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หลกัการว่าด้วยความเป็นส่วนตวั 
 

ยู ไลฟ์ ธุรกจิภายใต้การดูแลของบรษิทั อาร์เอส-ยู ไลฟ์ จ ากดั ถอืความเป็นส่วนตวัเป็นเรื่องจรงิจงั หลกัการ
ทัง้หา้ขอ้ดงัต่อไปนี้เป็นสิง่รองรบักลวธิใีนการเคารพความเป็นส่วนตวัของท่าน 

1. บรษิทัใหคุ้ณค่าความไวว้างใจทีท่่านมใีหแ้ก่บรษิทัจากการทีไ่ดใ้หข้อ้มูลส่วนตวัของท่านแก่บรษิทัจะใชข้อ้มลู
ส่วนตวัของท่านในทางทีเ่ป็นธรรมและควรค่าแก่ความไวว้างใจดงักล่าวนัน้เสมอ 

2. ท่านมสีทิธไิดร้บัขอ้มลูทีช่ดัเจนเกีย่วกบัวธิกีารทีบ่รษิทัใชข้อ้มลูส่วนตวัของท่าน บรษิทัจะโปร่งใสกบัท่านเสมอ
ในเรื่องขอ้มลูทีบ่รษิทัเกบ็รวบรวม สิง่ทีบ่รษิทักระท ากบัขอ้มลูนัน้ บุคคลทีบ่รษิทัร่วมแบ่งปันขอ้มลูนัน้อยู่ และ
บุคคลทีท่่านควรจะตดิต่อหากท่านมขีอ้กงัวลใด ๆ 

3. หากท่านมขีอ้กงัวลใดๆ เกีย่วกบัวธิกีารทีบ่รษิทัใชข้อ้มลูส่วนตวัของท่าน บรษิทัจะร่วมมอืกบัทา่นเพื่อแกไ้ขขอ้
กงัวลดงักล่าวนัน้โดยพลนั 

4. บรษิทัจะด าเนินการอนัสมควรทัง้ปวงเพื่อปกป้องขอ้มลูของท่านจากการถูกน าไปใชใ้นทางที่ผดิ และเพื่อรกัษา
ขอ้มลูดงักล่าวไวใ้หป้ลอดภยั 

5. บรษิัทจะปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้บงัคบัว่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มูลซึ่งใชบ้งัคบัอยู่ทัง้ปวง และบรษิทัจะให้
ความร่วมมอืกบัเจ้าหน้าที่ผู้คุ้มครองขอ้มูลต่าง ๆ หากไม่มกีฎหมายคุ้มครองขอ้มูล บรษิัทก็จะปฏิบตัิตาม
หลกัการอนัเป็นทีย่อมรบัทัว่ไปว่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มลู 

 

นโยบายความเป็นส่วนตวั 
 

 ยู ไลฟ์ ธุรกิจภายใต้การดูแลของบรษิทั อาร์เอส-ยู ไลฟ์ จ ากดั (ต่อไปในขอ้ตกลงนี้จะเรยีกว่า “ยู ไลฟ์”) มี
พนัธะสญัญาว่าจะปกป้องความเป็นส่วนตัวของท่านและจะรบัรองให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนตัวของท่านจะได้รบัความ
คุม้ครอง นโยบายความเป็นส่วนตวันี้จะอธบิายประเภทขอ้มลูส่วนตวัซึ่งย ูไลฟ์เป็นผูเ้กบ็รวบรวมและวธิกีารทีย่ ูไลฟ์ใช ้
เปิดเผย และคุม้ครองขอ้มลูนัน้ 
 

นโยบายความเป็นส่วนตวัน้ีใช้บงัคบัแก่อะไรบ้าง? 

 นโยบายความเป็นส่วนตวันี้ใชบ้งัคบัแก่ขอ้มูลส่วนตวัซึ่งย ูไลฟ์ไดเ้กบ็รวบรวมไวโ้ดยเกี่ยวเนื่องกบับรกิารซึง่  
ยู ไลฟ์ทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศเป็นผู้เสนอให้ ขอ้มูลส่วนตวัดงักล่าวนี้รวมถึงข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ทาง
ออฟไลน์ (offline) โดยอาศยั 

• ย ูไลฟ์ ชอ็ป  
• ศูนยต์ดิต่อลูกคา้ (คอลเซน็เตอร)์ ของย ูไลฟ์  
• การรณรงคท์ าการตลาดแบบตรง การชงิโชคและการแขง่ขนั  

 ข้อมูลที่ได้ทางออนไลน์ ทัง้จากเว็บไซต์ต่างๆ ของยู ไลฟ์หน้าเพจที่มีชื่อตราสินค้าบนแพลทฟอร์มของ
บุคคลภายนอกและแอพพลเิคชัน่ซึ่งมผีูเ้ขา้ถงึหรอืใชง้านผ่านทางเวบ็ไซตห์รอืแพลทฟอร์มของบุคคลภายนอกเช่นนัน้  
ซึง่ปฏบิตักิารอยู่โดยหรอืในนามของย ูไลฟ์ (ต่อไปเรยีกว่า “เวบ็ไซตข์อง ย ูไลฟ์”)  

นโยบายความเป็นส่วนตวัถือเป็นส่วนหนึ่งของขอ้ตกลงการใชง้านเว็บไซต์ของยู ไลฟ์ท่านสามารถดูขอ้มูล
เกี่ยวกบัยู ไลฟ์ในเครอืทีเ่ป็นผูร้บัผดิชอบในการคุม้ครองขอ้มลูส่วนตวัของท่านที ่สิทธิในความเป็นส่วนตวัของท่าน
และบุคคลท่ีจะให้ติดต่อ ขา้งล่างนี้ 
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นโยบายความเป็นส่วนตวันี้ไม่ใชบ้งัคบัแก่ 

• ขอ้มูลทีเ่กบ็รวบรวมโดยเวบ็ไซต ์แพลทฟอร์ม และหรอืแอพพลเิคชัน่ของบุคคลภายนอก (“เวบ็ไซต์
ของบุคคลภายนอก”) ซึง่ย ูไลฟ์มไิดค้วบคุมอยู่ 

• ขอ้มูลทีเ่กบ็รวบรวมโดยเวบ็ไซต์ของบุคคลภายนอกซึ่งท่านเขา้ถงึโดยผ่านทางลงิค์บนเวบ็ไซตข์อง 
ย ูไลฟ์หรอื 

• แบนเนอร์ (banners) การชงิโชคและการโฆษณาหรอืส่งเสรมิอื่น ๆ บนเวบ็ไซต์ของบุคคลภายนอก
ซึง่ย ูไลฟ์อาจเป็นผูอุ้ปถมัภห์รอืมส่ีวนร่วมอยู่ 

 

เวบ็ไซตข์องบุคคลภายนอกเหล่านี้อาจมนีโยบายตลอดจนขอ้ก าหนดและเงื่อนไขความเป็นส่วนตวัของตนเอง 
ย ูไลฟ์สนับสนุนใหท้่านอ่านสิง่ดงักล่าวก่อนจะใชง้านเวบ็ไซตข์องบุคคลภายนอกเหล่านัน้ 

 
ความยินยอมของท่าน 
 ยู ไลฟ์จะไม่เกบ็รวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มลูส่วนตวัของท่านโดยทีท่่านไม่ยนิยอมหรอืปราศจากขอ้ยกเวน้
ตามกฎหมายหรอืปราศจากฐานการประมวลผลขอ้มูลส่วนตวัของท่าน โดยในกรณีส่วนใหญ่ ย ูไลฟ์จะขอความยนิยอม
จากท่านโดยชดัแจง้ แต่ในบางกรณียู ไลฟ์อาจอนุมานเอาว่าไดร้บัความยนิยอมแล้วจากการกระท าและความประพฤติ
ของท่าน โดยการใชเ้วบ็ไซตข์องย ูไลฟ์ท่านจงึยนิยอมใหย้ ูไลฟ์และธุรกจิในเครอืทีเ่กีย่วขอ้งเป็นผูเ้กบ็รวบรวม ใช ้และ
เปิดเผยขอ้มลูส่วนตวัของท่านตามนโยบายความเป็นส่วนตวันี้ได ้
 ยู ไลฟ์อาจขอให้ท่านให้ความยินยอมเพิ่มเติม หากยู ไลฟ์จ าเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านส าหรับ
วตัถุประสงค์อื่นใดทีน่โยบายความเป็นส่วนตวันี้ไม่ไดค้รอบคลุมถงึ ทัง้นี้ ท่านไม่จ าเป็นต้องใหค้วามยนิยอมเพิม่เตมิก็
ได ้แต่หากท่านตดัสนิใจไม่ใหค้วามยนิยอมเพิม่เตมิ สทิธใินการเขา้ร่วมในกจิกรรมบางอย่างของท่านอาจถูกจ ากดัได้ 
หากท่านใหค้วามยนิยอมเพิม่เตมิ กใ็หถ้อืบงัคบัตามเงื่อนไขของความยนิยอมดงักล่าวนัน้ในกรณีทีม่คีวามขดักนัใด ๆ 
กบัเงือ่นไขของนโยบายความเป็นส่วนตวันี้ 
 หากท่านไม่เหน็ชอบดว้ยกบัการเกบ็รวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มลูส่วนตวัของท่านโดยวธิกีารนี้ โปรดอย่าใช้
เวบ็ไซตข์องย ูไลฟ์ หรอืใหข้อ้มลูส่วนตวัแก่ย ูไลฟ์ 
 
เยาวชน 
 เวบ็ไซต์ของยู ไลฟ์โดยส่วนใหญ่มุ่งหมายหรอืมเีจตนาใหผู้ใ้หญ่เป็นผูใ้ชง้าน หากพบว่ามผีูเ้ขา้ชมหรอืใชง้าน
เป็นเยาวชน ยู ไลฟ์จะเกบ็รวบรวมขอ้มลูส่วนตวัของเขาเหล่านัน้เมื่อไดร้บัความยนิยอมจากบดิามารดาหรอืผูป้กครอง
ก่อน โดยยู ไลฟ์จะท าการเกบ็รวบรวมขอ้มูลส่วนตวัตามทีเ่หน็ว่าเหมาะสมทีจ่ะกระท าเช่นนัน้หรอืในกรณีทีจ่ าเป็นซึ่ง
เป็นไปตามบทบญัญตัแิห่งกฎหมายและกฎระเบยีบว่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มูลซึ่งใชบ้งัคบัอยู่ (อายุของเยาวชนทีต่้อง
ไดร้บัความยนิยอมเปลีย่นแปลงไปตามประเทศ) หากท่านเป็นเยาวชนซึง่มอีายุเกนิกว่าทีจ่ะตอ้งไดร้บัความยนิยอมจาก
บดิามารดาในประเทศของท่าน ท่านก็ควรตรวจสอบเงื่อนไขของนโยบายความเป็นส่วนตวันี้ร่วมกบับดิามารดาหรอื
ผูป้กครองของท่านเพื่อใหแ้น่ว่าท่านเขา้ใจและยอมรบัเงือ่นไขดงักล่าว 
 หากยู ไลฟ์พบว่าไดม้กีารเกบ็รวบรวมขอ้มูลโดยมไิดร้บัความยนิยอมจากบดิามารดาหรอืผูป้กครอง ซึ่งเป็น
กรณีทีต่อ้งไดร้บัความยนิยอมก่อนจงึจะเกบ็รวบรวมขอ้มลูได ้ย ูไลฟ์จะลบขอ้มลูเช่นนัน้ออกโดยเรว็เท่าทีจ่ะกระท าได ้
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 การเขา้ถึงเว็บไซต์ของยู ไลฟ์ในบางส่วนและหรอืสทิธติามกฎหมายที่จะเขา้ใช้บรกิารเว็บไซต์ รวมถึงร่วม
ธุรกจิเครอืขา่ยหรอืกจิกรรมกบัย ูไลฟ์ เช่น การสมคัรเป็น Business Partner Brand Fan การร่วมแขง่ขนั ชงิโชค เพื่อ
รบัรางวลั สนิค้าตวัอย่าง หรอืของรางวลัอื่น ๆ อาจถูกจ ากัดไว้ใหแ้ก่ผูใ้ชง้านซึ่งมอีายุเกินวยัหนึ่งวยัใดตามที่ยู ไลฟ์
ก าหนด ยู ไลฟ์อาจใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านในการด าเนินการตรวจพสิูจน์อายุและบงัคบัใช้ข้อจ ากัดด้านอายุใด ๆ 
เช่นนัน้กไ็ด ้
 

ยู ไลฟ์เกบ็รวบรวมข้อมูลอะไรบ้าง? 

ขอ้มลูทีท่่านเป็นผูใ้หแ้ก่ย ูไลฟ์โดยตรง 
 ยู ไลฟ์อาจเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากท่านโดยตรงกไ็ดเ้มื่อท่านใหข้อ้มลูส่วนตวัแก่ย ูไลฟ์ เช่น เมื่อท่านสมคัรเขา้
ร่วมธุรกจิเครอืข่ายกบัย ูไลฟ์ ท่านมกีารลงทะเบยีนเพื่อจบัสลากชงิรางวลัหรอืแขง่ขนั ลงชื่อเขา้รบัขอ้มูล ใชค้ าขอต่าง 
ๆ สัง่ซื้อผลติภณัฑ์หรอืบรกิารจากยู ไลฟ์ กรอกแบบส ารวจ หรอืให้ขอ้คดิเห็นหรอืท าการสอบถาม ประเภทขอ้มูลที่      
ย ูไลฟ์อาจเกบ็รวบรวมจากท่านโดยตรงนัน้ เช่น 

• ชื่อของท่าน 
• ทีอ่ยู่ของท่าน 
• ทีอ่ยู่ไปรษณียอ์เิลก็ทรอนิกส ์(อเีมล)์ ของท่าน 
• ชื่อผูใ้ชง้านของท่าน 
• หมายเลขโทรศพัทข์องท่าน 
• วธิกีารช าระเงนิของท่าน 
• หมายเลขบญัชธีนาคาร 
• อายุของท่าน 
• วนัเดอืนปีเกดิของท่าน 
• เพศของท่าน 
• เน้ือหาทีเ่กดิจากผูใ้ชง้าน ขอ้ความทีโ่พสต ์และขอ้ความอื่นทีท่่านส่งไปยงัเวบ็ไซตข์องย ูไลฟ์ 
• ขอ้มลูของบุคคลอื่นใดทีท่่านเป็นผูใ้หแ้ก่ย ูไลฟ์โดยสมคัรใจ 
 

ขอ้มลูทีย่ ูไลฟ์เกบ็รวบรวมมาไดโ้ดยอตัโนมตัเิมื่อท่านใชง้านเวบ็ไซต์ 
 ยู ไลฟ์ใช้คุกกี้ (cookies) และเครื่องมืออื่น ๆ (เช่น เครื่องมือวิเคราะห์ (analytic tools) และพิกเซลแท็ก    
(pixel tags) ของเวบ็) เพื่อเกบ็รวบรวมขอ้มลูเกี่ยวกบัท่านเมื่อท่านใชง้านเวบ็ไซตข์องยู ไลฟ์ภายใต้บงัคบัเงือ่นไขของ
นโยบายความเป็นส่วนตวันี้และกฎหมายและกฎระเบยีบว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลซึ่งใช้บงัคบัอยู่ ประเภทขอ้มูลที่       
ย ูไลฟ์อาจเกบ็รวบรวมมาไดโ้ดยอตัโนมตันิัน้ไดแ้ก่ 

• ขอ้มลูเกีย่วกบัประเภทบราวเซอรท์ีท่่านใชง้านอยู่ 
• รายละเอยีดของเวบ็เพจทีท่่านไดด้ไูปแลว้ 
• ทีอ่ยู่ของผูใ้หบ้รกิารอนิเตอรเ์น็ต (IP address) ของท่าน 
• ไฮเปอรล์งิคท์ีท่่านไดค้ลกิเขา้ไป 
• ชื่อผู้ใช้งาน รูปภาพแสดงโปรไฟล์ เพศ ข่ายงานของท่าน และขอ้มูลอื่นใดซึ่งท่านเลอืกที่จะแบ่งปันเมื่อใช้

เวบ็ไซตข์องบุคคลภายนอก (เช่น เมื่อท่านใชค้วามสามารถท าหน้าทีแ่สดงความ “ชอบ (Like)” บนเฟซบุ๊ค (Facebook) 
หรอืความสามารถท าหน้าที ่+1 บน กูเกิล้พลสั (Google+) 

• เวบ็ไซตท์ีท่่านไดเ้ขา้เยีย่มชมมาแลว้ก่อนทีจ่ะมาถงึเวบ็ไซตข์องย ูไลฟ์ 
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 ในเบื้องต้นอินเตอร์เน็ตบราวเซอร์ส่วนใหญ่ถูกตัง้ค่าให้รบัคุกกี้ ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงการตัง้ค่าเพื่อให้
บลอ็กคุกกี้หรอืเตอืนใหท้่านระวงัเมื่อคุกกี้ก าลงัถูกส่งมายงัเครื่องอุปกรณ์ของท่าน หากท่านปิดทางท างานของคุกกี้ก็
อาจมผีลกระทบต่อประสบการณ์ของท่านบนเวบ็ไซตข์องย ูไลฟ์ได ้

 

ขอ้มลูทีย่ ูไลฟ์เกบ็รวบรวมมาจากแหล่งอื่น ๆ 
 ยู ไลฟ์อาจไดร้บัขอ้มูลส่วนตวัเกี่ยวกบัตวัท่านจากแหล่งอื่น ๆ หากท่านไดอ้นุญาตไวแ้ล้วว่าใหแ้บ่งปันขอ้มลู
ดงักล่าวนัน้ได ้ขอ้มลูดงักล่าวนี้อาจรวมไปถงึขอ้มลูจากแหล่งทีพ่อมใีหใ้ชไ้ดใ้นทางการคา้ เช่น ฐานขอ้มลูสาธารณะและ
องค์กรทีร่วบรวมขอ้มูล ตลอดจนขอ้มูลจากบุคคลภายนอก ประเภทขอ้มูลส่วนตวัทียู่ ไลฟ์อาจเกบ็รวบรวมมาได้จาก
แหล่งต่าง ๆ นัน้ไดแ้ก่ 

• ชื่อของท่าน 
• ทีอ่ยู่ของท่าน 
• อายุของท่าน 
• นิสยัการจบัจ่ายใชส้อยของท่าน 
• สิง่ทีโ่ปรดปรานและขอ้มลูเกีย่วกบัรปูแบบการด าเนินชวีติของท่าน เช่น งานอดเิรกและสิง่ทีท่่านสนใจ 
• ขอ้มูลที่มไีว้ให้ประชาชนทัว่ไปได้ใช้ประโยชน์ เช่น เนื้อหาที่ผู้ใช้งานได้ก่อให้เกิดขึ้น บล็อกและการโพสต์

ขอ้ความ ตามทีก่ฎหมายไดอ้นุญาตไว ้
 

ขอ้มลูทีย่ ูไลฟ์จดัท าขึน้ใหก้บัท่าน 
 ในการด าเนินธุรกจิหรอืสัง่ซื้อสนิคา้และเขา้รบับรกิารจากยู ไลฟ์ ท่านจ าเป็นต้องมขีอ้มูลทีใ่ชย้นืยนัตวัตนกบั
ทางยู ไลฟ์ ซึ่งยู ไลฟ์จะเป็นผูจ้ดัท าและส่งมอบใหท้่าน (ขอ้มูลส่วนตวัของท่านบางประเภท ท่านควรเกบ็รกัษาไวเ้ป็น
ความลบัอย่างด)ี เช่น 

• หมายเลขบญัช ี(รหสัส่วนตวั) หรอือาจเรยีกอกีอย่างว่า Promo Code 
• ชื่อผูใ้ชง้าน (Username) และรหสัผ่าน (Password) ส าหรบัเขา้ใชบ้างบรกิารทีก่ าหนดใหต้อ้งลงชื่อเขา้ใชง้าน

ในเวบ็ไซตข์องย ูไลฟ์ (ท่านสามารถปรบัปรุงแกไ้ขรหสัผ่านเพื่อใหม้คีวามปลอดภยัไดเ้อง)  

 

การป้องกนัรกัษาข้อมูลส่วนตวัของท่าน 

 ยู ไลฟ์ตระหนักถึงความไว้วางใจของท่านที่ได้ให้ขอ้มูลที่ส าคญักับยู ไลฟ์ โดยยู ไลฟ์จะด าเนินมาตรการ
ป้องกนัในการรกัษาขอ้มลูส่วนตวัของท่านไวใ้หป้ลอดภยัและก าหนดใหบุ้คคลภายนอกใด ๆ ซึ่งจดัการหรอืประมวลผล
ขอ้มูลส่วนตวัของท่านใหแ้ก่ยู ไลฟ์นัน้ต้องกระท าอย่างเดยีวกนัดว้ย การเขา้ถงึขอ้มูลส่วนตวัของท่านถูกจ ากดัไว้เพื่อ
ป้องกนัการเขา้ดขูอ้มูลของท่านโดยมไิดร้บัอนุญาต หรอืเพื่อไม่ใหม้กีารดดัแปลงขอ้มูล หรอืการน าขอ้มลูของท่านไปใช้
ในทางทีผ่ดิ โดยยู ไลฟ์จะอนุญาตใหเ้ขา้ไปดูไดเ้ฉพาะบรรดาลูกจา้งและตวัแทนของยู ไลฟ์ตามความจ าเป็นทีจ่ะต้อง
ทราบเท่านัน้ 

 ส าหรบัรหสัผ่าน (Password) ทีท่่านสามารถสรา้งขึน้เองไดเ้ป็นการเฉพาะบุคคล โดยใชห้มายเลข ตวัอกัษร 
และสญัลกัษณ์ใดๆ ประกอบขึ้นมา เพื่อใช้ในการเขา้ถึงบางบรกิารในเว็บไซต์ของยู ไลฟ์ที่ก าหนดให้ท่านต้องลงชื่อ
ผูใ้ชง้านก่อน ท่านต้องไม่เปิดเผยรหสัผ่านดงักล่าวใหก้บับุคคลภายนอกทราบ หากท่านไดม้กีารแบ่งปันหรอืเปิดเผย
รหสัผ่านหรือข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลอื่น หรือแม้ว่าในกรณีใดๆ ที่ท่านไม่สามารถรกัษาความลบัใน
รหสัผ่านส่วนตวัหรอืไม่สามารถควบคุมการใช้งานของรหสัผ่านของท่านได้ ท่านจะต้องเป็นผู้รบัผดิชอบส าหรบัการ
กระท าใดๆ ภายใต้ชื่อหรอืบญัชนีี้ โดยถือว่าเป็นการกระท าโดยตวัท่านเองและต้องรบัผดิตามกฎหมายในฐานะทีท่่าน
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เป็นเจา้ของบญัช ีดงันัน้ หากท่านทราบว่ารหสัผ่านของท่านไม่มคีวามปลอดภยั ท่านจะต้องด าเนินการเปลี่ยนเองหรอื
แจง้ทางย ูไลฟ์ในทนัทเีพื่อเปลีย่นรหสัผ่าน และไม่ว่ากรณีใดๆ ย ูไลฟ์จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีม่กีารใชร้หสัผ่านส่วนตวั
หรอืสทิธใินการเขา้ใชข้องท่านไปในทางทีผ่ดิ 

นอกจากนี้ ท่านอาจจะทราบดวี่า ในปัจจุบนัมบีุคคลภายนอกทีอ่าจท าการดกัขอ้มลูหรอืท าการใดๆ เพื่อเขา้ถงึ
ขอ้มูลระหว่างการส่งขอ้มลูหรอืเขา้มาในระบบของท่านหรอืของยู ไลฟ์อย่างไม่มสีทิธติามกฎหมาย และบุคคลดงักล่าว
อาจน าขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านทีไ่ดจ้ากเวบ็ไซต์ของยู ไลฟ์ไปใชอ้ย่างไม่ถูกต้อง ดงันัน้ แมว้่ายู ไลฟ์จะปฏบิตัหิน้าที่
อย่างสุดความสามารถในการป้องกนัขอ้มลูส่วนตวัของท่าน แต่ย ูไลฟ์ไม่อาจใหค้ ามัน่สญัญาไดแ้ละท่านไม่ควรคาดหวงั
ว่าขอ้มลูส่วนตวัหรอืขอ้มลูการตดิต่อสื่อสารของท่านจะยงัเป็นความลบัอยู่เสมอ ดงันัน้ หากเกดิกรณีทีข่อ้มลูส่วนตวัของ
ท่านถูกจารกรรมโดยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกส ์หรอืสญูหาย เสยีหายอนัเนื่องจากเหตุสุดวสิยัหรอืไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
ย ูไลฟ์ขอสงวนสทิธิใ์นการปฏเิสธความรบัผดิจากเหตุดงักล่าวทัง้หมด 

 

ยู ไลฟ์ใช้ข้อมูลส่วนตวัของท่านอย่างไร? 

ย ูไลฟ์อาจใชข้อ้มลูส่วนตวัของท่าน 

• เพื่อปรบัปรุงธุรกจิ ผลติภณัฑแ์ละบรกิารของย ูไลฟ์และประสบการณ์ของท่านบนเวบ็ไซตข์องย ูไลฟ์   
• เพื่อตดิต่อท่านในเรื่องเกี่ยวกบัธุรกจิ ผลติภณัฑ์และบรกิารซึ่งท่านอาจสนใจ แต่ทัง้นี้ ท่านจะต้องไดใ้หค้วาม

ยนิยอมแก่ยู ไลฟ์ในการกระท าเช่นนัน้หรอืท่านไดเ้คยร้องขอเขา้ร่วมธุรกจิ ขอรบัผลติภณัฑ์หรอืบรกิารจากยู ไลฟ์มา
ก่อนแล้ว และการติดต่อนัน้จะต้องเกี่ยวขอ้งหรอืเกี่ยวพนักบัค าร้องขอที่เคยมมีาก่อนดงักล่าวและกระท าขึ้นภายใน
กรอบเวลาใด ๆ ซึง่กฎหมายทีใ่ชบ้งัคบัอยู่ไดต้ัง้ไว ้ 

• จดัใหท้่านไดเ้ขา้ร่วมธุรกจิ ไดม้ผีลติภณัฑห์รอืบรกิารทีท่่านรอ้งขอจากย ูไลฟ์ 
 ในกรณีทียู่ ไลฟ์เกบ็รวบรวมขอ้มูลส่วนตวัเพื่อความมุ่งประสงค์จ าเพาะประการหนึ่งประการใด ยู ไลฟ์จะไม่
เกบ็ขอ้มลูดงักล่าวไวเ้ป็นเวลานานเกนิกว่าทีจ่ าเป็นในการบรรลุตามความมุ่งประสงคน์ัน้ เวน้แต่ย ูไลฟ์จะตอ้งเกบ็ขอ้มลู
ดงักล่าวไวด้ว้ยเหตุผลโดยชอบทางธุรกจิหรอืกฎหมาย เพื่อปกป้องขอ้มลูจากการถูกท าลายโดยบงัเอญิหรอืดว้ยเจตนา
มุ่งรา้ย เมื่อย ูไลฟ์ลบขอ้มลูออกจากบรกิารของย ูไลฟ์แลว้ ย ูไลฟ์อาจไม่ลบส าเนาตกคา้งออกจากเซริฟ์เวอรข์องย ูไลฟ์
หรอืขจดัขอ้มลูออกจากระบบเพื่อการส ารอง (แบค็อพั) ของย ูไลฟ์โดยทนัท ี
 

บริการส่งขอ้ความทางโทรศพัท์เคลื่อนท่ี 

 ย ูไลฟ์อาจจดัใหม้บีรกิารซึ่งท่านสามารถรบัขอ้ความหรอืขา่วสารประเภทอื่นๆ จากยู ไลฟ์ได ้(เช่น บรกิารส่ง
ขอ้ความอย่างย่อ หรอื เอสเอม็เอส บรกิารส่งขอ้ความพรอ้มเสยีงเพลง หรอื อเีอม็เอส และบรกิารส่งขอ้ความแบบสื่อ
ประสม หรือ เอ็มเอ็มเอส) บนเครื่องโทรศัพท์ไร้สายหรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ของท่าน (“บริการส่งข้อความทาง
โทรศพัท์เคลื่อนที”่) หากท่านสมคัรใชบ้รกิารส่งขอ้ความทางโทรศพัท์เคลื่อนทีข่องย ูไลฟ์อย่างหนึ่งอย่างใด ท่านตกลง
จะรบัขอ้ความเช่นนัน้จากย ูไลฟ์ตามทีอ่ยู่หรอืหมายเลขโทรศพัทเ์คลื่อนทีซ่ึง่ท่านเป็นผูใ้หไ้วเ้พื่อการนัน้ (ต่อเมื่อท่านได้
เลือกแล้วว่าจะไม่รบัข้อความเช่นนัน้โดยปฏิบตัิตามข้อแนะน าในหมวด  สิทธิในความเป็นส่วนตวัของท่านและ
บุคคลท่ีจะให้ติดต่อ ขา้งล่างนี้) 

 ท่านเขา้ใจว่า อตัรามาตรฐานของบรษิทัโทรคมนาคมไรส้ายของท่านเป็นอตัราทีใ่ชบ้งัคบัแก่ขอ้ความเหล่านี้ 
และท่านอาจเปลี่ยนใจของท่านในขณะใดกไ็ดโ้ดยปฏบิตัติามขอ้แนะน าในหมวด สิทธิในความเป็นส่วนตวัของท่าน
และบุคคลท่ีจะให้ติดต่อ ขา้งล่างนี้ หากคดิค่าบรกิารเอากบัใบแจ้งหนี้บญัชโีทรศพัท์ไร้สายของท่าน ท่านตกลงให้      
ยู ไลฟ์เรยีกเก็บค่าบรกิารจากท่านและจดัใหบ้รษิทัโทรคมนาคมของท่านได้มขีอ้มูลการช าระเงนิทีเ่กี่ยวขอ้งของท่าน
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โดยเกี่ยวเนื่องกับค่าบริการดังกล่าว ท่านขอให้ถ้อยแถลงว่า ท่านเป็นเจ้าของหรือผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้อุปกรณ์
โทรศพัทไ์รส้ายทีท่่านใชใ้นการสมคัรรบับรกิารส่งขอ้ความทางโทรศพัทเ์คลื่อนที ่และท่านเป็นผูม้อี านาจอนุมตัคิ่าใชจ้า่ย
ทีเ่กี่ยวขอ้ง นอกจากจะปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามขอ้จ ากดัเรื่องอายุและขอ้ก าหนดและเงือ่นไขอื่นใดทีเ่กี่ยวขอ้งกบับรกิารส่ง
ขอ้ความทางโทรศพัท์เคลื่อนทีแ่ล้ว ท่านอาจจ าเป็นต้องลงทะเบยีนขอ้มูลส่วนตวัของท่านดว้ย เช่น ชื่อ ข่าวสารทีเ่ป็น
ข้อความ ที่อยู่ระบบไร้สาย หรือหมายเลขโทรศพัท์เคลื่อนที่ของท่าน ยู ไลฟ์ยงัอาจได้วนัที่ เวลา และเนื้อหาของ
ขอ้ความของท่านในระหว่างทีท่่านใชบ้รกิารส่งขอ้ความทางโทรศพัทเ์คลื่อนทีม่าดว้ยกไ็ด ้ยู ไลฟ์จะใชข้อ้มลูที่  ยู ไลฟ์
ไดม้าโดยเกี่ยวเนื่องกบับรกิารส่งขอ้ความทางโทรศพัทเ์คลื่อนทีข่องย ูไลฟ์ตามนโยบายความเป็นส่วนตวันี้ อย่างไรกด็ ี
โปรดรบัทราบไวว้่า บรษิทัโทรคมนาคมไรส้ายของท่านและผูใ้หบ้รกิารรายอื่น ๆ อาจเกบ็รวบรวมขอ้มลูเกีย่วกบัการใช้
เครื่องอุปกรณ์ไรส้ายของท่านดว้ยกไ็ด ้และการปฏบิตัขิองบุคคลดงักล่าวกอ็ยู่ใตบ้งัคบันโยบายของตนเอง 

 ท่านรบัทราบและตกลงว่า บรกิารส่งขอ้ความทางโทรศพัท์เคลื่อนทีเ่ป็นบรกิารที่จดัใหม้ไีวโ้ดยผ่านระบบไร้
สายซึง่ใชค้ลื่นวทิยุ (และวธิกีารอื่น) ในการส่งการตดิต่อสื่อสารขา้มโครงขา่ยอนัซบัซอ้น ยู ไลฟ์จะไม่รบัประกนัว่าการที่
ท่านใชบ้รกิารส่งขอ้ความทางโทรศพัท์เคลื่อนทีน่ัน้จะเป็นการส่วนตวัหรอืปลอดภยั และยู ไลฟ์ไม่ขอรบัผดิต่อท่านต่อ
การขาดความเป็นส่วนตัวหรือความปลอดภัยใด ๆ ซึ่งท่านอาจเป็นผู้ประสบ ท่านเป็นผู้ร ับผิดชอบเต็มที่ในการ
ด าเนินการป้องกนัล่วงหน้าและในการจดัใหม้มีาตรการดา้นความปลอดภยัอนัเหมาะสมที่สุดต่อสถานการณ์ของท่าน
และการใชบ้รกิารส่งขอ้ความทางโทรศพัท์เคลื่อนทีอ่นัเป็นทีมุ่่งหมายไว ้ย ูไลฟ์ยงัอาจเขา้ไปตรวจสอบเนื้อหาของบญัชี
โทรศพัทไ์รส้ายและหรอืโทรศพัท์เคลื่อนทีข่องท่านกบับรษิทัโทรคมนาคมของท่านดว้ยกไ็ดเ้พื่อความมุ่งประสงคใ์นการ
ระบุลกัษณะและแกไ้ขปัญหาทางเทคนิคและหรอืขอ้รอ้งเรยีนเกีย่วกบับรกิาร 

 

ยู ไลฟ์ร่วมแบ่งปันขอ้มูลส่วนตวัของท่านกบัใคร? 

 โดยทัว่ไปแล้ว ยู ไลฟ์ไม่ร่วมแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวของท่านกับบุคคลใดภายนอกกลุ่มยู ไลฟ์ อย่างไรก็ดี        
ยู ไลฟ์อาจร่วมแบ่งปันขอ้มลูส่วนตวัของท่านกบับุคคลภายนอกผูเ้ป็นทีเ่ชื่อถอืกไ็ด้ และดว้ยย ูไลฟ์ เป็นธุรกจิเครอืขา่ย
ทีม่เีรื่องความสมัพนัธร์ะหวา่งย ูไลฟ์กบัผูเ้ขา้ร่วมธรุกจิและลูกคา้ ย ูไลฟ์จงึจ าเป็นตอ้งให ้Business Partner Brand Fan 
ที่ท่านอ้างถึง หรือเป็นผู้แนะน าของท่าน หรือเป็นผู้ให้บริการแก่ท่าน เข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ หมายเลขบัญชี 
รายละเอยีดในการตดิต่อ และรายการสนิคา้หรอืมลูค่าในการสัง่ซื้อสนิคา้ของท่านได้ (รายละเอยีดส่วนน้ีท่านสามารถดู
ไดจ้ากนโยบายและระเบยีบปฏบิตั)ิ 
 นอกจากนี้ยู ไลฟ์ยงัร่วมแบ่งปันขอ้มูลของท่านกบับรษิทั องค์การ หรอืบุคคลธรรมดาภายนอกกลุ่ม  อกีดว้ย 
หากย ูไลฟ์เชื่อว่าการเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวนัน้จ าเป็นดว้ยเหตุผลทางกฎหมาย 

 หากยู ไลฟ์ร่วมแบ่งปันขอ้มลูของท่านกบับุคคลภายนอก ยู ไลฟ์จะใชค้วามพยายามอย่างดทีีสุ่ดเพื่อใหเ้ป็นที่
แน่ว่าบุคคลดงักล่าวจะรกัษาขอ้มลูของท่านไวใ้หป้ลอดภยั และจะด าเนินการอนัสมควรทัง้ปวงในการปกป้องขอ้มูลจาก
การถูกน าไปใช้ในทางที่ผดิ และจะใช้ขอ้มูลดงักล่าวเฉพาะแต่โดยวธิกีารที่สอดคล้องกบันโยบายความเป็นส่วนตวันี้
ตลอดจนกฎหมายและขอ้บงัคบัว่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มลูซึง่ใชบ้งัคบัอยู่ 

 ยู ไลฟ์จะไม่ขายขอ้มลูส่วนตวั เวน้แต่จะขายใหแ้ก่นิตบิุคคลทีย่ ูไลฟ์สละกจิการของ ยู ไลฟ์โดยทัง้หมด หรอื
แต่บางส่วนให้ หรอืมฉิะนัน้ก็โดยเกี่ยวเนื่องกบัการควบกิจการ การรวมกิจการ การเปลี่ยนอ านาจควบคุม การปรบั
โครงสรา้งองคก์ร หรอืการช าระบญัชกีจิการของบรษิทัทีด่แูลย ูไลฟ์โดยทัง้หมดหรอืแต่บางส่วน 

 

การถ่ายโอนข้อมูลส่วนตวัของท่าน 
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 ย ูไลฟ์อาจถ่ายโอนขอ้มลูส่วนตวัของท่านไปยงัเซริฟ์เวอรซ์ึง่มทีีต่ ัง้อยู่ภายนอกประเทศทีท่่านอยูห่รอืไปยงั    
ย ูไลฟ์ในเครอืหรอืบคุคลภายนอกผูเ้ป็นทีเ่ชื่อถอืคนอื่นซึง่มถีิน่ฐานทีต่ัง้อยู่ในประเทศอื่น ๆ กไ็ด ้เพื่อบุคคลดงักล่าวจะ
ไดป้ระมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลในนามของย ูไลฟ์ โดยการใชง้านเวบ็ไซตข์องย ูไลฟ์หรอืจดัหาขอ้มลูส่วนบุคคลใหแ้ก ่  
ย ูไลฟ์โดยประการอื่น ท่านตกลงเหน็ชอบใหย้ ูไลฟ์กระท าเช่นนัน้ไดต้ามเงือ่นไขของนโยบายความเป็นส่วนตวันี้
ตลอดจนกฎหมายและกฎระเบยีบว่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มลูซึง่ใชบ้งัคบัอยู่ 

 ท่านควรตระหนักว่า หลายประเทศไม่สามารถใหค้วามคุม้ครองตามกฎหมายต่อขอ้มลูส่วนบุคคลไดเ้ฉกเช่นที่
ท่านอาจไดร้บัอยูใ่นประเทศตน้ก าเนิดของท่าน ในขณะทีข่อ้มลูส่วนตวัของท่านอยู่ทีป่ระเทศอื่น ขอ้มลูดงักล่าวอาจถูก
ศาล เจา้หน้าทีผู่บ้งัคบัใชก้ฎหมายและเจา้หน้าทีด่า้นความมัน่คงแหง่ชาตขิองประเทศนัน้น าไปประเมนิตามกฎหมาย
ของประเทศดงักล่าวกไ็ด ้ภายใตบ้งัคบัค ารอ้งขอเขา้ตรวจสอบตามกฎหมายเช่นนัน้ ย ูไลฟ์สญัญาว่าบุคคลใดซึง่
ประมวลผลขอ้มลูส่วนตวัของท่านภายนอกประเทศตน้ก าเนิดของท่านจ าเป็นตอ้งด าเนินมาตรการเพื่อคุม้ครองขอ้มลู
ดงักล่าวและเพยีงแตม่สีทิธปิระมวลผลขอ้มลูตามค าสัง่ของย ูไลฟ์เท่านัน้ 

 

สิทธิในความเป็นส่วนตวัของท่านและบุคคลท่ีจะให้ติดต่อ  

 หากท่านมปัีญหาขอ้สงสยั ขอ้คดิเหน็ หรอืขอ้กงัวลใด ๆ เกีย่วกบัวธิกีารทีย่ ูไลฟ์จดัการขอ้มลูส่วนตวัของท่าน 
เมื่อนัน้ ท่านจะตดิต่อย ูไลฟ์ไดท้ี ่ 

 ชื่อ: บรษิทั อารเ์อส จ ากดั (มหาชน) 

 สถานทีต่ดิต่อ: 2 7 อาคารอารเ์อสกรุ๊ป ถนนประเสรฐิมนูกจิ แขวงเสนานิคม เขตจตจุกัร กทม. 1 0 9 0 0 

 ช่องทางการตดิต่อ: เจา้หน้าทีคุ่ม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล dpo@rs.co.th 

 

การเปล่ียนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตวั 

 ยู ไลฟ์อาจเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตวันี้เป็นครัง้คราวกไ็ดโ้ดยน านโยบายความเป็นส่วนตวัฉบบั
ปรับปรุงไปโพสต์ไว้บนเว็บไซต์ของยู ไลฟ์ ยู ไลฟ์จะแจ้งให้ท่านทราบตามสมควรว่ามีการเปลี่ยนแปลงอันเป็น
สาระส าคญัใด ๆ ยู ไลฟ์สนับสนุนใหท้่านเขา้เยีย่มชมบ่อย ๆ เพื่อคอยรบัทราบถงึวธิกีารที่ ยู ไลฟ์น าขอ้มลูส่วนตวัของ
ท่านไปใช ้

 

นโยบายความเป็นส่วนตวัอ่ืน ๆ ของยู ไลฟ์ 

 นอกเหนือไปจากนโยบายความเป็นส่วนตวันี้แล้วกอ็าจมกีารรณรงค์หรอืส่งเสรมิเป็นการจ าเพาะ ซึ่งจะอยู่ใต้
บงัคบัขอ้ก าหนดหรอืนโยบายความเป็นส่วนตวัเพิม่เตมิ ย ูไลฟ์สนับสนุนใหท้่านอ่านขอ้ก าหนดหรอืนโยบายเพิม่เติม
เหล่านี้ก่อนจะเข้าร่วมในการรณรงค์หรือส่งเสริมใด ๆ เช่นนัน้ตามแต่ท่านจะจ าเป็นต้องกระท าเพื่อปฏิบัติตาม
ขอ้ก าหนดหรอืนโยบายเพิม่เตมิดงักล่าวหากท่านเขา้มส่ีวนร่วม โดยจะจดัใหม้ขีอ้ก าหนดหรอืนโยบายความเป็นส่วนตวั
เพิม่เตมิใด ๆ ไวใ้หเ้หน็เด่นชดัเพื่อใหท้่านไดใ้ชป้ระโยชน์ 

  
 

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลน้ีมีผลบงัคบัใช้กบัทุกเวบ็ไซต์ของ 
ยู ไลฟ์ ตัง้แต่วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2565 


