
ประกาศวา่ดว้ยความเป็นสว่นตวัของ Energizer 

แกไ้ขลา่สดุ:  14 มนีาคม 2019 

ความเป็นสว่นตวัและขอ้มลูของคณุ 
ขอตอ้นรับสูเ่ว็บไซตข์องเรา  ความเป็นสว่นตัวและความไวว้างใจของคณุนัน้ส าคัญส าหรับเรา  
ประกาศวา่ดว้ยความเป็นสว่นตัวฉบับนีจ้ะอธบิายวา่เว็บไซต ์แอปพลเิคชนั 
รวมถงึแอปพลเิคชนัในอปุกรณ์เคลือ่นที ่ผลติภัณฑ ์ซอฟตแ์วร ์การสง่เสรมิการขาย 
หรอืบรกิารของเรา (เรยีกรวมวา่ “บรกิาร”) ใชข้อ้มลูสว่นบคุคลของคณุอยา่งไรบา้ง  
โดยจะมผีลยกเวน้กรณีทีม่ปีระกาศวา่ดว้ยความเป็นสว่นตัวแยกตา่งหากหรอืเพิม่เตมิขึน้   

เราเก็บขอ้มลูประเภทใดบา้ง 

Energizer เก็บขอ้มลูจ านวนจ ากัดจากคณุโดยตรงส าหรับบรกิารบางอยา่ง ตัวอยา่งเชน่ 
ถา้คณุตอ้งการเขา้รว่มในการสง่เสรมิการขาย  
ประเภทของขอ้มลูทีเ่ราเก็บนัน้ขึน้อยูก่ับวธิกีารทีค่ณุตดิตอ่สือ่สารกับเรา  ขยายสว่นตา่งๆ 
ดา้นลา่งนีเ้พือ่ดขูอ้มลูเพิม่เตมิ 

ขอ้มลูทีค่ณุใหแ้ก ่ENERGIZER โดยสมัครใจ 

ถา้คณุเลอืกทีจ่ะเขา้รว่มใน การสง่เสรมิการขาย ของเรา เราอาจเก็บขอ้มลูตอ่ไปนี:้ 

 ชือ่ นามสกลุ ทีอ่ยู่อเีมล ทีอ่ยู่ทางไปรษณีย ์หมายเลขโทรศัพท ์หรอืขอ้มลูอืน่ๆ ทีค่ลา้ยกนั 

ถา้คณุเลอืกทีจ่ะ ซือ้ผลติภณัฑห์รอืบรกิาร จากเว็บไซตเ์รา เราอาจขอขอ้มลูการช าระเงนิจากคณุ 
ซึง่อาจรวมถงึ: 

 หมายเลขบตัรทีใ่ชช้ าระเงนิ รหัสรักษาความปลอดภัย วนัทีห่มดอาย ุและขอ้มูลอืน่ทีค่ลา้ยกนั 

ถา้คณุเลอืกทีจ่ะ ถามค าถามหรอืรายงาน ปัญหาผา่นลงิก ์“ตดิตอ่เรา” 
เราอาจเก็บขอ้มลูสว่นบคุคลเชน่: 

 ชือ่ นามสกลุ ทีอ่ยู่ทางไปรษณีย ์หมายเลขโทรศพัท ์หรอืขอ้มูลอืน่ๆ ทีค่ลา้ยกนั 

ถา้คณุเลอืกทีจ่ะ สมคัรเป็นซพัพลายเออร ์ของเรา เราอาจเก็บขอ้มลูตอ่ไปนี:้ 
 รายละเอยีดการตดิตอ่ ต าแหน่งทีต่ัง้และผลติภัณฑห์รอืบรกิารทีบ่รษัิทของคณุมใีห ้และขอ้มลูเกีย่วกบัราคา 

การจัดหา และวธิกีารด าเนนิธรุกจิอืน่ๆ ถา้คณุสมัครเป็นซพัพลายเออรท์ีผ่า่นการอนุมัต ิ

ถา้คณุเลอืกทีจ่ะ สมคัรเป็นพนกังาน ของเรา เราอาจเก็บขอ้มลูตอ่ไปนี:้ 

 วฒุกิารศกึษา 
 ใบอนุญาตหรอืวฒุบิตัรทีเ่กีย่วขอ้ง 
 ประวตักิารท างาน 

 หมายเลขประจ าตัวประชาชน 

 บคุคลทีอ่า้งองิได ้

 ขอ้มลูอืน่ๆ ทีค่ณุเลอืกทีจ่ะให ้ 



ถา้คณุไดรั้บการตอบรับใหเ้ขา้รับการสมัภาษณ์หรอืรับเขา้ท างาน 
เราจะเก็บขอ้มลูอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งจากคณุนอกเหนอืจากขอ้มลูทีใ่หร้ะหวา่งกระบวนการสรรหา 
และขอ้มลูเหลา่นีจ้ะกลายเป็นสว่นหนึง่ของระเบยีนขอ้มลูบคุลากร   

ขอ้มลูทีร่วบรวมผา่นเว็บไซตแ์ละบรกิารตา่งๆ 
เราเก็บขอ้มลูเกีย่วกับวธิทีีค่ณุตดิตอ่สือ่สารกับเว็บไซตข์องเราและบรกิารอืน่ๆ ผา่นการใชค้กุกี ้
แท็กพกิเซล และเทคโนโลยทีีค่ลา้ยกัน  ทัง้นีย้ังอาจรวมถงึขอ้มลูการใช ้
ประวตักิารเปิดดแูละขอ้มลูเกีย่วกับวธิทีีค่ณุไปยังจดุตา่งๆ ภายในบรกิารของเรา  
นอกจากนีเ้รายังอาจเก็บขอ้มลูของอปุกรณ์ ซึง่รวมถงึทีอ่ยู ่IP ต าแหน่งทีต่ัง้ 
ผูใ้หบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ต รหัสของอปุกรณ์ และระบบปฏบิัตกิาร   

เรายังอาจเก็บขอ้มลูดา้นประชากร เชน่ ประเทศของคณุและภาษาทีค่ณุตอ้งการใช ้
เนือ่งจากนโยบายความเป็นสว่นตัวของเราอาจมคีวามแตกตา่งกันเล็กนอ้ยในแตล่ะประเทศ   

ขอ้มลูจากบคุคลทีส่าม   
เราอาจรับขอ้มลูผา่นคูค่า้ ผูข้าย ซพัพลายเออร ์และบคุคลทีส่ามอืน่ๆ ซึง่ปกตจิะเป็นองคก์รธรุกจิ 
(แตบ่างกรณีอาจเป็นสถานศกึษาและองคก์รสาธารณะ) และอาจอยูใ่นต าแหน่งทีต่ัง้ใดๆ 
ทีเ่ราด าเนนิธรุกจิอยู ่ เราเก็บขอ้มลูนีเ้พือ่ท าใหป้ระสบการณ์ของคณุในเว็บไซตด์ยี ิง่ข ึน้ เป็นตน้  
บคุคลทีส่ามเหลา่นีแ้บง่ออกไดเ้ป็นหมวดหมูต่า่งๆ ดังนี:้ 

 บรษัิทโฆษณาและการตลาด 

 แพลตฟอรม์และคูค่า้ทีเ่ป็นสือ่สงัคมออนไลน์ 
 คูค่า้ดา้นการสง่เสรมิการขาย 

 

เราใชข้อ้มลูอยา่งไร 
เราใชข้อ้มลูทีเ่ก็บมาเพือ่วตัถปุระสงคท์ีช่อบดว้ยกฎหมาย 
อยูภ่ายในกรอบของประโยชนโ์ดยชอบของเรา 
ตลอดจนเพือ่วตัถปุระสงคใ์นการปฏบิัตติามระเบยีบขอ้บังคับ   

ขยายสว่นตา่งๆ ดา้นลา่งนีเ้พือ่ดขูอ้มลูเพิม่เตมิ 

เพือ่สือ่สาร     
เราอาจใชข้อ้มลูตดิตอ่ทีเ่ราไดรั้บผา่นเว็บไซตส์ง่เสรมิการขายของเราเพือ่ใหร้างวลัหรอืของก านัล
ส าหรับการสง่เสรมิการขาย  เมือ่ส ิน้สดุระยะเวลาของการสง่เสรมิการขาย 
เราจะลบขอ้มลูนัน้ออกจากระบบ  
การสง่เสรมิการขายอาจมปีระกาศเพิม่เตมิทีใ่หข้อ้มลูเพิม่เกีย่วกับการใชข้อ้มลูสว่นบคุคลของคณุ 
และคณุอาจไดรั้บการรอ้งขอใหแ้สดงความยนิยอม   

เราอาจใชข้อ้มลูทีไ่ดรั้บทีล่งิก ์“ตดิตอ่เรา” 
เพือ่สือ่สารกับคณุเกีย่วกบัปัญหาผลติภัณฑห์รอืการคนืเงนิเนือ่งจากปัญหา   



เพือ่การปฏบิตังิานในธรุกจิ     
เราอาจใชข้อ้มลูทีไ่ดรั้บเพือ่เฝ้าระวงัและป้องกันอาชญากรรมหรอืการฉอ้โกง 
คุม้ครองสทิธติามกฎหมายของเรา และปฏบิัตติามพันธกรณีตามสญัญา   

 

ส าหรับฟังกช์นัการท างานและการปรับปรงุ   
เราอาจใชค้กุกีเ้พือ่ท าใหก้ารท างานของเว็บไซตข์องเรามปีระสทิธภิาพมากยิง่ข ึน้และใหข้อ้มลูเชงิว ิ
เคราะห ์ ส าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดอา่น ประกาศเกีย่วกับคกุกีข้อง Energizer 

 

ฐานทางกฎหมายส าหรับการใชง้านของเรา (ผูเ้ขา้ใชภ้ายใน EEA 
เทา่นัน้)   
ถา้คณุพ านักอยูใ่นเขตเศรษฐกจิยโุรป 
ฐานทางกฎหมายของเราในการเก็บและใชข้อ้มลูสว่นบคุคลทีก่ลา่วถงึขา้งตน้จะขึน้อยูก่ับขอ้มลูสว่น
บคุคลทีเ่กีย่วขอ้งและบรบิทของการเก็บขอ้มลูนัน้ๆ 

อยา่งไรก็ตาม 
เราจะเก็บขอ้มลูสว่นบคุคลจากคณุเฉพาะเมือ่เราไดรั้บความยนิยอมจากคณุใหด้ าเนนิการได ้
เมือ่เราตอ้งใชข้อ้มลูสว่นบคุคลในการปฏบิัตติามสญัญากับคณุ 
เมือ่เรามภีาระหนา้ทีท่างกฎหมายในการด าเนนิการ 
หรอืเมือ่การด าเนนิการนัน้เป็นประโยชนโ์ดยชอบของเรา (เชน่ 
การด าเนนิการเพือ่วตัถปุระสงคใ์นการบรหิารจัดการ การป้องกันการฉอ้โกงหรอือาชญากรรม 
และเพือ่สนับสนุนการรักษาความปลอดภัยของขอ้มลู) 
และไมทั่บซอ้นกับผลประโยชนใ์นการคุม้ครองขอ้มลูของคณุ 
หรอืสทิธแิละเสรภีาพขัน้พืน้ฐานของคณุ 

ถา้เราขอใหค้ณุใหข้อ้มลูสว่นบคุคลเพือ่ปฏบิตัติามขอ้ก าหนดทางกฎหมายหรอืเพือ่ปฏบิัตติามสญัญ
ากับคณุ เราจะแจง้ใหท้ราบอยา่งชดัเจนในเวลาทีเ่ก็บขอ้มลู  
และจะแจง้ใหท้ราบวา่ความตอ้งการขอ้มลูดังกลา่วเป็นภาคบังคับหรอืไม ่
และอธบิายถงึผลทีจ่ะเกดิขึน้กับคณุถา้คณุไมใ่หข้อ้มลูดังกลา่ว   

ในท านองเดยีวกัน ถา้เราเก็บและใชข้อ้มลูสว่นบคุคลของคณุตามประโยชนโ์ดยชอบของเรา 
(หรอืของบคุคลทีส่าม) เราจะด าเนนิมาตรการทีส่มเหตสุมผลเพือ่แจง้ใหท้ราบอยา่งชดัเจน 
และอธบิายถงึประโยชนโ์ดยชอบดังกลา่ว   

Energizer Holdings คอืผูค้วบคมุขอ้มลูส าหรับขอ้มลูสว่นบคุคลทัง้หมดทีเ่ก็บใน EEA 
ยกเวน้กรณีทีร่ะบไุวเ้ป็นอยา่งอืน่ในนโยบายเสรมิ   



ถา้คณุมขีอ้ซกัถามหรอืตอ้งการขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัฐานทางกฎหมายส าหรับการด าเนนิการอยา่ง
หนึง่อยา่งใด หรอืตอ้งการตดิตอ่ผูค้วบคมุขอ้มลู โปรดตดิตอ่ที ่PRIVACY@ ENERGIZER.COM 

 

เรามกีารแบง่ปนัขอ้มลูอยา่งไร 

เราท างานผา่นผูร้ว่มท าธรุกจิเพือ่ใหบ้รกิารตา่งๆ  
นอกจากนีเ้รายังท างานกับซพัพลายเออรแ์ละคูค่า้ทางธรุกจิ (“คูค่า้”)  
เมือ่เราแบง่ปันขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุกับคูค่า้ เราจะวางมาตรการทีเ่หมาะสม 
ซึง่โดยปกตจิะเป็นการท าสญัญา 
เพือ่จ ากัดการใชข้อ้มลูของคณุไวเ้พือ่วตัถปุระสงคท์ีช่อบดว้ยกฎหมายและไดรั้บอนุญาต 
และสอดคลอ้งกับประกาศวา่ดว้ยความเป็นสว่นตัว 
และมาตรการรักษาความลับและการรักษาความปลอดภัยทีเ่หมาะสม   

Energizer 

ไมม่กีารแบง่ปันหรอืจ าหน่ายขอ้มลูสว่นบคุคลทีค่ณุใหแ้กเ่ราผา่นเว็บไซตเ์พือ่การใชง้านอืน่ใดโดยบุ
คคลทีส่าม  ในบางโอกาสเราอาจใหข้อ้มลูสรปุรวม (เชงิสถติ)ิ เกีย่วกับลกูคา้ การขาย 
รปูแบบการเขา้ชมทางออนไลน ์และขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งใหแ้กคู่ค่า้ทีเ่ชือ่ถอืได ้
เพือ่ใหช้ว่ยเราในการปรับปรงุบรกิาร  สถติเิหลา่นีไ้มม่ขีอ้มลูทีส่ามารถใชร้ะบตุัวบคุคลได ้

เราแบง่ปันขอ้มลูกับบคุคลทีส่ามเมือ่กฎหมายก าหนดหรอืเพือ่ตอบสนองกระบวนการทางกฎหมาย 
เพือ่คุม้ครองลกูคา้ของเรา เพือ่ปกป้องชวีติ 
เพือ่รักษาความปลอดภัยของบรกิารและเพือ่คุม้ครองสทิธติามกฎหมายของเรา 

ขยายสว่นตา่งๆ ดา้นลา่งนีเ้พือ่ดขูอ้มลูเพิม่เตมิ 

 

กบัผูร้ว่มท าธรุกจิและบรษัิทในเครอื     
เราอาจแบง่ปันขอ้มลูใดๆ ทีค่ณุใหแ้กเ่รา 
รวมถงึขอ้มลูสว่นบคุคลกบัหน่วยงานผูร้ว่มท าธรุกจิและบรษัิทในเครอืทั่วโลก 
หน่วยงานเหลา่นีอ้าจตัง้อยูใ่นประเทศอืน่ทีไ่มใ่ชป่ระเทศทีค่ณุพ านักอยู ่
และอาจมมีาตรฐานดา้นความเป็นสว่นตวัทีแ่ตกตา่งและอาจต ่ากวา่ในประเทศทีค่ณุพ านักอยู ่

 

กบับคุคลทีส่าม    
เราอาจแบง่ปันขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุกับผูใ้หบ้รกิารทีเ่ป็นบคุคลทีส่าม  
ซึง่จะไมไ่ดรั้บอนุญาตใหแ้บง่ปันหรอืใชข้อ้มลูสว่นบคุคลของคณุเพือ่วตัถปุระสงคอ์ืน่ใดนอกเหนอืจ
ากใหบ้รกิารแกเ่รา  
เราแบง่ปันขอ้มลูของคณุเพือ่วตัถปุระสงคท์ีก่ าหนดไวใ้นประกาศวา่ดว้ยความเป็นสว่นตัว 
โดยมผีูรั้บทีเ่ป็นบคุคลทีส่ามแบง่ออกเป็นหมวดหมูต่อ่ไปนี:้ 



 ผูท้ีช่ว่ยเหลอืเราในการด าเนนิการตามใบสัง่ซือ้ หรอืจัดการขอ้ซักถามหรอืขอ้กงัวลเกีย่วกับผลติภัณฑ ์

 ผูท้ีช่ว่ยเหลอืเราเกีย่วกับการสรรหาและจา้งงาน 

 ผูท้ีช่ว่ยเหลอืเราเกีย่วกับการบรหิารจัดการเว็บไซต ์ขอ้เสนอ และการสง่เสรมิการขาย  

 

การขาย การควบรวมและซือ้กจิการ   
เราอาจเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลเป็นสว่นของการท าธรุกรรมของบรษัิทซึง่อยูร่ะหวา่งการพจิารณาหรอืด า
เนนิการจรงิ เชน่ การปรับโครงสรา้งองคก์ร การควบรวมกจิการ การขาย การท ากจิการคา้รว่ม 
การมอบหมาย การโอน หรอืการจัดการอืน่ๆ ส าหรับสว่นหนึง่สว่นใดหรอืทัง้หมดในธรุกจิ สนิทรัพย ์
หรอืหุน้ของเรา (รวมถงึเกีย่วกบัการด าเนนิการดา้นการลม้ละลายหรอือืน่ๆ ทีค่ลา้ยกนั) 

 

การโอนขอ้มลูสว่นบคุคลระหวา่งประเทศ    
Energizer เป็นองคก์รทีด่ าเนนิกจิการท่ัวโลก 
และขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุอาจถกูเก็บหรอืประมวลผลนอกประเทศทีพ่ านักของคณุ 
รวมถงึในประเทศทีอ่าจไมม่คีวามคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุในระดับเดยีวกันกับประเทศ
ทีพ่ านักของคณุ  เรามมีาตรการทีจ่ะท าใหม้ั่นใจวา่ 
เมือ่มกีารโอนยา้ยขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุระหวา่งประเทศ 
จะตอ้งมกีารป้องกันทีเ่หมาะสมตามกฎหมายคุม้ครองขอ้มลู (รวมถงึมาตรา 44 ถงึ 50 ของ EU 
General Data Protection Regulation หรอื GDPR)   

ทัง้นีโ้ดยปกตจิะรวมถงึการป้องกันโดยใชส้ญัญา 
เพือ่ใหแ้ตล่ะฝ่ายทีม่กีารโอนยา้ยขอ้มลูสว่นบคุคลไปใหต้อ้งเก็บรักษาขอ้มลูของคณุใหป้ลอดภั
ยและมั่นคง และไมใ่ชเ้พือ่วตัถปุระสงคอ์ืน่ใดนอกเหนอืจากที ่Energizer กำหนด   

ถา้คณุตอ้งการขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกับวธิปีฏบิัตใินการโอนยา้ยขอ้มลูของเราหรอืหากตอ้งการรับ
ส าเนาของมาตรการป้องกนัทีเ่กีย่วขอ้งหรอืประเทศทีเ่ราประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคล 
โปรดตดิตอ่ PRIVACY@ENERGIZER.COM 

 

ตวัเลอืกและสทิธขิองคณุ 

Energizer ใหค้วามเคารพสทิธขิองคณุในการใชแ้ละแบง่ปันขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุ  
คณุสามารถขอรับสทิธเิขา้ถงึหรอืแกไ้ขขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุ  ถ ้า่คณุอยูใ่นสหภาพยโุรป 
คณุอาจมสีทิธเิพิม่เตมิภายใต ้GDPR   

ขยายสว่นตา่งๆ ดา้นลา่งนีเ้พือ่ดขูอ้มลูเพิม่เตมิ 

การเขา้ถงึ การแกไ้ข หรอืลบขอ้มลูของคณุ 
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ถา้คณุประสงคจ์ะแกไ้ขหรอือัปเดตขอ้มลูสว่นบคุคล 
หรอืขอรับสทิธเิขา้ถงึหรอืลบขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุ คณุสามารถตดิตอ่เราไดท้ี ่
PRIVACY@ENERGIZER.COM 

โปรดทราบวา่เรามหีนา้ทีต่อ้งยนืยันตัวตนของคณุกอ่นทีจ่ะใหข้อ้มลูสว่นบคุคลดังกลา่วได ้ 
ถา้คณุรอ้งขอใหเ้ปลีย่นแปลงหรอืลบขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุ 
โปรดทราบวา่เรายังอาจตอ้งเก็บรักษาขอ้มลูบางอยา่งไวเ้พือ่การเก็บรักษาหลักฐาน และ/หรอื 
เพือ่ใชท้ าธรุกรรมตา่งๆ ทีค่ณุเริม่ตน้ไวก้อ่นการรอ้งขอการเปลีย่นแปลงหรอืการลบดังกลา่ว  
ขอ้มลูบางอยา่งของคณุอาจยังคงอยูใ่นระบบของเราและระเบยีนอืน่ๆ 
ทีจ่ าเป็นเพือ่การปฏบิัตติามกฎหมายทีม่ผีลบังคับ   

สทิธเิพิม่เตมิเกีย่วกบัความเป็นสว่นตวัของขอ้มลู    
คณุอาจมสีทิธเิพิม่เตมิภายใต ้EU GDPR และกฎหมายของประเทศอืน่ๆ บางประเทศ  
ตัวอยา่งเชน่ ถา้คณุอยูใ่น EEA คณุอาจรอ้งขอ: 

 เป้าหมายของการประมวลผล 

 หมวดหมูข่องขอ้มลูสว่นบคุคลทีเ่กีย่วขอ้ง 
 มใีครบา้งทีอ่ยูน่อก Energizer ทีอ่าจไดรั้บขอ้มลูจากเรา 
 มแีหลง่ทีม่าขอ้มลูใดบา้ง ถา้คณุไมใ่หแ้กเ่ราโดยตรง 
 จะมกีารเก็บขอ้มลูไวน้านเพยีงใด 

ในหลายประเทศ 
คณุมสีทิธทิีจ่ะยืน่ขอ้รอ้งเรยีนกับหน่วยงานผูก้ ากับดแูลความเป็นสว่นตัวของขอ้มลู 
ถา้คณุมขีอ้กังวลเกีย่วกับวธิทีีเ่ราประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุ   

 

ขอ้มลูเกีย่วกบัความเป็นสว่นตวัอืน่ๆ 

ดา้นลา่งนีม้ขีอ้มลูเพิม่เตมิทีส่ าคัญกับคณุเกีย่วกับการสือ่สารการเปลีย่นแปลงของประกาศนี ้
วธิปีฏบิัตใินการเก็บรักษาขอ้มลูของเรา การท างานกับขอ้มลูสว่นบคุคลของผูเ้ยาว ์
และการรักษาควาปลอดภยัของขอ้มลู 

ขยายสว่นตา่งๆ ดา้นลา่งนีเ้พือ่ดขูอ้มลูเพิม่เตมิ 

การรักษาความปลอดภัย    
ความปลอดภัยของขอ้มลูคณุนัน้ส าคัญส าหรับเรา  เมือ่เราประมวลผลขอ้มลูของคณุ 
เราจะใชม้าตรการรักษาความปลอดภัยในการจัดการ ดา้นเทคนคิ 
และระบบขององคก์รเพือ่คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุจากความเสีย่งตา่งๆ เชน่ 
การสญูหายชัว่ขณะหรอืถาวร 
การท าลายหรอืการเขา้ถงึโดยไมไ่ดรั้บอนุญาตหรอืไมช่อบดว้ยกฎหมาย การแกไ้ข ใช ้หรอืเปิดเผย   

เราก าหนดใหซ้พัพลายเออรข์องเราใชก้ารคุม้ครองระดับทีเ่ทา่เทยีมกันเมือ่เขา้ถงึหรอืใชข้อ้มลูสว่น
บคุคลทีเ่ราแบง่ปันให ้ แน่นอนวา่เทคโนโลย ี
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การสง่ขอ้มลูหรอืระบบนัน้ไมม่ทีางจะมคีวามปลอดภัยเต็ม 100%  
ถา้คณุมเีหตผุลใหเ้ชือ่ไดว้า่การตดิตอ่ของคณุกับเรานัน้ไมม่คีวามปลอดภัย 
โปรดแจง้ใหเ้ราทราบโดยทันททีี ่PRIVACY@ENERGIZER.COM 

 

ขอ้มลูสว่นบคุคลของผูเ้ยาว ์   
เราปฏบิัตติามกฎหมายคุม้ครองความเป็นสว่นตัวออนไลนข์องเด็กในสหรัฐอเมรกิาและกฎหมายแบ
บเดยีวกันท่ัวโลก ในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกับบรกิารของ Energizer  
เราจะไมเ่ก็บขอ้มลูสว่นบคุคลจากผูเ้ยาวโ์ดยเจตนา 
หากไมไ่ดรั้บความยนิยอมจากพอ่แมห่รอืผูป้กครองตามกฎหมายอยา่งเหมาะสมกอ่น  
ถา้คณุเชือ่วา่เราอาจเก็บขอ้มลูสว่นบคุคลจากผูเ้ยาวโ์ดยไมไ่ดรั้บความยนิยอม 
โปรดแจง้ใหเ้ราทราบที ่PRIVACY@ENERGIZER.COM 

การเก็บรักษา     
เราเก็บรักษาขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุเป็นระยะเวลาทีจ่ าเป็นส าหรับ:  
ใหบ้รกิารแกค่ณุตามทีค่ณุรอ้งขอจากเรา ตามทีจ่ าเป็นในการปฏบิัตติามภาระหนา้ทีท่างกฎหมาย 
(เชน่ 
เพือ่ปฏบิัตติามขอ้ก าหนดในการเก็บรักษาระเบยีนขอ้มลูหรอืการเก็บรักษาขอ้มลูตามกฎหมาย) 
ตามทีม่คีวามตกลงในแบบฟอรม์แสดงความยนิยอม เพือ่ไกลเ่กลีย่กรณีพพิาท 
และเพือ่ตอบสนองเป้าหมาย สทิธ ิและภาระหนา้ทีอ่ ืน่ๆ 
ทีก่ าหนดไวใ้นประกาศวา่ดว้ยความเป็นสว่นตัวนี้ 

ระยะเวลาเก็บรักษาอาจแตกตา่งกันอยา่งมากตามประเภทของขอ้มลูและวธิกีารใชข้อ้มลูนัน้ๆ  
ระยะเวลาเก็บรักษาของเราเป็นไปตามเกณฑท์ีอ่าจรวมถงึระยะเวลาเก็บรักษาทีก่ฎหมายก าหนด 
การฟ้องคดทีีด่ าเนนิการอยูห่รอือาจเกดิขึน้ 
สทิธใินทรัพยส์นิทางปัญญาของเราหรอืสทิธคิวามเป็นเจา้ของ ขอ้ก าหนดของสญัญา 
ค าสัง่หรอืความจ าเป็นส าหรับการปฏบิัตงิาน และการเก็บเป็นประวตั ิ

 

ไซตแ์ละบรกิารของบคุคลทีส่าม   
ประกาศวา่ดว้ยความเป็นสว่นตัวนีไ้มไ่ดก้ลา่วถงึ 
และเราไมม่สีว่นรับผดิชอบตอ่นโยบายและการปฏบิัตขิองบคุคลทีส่ามหรอืองคก์รอืน่ทีไ่มไ่ดป้ฏบิัตงิ
านในนามของเรา 
รวมถงึนโยบายและแนวปฏบิัตทิีเ่กีย่วขอ้งกับความเป็นสว่นตัวและการรักษาความปลอดภัย 
การเก็บขอ้มลู การประมวลผล ใชง้าน จัดเก็บ และการเปิดเผย  ซึง่รวมถงึ: 

 บคุคลทีส่ามทีด่ าเนนิงานไซตห์รอืบรกิารใดๆ ทีเ่ชือ่มโยงกบัไซตน์ี้ 
 ผูพั้ฒนาแอป ผูใ้หบ้รกิารแอป ผูใ้หบ้รกิารแพลตฟอรม์สือ่สงัคมออนไลน ์ผูใ้หบ้รกิารระบบปฏบิตักิาร 

ผูใ้หบ้รกิารระบบไรส้าย หรอืผูผ้ลติอปุกรณ์ รวมถงึขอ้มูลสว่นบคุคลใดๆ ทีค่ณุเปิดเผยแกอ่งคก์รเหลา่นัน้ 
ผา่นหรอืโดยเกีย่วขอ้งกับบรกิาร แอป หรอืหนา้สือ่สงัคมออนไลนข์อง Energizer 
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การเปลีย่นแปลงประกาศฉบบันี ้   
เราอาจเปลีย่นแปลงประกาศฉบับนีเ้มือ่เวลาผา่นไปเพือ่ใหส้อดคลอ้งกับการปฏบิัตแิละบรกิารของเร
า และใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดของกฎหมาย  
วนัทีแ่กไ้ขลา่สดุทีด่า้นบนของประกาศนีจ้ะระบวุา่มกีารแกไ้ขครัง้ลา่สดุเมือ่ใด 
และเราจะอัพเดทวนัทีน่ีท้กุครัง้ทีม่กีารแกไ้ขประกาศ   

การเปลีย่นแปลงประกาศวา่ดว้ยความเป็นสว่นตัวนี้จะมผีลเมือ่เราตดิประกาศในเว็บไซตข์องเรา  
เราขอแนะน าใหค้ณุกลับมาดขูอ้มลูนีเ้ป็นประจ าเพือ่ใหท้ราบถงึการเปลีย่นแปลงในประกาศอยูเ่สมอ  

 

 


