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นโยบายความเป็นสว่นตวัของ  
Development Dimensions International 
 

นโยบายความเป็นสว่นตวันีม้ผีลตัง้แต่วนัที ่1 กมุภาพนัธ ์2020 
(คลกิทีน่ี่เพือ่ดาวนโ์หลดนโยบายนีเ้วอรช์ ัน่ PDF) 

Development Dimensions International (DDI) เป็นผูอ้อกแบบและจดัการไซตท์ีค่ณุกาํลงัดอูยู่ DDI 
จดัใหม้เีคร ือ่งมอืบนอนิเทอรเ์น็ตเพือ่สนับสนุนโซลชูนัความเป็นผูนํ้า ทีร่วมถงึการพฒันาความเป็นผูนํ้า กลยุทธค์นเกง่ 
และโซลชูนัการประเมนิสําหรบัตลาดทั่วโลก 
นโยบายความเป็นสว่นตวันีนํ้ามาใชก้บัการเก็บรวบรวมและการใชง้านขอ้มูลของเว็บไซตแ์ละแพลตฟอรม์บนไซตต์่างๆ 
ทีน่โยบายนีม้กีารเชือ่มโยงดว้ย (“ไซต”์) 

หากคณุมคํีาถามหรอืเร ือ่งรอ้งเรยีนเกีย่วกบันโยบายความเป็นสว่นตวัของเราหรอืวธิปีฏบิตั ิ
โปรดตดิตอ่เจา้หนา้ทีป่กป้องขอ้มูลของเราที ่DataProtectionOfficer@ddiworld.com 
การใชง้านขอ้มูลทีเ่ก็บรวบรวมผ่านไซตข์องเราจะถกูจาํกดัเพือ่จดุประสงคส์ําหรบัการรวบรวมขอ้มูลเท่าน้ัน ซึง่ไดแ้ก ่
การจดัหาบรกิารทีล่กูคา้ไดว้า่จา้ง DDI ใหดํ้าเนินการ การจดัหาขอ้มูลใหแ้กล่กูคา้ทีค่าดหวงั 
การรวบรวมขอ้มูลเพือ่จดุประสงคใ์นการวจิยั หรอืการรวบรวมขอ้มูลเกีย่วกบัผูส้มคัรเขา้รบัโอกาสทางอาชพีที ่DDI 

DDI มหีนา้ทีร่บัผดิชอบในการประมวลผลขอ้มูลสว่นบุคคลทีค่รอบคลมุชือ่ ชือ่บรษิทั ทีอ่ยู่อเีมล ตําแหน่งงาน ทีอ่ยู่ 
หมายเลขโทรศพัท ์และทีอ่ยู่ IP ทีไ่ดร้บัภายใตก้รอบโครงสรา้งการคุม้ครองความเป็นสว่นตวัในการโอนขอ้มูล 
(Privacy Shield Framework) และหลงัจากน้ัน 
ทําการถา่ยโอนใหแ้กบุ่คคลภายนอกทีท่ําหนา้ทีเ่ป็นตวัแทนในนามของ DDI DDI ไดร้บัการรบัรองภายใต ้
กรอบโครงสรา้งการคุม้ครองความเป็นสว่นตวัในการโอนขอ้มูลระหวา่งสหภาพยุโรปและสหรฐัอเมรกิา (EU-U.S) 
และ กรอบโครงสรา้งการคุม้ครองความเป็นสว่นตวัระหวา่งสวติเซอรแ์ลนดแ์ละสหรฐัอเมรกิา (Swiss-U.S. 
Privacy Shield Framework) ทีก่าํหนดขึน้โดย กระทรวงพาณิชยแ์ห่งสหรฐัอเมรกิา (U.S. Department 
of Commerce) ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเก็บรวบรวม การใชง้าน 
และการเก็บรกัษาขอ้มูลสว่นบุคคลทีถ่า่ยโอนจากสหภาพยุโรปและสวติเซอรแ์ลนดไ์ปยงัสหรฐัอเมรกิา DDI 
ไดใ้หก้ารรบัรองแกก่ระทรวงพาณิชยแ์ห่งสหรฐัอเมรกิาวา่ 
จะปฏบิตัติามหลกัการวา่ดว้ยการคุม้ครองความเป็นสว่นตวัในการโอนขอ้มูล 
หากมคีวามขดัแยง้ระหวา่งขอ้กาํหนดในนโยบายความเป็นสว่นตวันีก้บัหลกัการวา่ดว้ยการคุม้ครองความเป็นสว่นตวัใน
การโอนขอ้มูล หลกัการวา่ดว้ยการคุม้ครองความเป็นสว่นตวัในการโอนขอ้มูลจะมอีํานาจควบคมุ 
หากตอ้งการเรยีนรูเ้พิม่เตมิเกีย่วกบัโครงการคุม้ครองความเป็นสว่นตวัในการโอนขอ้มูล และดเูอกสารรบัรอง 
โปรดไปที ่https://www.privacyshield.gov/  

ขอ้มูลทัง้หมด ไม่วา่จะสง่ไปยงัประเทศใดก็ตาม ไดร้บัการประมวลผลและจดัเก็บในสหรฐัอเมรกิา 
ขอ้มูลอาจไดร้บัการเขา้ถงึหรอืใชท้ัว่ทัง้โลกในทีซ่ ึง่ลกูคา้ทีไ่ดร้บัอนุญาตตัง้อยู่หรอืสถานทีท่ีพ่นักงาน DDI 
ไดใ้หบ้รกิารกบัลกูคา้ 

นอกจากนี ้DDI ดําเนินการตามขอ้บงัคบัทั่วไปว่าดว้ยการปกป้องขอ้มูล (General Data Protection 
Regulations - GDPR) รวมทัง้ขอ้กาํหนดและพารามเิตอรท์ีเ่ช ือ่มโยงกนั 
ซึง่เกีย่วขอ้งกบัขอ้มูลสว่นบุคคลตามทีอ่ธบิายไวภ้ายในคําสัง่ GDPR 
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โดยทีไ่ม่ตอ้งคํานึงถงึขา้งตน้ 
ในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัขอ้มูลสว่นบุคคลทีไ่ดร้บัหรอืถา่ยโอนตามกรอบโครงสรา้งการคุม้ครองความเป็นสว่นตวัในการโอ
นขอ้มูลระหวา่งสหภาพยุโรปและสหรฐัอเมรกิา และระหวา่งสวติเซอรแ์ลนดแ์ละสหรฐัอเมรกิา DDI 
อยู่ภายใตอ้ํานาจการบงัคบัใชใ้นการกาํกบัดูแลของ กรรมาธกิารการคา้แห่งสหรฐัอเมรกิา (U.S. Federal Trade 
Commission) ในบางสถานการณ ์DDI 
อาจจาํเป็นตอ้งเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลเพือ่ตอบรบัตอ่คําขออนัชอบดว้ยกฎหมายโดยหน่วยงานภาครฐั 
รวมทัง้เพือ่ใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดว่าดว้ยการรกัษาความปลอดภยัแห่งชาตแิละการบงัคบัใชก้ฎหมาย 
แมว้า่เราจะสรา้งมาตรฐานอตุสาหกรรมและใชค้วามพยายามอย่างเหมาะสมในการรกัษาไวซ้ ึง่ความเป็นส่วนตวัของผูใ้ช ้
แตเ่ราอาจจาํเป็นตอ้งเปิดเผยขอ้มูลสว่นบุคคลเมือ่ถกูกาํหนดโดยกฎหมาย ในกรณีทีเ่รามคีวามเชือ่โดยสจุรติวา่ 
การกระทําลกัษณะนีเ้ป็นสิง่จาํเป็นในการปฏบิตัติามการพจิารณาคดขีองลกูขนุในปัจจบุนั คําสัง่ศาล 
หรอืกระบวนการทางกฎหมายทีใ่ชบ้นไซตเ์หลา่น้ัน เพือ่ปกป้องสทิธิข์องคุณ 
คุม้ครองความปลอดภยัของคุณหรอืความปลอดภยัของผูอ้ืน่ และสบืสวนเร ือ่งการฉอ้โกง 
เราไม่มกีารแบ่งปันขอ้มูลสว่นบุคคลกบับุคคลภายนอก 
ยกเวน้ในฐานะทีเ่ป็นสว่นหน่ึงของขอ้กาํหนดของบรกิารหรอืตามทีม่กีารระบุไวเ้ป็นอืน่ในนโยบายนี ้

ในบางกรณี ซึง่ไดร้บัการอธบิายโดยละเอยีดใน เว็บไซตก์ารคุม้ครองความเป็นสว่นตวั 
คณุอาจไดร้บัแตง่ตัง้ใหร้อ้งขอวธิอีนุญาโตตลุาการแบบมผีลผูกพนัเมือ่กระบวนการแกไ้ขขอ้ขดัแยง้อืน่ๆ สิน้สดุลง 

นโยบายขอ้มูลสว่นบุคคลนีจ้ดัการกบัประเด็นเร ือ่งความเป็นสว่นตวัดงัตอ่ไปนี:้ 

สาํหรบัไซตท์ัง้หมด 
การเก็บรวบรวมขอ้มูล  
การใชง้านขอ้มูล 
ประกาศเกีย่วกบัการบรกิาร  
บรกิารลกูคา้ 
ตวักลางทีเ่ป็นบุคคลภายนอกและผูใ้หบ้รกิาร  
การเปลีย่นแปลงทางธรุกจิ  
เลอืก/เลอืกไมร่บั  
ลงิก ์
การรกัษาความปลอดภยั  
การใชง้านทีย่อมรบัได ้ 
การแกไ้ข/อปัเดต/ลบ/ปิดใชง้าน PII  
การเก็บรกัษาขอ้มูล  
ประสบการณ ์Virtual Reality 
การถา่ยโอนหรอืการมอบอํานาจ  
การเปลีย่นแปลงนโยบายความเป็นสว่นตวั  
การปกป้องขอ้มูลของเด็ก  
การแกไ้ขเร ือ่งรอ้งเรยีน  
ขอ้มูลตดิตอ่ 
 

สาํหรบัไซตอ์นิเทอรเ์น็ตของ DDI 
การยนิยอมเกีย่วกบัการตลาด 
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สมคัรงานผ่านบุคคลทีส่าม 
โปรไฟล ์
วดิเจ็ต 
บล็อก หอ้งแชท กระดานขอ้มูล และฟอร ัม่สาธารณะ  
คณุลกัษณะโซเชยีลมเีดยี  
ประสบการณล์กูคา้ 
การใชง้านขอ้มูล 
คกุกีแ้ชทของบรกิารลกูคา้ออนไลน ์ 
คกุกีข้องโปรแกรมคน้หา  
เทคโนโลยกีารตดิตาม  
การจดัเก็บในเคร ือ่ง – HTML 5/แฟลชคกุกี ้ 
การโฆษณา 
การสมคัรรบัจดหมายข่าว  
แชทของบรกิารลกูคา้ออนไลน ์ 
แบบสํารวจออนไลน ์
 
นโยบายความเป็นสว่นตวันีค้รอบคลมุเฉพาะขอ้มูลทีเ่ก็บรวบรวมผ่านไซตแ์ละไม่ครอบคลมุขอ้มูลทีอ่าจมกีารรวบรวมผ่
านซอฟตแ์วรท์ีด่าวนโ์หลดจากไซตห์รอืไซตข์องบุคคลภายนอกทีอ่าจเขา้ถงึผ่านลงิกท์ีม่ใีหบ้นไซต ์

การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
DDI ลกูคา้ของเรา ลกูคา้ทีค่าดหวงั แหลง่ขอ้มูล หรอืผูส้มคัรงาน เป็นเจา้ของขอ้มูลทีเ่ก็บรวบรวมบนไซต ์DDI 
เก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูใ้ชข้องเราในหลากหลายจดุบนไซต ์
ผูใ้หบ้รกิารทีเ่ป็นบุคคลภายนอกสําหรบับรกิารวเิคราะหป์รมิาณการใชง้านโดยรวมและแพลตฟอรม์อตัโนมตัทิางการตล
าดยงัถกูนํามาใชโ้ดย DDI อกีดว้ย เพือ่จดุประสงคใ์นการปรบัปรงุดา้นการตลาดและกระบวนการ 
รวมทัง้การเก็บรวบรวมทีอ่ยู่ IP เพือ่ทําการวเิคราะหป์รมิาณการใชข้อ้มูลเว็บและแกจ้ดุบกพรอ่งของกระบวนการผูใ้ช ้

ลกูคา้ใชไ้ซตเ์พือ่รวบรวมขอ้มูลของผูส้มคัร รวมทัง้ขอ้มูลส่วนบุคคล ไดแ้ก ่ชือ่ ทีอ่ยู่ และหมายเลขโทรศพัท ์
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประกาศรบัสมคัรหรอืการเปิดรบัตําแหน่งงานเฉพาะ 
ไม่มคีวามสมัพนัธโ์ดยตรงระหวา่งไซตข์องลกูคา้และไซต ์แมว้า่ตามคําขอของลกูคา้ 
ไซตข์องลกูคา้อาจมกีารเชือ่มโยงกบัเนือ้หาบนไซต ์

หากตอ้งการใชง้านฟังกช์นัทีไ่ซตม์ใีหอ้ย่างครบถว้น ผูใ้ชอ้าจจาํเป็นตอ้งระบุขอ้มูลระบุตวับุคคล (PII) บางประการ 
ขอ้มูล PII อาจถกูแบ่งปันหรอืใชง้านโดย DDI และลกูคา้ (ทีม่กีารโฮสตไ์ซตท์ีเ่กีย่วขอ้งให)้ 
รวมทัง้ผูจ้ําหน่ายทีเ่ป็นบุคคลภายนอกอืน่ใดทีไ่ดร้บัการดูแลความปลอดภยัโดยลกูคา้ 
เพือ่สนับสนุนการประเมนิผูส้มคัรหรอืพนักงานหรอืกระบวนการเลอืก 

สําหรบัไซตท์ีคุ่ณมบีญัชผูีใ้ช ้
คณุเป็นผูร้บัผดิชอบแตเ่พยีงผูเ้ดยีวในการเก็บรกัษาความลบัของชือ่ผูใ้ชแ้ละรหสัผ่านของคณุ 
หากเชือ่วา่การรกัษาความลบัถกูละเมดิ โปรดตดิตอ่ DataProtectionOfficer@ddiworld.com  

ขอ้มูลทีร่วบรวมจะไม่นําไปจาํหน่ายหรอืแบ่งปันใหแ้กบุ่คคลภายนอกโดยทีไ่ม่ไดร้บัการยนิยอมลว่งหนา้ 
เวน้แตจ่ะมกีารระบุไวเ้ป็นอืน่ในนโยบายนี ้
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การใชง้านขอ้มูล 
DDI 
จะไม่ใชบ้นัทกึขอ้มูลของบุคคลหรอืขอ้มูลอืน่ในลกัษณะทีร่ะบุตวัตนของบุคคลหรอืองคก์รของลกูคา้เพือ่เป็นแหลง่ขอ้มู
ล เวน้แตเ่พือ่จดุประสงคส์ําหรบัการรวบรวมขอ้มูลเหลา่น้ัน 

ขอ้มูลสรปุการวเิคราะหข์อ้มูลโดยรวมอาจถูกนําเสนอใหแ้กผู่ช้มทีเ่ป็นสาธารณะ (เชน่ การประชมุทางวทิยาศาสตร)์ 
การตรวจสอบวธิกีารทัว่ไปของ DDI และผลลพัธส์ะสมกบัผูช้มทีเ่ป็นมอือาชพีชว่ยใหม้ั่นใจวา่ วธิกีารประเมนิของ 
DDI จะยงัคงสอดคลอ้งกบัวธิปีฏบิตัทิีด่ทีีส่ดุ รวมทัง้มาตรฐานทางดา้นความเป็นมอือาชพี เทคนิค และกฎหมาย 
แมว้า่ขอ้มูลสรปุเหลา่นีอ้าจมกีารเชือ่มโยงกบัอตุสาหกรรมทัว่ไป 
แตต่วัตนขององคก์รลกูคา้และตวับุคคลจะยงัคงไดร้บัการเก็บรกัษาไวเ้ป็นความลบัโดยสมบูรณ ์

ขอ้มูลสรปุของขอ้มูลรวมยงัอาจถกูนํามาใชส้รา้งโปรไฟลม์าตรฐาน (หรอื “เกณฑม์าตรฐาน”) 
สําหรบัการประเมนิอกีดว้ย โปรไฟลม์าตรฐานจะไม่มกีารระบุตวับุคคลหรอืองคก์รของลกูคา้ อย่างไรก็ตาม 
ขอ้มูลทีม่าจากแหลง่ขอ้มูลอาจมกีารเชือ่มโยงยอ้นกลบัไปหาองคก์รของลกูคา้บางสว่นหรอืทัง้หมดทีอ่ยู่ภายในขอ้มูลที่

ถกูตัง้ค่าเพือ่จดุประสงคใ์นการกาํหนดลกัษณะเฉพาะของตวัอย่างมาตรฐาน (เชน่ แพลตฟอรม์ อตุสาหกรรม เป็นตน้) 
ชือ่ขององคก์รจะไม่ถกูอา้งถงึโดยทีไ่ม่ไดร้บัการยนิยอม และเวน้แตจ่ะมตี ัง้แต ่5 องคก์รขึน้ไปทีนํ่ามาใชก้บัโปรไฟลร์วม 
จะไม่มคีร ัง้ใดทีโ่ปรไฟลม์าตรฐานจะอนุญาตใหข้อ้มูลของบุคคลหรอืองคก์รทีส่นับสนุนถกูระบุตวัตนในลกัษณะเชน่นี ้

ประกาศเกีย่วกบัการบรกิาร 
ในโอกาสอนัหาไดย้าก ทีม่คีวามจาํเป็นตอ้งส่งประกาศเกีย่วกบับรกิารออกไป เชน่ 
หากการเขา้ถงึถกูระงบัช ัว่คราวสําหรบัตัง้แต่หน่ึงไซตข์องเราขึน้ไป เพือ่ดําเนินการซอ่มบํารงุ 
อเีมลแจง้เตอืนอาจถกูจดัทําขึน้และสง่ใหแ้กผู่ใ้ช ้โดยทัว่ไปแลว้ ผูใ้ชไ้ม่สามารถเลอืกไม่รบัการแจง้เตอืนเหลา่นี ้
การสือ่สารเหลา่นีเ้ป็นการใหข้อ้มูลทีเ่กีย่วขอ้งกบับรกิารทีก่าํลงัสง่มอบใหแ้ละไม่ไดม้ลีกัษณะเป็นการสง่เสรมิการขาย 

บรกิารลกูคา้ 
เราทําการสือ่สารกบัผูใ้ชเ้ป็นประจาํเพือ่จดัหาบรกิารตามคําขอและในเร ือ่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัปัญหาเกีย่วกบับญัชขีองพวกเ
ขาทีเ่ราตอบกลบัผ่านทางอเีมลหรอืโทรศพัท ์โดยทีเ่ป็นไปตามความตอ้งการของผูใ้ช ้

ตวักลางทีเ่ป็นบุคคลภายนอกและผูใ้หบ้รกิาร 
เพือ่จดัหาบางบรกิาร DDI อาจมกีารเสรมิขอ้มูลสว่นบุคคลทีค่ณุไดส้ง่ใหเ้ราดว้ยขอ้มูลจากแหลง่ทีเ่ป็นบุคคลภายนอก 
เชน่ โปรไฟลข์องบรษิทัและอตุสาหกรรม 
เรารว่มมอืกบับุคคลภายนอกในการจดัหาบรกิารหรอืฟังกช์นัการทํางานเฉพาะสําหรบัไซตข์องเรา (เชน่ การแชทสด) 
เราแบ่งปันเฉพาะขอ้มูลทีจ่าํเป็นสําหรบับุคคลภายนอกเพือ่จดัหาบรกิารเหล่านี ้
บุคคลภายนอกไม่ไดร้บัอนุญาตใหใ้ชข้อ้มูลระบุตวับุคคล เวน้แตเ่พือ่จดุประสงคใ์นการจดัหาบรกิารเหลา่นี ้
เราไม่แบ่งปัน จําหน่าย ใหเ้ชา่ หรอืทําการคา้สําหรบั PII แกบุ่คคลภายนอก เพือ่จดุประสงคใ์นการสง่เสรมิการขาย 

เลอืก /เลอืกไม่รบั 
ผูใ้ชท้ีจ่ดัหาขอ้มูลตามทีร่อ้งขอโดยไซต ์
หรอืผูท้ีย่งัคงใชง้านไซตต์อ่ไปหลงัจากทีม่โีอกาสตรวจสอบดนูโยบายความเป็นสว่นตวันี ้
ย่อมเป็นการแสดงการยอมรบัขอ้ตกลงของนโยบายความเป็นสว่นตวันีแ้ละยนิยอมให ้DDI 
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ใชข้อ้มูลทีร่วบรวมตามทีม่กีารอธบิายไวใ้นนโยบายความเป็นสว่นตวันี ้
ผูท้ีไ่ม่ตกลงตามนโยบายความเป็นสว่นตวันีจ้ะไม่สามารถใชบ้รกิารเหลา่นี ้
ผูใ้ชย้งัมสีทิธิใ์นการเพกิถอนการยนิยอมกอ่นหนา้ เมือ่เขา้ถงึไซต ์และการใชง้านไซตจ์ะยุต ิ

ลงิก ์
ไซตอ์าจมลีงิกไ์ปยงัไซตภ์ายนอก โปรดทราบวา่ DDI 
ไม่รบัผดิชอบต่อวธิปีฏบิตัใินการรกัษาความเป็นสว่นตวัของไซตอ์ืน่ๆ เหลา่นี ้เราสนับสนุนใหผู้ใ้ชข้องเราตระหนักรู ้
เมือ่พวกเขาออกจากไซตข์องเรา และควรอา่นนโยบายความเป็นสว่นตวัของทุกๆ 
เว็บไซตท์ีเ่ก็บรวบรวมขอ้มูลระบุตวับุคคล 

การรกัษาความปลอดภยั 
ไซต ์DDI มกีารดําเนินการตามมาตรฐานอุตสาหกรรมและการป้องกนัไวก้อ่นอย่างเหมาะสม 
เพือ่ปกป้องขอ้มูลของผูใ้ชข้องเราในระหวา่งการสง่ขอ้มูลและเมือ่รบัขอ้มูล เมือ่ผูใ้ชส้ง่ PII ผ่านทางไซต ์
ขอ้มูลของพวกเขาจะไดร้บัการปกป้องทัง้แบบออนไลนแ์ละออฟไลน ์เมือ่คณุป้อนขอ้มูลทีล่ะเอยีดออ่นบนไซตข์องเรา 
เรามกีารเขา้รหสัลบัขอ้มูลโดยใชเ้ทคโนโลย ีSecure Socket Layer (SSL) นอกจากนี ้
ขอ้มูลทัง้หมดไดร้บัการเขา้รหสับนดสิกผ่์านการเขา้รหสัฮารด์แวร ์

เซริฟ์เวอรท์ีจ่ดัเก็บขอ้มูลระบุตวัตนบุคคลไดอ้ยู่ในสภาพแวดลอ้มทีป่ลอดภยัในศนูยข์อ้มูลช ัน้ที ่4 ทีป่ลอดภยั 
เฉพาะพนักงานทีต่อ้งการขอ้มูลเพือ่ทํางานเฉพาะเท่าน้ันทีจ่ะไดร้บัอนุญาตใหเ้ขา้ถงึขอ้มูลระบุตวับุคคล 
พนักงานเหลา่นีจ้าํเป็นตอ้งใหค้วามสําคญัตอ่การรกัษาความลบัของขอ้มูลส่วนบุคคลของผูเ้ยีย่มชมของเรา 

การใชง้านทีย่อมรบัได ้
สว่นนีนํ้ามาใชก้บัระบบซอฟตแ์วรแ์ละอเิล็กทรอนิกสท์ีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมด หรอืวธิใีชแ้ละเอกสารทีพ่มิพอ์อกมา 
ซึง่เขา้ถงึผ่านทางเว็บไซต ์

ผูใ้ชไ้ดร้บัการอนุญาตแบบไม่เป็นเอกสทิธิ ์ทีไ่ม่สามารถถา่ยโอนได ้ทีไ่มส่ามารถใหส้ทิธิใ์ชง้านตอ่ได ้
และทีส่ามารถเพกิถอนได ้ในการเขา้ถงึและแสดงไซตบ์นหนา้จอคอมพวิเตอรข์องพวกเขา 
และในการสรา้งเอาทพ์ุตจากไซตต์ามทีไ่ดร้บัการออกแบบและมุ่งหมายตามทีม่กีารอธบิายไวใ้นเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งของไ
ซต ์ผูใ้ชร้บัทราบว่า DDI 
จะไม่รบัผดิหรอืถกูกาํหนดวา่มคีวามผดิสาํหรบัการดําเนินการหรอืปัญหาทางการปฏบิตักิารใดๆ 
ทีเ่ป็นผลมาจากการไม่ปฏบิตัติามขอ้มูลจาํเพาะทางเทคนิคทีเ่ผยแพรซ่ ึง่เป็นสิง่จาํเป็นสําหรบัการเขา้ถงึไซต ์DDI 
จะไม่รบัผดิหรอืถกูกาํหนดวา่ผดิสญัญาสําหรบัขอ้ผูกมดัดา้นการดําเนินการหรอืการปฏบิตักิาร 
ทีส่บืเน่ืองมาจากปัญหาทางเทคนิคหรอืการออกแบบใดๆ ภายในเครอืขา่ยอเิล็กทรอนิกส ์
ซึง่ทําใหก้ารเขา้ถงึอนิเทอรเ์น็ตสาธารณะของผูใ้ชต้อ้งย่อหย่อน 

ไม่มซีอฟตแ์วร ์หนา้จอภายในซอฟตแ์วร ์หรอืเอาทพ์ุตทีเ่ป็นเอกสารทีส่รา้งขึน้จากซอฟตแ์วร ์
ทีจ่ะสามารถนํามาใชโ้ดย หรอืเปิดเผยแกบุ่คคลภายนอก 
ยกเวน้แตเ่มือ่ถูกตอ้งการในลกัษณะทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสอบถามโดยรฐับาลหรอืหน่วยงานกาํกบัดูแล 

เวน้แตจ่ะมกีารอนุญาตไวอ้ย่างชดัแจง้ในเอกสารนี ้ผูใ้ชจ้ะไม่ (ii) ทําการคอมไพลย์อ้นกลบั ทําการประกอบยอ้นกลบั 
หรอืเขา้ถงึโดยมเีจตนาในการ "แฮ็ค" ทัง้หมดหรอืสว่นใดก็ตามของซอฟตแ์วร ์(iii) จดัจําหน่าย ทําการตลาด 
นําออกเชา่ ใหเ้ชา่ จดัใหม้กีารเขา้ถงึ หรอืถ่ายโอนซอฟตแ์วรใ์หแ้กบุ่คคลภายนอก หรอื (iv) ดดัแปลงซอฟตแ์วร ์
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ยกเวน้แตม่กีารระบุไวเ้ป็นอืน่ ไม่มกีารใหส้ทิธิก์ารใชง้าน สทิธิ ์หรอืผลประโยชนใ์นเคร ือ่งหมายการคา้ของ DDI, 
ชือ่ทางการคา้ หรอืเคร ือ่งหมายบรกิารใดๆ ภายใตข้อ้ตกลงนี ้

โปรดอา่น ขอ้ตกลงและเงือ่นไขของการใชข้อ้ตกลงของ DDI สําหรบัขอ้มูลเพิม่เตมิ 

การแกไ้ข /อปัเดต/ลบ/ปิดใชง้าน PII 
หากขอ้มูลระบุตวับุคคลของผูใ้ชม้กีารเปลีย่นแปลง หรอืหากผูใ้ชไ้ม่ตอ้งการบรกิารของเราอกีตอ่ไป 
เราจะจดัหาวธิใีหผู้ดู้แลลกูคา้ใชใ้นการเขา้ถงึ แกไ้ข อปัเดต หรอืลบ/ปิดใชง้านขอ้มูลระบุตวับุคคลของผูใ้ช ้DDI 
ไม่สามารถดําเนินการตามคําขอเกีย่วกบัสทิธิใ์นขอ้มูลสําหรบัผูใ้ชข้องลกูคา้ของเราไดเ้น่ืองจากลกูคา้เป็นผูค้วบคมุขอ้
มูลดงักลา่ว ในฐานะผูดํ้าเนินการขอ้มูลลกูคา้ DDI 
สามารถดําเนินการไดเ้มือ่ได ้รับัคําสัง่โดยตรงจากผูค้วบคมุขอ้มูลเท่าน้ัน (ลกูคา้ของเรา) 
ผูใ้ชท้ีต่อ้งการรอ้งขอสทิธิใ์นขอ้มูลของตนเองจะถกูนําไปยงัองคก์รของลกูคา้ 

การเก็บรกัษาขอ้มูล 
เราจะเก็บขอ้มูลของคณุตราบเท่าทีบ่ญัชขีองคณุมกีารใชง้าน หรอืตามทีจ่ําเป็นเพือ่จดัหาบรกิารใหแ้กคุ่ณ 
รวมทัง้กระบวนการปรบับรรทดัฐานทางสถติ ิเป็นระยะเวลาสงูสดุ 5 ปี หลงัจากทีผู่ใ้ชไ้ม่ไดใ้ชง้าน 
เราจะเก็บรกัษาและใชง้านขอ้มูลของคณุในรปูแบบทีม่กีารปรบับรรทดัฐานเพือ่จดุประสงคด์า้นการวจิยัและตามทีจ่าํเป็น 
เพือ่ปฏบิตัติามขอ้ผูกมดัทางกฎหมายของเรา แกไ้ขขอ้พพิาท และบงัคบัใชข้อ้ตกลงของเรา 

ประสบการณ ์Virtual Reality 
DDI ใชช้ดุหูฟัง Virtual Reality สําหรบัหลากหลายประสบการณ ์VR 
ประสบการณแ์ละชดุหูฟังดงักลา่วจะเก็บรวบรวมขอ้มูลเพิม่เตมินอกบรรทดัฐานกระบวนการทัว่ไปของ DDI 
ขอ้มูลดงักลา่วจะประกอบดว้ยแตไ่ม่จํากดัเพยีง การจบัเสยีง ขอ้มูลการเคลือ่นไหว อตัราการเตน้ของหวัใจ และ GSR 

การถา่ยโอนหรอืการมอบอาํนาจ 
การถา่ยโอนหรอืการมอบอํานาจทีเ่กีย่วขอ้งกบัการถา่ยโอนทางธรุกจิหรอืการลม้ละลาย ในกรณีทีม่กีารควบรวม 
การเขา้ซือ้กจิการ การปรบัองคก์ร การลม้ละลาย หรอืการขายสนิทรพัยท์ัง้หมดหรอืสว่นใดสว่นหน่ึงของเรา 
ขอ้มูลผูใ้ชใ้ดๆ ทีเ่ราเป็นเจา้ของหรอืเป็นผูค้วบคมุอาจเป็นสนิทรพัยท์ีเ่ราถา่ยโอนใหก้บับุคคลทีส่าม เราขอสงวนสทิธิ ์
ในสว่นทีเ่ป็นการทําธรุกรรมประเภทนี ้ในการถา่ยโอนหรอืมอบอํานาจขอ้มูลสว่นบุคคลและขอ้มูลอืน่ๆ 
ของคณุทีเ่ราไดเ้ก็บรวบรวมจากผูใ้ชบ้รกิารไปยงับุคคลทีส่าม อย่างไรก็ตาม ขอ้มูลทีร่วบรวมผ่านบางไซต ์
เป็นขององคก์รของลกูคา้ของเรา 
และจะไม่ไดร้บัการพจิารณาว่าเป็นทรพัยส์นิทีจ่ะถกูถา่ยโอนโดยทีป่ราศจากการยนิยอมลว่งหนา้ 
นอกเหนือไปจากการดําเนินการทีเ่ป็นผลมาจากการลม้ละลายหรอืคําสัง่ศาลอืน่ๆ หรอืไดร้บัการยนิยอมจากคณุ 
การใชง้านและการเปิดเผยขอ้มูลผูใ้ชท้ีไ่ดร้บัการถา่ยโอนทัง้หมดจะเป็นไปตามนโยบายนี ้อย่างไรก็ตาม 
ขอ้มูลทีค่ณุสง่หรอืไดร้บัการเก็บรวบรวมจากการถา่ยโอนประเภทนีอ้าจอยู่ภายใตน้โยบายความเป็นสว่นตวัใหม่ของนิติ
บุคคลทีไ่ดร้บัขอ้มูลน้ัน 
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การเปลีย่นแปลงนโยบายความเป็นสว่นตวั 
เราจะทําการอปัเดตนโยบายความเป็นสว่นตวันีเ้ป็นคร ัง้คราว เมือ่อปัเดต เราจะโพสตก์ารเปลีย่นแปลงบนไซตแ์ละทีอ่ืน่ๆ 
ทีไ่ดร้บัการพจิารณาว่าเหมาะสม ดงัน้ัน ผูใ้ชข้องเราจะตระหนักรูอ้ยู่เสมอวา่มขีอ้มูลใดทีเ่รารวบรวม 
เราใชง้านขอ้มูลอย่างไร และในสถานการณใ์ดบา้ง (หากม)ี ทีเ่ราแบ่งปันหรอืเปิดเผยขอ้มูล 

หากเราจะใชข้อ้มูลระบุตวับุคคลของผูใ้ชใ้นลกัษณะทีแ่ตกตา่งไปจากทีร่ะบุไว ้ณ เวลาทีร่วบรวมขอ้มูล 
เราจะแจง้ใหผู้ใ้ชท้ราบโดยการโพสตป์ระกาศบนไซตเ์ป็นเวลา 30 วนั หรอืสง่อเีมลแจง้ผูใ้ช ้
กอ่นทีก่ารเปลีย่นแปลงน้ันจะมผีลบงัคบัใช ้

การปกป้องขอ้มูลของเด็ก 
ไซตไ์ม่มกีารเผยแพรเ่นือ้หาหรอืเก็บรวบรวมขอ้มูลทีม่กีารกาํหนดเป้าหมายเป็นเด็กๆ 

การแกไ้ขเร ือ่งรอ้งเรยีน 
ในการปฏบิตัติามหลกัการวา่ดว้ยการคุม้ครองความเป็นสว่นตวัในการโอนขอ้มูล DDI 
มุ่งมั่นในการแกไ้ขเร ือ่งรอ้งเรยีนเกีย่วกบัการเก็บรวบรวมหรอืการใชง้านขอ้มูลสว่นบุคคลของคณุ 
บุคคลทีเ่ป็นชาวสหภาพยุโรปและสวติเซอรแ์ลนดซ์ ึง่มขีอ้สงสยัหรอืเร ือ่งรอ้งเรยีนเกีย่วกบันโยบายความเป็นสว่นตวัของเ
รา อนัดบัแรก ควรตดิตอ่ DDI ที:่ DataProtectionOfficer@ddiworld.com, 
หรอืทางโทรศพัทท์ีห่มายเลข +1-412-376-5803 หรอืสง่ไปรษณียม์ายงั 

Attn: เจา้หนา้ทีป้่องกนัขอ้มูลของ DDI 
Development Dimensions International 
1225 Washington Pike 
Bridgeville, PA 15017 

สําหรบัการรอ้งเรยีนจากเจา้ของขอ้มูลทีเ่ป็นชาวสหภาพยุโรปและสวติเซอรแ์ลนดท์ีไ่ม่สามารถไดร้บัการแกไ้ขกบั DDI 
ไดโ้ดยตรง DDI ไดเ้ลอืกทีจ่ะใหค้วามรว่มมอืกบัเจา้หนา้ทีผู่ม้อีํานาจเกีย่วกบัการปกป้องขอ้มูล (DPA) 
ของสหภาพยุโรปและกรรมาธกิารดา้นขอ้มูลและการปกป้องขอ้มูลของรฐั (FDPIC) 
ของประเทศสวติเซอรแ์ลนดต์ามลําดบั และปฏบิตัติามขอ้มูลและคําแนะนําที ่DPA และ FDPIC 
ไดใ้หไ้วเ้กีย่วกบัการรอ้งเรยีนทีไ่ม่ไดร้บัการแกไ้ข (ดงัทีไ่ดอ้ธบิายไวเ้พิม่เตมิในหลกัการคุม้ครองความเป็นสว่นตวั) 
โปรดตดิตอ่เราเพือ่ไดร้บัการตดิตอ่ไปยงั DPA หรอื FDPIC ทีเ่กีย่วขอ้ง 

หากการรอ้งเรยีนเกีย่วกบัการคุม้ครองความเป็นสว่นตวัไม่สามารถไดร้บัการแกไ้ขผ่านชอ่งทางขา้งตน้ 
ในบางกรณีคุณอาจรอ้งขอวธิอีนุญาโตตลุาการแบบมผีลผูกพนัสําหรบัการรอ้งเรยีนทีไ่ม่ไดร้บัการแกไ้ขโดยใชว้ธิกีารแ
กไ้ขวธิอีืน่ ดูภาคผนวกการคุม้ครองความเป็นสว่นตวัที ่1 ไดท้ี ่
https://www.privacyshield.gov/article?id=ANNEX-I-introduction  

ขอ้มูลตดิตอ่ 
สําหรบัคําถามหรอืขอ้กงัวลทีเ่กีย่วขอ้งกบันโยบายนี ้โปรดตดิตอ่ DataSecurityOffice@ddiworld.com  

Attn: เจา้หนา้ทีป้่องกนัขอ้มูลของ DDI 
Development Dimensions International 
1225 Washington Pike 
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Bridgeville, PA 15017 
+1-412-376-5803 

ส่วนทีเ่หลอืของนโยบายความเป็นส่วนตวันีนํ้ามาใชก้บัเวบ็ไซตอ์นิเทอรเ์น็ตประจาํองคก์รของ DDI 
โดยโดเมนช ัน้หน่ึงของ DDIWORLD.COM และ DDI.COM ( ตอ่ไปนีเ้รยีกว่า “ไซตอ์นิเทอรเ์น็ต” 
) คุณสามารถเลอืกหยุดอา่น ณ จุดนี้ หากคุณไม่ไดอ้ยู่บนหน่ึงในไซตอ์นิเทอรเ์น็ตของ DDI 

การยนิยอมเกีย่วกบัการตลาด 
ในการสง่แบบฟอรม์ตดิตอ่ ดาวนโ์หลดแบบฟอรม์เนือ้หา หรอืแบบฟอรม์อืน่ๆ 
ทัง้หมดทีเ่ขา้ถงึไดจ้ากไซตอ์นิเทอรเ์น็ตสาธารณะของเรา ผูใ้ชจ้ะตอ้งยนิยอมให ้DDI สง่อเีมลถงึพวกเขา 
รวบรวมขอ้มูลสว่นตวั และประมวลผลขอ้มูลน้ันในการจดัหาบรกิารและเพือ่จดุประสงคด์า้นการตลาดและการวจิยั 
แตล่ะแบบฟอรม์มลีงิกเ์พือ่ทําใหผู้ใ้ชต้ระหนักถงึสทิธิข์องตนเองและลกัษณะทีข่อ้มูลของพวกเขาจะถกูใชด้งัทีร่ะบุในนโย
บายความเป็นสว่นตวัของขอ้มูล DDI ผูใ้ชม้สีทิธิเ์พกิถอนการยนิยอมนีไ้ดทุ้กเมือ่ 

สมคัรงานผ่านบุคคลทีส่าม 
เราวา่จา้งผูพ้ฒันาซอฟตแ์วรก์ารสรรหาบุคคลบน Cloud 
เพือ่ใหผู้ส้มคัรสามารถสมคัรหรอืเขา้รบัการพจิารณาโอกาสทางอาชพีกบั DDI 

คณุสามารถตดิตอ่เราหรอืสง่แบบฟอรม์รอ้งขอขอ้มูลที ่https://www.ddiworld.com/gdpr/data-
request-form-individual เพือ่รอ้งขอใหเ้รานําขอ้มูลของคณุออกจากฐานขอ้มูลของเรา 

โปรไฟล ์
ขอ้มูลทีจ่ดัหามาโดยผูใ้ชข้องไซตจ์ะถกูจดัเก็บไวใ้นโปรไฟล ์หลงัจากน้ัน 
ขอ้มูลทีถ่กูรวบรวมซึง่เกีย่วขอ้งกบัโปรไฟลผู์ใ้ชท้ีเ่รารวบรวมผ่านคกุกี ้ไฟลบ์นัทกึ และ/หรอืบุคคลภายนอก 
จะถกูนํามาเชือ่มโยงกบัโปรไฟลเ์พือ่ปรบัปรงุเนือ้หาของไซตส์ําหรบัผูใ้ช ้
โปรไฟลนี์นํ้ามาใชเ้พือ่ปรบัแต่งการเขา้ชมไซตข์องผูใ้ช ้และเพือ่แนะนําเนือ้หาทีเ่กีย่วขอ้งใหแ้กพ่วกเขา 

เราซือ้ขอ้มูลทางการตลาดของบุคคลภายนอกและนํามาเพิม่ลงในฐานขอ้มูลผูใ้ชท้ีม่อียู่ของเราเพือ่กาํหนดเป้าหมายกา
รโฆษณาของเราใหด้ยีิง่ขึน้และจดัใหม้ขีอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้งทีเ่ราคดิวา่ผูใ้ชข้องเราจะพบวา่เป็นประโยชน ์
เราใชข้อ้มูลนีเ้พือ่ปรบัปรงุหรอืโอเวอรเ์ลยโ์ปรไฟลข์องผูใ้ชร้ายบุคคล ดงัน้ัน 
ขอ้มูลทางการตลาดแบบรวมนีจ้งึถกูผูกอยู่กบัโปรไฟลข์องผูใ้ช ้

วดิเจ็ต 
วดิเจ็ตสนับสนุนฟังกช์นัตา่งๆ ทีก่าํหนดใหคุ้ณเปิดเผยขอ้มูลระบุตวับุคคลบางอย่าง หากผูใ้ชเ้ลอืกเขา้รว่ม 
ขอ้มูลนีถ้กูเก็บไวใ้นหลากหลายวธิ ีเชน่ แบบฟอรม์ แบบสํารวจ การประกวด ฟอร ัม่ การสมคัรสมาชกิ 
หรอืการยกเลกิการเป็นสมาชกิสําหรบัการรบัเมล และการแกไ้ขหรอือปัเดตขอ้มูลระบุตวับุคคล 
และยงัถกูใชเ้ฉพาะเพือ่จดุประสงคท์ีม่กีารเก็บรวบรวมเท่าน้ัน 

บล็อก หอ้งแชท กระดานขอ้มูล และฟอร ัม่สาธารณะ 

จากการโพสตข์อ้มูลสว่นบุคคลออนไลนซ์ ึง่สามารถเขา้ถงึไดโ้ดยสาธารณะ 
คณุอาจไดร้บัขอ้ความโดยทีไ่ม่ไดร้อ้งขอจากฝ่ายอืน่ๆ กลบัมา โปรดทราบวา่ 
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เมือ่ใดก็ตามทีค่ณุสมคัรใจเปิดเผยขอ้มูลสว่นบุคคลออนไลน ์เชน่ ในบล็อก กระดานขอ้ความ ผ่านทางอเีมล 
หรอืในพืน้ทีแ่ชท ขอ้มูลน้ันจะสามารถถกูรวบรวมและใชง้านโดยผูอ้ืน่ 

เราไม่รบัผดิชอบสําหรบัขอ้มูลระบุตวับุคคลทีค่ณุเลอืกทีจ่ะสง่ในฟอร ัม่เหลา่นี ้
หากตอ้งการขอใหนํ้าขอ้มูลสว่นบุคคลของคุณออกจากบล็อกหรอืฟอร ัม่ชมุชน ตดิตอ่เราที ่
DataProtectionOfficer@ddiworld.com ในบางกรณี เราอาจจะไม่สามารถลบขอ้มูลสว่นตวัของคณุออกได ้
ซึง่ในกรณีเชน่น้ัน เราจะแจง้ใหค้ณุทราบวา่ เราไม่สามารถทําเชน่น้ันไดแ้ละเพราะเหตใุด 

คณุลกัษณะโซเชยีลมเีดยี 
เว็บไซตข์องเราครอบคลมุคณุลกัษณะโซเชยีลมเีดยี เชน่ ปุ่ ม Facebook, Twitter และ LinkedIn 
ไซตเ์หลา่นีม้กีารรวบรวมขอ้มูลทีอ่ยู่ IP ของคณุ หนา้ทีคุ่ณกาํลงัเยีย่มชมบนไซตข์องเรา 
และอาจมกีารตัง้คา่คกุกีใ้หเ้ปิดใชง้านคณุลกัษณะน้ันใหท้ํางานอย่างเหมาะสม 
คณุลกัษณะสือ่สงัคมไดร้บัการโฮสตโ์ดยบุคคลภายนอกหรอืโฮสตโ์ดยตรงบนไซตข์องเรา 
การโตต้อบของคณุกบัคณุลกัษณะเหลา่นีอ้ยู่ภายใตก้ารควบคมุของนโยบายความเป็นสว่นตวัของบรษิทัทีเ่ป็นผูจ้ดัมใีห ้

ประสบการณล์กูคา้ 
เราโพสตป์ระสบการณล์กูคา้บนเว็บไซตข์องเรา ซึง่อาจมขีอ้มูลสว่นบุคคลอยู่ดว้ย 
เราไดร้บัคํายนิยอมจากลกูคา้ผ่านทางอเีมล กอ่นทีจ่ะโพสตป์ระสบการณล์กูคา้ 
ในการทีจ่ะโพสตช์ ือ่ของพวกเขาพรอ้มประสบการณข์องพวกเขา 
หากคณุตอ้งการใหนํ้าขอ้มูลสว่นบุคคลของคณุออกจากสว่นนีใ้นไซตข์องเรา โปรดตดิตอ่เราที ่
DataProtectionOfficer@ddiworld.com  

การใชง้านขอ้มูล 
ผูเ้ยีย่มชมไซตใ์หข้อ้มูลสว่นบุคคลตามหลกัความสมคัรใจ ผ่านทางวธิกีารทีช่ดัเจนในการป้อนหรอืเก็บรวบรวมขอ้มูล 
ขอ้มูลสว่นบุคคลใดๆ จะมใีหเ้ฉพาะสําหรบั DDI เท่าน้ัน เมือ่คณุสง่ขอ้มูลใหโ้ดยสมคัรใจ เมือ่ DDI 
ไดร้บัขอ้มูลเหลา่นี ้ขอ้มูลจะถกูสง่ไปยงัสํานักงานที ่DDI ซึง่จะเก็บไวเ้พือ่ตอบรบัคําขอหรอืขอ้คดิเห็นของคณุ 
เราไม่มกีารใหเ้ชา่ จําหน่าย หรอืแลกเปลีย่นขอ้มูลเกีย่วกบัตวัคุณกบับุคคลภายนอก 
เวน้แตม่กีารระบุไวเ้ป็นอืน่ในนโยบายความเป็นสว่นตวันี ้

DDI ยงัอาจใชข้อ้มูลลกัษณะนีใ้นการแจง้ประกาศงานกจิกรรมและผลติภณัฑแ์ละบรกิารใหม่ๆ DDI 
ใชข้อ้มูลทีเ่ก็บรวบรวมมาเพือ่ปรบัปรงุเนือ้หาของเว็บไซตข์องเรา เพือ่ปรบัปรงุผลติภณัฑแ์ละบรกิารทีม่อียู่ 
และเพือ่ทําการสือ่สารกบัคณุไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพมากขึน้ อย่างไรกต็าม แมว้า่จะใชค้วามพยายามอย่างดทีีส่ดุ 
การสือ่สารบนอนิเทอรเ์น็ตและอเีมลไม่มทีางทีจ่ะเป็นความลบั 100% 
และมคีวามเป็นไปไดท้ีข่อ้มูลซึง่สง่ถงึเราอาจถูกอา่นหรอืไดร้บัโดยฝ่ายอืน่ๆ เราไม่มกีารเผยแพรห่รอืแบ่งปันขอ้มูลใดๆ 
ของคณุเพือ่จดุประสงคอ์ืน่ใดทีน่อกเหนือจากการใชง้านทีมุ่่งหมาย 

คกุกีแ้ชทของบรกิารลูกคา้ออนไลน ์
บรกิารแชทของบรกิารลกูคา้ออนไลนท์ีเ่ป็นของบุคคลภายนอกของเรามกีารใชค้กุกีเ้ช ือ่มโยงขอ้มูลโปรไฟล ์
(ทีส่ง่โดยตวับุคคลใหแ้ก ่DDI) กบัเซสชนัการแชททีจ่ดัการโดยตวัแทนลกูคา้ของ DDI (ผูป้ฏบิตักิาร) 
โดยการตัง้คา่คุกกี ้ผูใ้ชจ้ะไม่ตอ้งป้อนขอ้มลูโปรไฟลข์องตนเองมากกว่าหน่ึงคร ัง้ 
ทําใหป้ระหยดัเวลาไดใ้นระหว่างเซสชนัการแชท ขอ้มูลทางสถติอิืน่ๆ 
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เกีย่วกบัวธิกีารใชง้านเว็บไซตข์องเราถกูรวบรวมไวเ้พือ่ชว่ยสนับสนุนผูใ้ชเ้กีย่วกบัประสบการณบ์รกิารลูกคา้ของพวกเ
ขา 

คกุกีข้องโปรแกรมคน้หา 
ผูใ้หบ้รกิารธรุกจิทีเ่ป็นบุคคลภายนอกของเราใชง้านคกุกีเ้พือ่เช ือ่มโยงการเขา้ชมไซตข์องเรากบัการคลกิผ่านจากโฆษ
ณาทีส่นับสนุนการจา่ยค่าโฆษณาตอ่ 1 คลกิ ซึง่ใสไ่วโ้ดย DDI บนไซตโ์ปรแกรมคน้หาภายนอก 
วธิกีารทํางานของพวกเขาคอื ใสค่กุกีไ้วบ้นคอมพวิเตอรข์องผูใ้ช ้
เมือ่เขา/เธอคลกิทีห่น่ึงในโฆษณาทีส่นับสนุนการจา่ยค่าโฆษณาตอ่ 1 คลกิของเรา จากน้ัน 
หากผูใ้ชเ้ขา้ถงึหน่ึงในหนา้ Conversion ทีก่าํหนดไวข้อง DDI คกุกีจ้ะถกูเชือ่มตอ่กบัหนา้เว็บของเรา 
เมือ่จบัคูแ่ลว้ ผูใ้หบ้รกิารธรุกจิทีเ่ป็นบุคคลภายนอกจะบนัทกึ Conversion ทีป่ระสบความสําเรจ็ให ้DDI 

ผูใ้หบ้รกิารธรุกจิทีเ่ป็นบุคคลภายนอกบางรายของเรา (เชน่ บรกิารวเิคราะหป์รมิาณการใชง้านแบบรวม เชน่ 
Google Analytics, โปรแกรมคน้หา และแชทสดสําหรบัใหค้วามชว่ยเหลอื) มกีารใชค้กุกีบ้นไซตข์องเรา 
เราไม่มสีทิธิเ์ขา้ถงึหรอืสทิธิก์ารควบคมุเหนือคกุกีเ้หลา่นี ้

นโยบายความเป็นสว่นตวันีค้รอบคลมุการใชง้านคกุกีโ้ดยไซตแ์ละไม่ครอบคลมุการใชง้านคกุกีโ้ดยบุคคลภายนอก 

เทคโนโลยกีารตดิตาม 
เทคโนโลยตีา่งๆ เชน่ คุกกี ้หรอืเทคโนโลยทีีค่ลา้ยคลงึกนัถูกใชง้านโดย DDI 
และพนัธมติรทางการตลาดบนบางไซตข์องเรา เทคโนโลยเีหลา่นีถ้กูใชง้านในการวเิคราะหแ์นวโนม้ 
จดัเก็บชือ่ผูใ้ชแ้ละรหสัผ่านเพือ่ทีค่ณุจะไม่ตอ้งป้อนใหม่ในแตล่ะคร ัง้ทีเ่ขา้ชมไซต ์จดัการไซต ์
ตดิตามความเคลือ่นไหวของผูใ้ชเ้กีย่วกบัไซต ์และรวบรวมขอ้มูลดา้นประชากรเกีย่วกบัฐานขอ้มูลผูใ้ชข้องเรา 
เราอาจไดร้บัรายงานทีอ่งิตามการใชง้านเทคโนโลยเีหลา่นี ้จากบรษิทัเหลา่นี ้ในรปูแบบรายบุคคลและ/หรอืแบบรวม 

การจดัเก็บในเคร ือ่ง – HTML 5/แฟลชคกุกี ้
บุคคลภายนอกทีเ่รารว่มมอืดว้ยในการจดัหาคณุลกัษณะบางประการใหม้บีนไซตข์องเรา 
หรอืในการแสดงโฆษณาโดยองิตามกจิกรรมการเรยีกดเูว็บของคุณ มกีารใชง้าน LSO เชน่ HTML 5 
ในการรวบรวมและจดัเก็บขอ้มูล เบราวเ์ซอรท์ีห่ลากหลายอาจมเีคร ือ่งมอืการจดัการของตนเองในการลบ LSO ทีเ่ป็น 
HTML 5 ออก 

การโฆษณา 
เราวา่จา้งเครอืขา่ยโฆษณาของบุคคลภายนอกใหแ้สดงโฆษณาบนเว็บไซตข์องเรา 
หรอืใหจ้ดัการการโฆษณาของเราบนไซตอ์ืน่ๆ พนัธมติรทีเ่ป็นบุคคลภายนอกของเราอาจใชง้านเทคโนโลยตีา่งๆ เชน่ 
คกุกี ้ในการรวบรวมขอ้มูลเกีย่วกบักจิกรรมของคณุบนไซตนี์แ้ละไซตอ์ืน่ๆ ในการจดัหาโฆษณาใหแ้กคุ่ณ 
โดยองิตามกจิกรรมการเรยีกดแูละความสนใจของคุณ 
หากคณุไม่ตอ้งการใหม้กีารใชข้อ้มูลนีเ้พือ่การแสดงโฆษณาตามความสนใจใหแ้กคุ่ณ 
คณุสามารถเลอืกปฏเิสธเขา้รว่มโดยคลกิ ทีน่ี่ (หรอืหากมตํีาแหน่งทีต่ ัง้อยู่ในสหภาพยุโรป คลกิ ทีน่ี่) โปรดทราบว่า 
การดําเนินการนีไ้ม่ไดเ้ป็นการเลอืกไม่ใหม้กีารแสดงโฆษณาทัง้หมดแกค่ณุ คณุจะยงัคงไดร้บัโฆษณาทัว่ไปตอ่ไป 
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การสมคัรรบัจดหมายขา่ว 
ผูใ้หบ้รกิารเผยแพรจ่ดหมายข่าวของ DDI ทีเ่ป็นบุคคลภายนอก 
ซึง่มหีนา้ทีจ่ดัการการสมคัรรบัจดหมายขา่วทางอเีมล 
มกีารรวบรวมและจดัเก็บขอ้มูลผูเ้ยีย่มชมในลกัษณะทีป่ลอดภยัและเป็นสว่นตวัในนามของ DDI ขอ้มูลนีค้รอบคลมุ 
แตไ่ม่จํากดัเฉพาะรายชือ่ทีอ่ยู่อเีมล บทความ คําตอบแบบสอบถาม จดหมาย และสถติกิารใชง้าน 

ขอ้มูลนีเ้ป็นเจา้ของโดย DDI และไม่สามารถเขา้ถงึไดโ้ดยบุคคลภายนอก 
หากไม่ตอ้งการไดร้บัจดหมายขา่วของเราอกีตอ่ไป 
คณุสามารถเลอืกปฏเิสธเขา้รว่มโดยปฏบิตัติามคําแนะนําการปฏเิสธเขา้รว่มทีร่ะบุรวมอยู่ในการสือ่สารแตล่ะคร ัง้ 

แชทของบรกิารลกูคา้ออนไลน ์
ผูใ้หบ้รกิารแชทของบรกิารลูกคา้ออนไลนข์อง DDI 
ทีดํ่าเนินการโดยบุคคลภายนอกทําหนา้ทีร่วบรวมและจดัเก็บขอ้มูลผูใ้ชใ้นลกัษณะทีป่ลอดภยัและเป็นสว่นตวัในนามขอ
ง DDI เพือ่จดัการเซสชนัการแชทออนไลน ์

หากใชฟั้งกช์นันี ้ผูใ้ชจ้ะถกูขอใหป้้อนชือ่ไม่วา่ในรปูแบบใดหรอืรายละเอยีดใดก็ตามตามทีต่อ้งการ ในระหวา่งการแชท 
ผูใ้ชจ้ะมสีว่นรว่มในเซสชนัถามและตอบแบบสดกบัผูป้ฏบิตักิารของ DDI 
ผูใ้หบ้รกิารสําหรบัแชทของบรกิารลกูคา้ออนไลนข์องเราทีดํ่าเนินการโดยบุคคลภายนอก 
เป็นผูเ้ก็บรกัษาบทสนทนาของแชทเหลา่นีไ้ว ้หลงัจากการแชท 
ผูใ้ชอ้าจถกูขอใหก้รอกแบบสํารวจขาออกเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่ความคดิเห็นตอบกลบัอนัมคีา่เกีย่วกบับรกิารของ DDI 
การกรอกแบบสํารวจขาออกเป็นความสมคัรใจ แบบสํารวจอาจขอขอ้มูลการตดิตอ่และขอ้มูลดา้นประชากร 
ขอ้มูลยงัถกูเก็บรวบรวมผ่านทางขอ้มูลการตดิตามแบบรวมทีไ่ดจ้ากคกุกี ้
บรกิารแชทของบรกิารลกูคา้ออนไลนข์องเราทีดํ่าเนินการโดยบุคคลภายนอก 
มกีารใชข้อ้มูลทีเ่ก็บรวบรวมไวเ้พือ่ปรบัปรงุการบรกิารทีจ่ดัหาใหแ้ก ่DDI ทัง้นีจ้ะไม่มกีารแบ่งปันขอ้มูลใดๆ 
กบับุคคลภายนอกรายอืน่ๆ 

แบบสาํรวจออนไลน ์
ผูใ้หบ้รกิารแบบสอบถามออนไลนข์อง DDI ทีเ่ป็นบุคคลภายนอก 
ทําหนา้ทีร่วบรวมและจดัเก็บขอ้มูลผูใ้ชใ้นลกัษณะทีป่ลอดภยัและเป็นสว่นตวัในนามของ DDI 
เพือ่จดัการแบบสํารวจออนไลน ์ผูใ้หบ้รกิารนีช้ว่ยให ้DDI 
สามารถจดัทําแบบสํารวจและแบบสอบถามเพือ่แจกจ่ายใหแ้กผู่ท้ีม่โีอกาสตอบแบบสํารวจ 

ผูใ้หบ้รกิารแบบสํารวจออนไลนท์ีเ่ป็นบุคลภายนอกเก็บรกัษาขอ้มูลของผูต้อบทีอ่าจครอบคลมุขอ้มูลเกีย่วกบัผูต้อบแบ
บสํารวจ DDI รวมทัง้ขอ้มูลประชากรอืน่ๆ และขอ้มูลทีเ่ป็นประโยชนส์ําหรบั DDI 
ผูใ้หบ้รกิารแบบสํารวจออนไลนท์ีเ่ป็นบุคคลภายนอกใชข้อ้มูลทีเ่ก็บรวบรวมเพือ่ปรบัปรงุบรกิารทีม่อบใหแ้ก ่DDI 
ทัง้นีจ้ะไม่มกีารแบ่งปันขอ้มูลใดๆ กบับุคคลภายนอกรายอืน่ๆ 

 


