
นโยบายความเป็นสว่นตวัและคกุกี�
เราเชื�อวา่คณุมสีทิธขิั �นพื�นฐานในความเป็นสว่นตวับนเว็บไซตแ์ละเรา
ทํางานเพื�อปกป้องความปลอดภยัทางออนไลนข์องคณุ นโยบายนี�ประยกุตใ์ชก้บั
https://suphanburicityofmusic.com/ เว็บไซตท์ี�แตกตา่ง อาจใชน้โยบายความเป็นสว่นตวัและนโยบาย
คกุกี�ที�เหมอืนกนัหรอืเฉพาะเว็บไซตนั์�น เราจะขออนุญาตจากคณุกอ่น หากตอ้งใชข้อ้มลูของคณุเพื�อการอื�นที�
นโยบายนี�ไมไ่ด ้ครอบคลมุถงึเราเคารพสทิธพิื�นฐานและความเป็นสว่นตวัของคณุ เรามุง่มั�นที�จะปกป้องความ
ปลอดภยับน ชอ่งทางออนไลนข์องคณุ ซึ�งเราไดป้ระยกุตใ์ชก้บัเว็บไซต์
https://suphanburicityofmusic.com/ และเว็บไซตเ์ครอืขา่ย (เชน่ เว็บไซตง์านรณรงคข์องเราที�แยกเป็น
แตล่ะงานรณรงค)์ ที�อาจมนีโยบายความเป็นสว่นตวัและนโยบายการใชค้กุกี�เหมอืนกนั หรอืมนีโยบายอื�น ๆ ที�
เฉพาะเจาะจงของแตล่ะเว็บ ทั �งนี�เราจะขออนุญาตจากคณุกอ่นเสมอ หากมกีารเกบ็ขอ้มลูของคณุ นอกเหนอื
จากในนโยบายที�เราระบไุว ้

คาํแนะนําเบื�องตน้
1. แถลงการณน์โยบายความเป็นสว่นตวัของเว็บไซตน์ี� ออกแบบเพื�อเผยแพรใ่นเว็บไซต์
https://suphanburicityofmusic.com/
2. นโยบายความเป็นสว่นตวันี�ออกแบบขึ�น เพื�อใหข้อ้มลูทั�วไปกบัผูใ้ชเ้ว็บไซต ์เพื�อให ้สอดคลอ้งกบัสทิธิ
ภายใตก้ฎหมาย General Data Protection Regulation หรอื GDPR ของสหภาพยโุรป และ Personal
Data Protection Act หรอื PDPA ของ ประเทศไทย โดยเรา ประเทศไทยเกบ็ขอ้มลูของผูใ้ชใ้นฐานะผูเ้ยี�ยม
ชมเว็บไซตเ์รา ประเทศไทย
3. เอกสารที�ปรากฏในหนา้นี� มไิดเ้กี�ยวขอ้งกบัพนักงานหรอืเจา้หนา้ที�คนใดของเรา ประเทศไทย หรอืผูอ้ื�นใด
ที�เกี�ยวขอ้งกบัเราในสํานักงานอื�น ๆ ในฐานะบคุคล (อาท ิบคุคลที� มคีวามเกี�ยวขอ้งกบัเรา ประเทศไทยมาก
กวา่การเยี�ยมชมเว็บไซต)์ เราและขอ้มลูสว่นบคุคล เราให ้
คํามั�นวา่จะปกป้องและเคารพความเป็นสว่นตวัของคณุ นโยบายความเป็นสว่นตวันี�ใช ้กบัเว็บไซตข์องเรา
ประเทศไทยเทา่นั�น

นโยบายความเป็นสว่นตวันี�กําหนดขึ�นจากพื�นฐานของ หลกัการรวบรวมขอ้มลูผูใ้ชเ้ว็บไซต ์ซึ�งเราอาจรวบรวม
ขอ้มลูของคณุไวใ้นฐานะผูเ้ยี�ยมชมเว็บไซตข์องเรา ดงันั�นเราขอใหค้ณุ อา่นนโยบายความเป็นสว่นตวันี�อยา่ง
ละเอยีด

ขอ้มลูเกี�ยวกบัคณุที�เรารวบรวมไว ้เราอาจรวบรวมและประมวลผลขอ้มลูของคณุดงันี�
* ขอ้มลูที�คณุใหเ้รา: เป็นขอ้มลูเกี�ยวกบัคณุที�คณุมอบใหเ้ราโดย
(1) การเขา้ใชเ้ว็บไซตข์องเราและเขา้รว่มกจิกรรมตา่ง ๆ บนเว็บไซตข์องเรา
(2) ทําแบบสอบถามในเว็บไซตน์ี�
(3) ใหข้อ้มลูผา่นเว็บไซตบ์คุคลที�สามหรอืแอปพลเิคชนั โดยคณุยนิยอมตอ่นโยบายความเป็นสว่นตวันี�ผา่น
เว็บไซตห์รอืแอปพลเิคชนับคุคลที�สาม โดยขอ้มลูนั�นอาจประกอบดว้ย ชื�อ นามสกลุ อเีมล ปีเกดิ และ
ประเภทผูใ้ชง้าน

* ขอ้มลูเกี�ยวกบัคณุที�เว็บไซตข์องเราและระบบอื�นๆ เกบ็รวบรวม:
1. ถา้คณุเขา้เว็บไซตบ์คุคลที�สาม เว็บไซตท์ี�รวบรวมและวเิคราะหข์อ้มลู (กเูกลิ อนาไลตกิส)์ จะรวบรวม
ขอ้มลูบางอยา่งเกี�ยวกบัคณุและการเขา้เว็บของคณุ เชน่ ประเภท และรุน่ของบราวเซอร ์และเพจในเว็บไซ
ตข์องเราที�คณุเขา้ชม อนาไลตกิสจ์ะไมเ่กบ็รวบรวมหมายเลขประจําเครื�องคอมพวิเตอร ์(IP) ที�ใชเ้ชื�อมตอ่
อปุกรณข์องคณุเขา้กบั อนิเทอรเ์น็ต คณุสามารถสอบถามกเูกลิเพื�อใหด้งึขอ้มลูของคณุในสว่นที�เกี�ยวขอ้งกบั
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เรา ขอ้มลูเหลา่นี�สามารถใชใ้นการวางแผนการ
ทํางานและชว่ยใหเ้ราปรับปรงุเว็บไซตใ์หต้อบสนองผูใ้ชไ้ดด้ขี ึ�น
2. เว็บไซตข์องเรายงัอาจใช ้“คกุกี�” กบัอปุกรณข์องคณุ อา่นเพิ�มเตมิเกี�ยวกบัคําอธบิาย การใชค้กุกี�ของเราที�
นี�
3. ถา้คณุแลกเปลี�ยนอเีมล การสนทนาทางโทรศพัท ์หรอืการสื�อสารทางอเิล็กทรอนกิส ์อื�นๆ (รวมทั �งคอม
เมน้ตใ์นเว็บไซตน์ี�) กบัเจา้หนา้ที�ของเรา หรอืเจา้หนา้ที�อื�นๆ หรอื กบัเว็บ ไซตบ์คุคลที�สาม หรอื แอปพลิ
เคชนั เชน่ระบบแชทบอทที�ลงิกก์บัเรา ระบบของเราจะบนัทกึรายละเอยีดการสนทนาเหลา่นั�น บางครั �งรวมถงึ
เนื�อหาดว้ย
* ขอ้มลูเกี�ยวกบัคณุที�บคุคลที�สามเกบ็รวบรวมบนเว็บไซตข์องเราผา่นทางกจิกรรมเหลา่นี� : คอืขอ้มลูเกี�ยวกบั
คณุที�คณุใหแ้กบ่คุคลที�สาม (เชน่ เฟสบุค๊, กเูกลิ และทวติเตอร)์ ผา่นการใชปุ้่ มแชรข์องโซเชยีลเน็ตเวริค์และ
วดิเจตสบ์นเว็บไซตข์องเรา
* ขอ้มลูเกี�ยวกบัคณุที�บคุคลที�สามเกบ็รวบรวมบนเว็บไซตข์องเราผา่นทางบราวเซอร ์: คอื ขอ้มลูเกี�ยวกบัคณุ
ที�บนัทกึ/ตดิตามโดยบคุคลที�สาม เพยีงแคเ่ขา้ใชเ้ว็บไซตนั์�น เชน่ การสํารวจจากเพจหนึ�งไปอกีเพจหนึ�ง
(เหตกุารณน์ี�จะถกูบนัทกึไว)้ หรอืการดวูดิโีอในเฟสบุค๊ (ถา้คณุล็อกอนิเฟสบุค๊) การใชข้อ้มลูของคณุที�เราเกบ็
รวบรวมไว ้

เราอาจใชข้อ้มลูของคณุเพื�อวตัถปุระสงคต์อ่ไปนี�
* เพื�อใหเ้ว็บไซตข์องเราและบคุคลที�สามทราบการกระทําของคณุ ตวัอยา่งเชน่ ชื�อของคณุอาจปรากฎพรอ้ม
กบัคอมเมนตข์องคณุบนเว็บไซตข์องเราหรอืลงมอืทําอะไรบางอยา่งจากผูอ้ื�น เราอาจยงัแสดงชื�อของคณุ
และสิ�งที�คณุเพิ�งกระทําบนเว็บไซตข์องเรา
* สง่อพัเดทและการแจง้เตอืนผา่นอเีมล จดหมาย ขอ้ความ การแจง้เตอืนแบบทนัท ี(push notification)
หรอืโทรศพัท ์เราจะประมวลผลขอ้มลูบคุคลของคณุเฉพาะที�จําเป็น เพื�อวตัถปุระสงคต์ามคําอธบิายขา้งตน้
ในการประมวลผล เราจะพจิารณาความสมดลุระหวา่งความเป็นสว่นตวัของคณุและความ
จําเป็นหรอืสนใจที�จะใชข้อ้มลูนั�นและเราจะไมป่ระมวลผลขอ้มลูนั�นหากเราพจิารณาวา่การนําขอ้มลูไปใชจ้ะก
ระทบตอ่ความเป็นสว่นตวัของคณุ หากมสีถานการณพ์เิศษเกดิขึ�น กฎหมายอาจใหเ้ราเปิดเผยหรอืจัดการกบั
ขอ้มลูของคณุ เราจะแจง้คณุหากจําเป็นตอ้งรอ้งขอขอ้มลูเหลา่นี�ดว้ยเหตผุลดา้นกฎหมาย โดยจะแจง้ในตอน
ที�เราขอใหค้ณุสง่ขอ้มลูของคณุใหก้บัเรา ในทางกลบักนั หากคณุไมเ่ต็มใจจะใหข้อ้มลูกบัเรากไ็มม่ผีลกระ
ทบใด ๆ เชน่กนั หากคณุไมแ่น่ใจในการรอ้งขอขอ้มลูของเรา คณุสามารถตดิตอ่สอบถามกบัเราโดยการ
เปิดเผยและการโอนขอ้มลูของคณุ

เราอาจเปิดเผยขอ้มลูบคุคลของคณุเมื�อเราไดร้บัคาํยนิยอมของคณุ หรอืมคีวามจาํเป็นที�สมเหตผุล
เพื�อวตัถปุระสงคต์า่ง ๆ ขา้งตน้ :
* เปิดเผยขอ้มลูใหแ้กผู่ใ้หบ้รกิารที�ใหบ้รกิารเว็บไซตข์องเราหรอืระบบเทคโนโลยขีอ้มลูอื�น ๆหรอืเกบ็รักษา
หรอืประมวลผลขอ้มลูของคณุในนามของเรา ภายใตเ้งื�อนไขที�เขม้งวด เกี�ยวกบัการรักษาความลบัและความ
ปลอดภยั
* เปิดเผยขอ้มลูใหแ้กห่น่วยงานทางกฎหมายหรอืหน่วยงานสาธารณะอื�น ในกรณีความรับผดิชอบทาง
กฎหมายและศลีธรรมบงัคบัใหเ้รากระทําดงักลา่ว (เชน่ หากคณุแสดงเจตนาเกี�ยวกบัการ
ทํากจิกรรมการกอ่การรา้ย)
* หรอืคูก่รณีทางกฎหมายในประเทศหรอืเขตแดนใดๆ ซึ�งเรา
ทําเชน่นี�กต็อ่เมื�อมกีารรอ้งขอทางกฎหมายเทา่นั�น
การเกบ็รักษาและการลบขอ้มลูบคุคลของคณุ
เรามเีจตนารักษาขอ้มลูบคุคลของคณุใหถ้กูตอ้งและอพัเดทอยูเ่สมอ โดยเราจะลบขอ้มลูของคณุทั �งหมด
หากไมจํ่าเป็นตอ้งใชข้อ้มลูเหลา่นั�นแลว้



สทิธขิองคณุคณุอาจมสีทิธิ�ในการเขา้ถงึขอ้มลูบคุคลของคณุที�เราเกบ็รักษาไวแ้ละขอ้มลูบางสว่นที�เกี�ยวขอ้ง
กนัภายใตก้ฎหมายการปกป้องขอ้มลู
* คณุยงัสามารถแจง้เราใหแ้กไ้ขหรอืลบขอ้มลูบคุคลที�ไมถ่กูตอ้ง
* คณุสามารถปฏเิสธการใชข้อ้มลูบคุคลของเราเพื�อวตัถปุระสงคใ์นการตลาดทางตรงไดท้กุเมื�อ และคณุอาจ
มสีทิธิ�ปฏเิสธหรอืยกเลกิการเกบ็ขอ้มลูบคุคลของคณุในบางสว่นหรอืทั �งหมดและตอ้งการใหล้บทิ�งใน
สถานการณอ์ื�น
* ในบางสถานการณ ์คณุยงัอาจมสีทิธิ� “สทิธทิี�จะไดรั้บขอ้มลูเกี�ยวกบัตวัเอง” (data portability) เพื�อขอให ้
เราโอนขอ้มลูบคุคลของคณุไปใหค้ณุ หรอืไปยงัผูใ้หบ้รกิารรายใหม ่(ตวัอยา่งเชน่ ถา้คณุตอ้งการใหโ้อน
ขอ้มลูจากประเทศไทยไปยงัที�อื�นๆ) หาก คณุตอ้งการใชส้ทิธิ�เหลา่นี� กรณุาตดิตอ่เรา เพราะเรา
จําเป็นตอ้งรอ้งขอการพสิจูนต์วัตนกอ่น เขา้สูข่อ้มลูบคุคลที�คณุใหม้า หากคณุตอ้งการใหเ้ราลบขอ้มลูออก
จากรายชื�ออเีมลที�เรา รวบรวมไว ้คณุสามารถตดิตอ่เรา

มาตรการความปลอดภยั
เราใชท้ั �งมาตรการเชงิองคก์รและเชงิเทคนคิที�เหมาะสม เพื�อปกป้องขอ้มลูสว่นบคุคลใหป้ลอดภยัจากการ
สญูหายหรอืกระบวนการผดิกฎหมายใดๆ เพจการรับบรจิาคของเรารักษา ความปลอดภยัโดยใชร้ะบบ
Secure Sockets Layer (SSL) ซึ�งเป็นรปูแบบความปลอดภยัที�รักษาความเป็นสว่นตวัในการสื�อสารผา่นอนิ
เทอรเ์น็ต ถกูออกแบบเพื�อป้องกนั การดกัฟัง การตดิสนิบน หรอืการปลอมแปลงขอ้มลูมเีพยีงพนักงานที�ได ้
รับมอบหมาย เทา่นั�นที�สามารถเขา้ถงึขอ้มลูเกี�ยวกบัผูส้นับสนุนองคก์รและผูเ้ยี�ยมชมเว็บไซตเ์พื�อนําขอ้มลู
ไปพัฒนางานโดยพวกเขาไดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้ถงึขอ้มลูสว่นตวัของคณุ

ตดิตอ่เรา
เรายนิดรัีบคําถาม คําแนะนํา หรอื
คํารอ้งขอเกี�ยวกบัแถลงการณค์วามเป็นสว่นตวันี�และการประมวลขอ้มลูบคุคลของเรา การเปลี�ยนแปลง
นโยบายในอนาคต หากมกีารการเปลี�ยนแปลงใดๆ ในแถลงการณค์วาม เป็นสว่นตวันี� เราจะประกาศบนเว็บ
ไซตข์องเรา

นโยบายคกุกี�ของเรา
เราอยากใหค้ณุมปีระสบการณท์ี�ดใีนการทอ่งเว็บไซตข์องเรา เพื�อที�จะยกระดบัประสบการณ ์และจัดเกบ็
ขอ้มลูเกี�ยวกบัการใชง้านของคณุในเว็บไซตข์องเรา เราจงึใส ่“คกุกี�” ลงในคอมพวิเตอรข์องคณุ

คกุกี�เป็นไฟลข์อ้ความที�ประกอบดว้ยขอ้มลูขนาดเล็กซึ�งจะถกูจัดเกบ็ลงในอปุกรณข์องคณุ เมื�อคณุเขา้มา
เยี�ยมชมเว็บไซต ์แลว้คกุกี�จะถกูสง่กลบัไปยงัเว็บไซตต์น้
กําเนดิในแตล่ะครั �งของการเขา้เยี�ยมชมหรอืไปยงัเว็บไซตอ์ื�นๆ ที�รูจั้กกบัคกุกี�เหลา่นั�น
* คกุกี�อนุญาตใหร้ะบบของเราจดจําอปุกรณข์องผูใ้ชแ้ละจัดเกบ็การตั �งคา่ลว่งหนา้ใดๆไดใ้นทนัที
* ทนัททีี�ผูใ้ชเ้ขา้สูแ่พลตฟอรม์ คกุกี�จะถกูสง่ไปยงัฮารด์ดสิกใ์นคอมพวิเตอรข์องผูใ้ช ้สาเหตทุี�ตอ้งสง่คกุกี�
เพราะ :
* อนุญาตใหเ้ว็บไซตจ์ดจําอปุกรณข์องผูใ้ชแ้ละจะแนะนําเนื�อหาที�ผูใ้ชส้นใจ
* ชว่ยในการปรับปรงุเว็บไซตข์องเรา
* เสนอบรกิารที�ตรงกบัความตอ้งการของคณุไดด้กีวา่เดมิ
* ทําใหเ้ราสามารถจดจําอปุกรณข์องคณุ เมื�อคณุกลบัเขา้มาในเว็บไซตเ์ราอกีครั �ง
* เกบ็ขอ้มลูเกี�ยวกบักจิกรรมที�คณุชอบในเว็บไซต ์ดงันั�นจงึทําใหเ้ราทําเว็บไซตไ์ดต้รงกบั ความตอ้งการ
เฉพาะของคณุ อาทเิชน่ โฆษณาที�ตรงกบัความสนใจของคณุและเพิ�มอตัรา ความสามารถในการตอบสนอง
ขอ้มลูที�คณุตอ้งการ เพื�อใชง้านเว็บไซตข์องเรา คณุยอมรับ วา่เราสามารถที�จะใสป่ระเภทของชดุคกุกี�ทาง
ดา้นลา่งนี�ในอปุกรณข์องคณุ และใชข้อ้มลูเหลา่นั�นไดโ้ดยเป็นไปตามนโยบายนี� ยกเวน้วา่คณุไดต้ั �งคา่เพื�อที�



จะปฏเิสธคกุกี�เหลา่นี�ใน บราวเซอรข์องคอมพวิเตอร ์คณุสามารถหาขอ้มลูเพิ�มเตมิเกี�ยวกบัคกุกี�ไดท้ี�
www.allaboutcookies.org และ www.youronlinechoices.eu สําหรับวดิโีอคกุกี�ดทูี�
https://youtu.be/TBR-XtUVq7E

ประเภทของคกุกี�
คกุกี�มสีองประเภทใหญ่ๆ  คอื คกุกี�บคุคลที�หนึ�ง (first party Cookies) และคกุกี�บคุคลที� สาม (third party
Cookies) :
* คกุกี�บคุคลที�หนึ�ง เป็นคกุกี�ที�เจา้ของเว็บไซตส์ง่ไปยงัคอมพวิเตอรข์องคณุโดยตรง และมกัถกูใชเ้พื�อจด
จําคอมพวิเตอรข์องคณุเมื�อคณุเขา้ไปเยี�ยมชมเว็บไซตนั์�นอกีครั �ง และจด
จําความชอบของคณุเมื�อคณุทอ่งเว็บไซตนั์�น ปกตแิลว้นี�คอืคกุกี�ที�เป็นของเราเอง
* คกุกี�บคุคลที�สาม ซึ�งถกูใชโ้ดยผูใ้หบ้รกิาร (Service provider) ในนามของเจา้ของเว็บไซต ์ผูใ้หบ้รกิาร
สามารถใชค้กุกี�เหลา่นี�เพื�อจดจําคอมพวิเตอรข์องคณุ เมื�อคณุเขา้ไซตอ์ื�นๆ คกุกี�บคุคลที�สามมกัจะใชโ้ดย
ทั�วไปเพื�อการวเิคราะหเ์ว็บไซต ์หรอืเพื�อการโฆษณา การใชง้านคกุกี�ตารางนี�อธบิายคกุกี�ที�อาจถกูจัดเกบ็ลง
ในอปุกรณข์องคณุ ขณะที�คณุใชเ้ว็บไซตน์ี�

https://www.allaboutcookies.org/
https://www.youronlinechoices.eu/
https://youtu.be/TBR-XtUVq7E

