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นโยบายความเป็นสว่นตวัของ GOLFTV 

เราคอื Dplay Entertainment Limited เราใหบ้รกิารเน้ือหาทีห่ลากหลายทัง้แบบฟรแีละเก็บคา่ใชจ่้าย 
อยา่งเชน่ GOLFTV ซึง่สามารถรับชมไดผ้า่นทางเว็บไซตแ์ละแอปพลเิคชนับนอปุกรณ์เคลือ่นทีข่องเรา 
(“บรกิาร”) เมือ่ใชบ้รกิารของเราและรับทราบขอ้ก าหนดของนโยบายความเป็นสว่นตัวน้ีขณะลงทะเบยีน
เพือ่รับบรกิาร คณุไดรั้บทราบและยอมรับวา่เราอาจเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย หรอืประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคล 
ของคณุ นโยบายความเป็นสว่นตวัน้ีอธบิายถงึการเกบ็รวบรวม ใช ้ เปิดเผย และประมวลผลขอ้มลูสว่น
บคุคลของคณุ โปรดอา่นนโยบายน้ีอยา่งละเอยีด 

เรามทีีต่ัง้อยูใ่นสหราชอาณาจักร รายละเอยีดบรษัิทของเราถกูระบไุวใ้นสว่นที ่1 ดา้นลา่ง 

เราเคารพสทิธใินความเป็นสว่นตวัของคณุ เป้าหมายโดยรวมของเราคอืเพือ่ท าใหค้ณุมั่นใจวา่ การเกบ็รวบรวม 
และการใชข้อ้มลูสว่นบคุคลของเราเหมาะสมกบัการใหบ้รกิารแกค่ณุ และเป็นไปตามกฎหมายการปกป้อง
ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง 

รายละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกับวธิทีีเ่ราด าเนนิการดังกลา่วไดร้ะบไุวใ้นแตล่ะสว่นของนโยบายความเป็น
สว่นตวัของเราดังตอ่ไปน้ี: 

1. เราคอืใคร 

2. วธิกีารตดิตอ่เรา 

3. ผูเ้ยาว ์

4. ขอ้มลูสว่นบคุคลทีเ่ราเก็บรวบรวมเกีย่วกบัคณุ 

5. วธิทีีเ่ราจัดเก็บและใชข้อ้มลูสว่นบคุคลของคณุ 

6. วธิทีีเ่ราแบง่ปันขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุและผูท้ีเ่ราแบง่ปันขอ้มลูดว้ย 

7. การโอนขอ้มลูระหวา่งประเทศ 

8. คกุกีแ้ละเทคโนโลยทีีค่ลา้ยกัน 

9. การรักษาความปลอดภัย 

10. การเก็บรักษาขอ้มลู 

11. การตลาด 

12. เว็บไซตข์องบคุคลภายนอก 

13. สทิธใินขอ้มลูสว่นบคุคล 

14. การเปลีย่นแปลงนโยบายความเป็นสว่นตัวน้ี 

15. ขอ้รอ้งเรยีน ค าถาม และขอ้เสนอแนะ 

 

1. เราคอืใคร 

เราคอื Dplay Entertainment Limited บรษัิทจดทะเบยีนในประเทศอังกฤษ ทะเบยีนบรษัิทเลขที ่
09615785 ส านักงานทีจ่ดทะเบยีนอยูท่ีอ่าคาร Chiswick Park Building 2, 566 Chiswick High 
Road, London W4 5YB, United Kingdom (“Dplay”) 

2. วธิกีารตดิตอ่เรา 

หากคณุมคี าถามใด ๆ เกีย่วกับนโยบายความเป็นสว่นตวัน้ี หรอืตอ้งการใชส้ทิธขิองคณุทีร่ะบไุวใ้น
นโยบายความเป็นสว่นตวัน้ี โปรดตดิตอ่เราโดย: 

• กรอกแบบฟอรม์การตดิตอ่ทางออนไลนข์องเรา ทีน่ี่ 

• สง่อเีมลถ์งึเราที:่ DPO@discovery.com 

https://help.golf.tv/hc/th/requests/new
mailto:DPO@discovery.com
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• เขยีนจดหมายถงึเราที:่ Dplay Entertainment Limited, Chiswick Park Building 2, 
566 Chiswick High Road, London, W4 5YB, United Kingdom 

3. ผูเ้ยาว ์

บรกิารของเราไม่ไดม้เีป้าหมายทีผู่เ้ยาว ์และเราไม่และจะไม่เก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูเ้ยาวท์ีม่อีายุ
ต ่ากว่า 10 ปี (หรอือายุทีส่ัมพันธใ์นการใหค้วามยนิยอมทีถู่กตอ้งในขอบเขตอ านาจตามกฎหมาย
ของคณุ หากแตกตา่งกัน) โดยไมไ่ดรั้บความยนิยอมจากบดิามารดาหรอืผูป้กครองของผูเ้ยาว์ 
คนดังกลา่ว  ในกรณีทีค่ณุอายตุ ่ากวา่ 20 ปี (หรอือายทุีส่มัพันธใ์นการใหค้วามยนิยอมทีถ่กูตอ้ง 
ในขอบเขตอ านาจตามกฎหมายของคุณ หากแตกต่างกัน) บดิามารดาหรือผูป้กครองอาจตอ้งให ้
ความยนิยอมแกเ่รา เพือ่ทีค่ณุจะใชบ้รกิารน้ีไดใ้นบางกรณีทีก่ฎหมายก าหนดไว ้

4. ขอ้มลูสว่นบคุคลทีเ่ราเก็บรวบรวมเกีย่วกบัคณุ 

ขอ้มลูทีเ่ก็บจากการโตต้อบออนไลนข์องคณุ 

เราเก็บรวบรวมขอ้มลูตอ่ไปน้ีจากการโตต้อบระหวา่งคณุกับบรกิารน้ี: 

● วธิทีีค่ณุเขา้ถงึบรกิารของเราและอปุกรณ์ทีค่ณุใชใ้นการเขา้ถงึบรกิารของเรา ซึง่รวมถงึการเก็บ
รวบรวมตัวระบุออนไลน์ที่ไม่ซ ้ากัน เช่น ที่อยู่ IP และขอ้มูลการเขา้สู่ระบบของคุณ ประเภท
เบราว์เซอร์และรุ่น การตั ้งค่าโซนเวลาและสถานที่ตั ้ง ชนิดปลั๊ กอินเบราว์เซอร์และรุ่น 
ระบบปฏิบัตกิารและแพลตฟอร์มรวมถงึเทคโนโลยีอื่น ๆ บนอุปกรณ์ที่คุณใชใ้นการเขา้ถงึ 
บรกิารน้ี 

● ขอ้มูลเกีย่วกับวธิทีีคุ่ณใชบ้รกิาร รวมถงึแต่ไม่จ ากัดเฉพาะการใชแ้ละการเล่นวดิโีอ การลงชือ่
เขา้ใชแ้ละลงชือ่ออก การเลน่เกดิขอ้ผดิพลาดและการเรยีกด ูและ 

● การสือ่สารทางอเีมล รวมถงึสิง่ทีแ่นบมาซึง่คณุสง่ถงึเรา 

ขอ้มลูทีค่ณุแบง่ปนักบัเรา 

เมือ่คณุสง่ขอ้มลูสว่นบคุคลใหเ้ราผา่นชอ่งป้อนขอ้มลูบนเว็บไซตห์รอืแอปของเรา เราจะรวบรวมขอ้มลู 
ตอ่ไปน้ีจากคณุ: 

● ชือ่ของคณุ 

● ทีอ่ยูอ่เีมลของคณุ 

● วันเกดิของคณุ 

● การสือ่สารทางอเีมล รวมถงึสิง่ทีแ่นบมาซึง่คณุสง่ถงึเรา 

● กรณีทีค่ณุก าลังซือ้บรกิารจากเรา ขอ้มลูการช าระเงนิของคณุ รวมถงึชือ่ผูถ้อืบัตร ทีอ่ยูส่ าหรับ
เรยีกเก็บเงนิ รายละเอยีดบญัชธีนาคารและบตัรช าระเงนิ และขอ้มลูเกีย่วกบัธรุกรรม เชน่ ผลติภัณฑ ์
หรอืบรกิารทีซ่ือ้ 

● การเขา้สูร่ะบบ Facebook หรอื Google+ ของคณุ ในกรณีทีค่ณุใชก้ารเขา้สูร่ะบบ Facebook 
หรอื Google+ เพือ่สรา้งบญัช ีGolfTV และ 

● ขอ้มลูโปรไฟล ์ รวมถงึชือ่ผูใ้ชแ้ละรหสัผา่นของคณุทีใ่ชเ้พือ่การลงทะเบยีนบญัช ี การซือ้ หรอื
ค าสัง่ซือ้ทีท่ าโดยคณุ ความสนใจ และการก าหนดลักษณะ เชน่ การตัง้คา่ทางการตลาดของคณุ 

บคุคลภายนอกหรอืแหลง่ขอ้มลูสาธารณะ 

เราอาจไดรั้บขอ้มลูสว่นบคุคลเกีย่วกบัคณุจากบคุคลภายนอกตา่ง ๆ ตามทีก่ าหนดไวด้า้นลา่ง: 

● ขอ้มลูทางเทคนคิจากกลุม่ผูม้สีว่นไดเ้สยีตอ่ไปน้ี: 

o ผูใ้หบ้รกิารวเิคราะหข์อ้มลูทัง้ภายในและภายนอกประเทศไทย เชน่ Adobe Analytics 

o เครอืขา่ยโฆษณาทัง้ภายในและภายนอกประเทศไทย เชน่ FreeWheel และ 

o คน้หาผูใ้หบ้รกิารขอ้มลูทีอ่ยูใ่นและนอกประเทศไทย เชน่ Adobe Audience Manager 
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ส าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัวธิทีีผู่ม้สีว่นไดเ้สยีเหลา่น้ีเก็บรวบรวมและใชข้อ้มลูของคณุ 
โปรดดทูีส่ว่น “บรษัิทโฆษณาของบคุคลภายนอก” ทีด่า้นลา่ง 

● ขอ้มลูประจ าตัวและขอ้มลูการตดิตอ่จากโบรกเกอร ์ผูร้วบรวมขอ้มลู และแหลง่ขอ้มลูสาธารณะ 

● ขอ้มลูการตดิตอ่ ขอ้มลูทางการเงนิ และขอ้มลูธรุกรรมจากผูใ้หบ้รกิารทางเทคนคิ ขอ้มลูช าระเงนิ 
และการสง่มอบบรกิาร และ 

● บคุคลภายนอกทีใ่หบ้รกิารบางอยา่งแกเ่ราภายในบรกิารน้ี เชน่ อ านวยความสะดวกและดแูล
แบบฟอรม์ค าตชิมของลกูคา้ และการสมัครรับจดหมายขา่ว 

5. วธิที ีเ่ราจดัเก็บและใชข้อ้มลูสว่นบคุคลของคณุ 

เราจัดเกบ็และใชข้อ้มลูสว่นบคุคลของคณุในรูปแบบอเิลก็ทรอนกิสแ์ละแบบเอกสารดว้ยเหตผุล
ดังตอ่ไปน้ี ตามทีก่ฎหมายซึง่ใชบ้ังคับภายในขอบเขตอ านาจตามกฎหมายของคณุอนุญาต: 

• จ าเป็นอยา่งยิง่ส าหรับเราเพือ่ทีจ่ะปฏบิตัติามสญัญาทีเ่รามกีับคณุ 

• ในกรณีทีก่ฎหมายอนุญาตใหท้ าได ้ การใชซ้ึง่เป็นสว่นเสรมิจากบรกิารน้ีและเป็นผลประโยชนท์ี่
ชอบดว้ยกฎหมายของเรา 

• มขีอ้ก าหนดเพือ่ทีเ่ราจะตอ้งปฏบิัตติามขอ้ผกูพันทางกฎหมายของเรา หรอื 

• ไดรั้บอนุญาตเน่ืองจากคณุไดใ้หค้วามยนิยอมกับเราแลว้ 

ในกรณีทีเ่ราตอ้งการเก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลตามกฎหมายหรอืภายใตเ้งือ่นไขของสญัญาที ่
เรามกีบัคณุ และคณุไมอ่าจใหข้อ้มลูสว่นบคุคลทีว่า่นัน้เมือ่ไดรั้บการรอ้งขอ เราก็อาจไมส่ามารถ
ปฏบิัตติามสญัญาทีเ่รามหีรอืก าลังท าสญัญากบัคณุ (ในกรณีน้ี เพือ่ใหบ้รกิารน้ีแกค่ณุ) หากเป็น
กรณีน้ี เราอาจตอ้งยกเลกิบรกิาร แตจ่ะแจง้ใหค้ณุทราบหากเป็นเชน่น้ี ณ เวลานัน้ 

จ าเป็นอยา่งยิง่ทีเ่ราจะตอ้งปฏบิตัติามสญัญาของเรากบัคณุ 

เราเก็บรวบรวม จดัเก็บ และใชข้อ้มลูสว่นบคุคลของคณุ รวมถงึชือ่ ทีอ่ยูอ่เีมล รายละเอยีดการเขา้สู ่
ระบบ และขอ้มลูการช าระเงนิ รวมทัง้ขอ้มลูเกีย่วกับวธิทีีค่ณุใชแ้ละเขา้ถงึบรกิารเพราะม ี
ความจ าเป็นส าหรับการใหบ้รกิารทีค่ณุรอ้งขอ ตามสญัญาระหวา่งคณุกับเราเมือ่คณุยอมรับ 
ขอ้ก าหนดการใชง้าน ซึง่รวมถงึ: 

• การท าใหบ้รกิารพรอ้มใชง้านส าหรับคณุ 

• การใหบ้รกิารใด ๆ ทีค่ณุรอ้งขอ 

• การบรหิารงานบรกิารน้ี และ 

• บรกิารและความจ าเป็นดา้นการจัดการบัญช ีเชน่ ในกรณีทีเ่ราจ าเป็นตอ้งตดิตอ่คณุดว้ยเหตผุล
เกีย่วกับบรกิารน้ี (ตัวอย่างเช่น จ าเป็นตอ้งส่งการแจง้เตอืนรหัสผ่านใหคุ้ณ แจง้ใหคุ้ณทราบ
เกี่ยวกับการปรับปรุงบริการ หรือการแกไ้ขเพิ่มเตมิขอ้ก าหนดการใชง้านของเรา นโยบาย
เกีย่วกับคกุกี ้หรอืนโยบายความเป็นสว่นตัวน้ี) 

การใชซ้ึง่เป็นสว่นเสรมิจากบรกิารนีแ้ละเป็นผลประโยชนท์ีช่อบดว้ยกฎหมายของเรา  

บางครัง้การใชข้อ้มลูสว่นบคุคลของคณุของเรามวีตัถปุระสงคเ์พือ่เป็นสว่นเสรมิการใหบ้รกิารน้ี 
สถานการณ์ทีเ่กีย่วขอ้งไดแ้ก:่ 

• การตรวจจับและป้องกันการทจุรติ 

• การรักษาบรกิาร ผลติภัณฑ ์และระบบไอทขีองเราใหป้ลอดภัย 

• ใหค้วามเชือ่ม่ันว่าการประมวลผล กระบวนการ และระบบของเรามปีระสทิธภิาพมากทีส่ดุเทา่ที่
จะท าได ้

• การวเิคราะหแ์ละเสรมิสรา้งขอ้มลูทีเ่ราเก็บรวบรวม 

• การวเิคราะหก์ารใชว้ดิโีอ การเลน่ และพฤตกิรรมการรับชมโดยทั่วไปของคณุ เพือ่ท าความเขา้ใจ 
การรับชมและอัปเดตตลอดจนปรับปรุงบริการของเรา อันรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงเน้ือหา 
คณุลักษณะ การจัดก าหนดการ เทคโนโลยแีละผลติภัณฑข์องเรา 

https://www.golf.tv/th/terms-of-use
https://www.golf.tv/th/terms-of-use
https://www.golf.tv/th/cookies-policy
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• การก าหนดประสทิธภิาพของแคมเปญสง่เสรมิการขายและการโฆษณาของเรา 

• การใชท้ี่อยู่ IP และตัวระบุอุปกรณ์เพื่อระบุต าแหน่งที่ตัง้ของผูใ้ชแ้ละบล็อกผูใ้ชท้ี่ไม่ไดรั้บ
อนุญาต 

• การจัดการค าถามและค ารอ้งขอของคณุ (ตัวอยา่งเชน่ ถา้คณุจะโทรตดิตอ่ฝ่ายบรกิารลกูคา้เพือ่
ขอความช่วยเหลอืและการสนับสนุน เช่นนัน้เราจ าเป็นตอ้งประมวลผลรายละเอยีดการตดิต่อ
ของคณุ) 

• แนะน าผลติภัณฑท์ีค่ลา้ยกันใหซ้ึง่คุณอาจจะสนใจ และท าความเขา้ใจว่าผลติภัณฑใ์ดดงึดูด
ลกูคา้ของเรา และ 

• ในกรณีคุณเลอืกทีจ่ะไม่เขา้ร่วมการตลาดหรือปฏเิสธไม่รับอเีมลจากเรา เราก็จ าเป็นตอ้งเก็บ
บันทกึการก าหนดลักษณะของคณุไว ้เพือ่ใหม้ั่นใจวา่เราจะไมไ่ดต้ดิตอ่คณุหากคณุไมใ่หเ้ราท า 

เมือ่คณุใหค้วามยนิยอมแกเ่รา 

ในกรณีทีค่ณุใหค้วามยนิยอมแกเ่รา บุคคลภายนอก เชน่ PGA Tour อาจตดิตอ่คณุทางอเีมลและ/
หรอืขอ้ความดว้ยผลติภัณฑแ์ละบรกิารทีพ่วกเขาคดิวา่คณุอาจสนใจ 

หากเราตอ้งไดรั้บความยนิยอมจากคุณเพือ่ทีจ่ะใชข้อ้มูลสว่นบุคคลของคุณในทางใดทางหนึง่ แต่
ในภายหลังคุณเปลีย่นใจ คุณก็อาจเพกิถอนความยนิยอมของตนเองได ้โดยการตดิต่อส านักงาน
ความเป็นสว่นตัวของเราที ่DPO@discovery.com เราเองก็จะหยดุท าเชน่นัน้ 

เพือ่เหตผุลทางกฎหมาย 

เราจะใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อใหส้อดคลอ้งกับขอ้ผูกพันทางกฎหมายของเรา ขอ้ผูกพัน
เหลา่น้ีรวมถงึ: 

• เราปฏบิตัติามขอ้ผกูพันทางกฎหมายของเรา และ 

• หากหน่วยงานก ากบัดแูลหรอืหน่วยงานบังคบัใชก้ฎหมายรอ้งขอใหเ้ราแบง่ปันขอ้มลูสว่นบคุคล

ของคณุกับพวกเขา 

ขอ้มลูทีป่กปิดตวัตน 

เรารวบรวมรายละเอยีดทีไ่มร่ะบตุัวตนเกีย่วกับผูเ้ขา้ชมเว็บไซตข์องเรา เพือ่วัตถปุระสงคใ์น 
การรวบรวมขอ้มลูสถติหิรอืวัตถปุระสงคใ์นการรายงาน  อยา่งไรก็ตาม จะไมอ่าจระบตุัวตนบคุคลใด
บคุคลหนึง่ไดจ้ากรายละเอยีดทีป่กปิดตัวตนซึง่เราเก็บรวบรวมเพือ่วัตถปุระสงคเ์หลา่น้ี 

บรษิทัโฆษณาของบคุคลภายนอก 

เราตอ้งการทีจ่ะม่ันใจวา่การโฆษณาและการตลาดของเรามคีวามเกีย่วขอ้งและน่าสนใจส าหรับคุณ
และผูใ้ชอ้ื่น ๆ ของเรา เพื่อบรรลุเป้าหมายน้ี เราจะใชบ้ริษัทโฆษณาและเทคโนโลยีของ
บุคคลภายนอกใหแ้สดงโฆษณาและ/หรอืใหข้อ้มลูแบบรวมเพือ่ชว่ยในการแสดงโฆษณา เมือ่คุณ
มาเยี่ยมชมหรือใชบ้รกิารของเรา ซึง่อาจรวมถงึบรษัิทเทคโนโลยขีองบุคคลภายนอกทีร่วบรวม
ขอ้มูลเกีย่วกับคณุ เพือ่สรา้งโปรไฟลข์องความตอ้งการของคณุตามกจิกรรมของคณุ เมือ่คุณเยีย่ม
ชมหรอืใชบ้รกิารของเรา เรายังอาจใชบ้รษัิทเหลา่น้ีเพือ่รวบรวมขอ้มลูจากคณุโดยอัตโนมัตเิมือ่คณุ
ใชบ้ริการของเราเพื่อช่วยเราระบุโฆษณาที่แสดงต่อคุณและสิง่ที่คุณท าหลังจากเห็นโฆษณา
เหล่านัน้ ไม่เพยีงเทา่นัน้ เรายังแบ่งปันขอ้มูลกับผูใ้หบ้รกิารเครือ่งมอืวเิคราะหเ์ว็บ เชน่ Adobe ซึง่
เราใชว้เิคราะหก์ารใชบ้รกิารของคณุ 

บริษัทโฆษณาบุคคลภายนอกเหล่าน้ีเก็บรวบรวม จัดเก็บ และใชข้อ้มูลโดยการรวมคุกกี้และ
ซอฟตแ์วรก์ารตดิตามอืน่ ๆ ในบรกิารของเรา โปรดดูนโยบายคกุกีข้องเราส าหรับขอ้มูลเพิม่เตมิใน
บางกรณี (และอยู่ภายใตก้ารปฏบิัตติามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง) บุคคลภายนอกเหลา่น้ีจะใชข้อ้มลูที่
เก็บรวบรวมเพือ่วัตถปุระสงคข์องตนเอง อยา่งเชน่ พวกเขาอาจรวมขอ้มลูของคณุเขา้กับขอ้มลูอืน่ ๆ 
ทีพ่วกเขามอียู่และใชเ้พื่อแจง้ใหบ้รกิารทีเ่กีย่วขอ้งกับการโฆษณาใหก้ับลูกคา้อืน่ ๆ และท างาน
ร่วมกับบรษัิทโฆษณาอืน่ ๆ และแบง่ปันขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุกับบรษัิทดังกลา่ว ซึง่เป็นสว่นหนึง่ 
ของกระบวนการ 

โปรดดูนโยบายคกุกีข้องเราส าหรับขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกับบรษัิทโฆษณาของบคุคลภายนอกทีเ่ก็บ
รวบรวม ใช ้และจัดเก็บขอ้มูลเกีย่วกับคุณ รวมถงึการใชคุ้กกีแ้ละเทคโนโลยกีารตดิตามอืน่ ๆ ใน
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บรกิารของเรา จากนโยบายคุกกีข้องเราน้ี คุณยังอาจคน้หาวธิใีชส้ทิธคิวบคมุการเก็บรวบรวมและ
ใชข้อ้มลูได ้หากคณุเลอืกทีจ่ะจ ากัดหรอืป้องกันการตดิตามเพือ่วัตถปุระสงคท์ีไ่ดก้ลา่วมา โฆษณา
ทีค่ณุเห็นเมือ่คณุเขา้ชมหรอืใชบ้รกิารของเราจะไมเ่หมาะกับความตอ้งการของคณุอกีตอ่ไป 

เราอาจแบ่งปันขอ้มูลของคุณกับโซเชยีลมเีดยีหรือแพลตฟอรม์อืน่ทีค่ลา้ยคลงึกัน เพื่อทีคุ่ณและ
ผูอ้ื่นยังคงดูเน้ือหาทีเ่กีย่วขอ้งบนแพลตฟอร์มนั้นได ้ตัวอย่างเช่น เราอาจใชบ้รกิาร Facebook 
Custom Audiences และแบ่งปันทีอ่ยู่อเีมลของคุณในรูปแบบทีไ่ดรั้บการป้องกันกับ Facebook 
เพื่อเราจะสามารถ: รวมคุณไวใ้นกลุ่มเป้าหมายทีเ่ราเลอืกเจาะจงไดม้ากขึน้เพื่อเราจะใหบ้รกิาร
เน้ือหาโฆษณาทีเ่กีย่วขอ้งไปยัง Facebook หรอืสรา้งกลุม่เป้าหมายของผูใ้ช ้Facebook รายอืน่ ๆ 
ตามขอ้มลูในโปรไฟล ์Facebook ของคณุ 

6. วธิที ีเ่ราแบง่ปนัขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุและผูท้ ีเ่ราแบง่ปนัขอ้มลูดว้ย 

เราเปิดเผยขอ้มลูภายใตส้ถานการณ์ตอ่ไปน้ี: 

● ผูใ้หบ้รกิารทีเ่ป็นบคุคลภายนอก: เมือ่เราแบง่ปันขอ้มลูกับบรษัิททีใ่หบ้รกิารภายนอก 
เพือ่อ านวยความสะดวกหรอืเพือ่ใหบ้รกิารบางอยา่งในนามของเรา ไดแ้ก:่ 

o บรษัิทโครงสรา้งพื้นฐานดา้นไอททีีอ่ านวยความสะดวกในการใหบ้รกิารแก่คุณ เช่น ผูใ้ห ้
บรกิารแพลตฟอรม์ของเราซึง่เก็บรวบรวมและจัดเก็บขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุ 

o บคุคลภายนอกทีใ่หก้ารสนับสนุนลกูคา้ในระดับแรกในนามของเรา 

o ผูใ้หบ้รกิารสนับสนุนดา้นไอท ี

o ผูใ้หบ้รกิารการช าระเงนิ เชน่ Adyen ทีจ่ะประมวลผลการช าระเงนิการสมัครของคุณในนาม
ของเรา และ 

o ผูใ้หบ้รกิารบคุคลภายนอกอืน่ ๆ เพือ่วัตถปุระสงคใ์นการใหบ้รกิารหรอืตดิตามลกูคา้ของเรา 

บรษัิทเหล่าน้ีไดรั้บอนุญาตใหใ้ชข้อ้มูลส่วนบุคคลของคุณตามความจ าเป็นในการใหบ้รกิาร
เหลา่น้ีแกเ่ราเทา่นัน้ 

● พนัธมติรดา้นการตลาด: เราอาจใหข้อ้มูลของคุณแก่พันธมติรดา้นการตลาดของเรา เช่น 
PGA Tour, Inc. เพื่อวัตถุประสงคใ์นการตดิต่อคุณเกีย่วกับผลติภัณฑแ์ละบรกิารที่คุณอาจ
สนใจ 

● บรษิทัในกลุ่ม: เราอาจใหข้อ้มูลส่วนบุคคลของคุณแก่บรษัิทย่อยหรือบรษัิทในเครือของเรา
เพือ่วัตถุประสงคใ์นการประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคลในนามของเราเพือ่ใหบ้รกิารแกค่ณุ บรษัิท
เหลา่น้ีจะตอ้งด าเนนิการกับขอ้มลูดังกลา่วตามค าแนะน าของเราและเป็นไปตามนโยบาย 
ความเป็นสว่นตัวน้ี ไมม่สีทิธใินการแบง่ปันขอ้มลูทีว่า่น้ีโดยเสร ี

● การปฏบิตัติามกฎหมายและกระบวนการทางกฎหมาย: เมือ่เราตอบสนองต่อค าสั่งศาล 
หรอืกระบวนการทางกฎหมาย หรอืเพือ่สรา้งหรอืใชส้ทิธทิางกฎหมายของเรา หรอืป้องกัน 
การเรยีกรอ้งทางกฎหมาย เมือ่เชือ่ในดุลพนิจิแต่เพยีงผูเ้ดยีวของเราว่ามคีวามจ าเป็นทีจ่ะตอ้ง
แบง่ปันขอ้มลูกับผูอ้ืน่ เพือ่ตรวจสอบ ป้องกัน หรอืด าเนนิการกับกจิกรรมทีผ่ดิกฎหมาย สงสยัวา่
มกีารทจุรติ สถานการณ์ทีเ่ชือ่มโยงกับการคกุคามซึง่อาจเกดิขึน้ตอ่ความปลอดภัยทางกายภาพ
ของบคุคลใด ๆ การละเมดิขอ้ก าหนดการใชง้าน หรอืตามทีก่ฎหมายก าหนด 

● การควบรวมกจิการหรอืการเขา้ซือ้กจิการ: เมือ่เราตอ้งถา่ยโอนขอ้มูลเกีย่วกับคณุ หากเรา
ถูกซือ้หรือควบรวมเขา้กับบรษัิทอืน่  หากเรามสี่วนร่วมในการควบรวมกจิการ การเขา้ซือ้ หรอื
การซือ้ขายสนิทรัพย์ทัง้หมดหรือบางส่วน คุณจะไดรั้บแจง้หลังจากนั้นทางอีเมล และ/หรือ
ประกาศส าคัญในบรกิารของเราเกีย่วกับการเปลีย่นแปลงใด ๆ ในการเป็นเจา้ของหรือการใช ้

ขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุ รวมทัง้ตัวเลอืกใด ๆ ทีค่ณุอาจมเีกีย่วกับขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุ 

7. การโอนขอ้มลูระหวา่งประเทศ 

เราอาจถา่ยโอนขอ้มลูสว่นบุคคลทีเ่ราเก็บรวบรวมจากคณุไปยังผูป้ระมวลผลขอ้มูลบคุคลภายนอก 
ซึง่มถี ิน่ฐานตัง้อยูน่อกประเทศทีค่ณุพ านักอยู ่(รวมถงึสหรัฐอเมรกิา) หรอืถา่ยโอนไปยังสมาชกิ 
ในกลุม่บรษัิทของเราทีเ่กีย่วขอ้งกับวัตถปุระสงคข์า้งตน้  โปรดทราบวา่ประเทศเหลา่น้ีอาจไมม่ี 
การปกป้องขอ้มลูทีเ่ขม้งวดในระดับเดยีวกับของประเทศทีค่ณุพ านักอยู ่แมว้า่การเก็บรวบรวม 
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การเก็บรักษา และการใชข้อ้มลูสว่นบคุคลของคณุโดยทางเราจะยังคงอยูภ่ายใตน้โยบายความเป็น
สว่นตัวน้ี และเราจะใหก้ารรับรองวา่ประเทศปลายทางจะมมีาตรฐานและ/หรอืมาตรการคุม้ครองใน
ระดับทีเ่หมาะสมภายใตข้อบเขตทีก่ฎหมายก าหนด ซึง่เป็นประโยชนต์อ่การบังคับใชส้ทิธขิองคณุ 

8. คกุกีแ้ละเทคโนโลยทีีค่ลา้ยกนั 

เทคโนโลยตี่าง ๆ เชน่ คุกกี ้บคีอน แท็ก และสครปิตท์ีถู่กน ามาใชโ้ดยเราและพันธมติร บรษัิทใน
เครอื นักวเิคราะห ์หรอืผูใ้หบ้รกิารของเรา เทคโนโลยเีหลา่น้ีใชใ้นการวเิคราะหแ์นวโนม้การบรหิาร
บริการ การตดิตามความเคลื่อนไหวของผูใ้ชใ้นส่วนที่เกีย่วกับบริการ และรวบรวมขอ้มูลทาง
ประชากรศาสตรเ์กีย่วกับฐานผูใ้ชข้องเราในภาพรวม เราไดรั้บรายงานจากการใชเ้ทคโนโลยเีหลา่น้ี
ผา่นบรษัิทดังกลา่วขา้งตน้ทัง้เป็นรายบคุคลและแบบรวม 

เราใชคุ้กกี ้อย่างเชน่ เพื่อใหจ้ดจ าการตัง้ค่าของผูใ้ช ้(อาท ิการก าหนดลักษณะภาษา) และเพือ่
การยนืยันตัวตน ผูใ้ชส้ามารถควบคมุการใชค้กุกีใ้นระดับเบราวเ์ซอรส์ว่นบคุคล หากคณุปฏเิสธคกุกี ้
คณุอาจยังคงใชบ้รกิารของเราได ้แตอ่าจใชค้ณุสมบัตหิรอืพืน้ทีข่องบรกิารของเราไดอ้ยา่งจ ากัด 

โปรดอ่านเพิ่มเตมิเกี่ยวกับวธิีการที่เราใชง้านคุกกี้และขอ้มูลที่เก็บรวบรวมโดยใชคุ้กกี้ไดใ้น
นโยบายเกีย่วกับคกุกีข้องเรา 

9. การรกัษาความปลอดภยั 

ถงึแมเ้ราใชม้าตรการดา้นเทคนคิและดา้นองคก์รทีเ่หมาะสมเพือ่ปกป้องขอ้มลูสว่นบคุคลทีค่ณุมอบให ้
กับเรา แตก่ารถา่ยโอนขอ้มลูทางอนิเทอรเ์น็ตก็ไมอ่าจรับประกันไดว้า่จะปลอดภัย ดังนัน้ โปรดทราบ 
ว่าเราไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยของขอ้มูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่คุณถ่ายโอนผ่านทาง
อนิเทอรเ์น็ตใหก้ับเรา 

เรามุ่งม่ันทีจ่ะปกป้องขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณโดยใชม้าตรการดา้นเทคนิคและการด าเนินงานที่
เหมาะสม อย่างเช่น การควบคุมการเขา้ถงึทีจ่ ากัด และจัดการวธิทีีข่อ้มูลส่วนบุคคลของคุณถูก
จัดเก็บและด าเนนิการ 

10. การเก็บรกัษาขอ้มลู 

เราจะเก็บรักษาขอ้มูล (รวมถงึขอ้มูลส่วนบุคคล) ตราบเท่าทีเ่ราจ าเป็นตอ้งใชข้อ้มูลดังกล่าวดว้ย
เหตุผลทีถู่กระบุไวใ้นนโยบายความเป็นสว่นตัวน้ี เวน้แต่กรณีทีเ่ราตอ้งเก็บรักษาขอ้มูลสว่นบุคคล
เพือ่ปฏบิัตติามขอ้ผกูพันทางกฎหมายของเรา 

11. การตลาด 

เราจะรวบรวมและใชข้อ้มลูสว่นบคุคลของคณุเพือ่ท าการตลาดทางอเีมล 

เราจะสง่การสือ่สารทางการตลาดบางอย่าง (รวมถงึการสือ่สารทางการตลาดทางอเิล็กทรอนกิส)์ 
หากเกดิผลประโยชน์ทีช่อบดว้ยกฎหมายแกเ่ราเมือ่ท าเชน่นัน้ ส าหรับวัตถุประสงคท์างการตลาด
และการพัฒนาธรุกจิ 

อยา่งไรก็ตาม เราจะไดรั้บความยนิยอมจากคณุเพือ่สือ่สารทางการตลาดทางตรงกอ่นเสมอ 
ในกรณีทีเ่ราตอ้งด าเนินการเช่นนัน้ตามกฎหมาย และหากเราตัง้ใจทีจ่ะเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล
ของคณุแกบ่คุคลภายนอกเพือ่ท าการตลาดในลักษณะดังกลา่ว 

หากคุณตอ้งการหยุดรับการสื่อสารทางการตลาดก็สามารถคลกิยกเลกิการสมัครในอีเมลทาง
การตลาดใด ๆ ทีส่่งจากเรา เปลีย่นการการก าหนดลักษณะของคุณในการตัง้ค่าบัญช ีหรือตดิต่อ
เราทางอเีมลที ่DPO@discovery.com 

12. เว็บไซตข์องบคุคลภายนอก 

บรกิารน้ีมลีงิกแ์ละหนา้ไปยังเว็บไซตอ์ืน่ทีด่ าเนินการโดยบุคคลภายนอก โปรดทราบว่านโยบาย
ความเป็นส่วนตัวน้ีใชเ้ฉพาะกับขอ้มูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมผ่านบรกิารน้ี และเราไม่อาจ
รับผดิชอบตอ่ขอ้มูลสว่นบุคคลซึง่บคุคลภายนอกอาจเก็บรวบรวม จัดเก็บ และใชง้านผ่านเว็บไซต์
ของพวกเขาเอง คณุจงึควรอา่นนโยบายความเป็นสว่นตัวของแตล่ะเว็บไซตท์ีค่ณุเขา้ชม 
อยา่งละเอยีดรอบคอบ 
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13. สทิธใินขอ้มลูสว่นบคุคล 

คณุมสีทิธดิังตอ่ไปน้ีเกีย่วกบัขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุ: 

● สทิธเิพกิถอนความยนิยอม 

หากเราตอ้งอาศัยความยนิยอมของคุณเพื่อทีจ่ะเก็บรวบรวมและใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของคุณ 
คุณย่อมมสีทิธเิพกิถอนความยนิยอมนัน้ไดต้ลอดเวลา โปรดทราบว่าการเพกิถอนความยนิยอม
ใหเ้ราเก็บรวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคลของคณุอาจสง่ผลต่อการใชบ้รกิารของคณุ
หากเป็นกรณีน้ี เราอาจตอ้งยกเลกิบรกิาร แตจ่ะแจง้ใหค้ณุทราบหากเป็นเชน่น้ี ณ เวลานัน้ 

● สทิธกิารเขา้ถงึขอ้มลู 

คณุสามารถขอใหเ้รายนืยันวา่เราก าลังเก็บรวบรวมและ/หรอืใชข้อ้มลูสว่นบคุคลของคณุอยู ่
ใชห่รอืไม่ และถา้เป็นเชน่นัน้เราจะมอบส าเนาขอ้มูลสว่นบุคคลนัน้ใหเ้มือ่คุณรอ้งขอ  หากคุณ
ตอ้งการส าเนาเพิม่เตมิ เราอาจเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมตามสมควรจากการจัดท าส าเนาเหลา่นัน้
เพิม่เตมิ 

● สทิธใินการโยกยา้ยขอ้มลู 

คุณอาจขอใหเ้รามอบขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณใหแ้ก่คุณในรูปแบบทีใ่ชก้ันทั่วไปและอ่านได ้
ดว้ยเครือ่ง เพือ่น าไปใชใ้นทีอ่ืน่ หรอืเพือ่ถา่ยโอนขอ้มลูไปยังบคุคลภายนอก 

● สทิธใินการปฏเิสธ 

คุณสามารถขอใหเ้ราหยุดการเก็บรวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุ และเราจะ
ท าเชน่นัน้หากเรา 

o ยดึถอืผลประโยชนท์ีช่อบดว้ยกฎหมายเป็นทีต่ัง้ในการเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรอืเปิดเผย
ขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุ เวน้แตจ่ะมเีหตอุันควรตามกฎหมายทีต่อ้งท าเชน่นัน้ หรอืขอ้มลู
ส่วนบุคคลดังกล่าวจะถูกน าไปใชด้ าเนินการตามสทิธ ิหรือใชต้่อสูก้ับขอ้เรียกรอ้งทาง
กฎหมาย หรอื 

o การเก็บรวบรวม การใช ้และ/หรอืเปิดเผยขอ้มูลสว่นบุคคลของคุณท าเพือ่วัตถุประสงค์
ทางการตลาดทางตรง 

● สทิธใินการลบขอ้มลู 

คุณอาจขอใหเ้ราลบ ท าลาย หรือปกปิดตัวตนในขอ้มูลส่วนตัวของคุณไดใ้นบางสถานการณ์ 
อย่างเช่น กรณีทีข่อ้มูลส่วนบุคคลไม่จ าเป็นตามวัตถุประสงคท์ีเ่ก็บรวบรวมขอ้มูลนัน้อกีต่อไป 
หรือกรณีทีคุ่ณเพกิถอนความยนิยอมของคุณ หากเราไดแ้บ่งปันขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณกับ
ผูอ้ืน่ไป เราจะแจง้ใหพ้วกเขาทราบเกีย่วกับค าขอลบขอ้มลูของคณุ หากเป็นไปได ้

● สทิธใินการจ ากดัการใชง้าน 

คณุสามารถขอใหเ้ราจ ากัดหรอืระงับการใชข้อ้มลูสว่นบคุคลของคณุในบางสถานการณ์ 
เชน่ เมือ่คุณทักทว้งเรือ่งความถูกตอ้งของขอ้มูลสว่นบุคคล หรอืคุณคัดคา้นไม่ใหเ้ราใชข้อ้มูล
สว่นบุคคลของคณุ อย่างไรก็ตามขอ้จ ากัดดังกลา่วจะไม่มผีลตอ่การเก็บรักษาขอ้มลูสว่นบคุคล
ของคุณ หากเราไดแ้บ่งปันขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณกับผูอ้ื่นไป เราจะแจง้ใหพ้วกเขาทราบ
เกีย่วกับขอ้จ ากัดเหลา่นัน้ หากเราสามารถท าเชน่นัน้ได ้

● สทิธใินการแกไ้ขขอ้มลู 

หากขอ้มูลสว่นบคุคลเกีย่วกับคณุทีเ่ราเก็บไวไ้ม่ถกูตอ้งหรอืไม่สมบรูณ์ คุณมสีทิธทิีจ่ะขอแกไ้ข 
หากเราไดแ้บง่ปันขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุกับผูอ้ืน่ไป เราจะแจง้ใหพ้วกเขาทราบเกีย่วกับค าขอ
แกไ้ขขอ้มลูของคณุ หากสามารถท าเชน่นัน้ได ้ อยา่งไรก็ตาม ทีส่ าคัญคอืจะตอ้งทราบวา่เราไม่
สามารถแกไ้ขหรือบังคับใหแ้กไ้ขขอ้มูลสว่นบุคคลทีอ่ยู่ภายใตก้ารควบคุมโดยฐานขอ้มูลหรอื
แพลตฟอรม์ของบคุคลภายนอก 

คณุสามารถสอบถามหรอืใชส้ทิธใิด ๆ  ตามทีอ่ธบิายไวข้า้งตน้ได ้โดยตดิตอ่ส านักงานความเป็นสว่นตัว 
ของเราที ่DPO@discovery.com หรอืโดยกรอกแบบฟอรม์การตดิตอ่ทางออนไลนข์องเรา ทีน่ี่ 
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● สทิธใินการยืน่ขอ้รอ้งเรยีน 

หากคณุไมพ่อใจวธิปีฏบิัตขิองเราในการจัดการขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุ หรอืการด าเนนิการ 
ค าขอของคุณตามสทิธทิีอ่ธบิายไวข้า้งตน้ หรือหากคุณมคีวามกังวลใด ๆ เกีย่วกับการปฏบิัติ
ตามกฎหมายของเราในการปกป้องขอ้มูล คุณมสีทิธทิี่จะยืน่ขอ้รอ้งเรียนไปยังคณะกรรมการ
คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล 

14. การเปลีย่นแปลงนโยบายความเป็นสว่นตวันี ้

นโยบายความเป็นสว่นตวัน้ีไดรั้บการปรับปรุงลา่สดุเมือ่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563 

โปรดหม่ันตรวจสอบเสมอเพื่อจะทราบการปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวน้ี ในกรณีที่เรา
เปลีย่นแปลงอย่างมนัียส าคัญกับนโยบายความเป็นสว่นตัวน้ี และเรามทีีอ่ยู่อเีมลของคุณ เราจะสง่
การแจง้เตอืนเกีย่วกับการเปลีย่นแปลงน้ีใหแ้กค่ณุ 

15. ขอ้รอ้งเรยีน ค าถาม และขอ้เสนอแนะ 

เรามสี านักงานความเป็นสว่นตัวทีค่อยชว่ยเหลอืตอบทกุขอ้สงสยัเกีย่วกับการประมวลผลขอ้มลู
สว่นบคุคลของเรา สามารถตดิตอ่ส านักงานความเป็นสว่นตวัของเราไดท้างอเีมลที ่
DPO@discovery.com 
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