี่ยวของกับคุณอยางไร
เพนแทรใหความสําคัญกับความเปนสวนตัวของคุณ ประกาศฉบับนี้อธิบายถึงขอมูลสวนบุคคลของคุณ
ที่เพนแทรอาจเก็บรวบรวม
•
•
•
•
•

ผานทางเว็บไซตที่เราดําเนินการ ทีซ
่ ึ่งคุณกําลังอานประกาศความเปนสวนตัวนี้ (“เว็บไซต”)
ผานทางซอฟตแวรแอปพลิเคชันที่เราจัดหาใหใชผานคอมพิวเตอรและอุปกรณเคลื่อนที่ (“แอพ”)
ผานเพจและแอพโซเชียลมีเดียของเราที่เราควบคุมและที่คุณกําลังอานประกาศความเปนสวนตัวนี้
(เรียกรวมกันวา “เพจโซเชียลมีเดีย”)
ผานทางขอความอีเมลในรูปแบบ HTML ที่เราสงใหคณ
ุ และเชื่อมโยงไปยังประกาศ
ความเปนสวนตัวนีแ
้ ละ
ผานการมีปฏิสัมพันธระหวางคุณกับเราในโลกออฟไลน

เราจะเรียกเว็บไซต แอพ เพจโซเชียลมีเดีย อีเมลและกิจกรรมในโลกออฟไลนรวมกันวา “บริการ”
เพื่อจุดประสงคของประกาศฉบับนี้ คําวา "เพนแทร" หมายถึง บริษท
ั เพนแทร จํากัด (มหาชน) และ
บริษัทในเครือ
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วิธท
ี เี่ รา เก็บรวบรวม และ เก็บรักษา ขอมูลสวนบุคคลของคุณ
เมื่อเพนแทรเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของคุณ เราก็ตั้งใจที่จะเก็บรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของอยาง
เพียงพอและไมมากเกินไป เพื่อนําไปใชตามจุดประสงคในการเก็บรวบรวมขอมูล เราอาจเก็บรวบรวม
สรางและเฝาติดตามขอมูลสวนบุคคลของคุณจากแหลงตางๆ รวมถึงจากคุณโดยตรง จากเทคโนโลยี
ตางๆ เชน คุกกีแ
้ ละจากบุคคลภายนอก ขอมูลเหลานี้อาจรวมถึงขอมูลติดตอ การสื่อสาร ขอมูล
การชําระเงินหรือขอมูลดานการตลาด เปนตน เราจะเก็บขอมูลสวนบุคคลไวตามระยะเวลาที่จาํ เปนแก
การดําเนินการตามจุดประสงคที่ระบุไวในประกาศความเปนสวนตัวนี้ เวนเสียแตวา กฎหมายอนุญาต
ใหเก็บขอมูลเปนระยะเวลานานกวานัน
้

วิธท
ี เี่ รา เก็บรวบรวม และ เก็บรักษา ขอมูลสวนบุคคลของคุณ
“ขอมูลสวนบุคคล”คือขอมูลที่ใชระบุตัวตนของคุณหรือเกี่ยวของกับบุคคลทีส
่ ามารถระบุตว
ั ตนได
เมื่อเพนแทรเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของคุณ เราก็ตั้งใจที่จะเก็บรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของอยางเพียงพอ
และไมมากเกินไปเพื่อนําไปใชตามจุดประสงคในการเก็บรวบรวมขอมูล
● ตัวอยาง วิธี ที่เราอาจเก็บรวบรวมขอมูลของคุณมีดังตอไปนี้
o เราอาจเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของคุณจากแหลงตางๆ เชน โทรศัพท เว็บไซตของเรา
แอปพลิเคชันออนไลนหรือแอปพลิเคชันบนมือถือหรือบริการของเรา บริษัทรับเปลี่ยนชื่อ
ผูขายหุนเปนผูซอ
ื้ หุนในบัญชีรายชื่อผูถ
 ือหุนหรือโฆษณาออนไลนของเรา
▪ ผานบริการของเรา เชน เราอาจเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลเมื่อเริ่มตนหรือดําเนิน
ความสัมพันธทางธุรกิจ ระหวางกิจกรรมหรืองานแสดงสินคา เมื่อคุณสมัครรับ
จดหมายขาวหรือขอสิ่งพิมพ กรอกแบบสํารวจ ลงทะเบียนเขารวมกิจกรรมหรือ
สมัครบริการออนไลนของเพนแทร หรือเมื่อติดตอขอขอมูลเพิ่มเติมจากเราหรือ
เยี่ยมชมเว็บไซตของเรากอนหรือขณะเขาสูระบบของแพลตฟอรมโซเชียลมีเดีย
▪ จากแหลงอืน
่ เราอาจเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของคุณจากแหลงขอมูล
สาธารณะหรือผูใหบริการขอมูลจากภายนอก เชน ฝายทรัพยากรบุคคลของ
เราอาจจะใช LinkedIn หรือแพลตฟอรมโซเชียลมีเดียอืน
่ ๆ เพื่อหาผูสมัครงาน
เมื่อคุณเยี่ยมเว็บไซตโซเชียลมีเดีย แตละแพลตฟอรมโซเชียลมีเดียก็มีกฎของ
ตนเองในการประมวลขอมูลสวนบุคคลของคุณ หากคุณมีขอกังวลหรือขอสงสัย
เกี่ยวกับการใชขอมูลสวนบุคคลของแพลตฟอรมโซเชียลมีเดีย คุณก็ควรอาน
นโยบายความเปนสวนตัวของแพลตฟอรมดังกลาวใหดก
ี อนที่จะใชงาน นอกจากนี้
เราอาจจะรวมมือกับคูคา ทางการตลาดเพื่อหาวาที่ลูกคา กับบริษท
ั รับเปลี่ยนชื่อ
ผูขายหุนเปนผูซอ
ื้ หุนในบัญชีรายชื่อผูถ
 ือหุนเพื่อประสานงานเรื่องปฏิสัมพันธของ
เรากับผูถือหุน หรือกับบุคคลภายนอกเพื่อใหบริการแกพนักงานของเพนแทร
● ประเภท ขอมูล สวนบุคคลของคุณทีเ่ ราอาจเก็บรวบรวมมีดังตอไปนี้
o ขอมูลติดตอ เชน ชื่อ ตําแหนง หมายเลขโทรศัพท ที่อยูจ
 ัดสง และที่อยูอีเมล
o ขอมูลดานการสื่อสารที่คณ
ุ สงเขามา เชน คําสั่งซื้อ คําถามและขอติชม
o ขอมูลทางประชากรศาสตร เชน ภาษา อายุและเพศ
o ตัวเลือกดานการตลาด เชน การสมัครรับขาวสารทางอีเมลและตัวเลือกเกี่ยวกับความถี่
o ขอมูลการชําระเงิน เชน รายละเอียดบัตรเครดิตและขอมูลบัญชี
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เราตองเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลเพื่อสงมอบบริการทีค
่ ุณรองขอ ถาคุณไมใหขอมูลดังกลาวทีเ่ รา
ขอไป เราก็อาจจะไมสามารถสงมอบบริการใหได ถาคุณเปดเผยขอมูลสวนบุคคลใดๆ ที่เกี่ยวของกับ
บุคคลอื่นใหกบ
ั เราหรือผูใหบริการของเรา ในสวนที่เกี่ยวของกับบริการ คุณรับรองวาคุณมีอาํ นาจ
ที่จะเปดเผยขอมูลดังกลาวและไดอนุญาตใหเราใชขอมูลนั้นตามประกาศความเปนสวนตัวนีแ
้ ลว
●

้ อยูกบ
ั วัตถุประสงคในการเก็บรวบรวมและลักษณะ
ระยะเวลาที่เรา เก็บ ขอมูลสวนบุคคลของคุณขึน
ของขอมูล เราจะเก็บขอมูลสวนบุคคลไวตามระยะเวลาทีจ
่ ําเปนแกการดําเนินการตามจุดประสงคที่
ระบุไวในประกาศความเปนสวนตัวนี้ เวนเสียแตวา กฎหมายอนุญาตหรือกําหนดใหเก็บขอมูล
เปนระยะเวลานานกวานั้น เกณฑหลักๆ ที่เราใชกาํ หนดระยะเวลาในการเก็บขอมูลรวมถึง
o ระยะเวลาที่คณ
ุ มีการดําเนินกิจกรรมในบัญชีหรือมีความสัมพันธอยางสม่ําเสมอกับเพนแทร
o เมื่อเรากําลังจะทําความรูจก
ั คุณ ในฐานะวาที่ลูกคา
o เมื่อเราตองปฏิบต
ั ิตามคําสั่งศาล กฎหมาย หรือกระบวนการทางกฎหมาย
o เมื่อเราตองปฏิบต
ั ิตามขอกําหนดดานกฎหมายและแนวทางวิชาชีพ - เชน จุดประสงค
ทางดานภาษีและการตรวจสอบ ขอมูลเกี่ยวกับแงมุมตางๆ ดานสุขภาพและความปลอดภัย
หรือที่เกีย
่ วของกับอายุความ การฟองรอง หรือการตรวจสอบจากหนวยงานกํากับดูแล
ที่เกี่ยวของ

วิธท
ี เี่ รา ใช ขอมูลสวนบุคคลของคุณ
เพนแทรอาจใชขอมูลสวนบุคคลของคุณเพือ
่ ใหบริการคุณ ปรับปรุงบริการของเรา หรือทําตาม
จุดประสงคของการทีค
่ ุณใหขอมูลสวนบุคคลกับเรา เชน เพื่อดําเนินธุรกรรม สือ
่ สารกับคุณ และ
ดําเนินธุรกิจของเรา เพนแทรจะใชหลักการทางกฎหมายหลายอยาง เชน ความยินยอมของคุณหรือ
ผลประโยชนอันชอบธรรมตามกฎหมายของเพนแทร เพือ
่ ใชขอมูลสวนบุคคลของคุณ ตามแต
สถานการณ

วิธท
ี เี่ รา ใช ขอมูลสวนบุคคลของคุณ
เพนแทรอาจใชขอ
 มูลสวนบุคคลของคุณเพือ
่ ใหบริการคุณ ปรับปรุงบริการของเรา และทําตามจุดประสงค
ของการที่คณ
ุ ใหขอมูลกับเรา และเพื่อจุดประสงคทางธุรกิจที่ถก
ู ตองตามกฎหมายอื่นๆ ซึ่งรวมถึง
●

เพื่อใหคณ
ุ ใชฟงกชันตางๆ ของบริการไดตามคําขอของคุณ
o ดําเนินธุรกรรมที่คณ
ุ รองขอ เชน การประมวลคําสั่งซื้อ การลงทะเบียนผลิตภัณฑทซ
ี่ อ
ื้
การจัดการกับการเรียกรองการรับประกันและการใหบริการลูกคาที่เกี่ยวของ
o ติดตอคุณเกี่ยวกับบัญชีของคุณ ตอบคําถามและทําตามคําขอของคุณ
o สงขอมูลดานบริหารใหคุณ เชน การเปลี่ยนแปลงขอกําหนด เงื่อนไขและนโยบายของเรา
เราจะดําเนินกิจกรรมเหลานีเ้ พื่อบริหารความสัมพันธตามสัญญาทีเ่ รามีกบ
ั คุณและ/หรือเพื่อ
ปฏิบัตต
ิ ามภาระผูกพันตามกฎหมาย
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●

สงมอบขอมูลและ/หรือเอกสารทางการตลาดใหคุณ
o แจงขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑหรือบริการของเพนแทรทค
ี่ ุณอาจสนใจ
o สงแบบสอบถามสํารวจความพึงพอใจในการใชผลิตภัณฑและบริการของเพนแทร
o อํานวยความสะดวกเกี่ยวกับฟงกชันการแชรเนือ
้ หาบนโซเชียลมีเดียที่คณ
ุ เลือกใช
เราจะดําเนินกิจกรรมเหลานี้ โดยขอคํายินยอมจากคุณหรือเมื่อเรามีผลประโยชนอันชอบธรรม
ตามกฎหมาย

●

วิเคราะหขอมูลสวนบุคคลเพือ
่ จัดทํารายงานทางธุรกิจและใหบริการตามใจลูกคา
o วิเคราะหหรือพยากรณความชอบของลูกคาเพือ
่ จัดทํารายงานแนวโนมเกีย
่ วกับวิธีใชเนื้อหา
ดิจิทัลของเรา ที่รวมขอมูลจากหลายๆ สวน เพื่อที่จะไดนําขอมูลนี้ไปปรับปรุงบริการของเรา
o เขาใจคุณมากขึน
้ เราจะไดปรับเปลี่ยนปฏิสัมพันธใหเหมาะสมกับคุณและสงมอบขอมูลและ/
หรือขอเสนอทีต
่ รงกับความสนใจของคุณ
o ทําความเขาใจความชอบของคุณใหดียิ่งขึ้น เพื่อที่จะเราไดสามารถสงมอบเนือ
้ หาผาน
บริการของเรา ที่เราเชื่อวาจะเกี่ยวของและนาสนใจสําหรับคุณ
เราจะสงมอบบริการตามใจคุณ โดยขอคํายินยอมจากคุณหรือเมื่อเรามีผลประโยชน
อันชอบธรรมตามกฎหมาย

●

บรรลุเปาหมายทางธุรกิจของเรา
o ดําเนินธุรกิจและบริหารความเสี่ยงของเรา รวมถึงคุมครองสิทธิแ
์ ละทรัพยสน
ิ ของเพนแทร
และของผูอื่นดวย
o ปฏิบัตต
ิ ามขอกําหนดทางกฎหมายและนโยบายภายใน เชน นโยบายดานการตรวจสอบและ
ความปลอดภัย
o จัดทําผลิตภัณฑและบริการใหมๆ
o ปรับปรุง ยกระดับหรือแกไขผลิตภัณฑและบริการของเรา
o ระบุแนวโนมการใช เชน ทําความเขาใจวาบริการสวนไหนของเราที่ลูกคาเห็นวานาสนใจ
มากที่สด
ุ
o กําหนดประสิทธิผลของแคมเปญสงเสริมธุรกิจ เพื่อที่เราจะใชปรับแคมเปญของเรา
ใหตอบโจทยความตองการและความสนใจของผูใช
เราจะดําเนินกิจกรรมเหลานีเ้ พื่อบริหารความสัมพันธตามสัญญาทีเ่ รามีกบ
ั คุณ เพื่อปฏิบัตต
ิ าม
ภาระผูกพันตามกฎหมายและ/หรือเมื่อเรามีผลประโยชนอันชอบธรรมตามกฎหมาย

•

อนุญาตใหคุณเขารวมชิงโชค การแขงขัน หรือใชโปรโมชันอื่นๆ
o เราอาจใหโอกาสคุณเขารวมชิงโชค การแขงขัน หรือใชโปรโมชันอื่นๆ
o บางโปรโมชันก็มีกฎเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีทเี่ ราจะใชและเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของคุณ
เราจะใชขอมูลนี้เพื่อบริหารความสัมพันธตามสัญญาทีเ่ รามีกับคุณ
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•

รวบรวมและ/หรือลบตัวตนออกจากขอมูลสวนบุคคล
o เราอาจจะรวบรวมและ/หรือลบตัวตนของคุณออกจากขอมูลสวนบุคคล เพื่อทีข
่ อมูลดังกลาว
จะไดไมเปนขอมูลสวนบุคคลอีกตอไป เราทําเชนนีเ้ พื่อสรางขอมูลอื่นๆ ที่เราสามารถ
นําไปใชและเปดเผยเพื่อจุดประสงคใดๆ ก็ได

วิธท
ี เี่ รา แบงปน ขอมูลสวนบุคคลของคุณ
เพนแทรอาจแบงปนขอมูลสวนบุคคลของคุณใหกับนิติบค
ุ คล แบรนด หนวยธุรกิจและบริษท
ั ในเครือ
ของเพนแทร เพนแทรอาจแบงปนขอมูลสวนบุคคลของคุณใหกับบุคคลภายนอกที่ประมวลขอมูล
ดังกลาวแทนเรา โดยไดรบ
ั คํายินยอมจากคุณหรือในกรณีทก
ี่ ฎหมายกําหนดไวหรืออนุญาต
ผูรับขอมูลสวนบุคคลอาจจะอยูนอกประเทศที่มีการเก็บรวบรวมขอมูล รวมถึงประเทศที่อยูนอกเขต
เศรษฐกิจยุโรป (อีอเี อ) ดวย ในกรณีดังกลาว เพนแทรจะดําเนินการตามมาตรการตางๆ เพื่อ
รับประกันวาจะมีการคุมครองขอมูลสวนบุคคลในระดับทีเ่ หมาะสม

วิธท
ี เี่ รา แบงปน ขอมูลสวนบุคคลของคุณ
เพนแทรอาจแบงปนขอมูลสวนบุคคลของคุณใหกับนิติบค
ุ คล แบรนด หนวยธุรกิจและบริษท
ั ในเครือของ
เพนแทร โดยมีจุดประสงคเพื่อใหบริการคุณ รวมถึงสําหรับกิจกรรมที่ระบุไวในประกาศความเปน
สวนตัวนี้ดว
 ย
เราแบงปน ขอมูลสวนบุคคลของคุณ:
•

นิติบุคคลใหกับในเครือของคุณ ตามจุดประสงคที่ระบุไวในประกาศความเปนสวนตัวนี้ คุณสามารถ
ั เพนแทร จํากัด (มหาชน)
ดูรายชื่อและที่ตั้งของนิตบ
ิ ุคคลที่ควบคุมเราหรือถูกเราควบคุมได ที่นี่ บริษท
รับผิดชอบในการบริหารขอมูลสวนบุคคลที่ใชรวมกัน

•

กับผูใหบริการภายนอกที่ดาํ เนินกิจกรรมตามทิศทางที่เรากําหนด กิจกรรมดังกลาวอาจรวมถึง
กิจกรรมใดๆ ของเพนแทรตามที่ระบุไวในสวนดานบน ‘วิธีทเี่ ราใชขอมูลสวนบุคคลของคุณ’ เชน
บริการเว็บโฮสติ้ง การวิเคราะหขอมูล การประมวลผลการชําระเงิน การทําตามคําสั่งซื้อ บริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและโครงสรางพื้นฐานที่เกี่ยวของ บริการลูกคา การสงอีเมล การตรวจสอบ
และบริการอื่นๆ

•

ใหกับบุคคลภายนอก เพื่ออนุญาตใหบุคคลภายนอกสงเนื้อหาดานการตลาดทีต
่ รงกับตัวเลือก
ของคุณ

•

ถาคุณใชบริการดังกลาว คุณก็มีสท
ิ ธิ์ที่จะเปดเผยขอมูลสวนบุคคลผานทางขอความในบอรด แชท
หนาโปรไฟล บล็อกและบริการอื่นๆ ที่คุณสามารถโพสตขอมูลและเนื้อหาลงไปได (ซึ่งรวมถึง
แตไมจํากัดเพียงแคเพจโซเชียลมีเดียของเราดวย) โปรดทราบวาขอมูลใดๆ ก็ตามทีค
่ ุณโพสตหรือ
เปดเผยผานทางบริการเหลานี้จะกลายเปนขอมูลสาธารณะ และผูใชรายอื่นและประชาชนทัว
่ ไป
ก็อาจจะสามารถดูได

5

•

เมื่อคุณเชื่อมตอบัญชีบริการของคุณกับบัญชีโซเชียลมีเดีย คุณก็จะแบงปนขอมูลกับเพื่อนๆ ในบัญชี
โซเชียลมีเดีย ผูใชรายอื่น และกับผูใหบริการโซเชียลมีเดียดวย ซึ่งจะทําใหคณ
ุ อนุญาตใหเรา
อํานวยความสะดวกในการแบงปนขอมูล นอกจากนี้ คุณยังเขาใจวาการใชขอมูลที่แบงปนจะเปนไป
ตามนโยบายความเปนสวนตัวของผูใหบริการโซเชียลมีเดีย

•

ใหกับผูสนับสนุนกิจกรรมชิงโชค การแขงขัน หรือโปรโมชันอื่นๆ ที่คลายคลึงกัน

การใชและการเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของคุณในรูปแบบอืน
่
นอกจากนี้ เราจะใชและเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของคุณ ตามที่จาํ เปนและเหมาะสม โดยเฉพาะอยางยิ่ง
เมื่อเรามีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือผลประโยชนอน
ั ชอบธรรมตามกฎหมายใหดาํ เนินการดังกลาว
นอกจากนี้ เราจะใชและเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของคุณ ตามที่จาํ เปนและเหมาะสม โดยเฉพาะอยางยิ่ง
เมื่อเรามีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือผลประโยชนอน
ั ชอบธรรมตามกฎหมายใหดาํ เนินการดังกลาว
•

เพื่อปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎหมายและขอบังคับที่ใชบังคับ ซึ่งอาจรวมถึงกฎหมายในประเทศอืน
่ ๆ ที่ไมใช
ประเทศที่คณ
ุ อยูอาศัย

•

เพื่อใหความรวมมือกับหนวยงานของรัฐ เชน เพื่อตอบสนองตอคําขอหรือใหขอมูลทีเ่ ราเห็นวาสําคัญ
ซึ่งอาจจะเปนหนวยงานของรัฐที่ไมไดอยูในประเทศทีค
่ ณ
ุ อยูอาศัย

•

เพื่อใหความรวมมือกับหนวยงานบังคับใชกฎหมาย เชน เพื่อตอบสนองตอคําขอหรือคําสั่งดาน
การบังคับใชกฎหมาย หรือใหขอมูลที่เราเห็นวาสําคัญ

•

ตามเหตุผลทางกฎหมายอื่นๆ เชน เพื่อบังคับใชขอกําหนดและเงื่อนไขของเราและเพื่อคุมครองสิทธิ์
ความเปนสวนตัว ความปลอดภัย หรือทรัพยสน
ิ ของเราและ/หรือของบริษัทในเครือของเรา ของคุณ
หรือของผูอื่น

•

เรามีผลประโยชนอน
ั ชอบธรรมตามกฎหมายในการเปดเผยหรือโอนขอมูลสวนบุคคลของคุณใหกับ
บุคคลภายนอก หากมีการปรับโครงสรางองคกร การควบรวมกิจการ การขาย การจัดตั้งกิจการ
รวมคา การโอนหรือการจําหนายจายโอนซึ่งธุรกิจ ทรัพยสิน หรือหุนใดๆ ของเรา ไมวาบางสวน
หรือทั้งหมดก็ตาม (รวมถึงในกรณีที่เกี่ยวกับการลมละลายหรือการดําเนินคดีอื่นๆ ทีค
่ ลายคลึงกัน)
บุคคลภายนอกดังกลาวอาจรวมถึงนิตบ
ิ ุคคลทีเ่ ขาซื้อกิจการและที่ปรึกษาของนิติบุคคลดังกลาว

ขอมูลอืน
่ ๆ
เราอาจเก็บรวบรวม ใชและเปดเผยขอมูลอื่นๆ ที่ไมไดเปดเผยตัวตนของคุณอยางชัดเจนหรือ
ไมไดเกี่ยวของโดยตรงกับบุคคลที่สามารถระบุตัวตนได เชน ขอมูลในเบราวเซอรและอุปกรณ
ขอมูลการใชแอพ และขอมูลที่เก็บรวบรวมจากทางคุกกี้ พิกเซลและเทคโนโลยีอื่นๆ

6

“ขอมูลอืน
่ ๆ” คือขอมูลใดๆ ก็ตามทีส
่ ามารถที่ไมไดระบุตว
ั ตนของคุณอยางชัดเจนหรือไมไดเกี่ยวของ
โดยตรงกับบุคคลที่สามารถระบุตว
ั ตนได ตัวอยางเชน
•
•
•
•
•

ขอมูลในเบราวเซอรและอุปกรณ
ขอมูลการใชแอพ
ขอมูลที่เก็บรวบรวมจากทางคุกกี้ พิกเซลและเทคโนโลยีอื่นๆ
ขอมูลทางประชากรศาสตรและขอมูลอื่นๆ ที่คณ
ุ สงมอบใหที่ไมไดระบุตว
ั ตนของคุณอยางชัดเจน
ขอมูลที่เอามารวมกันจนไมสามารถระบุตัวตนของคุณไดอยางชัดเจนอีกตอไป

ถาเราจําเปนตองใชขอมูลอืน
่ ๆ ใหเหมือนกับขอมูลสวนบุคคลตามกฎหมายที่ใชบังคับ เราก็อาจจะใชและ
เปดเผยขอมูลอื่นๆ ตามจุดประสงคทเี่ ราใชและเปดเผยขอมูลสวนบุคคล ดังที่ระบุไวในรายละเอียดของ
ประกาศนี้
การเก็บรวบรวมขอมูลอืน
่ ๆ
เราอาจเก็บรวบรวมขอมูลอืน
่ ๆ ของคุณไดหลายวิธี เชน
•

จากเบราวเซอรและอุปกรณของคุณ
o มีการเก็บรวบรวมขอมูลบางประเภทผานทางเบราวเซอรสวนใหญหรือทางอุปกรณโดย
อัตโนมัติ เชน หมายเลข Media Access Control (MAC) ประเภทคอมพิวเตอร (Windows
หรือ Mac) ความละเอียดของหนาจอ ชือ
่ และเวอรชันของระบบปฏิบัตก
ิ าร ผูผลิตและรุนของ
อุปกรณ ภาษา ประเภทและเวอรชันของเบราวเซอรอน
ิ เทอรเน็ต และชือ
่ และเวอรชน
ั ของ
บริการ (เชน แอพ) ที่คณ
ุ ใช เราใชขอมูลนี้เพื่อตรวจสอบใหแนใจวาจะสามารถใหบริการ
ไดอยางถูกตอง

•

ผานการใชแอพของคุณ
o เมื่อคุณดาวนโหลดและใชแอพ เรากับผูใหบริการของเราอาจจะติดตามและเก็บรวบรวม
ขอมูลการใชแอพของคุณ เชน เวลาและวันทีแ
่ อพในอุปกรณของคุณเขาถึงเซิรฟ
 เวอร
ของเรา และดูวามีการดาวนโหลดขอมูลหรือไฟลอะไรลงแอพบาง จากหมายเลขอุปกรณ

•

การใชคก
ุ กี้
o คุกกี้คอ
ื ชิ้นสวนของขอมูลทีจ
่ ัดเก็บไวในคอมพิวเตอรที่คณ
ุ ใชงาน คุกกี้ทาํ ใหเราสามารถ
รวบรวมขอมูลตางๆ เชน ประเภทเบราวเซอร เวลาที่ใชบริการ หนาเว็บที่เขาชม ภาษาที่ใช
และขอมูลเกี่ยวกับการเขาชมอื่นๆ เรากับผูใหบริการของเราใชขอมูลดังกลาวเพื่อ
จุดประสงคดานความปลอดภัย เพือ
่ อํานวยความสะดวกในการนําทาง เพื่อแสดงขอมูลใหดี
ยิ่งขึ้น และเพื่อปรับประสบการณใหเขากับคุณ นอกจากนี้ เรายังรวบรวมขอมูลสถิตเิ กี่ยวกับ
การใชบริการ เพือ
่ ปรับปรุงการออกแบบและการใชงาน ทําความเขาใจวิธีใชบริการและ
ชวยเราตอบคําถามเกี่ยวกับบริการไดอยางตอเนื่อง คุกกี้ยังทําใหเราเลือกไดวา คุณนาจะ
สนใจโฆษณาหรือขอเสนอไหนมากทีส
่ ุด และแสดงโฆษณาหรือขอเสนอดังกลาว ขณะที่คณ
ุ
ใชบริการ นอกจากนี้ เราอาจจะใชคุกกี้หรือเทคโนโลยีอน
ื่ ๆ ในการโฆษณาออนไลนเพื่อ
ติดตามการตอบสนองของคุณตอโฆษณา
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o

ปจจุบัน เรายังไมตอบสนองตอสัญญาณหามติดตามขอมูลทางเบราวเซอร (Do-Not-Track)
หากคุณไมประสงคที่จะใหเรารวบรวมขอมูลไดจากคุกกี้ เบราวเซอรสวนใหญก็อนุญาต
ใหคุณปฏิเสธคุกกี้ไดโดยอัตโนมัติหรือมีสิทธิ์เลือกที่จะยอมรับหรือปฏิเสธคุกกี้ใดๆ ก็ได
โดยเฉพาะ (หรือคุกกี้หลายคุกกี)้ จากเว็บไซตใดเว็บไซตหนึ่ง คุณอาจจะอยากอาน
http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index.html หากคุณไมยอมรับคุกกี้
คุณอาจจะใชบริการไดไมสะดวกบาง นอกจากนี้ คุณอาจจะไมไดรับโฆษณาหรือขอเสนอ
อื่นๆ จากเราที่คณ
ุ สนใจหรือตองการ

•

การใชพก
ิ เซลและเทคโนโลยีอื่นๆ ที่คลายคลึงกัน
o เราอาจจะใชเครื่องมือตางๆ เชน พิกเซล (หรือทีเ่ รียกกันวาเว็บบีคอนสและ GIF แบบ
โปรงใส) เพื่อติดตามการดําเนินการของผูใชบริการ (รวมถึงผูรับอีเมล) วัดความสําเร็จ
ของแคมเปญการตลาด และจัดทําสถิตเิ กี่ยวกับการใชบริการและอัตราการตอบสนอง
o การวิเคราะห เราใช Google Analytics และ Adobe Analytics ซึ่งใชคก
ุ กีแ
้ ละเทคโนโลยี
อื่นๆ ที่คลายคลึงกันเพื่อรวบรวมและวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการใชบริการและรายงาน
กิจกรรมและแนวโนมตางๆ บริการเหลานีอ
้ าจรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการใชเว็บไซต แอพ
หรือทรัพยากรออนไลนอื่นๆ สามารถอานแนวปฏิบต
ั ิของ Google ไดที่
www.google.com/policies/privacy/partners/ และปดการใชงานที่ Google อนุญาต
ใหปดโดยการดาวนโหลดโปรแกรมไมใช Google Analytics ในเบราวเซอรไดที่
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout คุณสามารถปดการใชงานของ Abode
โดยการเยี่ยมชม https://www.adobe.com/privacy/opt-out.html

•

การใชเทคโนโลยี Adobe Flash (รวมถึงคุกกีแ
้ ฟลช (“Flash LSO”)) และเทคโนโลยีอื่นๆ
ที่คลายคลึงกัน
o เราอาจใช Flash LSO และเทคโนโลยีอื่นๆ เพื่อรวบรวมและจัดเก็บขอมูลเกี่ยวกับ
การใชบริการของคุณ ถาคุณไมตองการใหมีการจัดเก็บ Flash LSO บนคอมพิวเตอร
ของคุณ คุณก็สามารถปรับการตั้งคาของโปรแกรม Flash player เพื่อไมใหมีการจัดเก็บ
Flash LSO โดยใชเครือ
่ งมือที่อยูในแผงการตั้งคาการจัดเก็บขอมูลของเว็บไซตได หรือ
คุณจะไปทีแ
่ ผงการตั้งคาการจัดเก็บขอมูลระดับโลกและทําตามขัน
้ ตอน (ซึ่งอาจจะอธิบาย
วิธีลบ Flash LSO ที่มีอยู (ทีเ่ รียกกันวา "ขอมูล") วิธีปอ
 งกันไมให Flash LSO มาอยูใ
 น
คอมพิวเตอรของคุณ โดยไมไดขออนุญาตจากคุณกอน และวิธีบล็อค Flash LSO
ที่ไมไดสงมาจากผูดําเนินการหนาเว็บทีค
่ ุณกําลังเยี่ยมชมอยู ณ ขณะนั้น เปนตน)
โปรดทราบวาการตั้งคาโปรแกรม Flash Player ใหหา มหรือจํากัดการยอมรับ Flash LSO
อาจจะลดหรือทําใหใชฟงกชันบางอยางของแอปพลิเคชัน Flash ไดยากขึ้น

•

ที่อยู IP:
o ผูใหบริการอินเทอรเน็ตจะกําหนดทีอ
่ ยู IP ใหกบ
ั คอมพิวเตอรของคุณโดยอัตโนมัติ
เมื่อมีผูใชบริการ เราก็อาจจะระบุและเก็บบันทึกที่อยู IP รวมถึงเวลาและหนาเว็บที่เยีย
่ มชม
ไวในขอมูลจราจรคอมพิวเตอรของเราโดยอัตโนมัติได การรวบรวมทีอ
่ ยู IP เปนแนวปฏิบต
ั ิ
มาตรฐานและเว็บไซต แอปพลิเคชันและบริการตางๆ จํานวนมากก็รวบรวมกันโดยอัตโนมัติ
8

เราใชที่อยู IP เพื่อจุดประสงคตางๆ เชน เพื่อคํานวณระดับการใชงาน เพื่อวินิจฉัยปญหา
ของเซิรฟ
 เวอรและเพือ
่ จัดการบริการ เราอาจจะบอกตําแหนงที่ตั้งของคุณแบบคราวๆ
ไดจากที่อยู IP ไดอีกดวย
การใชและการเปดเผยขอมูลอืน
่ ๆ
เราอาจใชและเปดเผยขอมูลอื่นๆ เพื่อจุดประสงคใดๆ ก็ตาม ยกเวนในกรณีที่เราจําเปนตองดําเนินการ
โดยประการอืน
่ ตามกฎหมายที่ใชบังคับ บางครั้ง เราอาจจะรวมขอมูลอื่นๆ เขากับขอมูลสวนบุคคลดวยก็ได
ในกรณีดังกลาว เราจะจัดการกับขอมูลที่รวมขึ้นมาเหมือนกับขอมูลสวนบุคคล ตราบเทาทีข
่ อมูลดังกลาว
ยังรวมกันอยู

ความปลอดภัยของขอมูลสวนบุคคลของคุณ
ความปลอดภัยของขอมูลสวนบุคคลของคุณสําคัญสําหรับเรา เพนแทรไดมีมาตรการรักษาความ
ปลอดภัยเชิงเทคนิคและองคกรเพื่อรักษาความลับ ความสมบูรณและความพรอมใชงานของขอมูล
สวนบุคคลของคุณ

ความปลอดภัยของขอมูลสวนบุคคลของคุณ
ความปลอดภัยของขอมูลสวนบุคคลสําคัญสําหรับเรา เพนแทรไดมีมาตรการรักษาความปลอดภัย
เชิงเทคนิคและองคกรเพื่อรักษาความลับ ความสมบูรณและความพรอมใชงานของขอมูลสวนบุคคลของคุณ
แตนา เสียดายที่ระบบถายโอนหรือจัดเก็บขอมูลไหนก็ไมสามารถรับประกันความปลอดภัยได 100%
ถาคุณเห็นวาการมีปฏิสัมพันธกับเราไมปลอดภัยอีกตอไป โปรดแจงเราทันทีตามรายละเอียดในสวน
“ติดตอเรา” ดานลาง

การเขาถึงและการตัดสินใจเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลของคุณ
คุณอาจตรวจสอบและขอใหเราแกไขหรือลบขอมูลสวนบุคคลของคุณ ในกรณีทเี่ หมาะสม โดยการ
ติดตอเราตามชองทางติดตอดานลาง ถาขอมูลติดตอหรือขอมูลสวนบุคคลอื่นๆ ของคุณมีการ
เปลี่ยนแปลง กรุณาติดตอเรา คุณอาจยกเลิกรับอีเมลสงเสริมบริการไดโดยการทําตามขั้นตอน
ในการยกเลิกรับอีเมลดานลางขอความหรือโดยการติดตอเรา

การเขาถึงและการตัดสินใจเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลของคุณ
คุณอาจขอใหมีการตรวจดู แกไข อัปเดต หยุดเผยแพร จํากัดหรือลบขอมูลสวนบุคคลที่คุณไดใหเราไว
หรือขอรับขอมูลสวนบุคคลฉบับอิเล็กทรอนิกสเพื่อสงใหกับบริษัทอื่น (ตราบเทาที่คณ
ุ มีสิทธิ์ในการให
หรือโอนขอมูลตามกฎหมายที่ใชบังคับ) โดยการติดตอเราตามสวน “ติดตอเรา” ดานลาง เราจะตอบสนอง
ตอคําขอของคุณตามกฎหมายที่ใชบังคับ
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โปรดระบุใหชัดเจนในคําขอของคุณวาตองการเปลี่ยนแปลงขอมูลสวนบุคคลใด หรือไมประสงคที่จะเปดเผย
ขอมูลสวนบุคคลทีอ
่ ยูในฐานขอมูลของเราหรือแจงใหเราทราบถึงขอจํากัดในการใชขอมูลสวนบุคคล
ของคุณ
เราจะพยายามปฏิบต
ั ต
ิ ามคําขอของคุณโดยเร็วที่สุดเทาที่จะทําได เราอาจดําเนินการยืนยันตัวตนของคุณ
กอนอนุญาตใหคณ
ุ เขาถึงขอมูลสวนบุคคลของคุณ เพื่อเปนการคุมครองความเปนสวนตัวของคุณ เราอาจ
จะดําเนินการตามคําขอสําหรับขอมูลสวนบุคคลที่สงมาจากที่อยูอีเมลที่คณ
ุ มักจะสงคําขอมาเทานั้น
ในบางกรณี เราอาจจะไมดาํ เนินการตามคําขอของคุณ เชน ถาเราจําเปนที่จะตองเก็บขอมูลติดตอของคุณ
ไวตามขอกําหนดในสัญญาและ/หรือเพื่อดําเนินธุรกรรมใดๆ ที่คุณไดเริ่มดําเนินกอนที่จะขอเปลี่ยนหรือลบ
ขอมูลสวนบุคคล ใหสมบูรณ ถาขอมูลติดตอหรือขอมูลสวนบุคคลอืน
่ ๆ ของคุณมีการเปลี่ยนแปลง กรุณา
ติดตอเรา
คุณอาจยกเลิกรับอีเมลสงเสริมบริการไดโดยการทําตามขั้นตอนในการยกเลิกรับอีเมลดานลางขอความหรือ
โดยการติดตอเรา การเลือกยกเลิกรับอีเมลไมทําใหคณ
ุ หยุดรับขอความบริหารเกี่ยวกับบัญชี เชน แคมเปญ
ดานความปลอดภัยและขอความการดําเนินการตามคําสัง่ ซื้อ
พลเมืองรัฐแคลิฟอรเนีย มีสท
ิ ธิ์ขอประกาศที่ระบุประเภทของขอมูลสวนบุคคล ฉบับทีเ่ ราสงใหกบ
ั บริษัท
ในเครือและ/หรือบุคคลภายนอก เพื่อนําไปใชดานการตลาด และขอใหเราใหขอมูลติดตอของบริษัทในเครือ
และ/หรือบุคคลภายนอกดังกลาว หากคุณเปนพลเมืองรัฐแคลิฟอรเนียและตองการขอรับสําเนาประกาศนี้
โปรดสงคําขอเปนลายลักษณอักษรมาที่ privacy@pentair.com

ขอมูลของเด็ก
บริการของเราไมไดมุงเนนที่บุคคลที่มีอายุต่ํากวาสิบหกป (16) และเราก็ไมไดเจตนาที่จะเก็บรวบรวม
ขอมูลสวนบุคคลจากบุคคลที่มีอายุตา่ํ กวา 16 ปดวย

ขอมูลทีอ
่ อนไหว
เราขอรองใหคุณกรุณาอยาสงและอยาเปดเผยขอมูลที่ออ
 นไหวใดๆ ใหกับเรา (เชน หมายเลขประกันสังคม
ขอมูลเกี่ยวกับเชื้อชาติหรือชาติพน
ั ธุ ความเห็นทางการเมือง ศาสนาหรือความเชื่ออืน
่ ๆ สุขภาพ ลักษณะ
ทางไบโอเมทริกซหรือพันธุกรรม ประวัติอาชญากรรมหรือการเปนสมาชิกสหภาพแรงงานของคุณ)
ผานบริการหรือโดยวิธีอื่นก็ตามใหเรา

บริการจากบุคคลภายนอก
ประกาศความเปนสวนตัวนี้จะไมจัดการกับและเราก็ไมรบ
ั ผิดชอบตอความเปนสวนตัว ขอมูลหรือแนวปฏิบัติ
อื่นๆ ของบุคคลภายนอกใดๆ รวมถึงบุคคลภายนอกที่ดาํ เนินเว็บไซตหรือสงมอบบริการที่เชือ
่ มโยงกับ
บริการดังกลาว การแปะลิงกที่เชื่อมโยงไปยังบริการไมไดหมายความวาเราหรือบริษท
ั ในเครือของเรา
สนับสนุนเว็บไซตหรือบริการที่ลิงกนั้นเชื่อมโยงไป
นอกจากนี้ เราจะไมรับผิดชอบตอการเก็บรวบรวม การใช การเปดเผยขอมูล รวมถึงนโยบายหรือแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับความปลอดภัยขององคกรอื่นๆ เชน Facebook Apple Google Microsoft RIM หรือผูพฒ
ั นาแอพ
ผูใหบริการแอพ ผูใหบริการแพลตฟอรมโซเชียลมีเดีย ผูใ
 หบริการระบบปฏิบต
ั ิการ ผูใ
 หบริการเครือขาย
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ไรสายหรือผูผ
 ลิตอุปกรณอน
ื่ ๆ ซึ่งรวมถึงขอมูลสวนบุคคลที่คุณเปดเผยใหกับองคกรอื่นๆ ผานหรือเกี่ยวกับ
แอพหรือเพจโซเชียลมีเดียของเราดวย

การโฆษณาของบุคคลภายนอก
เราใหบริษัทโฆษณาภายนอกสงโฆษณาสินคาและบริการที่คุณอาจสนใจไปใหคุณ เมื่อคุณเขาไป
ใชบริการและเว็บไซตหรือบริการออนไลนอื่นๆ

การโฆษณาของบุคคลภายนอก
เราใหบริษัทโฆษณาภายนอกสงโฆษณาสินคาและบริการที่คุณอาจสนใจไปใหคุณ เมื่อคุณเขาไปใชบริการ
และเว็บไซตหรือบริการออนไลนอื่นๆ
คุณอาจจะไดรับโฆษณา ที่องิ จากขอมูลการเขาใชบริการและเว็บไซตหรือบริการออนไลนอื่นๆ ผานอุปกรณ
ใดๆ ของคุณ ตลอดจนขอมูลที่คุณไดรับจากบุคคลภายนอก บริษท
ั เหลานี้จะวางและจดจําคุกกีท
้ ี่ไมซ้ํากันไว
ในเบราวเซอรของคุณ (รวมถึงการใชพก
ิ เซลดวย) นอกจากนี้ จะมีการใชเทคโนโลยีเหลานี้ พรอมกับขอมูล
เกี่ยวกับการใชงานออนไลนที่เก็บรวบรวมมา เพื่อระบุตว
ั ตนของคุณทางอุปกรณตา งๆ ที่คณ
ุ ใช เชน อุปกรณ
เคลื่อนทีแ
่ ละแล็ปท็อป
หากคุณตองการทราบขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวปฏิบต
ั ินี้ หรือเรียนรูวิธย
ี กเลิกการใชงานของคุกกี้ใน
เบราวเซอรเดสกทอ
็ ปและอุปกรณเคลื่อนทีข
่ องอุปกรณนี้ เมื่อคุณเขาถึงประกาศความเปนสวนตัวนี้
โปรดเยี่ยมชม
•
•
•
•

ถาอยูท
 ี่ประเทศออสเตรเลีย: http://www.youronlinechoices.com.au/
ถาอยูท
 ี่ประเทศแคนาดา: https://youradchoices.ca/
ถาอยูในทวีปยุโรป: http://www.edaa.eu/
ถาอยูในสหรัฐฯ: http://optout.aboutads.info/#/ และ http://optout.networkadvertising.org/#/

การโอนขอมูลขามพรมแดน
อาจมีการจัดเก็บและประมวลผลขอมูลสวนบุคคลของคุณในประเทศใดก็ไดที่เรามีสถานที่
ดําเนินงาน หรือทีเ่ ราวาจางผูใหบริการ เมื่อคุณใชบริการเหลานี้ คุณก็เขาใจวาจะมีการโอน
ขอมูลของคุณไปยังประเทศอื่นๆ ที่ไมใชประเทศที่คณ
ุ อยูอาศัย เรามีมาตรการคุมครองขอมูล
สวนบุคคลของคุณที่เหมาะสม สําหรับการโอนขอมูลจากประเทศที่อยูในเขตเศรษฐกิจยุโรป
ไปยังประเทศที่คณะกรรมาธิการยุโรปพิจารณาวาไมมีระดับการรักษาความปลอดภัยของขอมูล
ที่เหมาะสม
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การโอนขอมูลขามพรมแดน
อาจจะมีการจัดเก็บและประมวลผลขอมูลสวนบุคคลของคุณในประเทศใดก็ไดที่เรามีสถานที่ดาํ เนินงาน
หรือที่เราวาจางผูใหบริการ เมื่อคุณใชบริการเหลานี้ คุณก็เขาใจวาจะมีการโอนขอมูลของคุณไปยังประเทศ
อื่นๆ ที่ไมใชประเทศที่คณ
ุ อยูอาศัย รวมถึงสหรัฐอเมริกา ซึ่งอาจจะมีระเบียบวาดวยการคุมครองขอมูลที่
ตางจากประเทศของคุณ ในบางกรณี ศาล หนวยงานบังคับใชกฎหมาย หนวยงานกํากับดูแลหรือหนวยงาน
ดานความมั่นคงในประเทศอื่นๆ ดังกลาวอาจมีสท
ิ ธิเ์ ขาถึงขอมูลสวนบุคคลของคุณได

ถาคุณอยูในเขตเศรษฐกิจยุโรป
คณะกรรมาธิการยุโรปก็พิจารณาวาบางประเทศในเขตเศรษฐกิจยุโรปไมมีระดับการรักษาความปลอดภัย
ของขอมูลทีเ่ หมาะสมตามมาตรฐานของเขตเศรษฐกิจยุโรป (ดูรายชื่อประเทศทั้งหมดไดที่ นี)่ สําหรับ
การโอนขอมูลจากประเทศทีอ
่ ยูในเขตเศรษฐกิจยุโรปไปยังประเทศที่คณะกรรมาธิการยุโรปพิจารณาวา
ไมมีระดับการรักษาความปลอดภัยของขอมูลที่เหมาะสม เราก็มีมาตรการทีเ่ หมาะสมเพื่อคุมครองขอมูล
สวนบุคคลของคุณ เชน ขอความมาตรฐานในสัญญาทีค
่ ณะกรรมาธิการยุโรปใช คุณอาจขอสําเนา
มาตรการเหลานี้ไดโดยการติดตอ สํานักงานความเปนสวนตัวระดับโลกของเพนแทร

ติดตอเรา
หากคุณมีขอสงสัยเกี่ยวกับประกาศความเปนสวนตัวนี้หรือการใชขอมูลสวนบุคคลของคุณ
โปรดติดตอเราไดที่ privacy@pentair.com หรือตามขอมูลดานลาง

ติดตอเรา
หากคุณมีขอสงสัยเกี่ยวกับประกาศความเปนสวนตัวนี้หรือการใชขอมูลสวนบุคคลของคุณ
โปรดติดตอเราไดที่ privacy@pentair.com หรือตามขอมูลดานลาง
ถาคุณไมไดอยูในเขตเศรษฐกิจยุโรป ผูค
 วบคุมขอมูลคือ
บริษัท เพนแทร แมเนจเมนท จํากัด (มหาชน)
เรียนสํานักงานความเปนสวนตัวระดับโลก
5500 ถนน Wayzata หองเลขที่ 900
เมืองมินนีแอโพลิส รัฐมินนิโซตา 55416
ถาคุณอยูในเขตเศรษฐกิจยุโรป ผูค
 วบคุมขอมูลคือ
บริษัท เพนแทร จํากัด (มหาชน)
บริษัทสัญชาติไอรแลนดมีสาํ นักงานใหญตั้งอยูท
 ี่
รีเกิล เฮาส
70 ถนนลอนดอน
ทวิกเคนแนม กรุงลอนดอน TW13QS
สหราชอาณาจักร
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เราแตงตั้งเจาหนาทีค
่ วบคุมขอมูล ในกรณีทก
ี่ ฎหมายกําหนดใหมี คุณสามารถติดตอเจาหนาที่ควบคุม
ขอมูลของเราสําหรับนิติบุคคลของเราทีต
่ ั้งอยูในเยอรมนีไดที่
ดร. Karsten Kinast
Kinast Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
Hohenzollernring 54
D-50672 เมืองโคโลญ
ประเทศเยอรมนี
หมายเลขโทรศัพท +49 (0)221-222 183-0
kinast@kinast-partner.de
คุณสามารถยื่นคํารองทุกขไปยังหนวยงานคุมครองขอมูลที่ตั้งอยูในประเทศหรือภูมิภาคของคุณ หรือ
ในบริเวณที่คณ
ุ อางวามีการละเมิดกฎหมายคุมครองขอมูลที่ใชบังคับ อยางไรก็ตาม กอนยืน
่ คํารองทุกข
เราสนับสนุนใหคุณติดตอเราโดยตรงเพื่อใหโอกาสเราชวยคุณขจัดขอกังวลใดๆ ที่คณ
ุ มีตอความเปนสวนตัว
ของคุณ

วิธท
ี เี่ ราเปลีย
่ นแปลงและอัปเดตประกาศความเปนสวนตัวนี้
เราอาจอัปเดตประกาศความเปนสวนตัวนี้ ถาเราอัปเดตประกาศความเปนสวนตัวนี้ เราก็จะลงนโยบาย
เวอรชันปจจุบันไวในเว็บไซตนี้และแกไขวันทีข
่ องเวอรชันที่อยูดา นบนหนาเว็บนี้ การเปลี่ยนแปลงใดๆ
จะมีผลบังคับใชเมื่อเราไดลงประกาศความเปนสวนตัวสําหรับบริการตางๆ ฉบับแกไข ถาคุณใชบริการ
หลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงเหลานี้ ก็หมายความวาคุณยอมรับประกาศความเปนสวนตัวฉบับแกไขดวย
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