
 

1 

 

แกไ้ขคร ัง้ลา่สดุ: 30 ตลุาคม 2563 
 

 
 
เราเป็นใครและประกาศฉบบันีเ้ก ีย่วขอ้งกบัคณุอยา่งไร 
เพนแทรใ์หค้วามสําคัญกบัความเป็นสว่นตัวของคณุ ประกาศฉบับนีอ้ธบิายถงึขอ้มลูสว่นบคุคลเกีย่วกบัคณุที่
เพนแทรอ์าจเก็บรวบรวม  

• ผา่นทางเว็บไซตท์ีเ่ราดําเนนิการและเป็นเว็บไซตท์ีค่ณุเขา้มาอา่นประกาศเรือ่งความเป็นสว่นตัว 

ฉบับนี้ (“เว็บไซต”์) 
• ผา่นทางซอฟตแ์วรแ์อปพลเิคชนัทีเ่ราใหบ้รกิารเพือ่ใชง้านบนหรอืดว้ยคอมพวิเตอรห์รอือปุกรณ์

เคลือ่นที ่(“แอป”) 
• ผา่นทางอปุกรณ์ใดๆ ของเราทีเ่ชือ่มตอ่หรอืสามารถเชือ่มตอ่กบัอนิเทอรเ์น็ตในทกุสิง่ (Internet of 

Things; IoT) ได ้(“อปุกรณ์ IoT” ของเรา) รวมถงึผลติภณัฑโ์ซลชูนัเกีย่วกบัน้ําทีเ่ชือ่มตอ่กบั
อนิเทอรเ์น็ต  

• ผา่นทางเพจและแอปโซเชยีลมเีดยีทีเ่ราควบคมุ รวมทัง้เป็นเพจและแอปโซเชยีลทีค่ณุเขา้มาอา่น
ประกาศเรือ่งความเป็นสว่นตัวฉบบันี้ (เรยีกรวมกนัวา่ “เพจโซเชยีลมเีดยี” ของเรา) 

• ผา่นทางขอ้ความอเีมลในรปูแบบ HTML ทีเ่ราสง่ใหก้บัคณุ ซึง่เชือ่มโยงมาสูป่ระกาศเรือ่งความเป็น
สว่นตัวฉบับนี้ และ 

• ผา่นการปฏสิมัพันธอ์ืน่ๆ ระหวา่งคณุกบัเราไมว่า่จะเป็นแบบออนไลนห์รอืออฟไลน ์เชน่ การฝึกอบรม
บนเว็บไซตห์รอืกจิกรรมแบบพบปะกนั  

เรากลา่วถงึเว็บไซต,์ แอป, อปุกรณ์ IoT, เพจโซเชยีลมเีดยี, อเีมล และกจิกรรมแบบออนไลนห์รอืออฟไลนอ์ืน่ๆ  
รวมกนัทัง้หมดโดยใชคํ้าวา่ “บรกิาร”  

เพือ่จดุประสงคข์องประกาศฉบับนี้ คําวา่ "เพนแทร"์ หมายถงึ บรษัิท เพนแทร ์จํากดั (มหาชน) และ 

บรษัิทในเครอืซึง่เชือ่มโยงกบัประกาศหรอืใหป้ระกาศเรือ่งความเป็นสว่นตัวฉบบันีแ้กค่ณุ โปรดทราบวา่
บรษัิทในเครอืของเราบางแหง่อาจโพสตป์ระกาศเรือ่งความเป็นสว่นตัวแยกตา่งหากบนเว็บไซตข์องตน และ
บรษัิทเหลา่นัน้จะยดึตามประกาศเรือ่งความเป็นสว่นตัวทีต่นโพสตม์ากกวา่ประกาศฉบับนี้ 

เราเป็นใครและประกาศฉบบันีเ้ก ีย่วขอ้งกบัคณุอยา่งไร 
ทีเ่พนแทร ์เราเชือ่มั่นวา่ความไวใ้จคอืรากฐานของทกุความสมัพันธ ์ประกาศฉบบันี้อธบิายถงึขอ้มลู 

สว่นบคุคลเกีย่วกบัคณุทีเ่พนแทรอ์าจเก็บรวบรวมผา่นทางเว็บไซต ์แอปพลเิคชนัหรอืดว้ยวธิอีืน่ๆ รวมทัง้
อธบิายวา่เราอาจใชแ้ละเปิดเผยขอ้มลูทีว่า่นีอ้ยา่งไรบา้ง ตลอดไปจนถงึขอ้มลูอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งซึง่คณุ
ควรทีจ่ะตอ้งรับทราบ 

หากตอ้งการเรยีนรูเ้พิม่เตมิ ใหค้ลกิทีห่ัวขอ้ของแตล่ะสว่นดา้นลา่ง  
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วธิกีารทีเ่ราเก็บรวบรวมและเก็บรกัษาขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุ 
"ขอ้มลูสว่นบคุคล" คอืขอ้มลูทีร่ะบถุงึตัวตนของคณุในฐานะบคุคล หรอืขอ้มลูทีม่คีวามเกีย่วขอ้งกบับคุคลที่
สามารถระบตุัวตนได ้เมือ่เพนแทรเ์ก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุ เราตัง้ใจทีจ่ะเก็บรวบรวมขอ้มลูที่
เกีย่วขอ้งกบั เหมาะควรกบั และไมม่ากเกนิกวา่จดุประสงคข์องการเก็บรวบรวมขอ้มลูดังกลา่ว 
 

● วธิกีารทีเ่ราอาจเก็บรวบรวมขอ้มลูเกีย่วกบัคณุมดีังตอ่ไปนี้ 
o เราอาจเก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลจากแหลง่ตา่งๆ มากมายหลากหลาย เชน่ โทรศัพท ์

เว็บไซตข์องเรา การสนทนาผา่นวดิโีอออนไลน ์แอปพลเิคชนัออนไลนห์รอืบนมอืถอืหรอื
บรกิารของเรา ตัวแทนโอนยา้ยหรอืโฆษณาออนไลนข์องเรา 

▪  ผา่นทางบรกิาร: ยกตัวอยา่งเชน่ เราอาจเก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลระหวา่ง
เริม่ตน้หรอืดําเนนิความสมัพันธท์างธรุกจิ ระหวา่งกจิกรรม การฝึกอบรมหรอื 

งานแสดงสนิคา้ เมือ่คณุสมัครรับจดหมายขา่วหรอืรอ้งขอสิง่พมิพ ์สรา้งบญัช ีสง่คนื
หรอืเปลีย่นสนิคา้ เปิดใชง้านบตัรของขวัญ ทําแบบสํารวจ ลงทะเบยีนเพือ่เขา้รว่ม
กจิกรรมของเพนแทรห์รอืรับบรกิารออนไลน ์ตดิตอ่เราเพือ่ขอขอ้มลูเพิม่เตมิ ตดิตัง้
และใชง้านอปุกรณ์ IoT หรอืแอปของเรา หรอืเยีย่มชมเว็บไซตข์องเรากอ่นทีจ่ะ 

เขา้สูร่ะบบหรอืขณะเขา้สูร่ะบบแพลตฟอรม์โซเชยีลมเีดยี  

▪  จากแหลง่อืน่ๆ: เรายังอาจเก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลจากแหลง่ทีเ่ป็นสาธารณะ
หรอืผูใ้หบ้รกิารขอ้มลูจากภายนอกดว้ย ยกตัวอยา่งเชน่ ฝ่ายทรัพยากรมนุษยอ์าจใช ้
ประโยชนจ์าก LinkedIn หรอืแพลตฟอรม์โซเชยีลมเีดยีอืน่ๆ เพือ่คน้หาผูส้มัครงาน 
เมือ่คณุเขา้สูเ่ว็บไซตโ์ซเชยีลมเีดยีเหลา่นัน้ แตล่ะแพลตฟอรม์จะมนีโยบายของ
ตนเองเกีย่วกบัวธิกีารประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุ หากมขีอ้กงัวลใจหรอื
คําถามใดๆ เกีย่วกบัการทีแ่พลตฟอรม์เหลา่นัน้ใชข้อ้มลูสว่นบคุคลของคณุ ก็ควร
อา่นนโยบายความเป็นสว่นตัวของแพลตฟอรม์ดังกลา่วกอ่นใชง้าน เรายังอาจ
ทํางานควบคูก่บัคูค่า้ทางการตลาดรว่มเพือ่คน้หาผูม้โีอกาสเป็นลกูคา้ ทํางานควบคู่
กบัตัวแทนโอนยา้ยเพือ่ประสานงานดา้นการปฏสิมัพันธก์บัผูถ้อืหุน้ของเรา หรอื
ทํางานควบคูก่บับคุคลภายนอกรายอืน่ๆ เพือ่ใหบ้รกิารแกพ่นักงานของเพนแทร ์ 
 

● ประเภทของขอ้มลูสว่นบคุคลเกีย่วกบัคณุทีเ่ราเก็บรวบรวมประกอบไปดว้ย 
o ขอ้มลูการตดิตอ่ เชน่ ชือ่ ตําแหน่ง หมายเลขโทรศัพท ์ทีอ่ยูสํ่าหรับตดิตอ่ทางไปรษณียแ์ละ

ทีอ่ยูอ่เีมล 
o ขอ้มลูการตดิตอ่ทีค่ณุสง่เขา้มา เชน่ คําสัง่ซือ้ คําถาม รปูภาพ/วดิโีอ และคําตชิม 
o ขอ้มลูดา้นประชากรศาสตร ์เชน่ ภาษา อาย ุและเพศ 

วธิกีารทีเ่ราเก็บรวบรวมและเก็บรกัษาขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุ 
เมือ่เพนแทรเ์ก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุ เราตัง้ใจทีจ่ะเก็บรวบรวมขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบั  
เหมาะควรกบั และไมม่ากเกนิกวา่จดุประสงคข์องการเก็บรวบรวมขอ้มลูดังกลา่ว เราอาจเก็บรวบรวม 
สรา้งและตดิตามขอ้มลูสว่นบคุคลเกีย่วกบัคณุจากแหลง่ตา่งๆ มากมายหลากหลาย ทัง้จากคณุโดยตรง 
จากเทคโนโลยเีชน่คกุกีแ้ละจากบคุคลภายนอก ขอ้มลูประเภททีว่า่นีอ้าจรวมถงึขอ้มลูการตดิตอ่ 
ขอ้มลูการสือ่สารและการชาํระเงนิ หรอืขอ้มลูดา้นการตลาด เป็นตน้ เราจะเก็บขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุ
ไวต้ามระยะเวลาทีจํ่าเป็นตอ่การดําเนนิการตามจดุประสงคท์ีไ่ดอ้ธบิายไวใ้นประกาศเรือ่งความเป็น
สว่นตัวฉบับนี้ เวน้แตก่ฎหมายจะอนุญาตใหเ้ก็บขอ้มลูเป็นระยะเวลานานกวา่นัน้ 
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o ตัวเลอืกดา้นการตลาด เชน่ การสมัครรับจดหมายขา่วทางอเีมล และตัวเลอืกเกีย่วกบัความถี ่
o ขอ้มลูการชาํระเงนิ เชน่ รายละเอยีดบตัรเครดติและขอ้มลูบญัช ี
o “ขอ้มลูของอปุกรณ”์ ตามทีร่ะบไุวใ้นขอ้กําหนดในการใชบ้รกิารแอปมอืถอืของเรา เมือ่คณุ

ตดิตัง้และใชง้านอปุกรณ์ IoT หรอืแอปของเรา 

▪  ยกตัวอยา่งเชน่ แอปของเราอาจมฟีีเจอรท์ีช่ว่ยใหค้ณุสามารถเชือ่มตอ่แอปเขา้กบั
กลอ้งประจําทีซ่ ึง่คณุไดต้ดิตัง้ไวบ้รเิวณพืน้ทีก่อ่สรา้งสระ คณุจงึสามารถดภูาพถา่ย
หรอืเนือ้หาวดิโีอทีเ่ก็บภาพผา่นกลอ้งเหลา่นัน้ (เชน่ การสตรมีสดหรอืวดิโีอแบบ
หน่วงเวลา) ไดผ้า่นทางแอป 

o ขอ้มลูประจําตัวผูใ้ช ้เมือ่คณุลงทะเบยีนเพือ่ใชบ้รกิาร 
 

เราจําเป็นตอ้งเก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลเพือ่ใหบ้รกิารตามทีร่อ้งขอแกค่ณุ เราอาจไมส่ามารถ
ใหบ้รกิารแกค่ณุได ้หากคณุไมใ่หข้อ้มลูทีเ่รารอ้งขอ หากคณุเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

กบับคุคลอืน่กบัเราหรอืกบัผูใ้หบ้รกิารของเรา ซึง่เป็นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบับรกิารนัน้ คณุรับรองวา่คณุมี
อํานาจในการเปิดเผยขอ้มลูดังกลา่วและใหอ้นุญาตเราใชข้อ้มลูดังกลา่วตามประกาศเรือ่งความเป็น
สว่นตัวฉบับนี้ 
 

● เราจะเก็บรักษาขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุเป็นระยะเวลาทีส่อดคลอ้งกบัจดุประสงคใ์นการเก็บรวบรวม
และลักษณะของขอ้มลูดังกลา่ว เราจะเก็บขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุไวต้ามระยะเวลาทีจํ่าเป็นตอ่การ
ดําเนนิการตามจดุประสงคท์ีไ่ดอ้ธบิายไวใ้นประกาศเรือ่งความเป็นสว่นตัวฉบบันี้ เวน้แตก่ฎหมายจะ
อนุญาตหรอืกําหนดใหเ้ก็บรักษาขอ้มลูเป็นระยะเวลานานกวา่นัน้ เกณฑห์ลักทีเ่ราใชเ้พือ่กําหนด
ระยะเวลาในการเก็บรักษาขอ้มลูรวมไปถงึ 

o ระยะเวลาทีค่ณุมกีารดําเนนิกจิกรรมในบญัชขีองคณุหรอืระยะเวลาทีค่ณุมคีวามสมัพันธก์บั
เพนแทร ์

o เมือ่เราเริม่ทําความรูจั้กคณุในฐานะผูม้โีอกาสเป็นลกูคา้หรอืคูค่า้ทางธรุกจิ 
o เมือ่เราตอ้งปฏบิตัติามคําสัง่ศาล กฎหมาย หรอืกระบวนการทางกฎหมาย 
o เมือ่เราตอ้งปฏบิตัติามขอ้กําหนดดา้นกฎหมายและแนวทางดา้นวชิาชพี เชน่ จดุประสงค ์

ดา้นภาษีและการตรวจสอบ ขอ้มลูในแงม่มุของสขุภาพและความปลอดภัย หรอืเกีย่วขอ้งกบั
กฏเกณฑข์องอายคุวาม การดําเนนิคดหีรอืการบงัคับการสบืสวนสอบสวน  

 
 

 
วธิกีารทีเ่ราใช ข้อ้มลูสว่นบคุคลของคณุ 
เพนแทรอ์าจใชข้อ้มลูสว่นบคุคลของคณุเพือ่ใหบ้รกิารแกค่ณุ ปรับปรงุบรกิารของเรา และดําเนนิการตาม
จดุประสงคท์ีค่ณุใหข้อ้มลูสว่นบคุคลกบัเรา ตลอดจนเพือ่จดุประสงคท์างธรุกจิอืน่ๆ ทีช่อบดว้ยกฎหมาย 
 ซึง่รวมถงึ  

วธิกีารทีเ่ราใช ข้อ้มลูสว่นบคุคลของคณุ 
เพนแทรอ์าจใชข้อ้มลูสว่นบคุคลของคณุเพือ่ใหบ้รกิารแกค่ณุ ปรับปรงุบรกิารของเรา หรอืดําเนนิการ
ตามจดุประสงคท์ีค่ณุใหข้อ้มลูสว่นบคุคลกบัเรา เชน่ เพือ่ดําเนนิธรุกรรม ตดิตอ่สือ่สารกบัคณุ และ
ดําเนนิธรุกจิของเรา เพนแทรอ์าศัยหลักพืน้ฐานทางกฎหมายหลายขอ้เพือ่ใชข้อ้มลูสว่นบคุคลของคณุ
ตามสถานการณ์ตา่งๆ เชน่ ความยนิยอมของคณุหรอืประโยชนท์ีช่อบดว้ยกฎหมายของเพนแทร ์ 
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● เพือ่ใหค้ณุใชฟั้งกช์นัการทํางานตา่งๆ ของบรกิาร และดําเนนิการตามคําขอของคณุ 
o ดําเนนิธรุกรรมทีค่ณุรอ้งขอ เชน่ การประมวลผลคําสัง่ซือ้ การลงทะเบยีนผลติภัณฑท์ีซ่ือ้ 

การจัดการขอ้เรยีกรอ้งใชส้ทิธิก์ารรับประกนั และการใหบ้รกิารสําหรับลกูคา้ทีเ่กีย่วขอ้ง 
o ตดิตอ่สือ่สารกบัคณุเกีย่วกบับญัชขีองคณุและสนิคา้ทีค่ณุซือ้ ตอบขอ้สอบถามและ

ดําเนนิการตามคําขอของคณุ 
o สง่ขอ้มลูดา้นการบรหิารใหก้บัคณุ เชน่ การเปลีย่นแปลงขอ้กําหนด เงือ่นไขและนโยบาย

ของเรา 
o ใหบ้รกิารเกีย่วกบัผลติภัณฑท์ีค่ณุซือ้และสง่ขอ้มลูเกีย่วกบัฟังกช์นัการทํางานของ

ผลติภัณฑท์ีค่ณุรอ้งขอ 
 
เราจะมสีว่นรว่มในกจิกรรมเหลา่นีเ้พือ่บรหิารความสมัพันธต์ามสญัญาทีเ่ราทํากบัคณุและ/หรอื
เพือ่ปฏบิตัติามภาระผกูพันทางกฎหมาย 

 

● ใหข้อ้มลูและ/หรอืเอกสารดา้นการตลาดอืน่ๆ แกค่ณุ  
o แจง้ขอ้มลูเกีย่วกบัผลติภัณฑแ์ละบรกิารจากเพนแทรท์ีค่ณุอาจสนใจ  
o สง่แบบสํารวจเกีย่วกบัการใชง้านผลติภัณฑแ์ละบรกิารของเพนแทรใ์หค้ณุ 
o อํานวยความสะดวกสําหรับฟังกช์นัการแชรท์างโซเชยีลมเีดยีทีค่ณุเลอืกใช ้ยกตัวอยา่งเชน่ 

บรกิารของเรามฟีีเจอรต์า่งๆ ของโซเชยีลมเีดยี เชน่ ปุ่ ม “ถกูใจ” และวดิเจ็ตบน Facebook, 
วดิเจ็ต “แชรส์ ิง่นี”้ หรอืมนิโิปรแกรมโตต้อบทีทํ่างานอยูบ่นบรกิารของเรา 
 

เราจะมสีว่นรว่มในกจิกรรมเหลา่นีต้ามทีค่ณุใหค้วามยนิยอมหรอืประโยชนท์ีช่อบดว้ยกฎหมาย
ของเรา 

 

● วเิคราะหข์อ้มลูสว่นบคุคลเพือ่ทํารายงานทางธรุกจิและใหบ้รกิารแบบเฉพาะตัว 
o วเิคราะหห์รอืคาดการณ์ความชอบของผูใ้ชเ้พือ่จัดเตรยีมรายงานสรปุแนวโนม้ภาพรวม

เกีย่วกบัวธิใีชง้านเนือ้หาดจิทิัลของเราเพือ่นําขอ้มลูไปใชใ้นการปรับปรงุบรกิาร  
o เขา้ใจถงึความสนใจและความชอบของคณุใหม้ากยิง่ขึน้ เพือ่ทีเ่ราจะสามารถปรับแตง่ 

ความเฉพาะตัวของการปฏสิมัพันธร์ะหวา่งเรากบัคณุ และมอบขอ้มลูและ/หรอืขอ้เสนอที่
ออกแบบมาใหต้รงกบัความสนใจของคณุ 

o เขา้ใจถงึความชอบของคณุใหม้ากยิง่ขึน้ เพือ่ทีเ่ราจะสามารถสง่มอบเนือ้หาทีเ่ราเชือ่วา่มี
ความเกีย่วขอ้งและน่าสนใจสําหรับคณุไปใหค้ณุผา่นบรกิาร 

 
เราจะมอบบรกิารแบบเฉพาะตัวบนพืน้ฐานของประโยชนท์ีช่อบดว้ยกฎหมายของเรา  
และเป็นไปตามความยนิยอมของคณุภายใตข้อบเขตสงูสดุทีก่ฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกําหนด  

 

● บรรลจุดุประสงคท์างธรุกจิของเรา 
o ดําเนนิธรุกจิและบรหิารความเสีย่งของเรา รวมถงึการปกป้องสทิธิแ์ละทรัพยส์นิของเพนแทร์

และผูอ้ืน่  
o ปฏบิตัติามขอ้กําหนดทางกฎหมายและนโยบายภายใน เชน่ นโยบายการตรวจสอบและ 

การรักษาความปลอดภัย 
o พัฒนาผลติภณัฑแ์ละบรกิารใหม่ๆ  
o ปรับปรงุ เสรมิสรา้งหรอืปรับแตง่ผลติภัณฑแ์ละบรกิาร รวมถงึกจิกรรมและการฝึกอบรมของเรา 
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o คน้หาแนวโนม้การใชง้าน ยกตัวอยา่งเชน่ การทําความเขา้ใจวา่ผูใ้ชใ้หค้วามสนใจกบัสว่นใด
ในบรกิารของเรามากทีส่ดุ 

o ระบถุงึประสทิธผิลของแคมเปญสง่เสรมิการขายของเรา เพือ่ทีเ่ราจะสามารถปรับแคมเปญ
ใหต้อบโจทยแ์ละตรงกบัความสนใจของผูใ้ช ้
 

เรามสีว่นรว่มในกจิกรรมเหลา่นีเ้พือ่บรหิารความสมัพันธต์ามสญัญาทีเ่ราทํากบัคณุ เพือ่ปฏบิตั ิ
ตามภาระผกูพันทางกฎหมาย และ/หรอืเนือ่งจากมปีระโยชนท์ีช่อบดว้ยกฎหมายของเราอยู ่

 
• ชว่ยใหค้ณุไดเ้ขา้รว่มการชงิโชค การแขง่ขนัหรอืใชโ้ปรโมชัน่อืน่ๆ 

o เราอาจเสนอโอกาสในการเขา้รว่มการชงิโชค การแขง่ขนัหรอืการใชโ้ปรโมชัน่อืน่ๆ ใหก้บัคณุ 
o โปรโมชัน่ตามทีไ่ดก้ลา่วถงึนีบ้างสว่นมกีฏเกณฑเ์พิม่เตมิ โดยระบขุอ้มลูเกีย่วกบัวธิกีารที ่

เราจะใชแ้ละเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุ 
 

เราใชข้อ้มลูนีเ้พือ่บรหิารความสมัพันธต์ามสญัญาทีเ่ราทํากบัคณุ  
 

• รวมและ/หรอืปรับขอ้มลูสว่นบคุคลใหใ้ชร้ะบตุัวตนไมไ่ด ้
o เราอาจรวมและ/หรอืปรับขอ้มลูสว่นบคุคลใหใ้ชร้ะบตุัวตนไมไ่ด ้เพือ่ใหข้อ้มลูดังกลา่ว 

ไมเ่ขา้ขา่ยวา่เป็นขอ้มลูสว่นบคุคลอกีตอ่ไป เราดําเนนิการเชน่นีเ้พือ่สรา้งขอ้มลูอืน่ๆ ทีจ่ะ
นําไปใช ้โดยเราอาจใชห้รอืเปิดเผยขอ้มลูดังกลา่วเพือ่จดุประสงคใ์ดก็ได ้เพราะใชร้ะบุ
ตัวตนของคณุหรอืบคุคลอืน่ไมไ่ดอ้กีตอ่ไป 

 
 

 

วธิกีารทีเ่ราแชรข์อ้มลูสว่นบคุคลของคณุ 
เพนแทรอ์าจแบง่ปันขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุกบันติบิคุคล แบรนด ์หน่วยงาน และบรษัิทยอ่ยอืน่ๆ ของเพนแทร ์

เพือ่ใหบ้รกิารแกค่ณุ รวมถงึเพือ่ดําเนนิกจิกรรมทีร่ะบไุวใ้นประกาศเรือ่งความเป็นสว่นตัวฉบบันี้ และเรายังอาจ
แชรข์อ้มลูสว่นบคุคลของคณุกบับคุคลภายนอกทีผ่า่นการคัดสรรมาตามทีอ่ธบิายไวด้า้นลา่ง  

วธิกีารทีเ่ราแชรข์อ้มลูสว่นบคุคลของคณุ 
เพนแทรอ์าจแชรข์อ้มลูสว่นบคุคลของคณุกบันติบิคุคล แบรนด ์หน่วยงาน และบรษัิทยอ่ยอืน่ๆ ของ
เพนแทร ์เพนแทรอ์าจแชรข์อ้มลูสว่นบคุคลของคณุเพือ่ใหบ้คุคลภายนอกประมวลผลในนามของเรา 
โดยดําเนนิการภายใตค้วามยนิยอมของคณุหรอืตามทีก่ฎหมายอนุญาตหรอืกําหนด ผูรั้บขอ้มลู 

สว่นบคุคลนัน้อาจอยูน่อกประเทศทีทํ่าการเก็บรวบรวมขอ้มลู รวมถงึประเทศทีอ่ยูน่อกเขตเศรษฐกจิ
ยโุรป (EEA) ในกรณีดังกลา่ว เพนแทรจ์ะใชม้าตรการตา่งๆ เพือ่ใหม้ั่นใจไดว้า่ความเป็นสว่นตัวของ
ขอ้มลูจะไดรั้บการคุม้ครองในระดับทีเ่หมาะสม  
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เราแชรข์อ้มลูสว่นบคุคล  

• กบันติบิคุคลในเครอืของเราเพือ่ดําเนนิการตามจดุประสงคท์ีไ่ดอ้ธบิายไวใ้นประกาศเรือ่ง 

ความเป็นสว่นตัวฉบบันี ้คณุสามารถดรูายชือ่และตําแหน่งทีต่ัง้ของนติบิคุคลในเครอืของเราไดท้ีน่ี ่ทัง้นี้
บรษัิท เพนแทร ์จํากดั (มหาชน) เป็นฝ่ายรับผดิชอบในการบรหิารจัดการขอ้มลูสว่นบคุคลทีใ่ชร้ว่มกนั 

• กบัผูใ้หบ้รกิารภายนอกทีไ่วใ้จไดซ้ึง่ดําเนนิกจิกรรมตามทศิทางทีเ่รากําหนด โดยกจิกรรมเหลา่นีอ้าจ
รวมถงึกจิกรรมใดๆ ทีเ่พนแทรเ์ป็นผูดํ้าเนนิการตามทีไ่ดอ้ธบิายไวใ้นสว่น ‘วธิกีารทีเ่ราใชข้อ้มลู 

สว่นบคุคลของคณุ’ ดา้นบน ยกตัวอยา่งเชน่ กจิกรรมเหลา่นีอ้าจรวมถงึการโฮสตเ์ว็บไซต ์การวเิคราะห์
ขอ้มลู การประมวลผลการชําระเงนิ การจัดการคําสัง่ซือ้ การจัดหาเทคโนโลยสีารสนเทศและโครงสรา้ง
พืน้ฐานทีเ่กีย่วขอ้ง การบรกิารลกูคา้ การสง่อเีมล การตลาด การตรวจสอบ และบรกิารอืน่ๆ 

• กบับคุคลภายนอก เพือ่อนุญาตใหบ้คุคลเหลา่นัน้สง่การตดิตอ่สือ่สารเพือ่การตลาดในลักษณะที่
เป็นไปตามทีค่ณุเลอืกใหแ้กค่ณุ 

• กบัคูค่า้ทางธรุกจิจากภายนอก หากคณุยอมรับขอ้เสนอจากคูค่า้ทางธรุกจิรายนัน้ๆ ซึง่เขา้ถงึไดผ้า่น
บรกิารของเรา 

• กบัผูจั้ดจําหน่ายทีไ่ดรั้บความไวว้างใจ เมือ่คณุกําหนดคา่ใหแ้อปแชรข์อ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัอปุกรณ์ 
IoT ของคณุ (รวมถงึขอ้มลูของอปุกรณ์) กบัผูจั้ดจําหน่ายรายนัน้ๆ ทัง้นีผู้จั้ดจําหน่ายอาจใชข้อ้มลูนี้
เพือ่ตดิตามและใหบ้รกิารอปุกรณ์ IoT รวมถงึเสนอผลติภัณฑแ์ละบรกิารทีเ่กีย่วขอ้งแกค่ณุ  
คณุสามารถเลอืกทีจ่ะหยดุแชรข์อ้มลูนีก้บัผูจั้ดจําหน่ายตอ่ไปในอนาคตไดต้ลอดเวลาผา่นทางการ
ตัง้คา่ของแอป แตผู่จั้ดจําหน่ายจะสามารถเก็บรักษาและใชข้อ้มลูทีไ่ดรั้บกอ่นทีค่ณุจะหยดุการแชร์
ดังกลา่วไดต้อ่ไปโดยไมม่ผีลกระทบใดๆ จากการดําเนนิการนี ้

• กบับคุคลอืน่ๆ ทีค่ณุกําหนดผา่นทางแอปใหเ้ป็นผูท้ีใ่ชอ้ปุกรณ์ IoT รว่มกบัคณุ ผูใ้ชร้ว่มดังกลา่วจะ
สามารถเขา้ถงึขอ้มลูทีจั่ดเก็บไวใ้นแอปและจะสามารถตดิตามและควบคมุอปุกรณ์ IoT ของคณุผา่น
ทางแอปได ้ 

• ในการใชบ้รกิาร คณุอาจเลอืกทีจ่ะเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลเมือ่คณุโพสตข์อ้มลูและเนือ้หาบน
กระดานขอ้ความ แชท หนา้โปรไฟล ์และบล็อก (รวมถงึและไมจํ่ากดัเพยีงเพจโซเชยีลมเีดยีของเรา) 
และเมือ่คณุเขา้รว่มการฝึกอบรม เวริค์ชอ็ปและกจิกรรมอืน่ๆ โปรดทราบวา่ขอ้มลูใดๆ ทีค่ณุโพสตห์รอื
เปิดเผยผา่นบรกิารเหลา่นีจ้ะกลายเป็นขอ้มลูสาธารณะ อกีทัง้ผูใ้ชร้ายอืน่และบคุคลทั่วไปก็อาจ
เขา้ถงึได ้ 

• เมือ่คณุเชือ่มตอ่บญัชบีรกิารกบับญัชโีซเชยีลมเีดยีของคณุ คณุจะแชรข์อ้มลูกบัเพือ่นทีเ่ชือ่มโยงกนั
ผา่นบญัชโีซเชยีลมเีดยี กบัผูใ้ชร้ายอืน่ และกบัผูใ้หบ้รกิารบญัชโีซเชยีลมเีดยีของคณุ เมือ่ดําเนนิการ
เชน่นี ้ถอืวา่คณุอนุญาตใหเ้ราอํานวยความสะดวกในการแชรข์อ้มลูนี ้และคณุเขา้ใจวา่ขอ้มลูทีแ่ชรนั์น้
จะถกูนําไปใชภ้ายใตก้ารกํากบัดแูลตามนโยบายความเป็นสว่นตัวของผูใ้หบ้รกิารโซเชยีลมเีดยี 

• กบัผูส้นับสนุนจากภายนอกสําหรับการชงิโชค การแขง่ขนั และโปรโมชัน่ทีค่ลา้ยคลงึกนั 
 

 

การใชง้านอืน่ๆ และการเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุ 
นอกจากนีเ้รายังใชแ้ละเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุตามทีจํ่าเป็นหรอืตามความเหมาะสม 
โดยเฉพาะเมือ่เรามภีาระผกูพันตามกฎหมายหรอืประโยชนท์ีช่อบดว้ยกฎหมายในการใชแ้ละ 

เปิดเผยเชน่ทีว่า่ 
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นอกจากนีเ้รายังใชแ้ละเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุตามทีจํ่าเป็นหรอืตามความเหมาะสม โดยเฉพาะเมือ่
เรามภีาระผกูพันตามกฎหมายหรอืประโยชนท์ีช่อบดว้ยกฎหมายในการใชแ้ละเปิดเผยเชน่ทีว่า่ดังนี ้

• เพือ่ปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้บงัคับทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่อาจรวมถงึกฎหมายของประเทศอืน่ๆ ทีไ่มใ่ช่
ประเทศทีค่ณุอาศัยอยู ่ 

• เพือ่ใหค้วามรว่มมอืกบัหน่วยงานฝ่ายปกครองและหน่วยงานของรัฐ เชน่ เพือ่ตอบสนองตอ่คําขอหรอื
เพือ่ใหข้อ้มลูทีเ่ราคดิวา่มคีวามสําคัญ ทัง้นีอ้าจรวมถงึหน่วยงานของประเทศอืน่ๆ ทีไ่มใ่ชป่ระเทศที่
คณุอาศัยอยูด่ว้ยเชน่กนั 

• เพือ่ใหค้วามรว่มมอืกบัหน่วยงานบงัคับใชก้ฎหมาย ยกตัวอยา่งเชน่ เมือ่เราตอบสนองตอ่คําขอและ
คําสัง่ของหน่วยงานบงัคับใชก้ฎหมาย หรอืใหข้อ้มลูทีเ่ราคดิวา่มคีวามสําคัญ 

• เพือ่เหตผุลทางกฎหมายอืน่ๆ รวมถงึเพือ่บงัคับใชข้อ้กําหนดและเงือ่นไขของเรา และเพือ่ปกป้อง
สทิธิ ์ความเป็นสว่นตัว ความปลอดภัยและทรัพยส์นิของเรา และ/หรอืของบรษัิททีอ่ยูใ่นเครอืของเรา 
ของคณุหรอืของบคุคลอืน่  

• เรามปีระโยชนท์ีช่อบดว้ยกฎหมายในการเปิดเผยหรอืถา่ยโอนขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุใหก้บั
บคุคลภายนอกเมือ่ใดก็ตามทีม่กีารปรับโครงสรา้งองคก์ร การควบรวมกจิการ การขาย การจัดตัง้
กจิการรว่มคา้ การโอน โอนยา้ยหรอืโอนการครอบครองธรุกจิ สนิทรัพย ์หรอืหุน้ใดๆ ในธรุกจิของเรา
ไมว่า่จะทัง้หมดหรอืสว่นใดก็ตาม (รวมถงึหากเกีย่วขอ้งกบัการลม้ละลายหรอืกระบวนการใดๆ  
ทีค่ลา้ยคลงึกนั) ยกตัวอยา่งเชน่ บคุคลภายนอกดังกลา่วอาจรวมถงึนติบิคุคลทีเ่ขา้ซือ้กจิการและ 

ทีป่รกึษาของนติบิคุคลรายนัน้ 

 

“ขอ้มลูอืน่ๆ” คอืขอ้มลูใดๆ ทีไ่มไ่ดเ้ปิดเผยตัวตนของคณุเป็นการเจาะจง หรอืไมเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบับคุคล
ทีส่ามารถระบตุัวตนได ้เชน่ 

• ขอ้มลูเบราวเ์ซอรแ์ละอปุกรณ์ 
• ขอ้มลูการใชง้านแอป 
• ขอ้มลูทีเ่ก็บรวบรวมผา่นอปุกรณ์ IoT เชน่ ขอ้มลูเกีย่วกบัการตดิตัง้ การกําหนดคา่ผลติภัณฑ ์ 

การตัง้คา่ การใชง้าน ตําแหน่งทีต่ัง้ทางภมูศิาสตรแ์ละขอ้มลูการดําเนนิการ  
• ขอ้มลูทีเ่ก็บรวบรวมผา่นคกุกี ้พกิเซลแท็กและเทคโนโลยอีืน่ๆ 
• ขอ้มลูดา้นประชากรศาสตรแ์ละขอ้มลูอืน่ๆ ทีค่ณุใหแ้ละเป็นขอ้มลูทีไ่มไ่ดเ้ปิดเผยตัวตนของคณุเป็น

การเจาะจง  
• ขอ้มลูทีร่วมเขา้ดว้ยกนัในลักษณะทีว่า่ไมส่ามารถระบถุงึตัวตนของคณุเป็นการเจาะจงไดอ้กีตอ่ไป 

หากเรามคีวามจําเป็นตอ้งดําเนนิการกบัขอ้มลูอืน่ๆ ในฐานะขอ้มลูสว่นบคุคลภายใตก้ฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง  
เราก็อาจใชแ้ละเปิดเผยขอ้มลูดังกลา่วตามจดุประสงคท์ีเ่ราใชแ้ละเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลดังรายละเอยีดที่
ระบไุวใ้นประกาศฉบบันี้ 

ขอ้มลูอืน่ๆ 
เราอาจเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มลูอืน่ๆ ทีไ่มไ่ดเ้ปิดเผยตัวตนของคณุเป็นการเจาะจง หรอื 

ไมเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบับคุคลทีส่ามารถระบตุัวตนได ้ซึง่รวมถงึ ขอ้มลูเบราวเ์ซอรแ์ละอปุกรณ์ ขอ้มลู
การใชง้านแอปและขอ้มลูทีเ่ก็บรวบรวมผา่นคกุกี ้พกิเซลแท็กและเทคโนโลยอีืน่ๆ 
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การเก็บรวบรวมขอ้มลูอืน่ๆ 

เราอาจเก็บรวบรวมขอ้มลูอืน่ๆ ดว้ยวธิกีารทีแ่ตกตา่งกนั อนัไดแ้ก ่ 

• ผา่นเบราวเ์ซอรห์รอือปุกรณ์ของคณุ  
o ขอ้มลูบางอยา่งจะผา่นการเก็บรวบรวมโดยเบราวเ์ซอรส์ว่นใหญ ่หรอืผา่นอปุกรณ์ของคณุ

โดยอตัโนมัต ิเชน่ หมายเลขควบคมุการเขา้ถงึสือ่ (MAC: Media Access Control) ของคณุ 
ประเภทคอมพวิเตอร ์(Windows หรอื Mac) ความละเอยีดของหนา้จอ ชือ่และเวอรช์นัของ
ระบบปฏบิตักิาร ผูผ้ลติและรุน่ของอปุกรณ์ ภาษา ประเภทและเวอรช์นัของเบราวเ์ซอร์
อนิเทอรเ์น็ต รวมถงึชือ่และเวอรช์นัของบรกิาร (เชน่ แอป) ทีค่ณุใชอ้ยู ่เราใชข้อ้มลูดังกลา่ว
เพือ่ใหม้ั่นใจวา่บรกิารของเราทํางานอยา่งเหมาะสมตามปกต ิ 
 

• ผา่นการทีค่ณุใชแ้อป  
o เมือ่คณุดาวนโ์หลดและใชแ้อป ทางเราและผูใ้หบ้รกิารอาจตดิตามและเก็บรวบรวมขอ้มลู 

การใชแ้อป เชน่ วันทีแ่ละเวลาทีแ่อปในอปุกรณ์ของคณุเขา้ถงึเซริฟ์เวอรข์องเรา ตลอดจน 

ดจูากหมายเลขอปุกรณ์ของคณุวา่มกีารดาวนโ์หลดขอ้มลูและไฟลอ์ะไรบา้งไปยังแอปดังกลา่ว 
 

• ผา่นการใชค้กุกี ้ 
o คกุกีค้อืเศษชิน้สว่นของขอ้มลูทีจั่ดเก็บเอาไวโ้ดยตรงในคอมพวิเตอรท์ีค่ณุกําลังใช ้คกุกี้

ชว่ยใหเ้ราสามารถเก็บรวบรวมขอ้มลูอยา่งประเภทของเบราวเ์ซอร ์ระยะเวลาการใชบ้รกิาร 
หนา้ทีเ่ขา้ชม การตัง้คา่ภาษา และขอ้มลูปรมิาณการรับสง่ขอ้มลูอืน่ๆ ได ้ทางเราและ 

ผูใ้หบ้รกิารของเราใชข้อ้มลูดังกลา่วเพือ่จดุประสงคด์า้นการรักษาความปลอดภัย อํานวย
ความสะดวกในการนําทาง แสดงขอ้มลูอยา่งมปีระสทิธผิลมากขึน้ และปรับประสบการณ์ของ
คณุใหม้คีวามเฉพาะตัว นอกจากนี ้เรายังรวบรวมขอ้มลูดา้นสถติเิกีย่วกบัการใชบ้รกิาร ทัง้นี้
เพือ่พัฒนาการออกแบบและฟังกช์นัการทํางานของบรกิาร ทําความเขา้ใจวา่ผูค้นใชง้าน
อยา่งไร และเพือ่ชว่ยใหเ้ราแกไ้ขปัญหาเกีย่วกบับรกิารไดอ้ยา่งตอ่เนือ่ง ยิง่ไปกวา่นัน้คกุกีย้ัง
ชว่ยใหเ้ราเลอืกวา่โฆษณาหรอืขอ้เสนอใดทีค่ณุน่าจะสนใจทีส่ดุ และนํามาแสดงใหก้บัคณุ
ขณะทีค่ณุกําลังใชบ้รกิารอยู ่เรายังอาจใชค้กุกีห้รอืเทคโนโลยอีืน่ๆ ในการโฆษณาออนไลน์
เพือ่ตดิตามผลตอบรับตอ่โฆษณาของเราดว้ยเชน่กนั  

o ขณะนีเ้รายังไมต่อบรับสญัญาณหา้มตดิตามจากเบราวเ์ซอร ์หากคณุไมต่อ้งการใหเ้ราเก็บ
รวบรวมขอ้มลูผา่นการใชค้กุกี ้เบราวเ์ซอรส์ว่นมากใหท้างเลอืกกบัคณุในการปฏเิสธคกุกี้
โดยอตัโนมัต ิหรอืเลอืกปฏเิสธหรอืยอมรับคกุกีบ้างตัวจากบางเว็บไซต ์ทัง้นีค้ณุควรเขา้ไปดู
ที ่http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index.html เชน่กนั อยา่งไรก็ตาม 
หากคณุไมย่อมรับคกุกี ้คณุอาจประสบกบัปัญหาในการใชบ้รกิารอยูบ่า้ง ไมเ่พยีงเทา่นัน้  
คณุอาจไมไ่ดรั้บรายการโฆษณาหรอืขอ้เสนอทีเ่กีย่วขอ้งกบัความสนใจหรอืความตอ้งการ
ของคณุจากเรา  
 

• ผา่นการใชพ้กิเซลแท็กและเทคโนโลยอีืน่ๆ ทีค่ลา้ยคลงึกนั  
o พกิเซลแท็ก พกิเซลแท็ก (หรอืทีรู่จั้กกนัดว้ยชือ่เว็บบคีอนหรอื GIF แบบโปรง่ใส) เป็นหนึง่ใน

เทคโนโลยทีีอ่าจใชใ้นการตดิตามพฤตกิรรมของผูใ้ชบ้รกิาร (รวมถงึผูรั้บอเีมล) ตรวจวัด
ความสําเร็จของแคมเปญการตลาดของเรา และจัดรวบรวมสถติกิารใชบ้รกิารและอัตราการ
ตอบรับจากผูใ้ช ้ 
 

o ตัววเิคราะห ์เราใช ้Google Analytics และ Adobe Analytics ซึง่ใชค้กุกีแ้ละเทคโนโลยทีี่
คลา้ยคลงึกนัในการเก็บรวบรวมและวเิคราะหข์อ้มลูเกีย่วกบัการใชบ้รกิาร และจัดทํารายงาน

http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index.html
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เกีย่วกบักจิกรรมและแนวโนม้ตา่งๆ บรกิารเหลา่นีย้ังอาจเก็บรวบรวมขอ้มลูเกีย่วกบัการใช ้
เว็บไซต ์แอป และทรัพยากรออนไลนอ์ืน่ๆ อกีดว้ย คณุสามารถเรยีนรูเ้กีย่วกบัแนวปฏบิตัขิอง 
Google โดยไปที ่www.google.com/policies/privacy/partners/ และเลอืกตัวเลอืกปิดใช ้
งานที ่Google มไีวใ้หโ้ดยดาวนโ์หลดโปรแกรมเสรมิปิดใชง้าน Google Analytics ใน
เบราวเ์ซอรไ์ดท้ี ่https://tools.google.com/dlpage/gaoptout คณุสามารถเลอืกตัวเลอืกปิด
ใชง้านที ่Adobe มไีวใ้หโ้ดยไปที ่https://www.adobe.com/privacy/opt-out.html  
 

• ผา่นเทคโนโลยขีอง Adobe Flash (ซึง่รวมถงึ Flash Local Shared Objects (“Flash LSO”)) และ
เทคโนโลยอีืน่ๆ ทีค่ลา้ยคลงึกนั  

o เราอาจใช ้Flash LSO และเทคโนโลยอีืน่ๆ เป็นหนึง่ในหนทางสําหรับเก็บรวบรวมและจัดเก็บ
ขอ้มลูเกีย่วกบัการใชบ้รกิารของคณุ หากคณุไมต่อ้งการใหจั้ดเก็บ Flash LSO ไวใ้น
คอมพวิเตอร ์คณุสามารถเปลีย่นการตัง้คา่ Flash Player เพือ่ปิดกัน้การจัดเก็บ Flash LSO โดย
ใชเ้ครือ่งมอืทีม่ใีนแถบตัง้คา่การจัดเก็บในเว็บไซต ์นอกจากนีค้ณุยังสามารถไปทีแ่ถบตัง้คา่
การจัดเก็บทั่วระบบและปฏบิตัติามคําแนะนําตา่งๆ (ซึง่อาจอธบิายหัวขอ้อยา่งวธิกีารลบ 
Flash LSO (ในทีน่ีเ้รยีกวา่ “ขอ้มลู”) ทีม่อียู ่วธิป้ีองกนัไมใ่หม้กีารใส ่Flash LSO ไวใ้น
คอมพวิเตอรข์องคณุโดยทีไ่มไ่ดร้อ้งขอ และวธิกีารปิดกัน้ Flash LSO ทีผู่ค้วบคมุหนา้ทีค่ณุ
อยู ่ณ ขณะนัน้ไมไ่ดเ้ป็นผูส้ง่มา เป็นตน้) โปรดทราบวา่การตัง้คา่ Flash Player ใหห้า้มหรอื
จํากดัการยอมรับ Flash LSO อาจขดัขวางหรอืลดทอนฟังกช์นัการทํางานของแอปพลเิคชนั 
Flash บางสว่น  
 

• ผา่นเลขทีอ่ยู ่IP  
o คอมพวิเตอรข์องคณุจะไดรั้บเลขทีอ่ยู ่IP โดยอตัโนมัตจิากผูใ้หบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตทีใ่ช ้

เมือ่ใดก็ตามทีผู่ใ้ชเ้ขา้ใชบ้รกิาร ระบบอาจมกีารระบแุละบนัทกึเลขทีอ่ยู ่IP รวมถงึเวลา 

การเขา้ชมและหนา้ตา่งๆ ทีเ่ขา้ชมโดยอตัโนมัตไิวใ้นไฟลบ์นัทกึขอ้มลูของเซริฟ์เวอรข์องเรา 
การเก็บรวบรวมเลขทีอ่ยู ่IP เป็นแนวปฏบิัตมิาตรฐานและเป็นกระบวนการอตัโนมัตสิําหรับ
หลายๆ เว็บไซต ์แอปพลเิคชนั และบรกิารอืน่ๆ เราใชเ้ลขทีอ่ยู ่IP เพือ่จดุประสงคต์า่งๆ เชน่ 
การคํานวณระดับการใชง้าน วนิจิฉัยปัญหาของเซริฟ์เวอร ์และควบคมุดแูลงานบรกิาร  
อกีทัง้เลขทีอ่ยู ่IP ของคณุอาจใหข้อ้มลูตําแหน่งโดยประมาณของคณุกบัเราดว้ยเชน่กนั  

• ผา่นตําแหน่งทีต่ัง้จรงิ  
o เราอาจเก็บรวบรวมขอ้มลูตําแหน่งทีต่ัง้จรงิของอปุกรณ์ IoT ของคณุจากตําแหน่งทีต่ัง้ที ่

ผูจั้ดจําหน่ายทีเ่ชือ่ถอืไดร้ายใดรายหนึง่ของเราใชโ้ทรศัพทม์อืถอืเพือ่ตดิตัง้ผลติภณัฑ ์หรอื
เมือ่คณุกรอกขอ้มลูตําแหน่งทีต่ัง้จรงิของคณุลงในแอปดว้ยตัวเอง หรอืเมือ่คณุยนิยอมใหใ้ช ้
ฟีเจอรแ์ผนทีใ่นแอป  

o เราอาจเก็บรวบรวมขอ้มลูตําแหน่งทีต่ัง้จรงิของอปุกรณ์ของคณุดว้ยวธิกีารอยา่งการใช ้
ดาวเทยีม สถานฐีานโทรศัพทเ์คลือ่นที ่หรอืสญัญาณ WiFi เราอาจใชข้อ้มลูตําแหน่งทีต่ัง้
จรงิของอปุกรณ์คณุเพือ่จัดสรรบรกิารตามตําแหน่งทีต่ัง้สําหรับอปุกรณ์ IoT ในแบบเฉพาะตัว
ใหก้บัคณุ ทางเราและผูใ้หบ้รกิารของเรายังอาจใชข้อ้มลูตําแหน่งทีต่ัง้จรงิของอปุกรณ์ของ
คณุรว่มกบัขอ้มลูโฆษณาทีค่ณุดแูละขอ้มลูอืน่ๆ ทีเ่ราเก็บรวบรวม เพือ่สรา้งเนือ้หาทีป่รับตาม
ความเฉพาะตัวของคณุมากขึน้ และเพือ่ศกึษาประสทิธผิลของแคมเปญโฆษณาของเรา  
ในบางกรณี คณุอาจไดรั้บสทิธิใ์หอ้นุญาตหรอืปฏเิสธการใชแ้ละ/หรอืแชรข์อ้มลูตําแหน่ง
ทีต่ัง้ของอปุกรณ์ของคณุในลักษณะดังกลา่ว แตห่ากคณุปฏเิสธ เราและ/หรอืคูค่า้ทางธรุกจิ
และการตลาดของเราอาจไมส่ามารถจัดสรรบรกิารและเนือ้หาทีป่รับตามความเฉพาะตัวที่
เกีย่วขอ้งใหค้ณุได ้
 

http://www.google.com/policies/privacy/partners/
https://www.adobe.com/privacy/opt-out.html
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การใชแ้ละเปิดเผยขอ้มลูอืน่ๆ  

เราอาจใชแ้ละเปิดเผยขอ้มลูอืน่ๆ เพือ่จดุประสงคใ์ดก็ได ้ยกเวน้ในสว่นทีม่ขีอ้กําหนดใหเ้ราปฏบิตัเิป็นการอืน่
ภายใตก้ฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง ในบางกรณี เราอาจรวมขอ้มลูอืน่ๆ เขา้กบัขอ้มลูสว่นบคุคล ซึง่หากเป็นกรณีนี้  
เราจะดําเนนิการกบัขอ้มลูดังกลา่วในฐานะขอ้มลูสว่นบคุคลตราบใดทีข่อ้มลูยังรวมกนัอยู ่

 
การรกัษาความปลอดภยัของขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุ 
การรักษาความปลอดภัยของขอ้มลูของคณุเป็นสิง่สําคัญสําหรับเรา เพนแทรไ์ดเ้ตรยีมมาตรการรักษาความ
ปลอดภัยทัง้ในเชงิเทคนคิและในการจัดโครงสรา้งองคก์รเพือ่รักษาความลับ ความสมบรูณ์ และความพรอ้ม
ของขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุ อยา่งไรก็ตาม ไมม่รีะบบการสง่ผา่นและจัดเก็บขอ้มลูใดทีก่ารันตคีวามปลอดภัย
ได ้100% หากคณุมเีหตอุนัควรใหเ้ชือ่วา่การปฏสิมัพันธก์บัเราไมป่ลอดภัยอกีตอ่ไป โปรดแจง้ใหเ้ราทราบ
ทันทตีามขัน้ตอนในสว่น “ตดิตอ่เรา” ดา้นลา่งนี ้

 
การเขา้ถงึและตดัสนิใจเกีย่วกบัขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุ 
หากคณุมบีญัชทีีล่งทะเบยีนไว ้คณุสามารถเขา้ถงึ ตรวจสอบ และจัดการการเปลีย่นแปลงขอ้มลูสว่นบคุคลใน
บญัชทีีล่งทะเบยีนโดยใชแ้ผงควบคมุสว่นบคุคลของคณุ  

คณุสามารถรอ้งขอใหม้กีารตรวจสอบ แกไ้ข อปัเดต ระงับ จํากดั หรอืลบขอ้มลูสว่นบคุคลทีเ่คยใหไ้วก้บัเรา
กอ่นหนา้นี ้หรอืรอ้งขอสําเนาขอ้มลูสว่นบคุคลฉบบัอเิล็กทรอนกิสเ์พือ่จดุประสงคใ์นการสง่ผา่นไปยังบรษัิท
อืน่ (ภายใตข้อบเขตทีค่ณุไดรั้บสทิธิใ์นการถา่ยโอนขอ้มลูตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง) โดยตดิตอ่เราตาม
ขัน้ตอนในสว่น “ตดิตอ่เรา” ดา้นลา่งนี้ เราจะตอบรับคําขอของคณุในลักษณะทีเ่ป็นไปตามกฎหมายที่
เกีย่วขอ้ง 

โปรดระบใุหช้ดัเจนในคําขอวา่ตอ้งการเปลีย่นแปลงขอ้มลูสว่นบคุคลใด วา่คณุตอ้งการใหร้ะงับขอ้มลู 

สว่นบคุคลในฐานขอ้มลูของเราหรอืไม ่หรอืมฉิะนัน้แลว้แจง้ใหเ้ราทราบวา่ตอ้งการใหเ้ราจํากดัการใชข้อ้มลู
สว่นบคุคลของคณุในสว่นใดบา้ง  

เราจะพยายามทําตามคําขอของคณุใหเ้ร็วทีส่ดุเทา่ทีทํ่าไดต้ามความสมเหตสุมผล เราอาจตอ้งดําเนนิการ
ตรวจสอบยนืยันตัวตนของคณุหลายขัน้กอ่นจะใหค้ณุเขา้ถงึขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุได ้ทัง้นีเ้พือ่ใหก้าร
คุม้ครองตัวกบัคณุเอง เราอาจตอบรับเพยีงคําขอเกีย่วกบัขอ้มลูสว่นบคุคลซึง่เชือ่มโยงกบัทีอ่ยูอ่เีมลทีค่ณุ 

ใชส้ง่คําขอมาเทา่นัน้ ในบางกรณี เราอาจไมส่ามารถทําตามคําขอของคณุ เชน่ เมือ่เราจําเป็นตอ้งเก็บรักษา
ขอ้มลูการตดิตอ่ของคณุไวเ้พือ่ปฏบิตัติามภาระผกูพันในสญัญาและ/หรอืเพือ่ดําเนนิธรุกรรมใดๆ ทีค่ณุรเิริม่ 

ไวก้อ่นการขอใหเ้ปลีย่นหรอืลบใหเ้สร็จสิน้กอ่น โปรดแจง้ใหเ้ราทราบหากมกีารเปลีย่นแปลงขอ้มลูการตดิตอ่
หรอืขอ้มลูสว่นบคุคลอืน่ๆ ของคณุ  

การรกัษาความปลอดภยัของขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุ 
การรักษาความปลอดภัยของขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุเป็นสิง่สําคัญสําหรับเรา เพนแทรไ์ดเ้ตรยีม
มาตรการรักษาความปลอดภัยทัง้ในเชงิเทคนคิและในการจัดโครงสรา้งองคก์รเพือ่รักษาความลับ  
ความสมบรูณ์ และความพรอ้มของขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุ 

การเขา้ถงึและตดัสนิใจเกีย่วกบัขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุ 
คณุสามารถตรวจสอบ และรอ้งขอใหทํ้าการแกไ้ขหรอืลบขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุ (ถา้เกีย่วขอ้ง) โดย
ตดิตอ่เราผา่นขอ้มลูการตดิตอ่ดา้นลา่งนี ้โปรดแจง้ใหเ้ราทราบหากมกีารเปลีย่นแปลงขอ้มลูการตดิตอ่
หรอืขอ้มลูสว่นบคุคลอืน่ๆ ของคณุ คณุสามารถยกเลกิการสมัครรับอเีมลสง่เสรมิการขายจากเรา  
โดยทําตามคําแนะนําในการยกเลกิการสมัครรับทีอ่ยูใ่ตข้อ้ความนีห้รอืตดิตอ่เรา 
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คณุสามารถยกเลกิการสมัครรับอเีมลสง่เสรมิการขายจากเรา โดยทําตามคําแนะนําในการยกเลกิการสมัครรับ
ทีอ่ยูใ่ตข้อ้ความนีห้รอืตดิตอ่เรา การยกเลกินีอ้าจไมเ่ป็นการยกเลกิสมัครรับขอ้ความดา้นการบรหิารทีเ่กีย่วกบั
บญัชขีองคณุ เชน่ แคมเปญการรักษาความปลอดภัย และขอ้ความเกีย่วกบัการจัดการคําสัง่ซือ้ 

ผูท้ ีอ่าศยัอยูใ่นแคลฟิอรเ์นยีมสีทิธิข์อเอกสารประกาศทีร่ะบหุมวดหมูข่องขอ้มลูสว่นบคุคลทีเ่ราแชรใ์ห ้
บรษัิทในเครอืและ/หรอืบคุคลภายนอกสําหรับใชเ้พือ่จดุประสงคด์า้นการตลาดของตน รวมถงึระบขุอ้มลูการ
ตดิตอ่ใหก้บับรษัิทในเครอืและ/หรอืบคุคลภายนอกดังกลา่ว หากคณุอาศัยอยูใ่นแคลฟิอรเ์นยีและตอ้งการ
สําเนาของเอกสารประกาศทีว่า่นี ้โปรดเขยีนคําขอมายัง privacy@pentair.com 

ขอ้มลูของเด็ก 
ผูใ้ชเ้ป้าหมายของบรกิารของเราคอืบคุคลทีม่อีายสุบิหก (16) ปีขึน้ไป และเราจะไมเ่ก็บรวบรวมขอ้มลู 

สว่นบคุคลจากบคุคลทีม่อีายตํุา่กวา่ 16 ปีโดยทีท่ราบอยูแ่กใ่จ 

ขอ้มลูทีล่ะเอยีดออ่น 
เราขอไมใ่หค้ณุสง่และเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลใดๆ ก็ตามทีม่คีวามละเอยีดออ่น (เชน่ หมายเลขประกนัสงัคม 
ขอ้มลูทีเ่กีย่วกบัเชือ้ชาตหิรอืชาตพัินธุ ์ความคดิเห็นทางการเมอืง ศาสนาหรอืความเชือ่อืน่ๆ สขุภาพ ขอ้มลู
ทางชวีมติหิรอืคณุลักษณะทางพันธกุรรม ประวัตอิาชญากรรม หรอืสถานะการเป็นสมาชกิสหภาพแรงงาน) 
ใหก้บัเราในหรอืผา่นบรกิารหรอืมฉิะนัน้แลว้โดยวธิอีืน่ใด 

บรกิารของบคุคลภายนอก 

ประกาศเรือ่งความเป็นสว่นตัวฉบบันีไ้มไ่ดจั้ดการความเป็นสว่นตัว ขอ้มลู หรอืหลักปฏบิตัอิืน่ๆ ของ
บคุคลภายนอกไมว่า่รายใดก็ตาม ทัง้นีร้วมถงึบคุคลภายนอกใดๆ ทีบ่รหิารเว็บไซตห์รอืบรกิารใดๆ ทีบ่รกิาร
ของเรามลีงิกเ์ชือ่มโยงไปถงึ และเราไมม่คีวามรับผดิชอบในสว่นดังกลา่วนี ้การใสล่งิกไ์วใ้นบรกิาร 

ไมส่อ่ความวา่เราหรอืบรษัิทในเครอืของเราใหก้ารสนับสนุนเว็บไซตห์รอืบรกิารทีม่ลีงิกป์รากฏแตอ่ยา่งใด 

นอกจากนี้ เราจะไมรั่บผดิชอบตอ่การเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผยขอ้มลู หรอืนโยบายดา้นการรักษาความ
ปลอดภัยหรอืหลักปฏบิตัทิีเ่กีย่วกบัขอ้มลูดังกลา่วขององคก์รอืน่ เชน่ Facebook, Apple, Google, Microsoft, 
RIM หรอืผูพั้ฒนาแอป ผูใ้หบ้รกิารแอป ผูใ้หบ้รกิารแพลตฟอรม์โซเชยีลมเีดยี ผูใ้หบ้รกิารระบบปฏบิตักิาร  
ผูใ้หบ้รกิารเครอืขา่ยไรส้าย หรอืผูผ้ลติอปุกรณ์รายใดๆ รวมถงึอะไรก็ตามทีเ่กีย่วขอ้งกบัขอ้มลูสว่นบคุคลที่
คณุเป็นผูเ้ปิดเผยตอ่องคก์รอืน่ผา่นหรอืโดยเกีย่วเนือ่งกบัแอปหรอืเพจโซเชยีลมเีดยีตา่งๆ ของเรา  

 

การโฆษณาของบคุคลภายนอก  

เราใหบ้รษัิทโฆษณาจากภายนอกนําเสนอโฆษณาทีเ่กีย่วกบัสนิคา้และบรกิารทีค่ณุอาจสนใจเมือ่คณุเขา้ใช ้
บรกิารของเรา รวมถงึเว็บไซตแ์ละบรกิารออนไลนอ์ืน่ๆ ดว้ย 

โฆษณาทีค่ณุอาจไดรั้บนัน้องิจากขอ้มลูเกีย่วกบัการทีค่ณุเขา้ถงึและใชบ้รกิารของเรา รวมถงึเว็บไซตแ์ละ
บรกิารออนไลนอ์ืน่ๆ ในอปุกรณ์ใดก็ตามของคณุ เชน่เดยีวกบัขอ้มลูทีไ่ดรั้บจากบคุคลภายนอก บรษัิทเหลา่นี้
จะใสห่รอืมองหาคกุกีท้ีแ่ตกตา่งออกมาจากพวกบนเบราวเ์ซอรข์องคณุ (รวมไปถงึการใชพ้กิเซลแท็กดว้ย) 
นอกจากนี้ บรษัิทดังกลา่วยังใชเ้ทคโนโลยทีัง้หลายนีร้ว่มกบัขอ้มลูเกีย่วกบัการใชง้านออนไลนข์องคณุที ่
เก็บรวบรวมมา เพือ่ใหร้ะบไุดว้า่เป็นคณุในทกุๆ อปุกรณ์ทีค่ณุใช ้เชน่ โทรศัพทม์อืถอืหรอืแล็ปท็อป  

การโฆษณาของบคุคลภายนอก 
เราใหบ้รษัิทโฆษณาจากภายนอกนําเสนอโฆษณาทีเ่กีย่วกบัสนิคา้และบรกิารทีค่ณุอาจสนใจเมือ่
คณุเขา้ใชบ้รกิารของเรา รวมถงึเว็บไซตแ์ละบรกิารออนไลนอ์ืน่ๆ ดว้ย 

mailto:privacy@pentair.com
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หากคณุตอ้งการขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัหลักปฏบิตันิี้ และดวูธิยีกเลกิการใชง้านในเบราวเ์ซอรส์ําหรับมอืถอื
และคอมพวิเตอรต์ัง้โตะ๊โดยดจูากอปุกรณ์ทีค่ณุใชเ้ขา้มาอา่นประกาศเรือ่งความเป็นสว่นตัวฉบับนี้ โปรดไปที ่

• หากคณุอยูใ่นออสเตรเลยี: http://www.youronlinechoices.com.au/  
• หากคณุอยูใ่นแคนาดา: https://youradchoices.ca/  
• หากคณุอยูใ่นยโุรป: http://www.edaa.eu/  
• หากคณุอยูใ่นสหรัฐฯ: http://optout.aboutads.info/#/ และ 

http://optout.networkadvertising.org/#/  
 

 

การถา่ยโอนขา้มพรมแดน 

เราอาจจัดเกบ็และประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุในประเทศใดก็ตามทีเ่รามสีถานทีป่ฏบิตังิานหรอื
วา่จา้งผูใ้หบ้รกิาร นอกจากนีเ้มือ่คณุใชบ้รกิาร เราถอืวา่คณุเขา้ใจดวีา่เราจะถา่ยโอนขอ้มลูของคณุไปยัง
ประเทศอืน่ทีไ่มใ่ชป่ระเทศทีค่ณุอาศัยอยู ่ทัง้นีร้วมถงึสหรัฐอเมรกิา ซึง่อาจมกีฎการคุม้ครองขอ้มลูทีแ่ตกตา่ง
ไปจากกฎในประเทศของคณุ ในบางกรณี ศาล หน่วยงานทีบ่งัคับใชก้ฎหมาย หน่วยงานกํากบัดแูล หรอื
หน่วยงานดา้นความมั่นคงในประเทศอืน่ๆ ดังกลา่วอาจมสีทิธิเ์ขา้ถงึขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุได ้ 

หากคณุอยูใ่น EEA หรอืสหราชอาณาจักร: คณะกรรมาธกิารยโุรปไดพ้จิารณาวา่ประเทศนอก EEA บางประเทศ
มรีะดับการคุม้ครองขอ้มลูทีเ่หมาะสมตามมาตรฐานของ EEA (ดรูายชือ่เต็มของประเทศทีว่า่ไดท้ีน่ี)่ สําหรับ
การถา่ยโอนขอ้มลูจากประเทศใน EEA ไปยังประเทศทีค่ณะกรรมาธกิารยโุรปพจิารณาวา่ไมม่รีะดบัการรักษา
ความปลอดภัยของขอ้มลูทีเ่หมาะสม รวมถงึการถา่ยโอนจากสหราชอาณาจักรไปยังประเทศทีห่น่วยงานทีม่ี
อํานาจกํากบัดแูลเหนอืการถา่ยโอนดังกลา่วพจิารณาวา่ไมม่คีณุสมบตัทิีเ่หมาะสม เราก็ไดจั้ดเตรยีมมาตรการ
ทีเ่หมาะสม เชน่ ขอ้กําหนดในสญัญาตามมาตรฐานทีค่ณะกรรมาธกิารยโุรปเห็นชอบ เพือ่คุม้ครองขอ้มลู 

สว่นบคุคลของคณุ คณุสามารถขอสําเนามาตรการเหลา่นีโ้ดยตดิตอ่สํานักงานความเป็นสว่นตัวระดับโลกของ
เพนแทร ์

 
 

 

การถา่ยโอนขา้มพรมแดน 
เราอาจจัดเกบ็และประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุในประเทศใดก็ตามทีเ่รามสีถานที่
ปฏบิตังิานหรอืวา่จา้งผูใ้หบ้รกิาร นอกจากนีเ้มือ่คณุใชบ้รกิาร เราถอืวา่คณุเขา้ใจดวีา่เราจะถา่ยโอน
ขอ้มลูของคณุไปยังประเทศอืน่ทีไ่มใ่ชป่ระเทศทีค่ณุอาศัยอยู ่สําหรับการถา่ยโอนขอ้มลูจาก EEA 
ไปยังประเทศทีค่ณะกรรมาธกิารยโุรปพจิารณาวา่ไมม่รีะดับการรักษาความปลอดภัยของขอ้มลูที่
เหมาะสม เราก็ไดจั้ดเตรยีมมาตรการทีเ่หมาะสมในการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุไวแ้ลว้ 

ตดิตอ่เรา 
หากคณุมคํีาถามใดๆ เกีย่วกบัประกาศเรือ่งความเป็นสว่นตัวฉบบันี้ หรอืการทีเ่รานําขอ้มลู 

สว่นบคุคลของคณุไปใช ้โปรดตดิตอ่เราที ่privacy@pentair.com หรอืใชข้อ้มลูดังตอ่ไปนี ้

http://www.youronlinechoices.com.au/
https://youradchoices.ca/
http://www.edaa.eu/
http://optout.aboutads.info/#/
http://optout.networkadvertising.org/#/
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en
mailto:privacy@pentair.com
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ตดิตอ่เรา 
  

หากคณุมคํีาถามใดๆ เกีย่วกบัประกาศเรือ่งความเป็นสว่นตัวฉบบันี้ หรอืการทีเ่รานําขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุ
ไปใช ้โปรดตดิตอ่เราที ่privacy@pentair.com หรอืใชข้อ้มลูดังตอ่ไปนี ้

หากคณุอยูใ่นประเทศนอก EEA หรอืสหราชอาณาจักร ผูค้วบคมุขอ้มลูสว่นบคุคลก็จะเป็น 

Pentair Management Company 
Attn: Global Privacy Office  
5500 Wayzata Blvd., Ste. 900 
Minneapolis, MN 55416 

หากคณุอยูใ่นประเทศใน EEA หรอืสหราชอาณาจักร ผูค้วบคมุขอ้มลูสว่นบคุคลก็จะเป็น 

Pentair plc 
บรษัิทสญัชาตไิอรแ์ลนดม์สํีานักงานใหญต่ัง้อยูท่ี ่
Regal House 
70 London Road 
Twickenham, London, TW13QS 
United Kingdom 
 
เราจะแตง่ตัง้เจา้หนา้ทีคุ่ม้ครองขอ้มลู ในกรณีทีก่ฎหมายกําหนดใหม้ ีสําหรับนติบิคุคลของเราในเยอรมน ี 
คณุสามารถตดิตอ่เจา้หนา้ทีคุ่ม้ครองขอ้มลูไดท้ี ่

TÜV NORD Group 
IT Security, Business Security & Privacy  
Langemarckstraße 20  
45141 Essen 
Germany  
หมายเลขโทรศัพท:์ +49 (0)201-8999-899 
อเีมล: privacyguard@tuvit.de  
 
 
คณุสามารถยืน่คํารอ้งไปยังหน่วยงานคุม้ครองขอ้มลูในประเทศหรอืภมูภิาคของคณุ หรอืทีท่ีแ่จง้วา่เกดิ 

การละเมดิกฎหมายคุม้ครองขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งขึน้ อยา่งไรก็ตาม กอ่นยืน่คํารอ้ง เราแนะนําใหค้ณุตดิตอ่เรา
โดยตรงเพือ่ใหเ้รามโีอกาสชว่ยขจัดขอ้กงัวลใจใดๆ เกีย่วกบัความเป็นสว่นตัวของคณุอยา่งใกลช้ดิ  

วธิกีารทีเ่ราเปลีย่นแปลงและอปัเดตประกาศเรือ่งความเป็นสว่นตวัฉบบันี ้

เราอาจอปัเดตประกาศเรือ่งความเป็นสว่นตัวฉบบันี้ เมือ่มกีารอปัเดต เราจะลงประกาศเวอรช์นัปัจจบุนัไวใ้น
เว็บไซตน์ี ้พรอ้มทัง้แกไ้ขวันทีข่องเวอรช์นัทีด่า้นบนของหนา้นี ้การเปลีย่นแปลงใดๆ จะมผีลก็ตอ่เมือ่เราลง
ประกาศเรือ่งความเป็นสว่นตัวฉบบัแกไ้ขในบรกิาร  

 

mailto:privacy@pentair.com
mailto:privacyguard@tuvit.de
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