
 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

 

บริษัท  พิกเซล เฮ้าส ์ จาํกัด 

1. คําแถลงว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

1.1 นโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลนี ้(“นโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล”) อธิบายวิธีการที่

บริษัท  พิกเซล เฮา้ส ์ จาํกัด (ซ่ึงต่อไปนีจ้ะเรียกว่า “ พิกเซล เฮา้ส ์” “เรา” หรือ “ของเรา”) เก็บ

รวบรวม ใช ้เก็บรกัษา เปิดเผย และ/หรือ โอนไปยงัต่างประเทศ ซ่ึงขอ้มูลส่วนบุคคลของลูกคา้ใน

ปัจจุบนัและอนาคต (“คุณ” หรือ “ของคุณ”) (ตามที่นิยามไวใ้นนโยบายนี ้โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ

คุม้ครองความเป็นส่วนตวัของขอ้มูลสว่นบุคคลของคุณ 

1.2 นโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลนีใ้ชกั้บช่องทางการสื่อสารทัง้ออนไลนห์รือออฟไลนท์ี่เราเก็บ

รวบรวมขอ้มูลสว่นบุคคลของคุณ ไม่วา่ทางต่อหนา้ สถานที่ประกอบกิจการของเรา ทางโทรศพัท ์

หรือทางออนไลน ์ผ่านทางอีเมล หรือแพลตฟอรม์โซเชียลมีเดีย (เช่น เว็บเพจ Facebook หรือ 

Line) และช่องทางอ่ืนๆ ที่เก่ียวกับการใหบ้ริการแก่คุณ รวมถึง เว็บไซต์ของเรา 

http://www.pixelhouse.biz และ/หรือเว็บไซตอ่ื์นๆ (“เว็บไซต”์) และปฏิสมัพนัธอ่ื์นๆ ระหว่างคุณ

กับเรา (ซ่ึงต่อไปนีจ้ะรวมเรียกกันว่า “ช่องทางการสื่อสาร”) 

1.3 เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องนโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลนี ้“ขอ้มูลส่วนบุคคล” หมายถึง

ขอ้มูลส่วนบุคคลหรือขอ้มูลทีส่ามารถระบุตวัตนไดต้ามที่นิยามไวใ้นกฎหมายที่ใชบ้งัคบั ซ่ึงรวมถึง

ขอ้มูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน (ตามที่นิยามไวใ้นนโยบายนี)้ 

1.4  พิกเซล เฮา้ส ์มีความมุ่งมั่นในการดาํเนินการเพื่อใหม้ั่นใจวา่ความเป็นสว่นตวัของคุณจะไดร้บั

ความคุม้ครอง และการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณจะเป็นไปตามกฎหมายและขอ้บงัคบั

ที่เก่ียวขอ้ง (ซ่ึงอาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมและมีการออกกฎหมายใหม่ใชบ้งัคบัแทนเป็นครัง้คราว) 

เพื่อคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลในประเทศที่เราเขา้ไปและมุ่งหมายจะเขา้ไปดาํเนินธุรกิจ (“กฎหมาย

ที่ใชบ้งัคบั”) เราจะเก็บรวบรวม ใช ้เก็บรกัษา เปิดเผย และโอนไปยงัต่างประเทศซ่ึงขอ้มูลส่วน

บุคคลของคุณตามนโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลนีเ้ทา่นัน้ 

1.5 โปรดอ่านเนือ้หาต่อไปนีอ้ย่างระมดัระวงัเพื่อทาํความเขา้ใจมุมมองและการปฏิบติัของ พิกเซล 

เฮา้ส ์เก่ียวกับขอ้มูล ส่วนบุคคลของคุณและวิธีการที่เราจะประมวลผลขอ้มูลดงักล่าว ขอ้มูลบาง

http://www.pixelhouse.biz/


ประการเก่ียวกับคุณมีความจาํเป็นสาํหรบัการจัดหาผลิตภัณฑแ์ละบริการใหแ้ก่คุณ หากคุณไม่ตก

ลงที่จะใหข้อ้มูลดงักล่าว เราจะไม่สามารถจัดหาผลิตภัณฑแ์ละบริการใหแ้ก่คุณ และคุณจะไม่

สามารถใชห้รือเขา้ถึงฟังกช่ั์นและการใชง้านของบริการและผลิตภัณฑข์องเราทัง้หมดได ้

1.6 โดยทั่วไปแลว้กิจกรรมของเรา (ซ่ึงรวมถึงการใหบ้ริการ และการจาํหน่ายผลิตภัณฑ)์ ไม่มุ่งเนน้

ที่ผูเ้ยาว ์คนเสมือนไรค้วามสามารถ หรือคนไรค้วามสามารถ ดงันัน้ หากคุณมีอายุตํ่ากว่า 20 ปี 

หรือยงัไม่บรรลุนิติภาวะตามที่กาํหนดในประเทศที่คุณอาศยัอยู่ เป็นคนเสมือนไรค้วามสามารถ 

เป็นคนไรค้วามสามารถ (แลว้แต่กรณี) เวน้แต่จะมีสิทธิตามกฎหมาย และคุณตอ้งการใชบ้ริการ

ของเรา ใชแ้อปพลิเคชันของเรา หรือบริการอ่ืนๆ จากเรา คุณจะตอ้งไดร้บัความยินยอมจาก

ผูป้กครองหรือผูแ้ทนโดยชอบธรรมก่อนติดต่อเราหรือก่อนใหข้อ้มูลส่วนบุคคลแก่เรา เราไม่เก็บ

รวบรวมขอ้มูลสว่นบุคคลหากเราทราบอยู่แลว้ว่าขอ้มูลดงักล่าวเป็นขอ้มูลของผูเ้ยาวท์ี่อายุนอ้ย

กว่า 20 ปีโดยไม่ไดร้บัความยินยอมจากผูป้กครองตามที่กฎหมายกาํหนด หรือเป็นของคนเสมือน

ไรค้วามสามารถหรือคนไรค้วามสามารถโดยไม่ไดร้บัความยินยอมจากผูพ้ิทกัษ์หรือผูอ้นุบาลตาม

กฎหมาย 

1.7 นโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลนีไ้ดร้บัการปรบัปรุงครัง้ลา่สุดเม่ือ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565  

พิกเซล เฮา้ส ์ สงวนสทิธ์ิ โดยมีดุลยพินิจแต่เพียงผูเ้ดียว ในการปรบัเปลี่ยน แกไ้ข ลบ และปรบัปรุง

นโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลนีเ้ป็นครัง้คราว  พิกเซล เฮา้ส ์ จะใช้ความพยายามตามสมควร

เพื่อแจง้ใหคุ้ณทราบและในลกัษณะที่เหมาะสมถึงการปรบัเปลี่ยนขอ้กาํหนดใดของนโยบาย

คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลนี ้(เช่น โดยส่งนโยบายที่แกไ้ขใหคุ้ณทางอีเมล หรือโดยประกาศการ

เปลี่ยนแปลงดงักลา่วในช่องทางการสือ่สารของเรา) หากการเปลี่ยนแปลงใดๆ ของนโยบาย

คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลนีต้อ้งไดร้บัความยินยอมจากคุณตามกฎหมายที่ใชบ้งัคบั เราจะขอความ

ยินยอมจากคุณเพื่อใหส้อดคลอ้งกับการเปลี่ยนแปลงดงักลา่ว 

2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมจากคุณ 

เราอาจมีการเก็บรวบรวมหรือรบัขอ้มูลประเภทดงัต่อไปนีซ่ึ้งอาจรวมไปถึงขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณ

โดยตรงหรือโดยออ้มจากคุณ หรือแหล่งขอ้มูลอ่ืนๆ บริษัทอ่ืนๆ พนัธมิตรทางธุรกิจ (เช่น บริษัท

ประกันภัย หรือสถาบนัการเงิน เป็นตน้) หน่วยงานรฐับาล หรือแหล่งขอ้มูลอ่ืนๆ ที่เปิดเผยต่อ



สาธารณะ ลกัษณะของบริการที่คุณขอ หรือลกัษณะของปฏิสมัพนัธร์ะหว่างคุณกับเราจะเป็น

ตวักาํหนดว่าเราเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลประเภทใด 

2.1 ขอ้มูลที่คุณใหแ้ก่เรา ซ่ึงรวมถึง ขอ้มูลเก่ียวกับคุณที่คุณใหไ้วกั้บเราดว้ยการสื่อสารกับเราผา่น

ช่องทางการสื่อสาร ขอ้มูลดงักลา่วอาจรวมถึง แต่ไม่จาํกัดเฉพาะ 

(1) ขอ้มูลที่ระบุตวัตน เช่น คาํนาํหนา้ช่ือ ช่ือ นามสกุล ช่ือเล่น เพศ อายุ วนัเกิด อาชีพ ตาํแหน่ง

งาน รายละเอียด และ/หรือ สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน สาํเนาหนังสือเดินทาง สาํเนาทะเบียน

บา้น และสาํเนาบตัรที่ออกโดยหน่วยงานราชการ หมู่เลือด รูปถ่าย ลายมือช่ือ และขอ้มูลอ่ืนใดที่

คุณเลือกที่จะแบ่งปันใหแ้ก่เราซ่ึงอาจถือว่าเป็นขอ้มูลสว่นบุคคล 

(2) ขอ้มูลเพื่อการติดต่อ เช่น หมายเลขโทรศพัท ์หมายเลขโทรศพัทมื์อถือ หมายเลขโทรสาร ที่อยู่ 

รหสัไปรษณีย ์อีเมล อีเมลของบริษัท หมายเลขโทรศพัทท์างธุรกิจ ที่อยู่ทางธุรกิจ (ซ่ึงรวมถึงเมือง 

รหสัไปรษณีย ์และประเทศ) และช่ือผูใ้ชใ้นโซเชียลมีเดีย (เช่น ช่ือผูใ้ช ้Facebook และ Line ID) 

(3) ขอ้มูลการเงิน เช่น เงินเดือน ช่วงเงินเดือน สลิปเงินเดือน หนังสือรบัรองเงินเดือน เป็นตน้ 

(4) ขอ้มูลเก่ียวกับการบริการ เช่น ขอ้มูลเก่ียวกับการใชบ้ริการ วนัที่ใชบ้ริการ ขอ้มูลทาง

ประชากรศาสตร ์ประวติัการติดต่อ (ระหว่างคุณกับ พิกเซล เฮา้ส ์) ความพึงพอใจของลูกคา้ต่อ

บริการ และขอ้มูลที่เก่ียวขอ้งกับการเรียกรอ้ง 

(5) ขอ้มูลอ่ืนๆ เช่น ความคิดเห็น คาํถาม การสอบถาม ขอ้รอ้งเรียน คาํตอบสาํหรบัแบบสอบถาม 

ความช่ืนชอบ ความสนใจ หรืองานอดิเรก 

(6) ขอ้มูลที่ละเอียดอ่อน เช่น ศาสนาในบตัรประจาํตวัประชาชน เชือ้ชาติในเอกสารการยืนยนั

ตวัตน และ ขอ้มูลชีวภาพ (เช่น ขอ้มูลจาํลองลายนิว้มือ ขอ้มูลภาพจาํลองใบหนา้ และขอ้มูล

จาํลองม่านตา) 

2.2 ขอ้มูลที่  พิกเซล เฮา้ส ์ เก็บรวบรวมเก่ียวกับคุณ สาํหรบัการใหบ้ริการ เราอาจเก็บรวบรวม

ขอ้มูลต่อไปนีจ้ากการที่คุณใชเ้ว็บไซตห์รือแอปพลิเคชันของเรา ผ่านช่องทางการสื่อสารของเรา 

หรือจากแหล่งขอ้มูลอ่ืนๆ โดยอตัโนมติั 

(1) ขอ้มูลที่ระบุตวัตน เช่น ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว รูปภาพ และ/หรือ เสียง 



(2) ขอ้มูลตาํแหน่งทางภูมิศาสตร ์ของอุปกรณส์ื่อสารของคุณ (ซ่ึงรวมถึงขอ้มูลลองจิจูด/ละติจูด 

ตาํแหน่งของเมืองและถนน) 

(3) ขอ้มูลทางเทคนิค เช่น หมายเลขที่ใชส้าํหรบัระบุตวัตนของเคร่ืองคอมพวิเตอร ์(ที่อยู่ไอพี) ที่ใช้

ในการเช่ือมต่ออุปกรณเ์คลื่อนที่ของคุณกับอินเตอรเ์น็ต ขอ้มูลการเขา้สู่ระบบ ขอ้มูลการปฏิบติัการ 

ประเภทและเวอรช่ั์นของแพลตฟอรม์ปฏิบติัการ การตัง้ค่าเขตเวลา คุกกี ้พิกเซล การจราจร และ

การรายงานดา้นความปลอดภัย ซ่ึงรวมถึง ขอ้มูลเก่ียวกับการใชอิ้นเทอรเ์น็ตของผูใ้ชค้อมพิวเตอร์

ขององคก์ร (เช่น ผูใ้ชแ้ต่ละรายเขา้เว็บไซตอ์ะไรบา้ง ดาวนโ์หลดเอกสารอะไรบา้ง เหตุการณด์า้น

ความปลอดภัย มาตรการป้องกันโดยเกตเวย์ ฯลฯ) ขอ้มูลกิจกรรมที่เก่ียวขอ้งกับการเผยแพร่

เนือ้หา การสรา้งเป้าหมายหรือการใชเ้อกสารที่ไดร้บัการคุม้ครองบนเว็บไซต์ เช่น การเปลี่ยนการ

อนุญาตและขอ้มูลของเอกสารเก่ียวกับบุคคลที่กระทาํกิจกรรมดงักล่าว และ 

(4) คุกกี ้เม่ือคุณเขา้เว็บไซตห์รือแอปพลิเคชัน จะมีการใชคุ้กกีเ้พื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลทางเทคนิค

เก่ียวกับบริการที่คุณใช ้และวิธีการที่คุณใชบ้ริการดงักล่าว สาํหรบัขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูขอ้ 5 ของ

นโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลนี ้แมว้่าขอ้มูลใดภายใตข้อ้ 2. อาจไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล แต่ถา้

รวมกับขอ้มูลอ่ืนหรือขอ้มูลสว่นบุคคลที่เก่ียวขอ้ง ขอ้มูลดงักล่าวอาจใชร้ะบุตวัตนคุณได ้จึงถือว่า

เป็นขอ้มูลส่วนบุคคลไดเ้ช่นกัน ดงันัน้ เราจะปฏิบติักับขอ้มูลนีโ้ดยใชม้าตรฐานเดียวกับขอ้มูลส่วน

บุคคล อย่างไรก็ตาม เม่ือเราประมวลผลขอ้มูลที่ไม่สามารถระบุตวัตนไดห้รือในรูปแบบขอ้มูลสถิติ

ซ่ึงไม่สามารถระบุตวัคุณไดอี้กต่อไป ในกรณีนี ้นโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบคุคลนีจ้ะไม่ใชบ้งัคบั 

3. เหตุใดเราจึงเก็บรวบรวม ใช้ เก็บรักษา เปิดเผย และ/หรือโอนไปยงัต่างประเทศซ่ึง

ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและอาศัยฐานทางกฎหมายใดเพื่อใช้รบัรองกิจกรรมดังกล่าว 

 พิกเซล เฮา้ส ์ และบุคคลที่สามที่อาจกระทาํการแทนเรา อาจเก็บรวบรวม ใช ้เก็บรกัษา เปิดเผย 

และ/หรือโอนไปยงัต่างประเทศซ่ึงขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณตามที่ไดอ้ธิบายไป โดยอาศยัฐานโดย

ชอบดว้ยกฎหมายอนัไดแ้ก่ 

(1) ความยินยอมของคุณ 

(2) ความจาํเป็นในการปฏิบติัตามขอ้สญัญากับคุณ สาํหรบัการริเร่ิมหรือการดาํเนินการตาม

สญัญากับคุณ 



(3) ประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมาย เพื่อวตัถุประสงคว์่าดว้ยประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมายของ

เรา และประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมายของบุคคลที่สาม เพื่อใหส้มดุลกับประโยชนข์องคุณและ

สิทธิเสรีภาพขัน้พืน้ฐานของคุณในส่วนที่เก่ียวขอ้งกับการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณ 

(4) การปฏิบติัตามกฎหมายของเรา 

(5) ประโยชนต่์อชีวิต กล่าวคือ ป้องกันหรือระงับอนัตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล 

และ 

(6) เพื่อก่อตัง้สิทธิเรียกรอ้งตามกฎหมายและยกขึน้ต่อสูซ่ึ้งสิทธิเรียกรอ้งในทางกฎหมายในอนาคต 

เพื่อวตัถุประสงคด์งัต่อไปนี ้

3.1 วตัถุประสงคท์ี่จาํเป็นตอ้งมีความยินยอมของคุณ 

(1) การตลาดและการติดต่อสื่อสาร เพื่อทาํการตลาด การทาํการตลาดซํา้ การสื่อสาร การขาย การ

เสนอขอ้เสนอพิเศษ การเสนอโปรโมช่ัน การแจง้เตือน การแจง้ข่าวสารและขอ้มูลเก่ียวกับ

ผลิตภัณฑแ์ละบริการ จาก  พิกเซล เฮา้ส ์ บริษัทในกลุ่ม ผูจ้าํหน่ายที่ไดร้บัอนุญาต และ/หรือ 

พนัธมิตรทางธุรกิจ ในกรณีที่เราไม่สามารถใช้ฐานทางกฎหมายอ่ืนได ้

(2) ขอ้มูลส่วนบุคคลทีล่ะเอียดอ่อน เพื่อการเก็บรวบรวม ใช ้เก็บรกัษา เปิดเผย และ/หรือโอนไปยงั

ต่างประเทศซ่ึงขอ้มูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนของคุณเพื่อวตัถุประสงคต่์างๆ ที่กฎหมายกาํหนด

ว่าตอ้งไดร้บัความยินยอม ซ่ึงไดแ้ก่ ศาสนาของคุณในบตัรประจาํตวัประชาชน เชือ้ชาติในเอกสาร

ยืนยนัตวัตน และขอ้มูลชีวภาพ (เช่น ขอ้มูลจาํลองลายนิว้มือ ขอ้มูลภาพจาํลองใบหนา้ และขอ้มูล

จาํลองม่านตา) สาํหรบัการยืนยนัและพสิจูนต์วัตน หากฐานทางกฎหมายคือความยินยอม คุณมี

สิทธิที่จะถอนความยินยอมไดต้ามเงื่อนไขที่ระบุไวใ้น นโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลนีท้ัง้นี ้การ

ถอนความยินยอมจะไม่กระทบต่อความชอบดว้ยกฎหมายของการเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผย

ขอ้มูลส่วนบุคคลและขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณที่เราไดม้าโดยอาศยัความยินยอมของคุณก่อนที่จะ

ถอนความยินยอม 

3.2 วตัถุประสงคท์ี่เราอาจดาํเนินการโดยอาศยัฐานทางกฎหมายอ่ืนๆ เพื่อการประมวลผลขอ้มูล

ส่วนบุคคลของคุณ 



การใหข้อ้มูล เพื่อใหข้อ้มูลที่เก่ียวขอ้งกับประสิทธิภาพของบริการ ผลิตภัณฑ ์เว็บไซต ์และแอป

พลิเคชันของเรา ซ่ึงรวมถึงปัญหาต่างๆ เช่น บั๊ก หรือปัญหาดา้นการเช่ือมต่อ เพื่อแจง้ความคืบหนา้

ต่างๆ รวมถึงการแกไ้ขปัญหา เพื่อตอบขอ้สงสยัของคุณและดาํเนินการตามคาํขอของคุณ หรือเพื่อ

ตอบกลบัคาํถามและความคิดเห็นของคุณ เพื่อส่งขอ้มูลดา้นบริหารจัดการใหแ้ก่คุณ (เช่น การ

เปลี่ยนแปลงไปยงัขอ้กาํหนด เงื่อนไข และนโยบาย) เพื่อทาํความเขา้ใจคาํติชมเก่ียวกับผลิตภัณฑ์

ของ  พิกเซล เฮา้ส ์ และช่วยใหข้อ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกับการใชง้านผลิตภัณฑแ์ละบริการเหล่านัน้ได้

อย่างรวดเร็วและง่ายดาย เพื่อติดต่อสื่อสารกับคุณเพื่อใหบ้ริการหรือขอ้มูลเก่ียวกับ  พิกเซล เฮา้ส ์ 

และผลิตภัณฑข์อง  พิกเซล เฮา้ส ์ เพื่อเสนอค่าบริการ และเพื่อใหข้อ้มูลเก่ียวกับการบริการ การ

ประกอบธุรกิจ เพื่อดาํเนนิการตามขอ้กาํหนดดา้นการเก็บรกัษาบนัทึกเป็นการภายในเก่ียวกับการ

ใชแ้อปพลิเคชันเพื่อรวบรวมสถิติหรือทาํรายงานเป็นการภายใน เพื่อวิเคราะหแ์ละจัดการธุรกิจของ

เรา เพื่อทาํการวิจัยดา้นการตลาด การตรวจสอบบญัชี ระบุแนวโนม้หรือแนวทางการใชง้าน 

ตรวจสอบประสิทธิภาพของแคมเปญการสง่เสริมการขายและโฆษณาของเรา ประเมินความพึง

พอใจของลูกคา้ บงัคบัใชข้อ้กาํหนดและเงื่อนไขของเรา เพื่อทาํการประมวลขอ้มูลการวิเคราะหท์าง

สถิติ เพื่อใชง้านขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณในการวิเคราะหภ์ายใน เพื่อประเมินการวิเคราะหภั์ย

คุกคามในเชิงลึก เพื่อจัดการและบริหารการดาํเนินธุรกิจของเราอย่างมีประสิทธิภาพและมี

ประสิทธิผล เพื่อประสานงานกับฝ่ายจัดการดา้นเทคนิคและการรบัประกันและฝ่ายจัดการดา้น

ขอ้มูล เพือ่ทาํการจัดการความเสี่ยง ดาํเนินการตรวจสอบภายใน และประเมินความเสี่ยง และเพื่อ

จัดการธุรกิจภายในเพื่อใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนด นโยบาย และกระบวนการต่างๆ การพฒันา

ผลิตภัณฑ/์บริการ เพื่อพฒันาการจัดหาบริการและผลิตภัณฑข์องเรา ซ่ึงรวมถึง ช่องทางการ

สื่อสารของเรา เพื่อดาํเนินการใหแ้น่ใจวา่เนือ้หาจากช่องทางการสื่อสารของเราไดร้บัการนาํเสนอ

อย่างมีประสิทธิภาพสาํหรบัคุณและอุปกรณข์องคุณ เพื่อพฒันาผลิตภัณฑใ์หม่ๆ เพื่อปรบัปรุงและ

ปรบัประสบการณแ์ละเนือ้หาของช่องทางการสื่อสารตามกิจกรรมของคุณบนช่องทางการสื่อสาร

ของเราจากขอ้มูลประวติัการใชช่้องทางการสื่อสารของเรา เพื่อสรา้งรายงานดา้นประชากรและการ

แบ่งกลุ่มลูกคา้เพื่อปรบัปรุงกลยุทธท์างธุรกิจของเรา เพื่อสรา้งรายงานระบบการจัดการเป็นการ

ภายใน และเพื่อสรา้งกลยุทธท์างการตลาดและโฆษณาสาํหรบัแต่ละบุคคล การสื่อสารดา้น



การตลาด เพื่อทาํการตลาด การทาํการตลาดซํา้ การสื่อสาร การขาย การเสนอขอ้เสนอพิเศษ การ

เสนอโปรโมช่ัน การแจง้เตือน การแจง้ข่าวสารและขอ้มูลเก่ียวกับผลิตภัณฑแ์ละบริการ จาก  พิก

เซล เฮา้ส ์ และ/หรือ พนัธมิตรทางธุรกิจ เพื่อสรา้งโฆษณาบนอินเทอรเ์น็ตตามความสนใจ/

พฤติกรรมของลูกคา้ เพื่อสรา้งกลยุทธท์างการตลาดและโฆษณาสาํหรบัแต่ละบุคคล เพื่อสรา้ง

โฆษณาจากคุกกีแ้ละการติดตามพิกเซล เพื่อบนัทึกภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ภาพถ่าย และ/หรือ 

เสียง สาํหรบัการสรา้งเนือ้หาการประชาสมัพนัธ ์และการตลาด (เช่น โพสตท์างโซเชียลมีเดีย หรือ

สาํหรบัการถ่ายทอดสด) เพื่อทาํการตลาดโดยอิงกลุ่มเป้าหมายผา่นทางอีเมล/หมายเลขโทรศพัท ์

เพื่อกระจายขอ้มูลและข่าวสารเก่ียวกับงานกิจกรรม และเพื่อใชข้อ้มูลของคุณในการโฆษณาความ

คิดเห็นของลูกคา้ การสื่อสารกับคุณ เพื่อทาํความเขา้ใจความตอ้งการและความสนใจของคุณ เพื่อ

ทาํการสาํรวจ เพื่อการศึกษาวิจัย เพื่อสอบถามถึงพฤติกรรม ทศันคติ การรบัรู ้ความสนใจ ความ

ตอ้งการ และอิทธิพลในการตดัสินใจต่อผลิตภัณฑแ์ละบริการเพื่อสอบถามความพึงพอใจของคุณ

กับผลิตภัณฑแ์ละบริการของเรา เพื่อจัดการนัดหมายลูกคา้เพื่อการสื่อสารทีเ่ก่ียวขอ้งกับการใช้

บริการ เพื่อดาํเนินการตามคาํขอใชบ้ริการ การทาํงานและการบริหารจัดการช่องทางการสื่อสาร

ของเรา เพื่อบริหารจัดการและดาํเนินการกับช่องทางการสื่อสารของเรา ฟังกชั์นของช่องทางการ

สื่อสาร และบริการที่ใหโ้ดยเก่ียวเนื่องกับแอปพลิเคชันและเว็บไซต ์เพื่อทาํการตรวจสอบและ

ปรบัปรุงขอ้มูลที่ใหใ้นช่องทางการสื่อสารของเราใหเ้ป็นมิตรกับผูใ้ชแ้ละป้องกันเหตุขัดขอ้งหรือการ

โจมตีทางไซเบอร ์เพื่อทาํการตรวจสอบและวิเคราะหท์างสถิติเก่ียวกับการโจมตีอุปกรณแ์ละระบบ 

เพื่อบริหารจัดการและบาํรุงรกัษาฐานขอ้มูลที่เก็บขอ้มูลส่วนบุคคล เพื่อตรวจสอบการใชง้านวสัดุ

ต่างๆ ที่มีลิขสิทธ์ิ เพื่อทาํการติดตามคุกกีแ้ละตรวจสอบพฤติกรรมและประวัติการใชง้าน

อินเทอรเ์น็ตและบนัทึกขอ้มูลต่างๆ เพื่อใหช่้องทางการสื่อสารและผลิตภัณฑห์รือบริการที่เสนอ

ใหแ้ก่คุณทาํงานไดอ้ย่างปกติ การวดัเรตติง้ การตรวจสอบการใชง้านและความปลอดภัย และเพื่อ

ตรวจสอบดูแลอะไหล่รถยนตท์ี่ไดร้บัการเปลี่ยนในช่วงระยะเวลาหนึ่งเพื่อใหแ้น่ใจถึงความ

ปลอดภัยของลูกคา้ การบริหารจัดการทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อวตัถุประสงคใ์นการ

บริหารจัดการธุรกิจของเรา รวมถึงการจัดการระบบปฏิบติัการดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ การ

จัดการระบบติดต่อสื่อสาร ระบบความปลอดภัยทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ และการตรวจสอบ



ความปลอดภัยทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อทาํการวิเคราะหท์ี่จาํเป็นเพื่อตรวจจับขอ้มูลที่

ประสงคร์า้ยและทาํความเขา้ใจวา่ขอ้มูลเหลา่นีจ้ะกระทบต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไดอ้ย่างไร

บา้ง เพื่อปรบัใชว้ิธีการแกไ้ขต่างๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อรกัษาความปลอดภัยของอุปกรณแ์ละระบบ

จากการโจมตี เพื่อใหว้ิธีการแกไ้ขและรกัษาความปลอดภัยที่ดีที่สุดและเป็นปัจจุบนัสาํหรบัอุปกรณ์

มือถือและระบบไอที และอปัเดตโซลูชันการรักษาความปลอดภัยของเรา การปฏิบติัตามกฎหมาย 

เพื่อประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณ (รวมถึงเพื่อการป้องกันอาชญากรรมและการทุจริต และ

วตัถุประสงคอ่ื์นๆ ที่เก่ียวขอ้ง) ตามภาระผูกพนัที่กฎหมายกาํหนด สิทธิและหนา้ที่ภายใตก้ฎหมาย

ที่ใชบ้งัคบั รวมถึงกฎหมายนอกประเทศที่คุณอาศยัอยู่ เพื่อประเมินการปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้

บงัคบั กฎระเบียบ ขอ้บงัคบั และนโยบายและกระบวนการภายใน และเพื่อดาํเนินการตามการ

สอบสวนที่เจา้หนา้ที่รฐักาํหนด การปกป้องสิทธิและผลประโยชนข์องเรา เพื่อปกป้องสิทธิ 

ทรพัยส์ิน ความปลอดภัย หรือการดาํเนินการของเราหรือของบริษัทในกลุ่ม หรือ คุณ หรือ บุคคล

อ่ืนๆ เพื่อใหเ้ราสามารถขอการเยียวยาหรือจาํกัดความเสียหายที่อาจเกิดขึน้กับเรา เพื่อบงัคบัใช้

หรือบงัคบัใชส้ญัญาการไดร้บัสิทธิ (license) ในการใชแ้อปพลิเคชันของผูใ้ชป้ลายทางและ

ขอ้ตกลงอ่ืนๆ หรือเพื่อสอบสวนในกรณีที่สงสยัว่ามีการละเมิดขอ้ตกลงดงักลา่ว เพื่อก่อตัง้ ใช ้หรือ

ยกขึน้ต่อสูซ่ึ้งสิทธิตามกฎหมายของเราหรือการดาํเนินการตามกฎหมาย และในกรณีของการขาย 

โอน ควบรวม ฟ้ืนฟูกิจการ หรือเหตุการณอ่ื์นที่คลา้ยกัน เราอาจตอ้งทาํการโอนขอ้มูลของคุณใหแ้ก่

บุคคลที่สามโดยถือว่าการกระทาํดงักล่าวเป็นสว่นหนึง่ของการทาํธุรกรรม การตรวจจับการทุจริต 

เพื่อพิสูจนต์วัตนของคุณ และเพื่อดาํเนินการตรวจสอบทางกฎหมายหรือกฎขอ้บงัคบัอ่ืนๆ และ

ป้องกันการทุจริต ทัง้นี ้รวมไปถึงการตรวจสอบและการทาํบนัทึกภายใน การจัดการทรพัยส์ิน 

ฐานขอ้มูลดา้นการทุจริต ระบบ และการควบคุมทางธุรกิจอ่ืนๆ ชีวิต เพื่อป้องกันหรือระงับอนัตราย

ที่เกิดต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล 

4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่บุคคลที่สาม 

4.1 เราอาจแบ่งปันขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณภายในเครือข่ายของ  พิกเซล เฮ้าส ์ เพื่อวตัถุประสงค์

ที่ไดอ้ธิบายขา้งตน้ เราจะดาํเนินการตามขัน้ตอนดงักล่าวเพื่อใหแ้น่ใจกว่าการเขา้ถึงขอ้มูลส่วน



บุคคลจาํกัดเฉพาะพนักงานและตวัแทนของ  พิกเซล เฮา้ส ์ เท่านัน้โดยอาศยัพืน้ฐานของความ

จาํเป็นตอ้งรูข้อ้มูล (need-to-know basis) 

4.2 นอกจากนีเ้ราอาจแบ่งปันขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณออกนอกเครือข่ายของ  พิกเซล เฮา้ส ์ ใหแ้ก่

บุคคลต่อไปนี ้เพื่อวตัถุประสงคท์ี่ระบุไวใ้นนโยบายนี ้

(1) พนัธมิตรทางธุรกิจ เพื่อประกอบธุรกิจและบริการที่เก่ียวขอ้งกับธุรกิจของเรา ไม่ว่าจะเป็นกรณี

ที่  พิกเซล เฮา้ส ์ อาจเปิดเผยแก่และไดร้บัขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณจากพนัธมิตรทางธุรกิจ 

ดงักล่าว (เช่น บริษัทประกันภัย สถาบนัทางการเงิน บริษัทใหส้ินเช่ือเช่าซือ้รถยนต ์ผูใ้หบ้ริการ

ทางการเงิน) ซ่ึงรวมถึง พนัธมิตรของเราที่ขายผลิตภัณฑห์รือบริการของเราใหแ้ก่คุณ หรือผูท้ี่เสนอ

ผลิตภัณฑห์รือบริการร่วมกับเรา หรืออาจมีการเสนอผลิตภัณฑห์รือบริการของพนัธมิตรเหล่านี ้

ใหแ้ก่คุณ 

(2) ผูจ้าํหน่ายและตวัแทนขายที่ไดร้บัการแต่งตัง้ ในบางครัง้  พิกเซล เฮา้ส ์ อาจเปิดเผยและไดร้บั

ขอ้มูลส่วนบุคคลจากผูจ้าํหนา่ยที่ไดร้บัการแต่งตัง้ที่คุณเลือก หรืออยู่ใกลกั้บคุณ เพื่อใหบ้ริการแก่

คุณ 

(3) ผูใ้หบ้ริการ / ผูจั้ดหาผลิตภัณฑ/์บริการ / ผูร้บัจา้งช่วง เราอาจใชบ้ริการของบริษัท ตวัแทน หรือ

ผูร้บัจา้งอ่ืนในการใหบ้ริการแทนเราหรือเพื่อช่วยเหลือในการจัดหาผลิตภัณฑแ์ละบริการใหแ้ก่คุณ 

เราอาจแบ่งปันขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณกับผูใ้หบ้ริการหรือผูจั้ดหาผลิตภัณฑ/์บริการจากภายนอก

ของเรา ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จาํกัดเฉพาะ 

(1) ผูใ้หบ้ริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและบริษัทเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(2) ผูใ้หบ้ริการวิเคราะหห์รือทาํวิจัย เช่น กูเกิล 

(3) บริษัทที่ใหบ้ริการวิเคราะหเ์ชิงสถิติ 

(4) บริษัทที่ใหบ้ริการสาํรวจ 

(5) บริษัทที่ใหบ้ริการการตลาด สื่อโฆษณา การออกแบบ การสรา้งสรรค ์และการสื่อสาร 

(6) ผูจั้ดแคมเปญ งานกิจกรรม และการตลาด 

(7) ผูใ้หบ้ริการดา้นการบริหาร และ 

(8) ผูใ้หบ้ริการจัดเก็บขอ้มูลและบริการคลาวด ์



(4) ที่ปรึกษาจากภายนอก ซ่ึงรวมถึง ทนายความ ช่างเทคนิค และผูต้รวจสอบบญัชีซ่ึงช่วยเหลือใน

การดาํเนินธุรกิจของเรา หรือ การใชส้ิทธิเรียกรอ้งตามกฎหมาย 

(5) บุคคลที่สามตามที่กฎหมายกาํหนด ในบางกรณี เราอาจตอ้งเปิดเผยหรือแบ่งปันขอ้มูลส่วน

บุคคลของคุณเพื่อปฏิบติัตามกฎหมายหรือกฎระเบียบ ซ่ึงรวมถึงหน่วยงานบงัคบัใชก้ฎหมาย (เช่น 

กรมการขนส่งทางบก กรมสรรพากร สาํนักงานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค) ศาล ผูบ้งัคบัใช้

กฎหมาย หน่วยงานรฐับาล หรือบุคคลที่สามอ่ืนๆ หากเราเช่ือว่ามีความจาํเป็นตอ้งปฏิบติัตาม

ภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือกฎระเบียบ หรือตอ้งปกป้องสิทธิของเรา สิทธิของบุคคลที่สาม หรือ

ความปลอดภัยของบุคคล หรือเพื่อตรวจจับ ป้องกัน หรือแกไ้ขปัญหาการทุจริต ความมั่นคง หรือ

ความปลอดภัย 

(6) โรงพยาบาลและหน่วยกูภั้ย อาจมีการเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณในกรณีฉุกเฉินเพื่อ

ปกป้องประโยชนข์องคุณ 

(7) ผูร้บัโอนสิทธิและ/หรือภาระหนา้ที่ ในกรณีที่มีการฟ้ืนฟูกิจการ การควบรวมกิจการ การโอน

ธุรกิจ ไม่ว่าส่วนหนึ่งหรือทัง้หมด การขาย การซือ้ การร่วมลงทุน การมอบ การโอน หรือการ

จาํหน่ายส่วนหนึ่งหรือทัง้หมดของธุรกิจของเรา ทรพัยส์ินหรือหุน้ หรือธุรกรรมที่คลา้ยกัน ทัง้นี ้

บุคคลที่สามในฐานะผูร้บัโอนสทิธิของเราจะปฏิบติัตามนโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลนีเ้พื่อ

คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณ 

(8) แหล่งขอ้มูลอ่ืนๆ ที่เปิดเผยต่อสาธารณะ เช่น เว็บไซต ์โฆษณา และ/หรือแพลตฟอรม์โซเชียล

มีเดีย 

4.3 เท่าที่กฎหมายอนุญาต  พิกเซล เฮา้ส ์ จะไม่มีความรบัผิดใดๆ ทัง้สิน้อนัเกิดจากการใช้ขอ้มูล

ส่วนบุคคลของคุณโดยบุคคลที่สาม ดงันัน้ โปรดตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตวัของบุคคลที่

สามดงักล่าวเพื่อทาํความเขา้ใจว่าบุคคลเหลา่นัน้ใชข้อ้มูลสว่นบุคคลของคุณอย่างไร เม่ือไดร้บัคาํ

ขอ  พิกเซล เฮา้ส ์ จะยืนยนัช่ือของบุคคลที่สามแต่ละรายที่ไดร้บัหรือจะไดร้ับโอนขอ้มูลส่วนบุคคล

ไปให ้

4.4 เวน้แต่ที่ระบุไวใ้นนโยบายคุม้ครองขอ้มูลสว่นบุคคลนี ้เราจะไม่เปิดเผย ขาย จาํหน่ายจ่ายโอน 

หรือใหเ้ช่าซ่ึงขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณแก่บุคคลภายนอก ยกเวน้แต่เราจะได้รบัอนุญาตจากคุณ 



หรือเพื่อทาํธุรกรรมใหกั้บคุณ เราไม่เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลภายนอกเพื่อทาํ

การตลาดแบบตรงของบุคคลภายนอกโดยไม่ไดร้บัความยินยอมโดยชัดแจง้จากคุณก่อน 

5. คุกกี้ 

5.1 คุกกี ้คือไฟลข์อ้ความขนาดเล็กที่มีขอ้มูลขนาดเล็กที่ถูกส่งไปยงัเบราวเ์ซอรข์องผูใ้ชง้านเว็บไซต์

โดยเว็บเซิรฟ์เวอร ์และจัดเก็บไวใ้นฮารด์ดิสกข์องคอมพิวเตอรเ์พื่อเก็บถาวร เก็บรวบรวมขอ้มูลการ

นาํทางเพื่อทาํการวิเคราะหท์างสถิติ และเสนอบริการผูใ้ชต้ามความสนใจหรือตาํแหน่งของผูใ้ช ้

เม่ือคุณเขา้เย่ียมชมช่องทางการสื่อสารของเรา โดยการยอมรบัการเก็บคุกกี ้เราจะเก็บรวบรวม

ขอ้มูลบางอย่างจากคุณโดยการใชคุ้กกีใ้นประวติัการเรียกใชง้าน โดยขอ้มูลดงักล่าวรวมถึงจาํนวน

เพจที่เขา้ชม พฤติกรรมการใชง้าน และเวลาที่ใชไ้ปในช่องทางการสื่อสารของเรา เราใชคุ้กกีท้ี่เก็บ

ในการทาํใหเ้ว็บไซตท์าํหนา้ที่ต่างๆ ไดแ้ละเพื่อปรบัปรุงประสบการณอ์อนไลนข์องคุณ สาํหรบั

ขอ้มูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมจากการใชคุ้กกี ้เราจะประมวลผลขอ้มูลเหล่านีต้ามนโยบาย

คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลนี ้

5.2 คุกกีใ้ชอ้ย่างไร คุกกีท้ี่เราเก็บจากช่องทางการสื่อสารของเราใชเ้พื่อวตัถุประสงคต่์อไปนี ้

กล่าวคือ เพื่อใหเ้ว็บไซตท์าํหนา้ที่ต่างๆ ได ้และเพื่อใหผ้ลิตภัณฑแ์ละบริการต่างๆ ที่เราเสนอใหคุ้ณ

ทาํงานไดอ้ย่างเหมาะสม เพื่อปรบัปรุงบริการออนไลนข์องคุณ เพื่อทาํการวดัเรตติง้ เพื่อตรวจสอบ

ดูแลความมั่นคงปลอดภัย เพื่อใหโ้ฆษณาที่ถูกตอ้งที่สุดและสอดคลอ้งกับการเขา้ชมครัง้ล่าสุดของ

คุณ เพื่อสรา้งรายงานภายใน และการโฆษณาในโซเชียลมีเดียและในสื่ออ่ืนๆ อย่างประสบ

ผลสาํเร็จ คุณสามารถปิดการตัง้ค่าคุกกีไ้ดโ้ดยการเขา้ไปที่การตัง้ค่าของเบราวเ์ซอรข์องคุณและ

ปรบัการตัง้ค่าความเป็นส่วนตวัเพื่อจาํกัดการเก็บคุกกีใ้นอนาคต 

6. การโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศ 

6.1  พิกเซล เฮา้ส ์ อาจโอนขอ้มูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมจากคุณไปยงับริษัทที่เก่ียวขอ้ง และ

พนัธมิตรในต่างประเทศเพื่อใหบ้ริการตามวตัถุประสงคท์ี่ระบุขา้งตน้ เราอาจจาํเป็นตอ้งเปิดเผย

ขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณใหแ้ก่บุคคลภายนอกที่อยู่ต่างประเทศตามวตัถุประสงคท์ี่ระบุในนโยบาย

คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลนี ้โดยการเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลหรือการโอนขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าว

อาจทาํไดเ้ม่ือไดร้บัความยินยอมของคุณ เวน้เสียแต่วา่ เราไดก้าํหนดนโยบายในการคุม้ครอง



ขอ้มูลส่วนบุคคลต่างหาก เพื่อการส่งหรือโอนขอ้มูลสว่นบุคคลไปยงัผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลหรือ

ผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลซ่ึงอยู่ต่างประเทศและอยู่ในบริษัทในกลุ่ม เพือ่การประกอบกิจการ

หรือธุรกิจร่วมกัน หากนโยบายในการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าวไดร้บัการตรวจสอบและ

รบัรองจากสาํนักงานคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล หรือ จะอาศยัฐานทางกฎหมายอ่ืน

ได ้(เช่น เพื่อปฏิบติัตามขอ้กาํหนดแห่งสญัญาระหว่างเราและบุคคลอ่ืนเพื่อประโยชนข์องคุณ) 

ตามที่กฎหมายที่ใชบ้งัคบัอนุญาต ใหส้ามารถกระทาํไดโ้ดยได้รบัยกเวน้ไม่ต้องไดร้บัความยินยอม

จากคุณ 

7. ระยะเวลาที่เราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ 

 พิกเซล เฮา้ส ์ จะเก็บรกัษาขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณในระยะเวลาเท่าที่จาํเป็นอย่างสมเหตุสมผล

เพื่อใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคท์ี่ระบุในนโยบายคุม้ครองขอ้มูลสว่นบุคคลนี ้หากมีการดาํเนินการ

ทางกฎหมายหรือทางวนิัย อาจตอ้งเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณไวจ้นกว่าการดาํเนินการนัน้จะ

สิน้สุด ซ่ึงรวมถึงระยะเวลาที่เป็นไปไดใ้นการย่ืนอุทธรณด์ว้ย หลงัจากนัน้ขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณ

จะถูกลบหรือเก็บถาวรตามที่กฎหมายที่ใชบ้งัคบัอนุญาต 

8. มาตรการรักษาความม่ันคงปลอดภัย 

 พิกเซล เฮา้ส ์ มีมาตรการการรกัษาความมั่นคงปลอดภัยที่เก็บรกัษาขอ้มูลสว่นบุคคลทัง้หมดที่

เก็บรวบรวมและไดร้บัอย่างปลอดภัย เราใชม้าตรการความปลอดภัยทางเทคนิค องคก์ร การ

บริหารจัดการ และทางกายภาพในการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณที่อยู่ในระบบของเราเพื่อ

ป้องกันการสูญหาย การเขา้ถึง การใช ้การเปลี่ยนแปลง การแกไ้ข ความเสียหายโดยไม่ไดต้ัง้ใจ 

และการลบขอ้มูลสว่นบุคคลโดยมิชอบดว้ยกฎหมายหรือโดยปราศจากอาํนาจ นอกจากนี ้เรายงั

จะตรวจสอบทบทวนมาตรการดงักล่าวเม่ือจาํเป็น หรือเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 

เพื่อใหมี้การรกัษาความมั่นคงปลอดภัยอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เม่ือ  พิกเซล เฮา้ส ์ 

ไดร้บัขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณ เราจะดาํเนินการตามกระบวนการและมาตรการการรกัษาความ

มั่นคงปลอดภัยอย่างเคร่งครดัเพื่อพยายามป้องกันไม่ใหมี้การเขา้ถึงขอ้มูลโดยไม่ไดร้บัอนุญาต 

9. สิทธิของคุณในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 



ในบางกรณี เราอาจขอใหคุ้ณยืนยนัตวัตนของคุณก่อนที่คุณจะใชส้ิทธิในฐานะเจา้ของขอ้มูลส่วน

บุคคล ทัง้นีเ้พื่อความเป็นสว่นตวัและเพื่อความมั่นคงปลอดภัยของคุณ ภายใตบ้ทบญัญัติแห่ง

กฎหมายที่ใชบ้งัคบั คุณอาจมีสิทธิตามที่ระบุไวด้งันี ้

(1) การเขา้ถึง: คุณอาจมีสิทธิในการขอเขา้ถึงหรือขอรบัสาํเนาขอ้มูลสว่นบุคคลที่เราเก็บรวบรวม 

ใช ้หรือเปิดเผยเก่ียวกับคุณ ทัง้นี ้เพื่อความเป็นสว่นตวัและความปลอดภัยของคุณ เราอาจขอให้

คุณพิสูจนต์วัตนของคุณก่อนจะใหข้อ้มูลตามที่คุณขอ 

(2) การแกไ้ขใหถู้กตอ้ง: คุณอาจมีสิทธิขอใหมี้การดาํเนินการแกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณที่เราได้

เก็บรวบรวม ใช ้เก็บรกัษา เปิดเผย และโอนไปยงัต่างประเทศให ้ถูกตอ้ง เป็นปัจจุบนั สมบูรณ ์และ

ไม่ก่อใหเ้กิดความเขา้ใจผิด 

(3) การโอนยา้ยขอ้มูล: คุณอาจมีสิทธิขอรบัขอ้มูลส่วนบุคคลที่เรามีเก่ียวกับคุณในรูปแบบที่มีการ

จัดระเบียบแลว้และสามารถอ่านไดใ้นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส ์และเพื่อส่งหรือโอนขอ้มูลดงักล่าวไป

ยงัผูค้วบคุมขอ้มูลสว่นบุคคลอ่ืน โดยตอ้งเป็น (ก) ขอ้มูลส่วนบุคคลที่คุณไดใ้หกั้บเรา และ (ข) กรณี

ที่เราไดร้บัความยินยอมจากคุณในการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยหรือเพื่อปฏิบติัตามสญัญาที่

เรามีกับคุณ 

(4) การคดัคา้น: คุณอาจมีสิทธิคดัคา้นการเก็บรวบรวม ใชห้รือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณ 

เช่น การคดัคา้นการตลาดแบบตรง 

(5) การขอใหร้ะงับการใช:้ คุณอาจมีสิทธิขอใหร้ะงับการใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของคุณในบางกรณ ี

(6) การถอนความยินยอม: สาํหรบัวตัถุประสงคท์ี่คุณไดใ้หค้วามยินยอมใหเ้ราเก็บรวบรวม ใชห้รือ

เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณ คุณมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมของคุณ 

(7) การลบหรือทาํลายขอ้มูล: คุณอาจมีสิทธิขอใหเ้ราดาํเนินการลบหรือทาํลาย หรือทาํใหข้อ้มูล

ส่วนบุคคลของคุณที่เราเก็บรวบรวม ใชห้รือเปิดเผย เป็นขอ้มูลที่ไม่สามารถระบุตวับุคคลที่เป็น

เจา้ของขอ้มูล เวน้เสียแต่ว่า การเก็บรกัษาขอ้มูลดงักล่าวของเรานัน้เป็นไปเพือ่การปฏิบติัตาม

กฎหมาย หรือเพื่อก่อตัง้สิทธิเรียกรอ้งตามกฎหมาย เพื่อการใช ้หรือการยกขึน้ต่อสูซ่ึ้งสิทธิเรียกรอ้ง

ตามกฎหมาย 



(8) การย่ืนเร่ืองรอ้งเรียน: คุณอาจมีสิทธิย่ืนเร่ืองรอ้งเรียนไปยงัหน่วยงานที่มีอาํนาจในกรณีที่คุณ

เช่ือว่าการเก็บรวบรวม ใชห้รือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของเรานัน้ไม่ชอบดว้ยกฎหมายหรือไม่

สอดคลอ้งกับกฎหมายคุม้ครองขอ้มูลที่ใชบ้งัคบั 

10. รายละเอยีดการติดต่อเรา 

ถา้คุณมีความประสงคท์ี่จะใชส้ิทธิของคุณตามที่ระบุดา้นบน หรือถา้คุณมีขอ้สงสยั ความคิดเห็น 

และ/หรือคาํถามเก่ียวกับขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณภายใตน้โยบายคุม้ครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบบันี ้

โปรดติดต่อเราที่ 

10.1 ที่ตัง้สาํนักงาน 

ที่อยู่: 99/13 ถนนนราธิวาสราชนครินทร ์แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพ ประเทศไทย 

10120  

หมายเลขโทรศพัท:์ 02-2854881 (9.00 - 18.00น. เวน้วนัหยุดราชการ) 

ที่อยู่อีเมล info@pixelhouse.biz 

 


	นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

