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นโยบายความเป็นส่วนตวั (Privacy Policy) 

(ณ วนัที) *+ สงิหาคม *34*) 

บริษัทขอความกรุณาท่านอ่านนโยบายความเป็นส่วนตวัต่อไปนี=โดยละเอียด 

ขอต้อนรับสู่ The Hub Thailand แพลตฟอร์มที5ดําเนินการโดย บริษัท เจเนอรัล อิเลคทรอนิค คอมเมอร์ซ เซอร์วิส
เซส จํากดั สําหรับ The Hub Thailand แล้ว ความเป็นสว่นตวัของลกูค้าถือเป็นเรื)องสําคญั ข้อมลูสว่นตวัและข้อมลูการติดตอ่
ธุรกิจของท่านที)เกิดขึ Nนบนแพลตฟอร์มจะถกูเก็บรวบรวมภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตวันี N บริษัทยึดมั)นต่อการเคารพสิทธิ
และให้ความสําคญัเกี)ยวกบัความเป็นส่วนตวัของผู้ ใช้เว็บไซต์ www.thehubthailand.biz และแอปพลิเคชนับนมือถือ The 
Hub Thailand  ทั Nงหมด (เรียกรวมกนัว่า “แพลตฟอร์ม”) (บริษัทเรียกแพลตฟอร์มและบริการที)บริษัทมอบให้ดงัที)ระบุไว้ใน
แพลตฟอร์มของบริษัทโดยรวมว่า “บริการ”) และ “ผู้ ใช้” หมายถึง ผู้ ใช้ที)มีบญัชีซึ)งได้ลงทะเบียนกบับริษัทและใช้แพลตฟอร์ม 
(เรียกแยกและเรียกรวมกันว่า “ผู้ ใช้” “ท่าน” หรือ “ของท่าน”) ซึ)งจะได้อธิบายถึงวิธีการที) The Hub Thailand ใช้จัดเก็บ 
รวบรวม ใช้ เปิดเผยและปกป้องข้อมูลที)ท่านให้ในขณะที)เข้าชมและใช้แพลตฟอร์มและ/หรือบริการของบริษัทไม่ว่าจะใน
ปัจจบุนัหรืออนาคต ทั Nงนี N หากทา่นเพียงเยี)ยมชมแพลตฟอร์ม และเลือกชมสนิค้า ทา่นไมจํ่าเป็นต้องให้ข้อมลูสว่นตวัใดๆ ตวัตน
และสถานะของท่านจะไม่เป็นที)เปิดเผยและ/หรือถูกระบุได้ เว้นแต่ท่านเข้าสู่ระบบโดยใช้ชื)อบญัชีและรหสัผ่านที)สร้างไว้กับ 
The Hub Thailand  

การคลิก หรือการเข้าตรวจสอบ "การลงทะเบียน" "ท่านยอมรับถึงนโยบายความเป็นส่วนตวัของ The Hub Thailand หรือ 
ข้อความอื5นที5คล้ายกนัที5หน้าบริการลงทะเบียนของ The Hub Thailand และทา่นยอมรับวา่ได้รับการแจ้งและเข้าใจถงึเงื5อนไข
ของนโยบายความเป็นส่วนตวันี Nรวมถึงได้ยอมรับในการจดัเก็บและประมวลข้อมลูความเป็นส่วนตวัตามที5ได้อธิบายไว้และ
ภายใต้เงื5อนไขนี N 

เว้นแตจ่ะกําหนดไว้เป็นอยา่งอื5น นิยามและข้อกําหนดเกี5ยวกบัการตีความที5กําหนดไว้ในข้อกําหนดและเงื5อนไขในการใช้บริการ
จะนํามาบงัคบัใช้กบันโยบายความเป็นสว่นตวันี Nด้วย 

1. ข้อมูลส่วนตวัทีEเกบ็ 

เมื)อท่านสร้างบญัชีกบับริษัท หรือเมื)อท่านให้ข้อมลูส่วนตวัของท่านกบัทางบริษัทในช่องทางอื)น บริษัทจะทําการจดัเก็บข้อมลู
เฉพาะที)จําเป็นและเกี)ยวข้องกบัการดําเนินงานของบริษัท เพื)อที)บริษัทสามารถมอบประสบการณ์และบริการที)ดีที)สดุแก่ทา่นได้ 
ซึ)งอาจรวมถงึข้อมลูตา่งๆ เหลา่นี Nของทา่น รวมถงึแตไ่มจํ่ากดัเพียง 

(ก) ชื)อ รวมถงึ ชื)อผู้ใช้งาน 

(ข)  ที)อยู ่
(ค) อีเมล 

(ง) หมายเลขโทรศพัท์ 

(จ) ที)อยูต่ามบตัรประชาขน 

(ฉ) ที)อยูส่าํหรับเรียกเก็บเงิน หรือที)อยูส่าํหรับออกใบกํากบัภาษี 

(ช) ที)อยูส่าํหรับการจดัสง่ 

(ซ) รายละเอียดบญัชีธนาคาร/บตัรเครดติ/บตัรเดบติ และข้อมลูการชําระเงิน  
(ฌ) ข้อมลูอื)นๆ ที)เกี)ยวกบัผู้ ใช้และคําสั)งซื Nอ และข้อมลูที)บริษัทเก็บรวบรวมในขณะที)ท่านเข้าถึงแพลตฟอร์มและใช้บริการ

ของบริษัท  
(ญ) ข้อมลูเทคนิค จากหรือเกี)ยวกบัอปุกรณ์ที)ท่านติดตั Nงแอปพลิเคชนัของท่าน และ/หรือใช้อปุกรณ์เพื5อเข้าถึงบริการของ

ทา่น และ/หรือแพลตฟอร์ม เชน่ หมายเลขที5ใช้สาํหรับระบตุวัตนของเครื5องคอมพิวเตอร์ที5เชื5อมตอ่อยูบ่นเครือขา่ย (IP) 
ข้อมูลการเข้าระบบ ประเภทเบราเซอร์ และเวอร์ชั5น การเชื5อมต่อและประเภทของเบราเซอร์ที5ใช้เชื5อมต่อ 
ระบบปฏิบตักิารและแพลตฟอร์ม และเทคโนโลยีอื5นๆ บนอปุกรณ์ที5ทา่นใช้เข้าระบบแพลตฟอร์ม 
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(ฎ)  รายละเอียดบญัชีของท่านกบัเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชนัของบคุคลภายนอกที5ท่านได้เชื5อมต่อบญัชีผู้ ใช้ของท่านผ่าน
ทางแพลตฟอร์ม 

กรุณาให้ข้อมลูที5ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นความจริงแก่ทางบริษัทหรือตวัแทนบริษัทที5ได้รับอนญุาต หากมีการเปลี5ยนแปลง
เกี5ยวกบัข้อมลูของท่าน กรุณาแก้ไขข้อมลูของท่านให้ตรงกบัข้อมลูปัจจบุนัที5ท่านใช้อยู่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิZในการร้องขอ
เอกสารใด ๆ เพื5อตรวจสอบความถกูต้องของข้อมลูที5ทา่นได้ให้ไว้   
 
หากท่านได้ส่งมอบข้อมลูของบคุคลที)สามให้แก่บริษัท บริษัทจะถือว่าท่านได้รับความยินยอมหรือได้รับอนญุาตจากบคุคลที)

สามผู้ เกี)ยวข้องที)จะเปิดเผยและสง่มอบข้อมลูสว่นตวันั Nน ๆ แก่บริษัท ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบหากท่านให้ข้อมลูสว่นตวัของ

ผู้ อื5นโดยไมไ่ด้รับอนญุาตจากเจ้าของที5แท้จริงของข้อมลูสว่นตวันั Nนๆ 

หากท่านลงทะเบียนและสมคัรสมาชิกกบัทางบริษัทผ่านบญัชีโซเชียลมีเดียของท่าน หรือท่านได้เชื5อมบญัชีโซเชียลมีเดียของ

ท่านเข้ากับบัญชีที5ท่านได้สร้างไว้กับทางบริษัท บริษัทจะสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของท่านได้หากท่านเคยอนุญาตให้

โซเชียลมีเดียนั Nนเก็บข้อมลูและเข้าถงึข้อมลูของทา่นได้ 

2. การใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนตวั 

ข้อมลูส่วนตวัของท่านที5บริษัทจดัเก็บจะถกูนําไปใช้ หรือแบ่งปันกบับุคคลภายนอก (ซึ5งรวมถึงบริษัทที5เกี5ยวข้อง ผู้ ให้บริการ
ภายนอก และผู้ขายที5เป็นบคุคลภายนอก) เพื5อจดุประสงค์ทั Nงหมดหรือบางสว่นดงัตอ่ไปนี N: 

(ก) เพื)อดําเนินการ หรือสนบัสนนุการใช้บริการของทา่น  
(ข) เพื)อดําเนินการตามคําสั)งซื Nอ และการชําระเงินของทา่นผา่นทางแพลตฟอร์ม 

(ค) เพื)อจดัการเกี)ยวกบัธรุกรรมทางการเงินที)เกี)ยวข้องกบัการชําระเงินของทา่น 

(ง) เพื)อดําเนินการจดัส่งสินค้าที)ท่านได้ซื Nอผ่านทางแพลตฟอร์ม โดยบริษัทอาจส่งต่อข้อมลูส่วนตวัของท่านแก่คู่ค้าด้าน
การขนสง่ของบริษัท  

(จ) เพื)อแจ้งให้ทา่นทราบเกี)ยวการจดัสง่สนิค้า รวมถงึสถานะการสง่สนิค้าของทา่น 

(ฉ) เพื)อเปรียบเทียบข้อมลูและตรวจสอบกบับคุคลภายนอกในการรับรองความถกูต้องของข้อมลู 

(ช) เพื)อจดัการบญัชีที)ทา่นมีกบับริษัท รวมถงึแตไ่มจํ่ากดัเฉพาะ การระบตุวัตน , การตรวจสอบการดาวน์โหลดข้อมลูจาก
แพลตฟอร์ม, การวิเคราะห์สถิติและพฤติกรรมของท่านเพื)อพัฒนาและปรับแต่งรูปแบบ, ข้อมูล, และเนื Nอหาของ
แพลตฟอร์มให้เหมาะสมกบัทา่น 

(ซ) เพื)อสง่ข่าวสารทางการตลาดและโปรโมชั)นตา่งๆ เกี)ยวกบัสินค้าหรือบริการที)น่าสนใจเป็นครั Nงคราว โดยท่านสามารถ
ยกเลิกการรับข้อมลูดงักลา่วได้ตลอดเวลา ผ่านระบบยกเลิกการรับข้อมลูที)อยู่ในข่าวสารทางการตลาดที)จดัสง่ให้แก่
ทา่น  

บริษัทจะสามารถจดัเก็บข้อมลูส่วนตวัของท่านเมื)อท่านส่งมอบข้อมลูให้บริษัทด้วยความสมคัรใจของท่านเท่านั Nน หากท่าน
เลือกจะไม่ส่งข้อมลูส่วนตวัของท่านให้แก่บริษัท หรือเลือกที)จะเพิกถอนความยินยอมในการใช้ข้อมลูส่วนตวัของท่าน บริษัท
อาจไม่สามารถให้บริการของบริษัทแก่ท่านได้ ท่านสามารถเข้าถึงและปรับเปลี)ยนข้อมลูส่วนตวัของท่านที)ท่านได้ส่งมอบให้
บริษัทได้ตลอดเวลา     

เมื5อท่านใช้บตัรเครดิตเพื5อทําธุรกรรมบนแพลตฟอร์ม ท่านกําลงัให้ข้อมลูของท่านแก่ผู้ ให้บริการภายนอก ในการเชื5อมต่อนั Nน
ข้อมลูที5ท่านได้ให้แก่ผู้ ให้บริการภายนอกจะอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตวัที5เกี5ยวข้องของผู้ ให้บริการภายนอกนั Nน The 
Hub Thailand ไมอ่าจเข้าถงึข้อมลูนั Nนและไมไ่ด้เก็บรวบรวมรายละเอียดบตัรเครดติของทา่น 

โดยการยอมรับข้อกําหนดและเงื)อนไขนี N ท่านยอมรับและตกลงว่าข้อมลูทั Nงหมดที)ท่านให้ไว้เป็นข้อมลูที)ถกูต้องและแท้จริงและ
จะได้รับการปรับปรุงอยูเ่สมอ และทา่นจะแจ้งให้บริษัททราบเกี)ยวกบัการเปลี)ยนแปลงใดๆ ซึ)งทา่นสามารถทําได้โดยการเข้าถึง
บญัชี The Hub Thailand 
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ข้อมลูเกี)ยวกบัคําสั)งซื Nอของท่านจะถกูเก็บไว้กบับริษัท แต่ด้วยเหตผุลด้านความปลอดภยับริษัทไม่สามารถเรียกค้นข้อมลูได้
โดยตรงอย่างไรก็ตาม ท่านสามารถเข้าถึงคําสั)งซื Nอ และข้อมลูเกี)ยวกบับญัชี/การตลาด/การส่งเสริมการขายอื)นๆได้โดยเข้าสู่
ระบบบญัชีของทา่นบนแพลตฟอร์ม 

บริษัทขอสงวนสิทธิfในการเปิดเผยข้อมลูส่วนตวั หากมีเหตุให้บริษัทเชื)อได้ว่าการเปิดเผยดงักล่าวอาจป้องกันการข่มขู่หรือ
อันตรายต่อชีวิตหรือร่างกาย และ/หรือเป็นไปภายใต้การบังคับ และ/หรือเพื)อการบังคับใช้กฎหมาย หรือการปฏิบัติ ตาม
กฎหมาย, ระเบียบ หรือข้อบงัคบัใดๆ ที)เกี)ยวข้อง หรือการร้องขอจากหน่วยงานใดๆ ที)มีหน้าที)กํากบัดแูลทางกฎหมาย, ทาง
ภาษี, บงัคบัใช้   กฎหมาย, หน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานอื)นๆ ที)เกี)ยวข้อง หรือเจ้าของสิทธิต่างๆ ที)เกี)ยวข้อง หรือเพื)อให้
ความร่วมมือกบั  คําสั)ง, การสอบสวน, การร้องขอในรูปแบบตา่งๆ จากหน่วยงานข้างต้น ของกฎหมายที)เกี)ยวข้อง ทา่นตกลงวา่
จะไมฟ่อ้งร้อง, ดําเนินคดี หรือดําเนินการใดๆ ทางกฎหมายตอ่บริษัท และตกลงสละสทิธิเรียกร้อง หรือสทิธิอื)นใดอนัมีตอ่บริษัท
ที)อาจเกิดขึ Nนจากการเปิดเผยข้อมลูสว่นตวัของทา่นภายใต้เหตดุงักลา่วข้างต้น 

เพื)อให้บรรลวุตัถปุระสงค์ข้างต้น ทา่นยอมรับวา่บริษัทอาจสง่มอบข้อมลูสว่นตวัของทา่นให้แก่คูค้่าด้านการขนสง่และ/หรือด้าน
การชําระเงินของบริษัท หรือบริษัทในเครือของบริษัท บริษัทจะพยายามอย่างถึงที)สดุเพื)อรับรองว่าบคุคลดงักล่าวนั Nนจะรักษา
และปกปอ้งข้อมลูสว่นตวัของท่านจากการเข้าถึง, การจดัเก็บ, การใช้, การเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนญุาต หรือความเสี)ยงอื)นๆ ใน
ลกัษณะเดียวกัน และข้อมูลส่วนตัวของท่านจะถูกจัดเก็บในระยะเวลาเท่าที)จําเป็นเพื)อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที)ได้กล่าวไว้
ด้านบนนี Nเทา่นั Nน 

3. การเข้าถงึข้อมูลส่วนตวั 

เมื)อทา่นสร้างบญัชีกบั The Hub Thailand และทําการเข้าสูบ่ญัชีของทา่นบนแพลตฟอร์ม ทา่นอาจเข้าดรูายละเอียดเกี)ยวกบั
การสั)งซื Nอสินค้าของท่าน ซึ)งรวมถึงแต่ไม่จํากดัเฉพาะ รายละเอียดเกี)ยวกบัการสั)งซื Nอสินค้าที)สมบรูณ์มีการชําระเงินและจดัสง่
สินค้าแล้ว หรือที)ยงัคงอยู่ระหว่างการดําเนินการชําระเงินและ/หรือการจดัสง่ และท่านยงัสามารถจดัการข้อมลูที)อยู่การจดัสง่
สินค้า, รายละเอียดเกี)ยวกบัการชําระเงิน หรือการรับขา่วสารที)ทา่นได้สมคัรไว้ได้ ทา่นตกลงที)จะจดัการชื)อบญัชี, รหสัผา่น และ
รายละเอียดการสั)งสนิค้าเป็นความลบั และจะไมเ่ปิดเผยตอ่บคุคลภายนอกที)ไมไ่ด้รับอนญุาต โดยบริษัทไมรั่บผิดชอบตอ่ความ
เสียหายที)เกิดจากการใช้ชื)อบญัชี, รหสัผ่าน และรายละเอียดการสั)งสินค้าในทางที)ผิด เว้นแต่จะได้ระบุไว้ในข้อกําหนดและ
เงื)อนไขการใช้บริการ 

4. การปรับปรุงข้อมูลส่วนตวั 

ท่านสามารถปรับปรุงข้อมลูสว่นตวัของท่านให้เป็นปัจจบุนัได้ตลอดเวลาโดยการเข้าสูบ่ญัชีของท่านบนแพลตฟอร์ม หรือหาก
ท่านประสบปัญหาในการปรับปรุงข้อมลูส่วนตวัของท่าน ท่านสามารถบอกกล่าวให้บริษัททราบผ่านช่องทางติดต่อที)ระบุไว้
ด้านลา่งนี N 

ท่านยอมรับว่าข้อมลูสว่นตวัของท่านที)ได้รับการปรับปรุงแล้วนั Nน บริษัทจะดําเนินการสง่ให้แก่คูค้่าทางด้านการขนสง่และ/หรือ
การชําระเงิน หรือบริษัทในเครือที)บริษัทได้แบ่งปันข้อมูลส่วนตัวของท่าน หากข้อมูลส่วนตัวของท่านยังคงจําเป็นต่อ
วตัถปุระสงค์ที)กลา่วไว้ข้างบน 

 

ท่านยอมรับว่าหากข้อมลูในหน้าบญัชีของท่านไม่ตรงกบัข้อมลูปัจจุบนัของท่าน อาจมีการล่าช้าในการส่งสินค้าที5ท่านสั5งซื Nอ

หรือ  การลา่ช้าอื5นๆในการบริการ 

5. ผู้เยาว์ 

กรณีการใช้งานแพลตฟอร์มของบุคคลที)อายุตํ)ากว่า ij ปีบริบูรณ์ จะต้องอยู่ภายใต้การกํากับดแูลโดยบิดาหรือมารดาหรือ

ผู้ปกครองทางกฎหมายเทา่นั Nนบริษัท หากท่านผู้ เยาว์ได้สมคัรสมาชิกกบัทางบริษัทเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะถือวา่ท่านได้รับ

ความยินยอมและเห็นชอบจากผู้ปกครองหรือผู้ ดูแลของท่านเรียบร้อยแล้ว ท่านยินยอมและยอมรับว่าทางบริษัทไม่ต้อง
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รับผิดชอบใดๆ ต่อท่าน หากท่านไม่ได้รับความยินยอมและเห็นชอบจากผู้ปกครองหรือผู้ดแูลของท่านก่อนการสมคัรสมาชิก

ของทา่น 

6. ความปลอดภยัของข้อมูลส่วนตวั 

เพื)อรักษาความความปลอดภยัในการปกป้องข้อมลูที)จดัเก็บซึ)งรวมถึงข้อมลูส่วนตวัของท่าน บริษัทมีแนวปฏิบตัิในการจํากดั
การเข้าถึงข้อมูลส่วนตัว, จัดให้มีวิธีการทางเทคโนโลยีซึ)งได้มาตรฐานในอุตสาหกรรม เพื)อป้องกันไม่ให้มีการเข้าสู่ระบบ
คอมพิวเตอร์ที)ไม่ได้รับอนญุาต และจดัการทําลายข้อมลูสว่นตวัของท่านเมื)อข้อมลูดงักลา่วไม่จําเป็นสําหรับวตัถปุระสงค์ทาง
กฎหมายและ/หรือเพื)อดําเนินการภายใต้ข้อกําหนดและเงื)อนไขใดๆที)เกี)ยวข้องกบัแพลตฟอร์ทและบริการอีกตอ่ไป 

เมื)อท่านกําหนดรหสัผ่าน บริษัทขอแนะนําให้ท่านใช้ตวัเลข, ตวัอกัษร หรือสญัลกัษณ์ ที)มีความหลากหลายประกอบอยู่ใน
รหสัผ่านของท่าน และท่านจะรับผิดชอบต่อการกระทําต่างๆ ที)ได้กระทําลงในนาม หรือผ่านทางบญัชีของท่าน รวมถึงผลที)
ตามมาใดๆ,  การควบคมุข้อมลูส่วนตวั หรือข้อมลูใดๆ ของท่านที)ส่งให้แก่บริษัท, นิติกรรมใดๆ ที)ทําลงในนามของท่าน ท่าน
จะแจ้งให้บริษัททราบและเปลี)ยนรหสัผ่านของท่าน หากหรือหากท่านมีเหตใุห้เชื)อได้วา่รหสัผ่านของท่านถกูเปิดเผยหรือไม่เป็น
ความลบัอีกต่อไป    เพื)อความปลอดภยัในบญัชีและข้อมลูใดๆ ของท่านที)บนัทึกอยู่ในบญัชีนั Nน บริษัทขอแนะนําให้ท่านออก
จากระบบบญัชี และปิดบราวเซอร์ที)ท่านใช้เข้าระบบทุกครั Nงหากท่านมิได้ใช้คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเข้าสู่แพลตฟอร์ม ท่าน
ยอมรับและตกลงว่าบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบตอ่การใช้รหสัผ่านในทางที)ผิด เว้นแตก่ารใช้งานในทางที)ผิดนั Nนเป็นผลมาจากการ
กระทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเลอ่อย่างร้ายแรงของบริษัท หรือหากท่านมีเหตใุห้เชื)อวา่มีการละเมิดข้อมลูสว่นตวัของท่านที)
มีอยูใ่นแพลตฟอร์ม ทา่นสามารถบอกกลา่วให้บริษัททราบผา่นชอ่งทางตดิตอ่ที)ระบไุว้ข้างใต้นี N 

 

7. การเกบ็ข้อมูล 

เพื)อใช้เป็นข้อมลูในการวิเคราะห์และประเมินซึ)งจะชว่ยให้บริษัทเข้าใจความต้องการและความสนใจของทา่นมากขึ Nน และ
สามารถมอบประสบการณ์ที)ดีในการใช้แพลตฟอร์มให้มีความสะดวก, ความปลอดภัย, ความรวดเร็ว, และความ
เหมาะสมกบัความสนใจของท่าน รวมถึงการเพิ)มประสิทธิภาพในการปกป้องความเป็นส่วนตวัของท่าน ท่านยอมรับว่า
บริษัทหรือผู้ให้บริการที)ได้รับอนญุาตจากบริษัท อาจจะใช้วิธีการดงันี Nเพื)อเก็บข้อมลูใดๆ ของทา่นขณะใช้งานแพลตฟอร์ม 

ก) โปรแกรมคุกกี N ที)จัดวางไว้บนหน่วยความจําของบราวเซอร์ที)ท่านใช้ หรือบนอุปกรณ์ที)ท่านใช้ขณะเข้าชม
แพลตฟอร์ม ท่านอาจปฏิเสธการใช้คกุกี Nได้โดยการตั Nงค่าที)อปุกรณ์ของท่าน แต่การปฏิเสธการใช้คกุกี Nนี N อาจจะ
ทําให้ทา่นใช้บริการและฟังก์ชั)นการทํางานของแพลตฟอร์มได้ไมเ่ตม็ที) 

ข) เวปบีคอน รูปภาพกราฟฟิคขนาดเลก็ที)อาจรวมอยูใ่นแพลตฟอร์ม  

ค) หรือโปรแกรมอื)นๆ ที)คล้ายคลงึกนัเพื)อจดัเก็บข้อมลูการใช้งานแพลตฟอร์ม  

เมื)อท่านเข้าสู่แพลตฟอร์มของบริษัท เซิร์ฟเวอร์จะทําการจดจํา และบนัทึกข้อมลูที)บราวเซอร์ของท่านส่งเข้ามาโดยอตัโนมตัิ 
รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง ที)อยู่ไอพีแอดเดรสของคอมพิวเตอร์ของท่าน, ชนิดของบราวเซอร์ที)ท่านใช้ขณะเข้าสู่แพลตฟอร์ม,     

เว็บไซต์ที)ท่านเข้าถึงก่อนที)ท่านจะเข้าสู่แพลตฟอร์ม, หน้าเว็ปเพจที)ท่านเข้าชมในแพลตฟอร์ม รวมถึงแต่ไม่จํากัดเฉพาะ    
จํานวนเวลาที)ท่านใช้ในการชมเว็บไซต์ดงักล่าว, สินค้าหรือข้อมลูที)ท่านค้นหาในแพลตฟอร์ม, วนัและเวลาเข้าชม และข้อมลู
ทางสถิตอืิ)นๆ 

8. การเกบ็รักษาข้อมูลส่วนตวั. 

ก) บริษัทจัดเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของท่านไว้ตราบเท่าที)จําเป็นหรือตามกฎหมายหรือเท่าที)มีความจําเป็นตาม
วตัถปุระสงค์ที)ได้มีการเก็บข้อมลูนั Nนไว้ 

ข) บริษัทจะหยดุการเก็บข้อมลูความเป็นสว่นตวัหรือลบข้อมลูที)มีความเชื)อมโยงกบัท่านตามที)มีเหตผุลพอสมควรที)จะ
ถือวา่การเก็บข้อมลูดงักลา่วไมไ่ด้มีไว้เพื)อวตัถปุระสงค์ตามที)ได้เก็บข้อมลูไว้ก่อนนี Nและไมมี่ความจําเป็นตอ่กฎหมาย
หรือตอ่วตัถปุระสงค์ทางธรุกิจอีกตอ่ไป 
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9. ข้อมูลขยะ, สปายแวร์ และไวรัสคอมพวิเตอร์ 

เพื)อปอ้งกนัมิให้ข้อมลูขยะ, สปายแวร์, ไวรัสคอมพิวเตอร์ รวมถึงวสัดตุ้องห้ามอื)นใด ซึ)งถือวา่เป็นสิ)งไม่พงึประสงค์เป็นอย่างยิ)ง
และมีความเป็นไปได้ในการที)จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่แพลตฟอร์มและ/หรือบริการ รวมถึงผู้ ใช้อื)นบนแพลตฟอร์ม, ระบบ 
และอุปกรณ์ใดๆ ท่านตกลงที)จะไม่ส่งข้อความใดๆ หรือกระทําการใดๆ ที)จะเป็นการนําเข้าข้อมลูขยะ, สปายแวร์ หรือไวรัส
คอมพิวเตอร์ ผา่นทางแพลตฟอร์ม ทา่นจะตั Nงคา่การติดตอ่สื)อสารตามนโยบายของแพลตฟอร์ม หากทา่นต้องการรายงานกรณี
ที)น่าสงสยัว่าจะมีข้อมลูขยะ, สปายแวร์, ไวรัสคอมพิวเตอร์ รวมถึงวสัดตุ้องห้ามอื)นใด ท่านสามารถบอกกล่าวให้บริษัททราบ
ผา่นชอ่งทางตดิตอ่ที)ระบดุ้านลา่งนี N 

10. สทิธิของ The Hub Thailand ในการเปิดเผยข้อมูลส่วนตวั 

ในกรณีที)มีกฎหมายกฎระเบียบรัฐบาลภาษี การบงัคบัใช้กฎหมายหรือต่อผู้ มีอํานาจหรือต่อเจ้าของผู้ มีสิทธิหรือในกรณีที)มี
เหตุผลอนัสมควร  เมื)อมีความจําเป็นที) The Hub Thailand ต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนตวัเพื)อวตัถุประสงค์ในการปฎิบตัิตาม
หน้าที)ข้อกําหนด ท่านรับทราบและยอมรับว่า The Hub Thailand มีสิทธิเปิดเผยข้อมลูสว่นตวัของท่าน ด้วยการร่วมมือใดไม่
ว่าจะโดยสมคัรใจหรือได้รับคําสั)งมาเพื)อให้ความร่วมมือตามคําสั)งการสืบสวนและหรือตามที)ร้องขอจากบคุคลเหล่านั Nนตาม
ขอบเขตที)ได้รับอนญุาตตามกฎหมายที)บงัคบัใช้ ทา่นตกลงยินยอมจะไมก่ระทําการใดใดและหรือสละสทิธิfของทา่นที)จะกระทํา
การใดตอ่ The Hub Thailand สาํหรับการเปิดเผยข้อมลูสว่นตวัตามสถานการณ์เชน่วา่นี N 

11. การเพกิถอนความยนิยอม 

ทา่นอาจสง่คําบอกกลา่วเพิกถอนการใช้หรือการเปิดเผยข้อมลูสว่นตวัของทา่นแก่บริษัทได้ตลอดเวลา ผา่นชอ่งทางติดตอ่ที)ระบุ
ไว้ในข้อik  ทั Nงนี N โดยการที)ท่านได้ส่งคําบอกกล่าวเพิกถอนการใช้หรือการเปิดเผยข้อมลูส่วนตวัของท่านซึ)งอาจจะผลให้ไม่
สามารถบรรลวุตัถปุระสงค์ตา่งๆ ที)ระบไุว้ด้านบน บริษัทจงึไมรั่บรองวา่การจดัสง่สนิค้าและ/หรือการให้บริการจะอยูใ่นสถานะที)
สามารถดําเนินการให้แก่ทา่นได้ โดยขึ Nนอยูก่บัพฤติการณ์ และขอสงวนสทิธิfทางกฎหมายและการเยียวยาใดๆ กรณีที)การจดัสง่
สนิค้าหรือบริการไมส่ามารถดําเนินการให้แก่ทา่นได้อนัเนื)องมาจากคําบอกกลา่วเพิกถอนดงักลา่ว 

12. การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตวั 

บริษัทขอสงวนสิทธิfในการปรับปรุงนโยบายความเป็นสว่นตวันี Nเมื)อใดก็ได้ โดยให้ถือว่าการปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตวั
นั Nนมีผลทนัทีและท่านได้รับทราบแล้วเมื)อมีการประกาศ หรือตีพิมพ์ หรือเผยแพร่นโยบายความเป็นสว่นตวัที)ได้มีการปรับปรุง
แล้วนั Nนไว้ในแพลตฟอร์ม 

13. การตดิต่อต่อ The Hub Thailand  

หากทา่นมีข้อสงสยั, ความคดิเหน็ หรือต้องการความชว่ยเหลอื ทา่นสามารถตดิตอ่บริษัทผา่นชอ่งทาง  อีเมล 

support@thehubthailand.biz    


