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หลักการว่าด้วยความเป็นส่วนตัว 
 

ยไูลฟ์ ธุรกจิภายใตก้ารดแูลของบรษิทั อารเ์อส คอนเน็ค จาํกดั ถอืความเป็นสว่นตวัเป็นเรืHองจรงิจงั หลกัการ
ทั Jงหา้ขอ้ดงัต่อไปนีJเป็นสิHงรองรบักลวธิใีนการเคารพความเป็นสว่นตวัของทา่น 

1. บรษิทัใหคุ้ณค่าความไวว้างใจทีHท่านมใีหแ้ก่บรษิทัจากการทีHไดใ้หข้อ้มลูสว่นตวัของท่านแก่บรษิทัจะใชข้อ้มลู
สว่นตวัของทา่นในทางทีHเป็นธรรมและควรคา่แก่ความไวว้างใจดงักลา่วนั Jนเสมอ 

2. ทา่นมสีทิธไิดร้บัขอ้มลูทีHชดัเจนเกีHยวกบัวธิกีารทีHบรษิทัใชข้อ้มลูสว่นตวัของทา่น บรษิทัจะโปรง่ใสกบัทา่นเสมอ
ในเรืHองขอ้มลูทีHบรษิทัเกบ็รวบรวม สิHงทีHบรษิทักระทาํกบัขอ้มลูนั Jน บุคคลทีHบรษิทัรว่มแบ่งปันขอ้มลูนั Jนอยู ่และ
บุคคลทีHทา่นควรจะตดิต่อหากทา่นมขีอ้กงัวลใด ๆ 

3. หากทา่นมขีอ้กงัวลใดๆ เกีHยวกบัวธิกีารทีHบรษิทัใชข้อ้มลูสว่นตวัของทา่น บรษิทัจะรว่มมอืกบัทา่นเพืHอแกไ้ขขอ้
กงัวลดงักลา่วนั Jนโดยพลนั 

4. บรษิทัจะดาํเนินการอนัสมควรทั JงปวงเพืHอปกป้องขอ้มลูของทา่นจากการถกูนําไปใชใ้นทางทีHผดิ และเพืHอรกัษา
ขอ้มลูดงักลา่วไวใ้หป้ลอดภยั 

5. บรษิทัจะปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้บงัคบัว่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มูลซึHงใชบ้งัคบัอยู่ทั Jงปวง และบรษิทัจะให้
ความร่วมมอืกบัเจ้าหน้าทีHผูคุ้ม้ครองขอ้มูลต่าง ๆ หากไม่มกีฎหมายคุม้ครองขอ้มูล บรษิทัก็จะปฏบิตัติาม
หลกัการอนัเป็นทีHยอมรบัทั Hวไปวา่ดว้ยการคุม้ครองขอ้มลู 

 

นโยบายความเป็นส่วนตัว 
 

 ยูไลฟ์ ธุรกจิภายใต้การดูแลของบรษิทั อาร์เอส คอนเน็ค จํากดั (ต่อไปในขอ้ตกลงนีJจะเรยีกว่า “ยูไลฟ์”) มี
พนัธะสญัญาว่าจะปกป้องความเป็นส่วนตวัของท่านและจะรบัรองให้แน่ใจว่าขอ้มูลส่วนตวัของท่านจะได้รบัความ
คุม้ครอง นโยบายความเป็นสว่นตวันีJจะอธบิายประเภทขอ้มลูสว่นตวัซึHง ยไูลฟ์ เป็นผูเ้กบ็รวบรวมและวธิกีารทีH ยไูลฟ์ใช ้
เปิดเผย และคุม้ครองขอ้มลูนั Jน 

 

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ใช้บังคับแก่อะไรบ้าง? 

 นโยบายความเป็นสว่นตวันีJใชบ้งัคบัแก่ขอ้มลูสว่นตวัซึHง ยไูลฟ์ ไดเ้กบ็รวบรวมไวโ้ดยเกีHยวเนืHองกบับรกิารซึHง  
ยูไลฟ์ ทั Jงในประเทศไทยและต่างประเทศเป็นผูเ้สนอให้ ขอ้มูลส่วนตวัดงักล่าวนีJรวมถงึขอ้มูลทีHเก็บรวบรวมได้ทาง
ออฟไลน์ (offline) โดยอาศยั 

• ยไูลฟ์ ชอ็ป  

• ศนูยต์ดิต่อลกูคา้ (คอลเซน็เตอร)์ ของ ยไูลฟ์  

• การรณรงคท์าํการตลาดแบบตรง การชงิโชคและการแขง่ขนั  
 ข้อมูลทีHได้ทางออนไลน์ ทั Jงจากเว็บไซต์ต่างๆ ของ ยูไลฟ์ หน้าเพจทีHมชีืHอตราสนิค้าบนแพลตฟอร์มของ
บุคคลภายนอกและแอพพลเิคชั HนซึHงมผีูเ้ขา้ถงึหรอืใชง้านผ่านทางเวบ็ไซตห์รอืแพลตฟอรม์ของบุคคลภายนอกเช่นนั Jน 
ซึHงปฏบิตักิารอยูโ่ดยหรอืในนามของ ยไูลฟ์ (ต่อไปเรยีกวา่ “เวบ็ไซตข์อง ยไูลฟ์”)  
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นโยบายความเป็นส่วนตวัถอืเป็นส่วนหนึHงของขอ้ตกลงการใชง้านเวบ็ไซต์ของ ยูไลฟ์ ท่านสามารถดูขอ้มูล

เกีHยวกบั ย ูไลฟ์ ในเครอืทีHเป็นผูร้บัผดิชอบในการคุม้ครองขอ้มลูสว่นตวัของทา่นทีH สิทธิในความเป็นส่วนตวัของท่าน
และบคุคลที:จะให้ติดต่อ ขา้งลา่งนีJ 
 

นโยบายความเป็นสว่นตวันีJไมใ่ชบ้งัคบัแก่ 

• ขอ้มลูทีHเกบ็รวบรวมโดยเวบ็ไซต ์แพลตฟอรม์ และหรอืแอพพลเิคชั Hนของบุคคลภายนอก (“เวบ็ไซต์

ของบุคคลภายนอก”) ซึHง ยไูลฟ์ มไิดค้วบคมุอยู ่

• ขอ้มลูทีHเกบ็รวบรวมโดยเวบ็ไซตข์องบุคคลภายนอกซึHงท่านเขา้ถงึโดยผ่านทางลงิคบ์นเวบ็ไซตข์อง 
ยไูลฟ์ หรอื 

• แบนเนอร ์(banners) การชงิโชคและการโฆษณาหรอืสง่เสรมิอืHน ๆ บนเวบ็ไซตข์องบุคคลภายนอก
ซึHง ยไูลฟ์ อาจเป็นผูอุ้ปถมัภห์รอืมสีว่นรว่มอยู ่

 

เวบ็ไซตข์องบุคคลภายนอกเหล่านีJอาจมนีโยบายตลอดจนขอ้กาํหนดและเงืHอนไขความเป็นสว่นตวัของตนเอง 
ยไูลฟ์ สนบัสนุนใหท้า่นอา่นสิHงดงักลา่วก่อนจะใชง้านเวบ็ไซตข์องบุคคลภายนอกเหลา่นั Jน 

 

ความยินยอมของท่าน 
 ยไูลฟ์ จะไมเ่กบ็รวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นตวัของท่านโดยทีHท่านไมย่นิยอมหรอืปราศจากขอ้ยกเวน้
ตามกฎหมายหรอืปราศจากฐานการประมวลผลขอ้มลูสว่นตวัของทา่น โดยในกรณีสว่นใหญ่ ยไูลฟ์ จะขอความยนิยอม
จากท่านโดยชดัแจง้ แต่ในบางกรณี ยไูลฟ์ อาจอนุมานเอาวา่ไดร้บัความยนิยอมแลว้จากการกระทาํและความประพฤติ
ของท่าน โดยการใชเ้วบ็ไซต์ของ ยูไลฟ์ ท่านจงึยนิยอมให ้ยูไลฟ์ และธุรกจิในเครอืทีHเกีHยวขอ้งเป็นผูเ้กบ็รวบรวม ใช ้
และเปิดเผยขอ้มลูสว่นตวัของทา่นตามนโยบายความเป็นสว่นตวันีJได ้
 ยูไลฟ์ อาจขอให้ท่านให้ความยินยอมเพิHมเติม หากยูไลฟ์ จําเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านสําหรบั
วตัถุประสงคอ์ืHนใดทีHนโยบายความเป็นสว่นตวันีJไม่ไดค้รอบคลุมถงึ ทั JงนีJ ท่านไม่จาํเป็นตอ้งใหค้วามยนิยอมเพิHมเตมิก็
ได ้แต่หากท่านตดัสนิใจไม่ใหค้วามยนิยอมเพิHมเตมิ สทิธใินการเขา้ร่วมในกจิกรรมบางอย่างของท่านอาจถูกจํากดัได ้
หากท่านใหค้วามยนิยอมเพิHมเตมิ กใ็หถ้อืบงัคบัตามเงืHอนไขของความยนิยอมดงักล่าวนั JนในกรณีทีHมคีวามขดักนัใด ๆ 
กบัเงืHอนไขของนโยบายความเป็นสว่นตวันีJ 
 หากทา่นไมเ่หน็ชอบดว้ยกบัการเกบ็รวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มลูสว่นตวัของทา่นโดยวธิกีารนีJ โปรดอยา่ใช้
เวบ็ไซตข์อง ยไูลฟ์ หรอืใหข้อ้มลูสว่นตวัแก ่ยไูลฟ์ 
 

เยาวชน 
 เวบ็ไซตข์อง ยไูลฟ์ โดยสว่นใหญ่มุง่หมายหรอืมเีจตนาใหผู้ใ้หญ่เป็นผูใ้ชง้าน หากพบวา่มผีูเ้ขา้ชมหรอืใชง้าน
เป็นเยาวชน ยไูลฟ์ จะเกบ็รวบรวมขอ้มลูสว่นตวัของเขาเหล่านั JนเมืHอไดร้บัความยนิยอมจากบดิามารดาหรอืผูป้กครอง
ก่อน โดย ยไูลฟ์ จะทาํการเกบ็รวบรวมขอ้มลูส่วนตวัตามทีHเหน็ว่าเหมาะสมทีHจะกระทาํเช่นนั JนหรอืในกรณีทีHจาํเป็นซึHง
เป็นไปตามบทบญัญตัแิห่งกฎหมายและกฎระเบยีบว่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มลูซึHงใชบ้งัคบัอยู่ (อายุของเยาวชนทีHตอ้ง
ไดร้บัความยนิยอมเปลีHยนแปลงไปตามประเทศ) หากทา่นเป็นเยาวชนซึHงมอีายเุกนิกวา่ทีHจะตอ้งไดร้บัความยนิยอมจาก
บดิามารดาในประเทศของท่าน ท่านกค็วรตรวจสอบเงืHอนไขของนโยบายความเป็นส่วนตวันีJร่วมกบับดิามารดาหรอื
ผูป้กครองของทา่นเพืHอใหแ้น่วา่ทา่นเขา้ใจและยอมรบัเงืHอนไขดงักลา่ว 
 หาก ยไูลฟ์ พบว่าไดม้กีารเกบ็รวบรวมขอ้มลูโดยมไิดร้บัความยนิยอมจากบดิามารดาหรอืผูป้กครอง ซึHงเป็น
กรณทีีHตอ้งไดร้บัความยนิยอมก่อนจงึจะเกบ็รวบรวมขอ้มลูได ้ยไูลฟ์ จะลบขอ้มลูเชน่นั Jนออกโดยเรว็เทา่ทีHจะกระทาํได ้
 การเขา้ถงึเวบ็ไซต์ของ ยูไลฟ์ ในบางส่วนและหรอืสทิธติามกฎหมายทีHจะเขา้ใชบ้รกิารเวบ็ไซต์ รวมถงึร่วม
ธุรกจิเครอืขา่ยหรอืกจิกรรมกบั ยไูลฟ์ เช่น การสมคัรเป็น Business Partner Brand Fan การร่วมแขง่ขนั ชงิโชค เพืHอ
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รบัรางวลั สนิคา้ตวัอย่าง หรอืของรางวลัอืHน ๆ อาจถูกจํากดัไวใ้หแ้ก่ผูใ้ชง้านซึHงมอีายุเกนิวยัหนึHงวยัใดตามทีH ยูไลฟ์
กําหนด ยูไลฟ์ อาจใช้ขอ้มูลส่วนตวัของท่านในการดําเนินการตรวจพสิูจน์อายุและบงัคบัใช้ขอ้จํากดัด้านอายุใด ๆ 
เชน่นั Jนกไ็ด ้
 

ยูไลฟ ์เก็บรวบรวมข้อมูลอะไรบ้าง? 

ข้อมูลที่ท่านเป็นผู้ให้แก่ ยูไลฟ ์โดยตรง 
 ยไูลฟ์ อาจเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากท่านโดยตรงกไ็ดเ้มืHอท่านใหข้อ้มลูสว่นตวัแก่ ยไูลฟ์ เช่น เมืHอท่านสมคัรเขา้
ร่วมธุรกจิเครอืขา่ยกบั ยไูลฟ์ ท่านมกีารลงทะเบยีน เพืHอจบัสลากชงิรางวลั แขง่ขนั ลงชืHอเขา้รบัขอ้มลู ใชค้าํขอต่าง ๆ 
สั HงซืJอผลติภณัฑห์รอืบรกิารจาก ยไูลฟ์ การกรอกแบบสาํรวจ หรอืใหข้อ้คดิเหน็ หรอืทําการสอบถาม ประเภทขอ้มลูทีH  
ยไูลฟ์ อาจเกบ็รวบรวมจากทา่นโดยตรงนั Jน เชน่ 

• ชืHอของทา่น 
• ทีHอยูข่องทา่น 
• ทีHอยูไ่ปรษณยีอ์เิลก็ทรอนิกส ์(อเีมล) ของทา่น 
• ชืHอผูใ้ชง้านของทา่น 
• หมายเลขโทรศพัทข์องทา่น 
• วธิกีารชาํระเงนิของทา่น 
• หมายเลขบญัชธีนาคาร 
• อายขุองทา่น 
• วนัเดอืนปีเกดิของทา่น 
• เพศของทา่น 
• เนืJอหาทีHเกดิจากผูใ้ชง้าน ขอ้ความทีHโพสต ์และขอ้ความอืHนทีHทา่นสง่ไปยงัเวบ็ไซตข์อง ยไูลฟ์ 
• ขอ้มลูของบุคคลอืHนใดทีHทา่นเป็นผูใ้หแ้ก่ ยไูลฟ์ โดยสมคัรใจ 
 

ข้อมูลที่ ยูไลฟ ์เก็บรวบรวมมาได้โดยอัตโนมัติเมื่อท่านใช้งานเว็บไซต์ 
 ยูไลฟ์ ใช้คุกกีJ (cookies) และเครืHองมืออืHน ๆ (เช่น เครืHองมือวิเคราะห์ (analytic tools) และพิกเซลแท็ก    
(pixel tags) ของเวบ็) เพืHอเกบ็รวบรวมขอ้มลูเกีHยวกบัทา่นเมืHอทา่นใชง้านเวบ็ไซตข์อง ยไูลฟ์ ภายใตบ้งัคบัเงืHอนไขของ
นโยบายความเป็นส่วนตวันีJและกฎหมายและกฎระเบยีบว่าด้วยการคุม้ครองขอ้มูลซึHงใช้บงัคบัอยู่ ประเภทขอ้มูลทีH      
ยไูลฟ์ อาจเกบ็รวบรวมมาไดโ้ดยอตัโนมตันิั Jน ไดแ้ก่ 

• ขอ้มลูเกีHยวกบัประเภทบราวเซอรท์ีHทา่นใชง้านอยู ่
• รายละเอยีดของเวบ็เพจทีHทา่นไดด้ไูปแลว้ 
• ทีHอยูข่องผูใ้หบ้รกิารอนิเตอรเ์น็ต (IP address) ของทา่น 
• ไฮเปอรล์งิคท์ีHทา่นไดค้ลกิเขา้ไป 
• ชืHอผูใ้ช้งาน รูปภาพแสดงโปรไฟล์ เพศ ข่ายงานของท่าน และขอ้มูลอืHนใดซึHงท่านเลอืกทีHจะแบ่งปันเมืHอใช้

เวบ็ไซตข์องบุคคลภายนอก (เชน่ เมืHอทา่นใชค้วามสามารถทาํหน้าทีHแสดงความ “ชอบ (Like)” บนเฟซบุ๊ค (Facebook) 
หรอืความสามารถทาํหน้าทีH +1 บน กเูกิJลพลสั (Google+) 

• เวบ็ไซตท์ีHทา่นไดเ้ขา้เยีHยมชมมาแลว้ก่อนทีHจะมาถงึเวบ็ไซตข์อง ยไูลฟ์ 
 ในเบืJองต้นอนิเตอร์เน็ตบราวเซอร์ส่วนใหญ่ถูกตั Jงค่าใหร้บัคุกกีJ ท่านสามารถเปลีHยนแปลงการตั Jงค่าเพืHอให้
บลอ็กคุกกีJหรอืเตอืนใหท้่านระวงัเมืHอคุกกีJกําลงัถูกส่งมายงัเครืHองอุปกรณ์ของท่าน หากท่านปิดทางทํางานของคุกกีJก็
อาจมผีลกระทบต่อประสบการณ์ของทา่นบนเวบ็ไซตข์อง ยไูลฟ์ ได ้

 

ข้อมูลที่ ยูไลฟ ์เก็บรวบรวมมาจากแหล่งอื่น ๆ 
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 ยไูลฟ์ อาจไดร้บัขอ้มลูส่วนตวัเกีHยวกบัตวัท่านจากแหล่งอืHนๆ หากท่านไดอ้นุญาตไวแ้ลว้ว่าใหแ้บ่งปันขอ้มลู
ดงักลา่วนั Jนได ้ขอ้มลูดงักลา่วนีJอาจรวมไปถงึขอ้มลูจากแหลง่ทีHพอมใีหใ้ชไ้ดใ้นทางการคา้ เชน่ ฐานขอ้มลูสาธารณะและ
องคก์รทีHรวบรวมขอ้มลู ตลอดจนขอ้มลูจากบุคคลภายนอก ประเภทขอ้มลูส่วนตวัทีH ยไูลฟ์ อาจเกบ็รวบรวมมาไดจ้าก
แหลง่ต่างๆ นั Jนไดแ้ก ่

• ชืHอของทา่น 
• ทีHอยูข่องทา่น 
• อายขุองทา่น 
• นิสยัการจบัจา่ยใชส้อยของทา่น 
• สิHงทีHโปรดปรานและขอ้มลูเกีHยวกบัรปูแบบการดาํเนินชวีติของทา่น เชน่ งานอดเิรก และสิHงทีHทา่นสนใจ 
• ขอ้มูลทีHมไีวใ้หป้ระชาชนทั Hวไปไดใ้ชป้ระโยชน์ เช่น เนืJอหาทีHผูใ้ชง้านไดก้่อใหเ้กดิขึJน บลอ็ก และการโพสต์

ขอ้ความ ตามทีHกฎหมายไดอ้นุญาตไว ้
 

ข้อมูลที่ ยูไลฟ ์จัดทําขึ้นให้กับท่าน 
 ในการดาํเนินธุรกจิหรอืสั HงซืJอสนิคา้และเขา้รบับรกิารจาก ยไูลฟ์ ท่านจาํเป็นตอ้งมขีอ้มลูทีHใชย้นืยนัตวัตนกบั
ทาง ยไูลฟ์ ซึHง ยไูลฟ์ จะเป็นผูจ้ดัทาํและสง่มอบใหท้่าน (ขอ้มลูสว่นตวัของท่านบางประเภท ท่านควรเกบ็รกัษาไวเ้ป็น
ความลบัอยา่งด)ี เชน่ 

• หมายเลขบญัช ี(รหสัสว่นตวั) หรอือาจเรยีกอกีอยา่งวา่ Promo Code 
• ชืHอผูใ้ชง้าน (Username) และรหสัผา่น (Password) สาํหรบัเขา้ใชบ้างบรกิารทีHกาํหนดใหต้อ้งลงชืHอเขา้ใชง้าน

ในเวบ็ไซตข์อง ยไูลฟ์ (ทา่นสามารถปรบัปรงุแกไ้ขรหสัผา่นเพืHอใหม้คีวามปลอดภยัไดเ้อง)  

 

การป้องกันรักษาข้อมูลส่วนตัวของท่าน 

 ยูไลฟ์ ตระหนักถึงความไว้วางใจของท่านทีHได้ให้ขอ้มูลทีHสําคญักบัยูไลฟ์ โดย ยูไลฟ์ จะดําเนินมาตรการ
ป้องกนัในการรกัษาขอ้มลูสว่นตวัของท่านไวใ้หป้ลอดภยัและกาํหนดใหบุ้คคลภายนอกใด ๆ ซึHงจดัการหรอืประมวลผล
ขอ้มลูสว่นตวัของท่านใหแ้ก่ ยไูลฟ์ นั Jนตอ้งกระทาํอย่างเดยีวกนัดว้ย การเขา้ถงึขอ้มลูสว่นตวัของท่านถูกจาํกดัไวเ้พืHอ
ป้องกนัการเขา้ดขูอ้มลูของท่านโดยมไิดร้บัอนุญาต หรอืเพืHอไมใ่หม้กีารดดัแปลงขอ้มลู หรอืการนําขอ้มลูของท่านไปใช้
ในทางทีHผดิ โดย ยไูลฟ์ จะอนุญาตใหเ้ขา้ไปดไูดเ้ฉพาะบรรดาลกูจา้งและตวัแทนของ ยไูลฟ์ ตามความจาํเป็นทีHจะตอ้ง
ทราบเทา่นั Jน 

 สาํหรบัรหสัผ่าน (Password) ทีHท่านสามารถสรา้งขึJนเองไดเ้ป็นการเฉพาะบุคคล โดยใชห้มายเลข ตวัอกัษร 
และสญัลกัษณ์ใดๆ ประกอบขึJนมา เพืHอใชใ้นการเขา้ถงึบางบรกิารในเวบ็ไซต์ของ ยูไลฟ์ ทีHกําหนดใหท้่านต้องลงชืHอ
ผูใ้ชง้านก่อน ท่านตอ้งไม่เปิดเผยรหสัผ่านดงักล่าวใหก้บับุคคลภายนอกทราบ หากท่านไดม้กีารแบ่งปันหรอืเปิดเผย
รหสัผ่านหรอืขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านให้กบับุคคลอืHน หรอืแม้ว่าในกรณีใดๆ ทีHท่านไม่สามารถรกัษาความลบัใน
รหสัผ่านส่วนตวัหรอืไม่สามารถควบคุมการใชง้านของรหสัผ่านของท่านได ้ท่านจะต้องเป็นผูร้บัผดิชอบสําหรบัการ
กระทําใดๆ ภายใตช้ืHอหรอืบญัชนีีJ โดยถอืว่าเป็นการกระทําโดยตวัท่านเองและตอ้งรบัผดิตามกฎหมายในฐานะทีHท่าน
เป็นเจา้ของบญัช ีดงันั Jน หากท่านทราบว่ารหสัผา่นของท่านไมม่คีวามปลอดภยั ท่านจะตอ้งดาํเนินการเปลีHยนเองหรอื
แจ้งทาง ยูไลฟ์ ในทนัทเีพืHอเปลีHยนรหสัผ่าน และไม่ว่ากรณีใดๆ ยูไลฟ์ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีHมกีารใช้รหสัผ่าน
สว่นตวัหรอืสทิธใินการเขา้ใชข้องทา่นไปในทางทีHผดิ 

นอกจากนีJ ทา่นอาจจะทราบดวีา่ ในปัจจุบนัมบีุคคลภายนอกทีHอาจทาํการดกัขอ้มลูหรอืทาํการใดๆ เพืHอเขา้ถงึ
ขอ้มลูระหวา่งการสง่ขอ้มลูหรอืเขา้มาในระบบของท่านหรอืของ ยไูลฟ์ อยา่งไมม่สีทิธติามกฎหมาย และบุคคลดงักล่าว
อาจนําขอ้มลูสว่นบุคคลของท่านทีHไดจ้ากเวบ็ไซตข์อง ยไูลฟ์ ไปใชอ้ยา่งไมถู่กตอ้ง ดงันั Jน แมว้า่ ยไูลฟ์ จะปฏบิตัหิน้าทีH
อยา่งสดุความสามารถในการป้องกนัขอ้มลูสว่นตวัของทา่น แต ่ยไูลฟ์ ไมอ่าจใหค้าํมั Hนสญัญาไดแ้ละทา่นไมค่วรคาดหวงั
วา่ขอ้มลูสว่นตวัหรอืขอ้มลูการตดิต่อสืHอสารของทา่นจะยงัเป็นความลบัอยูเ่สมอ ดงันั Jน หากเกดิกรณทีีHขอ้มลูสว่นตวัของ
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ทา่นถกูจารกรรมโดยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกส ์หรอืสญูหาย เสยีหายอนัเนืHองจากเหตุสดุวสิยัหรอืไมว่า่กรณีใดๆ ทั JงสิJน 
ยไูลฟ์ ขอสงวนสทิธิ �ในการปฏเิสธความรบัผดิจากเหตุดงักลา่วทั Jงหมด 

 

ยูไลฟ ์ใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านอย่างไร? 

ยูไลฟ ์อาจใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่าน 
• เพืHอปรบัปรงุธรุกจิ ผลติภณัฑแ์ละบรกิารของ ยไูลฟ์ และประสบการณ์ของทา่นบนเวบ็ไซตข์อง ยไูลฟ์   
• เพืHอตดิต่อท่านในเรืHองเกีHยวกบัธุรกจิ ผลติภณัฑแ์ละบรกิารซึHงท่านอาจสนใจ แต่ทั JงนีJ ท่านจะตอ้งไดใ้หค้วาม

ยนิยอมแก่ ยไูลฟ์ ในการกระทาํเชน่นั Jนหรอืท่านไดเ้คยรอ้งขอเขา้รว่มธุรกจิ ขอรบัผลติภณัฑห์รอืบรกิารจาก ยไูลฟ์ มา
ก่อนแล้ว และการตดิต่อนั Jนจะต้องเกีHยวขอ้งหรอืเกีHยวพนักบัคํารอ้งขอทีHเคยมมีาก่อนดงักล่าวและกระทําขึJนภายใน
กรอบเวลาใด ๆ ซึHงกฎหมายทีHใชบ้งัคบัอยูไ่ดต้ั Jงไว ้ 

• จดัใหท้า่นไดเ้ขา้รว่มธรุกจิ ไดม้ผีลติภณัฑห์รอืบรกิารทีHทา่นรอ้งขอจาก ยไูลฟ์ 
 ในกรณีทีH ยไูลฟ์ เกบ็รวบรวมขอ้มลูสว่นตวัเพืHอความมุ่งประสงคจ์าํเพาะประการหนึHงประการใด ยไูลฟ์ จะไม่
เกบ็ขอ้มูลดงักล่าวไวเ้ป็นเวลานานเกนิกว่าทีHจําเป็นในการบรรลุตามความมุ่งประสงค์นั Jน เวน้แต่ ยูไลฟ์ จะต้องเกบ็
ขอ้มลูดงักล่าวไวด้ว้ยเหตุผลโดยชอบทางธุรกจิหรอืกฎหมาย เพืHอปกป้องขอ้มลูจากการถูกทาํลายโดยบงัเอญิหรอืดว้ย
เจตนามุ่งรา้ย เมืHอ ยไูลฟ์ ลบขอ้มลูออกจากบรกิารของ ยไูลฟ์ แลว้ ยไูลฟ์ อาจไม่ลบสาํเนาตกคา้งออกจากเซริฟ์เวอร์
ของ ยไูลฟ์ หรอืขจดัขอ้มลูออกจากระบบเพืHอการสาํรอง (แบค็อพั) ของ ยไูลฟ์ โดยทนัท ี
 

บริการส่งข้อความทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
 ยไูลฟ์ อาจจดัใหม้บีรกิารซึHงทา่นสามารถรบัขอ้ความหรอืขา่วสารประเภทอืHนๆ จาก ยไูลฟ์ ได ้(เชน่ บรกิารสง่
ขอ้ความอย่างย่อ หรอื เอสเอม็เอส บรกิารส่งขอ้ความพรอ้มเสยีงเพลง หรอื อเีอม็เอส และบรกิารส่งขอ้ความแบบสืHอ
ประสม หรือ เอ็มเอ็มเอส) บนเครืHองโทรศัพท์ไร้สายหรือโทรศัพท์เคลืHอนทีHของท่าน (“บริการส่งข้อความทาง
โทรศพัทเ์คลืHอนทีH”) หากทา่นสมคัรใชบ้รกิารสง่ขอ้ความทางโทรศพัทเ์คลืHอนทีHของ ยไูลฟ์ อยา่งหนึHงอยา่งใด ทา่นตกลง
จะรบัขอ้ความเช่นนั Jนจาก ยไูลฟ์ ตามทีHอยู่หรอืหมายเลขโทรศพัทเ์คลืHอนทีHซึHงท่านเป็นผูใ้หไ้วเ้พืHอการนั Jน (ต่อเมืHอท่าน

ไดเ้ลอืกแลว้ว่าจะไม่รบัขอ้ความเช่นนั Jนโดยปฏบิตัติามขอ้แนะนําในหมวด สิทธิในความเป็นส่วนตวัของท่านและ

บคุคลที:จะให้ติดต่อ ขา้งลา่งนีJ) 

 ท่านเขา้ใจว่า อตัรามาตรฐานของบรษิทัโทรคมนาคมไรส้ายของท่านเป็นอตัราทีHใชบ้งัคบัแก่ขอ้ความเหล่านีJ 

และท่านอาจเปลีHยนใจของท่านในขณะใดกไ็ดโ้ดยปฏบิตัติามขอ้แนะนําในหมวด สิทธิในความเป็นส่วนตวัของท่าน
และบุคคลที:จะให้ติดต่อ ขา้งล่างนีJ หากคดิค่าบรกิารเอากบัใบแจง้หนีJบญัชโีทรศพัท์ไรส้ายของท่าน ท่านตกลงให ้    
ยูไลฟ์ เรยีกเกบ็ค่าบรกิารจากท่านและจดัใหบ้รษิทัโทรคมนาคมของท่านไดม้ขีอ้มูลการชําระเงนิทีHเกีHยวขอ้งของท่าน
โดยเกีHยวเนืHองกับค่าบริการดงักล่าว ท่านขอให้ถ้อยแถลงว่า ท่านเป็นเจ้าของหรือผู้ได้รบัอนุญาตให้ใช้อุปกรณ์
โทรศพัทไ์รส้ายทีHทา่นใชใ้นการสมคัรรบับรกิารสง่ขอ้ความทางโทรศพัทเ์คลืHอนทีH และทา่นเป็นผูม้อีาํนาจอนุมตัคิา่ใชจ้า่ย
ทีHเกีHยวขอ้ง นอกจากจะปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามขอ้จาํกดัเรืHองอายุและขอ้กําหนดและเงืHอนไขอืHนใดทีHเกีHยวขอ้งกบับรกิารสง่
ขอ้ความทางโทรศพัทเ์คลืHอนทีHแลว้ ท่านอาจจําเป็นตอ้งลงทะเบยีนขอ้มลูส่วนตวัของท่านดว้ย เช่น ชืHอ ขา่วสารทีHเป็น
ข้อความ ทีHอยู่ระบบไร้สาย หรอืหมายเลขโทรศพัท์เคลืHอนทีHของท่าน ยูไลฟ์ ยงัอาจได้วนัทีH เวลา และเนืJอหาของ
ขอ้ความของท่านในระหว่างทีHท่านใชบ้รกิารส่งขอ้ความทางโทรศพัทเ์คลืHอนทีHมาดว้ยกไ็ด ้ยูไลฟ์ จะใชข้อ้มลูทีH  ยไูลฟ์
ไดม้าโดยเกีHยวเนืHองกบับรกิารสง่ขอ้ความทางโทรศพัทเ์คลืHอนทีHของ ยไูลฟ์ ตามนโยบายความเป็นสว่นตวันีJ อยา่งไรกด็ ี
โปรดรบัทราบไวว้่า บรษิทัโทรคมนาคมไรส้ายของท่านและผูใ้หบ้รกิารรายอืHนๆ อาจเกบ็รวบรวมขอ้มลูเกีHยวกบัการใช้
เครืHองอุปกรณ์ไรส้ายของทา่นดว้ยกไ็ด ้และการปฏบิตัขิองบุคคลดงักลา่วกอ็ยูใ่ตบ้งัคบันโยบายของตนเอง 

 ท่านรบัทราบและตกลงว่า บรกิารส่งขอ้ความทางโทรศพัท์เคลืHอนทีHเป็นบรกิารทีHจดัใหม้ไีวโ้ดยผ่านระบบไร้
สายซึHงใชค้ลืHนวทิย ุ(และวธิกีารอืHน) ในการสง่การตดิต่อสืHอสารขา้มโครงขา่ยอนัซบัซอ้น ยไูลฟ์ จะไมร่บัประกนัวา่การทีH
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ท่านใชบ้รกิารสง่ขอ้ความทางโทรศพัทเ์คลืHอนทีHนั Jนจะเป็นการสว่นตวัหรอืปลอดภยั และ ยไูลฟ์ ไม่ขอรบัผดิต่อท่านต่อ
การขาดความเป็นส่วนตัวหรือความปลอดภัยใด ๆ ซึHงท่านอาจเป็นผู้ประสบ ท่านเป็นผู้รบัผิดชอบเต็มทีHในการ
ดําเนินการป้องกนัล่วงหน้าและในการจดัใหม้มีาตรการดา้นความปลอดภยัอนัเหมาะสมทีHสุดต่อสถานการณ์ของท่าน
และการใชบ้รกิารสง่ขอ้ความทางโทรศพัทเ์คลืHอนทีHอนัเป็นทีHมุง่หมายไว ้ยไูลฟ์ ยงัอาจเขา้ไปตรวจสอบเนืJอหาของบญัชี
โทรศพัทไ์รส้ายและหรอืโทรศพัทเ์คลืHอนทีHของทา่นกบับรษิทัโทรคมนาคมของทา่นดว้ยกไ็ดเ้พืHอความมุง่ประสงคใ์นการ
ระบุลกัษณะและแกไ้ขปัญหาทางเทคนิคและหรอืขอ้รอ้งเรยีนเกีHยวกบับรกิาร 

 

ยูไลฟ ์ร่วมแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวของท่านกับใคร? 

 โดยทั Hวไปแล้ว ยูไลฟ์ ไม่ร่วมแบ่งปันข้อมูลส่วนตวัของท่านกบับุคคลใดภายนอกกลุ่ม ยูไลฟ์ อย่างไรก็ด ี       
ย ูไลฟ์อาจรว่มแบ่งปันขอ้มลูสว่นตวัของท่านกบับุคคลภายนอกผูเ้ป็นทีHเชืHอถอืกไ็ด ้และดว้ย ยไูลฟ์ เป็นธุรกจิเครอืขา่ย
ทีHมเีรืHองความสมัพนัธร์ะหวา่ง ยไูลฟ์ กบัผูเ้ขา้รว่มธรุกจิและลกูคา้ ยไูลฟ์จงึจาํเป็นตอ้งให ้Business Partner Brand Fan 
ทีHท่านอ้างถึง หรือเป็นผู้แนะนําของท่าน หรือเป็นผู้ให้บริการแก่ท่าน เข้าถึงข้อมูลเกีHยวกับชืHอ หมายเลขบัญชี 
รายละเอยีดในการตดิต่อ และรายการสนิคา้หรอืมลูคา่ในการสั HงซืJอสนิคา้ของท่านได ้(รายละเอยีดสว่นนีJท่านสามารถดู
ไดจ้ากนโยบายและระเบยีบปฏบิตั)ิ 
 นอกจากนีJ ยไูลฟ์ ยงัร่วมแบ่งปันขอ้มลูของท่านกบับรษิทั องคก์าร หรอืบุคคลธรรมดาภายนอกกลุ่ม อกีดว้ย 
หากย ูไลฟ์เชืHอวา่การเปิดเผยขอ้มลูดงักลา่วนั Jนจาํเป็นดว้ยเหตุผลทางกฎหมาย 

 หาก ยไูลฟ์ รว่มแบ่งปันขอ้มลูของทา่นกบับุคคลภายนอก ยไูลฟ์ จะใชค้วามพยายามอยา่งดทีีHสดุเพืHอใหเ้ป็นทีH
แน่วา่บุคคลดงักล่าวจะรกัษาขอ้มลูของท่านไวใ้หป้ลอดภยั และจะดาํเนินการอนัสมควรทั Jงปวงในการปกป้องขอ้มลูจาก
การถูกนําไปใชใ้นทางทีHผดิ และจะใชข้อ้มูลดงักล่าวเฉพาะแต่โดยวธิกีารทีHสอดคลอ้งกบันโยบายความเป็นส่วนตวันีJ
ตลอดจนกฎหมายและขอ้บงัคบัวา่ดว้ยการคุม้ครองขอ้มลูซึHงใชบ้งัคบัอยู ่

 ยไูลฟ์ จะไมข่ายขอ้มลูสว่นตวั เวน้แต่จะขายใหแ้ก่นิตบิุคคลทีH ยไูลฟ์ สละกจิการของ ยไูลฟ์ โดยทั Jงหมด หรอื
แต่บางส่วนให ้หรอืมฉิะนั Jนกโ็ดยเกีHยวเนืHองกบัการควบกจิการ การรวมกจิการ การเปลีHยนอํานาจควบคุม การปรบั
โครงสรา้งองคก์ร หรอืการชาํระบญัชกีจิการของบรษิทัทีHดแูล ยไูลฟ์ โดยทั Jงหมดหรอืแต่บางสว่น 

 

การถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัวของท่าน 

 ยไูลฟ์ อาจถ่ายโอนขอ้มลูสว่นตวัของทา่นไปยงัเซริฟ์เวอรซ์ึHงมทีีHตั Jงอยูภ่ายนอกประเทศทีHทา่นอยูห่รอืไปยงั    
ยไูลฟ์ ในเครอืหรอืบุคคลภายนอกผูเ้ป็นทีHเชืHอถอืคนอืHนซึHงมถีิHนฐานทีHตั Jงอยูใ่นประเทศอืHน ๆ กไ็ด ้เพืHอบุคคลดงักลา่วจะ
ไดป้ระมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคลในนามของ ยไูลฟ์ โดยการใชง้านเวบ็ไซตข์อง ยไูลฟ์ หรอืจดัหาขอ้มลูสว่นบุคคลใหแ้ก ่  
ยไูลฟ์ โดยประการอืHน ทา่นตกลงเหน็ชอบให ้ยไูลฟ์ กระทาํเชน่นั Jนไดต้ามเงืHอนไขของนโยบายความเป็นสว่นตวันีJ
ตลอดจนกฎหมายและกฎระเบยีบวา่ดว้ยการคุม้ครองขอ้มลูซึHงใชบ้งัคบัอยู ่

 ทา่นควรตระหนกัวา่ หลายประเทศไมส่ามารถใหค้วามคุม้ครองตามกฎหมายต่อขอ้มลูสว่นบุคคลไดเ้ฉกเชน่ทีH
ทา่นอาจไดร้บัอยูใ่นประเทศตน้กาํเนิดของทา่น ในขณะทีHขอ้มลูสว่นตวัของทา่นอยูท่ีHประเทศอืHน ขอ้มลูดงักลา่วอาจถกู
ศาล เจา้หน้าทีHผูบ้งัคบัใชก้ฎหมายและเจา้หน้าทีHดา้นความมั Hนคงแหง่ชาตขิองประเทศนั Jนนําไปประเมนิตามกฎหมาย
ของประเทศดงักลา่วกไ็ด ้ภายใตบ้งัคบัคาํรอ้งขอเขา้ตรวจสอบตามกฎหมายเชน่นั Jน ยไูลฟ์ สญัญาวา่บุคคลใดซึHง
ประมวลผลขอ้มลูสว่นตวัของทา่นภายนอกประเทศตน้กาํเนิดของทา่นจาํเป็นตอ้งดาํเนินมาตรการเพืHอคุม้ครองขอ้มลู
ดงักลา่วและเพยีงแต่มสีทิธปิระมวลผลขอ้มลูตามคาํสั Hงของ ยไูลฟ์ เทา่นั Jน 

 

 

สิทธใินความเป็นส่วนตัวของท่าน และบุคคลที่จะให้ติดต่อ  
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 หากท่านมปัีญหาขอ้สงสยั ขอ้คดิเหน็ หรอืขอ้กงัวลใด ๆ เกีHยวกบัวธิกีารทีH ยูไลฟ์ จดัการขอ้มูลส่วนตวัของ
ทา่น เมืHอนั Jน ทา่นจะตดิต่อ ยไูลฟ์ ไดท้ีH  

 ชืHอ: บรษิทั อารเ์อส จาํกดั (มหาชน) 

 สถานทีHตดิต่อ: 2 7 อาคารอารเ์อสกรุป๊ ถนนประเสรฐิมนูกจิ แขวงเสนานิคม เขตจตุจกัร กทม. 1 0 9 0 0 

 ชอ่งทางการตดิต่อ: เจา้หน้าทีHคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล dpo@rs.co.th 

 

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว 

 ยไูลฟ์ อาจเปลีHยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตวันีJเป็นครั Jงคราวกไ็ดโ้ดยนํานโยบายความเป็นส่วนตวัฉบบั
ปรบัปรุงไปโพสต์ไวบ้นเวบ็ไซต์ของ ยูไลฟ์ โดย ยูไลฟ์ จะแจง้ใหท้่านทราบตามสมควรว่ามกีารเปลีHยนแปลงอนัเป็น
สาระสาํคญัใดๆ ยไูลฟ์ สนับสนุนใหท้่านเขา้เยีHยมชมบ่อย ๆ เพืHอคอยรบัทราบถงึวธิกีารทีH ยไูลฟ์ นําขอ้มลูส่วนตวัของ
ทา่นไปใช ้

 

นโยบายความเป็นส่วนตัวอื่น ๆ ของ ยูไลฟ ์

 นอกเหนือไปจากนโยบายความเป็นส่วนตวันีJแลว้กอ็าจมกีารรณรงคห์รอืส่งเสรมิเป็นการจาํเพาะ ซึHงจะอยู่ใต้
บงัคบัขอ้กําหนดหรอืนโยบายความเป็นส่วนตวัเพิHมเตมิ ยไูลฟ์ สนับสนุนใหท้่านอ่านขอ้กําหนดหรอืนโยบายเพิHมเตมิ
เหล่านีJก่อนจะเข้าร่วมในการรณรงค์หรือส่งเสริมใด ๆ เช่นนั Jนตามแต่ท่านจะจําเป็นต้องกระทําเพืHอปฏิบัติตาม
ขอ้กาํหนดหรอืนโยบายเพิHมเตมิดงักลา่วหากทา่นเขา้มสีว่นรว่ม โดยจะจดัใหม้ขีอ้กาํหนดหรอืนโยบายความเป็นสว่นตวั
เพิHมเตมิใดๆ ไวใ้หเ้หน็เดน่ชดัเพืHอใหท้า่นไดใ้ชป้ระโยชน์ 

  

 

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลน้ีมีผลบังคับใช้กับทุกเว็บไซต์ของ 
ยูไลฟ ์ต้ังแต่วันท่ี 1 พฤษภาคม 2565 


