
ค ำช้ีแจงสิทธิส่วนบคุคลของ HP 

HP recognizes the fundamental importance of privacy, security and data protection to our customers 

and partners worldwide. As a global organization, with legal entities, business processes, management 

structures, and technical systems that cross international borders, we strive to provide protections 

across all of our operations that exceed legal minimums and to deploy consistent, rigorous policies and 

procedures. 

This Privacy Statement informs you of our privacy practices and of the choices you can make about the 

way we collect and use information about you, including information that may be collected from your 

online activity, use of devices, and information provided to HP for purposes of recruitment or 

employment consideration. This Privacy Statement applies to all HP companies as well as HP-owned 

websites, domains, services, applications, and products, and those of our subsidiaries (collectively “HP 

Services”). 

This Privacy Statement does not apply to third-party applications, products, services, websites or social 

media features that may be accessed through links we provide on our HP Services for your convenience 

and information. Accessing those links will cause you to leave the HP Services and may result in the 

collection or sharing of information about you by a third-party. We do not control, endorse or make any 

representations about those third-party websites or their privacy practices, which may differ from ours. 

We encourage you to review the privacy policy of any site you interact with before allowing the 

collection and use of your personal data. 

Please use the links https://ssl.www8.hp.com/us/en/privacy/ww-privacy.html to access any applicable 

country- or service- specific supplements to the Privacy Statement. In case of inconsistencies between 

any courtesy translations and the English version of the Privacy Statement the English version will 

prevail. 

To download the 2016 HP Privacy statement, please click here and to download previous version of HP 

Privacy statement, click here.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ssl.www8.hp.com/us/en/privacy/ww-privacy.html
http://www8.hp.com/us/en/pdf/privacy/HP_October_2016_Privacy_Statement_Thai.pdf
http://www8.hp.com/us/en/pdf/privacy/HP_Privacy_Statement_November_2015.pdf


หลกัควำมเป็นส่วนตวัของเรำ 
เรามโีปรแกรมสรา้งส านกึความรบัผดิชอบ และยดึมัน่ทีจ่ะปฏบิตัติามหลกัปฏบิตัติอ่ไปนี้ 
ซึง่เป็นไปตามกรอบและหลกัปฏบิตัใินการคุม้ครองขอ้มลูและความเป็นส่วนตวัทีไ่ดร้บัการยอมรบัในระดบันานาชาติ 

 
กำรปฏิบติัตำมกฎหมำย ควำมเป็นธรรม และควำมโปร่งใส 

เราประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลตามกฎหมาย อกีทัง้ดว้ยความโปรง่ใสและเป็นธรรมต่อคุณ โดยด าเนินการประมวลผลขอ้มลู 1) ตามความยนิยอมของคุณ 2) 

เพื่อบรรลุซึง่ภาระผกูพนัทีม่ตี่อคุณ 3) เพื่อวตัถุประสงคท์ีช่อบดว้ยกฎหมายในการด าเนนิธรุกจิ ล ้าหน้าในนวตักรรม 

และมอบประสบการณ์ทีร่าบรื่นสมบูรณ์แบบใหก้บัลูกคา้ หรอื 4) เป็นไปตามทีก่ฎหมายก าหนด 

 
ค ำประกำศและกำรเลือกใช้ข้อมูล 

เราด าเนินการอย่างโปรง่ใส ทัง้ยงัมทีางเลอืกและแจง้ใหค้ณุทราบอย่างชดัเจน เกีย่วกบัประเภทขอ้มลูสว่นบคุคลทีเ่กบ็รวบรวม 

รวมไปถงึวตัถุประสงคใ์นการเกบ็รวบรวมและประมวลผลขอ้มลูนัน้ เราจะไมใ่ชข้อ้มลูสว่นบคุคลเพื่อวตัถุประสงคท์ีไ่มเ่ป็นไปตามหลกัปฏบิตัดิงักล่าว 

ค าชีแ้จงสทิธสิว่นบคุคล หรอืค าประกาศเกีย่วกบั HP Services 

 
กำรเข้ำถึงข้อมูล 

เรามชีอ่งทางใหคุ้ณเขา้ถงึขอ้มลูไดต้ามสมควร รวมทัง้มสีทิธิใ์นการตรวจทาน แกไ้ข เปลีย่นแปลง หรอืลบขอ้มลูสว่นบคุคลทีคุ่ณใหเ้ราไว้ 

 
กำรคงสภำพของข้อมลูและขอบเขตวตัถปุระสงค ์

เราจะใชข้อ้มลูส่วนบคุคลเพื่อวตัถุประสงคด์งัทีร่ะบุไว้ ณ เวลาทีเ่กบ็รวบรวมขอ้มลู หรอืเพื่อวตัถุประสงคอ์ื่น ๆ ทีเ่ป็นไปตามกฎหมายเทา่นัน้ 

เราด าเนินขัน้ตอนต่าง ๆ อนัสมควรทีจ่ะตรวจสอบใหแ้น่ชดัว่าขอ้มลูส่วนบคุคลนัน้ถูกตอ้ง ครบถว้น และเป็นขอ้มลูล่าสดุ 

 
ควำมปลอดภยัของข้อมลู 

เรามมีาตรการควบคมุการรกัษาความปลอดภยัของขอ้มลูทีเ่ขม้งวด ซึง่เราไดน้ ามาปฏบิตัใิชใ้นการด าเนนิการต่าง ๆ 

ทัง้ยงัน าเสนอผลติภณัฑแ์ละโซลูชนัชัน้น าทีม่รีะดบัการรกัษาความปลอดภยัของขอ้มลูสงู 
เพื่อป้องกนัไมใ่หผู้ท้ ีไ่มไ่ดร้บัอนุญาตเปิดเผยหรอืน าขอ้มลูสว่นบคุคลไปใช ้

 
ภำระรบัผิดชอบในกำรโอนต่อข้อมูล 

เรารบัทราบในความรบัผดิทีอ่าจเกดิขึน้จากการโอนขอ้มลูสว่นบคุคลระหว่างหน่วยงาน HP หรอืใหก้บับคุคลทีส่าม 

ซึง่จะท าในกรณีทีบ่คุคลทีส่ามนัน้มขีอ้ผกูมดัตามสญัญาทีจ่ะตอ้งใหก้ารคุม้ครองขอ้มลูในระดบัเทา่เทยีมกบั HP เทา่นัน้ 

 
กำรไล่เบีย้ ควบคมุดแูล และบงัคบัใช้ 

เรามุง่มัน่ทีจ่ะแกไ้ขทกุขอ้กงัวลเกีย่วกบัขอ้มลูสว่นบคุคล เราเขา้รว่มแผนการรกัษาความเป็นสว่นตวัระดบันานาชาตหิลายแผนดว้ยความสมคัรใจ 

ซึง่จะด าเนินการไลเ่บีย้เป็นรายบคุคล หากเหน็ว่า HP ไมเ่คารพในสทิธคิวามเป็นส่วนตวัเทา่ทีค่วร 

 

 

 

 



กำรเข้ำร่วม International Privacy Programs 

ในฐานะทีเ่ราเป็นบรษิทัระดบัโลก จงึมคีวามเป็นไปไดท้ีห่น่วยงานตา่ง ๆ ของ HP ทัว่โลกอาจท าการถา่ยโอนหรอืเขา้ถงึขอ้มลูของคณุ 

ตามเงื่อนไขทีร่ะบุไวใ้นค าชีแ้จงสทิธสิว่นบุคคล และตามโปรแกรมการคุม้ครองสทิธคิวามเป็นสว่นตวัระหวา่งประเทศ (International Privacy 

Programs) ต่อไปนี้ 

กรอบข้อตกลงกำรคุ้มครองควำมเป็นส่วนตวัในกำรโอนข้อมูลระหว่ำงสหภำพยุโรปและสหรฐัอเมริกำ (EU-US PRIVACY SHIELD) 

HP ปฏบิตัติามกรอบขอ้ตกลงการคุม้ครองความเป็นส่วนตวัในการโอนขอ้มลูระหว่างสหภาพยโุรปและสหรฐัอเมรกิา (EU-US Privacy Shield 

Framework) ตามทีก่ระทรวงพาณชิยแ์หง่สหรฐัอเมรกิาก าหนดไวว้า่ดว้ยการรวบรวม น าไปใช ้

และการเกบ็รกัษาขอ้มลูส่วนบุคคลจากประเทศสมาชกิแหง่สหภาพยุโรป HP 

รบัรองวา่บรษิทัยดึมัน่ในหลกัปฏบิตักิารคุม้ครองความเป็นสว่นตวัว่าดว้ยการแจง้ เลอืก และรบัผดิชอบต่อการโอนต่อ การรกัษาความปลอดภยั 

การคงสภาพของขอ้มลูและขอบเขตวตัถุประสงค ์การเขา้ถงึและการขอความชว่ยเหลอื การบงัคบัใชแ้ละความรบัผดิ หากมขีอ้ขดัแยง้ใด ๆ 

ระหว่างนโยบายความเป็นส่วนตวันี้กบัหลกัปฏบิตักิารคุม้ครองความเป็นส่วนตวั (Privacy Shield Principles) ใหย้ดึตามหลกัปฏบิตัฯิ เป็นส าคญั 

อา่นรายละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกบักรอบขอ้ตกลงการคุม้ครอง (Privacy Shield) และดูหน้าใบรบัรองของ HP ไดท้ี ่www.privacyshield.gov 

HP ใหค้ ามัน่ทีจ่ะแกป้ญัหาขอ้รอ้งเรยีนเกีย่วกบัความเป็นสว่นตวั รวมทัง้การเกบ็รวบรวมหรอืใชข้อ้มลูส่วนบคุคลของคณุ ทัง้นี้ 

เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัการคุม้ครองความเป็นส่วนตวัในการโอนขอ้มลูระหวา่งสหภาพยุโรปและสหรฐัอเมรกิา (EU-US Privacy Shield 

Principles) พลเมอืงสหภาพยุโรปทีม่ขีอ้ซกัถามหรอืขอ้รอ้งเรยีนเกีย่วกบันโยบายความเป็นสว่นตวั โปรดตดิต่อ HP ก่อนที:่ HP PRIVACY 

OFFICE 

HP 
ยงัมขีอ้ผกูพนัในการส่งต่อขอ้รอ้งเรยีนความเป็นสว่นตวัภายใตห้ลกัการคุม้ครองความเป็นส่วนตวัในการโอนขอ้มลูระหว่างสหภาพยโุรปและสหรฐัอเมรกิา 

(EU-US Privacy Shield Principles) ทีย่งัไมไ่ดร้บัการแกป้ญัหาใหก้บั BBB EU PRIVACY SHIELD 

ซึง่เป็นหน่วยงานระงบัขอ้พพิาทนอกศาลทีไ่มแ่สวงหาผลก าไร ซึง่ตัง้อยู่ในสหรฐัอเมรกิา และด าเนินการโดย Council of Better Business 

Bureaus หากคณุสง่ขอ้รอ้งเรยีนไปแลว้ไมไ่ดร้บัการตอบรบัอยา่งทนัทว่งท ีหรอืไมไ่ดร้บัความชว่ยเหลอืทีน่่าพอใจ โปรดไปที ่www.bbb.org/EU-

privacy-shield/for-eu-consumers/  เพื่อดูรายละเอยีดเพิม่เตมิและยื่นขอ้รอ้งเรยีน 

หากขอ้รอ้งเรยีนของคณุไมไ่ดร้บัการแกป้ญัหาผา่นชอ่งทางขา้งตน้ คุณสามารถขอยื่นอทุธรณ์ต่อองคค์ณะ Privacy Shield Panel ไดใ้นบางกรณ ี

โดยใชว้ธิอีนุญาโตตุลาการแบบมผีลผกูพนั 

HP อยู่ภายใตอ้ านาจการบงัคบัใชแ้ละการสอบสวนของคณะกรรมการการคา้แหง่สหพนัธรฐั (Federal Trade Commission) ของสหรฐัฯ 

หรอืองคก์รตามกฎหมายทีไ่ดร้บัอนุญาตอื่น ๆ ของสหรฐัฯ 

*บรษิทั HP ในสหรฐัอเมรกิาทีเ่ขา้รว่มกรอบขอ้ตกลงการคุม้ครองความเป็นส่วนตวัในการโอนขอ้มลูระหว่างสหภาพยุโรปและสหรฐัอเมรกิา ไดแ้ก ่

Compaq Information Technologies, LLC Computer Insurance Company Gram, Inc. Handspring 

Corporation Hewlett-Packard Company Archives LLC Hewlett-Packard Development Company, L.P. 

Hewlett-Packard Enterprises, LLC Hewlett-Packard Products CV 1, LLC Hewlett-Packard Products CV 2, 

LLC Hewlett-Packard World Trade, LLC HP Federal LLC HP Inc. HP WebOS, LLC HPI Bermuda Holdings LLC 

HPI Brazil Holdings LLC HPI CCHGPII LLC HPI CCHGPII Sub LLC HPI Federal LLC HPI J1 Holdings LLC HPI J2 

Holdings LLC HPI Luxembourg LLC HPQ Holdings, LLC Indigo America, Inc. Palm Latin America, Inc. Palm 

South America, LLC Palm Trademark Holding Company, LLC Palm, Inc. Shoreline Investment 

Management Company และ Tall Tree Insurance Company 

http://www.privacyshield.gov/
http://www8.hp.com/us/en/privacy/ww-privacy-form.html
http://www8.hp.com/us/en/privacy/ww-privacy-form.html
http://www.bbb.org/EU-privacy-shield/for-eu-consumers/
http://www.bbb.org/EU-privacy-shield/for-eu-consumers/
http://www.bbb.org/EU-privacy-shield/for-eu-consumers/


 

 

 

กฎเกณฑก์ำรให้ควำมคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคลภำยในองคก์ร 

นอกจากนี้ HP ยงัไดก้ าหนดกฎเกณฑก์ารใหค้วามคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลภายในองคก์ร (Binding Corporate Rules หรอื BCR) ขึน้ 

ซึง่ไดร้บัการอนุมตัจิากคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มลูส่วนใหญ่ในเขตเศรษฐกจิยโุรปและสวติเซอรแ์ลนด ์โดยมผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่เดอืนมถิุนายน 2011 

ซึง่ตามกฎ BCR นี ้ขอ้มลูส่วนบุคคลทีไ่ดม้าจากประเทศในเขตเศรษฐกจิยโุรปจะตอ้งไดร้บัการคุม้ครองอยา่งเหมาะสม 

ในขณะทีอ่ยู่ภายใตก้ารด าเนินการของหน่วยงาน HP ทกุแหง่ทัว่โลก การโอนขอ้มลูสว่นบุคคลจากสหภาพยโุรปจะตอ้งเป็นไปตามกฎ BCR 

ทีไ่ดร้บัการอนุมตั ิรวมทัง้ขอ้สญัญาแบบจ าลอง (Model Contractual Clauses) 

ทีไ่ดร้บัการอนุมตัจิากคณะกรรมาธกิารคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลแหง่ยโุรป อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบักฎ BCR ไดท้ีน่ี่ 

กฎกำรคุ้มครองข้อมูลตำมกรอบกำรคุ้มครองของเอเปค 

HP ไดร้บัสญัลกัษณ์การคุม้ครองขอ้มลูตามกรอบการคุม้ครองของเอเปค (APEC Privacy Seal) จาก TRUSTe 

ซึง่เป็นเครื่องหมายแสดงวา่ค าชีแ้จงสทิธสิ่วนบุคคลและการปฏบิตัขิองเราไดร้บัการตรวจสอบว่าเป็นไปตามกรอบของ TRUSTe 

ซึง่สามารถดูไดใ้นหน้าเวบ็การพสิูจน์ยนืยนั โดยคลกิทีต่ราสญัลกัษณ์ TRUSTe แนวการปฏบิตัเิพื่อคุม้ครองความเป็นส่วนตวัของ HP 

ในค าชีแ้จง้นี้เป็นไปตาม APEC Cross Border Privacy Rules System (“CBPR”) ซึง่รวมถงึแนวปฏบิตัวิ่าดว้ยความโปรง่ใส 

ภาระรบัผดิชอบ และการเลอืกเกีย่วกบัการรวบรวมและการใชข้อ้มลูสว่นบคุคลของคณุ การรบัรองการคุม้ครองของ CBPR 

ไมไ่ดค้รอบคลุมขอ้มลูทีร่วบรวมผา่นซอฟตแ์วรท์ีด่าวน์โหลดไดจ้ากชอ่งทางของบุคคลทีส่าม 

หากคณุมปีญัหาดา้นการใชข้อ้มลูหรอืความเป็นสว่นตวัเกีย่วกบัการรบัรองการการคุม้ครองตามกรอบของเอเปคซึง่ HP ไมไ่ดจ้ดัการแกไ้ขใหเ้ป็นทีพ่อใจ 

โปรดตดิต่อ TRUSTe 

 

วิธีกำรใช้ข้อมูลของเรำ 

เราเกบ็รวบรวมและใชข้อ้มลูสว่นบคุคลเพื่อน าไปปรบัปรงุและยกระดบัประสบการณ์การใชง้าน HP ทีต่อบสนองความตอ้งการของคุณใหด้ยีิง่ขึน้ 

ตวัอย่างวธิกีารทีเ่ราน าขอ้มลูของคุณไปใช้: 

 

ประสบกำรณ์ของลูกค้ำ 
มอบประสบการณ์แบบไรร้อยต่อใหก้บัลกูคา้ โดยเกบ็รกัษาขอ้มลูลงทะเบยีนและขอ้มลูตดิต่ออย่างถูกตอ้งครบถว้น 
ใหก้ารดแูลชว่ยเหลอืลกูคา้แบบครบวงจร น าเสนอผลติภณัฑ ์บรกิาร และฟีเจอรก์ารใชง้านตา่ง ๆ ทีน่่าสนใจ 
และจดัการแขง่ขนัและการส ารวจใหลู้กคา้ไดเ้ขา้รว่ม เรายงัใชข้อ้มลูสว่นบคุคลของคณุเพื่อมอบประสบการณ์ทีต่รงใจผูบ้รโิภค 

ปรบัการใหบ้รกิารและการสื่อสารใหเ้หมาะสมตามผูร้บั และเสนอแนะการใชง้านตามลกัษณะการใชบ้รกิาร HP ของแต่ละบคุคล 
 

 

กำรสนับสนุนด้ำนธรุกรรม 

ชว่ยเหลอืดา้นการท าธรุกรรมและการสัง่ซือ้สนิคา้หรอืบรกิารของ HP ดูแลระบบบญัชผีูใ้ช ้ด าเนนิการช าระเงนิ 

จดัการดา้นการขนส่งและจดัส่ง และอ านวยความสะดวกในการซ่อมแซมและส่งคนืสนิคา้ 
 

http://www8.hp.com/uk/en/binding-corporate-rules.html
https://feedback-form.truste.com/watchdog/request
http://www.bbb.org/sanjose/business-reviews/computers-networks/hewlett-packard-in-palo-alto-ca-207934
http://www.bbb.org/sanjose/business-reviews/computers-networks/hewlett-packard-in-palo-alto-ca-207934
http://privacy.truste.com/privacy-seal/validation?rid=e2864037-6873-4c1b-8a16-10a22e7b31eb
http://privacy.truste.com/privacy-seal/validation?rid=e2864037-6873-4c1b-8a16-10a22e7b31eb


 

กำรสนับสนุนและปรบัปรงุผลิตภณัฑ ์

ปรบัปรงุประสทิธภิาพและการด าเนินการเกีย่วกบัผลติภณัฑ ์โซลูชนั บรกิาร และการสนบัสนุน 
รวมไปถงึการชว่ยเหลอืดา้นการรบัประกนัและการอปัเดตซอฟตแ์วรแ์ละเฟิรม์แวรต์ามก าหนดระยะเวลา 
และการแจง้เตอืนเพื่อใหลู้กคา้ใชง้านอปุกรณ์หรอืบรกิารไดอ้ยา่งไมข่าดตอน 

 

 

กำรติดต่อส่ือสำรด้ำนบริหำรจดักำร 
ตดิต่อสื่อสารกบัคณุเกีย่วกบับรกิารต่าง ๆ ของ HP ตวัอย่างการตดิต่อสื่อสารดา้นบรหิารจดัการ ไดแ้ก ่การตอบขอ้ซกัถามหรอืค าขอ 

การสื่อสารเกีย่วกบัการรบัประกนัหรอืการสิน้สดุการบรกิาร การเรยีกคนืสนิคา้ดว้ยเหตุผลดา้นความปลอดภยั 

หรอืการแจง้ขา่วสารองคก์รเกีย่วกบัการควบรวม การซือ้ หรอืการขายกจิการ 

 

ระบบควำมปลอดภยั 

รกัษาความปลอดภยัและความถูกตอ้งสมบูรณ์ของเวบ็ไซต ์ผลติภณัฑ ์ฟีเจอร ์และบรกิาร 
รวมทัง้ตรวจจบัและป้องกนัไมใ่หเ้กดิภยัคุกคามดา้นความปลอดภยั การหลอกลวง หรอืการก่อเหตมุุง่รา้ยหรอือาชญากรรมใด ๆ 

ทีอ่าจเป็นภยัต่อขอ้มลูของคณุ นอกจากนี้ เมื่อคุณตดิต่อกบัเรา เราจะด าเนินขัน้ตอนต่าง ๆ ทีเ่หมาะสมเพื่อยนืยนัตวัตนของคุณ เชน่ 

ระบุรหสัผา่นและรหสัผูใ้ช ้ก่อนทีจ่ะเขา้ถงึขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุได ้และอาจใชม้าตรการรกัษาความปลอดภยัอื่น ๆ เชน่ กลอ้ง CCTV 

เพื่อดแูลความปลอดภยัของอาคารสถานที ่

 
 

กำรด ำเนินกำรด้ำนธรุกิจ 

ด าเนินขัน้ตอนการประกอบธรุกจิทัว่ไป ไดแ้ก ่การสรรหา การยนืยนัตวัตน การตดัสนิใจดา้นเครดติในกรณีทีข่อสนิเชื่อ 
การท าวจิยัและวเิคราะหด์า้นธรุกจิ การจดัการและการรายงานขององคก์ร การฝึกอบรมพนกังานและการประกนัคุณภาพ 

(ซึง่อาจรวมถงึการตดิตามหรอืบนัทกึสายการสนทนาทีโ่ทรมายงัศนูยบ์รกิารลูกคา้) และการขยายบรกิารในเชงิรกุ 

 

 

กำรวิจยัและกำรคิดค้น 

การคดิคน้ผลติภณัฑ ์ฟีเจอร ์และบรกิารใหม ่ๆ โดยใชเ้ครื่องมอืวจิยัและพฒันา และรวมเขา้กบักจิกรรมการวเิคราะหข์อ้มลู  

 

กำรโฆษณำ 
มอบโปรโมชนัขอ้เสนอทีต่รงตามความตอ้งการ (ตามกำรก ำหนดลกัษณะควำมเป็นส่วนตวัของคุณ) บนเวบ็ไซต ์HP Services 

และเวบ็ไซตข์องคู่คา้ (เชน่ คุณอาจเหน็โฆษณาผลติภณัฑบ์นไซตข์องคูค่า้ทีคุ่ณเพิง่ดมูาบนไซต ์HP) 

ซึง่อาจเกีย่วขอ้งกบัการใชเ้ครื่องมอืการเกบ็รวบรวมขอ้มลูโดยอตัโนมตัิ 
และเราอาจมอบขอ้มลูบางส่วนของคุณใหก้บัผูใ้หบ้รกิารดา้นการตลาดและเครอืขา่ยการตลาดดจิทิลัเพื่อเลอืกน าเสนอโฆษณาทีต่รงกบัคว

ามสนใจของคุณ หากตอ้งการทราบขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดอา่นวิธีกำรใช้เคร่ืองมือกำรเกบ็รวบรวมข้อมูลโดยอตัโนมติัของ HP 

 

กำรปฏิบติัตำมข้อกฎหมำย 

ปฏบิตัติามกฎหมาย กฎระเบยีบ ค าสัง่ศาล ค ารอ้งขอใหม้กีารบงัคบัใชก้ฎหมายและค ารอ้งขอจากรฐับาล 

เพื่อใหบ้รกิารและผลติสนิคา้อย่างเหมาะสม รวมทัง้เพื่อป้องกนัตนเอง ผูใ้ช ้และลกูคา้ของ HP และแกไ้ขปญัหาขอ้พพิาทกบัลกูคา้ 

 
 

ดูวธิกีารเกบ็ขอ้มลูของเราไดจ้ากเอกสารอา้งองิ เมตริกซก์ำรเกบ็รวบรวมและใช้ข้อมูล  

เรำเกบ็ข้อมูลอะไร 

ขอ้มลูส่วนบคุคลคอืขอ้มลูทีแ่สดงตวัตนของคุณ หรอืขอ้มลูทีส่ามารถใชย้นืยนัตวัคณุไดไ้มว่่าจะโดยตรงหรอืโดยออ้ม 

เราอาจเกบ็ขอ้มลูสว่นบุคคลของคุณเมื่อคุณใชบ้รกิาร HP Services หรอืในระหว่างทีค่ณุโตต้อบสนทนากบัเจา้หน้าทีข่อง HP 

ทัง้นี้ ขอ้มลูส่วนบุคคลทีเ่ราเกบ็จากคุณจะขึน้อยู่กบัลกัษณะการปฏสิมัพนัธข์องคณุกบัเรา หรอืลกัษณะการใชบ้รกิาร HP Services 

และอาจจะรวมถงึขอ้มลูต่อไปนี้ดว้ย 

http://www8.hp.com/th/en/pdf/privacy/HP_Privacy_Matrix.pdf


ข้อมูลท่ีคณุให้เรำโดยตรง 

 ข้อมูลติดต่อ เราอาจเกบ็ขอ้มลูตดิต่อส่วนตวัและ/หรอืทางธรุกจิ ไดแ้ก ่ชื่อ นามสกุล ทีอ่ยู่ทางไปรษณยี ์หมายเลขโทรศพัท ์หมายเลขโทรสาร 
ทีอ่ยู่อเีมล และขอ้มลูตดิต่ออื่น ๆ 

 ข้อมูลการช าระเงิน เราจะเกบ็ขอ้มลูทีจ่ าเป็นในการด าเนินการช าระเงนิและป้องกนัการฉ้อโกง ไดแ้ก ่หมายเลขบตัรเครดติ/เดบติ 

หมายเลขรหสัรกัษาความปลอดภยั และขอ้มลูอื่น ๆ ทีเ่กีย่วกบัการเรยีกเกบ็เงนิ 

 ข้อมูลบญัชี เราจะเกบ็ขอ้มลู อาทเิชน่ วธิกีารซือ้หรอืสมคัรใชบ้รกิาร HP Services การท าธรุกรรม ประวตักิารเรยีกเกบ็เงนิและการสนบัสนุน 

บรกิาร HP Services ทีใ่ช ้และขอ้มลูต่าง ๆ ทีเ่กีย่วกบับญัชทีีค่ณุสรา้งขึน้ 

 ข้อมูลต าแหน่งทีต่ัง้ เราอาจเกบ็ขอ้มลูระบุพกิดัละตจิดูและลองตจิดู เมื่อคณุเปิดใชบ้รกิารทีม่กีารใชต้ าแหน่งทีต่ ัง้ 
หรอืตอนทีล่งทะเบยีนผลติภณัฑ ์คุณไดอ้นุญาตใหข้อ้มลูเกีย่วกบัต าแหน่งทีต่ ัง้ไว้ 

 ข้อมูลประจ าตวัเพือ่ความปลอดภยั เราเกบ็รหสัผูใ้ช ้รหสัผา่น ค าใบร้หสัผา่น และขอ้มลูการรกัษาความปลอดภยัอื่น ๆ 

ไวเ้พื่อใชใ้นการพสิูจน์ตวัตนและเขา้ถงึบญัช ีHP 

 ข้อมูลด้านประชากรศาสตร ์เราอาจจะเกบ็หรอืขอขอ้มลูดา้นประชากรศาสตรบ์างอย่างจากบคุคลภายนอก เชน่ ประเทศ เพศ อาย ุภาษาทีใ่ช ้

ภมหิลงัการศกึษาและอาชพีโดยทัว่ไป และลกัษณะงานทีส่นใจ 

 ความพึงใจ เราเกบ็ขอ้มลูเกีย่วกบัความพงึใจและความสนใจของคุณ ทีเ่กีย่วกบัผลติภณัฑ ์บรกิาร (ทัง้ตอนทีคุ่ณระบุขอ้มลูนัน้ใหเ้ราทราบ 

หรอืตอนทีเ่ราอนุมานจากสิง่ทีเ่รารูเ้กีย่วกบัคุณ) และชอ่งทางการสื่อสารทีต่อ้งการรบัขอ้มลูจากเรา 

 ข้อมูลในสือ่สงัคมออนไลน์ เราอาจใหบ้รกิารฟีเจอรส์ื่อสงัคมออนไลน์ทีช่ว่ยใหคุ้ณแบ่งปนัขอ้มลูกบัคนในเครอืขา่ยออนไลน์ 

และตดิต่อกบัเราในเวบ็ไซตส์ื่อสงัคมออนไลน์ต่าง ๆ เมื่อคุณใชฟี้เจอรเ์หล่านี้ เราอาจเกบ็หรอืแบง่ปนัขอ้มลูของคณุ ทัง้นี้ ขึน้อยู่กบัฟีเจอรท์ีใ่ช ้

เราขอแนะน าใหค้ณุทบทวนนโยบายความเป็นสว่นตวัและการตัง้ค่าของเวบ็ไซตส์ื่อสงัคมออนไลน์ทีค่ณุใชบ้รกิาร 
เพื่อใหคุ้ณเขา้ใจว่ามขีอ้มลูใดบา้งทีเ่วบ็ไซตด์งักล่าวอาจเกบ็รวบรวม ใช ้และน าไปแบง่ปนั 

 ข้อมูลระบเุอกลกัษณ์อืน่ ๆ ขอ้มลูเอกลกัษณ์อื่น ๆ ทีเ่ราอาจเกบ็จากคณุ ไดแ้ก ่หมายเลขซเีรยีลผลติภณัฑ ์

ขอ้มลูทีคุ่ณระบุไวต้อนทีต่ดิต่อศนูยบ์รกิารลูกคา้, Helpdesk หรอืชอ่งทางชว่ยเหลอืลกูคา้อื่น ๆ ไมว่่าจะตดิต่อดว้ยตนเอง ทางออนไลน์ 

หรอืทางโทรศพัท ์รวมทัง้ขอ้มลูทีต่อบในแบบสอบถามหรอืการแขง่ขนั หรอืขอ้มลูเพิม่เตมิทีคุ่ณใหเ้ราเพื่อเอือ้อ านวยต่อการใหบ้รกิาร HP 

Services และตอบขอ้ซกัถามของคณุ หากคณุขอสนิเชื่ออนุมตัดิว่น เราอาจขอขอ้มลูส่วนบคุคลเพิม่ เตมิ เชน่ เงนิเดอืน 

หมายเลขบตัรประจ าตวัทีอ่อกโดยหน่วยงานของรฐั ขอ้มลูบญัชธีนาคาร/การเงนิ/ และขอ้มลูอื่น ๆ (เชน่ จากหน่วยงานรายงานขอ้มลูเครดติ) 

เพื่อใชใ้นการตรวจสอบและยนืยนัความน่าเชื่อถอืทางเครดติ 

โปรดทราบว่าคุณไมจ่ าเป็นตอ้งใหข้อ้มลูส่วนบุคคลทีเ่รารอ้งขอ อย่างไรกต็าม ถา้คุณเลอืกทีจ่ะไมใ่หข้อ้มลูนัน้ อาจมบีางกรณีทีเ่ราไมส่ามารถใหบ้รกิาร HP 

Services และฟีเจอรพ์เิศษบางอยา่งแก่คณุได ้หรอือาจจะตอบกลบัขอ้ซกัถามใด ๆ ทีคุ่ณมไีดอ้ย่างไมเ่ตม็ที ่

กำรเกบ็รวบรวมข้อมูลกำรใช้บริกำร HP Services โดยอตัโนมติั 

 ข้อมูลการใช้ผลิตภณัฑ ์เราเกบ็ขอ้มลูการใชผ้ลติภณัฑ ์เชน่ จ านวนหน้าทีพ่มิพ ์โหมดการพมิพ ์สื่อทีใ่ช ้ยีห่อ้หมกึพมิพห์รอืโทนเนอร ์

ประเภทไฟลท์ีพ่มิพ ์(.pdf, .jpg ฯลฯ) แอปพลเิคชนัทีใ่ชพ้มิพง์าน (Word, Excel, Adobe Photoshop ฯลฯ) ขนาดไฟล ์

การประทบัเวลา การใชง้านและสถานะการใชว้สัดสุิน้เปลอืงอื่น ๆ เราไมส่แกนหรอืเกบ็เนื้อหาไฟลห์รอืขอ้มลูใด ๆ 

ทีอ่าจแสดงเวลาใชแ้อปพลเิคชนั 

 ข้อมูลอปุกรณ์ เราเกบ็รวบรวมขอ้มลูเกีย่วคอมพวิเตอร ์เครื่องพมิพ ์และ/หรอือปุกรณ์ต่าง ๆ เชน่ ระบบปฏบิตักิาร จ านวนหน่วยความจ า 
ภูมภิาค ภาษา เขตเวลา หมายเลขรุน่ วนัทีเ่ริม่ใชค้รัง้แรก อายุอปุกรณ์ วนัทีผ่ลติอปุกรณ์ เวอรช์นัเบราวเ์ซอร ์ผูผ้ลติคอมพวิเตอร ์พอรต์เชื่อมต่อ 



สถานะการรบัประกนั หมายเลขประจ าเครื่อง (UDI) ขอ้มลูโฆษณาประจ าตวั (Advertising Identifier) และขอ้มลูดา้นเทคนคิอื่น ๆ 

ทีแ่ตกต่างกนัไปตามผลติภณัฑ ์

 ข้อมูลแอปพลิเคชนั เราเกบ็รวบรวมขอ้มลูเกีย่วกบัแอปพลเิคชนั HP เชน่ ต าแหน่งทีต่ ัง้ ภาษา เวอรช์นัซอฟตแ์วร ์การเลอืกแบง่ปนัขอ้มลู 

และรายละเอยีดการอปัเดต 

 ข้อมูลประสิทธิภาพ กจิกรรมการพมิพ ์ฟีเจอร ์และการแจง้เตอืนทีใ่ช ้เชน่ ค าเตอืน "หมกึเหลอืน้อย" การใชก้ารด์รปูภาพ โทรสาร สแกน 

เวบ็เซริฟ์เวอรแ์บบฝงัตวั และขอ้มลูดา้นเทคนิคอื่น ๆ ทีแ่ตกต่างกนัไปตามผลติภณัฑ ์

 ข้อมูลการค้นดเูวบ็ไซต ์เราเกบ็รวบรวมขอ้มลูการเขา้ใชแ้ละกจิกรรมตา่ง ๆ ทีคุ่ณท าบนเวบ็ไซต ์HP แอปพลเิคชนั หรอืเวบ็ไซตท์ี ่

"ด าเนินการโดย" บรษิทัอื่นในนามของเรา รวมไปถงึเนื้อหา (และโฆษณา) ทีคุ่ณดูและมกีารโตต้อบ ทีอ่ยู่เวบ็ไซตท์ีค่ณุเขา้ไป 

และพฤตกิรรมการใชอ้นิเทอรเ์น็ต (เชน่ หน้าเพจทีด่ ูลงิกท์ีค่ลกิ หรอืรายการสนิคา้ทีเ่ลอืกซือ้) ทัง้นี้ 
เราไดเ้กบ็ขอ้มลูบางส่วนโดยใชเ้ครื่องมอืการเกบ็รวบรวมขอ้มลูโดยอตัโนมตัิ ไดแ้ก ่คุกกี ้เวบ็บคีอน และเวบ็ลงิกแ์บบฝงัตวั 
หากตอ้งการทราบขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดอา่นวิธีกำรใช้เคร่ืองมือกำรเกบ็รวบรวมข้อมลูโดยอตัโนมติัของ HP 

 ข้อมูลโดยรวมหรือไม่ระบตุวัตน เราอาจเกบ็ค าตอบในแบบสอบถามทีไ่มร่ะบุชือ่ผูต้อบ 

หรอืขอ้มลูโดยรวมหรอืไมร่ะบุตวัตนเกีย่วกบัการใชบ้รกิาร HP Services โดยเราอาจใชว้ธิแียกการระบุอตัลกัษณ์ (de-identification) 

หรอืการใชน้ามสมมตุ ิ(pseudonymisation) กบัขอ้มลูคณุเพื่อปกป้องไมใ่หใ้ครระบุตวัตนของคุณจากขอ้มลูทีใ่ชด้ว้ยเทคโนโลยทีีม่ไีด ้

ข้อมูลจำกแหล่งภำยนอก 

เราอาจขอขอ้มลูจากแหลง่ภายนอกทีเ่ราเหน็ว่าน่าเชื่อถอื และเป็นขอ้มลูทีม่กีารเผยแพรต่่อสาธารณะหรอืใชใ้นเชงิพาณิชย ์ไดแ้ก ่ขอ้มลูสว่นบคุคล เชน่ ชื่อ 

ทีอ่ยู่ ทีอ่ยู่อเีมล ความพงึใจ ความสนใจ และขอ้มลูดา้นประชากรศาสตรบ์างอย่าง โดยเราอาจจะเกบ็ขอ้มลูสว่นบคุคล 

ตอนทีคุ่ณใชแ้อปพลเิคชนัของเราดว้ยวธิเีขา้สู่ระบบสื่อสงัคมออนไลน์ (เชน่ เขา้สูร่ะบบแอปพลเิคชนัของเรา โดยใชข้อ้มลูประจ าตวัของ Facebook 

หรอืสื่อสงัคมออนไลน์อื่น ๆ) ทัง้นี้ รายละเอยีดขอ้มลูทีเ่ราไดร้บัจะขึน้อยู่กบัการตัง้ค่าความเป็นส่วนตวัในบญัชสีื่อสงัคมออนไลน์ของคุณ นอกจากนี้ 

หากคณุซือ้บรกิาร HP Services จากคูค่า้ของ HP เราอาจไดร้บัขอ้มลูการซือ้บรกิารของคุณจากคู่คา้รายนัน้ 

และเราอาจไดร้บัขอ้มลูจากหน่วยงานป้องกนัการทจุรติหรอืหน่วยงานรายงานขอ้มลูเครดติ ในกรณีทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพจิารณาเครดติ 

เจา้หน้าทีท่ีม่หีน้าทีร่บัผดิชอบในธรุกจิหรอืองคก์รของคุณ (เชน่ เจา้หน้าทีแ่ผนกไอท)ี อาจใหข้อ้มลูตดิต่อทางธรุกจิกบั HP ทัง้นี้ เพื่อใหก้ารบรกิาร HP 

Service บางอยา่งในระดบัองคก์ร หากจ าเป็น เราอาจใชข้อ้มลูทีคุ่ณหรอืนายจา้งของคณุมอบให ้รวมทัง้ขอ้มลูทีเ่ผยแพรต่่อสาธารณะ 
ทัง้จากแหล่งขอ้มลูออนไลน์และออฟไลน์ เพื่อด าเนนิการตรวจสอบวเิคราะหส์ถานะของบุคคลทีเ่ราตดิต่อธรุกจิ 
อนัเป็นขัน้ตอนหนึ่งตามมาตรการปฏบิตัเิพื่อต่อตา้นการทจุรติของเรา 

นอกจากนี้ เรายงัรบัขอ้มลูทีไ่มใ่ชข่อ้มลูสว่นบคุคล เชน่ ขอ้มลูโปรไฟล/์ประชากรศาสตรท์ีเ่ป็นภาพรวมหรอืแยกการระบุอตัลกัษณ์ จากแหล่งภายนอก อาท ิ

บรษิทัทีเ่ชีย่วชาญในการใหบ้รกิารจดัหาขอ้มลูองคก์ร ขอ้มลูการวเิคราะห ์และซอฟตแ์วร ์

เราอาจเชื่อมโยงหรอืรวมขอ้มลูทีเ่กบ็มาจากแหล่งต่าง ๆ ตามทีก่ล่าวไปขา้งตน้ เพื่อใหข้อ้มลูมคีวามถกูตอ้ง และมอบประสบการณ์เหนือระดบัใหก้บัลกูคา้ 
ดว้ยการใหบ้รกิาร เนื้อหาขอ้มลู การตลาด และโฆษณาทีต่รงตามความตอ้งการยิง่ขึน้ เชน่ 

เราอาจเปรยีบเทยีบขอ้มลูภูมศิาสตรท์ีไ่ดม้าจากแหลง่ทางการคา้กบัทีอ่ยู่ IP 

ทีเ่กบ็รวบรวมโดยใชเ้ครื่องมอืการเกบ็รวบรวมขอ้มลูโดยอตัโนมตั ิเพื่อสบืทราบพืน้ทีภู่มศิาสตรข์องคณุ ทัง้นี้ อาจมกีารเชือ่มโยงขอ้มลูโดยใชค้่าเอกลกัษณ์ 

(Unique identifier) เชน่ คกุกีห้รอืหมายเลขบญัช ี 

 

 

 



ควำมเป็นส่วนตวัของผูเ้ยำว ์

HP ไมเ่กบ็ขอ้มลูจากผูเ้ยาว ์ซึง่เป็นไปตามบทบญัญตัขิองกฎหมายทอ้งถิน่ และไมไ่ดมุ้ง่เป้าในการสรา้งเวบ็ไซตห์รอืแอปพลเิคชนับนมอืถอืขึน้มาเพื่อผูเ้ยาว์  

เรำเกบ็รกัษำข้อมูลของคณุให้ปลอดภยัได้อย่ำงไร 

เราวางมาตรการดา้นบรหิารจดัการ เทคนิค และกายภาพทีเ่หมาะสมตามควรเพื่อคุม้ครองขอ้มลูทีเ่ราเกบ็รวบรวมและประมวลผลไว้ 

อนัเป็นการป้องกนัไมใ่หผู้ท้ ีไ่มไ่ดร้บัอนุญาตเขา้ถงึหรอืเปิดเผยขอ้มลู และเพื่อใหใ้ชข้อ้มลูอย่างเหมาะสม HP 

เกบ็รกัษาขอ้มลูไวต้ามทีก่ฎหมายก าหนดหรอือนุญาต และหากยงัคงใชข้อ้มลูนัน้เพื่อวตัถุประสงคท์างธรุกจิทีช่อบดว้ยกฎหมาย 

เราใชเ้ทคโนโลยแีละกระบวนการรกัษาความปลอดภยัหลากหลายรปูแบบในการรวบรวม โอน หรอืเกบ็บนัทกึขอ้มลูส าคญั เชน่ ขอ้มลูทางการเงนิ ทัง้นี้ 

เพื่อป้องกนัไมใ่หผู้ท้ ีไ่มไ่ดร้บัอนุญาตเขา้ถงึ ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลของคุณได ้เราปกป้องขอ้มลูความลบัส าคญั (เชน่ 

หมายเลขบตัรเครดติหรอืรหสัผา่น) ในระหว่างส่งผา่นขอ้มลูทางอนิเทอรเ์น็ตโดยใชก้ารเขา้รหสัลบั เชน่ การใชโ้พรโทคอลเวอรช์นัทีใ่หมก่ว่าเขา้รหสัขอ้มลู 

Transport Layer Security (“TLS”) 

และเรายงัสมคัรใชบ้รกิารการจดัการการทจุรติ ซึง่เป็นสว่นหนึ่งของขัน้ตอนการช าระเงนิแบบเรยีลไทม ์

บรกิารน้ีชว่ยยกระดบัการรกัษาความปลอดภยัของเราในการป้องกนัการฉ้อโกงบตัรเครดติและคุม้ครองขอ้มลูทางการเงนิของคุณ 

กำรแบง่ปันข้อมูลของเรำ 

เราจะเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุในกรณีต่อไปนี้เทา่นัน้ 

กำรเปิดเผยข้อมลูกบับริษทัของ HP 

เราอาจโอนขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุใหก้บัหน่วยงาน HP อื่น ๆ ในสหรฐัอเมรกิาและทัว่โลก ตามวตัถุประสงคท์ีร่ะบุไวใ้นค าชีแ้จง้สทิธสิว่นบคุคล หน่วยงาน 

HP มสีญัญาผกูพนัทีจ่ะตอ้งปฏบิตัติามขอ้ก าหนดดา้นความเป็นส่วนตวัของเรา เพื่อใหม้ ัน่ใจวา่ขอ้มลูส่วนบุคคลของคุณจะปลอดภยั และในฐานะที ่HP 

เขา้ยอมรบัแนวปฏบิตัติามกรอบของ APEC Cross Border Privacy Rules, Binding Corporate Rules และ Privacy Shield 

programsนอกจากนี้ เรายงัจดัอบรมใหพ้นกังาน HP ของเราทราบถงึแนวปฏบิตัดิา้นความเป็นสว่นตวัเป็นประจ าทกุปี 

ซึง่เป็นสว่นหนึ่งของการฝึกอบรมเรื่องมาตรฐานการด าเนนิธรุกจิทีพ่นกังานตอ้งเขา้รว่ม 

การเขา้ใชเ้วบ็ไซต ์ลงทะเบยีนผลติภณัฑห์รอืบรกิาร สรา้งบญัช ีหรอืใหข้อ้มลูส่วนบุคคลกบัเรา 

ถอืว่าคณุยนิยอมใหเ้ราโอนขอ้มลูสว่นบุคคลของคณุไปยงัเครอืขา่ยหน่วยงาน HP ทัว่โลก 

ตามขอ้ก าหนดของกรอบการปฏบิตัริะดบันานาชาตทิีร่ะบุไวด้า้นบน 

แบ่งปันกบัผู้ให้บริกำร 

เราวา่จา้งผูใ้หบ้รกิารในการจดัการหรอืสนบัสนุนการด าเนินธรุกจิบางอย่างในนามของเรา ซึง่อาจเป็นผูใ้หบ้รกิารทีอ่ยู่ในสหรฐัอเมรกิาหรอืประเทศอื่น ๆ 

ทัว่โลก และอาจใหบ้รกิาร เชน่ บรกิารประมวลผลบตัรเครดติและจดัการการฉ้อโกง บรกิารสนบัสนุนลูกคา้ การเตมิเตม็ค าสัง่ซือ้ การจดัส่งสนิคา้ 

การเลอืกเนื้อหาใหเ้หมาะกบัผูใ้ช ้กจิกรรมการโฆษณาและการตลาด (ไดแ้ก ่การโฆษณาดจิทิลัตามความสนใจเฉพาะบุคคล) บรกิารไอท ีผูใ้หบ้รกิารอเีมล 

การโฮสตข์อ้มลู Live-help การทวงหนี้ และการจดัการหรอืสนบัสนุนเวบ็ไซต ์HP 

ผูใ้หบ้รกิารของเรามพีนัธะตามสญัญาทีจ่ะตอ้งคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลทีไ่ดร้บัจากเรา 

และไมส่ามารถน าขอ้มลูสว่นบคุคลนี้ไปใชเ้พื่อวตัถุประสงคอ์ื่นทีน่อกเหนือไปจากการใหบ้รกิารตามที ่HP ก าหนด นอกจากนี้ 
เรายงัมมีาตรการในการคุม้ครองการโอนขอ้มลูส่วนบคุคลของคณุ โดยเป็นไปตามกฎหมายทีบ่งัคบัใช ้

 

http://www.cbprs.org/
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/binding-corporate-rules/index_en.htm
https://www.privacyshield.gov/
https://www.privacyshield.gov/


กำรด ำเนินกำรปรบัโครงสร้ำงองคก์ร 

HP อาจตดัสนิใจซือ้ ขาย ควบรวม หรอืปรบัโครงสรา้งธรุกจิ ดว้ยเหตุผลดา้นกลยุทธห์รอืเหตุผลทางธรุกจิอื่น ๆ หากเกดิเหตุการณ์เชน่นี้ข ึน้ 

เราอาจเปิดเผยหรอืโอนขอ้มลูสว่นบคุคลของคุณใหก้บัผูซ้ือ้จรงิหรอืทีค่าดหวงั หรอืรบัขอ้มลูสว่นบคุคลจากผูข้าย 

แนวปฏบิตัขิองเราคอืหาวธิคีุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลทีเ่หมาะสม เมื่อมกีารปรบัโครงสรา้งองคก์รเกดิขึน้ 

กำรปฏิบติัตำมข้อกฎหมำย 

เราอาจโอนขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุใหก้บัผูอ้ ื่น หากเราเชื่อโดยสุจรติใจว่าเรามขีอ้ผกูพนัต่อไปนี้ (i) 
ใหข้อ้มลูตามค าขอทีไ่ดร้บัมอบอ านาจแกห่น่วยงานบงัคบัใชก้ฎหมาย หน่วยงานก ากบัดูแล ศาล และหน่วยงานภาครฐัอื่น ๆ 

รวมถงึกระท าตามขอ้ก าหนดการรกัษาความปลอดภยัแหง่ชาต ิหรอืขอ้ก าหนดการบงัคบัใชก้ฎหมาย (ii) ปฏบิตัติามกฎหมาย กฎระเบยีบ หมายเรยีก 

หรอืค าสัง่ศาล (iii) สอบสวนและชว่ยป้องกนัภยัคกุคามความปลอดภยั การหลอกลวง หรอืการก่อเหตมุุง่รา้ยหรอือาชญากรรมอื่น ๆ (iv) 

บงัคบัใช/้ปกป้องสทิธแิละทรพัยส์นิของ HP หรอืบรษิทัย่อย หรอื (v) ปกป้องสทิธหิรอืความปลอดภยัของ HP พนกังาน 

และบคุคลทีส่ามเมื่อใชท้รพัยส์นิของ HP หรอือยู่ในอาคารสถานทีข่อง HP หากไดร้บัอนุญาตและเป็นไปตามขอ้ก าหนดของกฎหมายทีบ่งัคบัใช ้

กำรเปิดเผยข้อมลูกบับคุคลท่ีสำม 

เราสามารถใหข้อ้มลูส่วนบุคคลของคุณกบัหน่วยงานต่อไปนี้ (i) หน่วยงานอา้งองิสนิเชื่อและป้องกนัการทจุรติ (ii) หน่วยงานทวงหนี้ 

(ส าหรบัรายทีม่หีนี้ช าระคา้ง) (iii) บรษิทัประกนั หากคณุซือ้กรมธรรมป์ระกนัภยัผา่นเรา (เชน่ Care Packs) หรอื (iv) หน่วยงานภายนอกอื่น ๆ เชน่ 

คู่คา้ดา้นชอ่งทางจดัจ าหน่าย (Channel partners) ทีม่คี าประกาศและค ายนิยอมทีถู่กตอ้ง หากคณุเลอืกทีจ่ะใหข้อ้มลูสว่นบคุคลกบับรษิทัอื่น ๆ 

ขอ้มลูของคุณจะถูกด าเนินการตามนโยบายความเป็นสว่นตวัของบรษิทัเหลา่นัน้ ซึง่อาจแตกตา่งจากนโยบายและหลกัปฏบิตัขิอง HP 

ดรูายละเอยีดเกีย่วกบัวธิกีารเปิดเผยขอ้มลูไดท้ี่เมตรกิซก์ารเกบ็รวบรวมและใชข้อ้มลู  

กำรเลือกกำรก ำหนดลกัษณะควำมเป็นส่วนตวั 

คุณสามารถเลอืกสมคัรรบัขา่วสารเฉพาะบรกิาร HP Services ทีส่นใจได ้และยงัสามารถเลอืกรบัขา่วสารทัว่ไปของ HP 

รวมทัง้วธิกีารรบัขา่วสารดงักล่าว เชน่ ทางไปรษณยี ์อเีมล โทรศพัท ์โทรสาร อปุกรณ์พกพา หรอืออนไลน์ 

คุณสามารถเลอืกหรอืเปลีย่นแปลงการรบัขา่วสารส าหรบัสมาชกิหรอืขา่วสารทัว่ไปไดต้อนทีม่กีารเกบ็รวบรวมขอ้มลู 

หรอืใชว้ธิอีื่นซึง่จะอธบิายไวใ้นหวัขอ้ต่อจากนี้ ทัง้นี้ คุณไมส่ามารถเลอืกหรอืเปลีย่นแปลงการรบัขา่วสารได้ 
หากการสื่อสารนัน้มวีตัถุประสงคห์ลกัเพื่อการบรหิารจดัการการด าเนินการค าสัง่ซือ้ใหเ้สรจ็สมบูรณ์ สญัญา การสนบัสนุน 

ค าเตอืนเกีย่วกบัความปลอดภยัของผลติภณัฑ ์การอปัเดตไดรเวอร ์หรอืค าประกาศเกีย่วกบัการด าเนนิการจดัการอื่น ๆ 

ทีไ่มไ่ดม้วีตัถุประสงคห์ลกัเพื่อการส่งเสรมิการตลาด 

ข่ำวสำรส ำหรบัสมำชิก 

ขา่วสารส าหรบัสมาชกิ ไดแ้ก ่จดหมายขา่วทางอเีมล การอปัเดตซอฟตแ์วร ์เป็นตน้ ซึง่อาจเป็นขอ้มลูทีคุ่ณแจง้ความจ านงว่าตอ้งการรบั 

หรอืยนิยอมทีจ่ะรบัขอ้มลูนัน้ คุณสามารถเลอืกทีจ่ะไมร่บัขา่วสารต่อได ้โดยใชว้ธิกีารอยา่งใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ 

 เลอืก “Opt out” (เลอืกไมร่บั) หรอืลงิก ์“Unsubscribe” (ยกเลกิการสมคัร) ในอเีมล 

หรอืท าตามขัน้ตอนทีอ่ธบิายไวใ้นอเีมลขา่วสารส าหรบัสมาชกิแต่ละฉบบั 

 วธิยีกเลกิการสมคัรรบัขอ้ความทีส่่งไปยงัอปุกรณ์พกพา ใหต้อบกลบัขอ้ความนัน้ โดยพมิพค์ าว่า “STOP” หรอื “END” 

 กลบัไปยงัเวบ็ไซตท์ีคุ่ณไดล้งทะเบยีนรบัขา่วสารไว้ แลว้ท าตามขัน้ตอนในการเลอืกไมร่บั คุณสามารถเขา้ถงึการสมคัรรบัขา่วสาร HP แบบตา่ง 

ๆ ไดท้ีเ่วบ็ไซต ์Subscriber's Choice 

http://www8.hp.com/th/en/pdf/privacy/HP_Privacy_Matrix.pdf
https://h41369.www4.hp.com/subhub.php?country=US&language=US


 ตดิต่อเจา้หน้าทีคุ่ม้ครองขอ้มลู (Data Protection Officer) ผา่นทาง HP Privacy Office โปรดแจง้ชื่อ ทีอ่ยู่ตดิตอ่ 

รวมทัง้ขอ้มลูเกีย่วกบัการสมคัรรบัขา่วสาร HP หรอืขา่วสารการตลาดทีไ่มต่อ้งการรบัอกีต่อไป 

ข่ำวสำรทัว่ไป 

ขา่วสารทัว่ไปของเราเป็นการแจง้ขอ้มลูเกีย่วกบัผลติภณัฑ์ บรกิาร และ/หรอืการสนบัสนุน ซึง่อาจรวมถงึขอ้มลูเกีย่วกบัผลติภณัฑห์รอืบรกิารใหม่ 
ขอ้เสนอพเิศษ เนื้อหาเฉพาะบคุคล โฆษณาตามกลุ่มเป้าหมาย หรอืค าเชญิใหเ้ขา้รว่มการวจิยัตลาดหรอืการตรวจสอบการปฏบิตัติามระเบยีบ 

คุณสามารถใช ้HP Passport เพื่อระบุความจ านงไดว้า่ คุณตอ้งการรบัขา่วสารทัว่ไปจาก HP หรอืไม ่HP Passport 

เป็นบรกิารแบบเขา้ระบบเพยีงครัง้เดยีว โดยคณุสามารถใชร้หสัผูใ้ชบ้รกิารแบบครัง้เดยีว (Single User ID) 

และรหสัผา่นตามทีเ่ลอืกลงทะเบยีนใชบ้รกิารเวบ็ไซตท์ีร่องรบัระบบ HP Passport นี้ได ้HP Passport 

จะใชคุ้กกีเ้พื่อเกบ็ขอ้มลูส่วนบคุคลทัว่ไปของคุณ คณุจงึไมต่อ้งพมิพข์อ้มลูซ ้า เวลาทีก่ลบัไปใชเ้วบ็ไซต์ HP ทีร่องรบัระบบนี้ในอนาคต นอกจากนี้ HP 

Passport ยงัอนุญาตใหค้ณุตัง้ค่าการก าหนดลกัษณะความเป็นสว่นตวัไดด้ว้ย ซึง่จะมผีลกบัเวบ็ไซต ์HP, อเีมล และเครื่องมอืการสื่อสารออนไลน์และอื่น 

ๆ ทีใ่ช ้HP Passport 

หากคณุใช ้HP Passport ไมไ่ด ้คุณสามารถเลอืกไมร่บัขา่วสารทัว่ไปได ้โดยท าตามวธิกีารต่อไปนี้ 

 เลอืก “Opt out” (เลอืกไมร่บั) หรอืลงิก ์“Unsubscribe” (ยกเลกิการสมคัร) ในอเีมล 

หรอืท าตามขัน้ตอนทีอ่ธบิายไวใ้นอเีมลขา่วสารแตล่ะฉบบั 

 วธิยีกเลกิการสมคัรรบัขอ้ความทีส่่งไปยงัอปุกรณ์พกพา ใหต้อบกลบัขอ้ความนัน้ โดยพมิพค์ าว่า “STOP” หรอื “END” 

 เขยีนถงึ HP Privacy Office โปรดระบุชื่อ ทีอ่ยู่ตดิต่อ และขอ้มลูเกีย่วกบัการก าหนดลกัษณะความเป็นส่วนตวัของคุณ 

 

โฆษณำ HP และข้อเสนอในเวบ็ไซตบ์คุคลท่ีสำม 

HP ท าสญัญากบัผูใ้หบ้รกิารเพื่อลงโฆษณาในเวบ็ไซตข์องบคุคลทีส่าม ซึง่ในบางครัง้จะท าโดยการเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลบางอย่างใหก้บัผูใ้หบ้รกิาร 
ดงัทีอ่ธบิายไวใ้นหวัขอ้คุกกีเ้พื่อการโฆษณาและคกุกีใ้นสื่อสงัคมออนไลน์ของบคุคลทีส่าม 

 

 

นอกจากนี้ เรายงัใชคุ้กกี ้และอาจอนุญาตใหเ้ครอืขา่ยโฆษณาและบรษิทัภายนอกรายอื่น ๆ ใชคุ้กกีแ้ละเครื่องมอืการเกบ็รวบรวมขอ้มลูโดยอตัโนมตัอิื่น ๆ 

เพื่อดวู่าคุณมรีปูแบบการใชง้านเวบ็ไซต ์บรกิาร และโตต้อบขา่วสารทีไ่ดร้บัจากเรา รวมไปถงึเวบ็ไซตข์องคูค่า้บางรายของเราอยา่งไร ทัง้นี้ 
เพื่อใหเ้ราทราบถงึความสนใจของคณุ และน าไปสรา้งโปรไฟลแ์ละหมวดหมูท่ีส่นใจ เพื่อน าเสนอโฆษณาทีเ่ป็นประโยชน์และตรงตามความตอ้งการคณุทีส่ดุ 

ดูขอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ีว่ธิกีารใชเ้ครื่องมอืการเกบ็รวบรวมขอ้มลูโดยอตัโนมตัขิอง HP  

วธิใีชเ้ครือ่งมอืการเกบ็รวบรวมขอ้มลูโดยอตัโนมตัขิองเรา 

เราใชแ้ละอนุญาตใหบ้รษิทัอื่นใชค้กุกี ้เวบ็บคีอน และเทคโนโลยอีื่น ๆ ทีค่ลา้ยคลงึ (เรยีกโดยรวมวา่ “เครื่องมอืการเกบ็รวบรวมขอ้มลูโดยอตัโนมตั”ิ) 

กบับรกิาร HP Services เราท าเชน่นี้เพื่อใหเ้ขา้ใจถงึรปูแบบการใช้บรกิาร HP Services ของคุณ ยกระดบัประสบการณ์การใชง้านของผูใ้ช ้

และเปิดใชง้านฟีเจอรแ์ละเนื้อหาเฉพาะบคุคล ท าการโฆษณาและการตลาดใหไ้ดป้ระโยชน์สงูสดุ 

และเอือ้ใหบ้รษิทัโฆษณาภายนอกสามารถชว่ยเราลงโฆษณาออนไลน์ตามความสนใจของคุณได้ 
คลกิทีน่ี่เพื่อดูทางเลอืกเกีย่วกบัเครื่องมอืการเกบ็รวบรวมขอ้มลูโดยอตัโนมตั ิ

 

http://www8.hp.com/us/en/privacy/ww-privacy-form.html
https://hpp12.passport.hp.com/hppcf/modifyuser.do?hpappid=privacy
http://www8.hp.com/us/en/privacy/ww-privacy-form.html


หาขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัเครื่องมอืการเกบ็รวบรวมขอ้มลูโดยอตัโนมตัไิดท้ี:่ www.allaboutcookies.org 

กำรใช้คกุก้ีของเรำ 

คุกกีค้อืไฟลข์อ้ความทีม่ขีอ้มลูขนาดเลก็ ซึง่ดาวน์โหลดเกบ็ไวท้ีอ่ปุกรณ์ของคุณ หรอืโดยทางเทคนคิ คอื เกบ็ไวท้ีเ่บราวเ์ซอรท์ีคุ่ณใชง้าน เวลาทีเ่ขา้เวบ็ไซต ์

บรษิทัหรอืองคก์รทีเ่กบ็คกุกีไ้วใ้นเบราวเ์ซอรข์องคุณจะสามารถอา่นขอ้มลูในคกุกีท้ีก่ าหนดไวไ้ด้ โดยปกต ิจะแบ่งคุกกีอ้อกเป็นสองประเภท คอื 

"เซสชนัคกุกี"้ (session cookies) ซึง่หากคณุปิดเบราวเ์ซอรแ์ลว้ คุกกีน้ี้จะหายไป และ "คุกกีถ้าวร" (persistent cookies) 

คุกกีน้ี้จะยงัคงอยู่ในอปุกรณ์ จนกว่าจะลบทิง้หรอืหมดอายุไป 

เราใชคุ้กกีห้ลากหลายแบบเพื่อวตัถุประสงคใ์นการท างานทีต่่างกนั ดงันี้ 

เราใช้คกุก้ีทีมี่ความส าคญัต่อการใช้งา
น 

คุกกีบ้างอยา่งมคีวามส าคญัต่อการเขา้ถงึเวบ็ไซตใ์นแต่ละสว่น และการใชง้านฟีเจอร ์เชน่ 
การเขา้ถงึพืน้ทีใ่นเวบ็ไซตท์ีต่อ้งมกีารรกัษาความปลอดภยั หากไมม่คีุกกีเ้หล่านี้ 
เราจะไมส่ามารถแสดงเนื้อหาทีเ่หมาะสมตามประเภทอปุกรณ์ทีคุ่ณใชไ้ด้ 
 

เราใช้คกุก้ีเพือ่จดจ าการเลือกข้อมูลขอ
งคณุ 

คุกกีเ้หลา่นี้จะชว่ยใหเ้ราจดจ ารปูแบบการเลอืกของคุณในเวบ็ไซตข์องเรา (เชน่ ภาษาทีคุ่ณใช ้

หรอืภูมภิาคทีคุ่ณอยู)่ และน าเสนอฟีเจอรท์ีเ่ฉพาะเจาะจง ตรงกบัความตอ้งการมากขึน้ นอกจากนี้ 
ยงัสามารถใชค้กุกีเ้หลา่นี้จดจ าการเปลีย่นแปลงขนาดขอ้ความ ฟอนต ์และเวบ็เพจส่วนอื่น ๆ 
ทีคุ่ณสามารถปรบัแตง่ได ้ทัง้ยงัใชเ้พื่อน าเสนอบรกิารทีค่ณุรอ้งขอ เชน่ ดูวดิโีอ 

หรอืแสดงความคดิเหน็บนบลอ็ก ขอ้มลูทีคุ่กกีเ้หลา่นี้เกบ็ไวจ้ะเป็นแบบไมร่ะบุตวัตน 
และไมส่ามารถตดิตามการใชง้านอนิเทอรเ์น็ตในเวบ็ไซตอ์ื่น ๆ ได ้
 

เราใช้คกุก้ีเพือ่น าเสนอประสบการณ์เฉ
พาะบคุคล 

เรายงัใชค้กุกีเ้พื่อเปลีย่นลกัษณะการใชง้านหรอืรปูลกัษณ์ของเวบ็ไซต ์
เพื่อน าเสนอประสบการณ์การใชง้านทีต่อบโจทยค์วามตอ้งการของผูใ้ช ้

โดยใชข้อ้มลูทีอ่นุมานจากพฤตกิรรมการใชง้านบนเวบ็ไซตข์องเรา หรอืขอ้มลูทีเ่ราทราบอยู่แลว้ 
เนื่องจากคณุเป็นลกูคา้ลงทะเบยีน เป็นตน้ 

โดยเราสามารถใชคุ้กกีเ้หล่านี้ปรบัเปลีย่นรปูแบบบรกิารทีค่ณุไดร้บัจากเรา รวมทัง้เนื้อหา 
รปูลกัษณ์และความรูส้กึในการใชง้าน ในครัง้ต่อ ๆ ไปทีใ่ชเ้วบ็ไซต ์เชน่ 
ถา้คณุปรบัแต่งเวบ็เพจหรอืลงทะเบยีนผลติภณัฑห์รอืบรกิาร 
คุกกีจ้ะชว่ยใชเ้ซริฟ์เวอรเ์วบ็เพจของเราเรยีกคนืขอ้มลูเฉพาะของคณุได ้
ในครัง้ต่อไปทีคุ่ณเขา้ใชเ้วบ็ไซตข์องเรา ระบบจะสามารถเรยีกขอ้มลูทีคุ่ณเคยใหไ้วไ้ด้ 
คุณจงึสามารถใชง้านฟีเจอรต์่าง ๆ ในเวบ็ไซตไ์ดอ้ย่างสะดวกงา่ยดาย 
หากคณุใชอ้ปุกรณ์หรอืคอมพวิเตอรม์ากกว่าหนึ่งเครื่องเป็นประจ า 
เราสามารถเชื่อมโยงคกุกีเ้ขา้ดว้ยกนัได ้คุณจงึยงัสามารถใชง้านอนิเทอรเ์น็ตแบบเฉพาะบคุคลไดต้ามเดมิ 
เรายงัสามารถเลอืกแสดงขอ้มลูเฉพาะใหก้บัคุณ ตามสิง่ทีเ่รารูเ้กีย่วกบัคุณ ชว่ยใหคุ้ณคน้ดสูิง่ตา่ง ๆ 
ไดโ้ดยไมเ่สยีเวลา ดว้ยการใชคุ้กกีเ้ชน่นี้เอง 
ผูใ้ชจ้งึไดร้บัประสบการณ์การใชง้านเวบ็ไซตท์ีต่อบโจทยต์รงความตอ้งการของผูใ้ชท้ีสุ่ด 
 

เราใช้คกุก้ีเพือ่วตัถปุระสงคด้์านการวิเ
คราะหแ์ละประสิทธิภาพ 

เราใชคุ้กกีข้องเราและ/หรอืคุกกีข้องบุคคลทีส่าม รวมทัง้คา่เอกลกัษณ์อื่น ๆ (เชน่ เวบ็บคีอน) 

เพื่อตดิตามดวู่าคณุใชเ้วบ็ไซตแ์ละบรกิารในลกัษณะใด 
เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพและพฒันาเวบ็ไซตแ์ละบรกิาร ใหต้รงตามความพอใจของลกูคา้และผูใ้ชเ้วบ็ไซต ์

ตวัอย่างเชน่ อาจมกีารใชค้กุกีแ้ละเวบ็เบคอนเพื่อ: ทดสอบการออกแบบต่าง ๆ 
และคงรปูลกัษณ์และความรูส้กึในการใชง้านใหเ้หมอืนกนัทกุเวบ็ไซต์ 
ตดิตามและแสดงการวเิคราะหแ์นวโน้มการใชง้านเวบ็ไซตแ์ละตดิต่อสื่อสารของผูใ้ช ้

ตดิตามขอ้ผดิพลาดและวดัประสทิธผิลในการรณรงคส์ง่เสรมิการตลาด เราใช ้Google Analytics 

ทีด่ าเนินการโดย Google Inc. ซึง่เป็นหนึ่งในเครื่องมอืตดิตามกจิกรรมการใชง้านเวบ็ไซต์  

http://www.allaboutcookies.org/


ขอ้มลูทีร่วบรวมไดจ้ะถูกน าไปวเิคราะหใ์นภาพรวมเพื่อแสดงแนวโน้มและรปูแบบการใชง้าน 

ซึง่จะน าไปใชใ้นการวเิคราะหเ์ชงิธรุกจิ ปรบัปรงุเวบ็ไซต/์แพลตฟอรม์ และใชเ้ป็นตวัวดัประสทิธภิาพ 
นอกจากนี้ เรายงัอาจอนุญาตใหคู้่คา้ทางธรุกจิของเราใชคุ้กกีห้รอืผลการวเิคราะห์ 
ประเภทของขอ้มลูทีเ่ราเกบ็รวบรวม ไดแ้ก ่จ านวนผูเ้ขา้ชมเวบ็ไซต ์จ านวนลูกคา้ทีเ่ขา้สู่ระบบ 
เวลาทีเ่ขา้เยีย่มชม ระยะเวลาในการใชง้าน บรกิารและเวบ็ไซตส์่วนใดทีใ่ชง้าน 
ซึง่โดยปกตจิะไมใ่ชเ้พื่อยนืยนัตวัตนรายบุคคล 
และเราอาจรบัขอ้มลูทีค่ลา้ยคลงึกนันี้เกีย่วกบัผูเ้ยีย่มชมเวบ็ไซตค์ู่คา้ของเรา 
 

เราใช้คกุก้ีเพือ่วตัถปุระสงคด้์านการโฆ
ษณาตามกลุ่มเป้าหมาย 

เรายงัอนุญาตใหผู้ใ้หบ้รกิารขอ้มลูใชค้กุกีห้รอืเครื่องมอืการเกบ็รวบรวมขอ้มูลโดยอตัโนมตัอิื่น ๆ บนบรกิาร 
HP Services เพื่อชว่ยในการน าเสนอเนื้อหาและโฆษณาของ HP 
รวมทัง้วดัประสทิธผิลในการรณรงคโ์ฆษณา 
คุกกีเ้หลา่นี้อาจสะทอ้นถงึขอ้มลูเชงิประชากรศาสตรท์ีแ่ยกการระบุอตัลกัษณ์ หรอืขอ้มลูอื่น ๆ 

ทีเ่ชื่อมโยงกบัขอ้มลูทีคุ่ณส่งใหเ้ราโดยสมคัรใจ (เชน่ ทีอ่ยู่อเีมลของคุณ) 

ซึง่เราอาจเปิดเผยใหก้บัผูใ้หบ้รกิารขอ้มลูในรปูแบบขอ้มลูแฮชทีม่นุษยอ์า่นไมอ่อก 
หากคณุเป็นผูใ้ชท้ีล่งทะเบยีน ขอ้มลูทีเ่กบ็รวบรวมจากเวบ็ไซตข์องเราจะเป็นแบบระบุตวัตน 
และเราอาจน าขอ้มลูนี้และขอ้มลูอื่น ๆ ทีเ่รารูห้รอือนุมานไดว้่าเป็นขอ้มลูเกีย่วกบัคณุไปใช ้
ซึง่รวมถงึความพงึพอใจของคณุทีม่ตี่อเนื้อหา บรกิาร โฆษณา และขอ้เสนอทีเ่ลอืกสรรเพื่อคุณโดยเฉพาะ 
คุณสามารถเลอืกไดว้่าจะไมร่บัชมโฆษณาตามความสนใจทีแ่สดงบนเวบ็ไซตข์องเรา 
โดยบลอ็กคกุกีเ้หลา่นี้ตามทีอ่ธบิายไวใ้นทางเลอืกเกีย่วกบัเครื่องมอืการเกบ็รวบรวมขอ้มลูโดยอตัโนมตั ิโป
รดอา่นขอ้มลูเกีย่วกบัคุกกีเ้พื่อการโฆษณาทีใ่ชโ้ดยบคุคลทีส่าม 

 

คกุก้ีเพ่ือกำรโฆษณำและคกุก้ีในส่ือสงัคมออนไลน์ของบคุคลท่ีสำม 

เราอนุญาตใหบ้รษิทัโฆษณาและบคุคลทีส่าม (เชน่ คู่คา้ดา้นการคา้ปลกี) ลงคกุกีใ้นเวบ็ไซตข์องเราได ้

เพื่อแสดงโฆษณาทีเ่ป็นประโยชน์และตรงตามความสนใจใหค้ณุดูทัง้ในและนอกเวบ็ไซต์ HP เราอาจใชแ้ทก็รมีารเ์กต็ (เชน่ Google และ Bluekai) 

เพื่ออนุญาตใหคู้ค่า้ดา้นการคา้ปลกีแสดงโฆษณาผลติภณัฑท์ีค่ณุเคยคน้ดูในเวบ็ไซตข์องเรา อย่างไรกต็าม เราจะไมเ่ปิดเผยขอ้มลูใด ๆ 

ทีม่กีารระบุตวัตนของคณุโดยตรงใหก้บับรษิทัโฆษณาและบุคคลทีส่ามเหลา่นี้ บรษิทัโฆษณาและบุคคลทีส่ามเหลา่นี้ (รวมถงึเครอืขา่ยโฆษณา บรษิทั Ad-

Serving และผูใ้หบ้รกิารอื่น ๆ) 

อาจเหมารวมว่าผูใ้ชท้ีโ่ตต้อบหรอืคลกิโฆษณาหรอืเน้ือหาเฉพาะบุคคลอยูใ่นกลุ่มทีเ่ป็นเป้าหมายของโฆษณาหรอืเน้ือหานัน้ 

ดูขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัคู่คา้ทีแ่สดงโฆษณาตามความสนใจไดท้ีเ่วบ็ไซตต์่อไปนี้: 

 https://www.doubleclickbygoogle.com/ 
 http://www.oracle.com/us/legal/privacy/marketing-cloud-data-cloud-privacy-

policy/index.html 
 https://www.google.com/policies/technologies/ads/ 

 
โปรดทราบว่าเวบ็ไซตด์า้นบนเป็นเพยีงตวัอย่างบางส่วน และเราอาจมกีารอปัเดตขอ้มลูเป็นระยะ 

กำรเปิดเผยข้อมลูอ่ืน ๆ กบับริษทัโฆษณำ 

เราอาจใหข้อ้มลูคณุกบัผูใ้หบ้รกิารเทคโนโลยโีฆษณา เพื่อทีท่างผูใ้หบ้รกิารจะไดท้ราบว่าคุณใชอ้ปุกรณ์ใด 

และน าเสนอเนื้อหาและโฆษณาทีต่รงกบัความสนใจของคณุ เชน่ ขอ้มลูเกีย่วกบัชือ่ ทีอ่ยู่ทางไปรษณยี ์อเีมล รหสัอปุกรณ์ 

หรอืค่าเอกลกัษณ์อื่นในรปูแบบทีเ่ขา้รหสั ผูใ้หบ้รกิารสามารถประมวลผลขอ้มลูในรปูแบบทีแ่ยกการระบุอตัลกัษณ์หรอืรปูแบบแฮชได้ 

ผูใ้หบ้รกิารอาจเกบ็รวบรวมขอ้มลูอื่น ๆ จากคณุ เชน่ ทีอ่ยู่ IP และขอ้มลูเกีย่วกบัเบราวเ์ซอรห์รอืระบบปฏบิตักิาร 

https://www.doubleclickbygoogle.com/
http://www.oracle.com/us/legal/privacy/marketing-cloud-data-cloud-privacy-policy/index.html
http://www.oracle.com/us/legal/privacy/marketing-cloud-data-cloud-privacy-policy/index.html
https://www.google.com/policies/technologies/ads/


อาจรวมขอ้มลูเกีย่วกบัคณุเขา้กบัขอ้มลูจากบรษิทัอื่นทีเ่ราเขา้รว่มในการแบ่งปนัขอ้มลู และอาจใส่หรอืจดจ าคกุกีเ้ฉพาะของตนในเบราวเ์ซอรข์องคณุ 

คุกกีเ้หลา่นี้อาจมขีอ้มลูเชงิประชากรศาสตรห์รอืขอ้มลูอื่น ๆ ในรปูแบบทีแ่ยกการระบุอตัลกัษณ์ 

และอาจใชค้กุกี ้เมื่อมกีารแบ่งปนัขอ้มลูโดยใชปุ้ม่แบ่งปนัไปยงัสื่อสงัคมออนไลน์ทีอ่ยู่ในเวบ็ไซต ์สื่อสงัคมออนไลน์นัน้จะบนัทกึว่าคณุไดแ้บ่งปนัขอ้มลูน้ี 

ระบบอาจจะเชื่อมโยงขอ้มลูนี้กบักจิกรรมการโฆษณา/กจิกรรมทีเ่ป็นเป้าหมาย ประเภทของคุกกีท้ีบ่คุคลทีส่ามเหล่านี้ใช ้รวมทัง้วธิกีารน าขอ้มลูทีไ่ดไ้ปใช ้

จะอยู่ภายใตน้โยบายความเป็นส่วนตวัของบรษิทัเหล่านี้ ดูขอ้มลูเกีย่วกบัวธิเีลอืกไมร่บัโฆษณาตามกลุม่เป้าหมายไดท้ีเ่วบ็ไซตด์า้นบน 

หรอืไปทีท่างเลอืกเกีย่วกบัการเกบ็รวบรวมขอ้มลูโดยอตัโนมตัแิละการตดิตามทางออนไลน์ 

เคร่ืองมือกำรเกบ็รวบรวมข้อมูลโดยอตัโนมติัอ่ืน ๆ 

เวบ็บีคอน 

เราอาจใชแ้ละอนุญาตใหบ้คุคลทีส่ามบางรายใชเ้วบ็บคีอน (โดยปกตจิะใชร้ว่มกบัคุกกี)้ เพื่อเกบ็ขอ้มลูเกีย่วกบัการใชง้านเวบ็ไซตข์องคณุ 

รวมทัง้การโตต้อบอเีมลหรอืการสื่อสารอืน่ ๆ เพื่อวดัประสทิธภิาพ และเพื่อน าเสนอเนื้อหาและโฆษณาทีต่รงกบัความตอ้งการของคณุ เวบ็บคีอน 

(หรอืทีเ่รยีกกนัว่าเวบ็บัก๊หรอื เคลยีรจ์ฟิ (Clear GIF)) โดยปกตจิะเป็นภาพกราฟิกโปรง่ใส (ความละเอยีดมกัอยู่ที ่1 พกิเซล x 1 พกิเซล) 

สามารถฝงัตวัอยู่ในเน้ือหาออนไลน์ วดิโีอ และอเีมลได ้ทัง้ยงัสามารถอนุญาตใหเ้ซริฟ์เวอรอ์า่นขอ้มลูบางอย่างจากอปุกรณ์คณุ 

รูว้่าคุณดูเนื้อหาขอ้มลูหรอืขอ้ความอเีมลไปเมื่อไร รวมทัง้ระบวุนัและเวลาทีคุ่ณดบูคีอน และทีอ่ยู ่IP ของอปุกรณ์ได ้เชน่ 

เราอาจใส่เวบ็บคีอนในอเีมลส่งเสรมิการตลาดหรอืจดหมายขา่วเพื่อทีเ่ราจะไดท้ราบว่าผูร้บัเปิดอา่นหรอืท าตามขอ้ความนัน้หรอืยงั 
และเพื่อใหท้ราบวา่เครื่องมอืส่งจดหมายของเราท างานถูกตอ้งหรอืไม่ 

เวบ็ลิงกแ์บบฝังตวั 

อเีมลจาก HP, คยีล์ดัเขา้อนิเทอรเ์น็ตที ่HP ก าหนดไวล้่วงหน้า 
และไอคอนโปรโมทสนิคา้ทีต่ดิตัง้ไวใ้นคอมพวิเตอรเ์ดสกท์อ็ปมกัใชล้งิก์ทีก่ าหนดมาเพื่อน าคณุไปยงัเวบ็ไซตใ์นสว่นทีต่รงความตอ้งการของคุณ 

หลงัจากท าการเปลีย่นเสน้ทางผา่นเซริฟ์เวอรข์อง HP ระบบเปลีย่นเสน้ทางจะชว่ยให ้HP สามารถเปลีย่น URL ปลายทางของลงิกเ์หล่านี้ได ้

และชว่ยใหท้ราบวา่กลยุทธท์างการตลาดของเราไดผ้ลหรอืไม่ เมื่อใชใ้นอเีมล เวบ็ลงิกด์งักล่าวจะชว่ยให ้HP ทราบว่าคุณคลกิลงิกใ์นอเีมลแลว้หรอืยงั 
และขอ้มลูเกีย่วกบัการคลกิลงิกอ์าจเชื่อมโยงกบัอตัลกัษณ์ส่วนบคุคลของคณุ 

ทำงเลือกเก่ียวกบักำรเกบ็รวบรวมข้อมูลโดยอตัโนมติัและกำรติดตำมท
ำงออนไลน์ 

ในกรณีทีต่อ้งใชคุ้กกี ้เราจ าเป็นตอ้งขอความยนิยอมจากคณุในการใชค้กุกี ้รวมทัง้เครื่องมอืการเกบ็รวบรวมขอ้มลูโดยอตัโนมตัอิื่น ๆ 

ซึง่จะเกบ็หรอืเขา้ถงึขอ้มลูในอปุกรณ์ของคุณ 

คกุก้ี 

หากคณุไมต่อ้งการอนุญาตใหใ้ชคุ้กกี ้หรอือนุญาตใหใ้ชค้กุกีบ้างประเภทเทา่นัน้ โปรดไปทีก่ารตัง้ค่าเบราวเ์ซอร ์
คุณสามารถปรบัเปลีย่นการตัง้ค่าเบราวเ์ซอรเ์พื่อเพกิถอนความยนิยอมในการใชคุ้กกีไ้ดท้กุเมื่อ ทัง้ยงัสามารถลบคุกกีท้ีต่ ัง้ค่าไวแ้ลว้ได้ 

เมนูวธิใีชใ้นเบราวเ์ซอรห์รอืเวบ็ไซต ์www.allaboutcookies.org จะมขีอ้มลูโดยละเอยีดเกีย่วกบัขัน้ตอนการปฏเิสธการใชค้กุกีใ้นเบราวเ์ซอรต์่าง 
ๆ 

โปรดทรำบกำรปิดใช้คกุก้ีบำงหมวดหมู่ อำจท ำให้คณุไม่สำมำรถเข้ำถึงฟีเจอรก์ำรใช้งำนเวบ็ไซตบ์ำงอย่ำงของเรำ 
หรือไม่สำมำรถใช้เน้ือหำหรือฟังกช์นักำรท ำงำนบำงประเภทได้ 

ดูวธิปีฏเิสธการอนุญาตให ้Google Analytics ตดิตามการใชง้านเวบ็ไซตต์า่งๆ 

ของเราไดท้ี ่http://tools.google.com/dlpage/gaoptout 

http://www.allaboutcookies.org/
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout


หากคณุอยูใ่นสหภาพยุโรป และตอ้งการปฏเิสธการใชค้กุกีข้องบุคคลทีส่ามเกีย่วกบัโฆษณาตามความสนใจ 

โปรดไปทีเ่วบ็ไซต ์www.youronlinechoices.eu 

ในสหรฐัอเมรกิาและแคนาดา เราปฏบิตัติามมาตรฐานอตุสาหกรรมของ Digital Advertising Alliance ในดา้นการโฆษณาตามความสนใจ 

หากตอ้งการทราบขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัทางเลอืกในการเลอืกชมโฆษณา โปรดคลกิทีน่ี่ ถา้คณุอาศยัอยู่ในสหรฐัอเมรกิา หรอืคลกิทีน่ี่ ถา้อยู่ในแคนาดา 

ในสหรฐัอเมรกิา ยงัมกีลุ่มผูโ้ฆษณาทางเครอืขา่ย (Network Advertising Initiative) ทีร่วบรวมวธิกีารปฏเิสธคุกกีโ้ฆษณารปูแบบตา่ง ๆ ไว ้

เรยีนรูเ้พิม่เตมิไดท้ี ่www.networkadvertising.org โปรดทราบว่าการปฏเิสธคุกกีไ้มไ่ดห้มายความว่าคณุจะไมเ่หน็โฆษณาออนไลน์อกีต่อไป 

แต่หมายความว่า บรษิทัทีค่ณุปฏเิสธคกุกีจ้ะไมส่ง่โฆษณาทีอ่งิตามความสนใจจากรปูแบบการใชง้านอนิเทอรเ์น็ตและการก าหนดลกัษณะเวบ็ไซตข์องคุณ 

มเีวบ็ไซตเ์บราวเ์ซอรร์ุน่ใหมบ่างเจา้เพิม่ฟีเจอร ์“ไมต่อ้งตดิตาม” เขา้มา ในปจัจบุนั ยงัไมม่วีธิกีารมาตรฐานอตุสาหกรรมในการจดัการค าขอ 

"ไมต่อ้งตดิตาม" ดงันัน้ ณ ตอนนี้ เวบ็ไซตข์องเราจงึไมส่ามารถตอบรบัค าขอหรอืหวัเรื่อง "ไมต่อ้งตดิตาม" จากเบราวเ์ซอรเ์หล่านี้ได ้

หำกคณุมีข้อซกัถำมเก่ียวกบักำรใช้คกุก้ีของเรำ โปรดติดต่อ HP Privacy Office 

เวบ็บีคอน 

คุณไมส่ามารถเลอืกไมร่บัหรอืปฏเิสธเวบ็บคีอนได ้เนื่องจากเวบ็บคีอนท าหน้าทีเ่หมอืนกบัค าขอเนื้อหาอื่น ๆ ทีอ่ยู่ในเวบ็เพจ 

แต่คุณสามารถปิดใชเ้วบ็บคีอนในขอ้ความอเีมลได ้โดยไมด่าวน์โหลดรปูภาพทีอ่ยูใ่นขอ้ความทีไ่ดร้บั (ฟีเจอรน์ี้จะแตกตา่งกนัไป 

ขึน้อยู่กบัซอฟตแ์วรอ์เีมลทีใ่ชใ้นคอมพวิเตอร)์ อย่างไรกต็าม วธินีี้อาจไมไ่ดช้ว่ยปิดการใชเ้วบ็บคีอนหรอืเครื่องมอืการเกบ็รวบรวมขอ้มลูโดยอตัโนมตัอิื่น ๆ 

ในขอ้ความอเีมลเสมอไป ทัง้นี้ ขึน้อยู่กบัประสทิธภิาพของซอฟตแ์วรอ์เีมลทีใ่ช ้หากตอ้งการทราบขอ้มลูเพิม่เตมิ 

โปรดอา่นขอ้มลูทีไ่ดจ้ากผูใ้หบ้รกิารหรอืแนบมากบัซอฟตแ์วรอ์เีมล 

การปฏเิสธคกุกีห้รอืปรบัเปลีย่นการตัง้คา่คุกกีใ้นเบราวเ์ซอรอ์าจเป็นเหตุใหเ้วบ็บคีอนท างานไมไ่ดผ้ลในบางสถานการณ์ 

เวบ็ลิงกแ์บบฝังตวั 

หากคณุไมต่อ้งการใหเ้ราเกบ็ขอ้มลูลงิกท์ีคุ่ณคลกิ คุณสามารถด าเนินการดงัต่อไปนี้ 

 เปลีย่นวธิกีารรบัขา่วสารจากเรา (ตวัอย่างเชน่ ใหเ้ลอืกรบัขา่วสารในรปูแบบขอ้ความ หากม)ี หรอืเลอืกไมค่ลกิลงิกใ์นอเีมลทีเ่ราสง่ถงึคุณ 

 ลบไอคอนโปรโมทสนิคา้ที ่HP ไดต้ดิตัง้ไวก้่อนหน้าในคอมพวิเตอรเ์ดสกท์อ็ป หรอืเลอืกทีจ่ะไมค่ลกิไอคอนเหล่านี้ 

 ก าหนดค่าคยีล์ดัเขา้อนิเทอรเ์น็ตในคอมพวิเตอรบ์างรุน่ใหม ่โดยตัง้คา่ใหเ้ขา้ไปยงั URL ปลายทางทีต่อ้งการ 
ตามขัน้ตอนทีร่ะบุไวใ้นคอมพวิเตอร ์

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youronlinechoices.eu/
http://www.aboutads.info/choices
http://www.youradchoices.ca/
http://www.networkadvertising.org/
http://www8.hp.com/us/en/privacy/ww-privacy-form.html


กำรใช้สิทธ์ิของคณุและกำรติดต่อเรำ 

คุณมสีทิธิเ์ขา้ถงึขอ้มลูสว่นบุคคลทัง้หมดทีม่อบใหก้บัเราหรอืทีเ่ราเกบ็ไว ้นอกจากนี้ คณุยงัมสีทิธิเ์พกิถอนความยนิยอมทีเ่คยใหไ้ว ้หรอืขอแกไ้ข 

เปลีย่นแปลง จ ากดัการใช ้ไมร่ะบุตวัตน หรอืลบขอ้มลูส่วนบุคคลของคณุได ้รวมทัง้มสีทิธิข์อค าอธบิายเกีย่วกบัการประมวลผลขอ้มลู 

เราอาจจ าเป็นตอ้งปฏเิสธค าขอของคณุในบางกรณี หากอยู่ในขา่ยยกเวน้ตามกฎหมาย เชน่ การขอขอ้มลูนัน้เป็นเหตุใหข้อ้มลูสว่นบคุคลของผูอ้ื่นถูกเปิดเผย 

หรอืมขีอ้บงัคบัทางกฎหมายทีท่ าใหเ้ราไมอ่าจเปิดเผยขอ้มลูนัน้ได้ 

ติดต่อเรำ 

ความคดิเหน็ของคุณมปีระโยชน์ต่อเรายิง่ หากคณุมคี าถามหรอืปญัหาใด ๆ เกีย่วกบัค าชีแ้จงสทิธสิว่นบคุคล 

การเกบ็รวบรวมของเราและการใชข้อ้มลูของคุณ หรอืสงสยัว่ามกีารละเมดิกฎหมายความเป็นสว่นตวัของทอ้งถิน่ โปรดส่งอเีมลถงึ HP Privacy 

Office หรอืเขยีนจดหมายถงึเราตามทีอ่ยู่ดา้นล่าง 
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HP France SAS  
Global Legal Affairs 
ATTN: Privacy Office 
20 Quai du Point-du-Jour, 
7th Floor (Seine) C.P. 
92100 
Boulogne-Billancourt 
France 

HP Inc. 
Global Legal Affairs 
ATTN: Privacy Office 
Av. Vasco de Quiroga #2999 
Col. Santa Fe Peña Blanca 
Del. Alvaro Obregon 
C.P. 01210 México D.F. 
 

HP Inc. 
Global Legal Affairs 
ATTN: Privacy Office 
1501 Page Mill Road 
Palo Alto, California 94304 
USA 
 
 

 

เราจะรกัษาความลบัในทกุขัน้ตอนการสื่อสาร เมื่อไดร้บัการตดิต่อจากคณุ เจา้หน้าทีจ่ะตอบกลบัขอ้ซกัถามหรอืปญัหาของคณุภายในเวลาอนัสมควร 
เราจะพยายามแกไ้ขปญัหาของคณุดว้ยวธิกีารทีเ่หมาะสมและอยา่งทนัทว่งท ี

หากเราไมส่ามารถแกไ้ขปญัหาของคุณได ้คุณมสีทิธิท์ีจ่ะตดิต่อหน่วยงานควบคุมดูแลความปลอดภยัของขอ้มลูในทอ้งถิน่ของคุณ หรอืขอการเยยีวยาจากศาล 

หากคณุเชื่อว่าคุณถูกละเมดิสทิธิ ์หากมคี าถาม ปญัหา หรอืขอ้รอ้งเรยีนใด ๆ 

เกีย่วกบัการเขา้รว่มกรอบขอ้ตกลงการคุม้ครองความเป็นส่วนตวัในการโอนขอ้มลูระหว่างสหภาพยุโรปและสหรฐัอเมรกิา (EU-US Privacy Shield) 

โปรดอา่นขอ้มลูการเขา้รว่มโปรแกรมการคุม้ครองสทิธคิวามเป็นส่วนตวัระหว่างประเทศ (International Privacy Program) ของเรา  

กำรเปล่ียนแปลงค ำช้ีแจงสิทธิส่วนบุคคล 

หากเรามกีารแกไ้ขค าชีแ้จงสทิธสิ่วนบุคคล เราจะโพสตค์ าชีแ้จงฉบบัแกไ้ขไวท้ีน่ี่ พรอ้มวนัทีท่ าการแกไ้ข 

หากมกีารเปลีย่นแปลงสาระส าคญัในค าชีแ้จงสทิธสิว่นบคุคล อนัส่งผลใหต้อ้งปรบัเปลีย่นแนวปฏบิตัดิา้นความเป็นสว่นตวั 

เราอาจแจง้ใหค้ณุทราบทางชอ่งทางการสื่อสารอื่น ๆ เชน่ ส่งอเีมล หรอืโพสตค์ าประกาศบนเวบ็ไซตอ์งคก์รของเราและ/หรอืหน้าเพจสื่อสงัคมออนไลน์ 

ก่อนทีก่ารเปลีย่นแปลงนัน้จะมผีลบงัคบัใช ้ค าชีแ้จงสทิธสิว่นบุคคลนี้ไดร้บัการปรบัปรงุครัง้สดุทา้ยเมื่อเดอืนตลุำคม 2016 

 

http://www8.hp.com/us/en/privacy/ww-privacy-form.html
http://www8.hp.com/us/en/privacy/ww-privacy-form.html

