นโยบายความเปนสวนตัวของอิงกู
1. นโยบายการปองกันขอมูลสวนบุคคล
บริษัท DMM.com จำกัด (รวมเรียกวา “เรา” “ของเรา”) ไดพยายามที่จะทำการจัดการขอมูลสวนบุคคลอยางเหมาะสม
เนื่องจากเล็งเห็นถึงความสำคัญของความรับผิดชอบตอสังคม ในการปฏิบัติการสอนภาษาอังกฤษออนไลนในนาม “อิงกู”
(รวมเรียกวา “การใหบริการ”) สิ่งที่เราคงไวคือ นโยบายการจัดการขอมูลสวนบุคคล สำหรับการควบคุมดูแลของขอมูล
สวนบุคคลอยางเหมาะสมและเปนระบบ เชนเดียวกับการใชหลักปรัชญาในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจดวยสัดสวนที่
เทากันอยางตั้งใจ ในการใหความรวมมือกับพระราชบัญญัติการคุมครองขอมูลสวนบุคคล (รวมเรียกวา “พระราชบัญญัติ
คุมครองขอมูลสวนบุคคล”) เชนเดียวกับการใหความรวมมือกับบรรทัดฐานอื่นๆ ดวยจุดประสงคที่ตองการปองกันขอมูล
สวนบุคคลไวตอไป พนักงานของเราทุกคนจะพยายามปกปองขอมูลสวนบุคคลโดยปฏิบัติตามโครงการใหความรวมมือในการ
ปกปองขอมูลสวนบุคคล (นโยบายที่มีขอบังคับและขอกำหนดภายในองคกร) ซึ่งไดสรางขึ้นเพื่อนโยบายฉบับนี้
(1) ระบบปองกันขอมูลสวนบุคคล
เราไดกำหนดการจัดการและกอตั้งระบบภายในเพื่อใหเขาใจถึงบทบาทและความรับผิดชอบเพื่อจัดการขอมูลสวน
บุคคลไดอยางเหมาะสม เรามุงมั่นที่จะปกปองขอมูลสวนบุคคลผานการเขารหัสและวิธีการอื่นๆ ในการรักษา
ความเปนสวนตัวของลูกคาที่ใชบริการของเรา
(2) ความปลอดภัยของขอมูลสวนบุคคล
เราจะใชมาตราการที่จำเปนในการปกปองและจัดการดวยวิธีการจัดการที่เหมาะสมอยางถูกตองและใหความเคารพ
ตอขอมูลสวนบุคคลทั้งหมด เพื่อที่จะปองกันการสูญหาย การทำลาย การเปลี่ยนแปลงแกไข หรือการรั่วไหลของ
ขอมูลนั้นๆ ดวยอำนาจที่ไมชอบธรรม การขโมยขอมูล การทุจริต หรือการกระทำที่ใกลเคียงที่กลาวมา เราไดทำ
สัญญากับบุคคลที่สามเพื่อเขามาทำการจัดการที่เหมาะสม เชนเดียวกับการทำสัญญาปองกันการรั่วไหลของขอมูล
ขอกำหนดที่เพิ่มเขามา หรือสิ่งที่ใกลเคียงกับขอมูลสวนบุคคลโดยไมตองไดรับความยินยอมจากทานลวงหนา
(3) ความรวมมือกับกฎหมายและขอกำหนดตางๆ เชนเดียวกับบรรทัดฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคล
เรายึดมั่นในพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล (พระราชบัญญัติที่ 57 วันที่30 พฤษคม ค.ศ. 2003)
และมาตรฐานอุตสาหกรรมญี่ปุนที่วาดวย “การเรียกรองขอความรวมมือโครงการปองกันขอมูลสวนบุคคล”
(JIS Q 15001) เชนเดียวกับบรรทัดฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการปองกันขอมูลสวนบุคคล
(4) การพัฒนาของโครงการใหความรวมมือ
เราจะดำเนินการทบทวนและพัฒนาโครงการใหความรวมมือการปองกันขอมูลสวนบุคคลดวยความรับผิดชอบ
เพื่อความเปลี่ยนแปลงในกิจกรรมทางธุรกิจของเรา เชนเดียวกับการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายและสภาพแวดลอม
ทางสังคม และธุรกิจของเทคโนโลยีและสารสนเทศน

2. บุคคลที่ควบคุมดูแลขอมูลสวนบุคคล
บริษัท DMM.com จำกัด

3. ความสำคัญของการเก็บรักษาขอมูลสวนบุคล
เราจะทำการเก็บขอมูลสวนตัวของทานเพื่อทำการใหบริการ นอกจากนี้ ขอมูลดังตอไปนี้คือตัวอยางของขอมูลที่สอดคลอง
กับขอมูลสวนบุคคล ซึ่งขึ้นอยูกับประเภทของขอมูลนั้นๆ
(1) ขอมูลที่ทานเปนผูมอบให
- ชื่อ ที่อยู เบอรโทรศัพท อีเมล ขอมูลการติดตอ และขอมูลอื่นๆ ที่จำเปนตอการใชบริการ
- ขอมูลวันเกิด
- ขอมูลของบัตรเครดิต
- ขอมูลในการขอสมัครสมาชิก หรือการเปลี่ยนแปลง
- ขอมูลในการซื้อสินคาหรือบริการตางๆ
- ขอมูลในการจัดสงและการบริการจัดสงของสินคาตางๆ
- ขอมูลเกี่ยวกับการชำระเงินของสินคาและบริการตางๆ
- ขอมูลในการสอบถามทางเจาหนาที่ของเรา
- ขอมูลในการสมัครสมาชิก
- ขอมูลอื่นๆ ที่ทานมอบใหโดยสมัครใจ รวมถึง ชื่อเลน เพศ อาชีพ สิ่งที่สนใจ และขอมูลอื่นๆ
ในประเภทเดียวกัน
- ขอมูลอื่นๆ ที่ทานมอบใหกับเรา
(2) ขอมูลที่เชื่อมโยงกับการใหบริการ
- ขอมูลเกี่ยวกับประวัติการดำเนินการที่สามารถระบุวาทานไดทำการสั่งซื้อ ประมูล และซื้อสินคาหรือบริการ
ตางๆ เชนเดียวกับประวัติที่เกี่ยวของกับการดำเนินการขางตน ไมวาจะเปน ของขวัญ และการดำเนินการ
ที่ไดเสร็จสิ้นไปแลว
- ขอมูลเกี่ยวกับการติดตามเราผานชองทางอีเมล หรือชองทางอื่นๆ
- ขอมูลเกี่ยวกับการสอบถามดวยการใชคำพูด หรือการเขียน การเขารวมตอบคำถามเพื่อการสำรวจ
หรือการรณรงคตางๆ การประชาสัมพันธบริการของเรา และอื่นๆ ผานทางโทรศัพท อีเมล หรือชองทางอื่นๆ
(3) ขอมูลที่จัดเก็บโดยอัตโนมัติเมื่อทานเขาสูเว็บไซตของเรา
- IP Address และ ชื่อโดเมน
- ประเภทและรุนของโปรแกรมที่ใชคนหาในเว็บ ระบบการปฏิบัติ ภาษาที่ใช และสถานที่
- ขอมูลเครื่องมือสื่อสาร (คอมพิวเตอรตั้งโตะ โทรศัพทมือถือ รูปแบบขอมูล การระบุขอมูลที่เปนเอกลักษณ
เฉพาะ เปนตน)
ขอมูลที่ถูกจัดเก็บในขอ (1) ถึง (3) จะถูกจำกัดใหเปนขอมูลสวนบุคคลของทานซึ่งเราเห็นวาเปนขอมูลที่จำเปนสวนนอยสำหรับ
การใชบริการ นอกจากนี้ เราอาจขอขอมูลเพิ่มเติมสำหรับการใหบริการตางๆ เชน การใหขอมูลเพื่อเขาถึงความตองการของทาน
เงื่อนไขขอมูลของทานสำหรับการตัดสินใจสวนบุคคล
(4) คุกกี้
คุกกี้คือไฟลที่บันทึกขอมูล เชน เว็บไซตใดบางที่ทานเขาชมเพื่อเปนขอมูลการใชงานอินเตอรเน็ตของทาน บริษัทใชคุกกี้
เพื่อจุดประสงคดังตอไปนี้เพื่อสรางมั่นใจไดวาทานไดรับความพึงพอใจในการเขาชมเว็บไซตของเรา
- เพื่อเขาถึงขอมูลการสมัครสมาชิกที่กำหนดขึ้นโดยบริษัท และใหทานเขาสูระบบดวยขอมูลสวนบุคคล เชน MyDMM
- เพื่อแสดงสินคาหรือบริการตางๆ ที่ทานไดทำการซื้อสำหรับการดูแลหลังจากที่ทานเขาสูระบบแลว
- เพื่อวิเคราะหการดำเนินการและจำนวนของผูใชบริการ
- เพื่อพัฒนาเนื้อหาและบริการของบริษัท
- เพื่อตรวจสอบขอมูลของทานเพื่อรับสิทธิ์ในการดาวนโหลดไฟลตางๆ
คุกกี้จะไมรบกวนความเปนสวนตัวของทาน นอกจากนี้ คุกกี้ไมมีหนาที่ในการจัดเก็บขอมูลสวนบุคคลของทาน
กรุณาตรวจสอบวาทานไดเปดคุกกี้ไวเสมอขณะใชบริการ

(5) การใชงานระบบติดตามของบุคคลที่สาม
เราใชระบบที่มาจากบุคคลที่สาม (Adobe SiteCatalyst, Google Analytics, ClickTale) เพื่อวิเคราะห
ความเปนไปของผูใชบริการ

4. ความสำคัญของจุดประสงคในการสะสมขอมูลสวนบุคคล (การคุมครองขอมูลสวนบุคคล มาตราที่ 24 วรรคที่ 1)
จุดประสงคในการจัดเก็บขอมูลสวนบุคคล (ยกเวนสำหรับกรณีในการคุมครองขอมูลสวนบุคคล มาตราที่ 18 วรรค 4ขอที่ 1-3)
(รวมถึงขอมูลตางๆ ที่ไมอยูภายใต “การสะสมขอมูลสวนบุคคล” ที่กำหนดไวในพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล)
ไดอธิบายไวดานลางนี้ อยางไรก็ตาม ผูรับขอมูลและบุคคลที่อยูในประเภทผูรับดังกลาว และผูที่สามารถรับขอมูลสวนตัวของทาน
โดยทานเปนผูกำหนดนั้นจะเปนผูบรรลุจุดประสงคที่กำหนดไว หากเกิดเหตุการณที่เราใชบริการบุคคลภายนอกเพื่อทำหนาที่ๆ
กำหนดไว เราจะประเมินการสงขอมูลสวนบุคคลของทานเพื่อบรรลุจุดประสงคตามสัญญาวาจาง หากเกิดเหตุการณที่เรามอบ
อำนาจ หรือหนาที่ๆ เกี่ยวกับการใหขอมูลสวนบุคคลตามมาตรฐานของเรา เราจะทำการจัดการและใหความมั่นใจสูงสุดกับทาน
ไดวาการปองกันขอมูลสวนบุคคลไดรับการควบคุมอยางเหมาะสมและเปนไปตามสัญญา
รูปแบบและจุดประสงคการใชขอมูลสวนบุคคลที่เกี่ยวกับการสะสมขอมูลสวนบุคคล
(1) ชื่อ
คำถามสวนตัว การจัดสงสินคา การใหบริการลูกคา การปองกันและการสืบหา และมาตรการตอบโตตอผูไมมี
อำนาจในการใชขอมูล ขอกำหนดตอผูขายในนามขอมูลที่อยูในการจัดสงสำหรับสินคาของ DMM Marketplace
การแจงเตือนความเปลี่ยนแปลงของเว็บไซตของเรา การแนะนำบริการใหมๆ บนเว็บไซตของเรา สมรรถภาพในการ
ดำเนินการสูเปาหมายที่จำเปน การสงจดหมายและประชาสัมพันธสำหรับบริการตางๆ ของเรา และการกระทำที่
คลายคลึงกับที่กลาวมาขางตนจากบริษัทอื่นๆ ที่ไดกำหนดเปนบุคคลที่สาม
(2) ที่อยู
คำถามสวนตัว การจัดสงสินคา การใหบริการลูกคา การปองกันและการสืบหา และมาตรการตอบโตตอผูไมมี
อำนาจในการใชขอมูล ขอกำหนดตอผูขายในนามขอมูลที่อยูในการจัดสงสำหรับสินคาของ DMM Marketplace
การแนะนำบริการใหมๆ บนเว็บไซตของเรา สมรรถภาพในการดำเนินการสูเปาหมายที่จำเปน การสงจดหมาย
และประชาสัมพันธสำหรับบริการตางๆ ของเรา และการกระทำที่คลายคลึงกับที่กลาวมาขางตนจากบริษัทอื่นๆ
ที่ไดกำหนดเปนบุคคลที่สาม
(3) เบอรโทรศัพท
คำถามสวนตัว การจัดสงสินคา การใหบริการลูกคา การปองกันและการสืบหา และมาตรการตอบโตตอผูไมมี
อำนาจในการใชขอมูล สมรรถภาพในการดำเนินการสูเปาหมายที่จำเปน และบุคคลที่สามที่กำหนดไว
(4) E-Mail
คำถามสวนตัว การชำระเงิน การใหบริการลูกคา การปองกันและการสืบหา และมาตรการตอบโตตอผูไมมีอำนาจ
ในการใชขอมูล สมรรถภาพในการดำเนินการสูเปาหมายที่จำเปน การแจงเตือนความเปลี่ยนแปลงของเว็บไซต
ของเรา การสงขอความแจงเตือนสำหรับผูใชบริการ และบุคคลที่สามที่กำหนดไว
(5) ขอมูลบัตรเครดิต (ชื่อ เลขที่บัตรเครดิต วันหมดอายุ)
คำถามสวนตัว การชำระเงิน การใหบริการลูกคา การปองกันและการสืบหา และมาตรการตอบโตตอผูไมมีอำนาจ
ในการใชขอมูล สมรรถภาพในการดำเนินการสูเปาหมายที่จำเปน การแจงเตือนความเปลี่ยนแปลงของเว็บไซตของเรา
(6) ขอมูลเลขที่บัญชีธนาคาร (ชื่อ เลขที่บัญชี และอื่นๆ)
การชำระเงินคาธรรมเนียมการประชาสัมพันธ การดำเนินการ คาจาง และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ การใหบริการลูกคา
สมรรถภาพในการดำเนินการสูเปาหมายที่จำเปน
(7) เอกสารทางการสำหรับการยืนยันตัวตนและการตรวจสอบชวงอายุ (ใบขับขี่ บัตรประกัน และอื่นๆ)
การยืนยันตัวตน ชื่อที่ใชยืนยัน

(8) รายละเอียดการดำเนินงาน
การจัดสงสินคา การใหบริการลูกคา การปองกันและการสืบหา และมาตรการตอบโตตอผูไมมีอำนาจในการใชขอมูล
สมรรถภาพในการดำเนินการสูเปาหมายที่จำเปน และบุคคลที่สามที่กำหนดไว
(9) IP Address
การปองกันและการสืบหา และมาตรการตอบโตตอผูไมมีอำนาจในการใชขอมูล สมรรถภาพในการดำเนินการสู
เปาหมายที่จำเปน การตอบคำถามของทาน หรือการสอบถามขอมูลจากทาน
(10) วิธีใชบริการ (ชองทางการใชบริการ ขอมูลเครื่องมือสื่อสาร และอื่นๆ)
การปองกันและการสืบหา และมาตรการตอบโตตอผูไมมีอำนาจในการใชขอมูล สมรรถภาพในการดำเนินการสู
เปาหมายที่จำเปน การตอบคำถามของทาน หรือการสอบถามขอมูลจากทาน
(11) ขอมูลตางๆ ที่กรอกโดยความสมัครใจของทาน
การระบุตัวตนลูกคา เนื้อหาขอกำหนดจากการสมัครสมาชิก และบุคคลที่สามที่กำหนดไว
(12) ขอมูลตางๆ ที่จัดเก็บโดยอัตโนมัติเมื่อทานเขาสูเว็บไซต
ผูใชบริการมีอำนาจในการเขาสูระบบและออกจากระบบ การถายโอนขอมูลระหวางการใหบริการ การคนหาการ
เขาสูระบบซ้ำซอน การตัดสินการไดรับอนุญาตใหใชภาพเคลื่อนไหวตัวอยาง การปองกันและการสืบหา และ
มาตรการตอบโตตอผูไมมีอำนาจในการใชขอมูล
(13) ขอมูลอื่นๆ ที่ทานมอบใหดวยความยินยอมลวงหนา
การวิเคราะหขอมูลการใชงานอยางจำกัด การพัฒนาการใหบริการ และการวางแผนการใหบริการรูปแบบใหม
เชนเดียวกับจุดประสงคการใชบริการที่บงชี้เวลาที่ขอมูลไดรับการจัดเก็บ เราอาจทำการเก็บและนำขอมูลสวนบุคคล
ไปใชตามจุดประสงคที่ไมไดกลาวไวขางตนในการวางแผนการพัฒนาการบริการ หรือสิ่งที่เกี่ยวของกัน ในกรณีนี้
เราจะทำการแจงจุดประสงคการใชขอมูลบนเว็บไซตของผูใชบริการแตละทาน หรือชองทางอื่นๆ และจะนำไปใช
ตามจุดประสงคที่กลาวมาหลังจากไดรับความยินยอมจากผูใชบริการแลวเทานั้น
5. ความสำคัญของขั้นตอนสำหรับการเปดเผยขอมูลสวนบุคคลที่เก็บไว (พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล มาตราที่ 29)
ตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล มาตราที่ 29 และขอกำหนดอื่นๆ เราไดสรางชองทางสำหรับการสอบถาม
(รวมเรียกวา “คำแนะนำการสอบถาม”) ดังตอไปนี้ และหากวาเราไดรับการขอรองจากทาน หรือมีการแสดงถึงการเปดเผย
การทำใหถูกตอง การเลิกลมการใชบริการ คำถามเกี่ยวกับจุดประสงคการใชบริการ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวของ (รวมเรียกวา
“คำรองขอที่เปดเผย”) ตอขอมูลสวนบุคคลที่จัดเก็บไว เราจะทำการตอบกลับผานคำแนะนำการสอบถามเทาที่จำเปน นอกจากนี้
กรุณารับทราบถึงการปฏิเสธคำรองตางๆ ที่ไมสอดคลองกับคำแนะนำการสอบถามความสำคัญของการตอบรับคำถามเกี่ยวกับ
ขอมูลของทาน หรือคำความไมพอใจ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการใหบริการลูกคาของอิงกู กรุณาติดตอเราไดที่
Email: info@engoo.com.

6. ความสำคัญของขอกำหนดการใชขอมูลสวนบุคคลของบุคคลที่สาม
เราจะไมทำการใหขอมูลสวนบุคคลของทานแกบุคคลที่สามโดยปราศจากความยินยอมของทานลวงหนา ยกเวนในกรณีตาม
ดานลาง (พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล มาตราที่ 23 วรรคที่ 2 และ 3)
(1) หากเราไดรับคำสั่งตามกฎหมายหรือขอกำหนด
(2) หากเกิดปญหาขึ้นในที่สาธารณะซึ่งเกิดจากการปฏิเสธที่จะใหขอมูลสวนบุคคล และเปนสิ่งที่หลีกเลี่ยงไมไดที่จะไดรับ
ความยินยอมจากทานลวงหนา
(3) หากทางรัฐบาล ราชการสวนทองถิ่น หรือผูทำสัญญาที่เกี่ยวของ ตองการความรวมมือจากเราในทางกฎหมาย
และการไดรับความยินยอมจากทานลวงหนาไมสามารถเปนปจจัยประกอบในการใหขอมูลได
(4) หากมีความจำเปนในการดำเนินการตามกฎหมายของเรา

7. ความสำคัญอื่นๆ
1. ขอกำหนดเริ่มตนใชกับการใหบริการนับแตนี้ไป
2. แมวาการใหบริการจะเชื่อมโยงกับเว็บไซตอื่นๆ กรุณาตรวจสอบขอมูลสวนบุคคลของทานที่เชื่อมโยงกับเว็บไซตตางๆ
3. เว็บไซตนี้อาจทำการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ตามกิจกรรมทางธุรกิจที่กลาวไวขางตน หลังจากมีการทบทวนที่เหมาะสม
เราจะทำการแจงเตือนภายในการใหบริการเกี่ยวกับการปรับปรุงดังกลาว
4. หากมีคำถามหรือขอสงสัยในขั้นตอนการดำเนินงาน หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวของ กรุณาติดตอเราตามที่อยูดานลาง
Email: info@engoo.com
จัดทำขึ้น วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
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