หลักการว่าด้วยความเป็ นส่ วนตัวของไอ.พี. เทรดดิง้
ไอ.พี. เทรดดิ้ง ถือความเป็ นส่ วนตัวเป็ นเรื่ องจริ งจัง หลักการทั้งห้าข้อดังต่อไปนี้ เป็ นสิ่ งรองรับกลวิธีของบริ ษทั ในการเคารพความเป็ นส่ วนตัว
ของท่าน:
บริ ษทั ให้คุณค่าความไว้วางใจที่ท่านมีให้แก่บริ ษทั จากการที่ได้ให้ขอ้ มูลส่ วนตัวของท่านแก่บริ ษทั บริ ษทั จะใช้ขอ้ มูลส่ วนตัวของท่าน

1.

ในทางที่เป็ นธรรมและควรค่าแก่ความไว้วางใจดังกล่าวนั้นเสมอ
ท่านมีสิทธิ์ ได้รับข้อมูลที่ชดั เจนเกี่ยวกับวิธีการที่บริ ษทั ใช้ขอ้ มูลส่ วนตัวของท่าน บริ ษทั จะโปร่ งใสกับท่านเสมอในเรื่ องข้อมูลที่บริ ษทั

2.

เก็บรวบรวม สิ่ งที่บริ ษทั กระทากับข้อมูลนั้น บุคคลที่บริ ษทั ร่ วมแบ่งปั นข้อมูลนั้นอยู่ และบุคคลที่ท่านควรจะติดต่อหากท่านมีขอ้ กังวลใด ๆ
หากท่านมีขอ้ กังวลใด ๆ เกี่ยวกับวิธีการที่บริ ษทั ใช้ขอ้ มูลส่ วนตัวของท่าน บริ ษทั จะร่ วมมือกับท่านเพื่อแก้ไขข้อกังวลดังกล่าวนั้นโดย

3.
พลัน

บริ ษทั จะดาเนิ นการอันสมควรทั้งปวงเพื่อปกป้ องข้อมูลของท่านจากการถูกนาไปใช้ในทางที่ผิด และเพื่อรักษาข้อมูลดังกล่าวไว้ให้

4.
ปลอดภัย

บริ ษทั จะปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อบังคับว่าด้วยการคุม้ ครองข้อมูลซึ่ งใช้บงั คับอยูท่ ้ งั ปวง และบริ ษทั จะให้ความร่ วมมือกับเจ้าหน้าที่

5.

ผูค้ ุม้ ครองข้อมูลต่าง ๆ หากไม่มีกฎหมายคุม้ ครองข้อมูล บริ ษทั ก็จะปฏิบตั ิตามหลักการอันเป็ นที่ยอมรับทัว่ ไปว่าด้วยการคุม้ ครองข้อมูล
นโยบายความเป็ นส่ วนตัวของไอ.พี. เทรดดิง้
ไอ.พี. เทรดดิ้ง มีพนั ธะสัญญาว่าจะปกป้องความเป็ นส่ วนตัวของท่านและจะรับรองให้แน่วา่ ข้อมูลส่ วนตัวของท่านจะได้รับความคุม้ ครอง
นโยบายความเป็ นส่วนตัวนี้อธิ บายประเภทข้อมูลส่ วนบุคคลซึ่ งบริ ษทั เป็ นผูเ้ ก็บรวบรวมและวิธีการที่บริ ษทั ใช้ เปิ ดเผย และคุม้ ครองข้อมูลนั้น
นโยบายความเป็ นส่ วนตัวนีใ้ ช้ บังคับแก่ อะไรบ้ าง?
นโยบายความเป็ นส่วนตัวนี้ใช้บงั คับแก่ขอ้ มูลส่ วนบุคคลซึ่ งบริ ษทั ไอ.พี. เทรดดิ้ง ได้เก็บรวบรวมไว้โดยเกี่ยวเนื่ องกับข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้
ทางออฟไลน์ (offline) การรณรงค์ทาการตลาดตรง การชิ งโชคและการแข่งขัน และทางออนไลน์ (online) โดยอาศัยเว็บไซต์ของ
บริ ษทั หน้าเพจที่มีชื่อตราสิ นค้าบนแพลทฟอร์มของบุคคลภายนอกและแอพพลิเคชัน่ ซึ่ งมีผเู ้ ข้าถึงหรื อใช้งานผ่านทางเว็บไซต์หรื อแพลทฟอร์ ม
ของบุคคลภายนอกเช่นนั้น ซึ่ งปฏิบตั ิการอยูโ่ ดยหรื อในนามของบริ ษทั ไอ.พี. เทรดดิ้ง (“ไซต์ของไอ.พี. เทรดดิ้ง ”) โดยหนังสื อนี้ นโยบาย
ความเป็ นส่วนตัวนี้ จึงมีรวมอยูใ่ นและเป็ นส่วนหนึ่งของข้อกาหนดและเงื่อนไขการใช้งานไซต์ของไอ.พี. เทรดดิ้ง ที่เกี่ยวข้องอยู่ ให้ดูขอ้ มูล
เกี่ยวกับบริ ษทั ไอ.พี. เทรดดิ้ง ซึ่งเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนตัวของท่านที่ สิ ทธิ์ในความเป็ นส่ วนตัวของท่านและบุคคลที่จะให้
ติดต่อ ข้างล่างนี้
นโยบายความเป็ นส่วนตัวนี้ไม่ใช้บงั คับแก่
·

ข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยเว็บไซต์ แพลทฟอร์ ม และหรื อแอพพลิเคชัน่ ของบุคคลภายนอก (“ไซต์ของบุคคลภายนอก”) ซึ่ งบริ ษทั มิได้

ควบคุมอยู่
·

ข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยไซต์ของบุคคลภายนอกซึ่ งท่านเข้าถึงโดยผ่านทางลิงค์บนไซต์ของไอ.พี. เทรดดิ้ง

·

แบนเนอร์ (banners) การชิงโชคและการโฆษณาหรื อส่ งเสริ มอื่น ๆ บนไซต์ของบุคคลภายนอกซึ่ งบริ ษทั อาจเป็ นผูอ้ ุปถัมภ์หรื อ

มีส่วนร่ วมอยู่
ความยินยอมของท่ าน
ไซต์ของบุคคลภายนอกเหล่านี้อาจมีนโยบายตลอดจนข้อกาหนดและเงื่อนไขความเป็ นส่วนตัวของตนเองอยูก่ ็ได้ บริ ษทั สนับสนุนให้ท่านอ่าน
สิ่ งดังกล่าวก่อนจะใช้งานไซต์ของบุคคลภายนอกเหล่านั้น

ไอ.พี. เทรดดิ้ง จะไม่เก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนตัวของท่านโดยที่ท่านไม่ยนิ ยอม โดยในกรณี ส่วนใหญ่บริ ษทั จะขอความยินยอม
จากท่านโดยชัดแจ้ง แต่ในบางกรณี บริ ษทั อาจอนุมานเอาว่าได้รับความยินยอมแล้วจากการกระทาและความประพฤติของท่าน โดยการใช้ไซต์
ของไอ.พี. เทรดดิ้ง ท่านจึงยินยอมให้บริ ษทั ไอ.พี. เทรดดิ้ง ที่เกี่ยวข้องเป็ นผูเ้ ก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนตัวของท่านตามนโยบาย
ความเป็ นส่วนตัวนี้ ได้
บริ ษทั อาจขอให้ทา่ นให้ความยินยอมเพิ่มเติมหากบริ ษทั จาเป็ นต้องใช้ขอ้ มูลส่ วนตัวของท่านเพื่อความมุ่งประสงค์ซ่ ึงไม่มีนโยบายความเป็ น
ส่วนตัวนี้ครอบคลุมอยู่ ท่านมิจาต้องให้ความยินยอมเช่นนั้นก็ได้ แต่ถา้ ท่านตัดสิ นใจไม่ให้ความยินยอมแล้ว เมื่อนั้นการที่ท่านมีส่วนร่ วมใน
กิจกรรมบางอย่างก็อาจถูกจากัดได้ หากท่านให้ความยินยอมเพิ่มเติม ก็ให้ถือบังคับตามเงื่อนไขของความยินยอมดังกล่าวนั้นในกรณี ที่มีความ
ขัดกันใด ๆ กับเงื่อนไขของนโยบายความเป็ นส่ วนตัวนี้
หากท่านไม่เห็นชอบด้วยกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนตัวของท่านโดยวิธีการนี้ ก็โปรดอย่าใช้ไซต์ของสิ นค้าภายในกลุ่ม ไอ.
พี. เทรดดิ้ง หรื อให้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลแก่ไอ.พี. เทรดดิ้ง โดยประการอื่น
เยาวชน
ไซต์ของไอ.พี. เทรดดิ้งโดยส่ วนใหญ่มุ่งหมายหรื อมีเจตนาให้ผใู ้ หญ่เป็ นผูใ้ ช้งาน ในกรณี ที่มีไซต์ของไอ.พี. เทรดดิ้ง แห่ งหนึ่ งแห่ งใดที่มุ่ง
หมายให้ผเู้ ข้าชมรุ่ นเยาว์กว่าเข้าใช้งานได้ บริ ษทั ก็จะได้มาซึ่ งความยินยอมจากบิดามารดาหรื อผูป้ กครองก่อนที่บริ ษทั จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่ วน
บุคคลในกรณี ที่บริ ษทั เห็นว่าเหมาะสมที่จะกระทาเช่นนั้นหรื อในกรณี ที่จาเป็ นโดยอาศัยกฎหมายและข้อบังคับว่าด้วยการคุม้ ครองข้อมูลซึ่งใช้
บังคับอยู่ (อายุที่จาเป็ นต้องได้รับความยินยอมเปลี่ยนแปลงไปตามประเทศ) หากท่านเป็ นเยาวชนซึ่งมีอายุเกินกว่าที่จะต้องได้รับความยินยอม
จากบิดามารดาในประเทศของท่าน ท่านก็ควรตรวจสอบเงื่อนไขของนโยบายความเป็ นส่ วนตัวนี้ ร่วมกับบิดามารดาหรื อผูป้ กครองของท่าน
เพื่อให้แน่วา่ ท่านเข้าใจและยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวหากบริ ษทั พบว่าบริ ษทั ได้เก็บรวบรวมข้อมูลโดยมิได้รับความยินยอมจากบิดามารดาหรื อ
ผูป้ กครองในกรณี ที่ควรจะได้มาแล้วซึ่ งความยินยอมเช่นนั้น บริ ษทั จะลบข้อมูลเช่นนั้นออกโดยเร็ วเท่าที่จะกระทาได้
การเข้าถึงไซต์ของไอ.พี. เทรดดิ้ง ในบางส่ วนและหรื อความเหมาะสมที่จะได้รับรางวัล สิ นค้าตัวอย่าง หรื อของรางวัลอื่น ๆ อาจถูกจากัดไว้
ให้แก่ผใู้ ช้งานซึ่ งมีอายุเกินวัยหนึ่งวัยใด บริ ษทั อาจใช้ขอ้ มูลส่ วนตัวของท่านในการดาเนิ นการตรวจพิสูจน์อายุและบังคับใช้ขอ้ จากัดด้านอายุใด
ๆ เช่นนั้นก็ได้

บริษทั เก็บรวบรวมข้ อมูลอะไรบ้ าง?
·

ข้อมูลที่ท่านให้แก่บริ ษทั เอง
บริ ษทั อาจเก็บรวบรวมข้อมูลจากท่านโดยตรงก็ได้เมื่อท่านให้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลแก่บริ ษทั เช่น เมื่อท่านลงทะเบียนเพื่อจับสลากชิ ง

รางวัลหรื อแข่งขัน ลงชื่ อเข้ารับข้อมูล ใช้คาขอต่าง ๆ ซื้อผลิตภัณฑ์หรื อบริ การจากบริ ษทั กรอกแบบสารวจ หรื อให้ขอ้ คิดเห็นหรื อทาการ
สอบถาม ประเภทข้อมูลที่บริ ษทั อาจเก็บรวบรวมจากท่านโดยตรงนั้นได้แก่
Ø ชื่อของท่าน
Ø ที่อยูข่ องท่าน
Ø ที่อยูไ่ ปรษณี ยอ์ ิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล์) ของท่าน
Ø ชื่อผูใ้ ช้งานของท่าน
Ø หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน
Ø ข้อมูลบัตรเครดิตหรื อการชาระเงินอย่างอื่นของท่าน
Ø อายุของท่าน
Ø วันเดือนปี เกิดของท่าน
Ø เพศของท่าน
Ø เนื้ อหาที่เกิดจากผูใ้ ช้งาน ข้อความที่โพสต์ และข้อความอื่นที่ท่านส่ งไปยังไซต์ของบริ ษทั
Ø ข้อมูลของบุคคลอื่นใดที่ท่านเป็ นผูใ้ ห้แก่บริ ษทั โดยสมัครใจ
·

ข้อมูลที่บริ ษทั เก็บหรื อได้มาโดยอัตโนมัติเมื่อท่านใช้งานไซต์ของบริ ษทั
บริ ษทั ใช้คุกกี้ (cookies) และเครื่ องมืออื่น ๆ (เช่น เครื่ องมือวิเคราะห์ (analytic tools) และพิกเซลแท็ก

(pixel tags) ของเว็บ) เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับท่านเมื่อท่านใช้งานไซต์ของบริ ษทั ภายใต้บงั คับเงื่อนไขของนโยบายความเป็ น
ส่วนตัวนี้และกฎหมายและข้อบังคับว่าด้วยการคุม้ ครองข้อมูลซึ่ งใช้บงั คับอยู่ ประเภทข้อมูลที่บริ ษทั อาจเก็บรวบรวมมาได้โดยอัตโนมัติน้ นั
ได้แก่
Ø ข้อมูลเกี่ยวกับประเภทบราวเซอร์ที่ท่านใช้งานอยู่
Ø รายละเอียดของเว็บเพจที่ท่านได้ดูไปแล้ว
Ø ที่อยูข่ องผูใ้ ห้บริ การอินเตอร์เน็ต (IP address) ของท่าน
Ø ไฮเปอร์ ลิงค์ที่ท่านได้คลิกเข้าไป
Ø • ชื่อผูใ้ ช้งาน รู ปภาพแสดงโปรไฟล์ เพศ ข่ายงานของท่าน และข้อมูลอื่นใดซึ่ งท่านเลือกที่จะแบ่งปั นเมื่อใช้ไซต์ของ
บุคคลภายนอก (เช่น เมื่อท่านใช้ความสามารถทาหน้าที่แสดงความ “ชอบ (Like)” บนเฟซบุค๊ (Facebook) หรื อ
ความสามารถทาหน้าที่ +1 บน กูเกิ้ลพลัส (Google+))
Ø เว็บไซต์ที่ท่านได้เข้าเยี่ยมชมมาแล้วก่อนที่จะมาถึงไซต์ของบริ ษทั
ในเบื้องต้นอินเตอร์ เน็ตบราวเซอร์ส่วนใหญ่ถูกตั้งค่าให้รับคุกกี้ ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเพื่อให้บล็อกคุกกี้หรื อ
เตือนให้ท่านระวังเมื่อคุกกี้กาลังถูกส่ งมายังเครื่ องอุปกรณ์ของท่าน หากท่านปิ ดทางทางานของคุกกี้ก็อาจมีผลกระทบต่อ
ประสบการณ์ของท่านบนไซต์ของบริ ษทั ได้
·

ข้อมูลที่บริ ษทั เก็บรวบรวมมาจากแหล่งอื่นๆ

บริ ษทั อาจได้รับข้อมูลส่ วนบุคคลเกี่ยวกับตัวท่านจากแหล่งอื่น ๆ หากท่านได้อนุญาตไว้แล้วว่าให้แบ่งปั นข้อมูลดังกล่าว
นั้นได้ ข้อมูลดังกล่าวนี้อาจรวมไปถึงข้อมูลจากแหล่งที่พอมีให้ใช้ได้ในทางการค้า เช่น ฐานข้อมูลสาธารณะและองค์กรที่รวบรวมข้อมูล
ตลอดจนข้อมูลจากบุคคลภายนอก ประเภทข้อมูลส่ วนบุคคลที่บริ ษทั อาจเก็บรวบรวมมาได้จากแหล่งต่าง ๆ นั้นได้แก่
Ø ชื่อของท่าน
Ø ที่อยูข่ องท่าน
Ø อายุของท่าน
Ø นิ สยั การจับจ่ายใช้สอยของท่าน
Ø สิ่ งที่โปรดปรานและข้อมูลเกี่ยวกับรู ปแบบการดาเนิ นชี วิตของท่าน เช่น งานอดิเรกและสิ่ งที่ท่านสนใจ
Ø ข้อมูลที่มีไว้ให้ประชาชนทัว่ ไปได้ใช้ประโยชน์ เช่น เนื้อหาที่ผใู ้ ช้งานได้ก่อให้เกิดขึ้น บล็อกและการโพสต์ขอ้ ความ
ตามที่กฎหมายได้อนุญาตไว้
บริษทั ใช้ ข้อมูลส่ วนตัวของท่ านอย่างไร?
บริ ษทั อาจใช้ขอ้ มูลส่ วนตัวของท่าน
>>เพื่อปรับปรุ งผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั และประสบการณ์ของท่านบนไซต์ของไอ.พี. เทรดดิ้ง หาข้อมูลเพิ่มเติม
>>เพื่อติดต่อท่านในเรื่ องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริ การซึ่ งท่านอาจสนใจ แต่ท้ งั นี้ ท่านจะต้องได้ให้ความยินยอมแก่บริ ษทั ในการกระทาเช่นนั้น
หรื อท่านได้เคยร้องขอผลิตภัณฑ์หรื อบริ การจากบริ ษทั มาก่อนแล้ว และการติดต่อนั้นจะต้องเกี่ยวข้องหรื อเกี่ยวพันกับคาร้องขอที่เคยมีมาก่อน
ดังกล่าวและกระทาขึ้นภายในกรอบเวลาใด ๆ ซึ่ งกฎหมายที่ใช้บงั คับอยูไ่ ด้ต้ งั ไว้
บริ ษทั อาจใช้ขอ้ มูลส่ วนตัวของท่านเพื่อ
·

เสนอแนะผลิตภัณฑ์หรื อบริ การ (หรื อผลิตภัณฑ์หรื อบริ การของบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง) ซึ่ งบริ ษทั เห็ นว่าท่านอาจสนใจ

·

เสนอโอกาสให้แก่ท่านในการเข้ามีส่วนร่ วมในการแข่งขันหรื อการส่ งเสริ มต่าง ๆ

ท่านสามารถเลือกที่จะไม่รับการติดต่อจากบริ ษทั ในขณะใดก็ได้ สิ่ งติดต่อเพื่อการตลาดตรงใด ๆ ที่บริ ษทั ส่ งถึงท่านจะให้ขอ้ มูลและวิธีการที่
จาเป็ นแก่ท่านในการเลือกที่จะไม่เข้าร่ วม
>>จัดให้ท่านได้มีผลิตภัณฑ์หรื อบริ การที่ท่านร้ องขอจากบริ ษทั
บริ ษทั อาจใช้ขอ้ มูลส่ วนตัวของท่าน
·

เพื่อความมุ่งประสงค์ในการแข่งขันหรื อส่ งเสริ มซึ่ งท่านได้เข้าร่ วม

·

เพื่อจัดส่งข้อมูล ผลิตภัณฑ์ หรื อสิ นค้าตัวอย่างที่ท่านได้ร้องขอไปให้ท่าน

·

เพื่อตอบข้อซักถามหรื อข้อคิดเห็นของท่าน

ในกรณี ที่บริ ษทั เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อความมุ่งประสงค์จาเพาะประการหนึ่งประการใด บริ ษทั จะไม่เก็บข้อมูลดังกล่าวไว้เป็ น
เวลานานเกินกว่าที่จาเป็ นในการบรรลุตามความมุ่งประสงค์น้ นั เว้นแต่บริ ษทั จะต้องเก็บข้อมูลดังกล่าวไว้ดว้ ยเหตุผลโดยชอบทางธุ รกิจหรื อ
กฎหมาย เพื่อปกป้ องข้อมูลจากการถูกทาลายโดยบังเอิญหรื อด้วยเจตนามุ่งร้าย เมื่อบริ ษทั ลบข้อมูลออกจากบริ การของบริ ษทั แล้ว บริ ษทั อาจไม่
ลบสาเนาตกค้างออกจากเซิร์ฟเวอร์ของบริ ษทั หรื อขจัดข้อมูลออกจากระบบเพื่อการสารอง (แบ็คอัพ) ของบริ ษทั โดยทันที

บริการส่ งข้ อความทางโทรศัพท์ เคลื่อนที่
บริ ษทั อาจจัดให้มีบริ การซึ่ งท่านสามารถรับข้อความหรื อข่าวสารประเภทอื่น ๆ จากไอ.พี. เทรดดิ้ง ได้ (เช่น บริ การส่งข้อความอย่างย่อ หรื อ
เอสเอ็มเอส บริ การส่งข้อความพร้อมเสี ยงเพลง หรื อ อีเอ็มเอส และบริ การส่ งข้อความแบบสื่ อประสม หรื อ เอ็มเอ็มเอส) บนเครื่ อง
โทรศัพท์ไร้สายหรื อโทรศัพท์เคลื่อนที่ของท่าน (“บริ การส่ งข้อความทางโทรศัพท์เคลื่อนที่”) หากท่านสมัครใช้บริ การส่ งข้อความทาง
โทรศัพท์เคลื่อนที่ของบริ ษทั อย่างหนึ่งอย่างใด ท่านตกลงจะรับข้อความเช่นนั้นจากไอ.พี. เทรดดิ้งตามที่อยูห่ รื อหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ซ่ ึ ง
ท่านเป็ นผูใ้ ห้ไว้เพื่อการนั้น (ต่อเมื่อท่านได้เลือกแล้วว่าจะไม่รับข้อความเช่นนั้นโดยปฏิบตั ิตามข้อแนะนาในหมวด สิ ทธิ์ ในความเป็ นส่ วนตัว
ของท่านและบุคคลที่จะให้ติดต่อ ข้างล่างนี้ )
ท่านเข้าใจว่า อัตรามาตรฐานของบริ ษทั โทรคมนาคมไร้สายของท่านเป็ นอัตราที่ใช้บงั คับแก่ขอ้ ความเหล่านี้ และท่านอาจเปลี่ยนใจของท่าน
ในขณะใดก็ได้โดยปฏิบตั ิตามข้อแนะนาในหมวด สิ ทธิ์ในความเป็ นส่ วนตัวของท่านและบุคคลที่จะให้ติดต่อ ข้างล่างนี้ หากคิดค่าบริ การเอากับ
ใบแจ้งหนี้บญั ชีโทรศัพท์ไร้สายของท่าน ท่านตกลงให้บริ ษทั เรี ยกเก็บค่าบริ การจากท่านและจัดให้บริ ษทั โทรคมนาคมของท่านได้มีขอ้ มูลการ
ชาระเงินที่เกี่ยวข้องของท่านโดยเกี่ยวเนื่องกับค่าบริ การดังกล่าว ท่านขอให้ถอ้ ยแถลงว่า ท่านเป็ นเจ้าของหรื อผูไ้ ด้รับอนุญาตให้ใช้อุปกรณ์
โทรศัพท์ไร้สายที่ท่านใช้ในการสมัครรับบริ การส่ งข้อความทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ และท่านเป็ นผูม้ ีอานาจอนุมตั ิค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง นอกจากจะ
ปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามข้อจากัดเรื่ องอายุและข้อกาหนดและเงื่อนไขอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับบริ การส่ งข้อความทางโทรศัพท์เคลื่อนที่แล้ว ท่านอาจ
จาเป็ นต้องลงทะเบียนข้อมูลส่วนตัวของท่านด้วย เช่น ชื่ อ ข่าวสารที่เป็ นข้อความ ที่อยูร่ ะบบไร้สาย หรื อหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ของท่าน
บริ ษทั ยังอาจได้วนั ที่ เวลา และเนื้ อหาของข้อความของท่านในระหว่างที่ท่านใช้บริ การส่ งข้อความทางโทรศัพท์เคลื่อนที่มาด้วยก็ได้ บริ ษทั จะใช้
ข้อมูลที่บริ ษทั ได้มาโดยเกี่ยวเนื่ องกับบริ การส่ งข้อความทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ของบริ ษทั ตามนโยบายความเป็ นส่ วนตัวนี้ อย่างไรก็ดี โปรด
รับทราบไว้ว่า บริ ษทั โทรคมนาคมไร้สายของท่านและผูใ้ ห้บริ การรายอื่น ๆ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เครื่ องอุปกรณ์ไร้สายของท่าน
ด้วยก็ได้ และการปฏิบตั ิของบุคคลดังกล่าวก็อยูใ่ ต้บงั คับนโยบายของตนเอง
ท่านรับทราบและตกลงว่า บริ การส่ งข้อความทางโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็ นบริ การที่จดั ให้มีไว้โดยผ่านระบบไร้สายซึ่ งใช้คลื่นวิทยุ (และวิธีการอื่น)
ในการส่งการติดต่อสื่ อสารข้ามโครงข่ายอันซับซ้อน บริ ษทั ไม่รับประกันว่าการที่ท่านใช้บริ การส่ งข้อความทางโทรศัพท์เคลื่อนที่น้ นั จะเป็ นการ
ส่วนตัวหรื อปลอดภัย และบริ ษทั ไม่ขอรับผิดต่อท่านต่อการขาดความเป็ นส่ วนตัวหรื อความปลอดภัยใด ๆ ซึ่งท่านอาจเป็ นผูป้ ระสบ ท่านเป็ น
ผูร้ ับผิดชอบเต็มที่ในการดาเนิ นการป้องกันล่วงหน้าและในการจัดให้มีมาตรการด้านความปลอดภัยอันเหมาะสมที่สุดต่อสถานการณ์ของท่าน
และการใช้บริ การส่ งข้อความทางโทรศัพท์เคลื่อนที่อนั เป็ นที่มุ่งหมายไว้ บริ ษทั ยังอาจเข้าไปตรวจสอบเนื้ อหาของบัญชี โทรศัพท์ไร้สายและหรื อ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ของท่านกับบริ ษทั โทรคมนาคมของท่านด้วยก็ได้เพื่อความมุ่งประสงค์ในการระบุลกั ษณะและแก้ไขปั ญหาทางเทคนิ คและ
หรื อข้อร้องเรี ยนเกี่ยวกับบริ การ

บริษทั ร่ วมแบ่ งปันข้ อมูลส่ วนตัวของท่านกับใคร?
โดยทัว่ ไปแล้ว บริ ษทั ไม่ร่วมแบ่งปันข้อมูลส่ วนตัวของท่านกับบุคคลใดภายนอกกลุ่มไอ.พี. เทรดดิ้ง อย่างไรก็ดี บริ ษทั อาจร่ วมแบ่งปั นข้อมูล
ส่วนตัวของท่านกับบุคคลภายนอกผูเ้ ป็ นที่เชื่ อถือก็ได้
บริ ษทั อาจร่ วมแบ่งปั นข้อมูลส่วนตัวของท่านกับ
·

ตัวแทนโฆษณา ตัวแทนการตลาด และตัวแทนส่ งเสริ มการขายของบริ ษทั เพื่อช่วยให้บริ ษทั ส่ งมอบและวิเคราะห์ความมีประสิ ทธิผล

ของการรณรงค์โฆษณาและส่ งเสริ มการขายของบริ ษทั
·

บุคคลภายนอกซึ่ งจาเป็ นต้องส่งมอบผลิตภัณฑ์หรื อบริ การให้แก่ท่าน เช่น บริ การจัดส่ งหรื อไปรษณี ยซ์ ่ ึงส่ งมอบผลิตภัณฑ์ที่ท่านได้

สัง่ ซื้อไว้
·

เจ้าหน้าที่บงั คับใช้กฎหมายหรื อเจ้าหน้าที่รัฐบาลในกรณี ที่เจ้าหน้าที่ดงั กล่าวได้ปฏิบตั ิตามกระบวนการทางกฎหมายที่ชอบเพื่อร้อง

ขอให้บริ ษทั เปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าว
·

บุคคลภายนอกซึ่ งประสงค์จะจัดส่ งข้อมูลให้แก่ท่านเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริ การของบุคคลดังกล่าว แต่ท้งั นี้ ต่อเมื่อท่านได้ให้ความ

ยินยอมแก่บริ ษทั ในการกระทาเช่นนั้นแล้ว
·

บุคคลภายนอกผูใ้ ห้บริ การ เช่น การประมวลผลข้อมูล แก่ไอ.พี. เทรดดิ้ง ผูจ้ ดั หาเครื่ องมือวิเคราะห์เว็บ เช่น กูเกิ้ล (Google)

หรื อ ยูนิกา้ (Unica)
นอกจากนี้บริ ษทั ยังร่ วมแบ่งปั นข้อมูลของท่านกับบริ ษทั องค์การ หรื อบุคคลธรรมดาภายนอกกลุ่มไอ.พี. เทรดดิ้ง อีกด้วย หากบริ ษทั เชื่ อว่าการ
เปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวนั้นจาเป็ นด้วยเหตุผลทางกฎหมาย
บริ ษทั อาจแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวของท่านเพื่อ
·

บังคับใช้ขอ้ กาหนดที่เกี่ยวข้องในการใช้งานไซต์ของไอ.พี. เทรดดิ้ง

·

ดาเนินการสอบสวนการกระทาผิดกฎหมายที่ใช้บงั คับอยูอ่ นั อาจจะเกิดขึ้นได้

·

ตรวจหา ป้องกัน และปกป้ องคุม้ ครองจากกลฉ้อฉลและโอกาสที่จะได้รับผลกระทบด้านเทคนิ คหรื อความปลอดภัยใดๆ

·

ปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อบังคับที่ใช้บงั คับอยู่ ให้ความร่ วมมือในการสอบสวนทางกฎหมายใด ๆ และสนองคาร้องขอของรัฐบาลอัน

สามารถบังคับใช้ได้
หากบริ ษทั ร่ วมแบ่งปั นข้อมูลของท่านกับบุคคลภายนอก บริ ษทั จะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อให้เป็ นที่แน่วา่ บุคคลดังกล่าวจะรักษาข้อมูล
ของท่านไว้ให้ปลอดภัย จะดาเนินการอันสมควรทั้งปวงในการปกป้ องข้อมูลจากการถูกนาไปใช้ในทางที่ผิด และจะใช้ขอ้ มูลดังกล่าวเฉพาะแต่
โดยวิธีการที่สอดคล้องกับนโยบายความเป็ นส่ วนตัวนี้ ตลอดจนกฎหมายและข้อบังคับว่าด้วยการคุม้ ครองข้อมูลซึ่งใช้บงั คับอยู่
ไอ.พี. เทรดดิ้ง ไม่ขายข้อมูลส่ วนบุคคล เว้นแต่จะขายให้แก่นิติบุคคลที่บริ ษทั สละกิจการของบริ ษทั โดยทั้งหมดหรื อแต่บางส่ วนให้ (เช่น โดย
เกี่ยวเนื่ องกับการที่บริ ษทั ได้ขายชื่ อตราสิ นค้า) หรื อมิฉะนั้นก็โดยเกี่ยวเนื่ องกับการควบกิจการ การรวมกิจการ การเปลี่ยนอานาจควบคุม การ
ปรับโครงสร้างองค์กร หรื อการชาระบัญชี กิจการของบริ ษทั โดยทั้งหมดหรื อแต่บางส่ วน

การถ่ ายโอนข้ อมูลส่ วนตัวของท่ าน
บริ ษทั อาจถ่ายโอนข้อมูลส่ วนตัวของท่านไปยังเซิ ร์ฟเวอร์ ซ่ ึ งมีที่ต้ งั อยูภ่ ายนอกประเทศที่ท่านอยูห่ รื อไปยังบริ ษทั หรื อบุคคลภายนอกผูเ้ ป็ นที่
เชื่อถือคนอื่นซึ่งมีถิ่นฐานที่ต้ งั อยูใ่ นประเทศอื่น ๆ ก็ได้ เพื่อบุคคลดังกล่าวจะได้ประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลในนามของบริ ษทั โดยการใช้งาน
ไซต์ของไอ.พี. เทรดดิ้ง หรื อจัดหาข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่ไอ.พี. เทรดดิ้ง โดยประการอื่น ท่านตกลงเห็นชอบให้บริ ษทั กระทาเช่นนั้นได้ตาม
เงื่อนไขของนโยบายความเป็ นส่ วนตัวนี้ตลอดจนกฎหมายและข้อบังคับว่าด้วยการคุม้ ครองข้อมูลซึ่ งใช้บงั คับอยู่
ท่านควรตระหนักว่า หลายประเทศไม่สามารถให้ความคุม้ ครองตามกฎหมายต่อข้อมูลส่ วนบุคคลได้เฉกเช่นที่ท่านอาจได้รับอยูใ่ นประเทศต้น
กาเนิดของท่าน ในขณะที่ขอ้ มูลส่ วนตัวของท่านอยูท่ ี่ประเทศอื่น ข้อมูลดังกล่าวอาจถูกศาล เจ้าหน้าที่ผบู ้ งั คับใช้กฎหมายและเจ้าหน้าที่ดา้ นความ
มัน่ คงแห่งชาติของประเทศนั้นนาไปประเมินตามกฎหมายของประเทศดังกล่าวก็ได้ ภายใต้บงั คับคาร้องขอเข้าตรวจสอบตามกฎหมายเช่นนั้น
บริ ษทั สัญญาว่าบุคคลใดซึ่ งประมวลผลข้อมูลส่ วนตัวของท่านภายนอกประเทศต้นกาเนิ ดของท่านจาเป็ นต้องดาเนิ นมาตรการเพื่อคุม้ ครองข้อมูล
ดังกล่าวและเพียงแต่มีสิทธิ์ ประมวลผลข้อมูลตามคาสัง่ ของไอ.พี. เทรดดิ้ง เท่านั้น
การป้ องกันรักษาข้ อมูลส่ วนตัวของท่ าน
บริ ษทั ดาเนินมาตรการระวังป้องกันล่วงหน้าทั้งปวงในการรักษาข้อมูลส่ วนตัวของท่านไว้ให้ปลอดภัยและกาหนดให้บุคคลภายนอกใด ๆ ซึ่ ง
จัดการหรื อประมวลผลข้อมูลส่ วนตัวของท่านให้แก่บริ ษทั นั้นต้องกระทาอย่างเดียวกันด้วย การเข้าถึงข้อมูลส่ วนตัวของท่านถูกจากัดไว้เพื่อ
ป้องกันการเข้าไปดูโดยมิได้รับอนุญาต การดัดแปลง หรื อการนาไปใช้ในทางที่ผิด และอนุญาตให้เข้าไปดูได้เฉพาะแต่ในบรรดาลูกจ้างและ
ตัวแทนของบริ ษทั ตามความจาเป็ นที่จะต้องทราบเท่านั้น
การเปลีย่ นแปลงนโยบายความเป็ นส่ วนตัวของบริษทั
บริ ษทั อาจเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็ นส่ วนตัวนี้ เป็ นครั้งคราวก็ได้โดยนานโยบายความเป็ นส่ วนตัวฉบับปรับปรุ งไปโพสต์ไว้บนไซต์ของไอ.
พี. เทรดดิ้ง บริ ษทั จะแจ้งให้ท่านทราบตามสมควรว่ามีการเปลี่ยนแปลงอันเป็ นสาระสาคัญใด ๆ บริ ษทั สนับสนุนให้ท่านเข้าเยีย่ มชมบ่อย ๆ เพื่อ
คอยรับทราบถึงวิธีการที่บริ ษทั นาข้อมูลส่ วนตัวของท่านไปใช้
นโยบายความเป็ นส่ วนตัวอื่น ๆ ของไอ.พี. เทรดดิง้
นอกเหนือไปจากนโยบายความเป็ นส่ วนตัวนี้แล้วก็อาจมีการรณรงค์หรื อส่ งเสริ มเป็ นการจาเพาะ ซึ่งจะอยูใ่ ต้บงั คับข้อกาหนดหรื อนโยบายความ
เป็ นส่ วนตัวเพิ่มเติม บริ ษทั สนับสนุนให้ท่านอ่านข้อกาหนดหรื อนโยบายเพิ่มเติมเหล่านี้ก่อนจะเข้าร่ วมในการรณรงค์หรื อส่ งเสริ มใด ๆ เช่นนั้น
ตามแต่ท่านจะจาเป็ นต้องกระทาเพื่อปฏิบตั ิตามข้อกาหนดหรื อนโยบายเพิ่มเติมดังกล่าวหากท่านเข้ามีส่วนร่ วม โดยจะจัดให้มีขอ้ กาหนดหรื อ
นโยบายความเป็ นส่วนตัวเพิ่มเติมใด ๆ ไว้ให้เห็นเด่นชัดเพื่อให้ท่านได้ใช้ประโยชน์

