
ค ำชีแ้จงสทิธสิ่วนบุคคลของ HP 
HP ตระหนักดวี่ำควำมเป็นส่วนตวัเป็นสทิธขิัน้พืน้ฐำนของมนุษยแ์ละตระหนักถงึควำมส ำคญัของควำมเป็นส่วนตวั 

ควำมปลอดภยั และกำรปกป้องขอ้มูลของลูกคำ้และคู่คำ้ทั่วโลกของเรำ 

ในฐำนะองคก์รระดบัโลกทีม่อีงคภำวะตำมกฎหมำย กระบวนกำรทำงธรุกจิ โครงสรำ้งกำรจดักำร 

และระบบดำ้นเทคนิคอยู่ทั่วทุกมุมโลก เรำมุ่งมัน่ทีจ่ะใหค้วำมคุม้ครองทีค่รอบคลุมกำรด ำเนินกำรทั่วทัง้หมด 

และเกนิกวำ่ทีก่ฎหมำยขัน้ต ำ่ก ำหนดไว ้รวมทัง้น ำกระบวนกำรและนโยบำยไปปฏบิตัใิชอ้ย่ำงต่อเน่ืองและเครง่ครดั 

ค ำชีแ้จงสทิธสิว่นบุคคลฉบบันีจ้ะแจง้ใหคุ้ณทรำบถงึหลกัปฏบิตัคิวำมเป็นสว่นตวัของเรำและทำงเลอืกต่ำง ๆ 

ทีคุ่ณสำมำรถเลอืกไดแ้ละสทิธทิีคุ่ณม ี

ในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัขอ้มลูสว่นตวัของคุณรวมทัง้ขอ้มลูทีอ่ำจถูกรวบรวมจำกกจิกรรมออนไลน ์กำรใชอุ้ปกรณต์่ำงๆ 

และกำรโตต้อบทีคุ่ณมกีบั HP แบบออฟไลน ์เชน่ เมือ่คุณมกีำรตดิต่อกบัตวัแทนจำกแผนกลูกคำ้สมัพนัธ ์

ค ำชีแ้จงสทิธสิว่นบุคคลฉบบันีม้ผีลบงัคบัใชก้บับรษิทัต่ำง ๆ ของ HP ทัง้หมดรวมถงึเว็บไซตข์อง HP โดเมน บรกิำรต่ำง ๆ 

(รวมถงึกำรจดักำรอุปกรณ)์ แอปพลเิคช ัน่ กำรสมคัรสมำชกิรบัข่ำวสำร (ตวัอย่ำงเชน่ Instant Ink) และผลติภณัฑ ์

และบรษิทัในเครอืของเรำ (รวมเรยีกว่ำ "HP Services") ในกรณีส่วนใหญ่ HP Inc. 

 หลกัควำมเป็นสว่นตวัของเรำ 
เรำมโีปรแกรมสรำ้งส ำนึกควำมรบัผดิชอบ และยดึมัน่ทีจ่ะปฏบิตัติำมหลกัปฏบิตัติ่อไปนี ้

ซึง่เป็นไปตำมกรอบและหลกัปฏบิตัใินกำรคุม้ครองขอ้มลูและควำมเป็นส่วนตวัทีไ่ดร้บักำรยอมรบัในระดบันำนำชำต ิ

 

การปฏบิตัติามกฎหมาย ความเป็นธรรม และความโปรง่ใส 

เรำประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลตำมกฎหมำย อกีทัง้ดว้ยควำมโปรง่ใสและเป็นธรรมตอ่คุณ 

โดยด ำเนินกำรประมวลผลขอ้มูล 1) ตำมควำมยนิยอมของคณุ 2) เพือ่บรรลุซ ึง่ภำระผูกพนัทีม่ตี่อคุณ 3) 

เพือ่วตัถุประสงคท์ีช่อบดว้ยกฎหมำยในกำรด ำเนินธรุกจิ ล ำ้หนำ้ในนวตักรรม 

และมอบประสบกำรณท์ีร่ำบรืน่สมบูรณแ์บบใหก้บัลกูคำ้ หรอื 4) เป็นไปตำมทีก่ฎหมำยก ำหนด 

 

ค าประกาศและการเลอืกใชข้อ้มูล 

เรำด ำเนินกำรอย่ำงโปรง่ใส ทัง้ยงัมทีำงเลอืกและค ำประกำศใหคุ้ณทรำบอย่ำงชดัเจน 

เกีย่วกบัประเภทขอ้มูลสว่นบุคคลทีเ่ก็บรวบรวม รวมไปถงึวตัถุประสงคใ์นกำรเก็บรวบรวมและประมวลผลขอ้มลูน้ัน 

เรำจะไม่ใชข้อ้มลูส่วนบุคคลเพือ่วตัถุประสงคท์ีไ่ม่เป็นไปตำมหลกัปฏบิตัดิงักล่ำว ค ำชีแ้จงสทิธสิ่วนบุคคล 

หรอืค ำประกำศเกีย่วกบั HP Services 



 

การเขา้ถงึขอ้มูล 

เรำมชีอ่งทำงใหคุ้ณเขำ้ถงึขอ้มลูไดต้ำมสมควร รวมทัง้มสีทิธิใ์นกำรตรวจทำน แกไ้ข เปลีย่นแปลง 

หรอืลบขอ้มลูส่วนบุคคลทีคุ่ณใหเ้รำไว ้

 

การคงสภาพของขอ้มูลและขอบเขตวตัถุประสงค ์

เรำจะใชข้อ้มูลส่วนบุคคลเพือ่วตัถุประสงคด์งัทีร่ะบุไว ้ณ เวลำทีเ่ก็บรวบรวมขอ้มลู หรอืเพือ่วตัถุประสงคอ์ืน่ ๆ 

ทีเ่ป็นไปตำมกฎหมำยเท่ำน้ัน เรำด ำเนินขัน้ตอนตำ่ง ๆ อนัสมควรทีจ่ะตรวจสอบใหแ้น่ชดัว่ำขอ้มูลส่วนบุคคลน้ันถกูตอ้ง 

ครบถว้น และเป็นขอ้มูลล่ำสุด 

และเรำเก็บรวบรวมเฉพำะขอ้มูลส่วนบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งและจ ำกดัเฉพำะขอ้มลูทีจ่ ำเป็นส ำหรบัวตัถุประสงคท์ีเ่ก็บรวบรวม 

เรำจะเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลไวไ้ม่เกนิควำมจ ำเป็นส ำหรบัวตัถปุระสงคท์ีเ่ก็บรวบรวมไว ้

และเรำจะลบหรอืท ำลำยขอ้มลูน้ันอย่ำงปลอดภยั 

 

ความปลอดภยัของขอ้มูล 

เรำมมีำตรกำรควบคมุกำรรกัษำควำมปลอดภยัของขอ้มูลทีเ่ขม้งวด ซึง่เรำไดน้ ำมำปฏบิตัใิชใ้นกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ 

ทัง้ยงัน ำเสนอผลติภณัฑแ์ละโซลูชนัช ัน้น ำของตลำดทีม่กีำรป้องกนัดำ้นควำมปลอดภยัของขอ้มูลในระดบัสงู 

เพือ่ป้องกนัไม่ใหผู้ท้ีไ่ม่ไดร้บัอนุญำตเปิดเผยหรอืน ำขอ้มลูสว่นบุคคลไปใช ้

 

ภาระรบัผดิชอบในการโอนต่อขอ้มูล 

เรำรบัทรำบในควำมรบัผดิทีอ่ำจเกดิขึน้จำกกำรโอนขอ้มูลส่วนบุคคลระหว่ำงหน่วยงำน HP หรอืใหก้บับุคคลภำยนอก 

ซึง่จะแบ่งปันขอ้มลูส่วนบุคคลในกรณีทีบุ่คคลภำยนอกน้ันมขีอ้ผูกมดัตำมสญัญำทีจ่ะตอ้งใหก้ำรคุม้ครองขอ้มลูในระดบั

เท่ำเทยีมกบั HP เท่ำน้ัน 



 

การขอความชว่ยเหลอื การควบคุมดูแล และการบงัคบัใช ้

เรำมุ่งมัน่ทีจ่ะแกไ้ขทุกขอ้กงัวลเกีย่วกบัขอ้มลูส่วนบุคคล 

เรำเขำ้รว่มโปรแกรมกำรคุม้ครองสทิธคิวำมเป็นส่วนตวัระหว่ำงประเทศ (International Privacy Programs) 

หลำยโปรแกรมดว้ยควำมสมคัรใจ ซึง่ใหค้วำมชว่ยเหลอืเป็นรำยบุคคล หำกพวกเขำเห็นวำ่ HP 

ไม่เคำรพในสทิธคิวำมเป็นสว่นตวัเท่ำทีค่วร 

  

กำรถำ่ยโอนขอ้มูลระหวำ่งประเทศ 
ในฐำนะทีเ่รำเป็นบรษิทัระดบัโลก จงึมคีวำมเป็นไปไดท้ีห่น่วยงำนต่ำง ๆ ของ HP 

ทั่วโลกอำจท ำกำรถ่ำยโอนหรอืเขำ้ถงึขอ้มูลของคณุ ตำมเงือ่นไขทีร่ะบุไวใ้นค ำชีแ้จงสทิธสิ่วนบุคคล 

และตำมโปรแกรมกำรคุม้ครองสทิธคิวำมเป็นส่วนตวัระหว่ำงประเทศ (International Privacy Programs) ตอ่ไปนี ้

 

กรอบขอ้ตกลงการคุม้ครองความเป็นส่วนตวัในการโอนขอ้มูลระหว่างสหภาพยุโรปและสหรฐัอเมรกิา(EU
-US PRIVACY SHIELD) 

 

แมว้่ำจะไม่ใชส้ ำหรบักำรถ่ำยโอนขอ้มลู ณ วนัที ่16 กรกฎำคม 2020, HP ยงัคง 

ปฏบิตัติำมกรอบขอ้ตกลงกำรคุม้ครองควำมเป็นส่วนตวัในกำรโอนขอ้มลูระหว่ำงสหภำพยุโรปและสหรฐัอเมรกิำ (EU-

US Privacy Shield Framework) ตำมทีก่ระทรวงพำณิชยแ์ห่งสหรฐัอเมรกิำก ำหนดไวว้่ำดว้ยกำรรวบรวม น ำไปใช ้

และกำรเก็บรกัษำขอ้มลูสว่นบุคคลจำกประเทศสมำชกิแห่งสหภำพยุโรป HP 

รบัรองว่ำบรษิทัยดึมั่นในหลกัปฏบิตักิำรคุม้ครองควำมเป็นส่วนตวัวำ่ดว้ยค ำประกำศ กำรเลอืก 

และภำระรบัผดิชอบในกำรโอนต่อ กำรรกัษำควำมปลอดภยั กำรคงสภำพของขอ้มลูและขอบเขตวตัถุประสงค ์

กำรเขำ้ถงึและกำรขอควำมชว่ยเหลอื กำรบงัคบัใชแ้ละควำมรบัผดิ หำกมขีอ้ขดัแยง้ใด ๆ 

ระหว่ำงนโยบำยควำมเป็นสว่นตวันีก้บัหลกัปฏบิตักิำรคุม้ครองควำมเป็นส่วนตวั (Privacy Shield Principles) 

ใหย้ดึตำมหลกัปฏบิตัฯิ เป็นส ำคญั อ่ำนรำยละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกบักรอบขอ้ตกลงกำรคุม้ครองควำมเป็นส่วนตวั 

(Privacy Shield) และดูหนำ้ใบรบัรองของ HP ไดท้ี ่http://www.privacyshield.gov/ 

 

HP ใหค้ ำมั่นทีจ่ะแกปั้ญหำขอ้รอ้งเรยีนเกีย่วกบัควำมเป็นสว่นตวั 

รวมทัง้กำรเก็บรวบรวมหรอืใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของคุณ ทัง้นี ้

เพือ่ใหเ้ป็นไปตำมหลกักำรคุม้ครองควำมเป็นส่วนตวัในกำรโอนขอ้มลูระหว่ำงสหภำพยุโรปและสหรฐัอเมรกิำ (EU-US 

Privacy Shield Principles) พลเมอืงสหภำพยุโรปทีม่ขีอ้ซกัถำมหรอืขอ้รอ้งเรยีนเกีย่วกบันโยบำยควำมเป็นส่วนตวั 

โปรดตดิตอ่ที ่HP PRIVACY OFFICE กอ่น 

 

HPยงัมขีอ้ผกูพนัในกำรส่งตอ่ขอ้รอ้งเรยีนควำมเป็นส่วนตวัภำยใตห้ลกักำรคุม้ครองควำมเป็นส่วนตวัในกำรโอนขอ้มลูร

ะหว่ำงสหภำพยุโรปและสหรฐัอเมรกิำ (EU-US Privacy Shield Principles) ทีย่งัไม่ไดร้บักำรแกปั้ญหำใหก้บั BBB EU 

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


PRIVACY SHIELD ซึง่เป็นหน่วยงำนระงบัขอ้พพิำทนอกศำลทีไ่ม่แสวงหำผลก ำไร ซึง่ตัง้อยู่ในสหรฐัอเมรกิำ 

และด ำเนินกำรโดย Council of Better Business Bureaus 

หำกคุณส่งขอ้รอ้งเรยีนไปแลว้ไม่ไดร้บักำรตอบรบัอย่ำงทนัท่วงที หรอืไมไ่ดร้บัควำมชว่ยเหลอืทีน่่ำพอใจ 

โปรดไปที ่www.bbb.org/EU-privacy-shield/for-eu-consumers/ เพือ่ดูรำยละเอยีดเพิม่เตมิและยืน่ขอ้รอ้งเรยีน 

 
 

หำกขอ้รอ้งเรยีนของคณุไม่ไดร้บักำรแกปั้ญหำผ่ำนชอ่งทำงขำ้งตน้ คุณสำมำรถขอยืน่อุทธรณต์่อองคค์ณะ Privacy 

Shield Panel ไดใ้นบำงกรณี โดยใชว้ธิอีนุญำโตตุลำกำรแบบมผีลผกูพนั 

 
 

HP อยู่ภำยใตอ้ ำนำจกำรบงัคบัใชแ้ละกำรสอบสวนของคณะกรรมกำรกำรคำ้แห่งสหพนัธรฐั (Federal Trade 

Commission) ของสหรฐัฯ หรอืองคก์รตำมกฎหมำยทีไ่ดร้บัอนุญำตอืน่ ๆ ของสหรฐัฯ 

*บรษิทั HP 

ในสหรฐัอเมรกิำทีเ่ขำ้รว่มกรอบขอ้ตกลงกำรคุม้ครองควำมเป็นส่วนตวัในกำรโอนขอ้มลูระหว่ำงสหภำพยุโรปและสหรฐั

อเมรกิำ ไดแ้ก ่Compaq Information Technologies, LLC; 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; Hewlett Packard Group LLC; HP Inc; 
HP R&D Holding LLC; HP US Digital LLC, HPI Bermuda Holdings LLC; HPI Brazil Holdings LLC; HPI Federal LLC; 
HPI J1 Holdings LLC; HPI Luxembourg LLC; HPQ Holdings, LLC; Indigo America, Inc.; PrinterOn America 
Corporation;Tall Tree Insurance Company; HP Jade Holding LLC; HP R&D Holding LLC. 

 

 

 

กฎเกณฑก์ารใหค้วามคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลภายในองคก์ร 

กฎเกณฑก์ำรใหค้วำมคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลภำยในองคก์ร (“BCR”) ของ HP 

ตอ้งท ำใหม้ัน่ใจว่ำขอ้มูลส่วนบุคคลทีโ่อนมำจำกเขตเศรษฐกจิยุโรป (“EEA”) ไดร้บักำรคุม้ครองอย่ำงเหมำะสม 

ในขณะทีอ่ยู่ภำยใตก้ำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน HP ทั่วโลก กำรโอนขอ้มูลส่วนบุคคลจำกสหภำพยุโรปของ HP 

จะตอ้งเป็นไปตำมกฎ BCR ทีไ่ดร้บักำรอนุมตัติอ่ไปนี ้

• BCR ของ HP ส ำหรบัหน่วยควบคุม (“BCR-C”) มผีลบงัคบัใชใ้นปี 2011 โดย BCR-C ของ HP 

ครอบคลมุกำรถ่ำยโอนขอ้มลูสว่นบุคคลของลกูคำ้ผูบ้รโิภคของ HP ทีม่อียู่และในอนำคต 

ตลอดจนพนักงำนของ HP และผูส้มคัรงำนเป็นผูม้สีทิธิไ์ดร้บัเลอืก 

อ่ำนขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบักฎ BCR ได ้ทีน่ี่ (ในภำษำองักฤษ) 

กฎเกณฑก์ารคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลขา้มพรมแดนเอเปค 

หลกัปฏบิตัคิวำมเป็นสว่นตวัของ HP ในค ำชีแ้จง้นีเ้ป็นไปตำมระบบ APEC Cross Border Privacy Rules (“CBPR”) 

ซึง่รวมถงึแนวปฏบิตัวิ่ำดว้ยควำมโปรง่ใส ภำระรบัผดิชอบ 

และกำรเลอืกเกีย่วกบักำรรวบรวมและกำรใชข้อ้มลูสว่นบุคคลของคุณ กำรรบัรองกำรคุม้ครองตำม CBPR 

ไม่ไดค้รอบคลมุขอ้มลูทีร่วบรวมผ่ำนซอฟตแ์วรท์ีด่ำวนโ์หลดไดจ้ำกชอ่งทำงของบุคคลภำยนอก ระบบ APEC CBPR 

มกีรอบกำรท ำงำนส ำหรบัองคก์รเพือ่ใหม้ั่นใจไดถ้งึกำรปกป้องขอ้มลูสว่นบุคคลทีถู่กโอนถ่ำยซึง่กนัและกนัระหว่ำงสมำ

http://www.bbb.org/EU-privacy-shield/for-eu-consumers/
http://www8.hp.com/uk/en/binding-corporate-rules.html
https://www.bbb.org/sanjose/business-reviews/computers-networks/hewlett-packard-in-palo-alto-ca-207934


ชกิในกลุม่ควำมรว่มมอืทำงเศรษฐกจิเอเชยี-แปซฟิิก (APEC) อ่ำนขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบักรอบกำรท ำงำนของ APEC 

ไดท้ีน่ี่ 

หำกคุณมปัีญหำดำ้นกำรใชข้อ้มลูหรอืควำมเป็นส่วนตวัเกีย่วกบักำรรบัรองกำรกำรคุม้ครองตำมกรอบของเอเปคซึง่ HP 

ไม่ไดจ้ดักำรแกไ้ขใหเ้ป็นทีพ่อใจ 

โปรดตดิตอ่ หน่วยงำนระงบัขอ้พพิำทซึง่เป็นบุคคลภำยนอกทีก่อ่ตัง้ในสหรฐัอเมรกิำ (ไมม่คี่ำใชจ้่ำย) 

 

 

  

วธิกีำรใชข้อ้มูลของเรำ 
 

เรำเก็บรวบรวมและใชข้อ้มูลส่วนบุคคลเพือ่จดักำรควำมสมัพนัธข์องคุณกบั HP และใหบ้รกิำรคุณไดด้ยีิง่ขึน้เมือ่คณุใช ้

HP Services โดยปรบัเปลีย่นและยกระดบัประสบกำรณก์ำรใชง้ำน HP 

ทีต่อบสนองควำมตอ้งกำรของคุณใหด้ยีิง่เรำใชห้รอือำจประมวลผลขอ้มลูของคุณตำมวตัถุประสงคท์ำงธรุกจิดงัตอ่ไปนี:้ 

 

ประสบการณข์องลูกคา้ 

มอบประสบกำรณแ์บบไรร้อยตอ่ใหก้บัลูกคำ้ โดยเก็บรกัษำขอ้มูลลงทะเบยีนและขอ้มูลตดิตอ่อย่ำงถูกตอ้งครบถว้น 

ใหก้ำรชว่ยเหลอืสนับสนุนลูกคำ้แบบครบวงจร น ำเสนอผลติภณัฑ ์บรกิำร กำรสมคัรสมำชกิรบัข่ำวสำร 

และฟีเจอรก์ำรใชง้ำนต่ำง ๆ ทีน่่ำสนใจ และจดักำรแข่งขนัและท ำแบบส ำรวจเพือ่ใหลู้กคำ้มสีว่นรว่ม 

เรำยงัใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของคุณเพือ่มอบประสบกำรณท์ีต่รงใจผูบ้รโิภค ปรบั HP Services 

และกำรสือ่สำรใหเ้หมำะสมตำมผูร้บั และเสนอแนะกำรใชง้ำนตำมลกัษณะกำรใชบ้รกิำร HP Services ของแต่ละบุคคล 

 

การสนบัสนุนดา้นธุรกรรม 

ชว่ยเหลอืดำ้นกำรท ำธรุกรรมและกำรสัง่ซ ือ้สนิคำ้หรอืบรกิำรของ HP ดูแลระบบบญัชผีูใ้ช ้ด ำเนินกำรช ำระเงนิ 

จดักำรดำ้นกำรขนสง่และจดัส่ง และอ ำนวยควำมสะดวกในกำรซอ่มแซมและสง่คนืสนิคำ้ 

 

การสนบัสนุนและพฒันาผลติภณัฑ ์

ปรบัปรุงประสทิธภิำพและกำรด ำเนินกำรเกีย่วกบัผลติภณัฑ ์โซลูชนั บรกิำร และกำรสนับสนุน 

รวมไปถงึกำรชว่ยเหลอืดำ้นกำรรบัประกนัและกำรอปัเดตซอฟตแ์วรแ์ละเฟิรม์แวรต์ำมก ำหนดระยะเวลำ 

และกำรแจง้เตอืนเพือ่ใหลู้กคำ้ใชง้ำนอุปกรณห์รอืบรกิำรไดอ้ย่ำงไม่ขำดตอน ส ำหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ 

โปรดดูทีส่่วนกำรเก็บรวบรวมขอ้มลูกำรใชบ้รกิำร HP Services ของคุณโดยอตัโนมตั ิ

 

การสือ่สารเพือ่การบรหิารงาน 

ตดิตอ่สือ่สำรกบัคุณเกีย่วกบั HP Services ตวัอย่ำงกำรตดิต่อสือ่สำรดำ้นบรหิำรจดักำร ไดแ้ก ่

กำรตอบขอ้ซกัถำมหรอืค ำขอ กำรสือ่สำรเกีย่วกบักำรรบัประกนัหรอืกำรสิน้สดุกำรบรกิำร 

กำรเรยีกคนืสนิคำ้ดว้ยเหตุผลดำ้นควำมปลอดภยั 

กำรสือ่สำรทีจ่ ำเป็นตำมกฎหมำยหรอืกำรแจง้ข่ำวสำรองคก์รเกีย่วกบักำรควบรวม กำรซือ้ หรอืกำรขำยกจิกำร 

https://feedback-form.truste.com/watchdog/request
http://www8.hp.com/th/en/privacy/use-of-cookies.html
https://privacy.truste.com/privacy-seal/validation?rid=67797cbc-f6de-485c-a8a1-4137cf8ebe1e


การรกัษาความปลอดภยั 

รกัษำควำมปลอดภยัและควำมถูกตอ้งสมบูรณข์องเว็บไซต ์ผลติภณัฑ ์ฟีเจอร ์และบรกิำร 

รวมทัง้ตรวจจบัและป้องกนัไมใ่หเ้กดิภยัคุกคำมดำ้นควำมปลอดภยั กำรหลอกลวง 

หรอืกำรกอ่เหตุมุ่งรำ้ยหรอือำชญำกรรมใด ๆ ทีอ่ำจเป็นภยัต่อขอ้มูลของคณุ นอกจำกนี ้เมือ่คุณตดิต่อกบัเรำ 

เรำจะด ำเนินขัน้ตอนต่ำง ๆ ทีเ่หมำะสมเพือ่ยนืยนัตวัตนของคณุ เชน่ ระบุรหสัผ่ำนและรหสัผูใ้ช ้

กอ่นทีจ่ะเขำ้ถงึขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณได ้และอำจใชม้ำตรกำรรกัษำควำมปลอดภยัอืน่ ๆ เชน่ กลอ้ง CCTV 

เพือ่ดูแลควำมปลอดภยัของอำคำรสถำนที ่

 

การด าเนินการดา้นธุรกจิ 

ด ำเนินขัน้ตอนกำรประกอบธรุกจิทั่วไป กำรยนืยนัตวัตน กำรตดัสนิใจดำ้นเครดติในกรณีทีข่อสนิเชือ่ 

กำรท ำวจิยัและวเิครำะหด์ำ้นธรุกจิ กำรจดักำรและกำรรำยงำนขององคก์ร 

กำรฝึกอบรมพนักงำนและกำรประกนัคุณภำพ 

(ซึง่อำจรวมถงึกำรตดิตำมหรอืบนัทกึสำยกำรสนทนำทีโ่ทรมำยงัศูนยบ์รกิำรลูกคำ้) และกำรขยำยบรกิำรในเชงิรุก 

 

การวจิยัและนวตักรรม 

กำรคดิคน้ผลติภณัฑ ์ฟีเจอร ์และบรกิำรใหม่ ๆ โดยใชเ้ครือ่งมอืวจิยัและพฒันำ 

และรวมเขำ้กบักจิกรรมกำรวเิครำะหข์อ้มูล 

 

การโฆษณา 

มอบโปรโมชนัขอ้เสนอทีต่รงตำมควำมตอ้งกำร (ตำมกำรก ำหนดลกัษณะควำมเป็นส่วนตวัของคุณ) บนเว็บไซต ์HP 

Services และเว็บไซตข์องคู่คำ้ (เชน่ คุณอำจเห็นโฆษณำผลติภณัฑบ์นไซตข์องคู่คำ้ทีค่ณุเพิง่ดูมำบนไซต ์HP) 

และเรำอำจมอบขอ้มูลบำงสว่นของคุณใหก้บัคู่คำ้บำงรำย 

ผูใ้หบ้รกิำรดำ้นกำรตลำดและเครอืข่ำยกำรตลำดดจิทิลัเพือ่เลอืกน ำเสนอโฆษณำทีต่รงกบัควำมสนใจของคุณ 

หำกตอ้งกำรดูขอ้มลูเพิม่เตมิ ใหอ้่ำนที ่กำรใชคุ้กกี ้

 

การปฏบิตัติามกฎหมาย 

ปฏบิตัติำมกฎหมำย กฎระเบยีบ ค ำสัง่ศำล ค ำรอ้งขอใหม้กีำรบงัคบัใชก้ฎหมำยและค ำรอ้งขอจำกรฐับำล 

เพือ่ใหบ้รกิำรและผลติสนิคำ้อย่ำงเหมำะสม รวมทัง้เพือ่ป้องกนัตนเอง ผูใ้ช ้และลกูคำ้ของ HP 

และแกไ้ขปัญหำขอ้พพิำทกบัลกูคำ้ 

 

ดูวธิกีำรใชข้อ้มลูทีเ่รำเก็บรวบรวมและพืน้ฐำนทีถ่กูตอ้งตำมกฎหมำยของเรำในกำรประมวลผลขอ้มูลดงักล่ำวจำกคู่มอื

อำ้งองิแบบเขำ้ใจงำ่ยที ่เมตรกิซก์ำรเก็บรวบรวมและใชข้อ้มูล 

 เรำเก็บขอ้มูลอะไร 
 

ขอ้มูลส่วนบุคคลคอืขอ้มูลทีแ่สดงตวัตนของคุณ หรอืขอ้มลูทีส่ำมำรถใชย้นืยนัตวัคุณไดไ้ม่วำ่จะโดยตรงหรอืโดยออ้ม 

เรำอำจเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลของคณุเมือ่คุณใชบ้รกิำร HP Services หรอืในระหว่ำงกำรมปีฏสิมัพนัธก์บัเจำ้หนำ้ทีข่อง 
HP 

http://www8.hp.com/th/en/privacy/use-of-cookies.html
http://www8.hp.com/th/en/pdf/privacy/HP_Privacy_Matrix.pdf


ประเภทของขอ้มูลส่วนบุคคลทีเ่รำเก็บจำกคุณขึน้อยู่กบัลกัษณะกำรปฏสิมัพนัธข์องคุณกบัเรำ 

หรอืลกัษณะกำรใชบ้รกิำร HP Services และอำจจะรวมถงึขอ้มูลดงัตอ่ไปนี:้ 

 
 

ขอ้มูลเกีย่วกบัคุณทีเ่ราเก็บรวบรวม 

• ขอ้มูลตดิต่อ เรำอำจรวบรวมขอ้มูลตดิตอ่ส่วนตวัและ/หรอืทำงธรุกจิ ซึง่รวมถงึ ชือ่ นำมสกลุ 

ทีอ่ยู่ทำงไปรษณีย ์หมำยเลขโทรศพัท ์หมำยเลขโทรสำร ทีอ่ยู่อเีมล 

และขอ้มูลตดิตอ่และขอ้มูลเพือ่กำรระบุตวัตนในท ำนองเดยีวกนัอืน่ ๆ 

• ขอ้มูลการช าระเงิน เรำเก็บขอ้มูลทีจ่ ำเป็นในกำรด ำเนินกำรช ำระเงนิและป้องกนักำรฉอ้โกง ไดแ้ก ่

หมำยเลขบตัรเครดติ/เดบติ หมำยเลขรหสัรกัษำควำมปลอดภยั และขอ้มูลอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วกบักำรเรยีกเก็บเงนิ 

• ขอ้มูลบญัช ีเรำเก็บขอ้มลู อำทเิชน่ วธิกีำรซือ้หรอืสมคัรใชบ้รกิำร HP Services กำรท ำธรุกรรม 

ประวตักิำรเรยีกเก็บเงนิและกำรสนับสนุน บรกิำร HP Services ทีใ่ช ้และขอ้มูลต่ำง ๆ 

ทีเ่กีย่วกบับญัชทีีคุ่ณสรำ้งขึน้ 

• ขอ้มูลต าแหน่งทีต่ ัง้ เรำเก็บขอ้มูลระบุพกิดัละตจิดูและลองตจิดู เมือ่คุณเปิดใชบ้รกิำรทีม่กีำรใชต้ ำแหน่งทีต่ ัง้ 

หรอืตอนทีล่งทะเบยีนผลติภณัฑ ์คุณไดอ้นุญำตใหข้อ้มลูเกีย่วกบัต ำแหน่งทีต่ ัง้ไว ้

หรอืเมือ่มปีฏสิมัพนัธก์บัเว็บไซตข์องเรำ 

• ขอ้มูลประจ าตวัเพือ่ความปลอดภยั เรำเก็บรหสัผูใ้ช ้รหสัผ่ำน ค ำใบร้หสัผ่ำน 

และขอ้มูลกำรรกัษำควำมปลอดภยัอืน่ ๆ ไวเ้พือ่ใชใ้นกำรพสิูจนต์วัตนและเขำ้ถงึบญัช ีHP 

• ขอ้มูลทางประชากรศาสตร ์เรำเก็บรวบรวมหรอืขอขอ้มูลดำ้นประชำกรศำสตรบ์ำงอยำ่งจำกบุคคลภำยนอ

ก ตวัอยำ่งเชน่ ประเทศ เพศ อำย ุภำษำทีใ่ช ้และลกัษณะงำนทีส่นใจโดยทัว่ไป 

• ความพงึใจ เรำเก็บขอ้มลูเกีย่วกบัควำมพงึใจและควำมสนใจของคุณทีเ่กีย่วกบั HP Services 

(ทัง้ตอนทีค่ณุระบุขอ้มูลน้ันใหเ้รำทรำบ หรอืตอนทีเ่รำอนุมำนจำกสิง่ทีเ่รำรูเ้กีย่วกบัคุณ) 

และชอ่งทำงกำรสือ่สำรทีต่อ้งกำรรบัขอ้มูลจำกเรำ 

• ขอ้มูลในสือ่สงัคมออนไลน ์เรำอำจใหบ้รกิำรฟีเจอรส์ือ่สงัคมออนไลนท์ีช่ว่ยใหคุ้ณแบ่งปันขอ้มลูกบัคนในเ

ครอืข่ำยออนไลน ์และตดิตอ่กบัเรำในเว็บไซตส์ือ่สงัคมออนไลนต์ำ่ง ๆ เมือ่คุณใชฟี้เจอรเ์หลำ่นี ้

เรำอำจเก็บหรอืแบ่งปันขอ้มลูของคณุ ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัฟีเจอรท์ีใ่ช ้

เรำขอแนะน ำใหคุ้ณทบทวนนโยบำยควำมเป็นส่วนตวัและกำรตัง้ค่ำของเว็บไซตส์ือ่สงัคมออนไลนท์ีคุ่ณใชบ้ริ

กำร เพือ่ใหคุ้ณเขำ้ใจวำ่มขีอ้มลูใดบำ้งทีเ่ว็บไซตด์งักล่ำวจะเกบ็รวบรวม ใช ้และน ำไปแบ่งปัน 

• ขอ้มูลทางกายภาพและทางชวีภาพ เมือ่คุณใชผ้ลติภณัฑข์องเรำ 

คุณอำจตอ้งใหข้อ้มลูเกีย่วกบักำยภำพของคุณแกเ่รำ เชน่ ควำมสูงหรอืน ้ำหนัก หรอืท่ำทำงในกำรเดนิ 

ดว้ยควำมยนิยอมของคุณ ผลติภณัฑบ์ำงรำยกำรของเรำอำจรวบรวมขอ้มลูทำงชวีภำพของคุณ (เชน่ 

ลำยนิว้มอื) 

• ขอ้มูลระบุเอกลกัษณอ์ืน่ ๆ ขอ้มูลเอกลกัษณอ์ืน่ ๆ ทีเ่รำเกบ็จำกคุณ ไดแ้ก ่หมำยเลขซเีรยีลผลติภณัฑ ์

ขอ้มูลทีคุ่ณระบุไวต้อนทีต่ดิตอ่ศูนยบ์รกิำรลกูคำ้, Helpdesk หรอืชอ่งทำงชว่ยเหลอืลกูคำ้อืน่ ๆ 

ไม่วำ่จะตดิต่อดว้ยตนเอง ทำงออนไลน ์หรอืทำงโทรศพัท ์รวมทัง้ขอ้มลูทีต่อบในแบบสอบถำมหรอืกำรแข่งขนั 

หรอืขอ้มลูเพิม่เตมิทีค่ณุใหเ้รำเพือ่เอือ้อ ำนวยตอ่กำรใหบ้รกิำร HP Services และตอบขอ้ซกัถำมของคุณ 

หำกคุณขอสนิเชือ่อนุมตัดิ่วน เรำอำจขอขอ้มลูสว่นบุคคลเพิม่เตมิ เชน่ เงนิเดอืน 

หมำยเลขบตัรประจ ำตวัทีอ่อกโดยหน่วยงำนของรฐั ขอ้มูลบญัชธีนำคำร/กำรเงนิ/ และขอ้มูลอืน่ ๆ (เชน่ 

จำกหน่วยงำนรำยงำนขอ้มลูเครดติ) เพือ่ใชใ้นกำรตรวจสอบและยนืยนัควำมน่ำเชือ่ถอืทำงเครดติ 

• การเก็บรวบรวมขอ้มูลเพิม่เตมิในบรกิารบางอย่างของ HP บรกิำรบำงอย่ำงของ HP เชน่ แอปพลเิคชนั 

HP Gaming and Immersive อำจเก็บรวบรวมขอ้มลูในประเภทอืน่ ๆ เพิม่เตมิ 

เพือ่ใหส้ำมำรถใชง้ำนฟังกช์นัและคุณลกัษณะพเิศษบำงอย่ำงได ้

หำกตอ้งกำรดูขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบับรกิำรใดของ HP โดยเฉพำะ โปรดคลกิทีน่ี่ 

https://www8.hp.com/us/en/privacy/hp-services-collection-and-data-use.html


 
 

การเก็บรวบรวมขอ้มูลการใชบ้รกิาร HP SERVICES โดยอตัโนมตั ิ

• ขอ้มูลการใชผ้ลติภณัฑ ์เรำเก็บขอ้มลูกำรใชผ้ลติภณัฑ ์เชน่ จ ำนวนหนำ้ทีพ่มิพ ์โหมดกำรพมิพ ์สือ่ทีใ่ช ้

ยีห่อ้หมกึพมิพห์รอืโทนเนอร ์ประเภทไฟลท์ีพ่มิพ ์(.pdf, .jpg ฯลฯ) แอปพลเิคชนัทีใ่ชพ้มิพง์ำน (Word, Excel, 

Adobe Photoshop ฯลฯ) ขนำดไฟล ์กำรประทบัเวลำ กำรใชง้ำนและสถำนะกำรใชว้สัดุสิน้เปลอืงอืน่ ๆ 

เรำไม่สแกนหรอืเก็บเนือ้หำไฟลห์รอืขอ้มูลใด ๆ ทีอ่ำจแสดงเวลำใชแ้อปพลเิคชนั 

• ขอ้มูลอุปกรณ ์เรำเก็บรวบรวมขอ้มลูเกีย่วคอมพวิเตอร ์เครือ่งพมิพ ์และ/หรอือุปกรณต์่ำง ๆ เชน่ 

ระบบปฏบิตักิำร เฟิรม์แวร ์จ ำนวนหน่วยควำมจ ำ ภูมภิำค ภำษำ เขตเวลำ หมำยเลขรุน่ วนัทีเ่ร ิม่ใชค้ร ัง้แรก 

อำยุอุปกรณ ์วนัทีผ่ลติอุปกรณ ์เวอรช์นัเบรำวเ์ซอร ์ผูผ้ลติอุปกรณ ์พอรต์เชือ่มตอ่ สถำนะกำรรบัประกนั 

หมำยเลขประจ ำเครือ่ง (UDI) ขอ้มลูโฆษณำประจ ำตวั (Advertising Identifier) และขอ้มูลดำ้นเทคนิคอืน่ ๆ 

ทีแ่ตกต่ำงกนัไปตำมผลติภณัฑ ์

• ขอ้มูลแอปพลเิคชนั เรำเก็บรวบรวมขอ้มลูเกีย่วกบัแอปพลเิคชนั HP เชน่ ต ำแหน่งทีต่ ัง้ ภำษำ 

เวอรช์นัซอฟตแ์วร ์กำรเลอืกแบ่งปันขอ้มูล และรำยละเอยีดกำรอปัเดต 

ในกรณีทีเ่รำรวมเทคโนโลยเีขำ้กบับุคคลภำยนอก ขอ้มลูอำจมกีำรแบ่งปันกนัระหว่ำงบุคคลภำยนอกกบั HP 

และเรำจะมคี ำประกำศทีเ่หมำะสมในระดบัแอปพลเิคชนั 

• ขอ้มูลดา้นประสทิธภิาพ เรำเก็บรวบรวมขอ้มลูดำ้นประสทิธภิำพของส่วนประกอบฮำรด์แวร ์เฟิรม์แวร ์

ซอฟตแ์วร ์และแอปพลเิคชนัของอุปกรณแ์ต่ละตวั 

ตวัอย่ำงของขอ้มลูทีเ่รำเก็บรวบรวมประกอบดว้ยขอ้มูลเกีย่วกบัหน่วยควำมจ ำและประสทิธภิำพของหน่วยประ

มวลผล สภำวะแวดลอ้มและควำมลม้เหลวของระบบ กจิกรรมกำรพมิพ ์คุณลกัษณะ และกำรแจง้เตอืนทีใ่ช ้เชน่ 

ค ำเตอืน "หมกึเหลอืนอ้ย" กำรใชก้ำรด์รูปภำพ โทรสำร สแกน เว็บเซริฟ์เวอรแ์บบฝังตวั 

และขอ้มูลดำ้นเทคนิคอืน่ ๆ ทีแ่ตกต่ำงกนัไปตำมผลติภณัฑ ์

• ขอ้มูลการคน้ดูเว็บไซต ์เรำเก็บรวบรวมขอ้มลูกำรเยีย่มชมและกจิกรรมตำ่ง ๆ ทีคุ่ณท ำบนเว็บไซต ์HP 

แอปพลเิคชนั หรอืเว็บไซตท์ี ่"ด ำเนินกำรโดย" บรษิทัอืน่ในนำมของเรำ รวมไปถงึเนือ้หำ (และโฆษณำ) 

ทีคุ่ณดูและมกีำรโตต้อบ ทีอ่ยู่เว็บไซตท์ีค่ณุเขำ้ไป และพฤตกิรรมกำรใชอ้นิเทอรเ์น็ต (เชน่ หนำ้เพจทีด่ ู

ลงิกท์ีค่ลกิ หรอืรำยกำรสนิคำ้ทีเ่ลอืกซือ้) บำงสว่นของขอ้มูลนี ้จะถูกเก็บรวบรวมผ่ำนคกุกี ้เว็บบคีอน 

เว็บลงิกแ์บบฝัง และเทคโนโลยทีีค่ลำ้ยกนั หำกตอ้งกำรดูขอ้มลูเพิม่เตมิ ใหอ้่ำนที ่กำรใชคุ้กกี ้

• ขอ้มูลรวมหรอืไม่ระบุตวัตน เรำเก็บค ำตอบในแบบส ำรวจทีไ่ม่ระบุชือ่ผูต้อบ 

หรอืขอ้มลูรวมและไม่ระบุตวัตนเกีย่วกบักำรใชบ้รกิำร HP Services ในบำงกรณี 

เรำใชว้ธิแียกกำรระบุอตัลกัษณ ์(de-identification) หรอืกำรใชน้ำมสมมุต ิ(pseudonymisation) 

กบัขอ้มลูคุณเพือ่ปกป้องไมใ่หใ้ครระบุตวัตนของคุณจำกขอ้มลูทีใ่ชด้ว้ยเทคโนโลยทีีม่ไีด ้

โปรดทรำบ: เว็บเบรำวเ์ซอรบ์ำงรุน่จะมคีุณลกัษณะ “ไม่ตอ้งตดิตำม” อยูใ่นตวั ในปัจจบุนั 

ยงัไมม่วีธิกีำรมำตรฐำนอตุสำหกรรมในกำรจดักำรค ำขอ "ไมต่อ้งตดิตำม" ดงัน้ัน ณ ตอนนี ้

เว็บไซตข์องเรำจงึไม่สำมำรถตอบรบัค ำขอหรอืหวัเร ือ่ง "ไม่ตอ้งตดิตำม" จำกเบรำวเ์ซอรเ์หล่ำนีไ้ด ้

 

ขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลของบุคคลภายนอก 

เรำเก็บรวบรวมขอ้มูลจำกบุคคลภำยนอกดงัต่อไปนี ้

• นายหน้าขอ้มูล เครอืข่ายสือ่สงัคมออนไลน ์และเครอืข่ายโฆษณา ขอ้มลูทีม่อียู่ในเชงิพำณิชย ์เชน่ 

ชือ่ ทีอ่ยู่ ทีอ่ยู่อเีมล ควำมพงึใจ ควำมสนใจ และขอ้มูลดำ้นประชำกรศำสตรบ์ำงอยำ่ง 

โดยเรำอำจจะเก็บขอ้มลูส่วนบุคคล ตอนทีคุ่ณใชแ้อปพลเิคชนัของเรำดว้ยวธิเีขำ้สู่ระบบสือ่สงัคมออนไลน ์

http://www8.hp.com/th/en/privacy/use-of-cookies.html


(เชน่ เขำ้สู่ระบบแอปพลเิคชนัของเรำ โดยใชข้อ้มลูประจ ำตวัของ Facebook หรอืสือ่สงัคมออนไลนอ์ืน่ ๆ) ทัง้นี ้

รำยละเอยีดขอ้มูลทีเ่รำไดร้บัจะขึน้อยู่กบักำรตัง้คำ่ควำมเป็นสว่นตวัในบญัชสีือ่สงัคมออนไลนข์องคุณ 

• คู่คา้ของ HP หำกคุณซือ้บรกิำร HP Services จำกคู่คำ้ของ HP 

เรำอำจไดร้บัขอ้มูลบำงอย่ำงเกีย่วกบักำรซือ้บรกิำรของคณุจำกคู่คำ้รำยน้ัน 

เรำอำจไดร้บัขอ้มูลคุกกีแ้ละขอ้มูลเชงิลกึดว้ย 

• หน่วยงานป้องกนัการทุจรติหรอืหน่วยงานรายงานขอ้มูลเครดติ ขอ้มูลทีเ่ก็บรวบรวมเพือ่ป้องกนักำร

ทุจรติและเกีย่วขอ้งกบักำรพจิำรณำสนิเชือ่ 

• ลูกคา้องคก์รของ HP เจำ้หนำ้ทีท่ีม่หีนำ้ทีร่บัผดิชอบในธรุกจิหรอืองคก์รของคุณ (เชน่ เจำ้หนำ้ทีแ่ผนกไอท)ี 

อำจใหข้อ้มลูตดิต่อทำงธรุกจิกบั HP ทัง้นี ้เพือ่ใหก้ำรบรกิำร HP Services บำงอย่ำงในระดบัองคก์ร 

• ผูใ้หบ้รกิารวเิคราะหข์อ้มูล นอกจำกนี ้เรำยงัรบัขอ้มลูทีไ่มใ่ชข่อ้มูลส่วนบุคคล เชน่ 

ขอ้มูลโปรไฟล/์ประชำกรศำสตรท์ีเ่ป็นภำพรวมหรอืแยกกำรระบุอตัลกัษณ ์จำกแหล่งขอ้มลูของบรษิทัอืน่ อำท ิ

คู่คำ้บำงรำย และบรษิทัทีเ่ช ีย่วชำญในกำรใหบ้รกิำรจดัหำขอ้มูลองคก์ร ขอ้มลูกำรวเิครำะห ์และซอฟตแ์วร ์

เจำ้หนำ้ทีท่ีม่หีนำ้ทีร่บัผดิชอบในธรุกจิหรอืองคก์รของคุณ (เชน่ เจำ้หนำ้ทีแ่ผนกไอท)ี อำจใหข้อ้มูลตดิตอ่ทำงธรุกจิกบั 

HP ทัง้นี ้เพือ่ใหก้ำรบรกิำร HP Services บำงอย่ำงในระดบัองคก์ร หำกจ ำเป็น 

เรำอำจใชข้อ้มูลทีคุ่ณหรอืนำยจำ้งของคุณมอบให ้รวมทัง้ขอ้มูลทีเ่ผยแพรต่่อสำธำรณะ 

ทัง้จำกแหล่งขอ้มลูออนไลนแ์ละออฟไลน ์เพือ่ด ำเนินกำรตรวจสอบวเิครำะหส์ถำนะ (Due Diligence) 

ของบุคคลทีเ่รำตดิตอ่ธรุกจิ อนัเป็นขัน้ตอนหน่ึงตำมมำตรกำรปฏบิตัเิพือ่ต่อตำ้นกำรทุจรติของเรำ 

นอกจำกนี ้เรำยงัรบัขอ้มลูทีไ่มใ่ชข่อ้มูลส่วนบุคคล เชน่ 

ขอ้มูลโปรไฟล/์ประชำกรศำสตรท์ีเ่ป็นขอ้มูลรวมหรอืแยกกำรระบุอตัลกัษณ ์จำกแหล่งขอ้มลูของบุคคลภำยนอก อำท ิ

บรษิทัทีเ่ช ีย่วชำญในกำรใหบ้รกิำรจดัหำขอ้มลูองคก์ร ขอ้มูลกำรวเิครำะห ์และซอฟตแ์วร ์
 

หากคุณเลอืกทีจ่ะไม่ใหข้อ้มูล 

โปรดทรำบว่ำคุณไมจ่ ำเป็นตอ้งใหข้อ้มลูส่วนบุคคลทีเ่รำรอ้งขอ อย่ำงไรก็ตำม ถำ้คุณเลอืกทีจ่ะไม่ใหข้อ้มลูน้ัน 

อำจมบีำงกรณีทีเ่รำไมส่ำมำรถใหบ้รกิำร HP Services และฟีเจอรพ์เิศษบำงอย่ำงแกค่ณุได ้

หรอือำจจะตอบกลบัขอ้ซกัถำมใด ๆ ทีคุ่ณมไีดอ้ย่ำงไม่เต็มที ่

  

ควำมเป็นสว่นตวัของผูเ้ยำว ์
บรกิำรของ HP น้ันถกูออกแบบมำเพือ่ใชง้ำนโดยสำธำรณชนทั่วไป HP 

จะไม่ท ำกำรเก็บรวบรวมขอ้มูลจำกผูเ้ยำวโ์ดยเจตนำ ตำมทีก่ฎหมำยทอ้งถิน่ก ำหนดไว ้

โดยปรำศจำกควำมยนิยอมของบดิำ-มำรดำหรอืผูป้กครอง หรอืหำกไม่เชน่น้ัน 

ตอ้งไดร้บักำรอนุญำตจำกกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้ง 

  

เรำเก็บรกัษำและดแูลขอ้มูลของคณุใหป้ลอดภยัไดอ้ย่ำงไร 
 

เรำวำงมำตรกำรดำ้นบรหิำรจดักำร เทคนิค 

และกำยภำพทีเ่หมำะสมตำมควรเพือ่คุม้ครองขอ้มลูทีเ่รำเก็บรวบรวมและประมวลผลไว ้อนัเป็นกำรป้องกนักำรสูญหำย 

กำรเขำ้ถงึ กำรใช ้หรอืกำรเปิดเผยโดยไม่ไดร้บัอนุญำต และเพือ่ใหแ้น่ใจว่ำมกีำรใชข้อ้มูลของคณุอย่ำงเหมำะสม HP 

เก็บรกัษำขอ้มลูไวต้ำมทีก่ฎหมำยก ำหนดหรอือนุญำต 

และหำกยงัคงใชข้อ้มูลน้ันเพือ่วตัถุประสงคท์ำงธรุกจิทีช่อบดว้ยกฎหมำย 



เรำใชเ้ทคโนโลยแีละกระบวนกำรรกัษำควำมปลอดภยัหลำกหลำยรูปแบบเพิม่ขึน้ในกำรรวบรวม โอน 

หรอืเก็บบนัทกึขอ้มูลส ำคญั เชน่ ขอ้มลูทำงกำรเงนิ ทัง้นี ้เพือ่ป้องกนัไม่ใหผู้ท้ีไ่ม่ไดร้บัอนุญำตเขำ้ถงึ ใช ้

หรอืเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของคณุได ้เรำปกป้องขอ้มูลควำมลบัส ำคญั (เชน่ หมำยเลขบตัรเครดติหรอืรหสัผ่ำน) 

ในระหว่ำงส่งผ่ำนขอ้มูลทำงอนิเทอรเ์น็ตโดยใชก้ำรเขำ้รหสัลบั เชน่ กำรใชโ้พรโทคอลเวอรช์นัทีใ่หม่กว่ำเขำ้รหสัขอ้มูล 
Transport Layer Security (“TLS”) 

และเรำยงัสมคัรใชบ้รกิำรกำรจดักำรกำรทุจรติ ซึง่เป็นสว่นหน่ึงของขัน้ตอนกำรช ำระเงนิแบบเรยีลไทม ์

บรกิำรนีช้ว่ยยกระดบักำรรกัษำควำมปลอดภยัของเรำในกำรป้องกนักำรฉอ้โกงบตัรเครดติและคุม้ครองขอ้มลูทำงกำรเงิ

นของคุณตำมมำตรฐำนอุตสำหกรรม 

เรำเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลของคณุไวน้ำนเท่ำทีจ่ ำเป็นเพือ่ใหบ้รกิำรของ HP 

แกคุ่ณเพือ่วตัถุประสงคท์ำงธรุกจิทีถู่กตอ้งตำมกฎหมำยเชน่กำรตดัสนิใจทำงธรุกจิทีข่บัเคลือ่นดว้ยขอ้มลูกำรปฏบิตัติำ

มขอ้ผูกพนัทำงกฎหมำยของเรำและกำรแกไ้ขขอ้พพิำท ระยะเวลำกำรเก็บรกัษำส ำหรบับนัทกึธรุกจิของ HP 

จะแตกต่ำงกนัไปขึน้อยู่กบัชนิดของเรกคอรด์และถูกควบคมุโดยนโยบำยกำรเก็บรกัษำระเบยีนของ HP 

บนัทกึขอ้มูลทำงธรุกจิ รวมถงึบนัทกึขอ้มูลทีเ่กีย่วกบักำรท ำธรุกรรมของลกูคำ้และผูค้ำ้ 

จะไดร้บักำรดูแลรกัษำในระหวำ่งทีม่กีำรใชง้ำนอยู่ และนำนเท่ำทีก่ฎหมำยทอ้งถิน่ก ำหนด 

หลงัจำกสิน้สุดวนัหมดอำยุของระยะเวลำกำรจดัเก็บ บนัทกึขอ้มูลอเิล็กทรอนิกสจ์ะถกูลบออกอย่ำงถำวร 

เพือ่ใหม้ั่นใจว่ำจะไมส่ำมำรถกูค้นืได ้

และบนัทกึขอ้มูลบนแผ่นเอกสำรจะถูกท ำลำยดว้ยวธิกีำรทีจ่ะไม่สำมำรถน ำกลบัมำท ำส ำเนำไดอ้กี (เชน่ 

เขำ้เครือ่งย่อยเอกสำร) 

หำกคุณรอ้งขอเรำจะลบหรอืปิดบงัขอ้มลูส่วนบุคคลของคุณเพือ่ใหไ้ม่ระบุตวัตนของคุณเวน้แต่เรำไดร้บัอนุญำตตำมกฎ

หมำยหรอืจ ำเป็นในกำรรกัษำขอ้มลูสว่นบุคคลบำงอยำ่ง 

  

กำรแบ่งปันขอ้มูลของเรำ 
เรำจะเปิดเผยขอ้มูลสว่นบุคคลของคุณในกรณีต่อไปนีเ้ท่ำน้ัน เฉพำะเมือ่มขีอ้ผูกพนัตำมสญัญำทีเ่หมำะสม: 

การแบ่งปันขอ้มูลกบับรษิทัของ HP 

เรำอำจโอนขอ้มลูสว่นบุคคลของคณุใหก้บัหน่วยงำน HP อืน่ ๆ ในสหรฐัอเมรกิำและทั่วโลก 

ตำมวตัถุประสงคท์ีร่ะบุไวใ้นค ำชีแ้จงสทิธสิ่วนบุคคล หน่วยงำน HP 

ผูกพนัตำมสญัญำทีจ่ะตอ้งปฏบิตัติำมขอ้ก ำหนดดำ้นควำมเป็นส่วนตวัของเรำ 

เพือ่ใหม้ั่นใจว่ำขอ้มลูสว่นบุคคลของคุณจะปลอดภยั และในฐำนะที ่HP 

เขำ้ยอมรบัแนวปฏบิตัติำมกรอบของ กฎเกณฑก์ำรคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลขำ้มพรมแดนเอเปค (APEC Cross 

Border Privacy Rules), กฎเกณฑก์ำรใหค้วำมคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลภำยในองคก์ร (Binding Corporate 

Rules) และโปรแกรมกำรคุม้ครองควำมเป็นส่วนตวั (Privacy Shield) นอกจำกนี ้เรำยงัจดัอบรมใหพ้นักงำน HP 

ของเรำทรำบถงึแนวปฏบิตัดิำ้นควำมเป็นส่วนตวัเป็นประจ ำทุกปี ซึง่เป็นส่วนหน่ึงของกำรฝึกอบรมที ่HP 

ในเรือ่งควำมถูกตอ้งสมบูรณท์ีบ่งัคบัตำมกฎหมำย 

ในกรณีทีไ่ม่ไดใ้ชโ้ปรแกรมกำรคุม้ครองสทิธคิวำมเป็นสว่นตวัระหว่ำงประเทศทีร่ะบุไวข้ำ้งตน้ 

ในกรณีทีค่ณุตกลงยอมรบัค ำชีแ้จงสทิธสิ่วนบุคคลของ HP เมือ่ลงทะเบยีนผลติภณัฑห์รอืบรกิำร กำรสรำ้งบญัช ี

หรอืใหข้อ้มลูสว่นบุคคลกบัเรำ ถอืวำ่คุณยนิยอมใหเ้รำโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณไปยงัเครอืข่ำยหน่วยงำน HP 

ทั่วโลก 

 

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


การแบ่งปันกบัผูใ้หบ้รกิารและคู่คา้ 

เรำว่ำจำ้งผูใ้หบ้รกิำรหรอืคู่คำ้ในกำรจดักำรหรอืสนับสนุนกำรด ำเนินธรุกจิบำงอย่ำงในนำมของเรำ 

ซึง่อำจเป็นผูใ้หบ้รกิำรหรอืคู่คำ้ทีอ่ยู่ในสหรฐัอเมรกิำหรอืประเทศอืน่ ๆ ทั่วโลก และอำจใหบ้รกิำร เชน่ 

บรกิำรประมวลผลบตัรเครดติและจดักำรกำรฉอ้โกง บรกิำรสนับสนุนลูกคำ้ กำรแสวงหำกำรขำยในนำมของเรำ 

กำรเตมิเต็มค ำสัง่ซ ือ้ กำรจดัสง่สนิคำ้ กำรเลอืกเนือ้หำใหเ้หมำะกบัผูใ้ช ้กจิกรรมกำรโฆษณำและกำรตลำด (ไดแ้ก ่

กำรโฆษณำดจิทิลัตำมควำมสนใจเฉพำะบุคคล) บรกิำรไอท ีผูใ้หบ้รกิำรอเีมล กำรโฮสตข์อ้มูล Live-help กำรทวงหนี ้

และกำรจดักำรหรอืสนับสนุนเว็บไซต ์HP 

ผูใ้หบ้รกิำรและคู่คำ้ของเรำมพีนัธะตำมสญัญำทีจ่ะตอ้งคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลทีไ่ดร้บัจำกเรำ 

และไมส่ำมำรถน ำขอ้มลูส่วนบุคคลนีไ้ปใชเ้พือ่วตัถุประสงคอ์ืน่ทีน่อกเหนือไปจำกกำรใหบ้รกิำรตำมที ่HP 

การแบ่งปันขอ้มูลอืน่ ๆ กบับรษิทัโฆษณา 

เรำยงัอำจโอนขอ้มูลเกีย่วกบัคณุใหก้บัพนัธมติรดำ้นกำรโฆษณำ (รวมถงึเครอืข่ำยโฆษณำ บรษิทัทีใ่หบ้รกิำรโฆษณำ 

และผูใ้หบ้รกิำรรำยอืน่ทีพ่วกเขำอำจใชข้อ้มลู) เพือ่ทีท่ำงผูใ้หบ้รกิำรจะไดท้รำบว่ำคุณใชอุ้ปกรณใ์ด 

และน ำเสนอเนือ้หำและโฆษณำทีต่รงกบัควำมสนใจของคุณ เชน่ ขอ้มลูเกีย่วกบัชือ่ ทีอ่ยู่ทำงไปรษณีย ์อเีมล 

รหสัอุปกรณ ์หรอืค่ำเอกลกัษณอ์ืน่ในรูปแบบทีเ่ขำ้รหสั 

ผูใ้หบ้รกิำรสำมำรถประมวลผลขอ้มูลในรูปแบบทีแ่ยกกำรระบุอตัลกัษณห์รอืรูปแบบแฮชได ้

ผูใ้หบ้รกิำรอำจเก็บรวบรวมขอ้มูลอืน่ ๆ จำกคณุ เชน่ ทีอ่ยู่ IP และขอ้มูลเกีย่วกบัเบรำวเ์ซอรห์รอืระบบปฏบิตักิำร 

และอำจรวมขอ้มูลเกีย่วกบัคุณเขำ้กบัขอ้มูลจำกบรษิทัอืน่ทีเ่รำเขำ้รว่มในกำรแบ่งปันขอ้มูล. 

หำกตอ้งกำรดูขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดอ่ำน กำรใชคุ้กกี.้ 

การแบ่งปันขอ้มูลกบับุคคลภายนอก 

เรำยงัสำมำรถใหข้อ้มูลส่วนบุคคลของคุณกบัหน่วยงำนต่อไปนี ้(i) หน่วยงำนอำ้งองิสนิเชือ่และป้องกนักำรทุจรติ (ii) 

หน่วยงำนทวงหนี ้(ส ำหรบัรำยทีม่หีนีช้ ำระคำ้ง) หรอื (iii) บรษิทัประกนั หำกคุณซือ้กรมธรรมป์ระกนัภยัผ่ำนเรำ (เชน่ 

Care Packs) หำกคณุเลอืกทีจ่ะใหข้อ้มูลส่วนบุคคลกบับรษิทัอืน่ ๆ 

ขอ้มูลของคณุจะถกูด ำเนินกำรตำมนโยบำยควำมเป็นสว่นตวัของบรษิทัเหล่ำน้ัน 

ซึง่อำจแตกต่ำงจำกนโยบำยและหลกัปฏบิตัขิอง HP 

การด าเนินการปรบัโครงสรา้งองคก์ร 

HP อำจตดัสนิใจซือ้ ขำย ควบรวม หรอืปรบัโครงสรำ้งธรุกจิ ดว้ยเหตุผลดำ้นกลยุทธห์รอืเหตุผลทำงธรุกจิอืน่ ๆ 

หำกเกดิเหตุกำรณเ์ชน่นีข้ึน้ เรำอำจเปิดเผยหรอืโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณใหก้บัผูซ้ ือ้จรงิหรอืทีค่ำดหวงั 

หรอืรบัขอ้มูลส่วนบุคคลจำกผูข้ำย หลกัปฏบิตัขิองเรำคอืหำวธิคีุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลทีเ่หมำะสม 

เมือ่มกีำรปรบัโครงสรำ้งองคก์รเกดิขึน้ 

การปฏบิตัติามกฎหมาย 

เรำยงัอำจแบ่งปันขอ้มลูส่วนบุคคลของคุณใหก้บัผูอ้ืน่ หำกเรำเชือ่โดยสจุรติใจว่ำเรำมขีอ้ผูกพนัต่อไปนี ้(i) 

ใหข้อ้มลูตำมค ำขอทีไ่ดร้บัมอบอ ำนำจแกห่น่วยงำนบงัคบัใชก้ฎหมำย หน่วยงำนก ำกบัดูแล ศำล 

และหน่วยงำนภำครฐัอืน่ ๆ รวมถงึกระท ำตำมขอ้ก ำหนดกำรรกัษำควำมปลอดภยัแหง่ชำต ิ

หรอืขอ้ก ำหนดกำรบงัคบัใชก้ฎหมำย (ii) ปฏบิตัติำมกฎหมำย กฎระเบยีบ หมำยเรยีก หรอืค ำสัง่ศำล (iii) 

สอบสวนและชว่ยป้องกนัภยัคุกคำมควำมปลอดภยั กำรหลอกลวง หรอืกำรกอ่เหตุมุ่งรำ้ยหรอือำชญำกรรมอืน่ ๆ (iv) 

บงัคบัใช/้ปกป้องสทิธแิละทรพัยส์นิของ HP หรอืบรษิทัย่อย หรอื (v) ปกป้องสทิธหิรอืควำมปลอดภยัส่วนบุคคลของ HP 

พนักงำน และบุคคลภำยนอกเมือ่ใชท้รพัยส์นิของ HP หรอือยู่ในอำคำรสถำนทีข่อง HP 

หำกไดร้บัอนุญำตและเป็นไปตำมขอ้ก ำหนดของกฎหมำยทีบ่งัคบัใช ้

เรำไม่ไดแ้ละจะไม่ขำยขอ้มลูสว่นบุคคลใหก้บับุคคลทีส่ำม 

เรำอนุญำตใหบุ้คคลทีส่ำมเก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบุคคลทีอ่ธบิำยไวข้ำ้งตน้ผ่ำนทำงบรกิำรของเรำและแบ่งปันขอ้มูลส่วน

https://www8.hp.com/th/en/privacy/use-of-cookies.html


บุคคลกบับุคคลทีส่ำมเพือ่วตัถปุระสงคท์ำงธรุกจิตำมทีอ่ธบิำยไวใ้นค ำชีแ้จงสทิธิส์่วนบุคคลนีร้วมถงึแตไ่มจ่ ำกดัเพยีงกำ

รใหโ้ฆษณำในบรกิำรของเรำและทีอ่ืน่ๆตำมกจิกรรมออนไลนข์องผูใ้ชใ้นชว่งเวลำและในเว็บไซต ์

ค ำชีแ้จงสทิธสิว่นบุคคลนีไ้ม่ครอบคลมุแนวทำงปฏบิตัเิกีย่วกบัขอ้มูลของบุคคลทีส่ำมเหล่ำนี ้

ดูว่ำเรำแบ่งปันขอ้มูลของคณุกบัใครและอย่ำงไรไดจ้ำกกำรอำ้งองิแบบเขำ้ใจงำ่ยที ่เมตรกิซก์ำรเก็บรวบรวมและใชข้อ้มู

ล 

วธิใีชเ้คร ือ่งมอืกำรเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยอตัโนมตัขิองเรำ 
เรำใชแ้ละอนุญำตใหบ้รษิทัอืน่ใชคุ้กกี ้กำรจบัพฤตกิรรมกำรใชอ้นิเทอรเ์น็ต พกิเซล เว็บบคีอน 

แบบฟอรม์กำรเก็บรวบรวมบนเว็บ และเทคโนโลยอีืน่ๆ ทีค่ลำ้ยคลงึ (เรยีกโดยรวมว่ำ 

“เครือ่งมอืกำรเก็บรวบรวมขอ้มลูโดยอตัโนมตั”ิ) กบับรกิำร HP Services 

เรำท ำเชน่นีเ้พือ่ใหเ้ขำ้ใจถงึรูปแบบกำรใชบ้รกิำร HP Services ของคุณ ยกระดบัประสบกำรณก์ำรใชง้ำนของผูใ้ช ้

และเปิดใชง้ำนฟีเจอรแ์ละเนือ้หำเฉพำะบุคคล ท ำกำรโฆษณำและกำรตลำดใหไ้ดป้ระโยชนส์งูสุด 

และเอือ้ใหบ้รษิทัโฆษณำภำยนอกสำมำรถชว่ยเรำลงโฆษณำออนไลนต์ำมควำมสนใจของคณุได ้

เครือ่งมอืการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยอตัโนมตัแิบบออนไลน 

มือ่คณุเยีย่มชมเว็บไซตข์อง HP เว็บไซตอ์ำจเก็บหรอืเรยีกขอ้มูลบนเบรำวเ์ซอรข์องคณุ 

โดยสว่นใหญ่แลว้อยู่ในรูปของคุกกีซ้ ึง่เป็นไฟลข์อ้ควำมทีม่ขีอ้มลูจ ำนวนนอ้ย ขอ้มลูนีอ้ำจเกีย่วขอ้งกบัคุณ 

กำรก ำหนดลกัษณะของคุณหรอือุปกรณข์องคุณ 

และโดยสว่นใหญ่แลว้ใชเ้พือ่ท ำใหเ้ว็บไซตท์ ำงำนไดต้ำมทีค่ณุคำดหวงั ขอ้มลูนีม้กัไม่ระบุตวัตนของคุณโดยตรง 

แต่ท ำใหคุ้ณไดร้บัประสบกำรณก์ำรท่องเว็บทีเ่หมำะกบัคุณมำกยิง่ขึน้ 

HP ใชเ้ครือ่งมอืกำรเก็บรวบรวมขอ้มลูโดยอตัโนมตัเิน่ืองจำกสำเหตุตอ่ไปนี ้

• เครือ่งมอืทีจ่ าเป็นอย่างยิง่: เครือ่งมอืเหลำ่นีม้คีวำมจ ำเป็นส ำหรบักำรท ำงำนของเว็บไซต ์

และไมส่ำมำรถปิดกำรท ำงำนได ้หำกไม่มเีครือ่งมอืเหลำ่นี ้

เว็บไซตห์รอืบรกิำรทีคุ่ณรอ้งขอจะไม่สำมำรถใหบ้รกิำรไดเ้น่ืองจำกเรำไมส่ำมำรถเปิดใชง้ำนเนือ้หำทีเ่หมำะสม

ตำมชนิดของอุปกรณท์ีคุ่ณใชไ้ด ้

• เครือ่งมอืดา้นประสทิธภิาพและการวเิคราะห:์ เครือ่งมอืเหล่ำนีจ้ะเก็บรวบรวมขอ้มลูทำงสถติ ิ

แบบไม่ระบุตวัตน และเป็นแบบรวมเพือ่ให ้HP สำมำรถวดั เพิม่ประสทิธภิำพ และปรบัปรุงเนือ้หำ คุณภำพ 

และประสทิธภิำพของเว็บไซตไ์ด ้
 

เรำใชเ้ครือ่งมอืกำรเก็บรวบรวมขอ้มลูโดยอตัโนมตัขิองตนเองและ/หรอืบุคคลภำยนอก 

เพือ่ตดิตำมดูวำ่คุณใชเ้ว็บไซตแ์ละบรกิำรในลกัษณะใด เพือ่เพิม่ประสทิธภิำพและพฒันำเว็บไซตแ์ละบรกิำร 

ใหต้รงตำมควำมพอใจของลกูคำ้และผูใ้ชเ้ว็บไซต ์ตวัอยำ่งเชน่ 

อำจมกีำรใชเ้ครือ่งมอืกำรเก็บรวบรวมขอ้มลูโดยอตัโนมตัเิพือ่: ทดสอบกำรออกแบบต่ำง ๆ 

และคงรูปลกัษณแ์ละควำมรูส้กึในกำรใชง้ำนใหเ้หมอืนกนัทุกเว็บไซต ์

ตดิตำมและแสดงกำรวเิครำะหแ์นวโนม้กำรใชง้ำนเว็บไซตแ์ละตดิตอ่สือ่สำรของผูใ้ช ้

ตดิตำมขอ้ผดิพลำดและวดัประสทิธผิลในกำรรณรงคส์ง่เสรมิกำรตลำด เรำใช ้Adobe Analytics และ Google 

Analytics ทีด่ ำเนินกำรโดย Google Inc. ซึง่เป็นหน่ึงในเครือ่งมอืตดิตำมกจิกรรมกำรใชง้ำนเว็บไซต ์
 

ขอ้มูลทีร่วบรวมไดจ้ะถูกน ำไปวเิครำะหใ์นภำพรวมเพือ่แสดงแนวโนม้และรูปแบบกำรใชง้ำน 

ซึง่จะน ำไปใชใ้นกำรวเิครำะหเ์ชงิธรุกจิ ปรบัปรุงเว็บไซต/์แพลตฟอรม์ และใชเ้ป็นตวัวดัประสทิธภิำพ นอกจำกนี ้

เรำยงัอำจอนุญำตใหคู้่คำ้ทำงธรุกจิของเรำใชเ้ครือ่งมอืกำรเกบ็รวบรวมขอ้มลูโดยอตัโนมตัหิรอืผลกำรวเิครำะหข์องเรำ 

ประเภทของขอ้มูลทีเ่รำเก็บรวบรวม ไดแ้ก ่จ ำนวนผูเ้ขำ้ชมเว็บไซต ์จ ำนวนลกูคำ้ทีเ่ขำ้สู่ระบบ เวลำทีเ่ขำ้เยีย่มชม 

http://www8.hp.com/th/en/pdf/privacy/HP_Privacy_Matrix.pdf
http://www8.hp.com/th/en/pdf/privacy/HP_Privacy_Matrix.pdf
http://www.google.com/policies/privacy/partners
http://www.google.com/policies/privacy/partners


ระยะเวลำในกำรใชง้ำน บรกิำรและเว็บไซตส์ว่นใดทีใ่ชง้ำน ซึง่โดยปกตจิะไมใ่ชเ้พือ่ยนืยนัตวัตนรำยบุคคล 

และเรำอำจรบัขอ้มลูทีค่ลำ้ยคลงึกนันีเ้กีย่วกบัผูเ้ยีย่มชมเว็บไซตค์ู่คำ้ของเรำ 

• เครือ่งมอืการตลาดในระดบับุคคล: เครือ่งมอืเหล่ำนีจ้ะชว่ยใหเ้รำจดจ ำรูปแบบกำรเลอืกของคุณในเว็บไซต ์

ของเรำ (เชน่ ภำษำทีคุ่ณใช ้หรอืภูมภิำคทีคุ่ณอยู่) และน ำเสนอฟีเจอรท์ีเ่ฉพำะเจำะจง 

ตรงกบัควำมตอ้งกำรมำกขึน้ นอกจำกนี ้ยงัสำมำรถใชเ้ครือ่งมอืเหล่ำนีจ้ดจ ำกำรเปลีย่นแปลงขนำดขอ้ควำม 

ฟอนต ์และเว็บเพจส่วนอืน่ ๆ ทีคุ่ณสำมำรถปรบัแต่งได ้ทัง้ยงัใชเ้พือ่น ำเสนอบรกิำรทีคุ่ณรอ้งขอ เชน่ ดูวดิโีอ 

หรอืแสดงควำมคดิเห็นบนบล็อก ขอ้มลูทีเ่ก็บไวจ้ะเป็นแบบไม่ระบุตวัตน 

และไมส่ำมำรถตดิตำมกำรใชง้ำนอนิเทอรเ์น็ตในเว็บไซตอ์ืน่ ๆ ได ้
 

เรำยงัใชเ้ครือ่งมอืกำรเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยอตัโนมตัเิพือ่เปลีย่นลกัษณะกำรใชง้ำนหรอืรูปลกัษณข์องเว็บไซ

ต ์เพือ่น ำเสนอประสบกำรณก์ำรใชง้ำนทีต่อบโจทยค์วำมตอ้งกำรของผูใ้ช ้

โดยใชข้อ้มูลทีอ่นุมำนจำกพฤตกิรรมกำรใชง้ำนบนเว็บไซตข์องเรำ หรอืขอ้มลูทีเ่รำทรำบอยู่แลว้ 

เน่ืองจำกคุณเป็นลกูคำ้ลงทะเบยีน เป็นตน้ 

โดยเรำสำมำรถใชเ้ครือ่งมอืเหล่ำนีป้รบัเปลีย่นรูปแบบบรกิำรทีคุ่ณไดร้บัจำกเรำ หรอืเนือ้หำ รูปลกัษณ ์

และควำมรูส้กึในกำรใชง้ำน ในคร ัง้ต่อ ๆ ไปทีใ่ชเ้ว็บไซต ์เชน่ 

ถำ้คุณปรบัแต่งเว็บเพจหรอืลงทะเบยีนผลติภณัฑห์รอืบรกิำร 

เครือ่งมอืกำรเก็บรวบรวมขอ้มลูโดยอตัโนมตัจิะชว่ยใชเ้ซริฟ์เวอรเ์ว็บเพจของเรำเรยีกคนืขอ้มูลเฉพำะของคุณ

ได ้ในคร ัง้ต่อไปทีคุ่ณเขำ้ใชเ้ว็บไซตข์องเรำ ระบบจะสำมำรถเรยีกขอ้มูลทีคุ่ณเคยใหไ้วไ้ด ้

คุณจงึสำมำรถใชง้ำนฟีเจอรต์ำ่ง ๆ ในเว็บไซตไ์ดอ้ยำ่งสะดวกง่ำยดำย 

หำกคุณใชอุ้ปกรณห์รอืคอมพวิเตอรม์ำกกวำ่หน่ึงเครือ่งเป็นประจ ำ 

เรำสำมำรถเชือ่มโยงเครือ่งมอืกำรเก็บรวบรวมขอ้มลูโดยอตัโนมตัเิขำ้ดว้ยกนัได ้

คุณจงึยงัสำมำรถใชง้ำนอนิเทอรเ์น็ตแบบเฉพำะบุคคลไดต้ำมเดมิ 

เรำยงัสำมำรถเลอืกแสดงขอ้มลูเฉพำะใหก้บัคุณ ตำมสิง่ทีเ่รำรูเ้กีย่วกบัคุณ ชว่ยใหคุ้ณคน้ดสูิง่ตำ่ง ๆ 

ไดโ้ดยไม่เสยีเวลำ ดว้ยกำรใชเ้ครือ่งมอืกำรเก็บรวบรวมขอ้มลูโดยอตัโนมตัเิชน่นีเ้อง 

ผูใ้ชจ้งึไดร้บัประสบกำรณก์ำรใชง้ำนเว็บไซตท์ีต่อบโจทยต์รงควำมตอ้งกำรของผูใ้ชท้ีส่ดุ 

• เครือ่งมอืก าหนดเป้าหมาย: เครือ่งมอืเหล่ำนีก้ ำหนดโดย HP และบุคคลภำยนอก (เชน่ 

คู่คำ้ดำ้นกำรคำ้ปลกีหรอืพนัธมติรกำรโฆษณำ) 

และใชเ้พือ่สรำ้งโปรไฟลส์ ำหรบัส่งโฆษณำทีต่รงเป้ำหมำยทัง้ในและนอกเว็บไซตข์อง HP 

ทีต่รงตำมควำมตอ้งกำรและเป็นประโยชนต์อ่คุณยิง่ขึน้ 

เครือ่งมอืเหล่ำนีอ้ำจสะทอ้นถงึขอ้มูลเชงิประชำกรศำสตรท์ีแ่ยกกำรระบุอตัลกัษณ ์หรอืขอ้มูลอืน่ ๆ 

ทีเ่ช ือ่มโยงกบัขอ้มูลทีค่ณุไดส้ง่ใหเ้รำโดยสมคัรใจ (เชน่ ทีอ่ยู่อเีมลของคณุ) 
 

นอกจำกนีย้งัชว่ยใหเ้รำสำมำรถรวบรวมขอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้งกบัเว็บไซต ์HP 

และหนำ้เพจทีคุ่ณเยีย่มชมและกจิกรรมของคุณในเว็บไซตข์อง HP ตวัอย่ำงเชน่ 

หำกคุณเยีย่มชมหนำ้ผลติภณัฑใ์ดหนำ้หน่ึงของเรำผ่ำนกำรใชคุ้กกี ้

เรำอำจก ำหนดเป้ำหมำยใหม่ใหคุ้ณทั่วทัง้ไซตข์องคู่คำ้ดว้ยขอ้เสนอพเิศษและกำรสง่เสรมิกำรขำยในชว่งระยะเ

วลำหน่ึง 
 

ดูขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัคู่คำ้ทีแ่สดงโฆษณำตำมควำมสนใจไดท้ีเ่ว็บไซตต์อ่ไปนี:้ 
 

• 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/ 
• https://www.adobe.com/privacy/marketing-cloud.html 

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/
https://www.adobe.com/privacy/marketing-cloud.html


 

โปรดทรำบว่ำเว็บไซตด์ำ้นบนเป็นเพยีงตวัอยำ่งบำงส่วน และเรำอำจมกีำรอปัเดตขอ้มูลเป็นระยะ 
 

หำกคุณเป็นผูใ้ชท้ีล่งทะเบยีน ขอ้มูลทีเ่ก็บรวบรวมจำกเว็บไซตข์องเรำจะเป็นแบบระบุตวัตน 

และเรำอำจน ำขอ้มลูนีแ้ละขอ้มลูอืน่ ๆ ทีเ่รำรูห้รอือนุมำนไดว้ำ่เป็นขอ้มลูเกีย่วกบัคุณไปใช ้

ซึง่รวมถงึควำมพงึพอใจของคณุทีม่ตีอ่เนือ้หำ บรกิำร โฆษณำ และขอ้เสนอทีเ่ลอืกสรรเพือ่คณุโดยเฉพำะ 

เครือ่งมอืกำรเก็บรวบรวมขอ้มลูโดยอตัโนมตัทิีจ่ ำเป็นอย่ำงยิง่หรอืทีใ่ชส้ ำหรบัประสทิธภิำพและกำรวเิครำะห ์

หรอืกำรเลอืกเนือ้หำใหเ้หมำะกบัผูใ้ชม้กี ำหนดจะหมดอำยุหลงัจำก 364 วนั 

เครือ่งมอืกำรเก็บรวบรวมขอ้มลูโดยอตัโนมตัทิีใ่ชส้ ำหรบักำรก ำหนดเป้ำหมำยจะหมดอำยุหลงัจำก 90 วนั 

นับจำกกำรเยีย่มชมคร ัง้ลำ่สดุของคุณ 

เมือ่คุณแบ่งปันขอ้มูลโดยใชปุ่้มแชรข์องสือ่สงัคมออนไลนใ์นเว็บไซตข์อง HP 

เครอืข่ำยสงัคมออนไลนจ์ะบนัทกึว่ำคุณไดด้ ำเนินกำรนีแ้ลว้ 

ระบบอำจจะเชือ่มโยงขอ้มูลนีก้บักจิกรรมกำรโฆษณำ/กจิกรรมทีเ่ป็นเป้ำหมำย 

ประเภทของเครือ่งมอืทีบุ่คคลภำยนอกเหล่ำนีใ้ชแ้ละวธิกีำรน ำขอ้มูลทีไ่ดไ้ปใช ้

จะอยู่ภำยใตน้โยบำยควำมเป็นส่วนตวัของบรษิทัเหล่ำน้ัน 

เครือ่งมอืการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยอตัโนมตัอิืน่ ๆ 

คุณอำจใชง้ำนเครือ่งมอืกำรเก็บรวบรวมขอ้มลูโดยอตัโนมตั ิเชน่ เว็บบคีอน โดยปกตจิะเป็นภำพกรำฟิกโปรง่ใส 

(ควำมละเอยีดมกัอยู่ที ่1 พกิเซล x 1 พกิเซล) 

เพือ่เก็บขอ้มูลเกีย่วกบักำรปฏสิมัพนัธข์องคุณกบัอเีมลหรอืกำรตดิต่อสือ่สำรอืน่ ๆ 

เว็บบคีอนสำมำรถฝังอยู่ในกำรสมคัรสมำชกิรบัข่ำวสำรหรอืข่ำวสำรทำงกำรตลำดของ HP 

ไดเ้พือ่ทีเ่รำจะไดท้รำบว่ำผูร้บัเปิดอ่ำนหรอืท ำตำมขอ้ควำมน้ันหรอืยงั 

และเพือ่ใหท้รำบว่ำเครือ่งมอืส่งจดหมำยของเรำท ำงำนถูกตอ้งหรอืไม ่

กำรสือ่สำรของ HP 
คุณสำมำรถตดัสนิใจหรอืเปลีย่นแปลงเกีย่วกบักำรสมคัรเป็นสมำชกิ หรอืกำรรบักำรสือ่สำรทัว่ไปจำก HP 

ไดท้ีจ่ดุรวบรวมขอ้มลู หรอืใชว้ธิอีืน่ซ ึง่จะอธบิำยไวใ้นหวัขอ้ถดัไป ทัง้นี ้

คุณไม่สำมำรถเลอืกหรอืเปลีย่นแปลงกำรรบัข่ำวสำรได ้

หำกกำรสือ่สำรน้ันมวีตัถุประสงคห์ลกัเพือ่กำรบรหิำรจดักำรกำรด ำเนินกำรค ำสัง่ซ ือ้ใหเ้สรจ็สมบูรณ ์สญัญำ 

กำรสนับสนุน ค ำเตอืนเกีย่วกบัควำมปลอดภยัของผลติภณัฑ ์กำรอปัเดตไดรเวอร ์

หรอืค ำประกำศเกีย่วกบักำรด ำเนินกำรจดักำรอืน่ ๆ ทีไ่ม่ไดม้วีตัถุประสงคห์ลกัเพือ่กำรสง่เสรมิกำรตลำด 

การตลาดและข่าวสารส าหรบัสมาชกิ 

ข่ำวสำรดำ้นกำรตลำดของ HP เป็นกำรแจง้ขอ้มูลเกีย่วกบัผลติภณัฑ ์บรกิำร และ/หรอืกำรสนับสนุน 

และคุณสำมำรถเลอืกวธิรีบัข่ำวสำรเหล่ำนี ้เชน่ ทำงไปรษณีย ์อเีมล โทรศพัท ์โทรสำร อุปกรณพ์กพำ 

ข่ำวสำรดำ้นกำรตลำดอำจรวมถงึขอ้มูลเกีย่วกบัผลติภณัฑห์รอืบรกิำรใหม่ ขอ้เสนอพเิศษ เนือ้หำเฉพำะบุคคล 

โฆษณำตำมกลุม่เป้ำหมำย หรอืค ำเชญิใหเ้ขำ้รว่มกำรวจิยัตลำดหรอืกำรตรวจสอบกำรปฏบิตัติำมระเบยีบ 

ข่ำวสำรส ำหรบัสมำชกิ ไดแ้ก ่จดหมำยข่ำวทำงอเีมล กำรอปัเดตซอฟตแ์วร ์เป็นตน้ 

ซึง่อำจเป็นขอ้มูลทีคุ่ณแจง้ควำมจ ำนงวำ่ตอ้งกำรรบั หรอืยนิยอมทีจ่ะรบัขอ้มลูน้ัน 

คุณสำมำรถเลอืกไม่รบัข่ำวสำรทั่วไปได ้โดยท ำตำมวธิกีำรตอ่ไปนี ้

• เลอืก “Opt out” (เลอืกไม่รบั) หรอืลงิก ์“Unsubscribe” (ยกเลกิกำรสมคัร) ในอเีมล 

หรอืท ำตำมขัน้ตอนทีอ่ธบิำยไวใ้นอเีมลข่ำวสำรส ำหรบัสมำชกิแต่ละฉบบั 



• วธิยีกเลกิกำรสมคัรรบัขอ้ควำมทีส่่งไปยงัโทรศพัทม์อืถอื ใหต้อบกลบัขอ้ควำมน้ัน โดยพมิพค์ ำว่ำ “STOP” 

หรอื “END” 

และคุณยงัสำมำรถปิดใชง้ำนเครือ่งมอืกำรเก็บรวบรวมขอ้มลูโดยอตัโนมตั ิเชน่ 

เว็บบคีอนในขอ้ควำมอเีมลโดยไม่ดำวนโ์หลดรูปภำพทีอ่ยู่ในขอ้ควำมทีไ่ดร้บัจำก HP (คณุสมบตันีิจ้ะแตกต่ำงกนัไป 

ขึน้อยู่กบัซอฟตแ์วรอ์เีมลทีใ่ชใ้นคอมพวิเตอรส์่วนบุคคลของคณุ) อย่ำงไรก็ตำม 

วธินีีอ้ำจไมไ่ดช้ว่ยปิดกำรใชง้ำนกำรเก็บรวบรวมขอ้มลูในขอ้ควำมอเีมลเสมอไป ทัง้นี ้

ขึน้อยู่กบัประสทิธภิำพของซอฟตแ์วรอ์เีมลทีใ่ช ้หำกตอ้งกำรทรำบขอ้มูลเพิม่เตมิ 

โปรดอ่ำนขอ้มูลทีไ่ดจ้ำกผูใ้หบ้รกิำรหรอืแนบมำกบัซอฟตแ์วรอ์เีมล 

คุกกีแ้ละตวัเลอืกโฆษณา 

HP ชว่ยใหคุ้ณสำมำรถเลอืกตวัเลอืกเกีย่วกบักำรตัง้คำ่ของคกุกี ้และเครือ่งมอืกำรเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยอตัโนมตัอิืน่ ๆ 

ไดผ่้ำนศนูยก์ำรก ำหนดลกัษณะคุกกีข้องเรำ คุณสำมำรถดูขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบักำรใชง้ำนเครือ่งมอืเหลำ่นีข้องเรำ 

ไดจ้ำกใน ค ำชีแ้จงเกีย่วกบั คุกกีแ้ละตวัเลอืกโฆษณำของเรำ. คุณสำมำรถปรบัเปลีย่นกำรก ำหนดลกัษณะของคุณได ้

โดยไปทีศ่นูยก์ำรก ำหนดลกัษณะคุกกีข้องเรำ. 

กำรตัง้คำ่คุกกี ้ 

กำรใชส้ทิธิข์องคณุและกำรตดิตอ่เรำ 
คุณมสีทิธิท์ีจ่ะขอส ำเนำขอ้มลูส่วนบุคคลใด ๆ ทีคุ่ณไดใ้หไ้วก้บัเรำหรอืเรำเก็บรกัษำไว ้

และมสีทิธิข์อค ำอธบิำยเกีย่วกบักำรประมวลผลขอ้มลูได ้นอกจำกนี ้คุณยงัมสีทิธิเ์พกิถอนควำมยนิยอมทีเ่คยใหไ้ว ้

หรอืขอแกไ้ข เปลีย่นแปลง จ ำกดักำรใช ้ไม่ระบุตวัตน หรอืลบขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณได ้

และมสีทิธิข์อขอ้มลูส่วนบุคคลทีคุ่ณใหไ้วด้ว้ยควำมยนิยอมของคณุหรอืเกีย่วขอ้งกบัสญัญำในรูปแบบทีส่ำมำรถอ่ำนได ้

ดว้ยเครือ่ง และขอใหเ้รำถำ่ยโอนขอ้มลูนีไ้ปยงัตวัควบคุมขอ้มลูอืน่ 

คุณยงัมสีทิธิค์ดัคำ้นกำรประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลของคณุในบำงกรณี 

โดยเฉพำะอย่ำงยิง่เมือ่เรำใชข้อ้มลูของคุณเพือ่กำรตลำดแบบตรงหรอืเพือ่สรำ้งโปรไฟลท์ำงกำรตลำด 

โปรดดูที ่ฝ่ำยกำรสือ่สำรของ 

HP เพือ่ใหค้ ำแนะน ำแกค่ณุในกำรใชส้ทิธิท์ีเ่กีย่วเน่ืองกบักจิกำรดำ้นกำรตลำดและกำรสือ่สำรกบัระบบสมคัรสมำชกิ 

นอกจำกกำรควบคุมดูแลควำมเป็นส่วนตวัโดยองิตำมค ำชีแ้จงสทิธสิว่นบุคคลแลว้ 

คุณยงัสำมำรถควบคมุดูแลกำรรวบรวมขอ้มูลของอุปกรณค์ณุไดอ้กีดว้ย แต่ในบำงกรณี กำรใชข้อ้มูลโดยผลติภณัฑ ์

(ทีไ่ม่เกีย่วกบัเนือ้หำของไฟล)์ ซึง่จะถูกรวบรวมและประมวลผลเพือ่ใหคุ้ณใชบ้รกิำรทีจ่ ำเป็นของ HP ได ้เชน่ 

กำรสัง่พมิพร์ะยะไกล, Instant Ink และบรกิำรผ่ำนทำงเว็บอืน่ ๆ 

คุณสำมำรถควบคมุกำรรวบรวมขอ้มลูอุปกรณไ์ดด้ว้ยตนเองผ่ำนกำรตัง้คำ่และกำรปรบัแต่งค่ำอุปกรณต์ำมควำมพงึพอ

ใจของคุณ HP 

ไมอ่ยู่ในสถำนะทีส่ำมำรถปรบัเปลีย่นกำรตัง้คำ่กำรรวบรวมขอ้มูลของคุณหำกปรำศจำกควำมรว่มมอืจำกคุณ 

กำรใชง้ำนผลติภณัฑจ์ ำเพำะน้ัน ๆ เป็นสิง่จ ำเป็นต่อกำรใหบ้รกิำรของ HP 

และกำรยุตกิระบวนกำรรวบรวมขอ้มลูอำจส่งผลตอ่ควำมพรอ้มหรอืสมรรถภำพในกำรใชง้ำนของบรกิำรน้ัน ๆ 

ขอ้มูลทีร่วบรวมไวเ้พือ่เตมิเต็มสมรรถภำพกำรใชง้ำนฟังกช์ ัน่น้ัน ๆ 

จะไม่ถกูน ำมำประมวลผลในกำรตลำดทำงตรงแตอ่ย่ำงใด 

หำกคุณตอ้งกำรควำมชว่ยเหลอืในกำรตัง้ค่ำกำรรวบรวมขอ้มลูของคุณ โปรดตดิตอ่ศูนยบ์รกิำรลูกคำ้ HP 

 

ในบำงกรณี อำจมกีำรจ ำกดัสทิธิเ์หล่ำนี ้ตวัอย่ำงเชน่ 

หำกกำรด ำเนินกำรตำมค ำขอของคุณเป็นกำรเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลเกีย่วกบับุคคลอืน่ 

http://www8.hp.com/th/en/privacy/use-of-cookies.html


หรอืหำกคุณขอใหเ้รำลบขอ้มลูทีก่ฎหมำยก ำหนดใหเ้ก็บรกัษำไวห้รอืจ ำเป็นตอ้งเก็บรกัษำไวเ้น่ืองจำกมสี่วนไดส้ว่นเสยี

ตำมกฎหมำย 

เรำจะไม่เลอืกปฏบิตัติอ่คุณส ำหรบักำรใชส้ทิธแิละกำรตดัสนิใจของคุณแมว้ำ่ฟังกช์นักำรท ำงำนและคุณลกัษณะบำงอย่

ำงทีม่อียู่บนบรกิำรของ HP อำจเปลีย่นแปลงหรอืไม่พรอ้มใชง้ำนส ำหรบัคุณอกีตอ่ไป 

ควำมแตกต่ำงใดๆในบรกิำรจะเกีย่วขอ้งกบัค่ำทีร่ะบุ 

เพือ่ใชส้ทิธิข์องคุณ หรอืหำกคณุมคี ำถำมหรอืปัญหำใด ๆ เกีย่วกบัค ำชีแ้จงสทิธสิ่วนบุคคล 

กำรเก็บรวบรวมของเรำและกำรใชข้อ้มูลของคุณ หรอืสงสยัวำ่มกีำรละเมดิกฎหมำยควำมเป็นส่วนตวัของทอ้งถิน่ 

โปรดส่งอเีมลถงึ ผูบ้รหิำรระดบัสูงดำ้นกำรคุม้ครองขอ้มลูและควำมเป็นส่วนตวัของ 

HP หรอืเขยีนจดหมำยถงึเรำตำมทีอ่ยู่ดำ้นล่ำง 

 
EU 
HP France SAS 
Global Legal Affairs 
14 rue de la Verrerie 
CS 40012 – 92197 
Meudon cedex 
France 

 

MEXICO 
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. 

 

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

กำรสือ่สำรทัง้หมดจะไดร้บักำรปฏบิตัเิป็นควำมลบั 

เมือ่ไดร้บักำรสือ่สำรของคุณตวัแทนของเรำจะตดิต่อคุณภำยในเวลำทีเ่หมำะสมเพือ่ตอบค ำถำมหรอืขอ้กงัวลของคณุ 

ในบำงกรณีเรำอำจขอขอ้มูลเพิม่เตมิเพือ่ยนืยนัตวัตนของคณุ 

ส ำหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบักระบวนกำรตรวจสอบ คลกิทีน่ี่ เรำมุ่งมั่นทีจ่ะใหแ้น่ใจว่ำควำมกงัวลของคุณไดร้บักำรแกไ้

ขในลกัษณะทีเ่หมำะสม 

หำกเรำไมส่ำมำรถแกไ้ขปัญหำของคณุได ้

คุณมสีทิธทิีจ่ะตดิต่อหน่วยงำนควบคุมดูแลควำมปลอดภยัของขอ้มลูในประเทศทีคุ่ณอำศยัหรอืท ำงำน 

หรอืสถำนทีค่ณุพจิำรณำวำ่มกีำรละเมดิกฎกำรคุม้ครองขอ้มลูหรอืขอกำรเยยีวยำจำกศำล หำกมคี ำถำม ปัญหำ 

หรอืขอ้รอ้งเรยีนใด ๆ 

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

ำ (EU-US Privacy Shield), APEC, CBPRs หรอืกำรประยุกตใ์ช ้BCRs ของ HP 

โปรดอ่ำนเกีย่วกบั กำรถ่ำยโอนขอ้มลูระหว่ำงประเทศ  ของเรำ 

 กำรเปลีย่นแปลงค ำชีแ้จงสทิธสิว่นบุคคล 
หำกเรำมกีำรแกไ้ขค ำชีแ้จงสทิธสิ่วนบุคคล เรำจะโพสตค์ ำชีแ้จงฉบบัแกไ้ขไวท้ีน่ี่ พรอ้มวนัทีท่ ำกำรแกไ้ข 

หำกมกีำรเปลีย่นแปลงสำระส ำคญัในค ำชีแ้จงสทิธสิ่วนบุคคล 

อนัส่งผลใหต้อ้งปรบัเปลีย่นหลกัปฏบิตัดิำ้นควำมเป็นส่วนตวั เรำอำจแจง้ใหคุ้ณทรำบทำงชอ่งทำงกำรสือ่สำรอืน่ ๆ เชน่ 

ส่งอเีมล หรอืโพสตค์ ำประกำศบนเว็บไซตอ์งคก์รของเรำและ/หรอืหนำ้เพจสือ่สงัคมออนไลน ์

กอ่นทีก่ำรเปลีย่นแปลงน้ันจะม ี

วนัทีล่งประกาศ: เดอืน กรกฎำคม พ.ค. 2020. 

ไฟลเ์ก็บถำวรค ำชีแ้จงสทิธสิ่วนบุคคลเวอรช์นักอ่นหนำ้ 

 

https://www8.hp.com/us/en/privacy/archive-privacy-statements.html

