เราใส่ ใจเกี่ยวกับความเป็ นส่ วนตัวของคุณ
Nokia Corporation
รวมถึงบริ ษัทในเครื อมุ่งมัน่ ต่อการเคารพความเป็ นส่วนตัวของคุณและปฏิบตั ิตามกฎหมายความเป็ นส่ วนตัวของข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
คาช้ีแจงสิทธ์ิส่ วนบุคคลน้ี (“คาช้ีแจง”) จะอธิบายวิธีที่เรารวบรวมและประมวลผลข้ อมูลส่ วนบุคคลของคุณ
เมื่อคุณใช้ ผลิตภัณฑ์และบริการ Nokia FastMile / WiFi (“ผลิตภัณฑ์และบริการ”)
ผลิตภัณฑ์และบริการเหล่ าน้ีประกอบด้ วยอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์เครือข่ าย Nokia FastMile / WiFi
และส่ วนประกอบซอฟต์แวร์ต่ างๆ
(รวมถึงแอปพลิเคชัน่ มือถือ, แอปพลิเคชัน่ เว็บและเว็บไซต์, Nokia Home Portal และซอฟต์แวร์ผลิตภัณฑ์)
ที่อาจรวบรวม, จัดเก็บและประมวลผลข้ อมูล
ผลิตภัณฑ์และบริการของเราจะให้ บริการโดยใช้ ทรัพยากรและเซิร์ฟเวอร์ที่ต้ังอยู่ ในประเทศต่ างๆทั่วโลก
ซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์ของคุณอาจเข้ าถึงข้ อมูลของคุณ
ผลิตภัณฑ์หรือบริการของเราอาจมีลิงค์ไปยังเว็บไซต์และบริการของบริษัทอื่นที่มีประกาศเกี่ยวกับข้ อมูลส่ วนบุคคลของตนเอง
Nokia จะไม่ รับผิดชอบต่ อวิธีปฏิบัติด้ านความเป็นส่ วนตัวของผู้อื่นและเราแนะนาให้ คุณอ่ านประกาศความเป็
นส่ วนตัวของพวกเขา
คุณไม่ จาเป็นต้ องให้ ข้อมูลส่ วนบุคคลบางประเภทแก่ Nokia เช่ น ข้ อมูลการวิเคราะห์ อย่ างไรก็ตาม
หากคุณเลือกที่จะไม่ ให้ ข้อมูลดังกล่ าวกับ Nokia
เราอาจไม่ สามารถให้ การปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือบริการของเราหรือฟั งก์ช่นั การทางานท้ังหมดหรื
อเพื่อตอบสนองต่ อข้ อสงสัยที่คุณมี

เราจะเก็บรวบรวมข้ อมูลอะไรบ้าง?
้
้ ตภัณฑ์ และบริการ Nokia FastMile /
เมื่อคุณซื้อ, ใช งานหรื
อลงทะเบียนโดยใช ผลิ
WiFi
เราอาจต ้องรวบรวมข ้อมูลเพื่อให ้บริการแก่คุณตามที่อธิ บายไว ้ในที่นี้
เนื่องจากความโปร่ งใสและการเข้ าถึงง่ ายเป็นปั จจัยสาคัญสาหรับเรา
เราได้ สร้ างรายการด้ านล่ างเพื่อเป็นตัวอย่ างของการประมวลผลข้ อมูลในสถานการณ์ต่ อไปน้ี
•

ข้อมูลส่ วนบุคคลหมายถึงข้อมูลที่สามารถระบุตวั คุณโดยตรงหรื อโดยอ้อม ซึ่ งรวมถึงที่อยูอ่ ีเมล, ชื่อนามสกุล,
หมายเลขโทรศัพท์, ที่อยู่ IP, ที่อยูท่ างไปรษณี ยร์ วมถึงข้อมูลอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่ วนบุคคลข้างต้นที่รวบรวมโดยอัตโนมัติเมื่อคุณใช้ผลิตภัณฑ์และบริ การเช่น
ในฐานะผูใ้ ห้บริ การเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต, สถิติการใช้แบนด์วิดท์เครื อข่ายเป็ นต้น
ข้อมูลส่ วนบุคคลอาจรวมถึงข้อมูลการใช้งานซ่ ึ งหมายถึงข้อมูลที่สอดคล้องกับการดาวน์โหลด,
การติดต้ งั และ/หรื อการใช้บริ การของคุณ
เพื่อจุดประสงค์ในการปรับปรุ งคุณภาพและประสิ ทธิ ภาพของผลิตภัณฑ์และบริ การรวมถึงแต่ไม่จากัดเฉพาะ:
เวอร์ชนั บริ การที่ดาวน์โหลด, ติดต้ งั และ/หรื อใช้งานข้อมูล, การดีบกั ข้อมูล, ตาแหน่งการใช้งาน,
การรับส่ งข้อมูลของอุปกรณ์แต่ละเครื่ อง, ชัว่ โมงการใช้งาน, สถานะอุปกรณ์และข้อมูลการใช้งานอื่น ๆ
และการวิเคราะห์ขอ้ มูลการใช้งานจากเครื อข่ายอุปกรณ์ของคุณ
ในกรณี ที่ผใู้ ช้ส่งข้อมูลส่ วนบุคคลข้อมูลดังกล่าวจะถูกเข้ารหัสในระหว่างการขนส่ ง

• การแสดงความคิดเห็นหมายถึง แนวคิดความคิดเห็นคาแนะนาและ/หรื อข้อเสนอใด ๆ (รวมถึง รายงานใด ๆ
เกี่ยวกับข้อบกพร่ องหรื อข้อผิดพลาดในบริ การ) ที่คุณอาจส่ งไปยัง Nokia โดยสมัครใจ
เราอาจโพสต์การแสดงความคิดเห็นของคุณ (และระบุตวั คุณ)
บนเว็บไซต์ของเราโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อปรับปรุ งผลิตภัณฑ์และบริ การของเราและให้ขอ้ มูลเชิงลึกที่ มีค่าแก่ผใู ้ ช้รายอื่น

ทาไมเราจึงประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคล?
Nokia จาเป็ นต้องดาเนิ นการกับข้อมูลส่ วนบุคคลของคุณเพื่อให้ผลิตภัณฑ์และบริ การแก่คุณ,
เพื่อให้มนั่ ใจถึงฟังก์ชน่ั การทางานและความปลอดภัย และให้การสนับสนุน,
การรับประกันและการดูแลและจัดการเนื้อหาและค่าที่กาหนดไว้ของบัญชี ของคุณ
Nokia อาจประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนี้ วัตถุประสงค์หนึ่งข้อหรื อมากกว่านั้นอาจมีผลพร้อมๆ
กัน
•

•
•

•

•

การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริ การ: เราอาจใช้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของคุณเพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์และบริ การของเรา
เพื่อดาเนิ นการตามคาขอของคุณหรื ออาจจาเป็ นต้องทาสัญญาระหว่างคุณและผูใ้ ห้บริ การของคุณ
เพื่อให้แน่ใจว่าการทางานและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์และบริ การของเรา เพื่อระบุตวั คุณ,
เพื่อมอบผลิตภัณฑ์หรื อบริ การรวมถึงเพื่อป้ องกันและตรวจสอบการทุจริ ตฉ้อโกงและการใช้ผิดประเภทอื่น ๆ
บัญชี : บริ การบางอย่างอาจต้องมีบญั ชี เพื่อช่วยคุณจัดการเนื้ อหาและการตั้งค่าของคุณ ทีมสนับสนุน Nokia
อาจเข้าสู่ บญั ชี เพื่อทาการแก้ไขปั ญหาในผลิตภัณฑ์หรื อบริ การผ่านบัญชี ผดู ้ ูแลระบบ
การพัฒนาและจัดการผลิตภัณฑ์และบริ การ: เราอาจใช้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของคุณเพื่อพัฒนาและจัดการผลิตภัณฑ์, บริ การ,
การดูแลลูกค้า, การขายและการตลาดของเรา
เราอาจรวมข้อมูลส่ วนบุคคลที่เก็บรวบรวมไว้ซ่ ึ งเกี่ยวข้องกับการใช้งานผลิตภัณฑ์และ/หรื อบริ การเฉพาะของ Nokia
กับข้อมูลส่ วนบุคคลอื่นๆ ที่เราอาจมีเกี่ยวกับตัวคุณ เว้นแต่วา่ ข้อมูลส่ วนบุคคลดังกล่าวจะถูกรวบรวมเพื่อจุดประสงค์อื่น
การสื่ อสารกับคุณ: เราอาจใช้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของคุณเพื่อสื่ อสารกับคุณ เช่น
เพื่อแจ้งให้คุณทราบว่าบริ การของเรามีการเปลี่ยนแปลงหรื อส่ งการแจ้งเตือนที่สาคัญและการแจ้งเตือนอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และ/หรื อบริ การของเราและติดต่อคุณเพื่อจุดประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลลูกค้า
การตลาด, การโฆษณาและการแนะนา: เราอาจติดต่อคุณเพื่อแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์,
บริ การหรื อโปรโมชัน่ ใหม่ที่เราอาจเสนอและดาเนิ นการวิจยั ตลาดเมื่อเราได้รับความยินยอมจากคุณหรื อได้รับอนุญาต
เราอาจใช้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของคุณเพื่อปรับเปลี่ยนข้อเสนอของเราและเพื่อให้บริ การที่เกี่ยวข้องกับคุณมากขึ้น เช่น
เพื่อให้คาแนะนาและเพื่อแสดงเนื้อหาที่กาหนดเองและการโฆษณาในบริ การของเรา ซึ่ งอาจรวมถึงการแสดงเนื้ อหาของ
Nokia และเนื้ อหาของบุคคลที่สาม

Nokia จะประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลของคุณด้วยความยินยอมของคุณหรื อตามความจาเป็ นเพื่อทาธุรกรรมใดๆ
ให้สมบูรณ์หรื อจัดหาผลิตภัณฑ์หรื อบริ การใด ๆ ที่คุณร้องขอหรื อได้รับอนุญาต
เราอาจประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลของคุณตามที่กฎหมายกาหนด เพื่อปกป้องลูกค้าของเรา
เพื่อรักษาความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์และบริ การของเรา และเพื่อปกป้องสิ ทธิ์และทรัพย์สินของ Nokia

เราแชร์ขอ้ มูลส่ วนบุคคลหรื อไม่

เราอาจต้องแชร์ ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของคุณ กับบริ ษทั Nokia อื่น ๆ
หรื อบุคคลที่สามที่ได้รับอนุญาตซึ่ งดาเนิ นการข้อมูลส่ วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ที่อธิ บายไว้ในคาชี้ แจงนี้
ซึ่งอาจรวมถึงผูใ้ ห้บริ การของคุณ เช่น การให้บริ การรวมถึงการบริ การลูกค้า,
การจัดการและการวิเคราะห์ขอ้ มูลผูบ้ ริ โภค เรากาหนดให้บุคคลที่สามเหล่านี้ ปฏิบตั ิตามคาชี้แจงสิ ทธิ์ ส่วนบุคคลของ Nokia
นี้อย่างสม่าเสมอเพื่อใช้มาตรการความปลอดภัยที่เหมาะสม
เพื่อปกป้องข้อมูลส่ วนบุคคลของคุณและเพื่อปฏิบตั ิตามกฎหมายความเป็ นส่ วนตัวหรื อกฎหมายคุม้ ครองข้อมูลที่ใช้กบั ข้อมูลส่ วนบุคคล
ของคุณ
เราจะไม่ขาย, เช่า, ให้เช่าหรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของคุณต่อบุคคลที่สามเว้นแต่จะระบุไว้เป็ นอย่างอื่นด้านล่าง
•

•

ความยินยอมของคุณและบริ การแชร์ทางสังคม: เราอาจแชร์ ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของคุณหากเราได้รับความยินยอมจากคุณ
ผลิตภัณฑ์และบริ การบางอย่างอาจอนุ ญาตให้คุณแชร์ ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของคุณกับผูใ้ ช้อื่น ๆ
ของผลิตภัณฑ์หรื อบริ การหรื อกับบริ การอื่นๆ และผูใ้ ช้ของพวกเขา
โปรดพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนที่จะเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลหรื อข้อมูลอื่น ๆ ที่ผใู้ ช้รายอื่นอาจเข้าถึงได้
บริ ษทั Nokia และบุคคลที่สามที่ได้รับอนุญาต: เราอาจแชร์ ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของคุณกับบริ ษทั Nokia อื่นๆ
หรื อบุคคลที่สามที่ได้รับอนุญาตซึ่ งดาเนิ นการข้อมูลส่ วนบุคคลสาหรับ Nokia
ตามวัตถุประสงค์ที่อธิ บายไว้ในคาชี้แจงนี้ สิ่ งนี้ อาจรวมถึงการส่ งมอบผลิตภัณฑ์ของคุณ เช่น
การให้บริ การรวมถึงการบริ การลูกค้า, การจัดการและการวิเคราะห์ขอ้ มูลผูบ้ ริ โภค,
การทาวิจยั และการจัดการด้านการตลาดและแคมเปญอื่น ๆ
เราอาจทาการตลาดและการสื่ อสารอื่นๆ ร่ วมกับพันธมิตรบุคคลที่สามที่ได้รับอนุญาตของเรา
เพื่อหลีกเลี่ยงความซ้ าซ้อนหรื อการสื่ อสารที่ไม่จาเป็ นและเพื่อปรับแต่งข้อความให้คุณ เราอาจต้องจับคู่ขอ้ มูลที่ Nokia
ได้รวบรวมไว้กบั ข้อมูลที่คู่คา้ ได้รวบรวมไว้เมื่อได้รับอนุ ญาตตามกฎหมาย
บุคคลที่สามที่ได้รับอนุญาตจาก Nokia เหล่านี้ ไม่ได้รับอนุ ญาตให้ใช้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด
เราต้องการให้พวกเขาปฏิบตั ิตามคาชี้แจงนี้ อย่างเคร่ งครัดและใช้มาตรการความปลอดภัยที่เหมาะสมเพื่อปกป้ องข้อมูลส่ วนบุ
คคลของคุณ

•

•

การถ่ายโอนข้อมูลส่ วนบุคคลระหว่างประเทศ:
ผลิตภัณฑ์และบริ การของเราอาจมีให้โดยใช้ทรัพยากรและเซิร์ฟเวอร์ ที่ต้ งั อยูใ่ นประเทศต่างๆ ทัว่ โลก ดังนั้น
ข้อมูลส่ วนบุคคลของคุณอาจถูกถ่ายโอนข้ามพรมแดนระหว่างประเทศออกนอกประเทศที่คุณใช้บริ การของเรารวมถึงประเท
ศนอกเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA)
ที่ไม่มีกฎหมายที่ให้ความคุม้ ครองเป็ นพิเศษสาหรับข้อมูลส่ วนบุคคลหรื อที่มีกฎเกณฑ์ทางกฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองข้อมู
ลที่แตกต่างกัน
ในกรณี ดงั กล่าวเราใช้มาตรการเพื่อให้การป้ องกันที่เพียงพอสาหรับข้อมูลส่ วนบุคคลของคุณตามที่กฎหมายกาหนดบังคับ
เช่น โดยใช้ขอ้ ตกลงมาตรฐานที่ได้รับการอนุมตั ิจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (เช่นคณะกรรมาธิ การยุโรป)
และโดยกาหนดให้ใช้มาตรการรักษาความปลอดภัย
การบังคับเพื่อให้เปิ ดเผยข้อมูล:
เราอาจต้องปฏิบตั ิตามกฎหมายที่บงั คับใช้ในการเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของคุณต่อหน่วยงานหรื อบุคคลที่สามอื่นๆ เช่น
หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในประเทศที่เราหรื อบุคคลที่สามทาหน้าที่แทนเรา
เราอาจเปิ ดเผยและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามกฎหมายที่บงั คับใช้เพื่อปกป้ องผลประโยชน์ที่ถูกต้องตามกฎหม
ายของ Nokia เช่น ในกระบวนการทางกฎหมายทางแพ่งหรื อทางอาญา

•

การควบรวมและซื้อกิจการ: หากเราตัดสิ นใจที่จะขาย, ซื้ อ, ควบควมหรื อจัดระเบียบธุรกิจของเราในบางประเทศ
สิ่ งนี้ อาจเกี่ยวข้องกับการเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของเราแก่ผซู ้ ้ื อที่คาดหวังหรื อที่แท้จริ งและที่ปรึ กษาของพวกเขาหรื อรับข้อ
มูลส่ วนบุคคลจากผูข้ ายและที่ปรึ กษาของพวกเขา

เราจะจัดการกับความเป็ นส่ วนตัวของเด็กๆ ได้อย่างไร?
Nokia จะไม่ทาการรวบรวมข้อมูลของเด็กอายุต่ากว่า 13
ปี หรื ออายุข้นั ต่าที่เทียบเท่ากันภายใต้กฎหมายที่บงั คับใช้โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผูป้ กครองหรื อผูป้ กครอง
กฎหมายว่าด้วยความคุม้ ครองความเป็ นส่ วนตัวทางออนไลน์ของสหรัฐอเมริ กาสาหรับเด็ก (“COPPA”)
จะควบคุมการรวบรวมข้อมูลออนไลน์จากบุคคลที่มีอายุต่ากว่า 13 ปี
แม้วา่ ผลิตภัณฑ์และบริ การจะได้รับการออกแบบมาเพื่อรองรับครอบครัวที่มีเด็กทุกวัย
การดูแลระบบการกาหนดค่ าและการจัดการผลิตภัณฑ์และบริการ (เช่ น ผ่ าน Nokia FastMile / WiFi App)
มีไว้สาหรับผูใ้ หญ่ที่มีอายุมากกว่า 18 ปี กรุ ณาอย่าให้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลใด ๆ
สาหรับบุคคลที่มีอายุต่ากว่าขั้นต่าผ่านการให้บริ การหรื อเว็บไซต์ใด ๆ หากคุณเชื่ อว่าคุณได้ให้หรื อ Nokia อาจรวบรวม
ข้อมูลส่วนบุคคล สาหรับบุคคลที่มีอายุต่ากว่าขั้นต่าโปรดติดต่อ Nokia ทันทีที่
https://www.nokia.com/en_int/contact-us เพื่อให้ Nokia สามารถลบข้อมูลดังกล่าวจากไฟล์ได้

เราจะจัดการกับคุณภาพของข้อมูลได้อย่างไร
เราใช้ข้นั ตอนที่เหมาะสมในการเก็บข้อมูลส่ วนบุคคลที่เรามีอย่างถูกต้องและเพื่อลบข้อมูลส่ วนบุคคลที่ไม่ถูกต้องหรื อไม่จาเป็ น
เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่ วนบุคคลของคุณไว้นานเท่าที่จาเป็ นเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ในคาชี้ แจงนี้ หรื อแจ้งให้คุณทราบเป็
นอย่างอื่นเว้นแต่กฎหมายจะกาหนดระยะเวลานานกว่า
เราสนับสนุนให้คุณเข้าถึงข้อมูลส่ วนบุคคลของคุณผ่านบัญชี ของคุณเป็ นครั้งคราวเพื่อช่วยให้เรามัน่ ใจว่าเป็ นข้อมูลที่เป็ นปั จจุบนั

ในการปกป้องข้อมูลส่ วนบุคคลจะมีข้ นั ตอนอะไรบ้าง
ความเป็ นส่วนตัวและความปลอดภัยเป็ นข้อพิจารณาสาคัญในการสร้ างและส่ งมอบผลิตภัณฑ์และบริ การของเรา
เราได้มอบหมายความรับผิดชอบเฉพาะเพื่อจัดการปั ญหาความเป็ นส่ วนตัวและความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง
เราบังคับใช้นโยบายและแนวทางปฏิบตั ิภายในของเรา
ผ่านการเลือกกิจกรรมที่เหมาะสมรวมถึงการจัดการความเสี่ ยงเชิ งรุ กและเชิ งโต้ตอบวิศวกรรมความปลอดภัยและความเป็ นส่ วนตัว,
การฝึ กอบรมและการประเมินผล เราใช้ข้ นั ตอนที่เหมาะสมเพื่อจัดการกับความปลอดภัยออนไลน์ ความปลอดภัยทางกายภาพ
ความเสี่ ยงของการสูญเสี ยข้อมูลและความเสี่ ยงอื่นๆ
โดยคานึงถึงความเสี่ ยงที่เกิดจากการประมวลผลและลักษณะของข้อมูลที่ได้รับการคุม้ ครอง
นอกจากนี้ เรายังจากัดการเข้าถึงฐานข้อมูลของเราที่มีขอ้ มูลส่ วนบุคคลให้กบั ผูท้ ี่ได้รับอนุญาตซึ่งมีความต้องการโดยชอบธรรมในการเข้
าถึงข้อมูลดังกล่าว

เราจะใช้คุกกี้และเว็บบีคอนได้อย่างไร

Nokia ใช้คุกกี้, เว็บบีคอนและเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายคลึงกันเพื่อดาเนิ นการและปรับปรุ งเว็บไซต์และข้อเสนอของเรา
เรายังใช้คุกกี้เพื่อการปรับเปลี่ยนในแบบของคุณและเพื่อแสดงโฆษณา เว็บไซต์ Nokia
บางเว็บไซต์ใช้เทคโนโลยีการโฆษณาของบุคคลที่สามเพื่อแสดงโฆษณา
โดเมนของเราอาจรวมองค์ประกอบของบุคคลที่สามที่ต้ งั ค่าคุกกี้ในนามของบุคคลที่สามเช่นที่เกี่ยวข้องกับเครื อข่ายสังคมออนไลน์ของ
บุคคลที่สาม โปรดเยีย่ มชา นโยบายการมใช้คุกกี้ ของเรา เพื่อศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่ Nokia
ใช้คุกกี้และวิธีการปิ ดการใช้งานคุกกี้โดยการตั้งค่าเบราว์เซอร์ หรื ออื่น ๆ

สิ ทธิ ของคุณคืออะไร?
คุณมีสิทธิ์ดังต่อไปนี้เกี่ยวกับข้อมูลส่ วนบุคคลที่ Nokia ดาเนิ นการเกี่ยวกับคุณ:
•
•
•
•
•

การเข้าถึง: คุณมีสิทธิ์ที่จะรู ้ว่าข้อมูลส่ วนบุคคลใดที่เราเก็บเกี่ยวกับคุณและเพือ่ รับสาเนา
การพกพาข้อมูล: คุณมีสิทธิ์ตามกฎหมายที่จะได้รับข้อมูลส่ วนบุคคลที่คุณให้กบั Nokia
ในรู ปแบบที่เครื่ องสามารถอ่านได้
การแก้ไขและการลบ: คุณมีสิทธิ์ที่จะลบหรื อปั เดตข้อมูลส่ วนบุคคลเกี่ยวกับคคุณที่ไม่สมบูรณ์, ไม่ถูกต้อง,
ไม่จาเป็ นหรื อล้าสมัย
การเพิกถอนความยินยอมของคุณ: คุณมีสิทธิ์เพิกถอนความยินยอมให้ Nokia ประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลของคุณ
ยกเลิกการสมัครและการคัดค้าน:
คุณมีสิทธิ์ที่จะยกเลิกการสมัครรับข้อความการตลาดทางตรงและขอให้เราหยุดการประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลของคุณเพื่อ
วัตถุประสงค์ทางการตลาดโดยตรงหรื อเราจะลบข้อมูลส่ วนบุคคลของคุณในพื้นที่อื่น
แม้วา่ คุณจะเลือกที่จะไม่รับการตลาดและการสื่ อสารอื่น ๆ จาก Nokia การแจ้งเตือนที่สาคัญอาจยังคงถูกส่ งถึงคุณ

คุณอาจใช ้สิทธิข
์ องคุณโดยจัดการบัญชีและตัวเลือกของคุณผ่านผลิตภัณฑ์และบริการของเราหรือ
หากไม่สามารถท าได ้ โดย ติดต่อเรา

ในบางกรณี หากคุณถอนการยินยอมของคุณหรื อต้องการให้เราลบหรื อหยุดการประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลของคุณ
เราอาจไม่สามารถให้บริ การกับคุณต่อไปได้
หากคุณไม่พอใจกับสิง่ ทีเ่ ราให ้เมือ
่ คุณใช ้สิทธิข
์ องคุณคุณสามารถแจ ้งให ้เราทราบโดย ติดต่อเรา

หากคุณยงั ไม่พอใจ คุณมีสิทธ์ ิ ยนื่ เรื่ องร้องเรี ยนกับหน่วยงานกากับดูแลที่เกี่ยวข้อง

ใครคือผู้ควบคุมข้ อมูลส่วนบุคคลของคุณ?
Nokia Corporation of Karakaari 7, 02610 Espoo, Finland เป็นผู้
ควบคุมข้ อมูลส่ วนบุคคลของคุณ
นอกจากน้ีพันธมิตร Nokia ที่ให้ บริการผลิตภัณฑ์หรือบริการอาจเป็นผู้ควบคุมข้ อมูลส่ วนบุคคลของคุณ
คุณอาจพบตัวตนของตัวควบคุมและรายละเอียดการติดต่ อโดยการตรวจสอบข้ อกาหนดและเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์หรือบริ
การดังกล่ าวหรือโดยใช้ ข้ อมูลการติดต่ อที่ให้ ไว้ในเว็บไซต์ Nokia ที่เกี่ยวข้ อง
ในเรื่องที่เกี่ยวข้ องกับแนวทางปฏิบัติด้ านความเป็นส่ วนตัวของ Nokia
คุณสามารถติดต่ อเราหรือเจ้ าหน้ าที่คุ้มครองข้ อมูลกลุ่ มของเราได้ ที่:

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

การเปลี่ยนแปลงคาช้ ีแจงสิ ทธ์ ิ ส่วนบุคคลน้ ี
Nokia อาจเปลี่ยนแปลงคาช้ ี แจงน้ ี ได้ตลอดเวลาโดยมีหรื อไม่มีการแจ้งล่วงหน้า
อย่างไรก็ตามหากคาช้ ี แจงน้ ี มีการเปลี่ยนแปลงในสาระสาคญั ทางที่ไม่พึงประสงค์ Nokia
จะโพสต์ประกาศแจ้งให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวในตอนต้นของคาช้ ี แจงน้ ี และในหน้าแรกของเว็บไซต์น้ี เป็ นเวลา 30 วนั
เราขอแนะนาให้คุณเยีย่ มชมคาช้ ี แจงน้ ี เป็ นคร้ ังคราวเพื่อดูว่ามีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในคาช้ ีแจงน้ ี หรื อไม่

