นโยบายความเป็ นส่ วนตัว
1. บทนำของนโยบำยควำมเป็ นส่วนตัว
1.1 บริ ษทั มำยด์ สตำร์ เน็ตเวิร์ค จำกัด และ บริ ษทั มีเดียเซ็นเตอร์ จำกัด และบริ ษทั ในเครื อ ให้
ควำมสำคัญกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนอย่ำงจริ งจัง บริ ษทั จะปฏิบตั ิตำมกฎหมำย ว่ำด้วยกำร
รักษำควำมปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลตำมที่มีผลบังคับใช้กบั บริ ษทั
1.2 ในระหว่ำงกำรให้บริ กำรหรื อกำรเข้ำถึงแพลตฟอร์ มของบริ ษทั (ตำมที่กำหนดไว้ในข้อกำหนด
ในกำรให้บริ กำร) บริ ษทั จะรวบรวมข้อมูลรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน
1.3 นโยบำยควำมเป็ นส่วนตัวนี้มีไว้เพื่อให้ท่ำนรับทรำบเกี่ยวกับกำรใช้กระบวนกำร และกำรจัดเก็บ
ข้อมูลของทำงบริ ษทั ที่เก็บรวบรวมและได้รับมำระหว่ำงกำรให้บริ กำรหรื อกำรเข้ำถึงแพลตฟอร์ ม
แก่ท่ำน บริ ษทั จะจัดเก็บรวบรวมใช้ และเปิ ดเผยข้อมูลควำมเป็ นส่วนตัวตำมนโยบำยควำมเป็ น
ส่วนตัวนี้เท่ำนั้น
1.4 เป็ นสิ่ งสำคัญสำหรับท่ำนที่ตอ้ งอ่ำนนโยบำยควำมเป็ นส่วนตัวนี้กบั นโยบำยอื่นๆ ที่บงั คับใช้ที่
ทำงบริ ษทั ได้ระบุไว้โดยเฉพำะในเรื่ องกำรรวบรวม และกำรจัดเก็บข้อมูลควำมเป็ นส่วนตัวของท่ำน
เพื่อให้ลกู ค้ำได้ตระหนักว่ำทำงบริ ษทั ได้เก็บรวบรวมข้อมูลอย่ำงไรและนำไปใช้ขอ้ มูลส่วนตัวของ
ท่ำนอย่ำงไร
1.5 กำรคลิก หรื อกำรเข้ำตรวจสอบ "กำรลงทะเบียน" "ข้ำพเจ้ำยอมรับถึงนโยบำยควำมเป็ นส่วนตัว
ของ Mystar หรื อ ข้อควำมอื่นที่คล้ำยกันที่หน้ำบริ กำรลงทะเบียน Mystar ยอมรับว่ำได้รับกำรแจ้ง
และเข้ำใจถึงเงื่อนไขของนโยบำยควำมเป็ นส่วนตัวนี้และลูกค้ำได้ยอมรับในกำรจัดเก็บและ
ประมวลข้อมูลควำมเป็ นส่วนตัวตำมที่ได้อธิบำยไว้และภำยใต้เงื่อนไขนี้
1.6 บริ ษทั อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยควำมเป็ นส่วนตัวนี้ได้เป็ นครำวๆ ไปกำรเปลี่ยนแปลงใดๆ
ที่ทำงบริ ษทั จัดมีข้ ึนทำงบริ ษทั จะประกำศไว้ในหน้ำเพจ หรื อที่อื่นที่เหมำะสม หรื อแจ้งเตือนแก่
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ลูกค้ำเป็ นอีเมล์ ขณะที่ลูกค้ำใช้บริ กำรกำรเข้ำถึงแพลตฟอร์ ม หรื อกำรเข้ำใช้บริ กำรรวมถึงคำสัง่ กำร
สัง่ ซื้ อบนแฟลตฟอร์ ม ถือเป็ นกำรรับทรำบ และยอมรับถึงกำรเปลี่ยนแปลงที่ทำงบริ ษทั ได้ทำกำร
เปลี่ยนแปลงแก้ไขเรื่ องถึงนโยบำยควำมเป็ นส่วนตัวนี้ตำมที่ได้แจ้งท่ำนไว้ในอีเมล์ กรุ ณำตรวจสอบ
อีเมล์เพื่อดูกำรเปลี่ยนแปลงหรื อกำรแก้ไขใดๆถึงนโยบำยควำมเป็ นส่วนตัว
1.7 นโยบำยควำมเป็ นส่วนตัวใช้กบั กำรประกำศอื่นๆ ข้อสัญญำและข้อควำมยินยอมที่เกี่ยวกับกำร
เก็บข้อมูล กำรใช้ และกำรเปิ ดเผยข้อมูลสำหรับข้อมูลควำมเป็ นส่วนตัวของท่ำนต่อบริ ษทั และจะ
ไม่มีกำรยกเลิกจนกว่ำบริ ษทั ได้กำหนดไว้เป็ นอย่ำงอื่น
1.8 ท่ำนสำมำรถเข้ำชมแพลตฟอร์ มและเรี ยกดูโดยไม่ตอ้ งระบุถึงรำยละเอียดข้อมูลส่วนตัว อย่ำงไร
ก็ตำมท่ำนต้องลงชื่อสมัครเข้ำใช้บญั ชีหำกท่ำนต้องกำรใช้บริ กำรต่ำงๆ หำกท่ำนมีควำมเห็น
ข้อเสนอแนะ หรื อกำรร้องเรี ยนในเรื่ องที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของท่ำน กรุ ณำติดต่อเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำย
ข้อมูลของบริ ษทั ผ่ำนทำงติดต่อบริ ษทั บนหน้ำเวปไซต์
2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริ ษทั เก็บรวบรวมจำกท่ำน
2.1 ข้อมูลควำมเป็ นส่วนตัว หมำยถึง ข้อมูลใดๆ ไม่ว่ำจะบันทึกอยูใ่ นรู ปแบบข้อมูลเอกสำร หรื อไม่
ก็ตำม ซึ่ งข้อมูลระบุควำมเป็ นตัวตนของบุคคลมีควำมชัดเจนหรื อสำมำรถระบุได้อย่ำงสมเหตุผล
และตรงไปตรงมำโดยผูถ้ ือครอบครองข้อมูล
หรื อเมื่อร่ วมกับข้อมูลอื่นโดยตรงและที่สำมำรถระบุได้อย่ำงแน่ชดั
2.2 บริ ษทั จะเก็บข้อมูลจำกท่ำนดังต่อไปนี้:
ก. ข้อมูลระบุตวั ตน ตัวอย่ำงเช่น ชื่อของท่ำน เพศ วันเกิด เลขบัตรประชำชน
ข. ข้อมูลติดต่อ ตัวอย่ำงเช่น ที่อยูก่ ำรจัดส่งใบเสร็จ ที่อยูใ่ นกำรจัดส่งสิ นค้ำ อีเมล์ และเบอร์
โทรศัพท์
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ค. ข้อมูลบัญชี ตัวอย่ำงเช่น บัญชีธนำคำร และรำยละเอียดกำรชำระเงิน
ง. ข้อมูลกำรทำธุรกรรม ตัวอย่ำงเช่น รำยละเอียดเกี่ยวกับกำรชำระเงินแก่ท่ำนและจำกท่ำน และ
รำยละเอียดสิ นค้ำและบริ กำรอื่นๆที่ท่ำนได้ซ้ื อจำกบริ ษทั
จ. ข้อมูลเทคนิค ตัวอย่ำงเช่น หมำยเลขที่ใช้สำหรับระบุตวั ตนของเครื่ องคอมพิวเตอร์ ที่เชื่อมต่ออยู่
บนเครื อข่ำย (IP) ข้อมูลกำรเข้ำระบบ ประเภทเบรำเซอร์ และเวอร์ ชนั่ กำรตั้งค่ำเวลำและที่ต้งั กำร
เชื่อมต่อและประเภทของเบรำเซอร์ ที่ใช้เชื่อมต่อ ระบบปฏิบตั ิกำรและแพลตฟอร์ ม และเทคโนโลยี
อื่นๆ บนอุปกรณ์ที่ท่ำนใช้เข้ำระบบแพลตฟอร์ ม
ฉ. ข้อมูลส่วนตัว ตัวอย่ำงเช่น ชื่อผูใ้ ช้ และรหัสผ่ำน กำรสัง่ ซื้ อหรื อคำสัง่ ซื้อจำกท่ำน ควำมสนใจ
กำรตั้งค่ำ กำรตอบรับ และกำรตอบแบบสำรวจ
ช. ข้อมูลกำรใช้งำน ตัวอย่ำงเช่น ข้อมูลกำรเข้ำใช้แพลตฟอร์ มของท่ำน สิ นค้ำ และบริ กำรอื่นๆ และ
ซ. ข้อมูลกำรตลำดและกำรติดต่อสื่ อสำร ตัวอย่ำงเช่น ควำมพึงพอใจในกำรรับข้อมูลกำรตลำดจำก
ทำงบริ ษทั และ บุคคลภำยนอกของบริ ษทั และควำมพึงพอใจในกำรติดต่อสื่ อสำร
2.3 ในระหว่ำงที่ท่ำนใช้แพลตฟอร์ มและกำรให้บริ กำรใดๆ ทำงบริ ษทั ได้รับข้อมูลส่วนตัวจำกท่ำน
ในกรณี ดงั ต่อไปนี้ได้:
ก. เมื่อท่ำนสร้ำงบัญชีผใู้ ช้กบั บริ ษทั
ข. เมื่อท่ำนสมัครใช้กำรบริ กำรใดๆ หรื อกำรสัง่ ซื้อสินค้ำใดๆ ที่มีอยูบ่ นแฟลตฟอร์ ม
ค. เมื่อท่ำนเข้ำใช้ถึงรู ปแบบและกำรทำงำนที่ปรำกฏอยูบ่ นแพลตฟอร์ มและกำรบริ กำรอื่นๆ ของ
บริ ษทั
ง. เมื่อท่ำนสมัครรับข้อมูลสื่ อโฆษณำหรื อหลักประกันด้ำนกำรตลำดของบริ ษทั
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จ. เมื่อท่ำนได้เข้ำร่ วมกำรแข่งขัน ส่วนลด หรื อแบบสอบถำม
ฉ. เมื่อท่ำนเข้ำสู่ระบบด้วยบัญชีผใู้ ช้บนแพลตฟอร์ มของบริ ษทั หรื อติดต่อบริ ษทั ผ่ำนทำงบริ กำร
ภำยใน หรื อแอพพลิเคชัน่ ตัวอย่ำงเช่น เฟสบุ๊ค กูเกิ้ล
ช. เมื่อท่ำนติดต่อโดยไม่ผำ่ นระบบออนไลน์ รวมถึงเมื่อท่ำนติดต่อกับตัวแทนฝ่ ำยบริ กำรลูกค้ำซึ่ ง
เป็ นเอำท์ซอร์ สของบริ ษทั
2.4 ท่ำนต้องส่งข้อมูลส่วนตัวซึ่งมีควำมถูกต้องและไม่เป็ นกำรหลอกลวง และท่ำนจะแจ้งข้อมูล
ล่ำสุดและแจ้งเมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงบริ ษทั มีสิทธิในกำรเรี ยกร้องให้ท่ำนส่งเอกสำรเพื่อยืนยันถึง
ข้อมูลส่วนตัวของท่ำน ที่ท่ำนได้ให้ไว้ ซึ่ งเป็ นส่วนหนึ่งของกระบวนกำรตรวจสอบลูกค้ำของบริ ษทั
2.5 บริ ษทั จะเก็บข้อมูลควำมเป็ นส่วนตัวของท่ำน เมื่อท่ำนสมัครใจตกลงส่งข้อมูลควำมเป็ นส่วนตัว
ให้กบั บริ ษทั แต่หำกท่ำนเลือกที่จะไม่ส่งมอบข้อมูลควำมเป็ นส่วนตัวให้แก่บริ ษทั หรื อต่อมำยกเลิก
ควำมยินยอมของบริ ษทั ในกำรใช้ขอ้ มูลควำมเป็ นส่วนตัว บริ ษทั ไม่สำมำรถให้บริ กำรของบริ ษทั
หรื อเข้ำถึงแพลตฟอร์ มได้
2.6 ท่ำนสำมำรถเข้ำสู่ระบบและอัพเดทข้อมูลส่วนบุคคลและส่งมำให้กบั บริ ษทั ได้ตลอดเวลำตำมที่
ได้อธิบำยไว้ดำ้ นล่ำงนี้
2.7 หำกท่ำนให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลใดๆของบุคคลภำยนอก แก่ทำงบริ ษทั ท่ำนรับรองและรับประกัน
ว่ำท่ำนได้รับควำมยินยอมจำกบุคคลภำยนอกที่ท่ำนได้แชร์ และส่งมอบข้อมูลส่วนบุคคลของเขำ/
เธอ ให้กบั บริ ษทั เพื่อให้บริ ษทั ได้จดั เก็บข้อมูล ใช้ หรื อ เปิ ดเผยซึ่งข้อมูลนั้นที่เป็ นไปตำมนโยบำย
ควำมเป็ นส่วนตัวนี้ สำหรับใช้บญั ชี Mystar โดยผ่ำนทำงช่องทำงโซเชียลมีเดียบัญชีอื่นหรื อกำร
เชื่อมโยงบัญชี Mystar กับบัญชีโซเชียลมีเดียอื่นของท่ำน หรื อกำรใช้โซเชียลมีเดียของ Mystar ใน
รู ปแบบอื่น บริ ษทั สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนซึ่ งท่ำนสมัครใจได้ให้ไว้กบั ผูใ้ ห้บริ กำร
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โซเชียลมีเดียตำมนโยบำยของผูใ้ ห้บริ กำรและบริ ษทั จะจัดกำรกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนให้
เป็ นไปตำมนโยบำยควำมเป็ นส่วนตัวนี้
2.8 หำกท่ำนใช้บญั ชี Mystar โดยผ่ำนทำงช่องทำงโซเชียลมีเดียบัญชีอื่นหรื อกำรเชื่อมโยงบัญชี
Mystar กับบัญชีโซเชียลมีเดียอื่นของท่ำน หรื อกำรใช้โซเชียลมีเดียของ Mystar ในรู ปแบบอื่น
บริ ษทั สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนซึ่ งท่ำนสมัครใจได้ให้ไว้กบั ผูใ้ ห้บริ กำรโซเชียลมีเดีย
ตำมนโยบำยของผูใ้ ห้บริ กำรและบริ ษทั จะจัดกำรกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนให้เป็ นไปตำม
นโยบำยควำมเป็ นส่วนตัวนี้
3. กำรใช้และกำรเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
3.1 ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริ ษทั เก็บมำจำกท่ำนจะนำไปใช้โดยบริ ษทั หรื อแชร์ หรื อส่งมอบให้กบั
บุคคลภำยนอก (รวมถึงบริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง ผูใ้ ห้บริ กำรซึ่ งเป็ นบุคคลภำยนอกและผูใ้ ห้บริ กำรและ
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องของบุคคลภำยนอก และผูข้ ำยซึ่ งเป็ นบุคคลภำยนอก) สำหรับบำงส่วนหรื อทั้งหมด
เพื่อวัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนี้
ก. เพื่ออำนวยควำมสะดวกในกำรใช้บริ กำรและกำรเข้ำถึงแพลตฟอร์ มรวมถึงกำรตอบข้อสงสัย
ข้อเสนอแนะ กำรเรี ยกร้อง หรื อข้อพิพำทผ่ำนทำงตัวแทนบริ กำรลูกค้ำซึ่ งเป็ นบุคคลภำยนอก
ข. เพื่อดำเนินกำรตำมคำสัง่ ซื้ อของท่ำนผ่ำนแพลตฟอร์ มไม่ว่ำจะเป็ นสิ นค้ำที่จดั จำหน่ำยโดยบริ ษทั
หรื อจำกผูข้ ำยซึ่ งเป็ นบุคคลภำยนอกจัดจำหน่ำย
ค. กำรชำระเงินค่ำสิ นค้ำที่ท่ำนชำระผ่ำนแพลตฟอร์ มไม่ว่ำจัดจำหน่ำยโดยบริ ษทั หรื อผูข้ ำยซึ่ งเป็ น
บุคคลภำยนอก จะถูกดำเนินกำรโดยตัวแทนของทำงบริ ษทั
ง. กำรส่งมอบสิ นค้ำที่ท่ำนสัง่ ซื้ อผ่ำนแพลตฟอร์ มไม่ว่ำจำหน่ำยโดยบริ ษทั หรื อผูข้ ำยซึ่ งเป็ น
บุคคลภำยนอก บริ ษทั จะส่งข้อมูลส่วนตัวให้กบั บุคคลภำยนอกเพื่อทำกำรจัดส่งสิ นค้ำให้แก่ท่ำน
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(ตัวอย่ำงเช่นให้แก่ผจู้ ดั ส่งหรื อผูจ้ ดั จำหน่ำยของบริ ษทั ) ไม่ว่ำสิ นค้ำนั้นจำหน่ำยผ่ำนแพลตฟอร์ ม
โดยบริ ษทั หรื อ ผูข้ ำยซึ่ งเป็ นบุคคลภำยนอก
จ. เพื่ออัพเดทกำรส่งมอบสิ นค้ำแก่ท่ำนไม่ว่ำสิ นค้ำนั้นจำหน่ำยผ่ำนแพลตฟอร์ มโดยบริ ษทั หรื อโดย
ผูข้ ำยซึ่ งเป็ นบุคคลภำยนอก และเพื่อวัตถุประสงค์ในกำรสนับสนุนลูกค้ำ
ฉ. เปรี ยบเทียบข้อมูลและยืนยันกับบุคคลภำยนอกเพื่อยืนยันควำมถูกต้องของข้อมูล
ช. ให้กบั ผูจ้ ดั กำรบัญชีของท่ำน (ถ้ำมี) กับทำงบริ ษทั
ซ. เพื่อตรวจสอบและทำธุรกรรมในกำรชำระเงินที่ทำ่ นได้ทำผ่ำนระบบออนไลน์
ฌ. เพื่อตรวจสอบกำรดำวน์โหลดข้อมูลจำกแพลตฟอร์ ม
ญ. เพื่อปรับปรุ งรู ปแบบหรื อเนื้อหำของหน้ำเว็บเพจบนแพลตฟอร์ มเเละปรับเปลี่ยนให้กบั ผูใ้ ช้
ฎ. เพื่อระบุผเู้ ข้ำชมบนแพลตฟอร์ ม
ฏ. เพื่อทำกำรวิจยั เกี่ยวกับข้อมูลประชำกรและพฤติกรรมของผูใ้ ช้
ฐ. เพื่อเสนอข้อมูลที่บริ ษทั เห็นว่ำเป็ นประโยชน์หรื อที่ท่ำนร้องขอจำกบริ ษทั รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับ
ผูข้ ำยสิ นค้ำและบริ กำรของบุคคลภำยนอก ซึ่ งกำรให้ขอ้ มูลนี้ท่ำนได้ยืนยันว่ำท่ำนไม่มีวตั ถุประสงค์
ที่จะนำไปติดต่อเพื่อจุดประสงค์เหล่ำนี้
ฑ. ตำมที่ได้รับควำมยินยอมจำกท่ำนตำมกฎหมำยที่มีผลบังคับใช้กบั บริ ษทั บริ ษทั อำจใช้ขอ้ มูลส่วน
บุคคลของท่ำน เพื่อส่ง เอกสำรกำรตลำดหรื อกำรส่งเสริ มกำรขำยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริ กำรของ
ทำงบริ ษทั หรื อผูข้ ำยซึ่ งเป็ นบุคคลที่สำมเป็ นครำวครำวไป
ฒ. ทำงบริ ษทั อำจดำเนินกำรตัดสิ นใจให้โดยอัตโนมัติเพื่อให้เป็ นไปตำมวัตถุประสงค์ใดๆนี้
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3.2 ท่ำนสำมำรถยกเลิกกำรติดตำมกำรรับข้อมูลกำรตลำดได้ตลอดระยะเวลำโดยใช้ตวั เลือกยกเลิก
กำรติดตำมในส่วนของเนื้อหำกำรตลำดอิเล็กทรอนิกส์ บริ ษทั อำจใช้ขอ้ มูลติดต่อของท่ำนเพื่อส่ง
จดหมำยจำกทำงบริ ษทั และจำกบริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง
3.3 ในกรณี ยกเว้น ทำงบริ ษทั อำจต้องเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ตัวอย่ำงเช่นเมื่อมีเหตุอนั ควรเชื่อว่ำ
กำรเปิ ดเผยข้อมูลนั้นมีควำมจำเป็ นในกำรป้องกันภัยคุกคำมต่อชีวิตหรื อสุขภำพ หรื อเพื่อ
วัตถุประสงค์ในกำรบังคับใช้กฎหมำย หรื อเพื่อให้เป็ นไปตำมกฎหมำย และตำมข้อกำหนดและข้อ
เรี ยกร้องใดๆ
3.4 บริ ษทั อำจแชร์ และอนุญำตให้แชร์ ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่ำนกับบุคคลภำยนอกและบริ ษทั ใน
เครื อรวมถึงกับ บริ ษทั มำย สตำร์ เน็ตเวิร์ค จำกัด บริ ษทั มีเดียเซ็นเตอร์ จำกัด บริ ษทั อี-เพย์เมนท์
โพรไวเดอร์ ซิ สเท็ม จำกัด เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆที่กล่ำวไว้ขำ้ งต้น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพำะ กำร
อำนวยควำมสะดวกในกำรใช้บริ กำร กำรดำเนินทำงธุรกรรมให้สำเร็ จ เพื่อจัดกำรบัญชีและ
ควำมสัมพันธ์ของบริ ษทั กับท่ำน เพื่อกำรตลำดและปฏิบตั ิตำมกฎหมำยหรื อข้อกำหนดและข้อ
เรี ยกร้องใดๆ ที่บริ ษทั เห็นสมควร ในกำรแชร์ ขอ้ มูลส่วนตัวของท่ำนกับพวกเขำ บริ ษทั จะให้ควำม
มัน่ ใจว่ำบุคคลที่สำมและบริ ษทั ในเครื อจะเก็บรักษำข้อมูลส่วนตัวของท่ำนให้ปลอดภัยจำกบุคคลที่
ไม่ได้รับอนุญำตให้เข้ำถึง เก็บ ใช้ เปิ ดเผย หรื อควำมเสี่ ยงที่คล้ำยกันและเก็บข้อมูลควำมเป็ นส่วนตัว
ของท่ำนไว้ตรำบเท่ำที่พวกเขำต้องกำรใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ดงั กล่ำว
ข้ำงต้น
3.5 หำกท่ำนอำศัยอยูใ่ นต่ำงประเทศ บริ ษทั อำจโอนข้อมูลหรื ออนุญำตให้โอนข้อมูลส่วนบุคคลของ
ท่ำนไปสู่ประเทศไทยได้เพื่อจุดประสงค์ที่กำหนดไว้ในนโยบำยควำมเป็ นส่วนตัวนี้ ในกำรเปิ ดเผย
หรื อโอนหรื ออนุญำตให้โอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนให้แก่บุคคลภำยนอกหรื อบริ ษทั ในเครื อที่
อยูต่ ่ำงประเทศ บริ ษทั จะดำเนินกำรเพื่อให้มนั่ ใจว่ำบริ ษทั ที่ได้รับข้อมูลมีมำตรฐำนในกำรป้องกัน
ข้อมูลส่วนบุคคลที่เทียบเท่ำกับกำรคุม้ ครองภำยใต้หรื อในมำตรฐำนเดียวกันกับกฎหมำยคุม้ ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลที่บงั คับใช้กบั บริ ษทั
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4. กำรเพิกถอนควำมยินยอม และกำรให้ลบหรื อทำข้อมูลให้เป็ นนิรนำมซึ่ งข้อมูลส่วนบุคคล
4.1 ท่ำนอำจแจ้งกำรเพิกถอนกำรให้ควำมยินยอมของท่ำนในกำรใช้หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใน
วัตถุประสงค์ใดๆ หรื อในลักษณะที่ได้ระบุไว้ขำ้ งต้นได้ตลอดเวลำ หรื อร้องขอให้ลบหรื อทำข้อมูล
ให้เป็ นนิรนำมซึ่ งข้อมูลส่วนบุคคลโดยติดต่อเจ้ำหน้ำที่ป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลตำมรำยละเอียดกำร
ติดต่อที่ได้ระบุไว้ดำ้ นบน
4.2 โปรดทรำบว่ำหำกท่ำนแจ้งเตือนกำรเพิกถอนกำรให้ควำมยินยอมในกำรใช้หรื อเปิ ดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคลเพื่อจุดประสงค์หรื อในลักษณะที่ระบุไว้ขำ้ งต้น หรื อร้องขอให้ลบหรื อทำข้อมูลให้เป็ น
นิรนำมซึ่ งข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนทำงบริ ษทั อำจไม่สำมำรถให้บริ กำรสิ นค้ำหรื อบริ กำรอื่นๆแก่
ท่ำนหรื อปฏิบตั ิตำมสัญญำใดๆที่มีกบั ท่ำน และบริ ษทั จะไม่รับผิดในกรณี ที่บริ ษทั ไม่ได้ให้บริ กำร
สิ นค้ำหรื อกำรบริ กำรของบริ ษทั แก่ท่ำนหรื อปฏิบตั ิตำมสัญญำที่มีกบั ท่ำน บริ ษทั มีสิทธิตำม
กฏหมำยและกำรเยียวยำใดๆ ทำงบริ ษทั ขอสงวนไว้ซ่ ึ งเหตุดงั กล่ำวนี้
5. กำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลส่วนบุคคล
5.1 เป็ นสิ่ งสำคัญที่ท่ำนต้องให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลที่ถกู ต้อง ท่ำนมีหน้ำที่ในกำรแจ้งหำกมีกำร
เปลี่ยนแปลงซึ่ งข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน หรื อในกรณี ที่ท่ำนเชื่อว่ำข้อมูลส่วนตัวของท่ำนที่ทำง
บริ ษทั มีไม่ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์หรื ออำจทำให้เข้ำใจผิดหรื อเป็ นข้อมูลเก่ำ ท่ำนสำมำรถอัพเดทข้อมูล
ส่วนบุคคลได้ตลอดเวลำโดยกำรเข้ำจำกบัญชีท่ำนไปที่แพลตฟอร์ ม หำกท่ำนไม่สำมำรถทำกำร
อัพเดทข้อมูลส่วนบุคคลผ่ำนทำงบัญชีของท่ำนได้ ท่ำนสำมำรถติดต่อเจ้ำหน้ำที่ป้องกันข้อมูล
ส่วนตัว ตำมรำยละเอียดกำรติดต่อที่ได้ให้ไว้ดำ้ นบนนี้
5.2 บริ ษทั ทำตำมขั้นตอนเพื่อแชร์ ขอ้ มูลควำมเป็ นส่วนตัวที่อพั เดทของท่ำนกับบุคคลภำยนอกและ
บริ ษทั ในเครื อซึ่ งบุคคลที่ทำงบริ ษทั แชร์ ก็แต่เมื่อเห็นว่ำข้อมูลนั้นยังมีควำมจำเป็ นตำมวัตถุประสงค์
ที่ได้กล่ำวมำข้ำงต้น
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6. กำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน
6.1 หำกท่ำนต้องกำรขอทรำบข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของท่ำนที่ทำงบริ ษทั ได้เก็บไว้หรื อมีขอ้
สงสัยในวิธีกำรเก็บข้อมูลที่ได้ใช้หรื อได้เปิ ดเผยโดยทำงบริ ษทั ในปี ที่ผำ่ นมำ กรุ ณำติดต่อเจ้ำหน้ำที่
ป้องกันข้อมูลส่วนตัวตำมรำยละเอียดติดต่อที่ได้ให้ไว้ดำ้ นบน เพื่อควำมรวดเร็ วในกำรดำเนินตำม
คำขอของท่ำนอำจมีควำมจำเป็ นในกำรขอข้อมูลเพิ่มเติมตำมคำขอของท่ำน
6.2 ทำงบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในกำรเรี ยกเก็บค่ำดำเนินกำรสำหรับกำรดึงข้อมูลส่วนตัวของท่ำนที่ได้
บันทึกไว้ หำกเป็ นกรณีเช่นนั้นทำงบริ ษทั จะแจ้งให้ท่ำนทรำบถึงค่ำดำเนินกำรก่อนที่บริ ษทั จะ
ดำเนินกำรตำมคำขอของท่ำน
6.3 บริ ษทั จะตอบกลับตำมคำขอของคุณโดยเร็ วที่สุด หำกทำงบริ ษทั ไม่ตอบกลับคำขอของคุณ
ภำยใน ยี่สิบเอ็ด (21) วันนับตั้งแต่วนั ที่คุณส่งคำขอบริ ษทั จะเเจ้งท่ำนเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร หำกทำง
บริ ษทั ไม่สำมำรถให้ขอ้ มูลส่วนตัวใดๆหรื อทำกำรแก้ไขตำมคำขอของท่ำนบริ ษทั จะแจ้งท่ำนให้
ทรำบถึงสำเหตุที่ทำงบริ ษทั ไม่สำมำรถกระทำกำรดังกล่ำวได้ (เว้นแต่ในกรณี ที่บริ ษทั ไม่มีควำม
จำเป็ นต้องดำเนินกำรตำมคำขอภำยใต้กฎหมำยข้อมูลส่วนบุคคลที่บงั คับใช้กบั บริ ษทั )
7. ควำมปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวของท่ำน
7.1 เพื่อป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนจำกบุคคลผูไ้ ม่มีอำนำจเข้ำถึง กำรเก็บ ใช้ เปิ ดเผย ทำซ้ ำ
แก้ไข จำหน่ำย หรื อ ควำมเสี่ ยงในทำนองเดียวกันของข้อมูลทำงบริ ษทั ได้นำมำตรกำรกำรจัดกำร
ทำงกำยภำพและด้ำนเทคนิคที่เหมำะสมมำใช้ ตัวอย่ำงเช่น
ก. กำรจำกัดกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลให้กบั บุคคลที่ตอ้ งกำรเข้ำใช้
ข. ติดตั้งผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีเพื่อป้องกันกำรเข้ำถึงคอมพิวเตอร์ โดยไม่ได้รับอนุญำต
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ค. ลบหรื อไม่ระบุขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่ำนให้เป็ นไปตำมมำตรฐำนที่กฎหมำยบังคับใช้ เมื่อไม่
ต้องกำรใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทำงกฎหมำยหรื อธุรกิจอีกต่อไป และ
ง. ใช้ 128 SSL บิต (ระบบล็อคเข้ำรหัส) เมื่อประมวลผลข้อมูลทำงกำรเงินของคุณ
7.2 หำกท่ำนเชื่อว่ำควำมเป็ นส่ วนตัวของท่ำนถูกละเมิดโดย Mystar กรุ ณำติดต่อเจ้ำหน้ำที่ป้องกัน
ข้อมูลควำมเป็ นส่วนตัวตำมรำยละเอียดติดต่อที่ให้ไว้ดำ้ นบน
7.3 ท่ำนควรระวังไว้ดว้ ยว่ำไม่มีวิธีกำรใดของกำรส่งข้อมูลผ่ำนทำงระบบอินเตอร์ เน็ตหรื อวิธีกำร
จัดเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่มีควำมปลอดภัยอย่ำงสมบูรณ์ ในขณะที่ควำมปลอดภัยไม่สำมำรถเป็ น
ตัวรับรองได้แต่บริ ษทั จะพยำยำมป้องกันควำมปลอดภัยถึงข้อมูลและตรวจสอบและปรับปรุ ง
มำตกำรกำรรักษำควำมปลอดภัยอยูเ่ สมอ
7.4 รหัสผ่ำนของท่ำนเป็ นกุญแจสำคัญสำหรับกำรเข้ำใช้บญั ชี กรุ ณำใช้ตวั เลขตัวอักษรและ
เครื่ องหมำยพิเศษที่มีควำมเฉพำะ และกรุ ณำห้ำมแชร์ รหัสผ่ำน Mystar ของท่ำนกับใคร หำกท่ำนใช้
รหัสผ่ำนของท่ำนกับบุคคลอื่น ท่ำนมีหน้ำที่ตอ้ งรับผิดชอบต่อกำรกระทำที่เกิดขึ้นจำกบัญชีชื่อของ
ท่ำนและผลกระทบนั้นๆ หำกท่ำนเสี ยกำรควบคุมซึ่งรหัสผ่ำนหรื อเสี ยกำรควบคุมถึงข้อมูลส่วนตัว
หรื อข้อมูลอื่นๆที่ได้ส่งให้ Mystar ถือว่ำท่ำนต้องรับผิดชอบและมีผลผูกพันต่อกำรกระทำนั้นตำม
กฎหมำย ดังนั้นหำกรหัสผ่ำนของท่ำนถูกเปลี่ยนด้วยเหตุผลใดก็ตำมหรื อหำกท่ำนมีเหตุผลอันควร
เชื่อว่ำรหัสผ่ำนของท่ำนถูกเปลี่ยนแปลงให้ท่ำนติดต่อกับทำงบริ ษทั และขอเปลี่ยนรหัสผ่ำนทันที
บริ ษทั ขอเตือนให้ท่ำนออกจำกระบบบัญชีผใู้ ช้และปิ ดหน้ำค้นหำหลังจำกที่ท่ำนได้ใช้คอมพิวเตอร์
ที่ใช้ร่วมกันกับบุคคลอื่น
8. กำรเก็บรักษำข้อมูลส่วนบุคคล
8.1 บริ ษทั จัดเก็บรักษำข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนไว้ตรำบเท่ำที่จำเป็ นหรื อตำมกฎหมำยหรื อเท่ำที่มี
ควำมจำเป็ นตำมวัตถุประสงค์ที่ได้มีกำรเก็บข้อมูลนั้นไว้
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8.2 บริ ษทั จะหยุดกำรเก็บข้อมูลควำมเป็ นส่วนตัวหรื อลบข้อมูลที่มีควำมเชื่อมโยงกับท่ำนตำมที่มี
เหตุผลพอสมควรที่จะถือว่ำกำรเก็บข้อมูลดังกล่ำวไม่ได้มีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ตำมที่ได้เก็บข้อมูลไว้
ก่อนนี้และไม่มีควำมจำเป็ นต่อกฎหมำยหรื อต่อวัตถุประสงค์ทำงธุรกิจอีกต่อไป
9. เด็กผูเ้ ยำว์ที่อำยุต่ำกว่ำ 20 ปี
9.1 Mystar ไม่ขำยสิ นค้ำให้กบั เด็กที่อำยุต่ำกว่ำ 20 ปี หรื อให้บริ กำรใดๆหรื อกำรใช้แพลตฟอร์ มแก่
เด็กที่อำยุต่ำกว่ำ 20 ปี ต้องได้รับกำรยินยอม จำกบิดำ มำรดำก่อน และบริ ษทั ไม่เก็บข้อมูลส่วนตัวที่
เกี่ยวข้องกับเด็กซึ่ งมีอำยุต่ำกว่ำ 20 ปี
9.2 หำกท่ำนอำยุต่ำกว่ำ 20 ปี ท่ำนสำมำรถใช้บริ กำรเว็ปไซต์ของบริ ษทั ได้โดยมีผปู้ กครองและพ่อ
แม่คอยดูเเล
10. กำรเก็บข้อมูลของระบบ
10.1 บริ ษทั หรื อผูใ้ ห้บริ กำรที่มีอำนำจอำจใช้คุกกี้หรื อเว็บบีคอนหรื อระบบเทคโนโลยีอื่นๆ เพื่อทำ
กำรจัดเก็บข้อมูลเพื่อให้สำมำรถให้บริ กำรท่ำนได้ดี รวดเร็ ว ปลอดภัย และเป็ นส่วนตัวมำกขึ้นเมื่อ
ท่ำนเข้ำใช้บริ กำรหรื อเข้ำใช้แพลตฟอร์ ม
10.2 เมื่อท่ำนเข้ำใช้แพลตฟอร์ มผ่ำนคอมพิวเตอร์ ของท่ำนหรื ออุปกรณ์โทรศัพท์หรื อเครื่ องมือชนิด
อื่นๆด้วยระบบอินเตอร์ เน็ตระบบเซิร์ฟเวอร์ของบริ ษทั จะทำกำรบันทึกข้อมูลโดยอัต โนมัติ ซึ่ ง
บรำวเซอร์ ของท่ำนจะส่งไม่ว่ำเวลำใดที่ท่ำนเข้ำสู่เว็บไซต์ โดยอำจมีขอ้ มูลดังต่อไปนี้รวมอยูด่ ว้ ย
ก. ไอพีแอดเดรสของคอมพิวเตอร์ หรื ออุปกรณ์สื่อสำร
ข. ประเภทของเบรำว์เซอร์
ค. หน้ำเว็บเพจที่ท่ำนได้เข้ำชมก่อนที่ท่ำนจะเข้ำมำที่แพลตฟอร์ มของบริ ษทั
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ง. หน้ำเพจภำยในแพลตฟอร์ มที่ท่ำนเข้ำชม
จ. เวลำที่ใช้ในหน้ำเพจรำยกำรและข้อมูลที่คน้ หำบนแพลตฟอร์ ม วันและเวลำที่เข้ำใช้และสถิติอื่นๆ
10.3 ข้อมูลที่จดั เก็บเพื่อกำรวิเครำะห์และประมวลผลเพื่อนำไปใช้ในกำรปรับปรุ งเว็บไซต์และกำร
บริ กำร และสิ นค้ำที่บริ ษทั ได้ให้บริ กำร
10.4 คุกกี้คือไฟล์ขอ้ ควำมขนำดเล็ก (ซึ่ งส่วนใหญ่ประกอบด้วยตัวอักษรและตัวเลข) จัดเก็บอยูใ่ น
หน่วยควำมจำของเบรำว์เซอร์ หรื ออุปกรณ์ของท่ำนเมื่อท่ำนเข้ำใช้เว็บไซต์หรื อดูขอ้ ควำม ซึ่ งเป็ น
กำรช่วยให้ทำงบริ ษทั ได้รับรู้ถึงอุปกรณ์ หรื อเบรำว์เซอร์ และช่วยให้บริ ษทั ปรับเปลี่ยนเนื้อหำให้ตรง
ตำมควำมสนใจของท่ำนอย่ำงรวดเร็ วและทำให้กำรบริ กำรและแพลตฟอร์ มมีประโยชน์และสะดวก
ต่อท่ำนมำกขึ้น
10.5 ท่ำนสำมำรถเข้ำจัดกำรและลบคุกกี้ผำ่ นทำงระบบเบรำว์เซอร์ หรื อกำรตั้งค่ำได้สำหรับข้อมูล
เพิ่มเติมเกี่ยวกับกำรตั้งค่ำนี้ ให้หำข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กำรช่วยเหลือของเบรำว์เซอร์ และอุปกรณ์ของ
ท่ำน
10.6 เว็บบีคอน คือ ภำพกรำฟิ กขนำดเล็กที่อำจรวมอยูใ่ นบริ กำรและแพลตฟอร์ มของบริ ษทั ซึ่ งช่วย
ให้บริ ษทั สำมำรถนับจำนวนผูใ้ ช้ที่ได้เข้ำมำดูหน้ำเว็บ เพื่อให้บริ ษทั สำมำรถเข้ำใจถึงควำมชอบและ
ควำมสนใจของท่ำนได้ดียิ่งขึ้น
11. สิ ทธิของ Mystar ในกำรเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
11.1 ท่ำนรับทรำบและยอมรับว่ำ Mystar มีสิทธิ์ในกำรเปิ ดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่ำนในกรณี ที่มี
กฎหมำยกฎระเบียบรัฐบำลภำษี กำรบังคับใช้กฎหมำยหรื อต่อผูม้ ีอำนำจหรื อต่อเจ้ำของผูม้ ีสิทธิ์หรื อ
ในกรณี ที่มีเหตุผลอันสมควรที่ Mystar เชื่อว่ำกำรเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลมีควำมจำเป็ นเพื่อ
วัตถุประสงค์ในกำรปฎิบตั ิตำมหน้ำที่ขอ้ กำหนด หรื อกำรร่ วมมือใดไม่ว่ำจะโดยสมัครใจหรื อได้รับ
คำสัง่ มำเพื่อให้ควำมร่ วมมือตำมคำสัง่ กำรสื บสวนและหรื อตำมที่ร้องขอจำกบุคคลเหล่ำนั้นตำม
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ขอบเขตที่ได้รับอนุญำตตำมกฎหมำยที่บงั คับใช้ ท่ำนตกลงยินยอมจะไม่กระทำกำรใดๆ และหรื อ
สละสิ ทธิ์ของท่ำนที่จะกระทำกำรใดต่อ Mystar สำหรับกำรเปิ ดเผยข้อมูลส่วนตัวตำมสถำนกำรณ์
เช่นว่ำนี้
12. หน้ำเว็บไชต์ของบุคคลภำยนอก
แพลตฟอร์ มอำจมีลิงก์เชื่อมไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ที่ดำเนินกำรโดยบุคคลภำยนอกเช่น บริ ษทั ในเครื อ
ร้ำนค้ำหรื อรับชำระค่ำบริ กำรธุรกรรมทำงกำรเงินต่ำงๆ บริ ษทั ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อกำรรักษำ
ควำมเป็ นส่วนตัวของเว็บไซต์ที่ดำเนินกำรโดยบุคคลภำยนอกดังกล่ำวนี้ บริ ษทั แนะนำให้ท่ำน
ตรวจสอบถึงนโยบำยส่วนบุคคลของเว็บไซต์ต่ำงๆนั้นเพื่อดูว่ำมีวิธีกำรจัดกำรกับข้อมูลที่เก็บรวม
รวบไปรับจำกท่ำนอย่ำงไร
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