
ยนิดีตอ้นรับสูน่โยบายความเป็นสว่นตัวของ AIMATTER 
AIMATTER OOO (“AIMATTER”) เป็นบริษัทในเครือท่ี  Google LLC เป็นเจา้ของแตผู่เ้ดียว เม่ือคุณใชบ้ริการของ AIMATTER หมายความวา่คุณไว้
วางใจให้เรารักษาขอ้มูลของคุณ นโยบายความเป็นสว่นตัวน้ีมีไวเ้พ่ือให้คุณไดเ้ขา้ใจประเภทขอ้มูลท่ีเรารวบรวม เหตุผลท่ีเรารวบรวม รวมถึงสิง่ท่ีเราทาํกับขอ้มูล
นัน้ น่ีเป็นเร่ืองสาํคัญ เราหวังวา่คุณจะใชเ้วลาอา่นอยา่งตัง้ใจ  

นโยบายความเป็นสว่นตัว 
แกไ้ขลา่สุด  __ พฤศจิกายน 2017 (ดูฉบับท่ีเกบ็ไว)้ 
ดาวน์โหลดเวอร์ชัน PDF 
  
นโยบายความเป็นสว่นตัวของเราจะอธิบายสิง่ตอ่ไปน้ี 

●       ขอ้มูลท่ีเรารวบรวมและเหตุผลท่ีเราเกบ็รวบรวม 
●       วธีิการใชข้อ้มูลเหลา่นัน้ 
●       ตัวเลือกท่ีเรานําเสนอ เชน่ วธีิลบภาพท่ีคุณแชร์กับเรา 

ขอ้มูลสว่นบุคคลของคุณสาํคัญกับเรามาก ดังนัน้ไมว่า่คุณจะเป็นผูใ้ชใ้หมห่รือเกา่ของ AIMATTER โปรดใชเ้วลาทาํความเขา้ใจหลักปฏิบัติของเราและหากคุณมี
ขอ้สงสัยใดๆ โปรด ติดตอ่เรา 

ขอ้มูลท่ีเรารวบรวม 

เรารวบรวมขอ้มูลเพ่ือให้บริการท่ีดีข้ึนแกผู่ใ้ชทุ้กคน เรารวบรวมขอ้มูลดว้ยวธีิตอ่ไปน้ี 
●       ขอ้มูลท่ีคุณให้  (ตัวอยา่งเชน่ เม่ือคุณแชร์ภาพกับเรา)  
●       ขอ้มูลท่ีเราไดจ้ากการใชบ้ริการของคุณ  เรารวบรวมขอ้มูลเก่ียวกับบริการและวธีิท่ีคุณใชบ้ริการเหลา่นัน้ ขอ้มูลเหลา่น้ีมีดังน้ี 

○       ขอ้มูลอุปกรณ์ 
เราจะรวบรวมขอ้มูลเฉพาะของอุปกรณ์ (เชน่ รุ่นของฮาร์ดแวร์ เวอร์ชันระบบปฏิบัติการ ตัวระบุอุปกรณ์ ขอ้มูลเก่ียวกับไดรเวอร์และสว่น
ประกอบในอุปกรณ์ ตลอดจนขอ้มูลเครือขา่ยมือถือ) AIMATTER อาจเช่ือมโยงตัวระบุอุปกรณ์กับท่ีอยูอี่เมลของคุณหากคุณลงช่ือเขา้ใช้
บริการ 

■       รหัสระบุอุปกรณ์ท่ีไมซ่ํา้กัน (บางครัง้เรียกวา่รหัสสากลท่ีไมซ่ํา้กัน หรือ UUID) คือชุดอักขระท่ีผูผ้ลิตอุปกรณ์รวมไวใ้นตัว
อุปกรณ์ และสามารถใชใ้นการระบุอุปกรณ์นัน้ๆ ไดอ้ยา่งเฉพาะเจาะจง (เชน่ หมายเลข IMEI ของโทรศัพทมื์อถือ) รหัสระบุอุปกรณ์
ตา่งๆ จะแตกตา่งกันไปในดา้นความถาวรของรหัส ความสามารถในการรีเซต็รหัสโดยผูใ้ช ้และรูปแบบการเขา้ถึง อุปกรณ์ช้ินหน่ึงๆ 
อาจมีรหัสระบุอุปกรณ์ท่ีไมซ่ํา้กันหลายรายการได ้รหัสระบุอุปกรณ์ท่ีไมซ่ํา้กันสามารถนํามาใชเ้พ่ือวัตถุประสงคท่ี์หลากหลาย เชน่ 
จดจาํคา่กาํหนดของผูใ้ช ้ฟีเจอร์บางอยา่งของบริการอาจทาํงานผิดปกติหากการใชง้านหรือความพร้อมใชง้านของตัวระบุอุปกรณ์มี
ความบกพร่องหรือปิดใชง้านไว ้

○       ขอ้มูลในบันทึก 
เม่ือคุณใชบ้ริการของเรา เราจะรวบรวมและจัดเกบ็ขอ้มูลบางอยา่งไวใ้นบันทึกเซิร์ฟเวอร์โดยอัตโนมัติ ดังน้ี 

■       รายละเอียดวธีิท่ีคุณใชบ้ริการ 
■       ท่ีอยู ่Internet Protocol  อุปกรณ์ทุกเคร่ืองท่ีเช่ือมตอ่กับอินเทอร์เน็ตจะมีหมายเลขประจาํ เรียกวา่ ท่ีอยู ่Internet Protocol 
(IP) เน่ืองจากโดยปกติแลว้ หมายเลขเหลา่น้ีมักกาํหนดตามพ้ืนท่ีทางภูมิศาสตร์ ท่ีอยู ่IP จึงมักสามารถใชร้ะบุตาํแหน่งตน้ทางไดเ้ม่ือ
อุปกรณ์นัน้ๆ เช่ือมตอ่อินเทอร์เน็ต 
■       ขอ้มูลกิจกรรมอุปกรณ์ เชน่ ขอ้ขัดขอ้ง กิจกรรมระบบ การตัง้คา่ฮาร์ดแวร์ ประเภทเบราวเ์ซอร์ ภาษาของเบราวเ์ซอร์ วันท่ีและ
เวลาในคาํขอของคุณ และ URL อา้งอิง 
■       คุกก้ีซ่ึงอาจบง่ช้ีถึงเบราวเ์ซอร์ของคุณ 

○       ขอ้มูลตาํแหน่ง 
เม่ือคุณใชบ้ริการ เราอาจรวบรวมและประมวลผลขอ้มูลเก่ียวกับตาํแหน่งของคุณ เชน่ ท่ีอยู ่IP และการตัง้คา่ตาํแหน่งในอุปกรณ์ของคุณ 
○       หมายเลขเฉพาะของแอปพลิเคชัน 
บริการบางอยา่งจะมีหมายเลขเฉพาะของแอปพลิเคชัน ระบบอาจสง่หมายเลขน้ีและขอ้มูลเก่ียวกับการติดตัง้ (เชน่ ประเภทของระบบปฏิบัติการ
และหมายเลขเวอร์ชันของแอปพลิเคชัน) ให้กับ AIMATTER เม่ือคุณติดตัง้หรือถอนการติดตัง้บริการดังกลา่ว หรือเม่ือบริการดังกลา่วติดตอ่
เซิร์ฟเวอร์ของเราเป็นระยะๆ เชน่ การอัปเดตอัตโนมัติ 
○       พ้ืนท่ีจัดเกบ็ขอ้มูลในเคร่ือง 
เราอาจรวบรวมและจัดเกบ็ขอ้มูล (รวมถึงขอ้มูลสว่นบุคคล) ในอุปกรณ์ของคุณและแคชขอ้มูลของแอปพลิเคชัน (ท่ีเกบ็ขอ้มูลในอุปกรณ์) 
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○       คุกก้ีและเทคโนโลยีท่ีคลา้ยกัน 
เราใชเ้ทคโนโลยีตา่งๆ ในการรวบรวมและจัดเกบ็ขอ้มูลเม่ือคุณใชบ้ริการ ซ่ึงอาจรวมถึงการใชคุ้กก้ีหรือเทคโนโลยีท่ีคลา้ยกัน เพ่ือระบุ
เบราวเ์ซอร์หรืออุปกรณ์ เรายังใชเ้ทคโนโลยีเหลา่น้ีเพ่ือรวบรวมและจัดเกบ็ขอ้มูลเม่ือคุณโตต้อบกับบริการอีกดว้ย  

ขอ้มูลท่ีเราเกบ็รวบรวมเม่ือคุณลงช่ือเขา้ใชบ้ริการอาจนํามาเช่ือมโยงกับท่ีอยูอี่เมลท่ีคุณใชใ้นการลงช่ือเขา้ใช ้เราถือวา่ขอ้มูลเก่ียวขอ้งกับท่ีอยูอี่เมลเป็นขอ้มูลสว่น
บุคคล หากตอ้งการดูขอ้มูลเพิม่เติมเก่ียวกับวธีิเขา้ถึง จัดการ หรือลบขอ้มูลท่ีเช่ือมโยงกับท่ีอยูอี่เมล โปรดไปท่ี [หน้า] 
  
AIMATTER ไมร่วบรวมหรือร้องขอขอ้มูลจากบุคคลท่ีอายุตํา่กวา่ 13 ปีโดยเจตนา บริการและเน้ือหาของบริการไมไ่ดมี้จุดมุง่หมายให้ใชง้านในเดก็ท่ีอายุตํา่กวา่ 
13 ปี เราห้ามบุคคลท่ีมีอายุตํา่กวา่ 13 ปีใชบ้ริการโดยเดด็ขาดตาม 

วธีิการใชข้อ้มูลท่ีเรารวบรวม 

เราใชข้อ้มูลท่ีเรารวบรวมจากบริการเพ่ือให้บริการ รักษา ป้องกันและปรับปรุง พัฒนาบริการใหม ่และปกป้อง AIMATTER และผูใ้ช ้นอกจากน้ีเรายังใชข้อ้มูลน้ี
เพ่ือเสนอเน้ือหาท่ีปรับให้เหมาะกับผูใ้ชแ้ตล่ะราย เชน่ การแนะนํารูปแบบในการจับภาพ 
เม่ือคุณติดตอ่ AIMATTER เราจะเกบ็บันทึกการติดตอ่ของคุณเพ่ือชว่ยแกปั้ญหาใดๆ กต็ามท่ีคุณอาจพบ เราอาจใชท่ี้อยูอี่เมลของคุณเพ่ือแจง้ให้คุณทราบถึง
บริการของเรา เชน่ แจง้ให้คุณทราบเก่ียวกับการเปล่ียนแปลงหรือการปรับปรุงตา่งๆ ท่ีกาํลังจะมีข้ึน 
เราใชข้อ้มูลท่ีเกบ็รวบรวมจากคุกก้ีและเทคโนโลยีอ่ืนๆ เพ่ือปรับปรุงประสบการณ์การใชง้านของผูใ้ชแ้ละคุณภาพโดยรวมของบริการ  
  
เราอาจรวมขอ้มูลสว่นบุคคลจากบริการหน่ึงเขา้กับขอ้มูล รวมถึงขอ้มูลสว่นตัวจากบริการอ่ืนๆ ของ AIMATTER เพ่ือตอบสนองคาํขอลบภาพท่ีคุณแชร์กับเรา 
เป็นตน้  
เราจะขอความยนิยอมจากคุณกอ่นใชข้อ้มูลเพ่ือจุดประสงคอ่ื์นๆ นอกเหนือจากท่ีระบุไวใ้นนโยบายความเป็นสว่นตัวน้ี 
AIMATTER ประมวลผลขอ้มูลสว่นบุคคลในเซิร์ฟเวอร์ซ่ึงอยูใ่นหลายประเทศท่ัวโลก เราอาจประมวลผลขอ้มูลสว่นบุคคลของคุณในเซิร์ฟเวอร์ท่ีไมไ่ดอ้ยูใ่น
ประเทศท่ีคุณพาํนัก 

ความโปร่งใสและหลากหลาย 

แตล่ะคนมีความกังวลเก่ียวกับขอ้มูลสว่นบุคคลตา่งกัน เป้าหมายของเราคือความชัดเจนวา่เรารวบรวมขอ้มูลใดเพ่ือให้คุณสามารถเลือกไดว้า่จะให้ใชข้อ้มูลเหลา่
นัน้อยา่งไรให้เป็นประโยชน์ ตัวอยา่งสิง่ท่ีทาํได ้

●       ตรวจสอบและอัปเดต ภาพท่ีคุณแชร์ 
●       ลบภาพท่ีแชร์ ขณะลงช่ือเขา้สูร่ะบบบริการ 

ขอ้มูลท่ีคุณแชร์ 

บริการของเรามีตัวเลือกในการ แชร์และนําเน้ือหาออก 

การเขา้ถึงและการอัปเดตขอ้มูลสว่นบุคคล 

เม่ือใดกต็ามท่ีคุณใชบ้ริการของเรา เรามุง่หวังท่ีจะให้คุณเขา้ถึงขอ้มูลสว่นตัวได ้เราจะพยายามหาทางให้คุณอัปเดตหรือลบขอ้มูลได ้เวน้แตก่รณีท่ีเราตอ้งเกบ็
ขอ้มูลนัน้ไวเ้พ่ือประโยชน์ทางธุรกิจตามกฎหมายหรือเพ่ือวัตถุประสงคท์างกฎหมาย เม่ือคุณเขา้ถึงหรืออัปเดตขอ้มูลสว่นบุคคล เราอาจขอให้คุณยืนยันตัวตนกอ่น
ท่ีจะดาํเนินการตามคาํขอ 
เราอาจปฏิเสธคาํขอซํา้ซอ้นอันเกินควร ตอ้งใชค้วามพยายามทางเทคนิคมากเกินไป (เชน่ การพัฒนาระบบใหมห่รือเปล่ียนหลักปฏิบัติพ้ืนฐานท่ีมีอยู)่ เสี่ยงตอ่
ขอ้มูลสว่นบุคคลของผูอ่ื้น หรือไมส่ามารถปฏิบัติไดจ้ริง (เชน่ คาํขอเก่ียวกับขอ้มูลท่ีอยูใ่นระบบขอ้มูลสาํรอง) 
หากเราสามารถให้คุณเขา้ถึงและแกไ้ขขอ้มูลได ้เราจะดาํเนินการให้ฟรียกเวน้ในกรณีท่ีตอ้งใชค้วามพยายามอยา่งเกินควร เรามุง่หวังท่ีจะรักษาบริการของเราให้
สามารถปกป้องขอ้มูลจากการถูกทาํลายโดยอุบัติเหตุหรือการมุง่ร้ายอ่ืนๆ ดว้ยเหตุน้ี หลังจากท่ีคุณลบขอ้มูลจากบริการของเรา เราอาจจะยังไมล่บสาํเนาท่ีมีอยูอ่อก
จากเซิร์ฟเวอร์ท่ีใชง้านอยูห่รือนําขอ้มูลออกจากระบบสาํรองของเราโดยทันที 
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ขอ้มูลท่ีเราแชร์ 

เราไมแ่ชร์ขอ้มูลสว่นบุคคลกับบริษัท องคก์ร และบุคคลตา่งๆ ภายนอก AIMATTER ยกเวน้ในกรณีดังตอ่ไปน้ี 
●       ไดรั้บความยนิยอมจากคุณ (ตัวอยา่งเชน่ เวลาท่ีคุณแชร์ภาพกับเรา เรากอ็าจแชร์ภาพนัน้กับ Google LLC ดว้ย) 
●       เราจะแชร์ขอ้มูลสว่นบุคคลกับบริษัท องคก์ร หรือบุคคลภายนอก Google เม่ือเราไดรั้บความยนิยอมจากคุณ เราจาํเป็นตอ้งไดรั้บความยนิยอมใน
การแชร์ขอ้มูลสว่นบุคคลท่ีละเอียดออ่น (โดยเฉพาะอยา่งยิง่ขอ้มูลทางการแพทยท่ี์เป็นความลับ เช้ือชาติหรือชาติพันธุ ์ความเช่ือทางการเมืองหรือศาสนา 
หรือเพศวถีิ) 
●       เม่ือมีผูดู้แลระบบโดเมน 
●       สาํหรับการประมวลผลภายนอก 
●       เราให้ขอ้มูลสว่นบุคคลแกบ่ริษัทในเครือ (บุคคลท่ีเป็นของกลุม่บริษัท Google) ธุรกิจหรือบุคคลท่ีไววางใจไดอ่ื้นๆ เพ่ือให้ประมวลผลขอ้มูลแกเ่รา 
โดยดาํเนินการตามคาํแนะนําและตามนโยบายความเป็นสว่นตัวของเรา รวมถึงมาตรการการรักษาขอ้มูลท่ีเป็นความลับและการรักษาความปลอดภัยท่ี
เหมาะสม 
●       สาํหรับเหตุผลทางกฎหมาย 
●       เราจะแชร์ขอ้มูลสว่นบุคคลกับบริษัท องคก์ร หรือบุคคลตา่งๆ ภายนอก Google หากเราเช่ือโดยบริสุทธ์ิใจวา่การเขา้ถึง การใช ้การเกบ็รักษา หรือ
การเปิดเผยขอ้มูลนัน้มีความจาํเป็นอยา่งสมเหตุผลเป็นเพ่ือดาํเนินการดังตอ่ไปน้ี 

○       ให้เป็นไปตามกฎหมายท่ีบังคับใช ้ระเบียบขอ้บังคับ กระบวนการทางกฎหมาย หรือการร้องขอขอ้มูลจากทางราชการ 
○       บังคับใชข้อ้กาํหนดในการให้บริการท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงการตรวจสอบการละเมิดท่ีอาจเกิดข้ึน 
○       ตรวจจับ ป้องกัน หรือระบุการทุจริต ปัญหาดา้นความปลอดภัยหรือดา้นเทคนิค 
○       ป้องกันอันตรายตอ่สทิธิ ทรัพยส์นิ หรือความปลอดภัยของ Google ผูใ้ชข้องเรา หรือประชาชนตามท่ีกฎหมายกาํหนดหรืออนุญาต 

เราอาจแชร์ขอ้มูลสว่นบุคคลท่ีไมส่ามารถระบุตัวตนได ้(ขอ้มูลท่ีบันทึกเก่ียวกับผูใ้ชเ้พ่ือไมใ่ห้ระบุหรืออา้งถึงผูใ้ชเ้ป็นรายบุคคลได)้ กับสาธารณะและพาร์ทเนอร์  
หาก AIMATTER มีสว่นเก่ียวขอ้งในการควบรวม การไดม้าซ่ึงธุรกิจ หรือการขายสนิทรัพย ์เราจะยังคงรักษาขอ้มูลสว่นบุคคลไวเ้ป็นความลับตอ่ไป และจะแจง้
ผูใ้ชท่ี้ไดรั้บผลกระทบกอ่นท่ีจะโอนยา้ยขอ้มูลสว่นบุคคลหรือตอ้งเป็นไปตามนโยบายความเป็นสว่นตัวอ่ืน 

การรักษาความปลอดภัยของขอ้มูล 

เรามุง่ม่ันท่ีจะปกป้อง AIMATTER และผูใ้ชจ้ากการเขา้ถึง เปล่ียนแปลง เปิดเผย หรือทาํลายขอ้มูลท่ีเราเกบ็ไวโ้ดยไมไ่ดรั้บอนุญาต วธีิการป้องกันท่ีเราใช ้ไดแ้ก ่
●       เราเขา้รหัสลับบริการโดยใช ้SSL 
●       เราตรวจสอบการเกบ็รวบรวมขอ้มูล พ้ืนท่ีจัดเกบ็ขอ้มูลและหลักปฏิบัติในการประมวลผล รวมถึงมาตรการความปลอดภัยทางกายภาพ เพ่ือป้องกัน
การเขา้ถึงระบบท่ีไมไ่ดรั้บอนุญาต 
●       เราจาํกัดให้มีการเขา้ถึงขอ้มูลสว่นบุคคลเฉพาะพนักงาน ผูใ้ห้บริการ และเจา้หน้าท่ีของ AIMATTER ซ่ึงจาํเป็นตอ้งทราบขอ้มูลดังกลา่วเพ่ือท่ีจะ
ประมวลผลให้เรา ผูท่ี้ไมป่ฏิบัติตามขอ้กาํหนดในสัญญาการรักษาความลับท่ีเขม้งวดน้ีอาจถูกลงโทษทางวนัิยหรือถูกไลอ่อก 

นโยบายความเป็นสว่นตัวน้ีมีผลบังคับใชเ้ม่ือใด 

นโยบายความเป็นสว่นตัวของเรามีผลกับบริการทัง้หมดท่ี AIMATTER มีให้ 
นโยบายความเป็นสว่นตัวของเราไมมี่ผลกับบริการท่ีบริษัทหรือบุคคลอ่ืนเสนอ เชน่ ผลิตภัณฑห์รือเวบ็ไซตท่ี์อาจปรากฏให้คุณเหน็หรือลิงกจ์ากบริการของเรา 
นโยบายความเป็นสว่นตัวของเราไมค่รอบคลุมหลักปฏิบัติดา้นขอ้มูลของบริษัทและองคก์รอ่ืนๆ ท่ีโฆษณาบริการของเรา ซ่ึงอาจใชคุ้กก้ี พิกเซลแทก็ และ
เทคโนโลยีอ่ืนๆ ในการแแสดงและนําเสนอโฆษณาท่ีเก่ียวขอ้ง 

การปฏิบัติตามและการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานกาํกับดูแล 

เราตรวจสอบความสอดคลอ้งระหวา่งการปฏิบัติของเรากับนโยบายความเป็นสว่นตัวของเราอยา่งสมํา่เสมอ เม่ือเราไดรั้บคาํร้องแบบลายลักษณ์อักษรท่ีเป็น
ทางการ เราจะติดตอ่ผูส้ง่คาํร้องเพ่ือติดตามผล เราทาํงานร่วมกับหน่วยงานกาํกับดูแลท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงหน่วยงานคุม้ครองขอ้มูลในทอ้งถิน่เพ่ือแกปั้ญหาเร่ือง
ร้องเรียนเก่ียวกับการถา่ยโอนขอ้มูลสว่นบุคคลท่ีเราไมส่ามารถตกลงกับผูใ้ชข้องเราโดยตรงได ้



การเปล่ียนแปลง 

นโยบายความเป็นสว่นตัวของเราอาจมีการเปล่ียนแปลงเป็นระยะๆ เราจะไมล่ดทอนสทิธ์ิของคุณภายใตน้โยบายความเป็นสว่นตัวน้ีหากไมไ่ดรั้บอนุญาตโดยชัด
แจง้จากคุณ เราจะโพสตก์ารเปล่ียนแปลงนโยบายความเป็นสว่นตัวไวใ้นหน้าน้ี และจะแจง้ให้ทราบอยา่งชัดเจนหากเป็นการเปล่ียนแปลงท่ีสาํคัญ นอกจากน้ีเรา
ยังเกบ็รักษานโยบายความเป็นสว่นตัวฉบับกอ่นหน้าน้ีไวใ้นท่ีเกบ็ถาวรเพ่ือให้คุณสามารถตรวจสอบได ้
  


