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ขอ้จํากดัที�เป็นกรรมสทิธิ�:
เอกสารควบคมุนี�เป็นทรัพยส์นิของบรษัิท Tradomart SV Ltd. หา้มมใิหเ้ปิดเผย ทําซํ�า หรอืสง่ตอ่ไปยงั
บคุคลที�ไมไ่ดรั้บอนุญาตโดยไมม่กีารยอมรับเป็นลายลกัษณอ์กัษรลว่งหนา้จาก Tradomart SV Ltd.

บทนํา

Tradomart SV Ltd. มุง่มั�นที�จะปกป้องความเป็นสว่นตวัของลกูคา้และจัดการขอ้มลูของลกูคา้อยา่ง
เปิดเผยและโปรง่ใส ขอ้มลูสว่นบคุคลที�บรษัิทรวบรวมและประมวลผลขึ�นอยูก่บัผลติภณัฑห์รอืบรกิารที�มี
การรอ้งขอและตกลงกนัในแตล่ะกรณี

คาํชี�แจงสทิธิ�สว่นบคุคลนี�:

● ใหภ้าพรวมวา่บรษัิทรวบรวมและประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของลกูคา้อยา่งไร และแจง้ใหล้กูคา้
ทราบเกี�ยวกบัสทิธิ�ของลกูคา้ภายใตก้ฎหมายคุม้ครองขอ้มลู กฎและขอ้บงัคบัที�เกี�ยวขอ้งซึ�งมกีาร
ควบคมุหรอืมเีขตอํานาจศาลเหนอืบรษัิทหรอืลกูคา้

● มุง่ไปที�บคุคลธรรมดาที�เป็นลกูคา้ปัจจบุนัหรอืลกูคา้ในอนาคตของบรษัิท หรอืเป็นตวัแทน/
นายหนา้ที�ไดรั้บอนุญาต หรอืเจา้ของผลประโยชนข์องนติบิคุคลหรอืบคุคลธรรมดาซึ�ง/เป็นลกูคา้
ปัจจบุนัหรอืลกูคา้ในอนาคต

● มุง่ไปที�บคุคลธรรมดาที�มคีวามสมัพันธท์างธรุกจิกบับรษัิทในอดตี ที�มขีอ้มลูเกี�ยวกบัเวลาที�บรษัิท
แบง่ปันขอ้มลูสว่นบคุคลของลกูคา้กบับคุคลที�สามอื�นใด (เชน่ ผูใ้หบ้รกิารของบรษัิท)

ขอ้มลูของลกูคา้บางครั �งเรยีกวา่ "ขอ้มลูสว่นบคุคล" หรอื "รายละเอยีดสว่นบคุคล" บางครั �งบรษัิทอาจ
เรยีกรวมกนัวา่การจัดการ การรวบรวม การปกป้องและการจัดเกบ็ขอ้มลูสว่นบคุคลของลกูคา้หรอืการ
ดําเนนิการอื�นๆเชน่ "การประมวลผล" ขอ้มลูสว่นบคุคลดงักลา่ว เพื�อวตัถปุระสงคข์องคําชี�แจงนี� ขอ้มลู
สว่นบคุคลจะหมายถงึขอ้มลูตา่งๆ ที�ระบหุรอือาจระบตุวัลกูคา้และรวมถงึชื�อลกูคา้ ที�อยู่ หมายเลขบตัร
ประชาชน

พวกเราคอืใคร

Tradomart SV Ltd. เป็นบรษัิทที�จัดตั �งขึ�นภายใตก้ฎหมายของเซนตว์นิเซนตแ์ละเกรนาดนีส์ โดยมี
หมายเลขทะเบยีน 23071 IBC 2015 มสํีานักงานใหญอ่ยูท่ี� Shamrock Lodge, Murray Road, Kingston
St. Vincent & the Grenadines และใหบ้รกิารดา้นการลงทนุและบรกิารเสรมิตา่งๆ (ตอ่จากนี�จะเรยีกวา่
“บรษัิท”) ใหก้บัลกูคา้ผา่นแพลตฟอรม์การซื�อขาย สําหรับขอ้มลูเพิ�มเตมิ สามารถเยี�ยมชมไดท้ี�



www.forexmart.com

ขอ้มลูสว่นบคุคลอะไรบา้งที�เราประมวลผลและเรารวบรวมจากที�ใด

เรารวบรวมและประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลประเภทตา่งๆ ที�เราไดรั้บจากลกูคา้ของเราผา่นทางเว็บไซต/์
แพลตฟอรม์ของเรา ในบรบิทของความสมัพันธท์างธรุกจิของเรา เรายงัรวบรวมและประมวลผลขอ้มลูสว่น
บคุคลจากผูใ้หบ้รกิารของเราที�เราไดรั้บมาโดยชอบดว้ยกฎหมาย และเราไดรั้บอนุญาตใหดํ้าเนนิการได ้
เราแบง่ปันขอ้มลูที�สามารถระบตุวับคุคลไดก้บับคุคลที�สามเพยีงเพื�อวตัถปุระสงคท์างสถติแิละเพื�อที�จะ
ปรับปรงุแคมเปญการตลาดของบรษัิทและตามขอบเขตภายใตข้อ้กําหนดและเงื�อนไขที�คณุยอมรับแลว้
ขอ้มลูนี�รวมถงึแตไ่มจํ่ากดัเพยีงรายละเอยีดสว่นบคุคลเชน่ ชื�อ ที�อยู่ วนัเกดิ รายละเอยีดการตดิตอ่
ขอ้มลูยนืยนัตวัตน [เชน่ ลายเซ็น] รายละเอยีดการจา้งงาน สนิทรพัยแ์ละหนี�สนิ ใบรบัรอง
องคก์รในกรณีที�เป็นนติบิคุคลและขอ้มลูสว่นบคุคลอื�นใดที�เปิดเผยภมูหิลงัทางเศรษฐกจิและ
การเงนิตลอดจนขอ้มลูทางการเงนิหรอืขอ้มลูที�เก ี�ยวขอ้งที�จาํเป็นอื�นๆ หากมี

* ในบางครั �งเราอาจขอขอ้มลูเพิ�มเตมิเพื�อชว่ยใหเ้ราปรับปรงุบรกิารของเราเพื�อคณุ

ผลติภณัฑแ์ละบรกิารดา้นการลงทนุและอตัราดอกเบี�ยและสกลุเงนิ

ขอ้มลูเฉพาะที�เราอาจรอ้งขอเชน่ความรูแ้ละประสบการณเ์กี�ยวกบัหุน้ กองทนุและอตัราดอกเบี�ย/
ผลติภณัฑส์กลุเงนิ กลยทุธแ์ละขอบเขตการลงทนุ พอรต์การลงทนุสว่นบคุคล วตัถปุระสงคส์ว่นบคุคล

คณุมหีนา้ที�ท ี�จะตอ้งใหข้อ้มลูสว่นบคุคลของคณุกบัเราหรอืไม่

เพื�อใหเ้ราสามารถดําเนนิความสมัพันธท์างธรุกจิกบัคณุได ้ คณุตอ้งใหข้อ้มลูสว่นบคุคลของคณุแกเ่ราซึ�ง
จําเป็นสําหรับการเริ�มตน้และการดําเนนิการตามความสมัพันธท์างธรุกจิและการปฏบิตัติามภาระผกูพัน
ตามสญัญาของเรา นอกจากนี�เรายงัมหีนา้ที�ตอ้งรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลดงักลา่วตามบทบญัญัตขิอง
กฎหมายฟอกเงนิซึ�งกําหนดใหเ้ราตอ้งตรวจสอบตวัตนของคณุเมื�อเราทําสญัญาหรอืความสมัพันธท์าง
ธรุกจิกบัคณุหรอืนติบิคุคลที�คณุเป็นตวัแทน/นายหนา้ที�ไดรั้บอนุญาตหรอื เจา้ของผลเป็นประโยชน์ ดงันั�น
คณุตอ้งใหข้อ้มลูบตัรประจําตวั/หนังสอืเดนิทางของคณุ ชื�อนามสกลุ สถานที�เกดิ (เมอืงและประเทศ) และ
ที�อยูอ่าศยัของคณุเป็นอยา่งนอ้ย เพื�อที�เราอาจปฏบิตัติามภาระผกูพันตามกฎหมายของเราตามที�ไดก้ลา่ว
ไวข้า้งตน้
โปรดทราบวา่หากคณุไมไ่ดใ้หข้อ้มลูที�จําเป็นแกเ่รา เราจะไมเ่ริ�มหรอืสานตอ่ความสมัพันธท์างธรุกจิของ
เรากบัคณุในฐานะบคุคลหรอืในฐานะตวัแทน/นายหนา้ที�ไดรั้บอนุญาต หรอืเจา้ของผลประโยชนข์อง
นติบิคุคล

เหตใุดเราจงึประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุและเป็นไปตามหลกั
กฎหมายใด

ดงัที�ไดก้ลา่วไวก้อ่นหนา้นี�เรามุง่มั�นที�จะปกป้องความเป็นสว่นตวัของคณุและจัดการขอ้มลูของคณุอยา่ง
เปิดเผยและโปรง่ใสดว้ยเหตผุลอยา่งนอ้ยหนึ�งขอ้ตอ่ไปนี�:

A. สาํหรบัการปฏบิตัติามสญัญา:



เราประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลเพื�อดําเนนิการและเสนอบรกิารทางการเงนิของเราตามสญัญากบัลกูคา้
ของเรา แตย่งัสามารถทําสญัญากบัลกูคา้ในอนาคตไดอ้กีดว้ย วตัถปุระสงคใ์นการประมวลผลขอ้มลูสว่น
บคุคลขึ�นอยูก่บัขอ้กําหนดของผลติภณัฑห์รอืบรกิารแตล่ะรายการ

B. สาํหรบัการปฏบิตัติามภาระผกูพนัทางกฎหมาย:
มภีาระผกูพันทางกฎหมายหลายประการที�เกดิจากกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งซึ�งเราตอ้งปฏบิตัติาม ภาระผกูพัน
และขอ้กําหนดดงักลา่วกําหนดกจิกรรมการประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลที�จําเป็นสําหรับการตรวจสอบ
เครดติ การยนืยนัตวัตน การปฏบิตัติามคําสั�งศาล กฎหมายภาษี หรอืภาระหนา้ที�การรายงานอื�นๆและการ
ควบคมุการป้องกนัการฟอกเงนิตอ่เรา หากมี

C. เพื�อวตัถปุระสงคใ์นการปกป้องผลประโยชนท์ี�ชอบดว้ยกฎหมาย:
เราประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลเพื�อปกป้องผลประโยชนท์ี�ชอบดว้ยกฎหมายที�เราหรอืบคุคลที�สาม
ตดิตาม ผลประโยชนท์ี�ชอบดว้ยกฎหมายคอืเมื�อเรามเีหตผุลทางธรุกจิหรอืเชงิพาณชิยท์ี�จะใชข้อ้มลูของ
คณุ แตถ่งึอยา่งนั�นกต็อ้งไมข่ดักบัสิ�งที�ถกูตอ้งและดทีี�สดุสําหรับคณุ
D. คณุใหค้วามยนิยอมของคณุ:

โดยมเีงื�อนไขวา่คณุตอ้งใหค้วามยนิยอมเฉพาะสําหรับการประมวลผล ความถกูตอ้งตามกฎหมายของการ
ประมวลผลดงักลา่วจะขึ�นอยูก่บัความยนิยอมนั�น คณุมสีทิธทิี�จะเพกิถอนความยนิยอมไดต้ลอดเวลา
อยา่งไรกต็ามการประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลตา่งๆ กอ่นที�ไดรั้บการเพกิถอนของคณุกจ็ะไมไ่ดรั้บผลกระ
ทบ

ผูท้ ี�ไดร้บัขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุ

ระหวา่งการปฏบิตัติามภาระผกูพันตามสญัญาและตามกฎหมายของเรา ขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุอาจถกู
มอบใหก้บัแผนกตา่งๆ ภายในบรษัิท ผูใ้หบ้รกิารและซพัพลายเออรห์ลายรายอาจไดรั้บขอ้มลูสว่นบคุคล
ของคณุเพื�อที�เราจะไดป้ฏบิตัติามภาระผกูพันของเรา ผูใ้หบ้รกิารและซพัพลายเออรด์งักลา่วทําขอ้ตกลง
ตามสญัญากบับรษัิทโดยมกีารผกูมดัทางกฎหมายในการปฏบิตัติามการรักษาความลบั

ภายใตส้ถานการณท์ี�อา้งไวข้า้งตน้ ผูร้บัขอ้มลูสว่นบคุคลอาจเป็น:

● หน่วยงานกํากบัดแูลและหน่วยงานและภาครัฐอื�นๆ เนื�องจากมภีาระผกูพันตามกฎหมาย
● หน่วยงานภาษีเงนิได ้หน่วยงานดําเนนิคดอีาญา หากม ี● กระบวนการป้องกนัการฟอก
เงนิของเราเชน่หน่วยงานอา้งองิเครดติ ● ที�ปรกึษากฎหมายภายนอก
● ผูต้รวจสอบและนักบญัชี
● การดําเนนิการทางการตลาด
● หน่วยงานป้องกนัการทจุรติ
● บรษัิทที�ชว่ยเหลอืเราในการใหบ้รกิารอยา่งมปีระสทิธภิาพแกค่ณุโดยนําเสนอความเชี�ยวชาญดา้น

เทคโนโลย ีโซลชูนั และการสนับสนุน และมกีารอํานวยความสะดวกในการชาํระเงนิ

การถา่ยโอนขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุไปยงัประเทศที�สามหรอืไปยงัองคก์ร
ระหวา่งประเทศ

ขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุอาจถกูสง่ตอ่ไปยงัประเทศที�สาม [เชน่นอกประเทศที�มอํีานาจควบคมุหรอืเขต
อํานาจเหนอืบรษัิทหรอืลกูคา้] ในกรณีนี�เอง [เชน่ เพื�อดําเนนิการชาํระเงนิหรอืคําสั�งลงทนุของคณุ] หรอื



หากการโอนขอ้มลูนี�มคีวามจําเป็นตามกฎหมาย [เชน่ ภาระหนา้ที�ในการรายงานภายใตก้ฎหมายภาษี]
หรอืคณุใหค้วามยนิยอมแกเ่ราในการทําเชน่นั�น ผูป้ระมวลผลในประเทศที�สามมหีนา้ที�ตอ้งปฏบิตัติาม
มาตรฐานการปกป้องขอ้มลูและใหก้ารคุม้ครองที�เหมาะสมเกี�ยวกบัการถา่ยโอนขอ้มลูของคณุตาม
ระเบยีบขอ้บงัคบัที�ใชง้าน

นอกจากนั�นมกีารตดัสนิใจแบบอตัโนมตัแิละการสรา้งโปรไฟลเ์กดิขึ�นหรอืไมใ่นการสรา้งและดําเนนิการ
ความสมัพันธท์างธรุกจิ โดยทั�วไปแลว้เราจะไมใ่ชก้ารตดัสนิใจแบบอตัโนมตัอิื�นใด เราอาจประมวลผล
ขอ้มลูบางสว่นของคณุโดยอตัโนมตัิ โดยมเีป้าหมายเพื�อประเมนิลกัษณะสว่นบคุคลบางอยา่ง (การทําโป
รไฟล)์ เพื�อเขา้ทําหรอืดําเนนิการตามสญัญากบัคณุ

เราปฏบิตัติอ่ขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุตามกจิกรรมทางการตลาดอยา่งไร
และมกีารใชโ้ปรไฟลส์าํหรบักจิกรรมดงักลา่วหรอืไม่

เราอาจประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุเพื�อแจง้ใหค้ณุทราบเกี�ยวกบัผลติภณัฑ์ บรกิาร และขอ้เสนอ
ที�คณุอาจสนใจหรอืธรุกจิของคณุ เราศกึษาขอ้มลูหลายอยา่งเพื�อสรา้งมมุมองเกี�ยวกบัสิ�งที�เราคดิวา่คณุ
อาจตอ้งการหรอืสิ�งที�คณุอาจสนใจ ในบางกรณีการทําโปรไฟลจ์ะถกูนํามาใชง้าน นั�นคอืเราประมวลผล
ขอ้มลูของคณุโดยอตัโนมตัโิดยมวีตัถปุระสงคเ์พื�อประเมนิรายละเอยีดสว่นบคุคลบางประการเพื�อให ้
ขอ้มลูการตลาดที�ตรงเป้าหมายเกี�ยวกบัผลติภณัฑแ์กค่ณุ เราสามารถใชข้อ้มลูสว่นบคุคลของคณุเพื�อ
สง่เสรมิผลติภณัฑแ์ละบรกิารของเราแกค่ณุไดก้ต็อ่เมื�อเราไดรั้บความยนิยอมโดยชดัแจง้จากคณุวา่ใหทํ้า
เชน่นั�น หรอืในบางกรณี หากเราเห็นวา่สิ�งนี�เป็นผลประโยชนท์ี�ชอบดว้ยกฎหมายของเราที�จะทําเชน่นั�น
คณุมสีทิธทิี�จะคดัคา้นการประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุไดต้ลอดเวลาเพื�อวตัถปุระสงคท์างการ
ตลาด ซึ�งรวมถงึการทําโปรไฟลด์ว้ยการตดิตอ่ทมีสนับสนุนลกูคา้เมื�อใดกไ็ด ้

เราเก็บขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุไวน้านแคไ่หน

เราจะเกบ็รักษาขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุตราบเทา่ที�เรามคีวามสมัพันธท์างธรุกจิกบัคณุ เมื�อความ
สมัพันธท์างธรุกจิกบัคณุไดส้ ิ�นสดุลง เราจะเกบ็ขอ้มลูของคณุไวน้านถงึหา้ (5) ปี เราอาจเกบ็ขอ้มลูของ
คณุไวน้านกวา่หา้ (5) ปี หากเราไมส่ามารถลบออกไดเ้นื�องจากเหตผุลทางกฎหมายหรอืทางเทคนคิ

สทิธิ�ในการปกป้องขอ้มลูของคณุ

คณุมสีทิธิ�ดงัตอ่ไปนี�ในขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุที�เราเกบ็ไวเ้กี�ยวกบัคณุ:

รบัการเขา้ถงึขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุ สิ�งนี�ทําใหค้ณุสามารถรับสําเนาขอ้มลูสว่นบคุคลเกี�ยวกบัคณุที�
เราถอืครองไว ้ และตรวจสอบวา่เรากําลงัดําเนนิการกบัขอ้มลูดงักลา่วอยา่งถกูตอ้งตามกฎหมาย คําขอ
อาจถกูสง่ไปยงัsupport@forexmart.com

คณุยงัมสีทิธิ�ที�จะคดัคา้นวา่เรากําลงัประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุอยูท่ี�ใด เพื�อวตัถปุระสงค์
ทางการตลาดแบบตรง ซึ�งรวมถงึการทําโปรไฟลเ์นื�องจากมคีวามเกี�ยวขอ้งกบัการตลาดทางตรง หากคณุ
คดัคา้นการประมวลผลเพื�อวตัถปุระสงคท์างการตลาดแบบตรง เราจะหยดุการประมวลผลขอ้มลูสว่น
บคุคลของคณุเพื�อวตัถปุระสงคด์งักลา่ว

ขอเพื�อรบัสาํเนาขอ้มลูสว่นบคุคลที�เกี�ยวขอ้งกบัคณุในรปูแบบที�มกีารใชง้านและที�มกีารใชก้นัทั�วไปและ
สง่ขอ้มลูดงักลา่วไปยงัองคก์รอื�น คณุมสีทิธิ�ที�จะใหข้อ้มลูสว่นบคุคลของคณุสง่โดยตรงไปยงัองคก์รอื�นที�
คณุตอ้งการ



เพกิถอนความยนิยอมที�คณุใหก้บัเราเกี�ยวกบัการประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุไดต้ลอดเวลา
โปรดทราบวา่การเพกิถอนความยนิยอมจะไมส่ง่ผลตอ่ความถกูตอ้งตามกฎหมายของการประมวลผลตาม
ความยนิยอมกอ่นที�คณุจะเพกิถอนหรอืบอกเลกิความยนิยอมดว้ยตวัคณุเอง

เพื�อใชส้ทิธิ�ตา่งๆของคณุ หรอืหากคณุมคํีาถามอื�นเกี�ยวกบัการใชข้อ้มลูสว่นบคุคลของคณุ โปรดตดิตอ่
ทมีสนับสนุนลกูคา้ของเราที� support@forexmart.com เราพยายามที�จะจัดการกบัคําขอของคณุทั �งหมด
โดยทนัที

ความปลอดภยัและการปกป้องขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุ
ขอ้มลูสว่นบคุคลที�คณุใหไ้วช้ว่งการลงทะเบยีนในฐานะผูใ้ชเ้ว็บไซตห์รอืบรกิารถกูจัดวา่เป็นขอ้มลูการลง
ทะเบยีน ขอ้มลูการลงทะเบยีนไดรั้บการคุม้ครองในหลายๆ ดา้น คณุสามารถเขา้ถงึขอ้มลูการลงทะเบยีน
ของคณุผา่นรหสัผา่นที�คณุเลอืกไว ้รหสัผา่นนี�มกีารเขา้รหสัและมเีพยีงคณุเทา่นั�นที�ทราบ รหสัผา่นของ
คณุไมค่วรเปิดเผยใหใ้ครทราบ ขอ้มลูการลงทะเบยีนจะถกูเกบ็ไวอ้ยา่งปลอดภยับนเซริฟ์เวอรอ์ยา่ง
ปลอดภยัซึ�งมเีพยีงบคุคลที�ไดรั้บอนุญาตเทา่นั�นที�สามารถเขา้ถงึไดด้ว้ยรหสัผา่น บรษัิทเขา้รหสัในขอ้มลู
สว่นบคุคลทั �งหมดเมื�อมกีารสง่ตอ่ไปยงับรษัิท เพื�อใชค้วามพยายามที�จําเป็นทั �งหมดเพื�อป้องกนัไมใ่ห ้
บคุคลที�ไมไ่ดรั้บอนุญาตดขูอ้มลูดงักลา่ว ขอ้มลูสว่นบคุคลที�มอบใหก้บับรษัิทของเราซึ�งไมใ่ชข่อ้มลูการ
ลงทะเบยีนยงัอยูบ่นเซริฟ์เวอรท์ี�ปลอดภยัและบคุลากรที�ไดรั้บอนุญาตเทา่นั�นสามารถเขา้ถงึไดด้ว้ยรหสั
ผา่น คณุไมส่ามารถเขา้ถงึขอ้มลูนี�ไดท้างออนไลน ์ดงันั�นจะไมม่กีารเลอืกรหสัผา่นเพื�อดหูรอืแกไ้ขขอ้มลู
นี�

การเปลี�ยนแปลงคาํชี�แจงสทิธิ�สว่นบคุคล

เราอาจแกไ้ขหรอืปรับเปลี�ยนคําชี�แจงสทิธิ�สว่นบคุคลตรงนี�เป็นครั �งคราว เราจะแจง้ใหค้ณุทราบตามความ
เหมาะสมเมื�อเราทําการเปลี�ยนแปลงคําชี�แจงสทิธิ�สว่นบคุคลตรงนี� และเราจะปรับวนัที�แกไ้ขดา้นบนของ
หนา้นี� อยา่งไรกต็ามเราขอแนะนําใหค้ณุตรวจสอบคําชี�แจงนี�เป็นระยะ เพื�อใหท้ราบอยูเ่สมอวา่เรากําลงั
ดําเนนิการและปกป้องขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุอยา่งไร

ขอ้จาํกดัความรบัผดิชอบทางกฎหมาย

เราขอสงวนสทิธิ�ในการเปิดเผยขอ้มลูที�สามารถระบตุวับคุคลของคณุไดต้ามที�กฎหมายกําหนด และเมื�อ
เราเชื�อวา่การเปิดเผยนั�นจําเป็นตอ่การปกป้องสทิธิ�ของเรา และ/หรอืเพื�อปฏบิตัติามกระบวนการยตุธิรรม
คําสั�งศาล หรอืกระบวนการทางกฎหมายที�ใหบ้รกิารบนเว็บไซตข์องเรา เราจะไมรั่บผดิชอบตอ่การใชใ้น
ทางที�ผดิหรอืการสญูเสยีขอ้มลูสว่นบคุคลที�เกดิจากคกุกี�ในเว็บไซตท์ี�เราไมส่ามารถเขา้ถงึหรอืควบคมุได ้
เราจะไมรั่บผดิชอบตอ่การใชข้อ้มลูสว่นบคุคลของคณุอยา่งผดิกฎหมายหรอืไมไ่ดรั้บอนุญาตอนัเนื�องมา
จากการใชร้หสัผา่นในทางที�ผดิหรอืถกูใสผ่ดิที� ประมาทเลนิเลอ่หรอืเป็นอนัตรายไมว่า่จะไดรั้บการตดิตอ่
อยา่งไร

คกุกี�

เว็บไซตข์องเราใชไ้ฟลข์นาดเล็กที�เรยีกวา่คกุกี�เพื�อใหทํ้างานไดด้ขี ึ�นสําหรับการปรับปรงุประสบการณ์
ของคณุ เราตั �งคา่คกุกี�ถาวรเพื�อวตัถปุระสงคท์างสถติิ คกุกี�ถาวรยงัชว่ยใหเ้ราสามารถตดิตามและกําหนด
เป้าหมายตําแหน่งและความสนใจของผูใ้ชข้องเรา และเพื�อปรับปรงุประสบการณก์ารบรกิารของเราบน



เว็บไซตข์องเรา หากคณุปฏเิสธคกุกี� คณุยงัสามารถใชเ้ว็บไซตข์องเราได ้พันธมติรทางธรุกจิบางรายของ
เราใชค้กุกี�บนเว็บไซตข์องเรา เราไมส่ามารถเขา้ถงึหรอืควบคมุคกุกี�เหลา่นี�ได ้


