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6นโยบายความเปนสวนตวัของ BlackBerry 

BlackBerry Limited (บริษทั รีเสิรช อิน โมชนั จํากัด) และบริษัทสาขาและบริษทัในเครอืของบรษิัท (“BlackBerry”) 
มุงมั่นตอและมนีโยบายระยะยาวในการรักษาความเปนสวนตวัและการรักษาความปลอดภัยของขอมูลสวนบุคคลของทาน 
ซึ่งเปนขอมูลเก่ียวกับบุคคลหนึง่ทีร่ะบุตวัตนได 
(ตามที่กําหนดไวโดยกฎหมายความเปนสวนตัวหรอืการคุมครองขอมูลที่มผีลบังคบัใช) 

นโยบายความเปนสวนตัวนีอ้ธิบายแนวทางปฏิบตัิของ BlackBerry เก่ียวกับการประมวลผลขอมูลสวนบคุคลของทาน 
ซึ่งประกอบดวยการเก็บ การใช การประมวลผล การถายโอน การจัดเก็บ หรือการเปดเผยขอมูลสวนบคุคลของทาน 
เวนแตเมื่อบริษทัสาขาหรอืบรษิัทในเครอืของ BlackBerry 
ไดตีพิมพนโยบายความเปนสวนตัวของบรษิัทดังกลาวเองแยกตางหาก นอกจากนี้ 
ขอตกลงหรอืคาํบอกกลาวที่เก่ียวของกับผลติภัณฑ บริการ ซอฟตแวร หรือเว็บไซตเฉพาะใดๆ ของ BlackBerry (“สิ่งที่ 
BlackBerry เสนอให”) อาจใหขอมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับการประมวลผลขอมูลสวนบคุคลของทานของ BlackBerry 
(“คําบอกกลาว”) การใชนโยบายความเปนสวนตัวนี้ยังคงข้ึนอยูกับกฎหมายที่มีผลบังคบัใช 
ซึ่งประกอบดวยบทบญัญัติแหงกฎหมาย ขอบงัคบั และคําสั่งของศาลใดๆ หรือเจาหนาที่ผูมอีํานาจทางกฎหมายอืน่ๆ 
คํารองขอที่ชอบดวยกฎหมายหรือกระบวนการทางกฎหมายอื่นๆ เมื่อมีผลบงัคบัใช 
ผูควบคุมขอมูลที่เก่ียวกับขอมลูสวนบคุคลของทาน คอื องคกร BlackBerry ที่ทานไดเขาทาํขอตกลงดวย 

1. ภาระความรบัผดิของ BlackBerry 

BlackBerry เปนผูรบัผิดชอบดแูลขอมูลสวนบคุคลทีอ่ยูภายใตการควบคมุของบริษทั 
รวมถึงการสงตอขอมูลสวนบุคคลใหบุคคลภายนอกเพื่อการประมวลผลในนามของ BlackBerry (อันไดแก 
ผูใหบริการของบริษัท) 

2. วตัถปุระสงคของ BlackBerry ในการใชขอมลูสวนบคุคลของทาน 

เมื่อทานใชสิ่งที ่BlackBerry เสนอให โตตอบกับ BlackBerry เขารวมการแขงขันที ่BlackBerry เปนผูสนบัสนุน 
หรือมปีฏิสัมพนัธกับ BlackBerry BlackBerry อาจประมวลผลขอมูลสวนบคุคลของทานเพื่อวตัถุประสงคดังตอไปนี ้
 

• เพื่อทาํความเขาใจและตอบสนองความตองการและความชอบของทาน และเพื่อมอบสิง่ที ่BlackBerry 
เสนอใหแกทาน ตัวอยางเชน 

o เพื่อวัตถุประสงคที่เก่ียวของกับการแจงคาบรกิาร การเปดใชงาน การจัดหาให การบํารงุรกัษา 
การสนบัสนุน การแกไขปญหา การแกขอพิพาท การปดใชงาน การซอมแซม การปรับปรุง 
การเปลี่ยนใหม การอัพเกรดหรืออัพเดตสิ่งที ่BlackBerry เสนอให 

o เพื่อใหมั่นใจวาสิ่งที ่BlackBerry เสนอใหสามารถทาํงานในทางเทคนคิไดตามทีมุ่งหมายไว 
และเพื่อชวยระบุและแกไขปญหาตางๆ  

o เพื่อกระทาํการตามหรอืบังคับใชคําบอกกลาวทีน่ํามาใชกับสิ่งที ่BlackBerry เสนอให  
o เพื่อจัดการหรอืตอบขอสงสัยของทาน  

• เพื่อพัฒนาสิง่ที ่BlackBerry เสนอใหแบบใหม และปรับปรุงสิ่งที่ BlackBerry เสนอใหที่มอียูใหดีข้ึน 
ซึ่งรวมถึงการสือ่สารกับทานเก่ียวกับสิง่ที่เสนอใหดังกลาวโดยใชวิธีการตางๆ ตัวอยางเชน 
เพื่อทาํใหทานพรอมใชหรือไดรบัรายการดงัตอไปนี ้

o การอพัเกรดหรอือพัเดต หรอืคาํบอกกลาวถึงการอัพเกรดหรืออัพเดตสิง่ที่ BlackBerry เสนอให 
หรือเนือ้หาของบุคคลภายนอก หรือผลิตภัณฑ บริการ และซอฟตแวรที่เก่ียวของ 

o คําบอกกลาวถึงการสงเสริมการขายและงานกิจกรรมที่กําลงัจะเกิดข้ึน 
• เพื่อจัดการและพัฒนาธุรกิจและการดําเนินการของเรา ตวัอยางเชน  

o เพื่อตรวจหา ตดิตาม สบืสวน บรรเทา หรือพยายามที่จะปองกันการฉอฉล 
และปญหาทางเทคนิคหรอืทางการรักษาความปลอดภัย หรือเพื่อทักทวงตอทรัพยสินของ BlackBerry   
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o เพื่อทาํใหเกิดความตอเนือ่งทางธุรกิจและการดําเนินการฟนตัวจากภัยพบิัต ิ 
o เพื่อบงัคบัใชสทิธิตามกฎหมายของ BlackBerry 
o เพื่อวัตถุประสงคทางสถิต ิ

• เพื่อปฏบิัติตามขอกําหนดทางกฎหมายและทีค่วบคุมบงัคับ และเพื่อตอบสนองตอสถานการณฉุกเฉิน ตัวอยางเชน 
o เพื่อตอบสนองตอคําสัง่ศาล หมาย หรือคํารองขอที่ชอบดวยกฎหมายหรือกระบวนการทางกฎหมายอื่นๆ    
o เพื่อใหความชวยเหลือฉุกเฉินในสถานการณตางๆ 

ที่อาจคุกคามตอชวีิตหรอืความปลอดภัยทางรางกายของทานหรอืบคุคลอื่นๆ หรือ 
• เพื่อวัตถุประสงคอืน่ๆ ที่ทานไดใหความยินยอมไว เชน วัตถุประสงคที่แถลงอยูในคําบอกกลาว 

และวัตถุประสงคอืน่ๆ ตามที่กฎหมายใดๆ ที่มผีลบังคบัใชอนญุาตหรือกําหนด 

3. ความยนิยอมของทาน 

กอนที่ทานจะใชสิ่งที ่BlackBerry เสนอให ทานอาจไดรบัการขอใหยอมรับคําบอกกลาวทีน่ํามาใช 
ซึ่งอาจมีขอมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับการประมวลผลขอมูลสวนบคุคลของทานของ BlackBerry 
ขอตกลงของทานตอคาํบอกกลาวดงักลาวหรอืการใชสิง่ที ่BlackBerry เสนอใหบงชีว้าทานยินยอมให BlackBerry 
ประมวลผลขอมูลสวนบคุคลของทานเพื่อวัตถุประสงคที่ระบุไวของ BlackBerry  

ก) เมือ่ไมจาํเปนตองไดรบัความยนิยอม 

ในบางสถานการณ อาจมีการประมวลผลขอมูลสวนบคุคลของทานโดยไมมกีารขอความยินยอมจากทาน 
โดยข้ึนอยูกับเขตอํานาจและกฎหมายใดที่มผีลบังคบัใช ตวัอยางเชน BlackBerry อาจไมขอรบัความยินยอม   
 

• ในกรณีฉุกเฉนิ ซึ่งอาจคุกคามตอชวีิต สุขภาพ หรือความปลอดภัยของบุคคลหนึ่ง  
• เมื่อเหตุผลทางกฎหมาย ทางการแพทย 

หรือทางการรักษาความปลอดภัยทาํใหการขอรบัความยินยอมเปนไปไมไดหรือไมสามารถทําได  
• เมื่อขอมลูจําเปนสําหรับการตรวจหาและการปองกันการฉอฉล  
• เมื่อการเปดเผยเปนการเปดเผยใหกับทนายความที่เปนตัวแทนของ BlackBerry 
• เพื่อเรียกเก็บหนี ้ 
• เพื่อปฏบิัติตามหมายเรียกพยาน หมายอาญาหรือคําสั่งศาลอืน่ๆ 

คํารองขอที่ชอบดวยกฎหมายหรือกระบวนการทางกฎหมาย หรือ  
• ตามทีอ่าจกําหนดหรอือนุญาตโดยกฎหมาย 

ข) เดก็ 

BlackBerry มิไดมีเจตนาที่จะประมวลผลขอมลูสวนบคุคลจากบุคคลที่มอีายุต่ํากวา 13 
ปโดยไมมีการขอความยินยอมจากบดิามารดาหรอืผูปกครองตามกฎหมายของบคุคลดังกลาว 

ค)  ขอมลูรวมหรอืขอมลูทีไ่มระบชุือ่ 

BlackBerry ขอสงวนสิทธ์ิในการประมวลผล การจําหนาย การคา หรอืการใหเชาขอมูลรวมหรอืขอมูลทีไ่มระบุชือ่ 
ซึ่งไมสัมพันธหรือเชือ่มโยงกับบุคคลหนึ่งที่ระบุตัวตนได  

4. ประเภทของขอมลูทีป่ระมวลผล 

ประเภทของขอมูลที ่BlackBerry อาจประมวลผลสามารถแตกตางกันได ตวัอยางเชน 
 
ก) ขอมลูบญัชแีละสมาชกิภาพ ขอมูลที่ประมวลผลสามารถประกอบดวยชือ่ ทีอ่ยูทางไปรษณีย อีเมล 

หมายเลขโทรศพัท รหัสประจําตัว BlackBerry ขอมูลหมายเลขประจําเครือ่ง เชน PIN ของเครือ่ง BlackBerry 
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ขอมูลจากผูใหบริการ airtime การสือ่สารกับ BlackBerry และขอรองเรียนใดๆ ทีบ่ันทึกไวของทาน อีกทั้ง 
BlackBerry อาจประมวลผลขอมูลบัญชีเขาใช รหัสผาน ขอมูลประจําตัว และขอมูลอื่นๆ 
ที่ทานมอบใหเพื่ออํานวยความสะดวกใหกับสิ่งที่ BlackBerry เสนอใหที่ทานใช   

ข) แอพพลเิคชนั ในบางกรณี BlackBerry อาจประมวลผลขอมลูเก่ียวกับแอพพลิเคชันที่ใชอยูบนเครือ่งของทาน 
ซึ่งรวมถึงสิ่งทีบ่คุคลภายนอกเสนอให (นั่นคอื แอพพลิเคชัน ผลิตภัณฑ บริการ ซอฟตแวร เว็บไซต 
หรือเนือ้หาทีบ่คุคลภายนอกมอบให ซึ่งรวมถึงผูใหบริการ airtime หรือผูพฒันาแอพพลิเคชัน 
ซึ่งอาจนํามาใชรวมกับสิง่ที ่BlackBerry เสนอให แต BlackBerry ไมไดเสนอให ดาํเนินการ หรอืสนบัสนนุ) อีกทั้ง 
หากทานเลือกที่จะใชสิง่ที่บคุคลภายนอกเสนอใหกับบญัชหีรือเครือ่ง BlackBerry ของทาน 
อาจมีการเก็บหรือเปดเผยขอมลูบางอยางแกบคุคลภายนอกดงักลาว หรือจากบุคคลภายนอกดังกลาวแก 
BlackBerry เพื่ออาํนวยความสะดวกหรอืปรบัปรุงการบริการและฟงกชันการทํางานที่มอบให 

ค) ขอมลูบน Cloud (กลุมเมฆ) หรอืขอมลูสาํรอง หากทานใชบรกิารจัดเก็บขอมลูบน cloud (กลุมเมฆ) 
หรือบริการสาํรองและจัดเก็บขอมูลที่มอบใหโดยหรอืในนามของ BlackBerry ขอมูลจากเครื่องหรอืบัญชีของทาน 
ซึ่งประกอบดวยขอมูลตดิตอ อีเมล ปฏิทนิ ขอความเตอืนความจํา ภารกิจ รปูภาพแสดง ขอความแสดงสถานะ 
ไฟลสือ่ และขอมูลอื่นๆ บนเครือ่งอาจถูกสงให BlackBerry เพื่ออํานวยความสะดวกหรอืปรับปรงุการใช 
การเขาถึงจากระยะทางไกล และการจัดเก็บขอมูลนัน้บนเครือ่งของทานผานทางบริการทีม่อบให  

ง) คกุกีห้รอืเทคโนโลยทีีค่ลายคลงึกนั คุกก้ี คือ ไฟลขอความขนาดเล็ก 
หรือสวนของขอมูลที่ถูกดาวนโหลดและจัดเก็บไวบนคอมพวิเตอรหรือเครือ่งของทานเมือ่ทานเย่ียมชมเวบ็ไซต 
จากนั้น คุกก้ีจะถูกสงกลับไปยังเว็บไซตตนทางในการเย่ียมชมแตละครัง้ในภายหลัง 
หรือไปยังเว็บไซตอีกเวบ็ไซตหนึ่งที่จดจาํคุกก้ีดังกลาว ในฐานะที่เปนสวนหนึ่งของสิง่ที ่BlackBerry เสนอให 
BlackBerry อาจใชคุกก้ีหรือเทคโนโลยีทีค่ลายคลงึกันชนิดที่แตกตางกัน (“คุกก้ี”) เปนครัง้คราว 
คุกก้ีบางชนดิจาํเปนตอการอํานวยความสะดวกในการใชสิ่งที ่BlackBerry เสนอใหของทาน (เชน 
เมื่อทานใชตะกราสินคา) หรอืตอการปกปองทั้งทานและ BlackBerry เมื่อทานลงชือ่เขาใชบริการบางอยาง (เชน 
การจัดเก็บขอมลูเขาใชเพื่อทําใหสะดวกข้ึนเมือ่ใดก็ตามทีท่านตองการใชสิง่ที ่BlackBerry เสนอให 
หรือเพือ่ยืนยันวาทานไดเขาสูระบบอยู) คุกก้ีอื่นๆ ที่เก่ียวของกับประสทิธภิาพมากกวา เชน 
เพื่อวัตถุประสงคทางการวิเคราะหหรือทางบรบิทเพือ่ชวยใหเราเขาใจถึงวิธีที่ผูใชใชงานสิง่ที ่BlackBerry 
เสนอให เพือ่ที่เราจะสามารถมอบสิ่งที ่BlackBerry เสนอใหแบบใหมและทีป่รับปรงุใหดีข้ึน (เชน 
หนาหรอืรปูโฉมใดที่ไดรบัความนิยมมากที่สดุ) คุกก้ีบางชนดิเก่ียวของกับฟงกชนัมากกวา 
และชวยทาํใหประสบการณของทานเปนลักษณะสวนบุคคล และทําใหสิ่งที ่BlackBerry เสนอใหใชงานไดงายข้ึน 
(เชน ภาษาหรอืขอบเขตอํานาจทีท่านตองการ) หรือเพือ่ชวยให BlackBerry แสดงเนื้อหาสวนบคุคลใหกับทาน 
คุกก้ีหรอืเทคโนโลยีที่คลายคลึงกันอื่นๆ อาจนํามาใชเพื่อวัตถุประสงคทางการโฆษณาทีมุ่งเปา (ตัวอยางเชน สิ่งที่ 
BlackBerry เสนอใหบางอยางอาจไดรบัการสนับสนุนโดยรายไดจากการโฆษณา 
และแสดงโฆษณาและการสงเสริมการขาย 
ซึ่งอาจมุงเปาหมายตอทานลักษณะที่ไมสามารถระบุตวัตนสวนบคุคลไดหรือขอมูลรวมที ่BlackBerry เก็บไว และ 
BlackBerry หรือผูใหบริการของเราอาจตัง้โฆษณาดงักลาวบนสิ่งที ่BlackBerry เสนอให) 
ขอมูลที่ไมระบชุื่อหรือขอมูลรวมเก่ียวกับการใชงานสิ่งที ่BlackBerry 
เสนอใหอาจมอบใหในรปูแบบที่ไมระบุตวัตนสวนบคุคลของทานแกผูใหบรกิารของเราในฐานะที่เปนสวนหนึ่งของ
บริการทางการวิเคราะห และเพื่อชวยจัดการการโฆษณาออนไลน 
เบราวเซอรสวนใหญตัง้ใหยอมรับคุกก้ีในชวงตน แตโดยปกติ 
ทานสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งคาเบราวเซอรของทานเพื่อปฏิเสธเบราวเซอร 
หรือเพือ่ใหสญัญาณเมื่อกําลังสงคุกก้ี โดยปกติ 
ทานสามารถกําจัดหรอืบล็อกคกุก้ีของเบราวเซอรไดโดยใชการตั้งคาในเบราวเซอรของทาน 
แตการกระทาํนีอ้าจกระทบตอความสามารถของทานในการใชสิ่งที ่BlackBerry เสนอใหบางอยาง 
เนื่องจากสิ่งที่เสนอใหดังกลาวอาจไมสามารถทํางานไดดีหรือไมสามารถทาํงานไดเลยเมื่อปดใชงานคุกก้ี 
การเลือกดาํเนนิการตอโดยไมปดใชงานคุกก้ีถือเปนการบงชี้วาทานยินยอมตอการใชคุกก้ีของ BlackBerry 
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ตามนโยบายความเปนสวนตัวนี้ โปรดเย่ียมชมตอนหนึ่งดานลางที่เก่ียวกับ “การจดัการความชอบของทาน” 
สําหรบัขอมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับการจัดการการใชคุกก้ีของ BlackBerry  

จ) ขอมลูทางการเงนิ หากทานสัง่ซื้อผลติภัณฑ บริการ ซอฟตแวร หรอืการสนบัสนนุลูกคาโดยตรงจาก BlackBerry 
หรือผูใหบริการของเรา BlackBerry อาจประมวลผลขอมูลบตัรเครดิตหรือการชําระเงินอื่นๆ 
และการใชขอมูลดังกลาวเพือ่อํานวยความสะดวกในการแจงคาบริการและบริการสนิเชือ่ 
และดําเนนิการตรวจสอบเครดติตามทีเ่หมาะสม ในทํานองเดยีวกัน BlackBerry 
อาจประมวลผลขอมูลการชําระเงินหรอืทางการเงินอื่นๆ เมื่อทานใชฟงกชันการทํางาน Near Field 
Communication (การสือ่สารไรสายระยะสัน้) บนเครือ่ง BlackBerry ของทาน 

ฉ) ขอมลูการใชงานทัว่ไป ในบางกรณี อาจมีการประมวลผลขอมูล เชน 
ทานสมบัติทางเทคนิคและขอมลูการใชงานทัว่ไปของซอฟตแวรหรือฮารดแวรที่ใชรวมกับสิง่ที ่BlackBerry 
เสนอใหเมือ่ทานใชผลิตภัณฑ บริการ หรือซอฟตแวรดงักลาว (ตัวอยางเชน ประเภทของเว็บเบราวเซอร 
หนาเวบ็อางอิงหรือหนาเวบ็ออก เวอรชันของระบบปฏบิัติการ 
โมเดลของฮารดแวรของแพลตฟอรมเครื่องหรือคอมพิวเตอรสวนบคุคลของทาน เลขที่อยูไอพ)ี 
หรือเมือ่ทานใชเครือ่งมือแกไขปญหาของ BlackBerry (ตัวอยางเชน 
สถิติหรอืขอมลูการใชงานพืน้ฐานเก่ียวกับเครื่องของทาน ซึง่ประกอบดวยบนัทึกเหตุการณ 
การกําหนดคาของแอพพลิเคชัน อายุของแบตเตอรี่ ระดบัสญัญาณวทิยุหรอื Wi-Fi การตั้งคาเครือ่งใหม 
และขอมูลความจําหรอืประสทิธิภาพของระบบ)     

ช) ขอมลูตาํแหนง เมื่อทานใชสิ่งที ่BlackBerry เสนอให เปดใชงานบริการขอมลู 
ใชเบราวเซอรหรือฟงกชันการทาํงานทีอ่าศยัตําแหนงบนเครือ่งของทาน 
ขอมูลตาํแหนงที่เก่ียวของกับเครือ่งของทาน (ตัวอยางเชน ระบบบอกตาํแหนงบนพื้นผิวโลก (GPS) 
หรือขอมูลการทํารังวดัเปนรปูสามเหลี่ยมที่อาศัยตําแหนงของดาวเทียมในอวกาศเปนจุดอางองิทีค่ลายคลงึกัน 
รหัสผูใหบริการเครอืขายหรอืรหัสหอเครอืขาย BSSID (การระบชุื่อเครอืขายไรสายแพรสญัญาณ) และทีอ่ยู MAC 
(ทีอ่ยูการควบคมุการใชงานสื่อกลาง) ของจดุเขาถึง Wi-Fi 
และความเขมของสญัญาณฮอตสปอตหรือหอสงสญัญาณไรสาย) อาจมีการสื่อสารกับ BlackBerry 
หรือผูใหบริการของเรา หาก BlackBerry เก็บ และจดัเก็บขอมูลดงักลาวในเวลาตอมา 
ขอมูลดงักลาวจะอยูในรูปแบบทีไ่มระบุตัวตนสวนบคุคลของทาน (ตัวอยางเชน BlackBerry 
ไมเก็บรักษาระบบที่จะเชือ่มโยงบคุคลจําเพาะกับ BSSID) BlackBerry 
อาจประมวลผลขอมูลดงักลาวเพื่อมอบหรอือาํนวยความสะดวกในการจดัหาขอมูลและบริการที่อาศัยตําแหนงใหท
าน (ตัวอยางเชน บริการแผนที ่การวัดความคบัคัง่ของการจราจร การสงเสรมิการขายหรือคูปองที่ไวตอตาํแหนง) 
หากทานเลือกที่จะใชบริการที่อาศัยตาํแหนง 
ถือวาทานตกลงวาขอมูลตําแหนงทางภูมศิาสตรดงักลาวอาจถูกประมวลผลเพื่อมอบบริการดังกลาวใหทาน 
ทานอาจจัดการผานทางการตัง้คาเครือ่งของทาน ไมวาจะเปนการตัง้คารวมสําหรบั GPS 
หรือฟงกชันการทาํงานของตําแหนงของเครื่องของทาน หรอืการตั้งคาเฉพาะสําหรับแตละแอพพลิเคชัน 
หากทานเลือกที่จะใชบริการที่อาศัยตาํแหนงหรอืแอพพลิเคชันอื่นๆ 
เพื่อเปดเผยตาํแหนงของทานตอบุคคลหรือองคกรอืน่ๆ 
ถือวาทานรบัผิดชอบความเสี่ยงที่เก่ียวของกับการกระทาํเชนนัน้ 
และเปนความรบัผิดชอบของทานทีจ่ะใชบริการดงักลาวอยางเหมาะสมและตามกฎหมายทีม่ีผลบงัคบัใช 
หากทานใชสิง่ที่บคุคลภายนอกเสนอให ซึง่ใหบริการที่อาศยัตําแหนง 
โปรดตรวจทานขอกําหนดและเงือ่นไขและนโยบายความเปนสวนตัวของบคุคลทีส่ามเก่ียวกับวิธีที่จะประมวลผลตํา
แหนงและขอมลูสวนบคุคลของทาน และวิธีในการเลอืกที่จะไมรบับริการทีอ่าศัยตําแหนงใดๆ 
และโฆษณาทีบ่คุคลภายนอกมอบให 

ซ) การประกนัคณุภาพและบรกิารลกูคา การโทรศัพทตดิตอกับหนวยบริการลกูคาของทานกับ BlackBerry 
และผูใหบริการของ BlackBerry 
อาจถูกบันทึกหรือตรวจสอบเพือ่วัตถุประสงคในการประกันคณุภาพและบริการลูกคา เชน 
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เพื่อชวยในการแกขอสงสัยของทาน การแกไขปญหา การฝกอบรม และการวิเคราะหเพือ่ระบุแนวโนม 
และทาํการปรับปรงุสิ่งที ่BlackBerry เสนอใหใหดีข้ึน 

ฌ) ขอมลูของบคุคลภายนอก หากจําเปนตอการบรรลวุัตถุประสงคทีร่ะบุไวของ BlackBerry BlackBerry 
อาจรวมขอมลูทีท่านสงให BlackBerry กับขอมูลที่ไดรับจากแหลงอื่นๆ หรอืสิ่งทีบ่คุคลภายนอกเสนอให 
ตัวอยางเชน BlackBerry 
อาจรบัขอมลูสวนบุคคลเก่ียวกับทานจากบคุคลภายนอกที่เก่ียวของในการมอบผลิตภัณฑ บริการ ซอฟตแวร 
และเวบ็ไซตทีท่านกําลังใชใหทาน เชน จากผูใหบริการ airtime ของทาน 
เพื่ออาํนวยความสะดวกในบรกิารไรสายที่ทานกําลังใช หรอืในบางกรณี 
จากผูคาสิ่งทีบ่คุคลภายนอกเสนอใหที่เก่ียวกับแอพพลิเคชนัที่ใชอยูบนเครื่องของทาน BlackBerry 
ดูแลขอมูลสวนบุคคลดังกลาวทั้งหมดตามนโยบายความเปนสวนตวันี้ และหากมี ขอกําหนดและเงือ่นไขระหวาง 
BlackBerry กับบคุคลภายนอกดังกลาวอาจนาํมาใชเชนกัน อยางไรก็ตาม 
การใชขอมูลสวนบุคคลของทานของบุคคลภายนอกเอง 
ในกรณีดงักลาวจะพิจารณาโดยขอตกลงของทานกับบคุคลภายนอก เวนแตบคุคลภายนอก คือ ผูใหบริการของ 
BlackBerry 

ขอมูลนีบ้างอยางจะไมระบุตวัตนของทานเองตอ BlackBerry หรือจะไมระบตุัวตนสวนบคุคล ดวยเหตุนี้ 
จึงไดรับการพจิารณาวาเปนขอมูลที่ไมใชขอมูลสวนบคุคล หาก BlackBerry 
รวมขอมูลที่ไมใชขอมลูสวนบคุคลกับขอมูลสวนบุคคลอื่นๆ ที่ BlackBerry มีอยู 
ขอมูลที่รวมไวจะไดรบัการจัดการเปนขอมูลสวนบุคคลตามนโยบายความเปนสวนตัวนี ้

5. การประมวลผลขอมลูสวนบคุคลของทานของ BlackBerry 

ก) การเกบ็รกัษา 
 
BlackBerry เก็บรักษาขอมลูสวนบุคคลเปนเวลานานเทาที่จาํเปนสําหรบัการบรรลุวตัถุประสงคที่ระบุไวของ BlackBerry 
หรือที่จาํเปนในการปฏบิัติตามกฎหมายที่มีผลบังคบัใช 
เมื่อขอมลูสวนบุคคลไมจําเปนอีกตอไปหรือไมตรงกับวัตถุประสงคทีร่ะบุไวของ BlackBerry อีกตอไป BlackBerry 
จะดาํเนินข้ันตอนในการตดัออก ทําลาย ลบทิ้ง รวมหรือทําใหเปนแบบไมระบชุื่อ 
เพื่อใหสอดคลองกับแนวทางปฏบิัตทิางธุรกิจที่ดี BlackBerry ดําเนินการในการพฒันาการควบคุม ตารางเวลา 
และแนวทางปฏิบตัิของเราสําหรับการเก็บรักษาและการทาํลายขอมูลและบนัทึกที่นํามาใชกับขอมลูสวนบคุคลของทานอยา
งตอเนือ่ง 

ข) การดาํเนนิการระหวางประเทศและการสงตอขอมลูใหผูอืน่ 

BlackBerry อยูในระดบันานาชาติ โดยมีสํานักงานและอาคารสถานทีอ่ยูในหลายเขตอํานาจ 
การดําเนนิการระหวางประเทศและการถายโอนตอไปของ BlackBerry ทั้งหมดข้ึนอยูกับนโยบายความเปนสวนตวันี้ 
เวนแตวาบริษัทสาขาหรอืบรษิทัในเครอืของ BlackBerry จะมีนโยบายความเปนสวนตวัของบริษทัดงักลาวเองแยกตางหาก 

ทานตกลงวา เพื่อใหสามารถบริการทานไดดีข้ึนและอํานวยความสะดวกการใชหรอืการทาํงานของสิ่งที ่BlackBerry 
เสนอให ขอมูลสวนบคุคลของทานอาจถูกเก็บ ใช ประมวลผล ถายโอน หรอืจัดเก็บไวโดยหรือในนามของ BlackBerry 
ในหลายเขตอํานาจ ซึง่ประกอบดวยประเทศแคนาดา ประเทศสหรัฐอเมริกา เขตเศรษฐกิจยุโรป ประเทศสงิคโปร 
และประเทศอื่นใดที ่BlackBerry หรือผูใหบรกิารของเรามสีาํนักงานหรอือาคารสถานทีอ่ยู ซึ่งประกอบดวยประเทศตางๆ 
ที่อาจอยูนอกภมูิภาคที่ทานพักอยู และอาจมีกฎหมายความเปนสวนตัวหรือการคุมครองขอมลูที่แตกตางกัน และดังนั้น 
อาจข้ึนอยูกับกฎหมายของประเทศเหลานี ้
หากทานเปนพลเมืองของเขตเศรษฐกิจยุโรปหรือประเทศที่จาํกัดไมใหมีการถายโอนขอมลูนอกเขตอาํนาจหรือภูมภิาคนั้นโ
ดยปราศจากความยินยอมของทาน 
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ถือวาทานยินยอมใหขอมูลสวนบคุคลของทานถายโอนนอกเขตเศรษฐกิจยุโรปหรอืประเทศของทานสาํหรับการประมวลผล
หรือการจัดเก็บโดยหรอืในนามของ BlackBerry 

กําหนดใหตามลักษณะธรรมชาติของธุรกิจระหวางประเทศของเรา BlackBerry 
อาจไดรบัการขอใหเปดเผยหรอืใหการเขาถึงขอมูลการสือ่สารของทาน ซึ่งประกอบดวยเนือ้หาการสือ่สารของทาน 
และขอมูลอืน่ๆ ภายใตกฎหมายของประเทศตางๆ ที ่BlackBerry ผูใหบริการของเรา บรษิัทในเครอื และขอมูลตัง้อยู 
โดยการใชสิง่ที ่BlackBerry เสนอให ถือวาทานยินยอมใหปฏบิัติตามกฎหมายที่มีผลบังคบัใชของเรา 
ซึ่งประกอบดวยกระบวนการทางกฎหมายใดที ่BlackBerry เชื่อถือ 
ที่กําหนดใหเราทําใหเกิดหรือมอบการเขาถึงขอมูลการสือ่สารของทานและขอมูลอื่นๆ ให   

ค) การสือ่สารทางการตลาดจาก BlackBerry 

BlackBerry อาจสื่อสารกับทานโดยวิธีการตางๆ เชน โดยใชอีเมลทีท่านเชือ่มตอกับเครือ่งของ BlackBerry 
ของทานหรอืหมายเลขประจําเครือ่งเฉพาะของทาน (ตัวอยางเชน PIN) BlackBerry อาจสือ่สารขอมูล การสํารวจ 
สื่อการตลาด โฆษณา หรอืเนือ้หาที่ทาํตามความตองการ 
ซึ่งมีการปรบัใหตรงตามความตองการเฉพาะบุคคลเพือ่พยายามทาํใหขอมลูดังกลาวมคีวามเก่ียวของกับทานมากย่ิงข้ึนในฐ
านะที่เปนสวนหนึ่งของความสัมพันธทางธุรกิจที่มอียูของทานกับ BlackBerry ตัวอยางเชน เราอาจกระทาํเชนนั้น 
เมื่อไมไดบอกเลิกเปนสมาชิกรบัการสื่อสารดังกลาวและการกระทําดงักลาวไดรบัการอนญุาตโดยกฎหมาย 
เมื่อทานไดตกลงอยางชดัแจงทีจ่ะรบัการสือ่สารดังกลาว เมื่อทานใชบริการฟรีที่ข้ึนอยูกับการโฆษณา 
(ซึ่งประกอบดวยการโฆษณาทีมุ่งเปาทีอ่าศัยขอมูลประจาํตัว) 
หรือผานทางการใชขอมูลรวมหรือขอมูลที่ไดทําใหเปนแบบไมระบุชือ่ BlackBerry 
อาจสอบถามทานเปนครั้งคราววาทานตองการทีจ่ะรับการประกาศเพิ่มเติม ขาวสาร สิ่งที่เสนอให 
หรือการเชิญเขารวมงานกิจกรรมของ BlackBerry ที่เก่ียวของกับ BlackBerry และสิ่งที ่BlackBerry เสนอใหจาก 
BlackBerry หรือบคุคลภายนอกทีไ่ดรบัอํานาจที่เลอืกโดย BlackBerry หรือไม อีกทัง้ ทานอาจเลอืกที่จะใหขอมูลแก 
BlackBerry เพื่อตอบสนองการสงเสริมการขายของ BlackBerry ตางๆ หากทานตกลงที่จะเขารวมในการแขงขัน 
การสํารวจ ของอภินนัทนาการ การตรวจทาน หรือการสงเสริมการขายอืน่ๆ ที่ BlackBerry 
เปนผูสนบัสนุนหรือเปนผูรวมสนับสนุน โปรดแนใจวาทานอานคาํบอกกลาวดังกลาว 
ซึ่งอาจเก่ียวของกับการริเริ่มสิง่เหลานี้เพือ่ไดรับรายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับวิธีที่จะจดัการกับขอมูลสวนบุคคลของทาน 
โดยปกต ิมีการรวมกลไกการบอกเลิกเปนสมาชิกอยูในการสือ่สารทางการตลาดหรอืทางการคาของ BlackBerry ทุกครัง้ 
โปรดเย่ียมชมตอนหนึง่ดานลางที่เก่ียวกับ “การจดัการความชอบของทาน” 
สําหรบัขอมลูเพิ่มเติมเก่ียวกับการจัดการการสื่อสารทางการตลาดหรือทางการคาจาก BlackBerry 

ง) การสือ่สารทีเ่กีย่วกบับรกิารจาก BlackBerry 

BlackBerry อาจสงขอมูลที่เก่ียวกับบริการบางอยางใหทานเชนกัน ตัวอยางเชน BlackBerry 
อาจสงอีเมลหรอืขอความตอนรับเมือ่ทานลงทะเบียนเครือ่งของทานครั้งแรกเพื่อแจงทานเก่ียวกับบริการและขอกําหนดของ
บริการดงักลาว เพื่อบอกกลาวทานถึงการเปลีย่นแปลงทีส่ําคญั 
เพื่อแจงทานถึงวิธีในการจัดการขอมลูการเขาใชหรอืบญัชีของทาน 
เพื่อใหการประกาศเก่ียวกับโครงสรางสถานบริการหรือขอมลูเก่ียวกับการอพัเกรดหรอือพัเดต เพื่อใหขอมลูการรบัประกัน 
ขอมูลการเรียกคืนผลิตภัณฑ ขอมูลความปลอดภัยหรอืการรักษาความปลอดภัย 
หรือสําหรบัการสํารวจผูใชในปจจบุันหรอืผูใชเดิม เนื่องจากการสือ่สารเก่ียวกับบริการดงักลาวสาํคญัตอการใชสิ่งที ่
BlackBerry เสนอใหของทาน ทานไมควรเลอืกที่จะไมรบัการสื่อสารเหลานี ้

จ) การแบงปนขอมลู 

ตามนโยบายความเปนสวนตัวนี ้BlackBerry อาจแบงปนขอมูลสวนบคุคลของทานภายใน BlackBerry 
หรือกับผูใหบรกิารของเรา อีกทั้ง BlackBerry อาจแบงปนขอมูลกับฝายการเงิน ฝายประกันภัย ฝายกฎหมาย ฝายบญัช ี
หรือทีป่รึกษาอืน่ๆ ที่ใหบริการโดยผูทีม่ีความเชี่ยวชาญแก BlackBerry อีกทัง้ BlackBerry 
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อาจแบงปนขอมูลในลักษณะทีส่อดคลองกับนโยบายความเปนสวนตัวนี้กับบคุคลภายนอกทีเ่ก่ียวของในการมอบสิง่ที ่
BlackBerry เสนอใหแกทาน ซึ่งประกอบดวยผูใหบริการ airtime ตัวแทนจําหนายที่มอีํานาจ ผูจัดจําหนาย 
ผูจําหนายหนวยประมวลผลการบนัทึกหรือการชําระเงนิ ผูรบัจางชวง หรือองคกรตางๆ 
ที่เขารวมในหวงโซอปุทานหรอืการซอมแซมของ BlackBerry 

ในบางสถานการณทีท่านสัง่ซือ้หรอืใชสิ่งทีบ่คุคลภายนอกเสนอให (ตัวอยางเชน 
บริการสมคัรสมาชิกรบัเนื้อหาที่ตองชาํระเงิน แอพพลิเคชันทีด่าวนโหลดไว) BlackBerry 
อาจแบงปนขอมูลบางอยางกับบุคคลภายนอกดังกลาวเพื่อวัตถุประสงคในการมอบผลิตภัณฑ บริการ หรอืซอฟตแวรใหทาน 
แลวขอมลูของทานจะข้ึนอยูกับนโยบายความเปนสวนตวัของบคุคลภายนอกดังกลาว 
เราสนบัสนุนใหผูใชของเราทกุคนเรียนรูเก่ียวกับแนวทางปฏิบตัิเพื่อความเปนสวนตวัของบุคคลภายนอกดังกลาวกอนตกลง
สั่งซือ้หรอืไดรบัผลิตภัณฑ บรกิาร หรอืซอฟตแวรของบุคคลภายนอกดงักลาว 

BlackBerry ใชวิธีการผูกพนัโดยสัญญาหรอืวิธีการอืน่ๆ ในการใหระดับของการคุมครองที่เทียบเทากัน 
ในขณะทีผู่ใหบริการของเรากําลังประมวลผลขอมูลดังกลาว ซึ่งเปนนโยบายของ BlackBerry 
ในการเขาทําขอผูกพันในการรักษาความลับกับบคุคลภายนอกใดๆ ที่ไดรบัขอมูลที่เปนความลับ 
ซึ่งรวมถึงขอมลูสวนบคุคลจาก BlackBerry ตัวอยางเชน โดยปกติ 
ผูใหบริการของเราที่เราใหสวนบคุคลของทานตกลงที่จะรักษาขอมลูดังกลาวใหเปนความลับ 
และใชขอมูลดงักลาวเพือ่วตัถุประสงคที่มีการมอบขอมลูดังกลาวใหหรือเพือ่ปฏบิัติตามกฎหมายที่มีผลบงัคบัใชเทานัน้ 
เวนแต BlackBerry ไดรับการขอหรอือนุญาตโดยกฎหมายใหเปดเผยขอมลูสวนบคุคล 

ในกรณีของการจําหนายสนิทรัพยของ BlackBerry ทั้งหมดหรือเปนบางสวน BlackBerry 
อาจใหขอมลูสวนบุคคลกับผูซือ้ที่เปนบุคคลภายนอก  

BlackBerry อาจใชบคุคลภายนอก (ตัวอยางเชน เครอืขายการโฆษณา) 
เพื่อมุงเปาหมายการโฆษณาทีท่านลักษณะที่ไมสามารถระบตุวัตนสวนบคุคลหรือขอมูลรวมที่ไดมาจากขอมูลประจําตัวที ่
BlackBerry ประมวลผล 
และใหขอมูลทางสถิตทิั่วไปแกบุคคลภายนอกดังกลาวซึ่งเปนขอมูลที่เก่ียวกับการโฆษณาที่สงมอบให 
โปรดเย่ียมชมตอนหนึง่ดานลางที่เก่ียวกับ “การจดัการความชอบของทาน” 
สําหรบัขอมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับการจัดการการสื่อสารทางการตลาดหรือทางการคาจาก BlackBerry 

ฉ) สิง่ทีบ่คุคลภายนอกเสนอให 

BlackBerry 
ไมไดเปนเจาของหรือดําเนินการแอพพลิเคชนัหรอืบริการทัง้หมดที่ทานดาวนโหลดและใชบนเครือ่งของทานหรอืผานทางสิ่
งที่ BlackBerry เสนอใหอืน่ๆ เมื่อทานดาวนโหลดหรอืใชสิ่งที่บคุคลภายนอกเสนอให 
ขอมูลสวนบคุคลจากเครื่องของทานหรอืสิง่ที่ BlackBerry เสนอใหอื่นๆ อาจไดรบัการเขาถึงโดยบคุคลภายนอกดงักลาว 
ตัวอยางเชน สิ่งทีบ่คุคลภายนอกเสนอใหอาจเขาถึงขอมูลทีอ่ยูบนเครือ่ง เชน รายชือ่ติดตอ การกรอกขอมลูปฏิทนิ อีเมล 
ขอมูลที่อาศัยตาํแหนง หรอืสิง่ที่เสนอใหดงักลาวอาจเขาถึงหรือแบงปนไฟลหรือขอมูลที่จดัเก็บอยูบนเครือ่งดงักลาว 
(ซึ่งรวมถึง กับสิ่งทีบ่คุคลภายนอกเสนอใหเพิม่เติม) ทานควรตรวจทานนโยบายความเปนสวนตวัและขอตกลงใดๆ 
กับบคุคลภายนอกดังกลาว เพือ่ทาํความเขาใจถึงวิธีที่ขอมลูสวนบคุคลของทานจะไดรบัการจัดการโดยองคกรเหลานั้น 
เนื่องจาก BlackBerry ไมมีหนาทีร่บัผิดชอบในการตดิตอของทานกับบุคคลภายนอกหรือแอพพลิเคชัน ผลิตภัณฑ บริการ 
หรือซอฟตแวรของบคุคลภายนอกดงักลาว BlackBerry 
ไมไดควบคุมโดยตรงถึงวิธีทีบุ่คคลภายนอกดังกลาวจะประมวลผลขอมูลสวนบุคคลใดๆ 
ที่พวกเขาเก็บโดยเก่ียวของกับสิ่งทีบ่คุคลภายนอกเสนอใหทีท่านใช 

ในบางกรณี ทานอาจปรบัเปลีย่นการอนญุาตที่ใหสทิธิกับสิง่ที่บคุคลภายนอกเสนอให 
ทานควรตรวจทานการอนญุาตเหลานี้ ซึ่งรวมถึงการอนญุาตโดยปรยิาย 
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รวมทั้งเมนูตัวเลือกหรอืการตั้งคาบนเครือ่งของทานเปนระยะๆ 
เพื่อเรียนรูเพิ่มเติมเก่ียวกับการรักษาความปลอดภัยและการควบคุมทีม่ีอยูของสิง่ที่เสนอใหดังกลาว 

6. ความถกูตองของขอมลูสวนบคุคลของทาน 

BlackBerry ดําเนินข้ันตอนตามสมควรในการทําใหมัน่ใจวาขอมูลสวนบคุคลมีความถูกตองเพียงพอ สมบรูณ 
และเปนปจจุบนั อีกทั้ง BlackBerry 
ไววางใจใหทานอัพเดตหรอืแกไขขอมูลสวนบุคคลของทานใหถูกตองเมือ่ใดก็ตามทีจ่ําเปน 

7. การปกปองขอมลูสวนบคุคลของทาน 

BlackBerry ดําเนินการในการพัฒนามาตรการทางกายภาพ ทางองคการ 
และทางเทคนิคที่ใชเพือ่คุมครองขอมูลสวนบคุคลของทานไมใหสูญหายหรอืถูกโจรกรรม การเขาถึงโดยไมไดรบัอนุญาต 
การเปลี่ยนแปลงแกไขหรอืการเปดเผยที่เขาระดับที่ออนไหวของขอมูลดังกลาวอยางตอเนือ่ง ตัวอยางเชน หากเว็บไซต 
BlackBerry ขอชือ่และรหัสผานของทาน จะมีมาตรการรักษาความปลอดภยัตางๆ เขามาใช 
ซึ่งออกแบบมาเพื่อคุมครองไมใหเกิดการสูญหาย การใชในทางที่ผิด 
และการเปลี่ยนแปลงแกไขโดยไมไดรบัอนญุาตของขอมูลสวนบุคคลที่สงให BlackBerry พนักงานของ BlackBerry 
ไดรบัการกระตุนใหตระหนักถึงความสาํคญัของการจัดการขอมูลสวนบคุคลอยางเหมาะสมและมคีวามปลอดภัย0ผานทางหลั
กเกณฑของมาตรฐานและหลักการทางธุรกิจของ 
BlackBerry เพื่อเก็บรักษาขอมลูดังกลาวไวในสถานที่และระบบทีป่ลอดภัย 
และเพื่อกําจัดการเขาถึงขอมูลสวนบคุคลเพียงแคผูที่จําเปนตองทราบขอมลูดังกลาวสําหรบัเหตุผลทางธุรกิจ0เทานั้น     

นอกจากนี้ ระบบและการประมวลผลของ BlackBerry บางอยางไดรับการรับรองจากภายนอกบนพื้นฐานทั่วไป 
(ตัวอยางเชน การรบัรองมาตรฐานระบบบริหารจัดการการรักษาความปลอดภัยสารสนเทศ ISO/IEC 27001:2005) 

ก) ขอผกูพนัของทานตอการปกปองขอมลูสวนบคุคลของทาน 

ทานมีขอผูกพนัตอการปกปองขอมลูสวนบคุคลของทานเชนกัน 
ทานสามารถลดความเสี่ยงในการเขาถึงขอมลูสวนบคุคลของทานโดยไมไดรบัอนุญาตไดโดยใชแนวทางปฏิบตัิเพื่อการรัก
ษาความปลอดภัยตามสามัญสาํนึก ตัวอยางเชน 
ทานมีหนาที่รบัผิดชอบในการใชมาตรการรักษาความปลอดภยัที่เหมาะสมในการควบคุมการเขาถึงเครือ่งและระบบคอมพิว
เตอรของทาน เชน การสรางรหัสผานที่ถอดรหัสไดยาก ซึง่ไมสามารถคาดเดาไดงายโดยบคุคลอืน่ๆ (ตัวอยางเชน 
โดยประกอบดวยเครือ่งหมายวรรคตอน ตัวเลข ตัวอักษรพิมพใหญและพิมพเล็ก และเลือกรหัสผานที่มคีวามยาวพอเหมาะ 
และทีไ่มประกอบดวยชือ่หรอืชือ่บญัชีของทาน) โดยใชรหัสผานที่แตกตางกันสําหรบับริการที่แตกตางกัน 
และโดยใชซอฟตแวรตานไวรัสที่เปนปจจุบนั 

ตามทีร่ะบุไวขางตน ในบางกรณี ทานอาจปรบัเปลี่ยนการอนญุาตที่ใหสทิธิกับสิ่งทีบ่คุคลภายนอกเสนอให 
ทานควรตรวจทานการอนญุาตเหลานี้ ซึ่งรวมถึงการอนญุาตโดยปริยาย 
รวมทั้งเมนูตัวเลือกหรอืการตั้งคาบนเครือ่งของทานเปนระยะๆ 
เพื่อเรียนรูเพิ่มเติมเก่ียวกับการรักษาความปลอดภัยและการควบคุมทีม่ีอยูของสิง่ที่เสนอใหดังกลาว  

หากทานคนื จําหนาย ทิง้ หรอืถายโอนเครือ่งของทานหรอืผลิตภัณฑของ BlackBerry อื่นๆ 
ใหกับบคุคลอีกคนหนึง่หรอืองคกรอีกองคกรหนึ่ง (เชน การใหเครือ่งของทานกับ BlackBerry 
หรือองคกรอีกองคกรหนึ่งสาํหรับการซอมแซม การปรบัปรงุ หรือการเปลี่ยนใหม) ทานควรแนใจวาเครือ่งดังกลาว 
และอปุกรณเสรมิและอุปกรณรอบขางที่เก่ียวของใดๆ ไดกําจดัหรอืลบขอมูลสวนบคุคลใดๆ 
หรือขอมูลที่มคีวามละเอียดออนอื่นๆ ที่เครือ่งดังกลาวอาจบรรจอุยู (ตัวอยางเชน ซิมการด ไมโครเอสดีการด) 
ออกไปโดยมคีวามปลอดภัยแลว อีกทัง้ ทานควรแยกเครือ่งของทานจากบญัชีอีเมลทัง้หมดและบริการขอมูลอื่นๆ 
เพื่อทีอ่ีเมลและขอมูลจะไมสามารถรบัไดโดยตรงจากเครือ่งอกีตอไป (ตัวอยางเชน บริการพุช 



                       9 

อีเมลทีน่ําสงผานทางบริการอนิเทอรเน็ตของ BlackBerry การสํารองขอมูลจากระยะทางไกล) ไมเชนนัน้ 
ขอมูลสวนบคุคลของทานอาจใชไดโดยผูใชคนตอไปของเครือ่งดังกลาว 
และทานอาจประสบปญหาคาใชจายในการสมัครสมาชิกและและขอมูลเครอืขาย 
ทานอาจเรียนรูเพิ่มเติมเก่ียวกับวิธีที่จะดําเนนิข้ันตอนการคุมครองตัวทานเองผานทางเมนูตวัเลือกหรอืการตั้งคาบนเครื่องข
องทาน การคนหาบทความสนบัสนนุออนไลนที ่www.blackberry.com หรอืโดยติดตอกับผูใหบริการ airtime ของทาน 

8. ความพยายามเพือ่ความโปรงใสอยางไมหยดุยัง้ของ BlackBerry 

BlackBerry พยายามใหขอมลูอยางตอเนื่องเพื่อชวยใหผูใชของเราเขาใจการประมวลผลขอมูลสวนบคุคลของ 
BlackBerry ไดดีข้ึน และวิธีที่จะใชทางเลือกเก่ียวกับการใชขอมูลสวนบคุคลของทานผานทางชองทางตางๆ 
ซึ่งประกอบดวยนโยบายความเปนสวนตัวนี้ คําบอกกลาวทีน่ํามาใช 
และขอมูลเพิ่มเติมทีอ่าจมีอยูเปนครั้งคราวบนเว็บไซตตางๆ ของ BlackBerry หรือบนเครื่องของทาน 

9. ทานสามารถเขาถงึขอมลูสวนบคุคลของทานได 

เมื่อมีการขอเขามาอยางเปนลายลักษณอักษร BlackBerry จะแจงทานวาไดรักษาขอมูลสวนบคุคลเก่ียวกับทานไวหรอืไม 
และใหทานเขาถึงขอมูลของทานภายในกรอบเวลาตามสมควร 
และคดิราคาต่ําที่สุดหรอืไมคิดราคาตามกฎหมายที่มีผลบงัคบัใช 
หากทานระบคุวามไมถูกตองหรือความไมสมบูรณในขอมูลสวนบคุคลของทาน BlackBerry จะแกไขขอมูลของทาน 
และบอกกลาวบุคคลภายนอกใดๆ ตามที่กําหนดโดยกฎหมายที่มีผลบังคบัใช 

ในบางสถานการณและโดยข้ึนอยูกับกฎหมายที่มีผลบังคบัใช BlackBerry 
อาจไมสามารถใหการเขาถึงขอมูลสวนบคุคลทั้งหมดทีร่ักษาไวเก่ียวกับทานได ตัวอยางเชน BlackBerry 
อาจไมใหการเขาถึงขอมลูหากกระทาํดงัตอไปนี ้
 

• ตองการเปดเผยขอมูลสวนบคุคลเก่ียวกับบคุลภายนอก 
• สามารถคาดการณไดอยางสมเหตุสมผลวาจะคุกคามตอชีวติหรือการรักษาความปลอดภัยของบคุคลอีกคนหนึ่ง 
• จะเปดเผยขอมลูที่เปนความลบัของ BlackBerry หรือบุคคลภายนอก 
• ประกอบดวยขอมูลที่คุมครองโดยทนายความทีป่รึกษาหรอืเอกสิทธ์ิระหวางทนายความกับลูกความ หรอื 
• ประกอบดวยขอมูลที่ประมวลผลโดยสัมพันธกับการสบืสวนการผิดสญัญาขอตกลงหรอืการฝาฝนกฎหมาย  

เพื่อปกปองขอมูลสวนบคุคลของทานจากการเขาถึงโดยไมไดรบัอนุญาต BlackBerry 
อาจขอใหทานใหขอมูลที่เพียงพอตอการระบตุัวตนของทานเองกอนทีจ่ะใหการเขาถึงขอมลูสวนบคุคลของทาน 

โดยข้ึนอยูกับสถานการณและกฎหมายที่มีผลบังคบัใช BlackBerry อาจปฏิเสธที่จะดําเนนิการตามการขอเขาถึงบางอยาง 
(ตัวอยางเชน การขอเขาถึงซึง่เปนแบบหลายครัง้หรอืแบบเปนระบบอยางไมสมเหตุสมผล จะไมสามารถปฏบิัติไดอยางเต็มที่ 
หรือตองการความพยายามทางเทคนคิที่ไมไดสัดสวน)  

10. มขีอสงสยัหรอืขอกงัวลหรอืไม วธิกีารตดิตอเรา 

BlackBerry 
ยินดนีอมรบัขอสงสัยหรือขอคดิเห็นของทานเก่ียวกับนโยบายความเปนสวนตวันี้และแนวทางที่เราประมวลผลขอมูลสวนบุค
คลของทาน หากทานมคีําถาม ขอกังวล 
หรือประสงคทีจ่ะขอเขาถึงขอมลูสวนบคุคลของทานตามกฎหมายความเปนสวนตวัหรอืการคุมครองขอมูลที่มีผลบังคบัใช 
โปรดติดตอ BlackBerry ทางอีเมลหรอืทางการเขียนเปนลายลักษณอักษรทางใดทางหนึ่ง 
และเราจะใชความพยายามตามสมควรทางการคาในการตอบสนอง 
 

• ทางอีเมล privacyoffice@blackberry.com หรือ 
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• ทางการเขียนถึงสํานักงานของ BlackBerry สํานักงานหนึง่ทีอ่ยูใกลกับทานมากที่สดุ  
o BlackBerry Privacy Office c/o BlackBerry (attention Legal Department), 2200 University 

Avenue East, Waterloo, Ontario, Canada N2K 0A7 
o BlackBerry Privacy Office c/o BlackBerry (attention Legal Department), 200 Bath Road, 

Slough, Berkshire, United Kingdom  SL1 3XE 
o BlackBerry Privacy Office c/o BlackBerry (attention Legal Department), 1 International 

Business Park, The Synergy Building, 2nd Floor, Singapore  609917 

ก) การจดัการความชอบของทาน 

โดยทัว่ไป ทานอาจถอนความยินยอมของทานไดทุกเวลาสาํหรับ BlackBerry 
ในการประมวลผลขอมูลสวนบคุคลของทานตามนโยบายความเปนสวนตวันี้ 
ซึ่งข้ึนอยูกับขอจํากัดทางกฎหมายหรอืทางสญัญา และคาํบอกกลาวตามสมควร ตัวอยางเชน แมวาทานสามารถใชสิ่งที่ 
BlackBerry เสนอใหเพือ่วัตถุประสงคบางอยางโดยไมใหขอมูลสวนบคุคลขอมูลใดกับเรา BlackBerry 
อาจจําเปนตองประมวลผลขอมูลสวนบคุคลสาํหรบับริการบางอยาง 
ซึ่งประกอบดวยบริการที่ตองมีการชําระเงินหรือเก่ียวของกับความสัมพันธตอเนือ่ง เชน 
การลงทะเบียนหรือบริการสมคัรสมาชิก ดวยเหตุนี ้BlackBerry 
อาจดําเนินการในการใชขอมลูสวนบคุคลของทานตอไปตามทีอ่าจไดรบัการขอใหใหบรกิารที่ขอแกทาน และถึงระดบัที ่
BlackBerry มขีอผูกพันทางสญัญาใหทําเชนนั้น หรอืตามทีจ่ําเปนเพือ่บังคบัใชขอผูกพันทางสัญญาใดๆ ที่ทานอาจมีกับ 
BlackBerry หากทานปฏิเสธที่จะใหขอมูลดงักลาวแก BlackBerry ซึ่งเปนขอมูลที่ BlackBerry ตองการ 
หรือตดิตอเราในภายหลังแบบเปนลายลักษณอักษรตามทีอ่ยูหนึ่งขางตนเพือ่ถอนความยินยอมของทานในการใชและเปดเผ
ยขอมูลนี ้BlackBerry อาจไมสามารถใหสิ่งที ่BlackBerry เสนอใหแกทานอีกตอไป 

การสือ่สารทางการตลาดหรอืทางการคา 
ทานอาจบอกเลกิเปนสมาชิกจากการรบัการสื่อสารทางการตลาดหรอืทางการคาเก่ียวกับผลิตภัณฑ บริการ 
และซอฟตแวรของ BlackBerry หรือ BlackBerry® โดย  
 

• การคลิกที่ลิงกการบอกเลิกเปนสมาชิกที่ตอนทายของการสือ่สารทางการตลาดหรอืทางการคาใดๆ จาก 
BlackBerry 

• โดยการบอกความชอบของทานที ่www.blackberry.com/unsubscribe หรือ 
• โดยการเขียนถึง BlackBerry Privacy Office c/o BlackBerry (attention Legal Department), 2200 

University Avenue East, Waterloo, Ontario, Canada N2K 
0A7และการแนะนาํวาการสือ่สารทางการตลาดหรอืทางการคาเฉพาะประเภทใดทีท่านไมประสงคที่จะรบัอีกตอไป 

 
คกุกี ้ตามที่ระบไุวขางตน ทานอาจเลอืกทีจ่ะปฏิเสธการใชคุกก้ีของ BlackBerry 
ผานทางวิธีการหนึ่งวิธีการดงัตอไปนี้ไดเชนกัน 
 

• เปลี่ยนการตั้งคาเบราวเซอรของทานเพื่อปฏิเสธคุกก้ี หรือเพือ่ใหสญัญาณเมื่อกําลงัสงคุกก้ี 
• กําจัดหรอืบลอ็กคุกก้ีของเบราวเซอรโดยใชการตั้งคาในเบราวเซอรของทาน 

แตการกําจัดหรือบลอ็กคุกก้ีอาจกระทบตอความสามารถของทานในการใชสิ่งที่ BlackBerry เสนอใหบางอยาง 
เนื่องจากสิ่งที่เสนอใหดังกลาวอาจไมสามารถทํางานไดดีหรือไมสามารถทาํงานไดเลยเมื่อปดใชงานคุกก้ี  

• ปฏิเสธการใชคกุก้ีประสทิธภิาพบางอยางโดยตรงที ่http://metrics.blackberry.com/optout.html     

ข) การเปลีย่นแปลงนโยบายความเปนสวนตวันี ้

BlackBerry จะปรบัปรงุนโยบายความเปนสวนตัวนี้ใหเปนปจจุบันเปนครัง้คราว 
เพื่อทีน่โยบายความเปนสวนตวัดังกลาวจะยังคงตรงประเดน็และเปนปจจุบนัตามเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป 
กฎหมายที่มีผลบังคบัใช แนวทางปฏบิัติทางธุรกิจที่พฒันาข้ึนไปเรือ่ยๆ ของเรา และความตองการของผูใชของเรา 
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BlackBerry ขอใหทานทบทวนนโยบายความเปนสวนตวันี้เปนระยะๆ เพื่อยังคงไดรับขอมูลเก่ียวกับวิธีที ่BlackBerry 
จะจดัการขอมูลสวนบคุคลของทาน หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกิดข้ึนในนโยบายความเปนสวนตวันี ้BlackBerry 
จะแกไขวนัที ่“ที่ปรบัปรุงใหเปนปจจุบนัครั้งลาสุด” ซึ่งแสดงอยูในนโยบายความเปนสวนตวัดังกลาว  

หากการเปลี่ยนแปลงเนือ้หาทีท่ําข้ึนกระทบตอทาน เราจะแจงผูใชโดยการตั้งคาํบอกกลาวที่สังเกตเห็นชัดเจนที ่
www.blackberry.com/legal โดยข้ึนอยูกับสถานการณ 
เราอาจตัดสินใจสงคําบอกกลาวใหแกผูใชทางอิเล็กทรอนิกสเชนกัน หากทานใชสิง่ที่ BlackBerry 
เสนอใหของทานตอไปหลงัจากไดรับคําบอกกลาวเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงดังกลาว 
จะถือวาทานยอมรับการเปลี่ยนแปลงดังกลาวแลว  

ปรบัปรงุใหเปนปจจบุันครั้งลาสุด  2014-09 
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