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นโยบายความเป็นส่วนตัว-ประเทศไทย  

1. วัตถุประสงค์ของนโยบายความเป็นส่วนตัว   

1.1 นโยบายความเป็นสว่นตวันี ้("นโยบายความเป็นส่วนตัว”) จดัท าโดย บริษัท อีเลคโทรลกัซ์ ประเทศไทย จ ากดั และบริษัทท่ีเก่ียวข้อง

กนั ( แยกกนัหรือรวมกนั หมายถึง “อีเลคโทรลักซ์” “เรา” “ของเรา” หรือ “พวกเรา”) นโยบายความเป็นส่วนตวันีใ้ช้กบับรรดาสินค้า 

บริการ และ/หรือ เวป็ไซต์ทัง้หลาย ท่ีจดัท าโดยอีเลคโทรลกัซ์  

1.2 อีเลคโทรลกัซ์ตกลงท่ีจะคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน  ทัง้นีน้โยบายความเป็นส่วนตัวนีอ้ธิบายว่าเรา 
รวบรวม ใช้ เปิดเผยและ/หรือด าเนินการอย่างไรกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านควรอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวนี ้ร่วมกับ 
ข้อก าหนดและเง่ือนไขของอีเลคโทรลกัซ์  (Electrolux Terms and Conditions) 

1.3 อีเลคโทรลกัซ์สงวนสิทธิในการแก้ไขนโยบายความเป็นสว่นตวัเป็นครัง้คราว เราจะแจ้งให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆตอ่นโยบาย

ความเป็นส่วนตัวโดยประกาศปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวบนโครงข่ายของเรา ท่ี https://www.electrolux.co.th/data-

protection-policy/ โปรดตรวจสอบโครงข่าย หรือ ส่งค าขอ ผ่านทางอีเมล์ ถึง customercarethai@electrolux.com หากท่าน

ต้องการรับข้อมลูการปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตวั   โครงขา่ยของเรา คือเวปไซต์ และออนไลน์แอพพลิเคชัน่ทัง้หลายของเรา การ

สืบค้นบนโครงขา่ยของเรา หรือการใช้สินค้า ถือได้วา่ท่านได้ยอมรับและตกลงกบัการปรับปรุงนโยบายความเป็นสว่นตวัแล้ว   

 

2. ข้อมูลประเภทใดบ้างที่เรารวบรวม 

2.1 โดยทัว่ไป เรารวบรวม ใช้ เปิดเผย ด าเนินการ และ/หรือ รักษา ข้อมลูส่วนบคุคล รวมถึง ช่ือของท่าน ท่ีอยู่ (รวมถึง ท่ีอยู่อีเมล์) และ 

ข้อมลูการติดต่อ (อาจรวมถึง บ้าน ท่ีท างาน และ หมายเลขโทรศพัท์มือถือ) ในกรณีท่ีมีความเป็นไปได้ว่าสินค้าเฉพาะอย่าง หรือ

บริการมีความเก่ียวข้องกนั เราอาจจะรวบรวมข้อมลูสว่นบคุคลของท่านท่ีเก่ียวข้องกบัสินค้าเฉพาะอย่าง บริการ หรือ การรับประกนั

การซอ่มแซม  ประเภทของข้อมลูสว่นบคุคลท่ีเราอาจรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือ ด าเนินการ เป็นสว่นหนึ่งของการปฎิบติังานตาม

ปรกติหรือ แนวทางปรกติทัว่ไปของธุรกิจ และขึน้อยู่กบัลกัษณะในการสื่อสารของแต่ละบคุคล และสถาณการณ์ท่ีเก่ียวข้องแต่ละ

ครัง้ รวมไปถึง 

• ช่ือจริง เลขท่ีบตัรประจ าตวัประชาชน หมายเลขโทรศพัท์มือถือ/ หมายเลขโทรศพัท์บ้าน ท่ีอยู่อีเมล์ส่วนตวั และ/หรือ ท่ีพกั

อาศยัปัจจบุนั 

• ข้อมลูทางการเงิน เช่น เลขท่ีบญัชีธนาคาร และ/หรือ ข้อมลูบตัรเครดิต 

• รูปถ่าย ภาพวีดีโอ หรือ การบนัทึกเสียงสว่นบคุคล 

• อาย ุหรือ วนัเกิด 

• ความพงึพอใจในสินค้ารายบคุคล  

• ข้อมูลจ าเป็นในการจดัส่งสินค้า ซ่อมแซม และบ ารุงรักษาสินค้าและบริการ หรือการตอบแบบสอบถาม  ท่ีบุคคลอาจได้ซือ้

สินค้า/พร้อมกบัตอบแบบสอบถามนัน้ 

• ข้อมลูท่ีเก่ียวกบับคุคลท่ีให้แก่ อีเลคโทรลกัซ์ ผ่านทางเวปไซต์ของอีเลคโทรลกัซ์โดยตรง หรือผ่านทางการใช้เวปไซต์ของอีเลค

โทรลกัซ์โดยอ้อม หรือ โดยบคุคลอื่นของอีเลคโทรลกัซ์ หรือ โดยประการอื่น  

• ข้อมลูท่ีให้แก่ อีเลคโทรลกัซ์ ผา่นช่องทางการให้บริการลกูค้าของอีเลคโทรลกัซ์ การส ารวจ การพบปะกบัตวัแทนของอีเลคโทร

ลกัซ์เป็นครัง้คราว 

• ข้อมลู จาก การเข้าถึง หรือ ใช้ สถานท่ี สิ่งอ านวยความสะดวก และ/หรือ แหลง่ท่ีมาของ อีเลคโทรลกัซ์ 

http://www.electrolux.com.sg/global-pages/page-footer-menu/top/terms--conditions/
http://www.electrolux.com.sg/global-pages/page-footer-menu/top/terms--conditions/
http://www.electrolux.com.sg/global-pages/page-footer-menu/top/terms--conditions/
http://www.electrolux.com.sg/global-pages/page-footer-menu/top/terms--conditions/
http://www.electrolux.com.sg/global-pages/page-footer-menu/top/terms--conditions/
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• คกุกี ้(Cookies) พิกเซลแทค (pixel tags) เวปบีคอนส์ ( web beacons) หมายเลขประจ าเคร่ืองคอมพิวเตอร์  (IP addresses) 

และ การเก็บรวบรวมข้อมลูบง่ชี ้(navigational data) 

2.2 ข้อมลูท่ีเราได้รวบรวมจากท่านเมื่อท่านได้ติดต่อสื่อสารกบัเราออนไลน์ ขึน้อยู่งานท่ีท่านท าทัง้หมด บนโครงข่าย สินค้าหรือบริการท่ีท่าน

ได้รับจากเราและ/หรือ การติดตอ่สื่อสารของท่านกบัเรา เป็นครัง้คราวนัน้ ท่านอาจท าได้โดยไมเ่ปิดเผยช่ือหรือโดยใช้นามแฝง 

 2.3 ท่านไม่มีข้อผกูมดัในการให้ข้อมลูส่วนบคุคลใดๆ ตามค าขอของเรา อย่างไรก็ตาม หากท่านเลือกท่ีจะไม่ให้ข้อมลูจ าเพาะส่วนบคุคล เรา

อาจไมส่ามารถด าเนินการตามค าขอของท่าน และ/หรือจดัหาสินค้าหรือบริการนัน้ให้แก่ท่านได้ ขึน้อยู่กบัความสามารถในการรวบรวม ใช้ 

เปิดเผย หรือ ด าเนินการ หรือ ความต้องการข้อมลูส่วนบคุคลของท่าน ทัง้นีเ้ราอาจไม่สามารถตอบค าถามหรือให้ค าชีแ้นะโดยปราศจาก

ข้อมลูสว่นบคุคลของท่าน  

(ก)  การสืบค้นบนโครงขา่ย และ การใช้สินค้า  

2.4 เมื่อท่านเย่ียมชมและสืบค้นบนโครงข่ายของเรา หรือ ใช้สินค้าของเรา เรารวบรวมข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการการเก็บสถิติและการ

บ ารุงรักษาซึง่ท าให้เราสามารถประเมินผลการปฎิบติัการบนโครงขา่ยของเราหรือสินค้าได้ ข้อมลูทัว่ไปนัน้รวมไปถึง  

• จ านวนผู้ เข้าชมโครงขา่ยของเรา หรือใช้สินค้าของเรา และจ านวนครัง้ท่ีเวปเพจถกูเรียกชม  

• วนัท่ี เวลา และ ช่วงระยะเวลาท่ีเย่ียมชม และ  

• เส้นทางน าเข้าสูโ่ครงขา่ยของเรา   

ข้อมลูเหลา่นัน้จะไมร่ะบตุวัตนของท่าน และ เราจะไมร่วมข้อมลูนัน้เข้ากบัข้อมลูใดๆ ท่ีเราจะระบตุวัตนของท่านได้   

(ข)  การขอใช้สินค้าหรือบริการ การขอข้อมลูออนไลน์  หรือ ใช้ช่องทาง “ติดตอ่เรา” 

2.5 เมื่อท่านติดตอ่สื่อสารกบัเรา เราจ าต้องใช้ข้อมลูส่วนตวัของท่านตามสมควร เพื่อท่ีจะติดต่อสื่อสารกบัท่านตามค าขอหรือกิจกรรมของ

ท่าน เราจ าเป็นต้องได้รับข้อมลูสว่นบคุคลจากท่านเพื่อให้การติดตอ่สื่อสารนัน้เป็นผลส าเร็จ เช่น การใช้แอพพลิเคชัน่ของท่าน ส าหรับ

สินค้าหรือข้อมลูบริการ และ/หรือ การลงทะเบียนสินค้าหรือบริการของเรา ซึ่งท่านได้รับ หรือ ก าลงัได้รับจากเรา (“การลงทะเบียน

สนิค้า”) เมื่อขัน้ตอนการลงทะเบียนสินค้า หรือ ค าขอส าหรับสินค้าอื่น หรือ ข้อมลูการบริการ เป็นผลส าเร็จ หรือ เมื่อใช้ช่องทาง ติดต่อ

เรา บน โครงขา่ยของเรา ท่าน อาจต้องกรอกแบบค าขอออนไลน์ บนโครงขา่ยของเราให้ส าเร็จ แบบค าขอออนไลน์จะสอบถามท่านถึง

ข้อมลูส่วนบคุคล และ เราจะ/อาจจะ รวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือ ด าเนินการต่อข้อมลูส่วนบคุคลเหล่านัน้ เพื่อวตัถุประสงค์ เดียว 

หรือ หลายวตัถปุระสงค์ (ตามระบดุ้านล่าง) และ/หรือ วตัถปุระสงค์อย่างอื่นท่ีได้ระบไุว้ในค าขอทางออนไลน์นัน้ ท่านมีสิทธิเลือกว่าจะ

ให้ข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่ อย่างไรก็ตาม หากเราไม่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลท่ีเราต้องใช้นัน้ หมายความว่า เราอาจไม่สามารถ

ด าเนินการตามค าของท่านหรือ รายการท่ีเป็นปัญหาได้  

(ค)  อีเมล์  

2.6 ท่านสามารถอีเมล์ติดตอ่เราผ่านการเช่ือมโยงบนโครงขา่ยนี ้ทัง้นี ้ท่านสามารถเลือกได้วา่ท่านจะให้ข้อมลูส่วนบคุคลนอกจากช่ือและท่ี

อยู่อีเมล์ของท่านหรือไม ่ 

(ง)  ข้อมลูสว่นบคุคลของเดก็   

2.7 โครงข่ายไม่ได้มุ่งหมาย ให้ใช้กบัผู้อายตุ ่ากว่า18 ปี เราไม่ได้ด าเนินการหรือเจตนาด าเนินการ จดัจ าหน่ายหรือ จดัส่งสิ่งของใดๆให้กบั

บคุคลท่ีอายุต ่ากว่า18ปี ผ่านทางโครงข่ายของเราโดยตรง หากท่านอายุต ่ากว่า 18 ปี ท่านควรใช้หรือเข้าสู่โครงข่ายนีก้บัพ่อแม่หรือ

ผู้ปกครองของท่านเท่านัน้ และ ท่านไมค่วรให้ข้อมลูสว่นบคุคลใดๆ กบัเรา การให้ข้อมลูสว่นบคุคลใดๆกบัเรานัน้ เป็นการยืนยนัวา่ท่าน

อาย ุ18 ปีขึน้ไป และยอมรับข้อก าหนดท่ีระบไุว้ในนโยบายความเป็นสว่นตวั    

 

3. เรารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร  

3.1 อีเลคโทรลกัซ์รวบรวมข้อมลูสว่นบคุคลในหลายวิธี รวมถึงแตไ่มจ่ ากดักรณีตอ่ไปนี ้ 
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• เมื่อท่านขอข้อมลูท่ีเก่ียวสินค้าทีท่านสนใจ สอบถามข้อสงสยัอื่น หรือ ค าสัง่ซือ้สินค้าหรือบริการของเรา  

• เมื่อท่านติดต่อกบัเรา เช่นผ่านทางศนูย์บริการข้อมลูลกูค้าของเรา หรือ เจ้าหน้าท่ีเทคนิค ขณะเข้าสู่โครงข่าย หรือเมื่อท่านเข้าสู่

ระบบและใช้โครงขา่ย หรือใช้บริการออนไลน์หรือบริการโทรศพัท์ของเรา  

• เมื่อท่านซือ้หรือ ลงทะเบียนการรับประกนั ส าหรับสินค้าของอีเลคโทรลกัซ์ และ/หรือบริการของอีเลคโทรลกัซ์  

• เมื่อท่านเข้าร่วมงาน การแขง่ขนั หรือเข้าร่วม โปรโมชัน่ หรือ กิจกรรมท่ีเราจดัขึน้  

• เมื่อท่านลงทะเบียนการซือ้สินค้า ท่านสามารถได้รับสิทธิประโยชน์ทัง้หมด ท่ีท่านมีสิทธิได้รับเมื่อซือ้สินค้า  

• เมื่อท่านเข้าสู่เวปไซต์ของเราโดยใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (เช่น เมื่อท่านลงช่ือเพื่อรับจดหมายข่าว) เมื่อท่านให้ข้อมูลทาง

โทรสาร หรือทางโทรศพัท์ หรือเอกสาร เช่น การลงทะเบียนแบบรับประกนัสินค้า  

• เมื่อท่านลงทะเบียนเป็นสมาชิกของกลุม่รอยลัตี ้(loyalty clubs) ของเรา หรือโปรแกรมสมาชิก    

• เมื่อท่านได้ให้ข้อเสนอแนะในสินค้าหรือบริการของเรา หรือ เมื่อท่านกรอกแบบค าขอสัง่ซือ้ แบบสอบถามหรือแบบส ารวจใดๆ 

หรือเข้าร่วมการแขง่ขนั  

• เมื่อท่านมีสว่นร่วมกบัเราผา่นโซเชียล มีเดีย เช่น โพสต์ข้อความบนหน้าเฟสบุ๊คของเรา 

• จากบคุคลท่ีสาม เช่น บริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั ผู้ รับจ้าง และตวัแทน  

• จากแหลง่ข้อมลูท่ีสามารถเข้าถึงได้โดยสาธารณะ  

• จากการบนัทึกท่ีเก่ียวข้องกบัการใช้ บริการ และซอ่มแซม่สินค้าของอิเลคโทรลกัซ์  

• เมื่อท่านได้ข้อมลูสว่นบคุคลของท่านกบัเรา  

• จากโครงขา่ยอื่นๆของเรา  

3.2 ข้อมลูใดๆ ท่ีไมส่ามารถระบตุวัตนของท่าน เช่น จ านวนผู้ใช้งานทีเข้าชมโครงขา่ยท่ีรวบรวมจากโค๊ดฝังตวั (code embedded) บนหน้า

เพจของโครงขา่ย ท่านไมส่ามารถปิดโค๊ดบนเพจเหลา่นี ้ 

3.3 ข้อมลูอื่นๆ เช่น ประเภทการสืบค้น ซึ่งรวมถึง “คกุกี”้  คกุกีเ้ป็นส่วนหนึ่งของข้อมลูท่ี เวปไซต์สามารถโอนถ่ายข้อมลูไปยงั ฮาร์ดไดร์ฟ 

(hard drive)ของคอมพิวเตอร์แตล่ะบคุคล เพือ่เก็บบนัทึก คกุกีท้ าให้การใช้โครงขา่ยง่ายขึน้ โดยการรักษาข้อมลูท่ีท่านเลือกบนเวปไซต์

โดยเฉพาะ ท าให้ท่านสามารถได้รับบริการท่ีเราเสนอให้ท่านโดยสมบรูณ์ การใช้คกุกีเ้ป็นมาตรฐานในอตุสาหกรรมท่ีเวปไซต์ส่วนใหญ่

ใช้เป็นส าคญั โปรแกรมช่วยสืบค้นส่วนใหญ่ก าหนดให้ยอมรับคกุกี ้หากท่านไมต้่องการรับคกุกี ้ท่านสามารถท่ีจะปรับเปลี่ยนโปรแกรม

สืบค้นของท่านให้ไมม่ีคกุกี ้หรือ เตือนท่านเมื่อท่านก าลงัใช้คกุกี ้ 

3.4 เราอาจใช้คกุกีเ้พื่อระบตุวัตนของท่านจากผู้ ใช้อื่นบนโครงข่าย ตามท่ีกล่าวข้างต้น คกุกี ้เป็นไฟล์ขนาดเล็กของจดหมาย ตวัเลข ท่ีเรา

เก็บรักษา จากการสืบค้นของท่านหรือบนฮาร์ดไดร์ฟคอมพิวเตอร์หรืออปุกรณ์ของท่าน ท่านสามารถปิดหรือท าให้คกุกีใ้ช้งานไมไ่ด้จาก

การตัง้ค่าการสืบค้น เราใช้คุกกีจ้ากการเข้าระบบเพื่อท่ีจะจดจ าท่านเมื่อท่านเข้าสู่ระบบเพื่อสร้างประสบการณ์ท่ีไร้รอยต่อ เราใช้ 

เซสชั่น คุกกี ้(session cookies)เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของท่าน หน้าต่อหน้า และ เพื่อเก็บรักษาข้อมูลท่ีท่านเลือกป้อนเข้าสู่

ระบบ ดงันัน้ ระบบจะไม่ถามค าถามเดิมกบัท่านอีกครัง้  โครงข่ายใช้ Google Analytics ซึ่งเป็นหนึ่งในตวัเก็บสถิติการใช้เวปไซต์ท่ีใช้

กนัอย่างแพร่หลายและเช่ือถือได้เพื่อช่วยให้เราเข้าใจวา่ท่านใช้โครงขา่ยของเราอย่างไรและ วิธีการท่ีท่านจะได้รับประสบการณ์ท่ีดีขึน้ 

คกุกีเ้หล่านีอ้าจติดตามท่าน เช่น ท่านใช้เวลาเท่าใดบนโครงข่าย และ เพจท่ีท่านเข้าเย่ียมชม ซึ่งท าให้เราสามารถน าเสนอเนือ้หาได้

อย่างต่อเน่ือง ตลอดการใช้โครงข่ายท่านก าลงัยอมรับท่ีจะใช้คกุกีบ้นโครงข่ายตามท่ีกล่าวมาข้างต้น อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าเรา

ไม่สามารถควบคุมการใช้คุกกีจ้ากบุคคลภายนอกได้ ข้อมูลเพิมเติมส าหรับประเภทของคุกกีแ้ละคุกกีท้ างานอย่างไรเข้าไปท่ี  

www.allaboutcookies.org     

3.5 เราอาจใช้ แฟลช คกุกี ้(flash cookies) ”แฟลชคกุกี”้ (เรียกอีกช่ือหนึ่งวา่ Local Shared Objects หรือ “แอลเอสโอเอส” ) คือไฟล์ข้อมลู

เหมือนกับ คุกกี ้แต่มนัสามารถเก็บรักษาข้อมูลซบัซ้อนได้  แฟลชคุกกี ้ถูกใช้ในการตัง้ค่าการจดจ า ความพึงพอใจ และการใช้งาน 
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โดยเฉพาะส าหรับวิดีโอ เกมส์ในรูปแบบตอบโต้ได้ (interactive gaming) และบริการท่ีคล้ายกนัอื่นๆ เราอาจใช้ เวป บีคอนส์ (web 

beacons) เวป บี คอนส์ คือ ภาพขนาดเล็กท่ีเขียนบนเวปเพจ หรือ อีเมล์ท่ีสามารถใช้เป็นท่ีเก็บบนัทึกหน้าและ โฆษณาท่ีผู้ ใช้งานได้

กดใช้งาน หรือ ติดตามการแสดงผลของอีเมล์ท่ีเป็นโฆษณาทางการตลาด เราอาจใช้ แอนะลิติกส์ แท็กส์ (analytics tags) หากเราใช้ 

แอนะลิติกส์ แท็กส์จะถกูใช้เพื่อวิเคราะห์ว่า อะไรคือสิ่งท่ีลกูค้าชอบท่ีจะท าและประสิทธิผลของข้อมลูและโฆษณาของเรา แอนะลิติกส์

สามารถช่วยให้เราตอบสนองความต้องการจากประสบการณ์การสืบค้นหรือซือ้ของของลกูค้า เราอาจใช้ข้อมลูท่ีรวบรวบโดย แอนะลิ

ติกส์ แท็กส์ หรือ ติดตามความเช่ือมโยงเก่ียวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในโดยมีวตัถุประสงค์ เราอาจรวมข้อมลูส่วนบุคคลท่ี

ท่านให้ไว้แก่เรากบัข้อมลูสว่นบคุคลอื่นๆของท่าน (เช่น ประวติัการซือ้สินค้า และ ข้อมลูทางสถิติ โดยมีวตัถปุระสงค์   

3.6 โครงขา่ย อาจรวมถึงการเช่ือมโยงหลายมิติ ซึง่ท าให้คณุเข้าถึงหลายเวปไซต์ และ ออนไลน์แอพลิเคชัน่ ซึง่จดัท าโดยอีเลคโทรลกัซ์ หรือ 

บริษัทท่ีเก่ียวข้องของเรา เวปไซต์อื่นๆ หรือออนไลน์แอพพลิเคชั่นของอีเลคโทรลกัซ์ เหล่านี  ้เป็นไปตาม นโยบายความเป็นส่วนตวั

โดยเฉพาะ และ หากไม่มีนโยบายความเป็นส่วนตวัโดยเฉพาะ จะบงัคบัตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี ้  หากโครงข่ายรวมการ

เช่ือมโยงหลายมิติไปยงัเวปไซต์ภายนอกอื่นท่ีไม่ได้จดัท าขึน้โดย อีเลคโทรลกัซ์ เราแนะน าให้ ท่านอ่านนโยบาย และ ข้อก าหนดความ

ปลอดภัยท่ีเก่ียวข้องกบัโครงข่ายเหล่านัน้เพื่อเข้าใจ ว่าองค์กรเหล่านัน้จะปฎิบติัต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร โดยเราจะไม่

รับผิดชอบตอ่เนือ้หาหรือนโยบายในทางปฎิบติัของโครงขา่ยภายนอกเหลา่นัน้  

 

4.  วัตถุประสงค์ส าหรับการรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ ด าเนินการข้อมูลส่วนบุคคล 

4.1 อีเลคโทรลกัซ์ จะ/อาจจะ รวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือ ด าเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวตัถุประสงค์เดียวหรือหลาย

วตัถปุระสงค์ดงันี ้ 

(ก) ดแูล อ านวยความสะดวก ด าเนินการ และ/หรือ จดัการกบั เร่ืองใดๆ ท่ีเก่ียวกบัการใช้งานของท่านหรือการเข้าโครงข่าย รวมไป

ถึงการระบุตวัตนของท่านเพื่อเข้ารหัส เข้าสู่ระบบโครงข่าย และ บริการออนไลน์ท่ีเราหรือตวัแทนของเราได้ให้ไว้ โดยไม่มี

ข้อจ ากดัท่ีกลา่วมาข้างต้น หากท่าน 

(i) เข้าถึง หรือ ลงช่ือเข้าสูร่ะบบโครงข่าย โดยรับรองการเข้าระบบด้วยโครงขา่ยโซเชียล เน็ตเวิร์ค หรือ  

(ii) ใช้ ฟีเจอร์ ของโครงข่ายโซเชียลเน็ตเวิร์ค เช่น วิจิท (widgets) ปลัก๊อิน (plug-ins) และ ตวัค้นหาการสง่ข้อความเตือน 

(browser push notification) ท่ีท าขึน้ใช้งานได้บนโครงขา่ยของเรา  

มนัอาจสง่ผลให้ข้อมลูหรือ ข้อมลูสว่นบคุคลของท่านถกูรวบรวมหรือใช้ร่วมกนัระหวา่งเราและบคุคลภายนอก เช่น หากท่านใช้ 

ฟีเจอร์ เฟสบุ๊ค “ไลค์ (Like)” เฟสบุ๊คอาจจะลงทะเบียนข้อเท็จจริง วา่ท่าน “ไลค์ (Like)” สินค้า และ อาจโพสข้อมลูเหลา่นัน้บน 

เฟสบุ๊ค (โครงข่ายโซเชียลเน็ตเวิร์ค หมายถึง การเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ต หรือ ดิจิตอลแพลตฟอร์ม ท่ีเป็นของบคุคลภายนอก

หรือท าขึน้โดยบุคคลภายนอกนัน้ได้ ถูกใช้โดยคนท่ีสร้างโซเชียลเน็ตเวิร์ค หรือ มีความสัมพันธ์บนโซเชียล หรือ การ

ติดต่อสื่อสาร กบั คนอื่นๆ เช่น  รวมถึง เฟสบุ๊ค อินสตราแกรม ทวิตเตอร์) การด าเนินการของท่านตาม (i) หรือ (ii) ข้างต้น ได้

ยินยอมให้มีการรวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคลของท่าน  

(ข) ตรวจสอบ  ท างาน และ /หรือ ติดตามการใช้งานโครงข่ายของท่าน เพื่อท่ีจะ ให้ท่านได้รับประสบการณ์ท่ีไร้รอยต่อ อ านวย

ความสะดวก หรือ ดแูลการใช้งานโครงขา่ย และ/หรือ ช่วยให้เราท าให้ท่านได้รับประสบการณ์ท่ีดีขึน้ในการใช้งานโครงขา่ย  

(ค)  การเข้าถึง และด าเนินการตามค าขอของท่าน ในการซือ้ และ/หรือ การสมคัรสมาชิก ในสินค้าหรือบริการของเรา  

(ง)  การช าระเงิน คา่สินค้าและบริการของเรา (รวมถึงแตไ่มจ่ ากดั งานซอ่มแซมและบ ารุงรักษาสินค้าหลงัการขาย)    

(จ) การลงทะเบียนท่านเป็นลกูค้าของอีเลคโทรลกัซ์ และ/หรือ ดแูล ด าเนินการและ/หรือ ดแูล ด้านบญัชีท่ีท่านเปิดใช้กบัเรา ไมว่่า

จะเป็นบญัชีสมาชิกหรือ บญัชีอื่น รวมไปถึงอ านวยความสะดวกในการติดตอ่หรือกิจกรรมของท่านบนโครงขา่ย หรือการติดต่อ 

หรือกิจกรรมของท่านกบัเรา หรือ การลงทะเบียนรับประกนัสินค้าหรือบริการท่ีท่านได้รับ ซือ้ และใช้สินค้าของอีเลคโทรลกัซ์ 
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)ฉ (  การดแูล อ านวยความสะดวก ด าเนินการ และ /หรือ จดัการ ความสมัพนัธ์ท่านกบัเรา การติดตอ่ใดๆ หรือ กิจกรรม ท่ีด าเนินบน

โครงขา่ย หรือ ร้านค้าปลีก ของเรา รวมถึงการด าเนินการแอพพลิเคชัน่ของท่าน การสัง่ซือ้ การช าระเงิน รายการท่ีใช้งาน และ

การจดัสินค้าและ/ หรือ บริการตามค าขอของท่าน  เว้นแตข้่อจ ากดัทัว่ไปข้างต้น หากท่านท ารายการสัง่ซือ้เพื่อจะจดัสง่สินค้าให้

ผู้รับซึ่งเป็นบคุคลภายนอก ท่านยินยอมให้เราเปิดเผยข้อมลูส่วนบคุคลท่ีระบตุวัตนของท่าน ให้กบัผู้รับท่ีเป็นบคุคลภายนอก

นัน้ ๖  (ได้แก่ รวมไปถึงช่ือของท่าน)  ท่านยังตกลงและยอมรับว่า การจัดส่งตามรายการซือ้ของท่าน จะเก่ียวข้องกับการ

เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อให้การจดัส่งตรงกบัช่ือและข้อมูลการติดต่อของท่าน ท่ีแสดงไว้ท่ีหน้ากล่องพสัดุ ซอง

จดหมาย หรือ เอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัสง่ แล้วแตก่รณี ท่ีสามารถมองเห็นได้โดยบคุคลภายนอกท่ีเห็นพสัด ุซองจดหมาย

หรือเอกสารท่ีเก่ียวข้องนัน้   

(ช)  การด าเนินการตามค าสัง่ของท่าน หรือ ตอบข้อสงสยัใดๆ ของท่าน (หรือแสดงให้เห็นว่ามาจาก) ท่าน หรือ ตวัแทนของท่าน 

รวมถึง การตอบข้อร้องเรียนหรือแบบสอบถามการบริการลกูค้าของท่าน หรือ ตอบค าถามในการติดตอ่สื่อสารระหวา่งท่านกับ

เรา  

(ซ)  การติดต่อ หรือสื่อสารกับท่าน ผ่านโทรศัพท์ หรือ voice call การส่งข้อความ และ/หรือ การส่งโทรสาร อีเมล์ และ/หรือ 

จดหมาย เพื่อ ดแูล และ /หรือ จดัการการใช้งานบนโครงข่าย การเป็นสมาชิก และ/หรือ บญัชีของท่าน ความสมัพนัธ์ระหว่าง

ท่านกบัเรา และรายการใดๆท่ีท่านด าเนินการกบัเรา  ท่านตกลงและยอมรับว่า การติดต่อสื่อสารกบัเรานัน้ สามารถท าได้โดย

การสง่หรือการตอบโต้จดหมาย เอกสาร หรือ การแจ้งให้ทราบ ซึง่จะเก่ียวข้องกบัการเปิดเผยข้อมลูส่วนบคุคลของท่าน อนัท า

ให้จดัสง่ ตรงกนักบั ด้านหน้าซองจดหมาย หรือ กลอ่งพสัด ุ 

 (ฌ)  การให้บริการท่านในฐานะเจ้าของบญัชี  ลกูค้า สมาชิกรอยลัตี ้หรือ โปรแกรมอื่นๆ ของเรา หรือ เมื่อท่านขอ ให้เรา จดัการหรือ

ด าเนินการให้ท่าน เข้าร่วมการแขง่ขนัการสร้างการตลาดด้วยเกมส์ (gamification) โซเชียล อีเวนท์ ท่ีเราจดัขึน้  

 (ญ) การแชร์ หรือ การเปิดเผย (ตามดลุพินิจของเรา) ค าแนะน า ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือ เนือ้หา (รวมถึง เสียง วีดีโอ หรือ 

อื่นๆ) (รวมเรียกว่า “ข้อเสนอแนะ”) ท่ีท่านได้ให้ผ่านทาง โซเชียล เน็ตเวิร์ค บนโครงข่าย ถึงเรา (รวมถึงท่ี ร้านค้าปลีก) กบั

ผู้ ใช้งานอื่นบนโครงข่าย หรือ สาธารณะ ส าหรับการเผยแพร่ และ/หรือ เพื่อการส่งเสริมการขาย ความเห็นทางการตลาด หรือ 

การจดัการแสดง ธุรกิจ สินค้า หรือบริการ ของอีเลคโทรลกัซ์ และ/หรือ เพื่อสอบถามลกูค้า และ/หรือเพื่อ น าเสนอข้อเสนอแนะ

ของท่านสู่สาธารณะ ซึ่งอาจเป็นประโยชน์ต่อประชาชน ในการตดัสินใจซือ้สินค้า หรือเพื่อเป็นข้อมลูสาธารณะ หรือ เพื่อการ

อื่น ทัง้นีร้วมถึงการท่ีเราเปิดเผยช่ือของท่านไปกบัข้อเสนอแนะของท่านด้วย เว้นแตข้่อจ ากดัทัว่ไปข้างต้น ทัง้นี ้เราอาจ/อาจจะ

เผยแพร่หรือ แชร์ ข้อเสนอแนะและช่ือของท่านใน แพลตฟอร์ม สื่อสาธารณะ เช่น หนังสือพิมพ์ อินเตอร์เน็ต ในรายงาน

ประจ าปีของเรา (รวมทัง้บริษัทในเครือของเรา) (ถ้ามี) และอื่นๆ และ/หรือ การรวมเป็นบริษัท ในส่วนการท าการตลาดของ

อีเลคโทรลกัซ์ สื่อ/วสัด ุทางการตลาด หรือ วีดีโอท่ีเก่ียวกบับริษัท ท่ีถกูเปิดเผยตอ่สาธารณะ ตามท่ีได้รับความยินยอมจากท่าน 

ท่านต้องไม่ให้ข้อเสนอแนะกับเราหากท่านไม่ต้องการให้ข้อเสนอแนะของท่านเปิดเผยต่อสาธารณะ หากท่านต้องการให้ 

ข้ อ เ สน อ แน ะ ท่ี ใ ห้ ไ ว้ กั บ เ ร า ไ ม่ เ ปิ ด เ ผ ย ต่ อ ส า ธ า รณะ  โ ป รดจั ด ส่ ง อี เ ม ล์ แ ย ก ถึ ง แ ผนกลู ก ค้ า ข อ ง เ ร า  ท่ี  

customercarethai@electrlux.com และ ใสห่วัข้ออีเมล์ของท่านโดยใช้ค าวา่ “เป็นความลบั” 

(ฎ) การเข้าใจในความสนใจ ความสมัพนัธ์ และ ความพงึพอใจของท่าน 

(ฏ) เพื่อให้เป็นไปตาม หรือบงัคบัตาม ข้อก าหนดและเง่ือนไขของสญัญา หรือความตกลง ท่ีเข้าท าสญัญาในนามของ อีเลคโทร

ลกัซ์ (และ/หรือ บริษัทในกลุม่) ซึง่ อีเลคโทรลกัซ์ (และ/หรือ บริษัทในกลุม่) ต้องผกูพนั หรือ มีหน้าท่ีต้องปฎิบติัตามตามสญัญา

หรือความตกลงนัน้   

(ฐ)  การระบตุวัตนของท่าน และช่วยท่าน ในการใช้สินค้า บริการ และ บริการด้านเวปไซต์  
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(ฑ)  เพื่อวตัถปุระสงค์ทางการตลาด ทัง้นี ้เราให้การโฆษณาทางการตลาด ข้อมลูสง่เสริมการขาย วตัถ ุและ/หรือเอกสารท่ีเก่ียวข้อง

กบัสินค้า การแข่งขนั บริการ และ/หรือ อีเวนท์ (รวมถึงองค์กรอื่นท่ีอีเลคโทรลกัซ์อาจร่วมท างานด้วย) อีเลคโทรลกัซ์ (รวมถึง 

บริษัทในเครือ/บริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั) หรือ บคุคลนอกองค์กร อาจ จ าหน่าย ท าการตลาด เสนอ จดัองค์กร ท่ีเก่ียวข้องกบัการ

ส่งเสริมการขาย ไม่ว่าสินค้า บริการ เหล่านัน้ และ/หรือ อีเวนท์ท่ีมีในปัจจุบนั หรือจัดขึน้ในอนาคตด้วยรูปแบบใดๆในการ

ติดต่อสื่อสาร รวมถึงแต่ไม่จ ากดัโดยการโทรผ่านอินเตอร์เน็ต (voice calls), การส่งข้อความ การส่งไปรษณีย์ โทรสาร การส่ง

ทางอิเล็กทรอนิกส์ ถึงท่ีอยู่อีเมล์ของท่าน การส่งข้อความเตือน หรือการเตือนรูปแบบอื่นท่ีอยู่ในแอพพลิ เคชัน่ หรือ ควบคุม

เทคโนโลยีอื่นๆ (เช่น  เทคโนโลยีช่วยหาพิกัด) ส าหรับแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือของเรา (“แอพ”) บน อุปกรณ์

โทรศพัท์มือถือหรือ เทคโนโลยีอย่างอื่นบน คอมพิวเตอร์ของท่าน โดยเป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคลท้องถ่ิน 

ท่านอาจคดัออก หรือ ถอนออกข้อมลูนี ้ในเวลาใดๆ โดยสง่อีเมล์ให้ เจ้าหน้าท่ีคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคลของเรา      

(ฒ) การด าเนินการสอบทานธุรกิจหรือ การคดักรองกิจกรรมอื่น (รวมถึงการตรวจสอบประวติั)  ตามกฎหมายหรือ กฎเกณฑ์บงัคบั 

(ไมว่า่ของประเทศไทยหรือตา่งประเทศ ท่ีปรับใช้กบัเรา หรือ บริษัทในเครือ/บริษัทในกลุม่ กฎเกณฑ์หรือแนวทางของหน่วยงาน

ของรัฐ (ไม่ว่าในประเทศไทยหรือต่างประเทศ) ท่ีเราก าหนดบงัคับใช้กับเรา หรือ บริษัทในเครือ/บริษัทในกลุ่ม  และ/หรือ 

กระบวนการบริการจัดการความเสี่ยงของเรา ตามท่ีกฎหมายอาจก าหนดไว้ (ไม่ว่าในประเทศไทยหรือต่างป ระเทศ) หรือ ท่ี

อีเลคโทรลกัซ์ได้ปรับใช้กบับริษัทในเครือ/บริษัทในกลุม่  

(ณ)  เพื่อป้องกนั หรือ สอบสวนการฉอัโกง การกระท าท่ีผิดกฎหมาย การละเว้น หรือ การประพฤติผิด ไม่ว่ามีความสงสยัในเร่ือง

ดงักลา่วหรือไม ่ จดัการกบัการมีสว่นได้เสีย หรือ ด าเนินการ และ/หรือ สอบสวน ค าร้องเรียน 

 (ด) เพื่อปฎิบติัตาม หรือ กระท าการใดท่ีถูกก าหนดให้ปฎิบติัตามกฎหมายท่ีใช้บงัคับ ค าสัง่ศาล ค าสัง่ของหน่วยงานของรัฐท่ี

ควบคุมกฎเกณฑ์ข้อก าหนด ตามเขตอ านาจศาลท่ีใช้บงัคบักบัเรา หรือ บริษัทในเครือ / บริษัทในกลุ่มของเรา รวมไปถึงการ

ประชุม การกระท าท่ีต้องเปิดเผยตามข้อก าหนดกฎหมาย ท่ีบริษัทในเครือ/บริษัทในกลุ่ม ต้องปฎิบัติตาม และ/หรือ 

วตัถุประสงค์ตามแนวทางท่ีออกโดยหน่วยงานท่ีควบคุม (ไม่ว่าในประเทศไทยหรือต่างประเทศ) ท่ี เราหรือ บริษัทในเครือ/ 

บริษัทในกลุม่ถกูมุง่หมายวา่จะต้องปฎิบติัตาม  

(ต) เพื่อปฎิบติัตาม หรือ กระท าการใดท่ีถกูก าหนดให้ปฎิบติัตาม ค าร้องขอ ตามค าสัง่ ของหน่วยงานของรัฐ (ไมว่า่ในประเทศไทย

หรือ ต่างประเทศ) หรือ เราอาจถูกก าหนดให้ปฎิบติัตาม หรือ ตอบสนองต่อค าร้องขอข้อมูล จาก ตวัแทนของรัฐ กระทรวง 

คณะกรรมการท่ีถูกจดัตัง้ขึน้ หรือหน่วยงานเดียวกนั (ไม่ว่าในประเทศไทยหรือต่างประเทศ) เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงัสยั หมายถึง 

เรา อาจ/จะ เปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ต่อหน่วยงานข้างต้น ตามท่ีหน่วยงานร้องขอ หรือ เป็นไปตามค าสั่งของ

หน่วยงานนัน้ๆ  

(ถ) ท าการวิจยั (รวมไปศึกษาวิจยัลกูค้า) ส ารวจทางการตลาด วิเคราะห์ และ/หรือ กิจกรรมการพฒันา (รวมถึงแต่ไม่จ ากัด การ

วิเคราะห์ข้อมลู ส ารวจ และ/หรือ การรวบรวมข้อมลูกลุ่มประชากร) เพื่อปรับปรุง การบริการหรือการอ านวยความสะดวกของ

เรา  หรือ พฒันาความเข้าใจกบัความสนใจ ความสมัพนัธ์ และความพงึพอใจของท่าน เพื่อท่ีจะท าให้การติดตอ่สื่อสารระหว่าง

ท่านกบัเราท่ีเช่ือมโยงและเก่ียวข้องกบัโครงขา่ยดีขึน้ หรือ เพื่อพฒันาสินค้าหรือบริการของเรา เว้นแตข้่อจ ากดัทัว่ไปข้างต้น เรา

อาจ/จะ ส่งการส ารวจหรือค าขอนีไ้ปยงัท่านเป็นการส่วนตวั หรือ ส ารวจโดยการสมัภาษณ์ทางโทรศพัท์ ทางอีเมล์ หรือทาง

จดหมาย  

(ท) รักษา ให้สิ่งอ านวยความสะดวก ช่วยเหลือ (ไมว่า่การกู้ คือความเสียหายหรือ ประการอื่น) ให้กบัข้อมลูสว่นบคุคลของท่าน ไม่

วา่จะในประเทศไทยหรือตา่งประเทศ  

(ธ)   อ านวยความสะดวก ด าเนินการ และ/หรือ ช่วยเหลือ การตรวจสอบภายนอก หรือ การตรวจสอบภายใน ของธุรกิจของอีเลค

โทรลกัซ์ หรือ บริษัทในเครือ/บริษัทท่ีเก่ียวข้อง  
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(น)  การท ารายงานท่ีเก่ียวกบัการติดต่อสมัพนัธ์กบัท่าน และ/หรือ การสร้างสถิติ และการศกึษาวิจยัการติดต่อสมัพนัธ์นัน้ เพื่อการ

รายงานภายใน และ/หรือ การจดัท ารายงาน และ/หรือ การเก็บบนัทึกเป็นส าคญั  

(บ)  การดแูลรักษา และ พฒันาระบบธุรกิจของเรา และ โครงสร้างพืน้ฐาน รวมไปถึงการทดสอบ และ การปรับปรุงให้ระบบเหล่านี ้

ทนัสมยั 

(ป) ด าเนินการ และ/หรือ อ านวยความสะดวกให้ รายการสินทรัพย์ทางธุรกิจ หรือ ศกัยภาพของรายการสินทรัพย์ทางธุรกิจ ซึ่ง 

รายการเหล่านัน้เก่ียวข้องกับ อีเลคโทรลกัซ์ ในฐานะ ผู้มีส่วนร่วม หรือ เก่ียวข้อง กบับริษัทท่ีเก่ียวข้องกนัหรือบริษัทในเครือ 

ของอีเลคโทรลกัซ์ โดยเฉพาะ หรือ ในฐานะ ผู้มีส่วนร่วม เก่ียวข้อง กบั อีเลคโทรลกัซ์ และ/หรือ บคุคลใดๆ นอกจากบริษัทท่ี

เก่ียวข้องกันหรือบริษัทในเครือ ของอีเลคโทรลักซ์ หรือ อาจมีบุคคลภายนอกองค์กรผู้มีส่วนร่วมกับการท ารายการนัน้ๆ  

“รายการสินทรัพย์ทางธุรกิจ” หมายถึง การซือ้ จ าหน่าย เช่า รวม ควบรวม หรือ การได้มาใดๆ   การจ าหน่ายจ่ายโอน หรือ 

การจดัหาเงินทนุ ขององค์กร หรือ บางสว่นขององค์กร หรือ ของสว่นใดๆของธุรกิจหรือสินทรัพย์ขององค์กร  

(ผ) ในการท าให้ข้อมลูส่วนบคุคลเป็นนิรนามนี ้ท่านตกลงว่า ข้อมลูส่วนบคุคลท่ีท าให้เป็นนิรนามนัน้ จะไม่เป็นข้อมลูส่วนตวัอีก

ตอ่ไป และ ข้อก าหนดของกฎหมายคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคลท้องถ่ินท่ีใช้บงัคบัจะไม่บงัคบัใช้กบัข้อมลูนิรนามนัน้ๆ   

(ฝ)  การรายงานของ อีเลคโทรลกัซ์ บริษัทในกรุ๊ปของอีเลคโทรลกัซ์ หรือ บริษัทแม ่เพื่อวตัถปุระสงค์ รวมถึงแตไ่มจ่ ากดั ถึงรายงาน

การด าเนินธุรกิจของอีเลคโทรลกัซ์ (บริษัทในกรุ๊ปของอีเลคโทรลกัซ์ หมายถึง อีเลคโทรลกัซ์ บริษัทในเครือ บริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั 

และ บริษัทในกลุม่ ทัว่โลก) รวมไปถึงการจดัท าสถิติ และการศกึษาวิจยั ภายใน และ/หรือ การจดัท ารายงาน และ/หรือ การเก็บ

บนัทึกเป็นส าคญั ของอีเลคโทรลกัซ์ หรือ บริษัทในเครือ/บริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั และ/หรือ  

(พ)  การด าเนินการ หรือ เป็นส่วนหนึ่งในการด าเนินการ ของกระบวนการล้มละลาย การเลิกกิจการ การปฎิรูป การเปลี่ยน

โครงสร้าง การไมส่ามารถช าระหนีไ้ด้ การพิทกัษ์ทรัพย์เดด็ขาด หรือ การโอนสิทธิประโยชน์ความเป็นเจ้าหนี ้ของอีเลคโทรลกัซ์  

 ( วตัถปุระสงค์ท่ีระบไุว้ข้างต้น ตอ่ไปจะรวมเรียก วา่ “วัตถุประสงค์” )  

4.2   ในส่วนวัตถุประสงค์ทางการตลาด ตาม ข้อ 4.1 (ฑ)(ฌ) ข้างต้น ท่านอาจจะแจ้งเราในเวลาใดๆ  ซึ่งท่านไม่ต้องการได้รับการ

ติดต่อสื่อสารทางการตลาด อีกต่อไป และ คัดออก ซึ่งการติดต่อสื่อสารท่ีตอบโต้ผ่านช่องทางท่ีท่านได้รับการติดต่อสื่อสารทาง

การตลาด หรือ ได้ติดต่อไว้กบัเราตามท่ีอยู่ติดต่อท่ีให้ไว้ด้านล่าง หากท่านได้ติดตัง้แอพพลิเคชัน่บนโทรศพัท์มือถือ และ ท่านต้องการ

หยดุรับการแจ้งเตือน ท่านสามารถท าได้โดยเปลี่ยนการติดตัง้บนโทรศพัท์มือถือ หรือ แอพพลิเคชัน่บนโทรศพัท์มือถือของท่าน  

4.3 เพื่อหลี่กเลี่ยงข้อสงสยั ท่านตกลงและ ยินยอมให้อีเลคโทรลกัซ์แชร์ข้อมูลท่ีเป็นนิรนามกับบุคคลภายนอก เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสยั

เพิ่มเติม กฎหมายคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคลท้องถ่ินจะไมบ่งัคบัใช้กบัข้อมลูท่ีเป็นนิรนามนัน้ ซึง่ไมร่ะบตุวัตนหรือความเป็นสว่นตวั และ 

กฎหมายคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคลท้องถ่ิน จะไมใ่ห้สิทธิท่านในการคดัค้านองค์กรท่ีมีหน้าท่ีจดัการหรือด าเนินการเก่ียวข้อมลูนิรนาม  

 

5. ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ถูกเกบ็รักษา ด าเนินการหรือจัดการอย่างไร  

5.1 อีเลคโทรลกัซ์ ดแูลคุ้มครองความเป็นส่วนตวัของท่านเป็นส าคญั ในการนี ้เราจะด าเนินการตามขัน้ตอนโดยสมเหตสุมผลเพื่อให้มั่นใจ

ว่าข้อมลูส่วนบคุคลของท่านถูกเก็บรักษาเป็นความลบัและปลอดภยั รวมถึงใช้ความเช่ียวชาญและจัดระเบียบวิธีการ ท่ีจะคุ้มครอง

ข้อมลูสว่นบคุคลของท่าน จาก การละเมิดกฎหมาย หรือ ถกูท าลายโดยอบุติัเหต ุสญูหายโดยอบุติัเหต ุรวบรวมข้อมลูโดยไม่มีสิทธิ ใช้  

เปิดเผย เข้าถึง คดัลอก แก้ไข รั่วไหล ท าให้เสียหาย เปลี่ยนแปลง หรือ รูปแบบการด าเนินการอื่นๆอนัละเมิดตอ่กฎหมาย  

5.2 ข้อมลูใดๆท่ีให้ไว้แก่เราบนโครงขา่ยถกูคุ้มครองโดย มาตรฐานการรักษาความปลอดภยัข้อมลูท่ีมีการรับสง่ผา่นเครือขา่ยอินเตอร์เน็ต 

5.3 หากเราโอนถ่ายข้อมลูจากเซิฟเวอร์ของเราไปยงัคอมพิวเตอร์หลกัของเรา เราใช้ความพยายามอย่างสมเหตสุมผล เพื่อให้แน่ใจว่าการ

กระท านัน้ปลอดภยั การเข้าระบบคอมพิวเตอร์หลกัของเรา จะถูกป้องกนัโดย ระบบรักษาความปลอดภยัของระบบท่ีก าหนดไว้ ซึ่ง



8 

 

สมัพนัธ์กบั ข้อมลูความเสี่ยงท่ีถูกรักษาไว้ อีกทัง้ โครงข่ายจะมีระบบตรวจจบัการบกุรุก เพื่อตรวจสอบการคกุคามความเป็นส่วนตวั

และความปลอดภยั 

5.4 ข้อมลูใดๆท่ีถูกเก็บเป็นเอกสาร หรือ ในระบบอีเลคโทรลกัซ์จะถูกปกป้องจากผู้ ไม่มีสิทธิเข้าสู่ระบบ โดยใ ช้ตวัเลขตามขัน้ตอนความ

ปลอดภยั รวมทัง้ รหสัผา่นของผู้ใช้บริการ 

5.5 โปรดตระหนกัวา่ การสง่ผา่นข้อมลูทางอินเตอร์เน็ตไม่มีความปลอดภยัโดยสมบรูณ์ 100% ในขณะท่ีเรามุง่หมายท่ีจะใช้ความพยายาม

อย่างดีท่ีสดุท่ีจะสร้างความปลอดภยัและปกป้องข้อมูล เราไม่สามารถรับประกนัความปลอดภยัของข้อมูลใดๆท่ีท่านให้หรือส่งผ่าน

มายงัเรา ท่านยอมรับความเสี่ยงในเง่ือนไขใดๆ ของข้อมลูเหลา่นัน้ด้วยตนเอง 

5.6 เราจะปรับใช้มาตรการนัน้ กับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านท่ีเราครอบครองหรือควบคุม โดยท าลาย และ/หรือ ท าให้นิรนามทันทีท่ีมี

เหตุผลอนัสมควรสนันิษฐานได้ว่า ( i) ไม่มีจุดประสงค์ท่ีจะรวบรวมข้อมลูหรือรักษาข้อมูลนัน้ไว้เพื่อให้บริการอีกต่อไป และ (ii) ไม่มี

ความจ าเป็นต้องเก็บรักษาไว้ เพื่อวตัถปุระสงค์ในทางกฎหมายหรือทางพาณิชย์  

 

6. เมื่อไรที่เราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

6.1 อีเลคโทรลกัซ์ อาจหรืออาจจะ จ าเป็นต้องเปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคลของท่าน ตอ่บคุคลภายนอก องค์กรภายนอกอีเลคโทรลกัซ์ รวมไปถึง 

บริษัทในเครือของอิเล็กทรอลกัซ์ และ องค์กรเหล่านัน้ อาจจะตัง้อยู่ ( และข้อมลูส่วนบคุคลของท่านอาจจะถูกเปิดเผย) ต่างประเทศ 

และ นอกเขตประเทศไทย เพื่อวตัถุประสงค์เดียวหรือหลายวตัถุประสงค์ท่ีกล่าวไว้ข้างต้น และต่อมา บคุคลภายนอกนัน้ๆ จะรวบรวม 

ใช้ เปิดเผย และ/หรือ ด าเนินการข้อมลูสว่นบคุคลของท่าน เพื่อวตัถปุระสงค์เดียวหรือหลายวตัถุประสงค์ตามล าดบั การเปิดเผยเหล่านี ้

ถูกท าขึน้โดยการป้องกนัท่ีเหมาะสมเพื่อความเป็นส่วนตวัและเป็นความความลบั แล้วแต่สถานการณ์ องค์กรภายนอกท่ีเราเปิดเผย

ข้อมลูโดยปกติทัว่ไป รวมไปถึง  

• องค์กรภายนอกท่ีอีเลคโทรลกัซ์วา่จ้างให้ช่วยเหลือ เพื่อการให้บริการท่าน รวมไปถึง การจดัสง่ ติดตัง้ บ ารุงรักษา และซอ่มแซม  

• ผู้ผลิต ตวัแทน และ บุคคลภายนอกอื่นๆ ท่ีเราได้ติดต่อเชิงพาณิชย์ เพื่อธุรกิจ การตลาดและเพื่อวัตถุประสงค์ท่ีเก่ียวข้อง 

รวมถึงแต่ไม่จ ากดัเฉพาะ การช่วยเหลือหรือให้บริการแก่เราเหล่านัน้ เช่น ท่ีรับส่งจดหมาย ศูนย์ประสานงานบริการ บริษัท

ให้บริการเครือขา่ย บริษัทโลจิสติกส์ บริษัทเก่ียวกบัข้อมลูเทคโนโลยี และ ศนูย์จดัเก็บข้อมลู  

• การวิจยัทางการตลาด การท าการตลาด และ/หรือ เป็นผู้ให้บริการขายสินค้าทางโทรศพัท์  

• ผู้ เช่ียวชาญท่ีปรึกษา เช่น ผู้สอบบญัชี และ ทนายความ ผู้รับประกนัภยั  

• หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานท่ีควบคมุกฎเกณฑ์ หรือ หน่วยงานอื่นๆ ท่ีก าหนดให้เราเปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคลตามกฎหมาย  

• บริษัททีเก่ียวข้องกนั บริษัทในเครือ พนัธมิตรทางการค้า รวมถึงแตไ่มจ่ ากดั เช่น หากเราได้รับค าร้องเรียน ข้อเรียกร้องเก่ียวกบั

สินค้า ไปยงัผู้ผลิตตามสญัญา ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ หรือ บคุคลภายนอกในห่วงโซ่อปุทาน ซึง่อาจตัง้อยู่ในตา่งประเทศ ขึน้อยู่

กบัวา่สินค้าหรือชิน้สว่นท่ีเก่ียวข้องนัน้ผลิตขึน้ท่ีใด  

• ผู้รับโอนสิทธิท่ีแท้จริง หรือผู้ถูกเสนอให้รับโอนสิทธิ หรือ ผู้รับโอนธุรกิจของอีเลคโทรลกั ซ์ หรือ บริษัทควบรวมท่ีเกิดจากอีเลค

โทรลกัซ์ถกูรวมเข้าด้วยกนัเพื่อจดัตัง้บริษัทควบรวมนัน้ใหม่ 

• บคุคลภายนอกท่ีอีเลคโทรลกัซ์เปิดเผยข้อมลูให้ เพื่อวตัถุประสงค์เดียวหรือหลายวตัถปุระสงค์ และ บคุคลภายนอกนัน้ จะท า

การรวบรวม และด าเนินการกบัข้อมลูสว่นบคุคลของท่านเพื่อวตัถปุระสงค์เดียวหรือหลายวตัถปุระสงค์ตอ่ไปตามล าดบั  

6.2 เราอาจจะเปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคลตอ่สมาชิกในตา่งประเทศ ของบริษัทในกลุม่ของ อีเลคโทรลกัซ์ (รวมไปถึงคูค้่า) ผู้ ท่ีอาจจะติดตอ่กบั

ท่านเก่ียวกบัสินค้าเฉพาะอย่าง หรือ ข้อเสนอพิเศษ เพื่อวตัถปุระสงค์อย่างเดียวหรือหลายวตัถปุระสงค์ท่ีกลา่วข้างต้น 
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6.3 เราอาจเปิดเผยข้อมลูข้องท่านกบัผู้ซือ้ หรือ บริษัทผู้รับช่วงต่อ ท่ีเก่ียวข้องกบั การจ าหน่ายของอีเลคโทรลกั ซ์ หรือ นิติบคุคล หรือ การ

ขายสินทรัพย์ส าคญัทัง้หมดของอีเลคโทรลกัซ์ หรือ นิติบคุคลท่ีเก่ียวข้อง   

6.4 หากข้อมลูส่วนบคุคลของท่านถกูโอนออกไปนอกประเทศไทย เราจะปฎิบติัตามกฎหมายคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคลท้องถ่ินท่ีบงัคบัใช้

ในประเทศนัน้ ทัง้นี ้รวมถึงการปฎิบติัตามขัน้ตอนท่ีเหมาะสมเพื่อให้ทราบถึงองค์กรผู้รับข้อมลูส่วนบคุคลท่ีแน่ชดัในตา่งประเทศซึ่งถูก

บงัคบัตามกฎหมายให้เป็นองค์กรท่ีมีหน้าท่ีวางมาตรฐานในการคุ้มครองการโอนข้อมูลส่วนบุคคล ท่ีเทียบเคียงได้กับการคุ้มครอง

ภายใต้กฎหมายไทย  

 

7. เงื่อนไขเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สามจากท่าน  

7.1 หากท่านให้ข้อมลูสว่นบคุคลของบคุคลท่ีสามท่ี ไมใ่ช่ของท่าน แก่อีเลคโทรลกัซ์ ท่านรับรองและรับประกนัตอ่อีเลคโทรลกัซ์ และ ให้การ

ยืนยนัโดยท่ีนี ้วา่  

 (ก) ก่อนการเปิดเผยข้อมลูส่วนบุคคลของบุคคลท่ีสามนัน้ให้เรา ท่านมีและได้รับความยินยอมจากบุคคลท่ีสามเหล่านัน้ ให้เรา

เปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคลของพวกเขาได้  

(i) อนญุาตให้ท่าน เปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคลของบคุคลท่ีสาม ตอ่อีเลคโทรลกัซ์โดยมีวตัถปุระสงค์ และ 

(ii) อนุญาตให้อีเลคโทรลักซ์ รวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือ ด าเนินการ กับข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลท่ีสาม เพื่อ

วตัถปุระสงค์ ท่ีได้ก าหนด ใน ข้อ 4 ท่ีกลา่วไว้ข้างต้น 

(ข) ข้อมลูสว่นบคุคลใดๆของบคุคลท่ีสาม ท่านเปิดเผยตอ่เราเป็นข้อมลูท่ีถกูต้อง  

(ค) ท่านมีเหตผุลในการกระท าแทนบุคคลท่ีสามเหล่านัน้ และ ท่านมีอ านาจท าแทนบคุคลท่ีสามนัน้ ในการให้ข้อมลูส่วนบุคคล

ของพวกเขา แก่อีเลคโทรลกัซ์และ เพื่อให้อีเลคโทรลกัซ์รวบรวม ใช้ เปิดเผย ด าเนินการกับข้อมลูส่วนบุคคล เหล่านัน้โดยมี

วตัถปุระสงค์ และ   

(ง) บคุคลท่ีสาม ได้อา่นและยอมรับข้อก าหนดของนโยบายความเป็นสว่นตวันีเ้ป็นอย่างเดียวกนั  

 

8. การเข้าถงึ และ ท าให้ข้อมูลส่วนบุคคลถูกต้อง หรือ การถอนคืนความยนิยอมของท่าน  

8.1 อีเลคโทรลกัซ์ด าเนินการตามขัน้ตอนโดยสมเหตสุมผลเพื่อให้มัน่ใจว่าข้อมลูส่วนบคุคลใดๆท่ีเรารวบรวม เปิดเผยและ ใช้ นัน้ถูกต้อง

และสมบรูณ์ในกรณีท่ีเราอาจจะใช้ข้อมลูสว่นบคุคลของท่านเพื่อการตดัสินใจท่ีสง่ผลกระทบกบัท่าน หรือเปิดเผยตอ่องค์กรอื่น อย่างไร

ก็ดี ท่านต้องแจ้งเราถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ ของข้อมลูส่วนบคุคลของท่านเป็นส าคญั  หรือ หากมีความผิดพลาดในข้อมลูสว่นบคุคล

ของท่ีเราเก็บรักษาไว้ เราจะไม่รับผิดชอบต่อความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์ของข้อมูลส่วนบุคคลท่ีเป็นผลมาจากการไม่แจ้ง

เปลี่ยนแปลงให้เป็นปัจจบุนัซึง่ข้อมลูท่ีท่านได้ให้เราในเบือ้งต้น 

8.2 ภายใต้ ข้อยกเว้นเฉพาะตามกฎหมาย ทุกคนท่ีให้ข้อมลูส่วนบคุคลมีสิทธิท่ีจะเข้าระบบ หรือ ท าให้ข้อมลูส่วนบคุคลนัน้ถูกต้อง ด้วย

เหตผุลเร่ืองความปลอดภยั ท่านจะต้องส่งค าขอในการเข้าสู่ระบบ หรือการท าให้ข้อมลูส่วนบคุคลถูกต้องเป็นลายลกัษณ์อกัษร ท่าน

อาจจะได้รับสิทธิให้ใช้ หรือ ท าให้ข้อมลูสว่นบคุคลของท่านเองถกูต้อง โดยติดตอ่ เจ้าหน้าท่ีคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคลของเรา ตามท่ีอยู่

ท่ีระบดุ้านลา่ง เราต้องการข้อมลูท่ีเพียงพอจากท่าน เพื่อการค้นหาตวัตนท่ีแท้จริงและลกัษณะค าขอของท่าน  เพื่อท่ีจะด าเนินการตาม

ค าขอให้ท่าน   

8.3 อีเลคโทรลกัซ์อาจคิดค่าธรรมเนียมในการด าเนินการตามค าขอของท่านในการเข้าสู่ข้อมลูส่วนบุคคลเพื่อ ให้ ครอบคลมุค่าใช้จ่ายใน

การให้ความช่วยเหลือของเราตามสมควร และจะแจ้งให้ท่านทราบถึงเหตนุัน้ๆ 

8.4 การขอเข้าสู่ระบบข้อมลูส่วนบคุคล เมื่อเราได้รับข้อมลูท่ีเพียงพอจากท่าน เราจะค้นหาข้อมลูใกล้เคียงกับข้อมลูส่วนบคุคลของท่านใน

เวลาอนัสมควร เพื่อท่ีจะด าเนินการตามค าขอของท่าน นบัแต่เวลาท่ีท่านได้ร้องขอ  
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8.5 การขอแก้ไขข้อมลูส่วนบคุคล เมื่อเราได้รับข้อมลูท่ีเพียงพอจากท่าน เราจะด าเนินการตามค าขอให้  โดยบงัคบัตามกฎหมายคุ้มครอง

ข้อมลูสว่นบคุคลท้องถ่ิน รวมถึงการแก้ไขข้อมลูสว่นบคุคลของท่านให้ถูกต้องภายในระยะเวลาอนัสมควรนบัแตเ่วลาท่ีท่านได้รัองขอ  

8.6 ท่านอาจถอนคืนความยินยอมของท่านส าหรับการรวบรวมข้อมลู ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมลูส่วนบคุคลท่ีอยู่ในความครอบครองหรือ

ภายใต้การควบคมุ ของเรา โดยการย่ืนค าขอของท่านผ่านทางท่ีอยู่อีเมล์ท่ีให้ไว้ด้านล่าง เราจะด าเนินการตามค าขอของท่านภายใน

ระยะเวลอนัสมควร นบัแตเ่วลาท่ีท่านได้ขอถอนคืนความยินยอมนัน้ และ หลงัจากนัน้เราจะไมร่วบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมลูส่วน

บคุคล ตามวิธีการท่ีระบไุว้ในค าขอ เว้นแต่ กฎหมาย หรือ กฎมายคุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคลท้องถ่ินอนุญาตให้เราท าได้ อย่างไรก็ดี 

การถอนคืนความยินยอมของท่าน ย่อมสง่ผลเฉพาะทางกฎหมายท่ีเกิดจากการถอนคืนนัน้ ในการนี ้ขึน้อยู่กบัขอบเขตของการถอนคืน

ความยินยอมท่ีให้เราด าเนินการตอ่ข้อมลูสว่นบคุคลของเท่า อาจหมายความได้วา่ เราอาจไมส่ามารถด าเนินการตามรายการท่ีท่านได้

เข้าสูร่ะบบหรือติดตอ่สื่อสารกบัเราให้เป็นผลส าเร็จ  หรือ ยกตวัอย่างเช่น ไมอ่าจสง่ข้อมลูไปยงัท่านตามค าขอ แล้วแตส่ถานการณ์  

 

9. ท่านจะท าข้อร้องเรียนเกี่ยวกับโยบายส่วนตัวได้อย่างไร  

9.1 หากท่านมีความกงัวลใดๆ เก่ียวกบัการจดัการหรือดแูลข้อมลูส่วนบคุคลของท่าน หรือ หากท่านเช่ือว่ ามีการละเมิดความเป็นส่วนตวั

ของท่าน โปรดติดต่อเราเป็นลายลกัษณ์อกัษร ถึง เจ้าหน้าท่ีคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคลตามท่ีอยู่ท่ีให้ไว้ด้านล่าง  โดยให้ระบลุกัษณะ

ทัว่ไปของข้อร้องเรียนของท่าน  

9.2 เราจะพิจารณาตรวจสอบข้อร้องเรียน และใช้ความพยายามตอบข้อสงสยัท่านภายในเวลาอนัสมควรนบัแตไ่ด้รบัข้อร้องเรียนนัน้  

 

10. จะตดิต่อเราเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวได้อย่างไร 

10.1 หากท่านมีข้อสงสยั ท่ีเก่ียวกบันโยบายความเป็นสว่นตวั หรือ ถ้าท่านต้องการขอเข้าสูร่ะบบ หรือ แก้ไขข้อมลูสว่นบคุคลให้ถูกต้อง หรือ 

ถอนคืนค ายินยอม โปรดติดตอ่หรือ สง่ค าขอของท่านให้เรา ท่ี  

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัท อีเลคโทรลกัซื ประเทศไทย จ ากดั (ส านกังานใหญ่) 

1910 ถนนเพชรบรีุตดัใหม ่แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 

อีเมล์: customercarethai@electrolux.com 

 

11. ทั่วไป 

11.1 ความยินยอมของท่าน ท่ีให้ไว้ ตาม นโยบายความเป็นส่วนตวันี ้เป็นการเพิ่มเติมและไม่ได้แทนท่ีความยินยอมอื่นๆ ท่ีท่านได้ให้ไว้ กบั 

อีเลคโทรลกัซ์ ท่ีเก่ียวกบัการด าเนินการกบัข้อมลูสว่นบคุคลของท่าน  

11.2 เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสยั หากกฎหมายคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคล อนญุาตให้องค์กร เช่น เรา รวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผย ข้อมลูสว่นบคุคล

ของท่านโดยปราศจากความยินยอมของท่าน การอนญุาตตามกฎหมายนัน้ จะมีผลบงัคบัใช้ตอ่ไป   

 

ปรับปรุงครัง้ลา่สดุ : 18 พ.ค. 2561  


