
นโยบายความเปน็สว่นตวั 

 

เราเคารพความเป็นส่วนตัวของคุณและมุ่งมั่นที่จะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล

ของคุณตามกฎหมายท่ีบังคับใช้และมาตรฐานอุตสาหกรรมและการปฏิบัติตาม 

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ (“ นโยบาย”) ก าหนดวธิีท่ีเรารวบรวม,  ใช,้  

จัดเก็บ, เปิดเผย, และปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล, 

ท่ีเราอาจรวบรวมจากคุณหรือท่ีคุณอาจให้แก่เราผ่านแพลตฟอร์มของเรา 

ในการเข้าถึงและใช้แพลตฟอร์มของเราหรือโดยการให้ข้อมูลส่วนบุคคล

ของคุณ 

คุณตกลงและยอมรับข้อก าหนดของนโยบายนี้และยินยอมให้เรารวบรวม, ใช,้ 

และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามนโยบายนี้ 

หากคุณไม่ยอมรับนโยบายนี้ 

โปรดหยดุการเข้าถงึและการใชง้านผ่านแพลตฟอรม์ของเราทนัทแีละไมใ่ห้ขอ้

มลูสว่นบุคคลใด ๆ แกเ่รา 

เว้นแต่จะก าหนดไว้เป็นอย่างอื่นในนโยบายนี้ 

ข้อก าหนดท่ีใช้ในท่ีนี้จะมีความหมายเดียวกันกับท่ีก าหนดไว้ในขอ้ก าหนดในก

ารใชง้านและข้อตกลงการใชบ้ริการของ POWERNOW 

 

1. ขอ้มลูสว่นบคุคลถูกรวบรวมไวอ้ยา่งไร 

1.1 

การจัดหาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับเรานั้นเป็นไปตามความสมัครใจ 

หากคุณเลือกท่ีจะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับเรา 

เราอาจไม่สามารถให้คุณเข้าถึงแพลตฟอร์มของเราหรือบริการท่ีคุณต้องการ 



1.2 “ข้อมูลส่วนบุคคล” คือข้อมูลท่ีสามารถใช้ระบุตัวบุคคลได ้ 

ในการเข้าถึงและใช้งานแพลตฟอร์ม และบริการของเรา 

เรารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล เช่น : 

(l) ชื่อ, เพศ, วันเดือนปีเกิด, สัญชาติ, หมายเลขโทรศัพท์, ท่ีอยู่อีเมล, 

ท่ีอยู่ติดต่อ, หมายเลขประจ าตัว, และข้อมูลอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง; 

(m) ข้อมูลทางการเงินของคุณ (เช่น 

หมายเลขบัตรเครดิตและข้อมูลบัญชีธนาคาร); 

(n) ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่น (เช่น 

หากคุณใช้บริการของเราเพ่ือแบ่งปันเนื้อหากับบุคคลอื่นหรือเชิญพวกเ

ขาให้ใช้แพลตฟอร์ม หรือบริการของเรา) ; และ 

(o) ข้อมูลอื่น ๆ 

ท่ีเราจ าเป็นหรือได้รับอนุญาตให้รวบรวมภายใต้กฎหมายท่ีใช้บังคับใด 

ๆ ในการตรวจสอบหรือระบุตัวคุณ หรือเพ่ือตรวจสอบข้อมูลใด ๆ 

ท่ีคุณได้ให้ไว้ 

1.3 การรวบรวมข้อมลูโดยอัตโนมัติ ในการเข้าถึง 

และใช้งานแพลตฟอร์ม และบริการของเรา 

ข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างจะถูกรวบรวมจากคุณโดยอัตโนมัติหรือผ่านอุปกรณ์

ท่ีคุณใช้เพ่ือเข้าถึงแพลตฟอร์มและบริการของเรา รวมถึง: 

(a) ข้อมูลธุรกรรมท่ีขึ้นอยู่กับกิจกรรมของคุณกับเรา ( เช่น 

บริการที่คุณซื้อ และเนื้อหาท่ีคุณสร้าง, ประเภทอุปกรณ์ข้อมูลประจ าตัว 

และรหัสเฉพาะอื่น ๆ ); 



(b) ข้อมูลอุปกรณ์หรือซอฟต์แวร์ ( เช่น 

ข้อมูลการก าหนดค่าบนอุปกรณ์มือถือ, เว็บเบราว์เซอร์, แอปพลิเคชัน, 

หรือแพลตฟอร์มอื่น ๆ ท่ีใช้ในการเข้าถึงแพลตฟอร์มของเรา); 

(c) ข้อมูลต าแหน่งทางภูมิศาสตร์; 

(d) ท่ีอยู่, ข้อมลูการท่องเว็บ (เช่น ประวัติการค้นหา) 

และข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับการท่องเว็บอื่น ๆ 

ท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้งานแพลตฟอร์ม และบริการของเรา; 

(e) 

ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าถึงและการใช้งานแอปพลิเคชันมือถือและซอฟต์แ

วร์อื่น ๆ ของคุณผ่านแพลตฟอร์มและบริการของเรา;  และ 

(f) ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บัญชีผู้ใช้ของคุณเพ่ือเข้าถึง เว็บไซต์, 

แอปพลิเคชัน, หรือบริการของบุคคลท่ีสาม อื่น ๆ 

คุณอาจปิดการใช้งานการรวบรวมข้อมูลบางอย่างโดยอัตโนมัติ 

อย่างไรก็ตามบางแง่มุม (หรือท้ังหมด) 

ของแพลตฟอร์มและบริการของเราอาจไม่สามารถใช้ได้ 

หากคุณเลือกท่ีจะท าเช่นนั้น 

1.4 

นอกจากนี้เรายังอาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลท่ีจ าเป็นหรือได้รับอนุญ

าตตามกฎหมายท่ีใช้บังคับ 

1.5 เราอาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลจากคุณ เมื่อคุณส่งค าถาม, 

ข้อเสนอแนะ, หรืออีเมลผ่านเว็บไซต์ของเรา หรือช่องทางการสื่อสารอื่น ๆ 



1.6 

หากคุณให้หรืออนุญาตให้มีการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นท่ีไม่ใช่

ตัวคุณเอง คุณรับรองว่าคุณได้แจ้งให้เขา / 

เธอทราบถึงวัตถุประสงค์ท่ีเราต้องการข้อมูลส่วนบุคคลของเขา / เธอ และเขา / 

เธอยินยอมให้คุณเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของเขา / 

เธอกับเราเพื่อจุดประสงค์เหล่านั้น 

 

2. เราใชข้้อมลูสว่นบคุคลทีเ่กบ็อยา่งไร 

2.1 

เราเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากคุณเพ่ือจุดประสงค์ท่ีระบุไว้ด้

านล่างและวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้อง หรือท่ีเกี่ยวข้องอื่น ๆ 

2.2 วัตถุประสงค์ทีเ่กีย่วข้องกบับรกิาร 

เรารวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพ่ือวัตถุประสงค์ในการให้บริการคุ

ณ เช่น : 

(a) ให้บริการแก่คุณตามท่ีคุณร้องขอ; 

(b) รับรองความถูกต้องด าเนินงานและบ ารุงรักษาบัญชีผู้ใช้ของคุณ; 

(c) เพ่ือเชิญคุณในการสร้าง, พัฒนา, ด าเนินการ, จัดหา, ปรับปรุง, 

และส่งเสริมแพลตฟอร์มผลิตภัณฑ์บริการและเนื้อหาของเรา; 

(d) เพ่ือให้บริการส่วนบุคคลแก่คุณตามวิธีการเข้าถึง และใช้แพลตฟอร์ม 

และบริการของเรา; 

(e) เพ่ือส่งการแจ้งเตือนและประกาศท่ีส าคัญ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับบริการ, 

การปรับเปลี่ยนข้อก าหนดกฎ และการอัปเกรดซอฟต์แวร์; และ 



(f) เพ่ือตอบสนองต่อความคิดเห็นของคุณ; 

2.3 วัตถุประสงค์ทางธรุกิจ 

เราอาจรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เพ่ือจุดประสงค์ท่ีเกี่ยวข้อง 

หรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจของเรา เช่น: 

(a) การปฏิบัติตามภาระผูกพันและข้อก าหนดทางกฎหมายของเรา; 

(b) การบังคับใช้ข้อผูกพันท่ีเป็นพันธะกับเรา และข้อก าหนด 

และเงื่อนไขตามสัญญา; 

(c) การบัญช,ี การจัดการความเสี่ยง และการเก็บบันทึก; 

(d) ด าเนินการวิจัยวางแผน และวิเคราะห์ทางสถิติ; 

(e) เพ่ือป้องกัน, ตรวจพบ, ประมวลผล, และตรวจสอบการฉ้อโกง 

หรือกิจกรรมท่ีผิดกฎหมายอ่ืน ๆ 

หรือลดความเสี่ยงของการเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวข้างต้น; 

(f) การฝึกอบรมพนักงาน; และ 

(g) วัตถุประสงค์ท่ีสมเหตุสมผลอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับค ากล่าวข้างต้น 

2.4 วตัถปุระสงคเ์พิ่มเตมิ หากคุณยินยอม 

เราอาจรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เพ่ือวัตถุประสงค์เพ่ิมเติม เช่น : 

(a) เชิญคุณให้โปรโมตแพลตฟอร์ม 

และบริการของเราบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย; 



(b) แจ้งให้คุณทราบถึงกิจกรรมล่าสุดของเรา, ข้อเสนอพิเศษ, 

และโปรโมช่ัน; 

(c) แจ้งให้คุณทราบถึงผลิตภัณฑ์และ / หรือบริการของบุคคลที่สามอ่ืน ๆ 

ท่ีคุณอาจสนใจ; 

(d) เชิญคุณเข้าร่วมในแบบส ารวจ 

และแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีเราและ / 

หรือบุคคลภายนอกอาจด าเนินการ; และ 

(e) เผยแพร่ความคิดเห็นของคุณเกี่ยวกับเราและ / หรือบริการของเรา 

ในสื่อการตลาดของเรา (รวมถึง แต่ไม่ จ ากัด เฉพาะหนังสือพิมพ์, 

ช่องทางโซเชียลมีเดีย ฯลฯ ) 

2.5 การตดิตอ่คณุ เม่ือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพ่ือติดต่อคุณ 

เพ่ือวัตถุประสงค์ข้างต้น เราอาจติดต่อคุณผ่านทางจดหมาย, อีเมล, SMS, 

โทรศัพท์, การแจ้งเตือนแบบพุช (บนอุปกรณ์ของคุณ) หรือวิธีการอื่น ๆ 

คุณสามารถก าหนดประเภทและลักษณะของข้อมูลท่ีคุณจะได้รับจากเราโดยปรั

บการต้ังค่าการสื่อสารของคุณบนแพลตฟอร์ม หรืออุปกรณ์ของคุณ 

 

3.  การเปดิเผยขอ้มลูสว่นบุคคล 

3.1 การเปดิเผยต่อบคุคลทีส่าม 

เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง, 

บริษัทในเครือหุ้นส่วน, ผู้ท าสัญญา, และผู้ร่วมงาน 

ตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ในข้อ 2 ข้างต้น 



3.2 การเปดิเผยต่อผูใ้หบ้รกิาร 

เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลที่สาม เช่น : 

(a) ผู้ให้บริการและผู้ประมวลผลข้อมูลของเรา ท่ีให้บริการแก่เรา (เช่น 

การบัญช,ี บริการโฮสติ้ง, และการบ ารุงรักษาบริการ, 

การวิเคราะห์ข้อมูล, บริการข้อความอีเมล, บริการจัดส่ง, 

บริการธุรกรรม, การช าระเงิน, การตลาด ฯลฯ ); และ 

(b) ท่ีปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญของเรา (เช่นนักบัญชี, นักกฎหมาย, 

ผู้สอบบัญชี) 

3.3 การเปิดเผยข้อมูลส าหรับการท าธุรกรรมขององค์กร 

เราและบริษัทในเครือของเราอาจมีส่วนร่วมในธุรกรรมสินทรัพย์ทางธุรกิจ เช่น 

การรวมกัน, การครอบครองกิจการ, และการโอนสินทรัพย์  

ในกรณีดังกล่าวเราอาจถ่ายโอนและ / หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ 

เพ่ืออ านวยความสะดวกในการท าธุรกรรมให้เสร็จสมบูรณ์ 

3.4 การเปิดเผยอ่ืน ๆ ท่ีได้รับอนุญาต 

เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ตามท่ีกฎหมายก าหนดหรืออนุญาต 

เช่น ต่อหน่วยงานท่ีก ากับดูแล, หน่วยงานทางกฎหมาย, หรือหน่วยงานภาครัฐ 

เพ่ือปฏิบัติตามข้อก าหนดนโยบายและค าสั่งของหน่วยงานนั้น ๆ 

 

4.การโอนขอ้มูลส่วนบคุคลออกนอกประเทศไทย 

4.1 

คุณยอมรับและยินยอมในการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของเราไปยังสถานท่ีใด 

ๆ นอกประเทศไทยตามวัตถุประสงค์ท่ีระบุไว้ข้างต้น 



4.2 หากเราถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังต่างประเทศ 

หรือดินแดนนอกประเทศไทย 

เราจะตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้รับมีหน้าท่ีในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

ด้วยมาตรฐานการคุ้มครองเทียบเท่ากับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายประเทศไท

ย 

โดยรับรองว่าผู้รับอยู่ในเขตอ านาจศาลที่มีกฎหมายความเป็นส่วนตัวของข้อมูลเ

ทียบเคียงหรือถูกผูกผันตามกฎหมายเพ่ือปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ 

 

5. การเกบ็รกัษาและป้องกนัขอ้มลูส่วนบคุคล 

5.1 

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตราบเท่าท่ีเราต้องการข้อมูลส่วนบุคคล 

เพ่ือวัตถุประสงค์ทางธุรกิจและทางกฎหมายของเรา 

เราจะก าจัดหรือลบข้อมูลดังกล่าว 

หากเราไม่จ าเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอีกต่อไป 

5.2 

เราจะใช้ความระมัดระวังตามสมควรเพ่ือปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ 

เพ่ือป้องกันการสูญเสีย, การใช้งานที่ไม่เหมาะสม, 

หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต 

อย่างไรก็ตามเราไม่สามารถรับผิดชอบต่อความปลอดภัยหรือการละเมิดความป

ลอดภัย (เช่น การแฮ็ค) ท่ีอยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา 

 

5.3 เมื่อคุณใช้แพลตฟอร์มและบริการของเรา คุณอาจเลือกท่ีจะแบ่งปัน 

และอัปโหลดข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพ่ือให้ผู้ใช้รายอ่ืนสามารถใช้งานได้ 

เราจะไม่รับผิดชอบในการปกป้องและอาจไม่สามารถลบข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ 



ท่ีคุณเปิดเผยต่อสาธารณชนบนแพลตฟอร์มของเรา โปรดพิจารณาเนื้อหาใด ๆ 

ท่ีคุณแบ่งปันอัพโหลดเผยแพร่หรือสื่อสารผ่านแพลตฟอร์มและบริการของเรา 

 

6. สิทธขิองคณุ 

6.1 คุณสามารถ: 

(a) เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณผ่านบัญชีผู้ใช้ของคุณ; 

(b) แก้ไขข้อมูลส่วนตัวของคุณผ่านบัญชีผู้ใช้ของคุณ; 

(c) 

ถอนการยินยอมส าหรับการใช้งานของเราและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ของคุณ โดยการปิดบัญชีผู้ใช้ของคุณ; 

(d) เลือกว่าจะเข้าร่วมในโครงการส่งเสริมการขายส่วนบุคคลของเรา 

และแผนการส่งเสริมการขายอ่ืน ๆ ท่ีเราอาจเสนอเป็น ครั้งคราว 

6.2 

เราอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากคุณส าหรับการตอบสนองค าขอของคุณ 

ส าหรับการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรือข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการท่ีเรามี 

(หรืออาจมี) ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หากมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 

เราจะแจ้งให้คุณทราบถึงจ านวนเงินล่วงหน้าและจะตอบค าขอของคุณเมื่อได้รับ

การช าระเงิน 

 

7. การเปลี่ยนแปลงนโยบาย 



7.1 เราอาจปรับปรุงและแก้ไขนโยบายนี้เป็นครั้งคราว 

นโยบายท่ีอัปเดตจะมีผลทันทีเมื่อมีการเผยแพร่ในแพลตฟอร์มของเรา 

นโยบายท่ีอัปเดตจะแทนท่ีนโยบายความเป็นส่วนตัวรุ่นก่อนหน้าของเรา 

และจะน าไปใช้กับข้อมูลส่วนบุคคลท่ีให้ไว้กับเราก่อนหน้านี้ 

หากคุณไม่เห็นด้วยกับนโยบายท่ีอัปเดตของเราโปรดหยุดการเข้าถึงและการใช้

งานแพลตฟอร์มและบริการของเราทันที 

ถือว่าคุณได้ยอมรับนโยบายท่ีอัปเดตแล้วหากคุณยังคงเข้าถึงและใช้งานแพลต

ฟอร์มและบริการของเราต่อไปหลังจากนโยบายท่ีอัปเดตมีผลบังคับใช้ 

 

 

8. ตดิตอ่เรา 

8.1 หากคุณมีข้อกังวลใด ๆ 

เกี่ยวกับวิธีท่ีเราจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ต้องการส่งค าขอใด ๆ 

ท่ีเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรือมีข้อสงสัยใด ๆ 

เกี่ยวกับนโยบายนี้โปรดติดต่อเจ้าหน้าท่ีคุ้มครองข้อมูลของเราที่ 

support@powernow.asia 


