นโยบายความเป็ นส่ วนตัวแบบดิจิตลั ของ Alpha ME
บังคับใช้ เมื่อวันที่ 20 สิ งหาคม 2560
นโยบายความเป็ นส่ วนตัวแบบดิจิตลั ของ Alpha ME นี้ อธิ บายวิธีการที่เรารวบรวมและใช้ขอ้ มูลของคุณผ่านวิธีการทางดิ
จิตลั ที่หลากหลาย การเข้าถึงหรื อการใช้แอพพริ เคชัน่ บนมือถือหรื อเว็บไซต์น้ ี หรื อการได้มาซึ่ งข้อมูลเพื่อการใช้ประโยชน์
ของคุณจากการใช้ผลิตภัณฑ์หรื อบริ การอื่นๆ ของ Alpha ME บนคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต คอนโซลหรื อ
อุปกรณ์อื่นใด (รวมกันเรี ยกว่า "อุปกรณ์") แสดงว่าคุณยอมรับนโยบายความเป็ นส่ วนตัวของเรา Alpha ME อาจปรับเปลี่ยน
นโยบายความเป็ นส่ วนตัวนี้ ได้ตลอดเวลา โดยมีผลบังคับใช้เมื่อโพสต์ การที่คุณใช้บริ การของเราต่อไป แสดงว่าคุณยอมรับ
ต่อนโยบายความเป็ นส่ วนตัวนี้และการปรับปรุ งใดๆ นโยบายความเป็ นส่ วนตัวนี้ ถูกรวมเข้ากับและเป็ นไปตาม ข้อตกลง
การใช้งาน ในขณะที่นโยบายความเป็ นส่ วนตัวนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่ออธิ บายข้อปฏิบตั ิของเราว่าด้วยความเป็ นส่ วนตัวแบบ
เจดตัล กรุ ณามองหาประกาศเหล่านี้ภายในบริ การ Alpha ME ของเรา

การรวบรวมข้ อมูล
สิ่ งทีค่ ุณให้ กบั เรา
เรารวบรวมข้อมูลที่คุณให้แก่เราหรื ออนุญาตให้เราเข้าถึงได้ ข้อมูลอาจรวมถึงแต่ไม่จากัดเฉพาะชื่อ รู ปภาพ วันเกิด ที่อยูอ่ ีเมล
และที่อยูไ่ ปรษณี ย ์ หมายเลขโทรศัพท์ เพศ รายชื่อผูต้ ิดต่อ ข้อมูลสื่ อสังคมออนไลน์และข้อมูลส่ วนตัว ข้อมูลตาแหน่ง (GPS)
ข้อมูลกิจกรรมและการทางาน และเมื่อจาเป็ น ข้อมูลบัตรเครดิต เดบิตของคุณและช่องทางการชาระเงิน

สิ่ งทีเ่ รารวบรวมจากคุณ
เราอาจรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการติดต่อสื่ อสารกับและการใช้ผลิตภัณฑ์และบริ การของเราโดยอัตโนมัติ ข้อมูลที่เราอาจรวบรวม
รวมถึงแต่ไม่จากัดเฉพาะหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ เลขระบุอุปกรณ์และข้อมูลฮาร์ดแวร์ ที่อยู่ IP ประเภทเบราว์เซอร์และภาษา
ข้อมูลคุกกี้ ประเภทระบบ การที่คุณเปิ ดหรื อไม่เปิ ดใช้งานซอฟต์แวร์เพื่อเข้าถึงคุณลักษณะบางประการ เวลาการเข้าถึง URL
ของเว็บไซต์ที่อา้ งถึง ข้อมูลเกี่ยวกับการทาธุรกรรมต่างๆของคุณ และข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับการติดต่อสื่ อสารของคุณกับเรา

สิ่ งทีเ่ รารวบรวมจากการติดต่ อสื่ อสารอื่นๆ ของ Alpha ME และบุคคลทีส่ าม
เราอาจนาข้อมูลที่คุณให้ไว้กบั เรามารวมกับข้อมูลอื่นๆ จากแหล่งต่างๆ ธุรกรรมและการสื่ อสารของ Alpha ME ซึ่ งอาจรวมถึงแต่
ไม่จากัดเฉพาะข้อมูลจากผูร้ ่ วมการค้ากับ Alpha ME การส่ งทางไปรษณี ยโ์ ดยตรงไปยังผูร้ ับ แค็ตตาล็อก กิจกรรม ผลิตภัณฑ์และ
แอพพลิเคชัน่ หรื อการติดต่อสื่ อสารอื่นๆ ของ Alpha ME เราอาจนาข้อมูลดังกล่าวมารวมกับข้อมูลที่มีอยูใ่ นที่สาธารณะและ
ข้อมูลจากบุคคลที่สามได้เช่นกัน และเรายังรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนข้อมูลบนการบริ การของเราอีกด้วย

การใช้ ข้อมูล
เราอาจใช้ขอ้ มูลของคุณเพื่อทาสิ่ งต่อไปนี้

เปิ ดการใช้ งานของคุณ



เสริ มสร้าง ปรับแต่งและปรับให้เป็ นส่ วนตัวสาหรับประสบการณ์ Alpha ME และเพื่อเป็ นเฉพาะสาหรับการสื่ อสารของคุณ
ใช้คุณลักษณะของ Alpha ME เช่น การวางคาสัง่ ซื้ อและการเข้าร่ วมกิจกรรมอื่นๆ เส้นทางวิ่ง การลงทะเบียนวิ่งแข่งขัน

ใช้ งาน พัฒนาและวิเคราะห์



ใช้งาน มอบให้ พัฒนาและดูแลรักษาผลิตภัณฑ์และบริ การของ Alpha ME รวมทั้งวิเคราะห์ทิศทางแนวโน้มพฤติกรรมของผูใ้ ช้
ส่ งข้อความการจัดการและข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับ Alpha ME สื่ อสารกับคุณเกี่ยวกับการซื้ อของคุณ การร่ วมกิจกรรมของคุณ ข้อมูล
บัญชีผใู ้ ช้หรื อบริ การลูกค้า

จัดหาและจัดทาการตลาดและการส่ งเสริมการขาย




สื่ อสารกับคุณเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริ การและกิจกรรมของเรา และคูค้ า้ ของเราและเพือ่ วัตถุประสงค์ในการส่ งเสริ มการขายอื่นๆ
จัดการการแข่งขัน การส่ งเสริ มการขาย กิจกรรม การสารวจหรื อคุณลักษณะอื่นๆ
แสดงข้อมูลทางการการตลาดที่อาจเกี่ยวข้องให้แก่คุณ

การแบ่ งปันข้ อมูล
ผู้ให้ บริการ คู่ค้าของ Alpha ME
เราอาจโอนข้อมูลของคุณให้กบั ผูใ้ ห้บริ การ หรื อคู่คา้ ของเรา เพื่อประกอบธุรกิจของเรา ตัวอย่างเช่น ผูใ้ ห้บริ การดังกล่าวอาจ
จัดการกับการประมวลผลบัตรเครดิต การจัดกิจกรรมต่าง ๆ การส่ งสิ นค้า การจัดการข้อมูล การแจกจ่ายอีเมล การวิจยั ตลาด การ
วิเคราะห์ขอ้ มูล และการจัดการการส่ งเสริ มการขาย เรายังอาจแบ่งปั นข้อมูลของคุณเพื่อจัดการคุณลักษณะต่างๆ (เช่น การ
ลงทะเบียนวิ่งแข่งขัน หรื อกิจวัตรการออกกาลังกาย)

ตามกฎหมายหรื อเพื่อปกป้ องสิ ทธิ
เราอาจเปิ ดเผยข้อมูลเมื่อมีการร้องขอจากหน่วยงานของรัฐ เพื่อตอบสนองต่อคาสัง่ ศาล เมื่อกาหนดโดยกฎหมาย เพื่อบังคับใช้
นโยบายของเรา หรื อเพื่อปกป้องสิ ทธิ ทรัพย์สินหรื อความปลอดภัยของผูอ้ ื่น เราอาจแบ่งปั นข้อมูลเพื่อป้องกันการใช้ผลิตภัณฑ์
และบริ การของ Alpha ME โดยผิดกฎหมายหรื อการฝ่ าฝื น ข้อตกลงการใช้งาน หรื อเพื่อป้องกันเราเองจากข้อเรี ยกร้องของบุคคล
ที่สาม เรายังอาจแบ่งปั นข้อมูลให้กบั บริ ษทั ที่ช่วยเหลือในการป้องกันการทุจริ ตหรื อในการสื บสวนสอบสวน

การโอนข้ อมูล
ข้อมูลของคุณอาจถูกโอนให้กบั บุคคลที่สามในฐานะส่ วนหนึ่งของทรัพย์สินทางธุรกิจของเราในการขายส่ วนหนึ่งหรื อทั้งหมด
ของ Alpha ME หากสิ่ งนี้เกิดขึ้น จะมีประกาศโดยการโพสต์บนเว็บไซต์หรื อการสื่ อสารรู ปแบบอื่นๆ

การแบ่ งปันทางสาธารณะ (Public Sharing)
การแบ่ งปันข้ อมูลตั้งต้ น
เมื่อคุณเข้าร่ วมหรื อใช้บริ การบางอย่าง คุณตกลงที่จะแบ่งปั นข้อมูลในปริ มาณเบื้องต้นทางสาธารณะ ซึ่ งอาจรวมถึงชื่อผูใ้ ช้
ตาแหน่งของเมืองและรู ปประจาตัวของคุณ

การแบ่ งปันทีค่ ุณเลือก
คุณอาจเลือกที่จะแบ่งปั นข้อมูลบางประการ เพื่อที่จะเข้าร่ วมในบางคุณลักษณะ คุณอาจต้องปรับการตั้งค่าความเป็ นส่ วนตัวของ
คุณและแบ่งปั นข้อมูลเพิ่มเติม คุณยังอาจต้องเลือกที่จะแบ่งปั นกิจกรรมของคุณบนแพลตฟอร์มอื่น เช่น Facebook และ Twitter
โปรดอ่านนโยบายความเป็ นส่ วนตัวของแพลตฟอร์มเหล่านั้น เนื่องจากกิจกรรม Alpha ME ของคุณที่เผยแพร่ บนแพลตฟอร์ม
ดังกล่าวจะไม่ถูกกากับดูแลโดยนโยบายความเป็ นส่ วนตัวของ Alpha ME อีกต่อไป

การแบ่ งปันของ Alpha ME
Alpha ME อาจใช้ขอ้ มูลที่แบ่งปั นทางสาธารณะเพื่อวัตถุประสงค์ในการส่ งเสริ มการขาย

การปกป้ องข้ อมูล
มาตรการรักษาความปลอดภัย: เราใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยที่หลากหลาย รวมทั้งเครื่ องมือการเข้ารหัสลับและการ
ตรวจสอบความถูกต้อง เพื่อช่วยปกป้องข้อมูลของคุณ เราใช้เซิ ร์ฟเวอร์ที่ปลอดภัยเมื่อคุณวางคาสัง่ ซื้อ ข้อมูลบัตรเครดิต เดบิต
และอื่นๆทั้งหมดที่คุณให้มาจะถูกส่ งต่อโดยผ่านเทคโนโลยี Secure Socket Layer (SSL) แล้วนามาเข้ารหัสลับภายในฐานข้อมูล
ของเรา

ไม่ มกี ารรับประกัน
อย่างไรก็ตาม เช่นเดียวกับบริ ษทั อื่นๆ ALPHA ME ไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยหรื อการรักษาความลับของข้อมูลที่คุณ
ให้แก่เราได้ 100%

เครื่ องมือรวบรวม
วิธีทเี่ รารวบรวมข้ อมูล
Alpha ME รวบรวมข้อมูลภายในผลิตภัณฑ์และบริ การของเรา หรื อที่จดั เก็บโดยเบราว์เซอร์หรื ออุปกรณ์ของคุณโดยอัตโนมัติ เรา
ใช้วิธีการต่างๆ มากมายในการรวบรวมข้อมูลดังกล่าว ซึ่ งรวมถึงแต่ไม่จากัดเฉพาะคุกกึ้และแท็กพิกเซล/เว็บบีคอน ("เครื่ องมือ
รวบรวมข้อมูล"

การปิ ดเครื่ องมือรวบรวมข้ อมูล
หากคุณปิ ดเครื่ องมือรวบรวมข้อมูลบางตัว คุณอาจไม่สามารถเข้าถึงหลายคุณลักษณะที่ทาให้คุณใช้งานอย่างมีประสิ ทธิภาพ
ยิง่ ขึ้น อีกทั้งบริ การและคุณลักษณะบางประการของเราอาจทางานได้ไม่ถูกต้อง โปรดทราบว่าเว็บไซต์ของเราอาจไม่รู้จกั หรื อ
ตอบสนองต่อส่ วนหัว Do Not Track (DNT) จากเว็บเบราว์เซอร์ได้

การติดตามของบุคคลทีส่ าม
เรายังทางานกับบริ ษทั อื่นๆ ที่ใช้เทคโนโลยีการติดตาม เพื่อรองรับโฆษณาในส่ วนของเราทัว่ ทั้งอินเทอร์เน็ต บริ ษทั เหล่านี้อาจ
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการติดต่อสื่ อสารของคุณกับเรา รวมทั้งการโฆษณา บริ ษทั เหล่านี้อาจไม่รู้จกั หรื อตอบสนองต่อส่ วนหัว
DNT จากเว็บเบราว์เซอร์ โปรดทราบว่าหากคุณเลือกที่จะไม่รับเทคโนโลยีการติดตามของบุคคลที่สามเหล่านี้ คุณอาจยังมอง
เห็นโฆษณาของเราที่เว็บไซต์อื่นๆ ได้ แต่โฆษณาจะไม่ถูกปรับแต่งโดยใช้เทคโนโลยีการติดตามของบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องกับ
เว็บไซต์ของเรา

ทางเลือก
การแก้ ไขหรื อการลบข้ อมูลของคุณ
คุณสามารถแก้ไขหรื อลบข้อมูลส่ วนตัวของคุณในบริ การบางอย่างของ ALPHA ME ผ่านบัญชีผใู ้ ช้ของคุณ ข้อมูลของคุณที่
โพสต์ไว้ก่อนหน้านี้อาจยังคงมองเห็นได้ทางสาธารณะ Alpha ME อาจเก็บรักษาข้อมูลและเนื้อหาไว้ในไฟล์สารองข้อมูลและ
ไฟล์เก็บถาวรของเรา

การสื่ อสาร/เลิกบอกรับ/เลือกไม่ รับ
Alpha ME อาจส่ งการสื่ อสารเกี่ยวกับบริ การที่สาคัญให้แก่คุณโดยไม่คานึงถึงการตั้งค่าที่คุณเลือก เพือ่ ที่จะเลิกบอกรับและหยุด
รับข้อความ กรุ ณาเปลี่ยนการตั้งค่าของคุณ หากคุณเลิกบอกรับการสื่ อสารของ Alpha ME คุณยังอาจได้รับการสื่ อสารจากสื่ อที่
อยูใ่ นระหว่างการจัดทาก่อนที่คุณเปลี่ยนการตั้งค่า

ผู้ใช้ สากล
การปฏิบตั ิการดิจิตลั ของเราได้รับการจัดทา ไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่ วน ในประเทศไทย โดยไม่คานึงถึงสถานที่ที่คุณอยูอ่ าศัย
คุณยินยอมที่จะให้ขอ้ มูลส่ วนตัวของคุณถูกโอนย้าย ประมวลผลและจัดเก็บในประเทศไทย และอนุญาตให้ Alpha ME ใช้และ
รวบรวมข้อมูลส่ วนตัวของคุณตามนโยบายความเป็ นส่ วนตัวนี้

