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บรกิาร SMG 

นโยบายความเปน็สว่นตวัทัว่โลก 

 

วันที่มีผลบังคบัใช้: มีนาคม 2561  

 

นโยบายความเป็นส่วนตัวนีมี้ผลบังคับใช้กับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของ SMG 

ซึ่งเก็บรวมรวมผา่นเว็บไซตน์ี้และเว็บไซต์อืน่ ๆ บรกิาร และแอปพลิเคชัน 

รวมทั้งแอปพลิเคชนัมือถือทีมี่การลงประกาศ เชื่อมโยง หรืออา้งอิงนโยบายความเป็นสว่นตวันี ้

(รวมเรียกวา่ "บรกิาร SMG")  "ข้อมูลส่วนบุคคล" คือขอ้มูลเกี่ยวกบับุคคลทั่วไปที่พสิูจน์หรือระบุตวัตนได้  

บริการ SMG มีกรรมสทิธิแ์ละ/หรือด าเนินการโดย Service Management Group, LLC, Service 

Management Group Limited, Service Management Group GK และบรษิัทในเครือทีเ่กี่ยวข้อง 

(รวมเรียกวา่ "SMG" "เรา" หรือ "พวกเรา")  

นโยบายความเป็นส่วนตัวนีร้ะบุวธิีการทีเ่ราเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบคุคลของคณุ 

 

อ่านประกาศว่าด้วยความเปน็ส่วนตัวนีอ้ย่างละเอียดถี่ถ้วน  

เราจะเกบ็รวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคณุตามที่อธบิายไว้ในนโยบายความเป็นสว่นตวันี้ 

 

หากคณุยังไม่ได้ท าความเขา้ใจประกาศนี ้ กรณุาอา่นข้อก าหนดการให้บริการ SMG 

ซึ่งระบขุ้อก าหนดที่ควบคุมการใช้งานเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน บริการ รวมทั้งแอปพลิเคชันมือถือของเรา 

("บรกิาร SMG")   

 

หากคณุไมเ่หน็ชอบกบัสว่นใด ๆ ในนโยบายความเปน็สว่นตวันีห้รอืขอ้ก าหนดการใหบ้รกิาร 

กรณุางดใชบ้รกิารใด ๆ ของ SMG 

 

1. การเปลีย่นแปลงนโยบายความเปน็สว่นตวั 

2. ประเภทขอ้มลูสว่นบคุคลทีป่ระมวลผลโดย SMG 

3. วธิกีารเกบ็รวบรวมขอ้มลูและวตัถปุระสงคใ์นการประมวลผลของเรา 

4. เหตผุลทางกฎหมายส าหรบัการประมวลผล 

5. วธิกีารใชแ้ละเผยแพรข่อ้มลูสว่นบคุคลของเรา 

6.  การเกบ็รกัษาและการก าจดัขอ้มลูสว่นบคุคล 

7. สทิธแิละทางเลอืกของคณุเกีย่วกบัการประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคล 

8. ผลจากการไมร่ะบขุอ้มลูสว่นบคุคล 

9. นโยบายคุกกี้  

10. การจดัการขอ้มลูบญัชขีองคณุ 

11. ความเปน็สว่นตวัส าหรบัเดก็ 
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12. การเชือ่มโยงไปยงับรกิารของบคุคลภายนอก 

13. การรกัษาความปลอดภยัของขอ้มลู 

14. การพจิารณาทางภมูศิาสตรแ์ละการโอนขอ้มลูสว่นบคุคลขา้มประเทศ 

15. วธิตีดิตอ่เรา 

16. ผูค้วบคมุขอ้มลูและเจา้หนา้ทีคุ่ม้ครองขอ้มลู 

 

1. การเปลีย่นแปลงนโยบายความเปน็สว่นตวันี ้

 

เราจะปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตวันี้เปน็ครั้งคราว 

หากเราท าการเปล่ียนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อนโยบายความเปน็ส่วนตัว เชน่ 

การเพิ่มบริการและแอปพลิเคชันใหม่ การปรบัปรุงบรกิารของเรา 

รวมทั้งการแก้ปัญหาการเปลีย่นแปลงดา้นเทคโนโลยีและกฎหมาย  

วันที่มีผลบังคบัใช้ของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ 

ซึ่งระบุอยูท่ี่ดา้นบนของหนา้เว็บเพจนี้จะแสดงวันที่ในการปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวครั้งล่าสุด  

SMG จะแจ้งให้คุณทราบ หากการเปล่ียนแปลงเหล่านี้มีความส าคัญ 

และเราจะขอความยนิยอมจากคณุหากมีการก าหนดไวต้ามกฎหมายที่บังคับใช ้ 

การแจ้งข้อมูลนี้จะด าเนินการโดยการลงประกาศเกี่ยวกบัการเปล่ียนแปลงในเวบ็ไซต์หรือผา่นแอปพลิเค

ชันของเรา 

   

2. ประเภทขอ้มลูสว่นบคุคลทีป่ระมวลผลโดย SMG 

 

SMG ด าเนนิการวิจัยตลาดในนามของบริษทั 

ซึ่งต้องการท าความเข้าใจความชอบของผู้บริโภคเกี่ยวกบัสินคา้และบรกิารต่าง ๆ ได้ดียิ่งขึน้  

บริษัทเหล่านีค้ือ "ลกูคา้" ของเรา เราด าเนินการส ารวจในนามของลูกคา้ของเรา (รวมเรียกวา่ 

"การส ารวจ") และใช้ขอ้มูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเชิงลึกของผู้บริโภค เช่น สถานที ่ เวลา 

และความถีท่ี่ผู้บรโิภคเขา้ใช้บริการในรา้นคา้ปลีก และประสบการณ์ระหว่างการเขา้ใช้บริการ  

เมื่อคุณท าแบบส ารวจหรือใช้บริการ SMG 

เราจะเกบ็รวบรวมข้อมูลสว่นบุคคลที่คณุให้ไว้กบัเราโดยสมัครใจ 

ข้อมูลส่วนบุคคลทีเ่ราเก็บรวบรวม ประกอบด้วย: (1) ข้อมูลตดิต่อ (เช่น อเีมล หมายเลขโทรศัพท ์

และนายจ้าง) (2) ขอ้มูลประชากร (เช่น เพศ วนัเกดิ และรหัสไปรษณีย)์ (3) 

ค าตอบในการส ารวจเกี่ยวกบัข้อมูลที่ระบุตวัตนคณุ 

หรือเชื่อมโยงกับคุณในฐานะบุคคลที่สามารถระบตุัวตนได้ และ (4) ขอ้มูลที่เกี่ยวกบัการใช้บริการ SMG 

ของคุณ ("ข้อมูลการใช้งาน")   

ข้อมูลการใช้งานทีเ่ราเก็บรวบรวม ประกอบดว้ย:  (1) ที่อยู ่ IP (2) เซิร์ฟเวอร์โดเมน (3) 

ประเภทของอุปกรณ์ที่ใช้ในการเข้าถึงบรกิาร (4) 
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สถิตแิละข้อมูลที่เกี่ยวกับการโต้ตอบระหว่างเบราว์เซอรห์รืออุปกรณ์ของคุณ เชน่ รุ่นของอปุกรณ ์

ผู้ให้บริการ/เครือขา่ย ข้อมูลอายุการใช้งานแบตเตอรี ่

เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพการสุ่มตัวอยา่งสถานทีต่ามอายุการใช้งานแบตเตอรี่ทีเ่หลืออยู ่

และสถิตกิารใช้งานพื้นฐานเกี่ยวกบัอุปกรณข์องคณุ (5) GPS ตามเวลาจริง หรอืข้อมูลการระบุพิกัดอื่น ๆ 

เมื่อคุณอนญุาตให้เรารับขอ้มูลผ่านการตั้งคา่ต าแหน่ง (หรือทีค่ล้ายกนั) ในอุปกรณ์ของคณุ (6) 

การอา้งอิงเว็บเพจหรือแหล่งข้อมูลอื่น ๆ ที่คณุเขา้ถึงบริการ    เมื่อคณุท าแบบส ารวจทางออนไลน ์

เราเก็บรวบรวมลักษณะเฉพาะหลาย ๆ อย่างเกี่ยวกับอปุกรณ์ของคณุ 

เพื่อวตัถุประสงค์ในการตรวจสอบและป้องกนัการทุจรติ 

3. วธิกีารเกบ็รวบรวมขอ้มลูและวตัถปุระสงคใ์นการประมวลผลของเรา 

 

เราเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลที่คณุให้ไว้กบัเรา และจากการใช้บรกิาร SMG ของคณุ  

ข้อมูลที่เราเกบ็รวบรวม และวิธีการประมวลผลขึน้อยู่กบัวิธีการเข้าถึงและใช้บริการ SMG 

 

จากคณุ  เราเกบ็รวบรวมข้อมูลจากคุณเมื่อ: 

 

 ท าแบบส ารวจเสรจ็เรยีบรอ้ย: 

เราเก็บรวบรวมข้อมูลจากค าตอบของแบบส ารวจเกี่ยวกับประสบการณแ์ละความชอบของคุณใน

ฐานะผู้บริโภคทีคุ่ณส่งมา  

เราอาจรวมขอ้มูลที่ได้รับในค าตอบของแบบส ารวจของคุณกบัข้อมูลทีเ่ราได้รบัจากลูกค้าของเรา 

เช่น ข้อมูลเกีย่วกับการมีสว่นร่วมของคณุในโครงการความภักดขีองลูกค้าของเรา 

เพื่อท าความเข้าใจประสบการณผ์ู้บริโภคของคณุให้ดีย่ิงขึ้น  นอกจากนี ้

เราอาจรวมขอ้มูลที่ได้รับในค าตอบของแบบส ารวจของคุณกบัข้อมูลทีเ่ราได้รบัในค าตอบของแบ

บส ารวจจากผู้ใช้คนอืน่ ๆ เพื่อท าความเข้าใจประสบการณ์ผูบ้ริโภคทั้งหมดให้ดีย่ิงขึ้น  

เมื่อคุณท าแบบส ารวจเสร็จเรียบร้อย 

เราจะน าข้อมูลที่คณุเลือกให้แก่เราไปใช้ในรายงานและการวเิคราะห์อืน่ ๆ 

เกี่ยวกับประสบการณแ์ละความชอบของผู้บริโภคส าหรับลูกค้าของเรา 

หรือการใช้งานอื่นใดทีเ่ราเปิดเผยให้คณุทราบขณะทีเ่ก็บรวมรวมข้อมูล  

หากคณุไม่ต้องการให้ใช้ข้อมูลของคุณในรายงาน การวเิคราะห ์

หรือการใชท้ี่เป็นการเปิดเผยให้คุณทราบในลักษณะอืน่ คุณอาจเลือกไม่ท าแบบส ารวจ 

 

 การใชบ้รกิาร SMG เราเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้งานโดยอัตโนมัติ เมื่อคุณติดต่อกับบริการ 

SMG ผา่นการใช้คกุกีแ้ละเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลอื่น ๆ  

เราใช้ขอ้มูลการใช้งานนี้เพือ่อ านวยความสะดวกในการสื่อสารระหว่างอุปกรณข์องคุณและระบ

บของเรา ด าเนนิการส ารวจ รับรองความถูกต้องในการส ารวจ ตรวจสอบและป้องกนัการทุจริต 

ด าเนนิการวิจัยตลาด ดแูลและปรบัปรุงเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน รวมทั้งวิเคราะห์การใช้งาน 
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ปรับปรุง และยกระดบับริการของ SMG 

หากต้องการเรียนรูเ้พิ่มเติมเกี่ยวกบัวิธกีารและเหตุผลที่เราใช้คุกกี้และเครือ่งมือเก็บรวบรวมข้อมู

ลที่คล้ายกนั โปรดดูสว่น "นโยบายคกุกี"้ ในนโยบายความเป็นสว่นตัวนี้ 

 

 สง่ขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุขณะใชบ้รกิาร SMG: 

เมื่อคุณส่งข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกบัการใช้บริการ SMG เช่น 

การติดต่อเราเพื่อขอรับความช่วยเหลือ หรือข้อมูล 

หรือการแสดงความคดิเห็นเกี่ยวกบัประสบการณ์ของคณุกับลูกค้ารายใดรายหนึ่งของเรา 

เราจะเกบ็รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทีคุ่ณส่งมา    เมื่อคุณแสดงความคดิเหน็ต่อ SMG 

ข้อมูลที่คณุให้ไว้จะชว่ยสนบัสนุนบรกิารของเรากบัลูกคา้ รวมทั้งการวิจยัตลาดโดยรวมของเรา  

ความคิดเห็นของคุณอาจโพสต์ไว้ใน TrumpetRatings.com 

และ/หรือในเว็บไซต์ของลูกค้าของเรา เมื่อได้รับอนุญาตจากคณุ  

เมื่อโพสต์ข้อมูลดังกลา่วไว้ในฟอรั่มสาธารณะ เช่น TrumpetRatings.com หรือเว็บไซต์อื่น ๆ 

ที่ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ข้อมูลดังกล่าวถอืเป็นข้อมูลสาธารณะ  

บุคคลภายนอกอาจเหน็และ/หรือเก็บรวบรวมสิ่งที่คณุเขยีนไว้ 

และบคุคลอื่นอาจน าไปใช้ในลักษณะต่าง ๆ ซึ่งเราไม่สามารถควบคุมหรือคาดการณไ์ด้ 

 เขา้ถงึบรกิาร SMG ผา่นขอ้มลูประจ าตวัทางสือ่สงัคมออนไลน:์ SMG 

อาจเสนอโอกาสให้คณุใช้บริการเครือข่ายสังคม (รวมเรียกวา่ "สือ่สงัคมออนไลน"์) 

เพื่อเข้าถึงบริการ SMG บางประเภท  เมื่อคณุเลือกเขา้ถึงบรกิาร SMG 

ผ่านข้อมูลประจ าตวัในการเข้าสูร่ะบบทางสื่อสังคมออนไลน์ SMG 

อาจมีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลที่คณุให้ไว้ในแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ เช่น ชือ่ อีเมล รูปโปรไฟล์ 

โพสต ์ ความคิดเหน็ และข้อมูลอื่น ๆ ทีเ่ชือ่มโยงกับบัญชสีื่อสังคมออนไลน์ของคณุ 

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าความเป็นส่วนตวัของคณุ  เราอาจใชข้้อมูลนี้ตามวัตถุประสงค์ใด ๆ 

ที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตวันี้ และตามวัตถุประสงค์เพิ่มเติมใด ๆ 

ซึ่งคุณได้รบัแจ้งขณะทีเ่ก็บรวมรวมข้อมูล  

หากคณุไม่ต้องการให้ผู้ให้บริการสือ่สังคมออนไลน์เผยแพร่ข้อมูลทางสื่อสังคมออนไลน์กับ 

SMG คณุไม่ควรใช้บัญชสีือ่สังคมออนไลน์ของคณุเพื่อเข้าถึงบริการ SMG 

จากลกูคา้ของเรา ส าหรับผลิตภณัฑ์และบรกิารบางอย่างของเรา 

ลูกค้าของเราอาจส่งข้อมูลเกี่ยวกบัการติดต่อของคณุกบัแบรนด์ ผลิตภณัฑ ์ และบรกิารต่าง ๆ 

ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับโครงการความภักดีทีคุ่ณลงทะเบียนข้อมูลการท าธุรกรรมไว้กับลูกคา้ของเรา

ให้แก่เรา  เราอาจรวมข้อมูลนี้กับข้อมูลอื่น ๆ ที่เราเก็บรวบรวมเพื่อยกระดับการด าเนนิการวิจัยตลาด 

และบรกิารที่เรามอบให้ลูกคา้ 

4. เหตผุลทางกฎหมายส าหรบัการประมวลผล  

 

https://www.trumpetratings.com/
https://www.trumpetratings.com/
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4.1. เราประมวลผลข้อมูลติดตอ่ ข้อมูลประชากร และค าตอบเกี่ยวกับการส ารวจของคุณ 

เมื่อคุณท าแบบส ารวจหรือใช้บริการ SMG  

เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวตามผลประโยชน์ที่ชอบดว้ยกฎหมายของลูกค้าในการรั

บข้อเสนอแนะจากลูกคา้ของตน เพื่อช่วยปรับปรุงผลิตภณัฑ์และบริการต่าง ๆ 

เพื่อประโยชนต์่อลูกค้าและธรุกิจของตน ตามผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของ SMG 

ในการปรบัปรุงผลิตภัณฑ ์ บริการ และการวิจัยตลาดของ SMG 

รวมทั้งในการตอบสนองตอ่ความตอ้งการของผู้ใช้ส าหรบัความชว่ยเหลือหรือข้อมูล   

 

4.2. เราประมวลผลข้อมูลการใชง้านของคณุ เมื่อคณุท าแบบส ารวจหรือใชบ้ริการ SMG    

เราประมวลผลข้อมูลการใชง้านนี้ตามการเลือกของคณุที่จะด าเนินการในแบบส ารวจต่อไป 

ซึ่งถือเป็นการยืนยันความยนิยอมในการใช้คกุกี้ และเทคโนโลยกีารรวบรวมข้อมูลอื่น ๆ ของ 

SMG คุณอาจถอนความยินยอมได้โดยติดต่อเจา้หน้าที่ฝา่ยคุ้มครองข้อมูลของเราทางอีเมล 

privacyofficer@smg.com หรือเขียนเป็นลายลักษณอ์ักษรถึง Data Protection Officer, 

Service Management Group, LLC, 1737 McGee Street, Kansas City, MO 64108 

 

4.3. นอกจากนี ้ เราอาจประมวลผลข้อมูลที่คณุให้ไว้ในแพลตฟอร์มสื่อสงัคมออนไลน ์

โดยขึ้นอยู่กับการตั้งค่าความเป็นส่วนตวัของคณุ เมือ่ใช้บริการเครือข่ายสังคมรว่มกับบรกิาร 

SMG  เราประมวลผลข้อมูลดังกล่าวตามความยินยอมของคุณ 

ซึ่งคุณให้ไว้ในการตั้งคา่ความเป็นสว่นตัวไปยังบริการเครือขา่ยสังคม  

คุณอาจถอนความยินยอมได้โดยเปลี่ยนการตั้งคา่ความเป็นสว่นตวั 

เพื่อไม่ให้เราเข้าถึงข้อมูลทางสื่อสังคมออนไลน์ของคุณได้อีก  

 

4.4. เราประมวลผลข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้าของเราเกี่ยวกบัการติดต่อของคุณกับแบรนด ์ ผลิตภณัฑ ์

และบรกิารตา่ง ๆ  เราประมวลผลข้อมูลดังกล่าวตามผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของ SMG 

และของลูกคา้ SMG รวมถึงการพัฒนาและปรับปรุงผลิตภณัฑแ์ละบรกิารของ SMG 

และลูกค้าของเรา ตลอดจนยกระดบัการวิจัยตลาดของ SMG     

 

5. วธิกีารใชแ้ละเผยแพรข่อ้มลูสว่นบคุคลของเรา 

 

วิธีทีเ่ราใชแ้ละเผยแพร่ขอ้มูลที่เราเก็บรวบรวมหรือที่คณุให้ไว้กับเรา 

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิธีทีคุ่ณใช้หรือเขา้ถึงบรกิาร SMG ตามทีก่ฎหมายก าหนด SMG 

จะปฏิบตัิตามค าขอของคณุ ที่ขอให้เรายตุิการให้ข้อมูลส่วนบคุคลกับบุคคลภายนอก   

 

 การสือ่สารกบัคณุ  เราจะใช้ขอ้มูลส่วนบุคคลของคณุเมื่อจ าเป็น 

เพื่อจัดการความสัมพนัธข์องเราและตดิต่อสื่อสารกับคุณทางไปรษณีย์ โทรศัพท์ อีเมล 

การแจ้งเตอืนทางโทรศัพท์มือถือ และการส่งข้อความ SMS 

mailto:privacyofficer@smg.com


6 
 

เว้นแต่ผูต้อบแบบส ารวจร้องขอให้มีการสื่อสารอยา่งชัดแจ้ง SMG จะไม่ติดต่อผูต้อบแบบส ารวจ 

นอกเหนอืจากการติดต่อที่จ าเป็นเพื่อยืนยันความถกูต้องในการส ารวจ เพื่อด าเนนิการส ารวจ 

ให้ผลตอบแทนหรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากการท าแบบส ารวจ หรือเพือ่ให้บริการลูกค้า  แม้วา่ 

SMG ไม่ได้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคณุเพื่อวัตถุประสงค์ดา้นการตลาดโดยตรง 

คุณควรตรวจสอบนโยบายความเปน็ส่วนตัวของลูกค้าที่เราเกบ็รวบรวมข้อมูลสว่นบุคคลของคณุ 

เพื่อพิจารณาวา่ลูกคา้ดังกลา่วด าเนินการเช่นนัน้หรือไม่ 

เราอาจเผยแพรข่้อมูลส่วนบคุคลของคณุกบัผู้ให้บริการที่ช่วยเหลือเราในการจดัการความสัมพนั

ธ์กับคณุ   

 การใหบ้รกิารตามทีค่ณุขอ  เราอาจใช้และเผยแพร่ข้อมูลสว่นบุคคลของคณุ 

เพื่อให้บริการตามที่คณุขอหรือฟังก์ชันที่คุณเริ่มต้นใช้งาน เช่น 

เมื่อคุณโพสต์ข้อมูลและเนือ้หาในกระดานข้อความ ฟอรั่ม หรือในหนา้สื่อสังคมออนไลน์ของเรา  

นอกจากนี ้ เมื่อคุณอนญุาต 

เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบคุคลของคณุเพือ่ระบุตัวตนคณุกับบุคคลทีคุ่ณส่งการสื่อสารผ่านบริกา

ร SMG  ยิ่งกว่านั้น เราอาจใช้และเผยแพรข่อ้มูลส่วนบุคคลของคณุกบับคุคลภายนอก 

เพื่อให้ผลตอบแทนหรือรบัผลประโยชนต์ามที่คณุขอ และได้รับจากการท าแบบส ารวจ  

หากคณุเลือกที่จะเข้ารว่มในการชิงโชคหรือการส่งเสริมการขายอืน่ ๆ 

เราจะส่งข้อมูลของคุณใหผู้ด้ าเนนิการภายนอกของการส่งเสริมการขายเหล่านั้น 

เพื่อให้พวกเขาสามารถตอบค าถามของคณุหรือติดตอ่คณุเกีย่วกบัรางวัลที่คณุได้รับ 

หรือปัญหาอืน่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการขาย 

 การวเิคราะหก์ารใชแ้ละการปรบัปรงุบรกิาร SMG  

เราใช้ขอ้มูลส่วนบคุคลทีเ่ก็บรวบรวมจากคกุกีแ้ละเครื่องมือเก็บรวบรวมขอ้มูลอื่น ๆ 

ส าหรับการวิเคราะห์การใช้งาน การตรวจหาการทุจรติ และการปรับปรุงสิทธิภาพส าหรับบรกิาร 

SMG  เราอาจใชบ้ริการวิเคราะหเ์วบ็ไซตข์องบุคคลภายนอก เพื่อวิเคราะห์วธิีใช้บริการ SMG 

ของแต่ละบคุคล รวมถงึบันทึกการคลิกเมาส์ การเคล่ือนเมาส์ การเล่ือนกิจกรรม 

และข้อความที่คณุพิมพ์ลงในกล่องข้อความโดยไม่มีรูปแบบ   

เราใช้ขอ้มูลที่เกบ็รวมรวมจากบรกิารของบุคคลภายนอกเหล่านี ้

เพื่อช่วยใหเ้ราท าความเขา้ใจวิธีทีผู่้ใช้ของเราค้นหาและใช้บริการ SMG 

เพื่อยกระดับการบริการของเรา และเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้ของคุณให้ดขีึ้น 

 การเผยแพรข่อ้มลูกบัผูใ้หบ้รกิารรายอืน่ ๆ  เราอาจเผยแพรข่้อมูลของคณุ 

รวมถึงข้อมูลสว่นบุคคลของคุณกบัผู้ให้บรกิารรายอื่น ๆ 

ที่เราใช้ในการด าเนินงานตามที่เราได้ว่าจ้าง เชน่ โฮสติ้ง การจัดเก็บข้อมูล 

และการรกัษาความปลอดภยั  นอกจากนี ้

เราอาจเผยแพรข่้อมูลส่วนบคุคลของคณุตามความจ าเปน็ เพื่อด าเนินการบรกิาร SMG อื่น ๆ 

ที่เกี่ยวข้อง เช่น การให้คะแนนและการวิจารณเ์ว็บไซตท์ี่เราด าเนินการ  
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 การเผยแพรข่อ้มลูกบัลกูคา้  หากคุณเขา้ถึงบรกิารของ SMG 

เพื่อท าแบบส ารวจเกี่ยวกับประสบการณ์ผู้บริโภคกับลูกคา้รายหนึ่งของเรา 

เราจะเผยแพรข่้อมูลส่วนบุคคลที่เกบ็รวบรวมจากคุณและที่เกี่ยวข้องกับค าตอบจากแบบส ารวจข

องคุณกบัลูกคา้  นอกจากนี ้

เรายังอาจใชข้้อมูลส่วนบุคคลนี้เพื่อหาข้อมูลเชิงลึกจากการวิจัยตลาด 

และให้ความรู้เชิงวิเคราะหแ์ละเชิงธุรกิจเกี่ยวกบัพฤติกรรมผู้บริโภคแก่ลูกค้าของเรา  

ส าหรับข้อมูลเกี่ยวกบัวิธกีารใช้ คุ้มครอง 

และประมวลผลข้อมูลส่วนบคุคลที่เราเก็บรวบรวมส าหรบัลูกค้า 

กรุณาอ่านนโยบายความเปน็ส่วนตัวของลูกคา้ดังกลา่ว  

เราและลูกค้าของเราอาจรวมข้อมูลประเภทตา่ง ๆ รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลทีเ่รา ลูกค้าของเรา 

หรือแหล่งข้อมูลของบุคคลภายนอกเก็บรวบรวมจากหรือเกี่ยวกับคณุ  SMG 

อาจใช้ข้อมูลทีเ่ก็บรว่มกันเพือ่วัตถุประสงค์ตามที่อธิบายไว้ในนโยบายความเปน็ส่วนตัวนี ้

และลูกค้าของเราอาจใชข้้อมูลที่เก็บรว่มกันเพื่อวตัถุประสงค์ตามที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็

นส่วนตัวของตนเอง 

 การปฏบิตัติามขอ้ผกูพนัทางกฎหมายและการบงัคบัใชส้ทิธติามกฎหมาย  

เราอาจเผยแพรข่้อมูลที่เก็บรวบรวมจากคณุตามที่จ าเปน็ เพื่อบังคบัใช้สิทธิข์องเรา 

คุ้มครองทรัพยส์ินของเรา หรือคุ้มครองสิทธิ ์ ทรัพย์สนิ หรือความปลอดภัยของผู้อืน่ 

หรือตามที่จ าเป็น เพื่อสนบัสนุนการท างานในด้านการตรวจสอบภายนอก การปฏิบัตติามกฎ 

และการก ากบัดแูลองค์กร เราจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามที่เห็นสมควร 

เพื่อตอบสนองต่อหมายเรียก ค าสั่งที่มีผลผูกพนัของหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลหรอืผู้พิพากษา 

กระบวนการทางกฎหมาย การร้องขอของรฐับาล หรือข้อผกูพันทางกฎหมายหรือขอ้บังคับ 

ซึ่งในแต่ละกรณีอาจเปน็หนว่ยงานภายนอกประเทศทีค่ณุอยู่อาศัย  นอกจากนี ้

เราอาจเผยแพรข่้อมูลส่วนบคุคลตามที่ก าหนดเพื่อแสวงหาการแก้ไขหรือจ ากัดความเสียหายที่เร

าอาจพบเจอ 

 การโอนขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเปลีย่นแปลงขององคก์ร  เราอาจโอนข้อมูลเกี่ยวกับคณุ 

รวมถึงข้อมูลสว่นบุคคลที่เกีย่วข้องกบัการจัดระเบียบองค์กรใหม่ การรวมธุรกิจ การขาย 

การรว่มทุน การโอนสิทธิ ์ การถ่ายโอน การซื้อกิจการ หรือการเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ 

ในด้านกรรมสิทธิห์รือการควบคุมโดยหรือของ SMG 

หรือบริษทัในเครือที่เกิดขึน้จริงหรือก าลังจะเกิดขึ้น (ในแต่ละกรณีไม่วา่ทั้งหมดหรือบางสว่น) 

รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องกบัการล้มละลายหรือการด าเนินการที่คลา้ยกัน  

หน่วยงานใด ๆ 

ดังกล่าวที่เราโอนข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องแจ้งให้คณุทราบวัตถุประสงค์การประมวลผลที่ไม่สอดค

ล้องกับวัตถุประสงคท์ี่ระบุไวใ้นนโยบายความเป็นส่วนตวันี้ 

รวมถึงหลักปฏบิัติดา้นความเป็นสว่นตวัทีแ่ตกตา่งจากหลักปฏิบตัิที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่

วนตวันี้  นอกจานกี้ หน่วยงานดังกลา่วจะต้องได้รับความยินยอมจากคณุตามทีก่ฎหมายก าหนด 
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 การใชข้อ้มลูสว่นบคุคลส าหรบัวตัถปุระสงคท์างธรุกจิอืน่ ๆ  

เรายังใช้ข้อมูลสว่นบคุคลของคุณส าหรับวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่ถกูต้องตามกฎหมายอื่น ๆ ดว้ย 

เช่น การพัฒนาและการบริหารผลิตภณัฑแ์ละบรกิารของ SMG 

6.  การเกบ็รกัษาและการก าจดัขอ้มลูสว่นบคุคล 

เราจะเกบ็รักษาข้อมูลส่วนบคุคลของคณุในบันทึกของเราในระยะเวลาที่ไม่นานเกินกว่าความจ าเปน็

ตามวตัถุประสงค์ตา่ง ๆ ที่เก็บรวบรวมไว้ในตอนแรก  

เมื่อไม่จ าเป็นต้องใช้ข้อมูลดงักล่าวเพื่อวตัถุประสงค์ตา่ง ๆ ที่เก็บรวบรวมไว้ในตอนแรกแล้ว 

เราจะลบข้อมูลสว่นบุคคลทางอิเล็กทรอนกิสข์องคณุทั้งหมดอย่างปลอดภัย 

รวมถึงท าลายขอ้มูลส่วนบคุคลฉบับพิมพ์ใด ๆ อยา่งปลอดภัย 

ยกเวน้ข้อมูลที่จ าเปน็เพื่อปฏบิัติตามข้อผูกพนัทางกฎหมายของเรา 

7. สทิธแิละทางเลอืกของคณุเกีย่วกบัการประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคล 

 

คุณสามารถยุตกิารเขา้ร่วมในการส ารวจได้ทุกเมื่อ โดยยกเลิกการเขา้ถึงบรกิารของ SMG   

 

หากคณุอาศัยอยู่ในสถานทีท่ี่มีกฎหมายหรือข้อบังคบัทีม่อบสิทธิ์ให้แกคุ่ณในการรอ้งขอการด าเนินการที่

เฉพาะเจาะจงซึ่งเกี่ยวกบัข้อมูลส่วนบุคคล 

คุณจะได้รับสทิธิ์ทีเ่ฉพาะเจาะจงตามกฎหมายหรือข้อบังคับดังกล่าว 

ซึ่งอาจรวมถึงสิทธิ์ในการร้องขอการเขา้ถึงและการแก้ไข (เช่น การแก้ไขข้อมูลหรือการเพิ่มข้อมูล) 

หรือการลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ สทิธิ์ในการโอนข้อมูลของคุณ (เช่น การขนยา้ยข้อมูล) 

ข้อจ ากัดการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของคณุ 

ตลอดจนสทิธิท์ี่จะคดัค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ สทิธิ์ที่จะถอนความยินยอมของคุณ 

สิทธิท์ี่จะยกเลิกบัญชีของคณุ และสิทธิท์ี่จะยื่นเรื่องร้องเรียนต่อหนว่ยงานควบคุมดูแล  

เราจะจัดการการร้องขอดังกล่าวทั้งหมดให้สอดคล้องกับปัจจัยที่ก าหนดซึ่งระบุไว้ในกฎหมายและข้อบังคั

บที่บังคับใช้   

หากคณุอาศัยอยู่ในสหภาพยุโรป คณุมีสทิธิ์ภายใตข้้อบงัคับการคุ้มครองข้อมูลทัว่ไปที่จะร้องขอจาก 

SMG เพื่อการเขา้ถึงและการแก้ไขหรือการลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ การขนย้ายข้อมูล 

การจ ากัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคณุ 

สิทธิท์ี่จะคดัค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคณุ สิทธิท์ี่จะถอนความยินยอมของคุณ 

และสทิธิท์ี่จะยืน่เรื่องร้องเรียนต่อหนว่ยงานควบคุมดูแล นอกจากนี ้หากคุณอาศัยอยูน่อกสหภาพยุโรป 

คุณอาจมีสิทธิ์ว่าด้วยข้อมูลบางประการภายใตก้ฎหมายทอ้งถิ่นของคณุ  
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ในการร้องขอดังกลา่ว กรณุาติดต่อเจา้หนา้ที่ฝา่ยคุ้มครองข้อมูลของเราทางอีเมล 

privacyofficer@smg.com หรือเขียนเป็นลายลักษณ์อกัษรถึง Data Protection Officer, Service 

Management Group, LLC, 1737 McGee Street, Kansas City, MO 64108 

8. ผลจากการไมร่ะบขุอ้มลูสว่นบคุคล 

 

ถึงแม้วา่การเข้ารว่มการส ารวจของเราจะเป็นไปโดยสมัครใจ 

แต่คณุอาจมีคุณสมบัติไม่ตรงตามเกณฑ์ในการรับสิ่งจูงใจ รางวัล หรือสทิธิประโยชน์บางประการ 

หากคณุไม่ระบขุ้อมูลทั้งหมดที่ก าหนดไว้ในการส ารวจ   

9. นโยบายคกุกี ้

 

9.1. คกุกีค้อือะไร 

  

SMG และผู้ให้บรกิารของเราใช้ไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่เรียกว่าคุกกี ้  "คกุกี"้ 

คือไฟล์คอมพิวเตอรข์นาดเลก็ที่ส่งไปยังหรือเขา้ถึงจากเว็บเบราวเ์ซอร์หรือฮาร์ดไดรฟ์ของคอมพวิเตอร์ 

อุปกรณ์มือถือ หรือแทบ็เล็ตของคุณ ซึ่งมีข้อมูลเกี่ยวกับคอมพิวเตอรข์องคุณ เช่น รหัสผู้ใช้ การตั้งคา่ผู้ใช ้

ประวตัิการเข้าดูเวบ็ไซต ์ และการด าเนินกิจกรรมขณะที่ใช้บริการ  โดยปกตแิล้ว คุกกี้จะมีชื่อโดเมน 

(ต าแหน่งอินเทอร์เนต็) จากแหล่งที่มาของคกุกี้ "อายุการใช้งาน" ของคุกกี้ (เช่น วันหมดอายุ) 

และหมายเลขหรอืตัวระบเุฉพาะที่สรา้งขึ้นแบบสุ่ม  คุกกีอ้าจเชื่อมโยงถึงข้อมูลส่วนบคุคล   

9.2. วธิกีารใชค้กุกีแ้ละเครือ่งมอืรวบรวมขอ้มลูของเรา 

 

คุกกี้ชว่ยเราปรับปรุงบริการของ SMG โดยติดตามพฤติกรรมการน าทางของคณุ 

และปรบัปรุงประสบการณ์การใช้บริการของ SMG ตามความต้องการของคุณ  

ซึ่งช่วยให้เราวเิคราะหข์้อมูลเชิงเทคนคิและเชิงน าทางเกี่ยวกบับริการของ SMG 

รวมทั้งยังช่วยเราตรวจสอบและป้องกันการทุจรติ 

นอกจากนี้ เราใช้คกุกีแ้ละเครื่องมือรวบรวมข้อมูลอื่น ๆ (เชน่ เว็บบีคอนและบนัทึกเซิรฟ์เวอร์) 

ซึ่งเราเรียกรวมว่า "เครือ่งมอืรวบรวมขอ้มลู" เพื่อช่วยปรับปรุงประสบการณ์การใชบ้ริการของ SMG เช่น 

การจดจ าคณุเมื่อคณุกลับมาเข้าใชบ้ริการเรา และการสรา้งเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกบัคุณมากขึน้ 

บริการของ SMG 

ยังสามารถใช้เครื่องมือรวบรวมข้อมูลเพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลจากอุปกรณท์ี่คณุใช้ในการเข้าถึงบรกิารขอ

ง SMG เชน่ ประเภทระบบปฏิบตัิการ ประเภทเบราวเ์ซอร์ โดเมน และการตั้งคา่ระบบอืน่ ๆ ของคุณ 

รวมถึงภาษาที่คณุใช้ในระบบ ประเทศ และเขตเวลาจากต าแหน่งอุปกรณข์องคณุ 

9.3. การควบคมุคกุกีข้องคณุ 

mailto:privacyofficer@smg.com
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เว็บเบราว์เซอร์อนุญาตให้ใช้การควบคุมคกุกีส้่วนใหญ่ผ่านการตั้งค่าเบราว์เซอร ์เวบ็เบราว์เซอร์บางส่วน 

(รวมถึงเว็บเบราว์เซอร์ในมือถือ) มีการตั้งคา่ที่อนุญาตให้คณุปฏิเสธคุกกี ้

หรือแจ้งเตือนคณุเมื่อมีคกุกีบ้ันทึกลงในคอมพวิเตอร ์ แท็บเล็ต หรืออุปกรณ์มือถือของคณุ  

คุณสามารถปฏิเสธตัวระบุในอุปกรณ์มือถือ โดยเปิดใชง้านการตั้งคา่ที่เหมาะสมในอุปกรณ์มือถือของคุณ  

แม้ว่าจะไม่มีการก าหนดให้คุณยอมรับคุกกี้หรือตวัระบุในอุปกรณ์มือถือของ SMG 

แต่หากคุณระงับหรือปฏิเสธทั้งสองอย่างนี ้

คุณอาจไม่สามารถเข้าถึงคณุสมบตัิทั้งหมดที่มีอยู่ในบรกิารของ SMG ได ้ นอกจากนี ้

หากคณุอาศัยอยู่ในเขตอ านาจตามกฎหมายที่ก าหนดใหเ้ราตอ้งขอความยินยอมจากคุณในการใช้คกุกี้บ

นเว็บไซตแ์ละ/หรือแอปพลิเคชัน 

คุณจะมีโอกาสในการจัดการการตั้งค่าคุกกีข้องคณุในเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชนัเหล่านั้น 

ยกเวน้คุกกี้บางส่วนที่จ าเป็นต่อการเปิดใช้คุณลักษณะการท างานหลักของเว็บไซตแ์ละแอปพลิเคชนัดังก

ล่าว และคุณไม่สามารถเลือกปิดใช้งานคุกกีเ้หล่านัน้ได้ 

10. การจดัการขอ้มลูบญัชขีองคณุ 

 

คุณสามารถเข้าดสู่วนบญัชีในบริการของ SMG ที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อจัดการและแก้ไขข้อเท็จจริงที่ไม่ถูกต้องในข้อมูลที่เกี่ยวกบัคณุซึ่งเรามีอยู่  

หากคณุมีข้อสงสัยเกี่ยวกับวธิีการเขา้ถึงหรือแก้ไขขอ้มูลส่วนบคุคลของคณุ 

กรุณาติดต่อเจา้หนา้ที่ฝา่ยคุม้ครองข้อมูลของเราทางอีเมล privacyofficer@smg.com 

หรือเขียนเป็นลายลักษณอ์ักษรถึง Data Protection Officer, Service Management Group, LLC, 

1737 McGee Street, Kansas City, MO 64108 

 

11. ความเปน็สว่นตวัส าหรบัเดก็  

 

บริการของ SMG มีไว้ส าหรบัผู้ใช้ทั่วไป 

และไม่ได้มีไว้ส าหรบัเดก็ที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะซึ่งยังไม่สามารถมอบความยินยอมส าหรับการประมวลผล

ข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองในเขตอ านาจตามกฎหมายที่เราด าเนินการได้ 

เราไม่มีเจตนาที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากบคุคลดังกล่าว 

หากคณุทราบว่ามีผูเ้ยาว์ที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะซึ่งอาจมอบความยนิยอมอย่างถูกตอ้งตามกฎหมายส าหรับ

การประมวลผลข้อมูลส่วนบคุคล โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง 

กรุณาติดต่อเจา้หนา้ที่ฝา่ยคุม้ครองข้อมูลของเราทางอีเมล privacyofficer@smg.com 

หรือเขียนเป็นลายลักษณอ์ักษรถึง Data Protection Officer, Service Management Group, LLC, 

1737 McGee Street, Kansas City, MO 64108  

หากเราทราบว่ามีผูเ้ยาว์ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะซึ่งอาจมอบความยินยอมส าหรบัการประมวลผลข้อมูลสว่น

mailto:privacyofficer@smg.com
mailto:privacyofficer@smg.com
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บุคคลในเขตอ านาจตามกฎหมายของตน โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง 

เราจะด าเนินการลบข้อมูลดงักล่าวและระงับบัญชขีองผู้เยาว์โดยทันที   

 

12. การเชือ่มโยงไปยงับรกิารของบคุคลภายนอก 

 

บริการของ SMG อาจมีลิงก์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์หรือบรกิารของบคุคลภายนอก 

("บรกิารของบคุคลภายนอก") ซึ่ง SMG ไม่มีส่วนเกีย่วข้อง  

ลิงก์ที่เชื่อมโยงไปยังบรกิารของบุคคลภายนอกไม่ได้หมายความวา่เราใหก้ารรบัรองลิงก์ดังกล่าว 

หรือรับรองคณุภาพหรือความถูกต้องของข้อมูลทีแ่สดงอยู่ในบริการนั้น  

หากคณุตดัสินใจเขา้ใช้บริการของบคุคลภายนอก 

คุณตอ้งปฏิบตัิตามหลักปฏิบตัิด้านความเป็นส่วนตัวของบุคคลภายนอกรายดังกลา่ว 

ซึ่งไม่ใช่หลักปฏิบัตดิ้านความเป็นส่วนตวัที่ระบุไว้ในนโยบายความเปน็ส่วนตวันี้  

 

13. การรกัษาความปลอดภยัของขอ้มลู 

 

SMG มีโปรแกรมรักษาความปลอดภัยข้อมูลที่ใช้มาตรการทางเทคนิค ทางกายภาพ และทางองคก์ร 

ซึ่งออกแบบขึ้นมาเพื่อให้ความช่วยเหลือในการรกัษาความปลอดภัยและการรกัษาความลับของข้อมูลส่ว

นบุคคล โดยการป้องกันภัยคุกคามทีเ่กี่ยวข้องกบัการรกัษาความลับ ความถกูต้องสมบรูณ์ 

และความพรอ้มใช้งานของข้อมูลส่วนบุคคล และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบคุคลจากการสญูเสยี 

การใช้ในทางที่ผดิ การเปล่ียนแปลงหรือการท าลายโดยไม่ได้รับอนุญาต 

รวมถึงการเขา้ถึงหรือการเปดิเผยโดยไม่ได้รับอนญุาต   

อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล จะมีความเสี่ยงทีข่้อมูลดังกล่าวอาจสูญหาย 

ใช้ในทางที่ผดิ ปรบัเปล่ียน ถูกเจาะ ถูกละเมิด และ/หรือเขา้ถึงโดยบุคคลภายนอกที่ไม่ได้รับอนุญาต  

ไม่มีระบบหรือการโอนข้อมูลทางออนไลน์ใดทีป่ลอดภัยโดยสิ้นเชิง  นอกเหนือจากมาตรการทางเทคนิค 

ทางกายภาพ และทางองค์กรที่ SMG น ามาใช้ในการคุ้มครองข้อมูลสว่นบุคคลของคณุแล้ว 

คุณควรใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง  

หากคณุเชือ่ว่าบัญชี SMG ของคณุหรือขอ้มูลใด ๆ ที่คณุให้กับเราไม่ปลอดภัย 

กรุณาแจ้งเจ้าหนา้ทีฝ่่ายคุ้มครองข้อมูลโดยทนัททีางอีเมล privacyofficer@smg.com 

หรือโทรศัพท์ไปที่หมายเลข 1-800-764-0439 จากนั้นขอสายเจา้หน้าที่ฝา่ยคุ้มครองข้อมูลของ SMG   

14. การพจิารณาทางภมูศิาสตรแ์ละการโอนขอ้มลูสว่นบคุคลขา้มประเทศ 

 

SMG ควบคุมและด าเนนิการเกี่ยวกับบรกิารของ SMG จากประเทศสหรัฐอเมริกา  SMG อาจโอน บนัทกึ 

และประมวลผลข้อมูลส่วนบคุคลของคณุในประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ญี่ปุ่น หรือสถานที่อื่น 

ๆ ในเอเชียหรือสหภาพยุโรป  

โปรดทราบวา่กฎหมายทีว่่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลและความเป็นสว่นตวัของประเทศที่เราโอนข้อมูลสว่นบุ

mailto:privacyofficer@smg.com
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คคลของคณุไป อาจไม่ครอบคลุมตามกฎหมายในประเทศของคณุ  เช่น 

ข้อมูลส่วนบุคคลทีโ่อนไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา 

อาจเปน็ไปตามค าขอการเขา้ถึงทีถู่กต้องตามกฎหมายโดยหน่วยงานรัฐบาลกลางและรัฐในประเทศสหรัฐ

อเมริกา  

การโอนข้อมูลสว่นบุคคลจากเขตเศรษฐกิจยุโรป ("EEA") 

ไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาจะเป็นไปตามกรอบข้อตกลงการคุ้มครองความเปน็ส่วนตวัในการโอนข้อมูลระ

หว่างสหภาพยุโรปและสหรฐัอเมริกา  SMG 

มีส่วนร่วมและปฏบิัตติามหลักปฏิบตัิของกรอบข้อตกลงการคุ้มครองความเปน็ส่วนตวัในการโอนข้อมูลระ

หว่าง สหภาพยุโรปและสหรัฐอเมรกิา ซึ่งเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม การใช้ การเผยแพร ่

และการรกัษาข้อมูลสว่นบคุคลจาก EEA 

ตามที่อธิบายไว้ในเอกสารรบัรองกรอบข้อตกลงการคุ้มครองความเป็นสว่นตัวในการโอนข้อมูลระหวา่งส

หภาพยุโรปและสหรฐัอเมริกา  ดูรายการกรอบข้อตกลงการคุ้มครองความเป็นสว่นตวัที่นี ่ 

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกรอบข้อตกลงการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวที่นี ่  SMG 

อยู่ภายใตก้ารก ากับดแูลของคณะกรรมาธิการการค้าแหง่สหพันธรฐั 

และยังมีความผิดชอบต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในลักษณะที่ไม่สอดคล้องกับหลักปฏบิัตขิองกร

อบข้อตกลงการคุ้มครองความเป็นสว่นตัวโดยบุคคลภายนอกซึ่ง SMG ได้โอนข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต ่

SMG จะพิสูจน์ว่าไม่มีสว่นเกี่ยวข้องใด ๆ ในการรับผิดชอบเหตุการณ์ที่ท าให้เกิดความเสยีหาย    

การโอนข้อมูลสว่นบุคคลดังกล่าวบางสว่นและทั้งหมดทีอ่ยู่นอก EEA 

จะต้องสอดคล้องกับนโยบายความเป็นสว่นตวันีแ้ละกฎหมายที่บังคับใชท้ั้งหมด  

หากคณุมีเรื่องร้องเรยีนเกี่ยวกับการปฏิบัตติามการคุ้มครองความเป็นสว่นตวัของเรา 

กรุณาติดต่อเจา้หนา้ที่ฝา่ยคุม้ครองข้อมูลของเราทางอีเมล privacyofficer@smg.com 

หรือเขียนเป็นลายลักษณอ์ักษรถึง Data Protection Officer, Service Management Group, LLC, 

1737 McGee Street, Kansas City, MO 64108 นอกจากนี ้

คุณสามารถยื่นเรื่องร้องเรียนไปที่หน่วยงานการระงับขอ้พิพาทอิสระทีเ่ราเลือก เช่น 

สมาคมอนุญาโตตุลาการอเมริกัน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และในบางสถานการณ ์

อาจยื่นอุทธรณ์ต่อกระบวนการอนุญาโตตุลาการว่าดว้ยการคุ้มครองความเป็นสว่นตวั 

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับภาษาอังกฤษนี้คือค าแถลงหลักปฏิบัตดิ้านความเป็นสว่นตวัอย่างเป็นทางก

ารของ SMG ซึ่งเกี่ยวข้องกับบริการของ SMG  

ในกรณทีี่เกดิความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบายความเป็นส่วนตวัฉบับภาษาอังกฤษนีก้ับการแปลใด ๆ 

ที่เป็นภาษาอื่น ให้ยึดตามเอกสารฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลัก 

นอกจากนีค้ณุยงัสามารถดคู ารอ้งเรยีนโดยไม่คดิค่าใชจ้า่ยแกอ่งคก์รการระงบัขอ้พพิาททีเ่ป็นอสิระของเราทีไ่ดร้บัก

ารแต่งตัง้สมาคมอนุญาโตตลุาการอเมรกินั (American Arbitration Association) 

(http://go.adr.org/privacyshield.html) และในบางกรณีเรยีกกระบวนการปกป้องอนุญาโตตุลาการ Privacy 

Shield 

https://www.privacyshield.gov/list
https://www.privacyshield.gov/welcome
mailto:privacyofficer@smg.com
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15. วธิตีดิตอ่เรา 

 

หากคณุมีข้อสงสัยเกี่ยวกับความเปน็ส่วนตัว 

ต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับการเขา้ถึงหรือการปรบัปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของคณุ 

หรือมีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบคุคลของคณุ 

กรุณาติดต่อเจา้หนา้ที่ฝา่ยคุม้ครองข้อมูลของเราทางอีเมล privacyofficer@smg.com  

คุณยังสามารถเขยีนถึงเราที ่

Service Management Group, LLC  

ส่งถึง: Data Protection Officer 

1737 McGee Street  

Kansas City, MO 64108 

 

Service Management Group, Ltd. 

ส่งถึง:  Data Protection Officer 

38-40 The Maltings 

St Albans 

Hertfordshire AL1 3HL  

UNITED KINGDOM 

 

Service Management Group G.K. 

ส่งถึง: Data Protection Officer 

2-7-16 No. 3 Komoriya Building 9F 

Hamamatsu-cho, Minato-ku 

Tokyo 1050013, Japan 

 

16. ผูค้วบคมุขอ้มลูและเจา้หนา้ทีคุ่ม้ครองขอ้มลู 

 

ข้อมูลส่วนบุคคลทีเ่ก็บรวบรวมโดย SMG ได้รับการควบคุมโดย Service Management Group, LLC, 

1737 McGee Street, Kansas City, MO 64108  

คุณสามารถติดต่อเจา้หนา้ทีฝ่่ายคุ้มครองข้อมูลของเราทางอีเมล privacyofficer@smg.com 

หรือเขียนเป็นลายลักษณอ์ักษรถึง Data Protection Officer, Service Management Group, LLC, 

1737 McGee Street, Kansas City, MO 64108 

 

mailto:privacy@smg.com
mailto:privacyofficer@smg.com

