นโยบายความเป็ นส่วนตัวและคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
บริษทั โอทีวี จากัด
ข้อ 1. พันธสัญญาของ บริษทั โอทีวี จากัด (“บริษทั ” หรือ “เรา”) ในการคุม้ ครองความเป็ นส่วนตัวของลูกค้า
เนื่องจากท่านคือลูกค้าคนสาคัญของเรา เราจึงให้ความสาคัญเป็ นอันดับหนึ่งในการนาเสนอสินค้าและบริการให้กบั ท่าน ความพึงพอใจสูงสุดของท่าน
และความมัน่ ใจใน บริษทั เป็ นสิง่ ทีส่ าคัญทีส่ ุดสาหรับเรา
นัน่ เป็ นเหตุผลทีเ่ ราได้กาหนด นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลขึ้น โดยเป็ นส่วนหนึง่ ของพันธสัญญาของเราในการตอบสนองต่อความคาดหวังของท่าน
นโยบายนี้กาหนดกรอบทีบ่ ริษทั จะดาเนินการเกี่ยวกับข้อมูลทีบ่ ริษทั ได้รบั จากท่าน
ท่านสามารถอ่านรายละเอียดของกฎระเบียบหลักทีบ่ งั คับใช้ภายในบริษทั ได้ในหลัก 7 ประการ
ข้อ 2. การให้ความยินยอม
"ข้อมูลส่วนบุคคล" หมายถึง ข้อมูลใดๆ ทีเ่ ก็บรวบรวมและบันทึกไว้ในรูปแบบทีช่ ว่ ยให้สามารถระบุได้ถงึ ตัวตนของท่าน ไม่วา่ โดยตรง หรือโดยอ้อม
ในฐานะบุคคล แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผูถ้ งึ แก่กรรมโดยเฉพาะ เช่น ชือ่ ทีอ่ ยู่ เบอร์โทรศัพท์ สถานทีท่ างาน ข้อมูลทางการเงิน เอกสารแสดงรายได้
เป็ นต้น และก่อนทีจ่ ะให้ขอ้ มูลนี้แก่เรา เราขอแนะนาให้ทา่ นอ่านและทาความเข้าใจในนโยบายฉบับนี้อย่างละเอียด
นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลนี้ เป็ นส่วนหนึ่งของข้อกาหนดและเงื่อนไขทีใ่ ช้กากับดูแลบริการของเรา การยอมรับในข้อกาหนดและ/หรือเงื่อนไขทีร่ ะบุไว้ใน
นโยบายฉบับนี้ ถือเป็ นการแสดงโดยชัดแจ้งว่าท่านได้ยอมรับนโยบายฉบับนี้เช่นกัน
ข้อ 3. หลัก 7 ประการของบริษทั ในการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
หลัก 7 ประการต่อไปนี้บงั คับใช้ภายในบริษทั
(1) ความโปร่งใส: ขณะเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราจะสือ่ สารและแจ้งให้ทา่ นทราบถึงวัตถุประสงค์ในการ
เก็บ รวบรวม และประมวลผลข้อมูลทีไ่ ด้รบั จากท่าน
(2) ความชอบธรรม: เราจะเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ทรี่ ะบุไว้ในนโยบายฉบับนี้ หรือ
ทีจ่ ะได้แจ้งให้ทา่ นทราบเป็ นการเฉพาะเท่านัน้
(3) ความเกี่ยวข้องและความถูกต้องของข้อมูล: เราจะเก็บรวบรวมเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลทีจ่ าเป็ นสาหรับการประมวลผลข้อมูลเท่านัน้
และจะดาเนินการตามขัน้ ตอนอย่างเหมาะสมทุกประการ เพื่อให้แน่ใจว่า ข้อมูลส่วนบุคคลทีเ่ ก็บรวบรวมไว้นนั้ ถูกต้องและเป็ นข้อมูล
ล่าสุด
(4) การจัดเก็บข้อมูล: เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามระยะเวลาทีจ่ าเป็ นสาหรับประมวลผลข้อมูล และเป็ นไปตามระยะเวลาที่
กฎหมายกาหนดไว้
(5) การเข้าถึง การแก้ไข และการคัดค้านการใช้งาน: ท่านสามารถเข้าถึง ปรับเปลี่ยน แก้ไข หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตลอดจน
คัดค้านการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ เพื่อหลีกเลี่ยงการรับข้อมูลการขายและการตลาด รายละเอียดของ
แผนกทีท่ า่ นสามารถติดต่อเกี่ยวกับเรือ่ งนี้อยูใ่ นข้อ 13 "การเข้าถึงและการแก้ไขข้อมูล" ข้างล่างนี้
(6) การรักษาความลับของข้อมูลและความปลอดภัย: เราจะตรวจสอบให้แน่ใจว่า มีการกาหนดมาตรการทางเทคนิคและการจัดการที่
เหมาะสมในการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อมิให้มีการแก้ไขหรือการสูญหายของข้อมูล โดยไม่ได้ตงั้ ใจ หรือโดยมิชอบด้วย
กฎหมาย หรือมีการใช้งาน การเปิ ดเผย หรือการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รบั อนุญาต
(7) การใช้งานร่วมกันและการถ่ายโอนข้อมู ลระหว่างประเทศ: เราอาจใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่านร่วมกันเฉพาะกลุ่มของบริษทั ปัจจุบนั
ประกอบด้วย โอโมไบล์, โอทีว,ี โอมันนี่ (“กลุ่มบริษทั ”) หรือร่วมกับบุคคลทีส่ าม (เช่น พันธมิตรทางการค้าและ/หรือผูใ้ ห้บริการ) เพื่อ
วัตถุประสงค์ทกี่ าหนดไว้ในนโยบายฉบับนี้ รวมทัง้ จะใช้มาตรการทีเ่ หมาะสมเพื่อรับประกันความปลอดภัย เมื่อมีการใช้งานร่วมกัน
หรือถ่ายโอนข้อมูลดังกล่าวระหว่างกัน
สาหรับคาถามต่างๆ เกีย่ วกับหลัก 7 (เจ็ด) ประการในการคุม้ ครองข้อมูลของบริษทั โปรดติดต่อแผนกดูแลความเป็ นส่วนตัวของข้อมูล (Data
Privacy Department) ซึง่ มีรายละเอียดระบุไว้ในหัวข้อ 13 "การเข้าถึงและการแก้ไขข้อมูล"
ข้อ 4. ขอบเขตการใช้งาน
นโยบายฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้กบั
(1) การประมวลผลข้อมูลทัง้ หมดทีด่ าเนินการโดยบริษทั และหรือกลุ่มบริษทั กล่าวคือ บริษทั ทีด่ าเนินการภายใต้ชอื่ แบรนด์ของบริษทั และ
หรือกลุม่ บริษทั ประกอบด้วย โอโมไบล์, โอทีว,ี โอมันนี่ จะได้รบั การปรับปรุงอย่างสมา่ เสมอ

(2) เว็บไซต์ทงั้ หมดของบริษทั และกลุม่ บริษทั ซึง่ หมายรวมถึง www.ocorp.co ตลอดจนเว็บไซต์ภายใต้ชอื่ ทางการค้าของกลุ่มบริษทั
www.otv.co.th, www.omumusic.net โดยบริษทั และหรือกลุม่ บริษทั อาจปรับปรุงและแจ้งให้ทา่ นทราบถึงรายละเอียดของเว็บไซต์ใน
อนาคตต่อไป
ข้อ 5. ข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้างที่จะมีการเก็บรวบรวม
ในฐานะทีท่ า่ นเป็ นลูกค้าของบริษทั เราจาเป็ นต้องขอข้อมูลเกี่ยวกับท่านและ/หรือสมาชิกของครอบครัวท่านในช่วงเวลาต่างๆ เช่น:
• รายละเอียดการติดต่อ (เช่น ชือ่ , นามสกุล, หมายเลขโทรศัพท์, อีเมล์)
• ข้อมูลส่วนบุคคล (เช่น วันเดือนปี เกิด, สัญชาติ)
• ทีอ่ ยูต่ ามภูมิลาเนา, ทีอ่ ยูป่ ั จจุบนั , สถานทีแ่ ละเบอร์โทรศัพท์ทที่ างาน
• ข้อมูลด้านการเงิน (เช่น รายละเอียดบัญชีธนาคารของท่าน) เพื่อวัตถุประสงค์ในการทานิตกิ รรมสัญญาหรือธุรกรรมกับบริษทั
• ข้อมูลเกี่ยวกับบุตรหลานของท่าน (เช่น ชือ่ , วันเดือนปี เกิด, อายุ)
• หมายเลขบัตรเครดิตของท่าน (สาหรับวัตถุประสงค์ในการทาธุรกรรม)
• หมายเลขสมาชิกของท่านสาหรับโปรแกรมสมาชิกสาหรับลูกค้าของบริษทั หรือโปรแกรมของพันธมิตรอืน่ ๆ (เช่น โปรแกรมสมาชิกของ
สายการบิน เป็ นต้น)
• ความชืน่ ชอบและความสนใจของท่าน (เช่น การท่องเทีย่ ว, สือ่ บันเทิงต่างๆ, หนังสือพิมพ์/นิตยสาร, กีฬา หรือความสนใจทางวัฒนธรรม)
• คาถาม/ความคิดเห็นของท่านในการใช้บริการสินค้าและบริการของเรา
ข้อมูลทีเ่ ก็บรวบรวมเกี่ยวกับผูท้ ม่ี อี ายุตา่ กว่า 18 ปี บริบูรณ์จะจากัดเฉพาะเพียงชือ่ สัญชาติ และวันเดือนปี เกิด เว้นแต่ ผูท้ ม่ี ีอายุตา่ กว่า 18 ปี บริบูรณ์
นัน้ ได้ยนื ยันว่าตนได้บรรลุนิตภิ าวะโดยการสมรสแล้ว เราจะรูส้ กึ ขอบคุณและหวังว่าท่านจะร่วมตรวจสอบว่า ผูเ้ ยาว์ทอี่ ยูภ่ ายใต้การปกครองของท่าน
จะไม่สง่ ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ให้แก่เรา โดยไม่ได้รบั ความยินยอมจากท่าน (โดยเฉพาะอย่างยิง่ ผ่านทางอินเทอร์เน็ต) หากท่านพบว่าผูเ้ ยาว์ทอี่ ยู่
ภายใต้การปกครองของท่านได้สง่ ข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่เรา ท่านสามารถติดต่อแผนกดูแลความเป็ นส่วนตัวของข้อมูล (ดูหวั ข้อ "การเข้าถึงและการ
แก้ไขข้อมูล") เพื่อดาเนินการลบข้อมูลดังกล่าว
เราจะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลทีล่ ะเอียดอ่อนโดยไตร่ตรองไว้ก่อน เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อชาติ ชาติพนั ธุ ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ศาสนาและความเชือ่
ด้านปรัชญา ความเป็ นสมาชิกสหภาพ หรือรายละเอียดของสุขภาพ หรือรสนิยมทางเพศ
ภายใต้กฎหมายทีป่ ระกาศและใช้บงั คับในแต่ละท้องถิน่ และหรือในบางช่วงเวลา ข้อมูลบางประเภทอาจถูกพิจารณาว่ามีความละเอียดอ่อน เช่น
หมายเลขบัตรเครดิต กิจกรรมยามว่าง กิจกรรมส่วนตัวและงานอดิเรก ตลอดจนข้อมูลทีร่ ะบุวา่ ท่านเป็ นผูส้ บู บุหรีห่ รือไม่ ทัง้ นี้ เราอาจจาเป็ นต้องเก็บ
รวบรวมข้อมูลดังกล่าวนัน้ (ภายใต้ความยินยอมของท่าน) เพื่อตอบสนองความต้องการของท่าน หรือเพื่อให้บริการแก่ทา่ นอย่างเหมาะสม เช่น ชนิด
อาหารทีเ่ ฉพาะเจาะจง เป็ นต้น
ข้อ 6. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอย่างจากัด
การจัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจะกระทาโดยมี วัตถุประสงค์ ขอบเขต และใช้วธิ กี ารทีช่ อบด้วยกฎหมายและเป็ นธรรม ในการเก็บ
รวบรวมและจัดเก็บข้อมูล ตลอดจนเก็บรวบรวม และจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลอย่างจากัดเพียงเท่าทีจ่ าเป็ นแก่การให้บริการ หรือบริการด้วยวิธกี าร
ทางอิเล็กทรอนิกส์อนื่ ใดภายใต้วตั ถุประสงค์ของบริษทั เท่านัน้ ทัง้ นี้บริษทั จะดาเนินการให้เจ้าของข้อมูล รับรู ้ ให้ความยินยอม ทางอิเล็กทรอนิกส์
ข้อความสัน้ (Short Message Service) หรือตามแบบวิธกี ารของบริษทั บริษทั อาจจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึง่ เกี่ยวกับความสนใจและบริการ
ทีท่ า่ นใช้ ซึง่ อาจประกอบด้วยเรือ่ ง เชื้อชาติ ศาสนาหรือปรัชญา ข้อมูลสุขภาพของท่าน ข้อมูลชีวภาพ ทุพพลภาพ ความพิการ อัตลักษณ์ หรือข้อมูล
อืน่ ใด ทีจ่ ะเป็ นประโยชน์ในการให้บริการ ทัง้ นี้ การดาเนินการดังกล่าวข้างต้น บริษทั จะขอความยินยอมจากท่านก่อนทาการเก็บรวบรวม เว้นแต่
(1) เป็ นการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย เช่น พระราชบัญญัตคิ มุ ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
พระราชบัญญัตกิ ารประกอบกิจการโทรคมนาคม พระราชบัญญัตปิ ้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประมวลกฎหมายแพ่งและอาญา
ประมวลกฎหมายวิธพี ิจารณาความแพ่งและอาญา เป็ นต้น
(2) เป็ นไปเพื่อประโยชน์แก่การสอบสวนของพนักงานสอบสวน หรือการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล
(3) เพื่อประโยชน์ของท่าน และการขอความยินยอมไม่อาจกระทาได้ในเวลานัน้
(4) เป็ นการจาเป็ นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษทั หรือของบุคคลหรือนิตบิ ุคคลอืน่ ทีไ่ ม่ใช่บริษทั
(5) เป็ นการจาเป็ นเพื่อป้ องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวติ ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล

(6) เป็ นการจาเป็ นเพื่อการปฏิบตั ติ ามสัญญาซึง่ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็ นคูส่ ญั ญาหรือเพื่อใช้ในการดาเนินการตามคาขอของเจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเข้าทาสัญญานัน้
(7) เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ทเี่ กี่ยวกับการจัดทาเอกสารประวัตศิ าสตร์หรือจดหมายเหตุ เพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือเพื่อการศึกษา วิจยั
การจัดทาสถิติ ซึง่ ได้จดั ให้มีมาตรการป้ องกันทีเ่ หมาะสม
ข้อมูลส่วนบุคคลอาจได้รบั การเก็บรวบรวมในโอกาสต่างๆ ได้แก่:
(1) กิจกรรมของบริษทั :
• การสมัครสินค้าและบริการทีน่ าเสนอ
• การซื้อสินค้าและการชาระเงิน
• คาขอ การร้องเรียน และ/หรือข้อพิพาท
(2) การเข้าร่วมในโปรแกรมหรือกิจกรรมทางการตลาด:
• การลงทะเบียนในโปรแกรมสมาชิก
• การเข้าร่วมในการสารวจความคิดเห็นของลูกค้า (เช่น แบบสารวจความพึงพอใจของลูกค้า เป็ นต้น)
• เกมออนไลน์หรือการแข่งขัน
• การสมัครเป็ นสมาชิกจดหมายข่าวเพื่อรับข้อเสนอและการส่งเสริมการขายผ่านทางอีเมล์
(3) การรับข้อมูลจากบุคคลทีส่ าม:
• พันธมิตรทางธุรกิจของเรา
(4) กิจกรรมทางอินเทอร์เน็ต:
• การเชือ่ มต่อไปยังเว็บไซต์ของบริษทั (IP Address, Cookie)
• แบบฟอร์มออนไลน์ (แบบสอบถาม, เพจของบริษทั บนเครือข่ายสังคมออนไลน์, อุปกรณ์การลงชือ่ เข้าใช้งานเครือข่าย เช่น การลง
ชือ่ เข้าใช้งาน Facebook ฯลฯ)
ข้อ 7. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม จัดเก็บ ใช้ ข้อมูลส่วนบุคคล
บริษทั รวบรวม จัดเก็บ ใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อประโยชน์ในการให้บริการแก่ทา่ น รวมถึงบริการทีท่ า่ นสนใจ เช่น บริการ
โทรคมนาคม บริการกิจการกระจายเสียง บริการช่องทางชาระเงิน หรือบริการอืน่ ใด หรือการจัดทาบริการทางดิจทิ ลั หรือการวิจยั ตลาดและการจัด
กิจกรรมส่งเสริมการขาย หรือเพื่อประโยชน์ในการจัดทาฐานข้อมูลและใช้ขอ้ มูลเพื่อเสนอสิทธิประโยชน์ตามความสนใจของท่าน หรือเพื่อประโยชน์ใน
การวิเคราะห์และนาเสนอบริการหรือผลิตภัณฑ์ใดๆ ของผูใ้ ห้บริการ และ/หรือบุคคลทีเ่ ป็ นผูจ้ าหน่าย เป็ นตัวแทน หรือมีความเกี่ยวข้องกับผูใ้ ห้บริการ
และ/หรือของบุคคลอืน่ และเพื่อวัตถุประสงค์อนื่ ใดทีไ่ ม่ตอ้ งห้ามตามกฎหมาย และ/หรือเพื่อปฏิบตั ติ ามกฎหมายหรือกฎระเบียบทีใ่ ช้บงั คับกับผูใ้ ห้
บริการ ทัง้ ขณะนี้และภายภาคหน้า รวมทัง้ ยินยอมให้ผใู ้ ห้บริการส่ง โอน และ/หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บริษทั กลุม่ ธุรกิจของผู ้ให้บริการ
พันธมิตรทางธุรกิจ ผูใ้ ห้บริการภายนอก ผูป้ ระมวลผลข้อมูล ผูส้ นใจจะเข้ารับโอนสิทธิ ผูร้ บั โอนสิทธิ หน่วยงาน/องค์กร/นิตบิ ุคคลใดๆ ทีม่ ีสญั ญาอยู่
กับผูใ้ ห้บริการหรือมีความสัมพันธ์ดว้ ย และ/หรือผูใ้ ห้บริการคลาวด์คอมพิวติ้ง โดยยินยอมให้ผใู ้ ห้บริการ ส่ง โอน และ/หรือเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวได้
ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ และบริษทั จะจัดเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวไว้ตามระยะเวลาเท่าทีจ่ าเป็ นสาหรับวัตถุประสงค์เหล่านัน้ เท่านัน้ หากภายหลังมี
การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล บริษทั จะประกาศให้ทา่ นทราบ
บริษทั จะเก็บรวบรวม จัดเก็บและใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ตา่ งๆ ดังนี้:
(1) การปฏิบตั ติ ามข้อผูกพันทีเ่ รามีตอ่ ลูกค้า
(2) การจัดการเกี่ยวกับการใช้สนิ ค้าและบริการทีเ่ ราเป็ นผูน้ าเสนอ
• การจัดทาและจัดเก็บเอกสารทางกฎหมายโดยเป็ นไปตามมาตรฐานทางบัญชี
(3) การจัดการระหว่างทีใ่ ช้สนิ ค้าและบริการ:
• การตรวจสอบการใช้บริการต่างๆ ของท่าน (เช่น การใช้โทรศัพท์, ค่าใช้จา่ ย ฯลฯ)
(4) การปรับปรุงบริการของบริษทั โดยเฉพาะอย่างยิง่ :
• การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อดาเนินการด้านการตลาด ส่งเสริมแบรนด์ และช่วยให้เข้าใจถึงความต้องการและ
ความปรารถนาของท่านได้ดยี งิ่ ขึ้น
• การปรับผลิตภัณฑ์และบริการของเราให้เหมาะสมกับความต้องการของท่านได้ดยี งิ่ ขึ้น
• การปรับแต่งข้อเสนอทางการค้าและข้อความส่งเสริมการขายทีเ่ ราส่งถึงท่าน

• การแจ้งให้ทา่ นทราบถึงข้อเสนอพิเศษและบริการใหม่ทจ่ี ดั ทาโดยบริษทั หรือกลุม่ บริษทั
(5) การจัดการความสัมพันธ์กบั ลูกค้าก่อน ระหว่าง และหลังการใช้สนิ ค้าและบริการ:
• การจัดการโปรแกรมสมาชิก
• การให้รายละเอียดสาหรับฐานข้อมูลลูกค้า
• การดาเนินงานตามกลุ่มตลาดโดยอิงตามประวัตกิ ารใช้สนิ ค้าและบริการและความชืน่ ชอบของลูกค้าเพื่อให้สามารถสือ่ สารได้ตาม
เป้ าหมายทีก่ าหนด
• การทานายและคาดการณ์ถึงพฤติกรรมในอนาคต
• การพัฒนาคะแนนเชิงสถิตแิ ละเชิงพาณิชย์ และการจัดทารายงาน
• การจัดเตรียมข้อมูลตามบริบทสาหรับเครือ่ งมือส่งเสริมข้อเสนอ เมื่อลูกค้าเยีย่ มชมเว็บไซต์ของบริษทั หรือกลุ่มบริษทั
• การรับรูแ้ ละจัดการเกี่ยวกับความชอบส่วนตัวของลูกค้าใหม่ หรือลูกค้าประจา
• การส่งจดหมายข่าว รายการส่งเสริมการขาย ข้อเสนอของบริษทั หรือข้อเสนอจากพันธมิตรของบริษทั หรือติดต่อท่านผ่านทาง
โทรศัพท์หรือช่องทางการติดต่อสือ่ สารอืน่ ใดของบริษทั
• การจัดการคาร้องขอเพื่อยกเลิกการสมัครรับจดหมายข่าว, รายการส่งเสริมการขาย ข้อเสนอต่างๆ และการสารวจความพึงพอใจ
• การพิจารณาถึงสิทธิในการคัดค้าน
(6) ใช้บุคคลทีส่ ามทีเ่ ชือ่ ถือได้เพื่อตรวจสอบ วิเคราะห์ และใช้อุปกรณ์บางชนิดกับข้อมูลทีเ่ ก็บรวบรวมไว้ ขณะทีท่ า่ นใช้สนิ ค้าและบริการ
เพื่อให้ทราบถึงความสนใจของท่านและโปรไฟล์ลูกค้าของท่าน และเพื่อช่วยให้เราส่งข้อเสนอในรูปแบบเฉพาะให้แก่ทา่ นได้
(7) การปรับปรุงบริการของบริษทั ในบริษทั โดยเฉพาะอย่างยิง่ :
• การจัดทาแบบสารวจและวิเคราะห์แบบสอบถามและความคิดเห็นของลูกค้า
• การจัดการคาร้อง/การร้องเรียน
• การนาเสนอสิทธิประโยชน์ของโปรแกรมสมาชิกของเรา
(8) การรักษาความปลอดภัย และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของเว็บไซต์ของบริษทั ในบริษทั โดยเฉพาะอย่างยิง่ :
• การปรับปรุงการท่องเว็บไซต์
• การใช้การรักษาความปลอดภัยและป้ องกันการฉ้อโกง
(9) การปฏิบตั ติ ามข้อบังคับในท้องถิ่น (เช่น การจัดเก็บเอกสารทางบัญชี)
ข้อจำกัดในกำรใช้และ/หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
(1) บริษทั จะใช้ เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ ตามความยินยอมของท่านโดยจะต้องเป็ นการใช้ตามวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม
จัดเก็บ ข้อมูลของบริษทั เท่านัน้ บริษทั จะกากับดูแลพนักงาน เจ้าหน้าทีห่ รือผูป้ ฏิบตั งิ านของบริษทั มิให้ใช้และ/หรือเปิ ดเผย ข้อมูลส่วน
บุคคลของท่านนอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลหรือเปิ ดเผยต่อบุคคลภายนอก เว้นแต่
(1.1) เป็ นการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย เช่น พระราชบัญญัตคิ มุ ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
พระราชบัญญัตกิ ารประกอบกิจการโทรคมนาคม พระราชบัญญัตปิ ้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประมวลกฎหมายแพ่งและ
อาญา ประมวลกฎหมายวิธพี ิจารณาความแพ่งและอาญา เป็ นต้น
(1.2) เป็ นการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย เช่น พระราชบัญญัตคิ มุ ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
พระราชบัญญัตกิ ารประกอบกิจการโทรคมนาคม พระราชบัญญัตปิ ้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประมวลกฎหมายแพ่งและ
อาญา ประมวลกฎหมายวิธพี ิจารณาความแพ่งและอาญา เป็ นต้น
(1.3) เป็ นไปเพื่อประโยชน์แก่การสอบสวนของพนักงานสอบสวน หรือการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล
(1.4) เพื่อประโยชน์ของท่าน และการขอความยินยอมไม่อาจกระทาได้ในเวลานัน้
(1.5) เป็ นการจาเป็ นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษทั หรือของบุคคลหรือนิตบิ ุคคลอืน่ ทีไ่ ม่ใช่บริษทั
(1.6) เป็ นการจาเป็ นเพื่อป้ องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวติ ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล
(1.7) เป็ นการจาเป็ นเพื่อการปฏิบตั ติ ามสัญญาซึง่ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็ นคูส่ ญั ญาหรือเพื่อใช้ในการดาเนินการตามคาขอของ
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเข้าทาสัญญานัน้
(1.8) เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ทเี่ กี่ยวกับการจัดทาเอกสารประวัตศิ าสตร์หรือจดหมายเหตุ เพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือเพื่อการศึกษา
วิจยั การจัดทาสถิติ ซึง่ ได้จดั ให้มีมาตรการป้ องกันทีเ่ หมาะสม

(2) บริษทั อาจใช้บริการสารสนเทศของผูใ้ ห้บริการซึง่ เป็ นบุคคลภายนอกเพือ่ ให้ดาเนินการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ซึง่ ผูใ้ ห้บริการนัน้
จะต้องมีมาตรการรักษาความมัน่ คงปลอดภัย โดยห้ามดาเนินการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนอกเหนือจากทีบ่ ริษทั
กาหนด
สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน
(1) ท่านสามารถขอเข้าถึง ขอรับสาเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น Call Detail Record สาเนาใบแจ้งหนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารที่
บริษทั กาหนด ณ สานักงานของบริษทั หรือขอให้เปิ ดเผยการได้มาซึง่ ข้อมูลส่วนบุคคล ทัง้ นี้ บริษทั อาจปฏิเสธคาขอของท่านได้ตามที่
กฎหมายกาหนดหรือตามคาสัง่ ศาล
(2) ท่านสามารถขอแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทีไ่ ม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ และทาให้ขอ้ มูลของท่านเป็ นปัจจุบนั ได้
(3) ท่านสามารถขอลบหรือทาลายข้อมูลส่วนบุคคลท่าน เว้นแต่เป็ นกรณีทบี่ ริษทั ต้องปฏิบตั ติ ามกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องในการเก็บรักษาข้อมูล
ดังกล่าว
กำรเปิ ดเผยเกี่ยวกับกำรดำเนินกำร แนวปฏิบตั ิ และนโยบำยที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล
บริษทั มีนโยบายปฏิบตั ติ ามกฏหมายรวมถึงประกาศ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วย
มาตรการคุม้ ครองสิทธิของผูใ้ ช้บริการโทรคมนาคมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในความเป็ นส่วนตัว และเสรีภาพในการสือ่ สารถึงกันโดยทาง
โทรคมนาคม และกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงกาหนดมาตรการคุม้ ครองข้อมูลผูใ้ ช้บริการตามทีก่ าหนดไว้ในนโยบายฉบับนี้
เจ้ำหน้ำที่คมุ ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
บริษทั ได้มีการดาเนินการและปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัตคิ มุ ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยแต่งตัง้ และมอบหมายให้เจ้าหน้าทีค่ มุ ้ ครองข้อมูล
ส่วนบุคคล (Data Protection Officer : DPO) เพื่อตรวจสอบการดาเนินการของบริษทั ทีเ่ กี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัตคิ มุ ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมถึงกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องกับการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล นอกจากนี้
บริษทั อยูร่ ะหว่างได้จดั ทาระเบียบ คาสัง่ ให้ผูเ้ กี่ยวข้องดาเนินการตามทีก่ าหนดไว้ เพื่อให้การดาเนินงานตามแนวนโยบายเกี่ยวกับการคุม้ ครองข้อมูล
ส่วนบุคคลให้เป็ นไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อย ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามพระราชบัญญัตคิ มุ ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
ข้อ 8. เงือ่ นไขในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสาหรับบุคคลที่สาม
บริษทั ตระหนักและให้ความสาคัญต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราจึงพยายามอย่างถึงทีส่ ุดทีจ่ ะมอบบริการทีม่ มี าตรฐานเดียวกันแก่ทา่ น ดังนัน้ เพื่อ
รับประกันว่าท่านจะมีสทิ ธิเข้าถึงและแก้ไขข้อมูลได้ (หัวข้อ "การเข้าถึงและการแก้ไขข้อมูล") เราจาเป็ นต้องใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่านร่วมกับกลุ่ม
บริษทั และพันธมิตรหรือบุคคลทีส่ าม ภายใต้วตั ถุประสงค์และเป็ นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้:
ก. กลุ่มบริษทั : เพื่อทีจ่ ะนาเสนอบริการทีด่ ที สี่ ดุ ให้แก่ให้ทา่ น เราจะเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและให้สทิ ธิการเข้าถึงแก่บุคลากรทีไ่ ด้รบั
อนุญาตจากกลุม่ บริษทั โดยหมายรวมถึง:
• ผูบ้ ริหารและพนักงานของกลุ่มบริษทั
• แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือไอที
• บุคคลทีเ่ หมาะสมภายในกลุม่ บริษทั สาหรับข้อมูลส่วนบุคคลทีเ่ ฉพาะเจาะจงบางประเภท
• พันธมิตรทางการค้าและบริการด้านการตลาด (ภายใต้ความยินยอมของท่าน)
ข. ผูใ้ ห้บริการและพันธมิตร: ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกส่งไปยังบุคคลทีส่ าม ซึง่ เป็ นพันธมิตรและผูใ้ ห้บริการของบริษทั (ภายใต้ความ
ยินยอมของท่าน) เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการและปรับปรุงคุณภาพบริการ เช่น:
(1) ผูใ้ ห้บริการภายนอก: ผูใ้ ห้บริการด้านไอที ศูนย์บริการติดต่อระหว่างประเทศ ธนาคาร ผูใ้ ห้บริการบัตรเครดิต ทนายความจาก
หน่วยงานภายนอก พนักงานอานวยการบิน ผูจ้ ดั พิมพ์เอกสาร
(2) พันธมิตรทางการค้า: บริษทั อาจปรับปรุงประสิทธิภาพของข้อมูลของท่าน โดยเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลบางประการของท่านให้แก่
พันธมิตรทางการค้าทีก่ าหนดไว้ เว้นแต่ ท่านจะได้แจ้งไว้เป็ นอย่างอืน่ แก่แผนกดูแลความเป็ นส่วนตัวของข้อมูล ในกรณีดงั กล่าว
บุคคลทีส่ ามทีเ่ ชือ่ ถือได้อาจตรวจสอบ วิเคราะห์ และใช้อุปกรณ์บางชนิดกับข้อมูลของท่าน การประมวลผลข้อมูลนี้จะช่วยให้บริษทั
และพันธมิตรทีไ่ ด้รบั สิทธิตามข้อสัญญาสามารถทราบได้ถึงความสนใจและข้อมูลของท่านหรือข้อมูลลูกค้าของท่าน และช่วยให้เรา
ส่งข้อเสนอในรูปแบบเฉพาะสาหรับท่านได้
(3) เว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์: เพื่อให้เว็บไซต์ของบริษทั สามารถระบุถึงตัวท่านได้โดยไม่จาเป็ นต้องกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียน
บริษทั ได้จดั ทาระบบลงชือ่ เข้าใช้งาน Facebook ขึ้น หากท่านลงชือ่ เข้าใช้งานโดยใช้ระบบลงชือ่ เข้าใช้งาน Facebook แสดงว่าท่าน
อนุญาตโดยชัดแจ้งให้บริษทั และกลุม่ บริษทั สามารถเข้าถึง และจัดเก็บข้อมูลสาธารณะบนบัญชีผใู ้ ช้ Facebook ของท่าน รวมทัง้
ข้อมูลอืน่ ๆ ทีร่ ะบุไว้ ขณะลงชือ่ เข้าใช้งาน Facebook นอกจากนัน้ บริษทั อาจส่งอีเมล์แอดเดรสของท่านไปยัง Facebook เพื่อระบุ

ว่าท่านเป็ นผูใ้ ช้ Facebook หรือไม่ เพื่อโพสต์โฆษณาทีเ่ หมาะสมและเกี่ยวข้องกับท่านบนบัญชี Facebook ของท่าน ตามความ
เหมาะสม
ค. เจ้าหน้าทีห่ รือหน่วยงานราชการในท้องถิน่ : เราอาจมีขอ้ ผูกพันตามกฎหมายทีจ่ ะต้องส่งข้อมูลของท่านไปยังเจ้าหน้าทีห่ รือหน่วยงาน
ราชการในท้องถิ่น หรือตามคาสัง่ ของศาล หรือทีก่ ฎหมายกาหนดไว้ หรือเป็ นส่วนหนึ่งของการสอบถามข้อมูล และเป็ นไปตามกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับในท้องถิน่
ข้อ 9. มาตรการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยและคุณภาพของข้อมูล
(1) บริษทั ตระหนักถึงความสาคัญของการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษทั จึงกาหนดให้มีมาตรการในการ
รักษาความมัน่ คงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อป้ องกันการ
สูญหาย การเข้าถึง ทาลาย ใช้ แปลง แก้ไขหรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่มีสทิ ธิหรือโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนการป้ องกัน
มิให้มีการนาข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้โดยมิได้รบั อนุญาต ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายการคุม้ ครองข้อมูลส่วน
บุคคล
(2) ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทีบ่ ริษทั ได้รบั มา เช่น ชือ่ อายุ ทีอ่ ยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขบัตรประชาชน ข้อมูลทางการเงิน เป็ นต้น ซึง่
สามารถบ่งบอกตัวบุคคลของท่านได้ และเป็ นข้อมูลส่วนบุคคลทีม่ คี วามถูกต้องและเป็ นปั จจุบนั จะถูกนาไปใช้ให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์
การดาเนินงานของบริษทั เท่านัน้ และบริษทั จะดาเนินมาตรการทีเ่ หมาะสมเพื่อคุม้ ครองสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อ 10. คุกกี้
การใช้คุกกี้โดยบริษทั : โปรดทราบว่าบริษทั ใช้คุกกี้หรือเครือ่ งมือตามรอยอืน่ ๆ ในเว็บไซต์
http://www.ocorp.co, https://www.otv.co.th, https://www.omumusic.net
่
เครืองมือตามรอยเหล่านี้อาจติดตัง้ ในอุปกรณ์ของท่าน ทัง้ นี้ ขึ้นอยูก่ บั การตัง้ ค่าทีท่ า่ นเลือกหรืออาจจะเลือกเมื่อใดก็ตามทีส่ อดคล้องกับนโยบายนี้
(1) เหตุผลทีต่ อ้ งมีนโยบายคุกกี้: ด้วยมุมมองทีต่ อ้ งการให้ขอ้ มูลและแสดงความโปร่งใส บริษทั จึงออกโยบายนี้เพื่อให้ทา่ นสามารถเรียนรู ้
เพิ่มเติมเกี่ยวกับ:
• แหล่งทีม่ าและวัตถุประสงค์ของข้อมูลทีใ่ ช้ในการประมวลผลเมื่อท่านเรียกดู เว็บไซต์ของบริษทั
• สิทธิของท่านเกี่ยวกับคุกกี้และเครือ่ งมือตามรอยอืน่ ๆ ทีบ่ ริษทั ใช้
(2) คุกกี้คอื อะไร:
คุกกี้และเครือ่ งมือตามรอยอืน่ ๆ ทีม่ ีลกั ษณะคล้ายกัน คือกลุม่ ข้อมูลทีเ่ ซิรฟ์ เวอร์ใช้เพื่อส่งข้อมูลสถานะไปยังเบราเซอร์ของผูใ้ ช้และส่งข้อมูล
สถานะกลับไปยังเซิรฟ์ เวอร์ตน้ ทางผ่านเบราเซอร์เดียวกัน
ข้อมูลสถานะอาจเป็ นตัวระบุเซสชัน ภาษา วันหมดอายุ ฟิ ลด์การตอบกลับหรือข้อมูลประเภทอืน่ ๆ
ในระหว่างใช้งาน คุกกี้จะเก็บข้อมูลสถานะเมื่อเบราเซอร์เข้าถึงหน้าต่างๆ ในเว็บไซต์ หรือเมื่อเบราเซอร์นนั้ กลับมายังเว็บไซต์เดิมในภายหลัง
คุกกี้มีหลายประเภท คือ
• คุกกี้เซสชัน ซึง่ จะถูกลบออกทันทีทที่ า่ นปิ ดเบราเซอร์หรือออกจากเว็บไซต์
• คุกกี้ตอ่ เนื่อง ซึง่ จะยังคงอยูใ่ นอุปกรณ์ของท่านจนกว่าจะหมดอายุหรือจนกว่าท่านจะลบออก โดยใช้คุณสมบัตขิ องเบราเซอร์ของ
ท่าน
(3) เหตุผลทีใ่ ช้คุกกี้
เราใช้คุกกี้และเครือ่ งมือตามรอยอืน่ ๆ เพื่อวัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนี้เป็ นหลัก คือ จำเป็ นอย่ำงยิง่ ทีต่ อ้ งใช้คุกกี้สำหรับกำรเรียกดูและกำรใช้
คุณสมบัตทิ งั้ หมดบนเว็บไซต์ของ บริษทั และมีจดุ ประสงค์เฉพำะเพือ่
• จัดการความน่าเชือ่ ถือของผูเ้ ยีย่ มชมเว็บไซต์และมาตรการรักษาความปลอดภัยทีเ่ กี่ยวข้อง
และทาให้โมดูลการรับรองความ
น่าเชือ่ ถือทางานได้อย่างเหมาะสม
• ส่งเสริมประสบการณ์การใช้งานแก่ผใู ้ ช้และช่วยให้การเรียกดูสะดวกขึ้น โดยเฉพาะการกาหนด "เส้นทางด้านเทคนิค" สาหรับการ
เรียกดู
• จัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับแบนเนอร์ขอ้ มูล "คุกกี้" ทีผ่ เู ้ ยีย่ มชมเว็บไซต์เห็น และจากนัน้ เรียกดูเว็บไซต์ตอ่ ไปหลังจากตกลงยินยอมให้
ติดตัง้ คุกกี้บนอุปกรณ์
• ใช้มาตรการรักษาความปลอดภัย เช่น เมื่อท่านได้รบั แจ้งให้ล็อกอินเข้าสูร่ ะบบอีกครัง้ เพื่อเข้าดูเนื้อหาหรือบริการหลังเวลาผ่านไป
ระยะหนึ่ง หรือเพื่อรักษาการทางานพื้นฐานของเว็บไซต์บริษทั และการใช้คุณสมบัตทิ างเทคนิคหลัก เช่น การตรวจสอบ
ประสิทธิภาพการทางานและข้อผิดพลาดของการเรียกดู การจัดการเซสชันของผูใ้ ช้ และอืน่ ๆ ให้เป็ นปกติ

คุกกี้ดำ้ นคุณสมบัตมิ จี ดุ ประสงค์เฉพำะเพือ่
• ปรับปรุงเว็บไซต์ของบริษทั ให้เข้ากับการตัง้ ค่าแสดงผลของอุปกรณ์ของท่าน เช่น ภาษา สกุลเงิน ความละเอียดในการแสดงผล
ระบบปฏิบตั กิ ารทีใ่ ช้ การกาหนดค่าและการตัง้ ค่าแสดงผลของหน้าเว็บ ตามอุปกรณ์ทกี่ าลังใช้งานและสถานทีท่ ใี่ ช้ และอืน่ ๆ
• จัดเก็บข้อมูลเฉพาะทีท่ า่ นป้ อนในเว็บไซต์ของบริษทั เพื่อช่วยอานวยความสะดวกและปรับแต่งให้สอดคล้องกับการเข้าชมของท่าน
ในครัง้ ถัดไป รวมถึงการแสดงชือ่ และนามสกุลของผูเ้ ยีย่ มชมหากผูเ้ ยีย่ มชมมีบญ
ั ชีผใู ้ ช้ของท่าน
• ช่วยให้ทา่ นเข้าถึงหน้าส่วนตัวของท่านได้รวดเร็วยิง่ ขึ้น ด้วยการจัดเก็บรายละเอียดการลงชือ่ เข้าใช้งานหรือข้อมูลทีท่ า่ นเคยป้ อนไว้
ก่อนหน้านี้
คุกกี้สำหรับกำรติดตำมผูเ้ ยีย่ มชมมุง่ ไปทีก่ ำรเพิม่ ควำมสะดวกสบำยแก่ผูใ้ ช้ โดยช่วยให้เรำเข้ำใจกิจกรรมของท่ำนกับเว็บไซต์ของบริษทั (หน้ำทีเ่ ข้ำชม
บ่อยทีส่ ดุ แอพพลิเคชันทีใ่ ช้ และอืน่ ๆ) คุกกี้เหล่ำนี้อำจรวบรวมสถิตหิ รือทดสอบกำรแสดงข้อมูลด้วยวิธีตำ่ งๆ เพือ่ ปรับปรุงสิง่ ทีเ่ กี่ยวข้องและกำรใช้
งำนบริกำรของเรำ
คุกกี้โฆษณำมีจดุ มุง่ หมำยเพือ่ (1) แสดงโฆษณำบนพื้นทีส่ ำหรับโฆษณำ เป็ นโฆษณำทีเ่ กี่ยวข้องและมีเนื้อหำเป้ ำหมำยทีท่ ำ่ นอำจสนใจ (ข้อเสนอสิง่ ทีด่ ี
ทีส่ ดุ ปลำยทำงอืน่ ๆ เป็ นต้น) ตำมควำมสนใจของท่ำน ลักษณะกำรใช้งำนอินเตอร์เน็ต กำรตัง้ ค่ำและปั จจัยอืน่ ๆ และ (2) ลดควำมถีท่ โี่ ฆษณำจะ
ปรำกฏขึ้น
คุกกี้ตดิ ต่อ ระบุเว็บไซต์ของบุคคลทีส่ ำมทีน่ ำผูเ้ ยีย่ มชมไปยังเว็บไซต์ของบริษทั
คุกกี้เครือข่ำยสังคม ตัง้ ค่ำโดยบุคคลทีส่ ำมและทำให้ทำ่ นสำมำรถแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นและเนื้อหำจำกเว็บไซต์ของ บริษทั บนเครือข่ำยทำงสังคม
(เช่น ปุ่ มแอปพลิเคชันสำหรับเครือข่ำยสังคม "Share" หรือ "Like")
แอปพลิเคชันเครือข่ายสังคมบนเว็บไซต์ของ บริษทั ตามทีไ่ ด้กล่าวไว้ขา้ งต้นอนุญาตให้เครือข่ายสังคมทีเ่ กี่ยวข้องระบุตวั ตนของท่านได้ในบางกรณี
แม้ทา่ นไม่ได้คลิกปุ่ มแอพพลิเคชันก็ตาม ปุ่ มประเภทนี้อนุญาตให้เครือข่ายสังคมติดตามการเรียกดูขอ้ มูลของท่านบนเว็บไซต์ของบริษทั ได้ เนื่องจาก
บัญชีของท่านในเครือข่ายสังคมทีเ่ กีย่ วข้องได้เปิ ดใช้งานในอุปกรณ์ของท่านแล้ว (เปิ ดเซสชัน)ในขณะทีท่ า่ นเรียกดู
เราแนะนาให้อา่ นนโยบายของเครือข่ายสังคมเหล่านี้เพื่อให้คนุ ้ เคยกับวิธที เี่ ครือข่ายใช้ขอ้ มูลการเรียกดูทอี่ าจรวบรวมไว้ โดยเฉพาะในส่วนทีเ่ กีย่ วกับ
การโฆษณา นโยบายเหล่านี้ตอ้ งอนุญาตอย่างเจาะจงให้ทา่ นได้ตดั สินใจเลือกบนเครือข่ายสังคม โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในการสร้างบัญชีผใู ้ ช้สาหรับแต่ละ
เครือข่ายสังคม
(4) การให้ความยินยอม
การติดตัง้ คุกกี้บางตัวจะขึ้นอยูก่ บั ความยินยอมของท่าน นอกจากนี้ เมื่อท่านเยีย่ มชมเว็บไซต์ของบริษทั เป็ นครัง้ แรก จะมีการถามว่าท่าน
ยินยอมให้ตดิ ตัง้ คุกกี้ประเภทนี้หรือไม่ ซึง่ จะเปิ ดใช้งานเฉพาะเมือ่ ท่านยินยอมเท่านัน้
กระบวนการนี้สนับสนุนโดยแบนเนอร์ขอ้ มูลบนหน้าหลักของเว็บไซต์บริษทั ซึง่ จะแจ้งให้ทา่ นทราบว่า การเรียกดูตอ่ ไปเป็ นการแสดงว่าท่าน
ยินยอมให้ตดิ ตัง้ คุกกี้ทตี่ อ้ งได้รบั ความยินยอมลงในอุปกรณ์ของท่าน
ท่านสามารถเปลี่ยนใจได้ทุกเมื่อ โดยใช้วธิ กี ารต่างๆ ทีอ่ ธิบายไว้ในส่วน "การลบและ/หรือการบล็อกคุกกี้"
(5) การลบและ/หรือการบล็อกคุกกี้
ท่านมีทางเลือกหลายวิธใี นการลบคุกกี้และเครือ่ งมือตามรอยอืน่ ๆ
กำรตัง้ ค่ำเบรำเซอร์
แม้วา่ เบราเซอร์สว่ นใหญ่จะตัง้ ค่าเริม่ ต้นให้ยอมรับคุกกี้ แต่หากต้องการ ท่านสามารถเลือกทีจ่ ะยอมรับคุกกี้ทงั้ หมด บล็อกคุกกี้เสมอ หรือเลือกรับ
คุกกี้โดยยึดตามผูส้ ง่ ได้
นอกจากนี้ ท่านยังสามารถตัง้ ค่าเบราเซอร์ให้ยอมรับหรือบล็อคคุกกี้เป็ นกรณีไปก่อนทีจ่ ะทาการติดตัง้ เบราเซอร์ยงั ให้ทา่ นลบคุกกี้จากอุปกรณ์เป็ น
ประจาด้วย โปรดจาไว้วา่ ท่านต้องกาหนดค่าเบราเซอร์ทงั้ หมดในอุปกรณ์ตา่ งๆ ของท่าน เช่น แท็บเล็ต สมาร์ทโฟน คอมพิวเตอร์ และหรืออุปกรณ์
อืน่ ๆ
สาหรับการจัดการคุกกี้และความต้องการของท่าน การกาหนดค่าจะแตกต่างกันไปในแต่ละเบราเซอร์ ซึง่ ได้อธิบายไว้ในเมนูวธิ ใี ช้ของเบราเซอร์ของ
ท่าน รวมถึงวิธแี ก้ไขการตัง้ ค่าทีเ่ กี่ยวข้องกับคุกกี้ ตัวอย่างเช่น
• สาหรับ Internet Explorer™: http://windows.microsoft.com/en-US/windows-vista/Block-or-allow-cookies
• สาหรับ safari™: http://www.apple.com/legal/privacy/en-ww/cookies
• สาหรับ Chrome™: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en&hlrm=en&answer=95647

• สาหรับ Firefox™: http://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
• สาหรับ Opera™: http://help.opera.com/Windows/10.20/en/cookies.html
การบันทึกคุกกี้ในอุปกรณ์ข้ นึ อยูก่ บั ความต้องการของท่าน ซึง่ ท่านสามารถจัดการและเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาโดยไม่เสียค่าใช้จา่ ย โดยใช้การตัง้ ค่า
ของซอฟต์แวร์เบราเซอร์ทมี่ ีให้
หากเบราเซอร์ของท่านตัง้ ค่าให้ยอมรับคุกกี้บนอุปกรณ์ คุกกี้ทฝี่ ังอยูใ่ นหน้าต่างๆ และเนื้อหาทีท่ า่ นดูอาจถูกเก็บไว้ชวั่ คราวในพื้นทีเ่ ฉพาะในอุปกรณ์
ของท่าน มีเพียงผูส้ ร้างคุกกี้เท่านัน้ ทีส่ ามารถอ่านคุกกี้นนั้ ได้
อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถตัง้ ค่าเบราเซอร์ให้บล็อกคุกกี้ได้ โปรดจาไว้วา่ หากท่านตัง้ ค่าเบราเซอร์ให้บล็อกคุกกี้ ท่านจะไม่สามารถเข้าถึงท่านสมบัติ
บางอย่าง หน้าบางหน้าและบางพื้นทีบ่ นเว็บไซต์ของ บริษทั ซึง่ เราจะไม่รบั ผิดชอบในกรณีน้ ี
แพลตฟอร์มกำรโฆษณำเพือ่ จุดประสงค์เฉพำะ
แพลตฟอร์มโฆษณาระดับมืออาชีพหลายแพลตฟอร์มยังให้ทา่ นเลือกว่าจะยอมรับหรือบล็อกคุกกี้ทบี่ ริษทั สมาชิกใช้ กลไกทีเ่ ป็ นส่วนกลางเหล่านี้จะไม่
บล็อคการแสดงโฆษณา แต่ทาเพียงป้ องกันการติดตัง้ คุกกี้ทจ่ี ะปรับแต่งโฆษณาให้สอดคล้องกับความสนใจของท่าน
ข้อ 12. การจัดเก็บข้อมูล
เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามระยะเวลาทีจ่ าเป็ นสาหรับวัตถุประสงค์ทกี่ าหนดไว้ในนโยบายนี้เท่านัน้ หรือเป็ นไปตามบทบัญญัตขิ อง
กฎหมายทีบ่ งั คับใช้
ข้อ 13. การเข้าถึงและการแก้ไขข้อมูล
ท่านมีสทิ ธิใ์ นการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทีบ่ ริษทั ได้เก็บรวบรวม และมีสทิ ธิแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลนัน้ โดยเป็ นไปตามบทบัญญัตขิ อง
กฎหมายทีบ่ งั คับใช้
ท่านยังสามารถใช้สทิ ธิข์ องท่านในการคัดค้าน หรือ ในกรณีทมี่ ีปัญหาในการใช้สทิ ธิข์ องท่าน โปรดติดต่อแผนกดูแลความเป็ นส่วนตัวของข้อมูลของ
บริษทั โดยตรง โดยส่งอีเมล์ไปยัง data.privacy@ocorp.co หรือโดยส่งจดหมายไปยังทีอ่ ยูด่ า้ นล่างนี้:
บริษทั โอทีวี จากัด
เลขที่ 486 โครงการพีเพิลพาร์ค ห้องเลขที่ E3-301 อาคาร E ชัน้ 3
ถนนอ่อนนุช แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ 02-716-8565
สาหรับวัตถุประสงค์ในการรักษาความลับของข้อมูลและการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล เราจาเป็ นต้องระบุตวั ตนของท่านเพือ่ ตอบสนองตามการร้อง
ขอของท่าน ในบางกรณี บริษทั และหรือกลุม่ บริษทั อาจขอให้ทา่ นแนบสาเนาเอกสารระบุตวั ตนทีอ่ อกโดยทางราชการ เช่น บัตรประจาตัวประชาชนหรือ
ใบอนุญาตขับขี่หรือหนังสือเดินทางไปพร้อมกับการร้องขอของท่าน
หากข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์ หรือไม่ใช่ขอ้ มูลล่าสุด โปรดส่งข้อมูลแก้ไขทีเ่ หมาะสมไปยังแผนกดูแลความเป็ นส่วนตัวของข้อมูล
ตามทีร่ ะบุไว้ขา้ งต้น
การร้องขอทัง้ หมดจะได้รบั การตอบกลับโดยเร็วทีส่ ุดเท่าทีท่ าได้ และเป็ นไปตามกฎหมายทีบ่ งั คับใช้
คุณยังอาจใช้สทิ ธิท์ เี่ กี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณทีจ่ ดั เก็บ และประมวลโดยบริษทั ในการกระทาดังกล่าว คุณต้องติดต่อบริษทั โดยตรง
ข้อ 14. การปรับปรุงนโยบาย
เราอาจแก้ไขนโยบายนี้เป็ นครัง้ คราว ดังนัน้ ขอแนะนาให้ทา่ นอ่านนโยบายนี้อยูเ่ สมอ โดยเฉพาะอย่างยิง่ เมื่อทาการสมัครใช้สนิ ค้าและบริการของเรา
ข้อ 15. การติดต่อ
สาหรับคาถามต่างๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็ นส่วนตัวและคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษทั โปรดติดต่อแผนกดูแลความเป็ นส่วนตัวของข้อมูล
(หัวข้อ "การเข้าถึงและการแก้ไขข้อมูล")

