
เราใส่ใจเก่ียวกบัความเป็ นส่ วนตวัของคุณ 

Nokia Corporation 

รวมถึงบริ ษทัในเครื อมุ่งมัน่ต่อการเคารพความเป็ นส่วนตวัของคุณและปฏิบติัตามกฎหมายความเป็ นส่ วนตวัของขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 

ค าช้ ีแจงสิทธ์ ิส่ วนบุคคลน้ ี (“ค าช้ ีแจง”) จะอธิบายวิธีที่เรารวบรวมและประมวลผลข้ อมูลส่ วนบุคคลของคุณ 

เมื่อคุณใช้ ผลิตภัณฑ์และบริ การ Nokia FastMile / WiFi (“ผลิตภัณฑ์และบริ การ”) 

ผลิตภัณฑ์และบริ การเหล่ าน้ ีประกอบด้ วยอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ เครื อข่ าย Nokia FastMile / WiFi 
และส่ วนประกอบซอฟต์แวร์ต่ างๆ 
(รวมถึงแอปพลิ เคชั่นมือถือ, แอปพลิ เคชั่นเว็บและเว็บไซต,์ Nokia Home Portal และซอฟต์แวร์ผลิตภัณฑ์) 
ที่อาจรวบรวม, จัดเก็บและประมวลผลข้ อมูล 
ผลิตภัณฑ์และบริ การของเราจะให้ บริ การโดยใช้ ทรัพยากรและเซิร์ฟเวอร์ที่ต้ ังอยู่ ในประเทศต่ างๆทั่วโลก  

ซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์ของคุณอาจเข้ าถึงข้ อมูลของคุณ 

ผลิตภัณฑ์หรื อบริ การของเราอาจมีลิงค์ไปย ังเว็บไซต์และบริ การของบริ ษัทอื่นที่มีประกาศเกี่ยวกับข้ อมูลส่ วนบุคคลของตนเอง 
Nokia จะไม่ รับผิดชอบต่ อวิธีปฏิบัติด้ านความเป็ นส่ วนตัวของผู ้อื่นและเราแนะน าให้ คุณอ่ านประกาศความเป็ 
นส่ วนตัวของพวกเขา 

คุณไม่ จ าเป็ นต้ องให้ ข ้อมูลส่ วนบุคคลบางประเภทแก่  Nokia เช่ น ข้ อมูลการวิเคราะห์ อย่ างไรก็ตาม 
หากคุณเลือกที่จะไม่ ให้ ข ้อมูลดังกล่ าวกับ Nokia 

เราอาจไม่ สามารถให้ การปรับปรุ งผลิตภัณฑ์หรื อบริ การของเราหรื อฟั งก์ชั่นการท างานท้ ังหมดหรื 
อเพื่อตอบสนองต่ อข้ อสงสัยที่คุณมี 

เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลอะไรบ้าง? 

เมื่อคุณซื้อ, ใช ้งานหรือลงทะเบียนโดยใช ้ผลิตภัณฑ์ และบริการ Nokia FastMile / 
WiFi 
เราอาจต ้องรวบรวมข อ้มูลเพื่อให ้บริการแก่คุณตามที่อธิบายไว ้ในที่นี ้
เนื่ องจากความโปร่  งใสและการเข้ าถึงง่ ายเป็ นปั จจัยส าค ัญส าหรับเรา 
เราได้ สร้  างรายการด้ านล่ างเพื่อเป็ นตัวอย่ างของการประมวลผลข้ อมูลในสถานการณ์ต่ อไปน้ ี 

• ขอ้มูลส่วนบุคคลหมายถึงขอ้มูลท่ีสามารถระบุตวัคุณโดยตรงหรือโดยออ้ม ซ่ึงรวมถึงท่ีอยูอี่เมล, ช่ือนามสกุล,
หมายเลขโทรศพัท,์ ท่ีอยู ่IP, ท่ีอยูท่างไปรษณียร์วมถึงขอ้มูลอ่ืน ๆ
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลส่วนบุคคลขา้งตน้ท่ีรวบรวมโดยอตัโนมติัเม่ือคุณใชผ้ลิตภณัฑแ์ละบริการเช่น
ในฐานะผูใ้ห้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต, สถิติการใชแ้บนดวิ์ดทเ์ครือข่ายเป็นตน้

ขอ้มูลส่วนบุคคลอาจรวมถึงขอ้มูลการใชง้านซ่ ึงหมายถึงขอ้มูลท่ีสอดคลอ้งกบัการดาวน์โหลด, 
การติดต้ งัและ/หรื อการใชบ้ริ การของคุณ 

เพ่ือจุดประสงคใ์นการปรับปรุ งคุณภาพและประสิทธิภาพของผลิตภณัฑแ์ละบริ การรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเฉพาะ: 
เวอร์ชนับริ การท่ีดาวน์โหลด, ติดต้ งัและ/หรื อใชง้านขอ้มูล, การดีบกัขอ้มูล, ต าแหน่งการใชง้าน, 
การรับส่งขอ้มูลของอุปกรณ์แต่ละเคร่ื อง, ชัว่โมงการใชง้าน, สถานะอุปกรณ์และขอ้มูลการใชง้านอ่ืน ๆ 
และการวิเคราะห์ขอ้มูลการใชง้านจากเครื อข่ายอุปกรณ์ของคุณ  

ในกรณีท่ีผู ใ้ชส่้งขอ้มูลส่วนบุคคลขอ้มลูดงักล่าวจะถูกเขา้รหสัในระหวา่งการขนส่ง 



• การแสดงความคิดเห็นหมายถึง แนวคิดความคิดเห็นค าแนะน าและ/หรือขอ้เสนอใด ๆ (รวมถึง รายงานใด ๆ
เก่ียวกบัขอ้บกพร่องหรือขอ้ผิดพลาดในบริการ)  ท่ีคุณอาจส่งไปยงั Nokia โดยสมคัรใจ
เราอาจโพสตก์ารแสดงความคิดเห็นของคุณ (และระบุตวัคุณ)

บนเวบ็ไซตข์องเราโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อปรับปรุงผลิตภณัฑแ์ละบริการของเราและให้ขอ้มูลเชิงลึกท่ีมีค่าแก่ผูใ้ชร้ายอ่ืน

ท าไมเราจึงประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล? 

Nokia จ าเป็นตอ้งด าเนินการกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณเพ่ือให้ผลิตภณัฑแ์ละบริการแก่คุณ, 

เพ่ือให้มัน่ใจถึงฟังกช์ัน่การท างานและความปลอดภยั และใหก้ารสนบัสนุน, 
การรับประกนัและการดูแลและจดัการเน้ือหาและค่าท่ีก าหนดไวข้องบญัชีของคุณ  

Nokia อาจประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณเพ่ือวตัถุประสงคด์งัต่อไปน้ี วตัถุประสงคห์น่ึงขอ้หรือมากกวา่นั้นอาจมีผลพร้อมๆ 
กนั 

• การจดัหาผลิตภณัฑแ์ละบริการ: เราอาจใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของคุณเพ่ือจดัหาผลิตภณัฑแ์ละบริการของเรา
เพ่ือด าเนินการตามค าขอของคุณหรืออาจจ าเป็นตอ้งท าสญัญาระหว่างคุณและผูใ้ห้บริการของคุณ
เพ่ือให้แน่ใจวา่การท างานและความปลอดภยัของผลิตภณัฑแ์ละบริการของเรา เพื่อระบุตวัคุณ,

เพ่ือมอบผลิตภณัฑห์รือบริการรวมถึงเพ่ือป้องกนัและตรวจสอบการทุจริตฉ้อโกงและการใชผิ้ดประเภทอ่ืน ๆ
• บญัชี: บริการบางอยา่งอาจตอ้งมีบญัชีเพ่ือช่วยคุณจดัการเน้ือหาและการตั้งค่าของคุณ ทีมสนบัสนุน Nokia

อาจเขา้สู่บญัชีเพ่ือท าการแกไ้ขปัญหาในผลิตภณัฑห์รือบริการผา่นบญัชีผูดู้แลระบบ
• การพฒันาและจดัการผลิตภณัฑแ์ละบริการ: เราอาจใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของคุณเพ่ือพฒันาและจดัการผลิตภณัฑ,์ บริการ,

การดูแลลูกคา้, การขายและการตลาดของเรา
เราอาจรวมขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเก็บรวบรวมไวซ่ึ้งเก่ียวขอ้งกบัการใชง้านผลิตภณัฑแ์ละ/หรือบริการเฉพาะของ Nokia

กบัขอ้มูลส่วนบุคคลอ่ืนๆ ท่ีเราอาจมีเก่ียวกบัตวัคุณ เวน้แต่วา่ขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าวจะถูกรวบรวมเพื่อจุดประสงคอ่ื์น
• การส่ือสารกบัคุณ: เราอาจใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของคุณเพ่ือส่ือสารกบัคุณ เช่น

เพ่ือแจง้ให้คุณทราบวา่บริการของเรามีการเปล่ียนแปลงหรือส่งการแจง้เตือนท่ีส าคญัและการแจง้เตือนอ่ืนๆ
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑแ์ละ/หรือบริการของเราและติดต่อคุณเพ่ือจุดประสงคท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการดูแลลูกคา้

• การตลาด, การโฆษณาและการแนะน า: เราอาจติดต่อคุณเพ่ือแจง้ให้คุณทราบเก่ียวกบัผลิตภณัฑ,์

บริการหรือโปรโมชัน่ใหม่ท่ีเราอาจเสนอและด าเนินการวิจยัตลาดเม่ือเราไดรั้บความยนิยอมจากคุณหรือไดรั้บอนุญาต
เราอาจใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของคุณเพ่ือปรับเปล่ียนขอ้เสนอของเราและเพ่ือให้บริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณมากข้ึน เช่น
เพ่ือให้ค  าแนะน าและเพ่ือแสดงเน้ือหาท่ีก าหนดเองและการโฆษณาในบริการของเรา ซ่ึงอาจรวมถึงการแสดงเน้ือหาของ
Nokia และเน้ือหาของบุคคลท่ีสาม

Nokia จะประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณดว้ยความยนิยอมของคุณหรือตามความจ าเป็นเพื่อท าธุรกรรมใดๆ 
ให้สมบูรณ์หรือจดัหาผลิตภณัฑห์รือบริการใด ๆ ท่ีคุณร้องขอหรือไดรั้บอนุญาต 
เราอาจประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณตามท่ีกฎหมายก าหนด เพ่ือปกป้องลูกคา้ของเรา 
เพื่อรักษาความปลอดภยัของผลิตภณัฑแ์ละบริการของเรา และเพ่ือปกป้องสิทธ์ิและทรัพยสิ์นของ Nokia 

เราแชร์ขอ้มูลส่วนบุคคลหรือไม่ 



เราอาจตอ้งแชร์ขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณ กบับริษทั Nokia อ่ืน ๆ 
หรือบุคคลท่ีสามท่ีไดรั้บอนุญาตซ่ึงด าเนินการขอ้มูลส่วนบุคคลตามวตัถุประสงคท่ี์อธิบายไวใ้นค าช้ีแจงน้ี 
ซ่ึงอาจรวมถึงผูใ้ห้บริการของคุณ เช่น การให้บริการรวมถึงการบริการลูกคา้, 
การจดัการและการวิเคราะห์ขอ้มูลผูบ้ริโภค  เราก าหนดให้บุคคลท่ีสามเหล่าน้ีปฏิบติัตามค าช้ีแจงสิทธ์ิส่วนบุคคลของ Nokia 

น้ีอยา่งสม ่าเสมอเพ่ือใชม้าตรการความปลอดภยัท่ีเหมาะสม 
เพ่ือปกป้องขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณและเพ่ือปฏิบติัตามกฎหมายความเป็นส่วนตวัหรือกฎหมายคุม้ครองขอ้มูลท่ีใชก้บัขอ้มูลส่วนบุคคล
ของคุณ 

เราจะไม่ขาย, เช่า, ให้เช่าหรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณต่อบุคคลท่ีสามเวน้แต่จะระบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืนดา้นล่าง 

• ความยนิยอมของคุณและบริการแชร์ทางสงัคม: เราอาจแชร์ขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณหากเราไดรั้บความยนิยอมจากคุณ
ผลิตภณัฑแ์ละบริการบางอยา่งอาจอนุญาตให้คุณแชร์ขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณกบัผูใ้ชอ่ื้น ๆ
ของผลิตภณัฑห์รือบริการหรือกบับริการอ่ืนๆ และผูใ้ชข้องพวกเขา
โปรดพิจารณาอยา่งรอบคอบก่อนท่ีจะเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลหรือขอ้มูลอ่ืน ๆ ท่ีผูใ้ชร้ายอ่ืนอาจเขา้ถึงได้

• บริษทั Nokia และบุคคลท่ีสามท่ีไดรั้บอนุญาต: เราอาจแชร์ขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณกบับริษทั Nokia อ่ืนๆ
หรือบุคคลท่ีสามท่ีไดรั้บอนุญาตซ่ึงด าเนินการขอ้มูลส่วนบุคคลส าหรับ Nokia

ตามวตัถุประสงคท่ี์อธิบายไวใ้นค าช้ีแจงน้ี ส่ิงน้ีอาจรวมถึงการส่งมอบผลิตภณัฑข์องคุณ เช่น
การให้บริการรวมถึงการบริการลูกคา้, การจดัการและการวิเคราะห์ขอ้มูลผูบ้ริโภค,
การท าวิจยัและการจดัการดา้นการตลาดและแคมเปญอ่ืน ๆ

เราอาจท าการตลาดและการส่ือสารอ่ืนๆ ร่วมกบัพนัธมิตรบุคคลท่ีสามท่ีไดรั้บอนุญาตของเรา
เพ่ือหลีกเล่ียงความซ ้าซอ้นหรือการส่ือสารท่ีไม่จ  าเป็นและเพ่ือปรับแต่งขอ้ความให้คุณ เราอาจตอ้งจบัคู่ขอ้มูลท่ี Nokia

ไดร้วบรวมไวก้บัขอ้มูลท่ีคู่คา้ไดร้วบรวมไวเ้ม่ือไดรั้บอนุญาตตามกฎหมาย

บุคคลท่ีสามท่ีไดรั้บอนุญาตจาก Nokia เหล่าน้ีไม่ไดรั้บอนุญาตให้ใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวตัถุประสงคอ่ื์นใด
เราตอ้งการให้พวกเขาปฏิบติัตามค าช้ีแจงน้ีอยา่งเคร่งครัดและใชม้าตรการความปลอดภยัท่ีเหมาะสมเพ่ือปกป้องขอ้มูลส่วนบุ
คคลของคุณ

• การถ่ายโอนขอ้มูลส่วนบุคคลระหวา่งประเทศ:
ผลิตภณัฑแ์ละบริการของเราอาจมีให้โดยใชท้รัพยากรและเซิร์ฟเวอร์ท่ีตั้งอยูใ่นประเทศต่างๆ ทัว่โลก ดงันั้น
ขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณอาจถูกถ่ายโอนขา้มพรมแดนระหวา่งประเทศออกนอกประเทศท่ีคุณใชบ้ริการของเรารวมถึงประเท
ศนอกเขตเศรษฐกิจยโุรป (EEA)

ท่ีไม่มีกฎหมายท่ีให้ความคุม้ครองเป็นพิเศษส าหรับขอ้มูลส่วนบุคคลหรือท่ีมีกฎเกณฑท์างกฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มู
ลท่ีแตกต่างกนั
ในกรณีดงักล่าวเราใชม้าตรการเพ่ือให้การป้องกนัท่ีเพียงพอส าหรับขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณตามท่ีกฎหมายก าหนดบงัคบั
เช่น โดยใชข้อ้ตกลงมาตรฐานท่ีไดรั้บการอนุมติัจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง (เช่นคณะกรรมาธิการยโุรป)
และโดยก าหนดใหใ้ชม้าตรการรักษาความปลอดภยั

• การบงัคบัเพื่อให้เปิดเผยขอ้มูล:
เราอาจตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายท่ีบงัคบัใชใ้นการเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณต่อหน่วยงานหรือบุคคลท่ีสามอ่ืนๆ เช่น
หน่วยงานบงัคบัใชก้ฎหมายในประเทศท่ีเราหรือบุคคลท่ีสามท าหนา้ท่ีแทนเรา
เราอาจเปิดเผยและประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณตามกฎหมายท่ีบงัคบัใชเ้พ่ือปกป้องผลประโยชน์ท่ีถูกตอ้งตามกฎหม
ายของ Nokia เช่น ในกระบวนการทางกฎหมายทางแพ่งหรือทางอาญา



• การควบรวมและซ้ือกิจการ: หากเราตดัสินใจท่ีจะขาย, ซ้ือ, ควบควมหรือจดัระเบียบธุรกิจของเราในบางประเทศ
ส่ิงน้ีอาจเก่ียวขอ้งกบัการเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของเราแก่ผูซ้ื้อท่ีคาดหวงัหรือท่ีแทจ้ริงและท่ีปรึกษาของพวกเขาหรือรับขอ้
มูลส่วนบุคคลจากผูข้ายและท่ีปรึกษาของพวกเขา

เราจะจดัการกบัความเป็นส่วนตวัของเดก็ๆ ไดอ้ยา่งไร? 

Nokia จะไม่ท  าการรวบรวมขอ้มูลของเด็กอายตุ  ่ากวา่ 13 

ปีหรืออายขุ ั้นต ่าท่ีเทียบเท่ากนัภายใตก้ฎหมายท่ีบงัคบัใชโ้ดยไม่ไดรั้บความยินยอมจากผูป้กครองหรือผูป้กครอง 

กฎหมายวา่ดว้ยความคุม้ครองความเป็นส่วนตวัทางออนไลน์ของสหรัฐอเมริกาส าหรับเด็ก (“COPPA”) 
จะควบคุมการรวบรวมขอ้มูลออนไลน์จากบุคคลท่ีมีอายตุ  ่ากว่า 13 ปี 
แมว้า่ผลิตภณัฑแ์ละบริการจะไดรั้บการออกแบบมาเพ่ือรองรับครอบครัวท่ีมีเด็กทุกวยั 
การดูแลระบบการก าหนดค่ าและการจัดการผลิตภัณฑ์และบริ การ (เช่ น ผ่ าน Nokia FastMile / WiFi App) 

มีไวส้ าหรับผูใ้หญ่ท่ีมีอายมุากกวา่ 18 ปี กรุณาอยา่ให้ขอ้มูลส่วนบุคคลใด ๆ 
ส าหรับบุคคลท่ีมีอายตุ  ่ากว่าขั้นต ่าผ่านการให้บริการหรือเวบ็ไซตใ์ด ๆ หากคุณเช่ือวา่คุณไดใ้ห้หรือ Nokia อาจรวบรวม 
ขอ้มูลส่วนบุคคล ส าหรับบุคคลท่ีมีอายตุ  ่ากวา่ขั้นต ่าโปรดติดต่อ Nokia ทนัทีท่ี  
https://www.nokia.com/en_int/contact-us  เพื่อให้ Nokia สามารถลบขอ้มูลดงักล่าวจากไฟลไ์ด ้

เราจะจดัการกบัคุณภาพของขอ้มูลไดอ้ยา่งไร 

เราใชข้ ั้นตอนท่ีเหมาะสมในการเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเรามีอยา่งถูกตอ้งและเพ่ือลบขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีไม่ถูกตอ้งหรือไม่จ าเป็น 
เราจะเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณไวน้านเท่าท่ีจ  าเป็นเพ่ือให้บรรลุวตัถุประสงคต์ามท่ีระบุไวใ้นค าช้ีแจงน้ีหรือแจง้ให้คุณทราบเป็
นอยา่งอ่ืนเวน้แต่กฎหมายจะก าหนดระยะเวลานานกวา่ 

เราสนบัสนุนให้คุณเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณผา่นบญัชีของคุณเป็นคร้ังคราวเพ่ือช่วยให้เรามัน่ใจว่าเป็นขอ้มูลท่ีเป็นปัจจุบนั 

ในการปกป้องขอ้มูลส่วนบุคคลจะมีขั้นตอนอะไรบา้ง 

ความเป็นส่วนตวัและความปลอดภยัเป็นขอ้พิจารณาส าคญัในการสร้างและส่งมอบผลิตภณัฑแ์ละบริการของเรา 
เราไดม้อบหมายความรับผิดชอบเฉพาะเพ่ือจดัการปัญหาความเป็นส่วนตวัและความปลอดภยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
เราบงัคบัใชน้โยบายและแนวทางปฏิบติัภายในของเรา 
ผา่นการเลือกกิจกรรมท่ีเหมาะสมรวมถึงการจดัการความเส่ียงเชิงรุกและเชิงโตต้อบวิศวกรรมความปลอดภยัและความเป็นส่วนตวั, 
การฝึกอบรมและการประเมินผล เราใชข้ ั้นตอนท่ีเหมาะสมเพ่ือจดัการกบัความปลอดภยัออนไลน์ ความปลอดภยัทางกายภาพ 
ความเส่ียงของการสูญเสียขอ้มูลและความเส่ียงอ่ืนๆ 
โดยค านึงถึงความเส่ียงท่ีเกิดจากการประมวลผลและลกัษณะของขอ้มูลท่ีไดรั้บการคุม้ครอง 
นอกจากน้ีเรายงัจ  ากดัการเขา้ถึงฐานขอ้มูลของเราท่ีมีขอ้มูลส่วนบุคคลให้กบัผูท่ี้ไดรั้บอนุญาตซ่ึงมีความตอ้งการโดยชอบธรรมในการเข้
าถึงขอ้มูลดงักล่าว 

เราจะใชคุ้กก้ีและเวบ็บีคอนไดอ้ยา่งไร 

https://www.nokia.com/en_int/contact-us


Nokia ใชคุ้กก้ี, เวบ็บีคอนและเทคโนโลยอ่ืีนท่ีคลา้ยคลึงกนัเพ่ือด าเนินการและปรับปรุงเวบ็ไซตแ์ละขอ้เสนอของเรา 
เรายงัใชคุ้กก้ีเพ่ือการปรับเปล่ียนในแบบของคุณและเพ่ือแสดงโฆษณา เวบ็ไซต ์Nokia 

บางเวบ็ไซตใ์ชเ้ทคโนโลยกีารโฆษณาของบุคคลท่ีสามเพ่ือแสดงโฆษณา 

โดเมนของเราอาจรวมองคป์ระกอบของบุคคลท่ีสามท่ีตั้งค่าคุกก้ีในนามของบุคคลท่ีสามเช่นท่ีเก่ียวขอ้งกบัเครือข่ายสงัคมออนไลน์ของ
บุคคลท่ีสาม โปรดเยีย่มชา นโยบายการมใชคุ้กก้ี ของเรา เพ่ือศึกษาเพ่ิมเติมเก่ียวกบัวิธีท่ี Nokia 

ใชคุ้กก้ีและวิธีการปิดการใชง้านคุกก้ีโดยการตั้งค่าเบราวเ์ซอร์หรืออ่ืน ๆ 

สิทธิของคุณคืออะไร? 

คุณมีสิทธ์ิดงัต่อไปน้ีเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลท่ี Nokia ด าเนินการเก่ียวกบัคุณ: 

• การเขา้ถึง: คุณมีสิทธ์ิท่ีจะรู้ว่าขอ้มูลส่วนบุคคลใดท่ีเราเก็บเก่ียวกบัคุณและเพ่ือรับส าเนา
• การพกพาขอ้มูล: คุณมีสิทธ์ิตามกฎหมายท่ีจะไดรั้บขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีคุณให้กบั Nokia

ในรูปแบบท่ีเคร่ืองสามารถอ่านได้
• การแกไ้ขและการลบ: คุณมีสิทธ์ิท่ีจะลบหรือปัเดตขอ้มูลส่วนบุคคลเก่ียวกบัคคุณท่ีไม่สมบูรณ์, ไม่ถูกตอ้ง,

ไม่จ  าเป็นหรือลา้สมยั
• การเพิกถอนความยนิยอมของคุณ: คุณมีสิทธ์ิเพิกถอนความยนิยอมให้ Nokia ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณ
• ยกเลิกการสมคัรและการคดัคา้น:

คุณมีสิทธ์ิท่ีจะยกเลิกการสมคัรรับขอ้ความการตลาดทางตรงและขอให้เราหยดุการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณเพ่ือ
วตัถุประสงคท์างการตลาดโดยตรงหรือเราจะลบขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณในพ้ืนท่ีอ่ืน
แมว้า่คุณจะเลือกท่ีจะไม่รับการตลาดและการส่ือสารอ่ืน ๆ จาก Nokia การแจง้เตือนท่ีส าคญัอาจยงัคงถูกส่งถึงคุณ

คณุอาจใช ้สทิธิข์องคณุโดยจัดการบญัชแีละตัวเลอืกของคณุผา่นผลติภณัฑแ์ละบรกิารของเราหรอื 
หากไมส่ามารถท าได ้ โดย ติดต่อเรา 
ในบางกรณีหากคุณถอนการยนิยอมของคุณหรื อตอ้งการให้เราลบหรื อหยดุการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณ 

เราอาจไม่สามารถให้บริ การกบัคุณต่อไปได้ 

หากคณุไมพ่อใจกบัสิง่ทีเ่ราใหเ้มือ่คณุใช ้สทิธิข์องคณุคณุสามารถแจง้ใหเ้ราทราบโดย ติดต่อเรา 
หากคุณย งัไม่พอใจ คุณมีสิทธ์ ิยืน่เร่ื องร้องเรี ยนกบัหน่วยงานก ากบัดูแลท่ีเก่ียวขอ้ง 

ใครคือผู ้ควบคุมข้อมูลส่ วนบุคคลของคุณ? 

Nokia Corporation of Karakaari 7, 02610 Espoo, Finland เป็ นผู ้
ควบคุมข้ อมูลส่ วนบุคคลของคุณ 

นอกจากน้ ีพันธมิตร Nokia ที่ให้ บริ การผลิตภัณฑ์หรื อบริ การอาจเป็ นผู ้ควบคุมข้ อมูลส่ วนบุคคลของคุณ 

คุณอาจพบตัวตนของตัวควบคุมและรายละเอียดการติดต่ อโดยการตรวจสอบข้ อก าหนดและเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์หรื อบริ 
การดังกล่ าวห รื อโดยใช้ ข้ อมูลการติดต่ อที่ให้ ไว ้ในเว็บไซต์ Nokia ที่เกี่ยวข้ อง 

ในเรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับแนวทางปฏิบัติด้ านความเป็ นส่ วนตัวของ Nokia 

คุณสามารถติดต่ อเราหรื อเจ้ าหน้ าที่คุ ้มครองข้ อมูลกลุ่ มของเราได้ ที่: 

https://www.nokia.com/en_int/cookies
https://www.nokia.com/en_int/contact-us
https://www.nokia.com/en_int/contact-us


Nokia Corporation c/o Privacy
Karakaari 7, 
02610 Espoo, Finland 
 
P. O.Box 226, FI-00045 Nokia Group

การเปล่ียนแปลงค าช้ ีแจงสิทธ์ ิส่ วนบุคคลน้ ี 

Nokia อาจเปล่ียนแปลงค าช้ ีแจงน้ ีไดต้ลอดเวลาโดยมีหรื อไม่มีการแจง้ล่วงหนา้ 
อยา่งไรก็ตามหากค าช้ ีแจงน้ ีมีการเปล่ียนแปลงในสาระส าค ญัทางท่ีไม่พึงประสงค์ Nokia 

จะโพสตป์ระกาศแจง้ให้ทราบถึงการเปล่ียนแปลงดงักล่าวในตอนตน้ของค าช้ ีแจงน้ ีและในหนา้แรกของเวบ็ไซตน้์ ี เป็ นเวลา 30 ว นั 
เราขอแนะน าให้คุณเยีย่มชมค าช้ ีแจงน้ ี เป็ นคร้ ังคราวเพ่ือดูว่ามีการเปล่ียนแปลงใดๆ ในค าช้ ีแจงน้ ีหรื อไม่ 




