
 

 

1. บทน ำนโยบำยควำมเป็นส่วนตัว 
1.1 ร้านคา้ WHATS UP MENSWEAR เราดูแลความเป็นส่วนตวัของท่านอยา่งจริงจงั 
เราใหค้  ามัน่วา่จะปฏิบติัตามกฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีมีผลบงัคบัใชก้บัทางเราทั้งหมด  
1.2 ในระหวา่งการใหบ้ริการแก่ท่านหรือการเขา้ถึงแพลตฟอร์ม (ตามท่ีไดใ้หนิ้ยามไวใ้นเง่ือนไขในการใชบ้ริการ) 
เราจะเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย เก็บรักษา และ/หรือประมวลผลขอ้มูล โดยรวมถึงขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน  
1.3 นโยบายความเป็นส่วนตวัฉบบัน้ีมีขึ้นเพื่อใหท้่านทราบเก่ียวกบัวิธีการท่ีเราเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย 
เก็บรักษาและ/หรือประมวลผลขอ้มูลท่ีเราเก็บรวบรวมและไดรั้บระหวา่งการใหบ้ริการหรือการเขา้ถึงแพลตฟอร์มข
องท่าน ผูซ่ึ้งเป็นลูกคา้ของเรา เราจะเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย 
เก็บรักษาและ/หรือประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านตามนโยบายความเป็นส่วนตวัน้ีเท่านั้น 
1.4 ท่านจ าเป็นจะตอ้งอ่านนโยบายความเป็นส่วนตวัน้ีรวมถึงงประกาศแจง้อ่ืนใดท่ีเราอาจมีขึ้นเฉพาะกาล 
ขณะท่ีเราท าการเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผยและ/หรือประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลเก่ียวกบัท่าน 
เพื่อใหท้่านไดรั้บรู้วา่เราใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่านอยา่งไรและเพื่ออะไร  
1.5 เม่ือคลิกหรือเลือกปุ่ ม “สมคัร” “ขา้พเจา้ตกลงยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตวัของ WHATS UP 
MENSWEAR” “ขา้พเจา้ตกลงและยนิยอมใหเ้ก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย 
เก็บรักษาและ/หรือประมวลผลซ่ึงขอ้มูลส่วนบุคคลของขา้พเจา้เพื่อวตัถุประสงคท่ี์ระบุไวใ้นน้ีและภายใตข้อ้ก าหนด
ของนโยบายความเป็นส่วนตวัของ What’s up” หรือขอ้ความคลา้ยคลึงกนัท่ีมีอยูใ่นหนา้ลงทะเบียนของ WHATS 
UP MENSWEAR 
ท่านรับทราบวา่ท่านไดรั้บแจง้และเขา้ใจนโยบายความเป็นส่วนตวัฉบบัน้ีและท่านยงัไดต้กลงและยนิยอมใหเ้ก็บรว
บรวม ใช ้เปิดเผย และ/หรือประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านตามท่ีไดอ้ธิบายและอยูภ่ายใตข้อ้ก าหนดน้ี  
1.6 เราอาจแกไ้ขนโยบายความเป็นส่วนตวัน้ีใหท้นัสมยัเป็นคร้ังคราว โดยการเปลี่ยนแปลงใด ๆ 
ในนโยบายความเป็นส่วนตวัฉบบัน้ีในอนาคตจะถูกประกาศใหท้ราบไวใ้นเพจน้ีและ 
เราจะแจง้ใหท้่านทราบหากเป็นการเปลี่ยนแปลงอยา่งมีนยัยะส าคญั (ตามความเหมาะสม 
และ/หรือไดรั้บอนุญาตภายใตก้ฎหมายทอ้งถ่ิน) และเม่ือท่านยงัคงใชบ้ริการ เขา้ถึงแพลตฟอร์มหรือใชบ้ริการใด ๆ 
รวมถึงท าค าสั่งซ้ือบนแพลตฟอร์มต่อไปหลงัจากนั้น 
ใหถื้อวา่ท่านไดรั้บทราบและยอมรับการเปล่ียนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตวัฉบบัน้ีโดยเราแลว้ 
กรุณาตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตวัเป็นประจ าเพื่อใหท้ราบถึงการปรับเปล่ียนใหท้นัสมยัหรือการแกไ้ขใด ๆ 
กบันโยบายความเป็นส่วนตวัน้ี 
1.7 นโยบายความเป็นส่วนตวัฉบบัน้ีมีผลบงัคบัใชร่้วมกบัประกาศ ขอ้ความสัญญาและขอ้ความความยนิยอมอ่ืน ๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการการเก็บรวบรวม เก็บรักษา 
ใชแ้ละ/หรือการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลโดยเราและไม่มีจุดประสงคใ์นการแทนท่ีประกาศ 
ขอ้ความสัญญาและขอ้ความยนิยอมดงักล่าวเวน้แต่วา่เราระบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืนโดยชดัแจง้  
1.8 ท่านสามารถเขา้ใชแ้พลตฟอร์มและส ารวจแพลตฟอร์มไดโ้ดยไม่ตอ้งใหข้อ้มูลส่วนบุคคล 
อยา่งไรก็ตามท่านจ าเป็นตอ้งลงทะเบียนบญัชีผูใ้ชห้ากท่านตอ้งการใชบ้ริการ 



 

 

 

2. ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีเรำเกบ็รวบรวมจำกท่ำน 
2.1 ขอ้มูลส่วนบุคคลหมายถึง ขอ้มูลใด ๆ ไม่วา่จะถูกบนัทึกในรูปแบบเอกสารหรือไม่ 
ซ่ึงมีการแสดงขอ้มูลระบุตวัตน หรือท าใหผู้ท่ี้ถือขอ้มูลนั้นสามารถยนืยนัตวับุคคลไดโ้ดยตรง 
หรืออยา่งสมเหตุสมผล หรือเม่ือน าไปรวมกบัขอ้มูลอ่ืน ๆ 
จะท าใหส้ามารถระบุตวัตนของบุคคลไดอ้ยา่งแน่นอนไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม 
2.2 ระหวา่งระยะเวลาท่ีท่านใชแ้พลตฟอร์มและใชบ้ริการจากเรา 
เราอาจเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลจากท่านซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียง  
2.2.1 ขอ้มูลระบุตวัตน เช่น ช่ือ เพศ รูปโปรไฟล ์และวนัเกิดของท่าน 
2.2.2 ขอ้มูลติดต่อ เช่น ท่ีอยู่ส าหรับจดัส่งใบเรียกช าระเงิน ท่ีอยูส่ าหรับส่งพสัดุ ท่ีอยู่อีเมลและหมายเลขโทรศพัท์ 
2.2.3 ขอ้มูลบญัชี เช่น หมายเลขบญัชีธนาคารและรายละเอียดการช าระเงิน  
2.2.4 ขอ้มูลการท าธุรกรรม เช่น รายละเอียดเก่ียวกบัค าสั่งซ้ือและการช าระเงินถึงท่านและจากท่าน 
และรายละเอียดอ่ืนของสินคา้และบริการท่ีท่านไดซ้ื้อหรือไดรั้บผา่นแพลตฟอร์ม  
2.2.5 ขอ้มูลทางเทคนิค เช่น ท่ีอยูไ่อพี (IP address) ขอ้มูลการเขา้ใช ้ชนิดและรุ่นของบราวเซอร์ 
การตั้งเขตเวลาและสถานท่ี ชนิดและรุ่นของโปรแกรมเสริมของบราวเซอร์ ระบบปฏิบติัการและแพลตฟอร์ม 
รหสัสากลประจ าอุปกรณ์เคล่ือนท่ี (IMEI) หมายเลขประจ าเคร่ือง 
และขอ้มูลและเทคโนโลยอ่ืีนของอุปกรณ์ท่ีท่านใชใ้นการเขา้ถึงแพลตฟอร์ม  
2.2.6 ขอ้มูลโปรไฟล ์เช่น ช่ือผูใ้ชแ้ละรหสัผา่นของท่าน การซ้ือหรือค าสั่งซ้ือของท่าน ความสนใจของท่าน 
ส่ิงท่ีท่านสนใจ ผลตอบรับและค าตอบของแบบสอบถาม 
2.2.7 ขอ้มูลการใช ้เช่น ขอ้มูลวา่ท่านใชแ้พลตฟอร์ม สินคา้และการบริการอยา่งไร หรือดูเน้ือหาใดบนแพลตฟอร์ม  
2.2.8 ขอ้มูลสถานท่ี เช่น 
เม่ือท่านบนัทึกและแบ่งปันซ่ึงสถานท่ีของท่านกบัเราในรูปแบบของรูปถ่ายหรือวีดีโอและอพัโหลดเน้ือหาดงักล่าว
ขึ้นบนแพลตฟอร์ม  
2.2.9 ขอ้มูลทางการตลาดและการส่ือสาร เช่น 
ช่องทางท่ีท่านพึงพอใจในการไดรั้บการท าการตลาดจากเราและบุคคลภายนอกและวิธีการส่ือสารท่ีท่านพึงพอใจ  
2.3 ระหวา่งระยะเวลาท่ีท่านใชแ้พลตฟอร์มและใชบ้ริการจากเรา 
เราอาจไดรั้บขอ้มูลส่วนบุคคลจากท่านในสถานการณ์ดงัต่อไปน้ี  
2.3.1 เม่ือท่านไดส้ร้างบญัชีผูใ้ชก้บัเรา  
2.3.2 เม่ือท่านไดบ้นัทึกเน้ือหาท่ีสร้างขึ้นโดยผูใ้ชใ้ด ๆ ท่ีอพัโหลดอยูบ่นแพลตฟอร์ม  
2.3.3 เม่ือท่านใชง้านฟังกช์ัน่การพูดคุย (แชท) บนแพลตฟอร์ม  
2.3.4 เม่ือท่านไดต้กลงรับข่าวสารหรือส่ือการตลาดของเรา 
2.3.5 เม่ือท่านไดเ้ขา้ร่วมโปรโมชัน่หรือการส ารวจขอ้มูล 
 



 

 

2.3.6 เม่ือท่านไดเ้ขา้สู่ระบบจากบญัชีผูใ้ชข้องท่านบนแพลตฟอร์มหรือส่ือสารกบัเราผา่นบริการหรือแอป 
พลิเคชนัภายนอก เช่น เฟซบุ๊กหรือกูเก้ิล  
2.3.7 เม่ือผูใ้ชอ่ื้นในแพลตฟอร์มไดแ้สดงความคิดเห็นใด ๆ 
บนเน้ือหาของท่านท่ีอพัโหลดอยูบ่นแพลตฟอร์มหรือเม่ือท่านไดแ้สดงความคิดเห็นใดๆ 
บนเน้ือหาของผูใ้ชอ่ื้นท่ีอพัโหลดอยูบ่นแพลตฟอร์ม  
2.3.8 เม่ือบุคคลภายนอกไดย้ืน่ค  าร้องเรียนเก่ียวกบัท่านหรือเน้ือหาท่ีท่านไดแ้สดงไวบ้นแพลตฟอร์ม  
2.3.9 เม่ือท่านไดติ้ดต่อกบัเราทางออฟไลน์ 
รวมไปถึงเม่ือท่านติดต่อกบัตวัแทนฝ่ายบริการลูกคา้ของเราท่ีเป็นบุคคลภายนอก 
2.5 ท่านตอ้งส่งขอ้มูลส่วนบุคคลซ่ึงถูกตอ้งและไม่ก่อใหเ้กิดความเขา้ใจผิดเท่านั้น 
และท่านตอ้งหมัน่ท าใหข้อ้มูลดงักล่าวเป็นปัจจุบนัและแจง้ใหเ้ราทราบหากมีการเปล่ียนแปลงขอ้มูลส่วนบุคคลใด 
ๆ ท่ีท่านไดใ้หไ้วก้บัเรา เรามีสิทธิท่ีจะร้องขอเอกสารยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีท่านไดเ้คยใหไ้ว  ้
เพื่อเป็นส่วนหน่ึงในขั้นตอนการตรวจสอบลูกคา้ของเรา  
2.6 เราสามารถเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไดต้่อเม่ีอท่านสมคัรใจท่ีจะส่งขอ้มูลส่วนบุคคลใหก้บัเรา 
หรือตามท่ีระบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืนภายใตน้โยบายความเป็นส่วนตวัน้ีเท่านั้น 
อยา่งไรก็ตามหากท่านเลือกท่ีจะไม่ใหข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่านแก่เราหรือท่านไดถ้อนความยนิยอมของท่านในกา
รใหเ้ราใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่านในภายหลงั 
เราอาจจะไม่สามารถใหบ้ริการแก่ท่านหรืออนุญาตใหท้่านเขา้ถึงแพลตฟอร์มต่อไปได ้
2.7 ท่านสามารถเขา้ถึงและแกไ้ขขอ้มูลท่ีท่านเคยส่งใหเ้ราใหเ้ป็นปัจจุบนัไดไ้ม่วา่ในเวลาใดตามท่ีระบุไวด้า้นล่าง 
2.8 หากท่านใหข้อ้มูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอกใดแก่เรา ท่านรับรองและรับประกนัวา่ท่านไดรั้บความยนิยอม 
หนงัสืออนุญาต และการอนุญาตตามท่ีจ าเป็นจากบุคคลภายนอกดงักล่าวใหน้ ามาเปิดเผย 
และโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของเขาหรือเธอใหแ้ก่เรา และใหเ้ราเก็บรวบรวม เก็บรักษา 
ใชแ้ละเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวตามนโยบายความเป็นส่วนตวัฉบบัน้ี  
 

3. กำรถอนควำมยินยอมที่จะให้ใช้ เปิดเผย เกบ็รักษำ และ/หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 
3.1 ท่านอาจถอนความยนิยอมของท่านท่ีจะใหใ้ช ้เปิดเผย เก็บรักษา และ/หรือประมวลผลซ่ึงขอ้มูล 
ส่วนบุคคลของท่านต่อไปเพื่อวตัถุประสงคใ์ด ๆ และในรูปแบบท่ีระบุไวข้า้งตน้ ไม่วา่ในเวลาใดก็ตาม 
3.2 โปรดทราบวา่หากท่านถอนความยนิยอมของท่านท่ีจะใหเ้ราใช ้เปิดเผย เก็บรักษา หรือประมวลผลซ่ึง 
ขอ้มูลของท่านเพื่อวตัถุประสงคแ์ละในรูปแบบท่ีระบุไวข้า้งตน้ เราอาจจะไม่อยูใ่นฐานะท่ีจะด าเนินการ 
ใหบ้ริการแก่ท่านต่อไปหรือไม่สามารถปฏิบติัตามสัญญาใดท่ีเรามีกบัท่านได ้และเราจะไม่ตอ้งรับผิด 
ในกรณีท่ีเราไม่ไดด้ าเนินการใหบ้ริการท่านหรือไม่ปฏิบติัตามสัญญากบัท่าน โดยเราขอสงวนสิทธ์ิ 
ทางกฎหมายและการเยยีวยาของเราโดยชดัแจง้ส าหรับกรณีดงักล่าว 
3.3 หากท่านตอ้งการยกเลิกการจดัเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลท่านสามารถเขา้ไปยกเลิกไดท่ี้หนา้บญัชีส่วนตวั 
และกดปุ่ มยกเลิกการจดัเก็บขอ้มูล 



 

 

4. กำรปรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนให้เป็นปัจจุบัน 
4.1 ความถูกตอ้งและสมบูรณ์ของขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีท่านใหแ้ก่เรานั้นเป็นส่ิงส าคญัเพื่อใหท้่านสามารถใช ้
แพลตฟอร์มต่อไปไดแ้ละใหเ้ราสามารถใหบ้ริการได ้
ท่านเป็นผูรั้บผิดชอบในการแจง้เราหากมีการเปล่ียนแปลงขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน 
หรือในกรณีท่ีท่านเช่ือวา่ขอ้มูลส่วนบุคคลเก่ียวกบัท่านท่ีอยูก่บัเราไม่แม่นย  า ไม่สมบูรณ์ ไม่ถูกตอ้งหรือลา้สมยั  
4.2 ท่านสามารถแกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านใหเ้ป็นปัจจุบนัไดไ้ม่วา่ในเวลาใดโดยการเขา้ถึงซ่ึงบญัชีผูใ้ชข้อง 
ท่านบนแพลตฟอร์ม 
4.3 เรามีการเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีไดแ้กไ้ขเป็นปัจจุบนัของท่านแก่บุคคลภายนอกและบริษทัในเครือของเรา 
ผูซ่ึ้งเราไดเ้คยเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านแลว้หากขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านนั้นยงัมีความจ าเป็นในการด าเนิ
นการตามวตัถุประสงคท่ี์ระบุไวข้า้งตน้ 
 

5. กำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน 
5.1 ท่านสามารถขอขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านท่ีเราเก็บรวบรวมหรือสอบถามเก่ียวกบัวิธีท่ีขอ้มูล 
ส่วนบุคคลของท่านถูกใช ้เปิดเผย เก็บรักษาหรือประมวลผลโดยเราภายในปีท่ีผา่นมา และเพื่อท่ีจะอ านวยความ 
สะดวกตามค าขอของท่าน เราอาจจ าเป็นตอ้งร้องขอขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัค าขอของท่าน 
5.2 เราขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการบริหารจดัการตามสมควร ส าหรับการกูบ้นัทึกขอ้มูล 
ส่วนบุคคลของท่าน กรณีดงักล่าวเราจะแจง้ใหท้่านทราบถึงค่าธรรมเนียมก่อนจะด าเนินการตามค าขอของท่าน  
5.3 เราจะตอบค าขอของท่านอยา่งเร็วท่ีสุดเท่าท่ีเป็นไปไดต้ามสมควร หากเราไม่สามารถใหค้  าตอบท่าน 
ไดภ้ายในยีสิ่บเอด็ (21) วนันบัจากวนัท่ีท่านมีค าขอ เราจะแจง้ใหท้่านทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร หากเราไม่สามารถ 
ใหข้อ้มูลส่วนบุคคลใดๆ แก่ท่านหรือไม่สามารถท าการแกไ้ขตามท่ีท่านร้องขอ โดยทัว่ไปแลว้เราจะแจง้ 
วา่เพราะเหตุใดเราจึงไม่สามารถด าเนินการดงักล่าวได ้
(เวน้แต่วา่เรามิไดถู้กบงัคบัใหด้ าเนินการดงักล่าวภายใตก้ฎหมายคุม้ครองขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง) 
 

6. ควำมปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน 
6.1 เพื่อรักษาความปลอดภยัซ่ึงขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านจากการเขา้ถึง การเก็บรวบรวม การใช ้การเปิดเผย 
การประมวลผล การท าส าเนา การเปล่ียนแปลง การจ าหน่าย การท าใหสู้ญหาย การใชใ้นทางท่ีผิด 
การดดัแปลงหรือความเส่ียงอ่ืนท่ีคลา้ยคลึงกนั โดยไม่ไดรั้บอนุญาต เราไดใ้ชม้าตรการในการจดัการท่ีเหมาะสม 
ทั้งท่ีเป็นรูปธรรมและในทางเทคนิค เช่น  
6.1.1 จ ากดัสิทธิการเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลใหเ้ขา้ถึงไดเ้ฉพาะของบุคคลท่ีจ าเป็นตอ้งเขา้ถึง 
6.1.2 รักษาระดบัของผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัเทคโนโลยเีพื่อป้องกนัการเขา้ถึงทางคอมพิวเตอร์ท่ีไม่ไดรั้บอนุญาต  
6.1.3 ใช ้128-บิต เอสเอสแอล (เทคโนโลยกีารเขา้รหสัขอ้มูล) ซ่ึงเป็นเทคโนโลยกีารเขา้รหสั เม่ือประมวล 
ผลขอ้มูลการเงินของท่าน  
6.2 หากท่านเช่ือวา่ความเป็นส่วนตวัของท่านถูกละเมิด กรุณาติดต่อเราโดยทนัที  



 

 

6.3 ท่านควรทราบวา่ไม่มีวิธีการถ่ายโอนใดบนอินเตอร์เน็ตหรือขั้นตอนการเก็บขอ้มูลทางอิเลก็ทรอนิกส์ใด 
ท่ีปลอดภยัโดยสมบูรณ์ แมไ้ม่สามารถรับประกนัความปลอดภยันั้นได ้แต่เราไดพ้ยายามอยา่งมาก 
ท่ีจะปกป้องความปลอดภยัในขอ้มูลของท่านและจะทบทวนและเพิ่มเติมมาตรการการรักษาขอ้มูลอยา่งสม ่าเสมอ  
6.4 รหสัผา่นของท่านคือกุญแจในการเขา้ถึงบญัชีของท่าน กรุณาใชต้วัเลขเฉพาะ ตวัอกัษรและอกัษรพิเศษ 
และจะตอ้งไม่แบ่งปันรหสัผ่าน  WHATS UP MENSWEAR ของท่านกบับุคคลใด หากท่านแบ่งปัน 
รหสัของท่านกบัผูอ่ื้น ท่านจะตอ้งรับผิดชอบการกระท าทั้งหมดท่ีไดท้ าไปในนามของบญัชีของท่าน 
และผลท่ีตามมา หากท่านเสียการควบคุมรหสัผา่นของท่าน ท่านอาจเสียการควบคุมขอ้มูลส่วนบุคคล 
ของท่านและขอ้มูลอ่ืนท่ีท่านไดส่้งใหแ้ก่ WHATS UP MENSWEAR อยา่งมีนยัส าคญั รวมทั้งท่าน 
อาจตกอยูภ่ายใตค้วามผกูพนัตามกฎหมายในการกระท าใด ๆ ท่ีไดก้ระท าไปในนามของท่าน ดงันั้นหากมีการ 
เขา้ถึงรหสัของท่านโดยไม่ไดรั้บอนุญาตไม่วา่ดว้ยเหตุใดหรือมีเหตุอนัควรเช่ือวา่รหสัของท่านถูกเขา้ถึงโดยไม่ได้ 
รับอนุญาต ท่านควรติดต่อเราและเปลี่ยนรหสัของท่านโดยทนัที ท่านจะตอ้งไม่ลืมออกจากระบบบญัชีของท่าน 
และปิดบราวเซอร์หากท่านใชง้านในคอมพิวเตอร์ซ่ึงใชร่้วมกบัผูอ่ื้น  
 

7. กำรเกบ็รักษำข้อมูลส่วนบุคคล 
7.1 เราจะเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไวเ้พียงเท่าท่ีกฎหมายก าหนดไวห้รือเท่าท่ีจ าเป็นส าหรับ 
วตัถุประสงคข์องการเก็บขอ้มูลดงักล่าว 
7.2 เราจะยติุการเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านหรือน าวิธีการท่ีขอ้มูลท่ีอาจเช่ือมโยงกบัท่านออก 
โดยทนัทีท่ีเห็นสมควรแลว้ว่าการเก็บรักษานั้น ไม่สามารถบรรลุวตัถุประสงคท่ี์ขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าว 
ไดถู้กเก็บรวบรวมมาแลว้อีกต่อไป และไม่มีความจ าเป็นส าหรับวตัถุประสงคท์างกฎหมายหรือทางธุรกิจใด 
 


